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  في الفقه اإلسالمي الّلحوم المحّرمة والمختلف فيها
  إعداد

  يونس "محمد إسماعيل"كفاح سامي 
  إشراف

  جمال محمد حشاش. د

  الملخص

باسم اهللا والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا محمـد بـن عبـد اهللا خـاتم األنبيـاء والمرسـلين 

إنني في هـذا البحـث المتواضـع : والحمد هللا حمدًا كثيرًا حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه وبعد

حرمـــة والمختلـــف فيهــا فـــي الفقـــه والمكــون مـــن أربعــة فصـــول عمـــدت إلــى توضـــيح أحكـــام اللحــوم الم

اإلســالمي، فبّينــت فــي الفصــل األول أحكــام الّلحــوم المحرمــة لــذاتها فــي القــرآن، وتشــمل الميتــة والــدم 

  .ولحم الخنزير، وتحدثت عن المنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع

ا فـي الّسـنة ويشـمل ووضحت في الفصل الثاني أحكام اللحوم المحرمة والمختلـف فيهـا لـذاته

ـــل  ـــة والخي ـــر األهلي ـــب مـــن الطيـــر، وعـــن أحكـــام البغـــال والحمي ـــاب مـــن الســـباع وذي مخل كـــل ذي ن

  .وتحدثت عن الفواسق وأحكامها، ومنها الكلب والعقارب والحّيات والذئب والحدأة والغراب

الســنة وفــي الفصــل الثالــث بيّنــت أحكــام اللحــوم المحّرمــة والمختلــف فيهــا لغيرهــا فــي القــرآن و 

وهــي لحــوم محرمــة ألنــه أهـــل لغيــر اهللا بهــا أو لعــدم الــّذكاة وفيـــه تعريــف للــذكاة وشــروطها، ولحـــوم 

محّرمة الختالف الدين، مثل ذبيحة الدروز والوثنية والمرتد، والخـتالف طريقـة الـّذبح، ومختلـف فيهـا 

  .لطعامها مثل الجّاللة التي تأكل الّنجاسات

ذكرت فيه أحكام لحوم بحسب صـفاتها فمنهـا حيوانـات بحريـة أما الفصل الرابع واألخير فقد 

وبرمائيــة وبريــة مثــل القنفــذ والضــب والــوبر وأيضــا تحــدثت عــن اللحــوم المســتوردة والمجمــدة والمــواد 

  .الحافظة وخطرها على اإلنسان

  



1 

  المقدمة

 جمعـاء ةالبشـريّ  هـادي ،اهللا عبد بن محمد اهللا خلق أشرف على والسالم الةوالصّ  اهللا سماب 

  .وبعد واآلخرة، نياالدّ  في الخيرو  الحالصّ  طريق إلى

 له وأحل ليم،السّ  المنهج إلى وهداه تقويم، أحسن في اإلنسان وتعالى سبحانه اهللا خلق لقد

 كتابه في اهللا محرّ  ما لوفصّ  اإلباحة، األشياء في األصل فجعل الخبائث، عليه وحرم يباتالطّ 

 ما كل في واالجتهاد رللتفكّ  ودعانا يضرنا، وما ينفعنا ما لنا نوبيّ  اهللا، شرع إقامة أجل من العزيز

 من وغيرها األنعام لحوم أكل فأحلّ  القليل، إالّ  ميحرّ  ولم الكثير لنا فأحل .البشرية مصالح قيحقّ 

 الميتة ولحوم الخنزير، لحومك اإلنسان بصحة يضر ما إال حرمي لمو  واألسماك، الطيور لحوم

��mLLLL����P�O�N�MP�O�N�MP�O�N�MP�O�N�M�����Q�Q�Q�Q:قال حين وصدق يصلحه، بما أعلم اإلنسان خلق ذيال ألن ،وغيرها

�R�R�R�Rl ]الضرر وال األذى لهم يحب ال بعباده لطيف إنه فعالً  ]14:الملك سورة.  

 عليه اهللا صلى محمد حبيبنا وهدي القويم قرآننا نهج ترك من نرى اماأليّ  هذه في ولكن

 والدم الخنزير لحوم واأحلّ  قد فتجدهم مات،محرّ لل تركٍ  من به اهللا أمرنا ما إلى يلتفت ولم وسلم،

  .فيها مشتبهاً  أموراً  واستباحوا ،ماتالمحرّ  من وغيرها

 تيوالّ  للحيوانات، المقدمة األعالف ام،األيّ  هذه في حولها الجدل كثر تيالّ  األمور ومن

  .يأكلها من وعلى الحيوانات على وخطرها تة،الميّ  والجثث والدماء العظام من تصنع

 دون والمستوردة، بةوالمعلّ  دةالمجمّ  حومباللّ  أسواقنا امتالء عنه الطرف غّض يُ  ال اوممّ  

   .حكمها وتوضيح المسائل هذه عند الوقوف يستوجب الذي األمر ها،حلّ  من دأكّ التّ 

 ومنها الميتة كلحوم الصريحة بالنصوص ةوالسنّ  الكتاب في حوماللّ  بعض تحريم ثبت لقد 

 به، اهللا لغير أهل وما النصب على ذبح وما الخنزير ولحم والدم طيحةوالنّ  يةوالمتردّ  المنخنقة

 ثبت كما .والفواسق يرالطّ  من مخلب أو باعالسّ  من ناب ذي كل ولحم والوثنيين، الكفار وذبائح

 تحريم من الحكمة لنا وانجلت بنا، اهللا لطف من وهذا اإلنسان بصحة ضار هو ما كل حرمة

 والضب الخيل ولحم كالجّاللة، اللحوم أنواع بعض في الخالف وظهر وغيرها، والميتة الخنزير
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 أحكامها إلى لنتعرف الكتب بطون في البحث من بد ال كان لحومالّ  من وغيرها والدلدل بعوالضّ 

   .منها راجحال هو ما نونبيّ  وأدلتها،

  البحث مشكلة

  :آلتيةا التساؤالت عن اإلجابة الرسالة هذه توضح

  ؟والميتة الخنزير كلحم اللحوم بعض كلأ حكم ما .1

 الخنزير؟ لحوم أكل تحريم من الحكمة ما .2

  ؟بالذكاة المقصود ما .3

  ؟المسلمين غير قبل من المذبوحة اللحوم أكل يجوز هل .4

  ؟الكتاب أهل ذبائح ومحل أكل يجوز هل .5

  ؟الجّاللة أكل حكم ما .6

  ؟حكمها في مختلف لحوم يوجد هل .7

 ؟لبةوالمع المستوردة اللحوم حكم ما .8

 ؟بةالمعلّ  حوماللّ  إلى المضافة الحافظة المواد حكم ما .9

  البحث اختيار أهمية

  .بها وااللتزام الموضوع هذا بخصوص الواردة الصحيحة ريعةالشّ  بأحكام دتقيّ الّ  .1

  .تفاصيله على والوقوف الموضوع حقائق تبيين في والرغبة الشديد الحب .2

  .وضوعالمب قةالمتعلّ  األمور بعض حول المثار الجدل .3

  .بها إلمامهم وعدم ،باألمر المتعلقة األحكام من بكثير الناس جهل .4
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  البحث أهداف

 .صارىوالنّ  اليهود عند مةالمحرّ  حوماللّ  نواعأ بيان .1

  .ولغيرها لذاتها المحرمة أنواع بيان .2

  .والسنة الكتاب في الواردة فيها والمختلف المحرمة اللحوم أحكام توضيح .3

  .وشروطها اوأحكامه الذكاة معنى بيان .4

  .وغيرها والفواسق كالّجاللة، ،حوماللّ  بأحكام قةالمتعلّ  األلفاظ بعض من المقصود توضيح .5

 وبعـــض ب،والضــّـ  والحميـــر، والبغـــال الخيـــل مثـــل فيهـــا المختلـــف ةالبريــّـ  حـــوماللّ  أحكـــام بيـــان .6

  .الحسشرات

  .وغيرها كاسمكاأل ةالبحريّ  حوماللّ  أحكام بيان .7

  .فدعوالضّ  مساحكالتّ  ة،البرمائيّ  لحومالّ  أحكام بيان .8

  .الحافظة والمواد بةوالمعلّ  المستوردة حوماللّ  أحكام بيان .9

  البحث منهجية

  :منهجين اهللا بمشيئة البحث هذا في سأتبع

ـ  لـةواألدّ  حـوماللّ  بأحكـام قيتعلـّ  فيمـا الفقهاء راءآ يعرض الذي الوصفيّ  المنهج :األول  اعتمـدوا يالّت

  .عليها

  .اجحالرّ  بالرأي الخروج ثمّ  ومن تهموأدلّ  الفقهاء آراء يناقش الذي ليّ التحلي المنهج :الثاني
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  البحث أسلوب

  :تياآل األسلوب بحثي في سأتبع .1

  .البحث في الواردة ةواالصطالحيّ  غويةاللّ  المعاني توضيح .2

  .والمراجع المصادر إلى الرجوع .3

  .بينها رجيحوالتّ  األربعة الفقهية المذاهب راءآل عرض .4

   .نفسه صالنّ  في ورقمها سورتها إلى كريمة آية كل عزو .5

 صـــحة علـــى والحكـــم الحـــديث، كتـــب مـــن البحـــث، فـــي الـــواردة ريفةالشــّـ  األحاديـــث تخـــريج .6

  .حقيقوالتّ  خريجالتّ  كتب من األحاديث

 والجـــزء فحةالصــّـ  ورقـــم المرجـــع واســـم كـــامالً  فالمؤلــّـ  اســـم ذكربـــ وذلـــك الفقهـــاء آراء توثيـــق .7

 هرةالشـّـ  اســم بــذكر أكتفــي االســم رتكــرّ  وٕاذا بعــة،والطّ  شــرلنّ ا وســنة اشــروالنّ  شــرالنّ  ومكــان

 فحةوالصّ  والجزء الكتاب واسم فللمؤل.  

  .البحث هذا في ذكرهم ورد الذين لألعالم الترجمة .8

  .وصياتوالتّ  تائجالنّ  أهم كتابة .9

   .واإلنجليزية ةالعربيّ  باللغتين للبحث صملخّ  كتابة .10

  .المطلوبة الفهارس إعداد .11

  سابقةال الدراسات

 ،3ط ،الفوزان فوزان صالح للباحث "بائحوالذّ  يدالصّ  وأحكام األطعمة" بعنوان ماجستير رسالة .1

 .الرياض والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة ،ـه1432
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 دراسة _اإلسالمية الشريعة في يطعم وما والذبائح الصيد أحكام "بعنوان دكتوراه رسالة .2

 العينين، أبو بدران إشراف ريقي،الطّ  أحمد بن حمدم بن اهللا عبد :الباحث للدكتور "- مقارنة

 .ـه1401

 البحث هذا في ولكن عام، بشكل األطعمة حكم عن سالتينالرّ  هاتين في الباحثان ثتحدّ 

 بةوالمعلّ  المستوردة حوماللّ  أحكام يذكرا لم اهمأنّ  كما فيها، والمختلف المحرمة حوماللّ  على زتركّ 

   .فيها اإلسالم حكم ناً مبيّ  ذكرها إلى فعمدت الحافظة، والموادّ 

 فراس للباحث "اإلسالمي الفقه ضوء في للذبح المعاصرة التطبيقات "بعنوان ماجستير رسالة .3

  .وأحكامها المعاصرة الذبح طرق عن فيها تحدث القدس، جامعة شقيرات، أحمد زكريا

 "اإلسالمي الفقه في األطعمة على المضافة الحافظة المواد أحكام" بعنوان ماجستير رسالة .4

  .وأضراها الحافظة المواد أحكام فيها تناولت القدس، جامعة غنام، عائدة للباحثة

  البحث ةخطّ 

 مةالمحرّ  حوماللّ  عن ةتاريخيّ  نبذة بعنوان تمهيدي وفصل مةمقدّ  من البحث هذا نيتكوّ  

 لذاتها مةالمحرّ  حوماللّ  :األول الفصل :وهي رئيسة فصول أربعة ذلك بعد ثم ،ابقةالسّ  األمم عند

   .تحريمها على ّنةالسّ  تنصّ  لذاتها محرمة لحوم :انيالثّ  الفصل .الكريم القرآن في وأنواعها

 :الرابع الفصل .ةنّ والسّ  القرآن في ذكرها ورد يوالتّ  لغيرها مةمحرّ  لحوم :الثالثّ  الفصل

 والمباحث باحث،م عدة من نتتكوّ  الفصول هذه من وكلّ  ،لحوم كائنات حّية مختلف في أكلها

 في الموضوعات فهرس في مبين ذلك وكلّ  ،الخاتمة إلى باإلضافة ة،فرعيّ  مطالب من نتتكوّ 

  .البحث بداية
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  التمهيدي الفصل

   المحرمة اللحوم عن تاريخية نبذة
  السابقة األمم عند

  

  إسرائيل بني على المحرمة اللحوم :األول المبحث

  بزعمهم اإلسالم قبل العرب لىع المحرمة اللحوم :الثاني المبحث
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  لاألوّ  بحثالم

  إسرائيل بني على مةالمحرّ  حوماللّ 

 وبغيهم، ظلمهم بسبب حوماللّ  من باتالطيّ  بعض إسرائيل بني على محرّ  سبحانه اهللا إنّ 

 عليهم فردّ  .1وٕابراهيم نوح على مةً محرّ  كانت ماوٕانّ  عليه مترّ حُ  من أول لسنا وقالوا ذلك فأنكروا

��mT�ST�ST�ST�S����W�V�UW�V�UW�V�UW�V�U����\�[�Z�Y�X\�[�Z�Y�X\�[�Z�Y�X\�[�Z�Y�X����b�a بقوله القرآن �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]����ccccdddd�����e�e�e�e

j�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�f����kkkk�����l�l�l�ll ]نفسه على إسرائيل محرّ  ما وقيل ]93:عمران آل" " 

 )النساء عرق( آلمه مرضاً  مرض أنه وهو نذره لنذر 3.األنعام محرّ  وقيل 2"وألبانها اإلبل لحوم

 أحب من وألبانها اإلبل لحوم وكانت إليه، والشراب الطعام أحب ترك شفاه، إن تعالى هللا فنذر

 ال كان إبراهيم أن وزعموا ،شرعيٍ  أمرٍ  بموجب وليس تعالى، هللا فتركها إليه واألشربة األطعمة

  4.التوراة في مذكورٌ  وذلك ألبانها يشرب وال اإلبل لحوم يأكل

 لكوت بها، ُيفضحوا أن ونيحبّ  ال نقيصة أنفسهم على يستروا أن أرادوا همألنّ  ذلك فعلوا لقد

 الَقَدم من اندمج ما وهو ظفر ذي كلّ  عليهم محرّ  هأنّ  الكريم القرآن كشفها يالتّ  النقيصة هي

   5.وبغيهم ظلمهم بسبب وذلك ،صلواتّ 

                                                           

أنوار التنزيل = تفسير البيضاوي  )هـ685: المتوفى(ن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا ب 1
: بيــروت، الطبعــة –دار إحيــاء التــراث العربــي : محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي، الناشــر: المحقــق ،)28/  2( وأســرار التأويــل

  .هـ 1418 -األولى 
 ،)292/  1(تفسـير ابـن المنـذر= كتاب تفسـير القـرآن، )هـ319: المتوفى(النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  2

دار : سـعد بـن محمـد السـعد، دار النشــر: عبـد اهللا بـن عبـد المحسـن التركي،حققـه وعلـق عليـه الـدكتور: قـدم لـه األسـتاذ الـدكتور
  .2:م،عدد األجزاء 2002هـ،  1423األولى : المدينة النبوية،الطبعة -المآثر 

تفسـير ،)هــ327: المتـوفى(تم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي، الرازي، ابن أبي حا 3
المملكــة العربيــة  -مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز : أســعد محمــد الطيب،الناشــر: المحقــق ،)705/  3(محققــا  -ابــن أبــي حــاتم 
  .هـ 1419 -الثالثة : السعودية،الطبعة

: ، الناشـر)349-348/  1( لكالم العلي الكبيـرأيسر التفاسير بن عبد القادر بن جابر أبو بكر،  الجزائري، جابر بن موسى 4
  .5: ،عدد األجزاء م2003/هـ1424الخامسة، : مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة

مطــابع أخبــار : الناشــر ،)1618-1617/  3( الخــواطر - تفســير الشــعراوي، )هـــ1418: المتــوفى(الشــعراوي، محمــد متــولي  5
 .ط.، د20: عدد األجزاء) م1997(اليوم،نشر عام
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�¶�m    ::::وجل عز قوله ففي �� ´¶� �� ´¶� �� ´¶� �� ´1111    ̧̧̧̧����»� º� ¹»� º� ¹»� º� ¹»� º� ¹ 2l ]نفهم ]146 :األنعام 

 ماتالمحرّ  من ذكره ما لفأوّ  ،وعقوبة بلوى تكليف هو ماإنّ  هادوا ذينالّ  على حريمالتّ  هذا أنّ  منه


	    �ُ���ُ���ُ���ُ��{{{{ عليهم�	
�	
�	
�    ٍ ُ�ُ�ٍُ�ُ�ٍُ�ُ�ٍ والنعام، كاإلبل، األصابع منفرج ليس مما الظلف ذوات بأنها "وتعني ،}}}}�ُ�ُ

 أو كلها، باعالسّ  أنواع عنى نهإ وقيل .5ومجاهد 4جبير بن وسعيد 3عباس ابن قاله ،والبطّ  واإلوز،

����m:قوله يف مجاهد وعن .وابالدّ  من حافر ذي وكلّ  ،الطير من مخلب ذي كل أو ´��� ´��� ´��� ´

�̧¶�̧¶�̧¶�̧¶����º� ¹º� ¹º� ¹º� ¹�»l ا والبعير، عامةالنّ  :قالا، شقا ما:"قلت قال شقا شقما كل :قال ؟"شق 

                                                           

عاشـور، محمـد  ابـن انظـر، أي رجعنـا وتبنـا،» ِإنـا ُهـْدنا ِإَلْيـكَ «: لقـولهم .الذين هادوا هم اليهـود، ويقـال لكـل مـن دان باليهوديـة 1
الـدار التونسـية للنشـر : الناشـر ):533/  1( التحرير والتنـوير)هــ1393 :وفىالمت(الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي 

تفسـير  )هــ1371: المتـوفى(أحمـد بـن مصـطفى المراغـي  ،وانظر المراغي .30: هـ، عدد األجزاء1984: تونس، سنة النشر –
 -هــــ  1365األولـــى، : عـــةشـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابى الحلبـــي وأوالده بمصـــر، الطب: ، الناشـــر)56/  8( المراغـــي

  .30: م، عدد األجزاء 1946
، محمد بن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور راجع ابن منظور. والمخلب لما يصيد ،والظفر لماال يصيد 2

 -الثالثـة  :بيـروت، الطبعـة –دار صـادر : الناشـر ،)517/  4( لسان العرب، )هـ711: المتوفى(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 
 .وهو موافق للمطبوع ،15: هـ، عدد األجزاء 1414

ونشـأ فيهـا بـدء . حبر األمـة، الصـحابي الجليـل، ولـد بمكـة: عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس 3
الجمـل وصـفينوكف بصـره وشهد مع علي . عصر النبّوة، فالزم رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم وروى عنه األحاديث الصحيحة

الدمشـقي  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ،الزركلي. هـ 68في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها سنة 
  .م 2002مايو / أيار  -الخامسة عشر : دار العلم للماليين، الطبعة: ، الناشر)95/  4( األعالم،)هـ1396: المتوفى(
روى . أبو محمد، ويقال أبو عبد اهللا، اإلمام الحافظ المقرئ المفسر، أحد األعالم، من كبار التـابعينسعيد بن جبير بن هشام  4

: وكــان ابـن عبــاس بعـد مــا عمـي إذا أتــاه أهـل الكوفــة يسـألونه يقــول. عـن أبـي هريــرة وعائشـة وابــن عباس،جـامع لمعظــم العلـوم،
الحجـاج سـنة خمـس وتسـعين، فأهلكـه اهللا بعـده بخمسـة عشـر يومـا، قتلـه .. تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني سعيد بـن جبيـر

أكثـر ( موسـوعة مواقـف السـلف فـي العقيـدة والمـنهج والتربيـةالمغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الـرحمن، . وقيل أربعين يوما
شـــر والتوزيـــع، المكتبـــة اإلســـالمية للن: الناشـــر). 478/  1(، )قرًنـــا 15عـــالم علـــى مـــدى  1000موقـــف ألكثـــر مـــن  9000مـــن 

  .10: األولى، عدد األجزاء: المغرب،الطبعة –مصر، النبالء للكتاب، مراكش  -القاهرة 
مـولى قـيس بـن : ابن جبير أبو الحجـاج المكـي الفقيـه المقـرئ مـولى عبـد اهللا بـن السـائب القـارئ ويقـال: مجاهد بن جبر ويقال 5

أعلـم مـن بقـي  :وفـال عنـه قنـادة. ر بـن عبـد العزيـز وشـهد وفاتـهالحارث المخزومي قدم على سليمان بن عبـد الملـك، وعلـى عمـ
، )هــ711: المتـوفى(ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين اإلفريقـى . بالقرآن مجاهد، يعني التفسير

دار . يــع،روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد الحميــد مــراد، محمــد مط: ، المحقــق)87/  24(مختصــر تــاريخ دمشــق البــن عســاكر 
 .29: م، عدد األجزاء1984 -هـ  1402األولى، : سوريا، الطبعة –دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق : النشر
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 قد ألنها اليهود، تأكلها والعصافير جاجالدّ  اوأمّ  .والنعامة البعيرُ ك اليهود، يأكله لم قوائمه تفرج لم

   1."ُفِرجت

ين، وال الّنعام وال اإلبل اليهود تأكل وال" تأكل ال وكذلك قائمته، تنفرج لم شيء كل وال الوز 

��������¹¹¹¹����ºººº̧̧̧̧����¶¶¶¶������������́́́́�"""" :قوله في جبير بن سعيد عن خرآ قول وفي ،2"وحش حمار

  3.الديك ومنه األصابع، متفرق شيء كل :قال ]146:األنعام[ "����¼¼¼¼««««

 اإلبل تشمل فرالظّ  ذي أنّ  وهو مقالته؛ بمثل قال ومن عباس ابن ذكره ما :واألرجح 

 :ُظُفرٍ  ِذي ُكل  " :عباس ابن وقال :البخاري في ورد ما وهذا ،حيحالصّ  القول وهو ،والوزّ  والبطّ 

 إخراج جائز فغير ظفر، ذي كل اليهود على محرّ  هأنّ  أخبر ثناؤه جل اهللا وألن 4 ".َوالنَعاَمةُ  الَبِعيرُ 

 غير ظفر له امّ م يروالطّ  البهائم من يكن لم ما وكلّ  عام،النّ  كان وٕاذا .،الخبر هذا عموم من شيء

 بأن يأت لم إذ الخبر، في داخل هبأنّ  له يحكم أن وجب تنزيل،الّ  ظاهر في داخال األصابع منفرج

  5.رسوله عن وال اهللا عن خبرٌ  ال ة،اآلي في داخلٍ  غير ذلك بعض

 قول فهو يرالطّ  من مخلب ذي وكل باعالسّ  تعني هابأنّ  يقول الذي اآلخر القول اوأمّ  

 وذي ،اليصيد الذي هو الظفر ذي" العرب لسان في فرالظّ  معنى في ورد ما فيخال هألنّ  ضعيف

                                                           

جـامع البيـان = تفسـير الطبـري  )هــ310: المتـوفى(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب اآلملـي، أبـو جعفـر  1
: م، عـدد األجـزاء 2000 -هــ  1420األولـى، : مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: ر، الناشـرأحمد محمـد شـاك: ، المحقق)199/  12(

، )هــ745: المتـوفى(األندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف أثيـر الـدين ،ابن حيان .، وهو موافق للمطبوع24
  .هـ 1420بيروت،  – دار الفكر: صدقي محمد جميل،الناشر: ، المحقق)676/  4( البحر المحيط في التفسير

  ).200/  12(شاكر : ت جامع البيان= تفسير الطبري  ،الطبري 2
  ).198/  12(المرجع السابق،  3
كتاب تفسير القرآن، باب ،)4632(:رقم الحديث،)57/  6( صحيح البخاري ،البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي 4
مصــورة عــن (دار طــوق النجــاة : محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصر،الناشــر: المحقــق) وعلــى الــذين هــادوا حرمنــا كــل ذي ظفــر(

. شــرح وتعليــق د: ،مــع الكتــاب9: هـــ،عدد األجــزاء1422األولــى، : ، الطبعــة)الســلطانية بإضــافة تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي
 .جامعة دمشق -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

  ).200/  12(ت شاكر  جامع البيان= ي تفسير الطبر الطبري،  5
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 هافإنّ  المخلب وذي باعالسّ  وأما تصيد، ال والبطّ  اإلبل أنّ  عندنا ومعروف 1.يصيد الذي المخلب

  .األظفار ذوات من فتخرج تصيد

   اآلية في سيأتي لما مخالف فهذا ،وابّ الدّ  من حافر ذي كل تشمل انهّ إ :قال من اوأمّ  
mmmm½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����llll] والغنم البقر ِحل على اآلية فدلت """" ]146 :األنعام 

   2.منها الشحوم إالّ  الحافر ذوات من وهي

 على رهموتكبّ  هم،وعتوّ  ظلمهم، بسبب كان عليهم، مُحرّ  ما أن على ُأأكد أن وأحب 

 ��m�m�m�m¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®������������llllتعالى قال األنبياء،

  3.حريمالتّ  سبب هألنّ ،حريمالتّ  على لمالظّ  مقدّ ف .] 160 :النساء[

 همويردّ  حريم،التّ  هذا قبل إسرائيل، لبني حالالً  اآلية في المذكورة األصناف هذه وكانت

 متحرّ  ماإنّ  هاوأنّ  الحل، هو المطاعم هذه في األصل أنّ  نليبيّ  الحقيقة، هذه إلى سبحانه اهللا

������������������������������������    "تعالى قال 4 .لموالظّ  البغي لفناأس كما وهي بهم ةخاصّ  لمالبسات عليهم

  ]146:األنعام سورة[�����

 علق الذي الشحم أي الحوايا، أو الظهور حملت ما الشحوم من اآليات استثنت ثم

 اختلط الذي حمالشّ  أو والكرش األمعاء، وهى ..حمالشّ  من الحوايا عليه اشتملت وما بظهورها،

����mmmm����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ تعالى قوله في ورد كما 5.اإللية كشحم بعظم
                                                           

 .)677/  4( البحر المحيط في التفسير ،األندلسي،ابن حيان ).517/  4( لسان العربابن منظور،  1
  .)677/  4( البحر المحيط في التفسير ،ابن حيان 2
الجــامع ، )هــ671: متـوفىال(القرطبـي، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بــن أبـي بكـر بـن فـرح األنصـاري الخزرجــي شـمس الـدين  3

القـاهرة،  –دار الكتـب المصـرية : أحمـد البردونـي وٕابـراهيم أطفيش،الناشـر: ، تحقيق)12/  6( تفسير القرطبي= ألحكام القرآن 
، وهو مذيل بالحواشي، وضمن خدمة مقارنـة )مجلدات 10في (جزءا  20: م، عدد األجزاء 1964 -هـ 1384الثانية، : الطبعة

، واألخــرى هــي ط الرســالة )ط عــالم الكتــب(مــرتبط بنســختين مصــورتين، إحــداهما موافقــة فــي تــرقيم الصــفحات تفاســير،الكتاب 
  .بتحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

 -بيــروت -دار الشــروق : ، الناشــر)434/  1( فــي ظــالل القــرآن،)هـــ1385: المتــوفى(قطــب، ســيد إبــراهيم حســين الشــاربي  4
  .وهو موافق للمطبوع هـ، 1412 -السابعة عشر : ةالقاهرة، الطبع

 –دار الفكــر العربــي : ، الناشــر)391/  2( التفســير القرآنــي للقــرآن، )هـــ1390بعــد : المتــوفى(يــونس، عبــد الكــريم الخطيــب  5
 القاهرة،
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ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ������������������������������������������������    llll ]شحوم أنها :أحدها :أقاويل ثالثة فيه ]146 :األنعام 

 شحم أنه :والثالث ،عظم على وال بعظم مختلطاً  يكن لم شحم كل أنه :والثاني .خاصة 1الّثْرب

   2.والكلى الثرب

 عليه_المسيح دالسيّ  جاء وعندما .الخنزير لحوم ةاليهوديّ  يانةالدّ  في مةالمحرّ  حوماللّ  ومن

 شريعاتالتّ  ليغير يأت لم هأنّ  أي ليكمله، بل الناموس لينقض يأت لم هبأنّ  رحـصّ  _المالسّ 

 أن ذلك على بناءً  المنطقي واألمر .الخنزير لحم أكل تحريم الحال بطبيعة بينها ومن .ةاليهوديّ 

  3 .أيًضا ةالمسيحيّ  في ًمامحرّ  الخنزير يكون

  4.»لكم نجس فهو ..يجترّ  ال لكنه الظلف يشقّ  ..يؤكل ال والخنزير« :وراةالتّ  ففى

 قلنا، كما ن،والمسيحييّ  اليهود شريعة هي وراةوالتّ  ريعة،الشّ  هذه ألتباع ملزم حكم فهذا

 صريحا نّصا المسيحيون يخالف كيف ندرى وال !!السماء بشرائع حتى األهواء تلعب هكذا ولكن

 الكتاب في ريحالصّ  ّص النّ  هذا يظلّ  كيف ندرى وال به؟ يتعبدونو  نهؤو يقر  س،المقدّ  كتابهم من

  !.وٕاصرار عمد عن يخالفونه ثم أعينهم، بين قائما سالمقدّ 

 في لتحريمه امتداد حريمالتّ  وهذا .الخنزير لحم أكل أيًضا حّرم اإلسالم جاء وعندما 

   .الحقاً  ذلك عن وسنتحدث ابقةالسّ  ماويةالسّ  ياناتالدّ 

   

                                                           

ن فــرح األنصــاري أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمـد بــن أبــي بكــر بــ،القرطبي :انظــر. وهـو الشــحم الرقيــق الــذي يكــون علــى الكـرش 1
أحمـد البردونـي وٕابـراهيم أطفـيش، : تحقيـق ،تفسـير القرطبـي= الجامع ألحكام القرآن ) هـ671: المتوفى(شمس الدين ،الخزرجي

 ).مجلدات 10في (جزءا  20: م، عدد األجزاء 1964 -هـ 1384الثانية، : القاهرة، الطبعة –دار الكتب المصرية : الناشر
النكـت = المـاوردي  تفسـير )هــ450: المتوفى(لي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي، أبو الحسن ع 2

  .6:لبنان، عدد األجزاء/ بيروت  -ة دار الكتب العلمي: الناشر ،السيد ابن عبد المقصود: المحقق ):183/  2( والعيون
  .م1978، قطر 42: ص ،الحالل والحرامالقرضاوي، : راجع 3
  .)8: 14صفر التثنية (، نقال عن )1029/ 3( تفسير القرآني للقرآن ،الكريم الخطيبيونس، عبد  4
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  لثانيا المبحث

  بزعمهم اإلسالم قبل العرب على المحرمة اللحوم

 الم،السّ و  الصالة عليه محمد بيالنّ  ةبعث قبل العرب مشركو هيعتقد كان ما إلى وننتقل

 عنها أتحدث سوف تيالّ  األنواع هذه كلّ  أنّ  والحقيقة .األنعام من األنواع بعض تحريم حول

 عليه، افتراءً  اهللا أحل ما وحرموا اهللا على كذبوا مهولكنّ  ،غيرهم على أو عليهم مةمحرّ  غير حالل


����				������������������������������������������������������m�m�m�mÆÆÆÆتعالى بقوله ،عليهم اهللا فرد


��������������������������������������������������������������������

���� �l�l�l�l]اهللا على يفترون العرب مشركي من وخزاعة قريش من كفروا فالذين ].103 :المائدة 

�m¥�¤�£¥�¤�£¥�¤�£¥�¤�£ �l األعراف في ملسانه على القرآن َقال حين بتحريمه أمرنا الله إن لقولهم الكذب

 ِفي اللهُ  َأْنَزلَ  ما ِإلى َتعاَلْوا العرب مشركي يعنى لهم قيل وٕاذا بتحريمها، يعني ].28 األعراف[

ُسولِ  َوإَِلى والحام والوصيلة والسائبة البحيرة من محرّ  ما تحليل من كتابه ى - محمد الرهُ  َصلالل 

�����m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPPQQQQ����RRRR����SSSS " 1 - َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����llll ]104:المائدة سورة[  

  :والحام والوصيلة والسائبة البحيرة معنى على تعرفالّ 

 لآللهة، ذبحوه الذكر َوُهوَ  سقبا الخامس كان فإذا أبطن، خمسة ولدت إذا اقةالنّ  )البحيرة( :أوالً 

 - البحيرة فهي أذنيها شقوا أنثى ييعن ربعة الخامس كان وٕان الّنساء دون للرجال لحمه فكان

 ولبنها عليها حمل َأوْ  ركبت إن عليها الله اسم يذكر َوال وبر لها يجزّ  وال - البقر من وكذلك

  2.الّنساء دون للرجال

 وال بظهره ينتفع فال الحمى، في فُيْهَمل األنعام، من ماله من جلالرّ  يسيب ما فهي )السائبة( :ثانياً 

 أو 3.سّيبت ذكر بينهم ليس إناث عشر ولدت إذا اقةالنّ  أو بصوفه وال بشعره وال بلبنه وال بولده

 تريد، كما وتأكل يربطها، فال .سائب كنذر سفره من قدم أو مرضه من برئ إن جلالرّ  مهايقدّ  التي
                                                           

 ):511 -510/  1( تفسير مقاتل بـن سـليمان ،)هــ150: المتوفى(مقاتل، البلخى، أبو الحسن بن سليمان بن بشير األزدي  1
 .هـ 1423 -ألولى ا: بيروت،الطبعة –دار إحياء التراث : الناشر، عبد اهللا محمود شحاته: المحقق

  ).130/  5( تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  2
 ).1222/  4(محققا  - تفسير ابن أبي حاتم، )132/  11(شاكر : ت جامع البيان= تفسير الطبري الطبري،  3
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 الى نسبة »سائبة« سميت وقد أبدًا، لها ضيتعرّ  أحد وال مكان، أيّ  في وتنام تريد، ما وتشرب

  1.السائب الماء

 يسيبونها وكانوا .بأنثى بعد تثنى ثم اإلبل نتاج أول في تبكر البكر اقةالنّ  )الوصيلة( :ثالثاً 

 خمسة انتجت إذا الناقة وهي ذكر، بينهما ليس باألخرى إحداهما وصلت إن لطواغيتهم

  2.تحلب وال تركب ال سبيلها اوخلو  أذنها شقوا ،اآلخر في إال ذكر بينهما أبطن،ليس

 ليس أبطن خمسة في متتابعات إناث عشر َنَتجت إذا الشاة هي شياه،الّ  من صيلةوالو 

 إال إناثهم، دون منهم للذكور ذلك بعد َولدت ما فكان ،"وصلت:"وقالوا ،"وصيلة"جعلت ذكر، فيهن

  3.وٕاناثهم ذكوُرهم أكله، في فيشتركون شيء منها يموت أن

 فأكل ،ذبحوه ذكراً  سابعالّ  ولدت فإذا صيلة،و  كلها،تعتبر أناث أبطن ستة ولدت إذا شاةوالّ 

 َقدْ  :َقاُلوا .وعناق جدي سابعالّ  كان وٕان الغنم، مع تركوها أنثى كانت وٕان والنساء، الرجال منه

  4.لألوثان فهو منها كان وما بشيء منها ينتفع فال أخوها هذه وصلت

 حمى قالوا أبطن، عشرة صلبه من أنتج إذ ويقال ولده، ولد ركب إذا الفحل فهو )الحام( :رابعاً 

 أكله مات فإذا ماء وال كأل من يمنع وال عليه يحمل وال ،يخطم ولم يَزم، وال يركب، فال ظهره

  5"ساءوالنّ  جالالرّ 

                                                           

  .)3428/  6( تفسير الشعراويالشعراوي،  1
نظـم الـدرر فـي تناسـب اآليـات والسـور  ،)هـ885: توفىالم(البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  2
 .22: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،عدد األجزاء: الناشر ،)320/  6(
  ).125/  11(ت شاكر  جامع البيان= تفسير الطبري  ،الطبري 3
تفسير ، )هـ327: المتوفى( ابن أبي حاتم، الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، 4

المملكـــــة العربيـــــة  -مكتبـــــة نـــــزار مصـــــطفى البـــــاز : أســـــعد محمـــــد الطيـــــب، الناشـــــر: ،المحقـــــق)1223/  4( القـــــرآن العظـــــيم
البغــوي، محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي . هـــ 1419 -الثالثــة : الســعودية،الطبعة

عبـــد الـــرزاق  :، المحقـــق)94/  2( إحيـــاء التـــراث تفســـير البغـــوي= لتنزيـــل فـــي تفســـير القـــرآن معـــالم ا، )هــــ510 :المتـــوفى(
 ،المظهــري، محمـــد ثنـــاء اهللا .5:هـــ،عدد األجـــزاء 1420 ،األولـــى :بيروت،الطبعــة–دار إحيـــاء التــراث العربـــي  :المهدي،الناشــر

  .هـ 1412: الباكستان،الطبعة –الرشدية مكتبة : غالم نبي التونسي،الناشر: المحقق ):194/  3( التفسير المظهري
 الباكسـتان، –مكتبة الرشـدية : غالم نبي التونسي،الناشر: المحقق ،)194/  3(التفسير المظهري المظهري، محمد ثناء اهللا،  5

 .)130/  11(شاكر : ، تجامع البيان= تفسير الطبري الطبري، .هـ 1412: الطبعة
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 الناِس، ِمنَ  َأَحدٌ  َيْحُلُبَها َفالَ  ِللطَواِغيِت، َدرَها ُيْمَنعُ  الِتي :الَبِحيَرةُ  " :البخاري في وورد

 ُبوَنَها َكاُنوا :اِئَبةُ َوالساَقةُ  :َوالَوِصيَلةُ  " َشْيءٌ  َعَلْيَها ُيْحَملُ  الَ  ِآلِلَهِتِهمْ  ُيَسيرُ  الِبْكُر، النلِ  ِفي ُتَبك َأو 

 َلْيَس  ِباُألْخَرى اِإْحَداُهمَ  َوَصَلتْ  ِإنْ  ِلَطَواِغيِتِهْم، ُيَسيُبوَنَها َوَكاُنوا ِبُأْنَثى، َبْعدُ  ُتَثني ُثم  اِإلِبِل، ِنَتاجِ 

َرابَ  َيْضِربُ  اِإلِبلِ  َفْحلُ  :َوالَحامِ  َذَكٌر، َبْيَنُهَما للطواغيت، دعوه ِضَراَبهُ  َقَضى َفِإَذا الَمْعُدوَد، 1الض 

  2"الحامي وسّموه شيء عليه يحمل فلم الحمل، من وأعفوه

 مما وهذا ،اهللا على افتراء محض هو ،األصناف هذه عليه حّرم قد اهللا بأنّ  قولهم إنّ 

 ولكنهم الطيبات، من وجعلها األصناف، هذه أكل لحلّ  قد سبحانه، فاهللا شيطان،الّ  به يأمرهم

 3.آبائهم لنهج منهم واقتفاءً  الشيطان، لخطوات إتباعاً  يعلمون، ال ما ويقولون اهللا، على يفترون

�mB�AB�AB�AB�A����M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C����NNNNOOOO����Q�PQ�PQ�PQ�P�����R�R�R�R :قال حين اهللا وصدق

V�U�T�SV�U�T�SV�U�T�SV�U�T�S�����X�W�X�W�X�W�X�Wl ]على ممحرّ  األنعام هذه بطون في ما أنّ  وزعموا ]170 :البقرة 

 وسوف اهللا، على افتراء محض كله وهذا شركاء، فيه فهم ميتاً  يكن فإن كور،الذّ  دون اإلناث

���mb�a" .عليه يعاقبهم �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]����g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�chhhh����j�ij�ij�ij�i����

n�m�l�kn�m�l�kn�m�l�kn�m�l�koooo����q�pq�pq�pq�prrrr����ssss�����u�t�u�t�u�t�u�tl ]ألبان بذلك يعني ،]139 :األنعام 

 على اهللا فالمهم 4وٕاناثهم ذكورهم فيها اشترك ميتة كانت وٕان ساء،النّ  دون للذكور انتك البحائر

�mW�V�U�T�SW�V�U�T�SW�V�U�T�SW�V�U�T�S����]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X]�\�[�Z�Y�X �l عليه،فقال افترائهم على وتوعدهم ،كذبهم

~�&�%�$�#�"�~�&�%�$�#�"�~�&�%�$�#�"�~�&�%�$�#�"�����|���X�W��m{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�w����}�|}�|}�|}،و]32 :اْألَْعَراف[

(�)(�)(�)(�)****�����+�,�-�.�/�+�,�-�.�/�+�,�-�.�/�+�,�-�.�/l ]"وقوله]140 :اْألَْنَعام:��m��������������������������������������������������������

                                                           

 ،ناقـة يضــربها إذا نــزا عليهـا، وأضــرب فــالن ناقتـه أي أنــزى الفحــل عليهـا، ابــن منظــورهـو نــزوه علــى األنثـى ضــرب الجمــل ال 1
 ).546/  1( لسان العرب

مـا جعـل اهللا مـن بحيـرة وال " ، بـابكتـاب تفسـير القـرآن، )4623:(، رقـم الحـديث)54/  6( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  2
  .سائبة وال وصيلة

جـامع = تفسـير الطبـري ) هــ310: المتـوفى(كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبـري  محمد بن جرير بن يزيد بن ،الطبري 3
الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،بالتعاون مع مركـز البحـوث : تحقيق ،)41/  3(ط هجر  البيان عن تأويل آي القرآن

: جـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع واإلعالن،الطبعـةدار ه: والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة،الناشر
  .مجلد ومجلدان فهارس 24مجلد  26: م،عدد األجزاء 2001 -هـ  1422األولى، 

  ).147/  12(ت شاكر  جامع البيان= تفسير الطبري الطبري،  4
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ��������� ��������� 

�¡�¡�¡�¡l " ]وأمر ،وغيرها األنعام من يباتالطّ  أحل وتعالى سبحانه اهللا إنّ  ،]88- 87 :المائدة 

 أحل ما مفحرّ  القويم هجالنّ  خالف من على وعاب ،لحومها بأكل أو بركوبها بها باالستمتاع اسالنّ 

������m�́³�́³�́³�́³����¶�3¶�3¶�3¶�3¸̧̧̧����»�º�¹»�º�¹»�º�¹»�º�¹����¼¼¼¼����À�¿�¾�½À�¿�¾�½À�¿�¾�½À�¿�¾�½ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ:تعالى قال اهللا،

�Å�Ä�Ã�Å�Ä�Ã�Å�Ä�Ã�Å�Ä�Ãl ]على تفرش أي وفرشاً  ،عليه يحمل ما أي حمولة إلى األنعام مفقسّ  ]142:األنعام 

 ،يركبون ما أي حمولة :"الطبري تفسير في وجاء.أصوافها من يصنع ما يفرش أو لذبحها األرض

 في وجاء 1."وفرًشا لحاًفا أصوافها من وتتخذون وتحلبون، تأكلون ما فرشا األثقال، عليه ويحملون

 ما الحمولة :قال ]142 :األنعام[ �m�́³�́³�́³�́³����¶�3¶�3¶�3¶�3¸̧̧̧l " اآلية تفسير في الحديث

  2.الصغار والفرش اإلبل، من حمل

 فإنّ  أزواج، ثمانية وقسمها فصلها فرشا، اوٕامّ  حمولة اإمّ  األنعام أنّ  سبحانه ذكر أن وبعد

 اوٕامّ  ذكر اإمّ  األربعة األقسام من وكلّ  معز، اوٕامّ  ضأن اإمّ  والفرش بقر، وٕاما إبل اإمّ  الحمولة

 كذبهم بإظهار تبكيتهم ثم والتحليل بالتحريم تعالى اهللا على تقّولوه ما إليضاح هذا وكل أنثى،

��m�G :فقال ذلك وفصل إليهم اإلنكار بتوجيه ،اهللا على وافترائهم F� E� D� CB� A�G� F� E� D� CB� A�G� F� E� D� CB� A�G� F� E� D� CB� A

JI�HJI�HJI�HJI�H����R�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�K�����Z�Y�X�W�V�UT�S�Z�Y�X�W�V�UT�S�Z�Y�X�W�V�UT�S�Z�Y�X�W�V�UT�S

[[[[�����̀_� �̂ ]�\�̀_� �̂ ]�\�̀_� �̂ ]�\�̀_� �̂ ]�\����d�c� bad�c� bad�c� bad�c� ba�����i�h�g�f� e�i�h�g�f� e�i�h�g�f� e�i�h�g�f� eml�k�jml�k�jml�k�jml�k�j�����n�n�n�n

v�ut�s�r�q�p�ov�ut�s�r�q�p�ov�ut�s�r�q�p�ov�ut�s�r�q�p�o����W�~�}�|�{�z�y�x�wW�~�}�|�{�z�y�x�wW�~�}�|�{�z�y�x�wW�~�}�|�{�z�y�x�w����� �̀a�bc� �̀a�bc� �̀a�bc� �̀a�bc

� d�e� f� g� d�e� f� g� d�e� f� g� d�e� f� gl ] بعض مونيحرّ  كانوا ةالجاهليّ  في فالمشركين ].144-  143 :األنعام 

 وأنثى، ذكرا والبقر واإلبل والمعز الضأن من لكل بأنّ  - ذلك إبطال على سبحانه فاحتج األنعام،

 األنثى شأنه جلّ  محرّ  كان وٕان ،حراما رهاذكو  كل يكون أن وجب كرالذّ  منها محرّ  قد كان فإن
                                                           

تفسـير ، )هــ1371 :المتـوفى(أحمـد بـن مصـطفى ،المراغي). 181/  12(ت شـاكر جامع البيـان = تفسير الطبري الطبري،  1
 1946 -هــ  1365األولـى، : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبـي وأوالده بمصـر،الطبعة: ،الناشر)54/  8( المراغي

   .30: م،عدد األجزاء
الحــاكم، النيســابوري، ابــن البيع،أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن حمدويــه بــن ُنعــيم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاني  2
كتـــاب التفســـير، تفســـير ســـورة  ،)3235(، رقـــم الحـــديث)347/  2( المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم، )هــــ405: المتـــوفى(

،عـــدد 1990 – 1411األولـــى، : بيروت،الطبعـــة –دار الكتـــب العلميـــة : مصـــطفى عبـــد القـــادر عطا،الناشـــر: تحقيـــق ،األنعـــام
  .رجاه، نفس المصدر والصفحةالحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخ .4: األجزاء
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 األوالد تحريم وجب اإلناث أرحام عليه اشتملت ما محرّ  كان وٕان حراما، إناثها كلّ  يكون أن وجب

 هو بل ،حةالصّ  من أساس له ليس هكلّ  وهذا 1".واإلناث الذكور على تشتمل األرحام ألنّ  كلها،

  .علم بغير اسالنّ  ليضلوا الهوى باعهماتّ  من

   

                                                           

  ).54/  8( تفسير المراغيلمراغي، ا 1
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  األول الفصل

  القرآن في وأنواعها لذاتها مةالمحرّ  حوماللّ 
  

  والدم )الجيفة( الميتة:األول المبحث

  ذلك من الشرعي والمقصد الخنزير لحم أكل حكم :الثاني المبحث
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  األول المبحث

  موالدّ  )الجيفة( الميتة

   واصطالحاً  لغةً  الميتة تعريف :األول المطلب

 - بها اً خاصّ  مبحثاً  كاةالذّ  عن للحديث وسنفرد - 1.الّذكاة اتلحقه لم ما ،والميتة :لغةً  الميتة تعريف

  2.مةمحرّ  وهي ذكاة، بغير روحالّ  مافارقته :لغةً  الميتة تعريف واللغات األسماء تهذيب في جاء

 عرفها وقد فاعل، فعل بدون أي أنفه، حتف مات ما عرفاً  بها ويراد :اصطالحا الميتة تعريف

 خرجت سائلة نفس له حيوان كلّ  والميتة ،أكله ألجل اإلنسان يذكه ولم مات ما سرينالمف بعض

   3.والجراد )السمك(الحوت سوى ة،المشروع كاةالذّ  طريق غير على جسده من نفسه

 فالميتة" رائقالطّ  في تفصيل دون تذكية بغير مات ما :ةوالمالكيّ  ةالحنفيّ  ادةالسّ  وعرفها

 هاأنّ  غير - تذكية أي-  بصنع للحياة مفارقته كانت ما وكذا أحد، صنع بدون الحياة فارقت ما هي

 وكذا اللحم، مأكول كان لو حتى ميتة يعتبر ذكية بدون الحياة فارق فما مشروعة، غير هيئة على

                                                           

/  5(تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس  ،)1205: الوفـاة(الزبيـدي، محمـد مرتضـى الحسـيني  ،هي الـذبح الشـرعي :والذكاة 1
الـدين، بـن الحـاج نـوح  األلباني أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر. مجموعة من المحققين :تحقيق ،دار الهداية :، دار النشر)103

مكتبــة : ، الناشــر)44/  1( الحــديث حجــة بنفســه فــي العقائــد واألحكــام، )هـــ1420: المتــوفى(بــن نجــاتي بــن آدم، األشــقودري 
   .1: م،عدد األجزاء2005-هـ1425الطبعة األولى : المعارف،الطبعة

، عنيــت بنشــره )146/  4(ألســماء واللغــات تهــذيب ا، )هـــ676: المتــوفى(النــووي، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف  2
دار الكتــب العلميــة، : شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، يطلــب مــن: وتصــحيحه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصــوله

  .4: لبنان،عدد األجزاء –بيروت 
بن عبد الرحمن بـن تمـام المحـاربي بن عطية األندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب ). 47/  6(المراغي، تفسير المراغي  3
عبــد الســالم عبــد : ،المحقـق)150/  2(المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز = تفســير ابــن عطيــة ، )هـــ542: المتـوفى(

ـــة : الشـــافي محمد،الناشـــر ـــى : بيروت،الطبعـــة –دار الكتـــب العلمي ـــة. هــــ، 1422 -األول ـــن محمـــد ،ابـــن عرف الورغمي، محمـــد ب
ـــن عرفـــة النســـخة الكاملـــة ،)هــــ803: المتـــوفى(أبـــو عبـــد اهللا  التونســـي المـــالكي، حســـن . د: ،المحقـــق)205/  1( تفســـير اب

تــرقيم الكتــاب موافــق  ،2: م،عــدد األجــزاء 1986األولــى، : تونس،الطبعــة –مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة : المناعي،الناشــر
 .للمطبوع
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 مذهب مفهوم وهذا تذكيته، تمت ولو ىحتّ  مأكول غير كان أو مشروع، غير بصنع الحياة فارق ما

  1.ةالحنفيّ 

 غيـر تذكيـةالّ  تجعـل التـي ريـقالطّ  علـى صـراحة نصـوا قدف :والحنابلة افعيةالشّ  ةالساد أما

  .مشروعة

 حياتـه زالـت مـا فالميتـة " شـرعية ذكـاة بـدون حياتـه زالـت ما هابأنّ  الميتة تعرف :ةشافعيّ فالّ 

 إذا المــأكول وغيــر بــالعظم، ذبــح ومــا - المــيم بضــم -  حــرموالمُ  المجوســي كذبيحــة ةشــرعيّ  بــذكاة ال

 يـذبح لـم َما كلَ  تشمل واْلميَتة 2.بالسهم ماتا إذا والمترّدي الناد  والبعير ذكاته، تدرك لم وصيد ،ذبح

ا 3.ذبحه يجب ِمم  

 وذلكتسـتقر، أن قبـل ذبحها بعد أو ذبحها، قبل البهيمة من قطع ما الميتة حكم في ويعتبر

  4 ."ةميت فهو ةحيّ  وهي البهيمة من قطع ما "السالم عليه الرسول لحديث

   الميتة أكل حكم :الثاني المطلب

��mh�i�jh�i�jh�i�jh�i�j�����k�l�m�n�o�p�k�l�m�n�o�p�k�l�m�n�o�p�k�l�m�n�o�p:تعــالى قولــه ذلــك علــى واألدلــة بــالنص، حــريمالتّ  حكمهــا

q�r�sq�r�sq�r�sq�r�s����t�ut�ut�ut�u����v�w�x�y�zv�w�x�y�zv�w�x�y�zv�w�x�y�z����¡�|�}�~��¡�|�}�~��¡�|�}�~��¡�|�}�~������¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢l 
                                                           

/  1(بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع  ،)هــ587: المتـوفى(الحنفـي الكاساني، عالء الدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد  1
الرعينــي، شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا . 7: م،عــدد األجــزاء1986 -هـــ 1406الثانيــة، : دار الكتــب العلمية،الطبعــة: الناشــر): 63

المـــالكي ،م1992 -هــــ 1412الثالثـــة، : محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الطرابلســـي المغربـــي، المعـــروف بالحطـــاب الطبعـــة
  .6: دار الفكر،عدد األجزاء: ، الناشر)98/  1( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )هـ954: المتوفى(
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ ، )هـــ977: المتــوفى(الشــربيني، شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــافعي  2

 .6: م،عدد األجزاء1994 -هـ 1415األولى، : علمية،الطبعةدار الكتب ال: ، الناشر)230/  1( المنهاج
التمهيـد فـي تخـريج الفـروع ) هــ772: المتـوفى(اإلسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشـافعّي، أبـو محمـد، جمـال الـدين  3

 .ه1400األولـــى، : بيـــروت، الطبعـــة –مؤسســـة الرســـالة : محمـــد حســـن هيتو،الناشـــر. د: ،المحقـــق)234/  1(علـــى األصـــول 
كشــاف القنــاع عــن مــتن  ،)هـــ1051: المتــوفى(البهــوتى، منصــور بــن يــونس بــن صــالح الــدين ابــن حســن بــن إدريــس الحنبلــى 

 .6:دار الكتب العلمية، عدد األجزاء: ، الناشر)54/  1( اإلقناع
/  4(ت شـاكر  يسـنن الترمـذ،)هــ279: المتـوفى(الترمذي، محمد بن عيسى بـن َسـْورة بـن موسـى بـن الضـحاك، أبـو عيسـى  4

براهيم عطوة عوض المدرس في إ :،أبواب األطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، تحقيق وتعليق)1480(رقم الحديث):74
 -هـــ  1395الثانيــة، : الطبعة،مصــر -شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي : الناشــر ،)5، 4جـــ (األزهــر الشــريف 

   .صحيح، المصدر نفسه :]م األلبانيحك[ .أجزاء 5: عدد األجزاء ،م 1975
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ـــه ،]145 :األنعـــام[ �����|�{|�{|�{|�{�m :تعـــالى وقول������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~����$�%$�%$�%$�%�l

ــــــــرة[ ــــــــه ،]173 :البق �mI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�A����JJJJ�����K�K�K�K�L�L�L�L :تعــــــــالى وقول

Q�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�M����S�RS�RS�RS�R�����Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�Tl ]عليكم متحرّ  .]3 :المائدة 

 ىصـلّ  اهللا رسـول لسـان علـى أباحهمـا فقـد سـمك،والّ  الجراد إالّ  الميتة، أكل عليكم حرم يعني الميتة،

  1» والَجَرادُ  السَمكُ  ميتتان َلَنا ُأِحلتْ « :قال حيث موسلّ  عليه اهللا

َمتْ ( لىتعا قال ،عاماً  ورد الميتة تحريم إنّ  بقوله البحر ميتة منها استثنى ولكنه )اْلَمْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحر 

نة أنّ  :أي،2 "ميتتــه الحــل مــاؤه الطهــور هــو:"البحــر عــن -  موســلّ  عليــه اهللا ىصــلّ  -   صــتخصّ  الســ

  3.البحر ميتة بغير الميتة

   الميتة تحريم من الحكمة :الثالث المطلب

�m�x�x�x�x :تعالى لقوله الميتة بخبث تغذيالّ  عن فسالنّ  لصيانة جاءت الميتة حرمة إنّ 

yyyy����zzzzl ]لمرض ماتت تكون أن إّما هاألنّ  رر،الضّ  من فيها ولما 4].157 :األعراف 

 المرض، بجراثيم وتلوث لحمها، فخبث والحياة، للبقاء صالحة غير وجعلها بدنها أفسد قد ة،وعلّ 

                                                           

ـــراهيم  1 ـــن إب ـــن محمـــد بـــن أحمـــد ب ـــو الليـــث نصـــر ب ـــوفى(الســـمرقندي، أب ـــوم = تفســـير الســـمرقندي ، )هــــ373: المت   بحـــر العل
/  2( سـنن ابـن ماجـه، )هــ273: المتوفى(ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  .)367/  1(

دار إحيــاء الكتــب : حمــد فــؤاد عبــد الباقي،الناشــر: ، كتــاب األطعمــة، بــاب الكبــد والطحــال تحقيــق)3314(م لحــديث، رقــ)102
 :المتـوفى(األلبـاني، محمـد ناصـر الـدين . ،،الحكم علـى الحـديث صـحيح2: فيصل عيسى البابي الحلبي،عدد األجزاء -العربية 
 –المكتـب اإلسـالمي : زهيـر الشـاويش، الناشـر: ، إشراف)207/  8( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )هـ1420

  ).ومجلد للفهارس 8( 9: م، عدد األجزاء1985 -هـ  1405الثانية : بيروت، الطبعة
. الوضـوء بمـاء البحـر-38، كتاب الطهـارة وسـننها، بـاب)386:(، رقم الحديث)136/  1( سنن ابن ماجه ،أخرجه ابن ماجة 2

  ).42/  1( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباني،  ،صحيح :الحكم على الحديث
: القـاهرة، الطبعـة –دار السـالم : الناشـر): 309/  1( المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهيـة،جمعة، علي، محمد عبد الوهـاب 3

  .م 2001 -هـ  1422 -الثانية 
مكتبـة صـبيح : ، الناشـر)259/  2(شرح التلويح على التوضـيح ، )هــ793: المتوفى(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر  4

» التْوِضـيح ِفـي َحـل َغـَواِمِض التْنِقـيحِ «،تـرقيم الكتـاب موافـق للمطبـوع،2: بدون طبعة وبدون تاريخ،عـدد األجـزاء: بمصر،الطبعة
 .لتفتازانيل» التلويح على التوضيح«شرحه  -مفصوال بفاصل  -للمحبوبي بأعلى الصفحة يليه 
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 فالموت طارئ؛ لسببٍ  الموت ونيك أن اوٕامّ  .اآلكلين إلى مرضها ونقل عدواها، من فيخشى

  1.جسمها في ضارةالّ  المواد بقاء يقتضي الفجائيّ 

 ميكروبات من فيهما عيتجمّ  لما قمحقّ  موالدّ  الميتة أكل وضرر .موالدّ  الميتة أكل تحريم

 وبذلك سام، نبات أكل أو لمرض مات قد يكون أن يغلب أنفه حتف تالميّ  إنّ  2ضارة، ومواد

 أكل وتستقبح تستقذر السليمة طباعالّ  أنّ  كما ضعف،الّ  شدة من مات إذا كذاو  ضارًا، لحمه يكون

 مما إالّ  يأكل أالّ  المسلم دتعوّ  هاأنّ  كما 3.وكرامتها فسنّ ال ةعزّ  تنافي وخبث مهانة أكله وعدّ  الميتة،

  4.روحه إزهاق في قصد له كان

  الجرادو  سمكالّ  وهو الميتة من شرعالّ  استثناه ما حكم :رابعال المطلب

��m�C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A:تعــالى قــال ة،ســنّ والّ  القــرآن مــن بالنصــوص والجــراد ســمكالّ  أكــل اهللا أحــلّ 

DDDD�����E�E�E�El ]ُهورُ  ُهوَ « " :السالم عليه بقوله البحر طيبات لنا اهللا حلّ أو  ]96 :المائدةاُؤُه، الط  َمـ

 ل ــــهُ  اْلِحــــ ُت َت هِ  - وبقولــــه 5.»َمْي ْيــــ َالةُ  َعَل ــــ َالمُ  الص ــــانِ  َنــــالَ  ُأِحلــــتْ « -  َوالســــ َت َت اِن، َمْي ا َوَدَمــــ ــــانِ  َأمــــ َت َت  اْلَمْي

ا َواْلَجَرادُ  َفالسَمكُ  َمانِ  َوَأمَحالُ  َفاْلَكِبدُ  الد6»َوالط  

   

                                                           

دمشــق، مؤسســة  -مكتبــة الغزالـي : الناشـر): 167 -166/ 1( روائــع البيــان تفسـير آيــات األحكــام ،الصـابوني، محمــد علـي 1
  .م 1980 -هـ  1400الثالثة، : حسن عباس الشربتلي،الطبعة: طبع على نفقة بيروت، –مناهل العرفان 

  .موقع وزارة األوقاف المصرية: در، المص)139 /1(شبهات المشككينمجموعة من المؤلفين،  2
: المتـوفى(رضا، محمد رشيد بـن علـي بـن محمـد شـمس الـدين بـن محمـد بهـاء الـدين بـن مـنال علـي خليفـة القلمـوني الحسـيني  3

م،عدد  1990: الهيئة المصرية العامة للكتاب،سنة النشر: الناشر): 163/  6( تفسير المنار ،تفسير القرآن الحكيم) هـ1354
  .جزءا 12: ءاألجزا

  ).47/  6( تفسير المراغي المراغي،4 
كتــاب الطهــارة وســننها،باب الوضــوء بمــاء البحــر،  ،)388(، رقــم الحــديث )137/  1( ســنن ابــن ماجــهأخرجــه ابــن ماجــة،  5

كـم علـى الح.2: فيصل عيسى البابي الحلبـي، عـدد األجـزاء -دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: تحقيق
 .حسن صحيح،المصدر نفسه] حكم األلباني: [الحديث

كتــاب االطعمــة، بــاب الكبــد والطحــال،الحكم علــى  ،)3314(رقــم الحــديث):1102/  2( ســنن ابــن ماجــهأخرجــه ابــن ماجــة،  6
ــدين األلبــاني .: الحــديث صــحيح ــار الســبيل ،)هـــ1420 :المتــوفى(محمــد ناصــر ال ــل فــي تخــريج أحاديــث من /  8( إرواء الغلي

 9: م، عـدد األجـزاء1985 -هــ  1405الثانيـة : بيـروت، الطبعـة –المكتب اإلسالمي : زهير الشاويش، الناشر: إشراف): 207
  ).ومجلد للفهارس 8(
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ْيدُ ف ،السـمك أكل حكم :أوالً  ا البحـر َصـ ِطيَد، َمـ هُ { وَ  اْصـ ا }َطَعاُمـ  النِبـي  حـديث فـي وجـاء ِبـهِ  َرَمـى َمـ

  .ىمذكّ  أي 1»َمْذُبوحٌ  الَبْحرِ  ِفي َشْيءٍ  ُكل «:مَ َوَسل  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

 يسـكن ال الـدموي إذ فيـه؛ دم ال ألنـه وذلـك تميـّ  هأنـّ  مع ذكاة غير من سمكالّ  لنا اهللا فأحلّ 

  2."الدم هو والمحرم الماء،

   4.الجراد أكل حل على الفقهاء تفقأ ،3الجراد أكل حكم :ثانياً 

 َأوْ  َغَزَواتٍ  َسْبعَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َمعَ  اَغَزْونَ « حابةالصّ  بعض عن جاء ولما

  5»الَجَرادَ  َمَعهُ  َنْأُكلُ  ُكنا ِستا،

                                                           

، كتـاب )5492(رقـم الحـديث ،)89/  7( صحيح البخـاريأخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي،  1
: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصر،الناشـر: المحقـق] 96: المائـدة[} ُأِحـل َلُكـْم َصـْيُد الَبْحـرِ {: َقْوِل اللِه َتَعـاَلى الذبائح والصيد، باب

: عدد األجـزاء،هــ1422األولـى، : ،الطبعـة)محمـد فـؤاد عبـد البـاقي مصورة عن السـلطانية بإضـافة تـرقيم تـرقيم(دار طوق النجاة 
9.  
دار : ،الناشــــر)503/  9( فــــتح القــــدير، )هـــــ861: المتــــوفى(مــــد بــــن عبــــد الواحــــد السيواســــي ابــــن الهمــــام، كمــــال الــــدين مح 2

 -مفصـوال بفاصـل  -، بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليـه 10: بدون طبعة وبدون تاريخ،عدد األجزاء: الفكر،الطبعة
  .لقاضي زاده» نتائج األفكار«للكمال بن الهمام تكملته » فتح القدير«
إبـراهيم (، )115/  1( المعجـم الوسـيطوهو فصيلة من الحشرات المستقيمات األجنحة، مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة، : الجراد 3

 .دار الدعوة: ، الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / مصطفى 
 –دار المعرفـة : ، الناشـر)229/  11( طالمبسـو  ،)هــ483: المتـوفى(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمـة  4

 ولـم). 36/  5(بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع  الكاسـاني،.30: م،عـدد األجـزاء1993-هـ1414: ط تاريخ النشر.بيروت،د
 فـي أو حـار مـاء فـي إلقائهـا أو وأجنحتهـا أرجلها أو رؤوسها قطع من به تموت ما بها يفعل حتى بأخذها الجراد أكل مالك يجز

. )357/  4( األمهات من غيرها من المدونة في ما على والزيادات ، النفراوي، النوادرتؤكل لم ذلك لغير بيده ماتت وٕان ار،ن
الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشـي المكـي 

ابـن  .8: م،عـدد األجـزاء1990/هــ1410: ط،سـنة النشـر.بيـروت،د –دار المعرفـة : لناشـر،ا)255/  2( األم) هـ204: المتوفى(
أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشـهير المقدسـي  قدامة،

 -هـــ 1425: المكتبــة العصــرية،الطبعة: شــرالنا أحمــد محمــد عــزوز،: ،المحقــق)116/  1( عمــدة الفقــه، )هـــ620: المتــوفى(
أبو محمــد موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثــم ،ابــن قدامــة. 1: م،عــدد األجــزاء2004

: ط،عـــدد األجـــزاء.د مكتبـــة القـــاهرة،: الناشـــر ،)395/  9(المغنـــي ، )هــــ620: المتـــوفى(الدمشـــقي الحنبلـــي، الشـــهير المقدســـي 
أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسـى بـن سـالم الحجـاوي المقدسـي،  .م1968 -هـ 1388: اريخ النشر،ت10

عبـد الـرحمن بـن علـي : ،المحقـق)227/  1( زاد المستقنع في اختصار المقنع، )هــ968: المتوفى(ثم الصالحي، شرف الدين، 
 .الرياض –دار الوطن للنشر : بن محمد العّسكر،الناشر

  ، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، )5495(:، رقم الحديث)90/  7( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  5
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َالةُ  َعَلْيهِ  - قوله ذلك ودليل َالمُ  الصتْ « -  َوالسا َوَدَماِن، َمْيَتَتانِ  َلَنا ُأِحل اْلَمْيَتَتانِ  َأم 

اوَ  َواْلَجَرادُ  َفالسَمكُ  َمانِ  َأمَحالُ  َفاْلَكِبدُ  الدْصَعةً ـقَ  َلَنا َلْيتَ  :َمْجِلِسهِ  ِفي َيْوًما عمر وقول 1»َوالط  

  2»َقْفَعتَْينِ  َأوْ  َقْفَعةً  ِمْنهُ  ِعْنَدَنا َأن  َلَوِدْدتُ « :أو قالَفَنْأُكُلُه، َجَرادٍ  ِمنْ 

  :رأيين على ألكله، كاةالذّ  اشتراط في الفقهاء اختلف ولكن

 ال هألنّ  تذكية، بدون أكله يجوز هأنّ  والحنابلة ةشافعيّ والّ  ةالحنفيّ  من الفقهاء جمهور :األول رأيال

 وٕان الجراد َوَأنّ  .هطبالتقا ذكاته وأن منه، تالميّ  أكل ويجوز فضالت، وال سائلة، نفس له توجد

 في مات وٕاذا ،هطالتقا أو صيده وهو بسبب يكون أن بد ال موته ألنّ  بأكله، بأس فال ميتاً  وجد

   3.لموته سبب فذلك معاشه موضع غير

َالةُ  َعَلْيهِ  - قوله" :دليلهم َالمُ  الصتْ « -  َوالسا َوَدَماِن، َمْيَتَتانِ  َلَنا ُأِحل َمكُ  اْلَمْيَتَتانِ  َأمَفالس 

  .الذكاة اشتراط دون الجراد، أكل على يدل الحديث فظاهر .4 "َواْلَجَرادُ 

 ألنّ  أكله، يحلّ  حتى اإلنسان من بسبب الجراد يموت أن بدّ  ال هأنّ  :بلةالحنا بعض وقال

   5.يحلّ  ال هفإنّ  وحده اً ميت وجد كأن اإلنسان من سببٍ  بدون مات ولو ،له ذكاة وقتله التقاطه

                                                           

  . سبق تخريجه 1
  ما جاء في أكل الجراد،  ، كتاب األطعمة،)24563(:، رقم الحديث)144/  5( شيبة أبي ابن مصنف ابن أبي شيبة، 2
  ).229/  11(المبسوط لسرخسي، ا
القرافـي، أبـو العبـاس ). 116/  1( عمـدة الفقـهابـن قدامـة، ). 255/  2( األمالشافعي، ). 229/  11(المبسوط السرخسي،  3

أنـوار البـروق فـي أنـواء = الفروق للقرافي  ،)هـ684: المتوفى(شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
أنــوار البـروق فـي أنــواء = الفـروق «كتـاب : ، بــأعلى الصـفحة4: ألجـزاءعـدد ا ط،.د عـالم الكتــب،: ، الناشـر)99/  3(الفـروق 

وهو حاشية الشيخ قاسم بـن عبـد اهللا المعـروف » إدرار الشروق على أنوار الفروق« :)مفصوال بفاصل(بعده  -للقرافي،» الفروق
قواعــد الســنية فــي األســرار تهــذيب الفــروق وال«: بعــده -لتصــحيح بعــض األحكــام وتنقــيح بعــض المســائل،) هـــ723(بــابن الشــاط 

وفيهــا اختصــر الفــروق ولخصــه وهذبــه  ،)هـــ1367(للشــيخ محمــد بــن علــي بــن حســين مفتــى المالكيــة بمكــة المكرمــة » الفقهيــة
 .ووضح بعض معانيه

 .سبق تخريجه 4
: ر النشـر،دا)55/  15(الشـرح الممتـع علـى زاد المسـتقنع ، )هــ1421: المتـوفى(ابن العثيمين، محمد بـن صـالح بـن محمـد  5

 هـــ،1429 -أبــو أيــوب الســليمان / ،أعــده للشــاملة 15: هـــ،عدد األجــزاء 1428 - 1422األولــى، : الطبعــة دار ابــن الجــوزي،
 ).395/  9( المغني ابن قدامة،. ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي
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 مات وان ،تغريقه أو ككبسه بسبب يموت أن إالّ  يؤكل ال الجراد أنّ  :اإلنصاف في وجاء

  1.مذكاة غير ميته عتبرفي اإلنسان من سبب دون

 بقطع وذكاته ذكاة، بغير يؤكل ال وقال .للجراد الذكاة اشترط فقد مالك اإلمام رأي :الثاني الرأي

 أو رؤوسها كقطع ةالمالكيّ  فاقباتّ  معجالً  به تموت ما بها يفعل أن وذكاتها 2ذلك بغير أو رأسه

 "تعالى قوله :ودليلهم 3.ذلك أشبه وما رالحا الماء أو ارالنّ  في طرحها أو الشوك أو باإلبر نقرها

�mC�B�AC�B�AC�B�AC�B�A����l ] بذكاة إالّ  يحل وال الميتة، في يدخل والجراد .]3:المائدة.  

