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 المقـدمـــة

بسم ا الرٞبن الرحيم 

          ا٢بمد  رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كسيد 
ا٤برسلْب، ٧بمد كعلى آلو كصحبو كمن تبع ىداه كاقتفى أثره بإحساف إىل يـو 

: الدين، كبعد

 كقد دلت ،إف التفقو ُب الدين من أفضل األعماؿ، كمن أطيب ا٣بصاؿ         
كىمىا  ﴿: قولو تعاىل:  منها،النصوص من الكتاب كالسنة على فضلو، كا٢بث عليو

يًن  كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيىنًفريكاٍ كىآفَّةن فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمن كيلِّ ًفٍرقىةو مِّنػٍهيٍم طىآئًفىةه لِّيىتػىفىقَّهيواٍ ُب الدِّ
صلى ا عليو - كقولو  ()،كىلًيينًذريكاٍ قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيواٍ ًإلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم ٰبىٍذىريكفى ﴾

صلى ا   - فقد رتب النيب()،‹‹من يرد ا بو خّبا يفقهو ُب الدين ››: كسلم
ا٣بّب كلو على الفقو ُب الدين، كىذا ٩با يدؿ على أٮبيتو، كعظم - عليو كسلم 

 خيارىم ُب ،الناس معادف››: صلى ا عليو كسلم-  كقولو ،شأنو كعلو منزلتو
 .()‹‹ا١باىلية خيارىم ُب اإلسبلـ إذا فقهوا

       كالفقو فيو مسائل اختلف فيها الفقهاء الختبلؼ مآخذىم ُب النظر ُب 
األدلة، كدراسة ىذا االختبلؼ تعْب على تفهم ا٤بسائل كمعرفة منزع األئمة ُب 

االستدالؿ، كعلى استنباط أحكاـ النوازؿ كتبْب الشاذ من اآلراء، كا٢بق ُب 

                                                             

(. 122)سورة التوبة، اآلية ((
( (. 1037)، كمسلم برقم (71) ركاه البخارم برقم (

(. 2638)كاللفظ لو، كمسلم برقم  (3383)ركاه البخارم برقم  ((
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 ،كال بد أف يكوف ا٢بق ُب قوؿ أحدىم ": رٞبو ا –ا٤بسألة، قاؿ ابن حـز 

 .  ك٥بذا معرفة ا٣ببلؼ ٯبلي ا٢بق كالراجح ُب ا٤بسألة()،"مبطلوف كسائرىم

فملكة الفقو ال تتأتى إال ٗبعرفة أقواؿ العلماء باختبلفها، كما أتوا بو ُب        
كتبهم، فالباطل ال يعرؼ إال إذا عرؼ ا٢بق ، كالفاسد ال يعلم إال إذا علم 

الصحيح، فبضدىا تتميز األشياء، فنبتة التعصب إ٭با تنشأ عند من ألف قوال 
كاحدا فَبىب حٌب كهل عليو، لذلك أحسب أف ىذا العلم الذم يدرس ُب 

ىو من أعظم   (الفقو ا٤بوازف)أك  (بالفقو ا٤بقارف)ا١بامعات كا٤بعاىد فيما يسمى 
 فإنو علم ؛كمنو علم ا٣ببلؼ، ()الفنوف أثرا ُب تنمية ملكة االحتجاج كاالستنباط

يتوصل بو إىل حفظ األحكاـ ا٤بستنبطة ا٤بختلف فيها بْب األئمة أك ىدمها ال إىل 
 .()استنباطها

 كاف من مقتضيات الدراسة ُب ا٤بعهد العايل للقضاء إعداد ٕبث         ك٤با
 الٍب  ا٣ببلفيةدراسة ا٤بسائل) مشركع ضمنسجلت م إلٛباـ تلك ا٤برحلة تكميل

، ككاف من نصييب القسم ("مراتب اإلٝباع"حكى ابن حـز فيها ا٣ببلؼ ُب كتابو 
". الصيد كالضحايا كالذبائح كالعقيقة كما ٰبل كما ٰبـر"الثاين من باب 

                                                             

(  مراتب اإلٝباع ُب العبادات كا٤بعامبلت كاالعتقادات أليب ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز (
(. 1/9)األندلسي القرطيب الظاىرم، ص 

، جامعة أـ (1/15)خالد العركسي، ص . الَبخص ٗبسائل ا٣ببلؼ ضوابطو كأقواؿ العلماء فيو، د ((
. القرل

، دار الفكر، (1/35)التقرير كالتحرير ُب علم األصوؿ، البن أمّب ا٢باج ٧بمد بن ٧بمد، ص  ((
. ـ1996بّبكت
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: أىمية الموضوع

 كاعتماد الفقهاء عليو ، ، فقد اعتمد عليو األئمة مكانة كتاب ابن حـز
 .()بالنقل كبالتتبع

 معرفة ا٣ببلؼ ٯبلي ا٢بق كالراجح ُب ا٤بسألة. 
 

 :أسباب اختياره

  معرفة علم ا٣ببلؼ ُب فهم الفقو كمنازع العلماء ُب استدالالهتمضركرة ،
 كقاؿ ابن أيب ،"من مل يعرؼ االختبلؼ مل يشم أنفو الفقو" :()قاؿ قتادة

من علم اختبلؼ  : "()كقاؿ سعيد بن جبّب."ال نعده عا٤با:"()عركبة
 ()".الناس فقد فقو

                                                             

" نقد مراتب اإلٝباع"ُب كتابو - رٞبهما ا – ٩بن تتبع إٝباعات ابن حـز شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ((
. ىػ 1419دار ابن حـز ، بّبكت، الطبعة األكىل، 

ىو قتادة بن دعامة بن قتادة السدكسي، أبو ا٣بطاب، من أىل البصرة، كلد ضريرا، أحد ا٤بفسرين  ((
قتادة أحفظ أىل البصرة، ككاف مع عملو با٢بديث رأسا ُب : كا٢بفاظ للحديث، قاؿ أٞبد بن حنبل

العربية، كمفردات اللغة كأياـ العرب كالنسب، كاف يرل القدر، كقد يدلس ُب ا٢بديث، مات بواسط ُب 
(. 1/122)تذكرة ا٢بفاظ . ىػ118الطاعوف سنة 

ىو سعيد بن أيب عركبة مهراف أبو النضر العدكم، اإلماـ، ا٢بافظ، عامل أىل البصرة، كأكؿ من صنف  ((
ا٢بسن، ك٧بمد بن سّبين، كقتادة كخلق سواىم، تغّب حفظو ٤با شاخ قاؿ أٞبد : السنن النبوية، حدث عن

انظر سّب أعبلـ النببلء . مات سنة ست كٟبسْب كمائة. من ٠بع منو قبل ا٥بزٲبة، فسماعو جيد: بن حنبل
(6/413-417 .)
ىو سعيد بن جبّب بن ىشاـ األسدم، الواليب موالىم، الكوُب، اإلماـ، ا٢بافظ، ا٤بقرئ، ا٤بفسر، ((

ابن عباس فأكثر كجٌود، كقرأ القرآف عليو، كاف : ركل عن- أبو عبد ا : كيقاؿ- الشهيد، أبو ٧بمد 
لسعيد بن جبّب ديك يقـو من الليل بصياحو، فلم يصح ليلة من الليايل حٌب أصبح، فلم يصل سعيد تلك 

يا بِب، ال تدع : ما لو، قطع ا صوتو، فما ٠بع لو صوت بعد، فقالت لو أمو: الليلة، فشق عليو، فقاؿ
قتلو ا٢بجاج . اللهم إين أسألك صدؽ التوكل عليك، كحسن الظن بك: ككاف يدعو. على شيء بعدىا

(. 2/373)، كفيات األعياف (374-2/371)سّب األعبلـ : سنة ٟبس كتسعْب بواسطز انظر
(.  47-2/46)جامع بياف العلم كفضلو، أليب عمر يوسف بن عبد ا النمرم القرطيب  ((
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  دراسة مسائل ا٣ببلؼ تعْب على استخراج أحكاـ النوازؿ؛ ألهنا تتعرض
 .لطرؽ االستدالؿ كتعْب على الَبجيح بْب أقواؿ الفقهاء

 

: الدراسات السابقة

بعد البحث كالسؤاؿ ُب مظاف البحوث كالدراسات اإلسبلمية كمركز           
ا٤بلك فيصل، كمكتبة ا٤بلك فهد الوطنية، كمكتبة ا٤بعهد العايل للقضاء، 

 فيما –   مل أجد ٧بمد بن سعود اإلسبلميةكا٤بكتبة ا٤بركزية ٔبامعة اإلماـ
 كحرر ا٤بسائل ا٤بتعلقة بو ُب ٕبث  ىذا ا٤بوضوع من ٕبث -اطلعت عليو 

 .مستقل

 :       ك٩با ينبغي اإلشارة إليو ُب ىذا ا٤بوضع أف ىناؾ ٕبثا بعنواف

 

  دراسة المسائل الخالفية في كتاب مراتب اإلجماع البن حزم من باب
 ماجستّب ُب ا٤بعهد  لعبد العزيز الفارس،اإليالء إلى نهاية باب الرجعة

، أشرؼ عليو (4)ىػ، برقم 1430العايل للقضاء، قسم الفقو ا٤بقارف 
من باب اإليبلء - كما ىو ظاىر من عنوانو - سعد ا٣براشي، إال أنو .د

 .لباب الصيد كالضحايا كالذبائح كالعقيقةإىل هناية باب الرجعة، كمل يتعرض 
 

     وكذلك مما يحسن التنبيو إليو أيضا أنو سجلت ضمن المشروع األبحاث 
: التالية
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  كتاب الصالة - في كتاب مراتب اإلجماع البن حزمالمسائل الخالفية
 . مد بن صاّب أبا بابطْب-

  الصيام  – في كتاب مراتب اإلجماع البن حزمالمسائل الخالفية
 .إلبراىيم بن عبد الرٞبن ا١بندؿ- والحج 

  من كتاب  - في كتاب مراتب اإلجماع البن حزمالمسائل الخالفية
 .لعبد العزيز بن صاّب البهدؿ- القراض إلى باب النفح 

  دراسة المسائل الخالفية الواردة في كتاب مراتب اإلجماع البن حزم
 .لعبد الرحيم بن علي الغامدم-  كتاب الوصايا واألوصياء –

 باب  – دراسة المسائل الخالفية في كتاب مراتب اإلجماع البن حزم
 .٣بالد الصبحي- األيمان 

 من  - دراسة المسائل الخالفية في كتاب مراتب اإلجماع البن حزم
لفهد بن " - واختلفوا في الزاني بمحرمو: "أول كتاب الحدود إلى قولو

 .إبراىيم العسّبم
 أبواب – دراسة المسائل الخالفية في كتاب مراتب اإلجماع البن حزم 

لعبد - اإلمامة وحرب أىل الردة ودفع المرء عن نفسو وقطع الطريق 
 .ا٢بميد بن عبد الرٞبن آؿ الشيخ

 قسمة – دراسة المسائل الخالفية في كتاب مراتب اإلجماع البن حزم 
 . لعبد ا بن عبد العزيز السلطاف–الغنائم 

 من – دراسة المسائل الخالفية في كتاب مراتب اإلجماع البن حزم 
 .مد بن صاّب ا٢بميِب –أول كتاب التفليس إلى آخر الكفالة 

 

 .باب الصيد كالضحايا كالذبائح كالعقيقةكمل تتناكؿ ىذه األٕباث 
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: منهج البحث

 ليتضح ؛أصور ا٤بسألة ا٤براد ٕبثها تصويرا دقيقا قبل بياف حكمها .ُ
 .ا٤بقصود من دراستها

إذا كانت ا٤بسألة من مسائل االتفاؽ فأذكر حكمها بدليلو مع توثيق  .ِ
 .االتفاؽ من مظانو ا٤بعتربة

 :إذا كانت ا٤بسألة من مسائل ا٣ببلؼ فأتبع ما يلي .ّ
  أحرر ٧بل ا٣ببلؼ إذا كانت بعض صور ا٤بسألة ٧بل خبلؼ

 .كبعضها ٧بل اتفاؽ
  ،أذكر األقواؿ ُب ا٤بسألة، كأبْب من قاؿ هبا من أىل العلم

 .كيكوف عرض ا٣ببلؼ حسب اال٘باىات الفقهية
  أقتصر على ا٤بذاىب ا٤بعتربة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوؼ

أقف على ا٤بسألة ُب عليو من أقواؿ السلف الصاّب، كإذا مل 
 .فسأسلك هبا مسلك التخريجمذىب ما 

 أكثق األقواؿ من مصادرىا األصلية. 
  أستقصي أدلة األقواؿ مع بياف كجو الداللة، كأذكر ما يرد عليها

من مناقشات كما ٯباب بو عنها إف كانت، كأذكر ذلك بعد 
 .الدليل مباشرة

 أرجح مع بياف سببو مع ذكر ٜبرة ا٣ببلؼ إف كجدت. 
أعتمد على أمهات ا٤بصادر كا٤براجع األصلية ُب التحرير كالتوثيق  .ْ

 .كالتخريج كا١بمع
 .أركز على موضوع البحث كأ٘بنب االستطراد .ٓ
 .الواقعية- خاصة–أعتِب بضرب األمثلة  .ٔ
 .أ٘بنب ذكر األقواؿ الشاذة .ٕ
 .أعتِب بدراسة ما جد من القضايا ٩با لو صلة كاضحة بالبحث .ٖ
 .أرقم اآليات كأبْب سورىا مضبوطة الشكل .ٗ
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أخرج األحاديث من مصادرىا األصلية، كأثبت الكتاب كالباب  .َُ
 إف مل تكن –كا١بزء كالصفحة، كأبْب ما ذكره أىل الشأف ُب درجتها 

فإف كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرٯبها - ُب الصحيحْب أك أحدٮبا
 .منها

 .أخرج اآلثار من مصادرىا األصلية، كأحكم عليها .ُُ
أعرؼ با٤بصطلحات من كتب الفن الذم يتبعو ا٤بصطلح أك من  .ُِ

 .كتب ا٤بصطلحات ا٤بعتمدة
أكثق ا٤بعاين من معاجم اللغة ا٤بعتمدة كتكوف اإلحالة عليها با٤بادة  .ُّ

 .كا١بزء كالصفحة
أعتِب بقواعد اللغة العربية كاإلمبلء، كعبلمات الَبقيم، كمنها  .ُْ

عبلمات التنصيص لآليات الكرٲبة كاألحاديث الشريفة، كلآلثار، 
كألقواؿ  العلماء، كأميز العبلمات كاألقواس، فيكوف لكل منها عبلمتو 

 .ا٣باصة
 .تكوف ا٣باٛبة متضمنة أىم النتائج كالتوصيات الٍب أراىا .ُٓ
اسم العلم، نسبو، : أترجم للؤلعبلـ غّب ا٤بشهورين بإٯباز، بذكر  .ُٔ

تاريخ كفاتو، مذىبو العقدم كالفقهي، العلم الذم اشتهر بو، كأىم 
 .مصنفاتو مع مصادر ترٝبتو

إذا كجد ُب البحث ذكر أماكن أك قبائل أك فرؽ أك أشعار فأضع لو  .ُٕ
 .فهارس خاصة إف كاف ٥با من العدد ما يستدعي ذلك

 :أتبع الرسالة بالفهارس الفنية ا٤بتعارؼ عليها، كىي .ُٖ
 .         فهرس اآليات القرآنية

 . فهرس األحاديث كاآلثار

 .فهرس األعبلـ

 .فهرس ا٤براجع كا٤بصادر
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 .فهرس ا٤بوضوعات

 :خطة البحث

 .اشتمل ىذا البحث على مقدمة كٛبهيد كفصلْب كخاٛبة كفهارس

 : فا٤بقدمة ٙبتوم على ما يلي

 .أٮبية ا٤بوضوع كأسباب اختياره

 .الدراسات السابقة

 .منهج البحث

 .خطة البحث

 

 :أما التمهيد ففي ثبلثة مباحث

 : نبذة مختصرة عن ابن حزم، وفيو ثالثة مطالب:المبحث األول

 .ا٠بو كلقبو ككنيتو: ا٤بطلب األكؿ

 .مولده كنشأتو ككفاتو: ا٤بطلب الثاين

 .طلبو للعلم كشيوخو كتبلميذه كمصنفاتو: ا٤بطلب الثالث

 

، وفيو "مراتب اإلجماع"نبذة مختصرة عن كتاب :المبحث الثاني
 :مطلبان
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 .اسم الكتاب كنسبتو ٤بؤلفو كأٮبيتو: ا٤بطلب األكؿ

 . منهج ا٤بؤلف ُب كتابو كُب ذكر ا٣ببلؼ: ا٤بطلب الثاين

 :كيشتمل على تعريف الصيد كالذبائح، كفيو مطلباف: المبحث الثالث

 .تعريف الصيد لغة كاصطبلحا: ا٤بطلب األكؿ

 .تعريف الذبائح لغة كاصطبلحا: ا٤بطلب الثاين

 

 . ا٤بسائل ا٤بختلف فيها ُب باب الصيد:الفصل األول

 :كفيو سبعة مباحث

 ().ما صيد بكلب أسود: المبحث األول

 ().ما صيد ٕبجر أك عصا فمات: المبحث الثاني

 ().  الصيد يدرؾ حيا فينحر:المبحث الثالث

 (). السمك ا٤بتصيد إذا مات كمل يذبح:المبحث الرابع

 (). حكم سائر حيواف البحر:المبحث الخامس

 
                                                             

 (.147)ص " كاختلفوا فيما صيد بكلب أسود:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
(. 147)ص " كفيما صيد ٕبجر أك عصا فمات... كاختلفوا :"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
 (.147)ص " كاختلفوا إف ٫بره:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
 (.148)ص " كاختلفوا فيو إذا مات كمل يذبح:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
 (.148)ص " كاختلفوا ُب سائر حيواف البحر أيضا:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
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 (). ا١براد إذا مات حتف أنفو:المبحث السادس

 (). ما تأنس من الصيد إذا ٫بر:المبحث السابع

 

 .ا٤بسائل ا٤بختلف فيها ُب باب الذبائح كما يتعلق هبا: الفصل الثاني

 :كفيو أربعة عشر مبحثا

 ().ما ذبح بغّب إذف مالك ا٤بذبوح بعمد أك خطأ: المبحث األول

 ().ما ذيح با٤بعاقرة: المبحث الثاني

  (). ما ذٕبو أىل الذمة:المبحث الثالث

 (). ما ذبح بعظم:المبحث الرابع

 (). غّب اإلبل إذا ٫بر:المبحث الخامس

 ().البقر إذا ذٕبت: المبحث السادس

 
                                                             

( (. 148)ص " كاختلفوا ُب أكلو إذا مات حتف أنفو:"رٞبو ا-  قاؿ ابن حـز(
( (. 148)ص " كاختلفوا فيو إذا ٫بر:"رٞبو ا-  قاؿ ابن حـز(

ص " بغّب إذف مالك ا٤بذبوح بعمد أك خطأ... كاختلفوا فيما ذبح :"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
(147.) 
 (.147)ص " كا٤بعاقرة... كاختلفوا فيما ذبح :"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
(. 147)ص " كذبح أىل الذمة ... كاختلفوا فيما ذبح:" رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
(. 147)ص " كفيما ذبح بعظم... كاختلفوا فيما صيد:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز  ((
(. 147)ص " كاختلفوا فيما عدا اإلبل إذا ٫برت، أتؤكل أـ ال:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ()
(. 147)ص " كاختلفوا ُب البقر غذا ذٕبت، أتؤكل أـ ال:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
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 ().شحم ما ذٕبو اليهودم: المبحث السابع

 ().٢بـو ما ذٕبو اليهودم: المبحث الثامن

 ().ما ذٕبو ٦بوسي: المبحث التاسع

 ().ما ذٕبو صابئ: المبحث العاشر

 (). ا٢بيواف الذم الترجى حياتو إذا ذبح أك ٫بر:المبحث الحادي عشر

 ().ا١بنْب قبل التذكية: المبحث الثاني عشر

 (). ما قطع من ا٤بذكى قبل ٛباـ زىوؽ ركحو:المبحث الثالث عشر

 (). ا١ببللة ركوهبا كشرب ألباهنا:المبحث الرابع عشر

 

 
                                                             

ص " فموجود معلـو... كاما ا٣ببلؼ ُب أكل شحم ما ذٕبو اليهودم :"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
(147.) 
فموجود معلـو ... ك٢بـو ما ال يأكلونو كشحومو ... كاما ا٣ببلؼ ُب أكل :" رٞبو ا- قاؿ ابن حـز((

(.  147)ص" 
" فموجود معلـو... كُب أكل ما ذٕبو ٦بوسي ... كاما ا٣ببلؼ ُب أكل :" رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((

(. 147)ص 
فموجود ... كُب أكل ما ذٕبو ٦بوسي أك صابئ ... كاما ا٣ببلؼ ُب أكل :" رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((

(. 147)ص " معلـو
 ( كاختلفوا إذا كاف فيو الركح إال أنو الترجى حياتو بعلة أصابتو أك بفعل :"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز(

(. 148)ص " إنساف أك سبع أ حيواف آخر فيو أك بَبديو أك ا٬بناقو أك غّب ذلك
(. 148)ص " كاختلفوا فيو قبل ذلك:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
(. 148)ص " كاختلفوا فيما قطع من ا٤بذكى قبل ٛباـ زىوؽ نفسو:"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((
(. 148)ص ... ." كاختلفوا ُب كل ذلك من ا١ببللة :"رٞبو ا- قاؿ ابن حـز ((



14 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

 الخاتمة وفيها أىم النتائج والتوصيات 

 .قائمة المراجع والمصادر

 :والفهارس ىي

 .فهرس اآليات القرآنية 

 . فهرس األحاديث كاآلثار

 . فهرس األعبلـ

 . فهرس ا٤براجع كا٤بصادر

 . فهرس ا٤بوضوعات

 

أن يوفقني إياي والمسلمين جميعا لما فيو رضاه - جل وعال-      أسأل اهلل
 .وصل اللهم وسلم على محمد
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التمهيد 

 :وفيو ثالثة مباحث

. نبذة مختصرة عن ابن حزم: المبحث األول      

. نبذة مختصرة عن كتاب مراتب اإلجماع: المبحث الثاني      

. تعريف الصيد والذبائح: المبحث الثالث      
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. نبذة مختصرة عن ابن حزم: المبحث األول

: وفيو ثالثة مطالب

. اسمو ولقبو وكنيتو: المطلب األول       

 .مولده ونشأتو ووفاتو: المطلب الثاني       

  طلبو للعلم وشيوخو وتالميذه: المطلب الثالث

 .ومصنفاتو
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: نبذة مختصرة عن ابن حزم، وفيو ثالثة مطالب: المبحث األول