��m�B�A�B�A�B�A�B�Aتعالى قوله في الميتة اسم يتناوله هل :هو الجراد ميتة في اختالفهم وسبب

CCCCl ]إال يؤكل فال ةاآلي عموم في ويدخل ميتة الجراد أن اعتبروا ةفالمالكيّ  ،ال أم ]3 :المائدة 

 خاّص  حديث هو" َمْيَتَتانِ  َلَنا ُأِحلتْ "الجراد، أباح الذي الحديث بانّ  الجمهور ردّ  جاء ولكن .بذكاة

  .كاةللذّ  ذكر دون والجراد سمكالّ  يبيح الحديث فظاهر العام، على يقدم والخاّص 

   حيوان أم بحري، حيوان أي 4 ُحوتٍ  َنْثَرةُ  جرادـال َهلْ  :وهو آخر ببـس الفـوللخ

                                                           

اإلنصــاف فــي معرفــة ) هـــ885: المتــوفى(نبلــي الء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان الدمشــقي الصــالحي الحعــالمــرداوي،  1
 .12: ،عدد األجزاء2: دار إحياء التراث العربي،الطبعة: ،الناشر)384/  10(الراجح من الخالف 

التهـذيب فـي اختصـار  ،)هــ372: المتـوفى(ابن البراذعي، خلف بن أبي القاسـم محمـد، األزدي القيروانـي، أبـو سـعيد المـالكي  2
دار البحـوث للدراسـات اإلسـالمية : الدكتور محمد األمـين ولـد محمـد سـالم بـن الشيخ،الناشـر: اسة وتحقيق،در )25/  2( المدونة

ابــن رشـد الحفيــد، . ،تـرقيم الكتــاب موافـق للمطبـوع4: م،عــدد األجـزاء 2002 -هــ  1423األولـى، : وٕاحيـاء التـراث، دبي،الطبعــة
/  2(بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ، )هـــ595: المتــوفى(بــي أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرط

  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع4: م،عدد األجزاء 2004 -هـ 1425: ط،تاريخ النشر.القاهرة،د –دار الحديث : الناشر ،)206
يــه والتعليــل لمســائل البيــان والتحصــيل والشــرح والتوج، )هـــ520: المتــوفى(ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي  3

 1408الثانيـة، : لبنان،الطبعة –دار الغرب اإلسالمي، بيروت : د محمد حجي وآخرون،الناشر: حققه).306/  3(المستخرجة 
 .20: م،عدد األجزاء 1988 -هـ 

مــد مح: ، المحقـق)513/  3(األعظمـي : مالـك ت ، موطـأ)هــ179: المتـوفى(بـن عـامر األصـبحي المـدني  ،ابـن أنـس، مالـك 4
: اإلمارات،الطبعــة –أبــو ظبــي  -مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال الخيريــة واإلنســانية : مصــطفى األعظمي،الناشــر

،تـرقيم الكتـاب موافـق للمطبـوع، وهـو مـذيل )لفهـارس 3مـنهم مجلـد للمقدمـة، و ( 8: م،عدد األجزاء 2004 -هـ  1425األولى، 
الرقم األول هو رقـم مسلسـل، لكـل فقـرة فـي الكتـاب سـواء أكانـت :ل،نظام الترقيم فيهبالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجا

هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده فـي خانـة الـرقم بنسـخة الشـاملة ثـم بعـد العالمـة 
  فرقــــــــا، أخرجــــــــه األلبــــــــاني، محمــــــــدعطســــــــة حــــــــوت يرميــــــــه مت: نثــــــــرة أي ،يظهــــــــر رقــــــــم الحــــــــديث النبــــــــوي المتسلســــــــل(/) 

باب ما جاء فـي الـدعاء علـى  -)1/  22(رقم (، )536-535/  1( ضعيف سنن الترمذي، )هـ1420: المتوفى(ناصر الدين  
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  1 .للذكاة يحتاج فال بحري نهإ قال فمن .؟بري

 وموضوع ضعيف، حديث وهو "بحر نثرة هو" حديث إلى استند بحري هنّ إ قال من ةوحجّ 

 ال هألنّ  بل يا،بحرّ  ليس هألنّ  ال ى،يذكّ  ال هولكنّ  يّ برّ  هبأنّ  القول .به يحتج فال األلباني رأي على

   .قوىأ قول وهو وفضالت دماء فيه يوجد

 2.حنيفة يأب رأي على المعاش بريّ  األصل بحريّ  هفإنّ  ،بحريّ  منه يوجد ولكن ،بريّ  هانّ  :والراجح

 الميتة من الحديث استثناه فلقد له، ذكاةً  فالتقاته ،صحيحالّ  هو ذكاة دون أكله يبيح الذي القولو 

  .العام على ميقدّ  والخاص

  عليها القرآن نص التي الميتة أقسام :خامسال المطلب

 أكل وما والنطيحة، والمتردية، والموقوذة، المنخنقة، منها :أقسام خمسة إلى الميتة تقسم

��mI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�A����JJJJ�����L�K�L�K�L�K�L�K:تعالى قوله في ورد كما سبعالّ 

Q�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�MQ�P�O�N�M����S�RS�RS�RS�R�����Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�T�Y�X�W�V�U�Tl ]3:المائدة سورة[  

  :منها كل معنى على نتعرف وسوف

   المنخنقة :أوالً 

 دون تموت هاوألنّ  الحلقوم، في الّنفس حبس وهو :خنقا تموت التي وهي :المنخنقة تعريف

 على تقدر ال الذي الموضع في رأسها بإدخال أو وثاقها في اإمّ  تختنق التي وهى دمها، يسيل أن

 لم هإنّ  حيث من أنفه حتف مات ما قبيل من المعنى بهذا وهى.تموت حتى فتختنق منه التخلص

                                                                                                                                                                          

من مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج : زهير الشاويش،بتكليف: ، أشرف على طباعته والتعليق عليه)1/  1899 - 11الجراد 
وأخرجـه األلبـاني محمـد ناصـر الـدين . م 1991 -هــ  1411األولـى، : يروت،الطبعـة –المكتـب االسـالمي  :توزيـع الرياض، –
برنــامج منظومــة التحقيقــات : ،مصــدر الكتــاب)"3221:(، رقــم الحــديثصــحيح وضــعيف ســنن ابــن ماجــة، )هـــ1420: المتــوفى(

موضـوع نفـس : ة اإلسكندرية وقال عنه الشيخ األلبـانيمن إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسن -المجاني  -الحديثية 
 .المصدر، ونفس الصفحة

  ).206/  2(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد،  1
 ).229/  11( المبسوط السرخسي، 2
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 العرب بعض ألنّ  بالذكر هاخصّ  ماوٕانّ  الميتة، في داخلة فهي أكله ألجل له اإلنسان بتذكية يمت

  1.معروفا سببا لموتها ألنّ  اسالنّ  بعض فيها يشتبه ولئال يأكلونها، كانوا ةالجاهليّ  في

   الموقوذة :ثانياً 

 :والوقذ .ماتت حتى محّدد غير حجر أو بعصا ضربا أثخنوها التي هي :الموقوذة تعريف

 في يأكلونها وكانوا ةشرعيّ  ذكاة بال بحجر أو بعصا ضربها اءجرّ  ماتت التي هي أو .الضرب شدة

 .متحرّ  هنا ومن ذكاة معه وليست ،للحيوان شديد تعذيب ألنه اإلسالم في ميحرّ  والوقذ ة،الجاهليّ 

 الطين من كرة وهو« بالبندق رمى وما حد، له ليس حجر أو بعصا رمى ما الموقوذة في ويدخل

 يحرز وال عدوا ينكى وال عينا يفقأ ال كله هذا فإن الحصاة وكذا »يبسها بعد بها ويرمى تجفف

  2 .صيدا

   يةالمتردّ  :ثالثاً 

 وهو الردى في تقع التي وهي .فماتت مرتفع مكان من ترّدت التي هي :يةالمتردّ  تعريف

 في هوو  سهم أصابه إذا ما فيه ويدخل مرتفع موضع من سقط أو بئر في وقع إذا ىوتردّ  الهالك،

  3.سهمبالّ  أو يتردّ بالّ  روحه زهوق أن يعلم ال هألنّ  أكله ميحرّ  هفإنّ  األرض على فسقط الجبل

  

  
                                                           

هـــ،عدد  1422 -األولــى  :دمشــق،الطبعة –دار الفكــر : الناشــر) 430/  1( التفســير الوســيطالزحيلـي، وهبــة بــن مصــطفى،  1
تفسـير المراغـي، . ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضـمن خدمـة مقارنـة تفاسـير مجلدات في ترقيم مسلسل واحد، 3 :األجزاء
  ).49/  6( المراغي

دار اإلرشـــاد  :، الناشـــر)408/  2( إعـــراب القـــرآن وبيانـــه،)هــــ1403 :المتــوفى(درويــش، محيـــي الـــدين بــن أحمـــد مصـــطفى  2
 :، الطبعـــة)بيـــروت -دمشـــق  -دار ابـــن كثيـــر (، )بيـــروت -دمشـــق  -دار اليمامـــة ( ،ســـورية -حمـــص  -للشـــئون الجامعيـــة 

 –دار الجيـل الجديـد : ،الناشـر)478/  1(التفسير الواضح محمود، الحجازي، محمـد، . 10 :هـ، عدد المجلدات1415 ،الرابعة
  . من خدمة مقارنة التفاسيرهـ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ض 1413 -العاشرة : بيروت،الطبعة

: المتــوفى(النيســابوري، نظــام الــدين الحســن بــن محمــد بــن حســين القمــي ). 409/  2( إعــراب القــرآن وبيانــهالــدويش، : انظــر 3
دار الكتـب : الشـيخ زكريـا عميرات،الناشـر: ،المحقق)545/  2( غرائب القرآن ورغائب الفرقان= تفسير النيسابوري  ،)هـ850

  . هـ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع 1416 -األولى : روت،الطبعةبي –العلميه 
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  النطيحة :رابعاً 

 اهللا مفحرّ  .تذكية بغير طاحالنّ  من فتموت أخرى تنطحها التي شاةالّ  هي :طيحةالنّ  تعريف

 أصابه غيره، القرن ذو لحيوانا ونطح موته قبل ذكاته يدركوا لم إن المؤمنين، على ذلك ثناؤه جل

 والتاء نطيحة، فهي ىتذك أن قبل ماتت فإذا المنطوحة اةللشّ  مميتا طحالنّ  يكون وقد وطعنه بقرنه

  1". االسمية إلي الوصفية من للنقل النطيحة في

 كف :نحو.هاء بغير كان مفعول تأويل في وهو للمؤنث نعتا َفعيل وزن على كان فما

  2.والَفِريسة والذبيحة طيحةالنّ  :نحو ]األسماء[ مذهب بها فُيذهب الهاءب جاءت ماوربّ  .َخضيب

   السبع أكل ما :خامساً 

 :والتقدير الماشية، من أي )سبعالّ  وأكيل( وقيل ."السبع أخذ ما أي :سبعالّ  أكل ما تعريف

 كلب أو بذئ أو نمر أو فهد أو سد أ عليها عدا ما أي غيرها أو الشاه من أي.سبعالّ  منه أكل وما

 وقد ،تحل فال مذبحها من ولو الدم، منها سال قد كان وٕان حرام فهي بذلك، فماتت بعضها فأكل

 اهللا فحرم،ذلك نحو أو البقرة أو البعير أو الشاة من السبع أفضل مما يأكلون الجاهلية في كانوا

  3.المؤمنين على ذلك

                                                           

الجمـل، حسـن عـز الـدين بـن حسـين بـن عبـد الفتـاح ). 499/  9(ت شـاكر  جـامع البيـان= تفسـير الطبـري الطبري، : انظر 1
 ب، مصــر،الهيئــة المصــرية العامــة للكتــا: الناشــر)72/  5( معجــم وتفســير لغــوى لكلمــات القــرآن -مخطوطــة الجمــل  ،أحمــد

  .، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع5: م،عدد األجزاء 2008 - 2003األولى، : الطبعة
: المحقـق)191/  2( المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، )هـ911: المتوفى(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  2

ترقيم الكتاب موافـق  ،:م،عدد األجزاء1998هـ 1418، األولى: بيروت،الطبعة –دار الكتب العلمية : فؤاد علي منصور، الناشر
  .للمطبوع

  ). 502-501/  9(ت شاكر جامع البيان = تفسير الطبري  الطبري،: انظر 3
الوسـيط فـي تفسـير القـرآن  ،)هــ468: المتـوفى(النيسـابوري، الشـافعي  ،الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بـن علـي

الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود، الشـيخ علـي محمـد معـوض، الـدكتور : تحقيق وتعليق ،)151/  2(التفسير الوسيط = المجيد
األسـتاذ الـدكتور عبـد الحـي : قدمـه وقرظـه أحمد محمد صـيرة، الـدكتور أحمـد عبـد الغنـي الجمـل، الـدكتور عبـد الـرحمن عـويس،

الصــابوني، . 4: م،عــدد األجــزاء 1994 -هـــ  1415األولــى، : لبنان،الطبعــة –دار الكتــب العلميــة، بيــروت : الفرماوي،الناشــر
: الطبعـة لبنـان، –دار القـرآن الكـريم، بيـروت : الصـابوني، الناشـر وتحقيـق) 480/  1( مختصر تفسـير ابـن كثيـرمحمد علي، 

  . م 1981 -هـ  1402السابعة، 
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 أكل وما نطيحة،والّ  يةلمتردّ وا والموقوذة المنخنقة من كل ذكر رتكرّ  اآلية أن ونالحظ

 من مات إذا ذلك تحريم كان وٕان تكراره، وجه الميتة، معنى في داخلة هاكلّ  هاأنّ  مع سبع،الّ 

 بهذه خوطبوا الذين ألن "الميتة عليكم متحرّ :"بقوله متقدّ  وقد موصوف، بها هو تيالّ  األسباب

 والتردي االنخناق غير به عارضة علة نم مات ما إال الحيوان، من "الميتة"يعدون ال كانوا اآلية

 ةالعلّ  وأنّ  العارضة، العلل من مات ما حكم ذلك، حكم أنّ  اهللا فأعلمهم .سبعالّ  وافتراس واالنتطاح
 في ةالعلّ  ولكن هالكها، قبل بها كان أذى أو مرض علة من موتها ليست الميتة، تحريم الموجبة

 ال كما 1.ليأكلها له ذبيحة تكون أي به، هاأحلّ  الذي ىبالمعن ذبيحته أجل من يذبحها لم أنها ذلك
 لحمالّ  فساد إلى تؤدي محتقنة دماء من الخمسة األنواع هذه جسد في يبقى ما أحد على يخفى

  2.البرء عسيرة أمراضاً  ويسبب بالصحة، جّداً  مضر  وهو وعفنه

  }ُتمْ َذكيْ  َما ِإال  {تعالى قوله في االستثناء تأويل :سادسال المطلب

   :أقوال أربعة على لوهوأوّ  االستثناء الفقهاء فسرّ 

 المنخنقة وهي األربعة األصناف أنّ  أي فقط، سبعالّ  أكل بما مخصوص االستثناء :األول القول

   باالستثناء اخلالدّ  االستثناء، في داخلة غير هاألنّ  مةمحرّ  تبقى نطيحةوالّ  يةوالمتردّ  والموقوذة

  3.حالل فهو فذكي حياة وفيه سبعالّ  أكل مما أدركتم ما فقط

 يةوالمتردّ  والموقوذة المنخنقة( هذا غير من ذكيتم ما أي ،4 منقطع االستثناء :انيالثّ  القول

  5.فكلوه الحالل من غيرها من أي حالل فهو )سبعالّ  أكل وما نطيحةوالّ 
                                                           

 ).507/  9(ت شاكر بيان جامع ال= تفسير الطبري الطبري،  .)172/  4( البحر المحيط في التفسيرابن حّيان،  1

 ).54/  15( الشرح الممتع على زاد المستقنعابن العثمين، 2 
: المتــوفى(الــرازي، فخــر الــدين، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب خطيــب الــري  3

بيـــروت،  –دار إحيـــاء التـــراث العربـــي : الناشـــر) 284/  11( مفـــاتيح الغيـــب أو التفســـير الكبيـــر= تفســـير الـــرازي ، )هــــ606
  .هـ1420 -الثالثة : الطبعة

وٕان اختــل واحــد منهمــا فهــو . الفــرق بــين االســتثناء المتصــل والمنقطــع يحصــل بــأمرين يتحقــق بوجودهمــا أن االســتثناء متصــل 4
ن غيـر جنسـه فهـو منقطــع، فــإن كـان مـ. جـاء القـوم إال زيـداً : األول أن يكـون المسـتثنى مـن جـنس المســتثنى منـه، نحـو: منقطـع

ومعلوم أن نقيض اإلثبـات . والثاني أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. جاء القوم إال حماراً : نحو
فـإن كـان الحكـم علـى المسـتثنى لـيس نقـيض الحكـم . ومن هنا كان االستثناء من النفي إثباتًا، ومـن اإلثبـات نفيـاً . النفي كالعكس

المنيـــاوي، أبــو المنــذر محمــود بــن محمــد بـــن  المســتثنى منــه فهــو منقطــع ولــو كـــان المســتثنى مــن جــنس المســتثنى منــه،علــى 
 المكتبــة الشــاملة،: الناشــر،)126/  1(المعتصــر مــن شــرح مختصــر األصــول مــن علــم األصــول مصــطفى بــن عبــد اللطيــف، 

 .م 2011 -هـ  1432الثانية، : الطبعة مصر،
  ).284/  11(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = ازي تفسير الر الرازي،  5



29 

   1يونس منهم .المدينة أهل من جماعة قول وهو

 تخرج حتى سبعالّ  جوفها يخرق التي الشاة عن سئل حين 3كمال عن 2وهب ابن أخبرنا :قال

  4.منها يذكى شيء أي يؤكل وال تذكى، أن أرى ال فقال أمعاؤها،

 من ذكيتم ما إال مضى ما عليكم حّرم :أي المحّرمات من ال حريمالتّ  من االستثناء :الثالثّ  القول

   5.أيضاً  منقطعاً  االستثناء فيكون حالل لكم هفإنّ  الحالل

 المنخنقة من ةمستقرّ  حياة فيه وصار ذكاته أدركتم ما إالّ  :أي صلمتّ  االستثناء :ابعالرّ  القول

 هذه جميع من استثناء وهذا 6.حالل فهو ذلك سبعالّ  أكل وما نطيحةوالّ  يةوالمتردّ  والموقوذة

   .حالل فهو فأذبحه روح وفيه كّله هذا من أدركت ما :عباس ابن قال ذكرت تيالّ  ماتالمحرّ 

  
                                                           

يــونس بــن عبــد األعلــى الصــدفي أبــو موســى يــونس بــن عبــد األعلــى بــن موســى بــن ميســرة بــن حفــص بــن حيــان، الصــدفي  1
المصـري الفقيــه الشــافعي؛ أحــد أصـحاب الشــافعي رضــي اهللا عنــه، والمكثـرين فــي الروايــة عنــه والمالزمـة لــه، وكــان كثيــر الــورع 

وروى . وســمع ســفيان بــن عيينــة وعبــد اهللا بــن وهــب المصــري تــين الــدين، وكــان عالمــة فــي علــم األخبــار والصــحيح والســقيم،م
ابن خلكان، البرمكـي اإلربلـي، أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد . وكان محدثًا جليالً . القراءة عنه محمد بن جرير الطبري وغيرهم

إحسـان : ، المحقق)250-249/  7(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،)هـ681: المتوفى(بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
 .1994، 1: بيروت، الطبعة –دار صادر : عباس، الناشر

ابــن وهــب الفقيــه المــالكي، أبــو محمــد عبــد اهللا بــن وهــب بــن مســلم، القرشــي بــالوالء الفقيــه المــالكي المصــري، كــان أحــد أئمــة  2
وقــال " الموطــأ الصــغير " و " الموطــأ الكبيـر " ن أنــس، رضـي اهللا عنــه، عشــرين سـنة، وصــنف عصـره وصــحب اإلمــام مالـك بــ

رحل ابن وهب إلى مالك فـي سـنة ثمـان وأربعـين ومائـة ولـم : وقال أبو جعفر ابن الجزار. عبد اهللا بن وهب إمام: مالك في حقه
 ).36/  3( وفيات األعيانابن خلكان، . يزل في صحبته إلى أن توفي مالك،

وهو مالك بن أنس بـن مالـك شـيخ اإلسـالم وحجـة األمـة، إمـام دار الهجـرة أبـو عبـد اهللا الِحْمَيـِري ) هـ 179(مالك بن أنس ت  3
إذا ذكــر العلمــاء : إذا جــاءك األثــر مــن مالــك فشــد بــه يــدك، وقــال: حــدث عــن خلــق كثيــر، قــال الشــافعي. ثــم اَألْصــَبِحّي المــدني

موسـوعة مواقـف المغـراوي، . مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجـة زمانـه، ومناقبـه كثيـرة جـدا: الوعن ابن عيينة ق. فمالك النجم
 ).1/  3( السلف في العقيدة والمنهج والتربية

جـامع البيـان = تفسير الطبري ، )هــ310: المتوفى(الطبري، بن جرير، محمد بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر  4
بالتعــاون مــع مركــز البحــوث  التركــي، ،الــدكتور عبــد اهللا بــن عبــد المحســن: ، تحقيــق)66/  8(هجــر  ط عــن تأويــل آي القــرآن

 دار هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع واإلعـــالن،: والدراســـات اإلســـالمية بـــدار هجـــر الـــدكتور عبـــد الســـند حســـن يمامـــة، الناشـــر
 . جلدان فهارس، رقيم الكتاب موافق للمطبوعمجلد وم 24مجلد  26: م،عدد األجزاء 2001-هـ 1422األولى، : الطبعة

السراج المنير في اإلعانة على معرفـة بعـض ، )هـ977: المتوفى(الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي  5
هـــ،عدد  1285: القاهرة،عــام النشــر –) األميريــة(مطبعــة بــوالق : ، الناشــر)353/  1( بعــض معــاني كــالم ربنــا الحكــيم الخبيــر

 . ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع4: جزاءاأل
 ،)452/  1( تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  6



30 

  .4 .3ةوقتاد 2سنوالح عباس وابن 1علي قول وهو

 والموقوذة المنخنقة من ذكر ما كل على يعود صلمتّ  االستثناء بأن رابعالّ  القول هو :اجحالرّ 

 أنّ ،االبحر ملتقى شرح في جاء كما العلم أهل أكثر قول ألّنه سبع،الّ  أكل وما طيحةلنّ او  يةوالمتردّ 

  5.قٌ مطل االستثناء

   المنخنقة عليها تكون التي )الحياة شكل( الحياة هيئة في ضابطالّ  :بعاالس المطلب

 مع ءمتتال التي،الحياة شكل في الفقهاء اختالف :فيها ذكاةالّ  وتأثير بعدها ذكر وما

  .آراء عدة على ذكاةالّ 

   ةالحنفيّ  رأي :أوال

 فيها لحياةا كانتأ سواءً  حلت، ذبحت حين ةحيّ  كانت إن أي الحياة، أصل فيها يكون أن

  .حصل وقد كاة،الذّ  بفعل جسالنّ  مالدّ  تسييل المقصود ألن البقاء، متوهمة غير أو البقاء متوهمة
                                                           

هو أمير المؤمنين وابن عم خاتم النبيين، علي ْبن َأِبي طالب، واسم َأِبي طالب َعْبد مناف ْبن َعْبد المطلب ْبن هاشم ْبن َعْبـد  1
لب ْبن فهر ْبن مالك ْبـن النضـر ْبـن كنانـة ْبـن خزيمـة ْبـن مدركـة ْبـن مناف ْبن قصي ْبن كالب ْبن مرة ْبن كعب ْبن لؤي ْبن غا

وأمـه فاطمـة بنـت أسـد ْبـن هاشـم ْبـن َعْبـد منـاف، وهـي .الياس ْبن مضر ْبن نزار ْبن معد ْبن عدنان، يكنى أبا اْلَحَسن وأبـا تـراب
َوَسلَم من بني هاشم،الخطيب، البغدادي، أبو بكـر وعلي أول من صدق رسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه . أول هاشمية ولدت لهاشمي

الــدكتور بشــار عــواد : ، المحقــق)458/  1(، تــاريخ بغــداد، )هـــ463: المتــوفى(أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 
 /أعــده للشــاملة ،16: م،عــدد األجــزاء 2002 -هـــ 1422األولــى، : الطبعــة بيــروت، –دار الغــرب اإلســالمي : معروف،الناشــر

  .مصطفى الشقيري،
، واســم أبيــه يســار أحــد األئمــة األعــالم تقــدم أنــه كثيــر التــدليس وهــو مكثــر مــن )ه110(الحســن بــن أبــي الحســن البصــري، ت 2

اإلرسال أيضا ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر رضي اهللا عنه ونشأ بوادي القرى ورأى عثمان وعليا وطلحـة والزبيـر رضـي اهللا 
/  1( جــامع التحصــيل) هـــ761: المتــوفى(ح الــدين أبــو ســعيد خليــل بــن عبــد اهللا الدمشــقي العالئــي عــنهم، ابــن كيكلــدي، صــال

  .1986 –1407الثانية، : الطبعة بيروت، –عالم الكتب : الناشر حمدي عبد المجيد السلفي،: المحقق ،)162
ولـد بالباديـة، وكـان يقـول بشـيء مـن القـدر قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، وكان أكمه ولد أعمـى، وكـان أبـوه أعرابيـا  3

بالبصرة؛ مات بالبصـرة سـنة سـبع عشـرة  وكان من النابغين.ثم رجع عنه، ويقال أيضا إنه كان ذا علم في القرآن والحديث والفقه
ألريـب إلـى إرشـاد ا= معجـم األدبـاء ، )هــ626: المتـوفى(الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي  ،ومائة

 -هـــ  1414األولــى، : دار الغــرب اإلســالمي، بيروت،الطبعــة: الناشــر إحســان عبــاس،: ، المحقــق)2233/  5( معرفــة األديــب
  .7: م،عدد األجزاء 1993

 ).284/  11( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير= تفسير الرازي الرازي، ). 152/  2( التفسير الوسيطالواحدي،  4
مجمـع األنهـر فـي شـرح  )هــ1078: المتـوفى(اماد أفنـدي، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو يعـرف بد، شيخي زاده 5

 .2: ط، عدد األجزاء.د: دار إحياء التراث العربي،الطبعة: ،الناشر)582/  2( ملتقى األبحر
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 نّ أل يـوم، نصـف روايـة وفـي أكثـر، أو ميـو  تعـيش كانـت إن بالـذكاة تحـل 1يوسف أبو وعند
 حياة افيه ليس كانت إذا – اهللا رحمه-  2محمد وقال.معتبر غير وهو مذبوح اضطراب ذلك دون ما

 مـذبوح اضـطراب حركتهـا فتكـون فيـه مـا وأخـرج بطنهـا الـذئب بقـر كمـن تعيش، أن أمل وال مستقرة،

  3.معتبر غير وهو

َالةُ  َعَلْيهِ  َقْوُلهُ  :دليلهم َالمُ  الصا َأْدَرْكته َفِإنْ  :َوالس4 "َفاْذَبْحهُ  َحي   

  :روايتين على اختلفوا المالكية :ثانياً 

 منفــوذة كانــت وٕان ظــاهرة رجــل أو يــد بتحريــك حيــاة فيهــا بقيــت مــا فيهــا تصــح كاةالــذّ  إنّ  :األولــى

ئل أنــه عنــه روي حيــث عبــاس، ابــن قــول :دلــيلهم المقاتــل،  بطنهــا فشــق شــاة علــى عــدا ذئــب عــن َســ

  5.تأكل فال قصبها من انتثر وما كل، :فقال ذكاتها فأدركت قصبها انتثر حتى

   الميتة حكم في ذٍ حينئ هاألنّ  ،أكلها حـيص وال 6المقاتل ةمنفوذ كانت إذا كاةالذّ  تصح ال :الثانية
                                                           

ن مـن أهـل الكوفـة، وهـو هو القاضي أبـو يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن خنـيس بـن سـعد بـن حبتـة األنصـاري، وكـا 1
صاحب أبي حنيفة رضي اهللا عنه، كان فقيهًا عالمًا حافظًا، وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة ببغداد ومـات وهـو علـى القضـاء، 

  ).388-378/  6(انظر :وفيات األعيانابن خلّكان،  رحمه اهللا تعالى،
ومولده بواسط، صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقـه " حرستا"ها محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أصله من قرية بدمشق يقال ل 2

ثم عن أبي يوسف، وكان مقدًما في علم العربية، والنحو، والحساب، ولي قضاء الرقة للرشيد، ثم قضاء الري، وبهـا مـات، سـنة 
الفقـه والعربيـة بـالّري، ابـن دفـن : تسع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة، في اليوم الذي مات فيه الكسائي فقال الرشيد

: المتـوفى(الجمـالي الحنفـي ) نسـبة إلـى معتـق أبيـه سـودون الشـيخوني(ُقطُلوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم السودوني 
هـ  1413األولى، : دمشق، الطبعة –دار القلم : محمد خير رمضان يوسف،الناشر: ،المحقق)237/  1(تاج التراجم ، )هـ879

 .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع1: م،عدد األجزاء1992-
 ).5/  12( المبسوط السرخسي، 3
/ 3(صــحيح مســلم = المســند الصــحيح المختصــر ) هـــ261: المتــوفى(مســلم، بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري  4

: المحقـق الصيد بالكالب المعلمة،، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب ))1929( - 6: ((، رقم الحديث)1531
  . 5: بيروت،عدد األجزاء –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر

دار الغــرب : ،الناشــر)425/  1( المقــدمات الممهــدات ،)هـــ520: المتــوفى(ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي  5
  . ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[،3: م،عدد األجزاء 1988 -هـ  1408األولى، : اإلسالمي، الطبعة

وٕانفاذ المقتل يكون بقطع النخاع؛ وهو المخ األبيض الذي يكون في عظم الرقبة، والصلب، واألوداج، وخرق المصـران، ونثـر  6
ال ونثــر الحشــوة مــن الجــوف، بحيــث ال يمكــن ردهــا، ألنهــا اذا ردت ممكــن أن تعــيش، والحشــوة، مــا فــي الــبطن مــن كبــد، وطحــ

، )هــ1126: المتـوفى(بن سالم ابن مهنا، شهاب الـدين األزهـري المـالكي ) أو غنيم(أحمد بن غانم ،وقلب، ونثر الدماغ، النفراوي
 -هـــ 1415: ط،تـاريخ النشـر.د:دار الفكر،الطبعــة: ، الناشـر)386/  1( الفواكـه الـدواني علــى رسـالة ابــن أبـي زيــد القيروانـي

مفصوال بفاصل  -بأعلى الصفحة يليها » ِرَساَلة اْبِن َأِبي َزْيٍد اْلَقْيَرَواِني «الكتاب موافق للمطبوع،ترقيم  ،2: م،عدد األجزاء1995
 .للنفراوي» الفواكه الدواني«شرحها  -
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   1.قوية حركة كتتحرّ  أو دمها شخب لو حتى

  :حاالت ثالث على الحياة ضابط في ةالشافعيّ  فقهاء اختلف 2ةالشافعيّ  :ثالثاً 

ــة ــى الحال  جــرح ويبــرأ - ةمســتقرّ  حيــاة فيهــا أي– حياتهــا تبقــى أن احتمــل حــال فــي ذبحهــا إذا :األول

  .أكلها فيباح ،راسهاافت

 أو رأسـها كقطـع تبقـى أن لحياتهـا وال يبـرأ، أن لجرحهـا يمكـن ال حـال فـي ذبحهـا إذا :الثانية الحالة

 أكلهــا يحــل ،فــال- مســتقرة غيــر حياتهــا أن أي– المــذبوح حركــة إال فيهــا يبقــى ولــم حشــوتها، إخــراج

  .بالذبح ال السبع بجرح الروح أكثر لخروج

 منهـا يقطـع أن مثـل ،:البقـاء قليلة معه والحياة ،فاءالشّ  صعب بعالسّ  جرح ونيك أن :الثالثة الحالة

 بعــض أو ســاعة بهــا تعــيش ة،مســتقرّ  وحياتهــا فيهــا، باقيــة وحالــرّ  ولكــن كاألمعــاء، معــه، يحيــا مــاال

 فيـه يختلـف لـم ممـا وهـذا ،األولـى كالحالـة أكلهـا بهـا يحل ذكاة الحال، هذه على ذبحها فيكون ،يوم

  .الدم إنهار المهم ، بحجر ولو .فعيّ االشّ  قول

لى -  ــ بـيالنّ  فـأمر شـاة، بهـا وذبحت حجرا كسرت التي الجارية حديث :الدليل هِ  اللـهُ  َصـ ْيـ لمَ  َعَل  َوَسـ

  3.بأكلها

  

                                                           

حاشية = بلغة السالك ألقرب المسالك  ،)هـ1241: المتوفى(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير المالكي  1
َماِم َماِلـكٍ (على الشرح الصغير الصاوي /  2) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَهِب اإلِْ

الشـرح الصـغير للشـيخ الـدردير لكتابـه «،ترقيم الكتاب موافق للمطبـوع،4:ط،عدد األجزاء.د: دار المعارف،الطبعة: ،الناشر)176
  . عليه» حاشية الصاوي« -مفصوال بفاصل  -ليه بأعلى الصفحة ي» أقرب المسالك

الحـاوي الكبيـر فـي ) هــ450: المتـوفى(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشـهير  2
الشـيخ عـادل أحمـد  -الشـيخ علـي محمـد معـوض : ،المحقق)58/  15( فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

العمرانـي، . 19: م،عـدد األجـزاء 1999-هــ  1419األولـى، : لبنان،الطبعـة –دار الكتب العلمية، بيروت : الموجود،الناشرعبد 
 ،)534/  4(، البيـان فـي مـذهب اإلمـام الشـافعي )هــ558: المتـوفى(أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشـافعي 

  .13: م،عدد األجزاء 2000 -هـ 1421األولى، : جدة،الطبعة –المنهاج دار : قاسم محمد النوري،الناشر: المحقق
ــدم مــن )72( ،)5502(رقــم الحــديث):92/  7( صــحيح البخــاري أخرجــه البخــاري،3  ، كتــاب الــذبائح والصــيد، بــاب مــا أنهــر ال

  .القصب والمروة والحديد
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   روايات أربع على اختلفوا الحنابلة :رابعاً 

 حركة مثل تحركت أن أما،المذبوح، حركة على تزيد أن يمكن حياة ذلك في يكون بأن :األولى

  1.الميت حكم في صار ألنه يباح؛ المذبوح،ال

  .الميت حكم في منه ألقل موته يعلم وما يحل، اليوم معظم يبقى أن يمكن ما أن :الثانيةً 

 لـم معـه تعـيش ال حـد إلـى انتهـت إذا مطلقـا، الميـت حكـم في السبب من يموت أنه تيقن ما :الثالثة

  2 .بالذكاة تبح

 المـوت يكـون زمنـا تعـيش ولكنهـا بالسـبب، موتهـا تـيقن إن أنها رابعا قوال محمد أبو واختار :الرابعةً 

 وســال كــتتحرّ  متــى فكالمريضــة، موتهــا يتــيقن ال ممــا كانــت وٕان بالــذبح، حلــت منــه أســرع بالــذبح

   3.فال وٕاال تحلّ  دمها

 حركت أو بعينها طرفت أنها من أكثر منها يعلم فلم ذبحوها إذا اةوالشّ  :قدامة ابن وقال

 إذا أنه وحجته 4.بأكلها بأس فال :قال،الدم سال أي الدم، فنهر بضعف ذنبها أو رجلها أو يدها

  .الفاسد مالدّ  خروج وهو المقصود، قتحقّ  الدم أنهر

 المــذبوح، حركـة عـن تزيـد حركـة كـتوتحرّ  ة،مسـتقرّ  حيـاة فيهـا دام مـا أنـه :األقـوال هـذه مـن اجحالـرّ 

  .فال وٕاال بالذكاة، تحلّ 

   

                                                           

ــــدين، 1 ــــن أحمــــد، أبــــو محمــــد ،المقدســــي بهــــاء ال ــــن إبــــراهيم ب ــــرحمن ب ــــوفىالم(عبد ال ــــدة) هـــــ624: ت ــــدة شــــرح العم /  1( الع
 -م،عمـــدة الفقـــه بـــأعلى الصـــفحة، يليـــه  2003هــــ 1424: ط، تـــاريخ النشـــر.د: دار الحـــديث، القاهرة،الطبعـــة: ،الناشـــر)494

  .شرح بهاء الدين المقدسي -مفصوال بفاصل 
لجماعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، ابن قدامة، المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ا 2

 -هــ  1414األولـى، : دار الكتب العلمية،الطبعـة: ،الناشر)551/  1(الكافي في فقه اإلمام أحمد ، )هـ620: المتوفى(الشهير 
  .4: م،عدد األجزاء 1994

/  6( علـى مختصـر الخرقـيشـرح الزركشـي ، )هـ772: المتوفى(الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا المصري الحنبلي 3 
  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع7:م،عدد األجزاء 1993 -هـ  1413األولى، : دار العبيكان،الطبعة: ،الناشر)669

 ).404/  9( المغنيابن قدامة،  4
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  تحريمه من والحكمة العلماء اختالف بحسب وحكمه الدم تعريف وفيه الدم :ثامنال المطلب

 دمـــاء وجمعـــه دمـــي وأصـــله واألوردة الشـــرايين يمـــأل الـــذي األحمـــر الســـائل هـــو ،مالـــدّ  تعريـــف :أوالً 

  1.ودمي

  2.به بأس فال ،دم يخالطه لحم افأمّ  مسفوحا، منه كان ما مالدّ  اهللا مفحرّ  حريم،التّ  ،مالدّ  حكم:ثانياً 

 ثــالث اللــِه، كتــابِ  مــن آيــاتٍ  أربــعُ  مِ الــدّ  تحــريمِ  فــي جــاءت فقــد :تيــةاآل القرآنيــة صــوصالنّ  :ليلالــدّ 

  4.مقيدة وواحدة 3مطلقات منها

 :النحل[ �m��������������������������������������������������������l - تعالى-  فقوُله :المطلقات أما

�����|�{|�{|�{|�{�m:وقوُله ]115������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~����$�%$�%$�%$�% l ]173 :البقرة[ 

 وآيةِ  البقرِة، وآيةِ  النحِل، آيةِ  في فالدمُ  .]3 :المائدة[ m��F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�Al :وقوُله

��mh :قوِله في بالمسفوحيِة، مقيداً  األنعامِ  سورةِ  في َجاءَ  وقد .القيد َعنْ  مطلق المائدِة، i� jh� i� jh� i� jh� i� j�����o� p�o� p�o� p�o� p

q� r� s� k� l� m� nq� r� s� k� l� m� nq� r� s� k� l� m� nq� r� s� k� l� m� n����t� ut� ut� ut� u����v� w� x� y� zv� w� x� y� zv� w� x� y� zv� w� x� y� z����¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� ������£� ¢�£� ¢�£� ¢�£� ¢

¦�¥�¤¦�¥�¤¦�¥�¤¦�¥�¤ l ]145 :األنعام[   

                                                           

 ).117/  2( مخطوطة الجمل= معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآنالجمل، 1 
، )70/  2( تفســير عبــد الــرزاق، )هـــ211: المتــوفى(م بــن نــافع الحميــري اليمــاني لصــنعاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــاا 2

،عـدد 1403، 2طبيروت،  –المكتب اإلسالمي : يطلب من الهند، -المجلس العلمي: حبيب الرحمن األعظمي،الناشر: المحقق
 ).492/  9(ت شاكر  جامع البيان= لطبري، تفسير الطبري ا.11: األجزاء

ـــق هـــو 3 ـــه تعـــالى مـــا: المطل ـــة شـــاملة لجنســـه نحـــو قول ـــر معـــين بإعتبـــار حقيق ـــاول واحـــدًا مـــن غي ـــةٍ {: تن ـــُر َرَقَب : النَســـاء[}َفَتْحِري
التحبيـر شـرح التحريـر  )هــ885: المتوفى(المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي ،]92

 -مكتبـة الرشـد : أحمد السراح،الناشـر. عوض القرني، د. حمن الجبرين، دعبد الر . د: ، المحقق)2711/  6( في أصول الفقه
ابن بـدران عبـد القـادر  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع8: م،عدد األجزاء2000 -هـ 1421األولى، : الرياض،الطبعة/ السعودية 

. د: المحقق).260/  1( ام أحمدالمدخل إلى مذهب اإلم، )هـ1346: المتوفى(بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد 
 ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع 1401الثانية، : بيروت،الطبعة –مؤسسة الرسالة : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،الناشر

أعـط الطالـب : قولنـا: مثـال ذلـك.المتناول لمعين، أو لغير معين موصـوف بـأمر زائـد علـى الحقيقـة الشـاملة لجنسـه: المقيد هو 4
المهـذب فـي  ،النملة، عبد الكـريم بـن علـي بـن محمـد. ل، فقد قيدنا الطالب بوصفه بالطول الذي أخرجه عن بقية الطالبالطوي

م،عــدد  1999 -هـــ  1420: الرياض،الطبعــة األولــى –مكتبــة الرشــد : ،دار النشــر)1705/  4( علــم أصــول الفقــه المقــارن
 .5: األجزاء
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 جمــد أو بلحــم اخــتلط ممــا غيــره وحــل ،فقــط المســفوح الــدم تحــريم إلــى اآليــات تشــير :اآليــات دالالت

  :الالتالدّ  لبعض ذكر وهذا حال،والطّ  كالكبد

 )مالدّ ( مطلق األولى اآلية في مفالدّ  والسبب بالحكم التفاقهما دالمقيّ  على المطلق حمل داللة :أوال

 خرج لو :يعني موضعه، عن المهراق هو :المسفوح موالدّ  ).مسفوحاً  دماً ( مقيد الثانية اآلية وفي

 :ونقول دالمقيّ  على المطلق فنحمل ،1مسفوحاً  دماً  يسمى فهذا األرض، إلى وانتقل العرق من مالدّ 
 واتفقا 2ببسّ ال في اتفقا إذا دالمقيّ  على المطلق حمل هو وهذا فقط، المسفوح مالدّ  هو مالمحرّ  مالدّ 

 وهو واحد فيهما الحكم عليه بني الذي ببوالسّ  حريم،التّ  ووه واحد اآليتين في فالحكم .الحكم في

  3.جاسةالنّ  فيه وألن ؛ ررالضّ  فيه دًما كونه

 في بالمسفوحيةِ  والقيدَ  4.الفائدة من "مسفوحا" وهو القيد لخال اً مطلق مالمحرّ  مالدّ  كان فلو

 يحملونَ  العلماءَ  أن على يدل  اوهذ والمائدِة؛ والبقرةِ  حلِ النّ  في اآلياتِ  إطالقُ  به دُيقي  األنعامِ 

 واألنعام األنعاِم، آيةِ  في القيدَ  َألن  نزوًال؛ السابقَ  هو المقيدُ  كان لو ىحتّ  ،دالمقي  على المطلقَ 

  5.حلِ النّ  وقبلَ  المائدِة، وقبلَ  البقرِة، قبلَ  نازلةٌ 

                                                           

/  2(أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل = البيضــاوي، تفســير البيضــاوي ويشــوونها،  وكــان أهــل الجاهليــة يصــبونه فــي األمعــاء 1
114.( 

هــو وصــف ظــاهر منضــبط، جعلــه الشــارع عالمــة علــى حكــم شــرعي هــو مســببه، أو معرفــًا لــه، كجعــل دلــوك الشــمس معرفــًا  2
در الـدين محمـد بـن عبـد اهللا بـن الزركشـي، أبـو عبـد اهللا بـ. ويلزم مـن وجـوده وجـود المسـبب، ومـن عدمـه عدمـه.لوجوب الصالة

ـــي أصـــول الفقـــه) هــــ794: المتـــوفى(بهـــادر   -هــــ 1414األولـــى، : دار الكتبي،الطبعـــة: ، الناشـــر)6/  2( البحـــر المحـــيط ف
 :،الناشـر)117/  1(علم أصـول الفقـه ط مكتبـة الـدعوة ، )هـ1375 :المتوفى(خالف، عبد الوهاب . 8: م،عدد األجزاء1994

   .عن الطبعة الثامنة لدار القلم :،الطبعة)عن الطبعة الثامنة لدار القلم(ب األزهر شبا -مكتبة الدعوة 
ــر االخــتالف فــي القواعــد األصــولية فــي اخــتالف الفقهــاء ،حســن، محمــد عبــد الغفــار 3 دروس صــوتية قــام  ، وهــي)10/4(أث

  .درسا 11 -قم الجزء هو رقم الدرس الكتاب مرقم آليا، ور  ،http://www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية،
مطبعة : ،الناشر)181/  1( علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع ط المدني ،)هـ1375: المتوفى(خالف، عبد الوهاب  4

علـم أصـول  خـالف،. ،ترقيم الكتاب موافـق للمطبـوع وهـو مـذيل بالحواشـي1: ،عدد األجزاء»المؤسسة السعودية بمصر«المدني 
  ).193/  1(كتبة الدعوة الفقه ط م

العـــذب النميـــر مـــن مجـــالس ، )هــــ1393: المتـــوفى(الشـــنقيطي، محمـــد األمـــين بـــن محمـــد المختـــار بـــن عبـــد القـــادر الجكنـــي  5
دار عالم الفوائـد : بكر بن عبد اهللا أبو زيد،الناشر: خالد بن عثمان السبت،إشراف: ،المحقق)471/  1( الشنقيطي في التفسير

ــد الســبت 5: هـــ، عــدد األجــزاء 1426الثانيــة، : كــة المكرمة،الطبعــةللنشــر والتوزيــع، م  -،الكتــاب إهــداء مــن محققــه الشــيخ خال
  .للمكتبة الشاملة، -حفظه اهللا 
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 تحليـل وهـو اآليـة نطـوقلم المخالفـة بمفهـوم تفيـد ،المسـفوح مالـدّ  تحـريم علـى المنطـوق داللـة :ثانيا

 شــرعي دليــل بــأي أو األصــلية باإلباحــة يعــرف بــل عليــه، اآليــة لهــذه داللــة وال المســفوح، غيــر مالــدّ 

 فأمـا ودمـان ميتتـان لنـا حـلّ أُ  " :- السـالم عليه-  الرسول قول هنا وهو 1 اآلية مفهوم صيخصّ  آخر

  2." والطحال فالكبد مانالدّ  وأما والجراد فالحوت الميتتان

 تيالّ  غوةوالرّ  العروق في يبقى ما :مثل منه االحتراز يمكن ال ما إالّ  المسفوح مالدّ  وتحريم :ثاثال

 ولو ريعة،الشّ  في يسيروالتّ  الحرج وضع قاعدة بمقتضى تأتي عنه، معفوٌ  طبخه عند حماللّ  تعلو

�����������������m لىتعا لقوله 3.يطاق ال ما دائرة في ولوقع منه حموالشّ  حماللّ  بتخليص ساناإلنّ  فكلّ 

������������������������¡��¡��¡��¡�� �l]أثر من القدر تعلو التي الحمرة أن على العلماءِ  أقر ولذا ]78:الحج سورة 

m�����uq�uq�uq�uq :قوِله في 4المسفوحيةِ  بقيد خارج مسفوٍح، غيرُ  مَ الدّ  ذلك ألن تنجسه ال هاأنّ  حمِ اللّ  تقطيعِ 

tttt����w�x� y� zw�x� y� zw�x� y� zw�x� y� z�l ]َعاِئَشةُ  تْ َروَ  ما :َوالدليل فقط الدم من المسفوح مفحرّ  ].145:األنعام 

 َتْعُلوَها َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى 5)اْلُبْرَمةَ  َنْطُبخُ  ُكنا( :َقاَلتْ  َعْنَها اللهُ  َرِضيَ 

ْفَرةُ  مِ  ِمنَ  الص6"ُنْنِكرُ  َوَال  َفَنْأُكلُ  الد  ظَ  ِألَنَحفَوِفيهِ  ِإْصرٌ  َهَذا ِمنْ  الت  ْصرُ  ٌة،َمَشق  ِفي َواْلَمَشقةُ  َواْإلِ
                                                           

 ).154/  1(ط مكتبة الدعوة  علم أصول الفقهخالف، 1
). الكبــد والطحــالبــاب -31كتــاب األطعمــة، -29)(3314:(، رقــم الحــديث)1102/  2( ســنن ابــن ماجــهأخرجــه ابــن ماجــة،  2

  ). 164/  8(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل صحيح، األلباني، : الحكم على الحديث
عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة اإلســـالمية بالمدينـــة : ، الناشـــر)296/  1( المطلـــق والمقيـــد ،الصـــاعدي، حمـــد بـــن حمـــدي 3

الخــادمي، نــور . وهــو مــذيل بالحواشــي ،1: م،عــدد األجــزاء2003/هـــ1423، األولــى: المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية،الطبعة
  .م2001 -هـ1421األولى : مكتبة العبيكان،الطبعة: ،الناشر)125/  1( علم المقاصد الشرعيةالدين بن مختار، 

  ).471/  1( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرالشنقيطي،  4
 1205 - 1145(، الزبيـدي )هــ 771 - 727( ابن السـبكى، )هــ 806 - 725(الِعراقي  خ،وهي بالضم قدر من فخار للطب 5
دار : الناشـر ،هــ 1374(أبي عبد الله َمحُمود ِبن ُمَحّمد الَحـّداد : ،اسِتخَراج)1423/  3(، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )هـ

،قــــام بإدخالــــه )ومجلــــد للفهــــارس 6( 7: دد األجــــزاءم،عــــ 1987 -هـــــ  1408األولــــى، : الرياض،الطبعــــة –العاصــــمة للنشــــر 
 .فريق عمل المكتبة الشاملة/ ومراجعته

الفوائـد الشـهير بالغيالنيـات ، )هــ354: المتـوفى(البزاز، أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدَوْيه البغـدادي الشـافعي  6
: يحيى بن سـعيد األنصـاري، عـن القاسـم، عـن عائشـة،حققه ، من حديث)1044(:، رقم الحديث)761/  2(ألبي بكر الشافعي 

 -دار ابـن الجـوزي : أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سلمان،الناشـر: حلمي كامل أسعد عبد الهادي،قدم له وراجعه وعلق عليه
 :على الحـديث الحكم. ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،1: م،عدد األجزاء1997 -هـ 1417األولى، : الرياض،الطبعة/ السعودية 

اسناد رواته ثقات، البوصيري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سـليم بـن قايمـاز بـن عثمـان الكنـاني 
فضـيلة الشـيخ الـدكتور أحمـد : ، تقـديم)309/  5( إتحـاف الخيـرة المهـرة بزوائـد المسـانيد العشـرة، )هـ840: المتوفى(الشافعي 

دار الــوطن للنشــر، : دار المشــكاة للبحــث العلمــي بإشــراف أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، دار النشــر: حقــقمعبــد عبــد الكريم،الم
  .)ومجلد فهارس 8( 9: م،عدد األجزاء 1999 -هـ  1420األولى، : الرياض،الطبعة
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 اآلي هذه ولوال ذلك، تعّمد الذي المسفوح إالّ  مخ أو عروق في بالدم بأس وال 1". َمْوُضوعٌ  الدينِ 

 يجمد عروق ذا كان فإن مسفوح غير مالدّ  افأمّ  2.اليهود تتّبع ما العروق من المسلمون لتتبعة

 حماللّ  مع هو وٕانما عليها يجمد عروق ذي غير الدم كان وٕان حالل فهو والطحال كالكبد عليها

   :قوالن تحريمه ففي ،وفيه

 :عكرمـة قـال ،وقتـادة ،وعكرمـة ،عائشـة قـول وهـو ،بالمسـفوح التحـريم لتخصيص يحرم ال :أحدهما

  .اليهود بعهاتتّ  كما حماللّ  عروق المسلمون لتتبع اآلية هذه لوال

 والطحــال الكبــد الســتثناء المســفوح ذكــر وٕانمــا ،وبعضــه حالمســفو  جملـة مــن هألنــّ  حــرام هأنــّ  :والثــاني

  3.منه

  .مسفوحٍ  غير أو مسفوحاً  جميعاً  مالدّ  بتحريم قال حيث مخالفًا؛ رأياً  له فكان 4 حزم ابن أما

 تيالّ  اآلية ألن موضوع قول انه " فقال:فقط المسفوح مالدّ  محرّ  من على اعترض حيث

 المائدة،هي سورة في نحن تلونا التي واآلية مكية، سورة هي،األنعام سورة آية وهي بها استدلوا

 كله الدم بالمدينة محرّ  ثم المسفوح، الدم بمكة اإلسالم أول في فحرم نزل، ما آخر من ةمدنيّ  سورة

                                                           

  ).222/  2( تفسير القرطبي= الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  1
الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن = تفسـير الثعلبـي ، )هــ427: المتـوفى(أبو إسحاق  ،الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم 2
دار إحيـــاء التـــراث : األســـتاذ نظيـــر الســـاعدي، الناشـــر: اإلمـــام أبـــي محمـــد بـــن عاشـــور، مراجعـــة وتـــدقيق: ، تحقيـــق)201/  4(

  .10: م،عدد األجزاء 2002 -، هـ 1422األولى : لبنان،الطبعة –العربي، بيروت 
تفسـير المـاوردي  ، )هــ450: المتـوفى(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير  الماوردي، 3

/ بيــروت  -دار الكتــب العلميــة : الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيم،الناشــر: ، المحقــق)182-181/ 2(النكــت والعيــون 
  .لمطبوع، ترقيم الكتاب موافق ل6: لبنان،عدد األجزاء

اإلمـام العالمـة الحــافظ الفقيـه المجتهـد أبــو محمـد علـي بــن أحمـد بـن ســعيد بـن حـزم اليزيــدي القرطبـي الظــاهري  ابـن حـزم هــو 4
ولـد بقرطبـة فـي سـنة أربـع . صاحب التصانيف كـان جـدهم خلـف أول مـن دخـل إلـى األنـدلس فـي صـحابة عبـد الـرحمن الـداخل

الحسور، ويحيى بن مسعود بن وجه الجنـة ويوسـف بـن عبـد اهللا القاضـي وابـن عبـد  وسمع من أبي عمر بن. وثمانين وثالثمائة
كـان شـافعيا ثـم انتقـل إلـى القـول بالظـاهر .وروى عنـه أبـو عبـد اهللا الحميـدي فـأكثر وابنـه أبـو رافـع الفضـل وطائفـة. البر وغيـرهم

ـــه  ـــون في ـــراءة األصـــلية، وكـــان صـــاحب فن ـــالعموم والب ـــاس وتمســـك ب ـــورع وتزهـــد وتحـــر للصـــدقونفـــي القـــول بالقي ـــن وت وزر . دي
' المحلـى'و' األحكام'و' اإليصال إلى فهم كتاب الخصال': له عدة مصنفات منها. للمستظهر باهللا ثم نبذ الوزارة وأقبل على العلم

  ).201/  6( موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، المغراوي، )هـ 456: (ت.'الفصل'و
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 ومن ،األخرى اآلية في تعالى اهللا حرم ما أحل فقد،وحده المسفوح إال يحرم لم فمن عموماً  جملةً 

  1.جميعاً  باآليتين خذأ فقد جملةً  مالدّ  محرّ 

نْ  روي بمــا حــزم ابــن واحــتج  ســورة تقــرأ هــل:المــؤمنين أمّ  عائشــة لــي قالــت :قــال 2نفيــر بــن جبيــر َعــ

  3.موهفحرّ  حراماً  فيها وجدتم فما نزلت، سورة آخر هاأنّ  أما :قالت نعم قلت المائدة؟

 به ترَ  فلم ؟درالق أعلى في يكون مالدّ  عن سئلت حين المؤمنين أم عائشة عن روي نماإ وقال

ًما ِإَلي  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  ال ُقلْ {" وقرأت ،بأساً  حتى ]145 :األنعام[ }َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعَلى ُمَحر 

 هذا حزم ابن قال حالل، المسفوح غير الدم نّ إ قال من به احتج الذي الدليل وهو )َمْسُفوًحا( بلغت

  4.نزل ما آخر وهو ،المائدة سورة في ملدّ ا تحريم من عائشة قالته ما يعارض ليلالدّ 

 أو حماللّ  في علق اممّ  عداه ما وأن المسفوح، الدم هو مالمحرّ  أن على العلماء قول هو :اجحوالرّ 

 مسلم فليس عائشة، أقوال في تعارض يوجد انه حزم ابن قاله ما اوأمّ  به، بأس فال بعظم اختلط

 فيه ليس وهذا المسفوح، الدم تحريم هو ئدةالما سورة في التحريم من المقصود ألنّ  به،

 شك بال فهو ظاهراً  أحمر كان إن القدر أعلى في الذي والدم" :قال نفسه حزم ابن ىحتّ ،خالف

 فان ،أصفر ال أسود أو أحمر مالدّ  ألنّ  دما، فليس صفرة كان وٕان ،تحريمه في خالف وال مسفوح،

 ما وكذلك حالل، فهو دماً  يكن لم وٕاذا ،الدم ماس عنه سقط فقط حده يقوم منها تيالّ  صفاته بطلت

  5."دم هناك فليس ظاهرًا، ليس فانه الدم وخالل العروق في

                                                           

/  6( المحلـى المحلـى باآلثـار، )هــ456: المتـوفى(حمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبـي الظـاهري ابن حزم، أبو م 1
 .12: بدون طبعة وبدون تاريخ،عدد األجزاء: بيروت،الطبعة –دار الفكر : ،الناشر)56

النبـي َصـلى اهللا عليـه َوَسـلَم، هو جبير بن نفيـر الحضـرمي، جـاهلي إسـالمي، يكنـى أبـا َعْبـد الـرحمن، أدرك الجاهليـة ولـم يـر  2
). ه80:(أســلم فــي خالفــة أبــي بكــر رضــي اهللا عنــه، وهــو معــدود فــي كبــار تــابعي أهــل الشــام، وألبيــه نفيــر صــحبة وروايــة،ت

االسـتيعاب فـي معرفـة ، )هــ463: المتـوفى(القرطبي، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري 
م،عــدد 1992 -هـــ  1412األولــى، : دار الجيــل، بيروت،الطبعــة: علـي محمــد البجاوي،الناشــر: ،المحقــق)234 / 1( األصــحاب

  .، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع4: األجزاء
 ).57/  6( المحلى باآلثارابن حزم،  3
 ).57/  6( السابق 4
 ).57/  6( السابق 5
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  مالدّ  تحريم من الحكمة :ثالثاً 

 فظــاهر، النــاس عنــد مســتقذراً  كونــه فأمــا واالســتقذار، والمضــرة اإليــذاء مالــدّ  تحــريم وحكمــة

 فـي لتتحلـّ  تـيالّ  تـةالميّ  العفنـة المـواد مـن كثيـراً  لويحمـ جـدًا، الهضـم عسر هفألنّ  ؛ ضاراً  كونه اوأمّ 

 جديـدة ةحيـّ  بمـواد عنها واستعاضت البراز، تلفظ كما بيعةالطّ  لفظتها فضالت وهي فتضره، الجسم

 جـراثيم مالـدّ  فـي يكـون وقـد )المعـدة تّرجعه ما( بالّرجيع التغذي يشبه عليها للتغذي فالعود الدم، من

  1.حماللّ  في تكون مما أكثر فيه تكون وهي اإلنسان، بصحة ضرارواإل المعدية، األمراض بعض

  2.وضارة فاسدة أي وعفنة ،سامة بل ،فحسب عفنة ليست مالدّ  في تةالميّ  المواد وان

   

                                                           

: المتـوفى(بهـاء الـدين بـن مـنال علـي خليفـة القلمـوني الحسـيني رضا، محمد رشيد بـن علـي بـن محمـد شـمس الـدين بـن محمـد  1
 1990: الهيئة المصرية العامة للكتاب،سـنة النشـر: ،الناشر)112-111/  6 :تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ، )هـ1354

ي االحتجاج بالسنة النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك ف ابن عثمان عمر بن عبد العزيز،. جزءا 12: م،عدد األجزاء
جمـاد اآلخـر  -محـرم  78-77العـددان  - 20السـنة : الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة،الطبعة: ، الناشر)65/  1( اآلحادية

  ).310/  14( التحرير والتنويرابن عاشور،  .1: م،عدد األجزاء1988/هـ1408
  ).181/  6( تفسير المناررضا،  2
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  الثاني المبحث

  ذلك من الشرعي والمقصد الخنزير لحم أكل حكم

  عليه والدليل الخنزير لحم أكل حكم :األول المطلب

 كثيـرة ذلـك علـى واألدلـة قطعيـًا، تحريمـاً  الخنزير لحوم أكل - وتعالى انهسبح - اهللا حرم لقد

   :منها

�����|�{|�{|�{|�{��m(تعالى قوله القرآن، من األدلة :أوالً ������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~����$�%$�%$�%$�% 

l ]ـــــــــه ]173 :البقـــــــــرة    :تعـــــــــالى وقولـــــــــه .]3 :المائـــــــــدة[�m�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A :وقوُل
�mh�i�jh�i�jh�i�jh�i�j����q�r�s�k�l�m�n�o�pq�r�s�k�l�m�n�o�pq�r�s�k�l�m�n�o�pq�r�s�k�l�m�n�o�p����t�ut�ut�ut�u����v�w�x�y�zv�w�x�y�zv�w�x�y�zv�w�x�y�z�����}�~���}�~���}�~���}�~��

¡�|¡�|¡�|¡�|����£�¢£�¢£�¢£�¢����¦�¥�¤¦�¥�¤¦�¥�¤¦�¥�¤ l ]تعــالى وقولــه].145 :األنعــام:��my�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�u����

�z�z�z�zl ]تعــــــــــالى وقولــــــــــه].157:األعــــــــــراف":��m��������������������������������������������������������l 

 القـــذر يعنـــي جسالـــرّ  بـــأن تفيـــد اللغـــة ومعـــاجم ،"بـــالرجس وصـــفه"حـــين اهللا وصـــدق ].115:النحـــل

 بـــذلك يوســمّ  القــذر جسالـــرّ  :البيضــاوي تفســير وفـــي العــذاب، إلــى المـــؤدي والعمــل القبــيح والفعــل

 :�my�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�u�����z�z�z�zlتعــالى قــال 1.مخبــث خبيــث الــنجس،أو أكــل دهلتعــوّ 
  ].157:األعراف[

 بالرجس، وتصفه الخنزير، لحم أكل تحريم على صريح بشكل وتشير تدلّ  هاكلّ  واآليات

 جميعَ  يشمل شرعالّ  ُلَغة في اللحم ولفظ .ليمالسّ  بعالطّ  يستقذره مما وهذا الخبائث، من وأنه

 الخنزير فلحم ،]3 :المائدة[�����mF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�A�l :تعالى قوله بدليل األجزاء،

  2 .األجزاء جميع شامالً  الخنزير لحم في حريموالتّ  فالمنع ،جلده، ىحتّ  فيه ما كل  يشمل

   ةنّ السّ  من لةاألدّ :ثانيا

 ُمْقِسًطا، َحَكًما َمْرَيمَ  نُ ابْ  ِفيُكمْ  َيْنِزلَ  َأنْ  َلُيوِشَكن  ِبَيِدِه، َنْفِسي َوالِذي« :المالسّ  عليه قوله

ِليَب، َفَيْكِسرَ  ى الَمالُ  َوَيِفيَض  الِجْزَيَة، َوَيَضعَ  الِخْنِزيَر، َوَيْقُتلَ  الصمَ  3»َأَحدٌ  َيْقَبَلهُ  الَ  َحت وَحر  ِبيالن 

                                                           

 .)187/ 2(أنوار التنزيل وأسرار التأويل= ي تفسير البيضاو البيضاوي،  1
  ).300/ 1( الشرح الممتع على زاد المستقنعابن العثمين،  2
  .، كتاب البيوع، باب قتل الخنزير)2222: (رقم الحديث )82/  3( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  3
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 حرمته، على تأكيد تلهبق يأمر لّما عيسى أن:االستدالل وجه 1"الِخْنِزيرِ  َبْيعَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

 المالسّ  عليه الرسول حرم ولّما عليه، كذبوا كما ال السالم، عليه عيسى زمن على اً محرم كان وأنه

  .أولى باب من أكله يجوز ال هأنّ  على دلّ  بيعه

 ُقُدوِرِهمُ  ِفي َيْطُبُخونَ  َوُهمْ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  آنية عن السالم عليه الرسول ُسئل" لما وحديث

 َغْيَرَها َوَجْدُتمْ  ِإنْ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  اْلَخْمَر، آِنَيِتِهمُ  ِفي َوَيْشَرُبونَ  ْنِزيرَ اْلخِ 

 جاسةن على يدل وهذا 2»َواْشَرُبوا َوُكُلوا ِباْلَماءِ  َفاْرَحُضوَها َغْيَرَها َتِجُدوا َلمْ  َوإِنْ  َواْشَرُبوا، ِفيَها َفُكُلوا

 أو بغسلها، أمرهم لما وٕاال نجاسته، على قاطع دليل وذلك الخنزير، فيها يطبخ التي اآلنية

  .منها األكل عن االمتناع

 وقد الخنزير، لحم ومنها والخبائث واألرجاس القاذورات تحريم على األمة أجمعت اإلجماع، :ثالثاً 

  3.والقرطبي العربي ابن اإلجماع هذا ونقل األرجاس، من فيه لما لذاته، محرّ 

                                                           

  .والباب، نفس الكتاب )2221:(، رقم الحديث)82/  3( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  1
الحكم .، كتاب األطعمة، باب األكل في آنية أهل الكتاب)3839(:، رقم الحديث)363/  3( سنن أبي داودأخرجه أبو داود،  2

  ).75/  1( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإسناده صحيح، األلباني، : على الحديث
، )2/293( أحكــام القــرآن،)هـــ543: المتــوفى(ري االشــبيلي المــالكي القاضــي محمــد بــن عبــد اهللا أبــو بكــر المعــافابــن العربــي،  3

الثالثـة، : لبنان،الطبعـة –دار الكتـب العلميـة، بيـروت : محمـد عبـد القـادر عطا،الناشـر: راجع أصوله وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه
تفســـير القرطبـــي = القـــرآنالجـــامع ألحكـــام القرطبـــي، . ،تـــرقيم الكتـــاب موافـــق للمطبـــوع4:م،عـــدد األجـــزاء 2003 -هــــ  1424

، عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا ابــن بــاز). 181/ 3(غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان= تفســير النيســابوري النيســابوري، .)222|2(
محمـد : أشرف على جمعه وطبعـه، )26-27/ 23( رحمه اهللالعالمة عبد العزيز بن باز  مجموع فتاوى، )هـ1420: المتوفى(

  .جزءا 30: ألجزاءبن سعد الشويعر،عدد ا
  .15:، الباب الثاني، صاإلسالم الغذاء والتغذية في ،فارس، معز اإلسالم عزت

البنايـة شـرح ، )هـ855: المتوفى(العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
ـــة : م،عـــدد األجـــزاء 2000 -هــــ  1420األولـــى، : ان،الطبعـــةبيـــروت، لبن -دار الكتـــب العلميـــة : ، الناشـــر)171/  6( الهداي

منح الجليل شـرح الرعيني، . للعيني» البناية شرح الهداية« -مفصوال بفاصل  -بأعلى الصفحة يليه » الهداية للمرغيناني«،13
، )هـــ1004: المتــوفى(الرملــي، شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدين ). 457/  2( مختصــر خليــل

: م،عـدد األجـزاء1984/هــ404 -ط أخيرة : دار الفكر، بيروت،الطبعة: الناشر، )254/  1(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
حاشـية أبـي الضـياء نـور الـدين  :)مفصوال بفاصـل(للرملي، بعده » نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج«كتاب : ، بأعلى الصفحة8

حاشـية أحمـد بـن عبـد الـرزاق المعـروف بـالمغربي الرشـيدي  :)مفصـوال بفاصـل(، بعـده )هــ1087(بن علي الشبراملسـي األقهـري 
  ).300/ 1( الشرح الممتع على زاد المستقنعابن العثمين، ). هـ1096(
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 ال " المالسّ  عليه بقوله وذلك ،ضارّ  هو ما كل متحرّ  بدورها بويةالنّ  نةالسّ ف المعقول من :رابعاً 
 ما الشريعة تبيح أن يعقل ال ألنه.مشهورة شرعية قاعدة الحديث هذا وأصبح 1 "ضرار وال ضرر

 الخنزير تجعل لخنزير،ا لحم في الموجودة األضرار أن علمياً  وثبت اإلنسان، بصحة ضار هو

 يأكل أنياب له سبعي حيوان الخنزير أن فثبت مكتسبة، أو عارضة لعلة وليس لذاته، اً محرم

 تصل الدهون، من عالية نسبة وفيه ببوله، المختلط روثه يأكل الخنزير أن كما ،والفئران، الجيف،

 من فسبحان البقر، لحم في لما ضعفاً  عشر خمسة لحمه في الكلسترول ونسبة ،%50 نسبة إلى

  2.ومكان زمان كل  في اإلنسان مصالح مع يتالءم عظيم لمقصد الحيوان هذا حرم

  الخنزير لحم أكل تحريم من والحكمة المقصد :الثاني المطلب

 :والنفسية البدنية بجانبيها حةالصّ  على والمحافظة فسالنّ  لحفظ جاء الخنزير أكل تحريم :أوالً 
 ومعلوم ريعة،الشّ  اتكليّ  ومن الضروريات من هو والنفسية، البدنية صحةبال المتمثلة النفس فحفظ

 ثالثة في حاصلة :النفس فحفظ النفس، حفظ أنواع من نوع أيضاً  هو دةجيّ  بصحة البدن حفظ أن

 من الوجود، إلى العدم من خروجه بعد بقائه وحفظ .التناسل ةبشرعيّ  أصله إقامة :وهي معان،

 من يحفظه ما وذلك" والمسكن، والملبس - "داخل من يحفظه ما ذلكو "-  والمشرب المأكل جهة

   3 .نةالسّ  في نومبيّ  القرآن في أصله مذكور هذا وجميع ".خارج

                                                           

 .باب من بنى فـي حقـه مـا يضـر بجـاره ،، كتاب األحكام)2341(، رقم الحديث])784/ 2(سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجة،  1
 ).408/  3( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباني،  .صحيح أللباني أنهحكم عليه ا

جامعــة بنــي ســويف، المــؤتمر العــالمي  ،كلية الطــب البيطــري،رئــيس قســم الفيروســات ،األســتاذ الــدكتور حنفــي محمــود مــدبولي 2
/ 6(المراغـي، تفسـير المراغـي ". 355: "األول، صفقرة الطب وعلوم الحيـاة الجـزء  ،العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

 محاسـن التأويـل= تفسير القاسمي ، )هـ1332: المتوفى(القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق ). 48
  .هـ1418-األولى:بيروت،الطبعة –ةدار الكتب العلمي: الناشر ،محمد باسل عيون السود: ،المحقق)477 -1/476(
أبــو : ،المحقــق)347/ 4(الموافقــات ) هـــ790: المتــوفى(بي، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير الشــاط 3

 .7: م،عـــدد األجــــزاء1997/ هــــ1417الطبعـــة األولـــى : دار ابــــن عفان،الطبعـــة: عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل سلمان،الناشـــر
 -الثانية : الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، الطبعة: الناشر ،156: ص نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيالريسوني، حمد، 

  ). 3427/ 6(تفسير الشعراوي  الشعراوي، .م1992 -هـ  1412
تـم -حفظـه اهللا  -، الموقـع بإشـراف الشـيخ محمـد )8049/ 5(موقـع اإلسـالم سـؤال وجـواب القسم العربـي مـنالمنجد، صـالح، 

م،الكتـاب مــرقم آليا،هـذا الملـف هــو أرشـيف لجميــع  2009نـوفمبر،  15= هـــ  ،1430ذي القعـدة  26فـي : نسـخه مـن اإلنترنــت
وتجـد رقـم الفتـوى فـي خانـة الـرقم، ) 15862عـددها (الفتـاوى : المادة العربية بالموقع حتى تاريخ نسـخه،وهذه المـادة هـي قسـمان

فهـــي عبـــارة عـــن  )...علـــى اإلســـالم،ملفـــات، تعـــرف (ورابطهــا أســـفل يســـار الشاشـــة، الكتـــب والمقاالت،أمـــا بقيـــة األقســـام، مثــل 
، 12: ص المصـطلح األصـولي ومشـكلة المفـاهيم،، )مفتـي مصـر(جمعة علـى محمـد عبـد الوهـاب . انتقاءات من قسم الفتاوى

  .1: م، عدد األجزاء 1996 -هـ  1417 -األولى : القاهرة، الطبعة –المعهد العالمي للفكر اإلسالمي : الناشر
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 بدّ  ال اإلنسان،كان بقاء على رتؤئّ  بدورها التي األمراض من العديد على يحتوي الخنزير دام وما

 بهايسبّ  التي األمراض انتقال كيفية على تعرفال من لنا بد وال عنه، واالبتعاد منه، الحذر من لنا

 إلى الخنزير من األوبئة من كثير تنتقل أن يمكنف .الحذر توخي لنا ليتسّنى لإلنسان، الخنزير

  :يأتي ما في أجملها :مختلفة بطرق اإلنسان

 أمراضاً  وتعتبر :منتجاته مع عاملالتّ  أو تربيته أثناء مخالطته طريق عن :األولى ريقةالطّ 

 حين دمه أو الخنزير لحم مع التعامل حظر من ريفالشّ  يالنبوّ  الحديث في وجاء ،ةهنيّ م

   .وقذارته حرمته إلى إشارة 1»ودمه خنزير لحم في يده صبغ مافكأنّ  بالنردشير لعب من«:قال

 هو بهالشّ  ووجه ،ودمه الخنزير لحم في اليد بغمس 2.بالنردشير عباللّ  ُيشبه والحديث

 أي ،به هالمشبّ  في أقوى يكون بهالشّ  وجه أن البالغة أهل عند والمعروف ،ألمرينا كال في القبح

 وفيروس الجدري، ومرض حار،الزّ  مرض يسّببو  ،قبحاً  أشد ودمه الخنزير للحم اليد مالمسة أن

  3.أيضاً  المالمسة طريق عن ينطلق الذي أيضاً  الجرب

  فضالتهب رابوالشّ  عامالطّ  تلوث طريق عن :الثانية ريقةالطّ 

 يدانوالدّ  ،الوشيقي واالنسمام ،واألسكاريس ،الزحار :منها مرضاً  28 من أكثر وهناك

ـــــــوالشّ  الخنزيرية، المسلحة والدودة ،الرأس ةوشوكيّ  والمفلطحة، والكبدية، ة،القنفذيّ   عيراتــ

                                                           

 .)2260: (رقم الحديث، )4/1770( صحيح مسلم= حيح المختصرالمسند الص ،أخرجه مسلم 1
/  3(حلـو، وهـو أعجمـي معـرب،ابن منظـور، لسـان العـرب الأو النرد وهو شيء ُيلعب به، وشير معنـاه ، الزهر :النردشير هو 2

محمـد بـن يعقـوب ، وضعه شخص يدعى أردشير بن بابك، ولهذا ُيقال له النردشير، الفيروزآبادى، مجد الـدين أبـو طـاهر )421
محمــد نعــيم : مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، بإشــراف: ، تحقيــق)322/  1(القــاموس المحــيط  ،)هـــ817: المتـوفى(

  .م 2005 -هـ  1426الثامنة، : لبنان،الطبعة –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : العرقُسوسي،الناشر
نقًال عن مقالـة العلـوم البيولوجيـة  .31:، صوأسباب تحريم لحم الخنزير في العلم والدينحكمة قوش، سليمان، وهو طبيب،  3

  .1982الكويت يناير ، 4-ع 12المجلد ، مجلة عالم الفكر ،للدكتور عبد الحافظ حلمي محمد ،في خدمة تفسير القرآن
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 سببي الذي،البروسيال ميكروب وهناك 1.الوفاة تسبب والتي األمراض من وغيرها الحلزونية

  2.للمرض الناقلة الخنازير بفضالت التلوث طريق عن ينتقل والذي،اإلجهاض

  ومنتجاته لحمه تناول طريق عن :الثالثة الطريقة

 لحم متناولي من كثير إصابة تثبت تيالّ  الحقائق من كثير إلى الحديث بالطّ  لصّ تو  قدو 

 أكل أضرار تشخيص إلى توصل المتطور الحديث الطب أن ومع عالجها يتعذر بأمراض الخنزير

 ومن 3.أضعافها أضعاف الطب إليه يصل ولم األضرار من فيه خفي ما يكون فقد الخنزير لحم

 فإذا ،الطبخ عند النار حرارة تقتلها ال مضّرة جراثيم على يشتمل لحمه أنّ  الخنزير تحريم حكم

 في التي نالديدا مرض منها ،عظيمة أضراراً  فأحدثت الدم في عاشت آكله دم إلى وصلت

 الفتاك المرض هذا يسبب ):البقر جنون مرض( - الخنزير يسببها التي األمراض ومن 4.المعدة

   5.الدماغ تلف مسببة ،البريونات تسمى صغيرة بروتينية أجسام

 بدورها والتي لألمراض والمسببة الخنزير لحم في الموجودة ارةالضّ  األحياء أهم ومن

  :الخنزير لحم يأكل من إلى تنتقل

 ات،األوليّ  هذه هاتسببّ  التي األمراض أبرز ومن 6الخلية وحيدة اتاألوليّ  وخاصة ات،ألوليّ ا :أوالً 

  7.األلم مع اإلسهال شدة وهو حارالزّ :اإلنسان إلى الخنزير من نقلها طريق عن

                                                           

ـــــــــــــــــرمحمـــــــــــــــــود، فهمـــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــطفى،  1 ـــــــــــــــــي تحـــــــــــــــــريم لحـــــــــــــــــم الخنزي ـــــــــــــــــًال عـــــــــــــــــن، اإلعجـــــــــــــــــاز التشـــــــــــــــــريعي ف : نق
www.geocities.com/TIBNABAWI/new.htm12:،ص.  

  .31:،صحكمة وأسباب تحريم لحم الخنزير في العلم والدينقوش، سليمان،  2
  ).27،26/ 23(مجموع فتاوى ابن بازابن باز،  3
  ).90/  6(» ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى الس«= تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 4
 ,Biology. Neil A. Campbell: نقـًال عـن ،،اإلعجـاز التشـريعي فـي تحـريم لحـم الخنزيـر ،محمـود، فهمـي مصـطفى 5

Jane B. Reece, and Lawrence G. Mitchell. Addisons-Wisely Publishing. Fifth edition, 1999, pp. 
329.  

، والحكمـة مـن تحـريم لحـم 1997، بتـرقيم الشـاملة آليـا، مـايو، )414/ 10(فتاوى دار اإلفتاء المصـريةعطية صقر، المفتي،  6
  .9791: الخنزير في الفتوى رقم

ـــــــــــــــــر ،محمودــــــــــــــــــ، فهمـــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــطفى 7 : ، نقـــــــــــــــــًال عـــــــــــــــــناإلعجـــــــــــــــــاز التشـــــــــــــــــريعي فـــــــــــــــــي تحـــــــــــــــــريم لحـــــــــــــــــم الخنزي
www.geocities.com/TIBNABAWI/new.htm12:،ص.  
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 وقد م،الدّ  متسمّ  على تعمل التي ةالشريطيّ  الخنزير لحم دودة الديدان أنواع ومن الديدان، :ثانياً 

 تعتبر التي الدودة، بهذه اإلنسان يصاب العريضة العوساء ةالشريطيّ  والدودة 1،الموت إلى يتؤدّ 

 والديدان ةاالسطوانيّ  أو ةالخيطيّ  والديدان الرأس شوكية والدودة 2ةالمعويّ  يدانالدّ  من واحدة

 أو الشلل أو الجنون محدثة ،اإلنسان أمعاء في تعيش والتي الخنزيري البطن وثعبان ةذالخطافي

   3.القلبية الذبحة أو االختناق أو العمى

 إلى تنتقل )ريشينالتّ ( تدعى خبيثة دودة هناك نأ :ةالفرنسيّ  الروس موسوعة في جاء وقد

 دود الخنزير في وأن 4الصدر في وخاصة العضالت، في تتوطن ثم القلب، إلى وتتجه اإلنسان

 ديدان على تحتوي الخنزير لحوم أن على ونأمريكي أطباء دأكّ  وقد 5.بمشقة إال يخرج وال العضل،

 "سيرفين جوزيف" الطبيبة وشرحت سيدة، مخ من طفيلية دودة استخراج بعد وذلك ة،طفيليّ  ديدان

 إلى النهاية في ليصل الدم تيار مع تحرك ثم للسيدة المعوي بالجدار التصق ودةالدّ  بيض أن

 والتي الخنزير هايسببّ  التي البسكية، لمتوارقةا الدودة ةالكبديّ - ةالمعويّ  الديدان ومن 6.دماغها

                                                           

الكويـت ، )4-ع12(المجلـد ، مجلـة عـالم الفكـر ،مقالة العلـوم البيولوجيـة فـي خدمـة تفسـير القـرآن، عبد الحافظ محمد ،حلمي 1
  . 1982يناير 

اإلعجـاز  بحث عنفى محمود، فهمي مصط .31: ص ،حكمة وأسباب تحريم لحم الخنزير في العلم والدينقوش، سليمان،  2
ــــــــي مركــــــــز البحــــــــوث اإلســــــــالمي، التشــــــــريعي فــــــــي تحــــــــريم لحــــــــم الخنزيــــــــر -http://www.biosci.ohio :نقــــــــًال عــــــــن، ف

state.edu/~parasite/diphyllobothrium.html  عبد الحميد أحمد مرشد/ اجعةاعداد الباحث عادل الصعدي، مر.   
للـدكتور أحمـد ، بحث في نظرات طبية فـي محرمـات إسـالمية: نقًال عن ،تحريم القرآن ألكل لحم الخنزير ،محمد نزار ،الدقر 3

: عـــننقـــًال  ،،محمـــود، فهمـــي مصـــطفى اإلعجـــاز التشـــريعي فـــي تحـــريم لحـــم الخنزيـــر. 1995دمشـــق ، )1ج (حســـن ضـــميري 
Encyclopedia Britannica (1990). 15th edition, Vol 920.11:،ص. http://www.biosci.ohio-

state.edu/~parasite/enterobius.html.  ،25:ص ،حكمة وأسباب تحريم لحم الخنزير في العلم والدينقوش، سليمان. 
الحكمــة مــن فتــوى بعنــوان . 1997، بتــرقيم الشــاملة آليــا،المفتي، مــايو، )414/ 10(دار اإلفتــاء المصــرية عطيــة صــقر، فتــاوى 

  .9791: تحريم لحم الخنزير في الفتوى رقم
هــ ، 1430ذو الحجـة  1فـي : ، تم نسخه من اإلنترنت)382/ 17( فتاوى الشبكة اإلسالميةلجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية، 4 
وتجـد  ،)90751وعـددها (م، هذا الملـف هـو أرشـيف لجميـع الفتـاوى العربيـة بـالموقع حتـى تـاريخ نسـخه  2009نوفمبر،  18= 

  . 1422جمادي األولى  29تاريخ الفتوى،  ،http://www.islamweb.netرقم الفتوى في خانة الرقم، ورابطها هو
دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع : صـدر الكتـاب، م)3/ 6( شـرح بلـوغ المـرام، )هــ1420: المتـوفى(سالم، بن محمـد عطيـة  5

  .درسا 231 -،الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس http://www.islamweb.netالشبكة اإلسالمية،
  .2001 -4 -14واشنطن،  .إسالم أون الين ،قابيل، طارق 6
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 في بوتتسبّ  الدقيق، المعي جذر في وتقرحات ونزيفاً  موضعية التهابات محدثة األمعاء في تعيش

   1.الوفاة إلى مؤدية البطن استسقاء تحدث وقد دم وفقر مزمن إسهال حدوث

 إلى الخنازير تنقله ما منها ،الفيروسات من كبيرة مجموعة الخنـزير يصيب :الفيروسات :ثالثاً 

 الفيروسات هذا بتسبّ  :األنفلونـزا فيروس :خطيرة،مثل ةفيروسيّ  أمراضاً  له فيسبب اإلنسان،

   2.المرضى بحياة يودي قد مما الخطيرة، األمراض من وغيرها والقلب، الدماغ التهاب

 اإلنسان، إلى منه نتقلت حيث البكتيريا، من كبيرة مجموعة الخنـزير يصيب :البكتيريا :رابعاً 

 وبكتيريا السالمونيال، وبكتيريا ة،المالطيّ  ىالحمّ  بكتيريا مثل .وقاتلة بل خطيرة، أمراضاً  له ةمسببّ 

 ويسبب .والمخاط مبالدّ  المصحوبة اإلسهاالت طفاللأل تسبب التي يرسينيا، وبكتيريا لستيريا،

   3.المفاصل والتهاب مالدّ  متسمّ  أحياناً 

 األمعاء في تبقى اتالطفيليّ  وهذه )بوسكى لبس فاشيو( ياتالطفيلّ  أشهر ومن :اتليّ الطفي :خامسأ

 ويسبب :كوالي بالنيندمن وطفيل 4.البراز مع األمعاء تغادر ثم طويلة لمدة للخنزير الدقيقة

 عن تشبعه درجة فى تماما مختلف الخنزير دهن أن كله هذا على ويزاد 5.الحادة الدوزنتاريا

  6.كبير شك موضع للغذاء فصالحيته األخرى الحيوانية هونوالد الزيوت

 في دائماً  والعلم اكتشف، الذي غير للخنزير أخرى مضار هناك تكون أن الممكن ومن

 األماكن، جميع في الناس لجميع وواقعاً  صالحاً  يكون أن يجب الشريعة وحكم .مستمر تطور

                                                           

، )4ع ـ 12(المجلـد ،مجلـة عـالم الفكـر ،ير القـرآنحلمي، عبد الحافظ محمد نقًال عـن مقالـة العلـوم البيولوجيـة فـي خدمـة تفسـ 1
  .1982الكويت يناير 

 Nichol S.T. Arikawa J., and: نقـًال عـن اإلعجـاز التشـريعي فـي تحـريم لحـم الخنزيـر، ،محمـود، فهمـي مصـطفى 2

Kawaoka Y. (2000). Emerging Viral Diseases. Natl. Acad. Sci. USA, 97 (23):p 12411-12412..  
: نقـــــــــــــــــًال عـــــــــــــــــن ،،اإلعجـــــــــــــــــاز التشـــــــــــــــــريعي فـــــــــــــــــي تحـــــــــــــــــريم لحـــــــــــــــــم الخنزيـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــود، فهمـــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــطفى، مح 3

http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap5.htm l   
  . 24:ص ،حكمة وأسباب تحريم لحم الخنزير ،قوشسليمان،  4
 .31:المصدر السابق، ص 5
ــصــقر، عطيــة المفتــي،  6 ــاء المصــريةفت حكمــة  فتــوى بعنــوان ،1997مــايو،  ،، بتــرقيم الشــاملة آليــا،)414/ 10(اوى دار اإلفت

 .9791: تحريم لحم الخنزير في الفتوى رقم
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 تيالّ  األمم في عالية بنسب تنتشر األمراض هذه مثل نّ أو  1.وشامالً  عاماً  حريمالتّ  كان ولذلك

 تلك في بكثرة ينتشر »الكبد تشمع« اسمه مرض وهناك الخمر، وتشرب الخنزير، لحم تستهلك

 لنا وتقول المعامل تنشأ أن إلى اهللا أمر تنفيذ رنؤخ  كنا فهل ،الخنزير لحوم تأكل التي البلدان

 اهللا أوامر ننفذ أن علينا إنّ  اهللا؟ محرّ  ما أنفسنا على منحرّ  أن يكفي كان أو الخنزير؟ أكل نتائج


�	�������m�X�WÀÀÀÀ����Å�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�ÁÅ�Ä�Ã�Â�Á 2لنا صيانة���Æ��	�
���Æ��	�
���Æ��	�
���Æ �l]53 :فصلت.[ 

 األشياء تلك اهللا خلق لماذا :أحد يقولنّ  فال لذلك باهللا؛ إيماننا صدق دتؤكّ  آية لنا تظهر يوم وكل

 الوقود؛ منه لنستخرج البترول لنا اهللا خلق أن ذلك ومثال .غاية ال وسيلة اهللا خلقها لقد مة؟المحرّ 

 اإلنسان خرج فإن .اإلنسان لصالح والتحريم فالتحليل إذن !البترول؟ شرب على يقدر منا أحد فهل


�����	��������������	��������������	��������������	����������������m:الحقّ  يقول ولذلك .3نفسه إال يلومن فال ذلك عن���
���
���
��

������������l ]59 :يونس[.  

 وبويضاتها الديدان هذه تعد فلم ،تقدمت قد الحديثة الطهو وسائل اآلن قائل يقول وقد

 بعد يكشف لم الخنزير لحم في أخرى آفات هناك ليس بأن يجزم يالذّ  ومن فنقول .خطر مصدر

 كلمة وندع بها، نثق أن القرون بعشرات البشري العلم هذا سبقت تيالّ  ريعةالشّ  تستحق أفال عنها؟

  4.خبير حكيم لدن من وهي حللت، ما لونحلّ  حرمت، ما مونحرّ  لها، الفصل

 الوقت في المنع علة توافرت سواء مطلقا، حريمبالتّ  يلتزم أن المسلم على حال كلّ  وعلى

  5.معينين أفراد ال قاطبة اسالنّ  مصالح رعاية شرعا عليه المعّول ألن ال، أو الحاضر

 ال منها واحدة وكل لألمة، المدخرة المعجزات تلك بإبراز مطالب اإلسالمي العالم إنّ 
 المستشرقون، وكذلك العلم، من فيه توسعوا ما بسبب بها يقرون بل األعداء؛ لها يشهد :أقول

 ريعةالشّ  فإن 6.بالوحي يؤمنون وال المعمل وتجارب بالعلم يؤمنون فهم المشرق، من والمستغربون
                                                           

جمــادي  29 ،، بتـرقيم الشـاملة آليـا، تـاريخ الفتـوى)382/ 17( فتـاوى الشــبكة اإلسـالميةلجنـة الفتـوى فـي الشـبكة اإلسـالمية،  1
  ، 1422األولى 

 ).3349/ 6( تفسير الشعراويعراوي، الش 2
 ).3349/ 6( المصدر السابق 3
 ).156/ 1( في ظالل القرآنقطب،  4
 –دار الفكـر المعاصـر : ، الناشـر)78-77/ 6( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،الزحيلي، وهبة بن مصـطفى 5

  .تاب موافق للمطبوع،ترقيم الك30 :هـ،عدد األجزاء 1418 ،الثانية :دمشق،الطبعة
  .، بترقيم الشاملة آليا)3/ 6( شرح بلوغ المرامسالم، عطية،  6
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 تهأحلّ  فيما اعةبالطّ  وأجدر باع،باإلتّ  أولى قرنا عشر ثالثة من بأكثر الحديث العلم سبقت تيالّ 

 وبما ينفعهم بما الخبير عباده، بشئون العليم اهللا عند من هاألنّ  اس،النّ  يقوله اممّ  متهوحرّ 

  1.رهميضّ 

 من على الجاحظ رد  وقد 3.أصله لخبث أكله تحريم فغلط ،2ممسوخاً  لكونه :الخنزير موحرّ 

  4.والِمْحنة العبادة طريق من يكون إنما األغذية تحريم نإ :له فقال الخنزير تحريم في طعن

 واألسرة فةالعّ  على والمحافظة واألنساب العرض لحفظ جاء الخنزير لحم تحريم :ثانياً 

  .الغيرة هو األخالق هذه وأهم واألخالق،

  5.إقامتها على ارعالشّ  حرص التي الخمس الضروريات أحد هو العرض حفظ إن

 حفظ جعلوا نم على 6عاشور ابن يخالشّ  اعترض وقد الحاجيات، من اعتبره وبعضهم

 من سبالنّ  حفظ جعل يقبل لم أنه كما .فقط الحاجيات من واعتبره ات،الضروريّ  من العرض

  7 .النسل حفظ إلى يفضي باعتباره إال اتالضروريّ 

                                                           

دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، : ،الناشــر)352/  1(التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم الطنطــاوي، محمــد ســيد، 1
  .م 1997يناير )3-1(للجزء:األولى، تاريخ النشر: القاهرة،الطبعة –الفجالة 

تحويل صورته ِإَلى أخرى أقبح ومنه يقال مسخه اهللا قردا َفهُـَو مسـخ، وقـد قيـل أن فـريقين مـن عصـاة بنـي اسـرائيل  المسخ هو 2
مجموعة من المؤلفين،  ،فمسخ الذين أخذوا طريق البر ضبابًا وقردة وخنازير ،أحدهما أخذ طريق البحر واآلخر أخذ طريق البر

 ).868/  2( المعجم الوسيط
ــي  )هـــ745: المتــوفى(حيــان،أثير الــدين األندلســي، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف ابــن  3 البحــر المحــيط ف

  .هـ 1420: بيروت،الطبعة –دار الفكر : صدقي محمد جميل،الناشر: ،المحقق)1/663(التفسير
ــــو عثمــــان، الشــــهير  4 ــــالوالء، الليثــــي، أب ــــاني ب ــــن محبــــوب الكن ــــن بحــــر ب ــــ(الجــــاحظ،عمرو ب ــــوان  )هـــــ255: وفىالمت / 4(الحي

  .7: هـ،عدد األجزاء 1424الثانية، : بيروت،الطبعة –دار الكتب العلمية : ،الناشر)97
القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي جامعــة الشــارقة،  -الزحيلــي، محمــد مصــطفى، عميــد كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية  5

   .2: مـ، عدد األجزاء 2006 -هـ  1427، 1طدمشق،  –دار الفكر : ، الناشر)193/ 1( المذاهب األربعة
أديــب خطيــب، مشــارك فــي علــوم الــدين، مــن طالئــع النهضــة الحديثــة : هــو محمــد الفاضــل بــن محمــد الطــاهر ابــن عاشــور 6

علـى وكـان مـن أنشـط أقرانـه دؤوبـا . تخـرج بالمعهـد الزيتـوني وأصـبح أسـتاذا فيـه فعميـدا. مولـده ووفاتـه بهـا. النـابهين، فـي تـونس
وجامعـة اسـطمبول وجامعـة عليكـره فـي ) بفرنسـة(وألقى محاضرات في الصربون ) الحماية(مكافحة االستعمار اّلذي كان يسمى 

وشـــغل خطـــة القضـــاء بتـــونس ثـــم منصـــب مفتـــي . وشـــارك فـــي نـــدوات علميـــة كثيـــرة وفـــي بعـــض مـــؤتمرات المستشـــرقين. الهنـــد
/  6(األعـالم  ، الزركلـي،)هــ 1390: (ت. ورابطـة العـالم اإلسـالمي بمكـةوهو من أعضاء المجمع اللغـوي بالقـاهرة . الجمهورية

325.( 
  .48: ص نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي،الريسوني،  7
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 كانأ سواء يدنسه، ما كل عن االبتعاد من بد ال عليه نحافظ ولكي معتبرًا، مقصداً  العرض فحفظ 

 الدين حفظ يجب بل .األعراض على الغيرة وعدم الدياثة وأ المجتمع، في المتفشي االختالط

 والنظر والخلوة الزنا بمنع العرض حفظ وكذلك وتعاليمه، معالمه وٕاحياء وفرائضه شعائره بإقامة

  1.والشاذين الزناة ومعاقبة ،واالختالط بشهوة

  :العفة على الخنزير لحوم أكل تأثير تثبت التي األدلة

 َوالَفْخرُ " :فقال آكليه خلق على الطعام أثر إلى به أشار الذي السالم عليه سولالرّ  حديث :أوالً 

 - تعالى-  فاهللا 2»الَغَنمِ  َأْهلِ  ِفي َوالسِكيَنةُ  الَوَبِر، َأْهلِ  َوالَفداِدينَ  َواِإلِبِل، الَخْيلِ  َأْهلِ  ِفي َوالُخَيَالءُ 

 المشابهة كانت وكلما المتشابهين، الشيئين بين التفاعل على المخلوقات سائر بل آدم بني جبل

 عن أحدهما يتميز ال أن إلى األمر لؤو ي أن إلى أتم، والصفات األخالق في التفاعل كان أكثر

 والمشاكلة، بالمعاشرة بعض أخالق بعضهم واكتساب آدم بني في التأثير وقع ولهذا .اآلخر

   3.أخالقه بعض من اكتسب الحيوان من نوعا عايش إذا اآلدمي وكذلك

 بمن فكيف ،الخنزير عايش من على ذكر ما كل بانطباق الحديث ظاهر من يفهم ما وهذا

   4.الغيرة عدم وخاصة ،صفاته بعض اكتساب من له بد فال لحمه أكل

                                                           

  .22: ص ،علم المقاصد الشرعيةالخادمي،  1
لمسـلم غـنم ، كتـاب بـدء الخلـق، بـاب خيـر مـال ا)3301: (، رقـم الحـديث)128-127/ 4( صحيح البخـاريأخرجه البخاري،  2

. الكبـر واحتقـار غيـره) الخـيالء. (اإلعجـاب بـالنفس) الفخـر. (أي يـأتي مـن جهـة المشـرق) نحو المشـرق.(يتبع بها شعب الجبال
كنايـة عـن ) أهـل الـوبر. (جمع الفداد وهو الشديد الصوت مـن فـدا إذا رفـع صـوته وهـو دأب أصـحاب اإلبـل وعـادتهم) الفدادين(

كمـا أخرجــه اإلمــام أحمـد، أبــو عبـد اهللا أحمــد بــن . التواضــع والطمأنينـة والوقــار) الســكينة. (بـلسـكان الصــحاري والـوبر شــعر اإل
، )7652( :، رقـم الحـديث)90/ 13(مسـند أحمـد ط الرسـالة  ،)هــ241: المتـوفى(محمد بن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الشـيباني 

د : عـادل مرشـد، وآخـرون، إشـراف -يب األرنـؤوط شـع: مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريره رضي اهللا عنه، المحقق
  .م 2001 -هـ  1421األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،الناشر

المنهج القويم فـي اختصـار ، )هـ778: المتوفى(محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد اهللا، بدر الدين  ،البعليّ  3
بكـر بـن : علي بن محمد العمران،إشـراف: ، تحقيق105: ص ،»ط المستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيميةاقتضاء الصرا«اختصار 

 .1: هـ، عدد األجزاء 1422األولى، : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،الطبعة: عبد اهللا أبو زيد،الناشر
السالم بـن عبـد اهللا بـن أبـي القاسـم بـن محمـد الحرانـي الحنبلـي ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  4

ناصــر عبــد الكــريم : ،المحقــق)548/ 1( اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصــحاب الجحــيم، )هـــ728: المتــوفى(الدمشــقي 
  .2: م،عدد األجزاء1999 -هـ 1419السابعة، : دار عالم الكتب، بيروت، لبنان،الطبعة: العقل،الناشر
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 الغيرة عدم الخنزير طبيعة من فإن 1 .»َديوثٌ  الجنة يدخل ال" السالم عليه الرسول حديث :ثانياً 

 فإنه الخنزير أكل من يكثر من وٕان الغريزة، تلك إليه تنتقل فإنه لهأك من يكثر ومن أنثاه، على

 على القواد الديوث هو الغيرة وفاقد الغيرة؟ فاقد إلنسان حياة وأي .نسائه على الغيرة فاقد يكون

 حرمه على الرجال يدخل الذي ثيوّ الدّ  المحكم وفي القيادة والتدثيث أهله على يغار ال والذي أهله

   2.يعلم وهو أهله ُيؤتى الذي وهو يراهم بحيث

 األثر من له بد ال فالمخالط التأثير، من لها بد ال الحيوانات لبعض والمخالطة فالمجالسة

 مثل هذه السيئة طباعه وٕان 3.لحومها يأكل بمن فكيف .الحيوانات في ىحتّ  يخالطه من على

  4.يأكلها من إلى واألكل محاللّ  مع تنتقل باعفالطّ  جداّ  خطيرة أنثاه، على الغيرة فقدان

 مخلب ذي وكل باعالسّ  من ناب ذي كل أكل عن وسلم عليه اهللا صلى النبي نهي( حديث :ثالثاً 

  5).الطير من

 بها ىتغذّ  إذا فيخشى واالفتراس العدوان طبيعتها من الطيور وهذه باعالسّ  هذه ألن

 لحم تحريم من الحكمة هي فهذه به ىذّ يتغ بما ريتأثّ  اإلنسان ألنّ  بعالطّ  هذا منها ينال أن اإلنسان

 قلة النجس الحيوان هذا خلق من إن :قيل :الدرب على نور فتاوى في عثيمين ابن وقال الخنزير،

                                                           

ــي داود الطيالســي، )هـــ204: المتــوفى(يالســي، أبــو داود ســليمان بــن داود بــن الجــارود البصــرى الط 1 رقــم ) 34/  2(مســند أب
ـــــن ياســـــر، المحقـــــق)677(الحـــــديث  ـــــد المحســـــن التركي،الناشـــــر: ، أحاديـــــث عمـــــار ب ـــــن عب ـــــدكتور محمـــــد ب  –دار هجـــــر : ال

إســناده ضــعيف، لجهالــة بعــض رواتــه، : علــى الحــديثالحكــم . 4: م،عــدد األجــزاء 1999 -هـــ  1419األولــى، : مصــر،الطبعة
َم اللـهُ (: -لكن المـتن لـه شـاهد وهـو حـديث الرسـول َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم  ـةَ  -تََبـاَرَك َوَتَعـاَلى -َثَالثَـٌة َقـْد َحـرُمـْدِمُن : َعَلـْيِهُم اْلَجن

  ).431/  5(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة الكناني،  .ثوالديوث هو الذي يقر في أهله الخب) اْلَخْمِر، َواْلَعاقُ 
: المتـــوفى(بـــن حجـــر، الهيتمـــي، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الســـعدي األنصـــاري، شـــهاب الـــدين شـــيخ اإلســـالم، أبـــو العبـــاس ا 2

. 2: م،عــدد األجــزاء1987 -هـــ 1407األولــى، : دار الفكر،الطبعــة: ،الناشــر)82/  2( الزواجــر عــن اقتــراف الكبــائر، )هــ974
  ).4/ 10( شرح بلوغ المرامسالم، ). 115/ 2(البحر المحيط في التفسيرابن حّيان، 

مالـــك بـــن أنـــس : مؤلـــف األصـــل) 18/ 177(شـــرح الموطـــأ ،الخضـــير، عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حمـــد 3
 -ير، الكتاب مرقم آليا، رقـم الجـزء هـو رقـم الـدرس ، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخض)هـ179: المتوفى(األصبحي المدني 

 .بترقيم الشاملة آليا ،درسا 187
  ).78-77/ 6(، التفسير المنيرالزحيلي 4
، كتـاب الصـيد والـذبائح، بـاب )1934(، رقـم الحـديث )1534/ 3(صـحيح مسـلم= أخرجه مسلم، المسند الصحيح المختصر  5

  .39/ 17فتاوى الشبكة اإلسالمية  ،بالشبكة اإلسالميةلجنة الفتوى . إذا غاب عنه الصيد ثم وجده
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 بما يتأثر قد اإلنسان ألن وأهله؛ محارمه على الغيرة منه ُتسلب فقد به اإلنسان ىتغذّ  فإذا الغيرة،

  1.به ىيتغذّ 

 تــزال مــا والقبــائح المعاصــي فــان :قلبــه مســخ اهللا رائعشــ ومخالفــة المعاصــي مــن أكثــر ومــن

 فــي شــابهه الــذي الحيــوان قلــب علــى القلــب فيصــير الصــورة، تمســخ كمــا تمســخه حتــى عليــه تتكــاثر

 مــا ومنهــا -  الــديوث كقلــب -  خنزيــر قلــب علــى يمســخ مــا القلــوب فمــن وطبيعتــه، وأعمالــه أخالقــه

 الجهـل أهـل تعـالى اهللا هشبّ  وقد عمله، حسبب ...عقرب أو حية أو حمار أو كلب قلب على يمسخ

ــ  المســخ إلــى األمــر وصــل وربمــا تــارة، وباألنعــام تــارة وبالكلــب تــارة بــالحمر والغــي  مســخ وهــو ام،الّت

 الفـرنج وأكلـت 2.والخنـازير القـردة مـنهم اهللا جعـل حـين إسـرائيل لبنـي حصـل كما القلب، مع الصورة

   3 ".الغيرة عدم فأفادتها الخنازير،

 فــالُترك .أربعــا فــأورثتهم أربــع، أكــل مــن أكثــر األمــم مــن أربعــاً  إن :الحكمــاء بعــض قــال فقــد

 والكـرم، الحقـد فـأورثهم اإلبـل لحـم مـن أكثـروا والعـرب والقسـوة، القـوة فـأورثهم الخيـل لحـم مـن أكثروا

 ياثـةالد فـأورثهم الخنزيـر لحـم مـن أكثروا والنصارى الرفض، فأورثهم القردة لحم من أكثروا والحبشة

                                                           

لجنـة . بتـرقيم الشـاملة آليـا ،)2/ 20( فتاوى نـور علـى الـدرب، )هـ1421: المتوفى(ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد  1
أبو حفص سراج الدين النعماني، . 26912: ، راجع الفتوى رقم)330/ 17(الفتوى بالشبكة اإلسالمية، فتاوى الشبكة اإلسالمية 

الشـيخ عـادل أحمـد : ،المحقـق)188/ 7(اللباب في علـوم الكتـاب، )هـ775: المتوفى(عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
ــــي محمــــد معوض،الناشــــر ــــة : عبــــد الموجــــود والشــــيخ عل ــــروت  -دار الكتــــب العلمي ــــى، : لبنان،الطبعــــة/ بي -هـــــ  1419األول

أحيا مـا انـدثر مـن آثـار السـلف، ولـم . بن عبد الحليم، جدد اهللا به السنة وأمات به البدعة هو أحمد .20: عدد األجزاء،م1998
يكــن مــن أصــحاب الزوايــا وأربــاب الصــوامع التكايــا، ولكــن كــان إمامــا معلمــا، أمــارا بــالمعروف نهــاء عــن المنكــر باليــد واللســان 

فـي األولـين واآلخـرين، وكـان حقـا مـن أئمـة الـدين، الـذين يـدعون  فتح اهللا به قلوبا غلفا، وآذانا صما، فجعل اهللا له ذكـرا. والقلب
إلى الحق وبه يعدلون، وأثمرت دعوته تالمـذة أبـرارا، حملـوا رسـالته ونشـروا دعوتـه، وكـانوا فحـوال فـي الحفـظ والفقـه والـدعوة إلـى 

المغـراوي، . سـبيل عقيدتـه السـلفية في السجن فـي)هـ 728(بذل نفسه في سبيل اهللا، وهانت عليه حتى مات عام. العقيدة السلفية
فتــــاوى الشــــبكة لجنــــة الفتــــوى بالشــــبكة اإلســــالمية، ). 1/  8(موســــوعة مواقــــف الســــلف فــــي العقيــــدة والمــــنهج والتربيــــة 

الطب الوقائي في الفنجري، أحمد شوقي، . 1430ربيع األول  15 :، تاريخ الفتوى119059: ، رقم الفتوى)39/ 17(اإلسالمية
 ).352/ 1(لسراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير ا الشربيني، .299:، صاإلسالم

محمــد  :بإشــراف األســتاذ رســالة دكتــوراة ،424: ص ظــاهرة اإلرجــاء فــي الفكــر اإلســالميســفر بــن عبــد الــرحمن،  الحــوالي، 2
كليــة الشــريعة  -م، جامعــة أم القــرى  1999/ هـــ  1420األولــى،  :دار الكلمة،الطبعــة :هـــ،الناشر 1406 -هـــ  1405 ،قطــب

  .فرع العقيدة -قسم الدراسات العليا الشرعية  -والدراسات اإلسالمية 
 ).97/ 3(أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق القرافي،  3
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 النـاس فيتسـاهل ،باألنفـة ويـذهب الغيـرة يوقـع أنـه الخنزير، لحم أكل تحريم علل ومن 1.الغيرة وعدم

  2.الزنا وٕاباحة المحرم هتك في

  3".والحمار الخنزير إال لوط قوم عمل يعمل الدواب من شيء ليس" :التفسير في جاء وقد

 من بالواحدة اكتفوا حتى ،بصبيانهم اللواط الخنزير لحم أكل من ورثوا النصارى فلعل

  4.القيادة على معهن صبروا حتى الغيرة وعدم نسائهم،

 حياته تكتنف شبق الجماع شديد الطباع شرس الخنزير إن :الدميري اإلمام ويقول

 فيه فالذي والسبعية، البهيمية بين يشترك وهو .معينة أنثى لنفسه يخصص وال الفوضى الجنسية

 النوع وهذا والعلف، العشب وأكل الظلف البهيمية من فيه والذي ،الجيف وأكل الناب السبع من

  5.بالشبق يوصف

 تبادل مثل الشاذة، األخالق وظهور الجنسية، العفة ضعف أسباب أحد،الخنزير فلحم

   6.بالغرب المنتشر الجماعي والزواج الزوجات،

 زوجته على الّرجل غيرة ومنها مشروعة، الّشرع أقّرها اّلتي اآلدمّيين حقوق على والغيرة

 َألََنا َواللهِ  َسْعٍد، َغْيَرةِ  ِمنْ  َأَتْعَجُبونَ « :وسلم عليه اهللا صلى الّنبيّ  قال مذموٌم، وَتْرُكها محارمه، أو

مَ  اللهِ  َغْيَرةِ  َأْجلِ  َوِمنْ  ِمني، َأْغَيرُ  َواللهُ  ِمْنُه، َأْغَيرُ  7.َطنَ بَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما الَفَواِحَش  َحر  

                                                           

ة فـــي كشـــف شـــبه االنتصـــارات اإلســـالمي) هــــ716: المتـــوفى(ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي بـــن الكـــريم الصرصـــري، أبـــو الربيـــع،  1
هـــ،عدد 1419األولــى، : الرياض،الطبعــة –مكتبــة العبيكــان : ســالم بــن محمــد القرني،الناشــر: المحقــق ،188: ص ،النصــرانية

  . عويسيان التميمي البصري،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع/ ،أعّده للشاملة2: األجزاء
 ).663/ 1(البحر المحيط في التفسيرابن حيان،  2
 ).119/ 7(تفسير القرطبي= امع ألحكام القرآنالجالقرطبي،  3
  . 188: ص االنتصارات اإلسالمية في كشف شبه النصرانيةنجم الدين، الطوفي،  4
حيـاة الحيـوان الكبـرى  ،)هــ808: المتـوفى(أبـو البقـاء، كمـال الـدين الشـافعي  ،الدميري، محمد بن موسى بـن عيسـى بـن علـي 5
 . 2: هـ، عدد األجزاء 1424الثانية، : ة، بيروت،الطبعةدار الكتب العلمي: ،الناشر)424/ 1(
). 27،26/ 23(ابــن بــاز، مجمــوع فتــاوى ابــن بــاز  .)300-299:(ص الطــب الوقــائي فــي اإلســالم،الفنجــري، أحمــد شــوقي،  6

  ).240/ 3(روح المعاني= تفسير األلوسي األلوسي، 
ال شـخص أغيـر "، كتاب التوحيد، باب قولـه عليـه السـالم)7416(:رقم الحديث):123/  9( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  7

  . من اهللا
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 بذلك الّناس تسامح ولو الّشريعة، مقاصد من وهو األنساب، لحفظ الغيرة شرعت وٕاّنما

 نسائها، في الّصيانة ُوضَعت :رجالها في الغْيرة ُوضَعت أّمة كلّ  :قيل لذا األنساب، الختلطت

 فهو أهله دون قتل من( :الحديث ففي شهيدًا، عرضه عن الّدفاع سبيل في قتل من الّشارع واعتبر

 فيها ورد اّلتي الّرذائل من والّدياثة ،" دّيوثاً  " :ُيسمى :ومحارمه أهله على يغار ال وَمن 1.)شهيد

 في جاء كما 2.اإلسالم علماء من كثير عند الكبائر من يعدّ  شديد وعيد فيه ورد وما شديد، وعيد

 المترّجلة، والمرأة لديه،لوا العاقّ  :القيامة يوم إليهم وجلّ  عزّ  اهللا ينظر ال ثالثة( :الحديث

  3 ).والّدّيوث
 تحمي فالغيرة له، دين ال :له غْيرة ال وَمن الغيرة، :الدين أصل:"الكافي الجواب في وجاء

 الجوارح، فتموت القلب، تميت :الغيرة وعدم والفواحش، وءالسّ  فتدفع الجوارح، له فتحمي القلب،

 فإذا وتقاومه، المرض تدفع تيالّ  القوة َمَثل القلب في الغيرة وَمَثل ة،البتّ  دفع عندها يبقى فال

  4 .الهالك فكان فتمكن، دافعًا، يجد ولم قابًال، المحل  الداءُ  جدوَ  القوة ذهبت

                                                           

. ، كتــاب المظــالم والغصــب، بــاب مــن قاتــل دون مالــه)2480:(، رقــم الحــديث)136/  3( صــحيح البخــاريأخرجــه البخــاري،  1
  .، كتاب الديات، باب قتل اللصوص)4771(سنن أبي داود، رقم الحديث

: الكويت،عـدد األجـزاء –، وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية )96/  21( لفقهية الكويتيةالموسوعة امجموعة من المؤلفين،  2
: 38 - 24الكويــت، األجــزاء  –الطبعــة الثانيــة، دارالسالســل : 23 - 1،األجــزاء )هـــ 1427 - 1404مــن : (جزءا،الطبعــة 45

 .، طبع الوزارةالطبعة الثانية: 45 - 39مصر،األجزاء  –الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة 
/  3( الســنن الكبــرى للنســائي، )هـــ303: المتــوفى(أخرجـه النســائي، أبــو عبــد الــرحمن أحمـد بــن شــعيب بــن علــي الخراسـاني،  3

: حســن عبــد المــنعم شلبي،أشــرف عليــه: حققــه وخــرج أحاديثــه،.كتــاب الزكــاة، المنــان بمــا أعطــى ،)2354:(، رقــم الحــديث)63
 -هـــ  1421األولــى، : بيروت،الطبعــة –مؤسســة الرســالة :  بــن عبــد المحســن التركي،الناشــرعبــد اهللا: شــعيب األرناؤوط،قــدم لــه

: المتــوفى(صــححه األلبــاني، محمــد ناصــر الــدين  ،)صــحيح: (الحكــم علــى الحــديث فهــارس 2و  10: (م،عــدد األجــزاء 2001
 –المكتـــــب اإلســـــالمي : ناشـــــر، ال)278:(، رقـــــم)170/  1(، غايـــــة المـــــرام فـــــي تخـــــريج أحاديـــــث الحـــــالل والحـــــرام )هــــــ1420

 .1: ،عدد األجزاء1405 –الثالثة : بيروت،الطبعة
الجـواب الكـافي = الـداء والـدواء ، )هــ751: المتـوفى(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين الجوزيـة  4

ـد أجمـل : ،حققـه)168-167/  1( لمن سأل عـن الـدواء الشـافي الـداء والـدواء زائـد بـن أحمـد : َالحي،خرج أحاديثـهإلْصـاُمَحم
المنجــد،  .1:،عــدد األجــزاء1429األولــى، : طبعــةمجمــع الفقــه اإلســالمي بجــدة، ط دار عــالم الفوائــد بجــدة، ال: النشــيري، الناشــر

مــن األخطــار التــي تهــدد : مقــال بعنــوان ،الخــولي، عبــد البــديع عبــد العزيــز). 1175/ 7(موقــع اإلســالم ســؤال وجــوابصــالح، 
مـن قضـايا التربيـة الدينيـة فـي  ،كمال الـدين عبـد الغنـي،، المرسـيت المسلمين االنحالل الخلقي في المجتمعات األخرىمجتمعا

  .م1998/ هـ1419األولى : دار المعرفة الجامعية، الطبعة: ،الناشر227: المجتمع اإلسالمي ص
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 وذلك شرعيًا، واجباً  الشحم، حتى أجزائه وجميع ووحشيه، أنسيه "الخنزير لحم" مير فتحّ 

  1 .اً وأخالقيّ  اً صحيّ  أكله عن الناتجة لألضرار

 فلم .معا والجسم الروح إلصالح بل فقط، الروح إلصالح يأت لم فاإلسالم :حكيم الوق

 أذاه وبسبب لخبثه الخنزير لحم فحرم تلويحاً  أو تصريحاً  عليه ونّبه إال ألحدهما ضاّرا يترك

  2 .للنفس

 هذا يحمله ما وهي ،الخنزير لحم تحريم حكمة وجواب سؤال اإلسالم موقع في ُذكر وقد

 المجتمع منها يحمي أن وتعالى سبحانه اهللا أراد خبيثة وصفات أمراض من الخبيث الحيوان

  3.اإلسالمي

   

                                                           

عمـادة البحـث : ،الناشـر)780/ 2( إلـى اإلسـالممـنهج القـرآن الكـريم فـي دعـوة المشـركين الرحيلي،حمود بن أحمد بن فـرج،  1
 .2: م،عــدد األجــزاء2004/هــ1424األولــى، : العلمـي بالجامعــة اإلسـالمية، المدينــة المنـورة، المملكــة العربيـة الســعودية، الطبعـة

: صاألجوبـــة المفيـــدة لمهمـــات العقيـــدة،  ،)هــــ1399: المتـــوفى(الدوســـري،عبد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــف بـــن عبـــد اهللا 
  .1: م،عدد األجزاء 1982 -هـ  1402األولى، : مكتبة دار األرقم، الكويت،الطبعة: ،الناشر64

  ).477 -1/476( محاسن التأويل= تفسير القاسمي القاسمي، 2
  ). 719/ 5( موقع اإلسالم سؤال وجوابالمنجد، صالح،  3
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  الثاني لصالف

 تنصّ  لذاتها فيها ومختلف مةمحرّ  لحوم
  تحريمها على السّنة

  

  يرالطّ  من مخلب وذي ،باعالسّ  من ناب ذي كل لحم :األول المبحث

   والخيل غال،والب ةاألهليّ  الحمر لحوم :الثاني لمبحثا

   الفواسق :الثالثّ  المبحث
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  األول المبحث

  الطير من مخلب وذي السباع من ابن ذي كل لحم

   السباع من ناب ذي كل لحم أكل حكم :األول المطلب

  2.عليه يعدو الذي الحيوان به يجرح قد طويل سن وهي 1 ةالرباعيّ  خلف التي نالسّ  هي :ابالنّ 

 ويقـع ،ونحوهـا والفهد، ،والذئب والنمر، ،كاألسد وقسرًا، قهراً  ويأكله الحيوان يفترس ما هو :بعوالسّ 

 كل :وهو سبع، جمع :والسباع .3فيفترسها والدوابّ  اسالنّ  على ويعدو ،باعالسّ  من ناب له ما على

  4.عادٍ  قاتل جارح منتهب مختطف حيوان

  :رأيين على ذلك حكم في الفقهاء اختلف

 كـل مـن األكـل يجـوز ال هأنّ  ةللمالكيّ  وقول والحنابلة ةوالشافعيّ  ةفيّ الحن من 5العلماء جمهور :األول

 عـــن تنهـــى الســـالمو  الصـــالة عليـــه للرســـول أحاديـــث لـــورود محـــرم ذلـــك وأن باع،الســّـ  مـــن نـــاب ذي

لى -  اهللا رسـول نهى" تناولها هِ  اللـهُ  َصـ ْيـ لمَ  َعَل نْ  -  َوَسـ لِ  َعـ نْ  َنـابٍ  ِذي ُكـل  َأْكـ َباِع، ِمـ  ِذي ل َوكُـ  السـ

  6»الطْيرِ  ِمنْ  ِمْخَلبٍ 

                                                           

  ).776/  1( لسان العربابن منظور،  1
  ).95/  7(مصطفى ديب البغا في الحواشي، على صحيح البخاري ، تعليق صحيح البخاريالبخاري،  2
  ). 148 -147/  8(لسان العرب ابن منظور،  3
 اللباب فـي شـرح الكتـاب، )هـ1298: المتوفى(الغنيمي، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني الحنفي  4
 –المكتبـــة العلميـــة، بيـــروت : محيـــي الـــدين عبـــد الحميد،الناشـــر محمـــد: ،حققـــه، وفصـــله، وضـــبطه، وعلـــق حواشـــيه)229/  3(

  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع4: لبنان،عدد األجزاء
شرح الزركشي على مختصر الزركشي، ). 272/  2(األم ،الشافعي). 39/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  5

: المتــــوفى(بــــن عبــــد اهللا بــــن محمــــد بــــن عاصــــم النمــــري القرطبــــي  أبــــو عمــــر يوســــف،ابــــن عبــــد البر). 674/  6( الخرقــــي
محمـد عبـد الكبيـر  ،مصـطفى بـن أحمـد العلـوي: ، تحقيـق)139/  1( التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني واألسـانيد،)هـ463

  .24: هـ،عدد األجزاء 1387: المغرب،عام النشر –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : الناشر البكري،
، كتــاب الصــيد ))1934( - 16(، رقــم الحــديث)1534/  3( صــحيح مســلم= المســند الصــحيح المختصــر أخرجــه مســلم،  6

  . والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير
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َباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكل  َأْكلُ « :َقالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللا رسول وحديث 1"َحَرامٌ  الس  

  :نقوال  فيه ولهم ة،للمالكيّ  آخر رأي :الثاني

 أكلها عن هيالن في الوارد السالم و الصالة عليه الرسول يثدح فحملوا الكراهة :األول القول

��mh تعالى قوله ،وحجتهم 2.التحريم صريح على ال،واالحتياط الكراهة على i� jh� i� jh� i� jh� i� j�����m� n� o� p�m� n� o� p�m� n� o� p�m� n� o� p

q� r� s� k� lq� r� s� k� lq� r� s� k� lq� r� s� k� l����t� ut� ut� ut� u����v� w� x� y� zv� w� x� y� zv� w� x� y� zv� w� x� y� z����¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� ������¥� ¤� £� ¢�¥� ¤� £� ¢�¥� ¤� £� ¢�¥� ¤� £� ¢

¦¦¦¦l ]اآلية في يرد لم ذكرها ألن محرّ تُ  فال ]145 :األنعام.  

 غير اوأمّ  ،4 والكالب بؤةواللّ  ئابوالذّ  موروالنّ  باعالسّ  مثل منها 3 للعاِدَية حريمالتّ  :انيالثّ  القول

 حريمالتّ  بها يبلغ وال أكلها فيكره واإلنسيّ  الوحشيّ  والهر بعوالضّ  علبوالثّ  بالدّ  مثل العاِدية

  .5مالك قاله ما وهذا فيها، لالختالف
                                                           

اب أكل ذي ناب من السـباع، الحكـم ، كتاب الصيد، ب)3233(، رقم الحديث)1077/  2( سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجة،  1
ــدين، بــن الحــاج نــوح بــن ). 2488( ))اإلرواء((األلبــاني،  ،صــحيح: علــى الحــديث األلبــاني، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر ال

حبان وتمييز سـقيمه مـن صـحيحه، وشـاذه التعليقات الحسان على صحيح ابن ) هـ1420: المتوفى(نجاتي بن آدم، األشقودري 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، : مؤلف األصل،)474/  7(من محفوظه 

ــدين الفارســي الحنفــي : ،ترتيــب)هـــ354: المتــوفى(الُبســتي  : المتــوفى(األميــر أبــو الحســن علــي بــن بلبــان بــن عبــد اهللا، عــالء ال
 12: م،عـدد األجـزاء 2003 -هــ  1424 ،1طالمملكـة العربيـة السـعودية، -دار با وزير للنشر والتوزيع، جـدة : ،الناشر)هـ739

 .)أجزاء ومجلدان فهارس 10(
النـوادر الزيـادات علـى مـا فـي ) هــ386: المتـوفى(القيروانـي، المـالكي  ،عبد الرحمن) أبي زيد(النفزي، أبو محمد عبد اهللا بن  2

ـد حجـي، الناشـر/ الـدكتور: ،تحقيـق)372/  4(المدونة من غيرهـا مـن األمهـات  دار الغـرب اإلسـالمي، بيروت،الطبعـة: محم :
ـــى،  ـــد فهـــارس 14( 15: م،عـــدد األجـــزاء 1999األول ـــن يوســـف ). جـــزء، ومجل ـــي القاســـم ب ـــن أب ـــن يوســـف ب ـــدري، محمـــد ب العب

ار الكتــب د: ،الناشــر)356/  4( التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل، )هـــ897: المتــوفى(الغرنــاطي، أبــو عبــد اهللا المــواق المــالكي 
  .8: م،عدد األجزاء1994-هـ1416األولى، : العلمية،الطبعة

 ).33/  15( لسان العربهي الظالمة التي تفترس الناس وتعدوا عليهم، ابن منظور، : العادية من الحيوانات 3
إرشـاد السـالك ، )هـ732: المتوفى(ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي  4

شـركة مكتبـة : تقريـرات مفيـدة إلبـراهيم بـن حسن،الناشـر: ،وبهامشـه)57/  1( السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمـام مالـك
/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليـللعبـدري، ا. 1: الثالثة،عدد األجزاء: ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر،الطبعة

/  1(القـوانين الفقهيـة ) هــ741: المتـوفى(م، محمد بن أحمد بن محمد بـن عبـد اهللا، الكلبـي الغرنـاطي أبو القاس،ابن جزي،)356
  .1: ،عدد األجزاء)115

ابـن عبـد البـر، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد  .)372/  4(النفزي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  5
محمـد محمـد : ، المحقـق)437/  1( الكافي في فقه أهل المدينـة، )هــ463: المتوفى(طبي اهللا بن محمد بن عاصم النمري القر 

ــــــة، : مكتبــــــة الريــــــاض الحديثــــــة، الريــــــاض، المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية،الطبعة: أحيــــــد ولــــــد ماديــــــك الموريتاني،الناشــــــر الثاني
مهيد لما في الموطأ مـن المعـاني واألسـانيد التابن عبد البـر،  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع2: م،عدد األجزاء1980/هـ1400

)1  /152.(  
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 كما الصحيحة، األحاديث على هماالستناد وذلك أكلها حرمة وهو الجمهور قول هو :اجحوالرّ 

 ثم ،الوقت ذاك في ذلك كان فقالوا ..".����������������    ������������    ����    ��������"""" بآية احتجوا الذين ةالمالكيّ  ىعل ردوا أنهم

 األحاديث أحكامو  مكية آليةفا عنها، تنهى التي األحاديث وهو السباع تحريم في آخر وحي ورد

   1اآلية لعموم صةمخصّ  الجمهور بها احتج التي واألحاديث ،النزول في متأخرة تنهى التي

 الدّب، ألن عادية، ليست الحيوانات هذه بأن :قالوا ينالذّ  ةللمالكيّ  حجة ال هأنّ  كما

 من اإلنسان يمتلكه ما على تعدوا قد بمجموعها هاألنّ  وكذلك اإلنسان، على يعدو اممّ  بعوالضّ 

 نفس ففيها بأنيابها، وتفترس لحوم،والّ  جاسات،والنّ  الجيف، تأكل كذلك وهي وحيوانات، طيور

��{{{{ " الكريمة اآلية عنه نهت الذي والمستقذر، الخبيث من أنها كما العلة،���� �!�� � ��� �!�� � ��� �!�� � ��� �!    "# ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �(    �)
*��+ َ,ْ./�)
*��+ َ,ْ./�)
*��+ َ,ْ./�)
*��+ َ,ْ./{{{{ 
  .ويةالسّ  فوسالنّ  وتستخبثه تستقذره والذي ،]157 :األعراف[

 مذمومة الحيوانات هذه طبيعة أن في يكمن حريمالتّ  في روالسّ  ،حريمالتّ  من الحكمةو 

 الحرمة في والمؤثر ،آدم لبني إكراماً  رمفيحّ  طباعها، من شيء الحمه من يتولد أن فيخشى شرعًا،

 االختطاف، طبع في يبرز والخبث "بالخبث وأخرى بالمخلب، وتارة اببالنّ  تارة ويكون اإليذاء،

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى  -  َقالَ  َكَما للغذاء، المتناول خلق في ذلك أثر ظهور من بد فال واالنتهاب،

ـــــُيشْ  اللَبنَ  َفِإن  :"قال أو »ُيْعِدي اللَبنَ  َفِإن  اْلَحْمَقاُء، َلُكمْ  ُتْرِضعُ  َال « :َوَسلمَ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  2»ِبهُ ــ

                                                           

طبعـة كاملـة معهـا (، )17/  9( المجمـوع شـرح المهـذب، )هــ676: المتـوفى(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  1
  .ط. دار الفكر، د: ،الناشر)تكملة السبكي والمطيعي

، وقال عنه أبو داوود مرسـل، المصـدر )207(في النكاح، رقم الحديث ، كتاب الطهارة، باب )182/  1(المراسيل أبو داود،  2
الســنن ، )هـــ458: المتــوفى(وأخرجــه البيهقـي أحمــد بــن الحسـين بــن علــي بـن موســى الُخْسـَرْوِجردي الخراســاني، أبــو بكـر . نفسـه

محمـد عبـد القـادر : حقـق، كتـاب الرضـاع، بـاب مـا جـاء فـي اللـبن يشـبه عليـه، الم)15682:(، رقـم الحـديث)765/  7( الكبرى
 .م،تـــرقيم الكتـــاب موافـــق للمطبـــوع 2003 -هــــ  1424الثالثـــة، : لبنات،الطبعـــة –دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت : عطا،الناشـــر

و رقم  ،)2183(، المجلد التاسع، رقم)180/  9( الكامل في ضعفاء الرجال ،)هـ365: المتوفى(الجرجاني، أبو أحمد بن عدي 
عبـد : علـي محمـد معوض،شـارك فـي تحقيقـه-عادل أحمد عبـد الموجـود: تحقيق)263/  6(مصدر نفسه وتكرر في ال) 1318(

وضــــع حواشــــي هــــذه النســــخة  م،1997هـــــ1418األولــــى، : لبنان،الطبعــــة-بيــــروت -الكتــــب العلميــــة : الفتــــاح أبــــو سنة،الناشــــر
أبو ،ضـعيف جـدًا، األلبـاني: الحكم على الحديث. ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، الشيخ محمود خليل جزاه اهللا خيرا،: اإللكترونية

سلســـلة األحاديـــث ، )هــــ1420: المتـــوفى(عبـــد الـــرحمن محمـــد ناصـــر الـــدين، بـــن الحـــاج نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم، األشـــقودري 
الممكلــــة العربيــــة  -دار المعــــارف، الريــــاض : ، دار النشــــر)226/  12(الضــــعيفة والموضــــوعة وأثرهــــا الســــيئ فــــي األمــــة 

 . ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع14: م،عدد األجزاء 1992/ هـ  1412األولى، : الطبعةالسعودية،
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��{{{{ :َتَعاَلى ِلَقْوِلهِ  ص،بالنّ  حرام والمستخبث���� �!�� � ��� �!�� � ��� �!�� � ��� �!    "# ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �(    �)
*��+ َ,ْ./�)
*��+ َ,ْ./�)
*��+ َ,ْ./�)
*��+  أكل لنا وأباح ]157 :األعراف[ }}}}/.ْ,َ

��{{{{ :َتَعاَلى اللهُ  َقالَ  باتيّ الطّ  �� � � � �     ��%0 َ���%0 َ���%0 َ���%0 َ�    �1 
2�./�1 
2�./�1 
2�./�1 
2�./    /3�4 �56/3�4 �56/3�4 �56/3�4 �56    /3ُ' ُ�/3ُ' ُ�/3ُ' ُ�/3ُ' ُ�    "1
5"1
5"1
5"1
5    
7��+ �� َ8
7��+ �� َ8
7��+ �� َ8
7��+ �� َ8    ��5��5��5��5    "#ُ���4 ْ� َ9�:"#ُ���4 ْ� َ9�:"#ُ���4 ْ� َ9�:"#ُ���4 ْ� َ9���}}}} وقوله ]172 :البقرة[ {{{{: �� �� ��     

��%0 َ���%0 َ���%0 َ���%0 َ�    ُ��;0./ُ��;0./ُ��;0./ُ��;0./    /3ُ' ُ�/3ُ' ُ�/3ُ' ُ�/3ُ' ُ�    "1
5"1
5"1
5"1
5    
7��+ �� �<./
7��+ �� �<./
7��+ �� �<./
7��+ ��  وال الجيف تأكل هاألنّ  الخبائث من باعالسّ  وهذه ].51 :المؤمنون[    }}}}/.>�

 ال كي آدم بني كرامة على المحافظة في أعلم واهللا يكمن ريمالتح معنى فإذن 1العرب تستطيبها

  2باألكل، إليهم الذميمة األوصاف هذه من شيء يعدو

  يرالطّ  من مخلب ذي كل أكل حكم :انيالثّ  المطلب

 المخلب وقيل ائر،والطّ  الماشي من بعالسّ  ظفر والمخلب أخالب، وجمعه عامة، الظفر :الخلب

 مخلب، سبع ولكل مخلب، الجوارح من طائر ولكل يصيد، ال لما روالظف ير،الطّ  من يصيد لما

 وهي يرالطّ  من مخلب وذي 3 .لإلنسان فرالظّ  بمنزلة باع،والسّ  ائرللطّ  والمخلب أظافيره، وهو

  4.بها وتصيد يءالشّ  بمخاليبها تعلق التي

 سبع كل ظفر :والمخلب .5 خموالرّ  قر،والصّ  والعقاب، كالباز الميم، بكسر مخلب وذي

  .6 به ليصيد والطائر الماشي من

  :رأيين على يرالطّ  من مخلب ذي كل أكل حكم في الفقهاء اختلف

   

                                                           

: ، الناشـر)451/  1(المهذب في فقة اإلمام الشافعي ، )هــ476: المتوفى(الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  1
 . ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع3: دار الكتب العلمية،عدد األجزاء

الهدايـة فـي شـرح بدايـة ) هــ593: المتـوفى(رغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغـاني أبـو الحسـن برهـان الـدين الم 2
  .4: لبنان،عدد األجزاء –بيروت  -دار احياء التراث العربي : طالل يوسف،الناشر: ،المحقق)351/  4( المبتدي

  ).363/  1( لسان العربابن منظور،  3
مــتن الخرقــى علــى ابــن حنبــل = مختصــر الخرقــى ، )هـــ334: المتــوفى(القاســم عمــر بــن الحســين بــن عبــد اهللا الخرقــي، أبــو  4

  .م،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع1993-هـ1413: دار الصحابة للتراث،الطبعة: ،الناشر)145/  1( الشيباني
 ).235/  12( ربلسان العابن منظور،  ،وهو موصوف بالغدر،واحدته رخمة ،الرخم نوع من الطير 5
الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب ). 180/  2(بلغة السالك ألقرب المسالك = الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير  6
)3  /229.( 
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 من ناب ذي كل أكل تحريم وهو 3والحنابلة 2والشافعية 1الحنفية من الجمهور رأي :األول

  .يرالطّ 

 ِمْخَلبٍ  ِذي ُكل  َوَعنْ  َباِع،الس  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكل  َعنْ  َنَهى " السالم عليه اهللا رسول حديث :ودليلهم

  .صريح بشكل يحرمها الحديث فظاهر 4،»الطْيرِ  ِمنَ 

  5.بأكلها بأس وال حالل وغيرها المفترسة يورالطّ  جميع أن مالك رأي :الثاني


=    �َ�ِ���َ�ِ���َ�ِ���َ�ِ��    ����{{{{ :وجل عز قوله ظاهر :ودليلهم�=
�=
�=
�    ��5��5��5��5    �=
>!ُ��=
>!ُ��=
>!ُ��=
>!ُ�    ?=َ. ِ@?=َ. ِ@?=َ. ِ@?=َ. ِ@    �A5? ���5�A5? ���5�A5? ���5�A5? ���5    Bَ'�(Bَ'�(Bَ'�(Bَ'�(    ٍ# 
(�َ8ٍ#
(�َ8ٍ#
(�َ8ٍ#
(�َ8    �C ���D ْ<� �C ���D ْ<� �C ���D ْ<� �C ���D ْ<�     �ِ@�ِ@�ِ@�ِ@    "E َ�"Eَ�"Eَ�"Eَ�    �E3ُF� �E3ُF� �E3ُF� �E3ُF�     ًH َI "� �5ًH َI "� �5ًH َI "� �5ًH َI "� �5{{{{ 
  6.فيها تحريمه المذكور عدا ما تحليل من اآلية عموم يقتضيه ما على ذلك ىبقيف ]145 :األنعام[

  6.فيها

 ةأدلّ  مقابل في تهمأدلّ  ةلقوّ  ير،الطّ  من مخلب ذي كل أكل تحريم وهو ،الجمهور قول :اجحوالرّ 

 ة،المالكيّ  بها احتج التي ةاآلي عموم صتخصّ  الجمهور بها احتج التي فاألحاديث ةالمالكيّ 

 وأكلها سوية، غير أخالقاً  يورث الطير من مخلب ذي أكل أن كما العام، على يقدم والخاص

  .والفئران الميتة على تتغذى كونها السليمة للفطرة منافِ 

   

                                                           

  ).39/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ). 220/  11(المبسوط السرخسي،  1
  ).18/  9( المجموع شرح المهذبالنووي، ). 453/  1( يالمهذب في فقة اإلمام الشافعالشيرازي،  2
  ).558/  1( الكافي في فقه اإلمام أحمدالمقدسي، ). 145/  1( مختصر الخرقىالخرقي،  3
، كتـاب الصــيد والـذبائح ومـا يؤكــل مـن الحيــوان، ))1934( - 16:(، رقــم الحـديث)1534/  3( صــحيح مسـلمأخرجـه مسـلم،  4

  .من السباع أو مخلب من الطير باب تحريم أكل كل ذي ناب
دار الكتـــب : ،الناشـــر)450/  1(المدونـــة ، )هــــ179: المتـــوفى(ابـــن أنـــس، مالـــك بـــن مالـــك بـــن عـــامر األصـــبحي المـــدني  5

الكافي في فقه أهل ابن عبد البر،  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع4: م،عدد األجزاء1994 -هـ 1415األولى، : العلمية،الطبعة
  ).346/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدري، ). 437 / 1(المدينة 

  ).377/  3( البيان والتحصيلابن رشد،  6
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  الثاني مبحثال

  والبغال ةاألهليّ  الحمر لحوم

  ةاألهليّ  الحمر لحوم :األول المطلب

  :آراء ثالثة على األهلية الحمر أكل حكم في العلماء اختلف

 5حزم وابن 4والحنابلة 3ةافعيّ والشّ  2مالك عن ورواية 1ةالحنفيّ  من الجمهور رأي :األول الرأي

   ةاألهليّ  الحمر لحوم أكل تحريم إلى

  :األدلة

�/.ْ,َ�"�َ{{{{ َتَعاَلى قوله :أوالً !َ�"� َ,ْ./�!َ�"� َ,ْ./�!َ�"� َ,ْ./�!    َJ�َK ِ+ ْ./ �!َJ�َKِ+ ْ./ �!َJ�َKِ+ ْ./ �!َJ�َKِ+ ْ./ �!    �L
���ْ./ �!�L
���ْ./ �!�L
���ْ./ �!�L
���ْ./ �!    ��M3�+ َ�" َI 
.��M3�+ َ�" َI 
.��M3�+ َ�" َI 
.��M3�+ َ�" َI 
.    ًH �4 ِ9�!ًH�4 ِ9�!ًH�4 ِ9�!ًH�4 ِ9� اهللا منّ  لقد :الداللة وجه ]8 :النحل[ }}}}!

 كان ولو والحمير، والبغال، الخيل، في والزينة الركوب منفعة من لهم جعل بما عباده على تعالى

 يليق وال فوس،النّ  بقاء وبه المنفعة، وجوه أعظم ألنه األكل؛ منفعة بيان األولى لكان اللحم، مأكول

  .6 ذلك دون ما وذكر المّنة، إظهار ندع المنفعة، وجوه أعظم ترك الحكيم بحكمة

                                                           

  ).234/  11( المبسوط السرخسي، 1
نسـبة (علي بن أحمد بن مكرم الصـعيدي ، العدوي، أبو الحسن). 21/  3( بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  2

: ،المحقـق)424/  2( حاشـية العـدوي علـى كفايـة الطالـب الربـاني، )هــ1189: المتـوفى) (منفلـوطإلى بني عدي، بـالقرب مـن 
م، عــــدد 1994 -هــــ 1414: بـــدون طبعـــة،تاريخ النشــــر: بيروت،الطبعــــة –دار الفكـــر : يوســـف الشـــيخ محمــــد البقاعي،الناشـــر

» حاشـية العـدوي« -مفصـوال بفاصـل  -ة يليـه بأعلى الصـفح» كفاية الطالب الرباني«،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع،2: األجزاء
/  2( موطـأ مالـك روايـة أبـي مصـعب الزهـري، )هــ179: المتـوفى(ابن أنس، مالك بن مالك بن عامر األصبحي المدني . عليه
هــ،عدد  1412: مؤسسة الرسالة،سنة النشـر: محمود خليل،الناشر -بشار عواد معروف : ،المحقق)2174(، رقم الحديث)201
   .2: ءاألجزا

/  9( المجموع شرح المهذبالنـووي، ). 501/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني، ). 275/  2( األم الشافعي، 3
6.( 

عبـد الـرحمن ، ابـن قدامـة). 407/  9( المغنـيابـن قدامـة، ). 557/  1(الكافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد المقدسي، ابن قدامة،  4
الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنـع ، )هــ682: المتوفى(لجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين بن محمد بن أحمد المقدسي ا

  .محمد رشيد رضا صاحب المنار: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: ،الناشر)64/  11(
 ).78/  6( المحلى باآلثارابن حزم،  5
  ).234/  11( المبسوط السرخسي، 6
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 َنَهى -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  النِبي  َأن «منها المالسّ  عليه سولالرّ  أحاديث من مجموعة :ثانياً 

  1»َواْلَحِميرِ  َواْلِبَغالِ  اْلَخْيلِ  ُلُحومِ  َعنْ 

 اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَنَهى َواْلَحِميَر، َواْلِبَغالَ  لَ اْلَخيْ  َخْيَبرَ  َيْومَ  َذَبُحوا َأنُهمْ « 2َجاِبرٍ  وَعنْ 

  3»اْلَخْيلِ  َعنِ  َيْنهَ  َوَلمْ  َواْلَحِميِر، اْلِبَغالِ  َعنِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

 ُلُحومِ  ِفي نَ َوَأذِ  اْألَْهِليِة، اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َعنْ  -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  اللهِ  َرُسولُ  َنَهى«

  4»َخْيَبرَ  َيْومَ  اْلَخْيلِ 

ْنِسيةِ  اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َعنْ  َخْيَبرَ  َيْومَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  َنَهى«  َنِضيًجا اْإلِ

   5»َوِنيًئا

                                                           

ــدارقطني، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي أخرجــه  1 : المتــوفى(ال
شـعيب : ، كتـاب الصـيد والـذبائح، حققـه وضـبط نصـه وعلـق عليـه)4770(رقـم الحـديث ،)518/  5( سنن الدارقطني، )هــ385

: لبنان،الطبعــة –مؤسســة الرســالة، بيــروت : رهــوم، الناشــراالرنــؤوط، حســن عبــد المــنعم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز اهللا، أحمــد ب
، األلبــاني، أبــو عبــد الــرحمن محمــد )ضــعيف: (حكــم األلبــاني علــى الحــديث. ،5: م،عــدد األجــزاء 2004 -هـــ  1424األولــى، 

ــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، األشــقودري  ــه، )هـــ1420: المتــوفى(ناصــر ال /  1( ضــعيف الجــامع الصــغير وزيادت
  . المجددة والمزيدة والمنقحة: المكتب اإلسالمي،الطبعة: زهير الشاويش،الناشر: أشرف على طبعه ،)6034(رقم الحديث)869

كـان )هــ 78(:ت. جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام، األنصاري السلمي من بني سلمة، يكنى أبا عبد اهللا على األصـح هو 2
، وعــن أبــي بكــر وعمــر وعلــي وأبــي عبيــدة -صــلى اهللا عليــه وســلم  -ا كثيــرا عــن النبــي مــن المكثــرين الحفــاظ للســنن، روى علمــ

كـان . وحـدث عنـه جماعـة مـنهم ابـن المسـيب وعطـاء ابـن أبـي ربـاح والحسـن البصـري وغيـرهم. ومعاذ بن جبـل والزبيـر وطائفـة
روى مسـلم فـي صـحيحه . الثانيـة موتـامفتي المدينة في زمانه، وكان مـن أهـل بيعـة الرضـوان، وكـان آخـر مـن شـهد ليلـة العقبـة 

المغراوي، تسع عشرة غزوة،  -صلى اهللا عليه وسلم  -غزوت مع رسول اهللا : "عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اهللا يقول
  .)406/  1( العقيدة والمنهج والتربية

، )هـــ354: المتـوفى(، الــدارمي، الُبسـتي أخرجـه ابـن حبـان، محمــد بـن أحمـد بــن حبـان بـن معــاذ بـن َمْعبـَد، التميمــي، أبـو حـاتم 3
كتــاب األطعمــة، بــاب مــا يجــوز أكلــه ومــا ال ) 5272(رقــم الحــديث):77/  12( صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان مخرجــا
 – 1414الثانيــة، : بيروت،الطبعـة –مؤسسـة الرسـالة : شـعيب األرنؤوط،الناشــر: يجـوز، الزجـر عـن أكـل لحــوم البغـال، المحقـق

األلبـاني، أبـو عبـد الـرحمن . وٕاسـناده صـحيح. ،ترقيم الكتاب موافـق للمطبـوع)جزء ومجلد فهارس 17( 18: األجزاء،عدد 1993
سلسـلة األحاديـث الصـحيحة وشـيء ، )هــ1420: المتـوفى(محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، األشـقودري 

  . 6: ،عدد األجزاء)لمكتبة المعارف( ،1طلنشر والتوزيع، الرياض،مكتبة المعارف ل: ، الناشر)700/  1( من فقهها وفوائدها
  .، كتاب الذبائح، باب أكل لحوم الخيل)1941( - 36(رقم الحديث  ،)1541/  3( صحيح مسلمأخرجه مسلم،  4
 .صحيح :الحديث باب تحريم الحمر األهلية،،، كتاب الصيد)4831:(رقم الحديث)485/  4( السنن الكبرى أخرجه النسائي، 5

  ).4338(، رقم الحديثصحيح وضعيف سنن النسائي النسائي، .صحيح
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 على دلّ  مما ةاألهليّ  الحمر لحوم أكل عن تنهى هاأنّ  ،ابقةالسّ  األحاديث في اللةالدّ  ووجه

  .حريمالتّ  يفيد هيالنّ  ألنّ ،تحريمها

َالةُ  َعَلْيهِ  -  النِبي  َأن « كما َالمُ  الصِة، اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َعنْ  َنَهى -  َوالسَها اْألَْهِلي1»ِرْجٌس  َفِإن   

 في طبخوها قد وكانوا األهلية الحمر لحوم أكل عن -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى -  ونهى

  2.بكسرها -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى -  فأمر لفخارية،ا قدورهم

 لذلك نجسة ألنها أي،رجس هاألنّ  مةمحرّ  ةاألهليّ  الحمر أن ،الحديثين في اللةالدّ  ووجه

  .جاسةالنّ  أكل يجوز ال ألنه،القدور بإراقة أو،بكسرها المالسّ  عليه سولالرّ  أمر جاء

 وهو لذاتها مةمحرّ  نفسها هاألنّ  قال من فمنهم حريم،التّ  سبب في حريمبالتّ  قال من واختلف

 ُنْهَبةٌ  ِألَنَها حرمها من ومنهم .أخرى تارةً  وبالركس ،تارة بالرجس لها سولالرّ  لوصف أو األرجح

 ألنها أو ،العذرة تأكل ألنها مهاحرّ  من ومنهم ،_الخمس منها يخرجوا– ُتَخمْس  َلمْ  _كالمسروقة_

  3.خيبر يوم الظهر لقلة وقيل .الناس وحمولة ركوب

 بعد القدور بأكفاء أمر ألنه دقيقًا، ليس هر،الظّ  ةلقلّ  خيبر يوم مهاحرّ  :قالوا من على والرد

 مأكوًال، كان اللحم فإن ،تخّمس لم نهبه ألنها يحرمها ولم الظهر، منفعة فيه ليس لحماً  صار ما

 _ القرية جّوال من هاألنّ  مهاحرّ  وما والعلف، كالطعام الخمس قبل منه التناول حق وللغانمين
 فيه اشترك فقد الجوال معنى اأمّ  حريم،بالتّ  األهلية الحمر خص هألنّ  _ الجيف يتناول الذي

 نجس هو رجس، وكل  رجس، هاألنّ  لذاتها ؛ ةالبتّ  تحريمها األرجح الرأي فكان وغيره، الحمار

  4.الخبائث من وهي وية،السّ  وسفالنّ  تستقذره اممّ  هاوألنّ  ،ممحرّ  فهو لذلك وخبيث؛

                                                           

 :الحـديث. ، كتـاب الـذبائح، بـاب لحـوم الحمـر الوحشـية)3196(رقم الحديث):1066/  2( سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجة،  1
  ).137/  8( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. صحيح

، كتاب األطعمة، باب ما يجوز )5277(و) 5276(، رقم الحديث )82/  12(محققا  -صحيح ابن حبان أخرجه ابن حبان،  2
التعليقـــات  ،الحــديث صــحيح، األلبــاني: الحكــم علـــى الحــديث. أكلــه ومــا ال يجــوز، ذكــر األمــر بمجانبـــة لحــوم الحمــر األهليــة

  ).473/  7( الحسان على صحيح ابن حبان
 ).232/  11(المبسوط  السرخسي، 3
  ).232/  11( ابقالمصدر الس 4
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  1ةاألهليّ  الحمر للحوم بالكراهة يقول ةللمالكيّ  آخر رأي :الثاني الرأي

 لنص لمعارضتها وذلك حريم،التّ  على ال الكراهة على ابقةالسّ  األحاديث في هيالنّ  حملوا

N@N@N@N@    �5    �!<=�!<=�!<=�!<=    ����������������    ������������    ����    ��������"""" "اآليةO�5O�5O�5O"..."..."..."... ]ةاألهليّ  الحمر تحريم على تنص فاآلية ]145 :األنعام، 

 الكراهة على حملها من على الجمهور ورد .الكراهة على حملوها واألحاديث اآلية بين وللتوفيق

 نزل ثم مة،محرّ  حينها تكن لم الممكن من هألنّ  وذلك اآلية، في ذكرها يرد لم هأنّ  صحيح فقالوا

   .متأخرة األحاديث بها تجاء التي كامواألح مكية اآلية وأن ةخاصّ  باألحاديث، بتحريمها الوحي

 األنعام آية بين ةالبتّ  منافاة وال خيبر في ذلك بعد واقع نةبالسّ  ةاألهليّ  الحمر وتحريم

 إال محرماً  يكن لم نزولها وقت فاآلية زمنهما، الختالف األهلية الحمر تحريم وأحاديث المذكورة

 قبله لما منافاة ليس والطروء ،ذلك بعد طارئ ةاألهليّ  الحمر وتحريم فيها، المنصوصة األربعة

 غير المستقبل في شيء تحريم نفي على يدلّ  ما اآلية في كان لو بينهما المنافاة تحصل وٕانما

 لقوله بالماضي مختصة فيها يغةالصّ  بل اآلية له ضتتعرّ  لم وهذا ،اآلية في المذكورة األربعة

�.َ�.َ�    �ُ�ْ�ُ�ْ�ُ�ْ�ُ�ْ((((    :تعالى َ.� َ.    ��ِ�َ���ِ�َ���ِ�َ���ِ�َ�    =
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>!ُ�    ?=َ. ِ@?=َ. ِ@?=َ. ِ@?=َ.  إلي سيوحى فيما يقل ولم الماضي بصيغة ]145 :نعاماأل[ ...)...)...)...)@ِ

  2.أعلم واهللا ترى كما واضح وهو المستقبل في
 على يقدم والخاص اآلية عموم صتخاصة،خصّ  واألحاديث ةعامّ  اآلية أن معلوم وأيضاً 

  .العام
 َكاَنا َماَأنهُ  وعائشة، عباس ابن عن ذلك وروي 3أكله إباحة في لمالك آخر قول وهو :الثالثّ  الرأي

 5َأْبَجرَ  ْبنِ  َغاِلبِ  َعنْ « َداُود َأِبي ُسَننِ  ِفي الوارد المالسّ  عليه ولالرسّ  حديث تهماوحجّ  4ُيِبيَحاِنَها
                                                           

النوادر والزيادات على ما في المدونة مـن غيرهـا مـن النفـزي، ). 21/  3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد، 1
 ).372/  4(األمهات 

: ، الناشـر)354/  1(الشرح الكبير لمختصر األصـول المنياوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف،  2
  .م،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع 2011 -هـ  1432األولى، : لمكتبة الشاملة، مصر،الطبعا
 ).436/  1(الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر،  3
: المتـوفى(الحنفـي  ،أحمد بن علـي ،الجصاص، أبو بكر الرازي). 21/  3(بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ابن رشد الحفيد، 4

م،عــــدد 1994 -هـــــ 1414الثانيــــة، : وزارة األوقــــاف الكويتية،الطبعــــة: ، الناشــــر)180/  1(ول فــــي األصــــول ، الفصــــ)هـــــ370
  . ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع4:األجزاء

: لـه حـديثان، أحـدهما. عـداده فـي مـن نـزل الكوفـة مـن الصـحابة. اْبـن ذريـح المزنـي: اْبن ذيخ، وُيقـال: وُيقال ،غالب بن أبجر 5
المــزي، يوسـف بـن عبــد ) أطعـم أهلـك مــن سـمين مالـك: (وَل اللــِه لـم يبـق مــن مـالي مـا أطعــم أهلـي إال حمـري، َفَقــالَ قلـت َيـا َرُسـ

تهـذيب الكمـال فـي ، )هــ742: المتـوفى(الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابـن الزكـي أبـي محمـد القضـاعي الكلبـي 
ـــــم الترجمـــــة):82/  23( أســـــماء الرجـــــال  –مؤسســـــة الرســـــالة : بشـــــار عـــــواد معـــــروف، الناشـــــر. د: محقـــــقد،ال -)4676(رق

  .35: ،عدد األجزاء1980 – 1400األولى، : بيروت،الطبعة
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 َصلى -  النِبي  َكانَ  َوَقدْ  ُحُمرٍ  ِمنْ  َشْيءٌ  إال  َأْهِلي ُأْطِعمُ  َشْيءٌ  َماِلي ِفي َيُكنْ  َفَلمْ  َسَنةٌ  َأَصاَبْتَنا َقالَ 

مَ  -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  للهُ ا ةِ  اْلُحُمرِ  ُلُحومَ  َحرَفَأَتْيت اْألَْهِلي  ِبيى -  النهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللَيا :َفُقْلت -  َوَسل 

َنةُ  َأَصاَبْتَنا اللهِ  َرُسولَ  َأْهِلي ُأْطِعمُ  َما َماِلي ِفي َيُكنْ  َوَلمْ  الس  كَ  ُحُمرٍ  ِسَمانُ  إالْمت َوإِنُلُحومَ  َحر 

ْمُتَها َفِإنَما ُحُمِرك َسِمينِ  ِمنْ  َأْهَلك َأْطِعمْ  َفَقالَ  اْألَْهِليةِ  اْلُحُمرِ  الِ  َأْجلِ  ِمنْ  َحرَوَهَذا 2»اْلَقْرَيةِ  1َجو 

 َها َعَلى َيُدلِحل.  
 ِمنْ  لْ كُ « معنى يكون أو 3.للضرورة والمجاعة نةالس  حالة في أباحه يكون أن ممكن وهنا

 إطالقاً  ذلك يكون أن ويحتمل ثمنه، :أي عقاره أكل فالن يقال كما أثمانها من:َأيْ  »َماِلكَ  َسِمينِ 

 بالحاِضر فالعمل التاريخ ُجهل وٕان التحريم، قبل كان أنه ويحتمل باإلكراء، بظهورها لالنتفاع

 حيث الضرورة عند له صرخّ  مافإن صح؛ وٕان تحريمها إنّ  وأقول 4اْحِتَياًطا َأْوَلى أكلها يحرم الذي

 له فأرخص شديدة مسغبة أصابته ممن الرجل يكون نأ ةإلمكانيّ  للصواب؛ أقرب هو الميتة تباح

  5.فيه

 استند ما وأن أدلتهم، لقوة وذلك ة،األهليّ  الحمر لحوم أكل تحريم وهو الجمهور رأي هو :اجحوالرّ 

 إسناده غالب وحديث ،بها يحتجّ  ال ضعيفة أحاديثه الحمر لحوم أكل أباح ممن غيرهم إليه

 ألنه ؛ أولى إباحُتها فيها التي األحاديث على األهليةِ  الُحُمرِ  تحريمِ  أحاديثِ  وترجيحُ  مضطرب،

 يقتضي ما على ممقدّ  الحظر يقتضي ما وترجيحُ  6.اإلباحة وهو األصل، حكم عن ناقلٌ  تحريمَ 

                                                           

، ابـن أبــي حـاتم، أبــو محمـد عبــد الـرحمن بــن محمـد بــن .الَعــِذَرة: بتشـديد الــالم جمـُع جالــة، وهـي التــي تأكـل الَجلــة وهـي َجـَوالّ  1
فريـــق مـــن البـــاحثين : حقيـــقت، )368/  4( علـــل الحـــديث، )هــــ327: المتـــوفى(الـــرازي  إدريـــس بـــن المنـــذر التميمـــي، الحنظلـــي،

األولــى، : مطـابع الحميضــي،الطبعة: لجريسي،الناشــراخالــد بــن عبـد الــرحمن / سـعد بــن عبــد اهللا الحميـد و د/ بإشـراف وعنايــة د
 ). أجزاء ومجلد فهارس 6( 7: م،عدد األجزاء 2006 -هـ  1427

بـــاب رقـــم ) 3809: (رقـــم الحـــديث، صـــحيح وضـــعيف ســـنن أبـــي داود، )هــــ1420: المتـــوفى(صـــر الـــدين األلبـــاني محمـــد نا 2
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث  -المجاني  -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : مصدر الكتاب. 2:، ص1،ج)3809(

: :الحكــم علــى الحــديث .فــي ملتقــى أهــل الحــديث أحمــد عبــد اهللا عضــو:القــرآن والســنة باإلســكندرية،قام بإعــادة فهرســته وتنســيقه
  .تحقيق األلباني) 3809: (رقم الحديث أبي داود، صحيح وضعيف سنن ،ضعيف اإلسناد مضطرب، أبو داود،

  ).593/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  3
  ).37/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  4
الــروض األنــف فــي شــرح الســيرة النبويــة ت ، )هـــ581: المتــوفى(حمن بــن عبــد اهللا بــن أحمــد الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الــر  5

  .7: هـ،عدد األجزاء 1412 ،1طدار إحياء التراث العربي، بيروت،: ،الناشر)553/  6(الوكيل 
 -ية، الرياض دار التدمر : ،الناشر)437/  1(أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله السلمي، عياض بن نامي بن عوض،  6
  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع1: م،عدد األجزاء 2005 -هـ  1426األولى، : المملكة العربية السعودية،الطبعة -
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 فترجيح 1»َيريُبك ال ما إلى َيِريُبك ما دعْ « :موسلّ  عليه اهللا ىصلّ  ولقوله أحوُط، وذلك :اإلباحة

م األحوط هو المبيح على المحر.  

  البغال أكل حكم :انيالثّ  المطلب

  4.الحمارة على الفرس 3نزو من المتولد الحيوان وهو 2ركبيُ  الذي الحيوان هو :البغل

  :أقوال عدة على البغال لحوم أكل حكم في الفقهاء اختلف

  .البغال تحريم على 8والحنابلة 7ةافعيّ والشّ  6ةوالمالكيّ  5ةالحنفيّ  من لجمهورا قول :األول القول

�"�َ"""" :الكريمة باآلية حريمبالتّ  قال نممّ  ةالمالكيّ  وبعض ةالحنفيّ  استدل :أدلتهم َ,ْ./ �!َ�"� َ,ْ./ �!َ�"� َ,ْ./ �!َ�"� َ,ْ./ �!    َJ�َK ِ+ ْ./ �!َJ�َKِ+ ْ./ �!َJ�َKِ+ ْ./ �!َJ�َKِ+ ْ./ �!    �L
���ْ./ �!�L
���ْ./ �!�L
���ْ./ �!�L
���ْ./ �!    

��M3�+ َ�" َI 
.� �M3�+ َ�" َI 
.� �M3�+ َ�" َI 
.� �M3�+ َ�" َI 
.    ًH�4 ِ9�!ًH�4 ِ9�!ًH�4 ِ9�!ًH�4 ِ9�  .]8 :النحل[    """"!