. اسمو ولقبو وكنيتو: المطلب األول

: اسمو

       ىو علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز بن غالب بن صاّب بن خلف ابن 
معداف بن سفياف بن يزيد الفارسي األصل، ٍب األندلسي القرطيب اليزيدم، ا٤بعركؼ 

 ().بابن حـز الظاىرم

: لقبو

 ُب كتب الَباجم الٍب ذكرت سّبتو إال - رٞبو ا –        مل يرد لقب البن حـز
 (). لٌقبو ٗبنجنيق الغرب ُب كتابو–رٞبو ا -  ابن القيمأف

: كنيتو

 ().       كاف يكُب بأيب ٧بمد

 

. مولده ونشأتو ووفاتو: المطلب الثاني

: مولده

                                                             

، (3/241)، العرب ُب خرب من غرب (3/325)كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف البن خلكاف : ينظر((
( 5/75)النجـو الزاىرة 

 (.2/522)زاد ا٤بعاد :  ينظر( (
(. 18/184)، سّب أعبلـ النببلء (4/254)ألعبلـ للزركلي ا: ينظر( (
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 آخر ليلة األربعاء بعد صبلة الفجر ()بقرطبة–  رٞبو ا –        كلد ابن حـز
 ()(.ىػ384)ُب آخر يـو من رمضاف، سنة أربع كٜبانْب كثبلٜبائة للهجرة 

: نشأتو

 ُب تنعم كرفاىية كسعة من العيش، ُب أسرة ذات -رٞبو ا–         نشأ ابن حـز
 ككتبا كثّبة ،شهرة كعلم كأدب، كرفعة كمنصب، كرزؽ ذكاء مفرطا كذىنا سياال

. نفيسة

        عاش حياتو األكىل ُب قصر أبيو ككانت تربيتو تلك الفَبة على أيدم جوارم 
 ككانت لو كألبيو من قبل رياسة الوزارة كتدبّب ا٤بملكة فزىد فيها كانصرؼ ،القصر

 ().إىل العلم كالتأليف

     :وفاتو

أف أباه توُب رٞبو ا عشية : ()كنقلت من خط ابنو أيب رافع" ():    قاؿ صاعد
. (ق456 )يـو األحد لليلتْب بقيتا من شعباف سنة ست كٟبسْب كأربعمائة

                                                             

قرطبة بضم أكلو كسكوف ثانيو كضم الطاء ا٤بهملة أيضا كالباء ا٤بوحدة أعظم مدينة باألندلس، معجم  ((
موسوعة ا٤بورد :  ينظر، كتقع اليـو ُب جنوب إسبانيا على ضفة هنر الوادم الكبّب،(4/324)البلداف 
. (ـ1995)ا٢بديثة 

(. 1/133)الصلة البن بشكواؿ : ينظر ((
(. 18/184)، سّب أعبلـ النببلء (4/254)األعبلـ للزركلي : ينظر ((
))  ، ىو صاعد بن أٞبد بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن صاعد التغليب، قاضي طليطلة، ركل عن ابن حـز

جوامع أخبار األمم من العرب كالعجم، : ككاف من أىل ا٤بعرفة كالذكاء ،كالركاية كالدراية، من مؤلفاتو
، (5/225)الواُب بالوفيات للصفدم :   ينظرىػ ، 462كالتعريف بطبقات األمم، توُب بطليطلة سنة 

(. 2/462)الصلة البن بشكواؿ 
، قتل ُب كقعة الزالقة سنة  (( ىػ، ينظر كفيات األعياف 479ىو الفضل بن أيب ٧بمد علي ابن حـز
(3/329 .)
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إحدل كسبعْب سنة كعشرة أشهر كتسعة - رٞبو ا - فكاف عمره        
 ()."كعشرين يوما

 

. طلبو للعلم وشيوخو وتالميذه ومصنفاتو: المطلب الثالث

: طلبو للعلم

:  أكال ُب األدب كاألخبار كالشعر، ك٩با كرد من شعره-رٞبو ا- نبغ          

ر ػػػػاضػػػػػػػػاد كحػػػػؿ بػرىا ُب ؾػػػػػىا     كأنشػام من الدنيا علـو أبثػفػػػـ              

 دعاء إىل القرآف كالسنن الٍب      تناسى رجاؿ ذكرىا ُب ااضر              

: قاؿ ()بن العريبا        ك٩با يذكر ُب سبب تعلمو للعلم ما ذكره أبو بكر ٧بمد 
أخربين ابن حـز أف سبب تعلمو الفقو أنو شهد جنازة، فدخل ا٤بسجد فجلس كمل "

: قم فصل ٙبية ا٤بسجد، ككاف ابن ست كعشرين سنة، قاؿ: يركع، فقاؿ لو رجل
: فقمت فركعت، فلما رجعنا من ا١بنازة جئت ا٤بسجد فبادرت بالتحية، فقاؿ يل

فانصرفت حزينا، كقلت لؤلستاذ - يعِب بعد العصر-  اجلس ليس ذا كقت صبلة
، فقصدتو كأعلمتو ٗبا ()دلِب على دار الفقيو أيب عبد ا بن دحوف: الذم رباين

                                                             

(. 1/133)الصلة البن بشكواؿ  ((
( (. 1/133)، الصلة البن بشكواؿ (18/206)ينظر سّب أعبلـ النببلء (

أبو بكر ٧بمد بن عبد ا ا٤بعافرم ا٤بعركؼ بابن العريب، من إشبيليا، صاحب أحكاـ القرآف ك  ((
(. 20/197)ىػ، ينظر سّب أعبلـ النببلء 543عارضة األحوذم، توُب سنة 

أبو ٧بمد عبد ا  ابن دحوف، كىو أحد العلماء مل أجد من كنيتو أبو عبد ا ابن دحوف  فلعلو  ((
مل يكن ُب أصحاب ابن ا٤بكول : ا١بلة ا٤بفتْب بقرطبة كأحد كبار أصحاب ابن ا٤بكول، قاؿ ابن حياف

توُب سنة إحدل . أفقو منو كال أغوص على الفتيا كال أضبط للركاية مع نصيب كافر من األدب ُب ا٣بّب
 (.140)الديباج ا٤بذىب ص: ينظر. كثبلثْب كأربعمائة
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جرل علي، فدلِب على ا٤بوطأ، فبدأت عليو قراءة، ٍب تتابعت قراءٌب عليو كعلى 
 ().غّبه ثبلثة أعواـ، كبدأت با٤بناظرة

        كقد ماؿ بو النظر ُب الفقو أكال إىل رأم أيب عبد ا الشافعي، كناضل عن 
مذىبو، كا٫برؼ عن مذىب غّبه حٌب كسم بو، كاستهدؼ بذلك إىل كثّب من 

الفقهاء، كعيب بالشذكذ، ٍب عدؿ ُب اآلخر إىل قوؿ أصحاب الظاىر، إىل 
 بن علي كمن تبعو من الفقهاء، فنقحو كهنجو كجادؿ عنو، ككضع ()مذىب داكد

الكتب ُب بسطو، كثبت عليو إىل أف مضى بسبيلو، ككاف ٰبمل علمو كٯبادؿ عنو 
٤بن خالفو فيو على اسَبساؿ ُب باعو كاستناد إىل العهد الذم أخذه ا على 

 ().العلماء من عباده؛ ليبينو للناس كاليكتمونو

       فآؿ أمره إىل أف شدد عليو كشرد عن كطنو كأحرقت كتبو ُب ٧باضر عامة، 
.  آلرائهم ا٤بخالفة لرأيوقكذلك ٢بدة لسانو كتطاكلو على فقهاء ا٤بذاىب كتسفيو

 

:  وتالميذهشيوخو

:     تتلمذ ابن حـز على علماء أجبلء، منهم

                                                             

(. 3/1151)تذكرة ا٢بفاظ : ينظر((
ىو داكد بن علي بن خلف أبو سليماف األصبهاين البغدادم، أحد األئمة اجملتهدين، تنسب إليو  ((

الطائفة الظاىرية، ٠بيت بذلك ألخذىا بظاىر الكتاب كالسنة كإعراضها عن التأكيل كالرأم كالقياس، 
: ينظر. ىػ270ككاف داكد أكؿ من جهر هبذا القوؿ، سكن بغداد كانتهت إليو رئاسة العلم هبا، توُب سنة 

 (.13/102)، سّب أعبلـ النببلء (2/297)اللباب ُب هتذيب األنساب 

(. 18/200)، سّب أعبلـ النببلء (4/254)، األعبلـ للزركلي (1/355)ا٤بغرب : ينظر ((
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  فهو أعلى شيخ () صاحب قاسم بن أصبغ()،بن كجو ا١بنةاٰبٓب بن مسعود ،
 .عنده

 أبو عمر أٞبد بن ٧بمد بن ا١بسور .() 
 يونس بن عبد ا بن مغيث القاضي.() 
 ٞباـ بن أٞبد القاضي.()  
 أٞبد بن قاسم بن ٧بمد بن قاسم بن أصبغ.() 

 
                                                             

ىو ٰبٓب بن عبد الرٞبن بن مسعود بن موسى القرطيب، عرؼ بابن كجو ا١بنة، كاف خّبا دينا توُب  ((
(. 33/195)سّب أعبلـ النببلء : ينظرىػ، 402سنة 

ىو قاسم بن أصبغ بن يوسف بن ناصح أبو ٧بمد ا٢بجرم القرطيب، موىل بِب أمية، من أىل إشبيلية،  ((
من أيب ٧بمد ٧بمود ابن ٧بمد : ٧بدث األندلس، رحل إىل ا٤بشرؽ حاجا كتاجرا، كدخل بغداد، فسمع هبا

على (سننا)ا٤بركزم، كمن أيب سعيد ا٢بسن بن علي العدكم كغّبٮبا، فاتو السماع من أيب داكد، فصنف
، (بر الوالدين)فاتو أيضا فخرج صحيحا على ىيئتو، كألف كتاب(صحيح مسلم)، ك(سننو)كضع

بديع ا٢بسن، كغّب ذلك مات بقرطبة (األنساب)، ككتاب(ا٤بنتقى ُب اآلثار)، ككتاب(مسند مالك)ككتاب
تاريخ العلماء باألندلس : ينظر. ُب ٝبادل األكىل سنة أربعْب كثبلث مائة، ككاف من أبناء التسعْب

(. 15/472)، سّب أعبلـ النببلء (1/406)
ىو أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن سعيد أبو عمر، يعرؼ بابن ا١بسور األموم، موىل ٥بم ٧بدث مكثر،  ((

كىو أكؿ شيخ ٠بعت منو قبل األربع مائة،  كىو أكرب شيخ لو، مات بقرطبة  سنة إحدل : قاؿ ابن حـز
، شذرات (1/39)، جذكة ا٤بقتبس ُب ذكر كالة األندلس (1/7)الصلة البن بشكواؿ : ينظركأربع مائة، 

(. 3/161)الذىب ُب أخبار من ذىب 
ىو يونس بن عبد ا بن ٧بمد بن مغيث بن ٧بمد بن عبد ا ابن الصفار أبو الوليد القرطيب، االماـ  ((

الفقيو ادث، شيخ االندلس، قاضي القضاة، بقية االعياف، كاف بليغ ا٤بوعظة، كافر العلم، ذا زىد 
كقناعة، كفضل كخشوع، قد أثر البكاء ُب عينيو، كعلى كجهو النور، ككاف حفظة الخبار الصا٢بْب مات 

(. 17/570)سّب أعبلـ النببلء : ينظرُب رجب سنة تسع كعشرين كأربع مئة، 

، كيل "كاف كاحد عصره ُب الببلغة كسعة الركاية ضابطا: "ىو أبو بكر القرطيب، قاؿ ابن حـز عنو ((
(. 1/49)، الصلة البن بشكواؿ (3/219)شذرات الذىب : ينظرىػ، 421قضاء يابرة توُب سنة 

ىو أٞبد بن قاسم بن ٧بمد بن قاسم بن أصبغ البياين أبو عمرك ٧بدث من أىل بيت حديث، يركم ((
، (1/16)الصلة البن بشكواؿ :   ينظر.عن أبيو عن جده قاسم بن أصبغ توُب سنة ثبلثْب كأربع مائة

(. 1/52)جذكة ا٤بقتبس ُب ذكر كالة األندلس 
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 أبو عمر ابن عبد الرب.() 
 كغّبىم()أٞبد بن عمر بن أنس العذرم ،. 

 
:  منهمولو طالب تتلمذوا على يديو،

 ابنو أبو رافع الفضل.() 
 أبو عبد ا ا٢بميدم.() 
 كالد القاضي أيب بكر بن العريب.() 
 أبو ا٢بسن شريح بن ٧بمد كىو آخر من ركل عنو مركياتو باالجازة() 

 .كطائفة
 
 

                                                             

ىو يوسف بن عبد ا بن ٧بمد النمرل القرطىب ا٤بالكى من كبار حفاظ ا٢بديث يقاؿ لو حافظ   ((
(. 8/240)األعبلـ للزركلي : ينظر ق، 463ا٤بغرب صاحب اإلستيعاب توُب سنة 

ىو أٞبد بن عمر بن أنس العذرم أبو العباس ا٤برم، من ا٤بريو؛ مدينة على ساحل من سواحل  ((
األندلسي، كيعرؼ بابن الدالئى، رحل مع كالده بعيد األربع مائة إىل مكة، فسمع الكثّب من شيوخها، 

، األعبلـ (1/50)جذكة ا٤بقتبس ُب ذكر كالة األندلس :  ق ، ينظر478كمن القادمْب إليها توُب سنة 
(. 1/22)، الصلة (1/185)للزركلي 

، قتل ُب كقعة الزالقة سنة   (( كفيات األعياف : ىػ، ينظر479الفضل بن أيب ٧بمد علي ابن حـز
(3/329 .)
من أىل جزيرة ميورقة، كأصلو بن قرطبة من : ىو ٧بمد بن أيب نصر فتوح بن عبد ا األزدم ا٢بميدم((

أبا عبد ا، لو كتاب حسن ٝبع فيو بْب صحيحي البخارم كمسلم، توُب : ربض الرصافة منها؛ يكُب
(. 182)الصلة : ، ينظر.ىػ488ببغداد سنة 

ىو عبد ا بن ٧بمد بن العريب أبو ٧بمد اإلشبيلي، صاحب الفنوف، صحب ابن حـز كأكثر منو، ()
(. 37/118)سّب أعبلـ النببلء : ىػ، ينظر493مات ٗبصر سنة 

ىو شريح بن ٧بمد بن شريح الرعيِب اإلشبيلي، خطيب إشبيلية كمقرئها كمسندىا، ركل عن أبيو كأيب  ((
، كقرأ القراءات على أبيو كبرع فيها كرحل الناس إليو من األقطار  عبد ا بن منظور، كأجاز لو ابن حـز

(. 4/122)ىػ، انظر شذرات الذىب 489للحديث كالقراءات، مات سنة 
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: مصنفاتو
بن حـز اكاف أبو ٧بمد " :()         قاؿ القاضي أبو القاسم صاعد بن أٞبد

 قاطبة لعلـو اإلسبلـ، كأكسعهم معرفة مع توسعو ُب علم ()أٝبع أىل األندلس
 كأخربين ابنو ،اللساف، ككفور حظو من الببلغة، كالشعر، كا٤بعرفة بالسّب كاألخبار

أبو رافع الفضل بن علي أنو اجتمع عنده ٖبط أبيو من تأليفو ٫بو أربعمائة ٦بلد 
 ()".تشتمل على قريب من ٜبانْب ألف كرقة

 

  () :أشهر مصنفاتو

  ."الًفصىل ُب ا٤بلل كاالىواء كالنحل "  .ُ
 ."حكاـ ألصوؿ األحكاـ اإل"  .ِ
"  الى ُب شرح اجمللى با٢بجج كاآلثار "  .ّ

 

كاف حافظا عا٤با بعلـو ": قد أثُب عليو العلماء، فقاؿ أبو عبد ا ا٢بميدم       
ا٢بديث كفقهو، مستنبطا لؤلحكاـ من الكتاب كالسنة، متفننا ُب علـو ٝبة، عامبل 

كما رأينا مثلو ُب ما اجتمع لو مع الذكاء ":  إىل أف قاؿ"بعلمو، زاىدا ُب الدنيا

                                                             

(. 18) سبقت ترٝبتو ُب ص  ((
األندلس يقاؿ بضم الداؿ كفتحها كضم الداؿ ليس إال كىي كلمة عجمية مل تستعملها العرب ُب  ((

، ك تقع  اليـو ُب الطرؼ الغريب من أكربا، (1/262)القدمي كإ٭با عرفتها العرب ُب اإلسبلـ، معجم البلداف 
موسوعة :  ينظر.عن قارة أفريقيا مضيق جبل طارؽ كتشمل اآلف ما يسمى أسبانيا كالربتغاؿ، كيفصلها  

.   (ـ1995)ا٤بورد ا٢بديثة 
(. 18/187)، سّب أعبلـ النببلء (3/326)كفيات األعياف  ((
(. 197-18/193)، سّب أعبلـ النببلء (255-4/254)األعبلـ للزركلي : ينظر ((
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ككاف لو ُب اآلداب كالشعر نفس كاسع، كباع . سرعة ا٢بفظ ككـر النفس كالتدينك
 ()"..... كشعره كثّب،رع منوسكما رأيت من يقوؿ الشعر على البديهة أ. طويل

         

:  لكن انتقد عليو بعض األمور 

كاف ابن حـز كثّب الوقوع ُب العلماء ا٤بتقدمْب ال يكاد " :()      قاؿ ابن خلكاف
 فنفرت عنو القلوب، كاستملل من فقهاء كقتو فمالوا على ،أحد يسلم من لسانو

بغضو، كردكا قولو كأٝبعوا على تضليلو، كشنعوا عليو، كحذركا سبلطينهم من فتنتو، 
كهنوا عوامهم عن الدنو إليو كاألخذ منو، فأقصتو ا٤بلوؾ كشردتو عن ببلده كقاؿ ابن 

 ()".كاف لساف ابن حـز كسيف ا٢بجاج شقيقْب: ()العريف

 

 

                                                             

 (.3/1148)، تذكرة ا٢بفاظ (3/326)كفيات األعياف : ينظر( (
ىو مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن أيب بكر بن خلكاف قاضي القضاة مشس الدين أبو العباس  ((

من أيب ٧بمد بن " صحيح البخارم " الربمكي اإلربلي الشافعي، كلد بإربل سنة ٜباف كستمائة ك٠بع هبا 
ركل عنو ا٤بزم . ىبة ا بن مكـر الصوُب كأجاز لو ا٤بؤيد الطوسي كعبد ا٤بعز ا٥بركم كزينب الشعرية

كالربزايل كالطبقة، ككاف فاضبلن بارعان متفننان عارفان با٤بذىب حسن الفتاكم جيد القرٰبة بصّبان بالعربية عبلمة 
كفيات " ُب األدب كالشعر كأياـ الناس، كثّب االطبلع حلو ا٤بذاكرة كافر ا٢برمة، فيو رياسة كبّبة، لو كتاب 

الواُب بالوفيات : ينظر. كقد اشتهر كثّبان كلو ٦باميع أدبية، توُب سنة إحدل كٜبانْب كستمائة" األعياف 
(7/201-202 .)
ىو  أٞبد بن ٧بمد أبو العباس ابن العريف الصنهاجي األندلسي الصوُب، كاف لو معرفة بالعلـو كعناية ((

: ينظر. بالقراءات كٝبع الركايات كالطرؽ، متناىيان ُب الفضل كالدين، توُب سنة ست كثبلثْب كٟبس مائة
(. 3/267)مرآة ا١بناف كعربة اليقظاف ُب معرفة حوادث الزماف 

 (.3/300)شذرات الذىب :  ينظر((
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. نبذة مختصرة عن كتاب مراتب اإلجماع: المبحث الثاني

: وفيو مطلبان

 

. اسم الكتاب وأىميتو: المطلب األول     

. منهج المؤلف في كتابو وفي ذكر الخالف: المطلب الثاني    
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نبذة مختصرة عن كتاب مراتب اإلجماع، وفيو : لمبحث الثانيا
: مطلبان

.  وأىميتو ونسبتو لمؤلفواسم الكتاب: المطلب األول

 : ونسبتو لمؤلفواسم الكتاب

، كقد "ٝباع ُب العبادات كا٤بعامبلت كاالعتقادات إلمراتب ا"  الكتاب اسم       
 (). رٞبهما ا– البن حـز ()الصفدم أيبك بن خليل الدين صبلحنسبو 

 :أىميتو

 إذ اعتمدكا عليو بالنقل ؛      إف كتابو ىذا لو مكانة عظيمة لدل الفقهاء
: كبالتتبع، كظهرت ميزة الكتاب من عدة أمور

إف :" امتدحو العلماء ُب صحة نقلو لئلٝباع، فامتدحو شيخ اإلسبلـ بقولو  -ُ
 ()."أكثر ما ذكره من اإلٝباع كما ىو حكاه، النعلم فيو نزاعا

 كىو ٕبر من العلـو ،قوتو راجعة إىل مؤلفوألف  ؛ ٛبيز الكتاب ٗبؤلفو -ِ
 .كالفنوف، صاحب اإلسناد، عامل السنة

فإف اإلٝباع " :رٞبو ا- قاؿ ابن حـز :خطر باب اإلٝباع كأٮبيتو ُب الفقو  -ّ
قاعدة من قواعد ا٤بلة ا٢بنيفية يرجع إليو كيفزع ٫بوه كيكفر من خالفو 

 إذا قامت 
                                                             

أعياف "ىو صبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد ا الصفدم اإلماـ نادرة عصره كأديبو صاحب  ((
ُب اثنْب كستْب ٦بلداى  " الواُب بالوفيات"ك" نكت ا٥بمياف ُب نكت العمياف"ُب ست ٦بلدات، ك" العصر

توُب سنة .، يركم عامة عن أيب حياف كا٢بافظ الذىيب كغّبه من األعبلـ"الديواف"ك" شرح المية العجم"ك
 (.3/89)، طبقات الشافعية (6/200)شذرات الذىب : ينظر.أربع كستْب كسبعمائة

 (.13/111)الواُب بالوفيات : ينظر ((
(. 302ص)نقد مراتب اإلٝباع البن تيمية ((
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 ()."عليو ا٢بجة بأنو إٝباع