                                                           

  كتاب البيوع، باب تفسير الشبهات  -34 ،)2051(، رقم الحديث)53/  3( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  1
 ).60/  11(ابن منظور، لسان العرب  2
الفراهيـدي أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد  ،وال يقال ينزو إّال في الّدواب والّشاء والبقـر. ومنه َنْزُو التْيس وثبان،النزو هو ال 3

: د مهـدي المخزومـي، د إبـراهيم السامرائي،الناشـر: ،المحقـق)387/  7( العـين، )هـ170: المتوفى(بن عمرو بن تميم البصري 
 .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع8: دار ومكتبة الهالل،عدد األجزاء

  ).38/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  4
االختيــار لتعليـــل  )هــــ683: المتــوفى(عبــد اهللا بــن محمـــود بــن مــودود الموصـــلي، مجــد الــدين أبــو الفضـــل الحنفــي ، البلــدحي 5

: ، الناشــر)الحنفيـة ومـدرس بكليـة أصـول الـدين سـابقامـن علمـاء (الشـيخ محمـود أبـو دقيقـة : عليهـا تعليقـات ،)14/  5(المختـار
: م، عدد األجزاء 1937 -هـ  1356: ، تاريخ النشر)بيروت، وغيرها -وصورتها دار الكتب العلمية (القاهرة  -مطبعة الحلبي 

شــرحه  -صـل مفصـوال بفا -البـن مـودود الموصـلي بــأعلى الصـفحة، يليـه » المختــار للفتـوى«، تـرقيم الكتـاب موافـق للمطبـوع،5
 ).597/  11( البناية شرح الهدايةالعيني، . للمؤلف نفسه

الكافي في فقه أهـل المدينـة  ابن عبد البـر،). 57/  1(إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك ابن عسكر،  6
ابـن . الكتـاب موافـق للمطبـوع ،تـرقيم1: ،عـدد األجـزاء)224/  1(الكردي، ابـن الحاجـب المـالكي، جـامع األمهـات ). 436/  1(

 ).22/  3( بداية المجتهد ونهاية المقتصدرشد الحفيد، 
النووي، أبو زكريا محيـي ). 2/  9( المجموع شرح المهذبالنووي، ). 449/  1( المهذب في فقة اإلمام الشافعيالشيرازي،  7

: زهيـر الشاويش،الناشـر: ،تحقيق)271/  3( روضة الطالبين وعمدة المفتين، )هـ676: المتوفى(محيي الدين يحيى بن شرف 
،تـــرقيم الكتـــاب موافـــق 12: م،عـــدد األجـــزاء1991/ هــــ 1412الثالثـــة، : عمان،الطبعـــة -دمشـــق -المكتـــب اإلســـالمي، بيـــروت

  ).30/  15(الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن العثمين، .. للمطبوع
  ).407/  9(المغني ابن قدامة،  8
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 سبحانه يذكر ولم ينة،والزّ  كوبالرّ  منفعة ذكر لزينة،وا للركوب والحمير والبغال فالخيل

 أخرى منفعة هناك كان ولو ذكرناه، ما سوى أخرى، منفعة فيها ليس أنه فدلّ  األكل، منفعة وتعالى

  1.واالستقصاء المبالغة، سبيل على لذكرها


�S"""" :تعالى وقوله�� �!S�
�� �!S�
�� �!S�
�� �!    �# �%َ.�#�%َ.�#�%َ.�#�%َ.    
7��+ �� �<./
7��+ �� �<./
7��+ �� �<./
7��+ �� �<./    �� ���� �!�� ���� �!�� ���� �!�� ���� �!    �# ِ%"� َ' �(�#ِ%"� َ' �(�#ِ%"� َ' �(�#ِ%"� َ' �(    
*��+ َ,ْ./
*��+ َ,ْ./
*��+ َ,ْ./
*��+ َ,ْ./�)�)�)� البغال لحمف ]157 :األعراف[ """"(

 منها، خروجه قبل والتحريم، التحليل في أمه يتبع البغل بكون ةالحنفيّ  استدلّ  كما 2 مستخبث

  3.الحمار على حرموه، ممن المالكية بعض وقاسه منها، يتغذى أنه وخاصة

 وهو أصله إلى النظر دون ابتداءً  يحرمه الذي للنص مخالف بأنه نوقش الرأي هذا وحتى

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَنَهى َواْلَحِميَر، َواْلِبَغالَ  اْلَخْيلَ  َخْيَبرَ  َيْومَ  َذَبُحوا َأنُهمْ « جابر حديث

 ُحومَ لُ  َنْأُكلُ  ُكنا :َقالَ  َجاِبٍر، َعنْ  :أيضا وعنه 4»اْلَخْيلِ  َعنِ  َيْنهَ  َوَلمْ  َواْلَحِميِر، اْلِبَغالِ  َعنِ  َوَسلمَ 

  5»َال « :َقالَ  اْلِبَغاُل؟ :ُقْلتُ  اْلَخْيلِ 

 عن ينهى األحاديث ظاهر أنّ  اللة،الدّ  ووجه جابر، بأحاديث فاستدلوا :والحنابلة ةافعيّ الشّ  وأما

 اهللاُ  َصلى النِبي  َأن  بحديث أيضا واستدلوا حريم،التّ  على ريحالصّ  النهي فحملوا البغال، لحوم أكل

َباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي َوُكل  6َواْلَحِميرِ  َواْلِبَغاِل، اْلَخْيِل، ُلُحومِ  َأْكلِ  َعنْ  َنَهى« لمَ َوسَ  َعَلْيهِ  7»الس  

                                                           

  ).38/  5( ع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائالكاساني،  1
 ).38/  5( المصدر السابق 2
 ).22/  3( بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد، ). 594/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  3
 باب مـا يجـوز أكلـه ومـا ال يجـوز، الزجـر)(5272: (رقم الحديث )78/  12(مخرجا  - صحيح ابن حبانأخرجه ابن حبان،  4

 »اإلرواء«األلباني، ،صحيح: الحكم على الحديث. المصدر نفسهحديث صحيح ] تعليق شعيب األرنؤوط[عن أكل لحوم البغال،
)8 /138 .(  
الحكــم علــى .، كتــاب الصــيد، تحــريم أكــل لحــوم البغــال)4826(:، رقــم الحــديث)483/  4( الســنن الكبــرىأخرجــه النســائي،  5

  .، تحقيق األلباني)4333(، رقم الحدث سنن النسائيصحيح وضعيف  صحيح اإلسناد، :الحديث
  .سبق تخريجه 6
  .سبق تخريجه 7
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 تغليبا حرام، فهو الحرام من والمتولد الحمارة على الحصان بنزو دةمتولّ  البغال وألن

 وهذا 1أحوطُ  ألنه :اإلباحة يقتضي ما على مقدم الحظر يقتضي ما ترجيحُ  قاعدة حسب للتحريم

  2.والحنابلة الشافعية إليه أشار ما

  3البغال أكل بكراهة مالك قول :انيالثّ  القول

N@N@N@N@    T    �!<=�!<=�!<=�!<=    ����������������    ������������    ����    ��������    """"اآلية في تعالى اهللا قول :األول دليلهمOTOTOTO�5�5�5�5"... ]لم فاآلية ]145 :األنعام 

  .البغال تحريم على تنص

 النهي حمل والحديث اآلية بين وللتوفيق حريم،لتّ ا على ينص الذي جابر حديث :انيالثّ  ودليلهم

 أية هي ]145 :األنعام[ ..."..."..."..."/B>3 B>3 B>3 B>3     N/N/N/N    ����������������    ������������    ����    ��������" آية بأن االستدالل هذا ونوقش الكراهة، على

 اآلية بين أصال تعارض فال ةالمدنيّ  األحاديث بنص نزوله رتأخّ  قد للبغال حريمالتّ  وأنّ  ةمكيّ 

   .اآليات لعموم صةصّ مخ األحاديث أن كما واألحاديث،

  5.يحل :البصري والحسن 4 حزم ابن قول :الثالث القول

��""""    ::::تعالى اهللا قول :أدلتهم �� �� ��     ��%0 َ���%0 َ���%0 َ���%0 َ�    �U�?4./�U�?4./�U�?4./�U�?4./    /3ُ'ُ�/3ُ'ُ�/3ُ'ُ�/3ُ'ُ�    �?�
5�?�
5�?�
5�?�
5    =
�=
�=
�=
�    ِV":َW/ِV":َW/ِV":َW/ِV":َW/    �X�>�X�>�X�>�X�>    �A+ �� َ8�A+ �� َ8�A+ �� َ8�A+ ��   .]168 :البقرة[ """"8َ
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  .تحريمه يفّصل لم ألنه ؛ القرآن بنص حالل البغل فعندهم

                                                           

  ).437/  1( أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلهالسلمي،  1
تحفــة = حاشــية البجيرمــي علــى الخطيــب ، )هـــ1221: المتــوفى(الُبَجْيَرِمــّي، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر المصــري الشــافعي  2

م، عــدد 1995 -هـــ 1415: بــدون طبعــة، تــاريخ النشــر: دار الفكر،الطبعــة: ، الناشــر)319/  4(طيــب الحبيــب علــى شــرح الخ
ـــاظ أبـــي شـــجاع ،4:األجـــزاء حاشـــية « -مفصـــوال بفاصـــل  -بـــأعلى الصـــفحة يليـــه » للخطيـــب الشـــربيني ،اإلقنـــاع فـــي حـــل ألف

  ).407/  9(المغني  ،ابن قدامة. عليه» البجيرمي
 –دار الكتــــب العلميــــة : ،الناشــــر)285/  1( الصــــة الفقهيــــة علــــى مــــذهب الســــادة المالكيــــةالخالقــــروي، محمــــد العربــــي،  3

ابــن ). 21/  3( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ابــن رشــد الحفيــد،. ،تــرقيم الكتــاب موافــق للمطبــوع1: بيروت،عــدد األجــزاء
  ).57/  1( إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالكعسكر، 

  ).84/  6( المحلى باآلثارزم، ابن ح 4
  ).502/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني،  5



69 

 على الحصان بنزو لدةمتوّ  البغال وألن لتهم،أدّ  ةلقوّ  البغال بتحريم الجمهور قول هو :اجحوالرّ 

 ممقدّ  لحظرا يقتضي ما ترجيحُ  قاعدة حسب حريمللتّ  تغليبا حرام، فهو الحرام من دوالمتولّ  الحمارة

 يتبع قد الولد وألنّ  ،1والحنابلة ةافعيّ الشّ  إليه أشار ما وهذا أحوُط، هألنّ  :اإلباحة يقتضي ما على

 الخالف فيها يجري فرساً  األم كانت وٕاذا حرام، فهو حماره األم كانت فإذا والحرمة الحل في األم

  2.حنيفة أبو قاله ما وهذا الفرس حكم حسب

  3الخيل كل لحومحكم أ :ثالثالمطلب ال

  :ة أقوالاختلف العلماء في أكل لحوم الخيل على عدّ 

  :ولهم رأيان في هذه المسألة ةللسادة األحناف والمالكيّ : لالقول األوّ 

   4حريم القول بالتّ : لأي األوّ الرّ 

المراد فقيل  نزيهحريم، أم للتّ واختلفوا بالمراد بالكراهة هل هي للتّ  5:اني القول بالكراهةأي الثّ والرّ 

في شيء : إذا قلت - َرِحَمُه اللُه  - قال ألبي حنيفة  - َرِحَمُه اللُه  -أبا يوسف  حريم؛ ألنّ ة التّ كراهيّ 
  .ةحريم، يعني كراهة تحريميّ التّ : - َرِحَمُه اللُه  -أكرهه فما رأيك فيه؟ قال أبو حنيفة 

                                                           

/  9( المغنــيابــن قدامــة، ). 319/  4( تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب= حاشــية البجيرمــي علــى الخطيــب البجيرمــي،  1
407(.  

 ).594/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  2
 الفيـروز آبـادي، القـاموس المحـيط.  واحد له، أو واحـدة، خائـل ألنـه يختـال، وجمعـه أخيـال وخيـولجماعة األفراس ال: والخيل 3
إســحاق بــن منصــور بــن بهــرام، أبــو يعقــوب المــروزي، المعــروف ،الكوسج). 11/231(لســان العــرب  ابــن منظــور،). 3/384(
عمادة البحث العلمـي، الجامعـة اإلسـالمية : شر، النا)2253/  5(مسائل اإلمام أحمد وٕاسحاق بن راهويه ، )هـ251: المتوفى(

  .9: م،عدد األجزاء2002 -هـ 1425األولى، : بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة
ــدين الحنفــي ). 233/  11(المبســوط  السرخســي، 4 : المتــوفى(الَمَلطــي، يوســف بــن موســى بــن محمــد، أبــو المحاســن جمــال ال

ابــن رشــد .2: بيروت،عــدد األجــزاء –عــالم الكتــب : ، الناشــر)268/  1( مختصــر مــن مشــكل اآلثــارالمعتصــر مــن ال، )هـــ803
 ،)هـــ1101: المتـوفى(الخرشـي، محمــد بـن عبــد اهللا المـالكي أبـو عبــد اهللا ). 22/  3( بدايـة المجتهــد ونهايــة المقتصـد الحفيـد،

بـــدون طبعـــة وبـــدون تاريخ،عـــدد : روت،الطبعـــةبي –دار الفكـــر للطباعـــة : ، الناشـــر)30/  3( شـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي
  .8: األجزاء

ــة المبتــديالمرغينــاني،  5 ــة فــي شــرح بداي ابــن عبــد البــر، ). 594/  11( البنايــة شــرح الهدايــةالعينــى، ). 219/  1( الهداي
/  1(م مالـك ابـن عسـكر، إرشـاد السـالك إلـى أشـرف المسـالك فـي فقـه اإلمـا). 436/  1(القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينـة 

 ).288/  3( البيان والتحصيلابن رشد، ). 356/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدري، ). 57
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تقليل آلة الجهاد بإباحته، ولهذا كان  ة تنزيه، ألن كراهته تعني كرامته، لئال يحصلكراهيّ : وقيل بل

  1.سؤره طاهرا

 :حريمة على التّ األدلّ 

 ]8: حلالنّ [�mR�QR�QR�QR�Q����U�T�SU�T�SU�T�SU�T�S �l -َتَعاَلى - َقْوله :ل من القرآنالدليل األوّ 
ها لألكل، ولو كانت لألكل كوب وللزينة، ولم يذكر أنّ ه جعل من منافعها للرّ أنّ  :وجه االستدالل

خاصة  2.حكيم ال يترك االمتنان بأعلى النعم وهي األكل ويمتن بأدناهاالمتن اهللا بذلك وذكره، فال
¬�¬�¬�¬�����»»»»��m©©©©����ªªªªاألنعام فيما تقدم، وبالغ فيها في قوله تعالى وان اهللا سبحانه ذكر منافع

²�±�°�	�®²�±�°�	�®²�±�°�	�®²�±�°�	�®�����³�³�³�³l ] ة ِفي اْلَخيل َواْلِبَغال َواْلحمير .]5: النحلِفي : وجعل اْلِمن
كما أنه عطف البغال والحمير عليها،  3.منتين متداخلتين فقد اخطأالّرُكوب والزينة فقط فمن جعل ال

   .فكأنهما اشتركا في عدم جواز األكل

   4.آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له، وألن في إباحته تقليل آلة الجهاد الخيل وألنّ 

  ] 157: األعراف[�����my�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�u����zzzz�l :اني من القرآنليل الثّ الدّ 

ن لحم الخيل خبيث، وليس بطيب والطباع السليمة تستخبثه وال و المحّرم اعتبر :وجه االستدالل
  5.ترك لطبعه إال استخبثه وابتعد عن أكله اً تستطيبه، وال تجد أحد

  : نةة من السّ ألدلّ ا

  6»نهى َعْن َأْكِل ُلُحوِم اْلَخْيِل َواْلِبَغاِل َواْلَحِميرِ  –الم عليه السّ  –سول ا روي أن الرّ م :الَ أوّ 

                                                           

  ).598/  11( البناية شرح الهدايةالعينى، 1
  ).596/  11( المصدر السابق 2
  ).622/  2(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  المنبجي، 3
  ).595/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  4
  ).38/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  5
شـرح السـنة للبغـوي ، )هــ516: المتـوفى(البغـوي محيـي السـنة، أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء الشـافعي  6
الحكــم علــى .حمــر األهليــة، كتــاب الصــيد والــذبائح، بــاب اباحــة لحــم الخيــل وتحــريم لحــم ال)2810:(، رقــم الحــديث)254/  11(

: محمـد زهيـر الشاويش،الناشـر-شـعيب األرنـؤوط: تحقيـق.تحقيـق شـعيب األرنـؤوط، نفـس المصـدر والصـفحة ،ضـعيف: الحديث
  . 15: م،عدد األجزاء1983 -هـ 1403الثانية، : دمشق، بيروت،الطبعة -المكتب اإلسالمي 
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َم َعَلْيُكْم اْلِحَماُر اْألَْهِلي َوَخْيُلَها« –َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -سول حديث الرّ  :نياً ثا َوَهَذه  1»ُحر

  .على التحريم   صوص كلها تدلّ النّ 

َثَالَثٍة َفِهَي ِلَرُجٍل ِسْتٌر، َوِلَرُجٍل اْلَخْيُل لِ «: َأنُه َقالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َرُسوِل اللِه حديث  :ثالثاً 

َالُة َوالسَالُم  - َصَلَحْت ِلْألَْكِل َلَقاَل  ولو 2»َأْجٌر، َوِلَرُجٍل ِوْزرٌ  اْلَخْيُل ِألَْرَبَعٍة ِلَرُجٍل ِسْتٌر، : - َعَلْيِه الص

  .َوِلَرُجٍل َأْجٌر، َوِلَرُجِل ِوْزٌر َوِلَرُجٍل َطَعامٌ 

أي  ، في حصار أو في المغازيلحوم الخيل ال تؤكل إالّ  هري بأنّ قاله الزّ  واستندوا إلى ما

   3.مة إال في حالة الضرورةها محرّ أنّ 

إذا اجتمع الحاظر والمبيح ترّجح الحاظر " تي تقولية الّ واستندوا إلى القاعدة األصولّ 

  5.فيحرم لحوم الخيل استنادا لهذه القاعدة 4. احتياطاً 

وقول  8وقول أبي يوسف من األحناف 7والحنابلة 6ةافعيّ ادة الشّ الجمهور من السّ  قول: انيالقول الثّ 

  9ذي يبيح أكل الخيلة الّ وقول للمالكيّ 

                                                           

، كتــاب األطعمــة، بــاب النهــي عــن أكــل الســباع، الحكــم )3806(:،رقــم الحــديث)356/  3( ســنن أبــي داودأخرجــه أبــو داود،  1
  ).373/  8( سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاأللباني،  ،ضعيف: على الحديث

  .، كتاب الجهاد والسير، باب الخيل لثالثة)2860:(، رقم الحديث)29/  4( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  2
  ).38/  5( دائع الصنائع في ترتيب الشرائعبالكاساني،  3
وضــع  ،)93/  1( األشــباه والنظــائر) هـــ970: المتــوفى(ابــن نجــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف المصــري  4

 -هــــ  1419األولـــى، : لبنان،الطبعـــة –دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت : الناشـــر الشـــيخ زكريـــا عميـــرات،: حواشـــيه وخـــرج أحاديثـــه
 .م 1999

 ).39/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  5
المهـــذب فـــي فقـــه اإلمـــام ،الشـــيرازي). 391/  1(اللبـــاب فـــي الفقـــه الشـــافعي ابـــن المحـــاملي، ). 275/  2(الشــافعي، األم  6

  ).2/  9( المجموع شرح المهذبالنووي، ). 449/  1(الشافعي 
مسائل اإلمام ، )هــ275: المتوفى(بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجْستاني  أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق 7

مكتبـة ابـن : أبـي معـاذ طـارق بـن عـوض اهللا بـن محمد،الناشـر: تحقيـق ،)345/  1( اإلمام أحمد روايـة أبـي داود السجسـتاني
ــاع عــن مــتن تي، البهــو ). 411/  9( المغنــي ابــن قدامــة،. م 1999 -هـــ  1420األولــى، : تيميــة، مصــر،الطبعة كشــاف القن

  ).356/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدري، ). 190/  6( اإلقناع
  ).38/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ). 233/  11( المبسوط السرخسي، 8
  ).235/  2( فتح الوهاب بشرح منهج الطالبالسنيكي،  9
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يبات، والخيل من الطّ ] 157:األعراف[�����mw�v�uw�v�uw�v�uw�v�ul: قوله عز وجل :لة من القرآناألدّ 

  . اس يأكلونه، ويبيعون لحومها في الجاهلية واإلسالمولم يزل النّ 

  :تيةأكل الخيل لألدلة اآل ويحلّ  :سنةة من الّ األدلّ 

َنَهى النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َيْوَم َخْيَبَر َعْن ُلُحوِم الُحُمِر، «الم سول عليه السّ حديث الرّ  :أوالً 

  1»َوَرخَص ِفي ُلُحوِم الَخْيلِ 

الم سول عليه السّ زمن الرّ هم كانوا يأكلون لحم الفرس على يشير الحديث على أنّ  :وجه االستدالل

  .ولم ينكر عليهم ذلك

َنَحْرَنا َعَلى َعْهِد النِبي َصلى اُهللا «: َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َقاَلتْ ما ورد  :ثانياً 

  2»َعَلْيِه َوَسلَم َفَرًسا َفَأَكْلَناهُ 

يوسف من الحنفية  ية والحنابلة وأبافعيّ قول الجمهور من الشّ  اني وهوهو القول الثّ  :اجحالقول الرّ 

ة أدلتهم، فاألحاديث وأميل إلى ترجيحه لقوّ  .ذي يقول بأن أكل لحوم الخيل حاللة، الّ وقول للمالكيّ 

  . حديث خالد الذي يعارضهم فيه ضعف التي استدلوا بها متفق عليها، في حين أنّ 

َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها {: َقْوله َتَعاَلى"  لمعارضونتي استشهد بها ااآلية الّ  كما أنّ 

صراحة على التحريم أو حتى على الكراهة، بينما األحاديث المبيحة  لم تنّص ] 8:حلالنّ [} َوِزيَنةً 

   .المسول عليه السّ ت صراحة على إباحة أكل لحوم الخيل، وذلك بإذن صريح من الرّ نصّ 

ولو كانت لألكل " الخيل لثالثة ":مى اهللا عليه وسلّ سول صلّ على حديث الرّ  دّ والرّ 

مة األكل، فهذا ال يفهم من ها لألكل، فهي محرّ رورة أنه إذا لم يذكر أنّ أقول ليس بالضّ و ألربعة :لقال

  . نص الحديث مطلقاً 

                                                           

صـحيح مسـلم ). 5519(:، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، رقـم الحـديث)95/  7( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  1
ــذبائح والصــيد ومــا يؤكــل مــن لحــوم ))1941( - 36: (، رقــم الحــديث)1541/  3( جــاء بلفــظ وأذن فــي لحــوم الخيــل، كتــاب ال

  .الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل
  ، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح )5510: (، رقم الحديث)93/  7( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  2
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اإلباحة  لو كانت: مة ثم أبيحت للمخمصةذي يقول كانت محرّ هري الّ د على الزّ وفي الرّ 

سول نا يعلم كيف كفأ الرّ ة، ولكن كلّ إذًا ألباح لحوم الحمر األهليّ . للمخمصة لما اختصت بالخيل

   .الم قدور الحمر األهلية، مع أنها كانت مخمصةعليه السّ 

ة في م الحاظر، نقول هذا في حالة إذا استوت األدلّ قدّ  وحاظراً  ه إذا اجتمع مانعاً وقولهم بأنّ 

  .ي حالة المبيح أقوى فال ينطبق هذا القول هناا فوة، أمّ القّ 

   



74 

  الثالثّ  لمبحثا

  الفواسق

   أكلها وحكم الفواسق تعريف األول المطلب

 الخروج ومنه يء،الشّ  عن الخروج الِفْسقِ  وَأصل الخارج، غةاللّ  في الفاسق :الفواسق تعريف :أوالً 

  1.واالستقامة الحق طريق عن

 من خرجت إذا طبةالر  فسقت :يقال المعنى، نفس نيتضم :أيضاً  االصطالح في والفسق

  2.قشرها

 والعقرب والحية والغراب والحدأة والذئب 3العقور الكلب :هي هنا بالفواسق والمقصود

 باألذى والبتدائهنّ  الحرمة إلى الحل من لخروجهنّ  وقيل لخبثهّن، استعارة فواسق وسميت

 قيلو  4الناس على جحرها من لخروجها بذلك يتوسم اْلَفْأَرة، وهي الفاسقة مصغر :والفويسقة

 ،الخروج الفسق أصل إنّ  وقلنا 5بحال لهن حرمة ال أي والحرم الحل في الحرمة عن لخروجهن

 وقيل واألذى، ررالضّ  بزيادة ونحوها الحشرات معظم خلق عن خرجت قد المذكورات وهذه

  6.قتلها للمحرم فيجوز ،واإلحرام الحرم في قتله تحريم في الحيوان حكم عن لخروجها

                                                           

  ).308/  10( لسان العربابن منظور،  1
  ).149/  17( الحاوي الكبيرالماوردي،  2
لــيس المــراد بالكلــب العقــور تخصــيص هــذا الكلــب المعــروف بــل المــراد كــل عــاد مفتــرس غالبــا كالســبع والنمــر والــذئب والفهــد  3

المنهاج شرح صحيح ، )هـ676: المتوفى(ر الجارح،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ونحوها ومعنى العقور العاق
 .18: ،عدد األجزاء1392الثانية، : الطبعة بيروت، –دار إحياء التراث العربي : ،الناشر)115/  8( مسلم بن الحجاج

األولــى، : الطبعــة كراتشــي، –الصــدف ببلشــرز : ،الناشــر)412/  1(قواعــد الفقــه  ،البركتـي، محمــد عمــيم اإلحســان المجــددي 4
  .ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،1: ،عدد األجزاء1986 – 1407

  ).308/  10( لسان العربابن منظور،  5
 ).114 / 8( مسلم على النووي شرح =المنهاج النووي،  6
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 اْلِحَدَأُة، :َواْلَحَرمِ  اْلِحل  ِفي َفَواِسقَ  َخْمسِ  ِبَقْتلِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َأَمرَ « :األدّلة

  1.»اْلَعُقورُ  َواْلَكْلبُ  َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأَرُة، َواْلُغَراُب،

 قتلهن في المحرم على ليس وابالدّ  من خمس«:َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  اهللا رسول وقال

 وال ئبالذّ  من وايةالرّ  هذه في وليس »والحدأة والغراب، العقور، والكلب والفأرة، العقرب، :جناح

  3اْلَعْقَربِ  َبَدلُ  »َواْلَحيةُ  اْألَْبَقعُ  اْلُغَرابُ « ِلُمْسِلمٍ  ِرَواَيةٍ  َوِفي 2.ةالحيّ 

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  اهللا رسول أمر« ": سننه " في قطني ارالدّ  رواية ففي ئب،ذّ ال ذكر وأما

   4.»والغراب والحدأة، والفأرة، ئب،الذّ  بقتل -  َوَسلمَ 

 في ئبالذّ  إنّ  أو العقور الكلب به المراد إن وقيل وايات،الرّ  بعض في ئبالذّ  ذكر وقد

  5 معناه


Fُ#"{{{{    ::::تعالى لقوله اأكله تحريم إلرادة فواسق سميت :وقيل. َ�"#ُF
. َ�"#ُF
. َ�"#ُF
. َ�    \]"^
�\]"^
�\]"^
�\]"^
 بعدما ]3 :المائدة[ }}}}�

 لخروجهن :وقيل األذى، إلى منهنّ  المةالسّ  عن لخروجهن :وقيل والدم، الميتة من حرم ما ذكر

 إذا ةخاصّ  معناهن، في هو مما عداه ما ينافي ال كربالذّ  الخمس تنصيص ثم بهن، االنتفاع عن

 وسماه ،6الوزغ بقتل -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  النبي أمر«:حديث ذلك ودليل األذى سببت

 في جاء كما يقتله، أن للمحرم يحق فاسق، مؤذي وكل ألذاها، الفواسق من الوزغ فعد 7.»فويسقاً 

                                                           

ــانأخرجــه ابــن حبــان،  1 ــن حب اب الحظــر واإلباحــة، بــاب قتــل كتــ، )5632(:،رقــم الحــديث)448/  12(مخرجــا  - صــحيح اب
صـــحيح، : الحكـــم علـــى الحـــديث الحيـــوان، ذكـــر الخبـــر المتقصـــي عـــن اللفظـــة المختصـــرة، بـــأن قتـــل الغـــراب يفيـــد األبقـــع فقـــط،

  ).222/ 4(» اإلرواء«
 ، كتـاب الحـج، بـاب-)428:(، رقم الحـديث)147/  1(رواية محمد بن الحسن الشيباني  موطأ مالكأخرجه ابن أنس، مالك،  2

  ).221/  4( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل األلباني،. صحيح: الحكم على الحديث. ما رخص المحرم أن يقتل
بـــاب مـــا ينـــدب للمحـــرم قتلـــه مـــن  ،، كتـــاب الحـــج)1198( - 67:(، رقـــم الحـــديث)856/  2( صـــحيح مســـلمأخرجـــه مســـلم،  3

 .الدواب
إســـناده : ، كتـــاب الحـــج، الحكـــم علـــى الحـــديث)2476: (، رقـــم الحـــديث)245/  3( ســـنن الـــدارقطنيأخرجـــه الـــدار قطنـــي،  4

  ).224/  4( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل األلباني،. ضعيف
 ).167/  1( الهداية في شرح بداية المبتدي المرغيناني، 5
 ).459/  8( لسان العربدويبة ساّمة، وتدعى سام أبرص، ابن منظور، : والوزغ 6
  .، كتاب السالم، باب استحباب قتل الوزغ)2238( - 144: (رقم الحديث ،)1758/  4( صحيح مسلمأخرجه مسلم،  7
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 والحدأة، والعقرب والفأرة، العقور، والكلب العادي، بعالسّ  المحرم يقتل« :ولالرسّ  حديث

  1.»والغراب

  الفواسق لحوم أكل حكم :ثانياً 

 ذوي من ومنها ومستخبث، مستقذر منها ألن األكل، محرمة الخمسة الفواسق هذه

 فقد 2الشافعية فقهاء عند :قاعدة وهذه أكله يحل ال بقتله أمر وما بقتلها، أمر اهللا وألن األنياب،

 في واحدة كل لحكم صيلالتف بعض يأتي وفيما.3)َقْتُلهُ  ُنِدبَ  َما َوَيْحُرمُ (:فقيل أكلها، الشرع حرم

  .مستقل مطلبٍ 

  4العقور الكلب لحم أكل حكم :انيالثّ  المطلب

  5.وشرعاً  لغًة، بعالسّ  على يقع الكلب واسم

 ،والضراوة العدوى وهو ،التكّلب من مشتق وهو 6.المعروف النابح الحيوان على غلب فقد :لغةً  أما

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  النبي أن روي اميف وذلك :شرعاً  وأما 7.ويعّض  َعُقورٍ  َسُبعٍ  كل وهو ،والضراوة

                                                           

وحكـم عليـه األلبـاني،  ،هـذا حـديث حسـن: وقـال )838: (، رقـم الحـديث)189/  2( سنن الترمذي ت بشارأخرجه الترمـذي،  1
  .)2/338(:صحيح وضعيف سنن الترمذيبالضعيف، 

 ).506/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني، ). 18/  9( لمجموع شرح المهذباالنووي،  2
: بيروت،عدد األجزاء –دار الفكر : ،الناشر)260/  4(حاشيتا قليوبي وعميرة  ،أحمد سالمة، وأحمد البرلسي،القليوبي عميرة 3

شرح العالمـة جـالل الـدين «: أعلى الصفحةم،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ب1995-هـ1415بدون طبعة، : ،الطبعة4: األجزاء
، )هــ 1069(حاشـية أحمـد سـالمة القليـوبي  :)مفصـوال بفاصـل(، بعده »المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي

  ).هـ957(حاشية أحمد البرلسي عميرة  :)مفصوال بفاصل(بعده 
 ).594/  4( بلسان العر وهو كل سبع يعقر، أي يجرح ويفترس،ابن منظور،  4
  ).115/  10( فتح القديرابن الهمام، ). 342/  4(الماوردي، الحاوي الكبير  5
، )هـــ1392: المتــوفى(عبد الــرحمن بــن محمـد العاصــمي الحنبلــي النجــدي ،ابــن قاســم). 722/  1( لســان العــربابـن منظــور،  6

  .أجزاء 7: األجزاء هـ،عدد 1397 - 1ط ،)بدون ناشر: (،الناشر)420/  7( حاشية الروض المربع
، )350/  1(فقـــه العبـــادات علـــى المـــذهب المـــالكي الســـبع، األســـد، الـــذئب، النمـــر، الفهد،عبيد،الحاّجـــة كوكـــب،: والمــراد بـــه 7

  .م 1986 -هـ  1406األولى : سوريا،الطبعة –مطبعة اإلنشاء، دمشق : الناشر
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ُبعُ  َفَأَكَلهُ  ِكَالِبكَ  ِمنْ  َكْلًبا َعَلْيهِ  َسلطْ  اللُهم  :َفَقالَ  َلَهبٍ  َأِبي ْبنِ  ُعْتَبةَ  َعَلى َدَعا -  َوَسلم ِفي الس 

  .1الشامِ  َطِريقِ 

  :رأيين على أكله حكم في الفقهاء اختلف

 ما وهذا متوحش، أم مستأنس عقور، غير أم عقورا كانأ سواء لحمه أكل يجوز ال :األول الرأي

  5والحنابلة 4ةافعيّ الشّ  أيضا به قال وما 3ةالمالكيّ  عند والظاهر 2ةالحنفيّ  فقهاء به قال

   :تهموأدلّ 

َباعِ  ِمنْ  َنابٍ  ِذي ُكل  َأْكلِ  َعنْ " – السالم عليه-  اهللا رسول نهى :حديث :أوال 6.»الس  

َباعِ  ِمنْ  َنابٍ  ِذي ُكل  َأْكلُ « -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  ىَصل  - وحديثه 7»َحَرامٌ  الس.   

                                                           

، كتاب الحـج، بـاب جمـاع أبـواب جـزاء الطيـر، بـاب مـا )10052: (، رقم الحديث)346/  5( السنن الكبرىأخرجه البيهقي،  1
/  2( المستدرك علـى الصـحيحين ،صححه الحـاكم .صحيح: الحكم على الحديث. للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم

 ).3984: (، رقم الحديث)588
برهان الدين محمود بن أحمد بـن عبـد العزيـز  ابن َماَزَة أبو المعالي). 39/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساسي،  2

ــه النعمــاني ، )هـــ616: المتــوفى(بــن عمــر البخــاري الحنفــي  عبــد الكــريم ســامي : المحقــق)57/  6(المحــيط البرهــاني فــي الفق
ـْغدي، أبـو الحسـن علـ. 9: م،عدد األجـزاء 2004 -هـ  1424 ،1ط لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر الجندي ي الس

المحـامي الـدكتور صـالح : ، المحقـق)231/  1( النتف في الفتاوى للسغدي، )هــ461: المتوفى(حنفي  ،بن الحسين بن محمد
بــابن النجــار . 1984 – 1404 ،2طبيــروت لبنــان،/ عمــان األردن  -الرســالة = =مؤسســة/ دار الفرقــان : الــدين الناهي،الناشــر

، مختصـر التحريـر )هــ972: المتـوفى(العزيز بن علي الفتـوحي المعـروف الحنبلـي  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد
 -هــــ 1418مكتبـــة العبيكـــان، الطبعـــة الثانيـــة : محمـــد الزحيلـــي ونزيـــه حماد،الناشـــر: ، المحقـــق)93/  4(شـــرح الكوكـــب المنيـــر 

  ).83/  3( شرح الهدايةالعناية العينى،  .م الكلبحبعض الحنفية اختلفوا في حل ل. 4: عدد األجزاء،مـ 1997
/  2( الشــرح الكبيــر للشــيخ الــدردير وحاشــية الدســوقي، )هـــ1230: المتــوفى(الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة المــالكي  3

بـــأعلى » ، الشـــرح الكبيـــر للشـــيخ أحمـــد الـــدردير علـــى مختصـــر خليـــل4:ط،عـــدد األجـــزاء.د: دار الفكر،الطبعـــة: ، الناشــر)117
 .عليه» حاشية الدسوقي« -اصل مفصوال بف -الصفحة يليه 

 ).13/  9( المجموع شرح المهذبالنووي،  4
 ).420/  7( حاشية الروض المربعابن قاسم، ). 408/  9(المغني ابن قدامة،  5
 .سبق تخريجه 6
  .سبق تخريجه 7
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 والذئب، والفهد، والنمر، األسد، هذا في فيدخل اآليات، عموم صيخصّ  صريح نص  َوهذا

، َعنْ  ُرِويَ  َوَقدْ  .والخنزير والكلب، ْعِبيهُ  1الشَال  :َفَقالَ  اْلَكْلِب؟ َلْحمِ بِ  َيَتَداَوى َرُجلٍ  َعنْ  ُسِئلَ  َأن 

 هاألنّ  الكالب تحريم :األحاديث في اللةالدّ  ووجه 2.َتْحِريَمهُ  َرَأى َأنهُ  َعَلى َيُدل  َوَهَذا .اللهُ  َشَفاهُ 

   3باعالسّ  من ناب ذي صنف تحت تدخل

 المالسّ  عليه ولالرسّ  َدَعا ِحينَ  وقعت حادثة في أسدًا، العقور الكلب اعتبر آخر، دليل فيو  :ثانياً 

 اللهُ  َصلى -  ِبُدَعاِئهِ  َأَسدٌ  َفاْفَتَرَسهُ  ِكَالِبك ِمنْ  َكْلًبا َعَلْيهِ  َسلطْ  اللُهم  :َقالَ  َلَهبٍ  َأِبي ْبنِ  ُعْتَبةَ  َعَلى

  .4 اً كلب األسد فاعتبر »-  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

  .أكله يجوز ال قذرمست وكل مستقذر، العين ونجس 5العين نجس الكلب إنّ  :ثالثاً 

  .أكله بحل ُمختلف 7 ةللحنفيّ  وقول 6ةللمالكيّ  قول وهو ،إباحته ال الكلب، لحم كراهة :انيالثّ  أيالرّ 

  .أكله

                                                           

ولـد ونشـأ . ل بحفظـهراويـة، مـن التـابعين، يضـرب المثـ: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، ابو عمـرو1
وكـان ضـئيال نحيفـا، ولـد لسـبعة . اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الـروم. ومات فجأة بالكوفة

وهــو مــن رجــال . مــا كتبــت ســوداء فــي بيضــاء، وال حــدثني رجــل بحــديث إال حفظتــه: وســئل عمــا بلــغ إليــه حفظــه، فقــال. أشــهر
نسـبته . عبـد اهللا: شـراحيل وقيـل: واختلفوا في اسم أبيه فقيـل. وكان فقيها شاعرا. عمر بن عبد العزيز الحديث الثقات، استقضاه

  ).251/  3(األعالم ، الزركلي، )ه103(:إلى شعب وهو بطن من همدان، ت
  ).408/  9(المغني ابن قدامة،  2
: ،الناشـر)65/  3( تحفـة الفقهـاء، )هــ540نحـو  :المتـوفى(السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عـالء الـدين  3

  .م 1994 -هـ  1414الثانية، : لبنان،الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت 
  ).90/  4( المبسوط ،السرخسي 4
دار الكتــب : الناشــر). 431/  1( األشــباه والنظــائر، )هـــ911: المتــوفى(الســيوطي عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين  5

 2( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلـي، . 1: م،عدد األجزاء1990 -هـ 1411األولى، : ، الطبعةالعلمية
: المتـوفى( - أو مـنال أو المـولى -مال خسرو، محمد بـن فرامـرز بـن علـي الشـهير ). 48/  1( المبسوط ،السرخسي). 685/ 

بـدون طبعـة وبـدون تاريخ،عـدد : دار إحياء الكتب العربية،الطبعـة: ، الناشر)24/  1(درر الحكام شرح غرر األحكام  ،)هـ885
 .ومعه حاشية الشرنباللي ،،2: األجزاء

 ).117/  2( الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالدسوقي،  6
  ).83/  3( العناية شرح الهدايةالعيني،  7
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TN@TN@TN@TN@    ً�5    �!<=�!<=�!<=�!<=    ����������������    ������������    ����    ��������    """" تعالى اهللا قول :أدلتهمOً�5Oً�5Oً�5O"..."..."..."... ]في ذكره يرد لم فالكلب ]145 :األنعام 

 وحديث ،الحديث بنص وذلك باعالسّ  مثل األنياب ذوي من هو الوقت وبنفس ،صراحةً  اآلية

 اآلية بين للتوفيق الكراهة، حكم اعتبار من بدّ  ال فكان السباع، من ناب ذي كل عن نهى الرسول

   .والحديث

 مستخبثة أنها كما مة،المحرّ  األنياب ذوي من هاألنّ  ،الكالب بتحريم القائل هو :اجحالرّ  أيوالرّ 

  .لألمراض ومسببة

   والعقارب اتوالحيّ  الفأرة أكل حكم :الثالثّ  المطلب

  1ة،سامّ  وبعضها كثيرة، أنواع اتوالحيّ  األفعى، هي :ةوالحيّ  معروفة، البيوت، في دويبة :الفأرة

  :آراء ثالثة على أكلها حكم في الفقهاء اختلف

 5الحنابلة 4افعيةالشّ  ورأي 3للمالكية وقول 2ةالحنفيّ  من العلماء جمهور رأي هو :األول أيالرّ 

 مع يتوافق أيالرّ  وهذا أكلها، يحرم وكلها ،الفواسق من والعقارب اتوالحيّ  الفأرة اعتبر 5الحنابلة

  .ليمةالسّ  الفطرة

 حريم،بالتّ  صريح نّص  يرد لم هألنّ  أكلها يكره ،2ةللحنفيّ  وقول 1ةللمالكيّ  قول وهو :انيالثّ  أيالرّ 

  .مستقذرة تعتبر الوقت وبنفس حريم،بالتّ 

                                                           

  ).424/  7( حاشية الروض المربعابن القاسم،  1
  ).64/  3( تحفة الفقهاءسمرقندي، ال 2
  .)231/  3( مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالرعيني،  3
الرحيبـانى، مصـطفى بـن سـعد بـن عبـده السـيوطي،  ).13/  9( المجمـوع شـرح المهـذب النووي،). 224/  7(األم  ،الشافعي 4

المكتــب : ،الناشــر)311/  6( ح غايــة المنتهــىمطالــب أولــي النهــى فــي شــر ، )هـــ1243: المتــوفى(مولـدا ثــم الدمشــقي الحنبلــي 
الشــربيني، شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــافعي . 6:م،عــدد األجــزاء1994 -هـــ 1415الثانيــة، : اإلســالمي،الطبعة

: دار الفكر،الناشـر -مكتـب البحـوث والدراسـات : ،المحقـق)584/  2( اإلقنـاع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع، )هـ977: المتوفى(
 .2: بيروت،عدد األجزاء –الفكر دار 

= شـرح منتهـى اإلرادات  ،)هــ1051: المتـوفى(البهوتى، منصور بن يـونس بـن صـالح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس الحنبلـى  5
   .3:م،عدد األجزاء1993 -هـ1414لى، األو : عالم الكتب،الطبعة: ،الناشر)409/ 3( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى
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 لم الفأرة ألن وذلك الفأرة أكل يبيح عائشة، السيدة ووافقته عباس، ابن قول وهو :الثالثّ  أيالرّ 

�ْ    """" :تعالى قوله في اآلية متهحرّ  فيما تذكر ُ�ْ�ُ�ْ�ُ�ْ�ُ�    ����    ��ِ�َ���ِ�َ���ِ�َ���ِ�َ�    =
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aٍ ِ` "4 
aٍ ِ` "4 
aٍ ِ` "4 
a"""" ]اٍس، اْبنُ  َوَتَالَها ]145 :األنعامَفُهوَ  َهَذا، َخَال  َما :َوَقالَ  َعب 

  3.اآلية هذه َوتلت .ِبَحَرامٍ  ِهيَ  َما :َفَقاَلتْ  اْلَفْأَرِة، َعنْ  -  َعْنَها اللهُ  َرِضيَ  -  َعاِئَشةُ  َوُسِئَلتْ  .َحَاللٌ 

 وال الحرم، في ةوالحيّ  فأرةال بقتل أمر الموالسّ  الةالصّ  عليه هألنّ  أكلهما تحريم :اجحالرّ  أيوالرّ 

 والعقارب اتالحيّ  وأكل الجمهور، مذهب وهو العقارب، وكذا الحرم، في مأكول صيد قتل يجوز

 هللا عاص فاسق، فهو وأكلها حريمالتّ  اعتقد ومن استتيب، لها الً مستحّ  أكلها فمن عليه مجمع حرام

   4.ورسوله

 التي والخبائث المستقذرات من وهنّ  5وفأرة وعقرب ةكحيّ  إليذائه َقتله ندب َما كلّ  مَويحرّ 

 الحشرات على ىتتغذّ  أنها كما ويأنفه، اسالنّ  يخشاه اممّ  وهي ليمة،السّ  نفوسالّ  تعافها

��{{{{    "تعالى بقوله الخبائث أكل عن نهى فاإلسالم أكلها، يعقل فال جاسات،والنّ ���� �!�� � ��� �!�� � ��� �!�� � ��� �!    "# ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �("#ِ%"� َ' �(    

�)
*��+ َ,ْ./�)
*��+ َ,ْ./�)
*��+ َ,ْ./�)
*��+  خبيثة هاأنّ  ألجل ليس ولكن حرام، هاأنّ  وواضح عروفة،م »والفأرة« ]157 :األعراف[    }}}}/.ْ,َ

 الفأر ومثلها ،»الُفَويسقة« ىتسمّ  ولهذا العدوان، على مجبولة ألنها عدوانها؛ أجل من ماإنّ  فقط،

  6.يعتدي هألنّ  يحل؛ فال البر، فأرة وهو الجرذي،

   الذئب أكل حكم :ابعالرّ  المطلب

  :قولين إلى ئبالذّ  أكل حكم في الفقهاء اختلف

                                                                                                                                                                          

  ).231/  3( لجليل في شرح مختصر خليلمواهب االرعيني،  1
  ).232/  1( النتف في الفتاوىالسغدي، ). 57/  6( المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  2
  ). 407/  9( المغني ابن قدامة، 3
  ).424/  7( حاشية الروض المربعابن القاسم،  4
 ).584/  2( اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيني،  5
  ).25/  15( الشرح الممتع على زاد المستقنعابن العثمين،  6
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   ،4والحنابلة 3ةافعيّ والشّ  2ةوالمالكيّ  1ةالحنفيّ  من كل رأي هو وهذا ،التحريم :األول القول
ْئِب؟ ِفي َتُقولُ  َما اللهِ  َرُسولَ  َيا :اهللا لرسول قيل عندما :ليلالدّ  ْئبَ  َوَيْأُكلُ « :َقالَ  الذِفيهِ  َأَحدٌ  الذ 

  5".»َخْيٌر؟
   َنَهىف« 6)َواْلُمَجثَمةَ  َواْلُمْنَتِهَبَة، ،اْلَخاِطَفةَ ( " :محرّ  الملسّ ا عليه سولالرّ  أنّ  :آخر ودليل

َباعِ  ِمنْ  َنابٍ  ِذي َوُكل  2اْألَْهِلي  َواْلِحَمارَ  1» َواْلُمَجثَمةِ  َوالنْهَبةِ  اْلَخْطَفةِ  َأْكلِ  َعنْ  3.الس  

                                                           

اللبـاب فـي ، )هــ686: المتـوفى(المنبجي، جمـال الـدين أبـو محمـد علـي بـن أبـي يحيـى زكريـا بـن مسـعود األنصـاري الخزرجـي 1
ــاب ــم : محمــد فضــل عبــد العزيــز المراد،الناشــر. د: ، المحقــق)622/  2( الجمــع بــين الســنة والكت  -دار الشــامية الــ -دار القل

الزيلعـي، عثمـان بـن علـي بـن محجـن . 2: م،عـدد األجـزاء1994 -هــ 1414الثانية، : بيروت،الطبعة/ لبنان  -دمشق / سوريا 
شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن يـونس بـن إسـماعيل بـن : ،الحاشـية)هــ 743: المتـوفى(البارعي، فخر الدين الحنفي 

 ــْلِبي المطبعــة الكبــرى : ،الناشــر)2/66(تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الشــلبي  ،)هـــ 1021: المتــوفى(يــونس الش
تبيـين الحقـائق بـأعلى الصـفحة  ،)2ثـم صـورتها دار الكتـاب اإلسـالمي ط(هـ، 1313األولى، : بوالق، القاهرة،الطبعة -األميرية 

ْلِبي بأسفلها مفصوال بينهما بفاصل 231/  1( النتف في الفتاوى ،السغدي لكلب العقور الذئب،والمراد با. وحاشية الش.( 
 ).357/  4(التاج واإلكليل لمختصر خليل  العبدري، 2
تحفـة  ،الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر). 149/  6(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني،  3

علـى عـدة نسـخ بمعرفـة لجنـة مـن : ، روجعـت وصـححت)380/  9(ادي المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشـرواني والعبـ
 1983 -هـ  1357: بدون طبعة،عام النشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،الطبعة: العلماء،الناشر

كتــاب : لصــفحةبــأعلى ا، 10: ،عــدد األجــزاء)بيــروت، بــدون طبعــة وبــدون تــاريخ -ثــم صــورتها دار إحيــاء التــراث العربــي (م،
حاشــية اإلمــام عبــد الحميــد الشــرواني، بعــده  :)مفصــوال بفاصــل(البــن حجــر الهيتمــي، بعــده » تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج«
  ).153/  8(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي،  .)992(حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي  :)مفصوال بفاصل(
أبـو النجـا، موسـى بــن أحمـد بـن موسـى بـن ســالم بـن عيسـى بـن ســالم ). 190/  6(اإلقنـاع البهـوتي، كشـاف القنـاع عـن مــتن  4

، )309/  4( اإلقنــاع فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، )هـــ968: المتــوفى(الحجــاوي المقدســي، ثــم الصــالحي، شــرف الــدين، 
  .4: جزاءلبنان،عدد األ –دار المعرفة بيروت : عبد اللطيف محمد موسى السبكي،الناشر: المحقق

 3( سنن الترمـذي ت بشـار ،اسناده ليس بالفوي، هكذا حكم عليه الترمذي): 1077/  2( سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجة،  5
حكــم عليــه األلبــاني بالضــعف، التبريــزي، محمــد بــن عبــد اهللا الخطيــب العمــري، أبــو عبــد  ،)1792( :، رقــم الحــديث)306/  3(

محمـــد ناصـــر الـــدين : المحقـــق) 2705: (، رقـــم حـــديث)827/  2( مشـــكاة المصـــابيح، )هــــ741: المتـــوفى(اهللا، ولـــي الـــدين، 
  .ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،3: ،عدد األجزاء1985،الثالثة،: بيروت،الطبعة –المكتب اإلسالمي : األلباني،الناشر

 .مثـل الـذئب ونحـوه،ب مـن األرضهـي مـا تنهـ:والمنتهبـة .والحدأة ،مثل طائر البازي ،هي التي تختطف من الهواء: فالخاطفة 6
ــًا، وبالكســر،هــي كــل صــيد جــثم عليــه الكلــب ،بفــتح التــاء :والُمجّثمــة هــو كــل شــيء عادتــه أن ينجــثم هــو علــى  :حتى مــات غّم

ــِدّي، أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي اليمنــي الحنفــي . والــذئب ،مثــل الكلــب ،الصــيد ِبي هـــ800: المتــوفى(العبــادي، الز(، 
، هــي المصــبورة: والمجثمــة. ،2: المطبعــة الخيرية،عــدد األجــزاء: ، الناشــر)184/  2( يــرة علــى مختصــر القــدوريالجــوهرة الن

جــثم : يقــال، وأصــل الجثــوم فــي الطيــر، حبســت عليــه بــأن توثــق وترمــى حتــى تمــوت: أي، وذلــك أنهــا قــد جثمــت علــى المــوت
وذلـــك أن الجـــاثم مـــن الصـــيد يجـــوز لـــك أن ترميـــه حتـــى ، وبـــين الجـــاثم والمجـــثم فـــرق، وربضـــت الشـــاة، وبـــرك البعيـــر، الطـــائر

محققا  - صحيح ابن حبانابن حبان، . وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم، فجثمته، هو ما ملكته" والمجثم، تصطاده
)12  /221.(  
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 حرمها وقد المنتهبة، من ذئبال اعتبر :األول الوجه وجهين، من الذئب تحريم :اللةالدّ  ووجه

  .ماً محرّ  فجعله األنياب، ذوي من اعتبره اآلخر والوجه الحديث،

  .4لمالك قول وهو الكراهة،:انيالثّ  القول
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aٍ ِ` "4 
a{{{{ ]واألحاديث ،]145 :األنعام 

  .الكراهة بحكم والحديث اآلية بين فوفق عنها، المنهي باعالسّ  من ابالنّ  ذوي من اعتبرته

 كما 5 العاِدَية باعالسّ  من وهو األنياب، ذوي من ئبالذ ألن حريم،بالتّ  الجمهور قول هو :اجحوالرّ 

  .لإلعادة داعي فال باع،والسّ  الكلب تحريم أسباب نفس هي تحريمه وأسباب مستخبث، هأنّ 

  6الحدأة أكل حكم :الخامس طلبالم

  :رأيين على الحدأة أكل حكم في الفقهاء اختلف

  .9نابلةوالح 8ةافعيّ والشّ  7ةالحنفيّ  فقهاء من الجمهور رأي وهو حريمالتّ  :األول أيالرّ 

                                                                                                                                                                          

اع مـا يحـل ويحـرم ، كتـاب الضـحايا، بـاب جمـ)19487: (، رقـم الحـديث)561/  9( السنن الكبرى للبيهقيأخرجه البيهقـي،  1
سلســلة إســناده حســن وهــو علــى شــرط مســلم، األلبــاني،  :الحكــم علــى الحــديث. مــن الحيوانــات، بــاب مــا جــاء فــي المصــبورة

  ).509/  5( األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 .سبق تخريجه 2
 . تخريجهسبق  3
التــاج واإلكليــل لمختصــر العبــدري، ). 541/  1( لمدونــةاابــن أنـس، ). 356/  4( التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــلالعبـدري،  4

  .)357/  4( خليل
  ).231/  1( النتف في الفتاوىالسغدي،  5
الــذي يصــيد  وهــي نــوع مــن الطيــور الجارحــة. حــدأ كعنــب ودال مفتوحــة، علــى وزن عنبــة والجماعــة ،والحــدأة بحــاٍء مكســورة 6

  ).54/  1( لسان العربن منظور، اب). 21/  9(الجرذان، النووي، المجموع شرح المهذب 
  ).14/  5( االختيار لتعليل المختارالبلدجي،  7
العمراني، ). 188/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني، ). 453/  1( المهذب في فقة اإلمام الشافعيالشيرازي،  8

 ). 506/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعي
الشــرح ابــن العثمــين، . تـرقيم الكتــاب موافــق للمطبـوع ،)53/  1(العبــادات علــى المــذهب الحنبلــيفقــه الحاّجـة ســعاد زرزور،  9

 ).26/  15( الممتع على زاد المستقنع
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 ينهى الحديث ظاهر " َوالنْهَبةِ  1اْلَخْطَفةِ  َأْكلِ  َعنْ  َنَهى« :المالسّ  عليه اهللا رسول حديث :ليلالدّ 

  .النهبة أنواع من والحدأة النهبة، أكل عن

 واألحدية الغربانك يرالطّ  جميع أكل إجازة -  اللهُ  َرِحَمهُ  -  :مالك اإلمام مذهب وهو :انيالثّ  أيالرّ 
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ًH َI "� �5ًH َI "� �5ًH َI "� �5ًH َI "� � مخلب ذي أكل عن النهي -  السَالمُ  َعَلْيهِ  -  النبي عن عنده يصح لم هألنّ و  ]145 :األنعام[ }}}}5

 فيها، تحريمه المذكور عدا ما تحليل من اآلية عموم يقتضيه ما على ذلك فبقي الطير، من

  2.وشبهها اإلنسية الحمر من حريمالتّ  فيه عنده صح ما ذلك من صوخصّ 

 حديثه في عنها المنهي يورالطّ  سباع من الحدأة ألنّ  ة،المالكيّ  عدا جمهور رأي هو :اجحوالرّ 

   .لمخلبا ذوات من والحدأة ،"الطير من مخلب ذي عن نهى " :حين المالسّ  عليه

 ميمةالذّ  األوصاف هذه من شيء يعدو كيال آدم، بني كرامة :أعلم واهللا حريمالتّ  ومعنى

 من ناب ذي وكل  ير،الطّ  من مخلب ذي في ألجله حريمالتّ  ورد الذي المعنى أي :باألكل إليهم

 صفتتّ  ذميمة أوصاف عادة والقتل واالنتهاب االختطاف ألنّ  وذلك آدم؛ بني كرامة هو باعالسّ 

 سباع رعالشّ  مفحرّ  والخبائث؛ الجيفو  جاساتالنّ  تأكل ها؛ألنّ  وذلك والمخالب، األنياب ذوات بها

  3.اآلكل إلى الذميمة األوصاف هذه من شيء يعدو كيال البهائم

   4الغراب أكل حكم :ادسالسّ  المطلب

   .حكم نوع ولكل أنواع، عدة 6والغراب 5.مألفه من لخروجه فاسقاً  الغراب وسمي

                                                           

 ).579/  11( البناية شرح الهدايةالعينى، . المراد بذي الخطفة ما يخطف بمخلبه من الهواء كالباز والعقاب 1
  .)377/  3(البيان والتحصيل ابن رشد،  2
  ).580/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  3
  ).645/  1( لسان العربوهو الطائر األسود المعروف، ابن منظور،  4
  ).149/  17(الحاوي الكبير  الماوردي، 5
يرمـي، وجمعه غربان وأغربـة وأغـرب، وغـرابين وغـرب البج] 27: فاطر[} َوَغَراِبيُب ُسودٌ {: سمي غرابًا لسواده ومنه قوله تعالى 6

 ).313/  4( تحفة الحبيب على شرح الخطيب= حاشية البجيرمي على الخطيب 
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  :آراء ثالثة على الغراب أكل حكم في الفقهاء اختلف قدو 

  :يأتيكما وهي أنواع ثالثة إلى عنده الغراب عيتنوّ  حيث حنيفة يأب رأي :األول أيالرّ 

  

  2.األكل ممحرّ  وهو ير،الطّ  كسباع فهو الجيف، يأكل الذي 1األبقع الغراب :األول وعالنّ 

 مستخبث؛ غير هألنّ  اً محرم وليس أكله مباح وهذا ،الحبّ  يأكل الذي رعالزّ  غراب :انيالثّ  وعالنّ 

 بأكل بأس وال 3والعقعق كالحمام اآلدمي يألفه وقد ير،الطّ  سباع من وليس الحب يأكل وألنه

  4.حنيفة أبي عند العقعق

 حنيفة، أبي عند األكل مباح فهذا بينهما، يخلط أي والجيف الحبّ  يأكل غراب :الثالثّ  وعالنّ 

 .للحرمة والموجب للحل الموجب فيه اجتمع هوألنّ  الجيف، أكله أكثر ألنّ  5يوسف أبي عند ومكروه

  6.األحناف مذهب في أصح حنيفة، أبي ورأي .للحرمة

 َواْلُغَرابُ  اْلَحيةُ  :َواْلَحَرمِ  اْلِحل  ِفي ُيْقَتْلنَ  َفَواِسقُ  َخْمُس « :السالم عليه الرسول حديث :ليلالدّ 

 األبقع الغراب قتل حل جواز على دل صالنّ  فظاهر 7»َواْلُحَديا اْلَعُقورُ  ْلبُ َواْلكَ  َواْلَفْأَرةُ  اْألَْبَقعُ 

  8)َقْتُلهُ  ُنِدبَ  َما َوَيْحُرمُ (:قاعدة حسب

                                                           

/  2(بلغـة السـالك ألقـرب المسـالك = حاشية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير هو الذي فيه بياض وسواد، الصاوي، : واألبقع 1
101(.  

/  8( ئق ومنحــة الخــالق وتكملــة الطــوريالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقاابــن نجــيم، ). 65/  3( تحفــة الفقهــاءالســمرقندي،  2
195.(  

 ).260/  10(لسان العرب ابن منظور، ،وهو نوع من الغربان ،ذو لونّين أبيض وأسود طويل الذنب،وهو طائر معروف 3
البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ومنحـة الخـالق ابـن نجـيم، ). 65/  3( تحفـة الفقهـاء .)226/  11( المبسوط السرخسي، 4

  ).195/  8( الطوري وتكملة
 ).514/  2( مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرشيخي زاده،  5
  ).226/  11(المبسوط  ،السرخسي). 295/  5( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،  6
محرم وغيـره قتلـه مـن ،كتاب الحج، باب ما يندب لل))1198( - 67: (، رقم الحديث)856/  2(صحيح مسلم أخرجه مسلم،  7

 . الدواب في الحل والحرم
  ).260/  4( حاشيتا قليوبي وعميرةالقيلوبي وعميرة،  8



85 

 عليه اهللا ىصلّ  اهللا رسول نهى وقد األبقع، الغراب ةخاصّ  يرالطّ  سباع من اعتبروها كما

  1"الطير من خلبم ذي كل عن نهى" الحديث بنص وذلك يرالطّ  سباع عن موسلّ 

 واألحدية الغربان يرالطّ  جميع أكل إجازة -  اللهُ  َرِحَمهُ  -  :مالك اإلمام مذهب وهو :انيالثّ  أيالرّ 
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ًH َI "� �5ًH َI "� �5ًH َI "� �5ًH َI "� � ذي أكل عن هيالنّ  -  السَالمُ  َعَلْيهِ  -  النبي عن عنده يصح لم ألنه اآلية ]145 :ماألنعا[ }}}}5

 فيها، تحريمه المذكور عدا ما تحليل من اآلية عموم يقتضيه ما على ذلك فبقي ير،الطّ  من مخلب

 لبعض آخر رأي وهناك 2.وشبهها اإلنسّية الحمر من حريمالتّ  فيه عنده صح ما ذلك من صوخصّ 

  3.فاسقين المالسّ  عليه بيالنّ  اهماسمّ  لما والحدأة؛ الغراب ألكل بالكراهة يقول ةكيّ المال لبعض

   :أنواع ثالثة إلى الغراب يقسم وعندهم :والحنابلة ةافعيّ الشّ  رأي :الثالثّ  أيالرّ 

 عند عينيه إحدى يغمض لكونه أو بصره لحدة األعور له ويقال 4األبقع الغراب :األول وعالنّ 

 ةافعيّ والشّ  ةالحنفيّ  عند ممحرّ  وهو بصره قوة من بإحداهما النظر على صرويقت ظر،النّ 

  5.والحنابلة

 اْألَْبَقعُ  َواْلُغَرابُ  اْلَحيةُ  :َواْلَحَرمِ  اْلِحل  ِفي ُيْقَتْلنَ  َفَواِسقُ  َخْمُس «:المالسّ  عليه سولالرّ  حديث :ليلالدّ 

 إّني( عنها اهللا رضى عائشة وقول ،أكله يحل ال بقتله أمر وما 1"اَواْلُحَدي  اْلَعُقورُ  َواْلَكْلبُ  َواْلَفْأَرةُ 

                                                           

  .سبق تخريجه 1
  ).377/  3( البيان والتحصيلابن رشد،  2
  ).372/  4( النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهاتالنفزي،  3
ة بيضـاء فـي رأسـه، أو فـي بقيـة جسـمه، وهـو يعتـدي علـى بعـض الحيوانـات، وخاصـة فـي نوع من الغربان، يوجد به بقع: هو 4

  ).423/  7( حاشية الروض المربعابن القاسم، . أعينها
روضــة النــووي،  ).18/  9( المجمــوع شــرح المهــذبالنــووي، ). 352/  4( الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــديالمرغينــاني،  5

المـــرداوي، عـــالء الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـليمان الدمشـــقي الصـــالحي الحنبلـــي ). 272/  3(الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين 
دار إحيـــــاء التـــــراث : ،الناشـــــر)357/  10( اإلنصـــــاف فـــــي معرفـــــة الـــــراجح مـــــن الخـــــالف للمـــــرداوي، )هــــــ885: المتـــــوفى(

البهــوتى، ). 506/  4(لشــافعي العمرانــي، البيــان فــي مــذهب اإلمــام ا .12: بــدون تاريخ،عــدد األجــزاء -الثانيــة : العربي،الطبعــة
 1( الروض المربع شـرح زاد المسـتقنع، )هـ1051: المتوفى(منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى 

دار المؤيـد : الناشـر عبـد القـدوس محمـد نـذير،: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقـات الشـيخ السـعدي،خرج أحاديثـه: ، ومعه)686/ 
   .1: لة،عدد األجزاءمؤسسة الرسا -
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اهُ  قتله ِفي َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َأِذنَ  وقد الغراب يأكل نممّ  ألعجب َواهللاِ  ،َفاِسًقا َوَسم 

   2 )الطيَباتِ  ِمنَ  ُهوَ  َما

 قتل يجوز وال الحرم في قتلها أباح – َوَسلمَ  َعَلْيهِ  لهُ ال َصلى -  أنه الحديثَ  من :الداللة ووجه

  .أكلها جواز عدم على دليل يباتالطّ  من ليس بأنه والقول .الحرم في مأكول صيد

 يسكن هألنّ  الجبلي؛ الغراب أو الكبير، الغداف له ويقال الكبير األسود الغراب :انيالثّ  وعالنّ 

   .3والحنابلة ةافعيّ والشّ  ةالحنفيّ  عند األصح على أكله يجوز ال حرام وهو الجبال

 حيحالصّ  في عندهم وحكمه البين، غراب الحنابلة عليه يطلق ما وهو 4.الجيف يأكل هألنّ 

 الحنابلة فقهاء بعض أن ىوحتّ  الجثث، يأكل لم إن مباح هأنّ  آخر قول وفي ،حريمالتّ  المذهب من

 طويل الحمامة نحو طائر والعقعق 5أصح حريمالتّ ب والقول الجثث يأكل لم إن األبقع الغراب يبيح

 العقعق، عن الغراب، بالغين الغاق أو القاق وهو الغربان من نوع وهو وسواد، بياض فيه الذنب،

   .به بأس فال الجيف يأكل يكن لم إن :فقال

 له قالوي جلين،والرّ  المنقار محمر يكون وقد الزاغ، اسم عليه ويطلق رعالزّ  غراب :الثالثّ  وعالنّ 

 اغالزّ  من أصغر وهو غير،الصّ  اْلُغَدافُ  يدعى منه آخر نوع وهناك 6.يأكله هألنّ  يتون،الزّ  غراب

   .كالرماد اللون أغبر ويكون

  

                                                                                                                                                                          

 .سبق تخريجه 1
، التحجيـل .إسـناده صـحيح عـن عـروة، وهـو مرسـل:الحكم على الحديث). 532/  9( السنن الكبرى للبيهقيأخرجه البيهقي،  2

 ).539/  1(في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل 
قليــوبي ). 272/  3( روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين النــووي،). 352/  4(الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي المرغنــاني،  3

  ). 686/  1( الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي، ). 260/  4(حاشيتا قليوبي وعميرة وعميرة، 
  ).190/  6( كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، ). 423/  7( حاشية الروض المربعابن القاسم،  4
دقــائق أولـي النهــى = شــرح منتهـى اإلرادات البهـوتي، ). 357/  10( صـاف فــي معرفـة الـراجح مــن الخـالفاإلن ،المـرداوي 5

 ).408/  3(لشرح المنتهى 
 ).320/  4(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  البجيرمي، 6
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   :وجهان أكلهما إباحة ِفي وللشافعية

 .عليها اسمه وانطالق بالغراب، لشبهها خالف فيه اغوالزّ  غيرالصّ  الغداف أكل إن :األول

   1حالل اغزّ ال أن واألصح

 أن ةافعيّ الشّ  لبعض قول وفي 2كالحمام فهما ،الحبّ  يلتقطان مستطابان هماألنّ  يحالن؛ :والثاني

   3.الوجهين أصح على يحل ال غيرالصّ  الغداف

  .4يؤكل ال حرام والغداف األكل مباح اغالزّ  فعندهم الحنابلة وأما

 وهو الجيف، يأكل ألنه األبقع، الغراب وامحرّ  ة،المالكيّ  عدا ما األربعة الفقهاء أنّ  :والخالصة

 ذيالّ  الغراب في واختلفوا مستخبث، غير وهو ،الحبّ  يأكل هألنّ  رع،الزّ  غراب وأباحوا مستخبث،

   .والجيف الحبّ  بأكل يخلط

 غيروالصّ  الكبير والغداف – الجيف يأكل ألنه لخبثه وذلك -  األبقع الغراب تحريم هو :اجحوالرّ 

 رعالزّ  غراب وأما .نيمستطاب وغير ن،يمستقذر  فيصبحان الجيف، أكلها أغلب ألنّ  وذلك كذلك،

   .مستقذره غير وهي الحبوب، من أكله أغلب ألن وذلك مباح، أنه اجحفالرّ 

   

                                                           

  ).23/  9( مجموع شرح المهذبالنووي، ). 146/  15( الحاوي الكبيرالماوردي،  1
 ).23/  9( مجموع شرح المهذبالنووي، ). 507/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني،  2
روضــة ، )هـــ676: المتــوفى(النــووي، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف ). 23/  9(المجمــوع شــرح المهــذب النــووي،  3

: عمان،الطبعــة -دمشــق -المكتــب اإلســالمي، بيــروت: اشــرزهيــر الشاويش،الن: ، تحقيــق)273/  3( الطــالبين وعمــدة المفتــين
/  2(الشربيني، اإلقنـاع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع . ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع12: م،عدد األجزاء1991/ هـ 1412الثالثة، 

584.( 
ش، فيحــرم جـزم بــه فــي كبيــر ضــخم الجنـاحين أو طــائر كالنســر كثيـر الــري: إنـه غــراب القــيظ، ويقـال: أي يشـبه الغبــار، ويقــال 4

  ).423/  7(حاشية الروض المربع ابن القاسم، . الوجيز، ونسبه الخالل إلى اإلمام أحمد، وقال أبو بكر ال يؤكل
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  الثالث لفصلا

 ورد والتي لغيرها فيها ومختلف مةمحرّ  لحوم

  ةنّ والسّ  القرآن في ذكرها
  

   النصب على تذبح أو ابه اهللا لغير أهل ألنه محرمة مو لح :األول المبحث

   كاةالذّ  لعدم مةمحرّ  لحوم :ثانيال المبحث

   بحالذّ  طريقة الختالف أو ينالدّ  الختالف مةمحرّ  لحوم :انيالثّ  المبحث

ــثالثّ  المبحــث ــفم لحــوم :ال ــا ختل ــذّ  هــاألنّ  لطعامهــا فيه ــى ىتتغ  جاســاتالنّ  عل

  ،)الجّاللة(المطحونة الحيوانات وبقايا ماءوالدّ 
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  األول بحثملا

  النصب على تذبح أو ابه اهللا لغير أهل ألنه محرمة مو لح

   به اهللا لغير أهل ما معنى :األول المطلب

 )لبيك هماللّ  لبيك( له بالّتلبية صوته رفع إذا بالحج فالن أهلّ  يقال الصوت، رفع اإلهالل

 المخلوقات من تعالى اهللا غير ذكر على ذبح ما به المراد الوالدة، عند صرخ إذا بىّ الصّ  واستهلّ 

 فيرفعون ألصنامهم يذبحون وكانوا بالذبائح، إليها ويتقربون دينيا، تعظيما الناس مهايعظّ  تيالّ 

 األصنام أسماء من الذبح حين عليه يسمّ  ما أو" 1.العّزى باسم أو التالّ  باسم بقولهم أصواتهم

 اسالنّ  مهايعظّ  التي المخلوقات من - تعالى– اهللا غير ذكر أو الباطلة المعبودات وسائر واألوثان

 كشيء هما :به اهللا لغير أهل وما صب،النّ  على ذبح وما 2".بائحبالذّ  إليها بونويتقرّ  اً دينيّ  تعظيماً 

 وعلى .واألولياء كاألنبياء األصنام؛ لغير مذبوًحا يكون غالًبا به اهللا لغير أهل ما أن إال واحد

 ُيذبح كان ،ما"النصب على ذبح وما" :مجاهد فعن 3.النصب ألجل ذبح وما :أي الالم بمعنى

 بحجر شاءوا إذا يبدلونها وكانوا ة،الجاهليّ  أهل فعل وهو الكعبة حول الموضوعة الحجارة على

   4.منها إليهم أحبّ  هو

   

                                                           

البغــوي، ). 283/  11( مفــاتيح الغيــب أو التفســير الكبيــر= تفســير الــرازي الــرازي، ).48/  6( تفســير المراغــيالمراغــي،  1
ــدين، النعمــاني). 220/  1( معــالم التنزيــلمختصــر تفســير البغــوي المســمى ب أبو حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل ،ســراج ال

الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود والشـيخ : ،المحقـق)188/  7( اللباب فـي علـوم الكتـاب، )هــ775: المتوفى(الحنبلي الدمشقي 
  .20: م،عدد األجزاء1998-هـ  1419األولى، : لبنان،الطبعة/ بيروت  -دار الكتب العلمية : علي محمد معوض،الناشر

الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية ، )هـ920: المتوفى(الشيخ علوان، نعمة اهللا بن محمود النخجواني، 2 
ي، القلمـون .م 1999 -هــ  1419األولـى، : الغوريـة، مصـر،الطبعة -دار ركـابي للنشـر : ،الناشـر)441/  1( والحكم الفرقانية

، )هـــ1354: المتـوفى(محمـد رشـيد بـن علــي رضـا بـن محمـد شــمس الـدين بـن محمـد بهــاء الـدين بـن مـنال علــي خليفـة الحسـيني 
م،عـــدد  1990: الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتاب،ســـنة النشـــر: ،الناشـــر)113/  6( )تفســـير المنـــار= (تفســـير القـــرآن الحكـــيم

 . 12: األجزاء

  ).590/  1( ئريأيسر التفاسير للجزاالجزائري، 3 
 1(مختصر تفسير البغوي المسـمى بمعـالم التنزيـل البغوي، ). 509/  9( جامع البيان ت شاكر= تفسير الطبري الطبري،  4
 /220.(  
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   عليه والدليل به اهللا لغير أهل ما حكم :الثاني المطلب

  :أنواع اهللا لغير به أهل ما وحكم

 غيرهما؛ أو محمد، أو جبريل، باسم :يقول أن مثل فقط، اهللا لغير بها يهل أن :األول النوع

  .- هللا ذبحها ولو -  القرآن بنص حرام بيحةفالذّ 

 حرام فالذبيحة ؛»محمد واسم اهللا باسم« :يقول أن مثل ولغيره، هللا، بها يهل أن :الثاني النوع

  .الحظر جانب فغلب وحاظر؛ مبيح، اجتمع هألنّ  أيضًا؛

 أما أيضًا؛ حرام بيحةفالذّ  لغيره؛ عظيموالتّ  ب،قرّ التّ  به وينوي اهللا، باسم بها يهل أن :الثالث وعالن

    :تعالى لقوله ؛1فيها مختلف بيحةفالذّ  غيره؛ وال اهللا، اسم عليها يذكر لم أي -  ألحد يهل ال أن

�ms�r�q�ps�r�q�ps�r�q�ps�r�q�p����tttt����uuuu����y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�v l]عليه اهللا ىصلّ  بيالنّ  ولقول ،]121 :ألنعام�ا 

ا 2»فكلوا عليه اهللا اسم وذكر الدم أنهر ما« :موسلّ  َتَعاَلى َقْوله َوَأم��ms�r�q�ps�r�q�ps�r�q�ps�r�q�p����tttt����uuuu�����v�v�v�v

y�x�wy�x�wy�x�wy�x�w �l]قوله ففي ]121 :األنعام }}}}�C�b ِ@ �!�C�b ِ@ �!�C�b ِ@ �!�C�b ِ@ �!    \]"^
�َ.\]"^
�َ.\]"^
�َ.\]"^
 في هنا الفقهاء اختلف ]121 :األنعام[ }}}}.َ�

 ذلكو  للعطف ليست قال من ومنهم ،3 ةالحنفيّ  رأي وهو للعطف هي قال من فمنهم الواو معنى

 جواباً  تكون أن يجوز وال ة،خبريّ  ةاسميّ  انيةوالثّ  ة،إنشائيّ  فعلية فاألولى الجملتين، بين امالتّ  باينللتّ 

                                                           

: ،الناشـر)260-259/  2(تفسـير الفاتحـة والبقـرة  ،)هــ1421: المتـوفى(ابن العثمين، محمد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين  1
 .،3: هـ،عدد األجزاء 1423األولى، : مملكة العربية السعودية،الطبعةدار ابن الجوزي، ال

، كتـاب الـذبائح والصـيد، بـاب مـا أنهـر الـدم مـن القصـب )5503 )، رقـم الحـديث)92/  7( صحيح البخـاريأخرجه البخاري، 2 
  .والمروة والحديد

الـدر المختـار وحاشـية ابـن ، )هــ1252: لمتوفىا(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  3
الــدر « .6: م،عـدد األجـزاء1992 -هــ 1412الثانيـة، : بيروت،الطبعــة-دار الفكـر: ، الناشـر)400/  5() رد المحتـار(عابـدين 

عليـه، » حاشـية ابـن عابـدين« -مفصـوال بفاصـل  -بـأعلى الصـفحة يليـه » المختار للحصفكي شـرح تنـوير األبصـار للتمرتاشـي
البحـر الرائـق شـرح ، )هـ970: المتوفى(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف المصري . »رد المحتار«لمسماه ا

ت (تكملة الطوري لمحمد بن حسين بن علي الطـوري الحنفـي القـادري = تكملة البحر الرائق : وفي آخره)11/  7( كنز الدقائق
بـــدون تاريخ،عـــدد  -الثانيـــة : دار الكتـــاب اإلســـالمي،الطبعة: البـــن عابدين،الناشـــر منحـــة الخـــالق: ،وبالحاشـــية)هــــ 1138بعـــد 

  . 8:األجزاء
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 وفي .1الشافعية رأي وهو فسقًا، الذبح كون بحال النهي فتقيد ؛ ةحاليّ  تكون أن نفتعيّ  الواو لمكان

�2    �c[/3'�c[/3'�c[/3'�c[    �d�d�d�d    eeee'3/    !�!�!�!�(((( :تعالى قوله �2 �2 �2     #;/#;/#;/#;/    f/f/f/f/    C�'(C�'(C�'(C�'(((((  ذكر ما هأنّ ،اآلية في عليه اهللا اسم يذكر لم بما ادفالمر 

 هي فسقا فيها يكون التي الحالة إذ )))).�^[.�^[.�^[.�^[    !@Cb@!Cb@!Cb@!Cb(((( بدليل مثال، نمالصّ  وهو اهللا، غير اسم عليه

 فوصف ))))�g^��g^��g^��g^�    �M��M��M��M�    LK.LK.LK.LK.    f/f/f/f/    ChChChCh    �!�!�!�!(((( :أخرى آية في تعالى قال كما تعالى، لغيره الذبح أي اإلهالل،

 قوله في الواو معنى تأويل هو اآلية معنى في خالفهم وسبب 2.هب اهللا لغير أهل ما بأنه الفسق

 واو الواو :قالوا فالذين ،للحال ويستعمل للعطف يستعمل مشترك معنىً  فِللواو ).�^[.�^[.�^[.�^[    !@Cb@!Cb@!Cb@!Cb((((:تعالى

 حين عليه ذكر أي فسق، أنه والحال عليه، اهللا اسم يذكر لم ما على وارداً  النهي كان الحال،

 اسم يذكر لم ما على وارداً  النهي كان للحنفية، رأي وهو العطف به أريد وٕان اهللا، غير اسم ذبحه

 آخر سبب هناك أن كما 3.يذكر لم أم اهللا غير اسم الذبح حين عليه ذكر سواء مطلقًا، عليه اهللا

 عموم خصصوا فالشافعية اآلحاد، بخبر الكتاب عام تخصيص في خالفهم وهو للخالف، مهم

 َحَاللٌ  اْلُمْسِلمِ  َذِبيَحةُ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  حديث مثل 4د،اآلحا خبر بأحاديث اآلية

  5»اللهِ  اْسمَ  ِإال  َيْذُكْر  َلمْ  َذَكرَ  ِإنْ  ِإنهُ  َيْذُكْر، َلمْ  َأوْ  اللهَ  َذَكرَ 

                                                           

الغـرر البهيــة فـي شــرح ) هــ926: المتــوفى(السـنيكي، زكريـا بـن محمــد بـن أحمـد بــن زكريـا األنصـاري، زيـن الــدين أبـو يحيـى  1
: ، بــأعلى الصــفحة5:طبعــة وبــدون تاريخ،عــدد األجــزاء بــدون: المطبعــة الميمنية،الطبعــة: ،الناشــر)156/  5( البهجــة الورديــة

حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبـادي  :)مفصوال بفاصل(لزكريا األنصاري، بعده » الغرر البهية في شرح البهجة الوردية«كتاب 
ن الـدين أبـو يحيـى السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زي .حاشية العالمة الشربيني :)مفصوال بفاصل(بعده ،)992(
 دار الكتــاب اإلســالي،: ، الناشــر4:، عــدد األجــزاء)540/  1( أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، )هـــ926: المتــوفى(
  .ط.د
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ، )هــ1310: المتوفى(البكري، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي  2
: الطبعـة دار الفكر للطباعة والنشـر والتوريـع،: الناشر)394/  2) (لمعين بشرح قرة العين بمهمات الدينهو حاشية على فتح ا(

   .م،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع 1997 -هـ  1418األولى، 
  ).180/  1(ط مكتبة الدعوة  ،علم أصول الفقهخالف،  3
 .)267/  1( الراجح المذهب على وتطبيقاتها لفقها أصول لمسائل الجامع ،عبد الكريم بن علي بن محمد، النملة 4
الصيد والذبائح، باب المسلم يذبح على اسم اهللا  كتاب ،)3013:(الحديث قمر  ،)43 / 4( للبيهقي الصغير السننالبيهقي،  5