. قلة ا٤بؤلفات ُب اإلٝباع  -ْ
 

. منهج المؤلف في كتابو وفي ذكر الخالف:   المطلب الثاني

كأنا أملنا ":  منهجو ُب مطلع كتابو فقاؿ- رٞبو ا–        قد رسم ابن حـز
أف ٪بمع ا٤بسائل الٍب صح فيها اإلٝباع كنفردىا من - عز كجل- بعوف ا 

 فإف الشيء إذا ضم إىل شكلو كقرف ؛ا٤بسائل الٍب كقع فيها ا٣ببلؼ بْب العلماء
بنظّبه سهل حفظو، كأمكن طلبو، كقرب متناكلو، ككضح خطأ من خالف ا٢بق 

 كرجونا بذلك ، كمل يتعن ا٤بختصموف ُب البحث عن مكانو عند تنازعهم فيو،بو
 ()".افإف ا٤بنفعة ٔبمع ىذه ا٤بسائل جليلة جد-  عز كجل  -جزيل األجر من ا

      

:      ويمكننا أن نجمل منهجو في النقاط اآلتية

  .رتب ابن حـز كتابو على أبواب الفقو .ُ
 .أبدع ُب تقسيم ا٤بسائل فتجد كل مسالة ُب باهبا .ِ
  .اقتصر ُب ذكره للمسائل اجملمع عليها على حكاية اإلٝباع دكف األدلة .ّ
.  ُب ا٤بسائل ا٤بختلف فيها يكتفي باإلشارة إىل رأس ا٤بسألة .ْ
كاتفقوا على "، ك..."كأٝبعوا على أف"استخدـ ُب حكاية اإلٝباع عبارٌب  .ٓ

. ، كالثانية ىي األكثر..."أف
. اليذكر أ٠باء اجملمعْب ُب ا٤بسائل اجملمع عليها .ٔ

                                                             

 (.7)مراتب اإلٝباع ص  ((
 (.8- 7)مراتب اإلٝباع ص  ((
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 .يذكر األقواؿ منسوبة ُب ا٤بسائل ا٤بختلف فيهاقد  .ٕ
 ().مل ٲبل إىل الَبجيح ُب ا٤بسائل ا٤بختلف فيها إال ُب مسألة كاحدة .ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

كاختلفوا ُب مقدار الغُب اال : "من كتابو مراتب اإلٝباع (155)ُب ص -  رٞبو ا– قاؿ ابن حـز  ((
أهنم اتفقوا أف ما كاف أقل من مقدار قوت اليـو فليس غُب كالذم نذىب إليو من ذلك أف قوت اليـو فما 

 ".زاد كفاؼ كأف قوت العاـ فما زاد غُب كيسار
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. ويشتمل على تعريف الصيد والذبائح: المبحث الثالث

: وفيو مطلبان

 

. تعريف الصيد لغة واصطالحا: المطلب األول

 .تعريف الذبائح لغة واصطالحا: المطلب الثاني
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: ويشتمل على تعريف الصيد والذبائح، وفيو مطلبان: المبحث الثالث

. تعريف الصيد لغة واصطالحا: المطلب األول

:   الصيد لغة

 كىو فعل الصياد، كٗبعُب ا٤بصيد الذم يفر، قاؿ ،     الصيد يأٌب ٗبعُب االصطياد
الصاد كالياء كالداؿ أصل صحيح يدؿ على معُب كاحد، كىو ركوب  :"ابن فارس

، من صاده يصيده كيصاده صيدا ()"الشيء رأسو كمضيو غّب ملتفت كال مائل
الى تػىٍقتػيليواٍ الصٍَّيدى كىأىنتيٍم   ﴿: كما ُب قولو تعاىل()اصطاده، ك الصيد أيضا ا٤بصيد

 ().حيريـه﴾

 

:  الصيد اصطالحا

اإلطبلؽ األكؿ على أنو مصدر أم : للصيد إطبلقاف عند أىل اللغة       
. االصطياد، كاإلطبلؽ الثاين على أنو مًصيد تسمية با٤بصدر

كبناء على ذلك اختلفت تعريفات الفقهاء للصيد، فعلى اإلطبلؽ الثاين       
: عرفو

 الصيد ىو اسم لكل حيواف ٩بتنع متوحش بأصل ا٣بلقة سواء : ا٢بنفية قالوا
 ().كاف بقوائمو أك ٔبناحو

                                                             

(. 3/325)معجم مقاييس اللغة  ((
(. ص م د)مادة  (157)٨بتار الصحاح ص ((
(. 95)ا٤بائدة، من آية  ((
(. 5/196)، بدائع الصنائع (3/28)البحر الرائق  ((
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 الصيد ىو كل حيواف مأكوؿ اللحم طبعو التوحش : ا٤بالكية قالوا
 ().كاالمتناع

 ىو ا٤بتوحش بطبعو الذم ال ٲبكن أخذه إال ٕبيلة: كعند الشافعية.() 

اقتناص "ىو :         كأما ا٢بنابلة فعرفوه باإلطبلؽ األكؿ كىو فعل الصائد فقالوا
 ()."حيواف حبلؿ مستوحش طبعا غّب مقدكر عليو

أنو ا٤بصيد كتعريف - سياؽ اآلية -        فتعريف ا١بمهور أنسب للسياؽ 
 ألف غالب كبلـ الفقهاء يتعلق بفعل الصياد، ؛ا٢بنابلة أقرب إىل ا٤بعُب الفقهي

. ككبلٮبا فعل الصياد كا٤بصيد ٥بما أحكاـ ُب الشريعة

 

. تعريف الذبائح لغة واصطالحا: المطلب الثاني

: الذبائح لغة

 ()،        ٝبع ذبيحة، كالذاؿ كالباء كا٢باء أصل كاحد، كىو يدؿ على الشق
 ().كالذبيح ا٤بذبوح كاألنثى ذبيحة

 

: الذبائح اصطالحا

                                                             

(. 4/177)، الذخّبة (1/277)التلقْب ُب الفقة ا٤بالكي  ((
(. 2/522)، حاشية ا١بمل (2/173)حاشية عمّبة  ((
(. 6/213)، كشاؼ القناع (3/425)شرح منتهى اإلرادات  ((
(. 2/369 ) معجم مقاييس اللغة((
(. 92)٨بتار الصحاح ص((
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     الفقهاء عند كبلمهم عن الذبائح يتكلموف عن الذبح كشركطو كيعرفوف الذبح 
  ().ككأهنم يطلقوهنا على كل ما يذكى حبلال أككل ما أعد للذبح تناكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.2/86) جامع العلـو ُب اصطبلحات الفنوف :ينظرالذبيحة ىي ا٤بذكى، : قيل ((
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 الفصل األول  

   المسائل المختلف فيها في باب الصيد 

 :وفيو سبعة مباحث

 .ما صيد بكلب أسود: المبحث األول

 .ما صيد ٕبجر أك عصا فمات: المبحث الثاني

 . الصيد يدرؾ حيا فينحر:المبحث الثالث

 . السمك ا٤بتصيد إذا مات كمل يذبح:المبحث الرابع

 . حكم سائر حيواف البحر:المبحث الخامس

 . ا١براد إذا مات حتف أنفو:المبحث السادس

 . ما تأنس من الصيد إذا ٫بر:المبحث السابع
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 .ما صيد بكلب أسود: المبحث األول
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. ما صيد بكلب أسود: المبحث األول

 ."كاختلفوا فيما صيد بكلب أسود:" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز

 كاألصل فيو جواز االصطياد با٢بيواف ا٤بعلم ،       ىذه ا٤بسألة تتعلق بآلة الصيد
 عبد ، غّب أف فكل ما يقبل التعليم كعٌلم ٯبوز االصطياد بو،كىو ما يسمى با١بارح

ال ٰبل إال صيد الكلب كحده، ": خالف ذلك كقاؿ- رضي ا عنو- ا بن عمر
 كال يشَبط ُب ا٢بيواف أف يكوف ٩با يؤكل ٢بمو عند ()،"كٰبـر االصطياد ٗبا عداه

. عامة الفقهاء، كما ال يشَبط أف يكوف طاىرا عند بعضهم

إال  ()          لذلك اتفق الفقهاء على أنو ٯبوز االصطياد با١بوارح ا٤بعلمة
 فقد -()أم ا٤بصمت الذم مل ٱبالط لونو لوف آخر -الكلب األسود البهيم

. اختلفوا ُب حكم االصطياد بو

 

:  األقوال

 كأب:  كىو قوؿ ٝباىّب العلماء منهم األئمة الثبلثة،إباحة صيده: القول األول
 (). كالشافعي() كمالك()حنيفة

                                                             

 (.15/6)ا٢باكم للماكردم ((
، مغِب اتاج (4/172)، الذخّبة (1/227)، بداية ا٤ببتدم (6/463)حاشية ابن عابدين : ينظر ((
 (.9/296)، ا٤بغِب (11/24)، الشرح الكبّب البن قدامة (4/275)
 (.1/167)النهاية ُب غريب األثر : ينظر ((
(. 1/227)، بداية ا٤ببتدم (6/463)حاشية ابن عابدين  ((
(. 8/498)، االستذكار (3/215)مواىب ا١بليل ((
 (.9/93)، اجملموع (15/9)ا٢باكم للماكردم  ((
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كىو الصحيح من مذىب   ،ٙبرمي ما صيد بالكلب األسود البهيم: القول الثاني
 () كقتادة() كالنخعي() كىو قوؿ ا٢بسن البصرم() كعليو أصحابو()أٞبد

 ().كإسحاؽ

 

 : الفريقينأدلة
                                                             

 (.10/427)إف ا٤بسألة من مفردات ا٤بذىب : صححو ا٤برداكم ُب اإلنصاؼ كقاؿ  ((
 (.6/463)، حاشية ابن عابدين (9/297)ا٤بغِب البن قدامة ((
كا٢بسن البصرم . كتاب الصيد، باب صيد الكلب األسود البهيم (4/251)مصنف ابن أيب شيبة ((

ىو ا٢بسن بن يسار أبو سعيد البصرم، تابعي، كاف إماـ أىل البصرة كحرب األمة ُب زمنو، أحد العلماء 
ىػ، كشب ُب كنف علي بن أيب طالب، سكن 21الفقهاء الفصحاء الشجعاف النساؾ، كلد با٤بدينة سنة 

البصرة، أبوه من أىل ميساف موىل لبعض االنصار ، كلو مع ا٢بجاج ابن يوسف مواقف، كقد سلم من 
 (.2/226)األعبلـ للزركلي . ىػ110أذاه، توُب سنة 

كالنخعي ىو إبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسود ، أبو عمراف النخعي، من أىل . (9/296)ا٤بغِب  ()
فقيو : "قاؿ عنو الصفدم. الكوفة كمن كبار التابعْب، أدرؾ بعض متأخرم الصحابة، من كبار الفقهاء

تذكرة ا٢بفاظ . ىػ95،  أحذ عنو ٞباد بن أيب سليماف ك٠باؾ بن حرب كغّبٮبا، توُب ُب آخر سنة "العراؽ
(1/73.) 
كقتادة ىو قتادة بن . كتاب الصيد، باب فيد الكلب األسود البهيم (4/251)مصنف ابن أيب شيبة  ((

دعامة بن قتادة أبو ا٣بطاب السدكسي، من أىل البصرة، كلد ضريرا، أحد ا٤بفسرين كا٢بفاظ للحديث، 
قتادة أحفظ أىل البصرة، ككاف مع عملو با٢بديث رأسا ُب العربية، كمفردات اللغة : قاؿ أٞبد بن حنبل

. ىػ118كأياـ العرب كالنسب، كاف يرل القدر، كقد يدلس ُب ا٢بديث، مات بواسط ُب الطاعوف سنة 
 (.1/122)تذكرة ا٢بفاظ 

، كإسحاؽ ىو إسحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد من بِب حنظلة من ٛبيم، أبو يعقوب، (9/296)ا٤بغِب   ((
طاؼ الببلد ١بمع . ىػ،166نزيل نيسابور كعا٤بها بل شيخ أىل ا٤بشرؽ يعرؼ بابن راىويو، كلد سنة ست 

اجتمع لو الفقو كا٢بديث كا٢بفظ : " ا٢بديث ، كأخذ عنو أٞبد كالشيخاف، قاؿ فيو ا٣بطيب البغدادم 
ىػ 238مات ليلة نصف شعباف سنة :  قاؿ البخارماستوطن نيسابور كتوُب هبا" كالصدؽ كالورع كالزىد 

 (.2/434)كلو سبع كسبعوف سنة تذكرة ا٢بفاظ 
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: القول األولأصحاب أدلة 

 ().كىمىا عىلٍَّمتيم مِّنى ا١بٍىوىارًًح ميكىلًِّبْبى ﴾ ﴿: قولو تعاىل :الدليل األول

.  كمل ٱبرج األسود منهاعاـ ُب ٝبيع الكبلب (من ا١بوارح) نصأف اؿ: وجو الداللة

  األسود ٨بصوص ٗبا كرد من األحاديث ُب قتل الكلبـكنوقش بأنو عمو
عليكم باألسود البهيم ذل النقطتْب فإنو »: ٫بو قولو عليو الصبلة كالسبلـ()البهيم

 ().«شيطاف

إذا أرسلت كلبك  » :()قولو عليو الصبلة كالسبلـ لعدم بن حاًب: الدليل الثاني
 ().«ا٤بعلم كذكرت اسم ا عليو فكل 

 للفظ الكلب كعدـ تقييده – صلى ا عليو كسلم –إطبلؽ النيب : وجو الداللة
 .بغّب التعليم أفاد أنو مٌب ما علم جاز إرسالو للصيد سواء كاف أسود أك غّبه

 

                                                             

 (.4)سورة ا٤بائدة، آية  ((
 (.9/298)ا٤بغِب  ((
 ُب كتاب ا٤بساقاة، باب األمر بقتل الكبلب كبياف نسخو 1572برقم  (3/1200)ركاه مسلم  ((

 .كبياف ٙبرمي اقتنائها إال لصيد أك زرع أك ماشية ك٫بو ذلك
ىو عدم بن حاًب بن عبد ا بن سعد ابن ا٢بشرج بن امرئ القيس بن عدم أبو كىب الطائي، ((

كلد حاًب طي الذم يضرب ٔبوده ا٤بثل، كفد - صلى ا عليو كسلم - األمّب، الشريف، ، صاحب النيب  
مات . ُب كسط سنة سبع، فأكرمو، كاحَبمو، لو أحاديث- صلى ا عليو كسلم - عدم على النيب  

(. 3/162)سّب أعبلـ النببلء . عدم سنة سبع كستْب، كلو مائة كعشركف سنة
 ُب 5167برقم  (5/2089)، كا٢بديث ركاه البخارم ُب صحيحو (6/463)حاشية ابن عابدين  ((

كتاب الذبائح كالصيد، باب الصيد إذا غاب عنو يومْب أك ثبلثة،  كمسلم  ُب صحيحو كاللفظ لو 
 .  ُب كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكل من ا٢بيواف، باب الصيد بالكبلب ا٤بعلمة1929برقم  (3/1529)
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 لعدـ الفارؽ فا١بميع قياس الكلب األسود على غّبه من الكبلب :لثالدليل الثا
 ().كبلب

:  القول الثاني أصحابأدلة

 أمرنا :، يقوؿ()– رضي ا عنو – حديث جابر بن عبد ا: الدليل األول
بقتل الكبلب حٌب إف ا٤برأة تقدـ من البادية - صلى ا عليو كسلم- رسوؿ ا 

عليكم » عن قتلها كقاؿ - صلى ا عليو كسلم -بكلبها فنقتلو ٍب هنى النىب 
 ().«فإنو شيطاف  ()باألسود البهيم ذل النقطتْب

 كما كجب قتلو حـر اقتناؤه ، أمر بقتلو -صلى ا عليو كسلم- أنو : وجو الداللة
 فبل تستباح ٗبحـر كسائر ،() كإباحة الصيد ا٤بقتوؿ رخصة،كتعليمو فلم يبح صيده

 ().كسائر الرخص كعلل األمر بقتلو ك٠باه شيطانا كال ٯبوز اقتناء الشيطاف

                                                             

 (.9/297)ا٤بغِب  ((
ىو جابر بن عبد ا بن عمرك بن حراـ السلمي بن ثعلبة بن حراـ بن كعب بن غنم بن كعب بن ((

أبو عبد ا، كأبو عبد الرٞبن األنصارم، -  صلى ا عليو كسلم - سلمة، صاحب رسوؿ ا  
ا٣بزرجي، السلمي، ا٤بدين، الفقيو، من أىل بيعة الرضواف، ككاف آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا، 

كعن عمر كعلي كأيب بكر كطائفة مات جابر بن - صلى ا عليو كسلم - ركل علما كثّبا عن النيب  
أباف بن عثماف، : ىػ، كىو ابن أربع كتسعْب سنة، ككاف قد ذىب بصره، كصلى عليو78سنة : عبد ا

 (.190-3/189)سّب أعبلـ النببلء . كىو كايل ا٤بدينة

(. 10/237)ٮبا نقطتاف معركفتاف بيضاكاف فوؽ عينيو، ينظر شرح النوكم على صحيح مسلم  ((
 (.37)سبق ٚبرٯبو ُب ص  ((
ما كاف بناء على عذر يكوف للعباد، كىو ما : التسهيل كالتيسّب، كُب االصطبلح: الرخصة ُب اللغة ((

، كأصوؿ الفقو الذم ال يسع (1/117)ينظر أصوؿ السرخسي . استبيح للعذر مع بقاء الدليل اـر
(. 42ص )الفقيو جهلو 

 (.9/298)ا٤بغِب  ((
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 ().أنو كلب ٰبـر اقتناؤه فلم يبح صيده كغّب ا٤بعلم: الدليل الثاني

 

:  االستدالؿ با٢بديث من كجهْبنوقش

 ().بأنو ال يلـز من األمر بقتلو ٙبرمي صيده: الوجو األول

 فبل ٰبل قتل الكبلب إال العقور منها ()بأف األمر بالقتل منسوخ: الوجو الثاني
فالقوؿ بظاىر الكتاب كالسنة كاجب كال ٯبوز أف يستثُب منهما اال  خاصة،

 ،األمر بقتل الكلب األسود كغّبه كلو منسوخ": بكتاب أك سنة، قاؿ إماـ ا٢برمْب
، كما كرد ()"فبل ٰبل قتل شيء منها اليـو ال األسود كال غّبه إال الكلب العقور

 كاف يأمر بقتل الكلب – صلى ا عليو كسلم –ُب ا٢بديث الصحيح أف النيب 
 ().()العقور

أف دعول نسخ األمر بقتلو يردىا لفظ حديث جابر  بأجيب عن الوجو الثاني
عليكم باألسود البهيم ذم النقطتْب فإنو  »: هنى عن قتلها كقاؿ: حيث يقوؿ

 فا٢بديث حدد النهي بأنو ُب غّب األسود كحث على قتل األسود كعلل ،«شيطاف

                                                             

 (.9/297)ا٤بغِب ((
 (.9/91)اجملموع : ينظر((
رفع ا٢بكم الثابت ٖبطاب متقدـ ٖبطاب مَباخ عنو، ينظر : اإلزالة، كاصطبلحا: النسخ لغة ((

(. 21ص )، الورقات (1/97)ا٤بستصفى 
، كطرح التثريب ُب شرح التقريب (10/234)، الشرح النوكم على مسلم (9/222)اجملموع : ينظر ((
ـ ، الطبعة األكىل، ٙبقيق عبد 2000بّبكت - تأليف زين الدين  العراقي، دار الكتب العلمية   (6/30)

 .القادر ٧بمد علي
 (.3/275)كل سبع ٯبرح كيقتل كيفَبس، النهاية ُب غريب ا٢بديث : العقور((
 ُب كتاب ا٢بج، باب ما يندب للمحـر كغّبه قتلو 1200برقم  (2/858)ركاه مسلم ُب صحيحو  ((

 .من الدكاب ُب ا٢بل كا٢بـر
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 كىذه علة مستمرة فيو كا٢بكم يدكر مع علتو كجودا ()،ذلك بأنو شيطاف
. ()كعدما

 

: الراجح

 ، من ىذين القولْب ىو القوؿ الثاينرجحانو- كا أعلم  - ر        كالذم يظو
: ف أدرؾ كىو حي كذكي كذلك ٤با يليإكىو ٙبرمي ما صاده الكلب األسود إال 

ألف األمر بقتلو يستدعي ا٤ببادرة بإتبلفو كالتنفّب منو، كاستعمالو للصيد فيو  .ُ
.  كىذا يناُب ا٤بقصود من قتلو،إبقاء لو كتقريب

 بأنو :أف ما ٛبسكوا بو من عمـو النصوص ُب إباحة تعليم الكبلب ٯباب عنو .ِ
. عمـو ٨بصوص باألدلة على قتل األسود منها

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

صاّب الفوزاف مكتبة ا٤بعارؼ الرياض، الطبعة األكىل .د (134)األطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح ص  ((
 . ق1408

(. 483ص )،  شرح القواعد الفقهية (72ص )القوؿ ا٤بفيد ((
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 .ما صيد بحجر أو عصا فمات: المبحث الثاني
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. ما صيد بحجر أو عصا فمات: المبحث الثاني

 ."كفيما صيد ٕبجر أك عصا فمات... كاختلفوا :" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز       

: صورة المسألة

عصا ب  رماه أك، لو أف رجبل رمى صيدا ٕبجر غّب ٧بدد فأصابو فقتلو بثقلو     
 ىل ٰبل صيده ، أك ثقلو ال ٕبده-ٔبانبو -  أم كلو كاف ٧بددا لكن قتلو بعرضو

. أـ ال ؟ اختلف فيو

 ألهنما ؛       أما إف كاف قتل الصيد ٕبدٮبا بأف كانا ٧بددين فبل خبلؼ ُب حلو
 ().ٗبثابة السهم

: ختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب       ا

 () كىو قوؿ أيب حنيفة،ذىب ٝباىّب العلماء إىل عدـ حلو:  القول األول
 ().كإسحاؽ() كالثورم() كأٞبد() كالشافعيكمالك

                                                             

، الكاُب (3/243)، ركضة الطالبْب (1/182)، الكاُب البن عبد الرب (8/261)البحر الرائق : ينظر((
 (.1/485)ُب فقو ابن حنبل 

 (.4/123)، ا٥بداية (8/260)البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ((
 (.4/174)، الذخّبة (5/267)االستذكار البن عبد الرب  ((
 (.1/555)، أسُب ا٤بطالب (9/110)اجملموع شرح ا٤بهذب  ((
 (.9/241)، ا٤ببدع (11/14)الشرح الكبّب  ((
، كالثورم ىو سفياف بن سعيد بن مسركؽ أبو عبد ا الثورم من بِب ثور بن عبد (9/305)ا٤بغِب  ((

مناة،  أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث، كاف رأسا ُب التقول، طلبو ا٤بنصور ٍب ا٤بهدم ليلي ا٢بكم  فتوارل منهما 
كبلٮبا " ا١بامع الصغّب" ك" ا١بامع الكبّب: " ىػ، من مصنفاتو 161سنْب، كمات بالبصرة مستخفيا سنة 

 (.1/203)تذكرة ا٢بفاظ . ُب ا٢بديث

(. 9/305)ا٤بغِب ((
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 () كعبد الرٞبن بن أيب ليلى()ذىب سعيد بن ا٤بسيب : القول الثاني
 () كفقهاء الشاـ إىل جواز أكل ما قتل با٤بعراض() كمكحوؿ()كاألكزاعي
 ().()كصيد البندقة ()با٤بعراض

: األدلة 
                                                             

( ، كسعيد ىو سعيد بن ا٤بسيب بن حزف بن أيب كىب  أبو ٧بمد، قرشي (5/267)االستذكار البن عبد الرب (
٨بزكمي، من كبار التابعْب، كأحد الفقهاء السبعة با٤بدينة ا٤بنورة، ٝبع بْب ا٢بديث كالفقو كالزىد كالورع، كاف ال يأخذ 
عطاء، كيعيش من التجارة بالزيت، ككاف أحفظ الناس ألقضية عمر بن ا٣بطاب كأحكامو حٌب ٠بي راكية عمر، توُب 

 (.2/79)، صفة الصفوة (40-39)طبقات الفقهاء : ينظر. ىػ94با٤بدينة سنة 

، كابن أيب ليلى ىو عبد الرٞبن بن أيب ليلى يسار بن ببلؿ بن بليل، أبو  (5/267)االستذكار البن عبد الرب  ((
عيسى، تابعي جليل، كلد ُب عهد عمر رضي ا عنو، ركل عن عمر كعثماف كعلي كسعد كأيب بن كعب كابن 

مسعود كغّبىم، كركل عنو ابنو عيسى ك٦باىد كابن سّبين كالشعيب كثابت كآخركف من التابعْب، كاتفقوا على توثيقو 
:  ينظر. ىػ83كجبللتو، أدرؾ عشرين كمائة من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم كلهم من األنصار، توُب سنة 

 (.6/109)، الطبقات الكربل (2/86)، معرفة الثقات (4/357)اإلصابة 

، كاألكزاعي ىو عبد الرٞبن بن عمرك بن ٰبمد أبو عمرك األكزاعي، إماـ (5/267)االستذكار البن عبد الرب  ((
من قرل دمشق، كأصلو من سيب السند، نشأ يتيمنا كتأدب بنفسو، فرحل " األكزاع" فقيو، ٧بدث، مفسر، نسبتو إىل 

:  ينظر. ىػ157إىل اليمامة كالبصرة كبرع، كأراده ا٤بنصور على القضاء فأىب، ٍب نزؿ بّبكت مرابطنا كتوُب هبا سنة 
 (.180)، مشاىّب علماء األمصار ص (7/62)الثقات 

( ، كمكحوؿ مكحوؿ أبو عبد ا الشامي، موىل ىذيل، أصلو من الفرس، (5/267)االستذكار البن عبد الرب (
دمشقي، فقيو تابعي، أعتق ٗبصر كٝبع علمها كانتقل ُب األمصار، عده الزىرم عامل أىل الشاـ كإمامهم، قاؿ ٰبٓب 

-5/177)، حلية األكلياء (6/510)ميزاف االعتداؿ :  ينظر. ىػ113كاف قدريا ٍب رجع توُب سنة : بن معْب 
192.) 

طلبة : ا٤بعراض ىو السهم الذم ال ريش عليو ٲبر معَبضا غالبا، كقيل عود يشبو السهم يرمى بو الصيد ينظر ((
(. 18/414)، تاج العركس (1/296)هتذيب اللغة  (1/277)الطلبة ُب االصطبلحات الفقهية  

(. 1/39) ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب :  يعمل من الطْب كيرمى بو، ينظر ((
(. 14/11)كالشرح الكبّب  (5/267)االستذكار البن عبد الرب ((
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: أدلة القوؿ األكؿ
مي ا٣ٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ  ﴿: قولو تعاىل: الدليل األول ـي كى٢بٍى ٍيتىةي كىاٍلدَّ حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

  ().﴾ لًغىٍّبً اللًَّو ًبًو كىاٍلميٍنخىًنقىةي كىاٍلمىٍوقيوذىةي 
ىي الٍب ترمى أك تضرب ٕبجر أك عصا حٌب ٛبوت من أف ا٤بوقوذة : وجو الداللة

 . كما صيد ٕبجر أك عصا منها()غّب تذكية
ليوىنَّكيمي اللَّوي ًبشىٍيءو مِّنى الصٍَّيًد : قولو تعاىل:  الدليل الثاني ﴿ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيواٍ لىيىبػٍ

 ().تػىنىاليوي أىٍيًديكيٍم كىرًمىاحيكيٍم ﴾
فكل شيء نالو اإلنساف بيده أك ر٧بو أك بشيء من سبلحو فأنفذه : اللةدوجو ال

.  كما صيد ٕبجر أك عصا مل ينفذ()كبلغ مقاتلو فهو صيد
- سألت النيب : قاؿ - رضي ا عنو - حديث عدم بن حاًب : الدليل الثالث

إذا أصاب ٕبده فكل، كإذا أصاب  »: فقاؿ،عن ا٤بعراض- صلى ا عليو كسلم 
 ().«بعرضو فبل تأكل فإنو كقيذ

: ما كرد من آثار الصحابة ُب ٙبرمي ذلك: الدليل الرابع
 ٍب "ف ٰبذؼ األرنب بالعصا كا٢بجرأليتق أحدكم : " رضي ا عنو -قاؿ عمر .ُ

 (). الرماح كالنبل:األسل" كلتذؾ لكم األسل" :قاؿ

                                                             

( (. 3) ا٤بائدة، آية (
 (.6/48)تفسّب القرطيب  ((
(. 94)ا٤بائدة، آية  ((
(. 5/266)االستذكار البن عبد الرب: ينظر ((
كىأىحىلَّ اللَّوي  ﴿: ُب كتاب البيوع كقوؿ ا عز كجل1949برقم   (2/725)ركاه البخارم ُب صحيحو  ((

 ُب كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكل من ا٢بيواف، 1929برقم  (3/1529)اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا ﴾، كمسلم 
. باب الصيد بالكبلب ا٤بعلمة

 ُب كتاب ا٤بناسك، باب صيد ا٤بعراض، كركاه ا٢باكم ُب 8534برقم  (4/478)مصنف عبد الرزاؽ  ((
 . ُب كتاب معرفة الصحابة، باب كمن مناقب أمّب ا٤بؤمنْب عمر4479برقم  (3/87)مستدركو 
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 ()رميت طائرين ٕبجر كأنا با١برؼ" : أنو قاؿ()ما ركاه مالك عن نافع .ِ
 كأما اآلخر ، فطرحو عبد ا بن عمر، فأما أحدٮبا فمات،فأصبتهما

 فطرحو عبد ، فمات قبل أف يذكيوفذىب عبد ا بن عمر يذكيو بقدـك
 ()".ا أيضا

 ()".تلك ا٤بوقوذة": قاؿ ابن عمر ُب ا٤بقتولة بالبندؽ .ّ
 

أم ا٤بقتوؿ بعرض – كاف اليرل بو أنو ف ابن عمر ع ما ركم :دليل القول الثاني
 (). كأف عمار بن ياسر رخص ُب البندقة،بأسا- ا٤بعراض
 بأف ا٤بعركؼ عن عبد ا بن عمر ما ركاه مالك عن يمكن أن يناقش      و

بقوؿ ،  كأما ما ركم عن عمار بن ياسر فمعارض كىو أصح - قتكقد ذكر- نافع 
.  فبل ينتهض بو االستدالؿ صحايب آخر

 
 :الترجيح

                                                             

ابن عمر، : ىو نافع بن مالك بن أيب عامر أبو سهيل األصبحي ا٤بدين، اإلماـ، الفقيو،  حدث عن ((
ابن أخيو؛ : كسهل بن سعد، كأنس بن مالك، كسعيد بن ا٤بسيب، ككالده، كىو مكثر عنو، ركل عنو

كسليماف بن ببلؿ، كإ٠باعيل بن جعفر، كعبد العزيز - كىو من أقرانو - مالك بن أنس، كابن شهاب 
سّب أعبلـ النببلء :  ينظر. أٞبد بن حنبل، كغّبه، تأخر إىل قريب الثبلثْب كمائة: الدراكردم، كغّبىم،كثقو

(5/283 .)
 (.1/262)النهاية ُب غريب ا٢بديث : موضع قريب من ا٤بدينة على بعد ثبلثة أمياؿ، ينظر ((
النهاية ُب :  ينظر. قدـك النجار: القدـك بالتخفيف كالتشديد : قدـك بالتخفيف ا٤بنحات، كقيل  ((

(. 3/165)، الفائق (4/27)غريب األثر 
 ُب كتاب الصيد، باب ترؾ ما قتلو ا٤بعراض كا٢بجر، 1047برقم  (2/491)أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ  ((

 . ُب كتاب الصيد كالذبائح، باب صيد ا٤بعراض18726برقم  (9/249)كالبيهقي ُب الكربل 
 .من كتاب األطعمة، باب صيد ا٤بعراض (4/500)تغليق التعليق  ((
 ُب كتاب الصيد، باب ُب البندقة كا٢بجر يرمى بو 19730برقم  (4/246)مصنف ابن أيب شيبة  ((

. فيقتل ما قالوا ُب ذلك
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قوؿ ٝباىّب العلماء من أف ما صيد – كا أعلم -      كالذم يظهر رجحانو 
: ٕبجر أك عصا غّب ٧بددين فمات بثقلهما كقيذ ال ٯبوز أكلو كذلك ٤با يلي

 .قوة ما استدؿ بو ا١بمهور .ُ
 .صريح ُب التحرميأف النص  .ِ
 ().أف األصل ُب الذبائح التحرمي فبل ينقل عنو إال بنص .ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.1/528)أحكاـ أىل الذمة   ((



47 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصيد يدرك حيا فينحر: المبحث الثالث
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. الصيد يدرك حيا فينحر: لمبحث الثالثا

كاتفقوا أف ذبح الصيد الذم يدرؾ حيا :" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز       
 ."ف ٫برهإكما ذكرنا أنو يؤكل كاختلفوا 

: صورة المسألة

لو أف شخصا أدرؾ صيده كفيو حياة مستقرة فبل ٰبل لو إال        
 ألنو صار ُب حكم ا٢بيواف ا٤بقدكر عليو، إف ذٕبو حل لو اتفاقا ؛بذكاتو

 ؟لكن لو ٫بره ىل حكمهما كاحد أك ال 

ىل "كىي  متفرعة من مسألة أخرل،– ُب ا٢بقيقة - ىذه ا٤بسألة       
 . خبلؼكقد كرد فيو" ٯبوز ذبح ما ينحر ك٫بر ما يذبح

: تحرير المسألة

ذبح : نوعافُب هبيمة األنعاـ        ال خبلؼ بْب أىل العلم أف التذكية 
ُب أعلى العنق كالنحر طعن ُب اللبة من األكداج  فالذبح قطع ،()ك٫بر

، كال خبلؼ بينهم أيضا أف من ا٢بيواف ما يذبح كمنو ما ()أسفل العنق
. ينحر

       فإف خالف ا٤بذكي ىذه الصفة فنحر ما يذبح أك ذبح ما ينحر 
: ففي حل الذبيحة قوالف

                                                             

(.  1/325)بداية اجملتهد  ((
كسط الصدر كا٤بنحر، ا٤بصباح ا٤بنّب : ، كاللبة(558)، السراج الوىاج ص (221)طلبة الطلبة  ((
(. 4/189)، تاج العركس (2/547)
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 كىذا ()أنو ال ٙبل هبذه التذكية حكي ذلك عن داكد: القول األول 
 ().ُب حالة الذكاة االختياريةقوؿ ا٤بالكية 

 ،  أىل العلمٝبهور كىو قوؿ ،أهنا ٙبل الذبيحة هبذه التذكية: القول الثاني

، () كالثورم ، كأبو حنيفة()،كالليث  كقتادة،() كالزىرم،()،عطاءمنهم 
 ().كأٞبد، ()كالشافعي

                                                             

(. 9/86)، اجملموع (9/318)ا٤بغِب  ((
(. 9/318)، ا٤بغِب (1/225)جامع األمهات البن حاجب  ((
، كعطاء ىو عطاء بن أسلم بن أيب رباح أبو ٧بمد  من خيار التابعْب، من مولدم (9/86)اجملموع  ((

ا١بند باليمن، كاف أسود مفلفل الشعر، معدكد ُب ا٤بكيْب، ٠بع عائشة، كأبا ىريرة، كابن عباس، كأـ 
سلمة، كأبا سعيد، ك ٩بن أخذ عنو األكزاعي كأبو حنيفة رضي ا عنهم ٝبيعا، ككاف مفٍب مكة، شهد لو 

: ينظر.ىػ 115ابن عباس كابن عمر كغّبٮبا بالفتيا كحثوا أىل مكة على األخذ عنو، مات هبا سنة 
(. 1/98)، تذكرة ا٢بفاظ (444)ا٤بعارؼ ص 

، كالزىرم ىو ٧بمد بن مسلم بن عبد ا بن شهاب أبو بكر الزىرم، تابعي، من (9/318)ا٤بغِب  ((
كبار ا٢بفاظ كالفقهاء، مدين، سكن الشاـ، كىو أكؿ من دكف األحاديث النبوية كدكف معها فقو 

حلية : ينظر. ىػ124الصحابة، أخذ عن بعض الصحابة، كأخذ عنو مالك بن أنس كطبقتو توُب سنة 
(. 2/137)، صفة الصفوة (3/363)األكلياء 

، كالليث ىو الليث بن سعد بن عبد الرٞبن الفهمي بالوالء، أبو ا٢بارث ا٤بصرم، (9/318)ا٤بغِب  ((
كاف كبّب الديار ا٤بصرية، كأمّب من هبا ُب عصره ٕبيث أف القاضي كالنائب من ٙبت أمره كمشورتو، أصلو 

الليث : من خراساف ، كمولده ُب قلقشندة، ككفاتو بالفسطاط، كاف من الكرماء األجواد، كقاؿ الشافعي
، (101)طبقات ا٢بفاظ ص :  ينظر. ىػ175أفقو من مالك، إال أف أصحابو مل يقوموا بو، توُب سنة 

(. 8/412)هتذيب التهذيب 

(. 5/41)بدائع الصنائع  ((
(. 9/86)، اجملموع (15/201)ا٢باكم للماكردم  ((
 (.9/318)ا٤بغِب   ((
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 : الفريقينأدلة

: لقوؿ األكؿ أصحاب اأدلة

 ().﴾ ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تىٍذٕبىيواٍ بػىقىرىةن  ﴿: الدليل األول 

 ().كجوب ذبح البقرة، ألف األمر يقتضي الوجوب: وجو الداللة

 ().﴿ فىصىلِّ لًرىبِّكى كىا٫ٍبىٍر ﴾:  كقاؿ

 ().يعِب بذلك ٫بر البدف ك٫بوىا (كا٫بر)قولو : وجو الداللة

 كرد من ٚبصيص اإلبل بالنحر كغّبىا بالذبح غاية  االستدالؿ بأف ما    ونوقش
 كال يدؿ على ٙبرمي ما مل تقع ذكاتو على تلك ،األكىلفعل ما يفيد االستحباب ك

 ().الصفة

 

إذا أرسلت كلبك » :- صلى ا عليو كسلم-قوؿ رسوؿ ا : الدليل الثاني
 ()«... فاذكر اسم ا فإف أمسك عليك فأدركتو حيا فاذٕبو

. أف األمر يقتضي الوجوب: كجو الداللة

                                                             

(.  67)سورة البقرة، آية  ((
 (.2/256)قاعدة أصولية، ينظر اصوؿ  ()
(.  2)سورة الكوثر، آية  ((
 .، ركم عن ابن عباس كعطاء كعكرمة ك٦باىد كا٢بسن(4/557)تفسّب ابن كثّب  ((
 (.89)األطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح  ((
 ُب كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكل من ا٢بيواف، 1929برقم  (3/1531)ركاه مسلم ُب صحيحو  ((

. باب الصيد بالكبلب ا٤بعلمة
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كألف األحكاـ إ٭با تؤخذ من جهة النيب صلى ا عليو كسلم فقد : الدليل الثالث
 ().٫بر البدف، كذبح الغنم

 ىذا االستدالؿ بأنو متفرع عن مسألة أفعاؿ الرسوؿ عليو ويمكن أن يناقش   
السبلـ، كفيها خبلؼ كبّب بْب العلماء ىل ىي على الوجوب أك على الندب، أك 

 ().اإلباحة

 

:  القوؿ الثاين أصحابأدلة

ما أهنر الدـ كذكر اسم ا عليو  » :قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: الدليل األول
. ()«فكل 

فيو بياف أف كل ٧بدد ٯبرح ٰبصل بو الذبح، سواء كاف حديدا، أك : وجو الداللة
كٰبصل بو ا٤بقصود ()،قصبان، أك خشبان، أك زجاجان، أك حجران سول السن كالظفر

 .كىو إهنار الدـ

أف رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ٫بر عن آؿ » : كعن عائشة: الدليل الثاني
. ()« ُب حجة الوداع بقرة كاحدة  -صلى ا عليو ك سلم- ٧بمد 

                                                             

 (.9/319)ا٤بغِب  ((
 (.304)قواطع األدلة : ينظر ((
ُب كتاب الذبائح كالصيد، باب ما أهنر الدـ من القصب  (5/2096)أخرجو البخارم ُب صحيحو  ((

ُب كتاب األضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أهنر الدـ إال السن  (3/1558)كا٤بركة كا٢بديد، كمسلم 
. كالظفر كسائر العظاـ

 (.7/112)الوسيط  ((
 ُب كتاب ا٤بناسك، باب التلبيد، كابن ماجو  1750برقم  (2/145)أخرجو أبو داكد ُب سننو  ((
 ُب كتاب األضاحي، باب عن كم ٘بزئ البدنة كالبقرة، كأٞبد ُب مسنده 3135برقم  (2/1047)
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٫برنا فرسا على عهد رسوؿ ا : " قالت ما ركم عن أ٠باء أهنا:الدليل الثالث
 ()".صلى ا عليو كسلم فأكلناه

- عليو الصبلة كالسبلـ - أف النحر مل ٱبتص باإلبل، ألف النيب : وجو الداللة
 .أقرىم على ٫بر الفرس

 غّب أف النحر  فجاز أكلو كا٢بيواف اآلخر،ألنو ذكاة ُب ٧بل الذكاة: الدليل الرابع
 .ُب اإلبل أسهل كالذبح ُب غّبىا أرفق

 

إباحة ما ذكي على ىذه ب القوؿ ،ىو القوؿ الثاين -كا أعلم  – والراجح      
: ألمرينالصفة 

 لصراحة أدلتهم ُب الداللة على جواز ذلك .

 ٢بصوؿ ا٤بقصود من الذكاة كىو إهنار الدـ. 