 ر السـبيلواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار إ  ، األلبـاني،مرسل ضـعيف واسـناده صـحيحالحديث  وهذا وٕان لم يذكره بلسانه،
)8  /170(.  
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 ندهمع العام داللة ألن اآلحاد، بخبر اآليات عموم تخصيص يقبلوا فلم الحنفية أما

  1 .بقطعي إال تخصص فال قطعية،

  :القرآن من الدليل

��mh :تعالى قوله i� jh� i� jh� i� jh� i� j����q� r�s�k� l�m� n� o�pq� r�s�k� l�m� n� o�pq� r�s�k� l�m� n� o�pq� r�s�k� l�m� n� o�p����t�ut�ut�ut�u�����w� x�y� z�w� x�y� z�w� x�y� z�w� x�y� z

vvvv����¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� �¡� |� }� ~� �����¦� ¥� ¤� £� ¢¦� ¥� ¤� £� ¢¦� ¥� ¤� £� ¢¦� ¥� ¤� £� ¢ l] تعالى وقوله ]145:األنعام سورة:: �m}�|}�|}�|}�|����

�������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~�������� �!�"�~����$�%$�%$�%$�%�l ]مَ  .]173 :البقرة في الجاللةِ  َلْفظُ  وقد 

رتْ  }ِبهِ  اهللا ِلَغْيرِ  ل ُأهِ  َوَمآ{ :قوله في األنعام َوَما { ]173 :البقرة [في وأخ  هِ  ِلَغْيرِ  ِبهِ  ُأِهل؛} الل 

��تعالى وقوله 2.َمْعُطوفاتٍ  َبْعَدها فإن  األنعام بخالف الفاِصَلةَ  ُتْشِبهُ  أو فاصلٌة، هناك ألنها �

�mI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�A����JJJJ����Q�P�O�N�M�L�KQ�P�O�N�M�L�KQ�P�O�N�M�L�KQ�P�O�N�M�L�K����

S�RS�RS�RS�R����[�Z�Y�X�W�V�U�T[�Z�Y�X�W�V�U�T[�Z�Y�X�W�V�U�T[�Z�Y�X�W�V�U�T����\\\\]]]]����_�^_�^_�^_�^ l�]3 :المائدة[   

  .صبالنّ  على ذبح وما اهللا، لغير به أهل ما تحريم اهرالظّ  صبالنّ  نتبيّ  واآليات

  :نةالسّ  من ليلالدّ 

 من وذلك قريش أهل بعض َقبل من لحم فيه طعام له ُقدم لما السالم عليه الرسول حديث

ا آُكلُ  الَ  ِإني« :فقال الوحي نزول قبل آُكلُ  َوالَ  َصاِبُكْم،َأنْ  َعَلى َتْذَبُحونَ  ِمم  ا ِإال هِ  اْسمُ  ُذِكرَ  ِممالل 

  3»َعَلْيهِ 

 يذكر ال مما أو،صبالنّ  على ذبح مما يأكل ال المالسّ  عليه الرسول أن الحديث هذا فبين

  .وتطبيقه به، األخذ من بد ال األمة لكل تشريع سولالرّ  وفعل عليه، اهللا اسم

   

                                                           

 ).296/  1(كشف األسرار شرح أصول  ،البزدوي 1
  ).188/  7( اللباب في علوم الكتابسراج الدين،  2
  .باب ما ذبح على النصب واألصنام،،كتاب الذبائح والصيد)5499(رقم الحديث):91/  7( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  3
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   به اهللا لغير أهلّ  ما تحريم في السبب :الثالث المطلب

 - ويفرده اهللا، يوحد فاإليمان .لإليمان لمناقضته ممحرّ  فهو به، اهللا لغير أهل ما اوأمّ 
 هوجّ التّ  يكون أن المقتضيات هذه وأول .مقتضياته التوحيد هذا على برتّ توي باإللوهّية - سبحانه

 تصدر وأن حركة وكل عمل كل في - وحده - باسمه يهل وأن عمل وكل نية بكل وحده اهللا إلى

 وكذلك( اهللا اسم بغير عليه ىيسمّ  وما به اهللا لغير يهل فما .عمل وكل حركة كل - وحده - باسمه

 عن ابتداء يصدر وال أساسه من اإليمان ينقض ألنه حرام )أحد اسم وال عليه اهللا اسم يذكر ال ما

 ممحرّ  وهو 1.الخنزير لحمو  موالدّ  الميتة من بالخبائث يلحق ةالناحيّ  هذه من خبيث فهو ..إيمان
 ووحدة الضمير، وخلوص وح،الرّ  وطهارة القلب، وسالمة صور،التّ  صحة تنافي ةروحيّ  لعلة

 وهو .جاسةللنّ  المشترك المعنى هذا على ةالحقيقيّ  والقذارة يةالمادّ  جاسةبالنّ  ملحق فهو ..المتجه

 بال وحده هللا وجهالتّ  يكون أن على اإلسالم حرص وقد .قبله المحرمات سائر من بالعقيدة ألصق

 فى ويدخل .إقراره ال إنكاره فيجب اهللا، لغير وتعظيم عبادة هو اهللا لغير أهلّ  ما وألن 2..شريك

 اتبعوا الذين المسلمين وجهلة الكتاب أهل بعض يفعل كما ولىّ  أو نبى اسم ذبحه عند ذكر ما ذلك

 ما الذبائح من مرّ حُ  األساس هذا وعلى 3.فذراعا وذراعا فباعا باعا نهجهم على وساروا قبلهم من

 وكأنما البارز، الغرض هو اهللا اسم ذكر ليجعل ىحتّ  عليها، اهللا اسم ذكر موحتّ  ،به اهللا لغير أهلّ 

�    .اهللا اسم ذكر بقصد الذبيحة تذبح m�X�Ws�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�n�����v�u�t�v�u�t�v�u�t�v�u�t

z�y�x�wz�y�x�wz�y�x�wz�y�x�w �l] 4].34 :الحج سورة  

 أهل فما به، اهللا لغير أهل ما تحريم مثل يعقد بسبب أيضًا؛ صبالنّ  على ذبح ما وتحريم

 .اإلنسان من القريب الحيوان هذا لإلنسان ذلل الذي اهللا ذكر فافتقد ،باهللا شرك فيه اهللا لغير
 نتقرب أن والواجب معط، وال واهب غير النصب ألن محرم؛ النصب على ذبح ما أيضاً  وكذلك

                                                           

زهـرة ، )هــ1394: المتـوفى(محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمـد المعـروف  ،رةأبو زه). 840/  2( ظالل القرآن فيقطب،  1
  .أبو إبراهيم حسانين/ ،أعده للشاملة10: دار الفكر العربي، عدد األجزاء: ، دار النشر)508/  1( التفاسير

  ).157/  1( في ظالل القرآنقطب، ). 353/  1( التفسير الوسيطالطنطاوي،  2
  ).78/  6( التفسير المنير الزحيلي،). 48/  6( غيتفسير المراالمراغي،  3
  ).2423/  4( في ظالل القرآنقطب،  4



94 

 ،بها للمنعم لشكر ومناف للفطرة، مناف اهللا يرلغ به أهلّ  مما األكل أن كما .الواهب الواجد إلى
  1.عليها اهللا غير اسم يذكرون والمشركون األنعام خلق فاهللا

 الشريعة عن والخروج الفسق، باب في لتوغله فسقا، اللهِ  ِلَغْيرِ  ِبهِ  ُأِهل  ما ىسمّ  وٕانما

 .]121 :ألنعام�ا[�ms�r�q�ps�r�q�ps�r�q�ps�r�q�p����tttt����uuuu����y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�v l - تعالى - قوله ومنه 2 الصحيحة

 اعةالطّ  عن أو،اإليمان عن الخروج في ةشرعيّ  حقيقة وهو الشيء، عن الخروج هو :والفسق"

 ىسمّ  وقد الطاعة، عن صاحبه لفسق سبباً  باعتباره الحرام الفعل به يوصف فلذلك رعية،الشّ 
�C    """":تعالى قوله في فسقا به اهللا لغير به أهل ما القرآن �b ِi َ��C �b ِi َ��C �b ِi َ��C �b ِi َ�    \j"�ِ:\j"�ِ:\j"�ِ:\j"�ِ:    "! َ�"!َ�"!َ�"!َ�    �ًg"^
��ًg"^
��ًg"^
��ًg"^
�    �� 
Mُ���
Mُ���
Mُ���
Mُ�    
.
.
.
.ِ "� َKِ "� َKِ "� َKِ "� َK    
C�'./
C�'./
C�'./
C�'./    f�hf�hf�hf�h".".".".، فصار 

 تنبيه وهذا ،فسقاً  ل بياناً  أو صفة به اهللا لغير أهل ما فجملة اهللا، لغير به هلّ أُ  لما مشهوراً  وصفا

 لغير بحالذّ  إذ 3 .كفرٌ  ذلك ألن بل مضر؛ لحمه ألن ليس به، اهللا لغير أهل ما لحم تحريم أن على

  4.رسوله وطاعة تعالى اهللا طاعة من نصلالت لىع يطلق والفسق ين،الدّ  من وخروج شرك اهللا

   

                                                           

  ).2920/  5( تفسير الشعراويالشعراوي، ). 310/  14( التحرير والتنويرابن عاشور،  1
  ).16/  8( تفسير المراغيالمراغي، ). 201/  5( التفسير الوسيطالطنطاوي،  2
 ).139/ أ -8( نويرالتحرير والتابن عاشور،  3

  ).133/  2( أيسر التفاسيرالجزائري، 4 
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  الثاني لمبحثا

  كاةالذّ  لعدم مةمحرّ  لحوم

  واصطالحاً  لغةً  الذكاة تعريف :األول المطلب

  1.الشيء إتمام كلها غةاللّ  في كاةالذّ  وأصل .مامالتّ  على ذبحه أي لغًة، كاةالذّ  :أوالً 

ِبيَحة ذكى من اْسم لذَكاةوا 2.الشرعي الذبح هي اصطالحًا، كاةالذّ  :ثانياً  َذبحَها ِإذا تذكية الذ 

 اهللا َقالَ  المسفوح، الدم الحيوان من مالمحرّ  فإن جس،النّ  الفاسد مالدّ  تسّييل عن عبارة الذكاة :وقيل

!"" :المحرمات جملة في تعالى َ�"!َ�"!َ�"!َ�    �A5�_�A5�_�A5�_�A5�_    �A>3ُ�"^�5�A>3ُ�"^�5�A>3ُ�"^�5�A>3ُ�"^� وتطييباً  للخبث، إزالةً  كاةالذّ  فكانت ]145 :األنعام[ """"5

  3.جسالنّ  من الطاهر بتمييز

  وأقسامها ودليلها كاةالذّ  حكم :الثاني المطب

 جس،النّ  مالدّ  من فيه لما تقليالً  وذلك لحم،الّ  المأكول الحيوان في واجبة كاةالذّ  كاة،الذّ  حكم :أوالً 

 يقوم َجْرَحَها فإنّ  األنعام، وشوارد يور،والطّ  الوحش، من ذكاته على يقدر ال ما ذلك من واستثنى

  :قسمين إلى الذكاة، الشتراط بالنسبة الحيوان ويقسم 4ذكاتها رلتعذّ  ذكاتها اممق

 م،بمحرّ  ليس ذيالّ  الدمّ  ذو البريّ  الحيوان وهو واجبة، فهي :بذكاة إالّ  يحلّ  ال حيوان :األول القسم

 أو سبعٍ  سِ افترا أو ترد أو نطحٍ  أو بوقذٍ  منه ميئوسٍ  وال الَمقاتل منفوذِ  وال مستخبث، وال ّسام، وال

.��"""" تعالى قوله :الدليل .مرض ِ@��. ِ@��. ِ@��. ِ@    ��5��5��5��5    "#ُI "� �� َ�"#ُI "� �� َ�"#ُI "� �� َ�"#ُI "� ��  لقوله 5أكله يجوز ال تةميّ  ىالمذكّ  فغير ،]3:المائدة[ """"�َ

5�k"""""    :تعالى��>"k�5��>"k�5��>"k�5��>    �#ُF"� َ' �(�#ُF"� َ' �(�#ُF"� َ' �(�#ُF"� َ' �(    ُHَI "� �� ْ./ُHَI "� �� ْ./ُHَI "� �� ْ./ُHَI "� �� ه َذَكاةُ  اْلَجِنينِ  َذكاةُ  " :اْلَحِديثِ  َوِفي .]3:المائدة[    """"/.ْ ذبحت إذا أي 6"ُأم 

   .الذكاة وجوب على يدل الحديث وظاهر ،طاهراً  فأصبح مهأ بذبح الجنين ذبح األم

                                                           

  ).288 -287/ 14( لسان العربابن منظور،  1
  ).44/  1( الحديث حجة بنفسه في العقائد واألحكاماأللباني،  2
  ). 221/  11(المبسوط السرخسي،  3
 ).117/  3( أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق للقرافي القرافي،  4
 ).689/  1( الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي،  5
، كتـاب الـذبائح، بـاب البيـان أن الجنـين )5889:(، رقـم الحـديث)206/  13(مخرجـا  - صحيح ابن حبانأخرجه ابن حبان،  6

 صـحيح، صـححه شـعيب األرنـؤوط فـي تعليقعـه علـى الحـديث، بـنفس المصـدر: * الحكـم علـى الحـديث.إذا ذكيت أمه حل أكله
  ).172/  8( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلواأللباني،  .والصفحة
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 ِإن  "قال أنه بكر أبي عن جاء فقد 1.البحريّ  الحيوان وهو ذكاة، بغير يحلّ  حيوان :الثاني القسم

 ِفي فَما ُكلُه، َذِكي  السَمكُ  :َقالَ  :قال وعنه ."ُكلهُ  َذِكي  َفِإنهُ  َفُكُلوهُ  اْلَبْحرِ  ِفي َما َلُكمْ  َذَبحَ  اللهَ 

  2 .َلُكمْ  اللهُ  َذكاهُ  َوَقدْ  ِإال َشْيٌء، اْلَبْحرِ 

   :قسمين إلى كاةالذّ  تقسم ،كاةالذّ  أقسام :ثانياً 

 وهو 3والودجين والحلقوم المريء َوقطع لبةوالّ  اْلحلق ذبح وهو ،االختياري وهو :لاألوّ  القسم

 4 اللبةِ  َبْينَ  َما الذَكاةُ « :-  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  لىصَ  -  َقالَ  ،عليه القدرة عند المذبح في بحالذّ 

  :أنواعه ومن 6 »5 َواللْحَيْينِ 

 يور،والطّ  والبقر الغنم في معلوم وذلك والمريء والحلقوم الودجين قطع عن عبارة وهو ،بحالذّ  :أوالً 

  7»بةواللّ  الحلق في الذكاة« :قال أنه -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  النبي عن روي وقد

                                                           

 ).117/  3( أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق للقرافي القرافي،  1
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكـرة مـن ، )هــ852 :المتوفى(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني  2

راجعه ووحد منهج التعليق (بإشراف د زهير بن ناصر الناصر  ،مركز خدمة السنة والسيرة :تحقيق ،)241 / 8( ف العشرةأطرا
ومركــــز خدمـــــة الســـــنة والســـــيرة النبويـــــة  -) بالمدينـــــة(مجمـــــع الملـــــك فهــــد لطباعـــــة المصـــــحف الشـــــريف  :الناشـــــر ،)واإلخــــراج

   .19 :ألجزاءم،عدد ا 1994 -هـ  1415 ،األولى :،الطبعة)بالمدينة(
/  11(العينى، البناية شـرح الهدايـة  ،الودج عرق متصل من الرأس إلى النحر، والجمع األوداج، وهي عروق تكشف الحلـق 3

552.( 
اللباب الغنيمـي، ، وهي أسفل العنق والمنحر من الصدر أي من العقدة إلى مبدأ الصدر ،اللبة هي موضع القالدة من الصدر 4

/  1( قواعـد الفقـهالبرتكـي،  ).276/  1( درر الحكـام شـرح غـرر األحكـاممـال خسـرو، ). 235 / 3( اللباب في شرح الكتـاب
452.( 

 ).527/  11( البناية شرح الهدايةالعينى، . واللحي بفتح الالم، وسكون الحاء وهو منبت اللحية من اإلنسان وغيره 5
الدراية فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة ، )هــ852 :متوفىال(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني  6
السـيد  :وحديث الذكاة فـي الحلـق واللبـة أقـوى منـه، المحقـق ،لم يقف أحد عليه. ، كتاب الذبائح)903:(رقم الحديث) 207/  2(

 .2 :بيروت،عدد األجزاء –دار المعرفة  :عبد اهللا هاشم اليماني المدني،الناشر
: ، كتاب الذبائح، باب ذكاة الناد من البهائم، الحديث)3184:(، رقم الحدبث)1063/  2( ن ماجهسنن ابأخرجه ابن ماجة،  7

/  8(إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل ضــعيف، المصــدر نفســه، نفــس الصــفحة، وهــو حــديث مرفــوع، : الحــديث
 ).207/  2( الدراية في تخريج أحاديث الهداية). 166
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ِبل عروق قطع وُهوَ  حر،النّ  :ثانياً   ال منها عوضِ مَ  هألنّ  1صدورها عند عنقها أسفل في الكائنة اْإلِ

 في يكون حروالنّ  بحالذّ  من أسفل حرفالنّ  غليظ لحم عليه الحلق من ذلك سوى وما عليه لحم

  2.اإلبل

 3بيحةالذّ  بدن من وقع موضع َأي في الدم إلنهار عنَوط جرح وهو ،االضطراري :انيالثّ  القسم

 على يقدر ال وما الصيد في يكون والعقر ،بالعقر يعرف ما وهو 4المذبح في بحالذّ  تعذر عند

 الحلق غير في بجرح القتل وهو 5.فيحل اتفق موضع أي في برمح يطعنه أو بنشابة فيرميه تذكيته

  6.واألنعام الصيد من عنه معجوز حيوان كل في ويشرع بةواللّ  الحلق

 ىصلّ  اهللا رسول فقال فسحبه بسهم رجل إليه فأهوى فأعياهم ند بعيرا أن رافع أبو روى ما :ليلالدّ 

 ولو 8"هكذا به فاصنعوا منها غلبكم فما الوحش كأوابد 7أوابد البهائم لهذه إن" :موسلّ  عليه اهللا

 استأنس وما .أكله حل به فمات جسده من موضع أي في فجرح نحره فتعذر بئر في بعير تردى

  9.والجرح العقر فذكاته النعم من توحش وما الذبح، فذكاته الصيد من

  كاةالذّ  شروط :الثالثّ  المطلب

  :وهي الشروط، بعض توافر من بد ال شرعّية الّذكاة ولتكون

  
                                                           

 ).523 / 1( قواعد الفقه البرتكي، 1
  ).145/  1( مختصر الخرقىالخرقي،  2
  ).299/  1( ، قواعد الفقهالبرتكي 3
  ).276/  1( درر الحكام شرح غرر األحكاممال خسرو، ). 221/  11(المبسوط  السرخسي، 4
  ).490/  1( العدة شرح العمدةبهاء الدين، المقدسي،  5
  ).117/  1( عمدة الفقهابن قدامة،  6
 فـتح البـاري شـرح صـحيح البخــاريأحمـد بـن علـي أبـو الفضــل العسـقالني الشـافعي، ،ابـن حجر: توحشـًا، انظـرالمـراد أن لهـا  7
محمــد فـؤاد عبــد الباقي،قــام بإخراجــه وصــححه : رقــم كتبـه وأبوابــه وأحاديثــه ،1379بيــروت،  -دار المعرفــة : الناشـر ،)9/628(

   .13: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز،عدد األجزاء: محب الدين الخطيب،عليه تعليقات العالمة: وأشرف على طبعه
، كتــاب الــذبائح والصــيد، بــاب مــا نــّد مــن البهــائم فهــو فــي منزلــة )5509: (رقــم الحــديثصــحيح البخــاري،  ،أخرجــه البخــاري 8

   .الوحش
  ).497/  9( فتح القديرابن الهمام،  9
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  التسمية :أوال

  :التسمية اشتراط على دلةاأل

    F�/3'F�/3'F�/3'F�    �d�d�d�d'3/"""" تعالى اهللا قول :أوالً ��������    #;/#;/#;/#;/    f/f/f/f/    �'(�'(�'(�'(CCCC" 3/    !�!�!�!�"""" :تعالى وقوله ]118:األنعام'�c[/3'�c[/3'�c[/3'�c[    �d�d�d�d    eeee    �2 �2 �2 �2     #;/#;/#;/#;/    f/f/f/f/    

،C�'(،C�'(،C�'(،C�'(    Cb@!Cb@!Cb@!Cb@!    ]^�.]^�.]^�.]^�."""" ] على وهي بحالذّ  عند تشترط االختيار ذكاة في سميةالتّ  أنّ  كما ]121:األنعام 

ْيدِ  َوِفي ،المذبوح ألن اآللة على وتكون ،والرمي اإلرسال عند تشترط_االضطرار ذكاة _ الص 

 فعل عند تشترط سميةتوالّ  اإلصابة، دون واإلرسال ميالرّ  انيالثّ  وفي بح،الذّ  األول في له المقدور

  1.عليه يقدر ما

   .2»فُكلْ  عليه اهللا اسم وُذكر الدم أنهر ما« :وسّلم عليه اهللا صّلى بيالنّ  قول ةنّ السّ  ومن

 َناًسا ِإن  اللهِ  َرُسولَ  َيا :َفِقيلَ  -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  اللهِ  َرُسولُ  ُسِئلَ «:عائشة وحديث

ُوا َنْدِري َوَال  ِبُلْحَمانٍ  َيْأُتوَنَنا اْلَباِدَيةِ  ِمنَ  هَ  َأَسمهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َال؟ َأمْ  َعَلْيَها اللى -  اللهُ  َصلَعَلْيهِ  الل 

وا :َوَسلمَ  هَ  َسمَعَلْيَها الل  من تأكده عدم رغم األكل عند عليها تسميتهم بعد هاأكل فأباح.3 »ُكُلوَها ُثم 

 لم ما أنّ  عندهم المستقر من كان أنه على يدلّ  هذا فإنّ  .ال أم،الذبح عند عليها اهللا واسمّ  همأنّ  من

 أو نأكله فهل يعني ال؟ أم عليه اهللا اسم أذكروا ندري ال :قالوا ولهذا يؤكل، ال عليه اهللا اسم يذكر

 ال؟

  :آراء عدة على تركها أو التسمية اشتراط في الفقهاء اختلف

 البسملة ترك إنّ  وهو 4والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية من الجمهور رأي :األول الرأي

 مع ساقطة ذكر،تال مع فرض فالبسملة ،الذبيحة يحرم وال يضر ال نسيانا الذبيحة على
                                                           

 ).491/  9( ، فتح القديرابن الهمام 1
، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أصاب قـوم غنيمـة فـذبح )5543:(رقم الحديث ،)98/  7( البخاري صحيحأخرجه البخاري،  2

  .فذبح غنمًا أو إبًال بغير أمر أصحابهم ال تؤكل
ــم يــر الوســواس ونحوهــا مــن )2057(رقــم الحــديث ،)54/  3( صــحيح البخــاريأخرجــه البخــاري،  3 ، كتــاب البيــوع، بــاب مــن ل

 .الشبهات

بدايـة ابـن رشـد الحفيـد، ). 282/  3( البيـان والتحصـيلابـن رشـد، ). 47/  5( الصنائع في ترتيـب الشـرائع بدائعالكاساني، 4 
ـــة المقتصـــد ـــى زاد المســـتقنعابـــن العثمـــين، ). 211/  2( المجتهـــد ونهاي شـــرح الزركشـــي، ). 82/  15( الشـــرح الممتـــع عل

  ).78/  15(على زاد المستقنع  الشرح الممتع ابن العثمين،). 638/  6( الزركشي على مختصر الخرقي
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 1الحنفية من الجمهور رأي على اأكله يجوز فال خالف، ففيه عمداً  تركها إذا وأما.النسيان

  .4الشافعية رأي على أكلها ويجوز ،3والحنابلة 2والمالكية

 عليها، سميةالتّ  تركت إذا الذبيحة تحل فال اإلطالق على فرض سميةالتّ  أن وهو :الثاني الرأي

 ورواية ،مالك اإلمام عن رواية وهي 5الظاهر أهل رأي وهو سهوا، أو عمدا سميةالتّ  تركت سواء

��m:تعالى قوله عموم اهريةالظّ  ودليل 6ناسياً  سميةالتّ  بترك بيحةالذّ  تحلّ  ال :قال أحمد اإلمام عن

s�r�q�ps�r�q�ps�r�q�ps�r�q�p����tttt����uuuu����y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�v l]بخبر صتخصّ  ولم ةعامّ  فاآلية ]121 :ألنعام�ا 

  .المخالفون بها احتج تيالّ  األحاديث وهي ،اآلحاد

 َكْلِبي ُأْرِسلُ  -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  هِ الل  ِلَرُسولِ  ُقْلتُ « :َيُقولُ  7حاتم بن عدي وعن

 َفَال  :-  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  اللهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َأَخَذ؟ َأيُهَما َأْدِري َال  َأَخذَ  َقدْ  َكْلًبا َكْلِبي َمعَ  َفَأِجدُ 

ْيتَ  إنَما َتْأُكلْ  َوَلمْ  َكْلِبكَ  َعَلى َسم  َالمُ  َعَلْيهِ  -  َفَجَعلَ  8 »َغْيِرهِ  َعَلى ُتَسماألكل من المانع – الس 

 اإلسالم شيخ اختاره ما ةالمالكيّ  عند والصواب .غيره أم قتله أهو يدري ال الذي على يسم لم ألنه

  9.عمداً  تسقط ال كما جهًال، وال سهوًا، ال تسقط ال التسمية بأن - اهللا رحمه -  ةتيميّ  ابن

                                                           

  .)539/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  1
  ).532/  1(المدونة االمام مالك،  2
 ).391/  9( المغني ابن قدامة، 3
 ).86/  9( المجموع شرح المهذبالنووي،  4
  ).87/  6( المحلى باآلثارابن حزم،  5
: المتـوفى(عبد الوهاب، محمد بـن بـن سـليمان التميمـي النجـدي ). 88/  15( الشرح الممتع على زاد المستقنعابن العثمين،  6

 1) (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب، الجـزء الثـاني(مختصر اإلنصاف والشرح الكبير ، )هـ1206
: الطبعـة الريـاض، –ريـاضمطـابع ال: سـيد حجاب،الناشـر. محمـد بلتـاجي، د. عبد العزيز بـن زيـد الرومـي، د: ،المحقق)734/ 

  .، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع1: األولى،عدد األجزاء
عـدي . أميـر، صـحابي، مـن األجـواد العقـالء: عدي بن حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج الطائي، أبـو وهـب وأبـو طريـف 7

مولــود فــي أرض طيــئ وأعظمــه بركــة  خيــر: وقــام ابــن األثيــر. وكــان رئــيس طيــئ فــي الحاهليــة واالســالم )هـــ 68 -ت(بــن َحــاِتم
وفقئــت عينــه . هـــ وشــهد فــتح العــراق، ثــم ســكن الكوفــة وشــهد الجمــل وصــفين والنهــروان مــع علــيّ  9وكــان إســالمه ســنة . علــيهم

/  4( األعــالمالزركلــي، . وهــو ابــن حــاتم الطــائي اّلــذي يضــرب بجــوده المثــل. عــاش أكثــر مــن مئــة ســنة. حــديثا 66المحــدثون 
220.(  

  .، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات)2054(، رقم الحديث)54/  3( صحيح البخاريه البخاري، أخرج 8
  ).86/  15( الشرح الممتع على زاد المستقنعابن العثمين،  9



100 

 أو عمدا تركت فإن دة،مؤكّ  ةسنّ  قال أو مستحبة هي بل ،سميةالتّ  يشترط ال هأنّ  :الثالث الرأي

  - اهللا امرحمه - 2أحمد عن رواية وهي ،1الشافعي اإلمام مذهب وهذا تضر لم نسيانا

 ِإنهُ  َيْذُكْر، َلمْ  َأوْ  اللهَ  َذَكرَ  َحَاللٌ  اْلُمْسِلمِ  َذِبيَحةُ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قول :الدليل

  3»اللهِ  اْسمَ  ِإال  َيْذُكْر  َلمْ  َذَكرَ  ِإنْ 

 َحِديُثو َقْوَمَنا إن  اللهِ  َرُسولَ  َيا َقاُلوا َقْوًما إن « -  َعْنَها َتَعاَلى اللهُ  َرِضيَ  - عائشة قول

 :َفَقالَ  ِمْنَها؟ َأَنْأُكلُ  َيْذُكُروا َلمْ  َأمْ  َعَلْيَها اللهِ  اْسمَ  واَأَذَكرُ  َنْدِري َال  ِبِلَحامٍ  َنانَيْأُتو  ِباْلَجاِهِليةِ  َعْهدٍ 

 َذِبيَحةُ « :قوله وأيضاً  الشك، مع األكل أجاز لما واجبة التسمية كانت ولو 4»َوُكُلوا اللهِ  اْسمَ  ُاْذُكُروا

 فعندهم 5»اللهِ  اْسمَ  ِإال  َيْذُكْر  َلمْ  َذَكرَ  نْ إِ  ِإنهُ  َيْذُكْر، َلمْ  َأوْ  اللهِ  اْسمَ  َذَكرَ  َحَالٌل، اْلُمْسِلمِ  َذِبيَحةُ «

   .اآلية عموم األحاديث هذه خصصت

 سألت فلما تهمأدلّ  لقوة وذلك ،ذبيحته كلتأُ  ناسياً  سميةالتّ  ترك إذا هأنّ  الجمهور قول هو :اجحوالرّ 

 كانت فلو وكلوا هللا سموا لها قال عليه، التسمية نسوا أنهم تعتقد البادية من يأتيهم لحم عن عائشة

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  لقوله ،والنسيان الخطأ ةاألمّ  عن رفع اهللا وألنّ .اللحم ذلك أكل أحل لما فرضا

                                                           

 )106/  6( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،  1
) من مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثـانيمطبوع ض( مختصر اإلنصاف والشرح الكبيرعبد الوهاب،  2

 )734/  1) (الثاني
الصيد والذبائح، باب المسلم يذبح على اسم اهللا  كتاب ،)3013:(الحديث قمر  ،)43 / 4( للبيهقي الصغير السننالبيهقي،  3

ــم يــذكره بلســانه، ــار واء الغلر إ  ، األلبــاني،مرســل ضــعيف واســناده صــحيحالحــديث  وهــذا اهللا وٕان ل ــل فــي تخــريج أحاديــث من ي
  .)170/  8( السبيل

ــم يــر الوســواس ونحوهــا مــن )2057(، رقــم الحــديث)54/  3( ، صــحيح البخــاريأخرجــه البخــاري 4 ، كتــاب البيــوع، بــاب مــن ل
 .الشبهات

 1( مراسـيلال، )هــ275: المتـوفى(أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجْسـتاني  5
الحــديث مرســل، : الحكــم علــى الحــديث.، كتــاب الطهــارة، األضــاحي مــا جــاء فــي الضــحايا الــذبائح)378(، رقــم الحــديث)278/ 

وقــال . 1:،عــدد األجــزاء1408،األولــى،: بيروت،الطبعــة –مؤسســة الرســالة : شــعيب األرناؤوط،الناشــر: المحقــق. نفــس المصــدر
حمــدي بــن عبــد المجيــد : المحقــق) 170/  8(ل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل إرواء الغليــ عنــه األلبــاني، مرســل ضــعيف،

،ويشــمل القطعــة التــي نشــرها الحقــا المحقــق 25،:الثانية،عــدد األجــزاء: القاهرة،الطبعــة –مكتبــة ابــن تيميــة : الســلفي،دار النشــر
  ).م 1994 -ـ ه 1415الطبعة األولى، / الرياض  -دار الصميعي ( 13الشيخ حمدي السلفي من المجلد 
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 ففيه التسمية عدم تعمد إذا وأما ،1»عليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ عن ألمتي عفي« :-  َوَسلمَ 

  .النطق مقام الملة فأقاموا حكماً  اهللا السم ذاكرا عمدا الناسي فاعتبروا الشافعية عند تحل ،خالف

 ذلك عن الحديث مر وقد اهللا، لغير بها أهل مما بيحةالذّ  تكون وأالّ  ،بحالذّ  في والقصد ةالنيّ  :ثانياً 

  .لإلعادة داعي فال ًال،مفصّ 

 2والودجان والمريء، الحلقوم، :أربعة الذكاة في تقطع تيالّ  والعروق واألوداج، العروق قطع :ثالثاً 

َالةُ  َعَلْيهِ  -  ِلَقْوِلهِ  َالمُ  الصوأنّ  3.»"ظفر حز أو ناب قرض يكن لم ما األوداج، أفرى ما كل" :َوالس 

  4".َفُكُله اَألْوَداجَ  أَفَرى َما كل":يقول كان عباس ابن

  :قولين على قطعها من ئيجز  فيما الفقهاء واختلف

 هأنّ  7حنيفة أبي عن محمد عن رواية وفي 6أحمد إلمامل وقول 5مالك اإلمام قول وهو :األول القول

   .والودجين لمريء وا الحلقوم وهي األربع قطع يجب هأنّ 

 شريطة عن � اهللا رسول نهى« ريفالشّ  الحديث فى جاء كما ريطةالشّ  عن هىالنّ  :ليلالدّ 

 الشْيءَ  ِمْنَها َيْقَطُعونَ  َكاُنوا« أو »األوداج تفرى وال فقط الجلد بقطع تذبح التى وهى 8يطانالشّ 

                                                           

 ، المعجـم الكبيــر، الطبرانـي)هــ360: المتـوفى(الطبرانـي، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم  1
إرواء ، بـــاب العــين، عـــن ســعيد العـــالف، عــن ابـــن عبــاس، حـــديث صــحيح، األلبـــاني، )11274(رقــم الحــديث  ،)133/  11(

 ).123/  1( لالغليل في تخريج أحاديث منار السبي
 ).492/  9( فتح القديرابن الهمام،  2
، بــاب الصــاد، يحيــى بــن أيــوب المصــري، )7851: (رقــم الحــديث) 211/  8( المعجــم الكبيــر للطبرانــيأخرجــه الطبرانــي،  3

  ).47/  5(األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ،الحديث صحيح
، كتاب الضحايا، باب ما يجوز )2148:(، رقم الحديث)193/  2(رواية أبي مصعب الزهري  لكموطأ ماأخرجه، ابن أنس،  4

سلسـلة األحاديـث الصـحيحة وشـيء األلبـاني،  ،الحـديث فـي إسـناده ضـعف: الحكم على الحـديث.به الذكاة على وجه الضرورة
  ). 47/  5(من فقهها وفوائدها 

 ).397/  9( لمغنيا ،ابن قدامة ).543/  1( المدونة ابن أنس، 5
  ).549/  1( الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة،  6
 ). 68/  3( تحفة الفقهاءالسمرقندي،  ،فالحلقوم مْجرى النفس، والمريء مْجرى الطَعام َوالشَراب 7
أجل أن الشـيطان  ما اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه واإلتيان بالقطع على حلقه، وٕانما سمي هذا شريطة الشيطان من 8

  ).376/  4( مسند أحمد ط الرسالةاإلمام أحمد، . الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، وُيَحسن هذا الفعل عندهم
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 على يدلّ  الحديث فظاهر 1»َذِلكَ  َعنْ  َنَهى اْلَوَدَج، َيْقَطُعونَ  َوَال  َتُموَت، َحتى َيَدُعوَنَها ُثم  اْلَيِسيَر،

 قطع على يدلّ  الحديث فظاهر.2».َفُكُله اَألْوَداجَ  أَفَرى َما كل"و.العروق كلّ  قطع من بدّ  ال هأنّ 

  .األوداج جميع

 لإلمام آخر وقول 4للشافعية وقول 3حنيفة أبي عن رواية في يوسف أبي قول وهو :نيالثا القول

 األفضل كان وٕان بعضها، بقطع يكتفي بل عروق، ةاألربع قطع يجب ال هأنّ  وهو 6ومالك 5أحمد

 يحصل وهذا م،الدّ  بإنهار العبرة ألن أربعة، من ثالثة أي األوداج، وأحد والمريء، الحلقوم، قطع

   .العروق بعض بقطع

 على الحديث دلّ  7".َفكلوهُ  َعَلْيه اهللا اسمُ  َوُذِكرَ  الدمَ  أْنَهرَ  َما:"المالسّ  عليه سولالرّ  حديث :ليلالدّ 

 في فأجزأ م،الدّ  ينهر والمريء الحلقوم وقطع بقوة، يسيلهَ  أيَ  م،الدّ  ينهر ما بحالذّ  في يجزئ هأنّ 

  .غالباً  همابسالمت وتوجد بقطعهما تفقد الحياة وألن .بحالذّ 

 وذلك عروق، ةاألربع قطع يجب ال هأنّ  ة،والحنفيّ  ةافعيّ الشّ  قول وهو اني،الثّ  أيالرّ  هو :اجحوالرّ 

 قال ذيالّ  لاألوّ  القول دليل ضّعفوا العلماء بعض أنّ  كما المسلمين، على يسيروللتّ  تهم،أدلّ  ةلقوّ 

   .عروق ةاألربع قطع بوجوب
                                                           

،كتاب الذبح، باب الزجر عـن تـرك األوداج )5888(رقم الحديث):205/  13(محققا  - صحيح ابن حبانأخرجه ابن حبان،  1
إرواء الغليــل فــي تخــريج ، المصــدر نفســه فــي حــين ضــّعفه األلبــاني فــي الحــديث صــححه ابــن حبــان ووافقــه الــذهبي.دون قطــع

 2(األم  -ضـعيف أبـي داود ). 2826(رقم الحـديث):103/  3(سنن أبي داود  وضعفه في ،)166/  8( أحاديث منار السبيل
  ).326/  8(التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  وضعفه األلباني في). 383/ 

  .سبق تخريجه 2
 ).68/  3( تحفة الفقهاءمرقندي، الس 3
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريـب المشـهور بــ مـتن أبـي شـجاع فـي ديب البغا، مصطفى الميداني الدمشقي الشافعي،  4

  .1: م،عدد األجزاء 1989 -هـ  409الرابعة، : بيروت،الطبعة –دار ابن كثير دمشق : الناشر)237/  1(الفقه الشافعي 
، )هــ763: المتـوفى(محمد بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين المقدسـي الرامينـى ثـم الصـالحي الحنبلـي  ابن مفلح، 5

األولــى : مؤسســة الرســالة،الطبعة: عبــد اهللا بــن عبــد المحســن التركي،الناشــر: ، المحقــق)394/  10( الفــروع وتصــحيح الفــروع
كتـاب الفـروع ومعـه تصـحيح الفـروع لعـالء الـدين علـي  ،موافـق للمطبـوع،تـرقيم الكتـاب 11: مـ،عدد األجزاء 2003 -هـ  1424

» تصـحيح الفـروع« -مفصـوال بفاصـل  -بـأعلى الصـفحة يليـه » الفـروع البـن مفلـح«بن سليمان المرداوي وهـو مـذيل بالحواشـي،
  .للمرداوي

 ).316/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدري،  6
، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أصاب قـوم غنيمـة فـذبح )5543:(رقم الحديث ،)98/  7( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  7

 .فذبح غنمًا أو إبًال بغير أمر أصحابهم ال تؤكل
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 ةلألدلّ  ذلكو  1كالكتابيّ  دعوى كالمسلم،أو اعتقاداً  اإمّ  وحيدالتّ  ةملّ  صاحب ابحالذّ  يكون أن :رابعاً 
��{{{{ :وهي القرآن من الصريحة��Dَ8�!����D َ8�!����D َ8�!����D َ8�!    �1 
2�./�1 
2�./�1 
2�./�1 
2�./    /3ُ[!ُ�/3ُ[!ُ�/3ُ[!ُ�/3ُ[!ُ�    �m�َI 
Fْ./�m�َI 
Fْ./�m�َI 
Fْ./�m�َI 
Fْ./    n� 
>n�
>n�
>n�
>    "#ُFَ."#ُFَ."#ُFَ."#ُFَ.{{{{ ]5 :المائدة[.  

  .أكله يحلّ  اممّ  المذبوح الحيوان يكون أن :خامساً 

   :شروطها ومن بحالذّ  في المستخدمة اآللة :سادسأ

 يسمّ  ومنه ،يلسيالتّ  هو واإلنهار ،األوداج وٕافراء الدم، إنهار بها يحصل دةمحدّ  تكون أن :أوالً 

 وفي والودجان، والمريء، الحلقوم،:باألوداج والمراد القطع، :واإلفراء فيه، يسيل الماء ألنّ  هرالنّ 

 أن وهو 2.وانالحي من مالدّ  ييلبتس جسالنّ  من اهرالطّ  تمييز كاةالذّ  من المطلوب أنّ  بيان هذا

 لحديث اآللة، تحديد ويستحب قصب أو خشب أو حجر أو حديد من كان شيء أي ،دبمحدّ  يذبح

 ذبحتم وٕاذا القتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، كل على اإلحسان كتب اهللا إنّ « :المالسّ  عليه سولالرّ 

   3.»ذبيحته وليرح شفرته، أحدكم دوليحّ  بحة،الذّ  فأحسنوا

 قال :قال خديج بن رافع روى لما بهما، بحالذّ  يباح ال هفإنّ  فر،والظّ  نالسّ  من نتكو  أالّ  :ثانياً 

 فر،والظّ  نالسّ  ليس فكلوا، عليه اهللا اسم وذكر مالدّ  أنهر ما« :-  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  النبي

   5»4الحبشة فمدى فرالظّ  وأما فعظم، نالسّ  اأمّ  ذلك، عن وسأخبركم

 ثالثة على فروالظّ  نبالسّ  ذكيةالتّ  حكم في الفقهاء اختلف :الحديث وممفه ظاهر فمن

  :آراء

                                                           

  ).486/  9( فتح القدير ،ابن الهمام 1
  ).227/  11(المبسوط  ،السرخسي 2
يد والـذبائح ومـا يؤكــل مـن الحيــوان، ، كتـاب الصــ))1955( - 57:(، رقــم الحـديث)1548/  3( صــحيح مسـلمأخرجـه مسـلم،  3

 .باب األمر بإحسان الذبح و القتل واحداد الشفرة
 ).227/  11( المبسوط ،السرخسي. مدى الحبشة أي أنهم اعتادوا الذبح بأسنانهم وأظفارهم وهو حرام وال يجوز 4
يد، باب إذا أصاب قـوم غنيمـة فـذبح ، كتاب الذبائح والص)5543:(رقم الحديث ،)98/  7( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  5

  .فذبح غنمًا أو إبًال بغير أمر أصحابهم ال تؤكل
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 منفصلين، كانا إذا فروالظّ  نبالسّ  التذكية أباحوا حيث 1ةالحنفيّ  رأي وهو اإلباحة، :لاألوّ  أيالرّ 

 متصلين، كانا وٕاذا واآلالت، الحجارة من كغيرهما بهما، ويحصل م،الدّ  إنهار وهو المقصود ألنّ 

   2بهما بحالذّ  يجز لم

 3»َوَجل  َعز  اللهِ  اْسمَ  َواْذُكرِ  ِشْئَت، ِبَما الدمَ  َأْهِرقِ « المالسّ  عليه سولالرّ  أحاديث عندهم :األدّلة

َالةُ  َعَلْيهِ -  َوَقوله 4»ِشْئتَ  ِبَما الدمَ  َأْنِهرِ « :وحديث َالمُ  الصَوالس -: » مَ  َأَنَهرَ  َما ُكلَوَأْفَرى الد 

 أي قائمين بهما يذبحون كانوا والحبشة 5»اْلَحَبَشةِ  ُمَدى َفِإنُهَما َوالظُفرَ  الِسن  َخَال  َما اْألَْوَداَج،

 ولكن حراما، فيكون المنخنقة؛ فأشبه وثقله اآلدمي بقوة يحصل متصلين بهما القتل وألنّ  صلين،متّ 

   .بيحةالذّ  بأكل بأس ال منزوعين بهما ذبح إذا

 القائم والظفر )صلةالمتّ ( القائمة نالسّ  على الحديث في الوارد المنع ةفيّ الحن فحمل

  .منفصلين كانا إذا بهما بحبالذّ  بأس ال وقالوا،فقط )صلالمتّ (

 نوالسّ  فربالظّ  ذبح ما كل حرموا 6ةافعيّ الشّ  من العلماء جمهور قول وهو :حريمالتّ  انيالثّ  أيالرّ 
 أو آدمي من سنوالّ  فرالظّ  كانأ سواء خالف، بال يدالصّ  وال كاةالذّ  بهما تحل فال العظام وسائر

 المذهب هو وهذا مأكول غير أو مأكول حيوان من كان أو منفصل، أم متصل كانأ وسواء غيره،

َالةُ  َعَلْيهِ  -  َقوله :الدليل .ةافعيّ الشّ  عند َالمُ  الصَوالس  -: » مَ  َأَنَهرَ  َما ُكلَما ،اْألَْوَداجَ  َوَأْفَرى الد 

 والظفر بالسن التذكية عن ينهى الحديث فظاهر ."اْلَحَبَشةِ  ُمَدى َفِإنُهَما َوالظُفرَ  الِسن  َخَال 

   .صراحة
                                                           

  ).12/  5( االختيار لتعليل المختارالبلدجي،  1
 ).2/  12( المبسوط السرخسي، 2
السـنن = المجتبـى مـن السـنن ،)هــ303: المتـوفى(أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني،  النسائي، أخرجه 3

: ، كتــاب الصــيد والــذبائح، بــاب الصــيد إذا أنــتن، تحقيــق)4304(:رقــم الحــديث ،)194 / 7( النســائي ســنن رى للنســائي،الصــغ
 8( 9: ،عـــدد األجـــزاء1986 – 1406الثانيـــة، : حلب،الطبعـــة –مكتـــب المطبوعـــات اإلســـالمية : عبـــد الفتـــاح أبـــو غدة،الناشـــر

صــحيح، تحقيــق : الحكــم هلــى الحــديث.تبط بشــرح الســيوطي والســندي، ومــذيل بأحكــام األلبــاني، وهــو مــتن مــر )ومجلــد للفهــارس
  ).9/376(صحيح وضعيف سنن النسائي األلباني،

عبايــة بــن رفاعــة بــن رافــع بــن  ، بــاب الــراء،)4395(:، رقــم الحــديث)273/  4( المعجــم الكبيــر للطبرانــيأخرجــه الطبرانــي،  4
 إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار السـبيلاأللبـاني،  ،مصحيح على شرط مسل :الحكم على الحديث.خديج، عن جده رافع

)8  /166.(  
  .سبق تخريجه 5
  ).81/  9(المجموع شرح المهذب النووي،  6
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 المنزوعة نوالسّ  المنزوع فربالظّ  بحالذّ  ويكره 2ةوالمالكيّ  1ةللحنفيّ  قول وهو :الكراهة الثالثّ  أيالرّ 

 جزء استعمال فيه أنّ  إلى يشير 3»اْلَحَبَشةِ  ُمَدى َفِإنُهَما ُفرَ َوالظ  الِسن  َخَال  َما "الحديث ظاهر ألن

  4.المنخنقة معنى في فيكون اآلدمي، من

  :قولين على حكمه في الفقهاء فاختلف نالسّ  غير عظم به يذبح ما كان إن اوأمّ 

   بالعظم بحالذّ  يجوز 6ألحمد قول و 5ةالمالكيّ  قول وهو :لاألوّ  القول

 »َوالظُفرَ  السن  َلْيَس  َفُكُلوا َعَلْيهِ  اللهِ  اْسمُ  َوُذِكرَ  الدمَ  َأْنَهرَ  َما"السالم عليه رسولال قول :الدليل
  .مالدّ  إنهار وهو المقصود به يحصل هأنّ  كما.الحديث ظاهر في ذكره يرد لم والعظم

 ومن بالعظم لذبحا يجوز ال 9أحمد لإلمام وقول 8الشافعية قولو  7لمالك قول وهو :انيالثّ  القول

 لكونه ن،بالسّ  بحالذّ  تحريم لعلّ  حيث – َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  النبي بتعليل احتج منع ومن

   .عظماً 

 ذكر يكون أو يذبح، وال يخنق الحبشة، فمدى الظفر وأما يفري، وال يرّض  عظمٌ  سنُ فالّ 

 شبهوالتّ  األعاجم زي عن هيلنّ ا باب من ذلك فيكون الكفار شعار من هأنّ  على تنبيها الحبشة؛

   10.بهم

                                                           

 ).560/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  1
 ).2/209( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد، 2
 .سبق تخريجه 3
  ).560/  11(اية البناية شرح الهدالعينى،  4
 ).27/  2( التهذيب في اختصار المدونةابن البراذعي، ). 209/  2( بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  5
  ).50/  11( الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة،  6
  ).118/  1( القوانين الفقهيةابن جزي،  7
دار : الناشـر،)47/  3( الفقه المنهجي علـى مـذهب اإلمـام الشـافعي، )بجي، عليالّشرْ / ُمصطفى ،الُبغا/ الِخْن، ُمصطفى ( 8

حاشـــية البجيرمـــي علـــى لبجيرمـــي، ، ا8: م، عـــدد األجـــزاء 1992 -هــــ  1413 ،4طالقلـــم للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، دمشـــق،
  ).302/  4( تحفة الحبيب على شرح الخطيب= الخطيب 

 ).50/  11( لمقنعالشرح الكبير على متن اابن قدامة،  9
/  4( الــذخيرة ،)هـــ684: المتــوفى(القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير  10

ومجلد  13( 14: م، عدد األجزاء 1994األولى، : بيروت،الطبعة -دار الغرب اإلسالمي: سعيد أعراب،الناشر:، المحقق)131
  . افق للمطبوع،ترقيم الكتاب مو )للفهارس
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 لكونها م؛بالدّ  ستتنجّ  ال كي بها بحالذّ  يجوز الف ،تعبديّ  أمر بالعظام بحالذّ  عن هيوالنّ 

ْوِث، َتْسَتْنُجوا َال « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  كما 1.الجنّ  من إخوانكم طعام َوَال  ِبالر 

 العظام تلوث من خوفاً  االستنجاء عن الّنهي كان فإذا 2»اْلِجن  ِمنَ  ِإْخَواِنُكمْ  َزادُ  نَهاَفإِ  ِباْلِعَظامِ 

   .نجس ألنه وذلك بالدم تلويثها يجوز ال أولى باب فمن اّلن، طعام ألّنها بالنجاسة

 مالقيّ  ابن اإلمام :قاله ما هنا وأسوق مطلقا، بالعظم التذكية تحريم وهو انيالثّ  أيالرّ  هو :األرجح

 مؤمني على لتنجيسها أو بعضها، لنجاسة اإمّ  بالعظام، التذكية عدم على تنبيه وهذا" :اهللا رحمه

 ،"الحبشة فمدى فر؛الظّ  اوأمّ " :وقال به، بحالذّ  يحل فال عظم؛ ذلك :أي فعظم؛ ن؛السّ  أما الجن،

 كان هنّ أل وذلك كفار؛بال تشبه من به التذكية في لما ،به بحالذّ  يحل فال الحبشة؛ فسكين :أي

  3ةالجاهليّ  في الذبح طريق

   

                                                           

 ).302/  4( تحفة الحبيب على شرح الخطيب= حاشية البجيرمي على الخطيب البجيرمي،  1
 والقـراءة بالصـبح بـالقراءة الجهر باب الصالة، كتاب ،))450( - 150 :(الحديث رقم ،)332/  1( مسلم صحيح مسلم ،  2

كتـاب الطهـارة، بـاب ذكـر النبـي عـن االسـتطابة ) 39:(الحـديث رقـم ،)87 / 1( الكبـرى السـنن النسـائي، .الجـن على والقراءة
   .بالعظم والروث

  
 
 العـالمين رب عـن المـوقعين إعالم )هــ751: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية  ،القيم ابن3

 -هــــــ 1411لـــــى، األو : ييروت،الطبعـــــة –دار الكتـــــب العلميـــــة : الناشـــــر محمـــــد عبـــــد الســـــالم إبـــــراهيم،: تحقيـــــق ،)124 / 4(
دار العاصـــمة، : ، الناشـــر)589/  2( الملخـــص الفقهـــيابـــن فوزان،صـــالح، بـــن عبـــد اهللا الفـــوزان،  .4 :م،عـــدد األجـــزاء1991

  .2: هـ،عدد األجزاء1423األولى، : الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة
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  لثالثا المبحث
  بحالذّ  طريقة الختالف أو ينالدّ  الختالف مةمحرّ  لحوم

  ينالدّ  الختالف مةمحرّ  :األول المطلب
  .6ابئةوالصّ  5روزالدّ  وذبائح 4والمجوس 3المرتدّ  وذبيحة 2ةوالوثنيّ  1الهندوس ذبائح وهي

  

                                                           

ي وأنــواع مــن الحيــوان كـالقردة ولكــن تتمتــع البقــرة مــن بتقـديس البقــرة وأنــواع مــن الزواحــف كاألفـاع الهنـدوس هــم الــذين يقومــون 1
بينها جميعًا بقداسة تعلو على أي قداسة ولها تماثيل في المعابـد والمنـازل والميـادين ولهـا حـق االنتقـال إلـى أي مكـان وال يجـوز 

الموسوعة الميسـرة فـي مي، للهندوكي أن يمسها بأذى أو بذبحها وٕاذا ماتت دفنت بطقوس دينية، الندوة العالمية للشباب اإلسال
دار النـدوة : مـانع بـن حمـاد الجهني،الناشـر. د: ، إشـراف وتخطـيط ومراجعـة)726/  2(األديان والمـذاهب واألحـزاب المعاصـرة 
 . ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع2: هـ،عدد األجزاء 1420الرابعة، : العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة

 ).109/  2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبياألوثان، الزيلعي، هم عبدة األصنام و  2
 ).488/  9(ابن الهمام، فتح القدير  .هو الذي يرتد عن اإلسالم فيصبح ال ملة له 3
 القـدير فتحابن الهمـام، ): 46/  3( )رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ابن عابدين، . هم عبدة النار: المجوس 4
)9  /488.( 
هــي فرقـة باطنيــة، تؤلـه الخليفــة الفــاطمي الحـاكم بــأمر اهللا، أخـذت جــل عقائــدها عـن اإلســماعيلية، نشـأت فــي مصــر : الـدروز 5

عقائـدها خلــيط مـن عــدة أديـان وأفكــار، كمـا أنهــا تـؤمن بســرية أفكارهـا، فــال تنشـرها علــى . لكنهـا لــم تلبـث أن هــاجرت إلـى الشــام
الموســـوعة الميســـرة فـــي األديـــان النـــدوة العالميـــة للشـــباب اإلســـالمي، . مهـــا ألبنائهـــا إال إذا بلغـــوا ســـن األربعــينالنــاس، وال تعل

فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقـف اإلسـالم  عواجي، غالب بن علـي،). 397/  1( والمذاهب واألحزاب المعاصرة
 2001 -هـــ  1422الرابعــة، : لطباعــة والنشــر والتســويق، جدة،الطبعــةالمكتبــة العصــرية الذهبيــة ل: ، الناشــر)591/  2( منهــا

 . ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع3: م،عدد األجزاء
وهم منسوبين  ،هم عبدة النجوم، وقد أطلقت الصابئة على قوم أقدم من النصارى كانوا في زمن إبراهيم عليه السالم: الصابئة 6

يعبــدون الكواكــب الســبعة، ويضــيفون اآلثــار إليهــا،ويزعمون أنهــا لفلــك حــي نــاطق، وال وكــانوا  -عليــه الســالم–لصــابيء عــم نــوح 
الـذخيرة القرافـي، ). 294/  14( الحـاوي الكبيـرالمـاوردي،  ،وذلك الختالل وبطـالن عقيـدتهم،تحل مناكحتهم وال ذبائحهم مطلقا

  ).326/  7(بادي والع تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروانيالهيتمي، ). 127/  2(
أمــا الصــابئةَ  فطائفــة توافــق النصــارى أحيانــا كمــا الســامرية توافــق اليهــود وتنضــم إلــيهم وال يخلــوا  :وقــد قــال المــاوردي فــي حقهــم

  :توافقهما لليهود والنصارى من خمسة أحوال وهي كما يلي
  .وتنكح نساؤهم، وتؤكل ذبائحهم ،الجزيةفيجوز أن يقروا ب ،إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصول دينهم وفروعه: أحدها
وال تؤكـل ذبـائحهم مثـل  ،وال تسـتباح منـاكحتهم ،عنـدها ال يجـوز إقـرارهم بالجزيـة ،أن يخالفوهم في أصول دينهم وفروعـه: الثاني
منـاكحتهم  وتسـتباح،عنـدها يجـوز أن يقـروا بالجزية ،ويخـالفوهم فـي فروعـه ،أن يوافقوهم في أصـول ديـنهم: الثالث .األوثان عبدة

كمــا ال يــؤثر اخــتالف المســلمين فــي ،وال يــؤثر االخــتالف فــي فروعها ،ألن األحكــام تجــري علــى أصــول األديــان ،وأكــل ذبــائحهم
وال تسـتباح منـاكحتهم، وال  ،فال يجوز أن يقروا بالجزية ،ويخالفونهم في أصوله ،أن يوافقوهم في فروع دينهم :الرابع .فروع دينهم

ووافقـوهم عليـه مـن أصـل  ،وال يعلم ما خـالفوهم فيـه ،أن يشكل أمرهم: الخامس .العتبار األصول في الدينوذلك  ،أكل ذبائحهم
 ).294/  14( الحاوي الكبير ،الماوردي. وال تؤكل ذبائحهم ،وال تنكح نساؤهم ،فيقروا بالجزية حقنا لدمائهم ،وفرع
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 3بالتناسخ قالوا الذين وغيرها 2صيريةوالنّ  1كاإلسماعيلية األخرى الةالضّ  وائفوالطّ 

  .4قمصوالتّ 

 -  احيةالنّ  هذه من -  فهم لهم، ملة ال همألنّ  ؛ مالحدة ،5 زنادقة المذكورة وائفالطّ  فجميع
 تؤكل وال مناكحتهم، تحلّ  وال 6.ذكاتهم تصح ال الذين المرتدين أو بالوثنيين أشبه - 

 ومناكحتهم، ذبائحهم أكل تحل الذين والنصارى، اليهود من الكتاب أهل بعكس ذبائحهم

   .سماوية كتب أهل همألنّ  هم،ئنسا نكاح ويحل

��" تعالى قوله :القرآن من ليلالدّ ��D َ8�!����D َ8�!����D َ8�!����D َ8�!    �1 
2�./�1 
2�./�1 
2�./�1 
2�./    /3ُ[!ُ�/3ُ[!ُ�/3ُ[!ُ�/3ُ[!ُ�    �m�َI 
Fْ./�m�َI 
Fْ./�m�َI 
Fْ./�m�َI 
Fْ./    n� 
>n�
>n�
>n�
>    "#ُFَ."#ُFَ."#ُFَ."#ُFَ."""" ]طعام تحريم فمفهومه ]5 :المائدة 

  7.المعروفة ةاألصوليّ  المخالفة بمفهوم وذلك ار،الكفّ  من غيرهم

 أو مسلماً ( سماوي دين صاحب يالمذكّ  يكون أن الذكاة صحة شروط من أنّ  المعلوم ومن

  8.)نصرانيا أو يهوديا،

                                                           

عبد الـرحمن ،هللا بـه؛ مـن يـوم القيامـة والثـواب والعقـاب، ابـن قاسـمفرقة ضالة تؤله الحاكم، وتجحد كل مـا أخبـر ا :اإلسماعيلية 1
  ). 67/  1(حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، )هـ1392: المتوفى(بن محمد العاصمي الحنبلي النجدي 

ر، أبـــي عبيـــد علـــي هـــو اإللـــه، وهـــؤالء كفـــا: إن اهللا حـــل فـــي علـــي، ويقولـــون: النصـــيرية وهـــم أغلـــى طوائـــف الشـــيعة فيقولـــون 2
دروس صوتية قام بتفريغهـا : ، مصدر الكتاب)13/12( شرح كتاب اإليمان الراجحي، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرحمن،

 .درسا 14 -الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  ،http://www.islamweb.netاإلسالمية،،موقع الشبكة
والجسـم . انتقال النفس من جسـم بشـري إلـى جسـم بشـري آخـر: كما يسمونه، ومعناه عندهميعتقد الدروز بالتناسخ أو التقمص  3

فـرق معاصـرة تنتسـب إلـى اإلسـالم وبيـان  قميص للروح التي ال تموت أبـدًا بـل تـتقمص أجسـامًا أخـرى فـي كـل نقلـة، عـواجي،
 ).624/  2(موقف اإلسالم منها 

. ان أو حيــوان ولـد ســاعة موتـه، وهــذه عقائـد عقليــة سـاذجة ال أصــل لهــاأي إذا مـات الميــت تـتقمص روحــه أي تنقـل إلــى إنسـ 4
مطبعــة : ، الناشــر)47/  4( بيــان المعــاني ،)هـــ1398: المتــوفى(العــاني، عبــد القــادر بــن مــّال حــويش الســيد محمــود آل غــازي 

 . م،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع 1965 -هـ  1382األولى، : دمشق،الطبعة –الترقي 
ة جمع زنديق فارسي معرب من يبطن الكفـر، ويظهـر اإلسـالم، أو يقـول بـالنور والظلمـة؛ أو ال يـؤمن بالربوبيـة، واسـم والزنادق 5

حاشـية الـدرة المضـية فـي ، )هــ1392: المتـوفى(عبد الـرحمن بـن محمـد العاصـمي الحنبلـي النجـدي ،المنافق يتناوله، ابـن قاسـم
 .1: عدد األجزاء).67/  1( عقد الفرقة المرضية

دقـائق أولـي النهـى = شـرح منتهـى اإلرادات البهـوتي، ). 285/  6( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني،  6
  ).661/  2(لشرح المنتهى 

 ).205/  6(كشاف القناع عن متن اإلقناع البهوتي،  7
دار الكتـب : ،الناشـر)652/  1( ربعـةالفقـه علـى المـذاهب األ ، )هـ1360: المتوفى(الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض  8

   .5: م،عدد األجزاء 2003 -هـ  1424الثانية، : الطبعة لبنان، –العلمية، بيروت 
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 لذا سماوي، دين أصحاب ليسوا الوثنيين من شاكلتهم على كان ومن صيريونوالنّ  فالدروز

 يجوز فال ذبحهم من عامالطّ  من يبيعونه ما أو أيديهم في ما بأنّ  جزمت فإذا ذبائحهم، تؤكل ال

  3.أعلم َواهللا تحلّ  َال  َذَباِئحهم من المصنوعة 2القريشة ىوحتّ  1.بحال أبداً  أكله

 صيريةوالنّ  روزالدّ  حكم يتبع األخرى، الملل أهل من وغيرهم الهندوس وكذلك

 لإلسالم المنتسبة العقدي واالنحراف والغلو اللوالضّ  يغالزّ  طوائف من جراً  وهلم واإلسماعيلية

  4.ؤهمنسا تنكح وال ذبائحهم، تحلّ  فال وبهتانًا، زوراً 

  :ةنّ السّ  من ليلالدّ 

ْسَالم َعَلْيِهم يعرض هجر مجوس ِإَلى كتب :"المالسّ  عليه سولالرّ  َأنّ   عرض َأَبوا َفِإن اْإلِ

  5" َذَباِئحهم ُتْؤَكل َوَال  ِنَساُؤُهم تنكح ال ِبَأن اْلِجْزَية َعَلْيِهم

 الدين رفضوا همألنّ  المجوس، ذبائح أكل عن الصريح هيالنّ  على يدلّ  يثالحد فظاهر

  .الحكم نفس عليه ينطبق ماويالسّ  ينالدّ  رفض من كل لذلك ماوي،السّ 

                                                           

 ).298/  6( )رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ابن عابدين،  1
/  8( تكملـة المعـاجم العربيـة) هــ1300: المتـوفى(هي في المشرق خليط من اللبن الخاثر والسمن، آن ُدوِزي، رينهارت بيتر  2

ـــه ،)225 ـــق علي ـــة وعل ـــى العربي ـــه إل ـــليم النَعيمـــي) 8 – 1(جــــ (:نقل ـــد َس وزارة الثقافـــة : جمـــال الخياط،الناشـــر)) 10، 9(جــــ/محم
 .11: م،عدد األجزاء 2000 - 1979األولى، من : واإلعالم، الجمهورية العراقية،الطبعة

كفايـة  ،)هــ829: المتـوفى(عبـد المـؤمن بـن معلـى الحسـيني الحصـني، تقـي الـدين الشـافعي أبو بكر بن محمد بن  ابن حريز، 3
 –دار الخيـر : علـي عبـد الحميـد بلطجـي ومحمـد وهبـي سليمان،الناشـر: ، المحقـق)520/  1(األخيار في حل غاية اإلختصار 

  .،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع1: ،عدد األجزاء1994األولى، : دمشق،الطبعة
ويحـرص علـى االلتـزام  ،تدى حواري من أفضل المنتديات على شـبكة اإلنترنـت، يضـم نخبـة طيبـة مـن العلمـاء وطلبـة العلـممن 4

 7= هــــ  1429رمضـــان  7فـــي  :، تـــم تحميلــه)421/  58( 1 -أرشـــيف ملتقـــى أهـــل الحـــديث ،بمــنهج أهـــل الســـنة والجماعــة
  .http://www.ahlalhdeeth.com :ط الموقعيضم المنتدى الشرعي العام، راب :م،هذا الجزء 2008سبتمبر 

الحديث : ،كتاب الذبائح، الحكم على الحديث)899:(، رقم الحديث)205/  2( الدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر،  5
، )هــ449: المتوفى(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك . الحديث مرسل جيد اإلسناد، نفس المصدر والصفحة

أبـو تمـيم : تحقيـق ،)19: (رقـم الحـديث) كتاب الشركة، باب من ملـك مـن العـرب رقيقـاً -41(، )59/  7( البخارى شرح صحيح
  .10: م،عدد األجزاء2003 -هـ 1423الثانية، : الطبعة السعودية، الرياض، -مكتبة الرشد : دار النشر ياسر بن إبراهيم،
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 رقالطّ  من وغيرها الكهربائي عقالصّ  بطريقة ذبح ما وهو بحالذّ  لطريقة مةمحرّ  :انيالثّ  المطلب

  1مةالمحرّ  الحديثة

 كاةالذّ  في واجبال أن هنا ونقول وشروطها، وتعريفها كاةالذّ  عن لالفص بداية في تحدثنا

 بتسبّ  تيالّ  رقالطّ  عن واالبتعاد بالحيوان، فقالرّ  ىتتوخّ  سليمة طرق من اهللا شرع بما االلتزام

 تعذيب ألنها رق،الطّ  من وغيرها رب،والضّ  والخنق، الكهربائي، عقالصّ  طريقة مثل له األذى

 فإذا شيء، كل على اإلحسان كتب اهللا إن" المالسّ  عليه قال حيث اإلسالم، اعنه نهى وقد 2للدابة

 رسول أنّ  3"ذبيحته وليرح شفرته أحدكم وليحد الذبحة، فأحسنوا ذبحتم وٕاذا القتلة، فأحسنوا قتلتم

 وكذلك .الشرعية كاةالذّ  في يعتبر ما أقل 4"اهللا بعذاب بواتعذّ  وال ":قال موسلّ  عليه اهللا ىصلّ  اهللا

 غير من المعلم الكلب خنقه ذيالّ  أو له، منصوب بحبل بالخنق مات ذيالّ  يدالصّ  من األكل يحرم

 ذبح، غير من جاجالدّ  رؤوس ونيسلّ  من ومنهم 5]3:المائدة[ "َواْلُمْنَخِنَقةُ " :تعالى قوله لعموم جرح،

  .6محرمُ  أيضاً  وهذا ذبح،

 عن تكلمنا وقد ،وغيرها قوذهوالمو  المنخنقة تحريم على قياسا رقالطّ  هذه مثل متوحرّ 

 بعض أسوق سوف ولكن لإلعادة، داعي فال 7صفحة في بالتفصيل وغيرها والمنحنقة الميتة حكم

   :ذلك عن متتكلّ  التي الفتاوى

   

                                                           

  .، جامعة القدس92: ص صرة للذبح في ضوء الفقه اإلسالمي،التطبيقات المعا ،انظر رسالة ماجستير فراس شقيرات 1
تـم نسـخه مـن ،)61407: (رقـم الفتـوى ،أحكـام التذكيـة: التصـنيف ،فتـاوى الشـبكة اإلسـالميةلجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية،  2

م،الكتاب مرقم آليـا، وهـو أرشـيف لجميـع الفتـاوى العربيـة بـالموقع  2009نوفمبر،  18= ، هـ 1430ذو الحجة  1في : رنتاإلنت
  .http://www.islamweb.net) 90751وعددها (حتى تاريخ نسخه 

الحيـوان،  ، كتـاب الصـيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن))1955( - 57: (رقـم الحـديث ،)1548/  3( صحيح مسلمأخرجه مسـلم،  3
 .باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة

ومعنـاه  .كتاب الجهاد والسير، باب ال يعذب بعـذاب اهللا ،)3017(:، رقم الحديث)61/  4( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  4
  .ال تعذب بالنار

  ).38/  20( الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة من المؤلفين،  5
 ).124/  4( رةالذخيالقرافي،  6
 .26/27:صفحة 7
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  والدواجن الحيوانات عن تتحدث :األولى الفتوى

 أن لقب ذلك من فماتت مثال عليها كهربائيّ  تيار تسليط أو رأسها بضرب صعقها كان إن

 في لها تأثير ال ذكيةالتّ  فإن حر،النّ  أو بحالذّ  قبل عقبالصّ  منها مات وما ،موقوذة فهي تذكى

 وقد موقوذة، المصعوقة ألنّ  .تذكيته قبل الحيوانات من يصعق ما محرّ  القرآن أنّ  يعلم وبهذا ه،حلّ 

  .1رنح أو بذبح يتوذكّ  ةحيّ  أدركت إذا إالّ  تحريمها، المائدة آية في اهللا بين

  :انيةالثّ  الفتوى

 نهى وقد تعذيبه، من فيه لما عليه، نحوها أو كهرباء تسليط أو بضرب، الحيوان صعق محرّ يُ  

 بحالذّ  وفي .مطلقا واإلحسان بالرفق وأمر وتعذيبه، إيذائه عن -  وسلم عليه اهللا صلى - النبي

 قال -  موسلّ  عليه هللا ىصلّ  -  نبيالّ  أن عنهما اهللا رضي -  عباس ابن عن مسلم روى فقد خاصة

 صعقاً  صعقة بعد إال نحره أو الحيوان ذبح يتيسر ال كان فإن 2".غرضا وحالرّ  في شيئا تتخذوا ال "

 تيسري ال كان وٕان للضرورة، حياته حال تذكيته ثم صعقه جاز نحره أو ذبحه قبل عليه يقضي ال

 أو سهم من فيه ينفذ ماب يرمي يد،الصّ  حكم حكمها كان حياته، على يقضي بما إال تذكيته

 بما إصابته وٕاال ذكي حياً  أدرك فإن نحوهما أو بكهرباء يصعق وال يختق وال ونحوهما، رصاص

  3" له ذكاه به رمي

   

                                                           

ـــــد اهللا ( 1 ـــــن عب ـــــز ب ـــــد العزي ـــــاز، عب ـــــن ب ـــــوفى(اب ـــــن العثيمـــــين،)/هــــــ1420: المت ـــــن محمـــــد  اب ـــــن صـــــالح ب ـــــوفى(محمـــــد ب : المت
، فتـاوى )إضافة إلـى اللجنـة الدائمـة، وقـرارات المجمـع الفقهـي)/هـ1430: المتوفى(الجبرين، عبد اهللا بن عبد الرحمن )/هـ1421

: دار الـوطن للنشـر، الرياض،الطبعـة: محمـد بـن عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا المسند،الناشـر :)جمـع وترتيـب) (437/  3( إسالمية
  .م 1994 -هـ  1414الطبعة األولى، 

الصـيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان، بـاب النهـي : ، كتـاب)58:(، رقـم الحـديث)1549/  3( صـحيح مسـلمأخرجه مسلم،  2
  .عن صبر البهائم

مجمــوع  ابـن بــاز،). 438/  3( فتـاوى إســالمية، )از، ابــن العثمـين، الجبــرين، اللجنـة الدائمــة وقـرارات المجمـع الفقهــيابـن بـ( 3
  ).86/  23(فتاوى ابن باز 



112 

  رابعال المبحث

 الحيوانات وبقايا ماءوالدّ  جاساتالنّ  على تتغذى هاألنّ  لطعامها فيها ختلفم لحوم

  )لةالجال (

 حكم وهي أال الوقت، نفس في وخطيرة مهمة مسألة حول اماأليّ  هذه في الجدل كثر لقد

 الميتة، الحيوانات وجثث والدماء والريش الفاسدة اللحوم على تتغذى التي والطيور األنعام أكل

 لألنعام المقدم )عامالطّ ( العلف مع وخلطها ةالكيمائيّ  بالموادّ  ومعالجتها طحنها بعد وذلك

 البسيطة المدة خالل من ضحيتّ  ذلك وكل وغيرها، والحبش جاج،والدّ  والغنم، البقر، مثل يور،والطّ 

 جاجةالدّ  تبلغ حتى اً يوم ونأربع يمر يكاد فال العلف، هذا من تأكل التي األنعام فيها تسمن تيالّ 

 في هأنّ  حين في يزيد، أو كيلو ألف العجل بلغ وقد إالّ  أشهر ستة ريمّ  وال وأكثر، كيلوات ثالث

 يمكن وال ببطء، تنمو والدواجن األنعام كانت الف،األع هذه مثل انتشار قبلو  الماضية، ّسنواتال

 حكم لنرى لها، تأصيل من بد ال المسألة هذه ولبحث وأكثر، سنة بعد إالّ  الحجم هذا إلى تصل أن

 الدواجن لحوم حكم عن تحدثت قد لوجدناها ريفة،الشّ  بويةالنّ  ةنّ السّ  إلى رجعنا ولو ،فيها رعالشّ 

 بد ال بصددها نحن تيالّ  المسألة ولنفهم الجّاللة، ىمسمّ  تحت وذلك جاساتالنّ  تأكل تيالّ  امواألنع

  .المثارة المسألة في نبحث ثم ومن بالجّاللة، المقصود هو ما على عرفالتّ  من لنا

   واصطالحاً  لغةً  لةالجالّ  معنى :األول المطلب

 لم الذي الَبَعر هو وقيل الَبَعر، أي سرها،بك والجِلة الجيم، بفتح الَجلة أصلها :لغةً  الجاللة

 :الحيوان من والجّاللة النجاسات، تتبع التي البقرة :والجّاللة 1العذرة تأكل :جّاللة وٕابل ينكسر،
 ففي التقطتها، إذا وجّاللة جاّلة فهي واجتلتها الِجلة ابةالدّ  َجلت :ويقال والعذرة، الِجلة تأكل التي

ْمُتَها َفِإنَما ":أو القرى، جاّلة يكمعل قذرت فإنما :الحديث الِ  َأْجلِ  ِمنْ  َحرالجواّل، 2 »اْلَقْرَيةِ  َجو 

  3.وسوامّ  كساّمة جاّلة جمع:اّلالم بتشديد

                                                           

  .العذرة هي الغائط الذي يلقيه اإلنسان، وقيل أصلها فناء الدار، وذلك ألن عذرات الناس كانت تلقى في األفنية 1
 ).554/  4( العرب لسانابن منظور، : انظر

ضـعيف اإلسـناد  األلباني،المصـدر نفسـه،: الحكـم علـى الحـديث، )357/  3(،)3809(، رقم الحديثسنن أبي داود ،أبو داود 2
 .مضطرب

 ).1198/ 11( لسان العربابن منظور،  3
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 ويكون لحمها، رفيتغيّ  الحب تخلط وال الجيف أكل تعتاد تيالّ  ابةالدّ  :االصطالح في الجاللة

 بنتنها، اسالنّ  يلتأذّ  عليها، والركوب العمل ويحرم ئث،الخبا من هألنّ  أكله، فيحرم منتناً  لحمها

 ففيه لحمها، في ذلك أثر يظهر ال وجهٍ  على الجيف وغير الجيف فيتناول منها َيخلط ما اوأمّ 

  .الخالف هذا توضيح من لنا بدّ  وال 1عليها، والعمل ألكلها، بالنسبة خالف

  منهم كل ودليل مذهب بذكر وذلك لةجال ال لحوم أكل حول العلماء آلراء عرض :انيالثّ  المطلب

 الجّاللة والغنم والبقر اإلبل لحوم أكل كراهة مذهبهم من واضح ،األحناف دةاالس مذهب :أوال

 اإلبل لحوم أكل يكره :بقوله رائعالشّ  ترتيب في نائعالصّ  بدائع في الكاساني أوضحه ما وهذا

 عامكالطّ  أكله فيكره وينتن لحمها تغيري بحيث جاساتالنّ  أكلها من الغالب كان إذا الجّاللة

 لحمها يكره ال النجاسة تأكل التيو  - حبس دون بالخالء تكون 3 ةالمخالّ  جاجةالدّ  َأماوَ  2.المنتن

 فيها الحب لتبتغي الجيف تنقش ألنها وقيل يتغير، وال ينتن فال الحبوب من بغيرها تخلطها ألنها

 4.لتتناولها ال فقط،

َالةُ  َعَلْيهِ  -  النِبي  َأن  ُرِويَ  َما :األحناف ودليل َالمُ  الصَلِة، َلْحمِ  َأْكلِ  َعنْ  َنَهى« -  َوالس اْلَجال 

 إذا لحمها ألن الكراهة أيضاّ  فحكمها ،أللبانها سبةبالنّ  اوأمّ  الكراهة، على النهي فحملوا .5"وألبانها

 ىحتّ  لحمها، يؤكل وال لبنها شربي فال منتنة ريح منها ووجد رتتغيّ  وٕاذا لبنها رتغيّ  ر،تغيّ 
  6.تحبس

                                                           

  ).11/255( المبسوط السرخسي، 1
 .)40-39/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  2
ْطب من الحشيش، َوِبِه ُسميت الِمْخالة، والماشيةا 3 لسـان العـربابـن منظـور، . َلَها خلى ترعـاه اهللا َأي أنبت: المخالة لَخلى الر 
إكمـال اإلعـالم ، )هــ672: المتـوفى(محمـد بـن عبـد اهللا، الطـائي الجيـاني، أبـو عبـد اهللا، جمـال الـدين  ،ابن مالك .)243/  14(

المملكــــــة  -مكــــــة المكرمـــــة  -جامعـــــة أم القـــــرى : لغامدي،الناشــــــر،ســـــعد بـــــن حمدان: ،المحقــــــق)604/  2( بتثليـــــث الكـــــالم
  .2: م،عدد األجزاء1984هـ 404لى، األو : السعودية،الطبعة

 ).255/  11( المبسوط السرخسي،). 65/  3( تحفة الفقهاءالسمرقندي،  4
كتــاب الضـــحايا، جمـــاع أبـــواب مـــا يحـــل ويحـــرم مـــن  ،)19478(، رقـــم الحـــديث)559/  9( الســـنن الكبـــرى ،البيهقـــي أخرجــه 5

إرواء الغليـل فــي تخــريج صـحيح األلبــاني، : الحكـم علـى الحــديث. الحيـوان، بـاب مــا جـاء فــي أكـل الجاللـة وألبانهــا وهـي اإلبــل
  ).149/  8( أحاديث منار السبيل

عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر  الـرازي، زيـن الـدين أبـو ).40/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاسـاني،  6
دار : ،الناشــر1417األولــى، : عبــد اهللا نــذير أحمد،الطبعــة. د: ، المحقــق)225/  1( تحفــة الملــوك )هـــ666: المتــوفى(الحنفــي 

 .بيروت –البشائر اإلسالمية 
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 اختصار في هذيبالتّ  في جاء كما لة،الجالّ  لحوم بأكل بأس ال هأنّ  :ةالمالكيّ  ادةالسّ  مذهب :ثانياً 

 الجيف أكل ما سباعها، وغير سباعها يرالطّ  وجميع األنعام، من لةالجالّ  بأكل بأس وال المدونة،

 تيالّ  يروالطّ  والغنم والبقر اإلبل من لةالجالّ  بأكل بأس ال :نةالمدوّ  في وجاء 1.يأكل لم أم منها

  2 .الجيف تأكل

 فإذا أجزائه، وسائر الحيوان ذلك لحم إلى ينقلب الحيوان جوف في يدخل ما أن هو :ةالمالكيّ  دليل

 وهو إليه، ينقلب ما حكم ذلك من ينقلب لما يكون أن وجب حالل، األصلي الحيوان لحم كان

 تستحيل جاسةفالنّ  .4 باالستحالة يعرف ما وهو 3"لحما مالدّ  كانقالب أو ترابا، انقلب ول كما حماللّ 

 في وجاء 5.لبناً  ويصير لحماً  الحيوانات أعضاء في يستحيل مكالدّ  ،باالستحاله فتطهر باطنها في

 آلكلا يرالطّ  لكرهت ذلك كرهت ولو :وقال األنعام، من لةالجالّ  يكره ال هأنّ  مالك قول خيرةالذّ  في

   6.جاسةللنّ 

 عند طاهر فعسلها نجاسة أكلت إذا حلالنّ  وكذلك مباح، لةالجّال  لبن أن عندهم والمشهور

 ،جائز حالل جاسةبالنّ  ىيتغذّ  ذيالّ  يروالطّ  الماشية لحوم أكل أنّ  مذهبهم في خالف وال ،7مالك

  9.واألبوال اقواألعر  األلبان في اختلفوا ماوٕانّ 8.طاهر يورالطّ  من لةالجالّ  بيض وعندهم

                                                           

  .)26/  2( التهذيب في اختصار المدونةابن البراذعي،  1
   ).346/  4( مختصر خليلالتاج واإلكليل ل ،العبدري 2
  .)18/  3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )هـ595: المتوفى(ابن رشد الحفيد  3
أوالتبـدل مـن حـال إلـى حـال، . أن يخلع الشيء صورته ويلبس صورة أخرى مثل الطعام الذي يصير دمًا في الكبد: اإلستحالة 4

: ، المحقـق)161/  1(مفـاتيح العلـوم ) هــ387: المتـوفى(الخـوارزمي  البلخي، محمد بن أحمد بن يوسـف، أبـو عبـد اهللا، الكاتـب
قلعجـي، محمـد  .، تـرقيم الكتـاب موافـق للمطبـوع1: الثانية،عـدد األجـزاء: الطبعـة دار الكتـاب العربـي،: الناشـر إبراهيم األبيـاري،

الثانيـة، : الطبعـة والنشـر والتوزيـع،دار النفـائس للطباعـة : الناشـر) 59/  1( معجـم لغـة الفقهـاءحامد صـادق قنيبـي،  -رواس 
 . ترقيم الكتاب موافق للمطبوع م، 1988 -هـ  1408

 ،)هــ1329: المتـوفى(اآلبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبـو عبـد الـرحمن، شـرف الحـق، الصـديقي، العظـيم  5
، )185 / 10(د وٕايضــاح عللــه ومشــكالتهتهــذيب ســنن أبــي داو : ، ومعــه حاشــية ابــن القــيمعــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود

 .14،:هـ،عدد األجزاء 1415الثانية، : الطبعة بيروت، –دار الكتب العلمية : الناشر
 .)104/  4(الذخيرة القرافي،  6
  ).92/  1( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،الرعيني 7
  .)93-92/ 1( المصدر السابق، 8
 .)370/  3( رح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةوالشالبيان والتحصيل ابن رشد،  9
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  الشافعية السادة مذهب :اً ثالثّ 

 الكراهة هل خالف على للحومها، كاره وبين لةللجالّ  ممحر  بين ةافعيّ الشّ  شيوخ اختلف

 علفها أكثر التي البهيمة :وهي -  لةالجالّ  وأما" أقوالهم بتتبع ضحيتّ  وذلك تنزيه، كراهة أم ةتحريميّ 

 وال وبيضها ولبنها لحمها أكل يكره أنه :المذهب شيوخ فنقل -  ودجاجة وشاة وبقرة ناقة من العذرة،

 أكل يحل لم فيه العذرة رائحة ظهرت ىحتّ  بذلك لحمها رتغيّ  وٕان لحمها، ريتغيّ  لم إذا ةخاصّ .يحرم

   1 .ةتحريميّ  كراهة مكروه هأنّ  أي بذلك، ريطهّ  لم وطبخ غسل ولو وبيضها، ولبنها لحمها

 لوجدنا النظر أمعنا ا ولو جاسة،للنّ  كان ماإنّ  هيالنّ  َألنّ  ذلكو  ة،تنزيهيّ  كراهة تكره وقيل

 يؤثر وال ،أبداً  جاساتبالنّ  ِإال  ىتتغذّ  ال فهي إذن كرشها، ِفي ينجس اهراتالطّ  من َتْأُكله ما كل أنّ 

 وال عام،الطّ  مجاري في تنزل تأكلها التي النجاسة أن كما وبيضها، ولبنها لحمها إباحة في ذلك

 ريؤثّ  إنما جاساتالنّ  فأكلها أعلم، واهللا حريمالتّ  يوجب ال وذلك بها؛ حماللّ  ينشأ ماوٕانّ  حماللّ  تخالط

  2.حريمالتّ  ال الكراهة يقتضي وذلك ،لمدة لحمها تغيير في

 لةالجالّ  ولفظ قولهم من يفهم وهذا لحمها، أنتن إذا لةالجالّ  ميحرّ  افعيةالشّ  ادةالسّ  وبعض

 ما أثر يظهر لم إن جنسه في مباح وهو القذرة، واألعيانَ  الَعِذرة طىيتعا حيوان كل على يطلق

 الكريهة ائحةالرّ  ظهرت وٕان .حالل فالحيوان مستكرهة، رائحةٌ  فيه َتبينُ  وال حم،اللّ  على يتعاطاه

 ماوٕانّ  منها، واالستقالل جاسةالنّ  من االستكثار على تعويل وال حم،اللّ  تحريم فالمذهب اللحَم، على

 لحوم في تنالنّ  بظهور عندهم فالعبرة 3.الذبح عند يبين وذلك ائحة،الرّ  ظهور على ويلعالتّ 

 أو ابةالدّ  لحوم في تنالنّ  يظهر عندما هجاسة،ألنّ للنّ  أكلها دمجرّ  فقط وليس وبيضها، لةالجالّ 

F.#F.#F.#F.    ّ<./ّ<./ّ<./ّ<./7�+�7�+�7�+�7�+�    T#    !�<�!�<�!�<�!�<�"""" :تعالى بقوله الخبائث حرم واهللا خبيثة تصبح بيضها،>!T>!T>!T>!����    #F�'(#F�'(#F�'(#F�'(    *�+p/*�+p/*�+p/*�+p/))))""""    

                                                           

 ).508/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني،  1
   ).30/  9( المجموع شرح المهذبالنووي،  2
: المتــوفى(الجــويني، عبــد الملــك بــن عبــد اهللا بــن يوســف بــن محمــد أبــو المعــالي، ركــن الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين : انظــر 3

دار : عبد العظيم محمود الـّديب، الناشـر/ د. أ: حققه وصنع فهارسه ،)214/  18( نهاية المطلب في دراية المذهب ،)ـه478
  .م2007-هـ1428األولى، : الطبعة ،المنهاج
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 ال"المالسّ  عليه بقول ضار هو ما كل ميحرّ  والحديث ةضارّ  تصبح أنها كما ]157 :األعراف[
  1".ضرار وال ضرر

 لة،الجالّ  أكل عن نهى -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  بيالنّ  أن« :عمر ابن روى ما :ةافعيّ الشّ  دليل

  .محريالتّ  على هيالنّ  فحمل 2.»تحبس حتى ألبانها شرب وعن

 علفها غالب  تيالّ  هي لةالجالّ  :قال من فمنهم لةالجالّ  في اختلفوا همأنّ  ةافعيّ الشّ  مذهب فخالصة

 ولحمها عرقها في النجاسة  نتن بظهور االعتبار بل بالعلف، اعتبار ال :قال من ومنهم جاسة،النّ 

 بعد حبست فإن ة،زيهيّ تن كراهة لحمها كراهة عندهم  اجحفالرّ  عليه وبناءً  ؤهم،علما حهرجّ  ما وهذا

 والبيض، بن،واللّ  حم،اللّ  في الكراهة زالت الرائحة فزالت  طاهرًا، شيئا وعلفت تنالنّ  ظهور

   3.والعرق

   الحنابلة ادةالسّ  مذهب :رابعاّ 

 الكراهة انيةالثّ  .نجاسة طعامها أكثر كان إذا ةوخاصّ  حريمالتّ  األولى :روايتان الحنابلة ادةوللسّ 

  4.حريمالتّ  وعدم

 بيضها مويحرّ  جاسة،النّ  علفها أكثر تيوالّ  واإلبل، البقر من لةالجالّ  ُتحرم كتبهم في فجاء

  .قلتها أو جاسةالنّ  بكثرة عندهم فالعبرة 5.هاراتبالطّ  ىوتتغذّ  تحبس حتى ولبنها،

 ومنهم حريم،الّ  على هيالنّ  حمل من فمنهم 6".الجّاللة أكل عن نهى" ،عمر ابن حديث :دليلهم

  7.الكراهة على ملهح من

                                                           

  .سبق تخريجه 1
 .)508/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني، . سبق تخريج الحديث 2
 .)9/28( للنووي المجموع النووي،  3
 .)413/  9(المغني ابن قدامة،  4
 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى، الرحيبانى .)727/  1(مختصر اإلنصاف والشرح الكبير عبد الوهاب، : انظر 5
  .)555/  1( الهداية على مذهب اإلمام أحمد ).315/  6(
  .سبق تخريجه 6
  .)583/  2( الملخص الفقهيابن فوزان،  7
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  ةاهريّ الظّ  ادةالسّ  مذهب :خامساً 

 ،وغيرها اإلبل من العذرة تأكل تيالّ  وهي لةالجالّ  لحوم أكل ليحلّ  ال اهريالظّ  والمذهب

 وٕان لة،جالّ  يرالطّ  وال جاجالدّ  ىيسمّ  ال وعندهم أكلها، وحل ،عنها االسم انقطع عنها قطع فإذا

  1.العذرة تأكل كانت

 َأْكلِ  َعنْ  -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  اللهِ  َرُسولُ  َنَهى«:المالسّ  عليه سوللرّ ا حديث :دليلهم

َلةِ  حريمالتّ  على الحديث فحملوا 2 »َوَأْلَباِنَها اْلَجال.  