فإن الصيد إذا ه من جواز ذبح ما ينحر وعكسو ريتقرسبق   ماوبناء على     
 .٢بصوؿ ا٤بقصود من الذكاة؛ أدرك حيا فنحر حل

 
 

                                                                                                                                                                             

، الناشر مؤسسة غراس (5/429)صحيح ُب صحيح أيب داكد : ، كقاؿ األلباين 26152برقم  (6/248)
.  ىػ1423األكىل : للنشر كالتوزيع ، الكويت الطبعة 

 ُب كتاب الذبائح كالصيد، باب ٢بـو ا٣بيل، 5200برقم  (5/2101)أخرجو البخارم ُب صحيحو  ((
 ُب كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكل من ا٢بيواف، باب فيأكل ٢بـو 1942برقم  (3/1541 )كمسلم 

. ا٣بيل
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السمك المتصيد إذا مات ولم يذبح : المبحث الرابع
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. السمك المتصيد إذا مات ولم يذبح: المبحث الرابع

كاتفقوا أف السمك ا٤بتصيد من البحر كاألهنار :" رٞبو ا–       قاؿ ابن حـز
كالربؾ كالعيوف إذا صيد حيا كذبح كتوىل ذلك منو مسلم بالغ عاقل ليس سكراف 

.  "كاختلفوا فيو إذا مات كمل يذبح أف أكلو حبلؿ

: تحرير محل النزاع

:  إف ذكات األركاح الٍب ٰبل أكلها صنفاف       

 ذكاة ما مما ال ٰبل إال بأف يذكيو من ٙبل ذكاتو، كالصيد كالـر: الصنف األول
  ().ال يقدر عليو

 ().ما ٰبل ببل ذكاة ميتو كمقتولو بغّب الذكاة، كىو ا٢بوت كا١براد: الصنف الثاني

غّب السمك – ا٤بأكوؿ اللحم - ٰبل ا٢بيواف  قد أٝبع العلماء على أنو ال       
 ككذلك أٝبعوا على أف السمك حبلؿ ،كا١براد إال بذكاة أك ما ُب معُب الذكاة

 (). لكنهم اختلفوا ُب الطاُب منو دكف غّبه()،كميتتو حبلؿ

للخبلؼ ُب -  رٞبو ا– كأف حكاية ابن حـز :     كبناء على ذلك يظهر يل
، كقد مات بسبب  السمك ا٤بتصيد إذا مات كمل يذبح فيو نظر؛ ألنو ليس بطاؼو

، كألف موتو ذكاتو إال إذا كاف يقصد  كىذا ٧بل كفاؽ بْب الفقهاءفعل الصياد
: السمك الطاُب ففيو خبلؼ على قولْب

                                                             

 (.2/223)األـ  ((
 .ا٤برجع السابق((
(. 9/72)حكاه النوكم ُب اجملموع  ((
 (.1/56)بداية اجملتهد   ((
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 كابن ()عدـ جواز أكل الطاُب من السمك، كىو قوؿ جابر كطاكس: القول األول
 (). كركاية عن أٞبد() كأصحاب الرأم() كجابر بن زيد()سّبين

 () كإليو ذىب أبو بكر الصديق كأبو أيوب،إباحة السمك الطاُب: القول الثاني
 كبو قاؿ ، كركم ذلك عن عطاء كمكحوؿ كالثورم كالنخعي،رضي ا عنهما

 ().، كركاية عن أٞبد() كالشافعي()مالك

                                                             

، كطاكس ىو طاكس بن كيساف أبو عبد الرٞبن ا٣بوالين ا٥بمداين بالوالء،  أصلو من (9/30)اجملموع ((
الفرس، مولده كمنشؤه ُب اليمن، من كبار التابعْب ُب الفقو كركاية ا٢بديث، ٠بع ابن عباس كأبا ىريرة، كاف 

ىػ، كصلى عليو أمّب ا٤بؤمنْب 106ذا جرأة على كعظ ا٣بلفاء كا٤بلوؾ، توُب حاجا با٤بزدلفة أك مُب سنة 
(. 2/509)كفيات األعياف : ينظر. ىشاـ أبن عبد ا٤بلك

، كابن سّبين ىو ٧بمد بن سّبين، أبو بكر البصرم األنصارم بالوالء، تابعي، (9/314)ا٤بغِب  ((
مولده ككفاتو بالبصرة، نشأ بزازا كتفقو،  كاف أبوه موىل ألنس بن مالك، ٍب كاف ىو كاتبا ألنس بفارس، 
كاف إماـ كقتو ُب علـو الدين بالبصرة، ركل ا٢بديث عن أنس بن مالك كزيد بن ثابت كا٢بسن بن علي 

الثقات : ينظر. ىػ110كغّبىم من الصحابة رضي ا عنهم، كاشتهر بالورع كتأكيل الرؤيا، مات سنة 
(. 9/191)، هتذيب التهذيب (5/349)

كجابر ىو جابر بن زيد أبو الشعثاء األزدم اليحمدم، أصلو من جوؼ ناحية  (8/96)البحر الرائق  ((
بعماف، فقيو ،ركل عن  ابن عباس كابن عمر، كاف من أعلم الناس بكتاب ا، ككاف ابن عباس يقوؿ لو 

الثقات : ينظر. ىػ93نزؿ أىل البصرة عند قوؿ جابر ألكسعهم علما عما ُب كتاب ا، توُب سنة 
(4/101 .)
(. 11/247)، ا٤ببسوط (5/36)بدائع الصنائع ((
 (.10/409)اإلنصاؼ  ((
، كأبو أيوب ىو خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب األنصارم ا٣بزرجي من بِب (9/30)راجع اجملموع  ((

: ينظر. ىػ55ا٢بارث، شهد بدرا كا٤بشاىد كلها مع رسوؿ ا، حضر مع علي حرب ا٣بوارج، مات سنة 
 . 3/79)هتذيب التهذيب 

 (.1/152)، الكاُب البن عبد الرب (2/445)ا٤بدكنة  ((
 (.8/151)، هناية اتاج (1/126)اجملموع  ((
 (.9/314)، ا٤بغِب (10/409)اإلنصاؼ  ((
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 :أدلة الفريقين

ما ركم عن جابر على  بتحرمي السمك الطاُب اعتمد القائلوف: دليل القول األول
ما ألقى البحر أكجزر »: صلى ا عليو كسلم- قاؿ رسوؿ ا : بن عبد ا قاؿ

 ().« كما مات فيو فطفا فبل تأكلوه ،عنو فكلوه

 .أف ا٢بديث ظاىر ُب النهي عن السمك الطاُب: وجو الداللة

: كنوقش من عدة أكجو

كما ذكره ا٢بافظ ابن حجر ()أف ا٢بديث اليصح مرفوعا:  الوجو األول    
 على جابر فإنو معارض ٗبا ()، كإف صح موقوفا( )-رٞبهما ا- كاإلماـ النوكم

 كقد أكل أبو أيوب ،من إباحتو السمكة الطافية()ٗبا ثبت عن أيب بكر الصديق
.  فبل يتم ٥بم االستدالؿ بو()،األنصارم السمك الطاُب

                                                             

 ُب كتاب األطعمة، باب ُب أكل الطاُب من السمك، كابن 3815برقم  (3/358)أخرجو أبو داكد  ((
 ُب كتاب الصيد، باب الطاُب من صيد البحر، ضعفو النوكم ُب شرحو 3247برقم  (2/1081)ماجو 

حديث ضعيف باتفاؽ الؤلئمة كالٯبوز االحتجاج بو كلو مل يعارض،كيف : "قاؿ (13/87)على مسلم 
(. 9/618)كالصحيح أنو موقوؼ كما حققو ا٢بافظ ُب الفتح البارم ..." كىو معارض

(. 1/183)تدريب الراكم : ينظر. ىو ما أضيف إىل النيب صلى ا عليو ك سلم خاصة ((
(. 9/618)ك الفتح البارم  (13/87)شرح النوكم على صحيح مسلم ()
. ىو ا٤بركم عن الصحابة قوال ٥بم أك فعبل أك ٫بوه متصبل كاف أك منقطعا، كيستعمل ُب غّبىم مقيدا ((

(. 1/184)تدريب الراكم : ينظر
: كقاؿ عمر( أحل لكم صيد البحر)باب قولو تعاىل : بقولو (5/2092)ذكره البخارم ُب صحيحو ((
". الطاُب حبلؿ:" ، كقاؿ أبو بكر"صيده ما اصطيد كطعامو ما رمى بو"

.  باب ا٣باء1732برقم  (2/72) أخرجو البخارم ُب التاريخ الكبّب ()
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ف ُب ا الذم أخرجو الشيخ()أنو معارض ٕبديث العنرب: الوجو الثاني    
صلى ا عليو كسلم – صحيحيهما ُب كتاب الصيد كالذبائح، كقد أكل منو النيب 

 ().ُب ا٤بدينة من غّب ضركرة– 

  

: القول الثانيأصحاب أدلة 

أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعنا لَّكيٍم  قوؿ ا تعاىل ﴿: الدليل األول
 ().كىلًلسَّيَّارىًة ﴾

رضي ا - قاؿ ابن عباس، كبو ما مات فيو(طعامو) أف :       وجو الداللة
 ().عنو

 –  ما قذفو البحر إىل الشط فمات(كطعامو) بأف ا٤براد بقولو تعاىل ونوقش       
.  كىذا حبلؿ -()كقد رجحو الطربم

 فيتناكؿ ما (صيد البحر) معطوؼ على (طعامو)بأف : ويمكن أن يجاب عنو     
. مل يصد كالطاُب منو

                                                             

 ُب كتاب ا٤بغازم، باب غزكة سيف البحر 4103برقم  (4/1585)أخرجو البخارم ُب صحيحو  ((
 ُب 1935برقم  (3/1536)كىم يتلقوف عّبا لقريش كأمّبىم أبو عبيدة بن ا١براح رضي ا عنو، كمسلم 

النهاية ُب غريب : ٠بكة ٕبرية كبّبة، ينظر: كتاب الصيد كالذبائح، باب إباحة ميتات البحر، كالعنرب
(. 3/306)ا٢بديث 

(. 13/87)شرح النوكم على صحيح مسلم  ((
(. 96)سورة ا٤بائدة، آية  ((
 (. 2/102)تفسّب ابن كثّب  ((
كأكىل ىذه األقواؿ بالصواب عندنا قوؿ من قاؿ طعامو ما قذفو : "، قاؿ فيو(7/68)تفسّب الطربم  ((

(. 156ص) ا٤بسافركف،  ينظر تفسّب ا١ببللْب: ، كالسيارة... "البحر



58 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

، ()«ميتتو ىو الطهور ماؤه ا٢بل»:-صلى ا عليو كسلم - قولو : الدليل الثاني

. ()«أحلت لنا ميتتاف ا٢بوت كا١براد»: كقولو

.  الطاُب؛ ألنو ا٤بيت حقيقة:أف أحق ما يتناكلو اسم ا٤بيتة: وجو الداللة

قاسوه على ا١براد فقالوا لو مات ُب الرب أبيح كا١براد فكذلك لو : الدليل الثالث
 ().مات ُب ا٤باء

 

: الترجيح

 ىو ما ذىب إليو ٝبهور العلماء من إباحة السمك الطاُب  - كا أعلم -الراجح
: كذلك ألمرين

 بُب أصحاب القوؿ األكؿ ىذه ا٤بسألة على أصل لديهم، كىو أف ما مات  .ُ
 كىو ()ُب ا٤باء بغّب سبب حادث ال ٰبل كما مات بسبب حادث ٰبل،

، لعمـو األدلة ُب إباحة ميتة السمك كإباحة طعاـ البحر أصل ال دليل عليو
 .كلو

 . لكثرة نصوصهم كعمومها كصحتهاقوة ما استدؿ بو ا١بمهور .ِ
                                                             

 ُب كتاب الصيد، باب ما جاء ُب صيد البحر، كأخرجو 1058برقم  (2/495)ركاه مالك  ُب موطئو ((
( 1/21) ُب كتاب الطهارة، باب ماء البحر، كأبودكد 59برقم  (1/50)النسائي ُب الصغرل : األربعة
 ُب كتاب الطهارة 387برقم  (1/136) ُب كتاب الطهارة، باب الوضوء ٗباء البحر، كابن ماجو 83برقم 

 ُب كتاب أبواب الطهارة،باب ما جاء ُب 69برقم  (1/101)كسننها، باب الوضوء ٗباء البحر، كالَبمذم 
(. 1/9)ماء البحر أنو طهور، كصححو البخارم فيما حكاه عنو الَبمذم ُب تلخيص ا٢ببّب 

  ُب كتاب الصيد، باب صيد ا٢بيتاف كا١براد، ك 3218برقم  (2/1073)أخرجو ابن ماجو ُب سننو  ((
(. 1118)حكم عليو األلباين بالصحة ُب السلسلة الصحيحة 

(. 9/315)ا٤بغِب  ((
 (.5/36)بدائع الصنائع  ((
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حكم سائر حيوان البحر : المبحث الخامس
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. حكم سائر حيوان البحر: لمبحث الخامسا

 ."كاختلفوا ُب سائر حيواف البحر أيضا:" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز      

: تحرير محل النزاع

 لكنهم اختلفوا ُب سائر حيواف البحر غّب السمك ()     أٝبع العلماء على إباحة السمك،
 :على أقواؿ

، كا٤بعتمد من مذىب الشافعية ()حل ٝبيع حيواف البحر، كىذا قوؿ ا٤بالكية: القول األول
.  ()ما عدا الضفدع فإنو ٧بـر لديهم

. ()حل ٝبيع ما ُب البحر إال الضفدع كالتمساح كا٢بية كىو قوؿ ا٢بنابلة: القول الثاني

ٝبيع ما ُب البحر من ا٢بيواف ٧بـر األكل إال السمك خاصة، فإنو ٰبل أكلو : القول الثالث
  ().، ككجو ُب مذىب الشافعية()إال ما طفا منو، كىذا قوؿ ا٢بنفية

يؤكل السمك، كأما غّب السمك فيؤكل منو ما يؤكل نظّبه ُب الرب كالبقر : القول الرابع
آخر ُب  كجو كالشاة كغّبىا، كما ال يؤكل نظّبه ُب الرب كخنزير ا٤باء ككلبو فحراـ، كىذا

.  () كقوؿ ُب مذىب ا٢بنابلة()مذىب الشافعية

                                                             

(. 13/86)، كُب شرحو على صحيح مسلم (9/72)حكاه النوكم ُب اجملموع  ((
(.  4/96)، الذخّبة (1/452)ا٤بدكنة الكربل  ((
(. 4/298)كمغِب اتاج  (2/352)،إعانة الطالبْب (9/30)اجملموع  ((
(. 11/88)، الشرح الكبّب (6/271)الفركع  ((

(. 4/69)، ا٥بداية (5/35)بدائع الصنائع  ((
(. 1/90)، إعانة الطالبْب (15/60)ا٢باكم ((
(. 3/275)، ركضة الطالبْب (9/29)اجملموع  ()
(. 9/202)، ا٤ببدع (11/88)الشرح الكبّب  ((
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: األدلة

: القوؿ األكؿأصحاب أدلة 

 ()،﴿ أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي﴾: استدلوا بعمـو قولو تعاىل: الدليل األول
 كعن أيب ()،"صيده ما صيد كطعامو ما قذؼ ":رضي ا عنو-ابن عباسقاؿ 

. ()طعاـ البحر كل ما فيو: أنو قاؿ- رضي ا عنو–بكر الصديق 

 .أف النص عاـ كمل يستثن الطاُب:      وجو الداللة

 بأنو ال دليل ُب اآلية على إباحة األكل بل خرجت  ٨برج الفصل بْب  ونوقش    
 ().االصطياد ُب البحر كبْب االصطياد ُب الرب للمحـر

 يضعف قو٥بم بأف ا٤براد بالصيد ُب (كطعامو)بأف  عطف  ويمكن أن يجاب     
 .مشل كل ما فيو (طعامو)، كداللة اآلية االصطياد ال ا٤بصيد

. ()«ىو الطهور ماؤه ا٢بل ميتتو»-صلى ا عليو كسلم - قولو : الدليل الثاني

أحلت لنا ميتتاف » ٣برب () بأف ا٢بديث ٧بموؿ على السمك ال غّب     ونوقش
. ()«ا٢بوت كا١براد

                                                             

(. 96)ا٤بائدة، آية  ((
 ُب كتاب الصيد كالذبائح، باب من كره أكل 18763برقم  (9/255)سنن البيهقي الكربل  ((

. الطاُب
.  ُب كتاب ا٤بناسك، باب ا٢بيتاف8661برقم  (4/505)مصنف عبد الرزاؽ  ((
(. 5/36)بدائع الصنائع  ((
(. 58)سبق ٚبرٯبو ُب ص  ((
 .ا٤برجع السابق ((
  ُب كتاب الصيد، باب صيد ا٢بيتاف كا١براد، ك 3218برقم  (2/1073)أخرجو ابن ماجو ُب سننو  ((

(. 2607)حكم عليو األلباين بالصحة ُب صحيح ابن ماجة 
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 الذم ا٫بسر عنو البحر، ٍب إف ()عن ىذا ٕبديث العنربيجاب يمكن أن و    
الرسوؿ صلى ا عليو كسلم طلب منهم أف يعطوه منو فدؿ على أف ٚبصيص 

. ا٢بوت بالسمك ال يستقيم للقائلْب بو

  

:  القول الثاني أصحابأدلة

:     استدؿ اصحاب القوؿ الثاين بنفس أدلة القوؿ األكؿ لكنهم قالوا ُب الضفدع
 ()«إف النيب صلى ا عليو كسلم هني عن قتل الضفدع»

 (). فالنهي عن قتلو يدؿ على ٙبرٲبو كألنو مستخبث

ـي عىلىٍيًهمي ا٣بٍىبىآًئثى ﴾ ﴿:        كاستدلوا على ٙبرمي ا٢بية بقولو تعاىل كىٰبيىرِّ
 كبأمر ()

سأؿ رجل ابن :  قاؿ() بقتلها، فعن زيد بن جبّب-صلى ا عليو كسلم- النيب
؟ قاؿ حدثتُب إحدل نسوة النىب  صلى - عمر ما يقتل الرجل من الدكاب كىو ٧بـر

                                                             

 ُب كتاب ا٤بغازم، باب غزكة سيف البحر 4103برقم  (4/1585)أخرجو البخارم ُب صحيحو  ((
 ُب 1935برقم  (3/1536)كىم يتلقوف عّبا لقريش كأمّبىم أبو عبيدة بن ا١براح رضي ا عنو، كمسلم 

.  كتاب الصيد كالذبائح، باب إباحة ميتات البحر
ُب كتاب األدب، باب ُب قتل الضفدع، كالنسائي  (5269)برقم  (4/368)ركاه أبو دكد  ((
ُب صحيح  ُب كتاب ما قذفو البحر، الضفدع، كحكم عليو األلباين بالصحة 4867برقم  (3/166)

برقم  (3/453)بّبكت، كركاه أٞبد ُب مسنده - ا٤بكتب اإلسبلمي: دار النشر  (6971 )ا١بامع
إسناده :  حديث عبد الرٞبن بن عثماف رضي ا عنو، كعلق عليو شعيب األرنؤكط كقاؿ 15795

. صحيح رجالو ثقات
 (.3/36)، التعليقات الرضية على الركضة (8/293)نيل األكطار  ((
(. 157)سورة األعراؼ، آية  ((
ىو زيد بن جبّب الطائي الكوُب، من ثقات التابعْب، حديثو عن ابن عمر ُب الصحاح، كثقو ٰبٓب بن ()

(. 5/369)سّب أعبلـ النببلء : معْب، ينظر
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أنو كاف يأمر بقتل الكلب العقور كالفارة كالعقرب كا٢بديا »- ا عليو كسلم
  ()."كَب الصبلة أيضا: "، قاؿ«كالغراب كا٢بية

الى   لو كانت من الصيد ا٤بباح مل يبح قتلها؛ ألف ا تعاىل قاؿ ﴿:وجو الداللة
. ()تػىٍقتػيليواٍ الصٍَّيدى كىأىنتيٍم حيريـه ﴾

 ().كأما ُب التمساح فقالوا ألنو يأكل الناس

 . بأف من ا٢بوت ما ياكل اإلنسافويمكن أن يناقش

 

أدلة القوؿ الثالث  

مي  ﴿: استدلوا بقولو تعاىل: الدليل األول ـي كى٢بٍى ٍيتىةي كىاٍلدَّ حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
.  ()ا٣ٍبًٍنزًيًر ﴾

أف اآلية مل تفصل بْب الربم كالبحرم فدلت على ٙبرمي  :وجو الداللة
أحلت لنا ميتتاف »: ٝبيع ا٤بيتات سول السمك لتخصيص ا٣برب لو

. ()«ا٢بوت كا١براد

ـي عىلىٍيًهمي ا٣بٍىبىآًئثى ﴾ قولو ﴿: الدليل الثاني كىٰبيىرِّ
() .

                                                             

 ُب كتاب ا٢بج، باب ما يندب للمحـر كغّبه قتلو من الدكاب ُب 1200برقم  (2/858)ركاه مسلم ((
. ا٢بل كا٢بـر

(. 95)سورة ا٤بائدة، آية  ((
 (.9/338)ا٤بغِب  ((
(. 3)سورة ا٤بائدة، آية  ((
(. 61)سبق ٚبرٯبو ُب ص((
(. 157)سورة األعراؼ، آية  ((
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 أف ما سول السمك من الضفدع كالسرطاف ك٫بوٮبا من :وجو الداللة
 ().ا٣ببائث

قاس أصحاب القوؿ الرابع ما ُب البحر على ما ُب الرب، :      دليل القول الرابع
 ().ألف ذلك غّب مباح ُب الرب: فقالوا

 بالقياس، كىي  العاـ ُب حل ميتة البحركم خصصتم بأفقشيمكن أن ينا     و
.   فبل يصح االستدالؿ بو ()من ا٤بسائل ا٤بختلف فيها

 

 :الترجيح

أنو الخبلؼ بْب العلماء ُب حل السمك على اختبلؼ :       يتخلص ٩با سبق
كإ٭با اختلفوا فيما كاف - كأنو حبلؿ على الصحيح كما سبق - أنواعو غّب الطاُب 

.   على صورة حيواف الرب كاآلدمي كالكلب كا٣بنزير

ىو القوؿ األكؿ القوؿ ٕبل ٝبيع ما ُب – كا أعلم –     فالذم يظهر رجحانو 
: كذلك ألمورككذلك ما عدا التمساح البحر ما عدا الضفدع، 

 . لقوة ما استدلوا بو .ُ
كألف ادعاء أف ما سول السمك من السرطاف ك٫بوه من ا٣ببائث ال يرد بو  .ِ

عمـو األدلة الصرٰبة، بل ىو من حيواف البحر الذم ال يعيش إال فيو، 
 .فيؤكل لعمـو اآلية كاألخبار

 . لوجود الفارؽكألف قياس ما ُب البحر على ما ُب الرب قياس ال يستقيم .ّ
                                                             

(. 5/35)بدائع الصنائع  ((
( (. 9/202) ا٤ببدع (

 (.2/363)رجح اآلمدم منع ٚبصيص العاـ بالقياس ((
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 .كأما استثناء الضفدع فللنهي عن قتلو .ْ
 .كأما التمساح فؤلنو برمائ كيعدك بنابو .ٓ
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. الجراد إذا مات حتف أنفو: المبحث السادس
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. الجراد إذا مات حتف أنفو: المبحث السادس

كاتفقوا أف ا١براد إذا صيد حيا كقتلو مسلم بالغ : "رٞبو ا-     قاؿ ابن حـز 
عاقل على الشركط الٍب ذكرنا ُب الصيد أف أكلو حينئذ حبلؿ، كاختلفوا ُب أكلو 

 . "إذا مات حتف أنفو

: تحرير محل النزاع

 إذا مات بسبب كاختلفوا ()      ال خبلؼ بْب أىل العلم ُب إباحة أكل ا١براد
: فيو إذا مات بغّب سبب على قولْب

 إىل () كا٢بنابلة() كالشافعية()ذىب ٝبهور العلماء من ا٢بنفية: القول األول
. إباحة أكل ا١براد سواء مات بسبب أك بغّب سبب

ال ٰبل ا١براد إال إذا مات بسبب بأف يقطع بعضو، أك يسلق، أك : القول الثاني
 كأٞبد ُب ()يلقي ُب النار حيا، فإف مات حتف أنفو مل ٰبل، كىو قوؿ مالك

. ()ركاية

 

:  الفريقْبأدلة

:  القول األولأصحاب أدلة 
                                                             

. كانفرد مالك كالليث فحرما ا١براد ا٤بيت: ، قاؿ(125)اإلٝباع البن ا٤بنذر ص  ((
(. 6/307)، الدر ا٤بختار (4/70)ا٥بداية  ((
(. 7/165)، الوسيط (9/22)اجملموع  ((
(. 9/213)، ا٤ببدع (9/315)ا٤بغِب  ((
(. 3/228)، كمواىب ا١بليل (3/228)التاج كاإلكليل  ((
(. 11/45)الشرح الكبّب  ((
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أحلت لنا ميتتاف ا٢بوت »: قاؿ– رضي ا عنو – عن ابن عمر : الدليل األول
.  ()«كا١براد

مل يفصل ا٢بديث بْب أنواع ميتات ا١براد بْب ما مات منو :       وجو الداللة
. بسبب أـ ال

ػ ضعيف، كأف  ػ صلى ا عليو كسلم بأف رفعو إىل النيبقش ويمكن أن ينا     
.  فبل يصح االستدالؿ بو على حل ميتة ا١براد()الصحيح أنو من قوؿ ابن عمر،

بأف الركاية ا٤بوقوفة على ابن عمر كالٍب صححها بعض :  عن ذلك    ويجاب
 تكفي ُب الداللة على ()ا٢بفاظ  كالبيهقي كالدارقطِب كأيب حاًب كأيب زرعة