  :يلي ما نستخلص العلماء آلراء عرض وبعد

 مذهب وهو ،حليبها شربو  بيضها أكل وكذلك الحبس قبل مطلقاً  لةالجالّ  لحوم أكل كراهة :أوالً 

  .األحناف

  .المالكية مذهب وهو بيضها، وأكل حليبها وشرب مطلقًا، لةالجالّ  لحوم أكل إباحة :ثانياً 

 الغذاء وُتطعم تحبس، ىحتّ  أكلها يجوز وال لحمها، أنتن إذا لةالجّال  لحوم أكل تحريم :ثالثاً 

 ،ةافعيّ الشّ  مذهب من اهرالظّ  ووه حليب، أو بيض من منها يخرج ما على ينطبق وهذا اهر،الطّ 
   .تعميم دون منه والغالب

 بالكراهة، صفتاتّ  وٕاال جاسة،النّ  تكثر  إذا بيضها وأكل لبنها وشرب لة،الجالّ  أكل تحريم :رابعاً 

   .الحنابلة مذهب وهو

 من يرالطّ  يعتبر وال الوصف، يزول ىحتّ  حليبها، شرب وكذلك لة،الجالّ  لحوم أكل تحريم :خامساً 

  .اهريالظّ  حزم ابن مذهب وهو ،تخلط هاألنّ  لةالّ الج

 دون لةالجالّ  لحوم أكل يجوز هأنّ  نقول الخالف، من والخروج المذاهب بين فيقوللتوّ 

 غلبت إذا أما .جسالنّ  مع اهرالطّ  أكلت أي ابة،الدّ  وخلطت قليلة، جاسةالنّ  كانت إذا وذلك كراهة

                                                           

  . )85/  6( المحلى باآلثارحزم، بن ا 1
  .سبق تخريجه 2
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 وظهرت لةالجالّ  لحوم أنتنت حال وفي .مكروهة مهالحو  أكل فإن تخلط ولم عامالطّ  على جاسةنالّ 

 في اجحالرّ  هو وهذا البيض، أو للبن بالنسبة الحكم وكذلك ،متحرّ  فإنها حماللّ  على الكريهة ائحةالرّ 

  .المسألة

 واختالف وبيضها، ولبنها لحمها ليطهر لةالجالّ  فيها تحبس تيالّ  ةلمدّ ا :الثالثّ  المطلب

  منهم كل دليل وذكر المسألة هذه لحو الفقهاء

 بين الخالف وظهر أكلها، ليحلّ  لةالجالّ  فيها تحبس تيالّ  ةالمدّ  في العلماء اختلف

   :تياآل حوالنّ  على ةالفقهيّ  المذاهب

   األحناف ادةالسّ  مذهب :أوالً 

 أنها واألصلح عشرة، وقيل أيام، ثالثة طاهر علف على الجّاللة تحبس :األحناف قال

 بزمان ريقدّ  وال محسوس، شيء وهو لذلك، الحرمة ألنّ  عنها، المنتنة ائحةالرّ  تزول ىحتّ  تحبس

 تناوله حلّ  زال شيء وبأي زال فمتى ،يضرّ  ما زوال فيه فيعتبر ذلك، في الحيوانات الختالف

 يشترط ماوٕانّ  يخلط، مما وغيرها جاجةالدّ  في شرطاً  ذلك يكون أن غير من التنزه سبيل على وذلك

  1.الجيف إال تأكل ال تيالّ  الجاللة في ذلك

  2".َيْذَبُحَها ُثم  َأيامٍ  َثَالَثةَ  الدَجاجَ  َيْحِبُس  " كان أنه المالسّ  عليه الرسول عن روي ما :الدليل

 ىحتّ  تحبس بل الحبس، يوقت لم محمد عن رواية :األولى روايتان حنيَفة أبي ولتالميذ
 اوأمّ  أيام، بثالثة الحبس لمدة تقدير وفيها يوسف ألبي :انيةوالثّ  .نتنه ويذهب لحمها، يطيب

 ولكن تخلط، هاألنّ  لحمها ينتن ال هألنّ  تحبس، ال هاأنّ  يوسف أبو روى فقد جاجةللدّ  سبةبالنّ 

 اإلبل من كانت وٕاذا أيام، أربعة تحبس اةالشّ  من لةالجّال  أما 3يومين أو اً يوم تحبس أن يستحب

                                                           

  ).256/  11(المبسوط ، السرخسي 1
/  10( سنن أبي داود وٕايضاح علله ومشكالته تهذيب: ، ومعه حاشية ابن القيمعون المعبود شرح سنن أبي داوداآلبادي،  2

بــدائع الكاسـاني، . كـل الجالللـة وألبانهــاكتـاب األطعمــة، بـاب مـا جــاء فـي النهـي عــن أ ،))3785 - 25: (، رقـم الحـديث)185
 ).16/  5( االختيار لتعليل المختار ،البلدحي ).256/  11( المبسوطللسرخسي، ). 40/  5(الصنائع في ترتيب الشرائع 

 .)66/  3( تحفة الفقهاءالسمرقندي،  3
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 في يوقت ال عنه اهللا رضي حنيفة أبو كان حمدلمّ  ولق وفي 1األظهر على عشرة تحبس البقر أو

 2.أيام ثالثة تحبس أنها يوسف يأب عن وروي أيضًا، قولهما وهو تطيب ىحتّ  تحبس وقال حبسها،

 أبو يوقت ولم والنتن، للتغير الموجب وهو يزول، جوفها في ما ألنّ  الكراهة، زالت حبست إذاف

  3.طيبة أصبحت زال فمتى تن،النّ  بزوال العبرة ألنّ  حنيفة

  ةالمالكيّ  ادةالسّ  مذهب :ثانياً 

 يعتبروها ولم ،كراهة دون بيضها وأكل لبنها وشرب لة،الجالّ  لحوم أكل أحلوا المالكّية إن

 بعض أكلت لو ىحتّ ،طاهر أصلها ألن للحبس نةمعيّ  مدة عن يتحدثوا لم لذلك مكروهًا، أو حراماً 

  .جاساتالنّ 

  فعيةاالشّ  ادةالسّ  مذهب :ثالثاً 

 عن تحبس أن لحمها، أكل أو لبنها، شرب أريد إذا لةالجالّ  إن افعيةالشّ  علماء وقال

 الكراهة زالت بدنها رائحة زالت حتى طاهرا علفا لةالجالّ  علفت وٕاذا اهر،الطّ  بالعلف األقذار

 لدجاجةا وفي أيام، سبعة الشاه وفي ،يوماً  ثالثين البقر وفي ،يوماً  أربعين البعير في حريم،والتّ 

 أنتن ما زوال المقصود بل منها، ينقص أوال عليها يزاد ال توقيفية ليست المقادير وهذه أيام، ثالثة

 فيها تزل لم وٕان الكراهة، زالت منها بأقل زالت فإن المقادير، بهذه تزول هاأنّ  واألغلب أبدانها، من

 لم فإن لحمها، رائحة في ُنظر علفها قبل منها ُأكل فإن عليها، زاد ولو تزول ىحتّ  الكراهة بقيت

 نجاسةالّ  تلك رائحة يستوعب لم يسيراً  كان فإن بها، تغير وٕان حالًال، كان النجاسة بأكل يتغير

   :وجهان أكله إباحة ففي ،4قاربها أو جاسةالنّ  تلك رائحة استوعبت قد كثيرة كانت وٕان أكله، حلّ 

  5.الخبائث من صار قد هألنّ  م،محرّ  هنّ أ :ثانيوالّ  .مأكول أصل من هألنّ  مباح، :أحدهما

                                                           

 .)340/  6( )رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ابن عابدين،  1
  .)40/  5(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ساني،الكا 2
 .)16/  5( االختيار لتعليل المختار، البلدحي 3
 .)509/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني،  4
 ). 147/  15(الحاوي الكبير  ،الماوردي 5
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َلةِ  َأْكلِ  َعنْ  َنَهى -  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى -  َأنهُ  :دليلهم ْلَباِنَها َوُشْربِ  اْلَجال  َأْرَبِعينَ  ُتْعَلفَ  َحتى َأ

ْيَلةً    .النجاسة أثر بزوال االعتبارف بدونه أو بعلف لحمها يطيب أن إلى الكراهة َوتبقى 1.»َل

  2.له أثر فال بخوالطّ  بالغسل يطيب هبأنّ  القول اوأمّ 

  الحنابلة ادةالسّ  مذهب :رابعاً 

  3.ماً َيو  ونَأربعِ  عَداهُ  وما ثالثٌ  الطائرُ  الحنابلة، ادةالسّ  عند الحبس ومقدار

 شرح في وجاء 5.الطاهر وأطعمها ثالثاً  حبسها جاجالدّ  أكل أراد إذا كان 4عمر ابن ألن :ليلالدّ 

  6.بأكلها بأس ال وبعدها طاهر بطعام وتعلف يوماً  أربعين والبقرة اقةالنّ  تحبس للبغوي نةالسّ 

 يطيب ىحتّ  تحبس بل للحبس، ةمحددّ  ةمدّ  وجدت ال نهإ يقول الذي هو :األقوال من والراجح 

   .والحنابلة ةافعيّ الشّ  ورأي ،ةالحنفيّ  من محمد رأي وهو .جاسةوالنّ  تنالنّ  أثر ويزول لحمها

                                                           

ا، جمـاع مــا يحــل ويحـرم مــن الحيــوان، ، كتـاب الضــحاي)19480(:، رقــم الحــديث)559/  9( الســنن الكبـرىأخرجـه البيهقــي،  1
، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ضعيف، االلباني: الحكم على الحديث.باب ما جاء في أكل الجاللة وألبانها وهي االبل

 ).152/  8( السبيل
 .)386/  9(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  ،الهيتمي 2
عبـد اللطيـف : ، المحقـق)555/  1(الهداية على مذهب اإلمام أحمـد  ،ظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب، محفو الكلوذاني 3

 .م 2004/ هـ  1425األولى، : مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الطبعة: ماهر ياسين الفحل، الناشر -هميم 
دوي؛ أســلم مــع أبيــه وهــو صــغير لــم يبلــغ أبــو عبــد الــرحمن عبــد اهللا بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنهمــا، القرشــي العــهــو  4

الحلم، وهاجر مع أبيه إلى المدينة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم أحـد فـرده لصـغر سـنه، فعـرض عليـه يـوم الخنـدق وهـو 
ابــن خمــس عشــرة ســنة فأجــازه، وكــان مــن أهــل الــورع والعلــم، وكــان كثيــر االتبــاع آلثــار رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، شــديد 

لتحري واالحتياط والتوقي في فتـواه وكـل مـا تأخـذ بـه نفسـه، وكـان ال يتخلـف عـن السـرايا علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ا
 ،مات بمكة سـنة ثـالث وسـبعين وهـو ابـن أربـع وثمـانين سـنة وسلم، ثم كان بعد موته مولعًا بالحج قبل الفتنة وفي الفتنة إلى أن

  .)31-28/  3(: أنظروفيات األعيان ابن خلّكان، 
شـرح السـنة للبغـوي  ،)هــ516: المتـوفى(البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء الشـافعي  5
الثانيــة، : دمشــق، بيروت،الطبعــة -المكتــب اإلســالمي : محمــد زهيــر الشاويش،الناشـر-شــعيب األرنــؤوط: تحقيـق، )253/  11(

منـار السـبيل فـي شـرح  ،)هــ1353: المتـوفى(ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بـن سـالم  .15 :م،عدد األجزاء1983 -هـ 1403
. 2: م، عـدد األجـزاء1989-هــ 1409السـابعة : المكتب اإلسالمي،الطبعة: زهير الشاويش،الناشر: ،المحقق)416/  2(الدليل 

 ).727/  1( مختصر اإلنصاف والشرح الكبيرعبد الوهاب، 
الحكــم علــى .، كتــاب الصــيد والــذبائح، بــاب أكــل الجاللــة)2809:(، رقــم الحــديث)252/  11( ة للبغــويشــرح الســن ،البغــوي 6

  .محمد زهير الشاويش-شعيب األرنؤوط: حسن غريب، تحقيق شعيب األرنؤوط، نفس المصدر والصفحة، تحقيق: الحديث
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  ابعصل الرّ الف

  بحسب صفاتها كائنات حّية لحوم حكم أكل 
  

 وبرمائية )مائية(ةبحريّ لحوم كائنات حكم أكل : ولالمبحث األ 

  ة بريّ الكائنات بعض اللحوم  حكم أكل :المبحث الثاني

ــث وأحكــام كانــت طازجــة أأحكــام لحــوم حيوانــات مســتوردة ســواء : المبحــث الثال
  وبيان أضرارها  فظة الموجودة فيهااللحوم المعّلبة والمواد الحا
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  المبحث األول

  ةبرمائيّ الو ) مائية(ةبحريّ الكائنات بعض ال لحومحكم أكل 

  ة حريّ البكائنات بعض ال لحوم حكم أكل :المطلب األول

العلمــاء  ولكــنّ  .طــري لحــمٍ  مــن ع بمــا يســتخرجهوجعلــه يتمتّــ ،لإلنســانالبحــر ر اهللا لقــد ســخّ 
، فكـان ال بـد مـن تفصـيل ذلـك االخـتالف علـى وانات البحـر، ومـا ال يحـلّ اختلفوا في ما يحل من حي

  :تيو اآلحالن

م مك حـرّ وحتـى الّسـ ،مـا عـدا السـمكة، الحيوانـات البحرّيـ حنيفة تحريم أكل كلّ  يرأي اإلمام أب: أوالً 
 مكم األكــل إال الّســجميـع مــا فـي البحــر مـن الحيــوان محـرّ "منـه، حيــث ورد فـي البــدائع  1أكـل الطــافي

   2.ة، فإنه يحل أكله إال ما طفا منهخاصّ 

ـــة تحـــريم : وجـــه االســـتدالل] 3: المائـــدة[ �m�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�Alقولـــه تعـــالى  :األدل
 قولـه تعـالىو . مـة األكـلحرّ م ،تـةميّ فاعتبروا ما في البحر  ،والبحريّ  من غير فصل بين البريّ  الميتة
m����y�xy�xy�xy�x�����z�z�z�zl ]مك ليم، ومـا سـوى الّسـّسـبع الوالخبيث ما يستخبثه الطّ  ،]157: األعراف

  3.مليم فيحرّ بع السّ يستخبثه الطّ 

 4»مك والجــرادالّســ: ت لنــا ميتتـانأحلّــ«: قـال -َصــلى اللـُه َعَلْيــِه َوَســلَم  -أن النبــي  مـا رويو 
ذي ورد فــي فاألحنــاف اعتبــروا كــل مــا فــي البحــر ميتــة، ولــوال االســتثناء اّلــ.الســمك بــذلكفقــط فخــص 

وعندهم ال  ،ما مات حتف أنفه هو: افي قالوامك الطّ للسّ وفي تعريفهم  .مكالسّ أكل  الحديث لما أحلّ 
مـا ألقـى البحـر أو جـزر عنـه فكلـوه، ومـا مـات فيـه وطفـا فـال «الم عليه الّسـسول لحديث الرّ  5 ،يؤكل
  .افيمك الطّ صراحة على عدم أكل السّ  وجه االستدالل أن الحديث ينّص  6»تأكلوه

                                                           

  .على سطح الماءما يموت ويطفو ) الطافي( ،)90/  7( صحيح البخاريتعليق مصطفى البغا على 1 
  ).35/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، 2
  ).606/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  3
  . سبق تخريجه 4
 ).15/  5( االختيار لتعليل المختارالبلدحي،  5
ي أكــل الطــافي مــن ،كتــاب األطعمــة، بــاب مــا جــاء فــ)3815(، رقــم الحــديث )358/  3(ســنن أبــي داود  أخرجــه أبــو داود، 6

  ). 725/  1( الجامع الصغير وزيادتهاأللباني،  ،ضعيف: الحكم على الحديث ،السمك
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وجـدت سواء  ،بغير ذكاة أكلهيجوز  وغيرهمك كل الحيوانات البحرية من س أنّ  ،رأي المالكية: ثانيا

ره خنزيــر المــاء، ه َكــ أّنــة، إالّ أو أخــذت حّيــ، أو حســر عنهــا المــاء فماتــت ،طافيــة أو َســلم علــى المــاء
  2. ال يؤكل خنزير الماء وال إنسان الماء: 1يث بن سعدأنتم تقولون خنزير، وقال اللّ : وقال

ل كـف ]145:األنعـام[ �mh�i�jh�i�jh�i�jh�i�j����l�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�p�lقولـه تعـالى : مـن القـرآنة المالكّيـ ادةدليل السّ 

ص العمــوم وهــو حــريم ليخّصــمــا فــي البحــر يــدخل فــي عمــوم اآليــة، وال يوجــد دليــل صــحيح علــى التّ 
  .ومالك رحمه اهللا أجاز أكل الطافي وغيره.القول باإلباحة

ــدليل ــ�?�:�      �mD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A����EEEE :ال ?^'
.�ــ#" ! ُFَ. ــ� A(�َI�5  �ــ�?�: ?^'
.�ــ#" ! ُFَ. ــ� A(�َI�5  �ــ�?�: ?^'
.�ــ#" ! ُFَ. ــ� A(�َI�5  �ــ�?�: ?^'
.�ــ#" ! ُFَ. ــ� A(�َI�5
r
r
r
r { { { {]صــيد أّن وجــه االســتدالل ] 96: المائــدة

ن إقـال و  .ص العمـومالبحر وطعامه غذاء حالل يدخل في عموم اآلية، ولم يرد نص صحيح يخّصـ
  .لم يؤمن بهاألحناف ضعيف و ذي احتج به الحديث الّ 

   -رحمهم اهللا– افعيةّ ادة الشّ رأي السّ : ثالثا

 ،3مكالّســـ إال يحـــل منـــهال  :أن حيـــوان البحـــر ول،األ  :المســـألة قـــوالن ة فـــي هـــذهافعيّ ادة الّشـــللّســـ

  .مك من الميتةص السّ فالحديث يخصّ 4» مك والجرادالسّ : ت لنا ميتتانأحلّ «: اآلتي حديثلل

لـم  -كـالخنزير مـثالً  - ومـا ال يؤكـل مثلـه فـي البـر ،أكلـه كـل مثلـه فـي البـر يحـلّ ما أُ  كلّ  أنّ  :انيالثّ 

   6.مك كله طافيه وغير طافيهالسّ ندهم ع ويحلّ  5.أكله اعتبارًا بمثله يحلّ 

                                                           

كــان كبيــر الــديار : " قــال ابــن تغــري بــردي. إمــام أهــل مصــر فــي عصــره، حــديثا وفقهــا: الليــث بــن ســعد عبــد الــرحمن الفهمــيّ  1
أصـله مـن خراسـان، ومولـده ". ئب من تحت أمـره ومشـورته المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنا

الليث أفقه من مالك، إال أن أصحابه لم يقوموا : وقال اإلمام الشافعيّ .وكان من الكرماء األجواد. في قلقشندة، ووفاته في القاهرة
  ).248/  5( األعالم الزركلي،) م 791 - 713= هـ  175 - 94: (ت.أخباره كثيرة، وله تصانيف كثيرة. به
  ).300/  3( البيان والتحصيلابن رشد،  2
  ).509/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني،  3
  .سبق تخريجة 4
  ).455/  1( المهذب في فقة اإلمام الشافعي ،الشيرازي 5
ــي الفقــه ا، )هـــ415: المتــوفى(ابــن المحــاملي أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن القاســم الضــبي، أبــو الحســن الشــافعّي  6 ــاب ف للب

دار البخـــارى، المدينــــة المنـــورة، المملكــــة العربيــــة : عبـــد الكــــريم بــــن صـــنيتان العمري،الناشــــر: ، المحقــــق)395/  1(الشـــافعي 
  .هـ1416األولى، : الطبعة السعودية،
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وصــــيد البحــــر مــــا صــــدتموه،     �mD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A����EEEE�l ة بقولــــه تعــــالىَ افعيّ احــــتج الّشــــ :األدلــــة
 .مـا قذفـه البحـر افي، أوطعام البحر حـالل بمـا فيـه الطّـ أن كلّ  :وجه االستدالل1. وطعامه ما قذف

   2"  ُه اْلِحل َمْيَتُتهُ ُهَو الطُهوُر َماؤُ  :"المسول عليه السّ حديث الرّ واحتجوا ب

ــَدَة، «مــا رواه جــابر وب َبَعثََنــا النِبــي َصــلى اُهللا َعَلْيــِه َوَســلَم ثَــَالَث ِماَئــِة َراِكــٍب، َوَأِميُرَنــا َأُبــو ُعَبْي
لَبْحـُر ُحوتًـا اَبِط، َوَأْلَقـى َنْرُصُد ِعيًرا ِلُقَرْيٍش، َفَأَصـاَبَنا ُجـوٌع َشـِديٌد َحتـى َأَكْلَنـا الَخـَبَط، َفُسـمَي َجـْيَش الَخـ

الطـاِفي : َوَقـاَل َأُبـو َبْكـرٍ »، َحتـى َصـَلَحْت َأْجَسـاُمَنا3 ُيَقاُل َلُه الَعْنَبُر، َفَأَكْلَنا ِنْصَف َشْهٍر َوادَهنـا ِبَوَدِكـهِ 
  4 .َحَاللٌ 

 الســمكة الطافيــة: (أشــهد علــى أبــى بكــر الصــديق ســمعته يقــول ،قــول ابــن عبــاسواحتجــوا ب
أن الحـــديث الـــذي احتجـــوا بـــه م الطـــافي، يحـــر بتاْحـــَتج مـــن ة علـــى افعيّ ورد الّشـــ 5.)حـــالل لمـــن أكلهـــا

يء، فكيــف وهــو ُمعــارض بمــا ذكرنــاه مــن لــو لــم يعارضــه شــ ى، حتّــاالحتجــاج بــهيجــوز َال و َضــِعيٌف 
  6.حابة رضوان اهللا عليهمنة وأقاويل الصّ دالئل الكتاب والسّ 

  رحمهم اهللا -بلةادة الحنارأي السّ : رابعاً 

������mD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A:قولـه تعـالى :مـن القـرآنليل الـدّ  7يباح حيوان البحر كله عنـد الحنابلـة 

EEEE�l    ]البحـر مـن جميـع الحيـوان  فـييقتضـى عمومـه إباحـة كـل مـا ، وصيد البحر ]96: المائدة
  8.ا صاد، خنزيًرا كان أو كلًباأو غيره ممّ  ،حوًتا كان

                                                           

  ).34/  9( المجموع شرح المهذبالنووي،  1
  .سبق تخريجه 2
لعينــى، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتــابى بفــتح الــواو والــدال المهملــة وهــو دهنــه، ا: ودكــه 3

 –دار إحيـاء التـراث العربـي : ،الناشـر)108/  21( عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، )هـ855: المتوفى(الحنفى بدر الدين 
 . 12×  25: بيروت،عدد األجزاء

ُأِحـل َلُكـْم : "كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعـالى ،)5494(:، رقم الحديث)90-89/  7( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  4
  .َصْيُد اْلَبْحرِ 

، كتـاب الـذبائح )400/  5( شـرح صـحيح البخـارى ،)هــ449: المتـوفى(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك  5
الســعودية،  -مكتبــة الرشــد : ياســر بــن إبــراهيم،دار النشــرأبــو تمــيم : ُأِحــل َلُكــْم َصــْيُد اْلَبْحِر،تحقيــق" :والصــيد، بــاب قولــه تعــالى

  . 10: م،عدد األجزاء2003 -هـ 1423الثانية، : الرياض،الطبعة
 ).34/  9( المجموع شرح المهذبالنووي،  6
 ،المـرداوي). 486/  1(العـدة شـرح العمـدة بهاء الدين المقدسـي، ). 687/  1( الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي،  7

  ).365/  10( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف
  ).401/  5( شرح صحيح البخارىابن بطال،  8
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 هــور مــاؤه الحــلّ هــو الطّ «: " فــي البحــر -َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم  -بــي قــول النّ ، نةمــن الّســ :ليلالــدّ 

  2، فأباحهافأطلق على جميع ميتته الحلّ  1» ميتته

ة ولــيس بــه بــأس، وذلــك لعمــوم األدّلــ 3افي عنــدهم فهــو حــالل يؤكــلمك الّطــا بالنســبة للّســأّمــ

  4ة أخرى للحنابلة َأنه ال يباُح الطافيوفي رواي. تي استندوا إليها في إباحة أكل كل ما في البحرالّ 

ــ فهــو  ،كــل حيوانــات البحــر، وذلــك لقــوة أدلــة مــن قــال بــذلك، اجح هــو إباحــة أكــلالــرأي الــرّ  :جيحر الّت

مك دون اســتثناءات، وأيضــًا بالنســبة للّســ حــالل ميتتــه كــلّ  علــى أنّ  فــدلّ  مييتتــه، هــور مــاؤه الحــلّ الطّ 

  .صوص المبيحةاخلة في عموم النّ ة الدّ لحيوانات البحريّ افي، األرجح هو إباحته، ألنه من االطّ 

   5ةبرمائيّ الكائنات ال بعض لحوم حكم أكل :انيالمطلب الثّ 

  :على عدة أقوال6رطانفدع والسّ مساح والضّ ة كالتّ اختلف الفقهاء في حكم الحيوانات البرمائيّ 

  :أقوال

فدع مساح والضّ كالتّ ات البرمائية الذي يبيح أكل الحيوان_ رحمه اهللا_ 7مالكقول اإلمام  :القول األول

  .ذكاةدون ى حتّ و في البر في البحر أو كانت تعيش أسواء فدع والضّ 

���mhقوله تعالى: دليل السادة المالكية i� jh� i� jh� i� jh� i� j����l� m� n� o� pl� m� n� o� pl� m� n� o� pl� m� n� o� pl ]ل ما ذكر يدخل كف ]145:األنعام

  وهو القول باإلباحة  ،ص العمومحريم ليخصّ وال يوجد دليل صحيح على التّ  ،في عموم اآلية

                                                           

  .سبق تخريجه 1
  ).401/  5( شرح صحيح البخارىابن بطال،  2
 ).394/  9( المغني ،ابن قدامة). 647/  6( شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي،  3
  ).552/  1( م أحمدالهداية على مذهب اإلماالكلوذاني،  4
الحيوان البرمـائي هـو حيـوان قـادر علـى العـيش فـي المـاء وعلـى اليابسـة، وهـي كلمـة مرّكبـة مـن كلمتـي َبـّر ومـاء معجـم اللغـة  5

وهـو كــائن حــّي يعـيش طــوًرا مــن حياتـه فــي المـاء متنفًســا بالخياشــيم، ويقضـي طــوًرا آخــر ،).196و187/  1(العربيـة المعاصــرة 
 فدع والتمساح من البرمائّيات"ًسا بالرئتين، مثل الضفدع على البّر متنف الض."  

ولـه  ،وهو جيد المشي سريع العدو، ذو فكين ومخلـب وأظفـار حـداد،والسرطان هو من مخلوقات الماء، ويعيش في البر أيضا 6
تحفـة = ي علـى الخطيـب حاشـية البجيرمـويستنشق المـاء والهـواء معـا، البجيرمـي،  ،وهو يمشي على جنب واحد ،ثمانية أرجل

  ).151/  8(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي، ). 326/  4( الحبيب على شرح الخطيب
  ).96/  4(الذخيرة  ،القرافي).300/  3(البيان والتحصيل ابن رشد،  7
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مـــون الحيوانـــات ذين يحرّ اّلـــ 3ادة الحنابلـــةوالّســـ2ة افعيّ الّشـــو  1الحنفيـــةادة قـــول الّســـ :انيثّـــالقـــول ال

م أكـل ويحـرّ ، ماسـيحكالتّ  فترس بـهتناب  وذ اهألنّ أو  ،اتفادع والحيّ كالضّ ة ويرونها مستخبثة البرمائيّ 

  4.ررالصدف، ولما فيه من الضّ مثل  رطان الستخباثهالسّ 

ــْفَدَع عــن َطِبيــٌب ِعْنــَد َرُســوِل اِهللا َصــلى اُهللا َعَلْيــِه َوَســلَم ره ا ذكــمــ :نةمــن الّســ ليلالــدّ  َدَواًء، َوَذَكــَر الض

ْفَدِع " ُيْجَعُل ِفيِه، َم َعْن َقْتِل الضى اُهللا َعَلْيِه َوَسل5" َفَنَهى َرُسوُل اِهللا َصل   

ولـو  هـا مسـتخبثة وضـارةذلـك علـى أنّ  واء دلّ سول عن جعلها في الدّ ه لّما نهى الرّ أنّ  :وجه االستدالل

، كمـا أنـه ال يجـوز .مانـه سـأل: وقيـل. صـل إلـى أكلـه إال بقتلـهه ال يتوّ أكله لـم ينـه عـن قتلـه؛ ألّنـ حلّ 

لو كانت مباحة لما نهى و  6.كل فقتله عبثؤ فكل ما ال ي ،أكل ما نهى الرسول عليه السالم عن قتله

   7.بل أمر بذبحها نهى عن قتلها

                                                           

/  5(عليــل المختــار االختيــار لتالبلــدحي، ). 606/  11( البنايــة شــرح الهدايــةالعينــى، ).248/  11( المبســوطالسرخســي،  1
15.(  

فـتح الوهـاب بشـرح مـنهج ، )هـ926: المتوفى(السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى  2
، )235/  2) (هــو شــرح للمؤلــف علــى كتابــه هــو مــنهج الطــالب الــذي اختصــره المؤلــف مــن منهــاج الطــالبين للنــووي( الطــالب
/  18( نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني، .2: م،عدد األجزاء1994/هـ414: طباعة والنشر،الطبعةدار الفكر لل: الناشر
، عمـدة السـالك )هــ769: المتـوفى(ابن النِقيب، أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومـي، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين الشـافعي ). 160

األولــى، : الشــؤون الدينيــة، قطر،الطبعــة: اهللا بــن إبــراِهيم األنَصاري،الناشــر، راجعــه َخــاِدُم الِعلــم عبــُد )147/  1(وعــدة الناســك 
 ).31/  9( المجموع شرح المهذبالنووي، .)).510/  4(البيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراني،  .م 1982

/  10( مــن الخــالف اإلنصــاف فــي معرفــة الــراجحالمــرداوي، ). 687/  1( الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنعابـن القاســم،  3
 ،ابـن قدامـة). 558/  1( الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامـة، ).486/  1( العدة شرح العمدةبهاء الدين المقدسي، ). 365

  ).425/  9( المغني
  ).326/  4( تحفة الحبيب على شرح الخطيب= حاشية البجيرمي على الخطيب البجيرمي،  4
حـديث عبـد الـرحمن بـن  ،، مسـند المكيـين)15757(رقـم الحـديث ): 36/  25( ط الرسـالةمسـند أحمـد أخرجه اإلمـام أحمـد،  5

ــهاأللبــاني،  ،الحــديث صــحيح: عثمــان، الحكــم علــى الحــديث المكتــب : ،الناشــر)1170/  2( صــحيح الجــامع الصــغير وزيادت
  .2: عدد األجزاء اإلسالمي،

  ).534/  9( السنن الكبرى للبيهقي أخرجه البهقي، 6
: المتــوفى(وي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة األزدي الحجــري المصــري المعــروف الطحــا 7

 1494هــ،  1415 -األولـى : مؤسسـة الرسـالة،الطبعة: شـعيب ألرنؤوط،الناشـر: ،تحقيـق)34/  5( شرح مشكل اآلثار) هـ321
  .)وجزء للفهارس 15( 16: م،عدد األجزاء
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ليمة، كمـا باع السّ ها مستقذرة وتعافها الطّ ات، ألنّ ذي يحرم البرمائيّ هو قول الجمهور الّ  :اجحالقول الرّ 

  .أن بعضها ضار وسام، وهي حيوانات مستخبثة
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  انيلثّ مبحث الا

  ةبريّ الكائنات حكم أكل لحوم بعض ال

 علــىعــرف فكـان ال بــد مـن التّ  ،مبــين مبــيح وكـاره ومحــرّ  ،لقـد اختلفــت أقـوال العلمــاء وتباينـت

  :التفصيل ما يأتيوفي ،اآلراء هذه

   أو لها دم غير سائل حيوانات ليس لها دم أصالً حكم أكل  :لاألوّ المطلب 

  ما ليس له دم أصًال أكل  :أوال

كـل مـون يحرّ  الـذين3والحنابلـة 2ة افعيّ والّشـ 1سادة األحنافالّ الجمهور من وهو قول  :لالقول األوّ 

 ،والقـراد ،والبعـوض ،بابوالـذّ ، والقمـل، البراغيـث:مثـل مستخبثةالالحشرات ما ليس له دم أصال من 

   .والنمل

أن : وجــه االســتدالل] 157: األعــراف[ �m y�xy�xy�xy�x�����z�z�z�zlتعــالى هقولــ :مــن القــرآن الــدليل

   .مستخبثة طبعاً والحشرات تعتبر  اآلية تنص بشكل صريح على حرمة كل ما هو مستخبث،

ـــ القـــول ـــ 4مالـــكاإلمـــام  قـــولو وهـــ :انيالّث  5،الحشـــراتمـــا لـــيس لـــه دم أصـــال مـــن ذي يبـــيح أكـــل واّل

  .وغيرها ،ودوالدّ  ،وسوالسّ  ،نبوروالزّ  ،والخنفساء

                                                           

دامـاد أفنـدي، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي ). 352/  4( اية في شرح بداية المبتديالهدالمرغيناني،  1
بـدون : دار إحياء التراث العربي،الطبعـة: ، الناشر)513/  2(، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر )هـ1078: المتوفى(، زاده

 ).220/  11( المبسوط السرخسي،. 2: طبعة وبدون تاريخ،عدد األجزاء
عـالم : الناشـر ،)83/  1( التنبيـة فـي الفقـه الشـافعي، )هــ476: المتـوفى(الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف  2

  .الكتب
الشـرح ، )هــ682: المتـوفى(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفـرج، شـمس الـدين ،ابن قدامة 3

ــر علــى مــتن ال محمــد رشــيد رضــا : دار الكتــاب العربــي للنشــر والتوزيع،أشــرف علــى طباعتــه: ،الناشــر)73/  11(مقنــع الكبي
 .صاحب المنار

 ).126/  4(الذخيرة  ،القرافي): 542/  1(المدونة ابن أنس،  4
يرها من األمهات النوادر والزيادات على ما في المدونة من غالنفزي، . وكره مالك أكل العقرب من غير تحريم، بشرط الذكاة 5

 ).373/  4(األمهات 
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��mhقوله تعالى  :ادة المالكية من القرآندليل السّ  i� jh� i� jh� i� jh� i� j����l� m� n� o� pl� m� n� o� pl� m� n� o� pl� m� n� o� p�l����]ل ما فك ]145:األنعام

 وهــو القـــول ،ص العمــومحــريم ليخّصـــوال يوجــد دليـــل صــحيح علــى التّ  ،ذكــر يــدخل فــي عمـــوم اآليــة
  .باإلباحة

َم «"م ى اهللا عليه وسلّ بي صلّ قول النّ  :الدليل من السنة ـُه ِفـي ِكَتابِـِه َواْلَحـَراُم َمـا َحـرالل اْلَحَالُل َما َأَحل

  1 »اللُه ِفي ِكَتاِبِه َوَما َسَكَت َعْنُه َفُهَو ِمما ُعِفَي َعْنهُ 

  .يرد دليل على تحريمهما ليس له دم أصال من الحشرات لم  أنّ  :وجه االستدالل
ما ليس له دم أصًال ألنها مستخبثة وغير مستطابة،  م كلّ ذي يحرّ قول الجمهور الّ  :اجحالقول الرّ 

  .ليمةوٕان الذين قالوا باإلباحة خالفوا الفطرة السّ 
   ما ليس له دم سائل أكل :ثانياً 

ــ3عية افادة الّشــوالّســ 2األحنــافة داالّســالجمهــور مــن وهــو قــول  :لاألوّ القــول  الــذي  4ادة الحنابلــةوالّس

تـي والّ ) ة والعقـرب والفـأرالحيّ (مثل  األرض 6وجميع هوام 5،م كل ما ليس له دم سائل مثل الوزغيحرّ 
 7الحربــاء مثــل العــربه اســتخبثتا مــو  تــي تعتبــر مــن الفواســق، وقــد تحــدثناعنها فــال داعــي لإلعــادة،والّ 

                                                           

ــى الصــحيحينأخرجــه الحــاكم،  1 : الحكــم علــى الحــديث ).7115: (، كتــاب األطعمــة، رقــم الحــديث)129/  4( المســتدرك عل
فـي حـين حكـم عليـه بالغريـب والموقـوف علـى ). (609/  1( صـحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه ،الحديث حسن، حسنه األلباني

 ).1220/  2(مشكاة المصابيح  ،األصح
/  5( تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق وحاشـية الشـلبيالزيلعـي،  ).36/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاسـاني، 2

295.( 
  ).15/  9( المجموع شرح المهذبالنووي، ). 83/  1( التنبية في الفقه الشافعيالشيرازي،  3
/  11(الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنـع  ابـن قدامـة،. )115/  1( الفقـهعمـدة ابن قدامـة، ). 406/  9( المغني ،ابن قدامة 4

73(. 
بن عبد البر القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمـد بـن عاصـم النمـري اأيضا عند مالك، ) أبو بريص(ويحرم الوزغ  5

 لــد ماديــك الموريتــاني،محمــد محمــد أحيــد و : المحقــق ،)436/  1( الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة، )هـــ463: المتــوفى(النمــري 
. 2: م،عـــدد األجـــزاء1980/هــــ1400الثانيـــة، : مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية،الطبعة: الناشـــر

 ).350/  1( العبادات على المذهب المالكيالحاجة كوكب عبيد، 
 ).583/  11( بناية شرح الهدايةالالهوام بتشديد الميم، جمع الهامة وهي الدابة من دواب األرض،العينى،  6
بيـدي محّمـد بـن محّمـد بـن  ،الحرباء هي دويبة نحو العضاءة أو أكبـر قلـيًال، تسـتقبل الشـمس برأسـها، وتتلـون بحـر الشـمس 7 الز

، )256/  2(تــاج العـروس مــن جــواهر القــاموس ،)هـــ1205: المتـوفى(عبـد الـرّزاق الحســيني، أبـو الفــيض، الملّقـب بمرتضــى، 
  .دار الهداية: مجموعة من المحققين،الناشر :المحقق
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ذارًا فهـــو حـــرام، ألنـــه داخـــل فـــي معنـــى اســـتقمـــا لـــم تكـــن العـــرب تأكلـــه  فكـــلّ  .2والجـــراذين  1والعضـــا
   3.موها على أنفسهم، فأثبت عليهم تحريمهاتي حرّ الخبائث الّ 

اآليــــة  أنّ : وجــــه االســــتدالل] 157: األعــــراف[ �my�xy�xy�xy�x�����z�z�z�zl: قــــول اهللا تعــــالى :الــــدليل

المســـتخبث حــرام، ولهـــذا حــرم تنـــاول الحشــرات، فهـــي مــن المســـتخبثات  ص أنّ أوضــحت بظـــاهر الــنّ 

   .طبعاً 

: ا سئل مالك عـن ذلـك قـالولمّ  ،األرض كله 5أكل خشاشالذي يبيح  4وهو قول مالك :انيول الثّ الق

فال بـأس بأكلـه  ،وما ال يفسد الماء والطعام ،فإنه ال يفسد الماء والطعام ؛ه إذا مات في الماءأنّ : قال

  .إذا أخذ حّيا بشرط الذكاة

ـَراِبيبُ  6مالـك أكـل الخلـد اإلمام وأجازكما  ة والعقـرب وكـره مالـك أكـل الحّيـ ،حربـاءوال 7.َوالض

  8 .والفأرة من غير تحريم، ومن أكل ذلك فليذكيه

ل كـف] 145:األنعـام[ �mh�i�jh�i�jh�i�jh�i�j����l�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�p�lقولـه تعـالى  :ة من القـرآنادة المالكيّ دليل السّ 

وهـو القـول  ،حـريم ليخصـص العمـوموال يوجـد دليـل صـحيح علـى التّ  ،ما ذكـر يـدخل فـي عمـوم اآليـة

  .باإلباحة

                                                           

/  4( المحكــم والمحــيط األعظــم، )هـــ458: ت(العضــاة هــي الحــرذون، ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل المرســي  1
: م،عـدد األجـزاء 2000 -هــ  1421األولـى، : بيروت،الطبعـة –دار الكتب العلميـة : عبد الحميد هنداوي،الناشر: ،المحقق)76
  ).مجلد للفهارس 10( 11

 تهـذيب اللغـة، )هــ370: المتـوفى(أبـو منصـور  ،اسُم الذكَر من الفار، َوجمعه ِجْرَذان، الهـروي، محمـد بـن أحمـد بـن األزهـري 2
ــــاء التــــراث العربــــي : محمــــد عــــوض مرعب،الناشــــر: ، المحقــــق)10/  11( ــــى، : بيروت،الطبعــــة –دار إحي م،عــــدد 2001األول

 .8: األجزاء
  ).271/  2(ألم ا ،الشافعي 3
/  4(النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها مـن األمهـات النفـزي، ). 450-542/  1(المدونة  ،ابن أانس: انظر 4

373.(  
 ).87/  1( مواهب الجليل في شرح مختصر خليلِصَغاُر َدَواب اْألَْرِض كالدود وغيرها، الرعيني،  :الخشاش 5
  ).347/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدري،  أعمى يكون في الصحراء،هو عبارة عن فأر لكنه  6
  ).348/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلوهو حيوان ذو شوك يشبه القنفذ لكنه أكبر يعيش بالصحراء، العبدري،  7
  ).373/  4( النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهاتالنفزي،  8
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َم «م ى اهللا عليه وسـلّ بي صلّ قول النّ  :نةليل من السّ الدّ  ـُه ِفـي ِكَتابِـِه َواْلَحـَراُم َمـا َحـرالل اْلَحـَالُل َمـا َأَحـل

ـا ُعِفـَي َعْنـهُ  ُه ِفي ِكَتاِبِه َوَمـا َسـَكَت َعْنـُه َفهُـَو ِممأو  مـا لـيس لـه دم أصـالً  أنّ  :وجـه االسـتدالل 1 »الل

   .لحشرات لم يرد دليل على تحريمهمن اليس له دم سائل 

مون ما ليس لـه دم سـائل وذلـك السـتقذاره، وخبثـه، ومنافاتـه قول الجمهور الذين يحرّ  :اجحالقول الرّ  

  .ليمةللفطرة السّ 

  4ضبّ والّ  3دلدلوالّ  2حكم أكل القنفذ: انيلثّ المطلب ا

  حكم أكل القنفذ :أوالً 

  واعتبروه من الخبائث بتحريم أكل القنفذ،  6ة الحنابلةادوالسّ  5ادة األحنافقول السّ : لالقول األوّ 

  : ليلالدّ 

َفَقـاَل ". َخِبيثَـٌة ِمـَن اْلَخَبائِـِث : " ِعْنَد َرُسوِل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلَم َفَقـالَ  ذكر القنفذعندما "

  7"ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َهَذا َفُهَو َكَما َقالَ ِإْن َكاَن َقاَل َرُسوُل اِهللا َصل : اْبُن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعْنُهَما

   
                                                           

 .خريجهسبق ت 1
دويبة من الثدييات َذات شوك حاد يلتف َفيصير كالكرة َوِبَذِلك يقي َنفسه من خطر االعتداء َعَلْيِه،مجمع اللغة العربية : والقنفذ 2

. وهـو مـا يكــون سـكناه بـاألرض والحــدر) 763/  2( المعجــم الوسـيطالعربيـة بالقـاهرة وبعـض المــؤلفين مثـل، الزيـات، والنجـار، 
  ).583/  11(هداية البناية شرح ال العينى،

ْلـُدل َعِظــيُم الَقناِفــذ 3 ْلــُدل َضــْرٌب ِمــَن اْلَقَناِفــِذ َلــُه َشــْوٌك َطِويــٌل، َوِقيــلَ . الد ــٌة تَْنــَتفض َفَتْرِمــي ِبَشــْوٍك : والدْلــُدل ِشــْبُه الُقْنفــذ َوِهــَي َداب الد
ــهام، والدلــدل بإســكان الــالم بــين الــدالين المهملتــين المضــمومتين وهــو دابــة يشــبه الســخلة وهــو مــن كبــار القنافــذ علــى ظهــره  كالس

الشـربيني، ). 312/  6( مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـىالرحيباني، . شوك طويل يشبه السهام، ويقال له النيص
  ).249/  11( لسان العرب ابن منظور،).148/  6( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

بّ  4 211/  18( نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني، . ة تشبه الجرذون، ولكنه أكبر منه قليالً دابّ : الض.(  
 ).601/  11( البناية شرح الهدايةالعينى،  5
  ).406/  9( المغنيابن قدامة،  6
الحيـوان، بـاب كتاب جماع مـا يحـل ويحـرم مـن  ،)19431(رقم الحديث ) 547/  9( السنن الكبرى للبيهقيأخرجه البيهقي،  7

إرواء الغليــل فـي تخـريج أحاديـث منــار  ضـعيف، األلبـاني،: الحـديث:الحكـم علــى الحـديث.مـا روي فـي القنفـذ وحشـرات األرض
 ).144/  8( السبيل
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  يبيحونه فهو عندهم حالل 2وقول للمالكية 1افعية ادة الشّ وهو قول السّ : انيالقول الثّ 

�m�j�j�j�jعـن القنفـذ فـتال قولـه تعـالى  ويحل القنفذ لما روى أن ابن عمر رضي اهللا عنهمـا سـئل :ليلالدّ 

h�ih�ih�ih�i����l�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�p�C�D<  #(�8 B'(C�D<  #(�8 B'(C�D<  #(�8 B'(C�D<  #(�8 B'(    l ]وألنه مستطاب ال يتقـوى بنابـه فحـل أكلـه ] 145:األنعام

  . كاألرنب

تـــي تأكـــل األعشـــاب، فهـــي مســـتطابة غيـــر إباحـــة أكـــل القنفـــذ ألنـــه مـــن الحيوانـــات الّ  :اجحالقـــول الـــرّ 
   .مستخبثة، كما أن األصل في األشياء اإلباحة

  ) النيص(لدل أكل الدّ : ثانياً 

ه مســتطاب، ألّنــ 3الشــافعية  لــه إالّ فلــم يقــل أحــد بحّ  )النــيص(لــدل أمــا بالنســبة لحكــم أكــل الدّ 
مــه الحنابلــة فــي حــين حرّ .وهنــا ال يوجــد دليــل ،مــهواألصــل فــي األشــياء اإلباحــة مــا لــم يــأت دليــل يحرّ 

  .واعتبروه من الخبائث4

ــرّ  ه مســتطاب، وكانــت كمــا أّنــ ،األصــل فــي األشــياء اإلباحــة ألنّ  ،هــو القــول بإباحتــه: اجحوالقــول ال
  .كلهالعرب تأ

  ب حكم أكل الضّ : لثاً ثا

ب، فمنهم من أباحه، ومنهم من حرمه، أو كرهه، وفـي مـا اختلف الفقهاء في حكم أكل الضّ 
  :يلي توضيح لهذه األقوال

وقـول  5فحرمـوا أكـل الضـب ،مفقد ورد عنهم قـوالن، قـول بـالتحري قول السادة األحناف، :القول األول
  6.آخر لهم بالكراهة، فقد كرهوا أكله

                                                           

 ).277/  3( روضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،).10/  9( المجموع شرح المهذبالنووي،  1
  ).450/  1(المدونة  ،ابن أنس). 347/  4( يلالتاج واإلكليل لمختصر خلالعبدري،  2
/  6(مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج  الشــربيني،).272/  3( روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، النــووي 3

148.(  
  ).312/  6( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، ). 424/  7( حاشية الروض المربعابن القاسم،  4
  ).37/  5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  5
 ).352/  4( الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  6
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ــدّ ا ] 157: األعــراف[ �����my�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�u����zzzzl لــه تعــالى�قــو :ليل مــن القــرآنل

  .فاعتبروا الّضب من الخبائث

َقالَـْت . وي َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُأْهِدَي لَـُه َلْحـُم َضـب َفلَـْم َيْأُكْلـهُ ما رُ  :ةنّ من السّ ة األدلّ 

  1»َال ُتْطِعُموُهْم ِمما َال َتْأُكُلونَ «: َأَال ُأْطِعُمُه اْلَمَساِكيَن؟ َفَقالَ َيا َرُسوَل اللِه، : َعاِئَشةُ 

، َفَجَعـــَل َيْنُظـــُر ِإَلْيـــِه  مـــا روي أنّ و  َم ِبَضـــبى اُهللا َعَلْيـــِه َوَســـلـــِه َصـــلرجـــًال جـــاء إلـــى َرُســـوِل الل

  2»ا َفَعَلْت، َوإِني َال َأْدِري َلَعل َهَذا ِمْنَهاِإن ُأمًة ُمِسَخْت َال ُيْدَرى مَ «: َوُيَقلُبُه، َوَقالَ 

ولـو لـم يكـن خبيثـًا مـا  ،نهي الرسول عليه السالم عائشة عن إطعامه للمساكين أوالً  :وجه االستدالل

  .نهاها

  .وأنها من هوام األرض غير المستطابة اعتبره من الخبائث، :ثانياً 

  .لممسوخ محرم أكلهوا 3 ممسوخ،ب من جملة الإن الضّ  :لثاً ثا

  الذين أباحوا أكل الضب  6والمالكية 5والحنابلة 4قول الجمهور من السادة الشافعية: القول الثاني

  الضب 
   

                                                           

مسـند إسـحاق ، )هــ238: المتـوفى(أخرجه ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المـروزي  1
عبـد الغفـور بـن . د: ما ترويه بقية أحاديث عن مشيخة، عن عائشة، المحقـق ،)1757(رقم الحديث ): 1014/  3( بن راهويه

الحكــم علــى .5: ،عــدد األجــزاء1991 – 1412األولــى، : المدينــة المنورة،الطبعــة -مكتبــة اإليمــان : عبــد الحــق البلوشي،الناشــر
ورجالـه  ،)552/  5( ا وفوائـدهاسلسـلة األحاديـث الصـحيحة وشـيء مـن فقههـ ،حكم عليه األلباني بأنه حديث حسن:الحديث

  .رجال مسلم، على ضعف في حماد بن أبي سليمان، فاإلسناد حسن
الحــديث . الحــديث عــن الضــب ،، كتــاب الصــيد والــذبائح)4321: (رقــم الحــديث) 200/  7( ســنن النســائيأخرجــه النســائي،  2

  ).1151/  6( سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،صحيح صححه األلباني
تحويل صورته ِإَلى أخرى أقبح ومنه يقال مسخه اهللا قردا َفهُـَو مسـخ، وقـد قيـل أن فـريقين مـن عصـاة بنـي اسـرائيل  المسخ هو 3

مجموعة من المؤلفين،  ،فمسخ الذين أخذوا طريق البر ضبابًا وقردة وخنازير ،أحدهما أخذ طريق البحر واآلخر أخذ طريق البر
 ).231/  11( المبسوط السرخسي، .)868/  2( المعجم الوسيط

  ).10/  9( المجموع شرح المهذبالنووي، ). 274/  2(األم الشافعي،  4
  ).692/  6(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  الزركشي،). 422/  9( المغني ابن قدامة، 5
). 373/  4( غيرهــا مــن األمهــاتالنــوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة مــن النفــزي، ). 541/  1(المدونــة  ابــن أنــس، 6

 ).347/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدري، 
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  :الدليل من السنة

ــب َيــا َرُســوَل اِهللا؟ َقــالَ  :المللرســول عليــه الّســ 1ســؤال خالــد بــن الوليــد :أوالً  ــُه َلــْم «: َأَحــَراٌم الضَال، َوَلِكن

َفاْجَتَرْرتُــُه، َفَأَكْلتُــُه َوَرُســوُل اِهللا َصــلى اُهللا َعَلْيــِه َوَســلَم : ، َقــاَل َخاِلــدٌ »ْرِض َقــْوِمي َفَأِجــُدِني َأَعاُفــهُ َيُكــْن ِبــأَ 

ألن الرسول عليه السالم لم ينهـاه عـن أكلـه ،يفهم من النص أن أكل الضب حالل2"َيْنُظُر، َفَلْم َيْنَهِني

  .يمكن أن يوافق على أكل الحرام ه الألنّ ،لنهاه اً لو كان حرام

ُمــهُ «: ب فقــالالم لمــا ســئل عــن الّضــســول عليــه الّســقــول الرّ  :ثانيــاً  ص ال وهــذا الــنّ 3»َال آُكُلــُه، َوَال ُأَحر

  .بيعيةرعية، بل هو إشارة إلى الكراهة الطّ يفيد الحرمة الشّ 

قــد وردت فــي الصــحاح ف هــو القــول بــأن أكــل الضــب حــالل، وذلــك لقــوة أدلــتهم :الــراجح مــن األقــوال

ألنها تبـين أن الرسـول عليـه السـالم حـين أهـدي لـه بالمقارنة مع أدلة المانعين ففيهـا بعـض الضـعف،

الضب، لم يأكل منه، وأقول إن عدم أكل الرسول منـه لـيس بالضـرورة ألنـه محرم،بـل أن الرسـول قـد 

تحـريم إطالقـا، بـل قـد يفهـم منـه والنهـي الـوارد فيهـا ال يفهـم منـه ال ال يحبه، وبنفس الوقت ال يحرمـه،

  .أن ذلك حسب رغبة الشخص إذا أراد أكل، وٕان كره ترك

   

                                                           

خالــد بــن الوليــد بــن المغيــرة بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن مخــزوم أبــو ســليمان، المخزومــي، ســيف اهللا، أســلم قبــل الفــتح، وبعــد  1
، وقـيس بـن أبـي حـازم، وعلقمـة بـن قـيس، الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان النصر على يديه روي عنـه ابـن خالتـه ابـن عبـاس

الـردة ثـم وجهـه إلـى العـراق ثـم = وُجبير بن نفير، وأبو وائل، وأبو العالية، وآخرون، اسـتعمله أبـو بكـر الصـديق علـى قتـال أهـل 
 مــات بحمــص ســنة: إلــى الشــام، وأّمــره علــى أهــل الشــام، وهــو أحــد أمــراء األجنــاد الــذي ولــوا فــتح دمشــق قــال ابــن ســعد وجماعــة

  ).44/  6(ت األعظمي  موطأ مالكابن أنس، . احدى وعشرين
، كتـاب الصــيد والـذبائح ومـا يؤكــل مـن الحيــوان، ))1946( -44: (، رقــم الحـديث)1543/  3( صــحيح مسـلمأخرجـه مسـلم،  2

 .باب إباحة الضب
يؤكـل مـن الحيوان،بـاب ، كتـاب الصـيد والـذبائح ومـا )1943( - 41:، رقم الحديث)1542/  3( صحيح مسلم أخرجه مسلم، 3

  .اباحة الضب
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   واألرنب4والوبر 3واليربوع 2ابن عرس: مثل 1بعض القوارض أكل حكم: لثاالثّ  مطلبلا

   ابن عرس واليربوعأكل  حكم :أوالً 

   واليربوع ابن عرس 5الذين يقولون بتحريم األحنافادة وهو قول السّ  :لاألوّ القول 

اعتبروا ابـن .]157: األعراف[ ��my�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�u����zzzz�l-َتَعاَلى -قوله :الدليل

  .واليربوع كذلك بأنيابها األشياءفهي تنهش  ،من ذوات األنيابه و م اعتبر هكما أنّ ، عرس من الخبائث

ال يعتبرونـه فـ ،ون أكـل اليربـوعذين يحلّـالّـ 8والحنابلـة 7افعية والّشـ6 ةوهو قول المالكيّ  :انيالقول الثّ 

ى بنابه ال يتقوّ ف ،المفترسة األنيابعتبر من ذوات يكما أن أنيابه ضعيفة فال  ،اً بل مستطاب ،اً مستخبث

وأحلـه األكثـرون وترددوا في ابن عرس، فحرمه محرمون تشـبيهًا بجـنس الفئـران، أكله كاألرنب،  فحلّ 

  9.إلحاقًا له بالثعلب

                                                           

تكملـة المعـاجم آن دوزي، .وهـي التـي تقطـع أطـراف الشـيء وتقضـمه ،وصف يطلق على كل حيوان ينتمي إلى رتبة القواضم 1
، )1799/  3(معجــــم اللغــــة العربيــــة المعاصــــرة ) هـــــ1424: المتــــوفى(أحمــــد مختــــار عبـــد الحميــــد ،، عمر)230/  8( العربيــــة

 .)ومجلد للفهارس 3( 4: م،عدد األجزاء 2008 -هـ  1429األولى، : عالم الكتب،الطبعة: ل،الناشربمساعدة فريق عم
وربما ألف البيـت فيـوكر فيـه، والجمـع بنـات عـرس، هكـذا يجمـع ذكـرا كـان أو أنثـى، وأهـل مصـر يسـمونه  ،دويبة دون السنور 2

 البناية شرح الهدايةوهو الفأر الكبير،العينى،  ،وها وال تأكلهاعرسة، يكثر في بيوتها ويأخذ أفراخ الدجاج، واإلوز، والحمام ونح
)11  /583.(  
واليربــوع بفــتح اليــاء، دويبــة تحفــر األرض .داّبــة نحــو الفــأرة، لكــن ذنبــه أطــول، وكــذلك ُأُذنــاه، ورجــاله أطــول مــن يديــه: اليربــوع 3

التـي تنقطـع فيهـا أو تـدخل ولألخـرى يسـمى  وتجعل لهـا موضـعا تحـت األرض، وتجعـل لهـم بـابين أحـدهما يسـمى القاطعـا وهـي
فإذا أتى صياد من قبل القاطع هربت وأتت في الناقص فدفعتها برأسها وخرجت منها، ويسمى بالفارسية موشى وشـتى، ،الناقص

ناية شرح البالعينـى، ). 69/  3( الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،)الّشْربجي/ الُبغا / الِخْن . (يعنى فأرة الصحراء
  ).583/  11( الهداية

الفقـه المنهجـي علـى  ،)الّشـْربجي/ الُبغـا / الِخـْن . (وهي تشـبه االرنـب.دابة أصغر من الهر كحالء العين ال ذنب لها: الَوْبر 4
  ).69/  3(مذهب اإلمام الشافعي 

 ). 584/  11( البناية شرح الهدايةالعينى، ). 14/  5( االختيار لتعليل المختارالبلدحي،  5
 ).450/  1(المدونة ابن انس، ). 542/  1( ابن أنس، المدونةانظر،  6
التنبيـه الشـيرازي، ).12-10/ 9(المجمـوع شـرح المهـذب النـووي، ). 450/  1( المهذب في فقة اإلمـام الشـافعيالشيرازي،  7

 ).83/  1(في الفقه الشافعي 
 ). 361/  10( ي معرفة الراجح من الخالفاإلنصاف فالمرداوي، ). 412/  9(المغني  ابن قدامة، 8
  ).69/  3( الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،)الّشْربجي/ الُبغا / الِخْن ( 9
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  ] 145:األنعام[�����mh�i�jh�i�jh�i�jh�i�j����l�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�pl�m�n�o�p����r�s�kr�s�kr�s�kr�s�k�l: قوله تعالى :ليلالدّ 

ه لـيس لـه وألّنـ،فـي األشـياء اإلباحة األصـل نّ والّ  ،ة أدلـتهمالقول بإباحة اليربوع لقوّ  هو :اجحالقول الرّ 

  .األرنبفأشبه  ،ى بهناب يتقوّ 

ه من ذوات األنياب فيدخل في عمـوم هو تحريمه ألنّ  :اجحبن عرس فالقول الرّ السبة ا بالنّ أمّ 

  .كما أنه مستخبث ،باع المنهي عنهاالسّ 

  : حكم أكل األرنب والوبر: ثانياً 

البقــول وال تــأكالن  وتعتلفــان ،العشــب والحبــوب بإباحتهمــا وذلــك ألنهمــا تــأكالن 1الفقهــاءقــال 

  3.إال ما روي عن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى في األرنب أنهما كرهاها 2.الجيف

َفــَذَبَحَها َوَبَعـَث ِبَهــا ِإلَـى َرُســوِل اللـِه َصــلى اُهللا َعَلْيــِه  ،اً َطْلَحــَة أنـه صــاد أرنبـ مــا روى عـن َأَبــي :الـدليل

َوَأَكـَل ِمْنـُه، ثُـم : َوَأَكـَل ِمْنـُه؟ َقـالَ : ، ُقْلـتُ "َفَقِبَلُه  -َفِخَذْيَها َال َشك ِفيِه : َقالَ  -َوَسلَم ِبَوِرِكَها َأْو َفِخَذْيَها 

  4"َقِبَلُه : َقاَل َبْعدُ 

  علب بع والثّ كالضّ  األنيابحيوانات مفترسة تابعة لذوات : ابعرّ المطلب ال

  :أتيما يفينها نبيّ  ،بع ومثله الثعلب على عدة أقواللقد اختلف الفقهاء في حكم أكل الضّ 

 ،علـببع وكـذلك الثّ يحـرم أكـل لحـم الّضـ_ رحمـه اهللا_فـأبو حنيفـة ،ادة األحنـافقول السّ  :لالقول األوّ 

  5.ألنياب المنهي عنهاها من ذوات اته أنّ وحجّ 

                                                           

/  1( التنبيــة فـي الفقـه الشــافعي الشـيرازي،).450/  1(المدونـة ابـن أنـس، ). 15/  5( االختيـار لتعليـل المختــارالبلـدحي،  1
  ).412/  9( المغني ،ابن قدامة). 83

ِبيــِدّي، أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي اليمنــي الحنفــي  2 الجــوهرة النيــرة علــى مختصــر ، )هـــ800: المتــوفى(الز
 .2: هـ،عدد األجزاء322األولى، : المطبعة الخيرية،الطبعة: ،الناشر)185/  2(القدوري 

 ).18/  9(ي، المجموع شرح المهذب النوو  3
بــاب قبــول  ،،كتــاب الهبــة وفضــلها والتحــريض عليهــا)2572: (، رقــم الحــديث)155/  3(صــحيح البخــاري  أخرجــه البخــاري، 4

 .هدية الصيد
 ).352/  4(الهداية في شرح بداية المبتدي ، المرغيناني، )621/  2( اللباب في الجمع بين السنة والكتابالمنبجي،  5
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  ة نّ من السّ ة األدلّ 

 فال 1" َأنه نهى َعن أكل كل ِذي َناب من السَباع،"] صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم[َصح َعن النِبي ما  :أوالً 

   .َناب من السَباع وه ذألنّ  بعالضّ ذلك يخرج من  أن يجوز

الثْعَلُب َسُبٌع «وفي المصنف من أن  "اعبعلب من شر السّ الثّ " شيبة بأنّ  يما جاء في مسند أب :ثانياً 

  2 .ان ضعيفانحديث ماه »َال ُيْؤَكلُ 

  3»َوَمْن َيْأُكُل الثْعَلَب؟«: أو قال ؟"َيْأُكُل َذِلَك َأَحٌد  َأوَ : "سئل الرسول عن الثعلب قاللما  :ثالثاً 

سول الرّ  حديثحالل وحجتهم في ذلك، علب والثّ بع الضّ  أكل لحم بأنّ قال  وردوا على من

ْيد : " المعليه السّ  ئل ا سُ ولمّ  يد يؤكل،يد فليس كل الصّ ى لو كانت من الصّ فقالوا حتّ  "ِهَي من الص

َوَمْن َيْأُكُل «: أو َقالَ  ؟"َوَيْأُكل الضبع أحد: َرُسول صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم َعن أكل الضبع َفَقالَ ال

ُبَع؟ 4»الض  

                                                           

  .107أو / 86: ، صسبق تخريجه 1
المصـنف ، )هــ235: المتـوفى(، أبو بكر عبد اهللا بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن خواسـتي العبسـي أخرجه أبن أبي شيبة 2

 :، كتــاب الطــب، بــاب فــي الثعلــب يتــداوى بلحمــه، رقــم الحــديث)62/  5( مصــنف ابــن أبــي شــيبة= فــي األحاديــث واآلثــار
عبــد . 7: ،عــدد األجــزاء1409األولــى، : ةالرياض،الطبعــ –مكتبــة الرشــد : كمــال يوســف الحوت،الناشــر: المحقــق ،)23711(

، )528/  4( مصنف عبد الرزاق الصنعاني، )هـ211: المتوفى(الرزاق، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
ـــم الحـــديث  -المجلـــس العلمـــي: حبيـــب الـــرحمن األعظمي،الناشـــر: ، كتـــاب المناســـك، بـــاب الثعلـــب والقرد،المحقـــق)8741(:رق

الحـــديثين :الحكـــم علـــى الحـــديثين. 11: عـــدد األجـــزاء،1403الثانيـــة، : بيروت،الطبعـــة –المكتـــب اإلســـالمي : طلب مـــنالهنـــد،ي
 ).85/  2( جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد.ضعيفين

كــم علــى الح ،، بــاب الخــاء، خزيمــة بــن جــزي الســلمي)3796(:،رقــم الحــديث)102/  4( المعجــم الكبيــر للطبرانــيالطبرانــي،  3
صحيح وضعيف سنن ابن ، )هـ1420: المتوفى(إسناده ليس بالقوي وهو ضعيف ضعفه األلباني، محمد ناصر الدين : الحديث

من إنتاج مركز نـور  -المجاني  -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : ، مصدر الكتاب)3235(:،رقم الحديث)235|7( ماجة
تخريج أحاديث وآثار حياة  ،وضعفه المديهش، إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد الـرحمن. ريةاإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكند
، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير، قســم الســنة وعلومهــا، كليــة أصــول )283/  1( الحيــوان للــدميري مــن التــاء إلــى الجــيم

ن ناصــر الشــقاري، األســتاذ المشــارك، العــام عبــد اهللا بــ: الريــاض إشــراف –الــدين، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 
  .هـ1432/هـ 1431: الجامعي

الحـــديث ضـــعيف، : كتـــاب الصـــيد، بـــاب الضـــبع،الحكم علـــى الحـــديث). 1078/  2( ســـنن ابـــن ماجـــهأخرجـــه ابـــن ماجـــه،  4
، أشـرف )1868 - 303(:، رقـم الحـديث)204/  1(ضعيف سنن الترمذي  ،)هـ1420: المتوفى(األلباني، محمد ناصر الدين 
المكتـــب :الريـــاض،توزيع –مـــن مكتـــب التربيـــة العربـــي لـــدول الخلـــيج : زهيـــر الشـــاويش،بتكليف: علـــى طباعتـــه والتعليـــق عليـــه

  .م 1991 -هـ  1411األولى، : بيروت،الطبعة –االسالمي 
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علـــى  وهـــذا إن دلّ  الم لمـــن أكلهمـــا،ســـول عليـــه الّســـاســـتنكار الرّ ن الحـــديث يبـــيّ  أنّ  :وجـــه االســـتدالل
  . على استقباحه لهما ه يدلّ شيء، فإنّ 