قوؿ الصحايب أمرنا بكذا أك هنينا عن كذا، أك ؼا٤بطلوب؛ ألهنا ُب حكم ا٤برفوع 
صلى ا عليو - أحل لنا كذا أك حـر علينا كذا كلو ُب حكم ا٤برفوع إىل النيب 

كذا أك أحل - صلى ا عليو كسلم -قاؿ رسوؿ ا : فهو ٗبنزلة قولو- كسلم 
 ().كذا أك حـر كذا، كىي قاعدة معركفة

 ().أف ما ٙبل ميتتو ال يعترب لو سبب بدليل السمك: الدليل الثاني

                                                             

 ُب كتاب الصيد، باب صيد ا٢بيتاف كا١براد، 3218برقم  (2/1073)أخرجو ابن ماجو ُب سننو  ((
 ُب كتاب الصيد كالذبائح، باب ما جاء ُب أكل ا١براد، 18776برقم  (9/257)سنن البيهقي الكربل 

ركاه إ٠باعيل بن أيب أكيس عن عبد الرٞبن كعبد ا كأسامة بِب زيد بن أسلم عن أبيهم ىكذا مرفوعا 
كركاه سليماف بن ببلؿ عن زيد بن أسلم عن عبد ا بن عمر أنو قاؿ أحلت لنا ميتتاف كىذا ىو 

. الصحيح، قالو البيهقي

 (.4/201)، نصب الراية (1/25)تلخيص ا٢ببّب   ()
(. 1/60)، كشف ا٣بفاء (2/17)، علل ا٢بديث 18776برقم  (9/257)سنن البيهقي الكربل ()
 (.243(4)، فتح البارم (1/38)، ا٤بسودة (1/150)الباعث ا٢بثيث  ((
 (.7/103)الوسيط  ((
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ٍيتىةي :  احتجوا بقولو تعاىل: دليل القول الثاني   ()﴾ ﴿ حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

 .ميتة ا١براد تدخل ُب عمـو اآلية فتكوف ٧برمة: وجو الداللة

ما استدؿ بو مالك من عمـو اآلية ٨بصوص با٢بديث  بأف يمكن أن يناقشو
. ا٤بذكور 

 

 الترجيح

 كذلك ٤با ،ما ذىب إليو ا١بمهور من إباحة ا١براد مطلقا- كا أعلم  - الراجح
: يلي

. ذبحألنو ال نفس لو سائلة ُب .ُ
 . بدليل السمك موتو سبباليبحث عن الألف ما أبيحت ميتتو  .ِ

 

  

 

 

 

 

 
                                                             

(. 3)سورة ا٤بائدة، آية  ((
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 .ما تأنس من الصيد إذا نحر: المبحث السابع
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.  ما تأنس من الصيد إذا نحر: لمبحث السابعا

كاتفقوا أف ما تأنس فقدر عليو من الصيد ال : " رٞبو ا -  قاؿ ابن حـز     
 ". كاختلفوا فيو إذا ٫بر،ال بذبحإيؤكل 

ىل ٯبوز ذبح ما ينحر "متفرعة عن مسألة – ُب ا٢بقيقة - ىذه ا٤بسألة        
 : كفيو خبلؼ على قولْب سأذكرٮبا بإٯباز()كقد سبق ٕبثها" ك٫بر ما يذبح

 ()أنو ال ٯبوز ذبح ما ينحر ك٫بر ما يذبح، حكي ذلك عن داكد: القول األول
. ()كىذا قوؿ ا٤بالكية إال ُب حاؿ الضركرة كحالة ا١بهل

 منهم ()أهنا ٙبل الذبيحة هبذه التذكية  كىو قوؿ أكثر أىل العلم: القول الثاني
 ().، كأٞبد()، كالشافعي()كالليث، كالثورم، كأبو حنيفة عطاء، كالزىرم، كقتادة،

، فأما العمـو فقولو :       كسبب ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة  معارضة الفعل للعمـو
، كأما الفعل ()«ما أهنر الدـ كذكر اسم ا عليو فكلوا» : عليو الصبلة كالسبلـ

، ()٫بر اإلبل كالبقر كذبح الغنم- صلى ا عليو كسلم - فإنو ثبت أف رسوؿ ا 
ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف  ﴿:  لقولو تعاىل()، كإ٭با اتفقوا على جواز ذبح البقر()الغنم

                                                             

 (.52-48)ص : ينظر((
(. 9/86)، اجملموع (11/48)ا٤بغِب  ((
(. 1/125) جامع األمهات البن حاجب ((
(. 9/318) ا٤بغِب ((
(. 4/67)، ا٥بداية (4/155) بدائع الصنائع ((
(. 9/86)، اجملموع (15/201) ا٢باكم للماكردم ((
(. 9/318) ا٤بغِب ((
(. 51) سبق ٚبرٯبو ُب ص ((
(. 1/325) بداية اجملتهد ((
 (.1/325)  بداية اجملتهد ((
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يٍػنىاهي ًبًذٍبحو عىًظيمو  ﴿: ، كعلى ذبح الغنم لقولو تعاىل ُب الكبش()تىٍذٕبىيواٍ بػىقىرىةن﴾  كىفىدى
. ()﴾ عىًظيمو 

ىو القوؿ الثاين كىو إباحة ما ذكي على ىذه -كا أعلم  –         والراجح
الصفة ٢بصوؿ ا٤بقصود من الذكاة كىو إهنار الدـ 

          أما ما كرد من ٚبصيص اإلبل بالنحر كغّبىا بالذبح غاية ما يفيد 
 .()االستحباب كاألكىل كىذا ال يدؿ على ٙبرمي ما مل تقع ذكاتو على تلك الصفة

فإن  -من جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر-         وبناء على ما ترجح 
. ٢بصوؿ ا٤بقصود من الذكاة؛ سواء ذبح أك ٫بر ؛الصيد إذا تأنس فنحر حل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(. 67) سورة البقرة، آية ((
(. 107) سورة الصافات، آية ((
(. 89) ص،األطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح ((
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 الفصل الثاني

المسائل المختلف فيها في باب الذبائح وما 
 .يتعلق بها

 :وفيو أربعة عشر مبحثا

 .ما ذبح بغير إذن مالك المذبوح:المبحث األول

 ما ذبح بالمعاقرة: المبحث الثاني

 . ما ذبحو أىل الذمة: المبحث الثالث

 .ما ذبح بعظم: المبحث الرابع

 .غير اإلبل إذا نحر: المبحث الخامس

 .البقر إذا ذبح: المبحث السادس 

 .شحم ما ذبحو اليهودي: المبحث السابع
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 .لحوم ما ذبحو اليهودي: المبحث الثامن

 .ما ذبحو مجوسي: المبحث التاسع

 ما ذبحو صابئ: المبحث العاشر

الحيوان الذي ال ترجى حياتو : المبحث الحادي عشر
 .إذا ذبح أو نحر

 .الجنين قبل التذكية: المبحث الثاني عشر

ما قطع من المذكى قبل تمام : المبحث الثالث عشر
 .زىوق روحو

 .الجاللة وركوبها وشرب ألبانها: المبحث الرابع عشر
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. ما ذبح بغير إذن مالك المذبوح: المبحث األول
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. ما ذبح بغير إذن مالك المذبوح: المبحث األول

بغّب إذف مالك ا٤بذبوح بعمد أك ...  ذبح كاختلفوا فيما:" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز
 ."خطأ

: اختلف الفقهاء فيما ذبح من غّب إذف مالكو على قولْب

جواز أكل ما ذبح بغّب إذف مالكو، كإليو ذىب فقهاء األمصار : القول األول
. () كأٞبد() كالشافعي() كمالك()كىم أبو حنيفة
ٙبرمي أكل ذبيحة السارؽ كالغاصب كمن أشبههما، كإليو ذىب : القول الثاني

 ().إسحاؽ بن راىويو كداكد بن عليك ()عكرمة
 

األدلة 
: أدلة القوؿ األكؿ

صلى ا عليو كسلم ُب ٢بم شاة أخذت بغّب إذف – قوؿ النيب : الدليل األول
. ()«أطعموىا األسارل » : أىلها

                                                             

 (.5/227)، تبيْب ا٢بقائق (6/193) الدر ا٤بختار ((
 (.3/207 )خليل ٤بختصر كاإلكليل التاج ،(3/287) البياف كالتحصيل ((
(. 9/74) اجملموع للنوكم ((
(. 10/294) اإلنصاؼ ((
كعكرمة ىو عكرمة بن عبد ا أبو عبد ا ا٤بدين، موىل . (9/75)، اجملموع (5/256) االستذكار ((

ا حٌب مات ابن عباس كأعتق بعده، تابعي مفسر ٧بدث، أمره ابن عباس بإفتاء  ابن عباس، قيل مل يزؿ عبدن
الناس، أتى ٪بدة ا٢بركرم كأخذ عنو رأم ا٣بوارج، كنشره بإفريقية ٍب عاد إىل ا٤بدينة فطلبو أمّبىا فاختفى 

(. 7/237)، هتذيب التهذيب (3/265) كفيات األعياف :ينظر. ىػ105حٌب مات سنة 

(. 1/331)، بداية اجملتهد (7/415)، الى (5/256) االستذكار ((
، عن معاكية بن عمرك، عن أيب إسحاؽ 22562برقم  (5/293) أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده ((

إسناده قوم، رجالو : الفزارم، عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بو، كعلق عليو شعيب األرنؤكط كقاؿ 
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طعامها إصلى ا عليو كسلم ب– لو مل تكن ذكية ٤با أمر النيب : وجو الداللة
. األسارل

مل - صلى ا عليو كسلم - أف استداللكم غّب صحيح بدليل أف النيب ب نوقش
يستحل أكلها كال أباح ألحد من ا٤بسلمْب أكلها، بل أمر أف تطعم الكفار 

 ().ا٤بستحلْب للميتة
:  عن االعَباض ٗبا يليوأجيب

أف ترؾ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأصحابو األكل منها ال يدؿ على أهنا  .ُ
ميتة بل تركها ألهنا ليست ملكان ٥بم، كال ٤بن ذٕبها، فهي كإف حرمت عليهم 

. فبل ٙبـر على مالكها، كال من أذف لو مالكها ُب األكل منها
 ().كٰبتمل أنو ترؾ األكل منها تنزىان  .ِ
أف الصيد إذا ذٕبو ا٢ببلؿ ٢براـ، حـر على ا٢براـ دكف ا٢ببلؿ فكذلك ا٤بذبوح  .ّ

 ().بدكف إذف أىلو ٲبنع من أكلو ا٤بذبوح لو، دكف غّبه
 

ما كرد عن نافع ٠بع ابن كعب بن مالك ٱبرب ابن عمر أف أباه :الدليل الثاني
أخربه  أف جارية ٥بم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، 

ألىلو ال تأكلوا حٌب آٌب النيب صلى ا عليو »: فكسرت حجرا فذٕبتها، فقاؿ
كسلم فأسألو، أك حٌب أرسل إليو من يسألو فأتى النيب صلى ا عليو كسلم ، أك 

. ()«بعث إليو فأمر النيب صلى ا عليو كسلم بأكلها 

                                                                                                                                                                             

كإسناده صحيح ،سنن الدارقطِب  : (182ص)" حكاـ ا١بنائزأ"رجاؿ الصحيح، كقاؿ الشيخ األلباين ُب 
 ُب كتاب األشربة كغّبىا، باب الصيد كالذبائح كاألطعمة كغّب ذلك، ا٤بعجم 54برقم  (4/285)

.  ُب باب من ا٠بو ابراىيم1602برقم  (2/168)األكسط للطرباين 
(. 4/86) سبل السبلـ ((
(. 8/490) الدرر السنية ُب الكتب النجدية ((
(. 3/269) الفتاكل الكربل ((
 ُب كتاب الذبائح كالصيد، باب ما أهنر الدـ من القصب 5182برقم  (5/2096) صحيح البخارم ((

. كا٤بركة كا٢بديد
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. أف ا١بارية ذٕبت الشاة من غّب إذف مالكها فأباح النيب أكلها: وجو الداللة
 . بأف ا١بارية معها اإلذف العاـ ٖببلؼ مسألتنا ىذهويمكن أن يعترض عليو

 
:  أدلة القوؿ الثاين

ٍيتيٍم ﴾: قوؿ ا تعاىل: الدليل الألول .  ()﴿ ًإالَّ مىا ذىكَّ

أف الذكاة حق مأمور بو طاعة  تعاىل فبل ٰبل أكل ما حـر من : وجو الداللة
 ().كذبح ا٤بعتدم باطل ٧بـر عليو معصية  تعاىل، ا٢بيواف إال بو
نىكيم بًاٍلبىاًطًل ﴾: قاؿ تعاىل: الدليل الثاني ﴿ كىالى تىٍأكيليواٍ أىٍموىالىكيم بػىيػٍ

() 

  ().«إف دماءكم كأموالكم عليكم حراـ » : كقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

، فذبيحة ا٤بعتدم باطل ٧بـر: وجو الداللة . ()أف ا٢بيواف الذم ذبح بالباطل ٧بـر
كنا مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم »: عن رافع بن خديج قاؿ: الدليل الثالث

بذم ا٢بليفة من هتامة فأصبنا غنما كإببل فعجل القـو فأغلوا هبا القدكر فأمر هبا 
. ()«رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فأكفئت 

                                                             

(. 3) سورة ا٤بائدة، آية ((
(. 7/415) الى ((
(. 188) سورة ابقرة، آية ((
ُب كتاب ا٢بج، باب يـو ا٢بج األكرب، كأبو دكد  (2/444) أخرجو النسائي ُب سننو الكربل ((
( 2/1025)ُب أكؿ كتاب ا٤بناسك، باب صفة حج النيب صلى ا عليو كسلم، كابن ماجو  (2/185)

تلخيص ا٢ببّب : ينظر ،ُب كتاب ا٤بناسك، باب حجة رسوؿ ا، كركاه الشيخاف عن طريق أيب بكرة
(3/53 .)
.  ا٤برجع السابق((
 ُب باب من عدؿ عشرا من الغنم ٔبزكر ُب القسم، صحيح 2507برقم  (3/185) صحيح البخارم ((

 ُب باب جواز الذبح بكل ما أهنر الدـ إال السن كالظفر كسائر العظاـ، 5205برقم  (6/78)مسلم 
. 17302برقم  (4/140)مسند أٞبد 
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عن   هنى-عليو السبلـ- ألنو ، أنو لو كاف حبلال أكلو ما أمر هبرقو: وجو الداللة
كأف ذٕبو ك٫بره تعدو يوجب الضماف، كال ،  فصح يقينا أنو حراـ ٧بض،إضاعة ا٤باؿ
 ().يبيح األكل

 إ٭با ىو ُب الغنائم ا٤بشَبكة بْب - رٞبو ا - بأف الذم ركاه البخارمونوقش
الناس، كىي إذ ذاؾ مل تقسم، كىم مل يستأذنوا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كال 

بقية الغا٭بْب ُب ذٕبها كأكلها، فأمر بإكفاء القدكر زجران ٥بم عن معاكدة مثلو، 
 ().كاإلماـ لو تأديب رعيتو

ال ٰبل ألحد منكم من ماؿ  » :صلى ا عليو كسلم-  قوؿ النيب:الدليل الرابع
يا رسوؿ ا، أرأيت : ()، فقاؿ لو عمرك بن يثريب«أخيو شيء إال بطيب نفسو 

إف لقيتها نعجة ٙبمل شفرة » : هنا شاة، قاؿ ـإف لقيت غنما البن عمي أخذت 
 .()« فبل هتجها()كزنادا ٖببت ا١بميش

 ٗبفهـو ىذا ا٢بديث أنو إذا طابت نفسو حل ذلك لو، كجاز ونوقش االستدالل
لو أكل ما أباحو، كأذف لو ُب أكلو، كأخذه، كإذا مل تطب نفسو بو فهو حراـ، ال 

 .((ٰبل لو أخذه، كال أكلو
القياس على الفركج ارمة، فبل ٙبل إال بالعقد ا٤بأمور بو ال : الدليل الخامس

، فبل يباح ا٢بيواف اـر بالفعل اـر  ().بالعقد اـر
                                                             

(. 7/415)الى  ((
(. 8/494)راجع الدرر السنية ُب الكتب النجدية  ((
قالو البخارم، كىو عند مسلم ُب الطبقة ... ىو عمرك بن يثريب الضمرم، صحايب من أىل ا٢بجاز ((

(. 2/327)التحفة اللطيفة ُب تاريخ ا٤بدينة الشريفة: ينظر. األكىل من ا٤بدنيْب، أسلم عاـ الفتح
(. 2/164)صحراء بْب مكة ، كا٤بدينة، ينظر معجم البلداف :  خبت ا١بميش ((
شطره األكؿ صحيح لغّبه كىذا : ، مع تعليق شعيب األرنؤكط 21083برقم  (5/113) مسند أٞبد ((

 برقم 3/4239)إسناد ضعيف، طبعة الرسالة مع إشراؼ عبد اسن الَبكي، كالدارقطِب ُب سننو 
. 11305برقم  (6/97)، سنن البيهقي الكربل 2884

(. 8/492) الدرر السنية ((
(. 7/415) الى ((



80 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

 ألف األكؿ ٧بـر ٢بق ا ك٢بق ؛ قياس مع الفارؽق بأفالقياسويمكن أن يناقش 
كأف العلة ُب ذلك ىي تفويت ا٤بالية على . آدمي، كأما الثاين فلمحض حق اآلدمي

. ا٤بالك
 

كسبب اختبلفهم ىل النهي يدؿ على فساد ا٤بنهي عنو أك ال : سبب الخالف
السارؽ كالغاصب منهي عن ذكاهتا كتناك٥با كٛبلكها فإذا : يدؿ؟ فمن قاؿ يدؿ قاؿ

كاف ذكاىا فسدت التذكية، كمن قاؿ ال يدؿ إال إذا كاف ا٤بنهي عنو شرطا من 
تذكيتهم جائزة ألنو ليس صحة ا٤بلك شرطا من شركط : شركط ذلك الفعل قاؿ

. ()التذكية
 

: الترجيح
ما ذىب إليو ا١بمهور من جواز أكل ما ذبح بغّب إذف – كا أعلم  - الراجح

: مالكو كذلك ألمور
  على أف ا٤برء إذا ذبح ما ٯبوز الذبح بو، ك٠بى ا()كأف الفقهاء أٝبعوا .ُ

 .أف الشاة مباح أكلها: كقطع ا٢بلقـو كالودجْب، كأساؿ الدـ
 .أف مالك الشاة ا٤بذبوحة بغّب إذنو إذا أذف ُب أكلها جاز إذا ليست ميتة .ِ
. األخذ بظاىر ما كرد عن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم أكىل من غّبه .ّ

 

 

 

 

                                                             

(. 1/452) بداية اجملتهد ((
.  الضحايا كالذبائح: ، باب(1/61) اإلٝباع البن ا٤بنذر ((
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. ما ذبح بالمعاقرة: لمبحث الثانيا
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. ()ما ذبح بالمعاقرة: لمبحث الثانيا

كاختلفوا فيما ذبح الصيب كالسكراف  :رٞبو ا –        قاؿ ابن حـز 
. () كذبح أىل الذمةوالمعافرة... 