وال : قـال مالـك علـب،بع والثّ بكراهـة أكـل الّضـ 2اف ألحنـلوقـول  1ةادة المالكّيـرأي السّ  :انيالقول الثّ 
  .باعئب والهر الوحشي واإلنسي وال شيء من السّ علب والذّ بع والثّ أكل الضّ ب أح

   3".َال آُكُلُه َوَال َأْنَهى َعْنُه : " َفَقالَ  ؟بعسول ماذا تقول في الضّ ئل الرّ سُ عندما  :الدليل

ِلَقْوِلِه .:. علببع والثّ أكل الضّ  ونيحل نالذي5 والسادة الحنابلة 4قول السادة الشافعية : القول الثالث
بع اعتبر الضّ :االستداللوجه ] 157: األعراف] [157: األعراف[ ��mw�v�uw�v�uw�v�uw�v�u�l:َتَعاَلى

ابة كانت مستط كذلكو  ،اتفترس بهوقالوا إن أنيابها ضعيفة ال تستطيع أن  ،يباتعلب من الطّ والثّ 
  ".  6بع ويبيعونه بين الصفا والمروة ، وكان الناس يأكلون الضّ عند العرب

  :ةنّ من السّ ة دلّ األ
ُبُع َصْيٌد َفِإَذا َأَصاَبُه اْلُمحْ «ديث ـح: أوالً  َوُيْؤَكلُ ِـ َكْبٌش ُمس ِرُم َفِفيِه َجَزاءٌ الض ألن الفداء ال  7» ن  

يكون إال فيما يؤكل، وهذا ما ينطبق على الثعلب، ففيه الفداء وذلك دليل على أنه صيد يؤكل، وفيه 
  9"ِفي الثْعَلِب َشاٌة "كما جا في الحديث 8. على المحرم الجزاء

                                                           

  ).19/  2( التهذيب في اختصار المدونةابن البراذعي،  1
  ).352/  4( الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  2
، كتـــاب جمـــاع أبـــواب مـــا يحـــل ويحـــرم مـــن )19387(:، رقـــم الحـــديث)536/  9( الســـنن الكبـــرى للبيهقـــيأخرجـــه البيهقـــي،  3

، تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إسناده ضعيف، المديهش. الحيوانات، باب ما جاء في الضبع والثعلب
  ).283/  1( إلى الجيم

 ).502/  4( البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمران،  4
 ).422/  9(المغني  ،ابن قدامة 5
 ).450/  1( زاد المهذب في فقة اإلمام الشافعيالشيرازي،  6
وقــال  ،بــاب بســم اهللا الــرحمن الــرحيم أول المناســك كتــاب الصــوم ،)623/  1( المســتدرك علــى الصــحيحينأخرجــه الحــاكم،  7

 ).243/  4(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  ،ححه األلبانيوص" حديث صحيح، : الحاكم
، )هـــ750: المتــوفى(ابــن التركمــاني، عــالء الــدين علــي بــن عثمــان بــن إبــراهيم بــن مصــطفى المــارديني، أبــو الحســن، الشــهير  8

  .دار الفكر: الناشر)212/  5(الجوهر النقي على سنن البيهقي
. ، كتــاب الحــج، جمــاع أبــواب جــزاء الصــيد، بــاب فديــة الثعلــب)9889:(رقــم الحــديث): 301/  5( الســننأخرجــه البيهقــي،  9

) هــ852: المتـوفى(اسناده صحيح، ابن حجر، أبو الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد العسـقالني : الحكم على الحديث
أبــو : ، بــاب محرمــات اإلحرام،تحقيــق، كتــاب الحــج)543/  2(فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر التلخــيص الحبيــر ط قرطبــة

  عاصم حسن بن عباس بن قطب
  .4: م،عدد األجزاء1995/هـ1416األولى، : مصر،الطبعة –مؤسسة قرطبة : الناشر
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ْيدِ : لى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقالَ َأن َرُسوَل اِهللا صَ حديث  :ثانياً  ِه لما  ورواية، ِهَي ِمَن الصجابَر بَن عبِد الل
ُبِع َأَصْيٌد ِهَي؟ َفَقالَ  ى : َنَعْم َفُقْلتُ : َأُيْؤَكُل؟ َفَقالَ : َنَعْم َفُقْلتُ : ُسئل َعِن الضِه َصلَسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل الل

 ُه َعَلْيِه َوَسل2»َما َزاَلِت اْلَعَرُب َتْأُكُلَها«: ما جاء في المصنف 1 .َنَعمْ : َم؟ َقالَ الل  

  4»َكاَن َال َيَرى ِبَأْكِل الثْعَلِب َبْأًسا«3َعْن َطاُوٍس األثر الوارد  :ثالثاً 

 فــنّص  ة أدلــتهم،لقــوّ عالــب وطبعــًا مثلهــا الثّ  باعأكــل لحــوم الّضــم يحــرّ الــذي هــو القــول  :اجحالــرّ القــول و 
عالـب باع والثّ والّضـباع ذي نـاب مـن الّسـ م كـلّ ريمون صـحيح وهـو تحـالمحرّ  إليهاستند  ذيديث الالح

 باعالّضـ أكل لّ تي تحوهنا األدلة الّ فهي ليست مستطابة،  وتأكل الجيف،، يدابها في الصّ ينأتستخدم 
لصـيد، وهـذا أنيابهـا ضـعيفة ال تقـوى علـى ا ، فقـد قـالوا بـأنّ بـل هـي ضـعيفة حيحةلـة الّصـليست باألدّ 

هـا ال تخـرج مـن فصـيلة أنّ  ى ولو كانـت ضـعيفة، فاألصـحّ يد حتّ ليس مؤكدًا، فهي تستخدمها في الصّ 
  . باع المفترسةالسّ 

  

  

  

  

  

                                                           

ـــذبائح، بـــاب الضـــبع)4323 (، رقـــم الحـــديث)200/  7( ســـنن النســـائيأخرجـــه النســـائي،  1 الحكـــم علـــى . ، كتـــاب الصـــيد وال
  ).826/  2( مشكاة المصابيحلباني في تحقيقه لكتاب، التبريزي، الحديث صحيح صححه األ: الحديث

الحكـم  .كتاب المناسك، بـاب الضـبع ،)8686:(، رقم الحديث)514/  4( مصنف عبد الرزاق الصنعانيأخرجه عبد الرزاق،  2
 1( إرواء الغليـلالتحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثـار فـي الحديث صحيح، صححه األلباني، : على الحديث

 /541.(  
من أكابر التابعين، تفقها فـي الـدين وروايـة للحـديث، وتقشـفا : طاووس بن كيسان الخوالنّي الهمدانّي، بالوالء، أبو عبد الرحمن 3

تــوفي حاجـا بالمزدلفــة أو بمنــى، . أصـله مــن الفــرس، ومولـده ومنشــأه فـي الــيمن. فـي العــيش، وجـرأة علــى وعــظ الخلفـاء والملــوك
 األعـالم ه الزركلـي،106:ت وكان يأبى القرب من الملـوك واألمـراء،. هشام بن عبد الملك حاّجا تلك السنة، فصلى عليه وكان

)3  /224.( 
  .، كتاب المناسك، باب الثعلب والقرد)8742 :)، رقم الحديث)529/  4( مصنف عبد الرزاق الصنعانيأخرجه عبد الرزاق،  4

  .والقرد
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  المبحث الثالث

بة معلّ وأحكام اللحوم الأم مثلجة كانت طازجة أسواء  1مستوردةالحيوانات اللحوم  أكل أحكام
  رهاوبيان أضراوالمواد الحافظة الموجودة فيها 

  جة ازجة أو المثلّ حوم المستوردة الطّ أحكام اللّ : المطلب األول

ة ة وغيـر اإلسـالميّ واإلسـالميّ  ،ةواألجنبّيـة ول الغربّيـحوم المستوردة من الدّ اللّ لقد كثر استيراد 

مــة؟ وكيــف كثــر الكــالم حولهــا، هــل هــي مباحــة أم محرّ  قــدو  ،بــالد المســلمينتمــأل األســواق فــي هــي و 

 قـول وبـاهللا التوفيـق إنّ أحـوم، لنـا مـن توضـيح بسـيط ألحكـام هـذه اللّ  فكـان ال بـدّ  ؟ذلـك بيل لمعرفةالسّ 

  :حوم تنطبق عليها عدة أحكامهذه اللّ 

  :تيةفيها الشروط اآل تحوم حالًال ال يشوبها شائب إذا تحققتكون هذه اللّ  الحالل،: أوال

  .تماأكله، فال يجوز الخنزير وغيره من المحرّ  ا يحلّ أن تكون ممّ  .1

  2.حيحة وشروطهاكاة الصّ ة، أي تتحقق فيها الذّ ريقة اإلسالميّ أن تكون مذبوحة على الطّ  .2

أن تكون مذبوحة من قبل المسلمين أو من قبـل أهـل الكتـاب، ألن اهللا أبـاح لنـا تنـاول أكلهـم  .3

 ].5:المائدة[} ل َلُهمْ َوَطَعاُم الِذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِحل َلُكْم َوَطَعاُمُكْم حِ {: وذبائحهم، قال تعالى

  .أن تكون قادمة من بالد فيها أهل كتاب، أو أهل دين سماوي .4

  : ابقة أيروط السّ حوم حرامًا وال يجوز أكلها بانتفاء الشّ تكون هذه اللّ  الحرام،: ثانياً 

  . ا ال يحل أكله، كلحم الخنزير وغيره من المحرماتإذا كانت ممّ  .1

                                                           

 ).2423/  3( معجم اللغة العربية المعاصرة مختار،، بالدجَلبها أو أحضرها من خارج ال 1
: بيــت األفكــار الدولية،الطبعــة: ، الناشــر)375/  4(موســوعة الفقــه اإلســالمي التــويجري، محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اهللا،  2

  .5: م،عدد األجزاء 2009 -هـ  1430األولى، 
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ول تــــذبح بطريقــــة الخنــــق، فكثيــــر مــــن الــــدّ  ،الميةاإلّســــ ريقــــةأن ال تكــــون مذبوحــــة علــــى الطّ  .2

بح ابـة نســبة مـن المخـدر قبـل الــذّ مـة، أو إعطـاء الدّ عق، فتصـبح فـي حكـم الميتــة المحرّ والّصـ

ة كثيـرة مــن دمـه وينشـأ عــن ذلـك ضــعف يحـدث ضـعفا وانكماشــا فـي قلبــه؛ لـذا ال تخـرج كمّيــ

  1.ذ بطعمهتغذيته والتلذّ 

المسلمين وغير أهل الكتاب كالمشركين والهندوس والمجوس أن تكون مذبوحة من قبل غير  .3

 .وغيرهم من الكفار والوثنيين

ة الدينّيـحـوم المسـتوردة مـن الـبالد الوثنيـة أو الّ أن تكون مستوردة من بالد كافرة، وال تحـل اللّ  .4

  2.ةكاليابان والهند والدول الشيوعيّ 

 .ليهاأن تكون مما أهل لغير اهللا به، أو لم يذكر اسم اهللا ع .5

  سوق فتوى للشيخ العالمة ابن باز عن حكم ذبائح الوثنيين والمشركين والكفارأوسوف 

صــرانية أو تـي ال تــدين غالبيتهـا باإلســالم أو النّ ول الّ حــوم المسـتوردة مــن الــدّ هـل يجــوز أكـل اللّ  -س 
  ين أو غيرهما؟اليهودية كالهند واليابان والصّ 

ما مة وٕانّ ذبائحهم محرّ  أكلها، ألنّ  ها ال يحلّ ة فإنّ ة أو شيوعيّ نيّ حوم واردة من بالد وثإذا كانت اللّ  -ج
اليــوم أحــل لكــم "  صــارى فــي قولــه عــز وجــلأبــاح اهللا للمســلمين طعــام أهــل الكتــاب وهــم اليهــود والنّ 

وهذا ما لم يعلـم المسـلم أنهـا . اآلية". ذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يبات وطعام الّ الطّ 
عق ونحوهما، فإن علم ذلك لم تحل له ذبيحتهم لقول رعي، كالخنق والصّ غير الوجه الشّ ذبحت على 

                                                           

  .أجزاء 7: ،عدد األجزاء)717/  2(هيئة كبار العلماء  هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أبحاث 1
ــريعة، -الزَحْيِلــّي، َوْهَبــة بــن مصــطفى أســتاذ ورئــيس قســم الفقــه اإلســالمّي وأصــوله بجامعــة دمشــق  2 ــة الشالفقــه اإلســالمي  كّلي

وهـي الطبعــة (عدلـة بالنسـبة لمـا سـبقها الرابعـة المنقحــة الم: دمشـق،الطبعة –سـورية  -دار الفكـر : الناشـر).2801/  4(وأدلتـه 
  . أبو أكرم الحلبّي عضو في ملتقى أهل الحديث/ ،أعده للشاملة10: ،عدد األجزاء)الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة
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م ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به والمخنقة والموقـوذة مت عليكم الميتة والدّ حرّ "  -سبحانه  -اهللا 
  1". يتم  ما ذكّ بع إالّ طيحة وما أكل السّ والمتردية والنّ 

بحيــث ال ُيعلــم هــل هــي مــن ذبــائح أهــل الكتــاب أو غيــرهم، فهــذه  فيهــا،المشــتبهة والمختلــف : ثالثــاً 

وأكثــر الشــبهات دارت حولهــا، كــأن تكــون مســتوردة مــن بــالد كــافرة أهلهــا أهــل كتــاب وُعلــم . مشــتبهة
أنهــم ذبحــوه علــى غيــر الطريقــة الشــرعية، أو مــا كــان مســتوردًا مــن بــالد أهــل الكتــاب، وذبحــه غيــر 

من بالد أهل الكتاب ولم تعلم كيفية تذكيته على وجه اليقين، بينما تدور  كتابي، أو ما كان مستورداً 
ه إذا اجتمـع حـاظر أّنـ: ةرعيّ ة، والقاعدة الشّ ه يذبح على غير الطريقة الشرعيّ ة في أنّ حوله شكوك قويّ 

إّن «الم ســول عليــه الّســودليــل ذلــك حــديث الرّ  2 .بهةم الحــاظر؛ ألنــه أحــوط وأبعــد عــن الّشــومبــيح ُقــدّ 
ُبَهاِت اْسـَتْبَرَأ الَحَالَل َبّيٌن َوٕاّن الَحَراَم َبّيٌن َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت َال َيْعَلُمُهّن َكِثيٌر ِمَن الّناِس، َفَمِن اتَّقى الشّ 
وِشـُك َأْن َيْرتَـَع ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفي الّشُبَهاِت َوَقَع ِفي الَحَراِم، َكالّراِعي َيْرَعى َحـْوَل الِحَمـى، يُ 

  :من هنا جاء الخالف في أقوال العلماء المعاصرين على قولين 3.»ِفيهِ 

} َوَطَعاُم الِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل َلُكمْ {: حوم المستوردة مباحة عمًال باآلية الكريمةاللّ  أنّ  :لالقول األوّ 

وقـد 4. ةرعيّ ريقـة الّشـها ذبحت على غيـر الطّ أنّ بائح اإلباحة إال إذا علمنا وتأكدنا واألصل في هذه الذّ 
 :الً أوّ . حيـث حمـل طعـامهم علـى ذبـائحهم شروط إلباحة أكل ما ذبحه الكتابيّ  جاء في الفقه المالكيّ 

روط جـاز أن ال يذبحه باسم األصنام، فإذا ذبحه بهـذه الّشـ: أن يكون مذبوحه حالًال له بشرعنا، ثانياً 

                                                           

ابــن  ).405 / 3( فتــاوى إســالميةإضــافة إلــى اللجنــة الدائمــة، وقــرارات المجمــع الفقهــي، ) الجبــرين/ ابــن العثيمــين/ ابــن بــاز( 1
، كتاب األطعمـة،حكم اللحـوم المسـتوردة مـن )23/32(فتاوى الشيخ ابن باز، )هـ1420: المتوفى(باز، عبد العزيز بن عبد اهللا 

  .جزءا 30: محمد بن سعد الشويعر،عدد األجزاء: البالد الشيوعية والمجوسية والوثنية،أشرف على جمعه وطبعه
  ).375/  4( موسوعة الفقه اإلسالمييجري، التو ). 348/  1(الفروق الكرابيسي،  2
، كتـاب المسـاقاة، بـاب أخـذ الحـالل ))1599( - 107:(، رقم الحـديث)1219/  3( صحيح مسلممتفق عليه، أخرجه مسلم،  3

 .، كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه)52:(، رقم الحديث)20/  1( ، صحيح البخاريأخرجه الخاري.وترك الشبهات
 .، كتاب األطعمة، حكم اللحوم المستوردة من البالد الشيوعية)19/  23( مجموع فتاوى ابن باز ز،ابن با4



143 

 2 .وكــذلك مــا ســموا عليــه المســيح فيــه روايتــان ال يؤكــل 1.ســميةة والتّ ّيــأكــل مــا ذبحــه دون اشــتراط النّ 
  4.ألّنصابهم ما ذبحوا يوم عيدهم أو وقال مالك تؤكل ذبائحهم المطلقة إالّ  3وقيل يؤكل

بعمــوم قولــه  اً محتّجــ المــالكيّ  5وأباحــه مجموعــة مــن المتــأخرين مــنهم القاضــي ابــن العربــي 

حيــث قــال فــي كتابــه، أحكــام القــرآن فــي ]. 5:المائــدة[ }وُتــوا اْلِكَتــاَب ِحــل َلُكــمْ َوَطَعــاُم الــِذيَن أُ {: تعــالى

تــي يبــات الّ يد وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب مــن الطّ الّصــ هــذا دليــل قــاطع علــى أنّ : تفســير هــذه اآليــة

ل جاجة ثم يطبخها هل تؤكـيفتل عنق الدّ  صرانيّ أباحها اهللا وهو الحالل المطلق، ولقد سئلت عن النّ 

ه حـالل لنـا هـا طعامـه مطلقـا، وكـل مـا يرونـه فـي ديـنهم فإّنـتؤكل ألنّ : معه أو تؤخذ منه طعاما فقلت

   6بهم اهللا فيه ما كذّ إالّ 

بائح ا الــذّ وأّمــ: مــن المعاصــرين حيــث قــال7د عبــده يخ محّمــوقــد اســتند إلــى هــذه الفتــوى الّشــ

َوَطَعاُم الـِذيَن ُأوتُـوا {: تعالى في قولهفالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك األطراف بنص كتاب اهللا 

مـن أن المـدار  المـالكيّ  وأن يعولوا على مـا قالـه اإلمـام الجليـل أبـو بكـر بـن العربـيّ } اْلِكَتاَب ِحل َلُكمْ 

وقــد .علــى أن يكــون مــا يــذبح مــأكول أهــل الكتــاب قسيســهم وعــامتهم ويعــد طعامــا لهــم كافــة، انتهــى

                                                           

  ).390/  1( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي،  1
  ).318/  4( التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدري،  2
ــاوىاللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء،  3 ــة الدائمــة  فت أحمــد بــن عبــد الــرزاق : ، جمــع وترتيــب)404/  22( 1 -اللجن

 .الرياض -اإلدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء : جزءا،الناشر 26: الدويش،عدد األجزاء
أحكام القـرآن البـن العربـي ط  )هـ543: المتوفى(ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر المعافري االشبيلي المالكي  4

 -هـــ  1424الثالثــة، : لبنان،الطبعــة –دار الكتــب العلميــة، بيــروت : محمــد عبــد القــادر عطا،الناشــر: ،تعليــق)42/  2(العلميــة 
  . 4:م،عدد األجزاء 2003

ولــد فــي . حــديثقــاض، مــن حفــاظ ال: هــو محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد المعــافري اإلشــبيلي المــالكي، أبــو بكــر ابــن العربــيّ  5
وصـنف كتبـا فـي الحـديث والفقـه واألصـول . إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبـرع فـي األدب، وبلـغ رتبـة االجتهـاد فـي علـوم الـدين

  ).230/  6( األعالم ، الزركلي،)ه543: (وولي قضاء إشبيلية، ت. والتفسير واألدب والتاريخ
  ).45/  2( أحكام القرآن البن العربي ط العلمية ابن العربي، 6
مفتـي الـديار المصـرية، ومـن كبـار رجـال اإلصـالح والتجديـد فـي اإلسـالم، : محمد عبده بن حسن خير اهللا، من آل التركماني 7

وتـولى . وأحـب فـي صـباه الفروسـية والرمايـة والسـباحة) بـالبحيرة(ونشـأ فـي محلـة نصـر ) مـن قـرى الغربيـة بمصـر(ولد في شنرا 
في محكمة االستئناف، فمفتيا للديار المصرية، واستمر إلى أن توفي باإلسكندرية، ودفن فـي  منصب القضاء، ثم جعل مستشارا

 ).252/  6( ، األعالم، الزركلي)هـ 1323(:ت.القاهرة
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ة كبــرى بــين العلمــاء فــي وقتــه مــا بــين مســتنكر لهــا د عبــده ضــجّ محّمــ يخأحــدثت هــذه الفتــوى مــن الّشــ

   2.ة المنارفي مجلّ  1د رشيد رضادها وتحمس لها تلميذه محمّ د لها، وممن أيّ ومؤيّ 

  

  :ييأتالفتوى فيما  .شيخ ابن باز تأكيدًا للحكمسوق هذه الفتوى للّ أو 

ج الذي ال نعلم عن ذبحهـا حيـث أن مثلّ جاج الحوم المستوردة من الخارج وكذلك الدّ ما حكم اللّ  -س 

  دون شراءها؟بعض العلماء ال يؤيّ 

علــى  أكلهــا مــا لــم تعلــم مــا يــدلّ  حــوم المــذكورة مســتوردة مــن بــالد أهــل الكتــاب حــلّ اللّ  تإذا كانــ -ج

لكـم  يبات وطعـام الـذين أوتـوا الكتـاب حـلّ لكم الطّ  حلّ اليوم أُ "  -سبحانه وتعالى  -حرمتها لقول اهللا 

وكون بعض المجازر في بعض بالد أهـل الكتـاب تـذبح ذبحـًا غيـر  ].5:المائدة" [لهم  م حلّ وطعامك

ــشــرعي ال يوجــب ذلــك تحــريم الــذّ  بيحــة تلــك الذّ  ى تعلــم أنّ بائح المســتوردة مــن بــالد أهــل الكتــاب حّت

 قتضـييى يعلـم مـا المة حتّـاألصل الحل والسّ  ، ألنّ تي تذبح ذبحًا غير شرعيّ نة من المجزرة الّ المعيّ 

  3.خالف ذلك

 المية فإنّ ه حرام، وحسب القاعدة اإلسّ بائح ألنّ وع من الذّ ه ال يجوز أكل مثل هذا النّ أنّ  :ثانيالقول الّ 

ة  بـذكاة شـرعيّ فـال يحـل شـيء منهـا إالّ  4حـريم،بائح التّ واألصل في الذّ  حريم،األصل في الحيوانات التّ 

حـوم مشـكوك رعي فـي هـذه اللّ الذكاة علـى الوجـه الّشـحريم إلى اإلباحة، وحصول نة تنقلها من التّ متيقّ 

                                                           

محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس الــدين بــن محمــد َبهــاء الــدين بــن مــنال علــي خليفــة القلمــوني، البغــدادي األصــل،  1
مــن الكتّــاب، العلمــاء بالحــديث واألدب والتــاريخ . وأحــد رجــال اإلصــالح اإلســالمي) المنــار(ب مجلــة صــاح: الحســيني النســب

ثــم أصــدر . ، الزم الشــيخ محمــد عبــده وتتلمــذ لــه)م 1935 - 1865= هـــ  1354 - 1282(ولــد ونشــأ فــي القلمــون . والتفســير
  ).126/  6( عالماأل،لبث آرائه في اإلصالح الديني واالجتماعي، الزركلي) المنار(مجلة 

 95: ، عـدد األجـزاء)246/  7( مجلـة البحـوث اإلسـالمية الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 2
  .جزءا

،ابـن بـاز، )416/  3( ، فتاوى إسـالميةإضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي) الجبرين/ ابن العثيمين/ ابن باز( 3
  .تاب األطعمة، حكم الدجاج المجمد، ك)23/18(فتاوى الشيخ ابن بازباز، 

  ).192/  1( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي،  4
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بح بـالخنق أو بضـرب الـرأس أو ه اشتهر من عادتهم أو عادة أكثـرهم الـذّ حريم؛ ألنّ فيه فتبقى على التّ 

  .عق الكهربائيّ بالصّ 

َأَكــَل َفــَال َتْأُكــْل، َفِإنَمــا  ِإَذا َأْرَســْلَت َكْلَبــَك الُمَعلــَم َفَقتَـَل َفُكــْل، َوإَِذا«الم سـول عليــه الّســحــديث الرّ  :ليلالــدّ 

َفَال َتْأُكْل، َفِإنَما َسمْيَت َعَلى َكْلِبَك «: ُأْرِسُل َكْلِبي َفَأِجُد َمَعُه َكْلًبا آَخَر؟ َقالَ : ُقْلتُ » َأْمَسَكُه َعَلى َنْفِسهِ 

م كلبـا آخـر أنـه ال يأكلــه ه إن وجـد مـع كلبـه المعلّــعلـى أّنــ فالحـديث يـدلّ  1»َولَـْم ُتَسـم َعَلـى َكْلـٍب آَخــرَ 

سـمية، يد مبـيح وهـو إرسـال الكلـب المعلـم إليـه مـع التّ تغليبـا لجانـب الحظـر، فقـد اجتمـع فـي هـذا الّصـ

 م من أكله،ى اهللا عليه وسلّ سول صلّ وغير مبيح وهو اشتراك الكلب اآلخر الذي لم يرسله لذا منع الرّ 

ه ال يعلـم مبيح وحاظر فيغلب جانـب الحظـر؛ ألّنـد بين شيئين حم المستورد من الخارج تردّ وكذلك اللّ 

شــرات واألخبــار التــي تنشــر فــي الجرائــد ة حســب النّ رعيّ رق غيــر الّشــكيــف ذبــح، مــع كثــرة ذبحــه بــالطّ 

  .والمجالت

  تي جاء فيها ة والّ وخالصة األمر نوردها في هذه الفتوى لمركز البحوث اإلسالميّ 

م، نــت مــن ذبــائح المســلمين فــالحكم فيهــا كمــا تقــدّ حــوم المســتوردة مــن الخــارج فــإن كاا اللّ وأّمــ"
صــارى ولــم يعــرف عــنهم أنهــم يقضــون علــى الحيوانــات وٕان كانــت مــن ذبــائح أهــل الكتــاب اليهــود والنّ 

فتؤكــل، وٕان عــرف عــنهم أنهــم يخنقونهــا أو يصــرعونها بالكهربــاء مــثال  -رع الكهربــائي ونحــوه بالّصــ
وا من غير المسـلمين وأهـل الكتـاب الشـيوعيين والملحـدين ة، وٕان كانها ميتّ حتى تموت فال تؤكل؛ ألنّ 

  2".قواهللا الموفّ . فال تؤكل ذبائحهم -ومشركي العرب ومن في حكمهم 

مسـك بعمـوم تهم وليس مع مخالفيهم من مسـتند سـوى التّ ة أدلّ حريم احتياطًا، لقوّ هو القول بالتّ  :اجحالرّ 

{{{{: : : : قوله تعـالىF.ْ/ /3ُ[!ُ� �1 
2�./ ����Dَ8�!
F.ْ/ /3ُ[!ُ� �1 
2�./ ����Dَ8�!
F.ْ/ /3ُ[!ُ� �1 
2�./ ����Dَ8�!
F.ْ/ /3ُ[!ُ� �1 
2�./ ����Dَ8�
ـ�Fَ. nُـ#"   !> �mَـ�I   "#ُـFَ. nـ�
> �mَـ�I   "#ُـFَ. nـ�
> �mَـ�I   "#ُـFَ. nـ�
> �mَـ�I{{{{]تـي صـوص الّ وهـذا العمـوم يخصـص بالنّ  ]5:المائـدة

ه إذا تنــازع حــاظر ومبــيح غلــب جانــب الحظــر، وقــولهم األصــل فــي ذبــائح أهــل الكتــاب علــى أّنــ تــدلّ 
ريقـــة حـــريم إال مـــا ذبـــح علـــى الطّ بائح التّ األصـــل فـــي الـــذّ  بأصـــل أقـــوى منـــه وهـــو أنّ : يعـــارض الحـــلّ 

                                                           

. ، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل بـه شـعر اإلنسـان)175:(، رقم الحديث)46/  1( صحيح البخاريأخرجه البخاري،  1
كتـاب الصـيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان بـاب الصـيد بـالكالب  ،))1929( - 3:(رقـم الحـديث:)1529/  3(صحيح مسـلم 

  .المعلمة
  ).365/  22( 1 -فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  2
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حـوم ويتـورع الكثيـر مـن المسـلمين عـن اللّ 2. حوم المسـتوردةيتضح تحريم اللّ  وبعد ذلك كله 1.رعيةالشّ 
مـة، حـوم المحرّ بة منها ويتوقْون في ذلك أشـد التـوقي مخافـة أن تكـون مـن اللّ ا المعلّ المستوردة ال سيمّ 

  3.وهذا سعي مشكور. رعيةريقة الشّ أو أن تكون قد ذبحت على خالف الطّ 

  

  

  وأضرارها بة والمواد الحافظة الموجودة فيهاحوم المعلّ لّ أحكام ال: انيالمطلب الثّ 

بة من حيث الحالل والحرام هو نفس الحديث عن أحكام حوم المعلّ إن الحديث عن أحكام اللّ 

فـال داعـي لإلعـادة،  حوم المستوردة، فهي تأخذ نفس األحكام، وقد تكلمنا عنهـا فـي المطلـب األولاللّ 

مـن بيـان  بة، هو الحديث عن المواد الحافظـة الموجـودة فيهـا، فـال بـدّ حوم المعلّ ولكن المختلف في اللّ 

  .أحكامها، وأضرارها

  حكمها، دالئل الحكم، وأضرارها 4 المواد الحافظة

مـا  مـت كـلّ شيد حرصت على سالمة الفـرد وسـالمة صـحته، فحرّ بوية بهديها الرّ ة النّ نّ السّ  إنّ 
لـــق اإلنســـان أال وهـــو إعمـــار األرض، فكيـــف حة لمنافاتـــه المقصـــد األساســـي مـــن خللّصـــ هـــو ضـــارّ 

  .ل باألمراض واألوهانيعمرها من تكلّ 

بغــرض ) مطعومــة أو مشــروبة(هــي المــواد المضــافة إلــى األغذيــة  :واد الحافظــةمعريــف بــالتّ ال: أوال

يت ونحو ذلك، ومنهـا مـا هـو صـناعي يـدخل فيـه حفظها أو تلوينها، منها ما هو طبيعي كالملح والزّ 
منع أو تأخير أو إيقاف تكاثر الجـراثيم : وفائدة هذا هو.ةة وغير العضويّ ركبات العضويّ كثير من الم

                                                           

 ).247/  7( ميةمجلة البحوث اإلسالالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  1
  ).657/  2( أبحاث هيئة كبار العلماءهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،  2
ــان  ،)هـــ1363: المتــوفى(البرقــوقي، عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحمن بــن ســيد بــن أحمــد األديــب المصــري  3 ــة البي /  153(مجل

 . 62: ، األعداد)138
افة علــى األطعمــة فــي الفقــه األســالمي، رســالة ماجســتير للباحثــة عائــدة غنــائم، جامعــة أحكــام المــواد الحافظــة والمضــ: انظــر 4

 .القدس



147 

لعة بصورة طازجـة وقد تظهر السّ . ثة للغذاء، أو تثبيت لونه بحيث يكون عامل جذب للمستهلكالملوّ 
نـة لوّ مـن المـواد الحافظـة والم عـال فـي ذلـك، ويرمـز لكـلّ ون المسـتخدم مـن أثـر فّ ا للّـوليست كذلك، لّمـ

  1.ة المضافةين يدل على نوع المادّ مع رقم معّ ) E(بالرمز 

  :المواد الحافظة تقسم إلى قسمين

يـت، ة تستخرج من مواد ال يثبـت ضـررها، كـالحفظ بـالملح والزّ حافظة طبيعيّ  وهو موادّ  :القسم األول

فــي المنـــافع واألصــل  ،والعســل، وهــذه المــواد الحافظــة، ال يمكــن الجــزم بحرمتهـــا، ألنهــا غيــر ضــارة
ُقـْل َمـْن َحـرَم ِزيَنـَة اللـِه الِتـي {] 29: البقـرة[} الِذي َخَلَق َلُكْم َما ِفـي اْألَْرضِ {: لقوله تعالى 2اإلباحة،

  ]5: المائدة[} ُأِحل َلُكُم الطيَباتُ {] 32: األعراف[} َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ 

قيمــة غذائيــة تضــاف إلــى الغــذاء لتحســين مظهــره وهــي مــواد ليســت لهــا  مــواد حافظــة :انيالقســم الثّــ

ة، أو قـد عة مـن مـواد كيميائيـة مضـرّ مصـنّ  عـام، وهـيجـزءا مـن الطّ ع أن تصـبح ويتوقّـ وتأخير فسـاده،

م كـذلك أكـل ومـا لـم يـذك ميتـة ال يجـوز أكـل شـيء منـه، ويحـرّ يدخل مواد من حيوانات غيـر مـذكاة، 

   3.خنزيركاة كالشيء من آدمي، أو حيوان ال تبيحه الذّ 

حـريم، والمنـع، كمـا ضـبط أهـل الفقـه فاألصـل فـي المضـاّر التّ  :حكم اسـتعمال المـواد الحافظـة: ثانياً 

  4 رياق، أو باالستقذار كالمخاط والبصاق، وغيرهاراب، والتّ بالبدن كالتّ  حريم بكل ما يضرّ التّ 

لقاعـدة الفقهيـة ومن هنا ممكن القول بتحريم كل ما هو ضار، وٕاباحة ما هـو نـافع، اسـتنادا ل

  1"حريماألصل في المنافع اإلباحة وفي المضار التّ "

                                                           

للدراسـات البيئيـة،  مجلة أسيوط،ناهد محمد وهبة، باحث أول بمعهد بحوث صحة الحيوان في اسيوط، / نفين عبد الغنيالنسر 1
 ،)3/18( حســــــــــام عفانــــــــــة فتــــــــــاوى دعفانــــــــــة حســــــــــام الــــــــــدين بــــــــــن موســــــــــى محمــــــــــد،. م2012 ،)4(العــــــــــدد ،)93(:ص

http://yasaloonak.net ) فبرايـر = هــ  1431هذا الكتاب هو أرشيف للفتاوى المطروحة على موقع الشيخ، حتى ذي القعدة
  ).م 2010

نهايـة السـول شـرح منهـاج  )هــ772: المتـوفى(اإلسنوي عبد الرحيم بـن الحسـن بـن علـي الشـافعّي، أبـو محمـد، جمـال الـدين  2
  .م1999 -هـ1420األولى : لبنان، الطبعة-بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر). 360/  1( الوصول

للدراسـات البيئيـة،  مجلة أسيوط،ناهد محمد وهبة، باحث أول بمعهد بحوث صحة الحيوان في اسيوط، / نفين عبد الغنيالنسر 3
 .)2/18: (فتاوى د حسام عفانة ابن عفانة،..م2012 ،)4(العدد ،)93(:ص

  ).220/  1( أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق افي، القر  4
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  حريم تي تثبت حكم التّ ة الّ األدلّ : ثالثاً 
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ي إلــى حــريم عنــد إطالقــه، ولمــا كــان تنــاول األغذيــة المشــتملة علــى إضــافات، قــد يــؤدّ هــي يفيــد التّ والنّ 
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*��خبيـث، ولمـا كـان مـن شـأن هـذه  كل ضارّ _ سبحانه وتعالى_م اهللا رّ ح .]157: األعراف[} } } } /ْ.,َ+

  2.ها تكون خبيثة منهيًا عنهاة من يتناول الغذاء المشتمل عليها، فإنّ اإلضافات اإلضرار بصحّ 

  ة نّ ة من السّ األدلّ 

ْســَالمِ «الم ســول عليــه الّســالرّ  حــديث :لالحــديث األوّ  وَعــْن َرُســوِل اللــِه  3» َال َضــَرَر َوَال ِضــَراَر ِفــي اْإلِ
ومـن ضـار أضـر "4»َمْن َضار َأَضر اللُه ِبِه، َوَمْن َشاق َشق اللـُه َعَلْيـهِ «: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َقالَ 

وظــاهر 5فــع وهــو أعــم رر خــالف النّ أهــل اللغــة أن الّضــرر هــو تفويــت المنفعــة وقــال ، والّضــ"اهللا بــه
  .األحاديث تحرم كل ما هو ضار

   6» من غش فليس مني«: في قوله–صلى اهللا عليه وسلم -حديث رسول اهللا  :انيالحديث الثّ 

                                                                                                                                                                          

السبكي، تقي الـدين أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الكـافي بـن علـي بـن تمـام بـن حامـد بـن يحيـي وولـده تـاج الـدين أبـو نصـر عبـد  1
ســـنه  منهـــاج الوصـــول إلـــي علـــم األصـــول للقاضـــي البيضـــاوي المتـــوفي). ((165/  3( اإلبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاجالوهـــاب، 

  بيروت-دار الكتب العلمية : ، الناشر))هـ785
القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة  ابـــن صـــالح، عبـــد الـــرحمن العبـــد اللطيـــف،. 3: م،عـــدد األجـــزاء 1995 -هــــ 1416: عـــام النشـــر

السـعودية،  عمادة البحث العلمـي بالجامعـة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة: ، الناشر)49/  1(المتضمنة للتيسير 
  ).25/  1(جمعة، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية . 2: م،عدد األجزاء2003/هـ1423األولى، : الطبعة

 .)4/  216( مجلة البيانالبرقوقي،  2
  .سبق تخريجه 3
ء إروا حسـن غريـب األلبـاني، ،حـديثعلـى الحكـم ال-)2342: (، رقـم الحـديث)785/  2( سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجـة،  4

  .)414/  3( الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
  ).166/  3( اإلبهاج في شرح المنهاجالسبكي،  5
  "من غش فليس مني"، كتاب اإليمان، باب قوله عليه السالم )102:(، رقم الحديث)99/  1(، صحيح مسلم أخرجه مسلم 6
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قـــًا بـــأخالقهم، وال يكـــون علـــى طــــريقتهم المســـلمين فـــال يكـــون متخلّ  أن مـــن غـــّش  :وجـــه االســـتدالل
ه يكـون غاّشـًا اس؛ فإّنـة بالّنـى إنتاج أو استيراد أغذية مشتملة على إضافات ضـارّ وعادتهم، ومن يتولّ 
  .اسلهم ولغيرهم من النّ 

لمـن هـي : صيحة ثالثًا قلنـاين النّ الدّ «: قال_ م ى اهللا عليه وسلّ صلّ _ سولحديث الرّ  :الثالحديث الثّ 
   1.»امتهمة المسلمين وعهللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمّ : يا رسول اهللا؟ قال

 صيحة، ومن صنع للمسلمين أغذية، فأضـاف إليهـا مـوادّ هو النّ  ين اإلسالميّ الدّ  أنّ  :وجه االستدالل
  2.ة بهم، أو استورد هذه األغذية، فلم ينصح لهم، ويكون بهذا هدم دعامة من دعامات اإلسالمضارّ 

حفاظـًا  مـا هـو ضـارّ  بتحـريم كـلّ ارع الحكـيم بـادر الّشـ فالعاقل يـدرك أنّ  ،من المعقول ليلالدّ  :الثالثّ 

واد مولألســف نجــد اآلن فــي األســواق أغذيــة مليئــة بــال. علــى صــحة اإلنســان، وتمشــيًا مــع مصــلحته

وقـــد رمـــز لهـــا : نـــةالمـــواد الملوّ : تقســـيم المـــواد المضـــافة إلـــى أربعـــة أقســـام رئيســـة هـــي وتـــمّ . الحافظـــة

تتبعــه ) E(وقــد رمـز لهــا بــالحرف : ةالمــواد الحافظــ. 199إلـى  100تتبعــه األرقــام مــن ) E(بـالحرف 

 300تتبعـه األرقـام مـن ) E(وقـد رمـز لهـا بـالحرف : مضـادات األكسـدة. 299إلى  200األرقام من 

. 499إلـى  400تتبعـه األرقـام مـن ) E(وقد رمز لها بـالحرف : تةالمواد المستحلبة والمثبّ . 399إلى 

لهــا أضــرارًا علــى  ة بــأنّ علميــة وصــحيّ المضــافة صــدرت تحــذيرات مــن جهــات  وكثيــر مــن هــذه المــوادّ 

ما سبق ونظرًا لجهالة حقيقة المواد المضافة ومـدى أضـرارها، ونظـرًا  وبناًء على كلّ  ،صحة اإلنسان

عة هـم مـع، وأكثـر المنتجـين لألغذيـة المصـنّ لضعف الثقة بالمنتجين، حيث يغلـب علـيهم الجشـع والطّ 

ديد مـــن المنتجـــات حـــالًال، فـــال بـــد مـــن الحـــذر الّشـــ ذين ال يعرفـــون حرامـــًا والمـــن غيـــر المســـلمين، اّلـــ

  3.شرابعام والّ بيعية في مجال الطّ المصنعة بشكل عام، وال بد من العودة إلى األشياء الطّ 

  تي تسببها المواد الحافظةاألضرار الّ : رابعاً 

                                                           

. اب اإليمــان، بــاب قولــه عليــه الســالم الــدين النصــيحة، كتــ)56:(رقــم الحــديث ،)21/  1( البخــاري صــحيحأخرجــه البخــاري،  1
  .، مسند الشاميين، حديث تميم الداري)16947:(، رقم الحديث)148/  28(مسند أحمد مخرجا  أخرجه اإلمام أحمد،و 

  ).4/  216( مجلة البيانالبرقوقي، 2 
للدراســات  مجلــة أســيوط،فــي اســيوط، ناهــد محمــد وهبــة، باحــث أول بمعهــد بحــوث صــحة الحيــوان / النســر نفــين عبــد الغنــي 3

  ). 3/18( :فتاوى د حسام عفانة ابن عفانة، .م2012 ،)4(العدد، )95 -93(:البيئية، ص
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قابة ت هيئات الرّ وقد نصّ . ي إلى حاالت سرطان على المدى الطويلتؤدّ  إن المواد الحافظة

دت كــذلك ثبــت ضــررها، وحــدّ ) لــوينللحفــظ أو التّ (نــة لغذائيــة علــى ضــرورة عــدم اســتخدام مــواد معيّ ا

نســـبة هـــذه المـــواد المســـموح باســـتخدامها، ألنهـــا بزيادتهـــا عـــن المعـــدل المطلـــوب تتحـــول إلـــى ســـموم 

  1. يتناولها اإلنسان

ي بالمصـاب إلـى ي إلى الفشل الكبدي أو الكلوي، أو تلف األعضاء، والذي قد ينتهـكما تؤدّ 

حة، أو اإلخــالل بوظــائف الجســم د اعــتالل الّصــًال فــي مجــرّ كــان هــذا اإلضــرار متمــثّ أالوفــاة وســواء 

البشـــري، أو إحـــداث أمـــراض ولـــو فـــي المســـتقبل، أو كـــان هـــذا اإلضـــرار يصـــل إلـــى حـــد اإلصــــابة 

أو أكثــر مــن يــًا إلــى ذهــاب منفعــة عضــو تــي ال يرجــى البــرء منهــا، أو مؤدّ بــاألمراض المزمنــة، أو الّ 

ي إلـى هـالك متنـاول األغذيـة المشـتملة علـى أعضاء البدن، أو اإلخالل بأدائه لهذه المنفعة، أو يـؤدّ 

، بمعنـى ال تضـروا أنفسـكم 3" ال ضـرر وال ضـرار" ينهـى عـن الضـرر فحـديث فـديننا 2.هذه اإلضافة

ة تحتـوي علـى مـواد ي الحذر وأخذ الحيطة عنـد شـرائه أغذيـفعلى المستهلك توخّ  4 وال يضركم غيركم

حة فــي األغذيــة، وأن يعلمــوا ة بالّصــمــة أو المضــرّ ناع اســتخدام المــواد المحرّ حافظــة،ويحرم علــى الّصــ

مــات، اس تنــاول المحرّ ذي ال تخفـى عليــه خافيــة، وأن يجنبـوا الّنــالّــ وجــلّ  أمــام اهللا عـزّ  ولونؤ مســهـم أنّ 

   5.وما فيه أضرار، وأن يبعدوهم عن الشبهات

ة اإلنسـان ر بصـحّ مواد تضّ  -حوم ومنها اللّ  - الحافظة المضافة إلى األغذيةالمواد  من إنّ 

 حــومواللّ  تســتخدمان فــي حفــظ األلبــان إال أنهمــا. وال يجــوز اســتخدامها كمــادة حافظــة لغــذاء اإلنســان

والنتريــت  نتــرات الصــوديوم مثــل وذلــك 6. ليمةة الّســشــريعات أو الممارســات الصــحيّ وذلــك بمخالفــة للتّ 

                                                           

 ).2/18( :فتـــاوى د حســـام عفانـــة ابـــن عفانـــة، .)396/17(فتـــاوى الشـــبكة اإلســـالمية  لجنـــة الفتـــوى بالشـــبكة اإلســـالمية، 1
/  1(مـــذكرة فـــي أصـــول الفقـــه ، )هــــ1393: المتـــوفى(د القـــادر الجكنـــي الشـــنقيطي محمـــد األمـــين بـــن محمـــد المختـــار بـــن عبـــ

  .1: م،عدد األجزاء 2001 ،5ط مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،: الناشر).24
  ).4/  216( مجلة البيان البرقوقي، 2
  .سبق تخريجه 3
صل الجامع إليضاح الـدرر المنظومـة فـي سـلك األ ،)هــ1347بعد : المتوفى(السيناوني، حسن بن عمر بن عبد اهللا المالكي  4

 .2: م،عدد األجزاء1928األولى، : مطبعة النهضة، تونس،الطبعة: ،الناشر)59/  3(جمع الجوامع 
 ).110/  61( 3ج : انظر أرشيف ملتقى أهل الحديثمجموعة من العلماء،  5
  .أكاديميا: ر،الناش)297 -296/ 1( الغذاء والتغذيةمصيقر، عبد الرحمن عبيد عوض،  6
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كجــم مــن /ملجــم 15تريــت مــادة ســامة للجســم إذا اســتخدمت بكميــة كبيــرة فلــو زاد التركيــز إلــى والن: 1

الـدهون، ، حيث يسبب أمراضًا كثيرة مثل مـرض السـرطان وزن الجسم يكون بال شك مميت لإلنسان

   2.فكان من األفضل االبتعاد عنها وغيرهاوالسكر، 

 الحفـاظ عليهـا يكـون ارع، فـإنّ ة للّشـريّ وٕاذا كانت المحافظة على النفس أحد المقاصـد الضـرو 

ة، إال بــالكف عــن ى الحفــاظ عليهــا فــي حــال الغــذاء المشــتمل علــى اإلضــافات الضــارّ واجبــًا، وال يتــأتّ 

مـــا ال يـــتم الواجـــب إال بـــه فهـــو " اســـتنادا لقاعـــدة  تناولهـــا، فيكـــون الكـــف عـــن تناولهـــا واجبـــًا شـــرعيًا،

  3".واجب

بع شهواته، دون ويقاوم خير من المؤمن الضعيف الذي يتّ  الذي يملك اإلرادة والمؤمن القوي
��DbWــ�� hــ� Mــ# �Zــ� ;ــ+�DbW��  AXــ�� hــ� Mــ# �Zــ� ;ــ+�DbW��  AXــ�� hــ� Mــ# �Zــ� ;ــ+�DbW��  AXــ�� hــ� Mــ# �Zــ� ;ــ+�AX  " " " " نف بوصــفه إيــاهمتميــز بــين مــا ينفعــه أو يضــره، كمــا ذّم القــرآن هــذا الّصــ

ِعيِف، َوِفي اْلُمْؤِمُن اْلَقِوي َخْيٌر َوَأَحب ِإَلى اللِه ِمَن اْلُمْؤِمِن الض " " و لقوله عليه السالم] 44:الفرقان"[

َلــْو َأنــي : ُكــل َخْيــٌر، اْحــِرْص َعَلــى َمــا َيْنَفُعــَك، َواْســَتِعْن ِباللــِه َوَال َتْعَجــْز، َفــِإْن َأَصــاَبَك َشــْيٌء، َفــَال َتُقــلْ 

  4 ".ْيَطانِ َقدَر اللُه، َوَما َشاَء َفَعَل، َفِإن َلْو َتْفَتُح َعَمَل الش : َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقلْ 

   

                                                           

وتكون علـى شـكل بلـورات ال لـون لهـا، أو علـى شـكل مسـحوق ( NaNo3(نترات الصوديوم هي مركبات كيميائية لها صيغة  1
أبيض، وتستخدم في اللحوم المصنعة كالسجق والالنشون، والنتريت هي مـواد سـامة تضـاف إلـى ملـح الطعـام إلنتـاج مـا يسـمى 

ناهد محمد وهبة، باحث أول بمعهـد / ع منتجات البسطرمة وغيرها، نفين عبد الغني النسربملح البارود والذي يستخدم في تصني
  .م2012 ،)4(العدد ،)96-93(:، للدراسات البيئية، انظر صمجلة أسيوطبحوث صحة الحيوان في اسيوط، 

ناهــد ســامي /د: رافقســم علــوم وتكنولوجيــا األغذيــة، إشــ ،7:ص ،مضــار المــواد المضــافة علــى اللحــومنهــى صــابر الــديب،  2
مجموعــة مــن  .جامعــة األزهــر ،كليــة االقتصــاد المنزلــي بقســم علــوم وتكنولوجيــا األغذيــة، أســتاذان ســامية الصــافي/ د يوســف،
  ).135- 15/ 5(: أرشيف ملتقى أهل الحديث انظرالعلماء، 

دار الكتـب : الناشـر)88/  2( لسـبكياألشـباه والنظـائر ل، )هــ771: المتـوفى(السبكي، تاج الدين عبد الوهـاب بـن تقـي الـدين  3
  .2: م،عدد األجزاء1991 -هـ1411األولى : العلمية،الطبعة

افتتاح الكتـاب باإليمـان وفضـائل الصـحابة والعلـم، كتاب ، )79: (، رقم الحديث)31/  1( ، سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجة 4
  ).5298(، رقم )1458/  3( مشكاة المصابيح، تحقيق األلباني، التبريزي ،صحيح: الحكم على الحديث.باب في القدر
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  الخاتمة

  :أهم النتائج والتوصيات

الحمــد هللا حمــدًا كثيــرًا كمــا ينبغــي لجــالل وجهــه وعظــيم ســلطانه، الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم 

قتنـي إلتمـام ك هـديتني ووفّ علـى أّنـيا اهللا الحمد  كل  الحمد الصالحات، وبتوفيقه تهدى الكائنات، فلك

  .م على من جعلته هاديًا ومبشرًا ونذيراً ي وأسلّ هذا العمل المتواضع، وأصلّ 

توصـــلت إليهـــا ســـالة كـــان ال بـــد مـــن إظهـــار بعـــض النتـــائج التـــي فـــي ختـــام هـــذه الرّ و  ،وبعـــد

  :أتيسالة، وأجملها فيما يصتها من بحثي في هذه الرّ استخلو 

فضـالت و ميكروبـات ورطوبـات فاسـدة و  ،م لما فيها من أضـرارالحكمة من تحريم الميتة والدّ  .1

 .في جسم الميتة بيثةخ

ي يسـببها أكـل لحـوم الخنزيـر، فمـن يأكـل الحكمة من تحريم لحم الخنزير وذلـك لألضـرار التّـ .2

تـي تنتقـل تي مـا زال العلـم يكتشـفها والّ والّ لحم الخنزير يصاب بالدياثة عدا األمراض األخرى 

بــدورها تــي ريطية، والّ ودة الّشــحتــى مــن جــراء مالمســته، بــل حتــى فضــالته مليئــة ببيــوض الــدّ 

 .باتات والخضروات وغيرهاتنتقل لإلنسان عن طريق تلوث ما يأكله من النّ 

  .مةمحرّ  ذبائح الكفار والمجوس والوثنيين ه رجس، كما أنّ م ألنّ بح لغير اهللا محرّ الذّ  .3

وطباعـًا تـورث مـن أكلهـا أخالقـًا  ،م اهللا أكـل الحيوانـات المفترسـة لمـا فيهـا مـن قـوة سـبعّيةحرّ  .4

  .غير إنسية

  .جاسة من جسمهازوال أثر النّ تلة قبل حبسها لمدة معينة ليجوز أكل الجالّ ال  .5

  .رية جميعها دون ذكاةجواز أكل الحيوانات البحّ  .6

 .والوبرلدل واليربوع والدّ والقنفذ ب والخيل يجوز أكل الضّ  .7
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مســــاح ألنــــه مــــن ذوي األنيــــاب ال يجــــوز أكــــل البرمائيــــات كالضــــفدع ألنــــه ســــام وكــــذلك التّ  .8

 .المفترسة

 يجوز أكل الفواسق كـالعقرب واألفعـى والـوزغ والغـراب األبقـع والفـأر وذلـك ألذاهـا وتعـديها ال .9

 .اس ومنها ما هو سامعلى النّ 

 .ويةليمة السّ باع السّ ها مستقذرة وأكلها ينافي الطّ ال يجوز أكل الحشرات ألنّ  .10

ة أو ثبـت أنهـا قـة غيـر شـرعييحوم المستوردة من الـبالد الغربيـة إذا ثبـت ذبحهـا بطر حرمة اللّ  .11

 .ذبحت من قبل الكفار، حتى لو كانت مذبوحة في بالد إسالمية

 .بة لكثير من األمراضحة ومسبّ حوم مضرة بالصّ تي توضع على اللّ المواد الحافظة الّ  .12

   .بيحة وتجعل لحمها حالًال طيباً ة تطهر الذّ بح بطريق شرعيّ كاة وهي الذّ الذّ  .13

  :أهم التوصيات

ة فـي شــأن تحــريم بعــض المطعومـات كلحــوم الخنزيــر والحيوانــات إعـداد رســائل علميــة شــرعي .1

 .المفترسة

دراســـة تبحـــث فـــي حقيقـــة األعـــالف التـــي تأكلهـــا الحيوانـــات فـــي هـــذه األيـــام وأهـــم مكوناتهـــا  .2

 .وحكمها الشرعي

 .إعداد دراسة تبحث عن الحكم الشرعي للمواد الحافظة وخطرها على صحة اإلنسان .3

المتبعة في المسالخ وبيان حكمهـا، مـع ضـرورة وضـع رقابـة  دراسة ميدانية حول طرق الذبح .4

  .شديدة عليها
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  مسرد اآليات القرآنية الكريمة

  الصفحة  رقم ا�ية  طرف ا�ية  السورة
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  سرد األحاديث النبوية الشريفةم

  الصفحة  الحديثطرف 
  134  ..."لَ َأَحرَاٌم الضب َيا َرُسوَل اِهللا؟ َقا

  20  ..."والَجَرادُ  السَمكُ  ميتتان َلَنا ُأِحلتْ 
  144  ..."ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك الُمَعلَم َفَقَتَل َفُكلْ 

  99  ..."َكْلًبا َكْلِبي َمعَ  َفَأِجدُ  َكْلِبي ُأْرِسلُ 
  65  ..".ُأْطِعمُ  َشْيءٌ  َماِلي ِفي َيُكنْ  َفَلمْ  َسَنةٌ  َأَصاَبْتَنا

َباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكل  َأْكلُ  57  ..."َحَرامٌ  الس  
  75   ..."الذئب بقتل السالم عليه النبي أمر
  75  ..."الوزغ بقتل السالم عليه النبي أمر
  75  ..."َفَواِسقَ  َخْمسِ  ِبَقْتلِ  السالم عليه َأَمرَ 

  142  ..."إّن الَحَالَل َبّيٌن َوٕاّن الَحرَاَم َبّيٌن َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاتٌ 
  110، 103  ..."شيء كل على اإلحسان كتب اهللا إن
  32  ..."شاة بها وذبحت حجرا كسرت جارية إن

  133   ..."ِبَضب  عليه السالم أن رجًال جاء إلى َرُسوِل اللهِ 
 َم ُأْهِدَي َلُه َلْحُم َضبى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَرُسوَل الل 133  ..".َأن  

  41  ..."فيها َفُكُلوا َغْيَرَها َجْدُتمْ وَ  ِإنْ 
  104  »ِشْئتَ  ِبَما الدمَ  َأْنِهرِ 
   67، 62  ..."َواْلَحِميرَ  َواْلِبَغالَ  اْلَخْيلَ  َخْيَبرَ  َيْومَ  َذَبُحوا َأنُهمْ 
  86  ..".َأِذنَ  وقد الغراب يأكل ممن ألعجب أنى
ا آُكلُ  الَ  ِإني 92  ..."ِبُكمْ َأْنَصا َعَلى َتْذَبُحونَ  ِمم  

  104  »َوَجل  َعز  اللهِ  اْسمَ  َواْذُكرِ  ِشْئَت، ِبَما الدمَ  َأْهِرقِ 
  14  ..."ِللطَواِغيتِ  َدرَها ُيْمَنعُ  الِتي :الَبِحيَرةُ 

  124  ..."َبَعَثَنا النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َثَالَث ِماَئِة رَاِكبٍ 
  137  "وهل يأكل الثعلب أحد"»الثْعَلُب َسُبٌع َال ُيْؤَكلُ «"عالثعلب من شر السبا

  53  ..."القيامة يوم إليهم وجلّ  عزّ  اهللا ينظر ال ثالثة
  71  ..."ُحرَم َعَلْيُكْم اْلِحَماُر اْألَْهِلي َوَخْيُلَها

   131، 129  ..."اْلَحَالُل َما َأَحل اللُه ِفي ِكتَاِبهِ 
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  الصفحة  الحديثطرف 
  131  يحكي عن القنفذ"َخِبيَثٌة ِمَن اْلَخَباِئِث 

  75  ..."قتلهن في المحرم على ليس الدواب من خمس
  71  ..."اْلَخْيُل ِلَثَالَثٍة َفِهَي ِلَرُجٍل ِسْترٌ 

  78، 77  ..".َلَهبٍ  َأِبي ْبنِ  ُعْتَبةَ  َعَلى السالم عليه الرسول َدَعا
  148  ..."لمن: الدين النصيحة ثالثًا قلنا

  95  "ُأمه َذَكاةُ  اْلَجِنينِ  َذكاةُ 
  96  "واللبة الحلق في الذكاة
  96  ..."اللبةِ  َبْينَ  َما الذَكاةُ 

  124  "السمكة الطافية حالل لمن أكلها
  138  ..".َال آُكُلُه َوَال َأْنَهى:" َفَقالَ  ؟الضبععن سئل 

ُبُع َصْيٌد َفِإَذا َأَصاَبُه اْلُمْحِرُم َففِ  138  ..".يِه َجزَاًء َكْبٌش الض  
  72  ..."َنَحْرَنا«عن َأْسَماَء 

  22  ..."َسْبعَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َمعَ  َغَزْوَنا
  31  "َفاْذَبْحهُ  َحيا َأْدَرْكته َفِإنْ 
َثةَ  الدَجاجَ  َيْحِبُس  كان   118  "َيْذَبُحَها ُثم  َأيامٍ  َثَال
ْسَالم َعَلْيِهم يعرض هجر سمجو  ِإَلى كتب   109   ..."َأَبوا َفِإن اْإلِ
 22  "َمْذُبوحٌ  الَبْحرِ  ِفي َشْيءٍ  ُكل  
  102، 101  ..."َفُكُله اَألْوَداجَ  أَفَرى َما كل
  101  ..".ناب قرض يكن لم ما األوداج، أفرى ما كل
  67  ..".اْلِبَغاُل؟ :ُقْلتُ  اْلَخْيلِ  ُلُحومَ  َنْأُكلُ  ُكنا
  36  ..."اْلُبْرَمةَ  َنْطُبخُ  ناكُ 

  134  يحكي عن الضب"َال آُكُلُه، َوَال ُأَحرُمهُ 
  111  "غرضا الروح في شيئا تتخذوا ال
  58  »ُيْشِبهُ  اللَبنَ  َفِإن أو قال  "،...اْلَحْمَقاءُ  َلُكمْ  ُتْرِضعُ  َال 
  110  "اهللا بعذاب تعذبوا ال

  148  »ْسَالمِ َال َضَرَر َوَال ِضرَاَر ِفي اْإلِ 
  50  »َديوثٌ  الجنة يدخل ال
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  الصفحة  الحديثطرف 
ُبِع َأَصْيٌد ِهَي؟ َفَقالَ  139  ..."َنَعمْ : لما ُسئل َعِن الض  

  105، 103  ..".السن ليس فكلوا، عليه اهللا اسم وذكر الدم أنهر ما
  102، 98، 90  " َفكلوهُ  َعَلْيه اهللا اسمُ  َوُذِكرَ  الدمَ  أْنَهرَ  َما
  126   ..."عن َدَواءً عليه السالم ا ذكره َطِبيٌب ِعْنَد َرُسوِل اِهللا م

  136  ..".َفَذَبَحَها ،َطْلَحَة أنه صاد أرنب ما روى عن َأَبي
  139  ..."َما زَاَلِت اْلَعَرُب تَْأُكُلَها
  148  "من غش فليس مني

  151  ..."ْؤِمنِ اْلُمْؤِمُن اْلَقِوي َخْيٌر َوَأَحب ِإَلى اللِه ِمَن اْلمُ 
 ِبي72  ..."َيْوَم َخْيَبَر َعْن ُلُحوِم الُحُمرِ عليه السالم َنَهى الن  

  101  ..."الشيطان شريطة عن ���� اهللا رسول نهى
  77  ..".ِذي ُكل  َأْكلِ  َعنْ  السالم عليه اهللا رسول نهى
  63   ..."الحمر لحوم أكل عن السالم عليه نهى
  56  ..."الطْيرِ  ِمنَ  ِمْخَلبٍ  ِذي ُكل  َعنْ  السالم عليه َنَهى
  62  ..."اْألَْهِليةِ  اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َعنْ  السالم عليه َنَهى
ْنِسيةِ  اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َعنْ  َخْيَبرَ  َيْومَ  السالم َعَلْيهِ  َنَهى   62  ..."اْإلِ
َلةِ  َأْكلِ  َعنْ  َنَهى ى َأْلَباِنَها َوُشْربِ  اْلَجال120  " ...فَ ُتْعلَ  َحت  
  116  ..."تحبس حتى ألبانها شرب وعن الجاللة، أكل عن نهى
  82  ..."َواْلُمَجثَمةِ  َوالنْهَبةِ  اْلَخْطَفةِ  َأْكلِ  َعنْ  َنَهى

  70، 62  ..."نهى َعْن َأْكِل ُلُحوِم اْلَخْيِل َواْلِبَغاِل َواْلَحِميرِ 
  63  "ِرْجٌس  ِإنَهافَ  اْألَْهِليِة، اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َعنْ  َنَهى
  125، 124، 20  "ميتته الحل ماؤه الطهور هو

  40  ..."َمْرَيمَ  اْبنُ  ِفيُكمْ  َيْنِزلَ  َأنْ  َلُيوِشَكن  ِبَيِدِه، َنْفِسي َوالِذي
  49  ..."َواِإلِبلِ  الَخْيلِ  َأْهلِ  ِفي َوالُخَيَالءُ  َوالَفْخرُ 

ُبَع؟َوَمْن َيأْ «: أو َقالَ  ؟"َوَيْأُكل الضبع أحد 138  »ُكُل الض  
  98  ..."ِبُلْحَمانٍ  َيْأُتوَنَنا اْلَباِدَيةِ  ِمنَ  َناًسا ِإن  اللهِ  َرُسولَ  َيا
ْئِب؟ ِفي َتُقولُ  َما اللهِ  َرُسولَ  َيا  81   ..."َقالَ  الذ  

  76  ..."العقور والكلب العادي، السبع المحرم يقتل
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 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

اآلبــادي، محمــد أشــرف بــن أميــر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الــرحمن، شــرف الحــق، الصــديقي، 

: ، ومعــه حاشــية ابــن القــيمي داودعــون المعبــود شــرح ســنن أبــ، )هـــ1329: المتــوفى(العظـيم 

ــــــــه ومشــــــــكالته، الناشــــــــر ــــــــي داود وٕايضــــــــاح علل ــــــــة : تهــــــــذيب ســــــــنن أب ــــــــب العلمي  –دار الكت

  . الثانية: بيروت،الطبعة

: المتـــوفى(ابـــن أبـــي أســـامة، أبـــو محمـــد الحـــارث بـــن محمـــد بـــن داهـــر التميمـــي البغـــدادي الخصـــيب 

أبـو الحسـن نـور : المنتقـيرث،بغية الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـا= مسند الحارث ، )هـ282

. د: ،المحقــق)هـــ 807: المتــوفى(الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان بــن أبــي بكــر الهيثمــي 

ــــــة : حســــــين أحمــــــد صــــــالح الباكري،الناشــــــر المدينــــــة  -مركــــــز خدمــــــة الســــــنة والســــــيرة النبوي

  .2: ،عدد األجزاء1992 – 1413األولى، : المنورة،الطبعة

الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي، الـرازي  ابن أبي حـاتم، أبـو محمـد عبـد

ســعد بــن / فريــق مــن البــاحثين بإشــراف وعنايــة د: تحقيــق ،علــل الحــديث، )هـــ327: المتــوفى(

ـــد و د ـــد اهللا الحمي ـــد الـــرحمن الجريسي،الناشـــر/ عب : مطـــابع الحميضـــي،الطبعة: خالـــد بـــن عب

  ). أجزاء ومجلد فهارس 6( 7: م،عدد األجزاء 2006 -هـ  1427األولى، 

ابن أبي حاتم، الرازي، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي، 

مكتبـة نـزار : أسـعد محمـد الطيـب، الناشـر: المحقـق،تفسير القرآن العظـيم، )هـ327: المتوفى(

  .ـه 1419 -الثالثة : المملكة العربية السعودية،الطبعة -مصطفى الباز 

: المتــوفى(أبــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر عبــد اهللا بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي 

كمــال يوســف : المحقــق،مصــنف ابــن أبــي شــيبة= المصــنف فــي األحاديــث واآلثــار، )هـــ235

  . 7: ،عدد األجزاء1409األولى، : الرياض،الطبعة –مكتبة الرشد : الحوت،الناشر
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 ،)هـ372: المتوفى(بي القاسم محمد، األزدي القيرواني، أبو سعيد المالكي ابن البراذعي، خلف بن أ

الــدكتور محمــد األمــين ولــد محمــد ســالم بــن : دراســة وتحقيــق ،التهــذيب فــي اختصــار المدونــة

 1423األولـى، : دار البحوث للدراسات اإلسالمية وٕاحياء التـراث، دبي،الطبعـة: الشيخ،الناشر

  .4: م،عدد األجزاء 2002 -هـ 

ابن التركماني،عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بـن مصـطفى المـارديني، أبـو الحسـن، الشـهير 

  .دار الفكر: ، الناشرالجوهر النقي على سنن البيهقي،)هـ750: المتوفى(

تفســـــير الفاتحـــــة ، )هــــــ1421: المتـــــوفى(ابـــــن العثمـــــين، محمـــــد بـــــن صـــــالح بـــــن محمـــــد العثيمـــــين 

 .3: هــ،عدد األجـزاء 1423، 1الجوزي،المملكة العربيـة السـعودية، طدار ابن : الناشر،والبقرة

  .فتاوى نور على الدرب -

) هـــ543: المتــوفى(ابــن العربــي، القاضــي محمــد بــن عبــد اهللا أبــو بكــر المعــافري االشــبيلي المــالكي 

دار : محمـد عبـد القـادر عطا،الناشـر: ،تعليـق)42/  2(ط العلميـة  أحكام القرآن البن العربـي

  .4:م،عدد األجزاء 2003 -هـ  1424الثالثة، : لبنان،الطبعة –كتب العلمية، بيروت ال

 إعــالم )هـــ751: المتــوفى(محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين الجوزيــة  ،القــيم ابــن

 –دار الكتـب العلميـة : محمد عبد السالم إبراهيم، الناشر: تحقيق العالمين رب عن الموقعين

  .4 :م،عدد األجزاء1991 -هـ 1411األولى،  :ييروت،الطبعة

، )هــ415: المتـوفى(أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن الشافعّي ،ابن المحاملي

دار البخــارى، : عبــد الكـريم بـن صــنيتان العمري،الناشـر: المحقـق ،اللبـاب فــي الفقـه الشــافعي

  .هـ1416األولى، : عةالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطب

: المتـــوفى(ابــن النِقيـــب، أحمـــد بـــن لؤلـــؤ بـــن عبـــد اهللا الرومـــي، أبـــو العبـــاس، شـــهاب الـــدين الشـــافعي 

ــــــدة الســــــالك وعــــــدة الناســــــك، )هـــــــ769 ــــــراِهيم  ،عم ــــــن إب ــــــُد اهللا ب ــــــم عب ــــــاِدُم الِعل راجعــــــه َخ

  .م 1982األولى، : الشؤون الدينية، قطر،الطبعة: األنَصاري،الناشر
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ــــتح  ،)هـــــ861: المتــــوفى(كمــــال الــــدين محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد السيواســــي المعــــروف ،مابــــن الهما ف

  .10: بدون طبعة وبدون تاريخ،عدد األجزاء: دار الفكر،الطبعة: الناشر،القدير

 ،األعظمـــي: ت موطـــأ مالـــك، )هــــ179: المتـــوفى(بـــن عـــامر األصـــبحي المـــدني  ،ابـــن أنـــس، مالـــك

ـــان لألعمـــال : محمـــد مصـــطفى األعظمي،الناشـــر: المحقـــق ـــد بـــن ســـلطان آل نهي مؤسســـة زاي

م،عــــدد  2004 -هـــــ  1425األولــــى، : اإلمارات،الطبعــــة –أبــــو ظبــــي  -الخيريــــة واإلنســــانية 

  .8: األجزاء

دار : الناشــر،المدونــة، )هـــ179: المتــوفى(ابــن أنــس، مالــك بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي المــدني 

  .4: د األجزاءم،عد1994 -هـ 1415األولى، : الكتب العلمية،الطبعة

 ابــن العثيمين،محمــد بــن صــالح بــن محمــد)/هـــ1420: المتــوفى(ابــن بــاز، عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا 

 فتاوى إسـالمية، )هـ1430: المتوفى(الجبرين، عبد اهللا بن عبد الرحمن )/هـ1421: المتوفى(

، دار الــــوطن للنشــــر: ، محمــــد بــــن عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد اهللا المسند،الناشــــر)جمــــع وترتيــــب(

  .م 1994 -هـ  1414، 1ط: الرياض،الطبعة

محمـد : أشـرف علـى جمعـه وطبعـه، العالمـة عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه اهللا مجموع فتاوى

  .30: بن سعد الشويعر،عدد األجزاء

المدخل ، )هــ1346: المتوفى(ابن بدران عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد 

مؤسســـة : عبـــد اهللا بـــن عبـــد المحســـن التركي،الناشـــر. د: حقـــقالم،إلـــى مـــذهب اإلمـــام أحمـــد

  .1401الثانية، : بيروت،الطبعة –الرسالة 

ـــــي بـــــن خلـــــف بـــــن عبـــــد الملـــــك ،ابـــــن بطـــــال شـــــرح صـــــحيح ، )هــــــ449: المتـــــوفى(أبو الحســـــن عل

ـــــارى ـــــق،البخ ـــــراهيم،دار النشـــــر: تحقي ـــــن إب ـــــو تمـــــيم ياســـــر ب ـــــة الرشـــــد : أب الســـــعودية،  -مكتب

  .10: م،عدد األجزاء2003 -هـ 1423ية، الثان: الرياض،الطبعة
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ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن 

ـــة )هــــ728: المتـــوفى(محمـــد الحرانـــي الحنبلـــي الدمشـــقي  اقتضـــاء الصـــراط المســـتقيم لمخالف

دار عـــالم الكتـــب، بيـــروت، : رالناشـــ ،ناصـــر عبـــد الكـــريم العقـــل: المحقـــق ،أصـــحاب الجحـــيم

  .2: م، عدد األجزاء1999 -هـ 1419السابعة، : الطبعة ،لبنان

) هــ741: المتـوفى(أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد اهللا، الكلبـي الغرنـاطي ،ابن جزي

 .1: ،عدد األجزاءالقوانين الفقهية

ــَد، الت ميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، الُبســتي ابــن حبــان، محمــد بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعب

ــــان مخرجــــا، )هـــــ354: المتــــوفى( ــــن بلب ــــب اب ــــان بترتي ــــن حب شــــعيب : ،المحقــــقصــــحيح اب

: ،عـدد األجـزاء1993 – 1414الثانيـة، : بيروت،الطبعـة –مؤسسة الرسالة : األرنؤوط،الناشر

  ).جزء ومجلد فهارس 17( 18

، الدراية فـي )هـ852 :المتوفى(عسقالني ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ال

 –دار المعرفـة  :السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني،الناشـر :تخريج أحاديث الهداية المحقق

  .2 :بيروت،عدد األجزاء

أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد المــؤمن بــن معلــى الحســيني الحصــني، تقــي الــدين الشــافعي  ابــن حريــز،

ــة األخيــ، )هـــ829: المتــوفى( ــي حــل غايــة اإلختصــاركفاي علــي عبــد الحميــد : ، المحقــقار ف

ـــى، : دمشـــق،الطبعة –دار الخيـــر : بلطجـــي ومحمـــد وهبـــي سليمان،الناشـــر ،عـــدد 1994األول

  .1: األجزاء

، )هــــ456: المتـــوفى(ابـــن حـــزم، أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد األندلســـي القرطبـــي الظـــاهري 

: بدون طبعة وبـدون تاريخ،عـدد األجـزاء: لطبعةبيروت،ا –دار الفكر : الناشر،المحلى باآلثار

12.  
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مسـند اإلمـام ، )هــ241: المتـوفى(أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني ،بن حنبلا

د عبــد اهللا بــن : إشــراف،عــادل مرشــد، وآخرون -شــعيب األرنــؤوط : ،المحقــقأحمــد بــن حنبــل

  .م2001 -هـ  1421األولى، : ة،الطبعمؤسسة الرسالة: الناشر،عبد المحسن التركي

: المتـــوفى(ابـــن حيـــان، األندلســـي، أبـــو حيـــان محمـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن يوســـف أثيـــر الـــدين  

 –دار الفكــر : صــدقي محمــد جميل،الناشــر: المحقــق ،البحــر المحــيط فــي التفســير، )هـــ745

 .هـ 1420: بيروت،الطبعة

) هــ745: المتـوفى(ف بـن علـي بـن يوسـف ابن حيان،أثير الدين األندلسي، أبو حيان محمد بن يوس

ــــــي التفســــــير  –دار الفكــــــر : صــــــدقي محمــــــد جميل،الناشــــــر: ،المحقــــــقالبحــــــر المحــــــيط ف

  .هـ 1420: بيروت،الطبعة

ابــن خلكــان، البرمكــي اإلربلــي، أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبــي بكــر 

: إحسـان عبــاس، الناشــر: المحقــق ،مــانوفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الز ، )هـــ681: المتـوفى(

  .1994، 1: بيروت، الطبعة –دار صادر 

: المتـــوفى(ابـــن راهويـــه، أبـــو يعقـــوب إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن مخلـــد بـــن إبـــراهيم الحنظلـــي المـــروزي 

: عبـد الغفـور بـن عبـد الحـق البلوشي،الناشـر. د: المحقـق،مسند إسحاق بـن راهويـه، )هـ238

  .5: ،عدد األجزاء1991 – 1412األولى، : لمنورة،الطبعةالمدينة ا -مكتبة اإليمان 

: المتـــوفى(ابـــن رشـــد الحفيـــد، أبـــو الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي  

: ط،تـاريخ النشـر.القـاهرة،د –دار الحـديث : الناشـر،بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد، )هـ595

  .4: م،عدد األجزاء 2004 -هـ 1425

ـــان والتحصـــيل والشـــرح ، )هــــ520: المتـــوفى(أبـــو الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد القرطبـــي  ابـــن رشـــد، البي

دار الغــرب : د محمــد حجــي وآخرون،الناشــر: حققــه ،والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة

 18( 20: م،عــدد األجــزاء 1988 -هـــ  1408الثانيــة، : لبنان،الطبعــة –اإلســالمي، بيــروت 

  ).ومجلدان للفهارس
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: المحقـق،المحكـم والمحـيط األعظـم، )هــ458: ت(أبو الحسن علي بـن إسـماعيل المرسـي ،ابن سيده

 -هـــــ  1421األولــــى، : بيروت،الطبعــــة –دار الكتــــب العلميــــة : عبــــد الحميــــد هنداوي،الناشــــر

  ).مجلد للفهارس 10( 11: م،عدد األجزاء 2000

: الناشــر ،لمتضــمنة للتيســيرالقواعــد والضــوابط الفقهيــة اابــن صــالح، عبــد الــرحمن العبــد اللطيــف، 

عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة اإلســــالمية، المدينــــة المنــــورة، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، 

  .2: م،عدد األجزاء2003/هـ1423األولى، : الطبعة

، منــار الســبيل فــي شــرح الــدليل، )هـــ1353: المتــوفى(ابــن ضــويان، إبــراهيم بــن محمــد بــن ســالم 

ـــر الشاويش،ال: المحقـــق م، 1989-هــــ 1409الســـابعة : المكتـــب اإلســـالمي،الطبعة: ناشـــرزهي

  .2: عدد األجزاء

، )هـــ1252: المتــوفى(ابـن عابــدين، محمـد أمــين بــن عمـر بــن عبــد العزيـز عابــدين الدمشــقي الحنفـي 

الثانية، : بيروت،الطبعة-دار الفكر: ، الناشر)رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين

  .6: د األجزاءم،عد1992 -هـ 1412

ـــوير1284: محمـــد الطـــاهر الوفـــاة ،ابـــن عاشـــور ـــر والتن  دار ســـحنون للنشـــر: ، دار النشـــر، التحري

  .م1997 -تونس  -والتوزيع 

التحريـــر )هــــ1393 :المتـــوفى(ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر التونســـي 

 30 :هــ، عـدد األجـزاء 1984: تـونس، سـنة النشـر –الدار التونسية للنشـر  :الناشر ،والتنوير

  .في قسمين 8والجزء رقم (

: المتـــوفى(ابـــن عبـــد البـــر، أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن عاصـــم النمـــري القرطبـــي 

ـــــة، )هــــــ463 ـــــه أهـــــل المدين ـــــي فق ـــــافي ف ـــــك : المحقـــــق ،الك محمـــــد محمـــــد أحيـــــد ولـــــد مادي

: العربيــــة الســــعودية،الطبعةمكتبــــة الريــــاض الحديثــــة، الريــــاض، المملكــــة : الموريتاني،الناشــــر

  .2: م،عدد األجزاء1980/هـ1400الثانية، 
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النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في االحتجاج بالسنة ابن عثمان عمر بن عبد العزيز، 

 78-77العـددان  - 20السنة : الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة،الطبعة: الناشر ،اآلحادية

  .م1988/ـه1408جماد اآلخر  -محرم 

تفســير  ،)هـــ803: المتــوفى(الــورغمي، محمــد بــن محمــد التونســي المــالكي، أبــو عبــد اهللا  ،ابــن عرفــة

ــــــة ــــــن عرف ــــــق،اب ــــــة الزيتونيــــــة : حســــــن المناعي،الناشــــــر. د: المحق  –مركــــــز البحــــــوث بالكلي

  .2: م،عدد األجزاء 1986األولى، : تونس،الطبعة

د أو أبــــو محمــــد، شــــهاب الــــدين المــــالكي ابــــن عســــكر، عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد البغــــدادي، أبــــو زيــــ

: ، وبهامشــهإرشــاد الســالك إلــى أشــرف المســالك فــي فقــه اإلمــام مالــك، )هـــ732: المتــوفى(

ـــراهيم بـــن حسن،الناشـــر ـــدة إلب ـــابي الحلبـــي : تقريـــرات مفي ـــة ومطبعـــة مصـــطفى الب شـــركة مكتب

  .1: الثالثة،عدد األجزاء: وأوالده، مصر،الطبعة

: المتـوفى(حمد عبد الحق بن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام المحـاربي ابن عطية األندلسي، أبو م

عبـــد : المحــرر الـــوجيز فـــي تفســـير الكتــاب العزيـــز، المحقـــق=  تفســـير ابـــن عطيـــة، )هـــ542

  .هـ 1422 -األولى : بيروت،الطبعة –دار الكتب العلمية : السالم عبد الشافي محمد،الناشر

هـذا ( http://yasaloonak.net فتـاوى د حسـام عفانـةابن عفانة، حسام الدين بن موسى محمد، 

فبرايـر = هــ  1431الكتاب هو أرشيف للفتاوى المطروحة على موقع الشـيخ، حتـى ذو القعـدة 

  ).م 2010

دار العاصمة، الرياض، المملكة : الناشر ،الملخص الفقهيابن فوزان، صالح، بن عبد اهللا الفوزان، 

  .2: هـ،عدد األجزاء1423ى، األول: العربية السعودية، الطبعة

حاشـية الـروض ، )هــ1392: المتـوفى(عبد الرحمن بـن محمـد العاصـمي الحنبلـي النجـدي ،ابن قاسم

   7: هـ،عدد األجزاء 1397 -األولى : ،الطبعة)بدون ناشر: (الناشر المربع،
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الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد المقدســي الجمــاعيلي الحنبلــي، أبــو الفــرج، شــمس ،ابــن قدامة

دار الكتـــاب العربـــي للنشـــر : الناشـــر،الشـــرح الكبيـــر علـــى مـــتن المقنـــع، )هــــ682: المتـــوفى(

  .محمد رشيد رضا صاحب المنار: والتوزيع،أشرف على طباعته

نســـبة إلـــى معتـــق أبيـــه ســـودون (ابـــن ُقطُلوبغـــا، أبـــو الفـــداء زيـــن الـــدين أبـــو العـــدل قاســـم الســـودوني  

محمـد خيـر رمضـان : المحقـق تـاج التـراجم،، )هــ879: ىالمتـوف(الجمالي الحنفـي ) الشيخوني

: م، عـــدد األجـــزاء1992-هــــ  1413األولـــى، : دمشـــق، الطبعـــة –دار القلـــم : يوسف،الناشـــر

14.  