أحدا من الفقهاء – فيما اطلعت عليو من كتب الفقو –        مل أجد 
تكلم عن ا٤بعافرة بالفاء كإ٭با تكلم بعضهم عن ا٤بعاقرة بالقاؼ كمل يذكر 

: ()فيها خبلفا، كقل أيضا من تكلم فيها حٌب قاؿ صاحب الفركع
العربة بو مع – يعِب مسألة ا٤بعاقرة – كعدـ ذكر األكثر ىذه ا٤بسألة "

". صحة النهي

بالفاء ا٤بعاقرة " كا٤بعافرة- :" رٞبو ا-        لذا، لعل ا٤براد  من قولو
– رٞبو ا - بالقاؼ، كىي ا٤بفاخرة كا٤بباىاة بالذبح، كذلك بقرينة أنو 

: " استثُب ما ذبح با٤بفاخرة من ا٤بسائل ا٤بتفق عليها ُب الذبائح كقاؿ
كمل يفعل : " إىل أف قاؿ... ."كاتفقوا اف الغنم تؤكل إذا ذٕبها مالكها

" الى"، كقد كرد ذكرىا ُب كتابو "ذلك ٤بفاخرة أم على طريق الفخر
. ()"كال ٰبل أكل ما ذبح أك ٫بر فخرا أك مباىاة: مسألة:" بقولو

 
من عقره أم جرحو، كتعاقرا إبلهما أم عرقباىا يتبارياف ُب : المعاقرة لغة

. ()ذلك

                                                             

. بالفاء، كمل أعثر على ٨بطوطة للكتاب" كا٤بعافرة" ُب ٝبيع الطبعات ا٤بطبوعة ((
(. 47) مراتب الؤلٝباع ص((
. باب الذكاة (6/287)الفركع البن مفلح ((
(. 7/416)الى ((
(. ع ؽ ر : )مادة (13/102)، تاج العركس ( ع ؽ ر )باب العْب ، مادة  (187)٨بتار الصحاح ((
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 من عقر اإلبل، كاف يتبارل الرجبلف ُب ا١بود :()ويراد بو لدى الفقهاء
 .()كالسخاء فيعقر ىذا إببل كيعقر ىذا إببل حٌب يعجز أحدٮبا اآلخر

: ال ٰبل أكل ما ذبح با٤بعاقرة؛ كذلك ٤با يلي: حكمها
هنى » ٤با ركل أبو داكد عن عن أىب رٰبانة عن ابن عباس قاؿ  .ُ

 . ()«عن أكل معاقرة األعراب- صلى ا عليو كسلم -رسوؿ ا 
، كىذا ٩با أىل ()﴿ أىٍك ًفٍسقنا أيًىلَّ لًغىٍّبً اللًَّو ًبًو ﴾: لقوؿ ا تعاىل .ِ

 .لغّب ا بو
كاف :  عن ا١باركد ، يقوؿ -رضي ا عنو- ما كرد ُب مسند علي .ّ

رجل من بِب رباح ، يقاؿ لو ابن أثاؿ ، ككاف شاعرا ، أتى الفرزدؽ 
ٗباء بظهر الكوفة ، على أف يعقر ىذا مائة من اإلبل ، كىذا مائة 

من اإلبل ، إذا كردت ا٤باء ، فلما كردت قاما إليها بالسيوؼ 
يكتسعاف عراقيبها ، فخرج الناس على ا٢بمرات كالبغاؿ يريدكف 

اللحم كعلي بن أيب طالب رضي ا عنو بالكوفة فخرج على بغلة 
أيها » : رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم البيضاء ، كىو ينادم 
 ().«الناس ال تأكلوا من ٢بومها ، فإنو أىل لغّب ا تعاىل 

                                                             

(. 2/209)ا٤بوافقات  (18/12)، عوف ا٤بعبود (8/338) اجملموع ((
(. 3/272) النهاية ُب غريب األثر ((
، كتاب األضاحي ،باب ما جاء َب أكل معاقرة األعراب، قاؿ 2820برقم  (3/101) سنن ايب دكد ((

أبو داكد اسم أىب رٰبانة عبد ا بن مطر، كغندر أكقفو على ابن عباس،  كركاه البيهقي عنو ُب سننو 
 برقم صحيح كضعيف سنن أيب داكدحسن صحيح ُب : ، كقاؿ األلباين19134برقم  (9/313)الكربل 

(2828.) 
(. 145) سورة األنعاـ، آية ((
ُب كتاب ا٤بعيشة من قسم األفعاؿ، باب ٧بظر ا٤بأكوؿ،، تفسّب ابن كثّب  (15/184)  كنز العماؿ ((
 تنقيح :نظرم، (هنى عن معاقرة األعراب)ىذا أثر غريب كيشهد لو بالصحة ما ركاه أبو داكد : كقاؿ (2/9)

. 3/407)ٙبقيق أحاديث التعليق 
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 ال يعلم لعلي رضي ا عنو ُب ىذا ٨بالف من :وجو الداللة من األثر
 ().الصحابة رضي ا عنهم

. ()كعن عكرمة ال تؤكل ذبيحة ذٕبها الشعراء فخرا كرياء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(. 7/417) الى ((
، كاألثر  ُب كتاب ا٤بناسك، باب التسمية عند الذبح8543برقم  (4/480) مصنف عبد الرزاؽ ((

 .ضعيف ١بهالة راكو ُب سنده كا أعلم
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 ما ذبحو أىل الذمة: المبحث الثالث
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. ()ما ذبحو أىل الذمة: المبحث الثالث

 ."كذبح أىل الذمة... ا فيما ذبحكتلفخكا:" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز

: تحرير محل النزاع

          أٝبع أىل العلم على حل ذبائح أىل الكتاب لنا ُب ا١بملة كال فرؽ بْب 
ـي الًَّذينى :لصراحة قولو تعاىل()ا٢بريب كالذمي ُب إباحة ذبيحة الكتايب منهم  ﴿ كىطىعىا

 لكنهم اختلفوا ُب التفصيل ، ك٩با كمل يستثن أحدا،()أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم ﴾
. اختلفوا فيو ذبائح نصارل العرب ككانوا أىل ذمة

: األقواؿ

- رضي ا عنو-ٙبرمي ذبائح نصارل العرب كلهم، كىو قوؿ علي: القول األول
. () ُب ٙبرمي ذبائح بِب تغلب()، كركاية عن أٞبد()كالشافعية

  ()حل ذبائحهم كغّبىم من أىل الكتاب، كىو قوؿ عامة الصحابة: القول الثاني

                                                             

كالذمي نسبة إىل ، كا٤براد بأىل الذمة ُب اصطبلح الفقهاء الذميوف ، األماف كالعهد:  الذمة ُب اللغة ((
باألمن على نفسو كمالو نظّب التزامو ا١بزية كنفوذ - أك ٩بن ينوب عنو - أم العهد من اإلماـ ، الذمة

(. 1/475) منح ا١بليل :ينظرأحكاـ اإلسبلـ فيو، 
، أحكاـ أىل (11/46)، الشرح الكبّب (12/6)،ا٤ببسوط للسرخسي (58) اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ((

(. 9/79)، اجملموع (450-1/449)، بداية اجملتهد (505)الذمة ص
(. 5) سورة ا٤بائدة، آية ((
 (.2/232)، األـ (9/78) اجملموع ((
(. 9/214)، ا٤ببدع (10/386) اإلنصاؼ ((
ىم بنو تغلب بن كائل من العرب من ربيعة بن نزار، انتقلوا ُب ا١باىلية إىل النصرانية ككانوا قبيلة ((

عظيمة ٥بم شوكة قوية كاستمركا على ذلك حٌب جاء اإلسبلـ فصو٢بوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا 
( 1/206)باب أدياف العرب، أحكاـ أىل الذمة (1/257) تاريخ اليعقويب :ينظرمن ا١بزية،

(.  9/277) ا٤بغِب ((
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. () كالركاية الثانية عن أٞبد كىو الصحيح عنو()كقوؿ ا٢بنفية

األدلة 

:  القوؿ األكؿأدلة أصحاب

ًإٍف ىيٍم  قولو تعاىل ﴿: الدليل األول كىًمنػٍهيٍم أيمِّيُّوفى الى يػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى ًإالَّ أىمىاينَّ كى
  ().ًإالَّ يىظينُّوفى ﴾

، فدؿ على أف ()٫بن من أىل الكتاب كليسوا منهم: هنم قالواأ: وجو الداللة
نصارل العرب ليسوا بأىل كتاب؛ ألف دخو٥بم ُب النصرانية كانت بالتمِب ال 

 .العمل

 باآلية بأهنا دليل على أهنم من أىل الكتاب؛ ألنو عز كجل نوقش االستدالل   
 (). ىنا للتبعيض(من)أم من أىل الكتاب، ك (كمنهم): قاؿ

ما نصارل »: أف عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو قاؿ ما ركم : الدليل الثاني
العرب بأىل الكتاب كما ٰبل لنا ذبائحهم كما أنا بتاركهم حٌب يسلموا أك أضرب 

 ()«.أعناقهم

                                                             

(. 5/45)بدائع الصنائع ((
(. 9/277)، ا٤بغِب (10/387)اإلنصاؼ ((
(. 78) سورة البقرة، آية ((
(. 1/118) تفسّب ابن كثّب ((
(. 5/45) بدائع الصنائع ((
ُب كمن كتاب ا١بزية، معرفة السنن كاآلثار كتاب ا١بزية، باب نصارل  (209) مسند الشافعي ص ((

 .5553برقم  (7/141)العرب 



88 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

ال تأكلوا ذبائح نصارل »:  أنو قاؿ  - رضى ا عنو-كما ركم عن على
 ().«بُب تغلب فإهنم مل يتمسكوا من دينهم إال بشرب ا٣بمر

أهنم مل يدينوا بدين أىل الكتاب بل انتسبوا إليو فبل ٙبل : وجو الداللة
 .ذبائحهم

أهنم دخلوا ُب النصرانية بعد التبديل فبل يثبت ٥بم حكم : الدليل الثالث
. أىل الكتاب

 بأف ا أحل لنا ذبائح أىل الكتاب كقد بدِّؿ دينهم ويمكن أن يناقش
. كغّب

 

: القوؿ الثاينأصحاب أدلة 

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم﴾: قولو تعاىل: الدليل األول   ().﴿ كىطىعىا

أىل الكتاب كال دليل على اآلية عامة ُب ٝبيع : وجو الداللة
. ()التخصيص

 

                                                             

( ، معرفة السنن كاآلثار 19644برقم  (9/284)السنن الكربل للبيهقي باب ذبائح نصارل العرب (
 باب 10035برقم  (6/72)، باب نصارل العرب، مصنف عبد الرزاؽ 5761برقم  (13/401)

 (.9/637)، صححو ابن حجر ُب الفتح نصارل العرب
(. 5) سورة ا٤بائدة، آية ((
أصوؿ الفقو الذم اليسع الفقيو جهلو . بياف عدـ دخوؿ بعض أفراد العاـ ُب حكمو:  التخصيص((
(. 223ص )
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: قولو تعاىلب - رضي ا عنو – () استدؿ ابن عباس:الدليل الثاني
﴿كىمىن يػىتػىوى٥بَّيم مِّنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم﴾

على أف نصارل العرب من أىل ()
 .الكتاب

. ىؤالء نصارل العرب تولوىم فصاركا منهم: وجو الداللة

ألهنم يقركف على دينهم ببذؿ ا٤باؿ فتحل ذبائحم  :الدليل الثالث
 ().كنسائهم كبِب إسرائيل

 العرب ا٤بتنصرين "الذين أكتوا الكتاب"ىل يتناكؿ اسم : منشأ الخالف
كما يتناكؿ ذلك األمم ا٤بختصة بالكتاب كىم بنو إسرائيل كالرـك أـ 

 ().ال

 

: ىو القول بحل ذبائحهم ألمور– واهلل أعلم – الراجح 

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم ﴾تناكؿ عمـو آية  .ُ ﴿ كىطىعىا
 . ٥بم()

                                                             

 ىو عبد ا بن عباس أبو العباس، البحر، حرب االمة، كفقيو العصر، كإماـ التفسّب، ابن عم رسوؿ ((
صلى ا عليو - العباس بن عبدا٤بطلب شيبة بن ىاشم، كقد دعا لو النيب - صلى ا عليو كسلم - ا 

اللهم علمو التأكيل كفقهو ُب الدين، كمسنده ألف كست مئة كستوف حديثا، كلو من ذلك : بقولو– كسلم 
ٟبسة كسبعوف، كتفرد البخارم لو ٗبئة كعشرين حديثا، كتفرد مسلم بتسعة أحاديث، " الصحيحْب " ُب 

 (.3/359)سّب أعبلـ النببلء : ينظر. توُب  سنة ٜباف أك سبع كستْب
(. 51) سورة ا٤بائدة، آية ((
(. 1/224) ا٤بغِب ((
(. 1/450) بداية اجملتهد ((
(. 5) سورة ا٤بائدة، آية ((
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ألهنم على دين النصارل كالٲبنع كوهنم من العرب انطباؽ حكم  .ِ
 ().النصارل عليهم

أف تساىلهم ُب بعض الواجبات كاظورات الٱبرجهم عن كوهنم  .ّ
 ().نصارل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(. 73) األطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح، ص ((
.  ا٤برجع السابق((
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. ما ذبح بعظم: المبحث الرابع
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. ما ذبح بعظم: المبحث الرابع

 ".كفيما ذبح بعظم... كاختلفوا فيما صيد:" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز

 :تحرير محل النزاع

 على أف كل ما أهنر الدـ () العلماءاتفق كقد ىذه ا٤بسألة تتعلق بآلة الذبح       
 ،كفرل األكداج من حديد أك صخر أك عود أك قضيب أف التذكية بو جائزة

 : ُب السن كالظفر كالعظم: كاختلفوا ُب ثبلثة

 : األقواؿ

ىو كىذا قوؿ ا١بمهور، ، بالسن كالظفر مطلقاة تذكيعدـ جواز اؿ: القول األول
لكنهم اختلفوا ُب ()،ا٢بنابلةك () الشافعية مذىب كىو()الصحيح عند ا٤بالكية

 :حكم الذكاة بالعظم على ا٘باىْب

 (). عن أٞبدةركام ك جواز التذكية بو كىو مذىب ا٤بالكية:          اال٘باه األكؿ
 كالركاية الثانية عن ()عدـ جواز التذكية بو كىو مذىب الشافعية:          اال٘باه الثاين

 .()أٞبد

                                                             

 .(1/447) بداية اجملتهد ((
 (.1/118)، القوانْب الفقهية (3/17) شرح ٨بتصر ا٣بليل، باب الذكاة ((
 (.1/82)، التنبيو (9/79) اجملموع ((
(. 9/217)، ا٤ببدع (6/281) الفركع ((
، الشرح الكبّب، باب الذكاة (1/429)، الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة (1/447) بداية اجملتهد ((
(2/107 .)
(. 6/281) الفركع، باب الذكاة ((
 (.4/273)، مغِب اتاج (9/77) اجملموع ((
(. 9/217) ا٤ببدع ((
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 جواز الذبح باالسن كالظفر ا٤بنزكعْب دكف ا٤بتصل منهما لكن مع الكراىة، :القول الثاني
 .()كركاية عن مالك()كىو قوؿ ا٢بنفية

 ().جواز التذكية بالظفر دكف السن كىو ركاية عن مالك: القول الثالث

 كىو ركاية أخرل عن ا مطلقاجواز الذكاة بالسن كالظفر ك٫بوىم: القول الرابع
. ()مالك

 

 :األدلة

 : صلى ا عليو كسلم قاؿ–حديث رافع بن خديج أف النيب : دليل القول األول
ما أهنر الدـ كذكر اسم ا عليو فكلوه ليس السن كالظفر كسأحدثكم عن ذلك 

 .()أما السن فعظم كأما الظفر فمدل ا٢ببشة

 دخل ُب بأنو جواز التذكية بالعظم       استدؿ أصحاب اال٘باه األكؿ على 
ٍب استثِب السن كالظفر خاصة - ُب حديث رافع بن خديج - عمـو اللفظ ا٤ببيح 

 كأف ، كا٤بنطوؽ مقدـ على التعليل،فتبقى سائر العظاـ داخلة فيما يباح الذبح بو
  ().العظاـ يتناك٥با سائر االحاديث العامة

                                                             

(. 227)، فتاكل السغدم ص(219) ٙبفة ا٤بلوؾ ص،(8/194)البحر الرائق  ((
 (.1/180)، الكاُب (3/221)التاج كاإلكليل  ((
 ، (2/432) منح ا١بليل، باب الذكاة ((
(. 2/115) ا٤برجع السابق،  بلغة السالك ((
، كمسلم ُب 2488برقم  (3/181) ركاه البخارم ُب صحيحو، كتاب بدء الوحي، باب قسمة الغنم ((

. 5204برقم  (6/78)باب جواز الذبح بكل ما أهنر الدـ إال السن كالظفر كسائر العظاـ 
. (9/316) ا٤بغِب ((
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صلى – أف النيب       كاستدؿ أصحاب اال٘باه الثاين على حرمة الذكاة بالعظم ب
كىو كونو  (أما السن فعظم)نص على العلة ُب السن بقولو - ا عليو كسلم 

. طلق عليو اسم العظم ال ٙبل الذكاة بوأعظما فيفهم منو اف كل ما 

استثناء السن كالظفر من عمـو اللفظ ا٤ببيح دؿ على حظر التذكية : وجو الداللة
 .هبما

 

 ُب ()قاسوا السن كالظفر ا٤بنزكعْب على ا٤بركة كليطة القصب: دليل القول الثاني
 .حصوؿ الذبح هبما بقطع األكداج

بأف ا٤براد بو النهي عن الذبح بالسن القائم كالظفر القائم؛ :  عن ا٢بديثوأجابوا
 .()ألف ا٢ببشة كانت تفعل ذلك إلظهار ا١ببلدة كذلك بالقائم ال با٤بنزكع

 :الترجيح

ىو القوؿ األكؿ كىو عدـ صحة التذكية بالسن كالظفر -  كا أعلم– الراجح
: مطلقا كذلك

. لعمـو ا٢بديث ُب النهي عن الذبح هبما سواء انفصبل أك اتصبل-1           

 .أف قياسهما على ا٤بركة كليطة القصب قياس مع كجود النص-2           

 .أما القوؿ الثالث كالرابع فمخالفاف للنص

                                                             

( (. 2/253) أم قشره كهبا ٯبوز الذبح، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب (
(. 12/2)، ا٤ببسوط (5/42) بدائع الصنائع ((
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عدـ جواز  من اال٘باىْب ىو اال٘باه القائل ب–كا أعلم -   فالراجحوأما العظم
 :ق، كذلكالتذكية ب

 .لداللة ا٢بديث عليو-1
ألف العظم ينجس بالدـ كقد هنى عن تنجيسو باالستنجاء بو؛ ألنو زاد -2

 ().مؤمِب ا١بن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

(. 4/289) حاشية البجّبمي ((
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. تغير اإلبل إذا نحر: لمبحث الخامسا
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. تغير اإلبل إذا نحر: المبحث الخامس

كاختلفوا فيما عدا اإلبل إذا ٫برت، أتؤكل أـ  :" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز
 ".ال

 :تحرير محل النزاع

على أف الذكاة ُب هبيمة األنعاـ ٫بر كذبح، كأف من سنة     اتفق الفقهاء     
 كاختلفوا ىل ٯبوز النحر ُب ()الغنم كالطّب الذبح كأف من سنة اإلبل النحر

 :()الغنم كالطّب كالذبح ُب اإلبل على قولْب

أنو ال ٯبوز ذبح ما ينحر ك٫بر ما يذبح، حكي ذلك : القول األول         
 (). كىذا قوؿ ا٤بالكية  ُب غّب الضركرة()عن داكد

 
، أهنا ٙبل الذبيحة هبذه التذكية  كىو قوؿ أكثر أىل العلم: القول الثاني          

، ()، كأبو حنيفة()منهم عطاء ، كالزىرم ، كقتادة ،كالليث ، كالثورم
. لوجود فرم األكداج كإهنار الدـ ا٤بطلوب ُب الذكاة ()، كأٞبد()كالشافعي

 
: الترجيح

                                                             

(. 1/444)بداية اجملتهد ((
 (.52-48)، ص قد تقدـ ٕبث ا٤بسألة بتفاصيلها ُب ا٤ببحث الثالث من الفصل األكؿ()
(. 9/318) ذكره ابن قدامة ُب ا٤بغِب ((
(. 11/48)، ا٤بغِب (1/125)جامع األمهات البن حاجب ()
(. 11/48) ا٤بغِب ((
(. 4/155) بدائع الصنائع ((
(. 15/201) ا٢باكم للماكردم ((
(. 11/48) ا٤بغِب ((
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 ىو القوؿ الثاين أم حل الذبيحة إذا خولف ُب- كا أعلم -  الراجح       
 كما لو ٫بر ما يذبح ٢بصوؿ ا٤بقصود من الذكاة كىو ، التذكية ا٤بستحبة ٥باصفة

إهنار الدـ 
ما كرد من ٚبصيص اإلبل بالنحر كغّبىا بالذبح غاية ما يفيد االستحباب       أ

 ().كاألكىل كىذا ال يدؿ على ٙبرمي ما مل تقع ذكاتو على تلك الصفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(. 89) األطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح، ص((
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 .البقر إذا ذبح: المبحث السادس

 

 

 
 

 

 

 



100 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

. البقر إذا ذبح: المبحث السادس

 ."ذا ذٕبت، أتؤكل أـ الإكاختلفوا ُب البقر :" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز

 :اختلف الفقهاء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب

 .() كإليو ذىب ٝبهور الفقهاءأف البقرة ٯبوز فيها الذبح كالنحر: القول األول

 ().ما عدا اإلبل ال ٯبوز فيها إال الذبح حكي عن داكد: القول الثاني

:  أدلة القوؿ األكؿ

ما أهنر الدـ كذكر اسم ا  » :صلى ا عليو كسلم- قوؿ النيب : الدليل األول
. ()«عليو فكل 

فيو بياف أف كل ٧بدد ٯبرح ٰبصل بو الذبح، سواء كاف حديدا، أك : وجو الداللة
 ().قصبان، أك خشبان، أك زجاجان، أك حجران سول السن كالظفر

 
 صلى ا  -أف رسوؿ ا» : رضي ا عنها- عن عائشةما كرد : الدليل الثاني
٫بر عن آؿ ٧بمد صلى ا عليو ك سلم ُب حجة الوداع بقرة - عليو ك سلم 

.  ()«كاحدة 
٫برنا فرسا على عهد رسوؿ ا »: رضي ا عنها-  أ٠باءركتو  ما:الدليل الثالث

 ().«صلى ا عليو كسلم فأكلناه
                                                             

، ا٢باكم للماكردم (4/155)، بدائع الصنائع (11/52)، الشرح الكبّب (1/444 ) بداية اجملتهد ((
(. 11/48)، ا٤بغِب (15/201)
(. 9/318)، ا٤بغِب (11/52) الشرح الكبّب ((
. 5204برقم  (6/78)، كمسلم 5498برقم  (7/118) صحيح البخارم ((
(. 12/2) ا٤ببسوط ((
(. 51) سبق ٚبرٯبو ُب ص ((
. 5137برقم  (66ـ6)، كمسلم 5519برقم  (7/123) أخرجو البخارم ُب صحيحو ((
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. ألنو ذكاة ُب ٧بل الذكاة ، فجاز أكلو ، كا٢بيواف اآلخر: الدليل الرابع

: أدلة القوؿ الثاين

﴿ فىصىلِّ لًرىبِّكى : ، كقاؿ()ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تىٍذٕبىيواٍ بػىقىرىةن ﴾ ﴿: الدليل األول
 ().كىا٫ٍبىٍر﴾

إذا أرسلت كلبك » - صلى ا عليو كسلم -قوؿ رسوؿ ا : الدليل الثاني
 ().«... فاذكر اسم ا فإف أمسك عليك فأدركتو حيا فاذٕبو

. أف األمر يقتضي الوجوب: كجو الداللة

كألف األحكاـ إ٭با تؤخذ من جهة النيب صلى ا عليو كسلم فقد : الدليل الثالث
 ().٫بر البدف، كذبح الغنم

: الترجيح

ىو القوؿ األكؿ كىو جواز األمرين ُب البقر  -كا أعلم  – والراجح        
 .٢بصوؿ ا٤بقصود من الذكاة كىو إهنار الدـ

          أما كرد من ٚبصيص اإلبل بالنحر كغّبىا بالذبح غاية ما يفيد 
االستحباب كاألكىل كىذا ال يدؿ على ٙبرمي ما مل تقع ذكاتو على تلك الصفة، 

 ().كا أعلم

                                                             

(.  67) سورة البقرة، آية ((
 (. 2) سورة الكوثر، آية ((
 (.50)سبق ٚبرٯبو ُب ص ((
(. 9/318) ا٤بغِب ((
(. 89) األطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح، ص((
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. شحم ما ذبحو اليهودي: المبحث السابع
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. شحم ما ذبحو اليهودي: المبحث السابع

... كاما ا٣ببلؼ ُب أكل شحم ما ذٕبو اليهودم :" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز
 ."فموجود معلـو

 :تصوير المسألة

        إذا ذبح يهودم دابة ٥با شحم ٧بـر عليو بشرعنا، فهل ٰبـر علينا ذلك 
 الشحم اـر عليو أك ال؟ 

كىذا النوع من التحرمي خاص باليهود  ()كا٤براد بو الشحم ا٣بالص كالثرب        
كىعىلىى الًَّذينى ىىاديكاٍ حىرٍَّمنىا كيلَّ ًذم  ﴿: من أىل الكتاب دكف النصارل لقولو تعاىل