الجــواب ، )هـــ751: المتــوفى(محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ،ابــن قــيم، الجوزية

ــدو  ــداء وال ــدواء الشــافي أو ال المغــرب،  –دار المعرفــة : الناشــراء، الكــافي لمــن ســأل عــن ال

  .1: عدد األجزاء،م1997 -هـ 1418األولى، : الطبعة

جـامع ) هــ761: المتـوفى(ابن كيكلدي، صالح الدين أبو سعيد خليل بـن عبـد اهللا الدمشـقي العالئـي 

الثانيـة، : بيروت،الطبعـة –عالم الكتب : حمدي عبد المجيد السلفي،الناشر: المحقق،التحصيل

1407 – 1986.  

سنن ابن ، )هـ273: المتوفى(ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد 

فيصـــل عيســـى  -دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة : حمـــد فـــؤاد عبـــد الباقي،الناشـــر: تحقيـــق ،ماجـــه

  .2: البابي الحلبي،عدد األجزاء

: المتــوفى(د بــن عبــد العزيــز بــن عمــر الحنفــي أبــو المعــالي برهــان الــدين محمــود بــن أحمــ ،ابــن َمــاَزةَ 

  عبد الكريم سامي الجندي: المحقق. المحيط البرهاني في الفقه النعماني، )هـ616

إكمال ، )هـ672: المتوفى(محمد بن عبد اهللا، الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، جمال الدين  ابن مالك،

جامعة أم القـرى : لغامدي،الناشر،دانسعد بن حم: ،المحقق)604/  2( اإلعالم بتثليث الكالم

 .2: م،عدد األجزاء1984هـ 404األولى، : المملكة السعودية،الطبعة -مكة المكرمة  -
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ابــن مفلــح، محمــد بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد اهللا، شــمس الــدين المقدســي الرامينــى ثــم الصــالحي 

 بــن عبــد المحســن عبــد اهللا: الفــروع وتصــحيح الفــروع المحقــق، )هـــ763: المتــوفى(الحنبلــي 

  .11: مـ،عدد األجزاء 2003 -هـ  1424األولى : مؤسسة الرسالة،الطبعة: التركي،الناشر

، محمــد بـن مكــرم بــن علــى، أبـو الفضــل، جمــال الــدين ابـن منظــور األنصــاري الرويفعــى ابـن منظــور

 -ثـة الثال: بيـروت، الطبعـة –دار صـادر : الناشر ،لسان العرب، )هـ711: المتوفى(اإلفريقى 

  .15: هـ، عدد األجزاء 1414

وضــع حواشــيه ،)هـــ970: المتــوفى(ابــن نجــيم زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف المصــري 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت : الناشـر ،الشيخ زكريا عميرات، األشـباه والنظـائر: وخرج أحاديثه

  .م 1999 -هـ  1419األولى، : لبنان،الطبعة –

شرف الدين،  ،بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسيأبو النجا، موسى 

عبــد الــرحمن بــن علــي بــن : المحقــق،زاد المســتقنع فــي اختصــار المقنــع، )هـــ968: المتــوفى(

  .الرياض –دار الوطن للنشر : محمد العّسكر،الناشر

ـــو النجـــا، موســـى بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن ســـالم بـــن عيســـى بـــن ســـالم الحجـــاوي  المقدســـي، ثـــم أب

: المحقق ،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، )هـ968: المتوفى(الصالحي، شرف الدين، 

  .4: لبنان،عدد األجزاء –دار المعرفة بيروت : عبد اللطيف محمد موسى السبكي،الناشر

 مســـند أبـــي داود، )هــــ204: المتـــوفى(أبـــو داود ســـليمان بـــن داود بـــن الجـــارود الطيالســـي البصـــرى 

مصــر،  –دار هجــر : الــدكتور محمــد بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: ، المحقــقلطيالســيا

  .4: م، عدد األجزاء 1999 -هـ  1419األولى، : الطبعة

أبــــو داود، ســــليمان بــــن األشــــعث بــــن إســــحاق بــــن بشــــير بــــن شــــداد بــــن عمــــرو األزدي السِجْســــتاني 

أبـي معـاذ طـارق : تحقيق،السجسـتاني رواية أبي داود مسائل اإلمام أحمد، )هـ275: المتوفى(

 -هــــ  1420األولـــى، : مكتبـــة ابـــن تيميـــة، مصـــر،الطبعة: بـــن عـــوض اهللا بـــن محمد،الناشـــر

  .م 1999
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أبــــو داود، ســــليمان بــــن األشــــعث بــــن إســــحاق بــــن بشــــير بــــن شــــداد بــــن عمــــرو األزدي السِجْســــتاني 

 –ؤسســـــة الرســـــالة م: شـــــعيب األرناؤوط،الناشـــــر: ، المحقـــــقالمراســـــيل، )هــــــ275: المتـــــوفى(

 .1: ،عدد األجزاء1408،األولى،: بيروت،الطبعة

دار  زهرة التفاسـير، )هــ1394: المتوفى(محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف  ،أبو زهرة

  أبو إبراهيم حسانين / ،أعده للشاملة10: دار الفكر العربي، عدد األجزاء: النشر

: مصـدر الكتـاب،شـرح كتـاب اإليمـان، بـن عبـد الـرحمنأبي عبيـد الراجحـي، عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا

 ،http://www.islamweb.netاإلســـــــالمية،،دروس صـــــــوتية قـــــــام بتفريغهـــــــا موقـــــــع الشبكة

  .درسا 14 -الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

 ،مركـز خدمـة السـنة والسـيرة :تحقيـق ،إتحاف المهرة بالفوائـد المبتكـرة مـن أطـراف العشـرة

 :،الناشـر)راجعـه ووحـد مـنهج التعليـق واإلخـراج(ف د زهير بن ناصـر الناصـر بإشرا

ومركـــز خدمـــة الســـنة  -) بالمدينـــة(مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف 

 :م،عـــدد األجـــزاء 1994 -هــــ  1415 ،األولـــى :،الطبعـــة)بالمدينـــة(والســـيرة النبويـــة 

19.  

ـــة األصـــحاب دار الجيـــل، : لبجاوي،الناشـــرعلـــي محمـــد ا: المحقـــق ،االســـتيعاب فـــي معرف

  .4: م،عدد األجزاء1992 -هـ  1412األولى، : بيروت،الطبعة

نهاية ) هـ772: المتوفى(اإلسنوي عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين 

األولـى : لبنـان، الطبعـة-بيـروت-دار الكتـب العلميـة : ، الناشـرالسول شـرح منهـاج الوصـول

  .م1999 -هـ1420

ـــــب، ـــــب فـــــي شـــــرح روض الطال دار الكتـــــاب : ،الناشـــــر4: عـــــدد األجـــــزاء أســـــنى المطال

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: اإلسالمي،الطبعة
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 ناصــــر عبــــد الكــــريم: ،المحقــــقاقتضــــاء الصــــراط المســــتقيم لمخالفــــة أصــــحاب الجحــــيم

ـــــروت، لبنان،الطبعـــــة: العقل،الناشـــــر  -هــــــ 1419الســـــابعة، : دار عـــــالم الكتـــــب، بي

  .2: عد األجزاءم،1999

دار  -مكتـــــب البحـــــوث والدراســـــات : ، المحقـــــقاإلقنـــــاع فـــــي حـــــل ألفـــــاظ أبـــــي شـــــجاع

  . 2: بيروت،عدد األجزاء –دار الفكر : الفكر،الناشر

، مصـــدر صـــحيح وضـــعيف ســـنن ابـــن ماجـــة، )هــــ1420: المتـــوفى(األلبـــاني محمـــد ناصـــر الـــدين 

مـــن إنتـــاج مركـــز نـــور اإلســـالم  -المجـــاني  -برنـــامج منظومـــة التحقيقـــات الحديثيـــة : الكتـــاب

  . ألبحاث القرآن والسنة اإلسكندرية

 إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث منـار السـبيل، )هــ1420 :المتـوفى(األلباني، محمد ناصـر الـدين 

الثانيـة : بيـروت، الطبعـة –المكتـب اإلسـالمي : زهير الشاويش، الناشـر: ، إشراف)207/  8(

  ).ومجلد للفهارس 8( 9: م، عدد األجزاء1985 -هـ  1405

 1428 - 1422األولـى، : دار ابن الجوزي،الطبعة: الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار النشر- 

  .هـ1429 -أبو أيوب السليمان / ،أعده للشاملة 15: هـ،عدد األجزاء

روح  ،تفســير األلوســي،)هـــ1270: المتــوفى(شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد اهللا الحســيني  ،األلوســي

: الطبعــة ،بيــروت –دار الكتــب العلميــة : الناشــر ،علــي عبــد البــاري عطيــة: المحقــق ،لمعــانيا

  .)ومجلد فهارس 15( 16: عدد األجزاء ،هـ 1415األولى، 

، )هــ241: المتـوفى(اإلمام أحمد، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل بـن أسـد الشـيباني 

د عبـد : عـادل مرشـد، وآخـرون، إشـراف -رنـؤوط شـعيب األ: المحقـق ،ط الرسـالة مسند أحمد

 2001 -هـــ  1421األولــى، : مؤسسـة الرســالة، الطبعـة: اهللا بـن عبــد المحسـن التركي،الناشــر

  .م
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ـــر  ـــوفى(آن ُدوِزي، رينهـــارت بيت ـــاجم العربيـــة) هــــ1300: المت ـــة وعلـــق ،تكملـــة المع ـــى العربي ـــه إل نقل

ـــه ـــد َســـليم النَعيمـــي) 8 – 1(جــــ (:علي وزارة الثقافـــة : جمـــال الخياط،الناشـــر)) 10، 9(جــــ/محم

  .11: م،عدد األجزاء 2000 - 1979األولى، من : واإلعالم، الجمهورية العراقية،الطبعة

الثانيـة : دار إحياء التراث العربي،الطبعة: الناشر،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

  .12: بدون تاريخ،عدد األجزاء -

حاشــية البجيرمــي ، )هـــ1221: المتــوفى(حمــد بــن عمــر المصــري الشــافعي الُبَجْيَرِمــّي، ســليمان بــن م

بدون طبعـة، : دار الفكر،الطبعة: الخطيب، الناشر تحفة الحبيب على شرح= على الخطيب 

  .4:م، عدد األجزاء1995 -هـ 1415: تاريخ النشر

بـدون  -الثانيـة : دار الكتـاب اإلسـالمي،الطبعة: الناشـر البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،

  .،8:تاريخ،عدد األجزاء

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفـي، الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن 

محمـد زهيـر : المحقـق ،صحيح البخاري= أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 

ضافة ترقيم محمـد فـؤاد مصورة عن السلطانية بإ(دار طوق النجاة : بن ناصر الناصر،الناشر

  .9: عدد األجزاء ،هـ1422األولى، : ،الطبعة)عبد الباقي

، )هـــ1363: المتــوفى(البرقــوقي، عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحمن بــن ســيد بــن أحمــد األديــب المصــري 

  .62: األعداد،عدد مجلة البيان

: كراتشي،الطبعة –الصدف ببلشرز : الناشر قواعد الفقه، ،البركتي، محمد عميم اإلحسان المجددي

  .1: ،عدد األجزاء1986 – 1407األولى، 

، )هـــ354: المتــوفى(البــزاز، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد اهللا بــن إبــراهيم بــن عبدَوْيــه البغــدادي الشــافعي 

حلمـي كامـل أسـعد عبـد الهادي،قـدم لـه : حققـه الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر الشـافعي
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 -دار ابـــن الجـــوزي : مشـــهور بـــن حســـن آل سلمان،الناشـــرأبـــو عبيـــدة : وراجعـــه وعلـــق عليـــه

  . ،1: م،عدد األجزاء1997 -هـ 1417األولى، : الرياض،الطبعة/ السعودية 

، )هــ778: المتـوفى(محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن عمـر بـن يعلـى، أبـو عبـد اهللا، بـدر الـدين  ،البعليّ 

: ،تحقيــق»ســالم ابــن تيميــةاقتضــاء الصــراط المســتقيم لشــيخ اإل« المــنهج القــويم فــي اختصــار

دار عــالم الفوائــد للنشــر : بكــر بــن عبــد اهللا أبــو زيد،الناشــر: علــي بــن محمــد العمــران، إشــراف

  .1: هـ،عدد األجزاء 1422األولى، : والتوزيع، مكة المكرمة،الطبعة

 ،)هـ516: المتوفى(البغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي 

المكتــــب : محمــــد زهيــــر الشاويش،الناشــــر-شــــعيب األرنــــؤوط: تحقيــــق شــــرح الســــنة للبغــــوي

 .15: م،عدد األجزاء1983 -هـ 1403الثانية، : دمشق، بيروت،الطبعة -اإلسالمي 

نظم الدرر في  ،)هـ885: المتوفى(البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 

  .22: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،عدد األجزاء: الناشر،تناسب اآليات والسور

إعانــة الطــالبين ، )هــ1310: المتــوفى(البكـري، أبـو بكــر عثمـان بــن محمـد شـطا الــدمياطي الشـافعي 

، )هـو حاشـية علـى فـتح المعـين بشـرح قـرة العـين بمهمـات الـدين(على حل ألفاظ فـتح المعـين 

  . م 1997 -هـ  1418األولى، : ريع،الطبعةدار الفكر للطباعة والنشر والتو : الناشر

مفــاتيح  )هـــ387: المتــوفى(البلخــي، محمــد بــن أحمــد بــن يوســف، أبــو عبــد اهللا، الكاتــب الخــوارزمي 

  . الثانية: دار الكتاب العربي،الطبعة: إبراهيم األبياري،الناشر: المحققالعلوم، 

ـــدين  ـــن مـــودود الموصـــلي، مجـــد ال ـــوفى(أبـــو الفضـــل الحنفـــي البلـــدحي، عبـــد اهللا بـــن محمـــود ب : المت

من علماء الحنفيـة (الشيخ محمود أبو دقيقة : عليها تعليقات االختيار لتعليل المختار،)هـ683

وصـورتها دار الكتـب (القـاهرة  -مطبعـة الحلبـي : ، الناشـر)ومدرس بكليـة أصـول الـدين سـابقا

  .5: جزاءم،عدد األ 1937 -هـ  1356: ، تاريخ النشر)بيروت، وغيرها -العلمية 
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العــدة شــرح ) هـــ624: المتــوفى(عبد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن أحمــد، أبــو محمــد ،بهــاء الدين،المقدســي

م،عــدد  2003هـــ 1424: ط، تــاريخ النشــر.د: دار الحــديث، القاهرة،الطبعــة: الناشــر العمــدة،

صـل مفصـوال بفا -،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع،عمدة الفقه بأعلى الصـفحة، يليـه 1: األجزاء

  .شرح بهاء الدين المقدسي -

 ،)هــ1051: المتـوفى(البهوتى، منصـور بـن يـونس بـن صـالح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس الحنبلـى 

  .6:دار الكتب العلمية، عدد األجزاء: الناشر ،كشاف القناع عن متن اإلقناع

بـن عثمـان  البوصيري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايمـاز

: تقــديم،إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة، )هـــ840: المتــوفى(الكنــاني الشــافعي 

دار المشــكاة للبحــث العلمــي بإشــراف : فضــيلة الشــيخ الــدكتور أحمــد معبــد عبــد الكريم،المحقــق

 1420األولــى، : دار الـوطن للنشــر، الرياض،الطبعـة: أبـو تمـيم ياســر بـن إبــراهيم، دار النشـر

  .ومجلد فهارس 8( 9: م،عدد األجزاء 1999 -هـ 

تفسـير  )هــ685: المتـوفى(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبـد اهللا بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي 

: محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي، الناشـر: المحقـق أنوار التنزيل وأسرار التأويـل،= البيضاوي 

  .هـ 1418 -ولى األ: بيروت، الطبعة –دار إحياء التراث العربي 

ـــو بكـــر  ـــَرْوِجردي الخراســـاني، أب ـــي بـــن موســـى الُخْس ـــن الحســـين بـــن عل ـــوفى(البيهقـــي، أحمـــد ب : المت

دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا،الناشر: المحقق السنن الكبرى،، )هـ458

  .م 2003 -هـ  1424الثالثة، : لبنات،الطبعة –

مجموعـــة مـــن  :تحقيـــق ،دار الهدايـــة :ار النشـــر، دتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس

  .المحققين

مشـكاة ، )هــ741: المتوفى(التبريزي، محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، أبو عبد اهللا، ولي الدين، 

ــــــــق المصــــــــابيح، ــــــــدين األلباني،الناشــــــــر: المحق ــــــــب اإلســــــــالمي : محمــــــــد ناصــــــــر ال  –المكت

  .3: ،عدد األجزاء1985،الثالثة،: بيروت،الطبعة
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سـنن  ،)هــ279: المتـوفى(ترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بـن الضـحاك، أبـو عيسـى ال

جــ (وٕابراهيم عطوة عوض المـدرس فـي األزهـر الشـريف : تحقيق وتعليق ،شاكر: ، تالترمذي

الثانيـــة، : الطبعة،مصـــر -شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي : الناشـــر ،)5، 4

  .أجزاء 5: األجزاءعدد  ،م 1975 -هـ  1395

ــان وتمييــز ســقيمه مــن صــحيحه ، وشــاذه مــن التعليقــات الحســان علــى صــحيح ابــن حب

محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، : مؤلف األصــل،محفوظــه

األميـر أبـو الحسـن : ،ترتيب)هـ354: المتوفى(التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

: ،الناشر)هـ739: المتوفى(عالء الدين الفارسي الحنفي علي بن بلبان بن عبد اهللا، 

األولـــى، : المملكـــة العربيـــة الســـعودية،الطبعة -دار بـــا وزيـــر للنشـــر والتوزيـــع، جـــدة 

  .أجزاء ومجلدان فهارس 10( 12: م،عدد األجزاء 2003 -هـ  1424

: الناشـروضـيح، شـرح التلـويح علـى الت، )هــ793: المتـوفى(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمـر 

  .2: بدون طبعة وبدون تاريخ،عدد األجزاء: مكتبة صبيح بمصر،الطبعة

الـدكتور عبـد اهللا : تحقيـق ،ط هجـر جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن= تفسير الطبري 

 اإلعــالن، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع،: بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر

  .26: م،عدد األجزاء 2001 -هـ  1422األولى، : الطبعة

الشــــــيخ زكريــــــا : المحقــــــق،غرائــــــب القــــــرآن ورغائــــــب الفرقــــــان= تفســــــير النيســــــابوري 

  هـ، 1416 -األولى : بيروت،الطبعة –دار الكتب العلميه : عميرات،الناشر

 :هـ،عدد األجـزاء 1422 -األولى  :دمشق،الطبعة –دار الفكر : الناشر التفسير الوسيط،

  . واحدمجلدات في ترقيم مسلسل  3

محمـــــود محمـــــد . د: دار الكتـــــب العلمية،دراســـــة وتحقيـــــق: الناشـــــر،تفســـــير عبـــــد الـــــرزاق

  .3: هـ،عدد األجزاء1419سنة  ،1بيروت،ط –دار الكتب العلمية : عبده،الناشر
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أبــو عاصــم حســن : تحقيــق،في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبير،ط قرطبــة التلخــيص الحبيــر

ــــــــى، : مصــــــــر،الطبعة – مؤسســــــــة قرطبــــــــة: بــــــــن عبــــــــاس بــــــــن قطب،الناشــــــــر األول

  .4: م،عدد األجزاء1995/هـ1416

مؤسسـة : محمد حسـن هيتو،الناشـر. د: ، المحققالتمهيد في تخريج الفروع على األصول

  .ه،1400األولى، : بيروت، الطبعة –الرسالة 

شــركة : ، عنيــت بنشـره وتصــحيحه والتعليــق عليـه ومقابلــة أصــولهتهــذيب األســماء واللغــات

 –دار الكتـب العلميـة، بيـروت : عدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلـب مـنالعلماء بمسا

 .4: لبنان،عدد األجزاء

بيــــت األفكــــار : الناشــــرموســــوعة الفقــــه اإلســــالمي، التــــويجري، محمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن عبــــد اهللا، 

  .5: م،عدد األجزاء 2009 -هـ  1430األولى، : الدولية،الطبعة

الكشــف = تفســير الثعلبــي ، )هـــ427: المتــوفى(أبــو إســحاق  ،مأحمــد بــن محمــد بــن إبــراهي ،الثعلبــي

األسـتاذ : اإلمـام أبـي محمـد بـن عاشـور، مراجعـة وتـدقيق: ، تحقيـقوالبيان عن تفسـير القـرآن

، 1422األولـى : لبنان،الطبعـة –دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت : نظير الساعدي، الناشر

  .10: معدد األجزاء 2002 -هـ 

 )هــ255: المتـوفى(بن بحر بن محبوب الكنـاني بـالوالء، لليثـي، أبـو عثمان،الشـهير  الجاحظ، عمرو

  . 7: هـ،عدد األجزاء 1424الثانية، : بيروت،الطبعة –دار الكتب العلمية : ، الناشرالحيوان

عـادل أحمـد : ، الكامل في ضـعفاء الرجـال، تحقيـق)هـ365: المتوفى(الجرجاني، أبو أحمد بن عدي 

الكتــب : عبــد الفتــاح أبــو سنة،الناشــر: علــي محمــد معوض،شــارك فــي تحقيقــه-عبــد الموجــود

  .م1997هـ1418األولى، : لبنان،الطبعة-بيروت -العلمية 
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 لكـالم العلـي الكبيـر،أيسـر التفاسـير  ،الجزائري، جابر بن موسى بن عبـد القـادر بـن جـابر أبـو بكـر

الخامســة، : العربيــة الســعودية،الطبعة مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة: الناشــر

  .5: م،عدد األجزاء2003/هـ1424

: الناشـر،الفقه على المـذاهب األربعـة ،)هـ1360: المتوفى(الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض 

  .5: م،عدد األجزاء 2003 -هـ  1424الثانية، : لبنان،الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت 

، 12: ص المصــطلح األصــولي ومشــكلة المفــاهيم، )مفتــي مصــر( على محمــد عبــد الوهــاب،جمعــة

  .م1996 -هـ  1417 -األولى : الطبعةالقاهرة،  –المعهد العالمي للفكر اإلسالمي : الناشر

معجـم وتفسـير لغـوى  -مخطوطـة الجمـل  ،الجمل، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمـد

 - 2003األولـــى، : مــة للكتـــاب، مصــر،الطبعةالهيئـــة المصــرية العا: الناشــر،لكلمــات القـــرآن

  .5: م،عدد األجزاء 2008

هــــ،عدد 322األولـــى، : المطبعـــة الخيرية،الطبعـــة: ، الناشـــرالجـــوهرة النيـــرة علـــى مختصـــر

  .2: األجزاء

الجـــويني، عبـــد الملـــك بـــن عبـــد اهللا بـــن يوســـف بـــن محمـــد أبـــو المعـــالي، ركـــن الـــدين، الملقـــب بإمـــام 

/ د. أ: حققـه وصـنع فهارسـه ،نهاية المطلب فـي درايـة المـذهب): هــ478: المتوفى(الحرمين 

  .م2007-هـ1428األولى، : الطبعة ،دار المنهاج: عبد العظيم محمود الّديب، الناشر

  .، ترقيم الكتاب موافق للمطبوعفقه العبادات على المذهب الحنبليالحاّجة سعاد زرزور، 

  .1: دد األجزاءع،حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

الحــاكم، النيســابوري، ابــن البيع،أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن حمدويــه بــن ُنعــيم بــن 

مصـطفى : تحقيـق ،المستدرك علـى الصـحيحين، )هــ405: المتوفى(الحكم الضبي الطهماني 

 – 1411األولـــــــى، : بيروت،الطبعـــــــة –دار الكتـــــــب العلميـــــــة : عبـــــــد القـــــــادر عطـــــــا، الناشـــــــر

  .4: ،عدد األجزاء1990
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الشـيخ : المحقـق،وهو شـرح مختصـر المزني الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي

دار الكتب العلميـة، : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،الناشر -علي محمد معوض 

   .19: م،عدد األجزاء 1999-هـ  1419األولى، : لبنان،الطبعة –بيروت 

  مكتبة المعارف: الناشر،واألحكام الحديث حجة بنفسه في العقائد

: حسن، محمد عبد الغفار أثر االختالف في القواعد األصولية في اخـتالف الفقهـاء، مصـدر الكتـاب

 دروس صـــــــــــــــــــــــــــــــوتية قـــــــــــــــــــــــــــــــام بتفريغهـــــــــــــــــــــــــــــــا موقـــــــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــــــبكة اإلســـــــــــــــــــــــــــــــالمية،

http://www.islamweb.net درسا 11 -،الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس.  

مجلـة عـالم  ،مقالة العلـوم البيولوجيـة فـي خدمـة تفسـير القـرآن فظ محمد نقًال عنحلمي، عبد الحا

  .1982، الكويت يناير )4ع ـ 12(المجلد، الفكر

األولــى : مكتبــة العبيكان،الطبعــة: الناشــر،علــم المقاصــد الشــرعيةالخــادمي، نــور الــدين بــن مختــار، 

  .1: م،عدد األجزاء2001 -هـ1421

: الناشـر ،،شرح مختصر خليل)هـ1101: المتوفى( المالكي أبو عبد اهللا الخرشي، محمد بن عبد اهللا

  .8: بدون طبعة وبدون تاريخ،عدد األجزاء: بيروت،الطبعة –دار الفكر للطباعة 

مالـك ابـن : شرح الموطأ، مؤلف األصـل ،الخضير، عبد الكريم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن حمد

، دروس مفرغـــة مـــن موقـــع الشـــيخ الخضـــير، )ـهـــ179: المتـــوفى(أنـــس األصـــبحي المـــدني 

  .درسا 187 -الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس 

مكتبــة  :الناشــر،علــم أصــول الفقــه ط مكتبــة الــدعوة، )هـــ1375 :المتــوفى(خــالف، عبــد الوهــاب  

عــن الطبعــة الثامنــة لــدار  :،الطبعــة)عــن الطبعــة الثامنــة لــدار القلــم(شــباب األزهــر  -الــدعوة 

  .قلمال

ــــاريخ ،)هـــــ1375: المتــــوفى(خــــالف، عبــــد الوهــــاب  ــــه وخالصــــة ت ــــم أصــــول الفق التشــــريع ط  عل

  .1:،عدد األجزاء»المؤسسة السعودية بمصر«مطبعة المدني : الناشر،المدني



178 

الفقـــــه المنهجـــــي علـــــى مـــــذهب اإلمـــــام  ،الّشـــــْربجي، علـــــي/ ُمصـــــطفى ،الُبغا/ الِخـــــْن، ُمصـــــطفى 

 -هـــ  1413الرابعــة، : عــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق،الطبعةدار القلــم للطبا: ،الناشــرالشــافعي

  .، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع8: م، عدد األجزاء 1992

ــد أجمـــل : حققــه الجــواب الكــافي لمــن ســـأل عــن الــدواء الشــافي،= الــداء والــدواء  ُمَحم

  .اإلْصَالحي

، مجمـع )هــ1078: متـوفىال(، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمـد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي زاده

بـدون طبعـة وبـدون : دار إحيـاء التـراث العربي،الطبعـة: الناشـر،األنهر في شرح ملتقى األبحر

  .2: تاريخ،عدد األجزاء

دار  :الناشــر إعــراب القـرآن وبيانــه،،)هــ1403 :المتــوفى(درويـش، محيـي الــدين بـن أحمــد مصـطفى 

دار ابـن (، )بيـروت -دمشـق  -مامـة دار الي( ،سـورية -حمـص  -اإلرشاد للشـئون الجامعيـة 

  .10 :ه ـ، عدد المجلدات1415 ،الرابعة :، الطبعة)بيروت -دمشق  -كثير 

الشــرح الكبيــر للشــيخ الــدردير ، )هـــ1230: المتــوفى(الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة المــالكي 

  .4:ط،عدد األجزاء.د: دار الفكر،الطبعة: الناشر وحاشية الدسوقي،

، )هـ808: المتوفى(أبو البقاء، كمال الدين الشافعي  ،بن موسى بن عيسى بن عليالدميري، محمد 

ــاة الحيــوان الكبــرى هـــ،عدد  1424الثانيــة، : دار الكتــب العلميــة، بيروت،الطبعــة: الناشــر،حي

  .2: األجزاء

ـــدة  ،)هــــ1399: المتـــوفى(الدوســـري،عبد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــف بـــن عبـــد اهللا  ـــة المفي األجوب

 1982 -هـــ  1402األولــى، : مكتبــة دار األرقــم، الكويت،الطبعــة: الناشــرلعقيــدة، لمهمــات ا

  .1: م،عدد األجزاء
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ديب البغا، مصطفى الميداني الدمشقي الشافعي، التذهيب في أدلة مـتن الغايـة والتقريـب المشـهور بــ 

ابعة، الر : بيروت،الطبعة –دار ابن كثير دمشق : ، الناشرمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي

  .1: م،عدد األجزاء 1989 -هـ  409

ــذخيرة األولــى، : بيروت،الطبعــة -دار الغــرب اإلســالمي: ســعيد أعراب،الناشــر:المحقــق ،ال

  ).ومجلد للفهارس 13( 14: م، عدد األجزاء 1994

الرازي، ابن أبـي حـاتم أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي، 

: أسـعد محمــد الطيب،الناشــر: المحقــق ،محققــا -تفســير ابـن أبــي حــاتم ، )هـــ327: المتـوفى(

  .هـ 1419 -الثالثة : المملكة العربية السعودية،الطبعة -مكتبة نزار مصطفى الباز 

تحفـة ، )هــ666: المتـوفى(الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي 

ــــقالملــــوك،  ــــ. د: المحق دار البشــــائر : ،الناشــــر1417األولــــى، : د اهللا نــــذير أحمد،الطبعــــةعب

  .بيروت –اإلسالمية 

الـــرازي، فخـــر الـــدين، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـين التيمـــي الـــرازي الملقـــب 

: الناشـر مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير،= تفسير الرازي ، )هــ606: المتوفى(خطيب الري 

  .هـ1420 -الثالثة : بيروت، الطبعة –تراث العربي دار إحياء ال

، )هــ1243: المتـوفى(مولـدا ثـم الدمشـقي الحنبلـي  ،الرحيبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السـيوطي

الثانيــة، : المكتــب اإلســالمي،الطبعة: الناشــر مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى،

  .6:م،عدد األجزاء1994 -هـ 1415

: الناشـر،مـنهج القـرآن الكـريم فـي دعـوة المشـركين إلـى اإلسـالمن أحمد بـن فـرج، الرحيلي، حمود ب

عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة اإلســــالمية، المدينــــة المنــــورة، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، 

  .2: م،عدد األجزاء2004/هـ1424األولى، : الطبعة
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بـــن مـــنال علـــي خليفـــة  رضــا، محمـــد رشـــيد بـــن علـــي بــن محمـــد شـــمس الـــدين بـــن محمـــد بهــاء الـــدين

الهيئـة : الناشـر تفسـير المنـار،،تفسـير القـرآن الحكيم) هــ1354: المتوفى(القلموني الحسيني 

  .جزءا 12: م،عدد األجزاء 1990: المصرية العامة للكتاب،سنة النشر

الرعيني، الحطاب، شمس الدين أبو عبد اهللا محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلسـي المغربـي، 

مواهــب الجليــل فــي شــرح ، )هــ954: المتــوفى(المـالكي ،م1992 -هـــ 1412الثالثـة، : بعـةالط

  .6: دار الفكر،عدد األجزاء: الناشر مختصر خليل،

نهاية ، )هـ1004: المتوفى(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 

 -ط أخيــــــــرة : ،الطبعــــــــةدار الفكــــــــر، بيروت: الناشــــــــر ،المحتــــــــاج إلــــــــى شــــــــرح المنهــــــــاج

  .8: م،عدد األجزاء1984/هـ404

ـــع شـــرح زاد المســـتقنع حاشـــية الشـــيخ العثيمـــين وتعليقـــات الشـــيخ : ومعـــه ،الـــروض المرب

مؤسســـة  -دار المؤيـــد : عبـــد القـــدوس محمـــد نذير،الناشـــر: الســـعدي،خرج أحاديثـــه

  .1: الرسالة،عدد األجزاء

المكتــب اإلســـالمي، : اويش،الناشـــرزهيــر الش: تحقيــق ،روضــة الطـــالبين وعمــدة المفتـــين

  .12: م،عدد األجزاء1991/ هـ 1412الثالثة، : عمان،الطبعة -دمشق -بيروت

عــدد مجلــة البحـوث اإلســالمية، الرئاسـة العامـة إلدارات البحــوث العلميـة واإلفتـاء والــدعوة واإلرشـاد، 

  .جزءا 95: األجزاء

 ،الــدار العالميــة للكتــاب اإلســالمي: الناشــر نظريــة المقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي، ،أحمــد ،الريســوني

  .م1992 -هـ  1412 -الثانية : الطبعة

ـــب بمرتضـــى،  ـــو الفـــيض، الملّق ـــرّزاق الحســـيني، أب ـــد ال ـــد بـــن عب ـــد بـــن محّم بيـــدي محّم ـــوفى(الز : المت

دار : مجموعـة مـن المحققين،الناشـر: المحقـق،تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، )هـ1205

  .الهداية
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القواعـــد  جامعـــة الشــارقة، -محمـــد مصـــطفى، عميــد كليـــة الشـــريعة والدراســات اإلســـالمية الزحيلــي، 

األولــى، : دمشــق، الطبعــة –دار الفكــر : ، الناشــرالفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي المــذاهب األربعــة

  . 2: مـ، عدد األجزاء 2006 -هـ  1427

ــــنهج، ــــدة والشــــريعة والم ــــي العقي ــــر ف  –معاصــــر دار الفكــــر ال: الناشــــر التفســــير المني

  .30 :هـ،عدد األجزاء 1418 ،الثانية :دمشق،الطبعة

البحر المحيط في ) هـ794: المتوفى(الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر 

. 8: م،عــدد األجــزاء1994 -هـــ 1414األولــى، : دار الكتبي،الطبعــة: أصــول الفقــه، الناشــر

مكتبـة  :الناشـر،، علـم أصـول الفقـه ط مكتبـة الدعوة)ـهـ1375 :المتـوفى(خالف، عبد الوهـاب 

عــن الطبعــة الثامنــة لــدار  :،الطبعــة)عــن الطبعــة الثامنــة لــدار القلــم(شــباب األزهــر  -الــدعوة 

  .القلم

 األعـــالم،، )هــــ1396: المتـــوفى(الزركلـــي، خيـــر الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، 

  .م 2002مايو / أيار  -خامسة عشر ال: دار العلم للماليين، الطبعة: الناشر

م،عـدد 1987 -هـ 1407األولى، : دار الفكر،الطبعة: ،الناشرالزواجر عن اقتراف الكبائر

  .2: األجزاء

: ،الحاشــية)هـــ 743: المتــوفى(الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي، فخــر الــدين الحنفــي 

ــْلِبي  شـهاب الــدين أحمـد بــن محمــد بـن أحمــد بـن يــونس بــن إسـماعيل المتــوفى(بــن يـونس الش :

ــدقائق وحاشــية الشــلبي ،)هـــ 1021 ــز ال ــائق شــرح كن المطبعــة الكبــرى : الناشــر،تبيــين الحق

  .هـ 1313األولى، : بوالق، القاهرة،الطبعة -األميرية 

دروس صـوتية قـام  :مصـدر الكتـاب شـرح بلـوغ المـرام، )هــ1420 :المتـوفى(سالم، بن محمد عطية 

الكتــاب مـــرقم آليــا، ورقـــم ،http://www.islamweb.netالشـــبكة اإلســالمية،بتفريغهــا موقــع 

  .درسا 231 -الجزء هو رقم الدرس 
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/  2( األشـباه والنظـائر للسـبكي، )هــ771: المتـوفى(السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الـدين 

  .2: م،عدد األجزاء1991 -هـ1411، 1دار الكتب العلمية، ط: الناشر)88

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي وولـده تـاج السبكي، 

منهـاج الوصـول إلـي علـم األصـول ((،اإلبهاج في شرح المنهاجالدين بو نصر عبد الوهاب، 

  بيروت-دار الكتب العلمية : ، الناشر))هـ785للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 

، )هـــ775: المتــوفى(عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي الدمشــقي أبو حفــص ،ســراج الــدين، النعمــاني

الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود والشـــيخ علـــي محمـــد : المحقـــق،اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب

-هــــــــ  1419األولـــــــى، : لبنان،الطبعـــــــة/ بيـــــــروت  -دار الكتـــــــب العلميـــــــة : معوض،الناشـــــــر

  .20: م،عدد األجزاء1998

: ، الناشـربعـض معـاني كـالم ربنـا الحكـيم الخبيـر السراج المنير في اإلعانة علـى معرفـة

،تـــرقيم 4: هــــ،عدد األجـــزاء 1285: القاهرة،عـــام النشـــر –) األميريـــة(مطبعـــة بـــوالق 

  .الكتاب موافق للمطبوع

دار : الناشـر ،المبسـوط ،)هــ483: المتـوفى(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سـهل شـمس األئمـة 

  .30: م،عدد األجزاء1993-هـ1414: ط تاريخ النشر.بيروت،د –المعرفة 

 ،النتــف فــي الفتــاوى ،)هـــ461: المتـوفى(حنفــي  ،السـْغدي، أبــو الحســن علـي بــن الحســين بـن محمــد

 -مؤسســـة الرســـالة / دار الفرقـــان : المحـــامي الـــدكتور صـــالح الـــدين الناهي،الناشـــر: المحقـــق

  .1984 – 1404الثانية، : بيروت لبنان،الطبعة/ عمان األردن 

ـــةسلســـلة  ـــي األم ـــث الضـــعيفة والموضـــوعة وأثرهـــا الســـيئ ف دار : ، دار النشـــراألحادي

/ هــــــ  1412األولـــــى، : الممكلـــــة العربيـــــة الســـــعودية،الطبعة -المعـــــارف، الريـــــاض 

  .14: م،عدد األجزاء 1992
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دار : الناشـــر،أصـــول الفقـــه الـــذي ال يســـع الفقيـــه جهلـــهالســـلمي، عيـــاض بـــن نـــامي بـــن عـــوض، 

م،عــدد  2005 -هـــ  1426األولــى، : ملكــة العربيــة الســعودية،الطبعةالم -التدمريــة، الريــاض 

  .1: األجزاء

تفسـير السـمرقندي ، )هــ373: المتـوفى(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم 

  .بحر العلوم= 

، تحفــة )هـــ540نحــو : المتــوفى(الســمرقندي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــو بكــر عــالء الــدين 

  . م1994 -هـ  1414الثانية، : الطبعةلبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشرفقهاءال

) هــ926: المتـوفى(السنيكي، زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا األنصـاري، زيـن الـدين أبـو يحيـى 

بدون طبعة وبـدون : المطبعة الميمنية،الطبعة: الناشر،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

  .5:يخ،عدد األجزاءتار 

األصـل الجـامع إليضـاح  ،)هــ1347بعـد : المتـوفى(السيناوني، حسن بن عمـر بـن عبـد اهللا المـالكي 

األولــى، : مطبعــة النهضــة، تونس،الطبعــة: الناشــر،الــدرر المنظومــة فــي ســلك جمــع الجوامــع

  .2: م،عدد األجزاء1928

ــة  ،)هـــ911: المتــوفى(الســيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين  ــوم اللغ ــي عل المزهــر ف

األولـى، : بيروت،الطبعـة –دار الكتـب العلميـة : فؤاد علي منصور، الناشر: المحقق،وأنواعها

  .م1998هـ 1418

الموافقــات،  )هـــ790: المتــوفى(الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير 

الطبعـــة : دار ابـــن عفان،الطبعـــة :أبـــو عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل سلمان،الناشـــر: المحقـــق

  .7: م،عدد األجزاء1997/ هـ1417األولى 
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الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد  

ــــــــي القرشــــــــي المكــــــــي  ــــــــاف المطلب ــــــــوفى(من ــــــــة : الناشــــــــر ،األم، )هـــــــــ204: المت  –دار المعرف

 .،8: ،عدد األجزاءم1990/هـ1410: ط،سنة النشر.بيروت،د

مغنـي المحتـاج إلـى ، )هــ977: المتـوفى(الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي 

ـــاج ـــاظ المنه ـــاني ألف ـــة مع ـــى، : دار الكتـــب العلمية،الطبعـــة: الناشـــر ،معرف  -هــــ 1415األول

  .6: م،عدد األجزاء1994

هــ  1413األولـى، : بعـةدار العبيكان،الط: ، الناشـرشرح الزركشي علـى مختصـر الخرقـي

  .7:م،عدد األجزاء 1993 -

دار الكتاب العربي للنشـر والتوزيـع، أشـرف علـى : ، الناشرالشرح الكبير على متن المقنع

  .محمد رشيد رضا صاحب المنار: طباعته

ُأِحــل َلُكــْم " :، كتــاب الــذبائح والصــيد، بــاب قولــه تعــالى)400/  5( شــرح صــحيح البخــارى

 -مكتبـــــة الرشـــــد : أبـــــو تمـــــيم ياســـــر بـــــن إبـــــراهيم،دار النشـــــر: ،تحقيـــــقَصـــــْيُد اْلَبْحرِ 

  .10: م،عدد األجزاء2003 -هـ 1423الثانية، : السعودية، الرياض،الطبعة

: عـالم الكتب،الطبعـة: ، الناشـردقائق أولي النهى لشرح المنتهى= شرح منتهى اإلرادات 

  .3: م،عدد األجزاء1993 -هـ 1414األولى، 

مطـابع أخبـار : الناشـر، الخـواطر - تفسير الشـعراوي، )هـ1418: المتوفى(د متولي الشعراوي، محم

  .ط.، د20: عدد األجزاء) م1997(اليوم،نشر عام

مـذكرة فـي ، )هــ1393: المتـوفى(الشنقيطي محمد األمين بن محمد المختار بن عبـد القـادر الجكنـي 

   1: م،عدد األجزاء 2001 ،5رة، طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنو : ، الناشرأصول الفقه
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الفـــواتح اإللهيـــة والمفـــاتح ، )هــــ920: المتـــوفى(الشـــيخ علـــوان، نعمـــة اهللا بـــن محمـــود النخجـــواني، 

الغوريـــة،  -دار ركــابي للنشـــر : الناشـــر،الغيبيــة الموضـــحة للكلـــم القرآنيـــة والحكـــم الفرقانيـــة

  . م 1999 -هـ  1419األولى، : مصر،الطبعة

 التنبيـة فـي الفقـه الشـافعي،، )هــ476: المتـوفى(اق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الشيرازي، أبو اسح

  .عالم الكتب: الناشر

دمشــق،  -مكتبــة الغزالــي : الناشــر روائــع البيــان تفســير آيــات األحكــام،الصــابوني، محمــد علــي، 

الثالثـة، : حسـن عبـاس الشـربتلي، الطبعـة: بيـروت، طبـع علـى نفقـة –مؤسسة مناهـل العرفـان 

  .م 1980 -هـ  1400

ــد، ،حمد بــن حمــدي،الصــاعدي ــق والمقي عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية : الناشــر المطل

  .م2003/هـ1423األولى، : بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة

 بلغـة السـالك، )هــ1241: المتـوفى(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشـهير المـالكي 

الشــرح الصــغير هــو شــرح الشــيخ (حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير = ألقــرب المســالك

َمـــــاِم َماِلـــــكٍ  دار : ،الناشـــــر)176/  2) (الـــــدردير لكتابـــــه المســـــمى أقـــــرب المســـــالك ِلَمـــــْذَهِب اْإلِ

  .4:ط،عدد األجزاء.د: المعارف،الطبعة

  .2: اءالمكتب اإلسالمي،عدد األجز : الناشر،صحيح الجامع الصغير وزيادته

  برنامج منظومة التحقيقات الحديثية : مصدر الكتاب صحيح وضعيف سنن ابن ماجة،

 -برنـامج منظومـة التحقيقـات الحديثيـة : ،مصـدر الكتـابصحيح وضـعيف سـنن أبـي داود

مــن إنتـــاج مركــز نـــور اإلســالم ألبحــاث القـــرآن والســنة باإلســـكندرية،قام  -المجــاني 

  .هللا عضو في ملتقى أهل الحديثأحمد عبد ا:بإعادة فهرسته وتنسيقه
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تفسير عبـد ، )هــ211: المتوفى(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 

الهند، يطلب  -المجلس العلمي: حبيب الرحمن األعظمي،الناشر: ، المحقق)70/  2( الرزاق

  .11: جزاء،عدد األ1403الثانية، : بيروت، الطبعة –المكتب اإلسالمي : من

مـن : زهيـر الشـاويش، بتكليـف: ، أشرف على طباعته والتعليق عليهضعيف سنن الترمذي

بيـروت،  –المكتـب االسـالمي : الريـاض،توزيع –مكتب التربية العربي لدول الخلـيج 

  . م، 1991 -هـ  1411األولى، : الطبعة

، )هـــ360: المتــوفى(اســم الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو الق

ــر للطبرانــي، مكتبــة ابــن : حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار النشــر: المحقــق المعجــم الكبي

  .25،:الثانية،عدد األجزاء: القاهرة،الطبعة –تيمية 

تفسـير ) هــ310: المتـوفى(الطبري محمد بن جرير بن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي، أبـو جعفـر 

: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: المحقــق ،جــامع البيــان= الطبــري 

  .،24: م، عدد األجزاء 2000 -هـ  1420األولى، 

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن سـالمة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة األزدي الحجـري المصـري 

ة مؤسســ: شــعيب ألرنؤوط،الناشــر: ، تحقيــقشــرح مشــكل اآلثــار) هـــ321: المتــوفى(المعــروف 

  .16: م،عدد األجزاء 1494هـ،  1415 -األولى : الرسالة،الطبعة

دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر : الناشـرالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، الطنطاوي، محمد سـيد، 

األولى،تـــــــــرقيم الكتــــــــاب موافـــــــــق للمطبـــــــــوع، تـــــــــاريخ : القاهرة،الطبعـــــــــة –والتوزيــــــــع، الفجالـــــــــة 

  .م 1997يناير )3-1(للجزء:النشر

مســـند أبـــي داود  ،)هــــ204: المتـــوفى(يالســي، أبـــو داود ســـليمان بـــن داود بـــن الجــارود البصـــرى الط

ــــــد المحســــــن التركي،الناشــــــر: المحقــــــق الطيالســــــي، ــــــن عب ــــــدكتور محمــــــد ب  –دار هجــــــر : ال

  .،4: م،عدد األجزاء 1999 -هـ  1419األولى، : مصر،الطبعة
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بيــان المعــاني،  ،)هـــ1398: المتــوفى( العــاني، عبــد القــادر بــن مــّال حــويش الســيد محمــود آل غــازي

  .م 1965 -هـ  1382األولى، : دمشق،الطبعة –مطبعة الترقي : الناشر

ِبيِدّي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني الحنفي  الجـوهرة ، )هــ800: المتـوفى(العبادي، الز

  .2: المطبعة الخيرية،عدد األجزاء: ، الناشرالنيرة على مختصر القدوري

ـــد الـــرزاق، أبـــو بكـــر بـــن همـــام بـــن نـــافع الصـــنعاني مصـــنف عبـــد الـــرزاق  ،)هــــ211: المتـــوفى(عب

: الهنــد،يطلب مــن -المجلــس العلمــي: حبيــب الــرحمن األعظمي،الناشــر: ، المحقــقالصــنعاني

  .11: ،عدد األجزاء1403الثانية، : بيروت،الطبعة –المكتب اإلسالمي 

مختصـــر اإلنصـــاف ، )هــــ1206: المتـــوفى(لنجـــدي عبـــد الوهـــاب، محمـــد بـــن بـــن ســـليمان التميمـــي ا

ـــــز بـــــن زيـــــد الرومـــــي، د: المحقـــــقوالشـــــرح الكبيـــــر،  ســـــيد . محمـــــد بلتـــــاجي، د. عبـــــد العزي

  .1الرياض،اط –مطابع الرياض : حجاب،الناشر

العبـــدري، محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبـــي القاســـم بـــن يوســـف الغرنـــاطي، أبـــو عبـــد اهللا المـــواق المـــالكي 

ــــاج، )هـــــ897: المتــــوفى( ــــل الت ، 1دار الكتــــب العلميــــة،ط: ، الناشــــرواإلكليــــل لمختصــــر خلي

  .8: م،عدد األجزاء1994-هـ1416

 –مطبعـــة اإلنشـــاء، دمشـــق : ، الناشـــرفقـــه العبـــادات علـــى المـــذهب المـــالكيعبيد،الحاّجــة كوكـــب، 

  . م 1986 -هـ  1406األولى : سوريا،الطبعة

حاشـية العـدوي علـى ، )هــ1189: وفىالمت(علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي ، العدوي، أبو الحسن

ـــــب الربـــــاني  –دار الفكـــــر : يوســـــف الشـــــيخ محمـــــد البقاعي،الناشـــــر: ، المحقـــــقكفايـــــة الطال

  .2: م، عدد األجزاء1994 -هـ 1414: تاريخ النشر،بيروت،

ــــذب النميــــر مــــن مجــــالس الشــــنقيطي فــــي التفســــير ــــقالع ــــن عثمــــان : ، المحق ــــد ب خال

دار عـالم الفوائــد للنشـر والتوزيــع، : يد،الناشـربكـر بــن عبـد اهللا أبــو ز : السبت،إشـراف

  هـ 1426الثانية، : مكة المكرمة،الطبعة
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، )هــــــ 1205 - 1145(، الزبيـــــدي )هــــــ 771 - 727(، ابـــــن الســـــبكى )هــــــ 806 - 725(الِعراقـــــي 
 1374(أبـي عبـد اللـه َمحُمـود بِـن ُمَحّمـد الَحـّداد : اسـِتخَراج،تخريج أحاديث إحياء علوم الدين

م،عــــدد  1987 -هـــــ  1408األولــــى، : الرياض،الطبعــــة –دار العاصــــمة للنشــــر : اشرالن،هـــــ
  ).ومجلد للفهارس 6( 7: األجزاء

والحكمــة  ،1997عطيــة صــقر، المفتــي، فتــاوى دار اإلفتــاء المصــرية، بتــرقيم الشــامل ة آليــا، مــايو، 
  .9791: في الفتوى رقممن تحريم لحم الخنزير 

 -هـــ 1425: المكتبــة العصــرية،الطبعة: عزوز،الناشــر أحمــد محمــد: المحقــق،عمــدة الفقــه

  .1: م،عدد األجزاء2004

بيروت،عــدد  –دار إحيــاء التــراث العربــي : الناشــر،عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري

  .12×  25: األجزاء

البيان فـي  ،)هــ558: المتوفى(العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي 
: جدة،الطبعــة –دار المنهــاج : قاســم محمــد النوري،الناشــر: ، المحقــقإلمــام الشــافعيمــذهب ا

  .13: م،عدد األجزاء 2000 -هـ 1421األولى، 

: الناشـر ،فرق معاصـرة تنتسـب إلـى اإلسـالم وبيـان موقـف اإلسـالم منهـاعواجي، غالب بن علي، 

 -هـــــ  1422الرابعــــة، : المكتبــــة العصــــرية الذهبيــــة للطباعــــة والنشــــر والتســــويق، جدة،الطبعــــة
  .3: م،عدد األجزاء 2001

العينــى، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتــابى الحنفــى بــدر الــدين 
بيــــــروت،  -دار الكتــــــب العلميــــــة : الناشــــــر ،البنايــــــة شــــــرح الهدايــــــة، )هـــــــ855: المتــــــوفى(

  .13: م،عدد األجزاء 2000 -هـ  1420األولى، : لبنان،الطبعة

 –المكتـــــب اإلســـــالمي : الناشـــــر،ايـــــة المـــــرام فـــــي تخـــــريج أحاديـــــث الحـــــالل والحـــــرامغ
  .1: ،عدد األجزاء1405 –الثالثة : بيروت،الطبعة
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، )هـ1298: المتوفى(الغنيمي، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني الحنفي 
محمــد محيــي الــدين عبــد  :،حققــه، وفصــله، وضــبطه، وعلــق حواشــيهاللبــاب فــي شــرح الكتــاب

  .4: لبنان،عدد األجزاء –المكتبة العلمية، بيروت : الحميد،الناشر

  .15:، الباب الثاني، صاإلسالم الغذاء والتغذية في ،فارس، معز اإلسالم عزت

هـو شـرح للمؤلـف علـى كتابـه هـو مـنهج الطـالب الـذي ( فتح الوهاب بشرح منهج الطالب

ـــــف مـــــن منهـــــاج الطـــــالب ـــــووياختصـــــره المؤل دار الفكـــــر للطباعـــــة : ، الناشـــــر)ين للن
  .2: م،عدد األجزاء1994/هـ414: والنشر،الطبعة

ــه ــه اإلســالمي وأدلت الرابعــة المنقحــة : دمشــق،الطبعة –ســورية  -دار الفكــر : الناشــر،الفق

ـــة بالنســـبة لمـــا ســـبقها  وهـــي الطبعـــة الثانيـــة عشـــرة لمـــا تقـــدمها مـــن طبعـــات (المعدل
أبــو أكــرم الحلبــّي عضـو فــي ملتقــى أهــل / ،أعــده للشـاملة10: زاء،عــدد األجــ)مصـورة
  .الحديث

  . الطب الوقائي في اإلسالمالفنجري، أحمد شوقي، 

ــاموس المحــيط،، )هـــ817: المتــوفى(الفيــروز آبــادى، مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب   الق

: لعرقُسوسي،الناشـرمحمـد نعـيم ا: مكتب تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة، بإشـراف: تحقيق
 -هــــ  1426الثامنـــة، : لبنان،الطبعـــة –مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت 

  .م 2005

  .2001 -4 -14واشنطن،  .قابيل، طارق، بحث في إسالم أون الين

ـــن قاســـم الحـــالق  تفســـير  ،)هــــ1332: المتـــوفى(القاســـمي، محمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد ســـعيد ب
دار الكتـب العلميـه : محمـد باسـل عيـون السود،الناشـر: المحقـق التأويـل، محاسن= القاسمي 

  .هـ 1418 -األولى : بيروت،الطبعة –



190 

: المتـــوفى(القرافـــي، أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــد الـــرحمن المـــالكي الشـــهير 

ط،عـدد .،دعـالم الكتـب: الناشـر ،أنوار البروق في أنواء الفروق=  الفروق للقرافي، )هـ684

  .4: األجزاء

  .م1978، قطر 42: ص ،الحالل والحرامالقرضاوي، 

القرطبـــي، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح األنصـــاري الخزرجـــي شـــمس الـــدين 
أحمـــد البردونــــي : تحقيــــق ،تفســــير القرطبـــي=  الجــــامع ألحكــــام القـــرآن، )هــــ671: المتـــوفى(

 1964 -هــ 1384الثانيـة، : القـاهرة، الطبعـة –لمصرية دار الكتب ا: وٕابراهيم أطفيش،الناشر
  ).مجلدات 10في (جزءا  20: م، عدد األجزاء

دار الكتـب العلميـة : الناشـر،الخالصة الفقهيـة علـى مـذهب السـادة المالكيـةالقروي، محمد العربي، 

  .1: بيروت،عدد األجزاء –

 -دار الشـروق : الناشـر ،ل القـرآنفي ظـال  ،)هـ1385: المتوفى(قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي 

  .هـ 1412 -السابعة عشر : القاهرة، الطبعة -بيروت

دار النفــائس للطباعــة : الناشــر ،معجــم لغــة الفقهــاءحامــد صــادق قنيبــي،  -قلعجــي، محمــد رواس 

  .م 1988 -هـ  1408الثانية، : والنشر والتوزيع،الطبعة

دين بــن محمــد بهــاء الــدين بــن مــنال علــي القلمــوني، محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس الــ
الهيئــة : ، الناشــرتفســيرالمنار= تفســير القــرآن الحكــيم، )هـــ1354: المتــوفى(خليفــة الحســيني 

  .جزءا 12: م،عدد األجزاء 1990: المصرية العامة للكتاب،سنة النشر

 –لفكــــر دار ا: الناشــــر،حاشــــيتا قليــــوبي وعميــــرة ،أحمــــد ســــالمة، وأحمــــد البرلســــي،القليــــوبي وعميرة

  .م1995-هـ1415بدون طبعة، : ،الطبعة4: بيروت،عدد األجزاء

نقـًال عـن مقالـة  حكمة وأسـباب تحـريم لحـم الخنزيـر فـي العلـم والـدين،قوش، سليمان، وهو طبيب، 

مجلــة عــالم  ،للــدكتور عبــد الحــافظ حلمــي محمــد ،العلــوم البيولوجيــة فــي خدمــة تفســير القــرآن
  .1982ناير الكويت ي، 4-ع 12المجلد ، الفكر
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بدائع الصـنائع فـي ،)هـ587: المتوفى(الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي 

ــــب الشــــرائع، ــــب العلمية،الطبعــــة: الناشــــر ترتي ــــة، : دار الكت م،عــــدد 1986 -هـــــ 1406الثاني

  .7: األجزاء

 -هـــ  1414األولــى، : دار الكتــب العلمية،الطبعــة: الناشــر،الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد

  .4: م،عدد األجزاء 1994

: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتاني،الناشــر: المحقــق،الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة

الثانيـــــة، : مكتبـــــة الريـــــاض الحديثـــــة، الريـــــاض، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية،الطبعة

  :م،عدد األجزاء1980/هـ1400

: المتـوفى(جمـال اإلسـالم النيسـابوري الحنفـي الكرابيسي، أسعد بن محمـد بـن الحسـين، أبـو المظفـر، 

وزارة : عبــد الســتار أبــو غدة،الناشــر. د: محمــد طموم،راجعــه. د: المحقــق ،الفــروق، )هـــ570

  .2: م،عدد األجزاء1982 -هـ 1402األولى، : األوقاف الكويتية، الطبعة

: المحقـق ،أحمـد الهداية علـى مـذهب اإلمـام ،، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطـابالكلوذاني

: مؤسســة غــراس للنشــر والتوزيــع الطبعــة: مــاهر ياســين الفحــل، الناشــر -عبــد اللطيــف همــيم 

  .م 2004/ هـ  1425األولى، 

مسـائل ، )هــ251: المتـوفى(إسحاق بن منصور بن بهـرام، أبـو يعقـوب المـروزي، المعـروف ،الكوسج

ي، الجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة عمـادة البحـث العلمـ: الناشـر،اإلمام أحمد وٕاسحاق بن راهويـه

  .9: م،عدد األجزاء2002 -هـ 1425األولى، : المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة

أحمـد بـن عبـد : جمـع وترتيـب ،1 -فتـاوى اللجنـة الدائمـة اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء، 

اإلدارة  -البحوث العلمية واإلفتـاء رئاسة إدارة : جزءا،الناشر 26: الرزاق الدويش،عدد األجزاء

  .الرياض -العامة للطبع 
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ذو الحجـة  1فـي : تم نسـخه مـن اإلنترنـت ،لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية، فتاوى الشبكة اإلسالمية

م،الكتـاب مـرقم آليا،هـذا الملـف هـو أرشـيف لجميـع الفتـاوى  2009نوفمبر،  18= ، هـ 1430

، وتجـــد رقـــم الفتـــوى فـــي خانـــة الـــرقم، )90751وعـــددها ( العربيـــة بـــالموقع حتـــى تـــاريخ نســـخه

  .http://www.islamweb.netورابطها هو

) هـــ450: المتــوفى(المـاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمـد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، 

: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الـرحيم، الناشـر: المحقق النكت والعيون،= تفسيرالماوردي 

  .6: لبنان، عدد األجزاء/ بيروت  -تب العلمية دار الك

عبــد الفتــاح أبــو غـــدة، : تحقيـــق النســائي، ســنن الســنن الصـــغرى للنســائي،ا= المجتبــى مــن الســنن 

،عــــــدد 1986 – 1406الثانيــــــة، : حلب،الطبعــــــة –مكتــــــب المطبوعــــــات اإلســــــالمية : الناشــــــر

مـذيل بأحكـام األلبـاني، وهـو ،تـرقيم الكتـاب موافـق للمطبـوع، و )ومجلد للفهـارس 8( 9: األجزاء

  .متن مرتبط بشرح السيوطي والسندي

النجـــار، / عبـــد القـــادر، حامـــد / الزيـــات، أحمـــد / مصـــطفى، إبـــراهيم (مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة 

  . دار الدعوة: الناشر المعجم الوسيط،، )محمد

ـــــةمجموعـــــة مـــــن المـــــؤلفين،   –ن اإلســـــالمية وزارة األوقـــــاف والشـــــئو  ،الموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتي

ـــــة، )هــــــ 1427 - 1404مـــــن : (جـــــزءا، الطبعـــــة 45: الكويت،عـــــدد األجـــــزاء ، الطبعـــــة الثاني

  .38 – 24الكويت،األجزاء  –دارالسالسل 

  .موقع وزارة األوقاف المصرية: المصدر شبهات المشككين،مجموعة من المؤلفين، 

: ًال عـــــــننقـــــــ اإلعجـــــــاز التشـــــــريعي فـــــــي تحـــــــريم لحـــــــم الخنزيـــــــرمحمودــــــــ، فهمـــــــي مصـــــــطفى،

htm.www.geocities.com/TIBNABAWI/new.  

بمسـاعدة فريـق ،معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة) هــ1424: المتوفى(أحمد عبد الحميد ،مختار، عمر

   4: م،عدد األجزاء 2008 -هـ  1429األولى، : عالم الكتب،الطبعة: عمل، الناشر
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روحيـة النحـاس، ريـاض عبـد الحميـد مـراد، : ، المحقـقمختصر تاريخ دمشق البن عساكر

ســوريا،  –دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنشــر، دمشــق : دار النشــر. محمــد مطيــع،

  .29: م، عدد األجزاء1984 -هـ  1402األولى، : الطبعة

قـــرآن الكـــريم، دار ال: الصـــابوني، الناشـــر)اختصـــار وتحقيـــق(مختصـــر تفســـير ابـــن كثيـــر 

  .م 1981 -هـ  1402السابعة، : لبنان،الطبعة –بيروت 

 -الثانيــة : القـاهرة، الطبعــة –دار الســالم : الناشـر ،المـدخل إلــى دراســة المــذاهب الفقهيــة

  .م 2001 -هـ  1422

تخـريج أحاديـث وآثـار حيـاة الحيـوان للـدميري مـن  ،المديهش، إبـراهيم بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن

رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير، قســم الســنة وعلومهــا، كليــة أصــول  لــى الجــيم،التــاء إ

عبـــد اهللا بـــن ناصـــر : الريـــاض إشـــراف –الـــدين، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية 

  .هـ1432/هـ 1431: الشقاري، األستاذ المشارك، العام الجامعي

شـركة مكتبــة : الناشــر ســير المراغـي،تف) هــ1371: المتــوفى(أحمـد بــن مصـطفى المراغـي  ،المراغـي

م،  1946 -هــــ  1365األولـــى، : ومطبعـــة مصـــطفى البـــابى الحلبـــي وأوالده بمصـــر، الطبعـــة

  .30: عدد األجزاء

) هــ885: المتـوفى(المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علـي بـن سـليمان الدمشـقي الصـالحي الحنبلـي 

عـــوض . عبـــد الـــرحمن الجبـــرين، د. د: ، المحقـــقالتحبيـــر شـــرح التحريـــر فـــي أصـــول الفقـــه

األولـــــى، : الرياض،الطبعـــــة/ الســـــعودية  -مكتبـــــة الرشـــــد : أحمـــــد السراح،الناشـــــر. القرنـــــي، د

  .8: م،عدد األجزاء2000 -هـ 1421

) هــ593: المتـوفى(المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبـو الحسـن برهـان الـدين 

 -دار احياء التـراث العربـي : طالل يوسف،الناشر: المحقق الهداية في شرح بداية المبتدي،

 .4: لبنان،عدد األجزاء –بيروت 
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المـــزي، يوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يوســـف، أبـــو الحجـــاج، جمـــال الـــدين ابـــن الزكـــي أبـــي محمـــد 

بشــار . د: المحقــق،تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال، )هـــ742: المتــوفى(القضــاعي الكلبــي 

،عـــدد 1980 – 1400األولـــى، : بيروت،الطبعـــة –مؤسســـة الرســـالة  :عـــواد معـــروف، الناشـــر

  .35: األجزاء

محمـد : المحقق،صحيح مسلم) هـ261: المتوفى(مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

  .5: بيروت،عدد األجزاء –دار إحياء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي،الناشر

  .أكاديميا: الناشرذاء والتغذية الغ مصيقر، عبد الرحمن عبيد عوض،

مكتبـة الرشـدية : غـالم نبـي التونسي،الناشـر: المحقـق ،التفسـير المظهـريالمظهري، محمد ثناء اهللا، 

  .هـ 1412: الباكستان،الطبعة –

عبــد الــرزاق  :المحقــقإحيــاء التــراث،  تفســير البغــوي= معــالم التنزيــل فــي تفســير القــرآن 

ـــــى :بيروت،الطبعـــــة–راث العربـــــي دار إحيـــــاء التـــــ: المهـــــدي، الناشـــــر  1420 ،األول

غـــالم : المحقـــقالتفســـير المظهـــري، ،المظهـــري، محمـــد ثنـــاء اهللا. 5:هــــ،عدد األجـــزاء

  .هـ 1412: الباكستان،الطبعة –مكتبة الرشدية : نبي التونسي،الناشر

ـــنهج  المغـــراوي، أبـــو ســـهل محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن، ـــدة والم ـــي العقي ـــف الســـلف ف موســـوعة مواق

مصر، النـبالء للكتـاب، مـراكش  -المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة : الناشرية،والترب

  .10: األولى، عدد األجزاء: المغرب،الطبعة –

  . م1968 -هـ 1388: ،تاريخ النشر10: ط،عدد األجزاء.مكتبة القاهرة،د: الناشر،المغني

ــن  ،)هـــ150: متــوفىال(مقاتــل، البلخــى، أبــو الحســن بــن ســليمان بــن بشــير األزدي  ــل ب تفســير مقات

: بيروت،الطبعـــة –دار إحيـــاء التـــراث : الناشـــر، عبـــد اهللا محمـــود شـــحاته: المحقـــقســـليمان، 

  .هـ 1423 -األولى 
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 1408األولـى، : دار الغرب اإلسـالمي،ا لطبعـة: ،الناشر)425/  1( المقدمات الممهدات

  .3: م،عدد األجزاء 1988 -هـ 

درر ، )هـــ885: المتــوفى( -أو مــنال أو المــولى  -بــن علــي الشــهير  مــال خســرو، محمــد بــن فرامــرز

بــدون طبعــة وبــدون : دار إحيــاء الكتــب العربية،الطبعــة: الناشــر ،الحكــام شــرح غــرر األحكــام

  .2: تاريخ،عدد األجزاء

، )هــــ803: المتـــوفى(الَمَلطـــي، يوســـف بـــن موســـى بـــن محمـــد، أبـــو المحاســـن جمـــال الـــدين الحنفـــي 

  .2: بيروت،عدد األجزاء –عالم الكتب : الناشر اآلثار، المختصر من مشكل

 . من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية

المنبجـــي، جمــــال الـــدين أبــــو محمـــد علــــي بـــن أبــــي يحيـــى زكريــــا بـــن مســــعود األنصـــاري الخزرجــــي 

مــد فضــل عبــد مح. د: المحقــق ،اللبــاب فــي الجمــع بــين الســنة والكتــاب، )هـــ686: المتــوفى(

: بيروت،الطبعـة/ لبنـان  -دمشق / سوريا  -الدار الشامية  -دار القلم : العزيز المراد،الناشر

  . 2: م،عدد األجزاء1994 -هـ 1414الثانية، 

 ،منتدى حواري من أفضل المنتديات على شبكة اإلنترنت، يضم نخبة طيبة من العلماء وطلبة العلـم

، هــذا 1 –، أرشـيف ملتقــى أهــل الحـديث لســنة والجماعـةويحـرص علـى االلتــزام بمـنهج أهـل ا

  .http://www.ahlalhdeeth.com :يضم المنتدى الشرعي العام، رابط الموقع :الجزء

تـم -حفظـه اهللا  -، بإشـراف الشـيخ محمـد القسـم العربـي مـن سـؤال وجـواب الموقـعالمنجد، صالح، 

  . م 2009نوفمبر،  15= ، هـ 1430ذي القعدة  26في : نترنتنسخه من اإل

 –دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي : بـــــن الحجاج،الناشـــــر شـــــرح صـــــحيح مســـــلم=المنهـــــاج 

  ).مجلدات 9في ( 18: ،عدد األجزاء1392الثانية، : بيروت،الطبعة

ــر لمختالمنيــاوي، أبــو المنــذر محمــود بــن محمــد بــن مصــطفى بــن عبــد اللطيــف صــر ، الشــرح الكبي
  .م 2011 -هـ  1432األولى، : المكتبة الشاملة، مصر،الطبع: الناشراألصول، 
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  .3: دار الكتب العلمية،عدد األجزاء: الناشر ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي

محمـــــود  -بشــــار عــــواد معــــروف : روايــــة أبــــي مصــــعب الزهــــري، المحقــــق موطــــأ مالــــك

  .2: عدد األجزاءهـ، 1412: مؤسسة الرسالة،سنة النشر: خليل،الناشر

 ،الموسـوعة الميسـرة فــي األديـان والمــذاهب واألحـزاب المعاصــرةالنـدوة العالميـة للشـباب اإلســالمي، 
دار النــدوة العالميــة للطباعــة : مــانع بــن حمــاد الجهني،الناشــر. د: إشــراف وتخطــيط ومراجعــة

  .2: هـ،عدد األجزاء 1420الرابعة، : والنشر والتوزيع،الطبعة

السـنن الكبـرى ، )هــ303: المتـوفى(عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علـي الخراسـاني، النسائي، أبو 
شــعيب األرناؤوط،قــدم : حســن عبــد المــنعم شلبي،أشــرف عليــه: حققــه وخــرج أحاديثــه،.للنســائي

األولـــى، : بيروت،الطبعـــة –مؤسســـة الرســـالة : عبـــد اهللا بـــن عبـــد المحســـن التركي،الناشـــر: لـــه
  ). فهارس 2و  10: (زاءم،عدد األج 2001 -هـ  1421

: المتـــوفى(بـــن ســـالم ابــن مهنـــا، شـــهاب الــدين األزهـــري المـــالكي ) أو غنــيم(أحمــد بـــن غـــانم ،النفراوي
دار : الناشــــــر ،الفواكـــــه الـــــدواني علـــــى رســــــالة ابـــــن أبـــــي زيـــــد القيروانـــــي، )هــــــ1126

  .2: م،عدد األجزاء1995 -هـ 1415: ط،تاريخ النشر.د:الفكر،الطبعة

 بحــوث صــحة الحيــوان فــي اســيوط،ناهــد محمــد وهبــة، باحــث أول بمعهــد / لنســرنفــين عبــد الغنــي ا
  .م2012 ،)4(، للدراسات البيئية، العددمجلة أسيوط

مكتبـة : دار النشـر ،المهـذب فـي علـم أصـول الفقـه المقـارن ،عبد الكريم بـن علـي بـن محمـد،النملة

  .5: م،عدد األجزاء 1999 -هـ  1420: الرياض،الطبعة األولى –الرشد 

قســـــــم علـــــــوم وتكنولوجيـــــــا  ،،مضـــــــار المـــــــواد المضـــــــافة علـــــــى اللحـــــــومنهـــــــى صـــــــابر، الـــــــديب، 

بقســـم علـــوم وتكنولوجيـــا  اســـتاذان ســـامية الصـــافى/ د ناهـــد ســـامى يوســـف،/د:األغذية،اشـــراف
  .جامعة األزهر ،كلية اإلقتصاد المنزلى االغذية،

محمـد / الـدكتور: قتحقيـ،النوادر والزيادات على مـا فـي المدونـة مـن غيرهـا مـن األمهـات

   15: م،عدد األجزاء 1999 ،1دار الغرب اإلسالمي، بيروت،ط: حجي، الناشر
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ــــــن شــــــرف  ــــــى ب ــــــدين يحي ــــــي ال ــــــا محي ــــــو زكري ــــــووي، أب ــــــوفى(الن ــــــوع شــــــرح ، )هـــــــ676: المت المجم
  .ط. دار الفكر، د: الناشر،،المهذب

قـدم لـه  سـير ابـن المنـذر،تف، )هــ319: المتـوفى(النيسابوري، أبو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر 

سـعد بـن محمـد : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،حققه وعلـق عليـه الـدكتور: األستاذ الدكتور
م،عــدد  2002هـــ،  1423األولــى، : المدينــة النبوية،الطبعــة -دار المــآثر : الســعد، دار النشــر

  .2:األجزاء

  .، ترجمة عدنان حلبيلخنزيرالدين والعلم وتحريم لحم ا،هانس، هايترش ريكفيغ بحث بعنوان

: المحقــق( تهــذيب اللغــة،، )هـــ370: المتــوفى(أبــو منصــور  ،الهــروي، محمــد بــن أحمــد بــن األزهــري

ـــــــى، : بيروت،الطبعـــــــة –دار إحيـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي : محمـــــــد عـــــــوض مرعب،الناشـــــــر األول
  .8: م،عدد األجزاء2001

ح المنهـاج وحواشـي الشـرواني تحفة المحتاج في شـر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، 
ثـــم صـــورتها دار (م، 1983 -هــــ  1357: عام النشـــر،المكتبـــة التجاريـــة: الناشـــر والعبـــادي،

  .10: بيروت، عدد األجزاء -إحياء التراث العربي 

  .7: عدد األجزاء أبحاث هيئة كبار العلماء،هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 
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Abstract  

By the name of Allah, and the peace and blessing be upon the 

noblest of Allah's creation, Muhammad Bin Abdullah, the last of the 

prophets and messengers. All praise is to Allah as befits his majesty and 

great power.  

I aimed in this modest research which consists of four chapters to 

explain the judgments on the unlawful and debatable meats in the Islamic 

Jurisprudence. In the first chapter, I explained the judgments on the 

unlawful meats mentioned in the Qua'an. They include: the dead, blood, 

and the flesh of swine, also that which is invoked to other than Allah. Also 

I talked about the flesh of strangled (animals) and of those beaten, that 

which is killed by falling, gored to death, mangled by beasts of prey. 

In the second chapter, I explained the judgments on the unlawful 

meats mentioned in Sunnah. They include: the animals that have tusks and 

the birds that have claws; And the judgments on mules and domestic 

donkeys. I also talked about the judgments on Al-Fawasiq which includes: 

dogs, scorpions, snakes, wolfs, kites, and crows.      

In the second chapter, I explained the judgments on the unlawful 

meats for other reasons which mentioned in Qur'an and Sunnah. They 

include meats prohibited because the animal is not slaughtered on the 



c 

Islamic way; and meats prohibited because the animal slaughtered by non-

Muslims like Pagans, Druze, and Apostates; and meats prohibited because 

of the animal's food like those which eat dirt.    

In the fourth chapter, I talked about the debatable meats including 

wild, sea and amphibious animals like the Hedgehog, lizard and lint. I also 

talked about the imported and frozen meats; and the preservatives and their 

effects on human.    

  

  