ظيفيرو كىًمنى اٍلبػىقىًر كىاٍلغىنىًم حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم شيحيومىهيمىا ًإالَّ مىا ٞبىىلىٍت ظيهيوريٮبيىا أىًك ا٢بٍىوىايىا أىٍك 
 .()﴾ مىا اٍختػىلىطى ًبعىٍظمو 

 :تحرير محل النزاع

     ال خبلؼ بْب الفقهاء ُب حل شحـو اليهودم من البقر كالغنم ٩با ىو حبلؿ 
 .عليهم ألنو من طعاـ أىل الكتاب كإ٭با ا٣ببلؼ ُب الشحم اـر عليهم

 :األقواؿ

                                                             

شحم رقيق يغشي الكرش كاألمعاء، تاج العركس : ، كالثرب (2/102) الشرح الكبّب للدردير ((
(2/83 .)
(. 146) سورة األنعاـ، آية ((
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 .() كالصحيح من مذىب أٞبد()، كىو مذىب الشافعية()اإلباحة: القول األول

 ().، ككجو لدل ا٢بنابلة()التحرمي، كىو أحد القولْب عن مالك: القول الثاني

 .()الكراىة، كىو ا٤بشهور عن مالك: القول الثالث

 

 :األدلة

 أدلة القول األول

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم ﴾:الدليل األول  (). ﴿ كىطىعىا

 .أف ا مل يشَبط من ذبائحهم ما أكلوه بل اآلية عامة: وجو الداللة

 (): عبد ا بن مغفلعن-  البخارم كمسلم –ما ركاه الشيخاف : الدليل الثاني
قاؿ فالتزمتو فقلت الأعطي اليـو أحدا  خبّب يـو من شحم اجرابأصبت : قاؿ»

  ().«ماسمبتفإذا رسوؿ ا من ىذا شيئا، قاؿ فالتفت 

                                                             

(. 20ص) ىو ٚبيّب الشارع بْب الفعل كالَبؾ، أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو ((
(. 9/68) اجملموع ((
(. 9/321) ينظر ا٤بغِب ((
(. 1/739) حاشية العدكم ((
، كتاب الفركع ك معو تصحيح الفركع لعبلء الدين علي بن سليماف ا٤برداكم (9/228) ا٤ببدع ((
(10/402 .)
(. 2/416)، منح ا١بليل (1/739)، كفاية الطالب (1/390) الفواكو الداين ((
(. 5) سورة ا٤بائدة، آية ((
 ىو عبد ا بن مغفل بن عبد هنم بن عفيف ا٤بزين ،صحايب جليل، من أىل بيعة الرضواف، تأخر، ((

من أغصاف الشجرة يومئذ، سكن - صلى ا عليو كسلم-إين ٤بمن رفع عن رسوؿ ا : ككاف يقوؿ
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 . على إباحتولو دؿكتركو -  عليو الصبلة كالسبلـ – تبسمو: وجو الداللة

بأف الظاىر كوف ا١برة ٩بلوءة بالشحم ا٤بباح ٥بم ال اـر :  ىذا االستدالؿنوقش
 ().عليهم فجاز لنا أكلو

 فإذا ىامن ااؿ أف تقع الذكاة على بعض الشاة دكف بعض: الدليل الثالث
 ().كذلكأباحت اللحم كا١بلد أباحت الشحم 

 :أدلة القوؿ الثاين

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم ﴾: قولو تعاىل: الدليل األول  ().﴿ كىطىعىا

أف ا تعاىل أباح لنا طعاـ أىل الكتاب كالشحـو ارمة ليست من : وجو الداللة
 ().طعامهم فبل تباح لنا

 .ألنو شحم ٧بـر على ذإبو فكاف ٧برما على غّبه بطريق األكىل: الدليل الثاني

 (.) بأنو ينتقض بذبيحة الغاصب إف حرمت عليو ال ٙبـر على غّبهنوقش القياس

 . من قبيل اإلباحة()كالقوؿ الثالث راجع إىل القوؿ األكؿ ألف الكراىة
                                                                                                                                                                             

سّب أعبلـ النببلء . ا٤بدينة، ٍب البصرة، كلو عدة أحاديث، كاف أبوه من الصحابة، توُب سنة ستْب
(2/483 .)
 متفق عليو كاللفظ ٤بسلم،أخرجو البخارم ُب كتاب اللجهاد ، باب ما يصيب من الطعاـ ُب أرض ((

، كمسلم ُب كتاب اللجهاد كالسّب، باب جواز األكل من طعاـ الغنيمة 2984برقم  (3/1149)ا٢برب 
(. 1/359)ا١بمع بْب الصحيحْب مد بن فتوح ا٢بميدم . 1772برقم  (3/1393)ُب دار ا٢برب 

. بتصرؼ يسّب (1/544)  أحكاـ أىل الذمة ((
(. 9/321) ا٤بغِب ((
(. 5) سورة ا٤بائدة، آية ((
(. 1/537) أحكاـ أىل الذمة ((
.  ا٤برجع السابق((
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ىل تتبعض التذكية أك ال اشَباط نية ٙبليل الذبيحة بالتذكية ك: منشأ الخالف
يؤكل : قاؿ ال تؤكل الشحـو كمن قاؿ ال تتبعض: تتبعض؟ فمن قاؿ تتبعض قاؿ

 .()الشحم
 

  :الترجيح
 :ىو القوؿ األكؿ كذلك ألمور-  كا أعلم – كالذم يظهر يل رجحانو

 شريعة اإلسبلـ أمر باطل إذ كانت ناسخة  بعد نزكؿأف ما حـر عليهم .ُ
 ().ىا١بميع الشرائع فبل حراـ إال ما حـر ُب

ا٢بيواف الواحد ُب الشريعة اإلسبلمية ال ٚبتلف أجزاؤه ُب ا٢بكم إف كاف أف  .ِ
كالشحم تابع للحم حبلالن فهو للجميع كإف كاف حرامان فهو للجميع 

 .ٖببلؼ شريعة اليهود
 .عمـو آية حل ذبائحهم كمل تستثن شيئا .ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو . ما هنى عنو الشرع هنيا غّب جاـز:  يراد بو عند أىل الفن((
(. 36ص )
(. 1/331) بداية اجملتهد ((
(. 1/331) بداية اجملتهد ((
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. لحوم ما ذبحو اليهودي: المبحث الثامن
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. لحوم ما ذبحو اليهودي: المبحث الثامن

ك٢بـو ما ال يأكلونو ... كاما ا٣ببلؼ ُب أكل :" رٞبو ا- قاؿ ابن حـز       
 ."فموجود معلـو... كشحومو 

: صورة المسألة

      إذا ذبح اليهودم ما يعتقدكف ٙبرٲبو كاإلبل كالبط كالنعاـ ككل ما ليس 
ٗبشقوؽ األصابع فهل ٰبـر ذلك على ا٤بسلم ؟  

: اختلف الفقهاء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب

. () كأظهر الركايتْب عن أٞبد()إباحة ذلك كىو قوؿ الشافعي: القول األول

. ()، كالركاية األخرل عن أٞبد()ٙبرمي ذلك، كىو قوؿ ا٤بالكية: القول الثاني

 

 :أدلة الفريقْب

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ : استدلوا  بقولو تعاىل: دليل القول األول ﴿ كىطىعىا
 ().لَّكيٍم﴾

. قالوا إف اآلية عامة ُب ذبائحهم كمل يستثن منها شيئا: وجو الداللة
                                                             

(. 1/553)، أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب (4/266) مغِب اتاج ((
(. 9/277)، ا٤ببدع (10/406) اإلنصاؼ ((
(. 2/415)، منح ا١بليل (2/101) الشرح الكبّب للدردير ((
.  ا٤برجع السابق((
(. 5) ا٤بائدة، آية((
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:  أدلة القوؿ الثاين

 ().كىعىلىى الًَّذينى ىىاديكاٍ حىرٍَّمنىا كيلَّ ًذم ظيفيرو ﴾ ﴿: قولو تعاىل : الدليل األول

أف كل ذم ظفر كالشحم ٤با كاف حراما عليهم مل تكن تذكيتهم لو : وجو الداللة
. ذكاة كما لو ذبح مسلم خنزيرا مل يكن ذكاة

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم﴾: الدليل الثاني  ().﴿ كىطىعىا

 ().أف ما حـر عليهم ليس من طعامهم: وجو الداللة

 

: الترجيح

٩با ما ذٕبو اليهودم ىو القوؿ األكؿ أم إباحة – كا أعلم  -         الراجح
اليأكلونو لنا كذلك؛  

ألف األدلة الشرعية قد دلت على صحة تذكيتو كأنو أىل ألف يذكي، كا٭با  .ُ
ف تذكيتهم صحيحة إحرمت اإلبل كالشحم عليهم خاصة، فاذا ذكوا اإلبل ؼ

. كإ٭با ىي ٧برمة عليهم دكننا
ألف شريعتنا ناسخة ١بميع الشرائع  فبل حبلؿ إال ما حل ُب شرعنا كال ا٢براـ  .ِ

 ().إال ما حـر ُب شرعنا

 
                                                             

(. 146) سورة األنعاـ، آية ((
(. 5) ا٤بائدة، آية((
(. 2/20) تفسّب اب كثّب ((
(. 7/455) الى ((
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. ما ذبحو مجوسي: المبحث التاسع
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. ما ذبحو مجوسي: المبحث التاسع

... كُب أكل ما ذٕبو ٦بوسي ... ما ا٣ببلؼ ُب أكل أك:"  رٞبو ا– قاؿ ابن حـز
 ."فموجود معلـو

: تحرير المسألة

 كقيل إف ذلك ٦بمع ، على ٙبرمي ذبائح اجملوسٝباىّب السلف كا٣بلف        اتفق 
حٌب قاؿ  ()، كذكركا أنو مل يشذ ُب ىذه ا٤بسألة إال أبو ثور()عليو بْب الصحابة

، كلعل ذكر ابن حـز ىذه ا٤بسألة ضمن خرؽ أبو ثور اإلٝباع:()إبراىيم ا٢بريب
 ().ا٤بسائل ا٤بختلف فيها ألنو يرل رأم  أيب ثور كما انتصر لو ُب الى

 : األقواؿ

                                                             

، (21/103) ٦بموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ :ينظر( 9/313)، ا٤بغِب (58)اإلٝباع البن ا٤بنذر ص  ()
(. 9/224)ا٢باكم الكبّب 

، كأبو ثور ىو إبراىيم بن خالد بن أيب اليماف أبو عبد ا البغدادم، لقبو  أبو ثور (9/313) ا٤بغِب ((
كاف حسن الطريقة فيما ركل من : من بِب كلب،  فقيو من أصحاب اإلماـ الشافعي،  قاؿ ابن حياف 

لو كتب منها كتاب ذكر فيو اختبلؼ مالك كالشافعي، توُب . األثر إال أف لو شذكذنا فارؽ فيو ا١بمهور 
(. 1/102)، هتذيب التهذيب (1/226) طبقات ا٢بفاظ :ينظر. ىػ240سنة 

، كإبراىيم ا٢بريب ىو إبراىيم بن إسحاؽ أبو إسحاؽ ا٢بريب البغدادم، ، شيخ (9/313) ا٤بغِب ((
: اإلسبلـ كأحد األعبلـ، أصلو من مرك، تفقو على يد اإلماـ أٞبد ككاف من جلة أصحابو، قاؿ الدارقطِب

 تذكرة : ينظر.ىػ285ىو إماـ بارع ُب كل علم صدكؽ، صنف غريب ا٢بديث ككتبا كثّبة، توُب سنة 
(. 2/585)ا٢بفاظ 

(. 456-7/454 ):ينظر ((
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 ()ٙبرمي ذبائح اجملوس كإليو ذىب ٝبهور العلماء، منهم أبو حنيفة: القول األول
. () كأٞبد() كالشافعي()كمالك

. () كإليو ذىب ابن حـز،()إباحة ذبائحهم كىو قوؿ أيب ثور: القول الثاني

: األدلة

:  أدلة القوؿ األكؿ

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم﴾: قولو تعاىل: ليل األولدال  ().﴿ كىطىعىا

دؿ ٗبفهومو أف ذبائح غّب أىل الكتاب غّب حل لنا كاجملوس ليسوا : وجو الداللة
. من أىل الكتاب

سنوا هبم »: أنو قاؿ– صلى ا عليو كسلم – ما ركم عن النيب : الدليل الثاني
  ().«سنة أىل الكتاب غّب ناكحي نسائهم كال آكلي ذبائحهم

                                                             

(. 6/388)، حاشية ابن عابدين (5/45) بدائع الصنائع ((
 (.2/547)، حاشية العدكم (1/739) كفاية الطالب ((
 (.1/520)، كفاية األخيار (9/79) اجملموع ((
 (.1/264)، مسائل اإلماـ أٞبد (9/313) ا٤بغِب ((
.  ا٤برجع السابق((
(. 7/454) الى ((
(. 5) ا٤بائدة، آية((
، نصب الراية ُب كتاب الذبائح 1533برقم  (3/172)تلخيص ا٢ببّب باب موانع النكاح :  ينظر((
، كابن أيب شيبة 10028برقم  (6/69)غريب هبذا اللفظ،كأخرج عبد الرزاؽ : كقاؿ فيو  (4/181)
-  ُب مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن ا٢بسن بن ٧بمد بن علي أف النيب 32660برقم  (6/430)

كتب إىل ٦بوس ىجر يعرض عليهم اإلسبلـ، فمن أسلم قبل منو، كمن مل يسلم -صلى ا عليو كسلم 
ىذا :قاؿ ابن القطاف ُب كتابو. ضربت عليو ا١بزية، غّب ناكحي نسائهم، كال آكلي ذبائحهم، انتهى
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مر أف يسن هبم أدؿ ا٢بديث على أهنم ليسوا من أىل الكتاب كإ٭با : وجو الداللة
. خاصة سنتهم ُب ا١بزية

 (). با٢بديث بأف ا١بملة األخّبة منو مرسل كال حجة ُب ا٤برسلنوقش االستدالل

إٝباع أكثر  - ()كما قاؿ البيهقي- بأنو كإف كاف مرسبل لكن  ويمكن أن يجاب
. ا٤بسلمْب عليو يؤكده

أف كفرىم مع أهنم غّب أىل كتاب يقتضي ٙبرمي ذبائحهم : الدليل الثالث
.   كنسائهم، بدليل سائر الكفار من غّب أىل الكتاب

 : أدلة القوؿ الثاين

أم أف اجملوس يقركف بأخذ ا١بزية منهم فكما تؤخذ منهم : القياس: الدليل األول
 –ا١بزية ٙبل ذبائحهم ٤با ركاه عبد الرٞبن بن عوؼ قاؿ أشهد لسمعت رسوؿ ا 

 ().سنوا هبم سنة أىل الكتاب:  يقوؿ–صلى ا عليو كسلم 

 : من كجهْب بأنو قياس باطلنوقش القياس 

                                                                                                                                                                             

مرسل، كمع إرسالو ففيو قيس بن مسلم، كىو ابن الربيع، كقد اختلف فيو، كىو ٩بن ساء حفظو بالقضاء، 
. كشريك، كابن أيب ليلى، انتهى

(. 7/454) الى ((
. ، باب ما جاء ُب ذبيحة اجملوس18953برقم  (9/284) سنن البيهقي الكربل ((
( 1/278) كتاب ا١بزية،باب اجملوس، موطأ مالك 18434برقم  (9/189)سنن البيهقي الكربل ((

كتاب الصدقة، باب جزية أىل الكتاب كاجملوس، كىو منقطع كرجالو ثقات، كلكن معناه ( 616)برقم 
(. 2/116)متصل من كجوه حساف قالو أبو عمر ُب التمهيد 
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 ألنو قياس مع الفارؽ كذلك أنو ٤با كانت ٥بم شبهة كتاب، غلب :الوجو األول
 ٙبل كالٛبسكا باألصل؛ ألف الدماء تعصم بالشبهات ذلك ُب ٙبرمي دمائهم 

 (). بالشبهات إبقاء على األصل كذبائحهمفركجهم

أف ا١بزية ليست من الذبائح ُب شيء ألف ا١بزية صغار كذؿ كأما : الوجو الثاني
نكاح النساء كأكل الذبائح فمكرمة ألىل الكتاب فلم ٯبز إ٢باؽ من ال كتاب لو 

 ().هبم ُب ىذه ا٤بكرمة

ما ركم عن سعيد بن ا٤بسيب أنو مل ير بذبح اجملوسي لشاة ا٤بسلم : الدليل الثاني
 .()إذا أمره ا٤بسلم بذٕبها بأسا

 : ا٣برب من كجهْبنوقش

 .أف ىذا ا٣برب شاذ، كقد ركم عنو ٙبرٲبو: أكال

 ().أف الفقهاء ٦بتمعوف على خبلفو: ثانيا

 : الترجيح

 :ما ذىب إليو ٝبهور األمة من ٙبرمي ذبائحهم كذلك-  كا أعلم– الراجح

 .لقوة أدلة ا١بمهور .ُ
 .أف خبلؼ القوؿ الثاين خبلؼ شاذ كما ذكره ٝبع من أىل العلم .ِ

 

                                                             

(. 7/101) ا٤بغِب ((
(. 117-2/116) التمهيد البن عبد الرب ((
(. 8/214)، نيل األكطار (6/259)، فتح البارم (9/75)، اجملموع (7/456) الى ((
(. 2/116) التمهيد البن عبد الرب ((
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 ما ذبحو صابئ: المبحث العاشر
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 .()ما ذبحو صابئ: المبحث العاشر

كُب أكل ما ذٕبو ٦بوسي أك ... ما ا٣ببلؼ ُب أكل أك:"  رٞبو ا– قاؿ ابن حـز
 ".فموجود معلـو... صابئ

 :      اختلف الفقهاء ُب ذبيحة الصابئ على ثبلثة أقواؿ

 .() كركاية عن أٞبد() كىو قوؿ أيب حنيفةٯبوز أكل ذبائحهم: القول األول

 () ك٧بمد() كأيب يوسف()ٙبرمي ذبائحهم، كىو قوؿ ا٤بالكية: القول الثاني
 .صاحيب أيب حنيفة

                                                             

 يقاؿ صبأ فبلف إذا خرج من دين إىل دين غّبه ٍب جعل ىذا اللقب على طائفة من الكفاريقاؿ إهنا ((
تعبد الكواكب ُب الباطن كتنسب إىل النصرانية ُب الظاىر كىم الصابئة كالصابئوف، كاختلف الناس ُب 

 أحكاـ اىل :ينظر. حقيقتهم اختبلفا كثّبا كأشكل أمرىم على األئمة لعدـ اإلحاطة ٗبذىبهم كدينهم
(. 1/332)، كا٤بصباح ا٤بنّب (3/10)كالنهاية ُب غريب األثر  (242-1/236)الذمة 

(. 5/285)، الفتاكل ا٥بندية (5/46) بدائع الصنائع ((
(. 7/71)، ا٤ببدع (4/218) اإلنصاؼ ((
(. 120) القوانْب الفقهية، ص ((
، كأبو يوسف ىو يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن ٔبّب (5/46)بدائع الصنائع ((

بن معاكية أبو يوسف األنصارم الكوُب، االماـ اجملتهد، العبلمة ادث، قاضي القضاة، صاحب أيب 
حنيفة لزمو كتفقو بو، كىو أنبل تبلمذتو، كأعلمهم، ٚبرج بو أئمة كمحمد بن ا٢بسن، كمعلى بن منصور، 

ما : ٠بعت ابن معْب يقوؿ: قاؿ إبراىيم بن أيب داكد الربلسي. كاف أميل إىل ادثْب من أيب حنيفة ك٧بمد
: رأيت ُب أصحاب الرأم أثبت ُب ا٢بديث، كال أحفظ، كال أصح ركاية من أيب يوسف، قاؿ أبو حاًب

(. 8/535)سّب أعبلـ النببلء : ينظر. ىػ182يكتب حديثو، توُب سنة 
، ك٧بمد ىو ٧بمد بن ا٢بسن أبو عبد ا الشيباين الكفوم، فقيو العصر (5/46) بدائع الصنائع ((

قاضي القضاة، كلد بواسط، كاف من أذكياء العامل، جالس أباحنيفة ك٠بع منو كنظر ُب الرأم كعرؼ بو، 
(. 1/142) طبقات الفقهاء :ينظر.ىػ 187صنف كتبا كثّبة، مات بالرم سنة 
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ف كافقوا اليهود كالنصارل ُب أصوؿ الدين كانوا إأهنم  :التفصيل: القول الثالث
ف خالفوىم ُب أصوؿ الدين مل يكونوا منهم ككاف إ ك فتؤكل ذبائحهم،منهم

 ().ىم، كىذا مذىب الشافعيةتؤكل ذبائح فبل حكمهم حكم عبدة االكثاف

 :األدلة

 فتحل ()أف الصابئة يؤمنوف بكتاب؛ ألهنم يقرؤكف الزبور،:  دليل القول األول
 .ذبائحهم كذبائح النصارل كاليهود

 :أدلة القول الثاني

ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًًئْبى كىالنَّصىارىل   ﴿:قولو تعاىل: الدليل األول
نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة﴾  ().كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اللَّوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ

أف الصابئة ليسوا من اليهود كال النصارل ألف العطف بالواك يقتضي : وجو الداللة
 .ا٤بغايرة

 ().أهنم ليسوا أىل كتاب بل ىم مشركوف ألهنم يعبدكف الكواكب: الدليل الثاني

 :الترجيح

ىو القوؿ بالتفصيل كما ُب القوؿ الثالث، كذلك - كا أعلم - الراجح        
حد أىل الكتابْب ُب نبيهم أل موافقتهمألف حكم ذبائحهم يدكر مع مسألة 

                                                             

(.  16/235)اجملموع ((
(. 2/271)بدائع الصنائع ((
(. 17)سورة ا٢بج، آية ()
(. 7/111) بدائع الصنائع ((



118 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

 كعدمها فإف كافقوىم حلت ذبائحهم كإف مل يوافقوىم فحكمهم كحكم ككتاهبم
 .سائر الكفار

كافقوىم عليو من أصل  كأ يعلم ما خالفوىم فيو مل أمرىم ك      أما إف أشكل
 با١بزية حقنا لدمائهم، كال تنكح نساؤىم كال تؤكل ذبائحهم تغليبا فكفرع، فيقرك

 ().للحظر ُب األمرين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(. 4/244) مغِب اتاج ((
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 إذا ذبح أو ال ترجى حياتوالحيوان الذي : المبحث الحادي عشر
. نحر
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 إذا ذبح أو ال ترجى حياتوالحيوان الذي : المبحث الحادي عشر
. نحر

كاختلفوا إذا كاف فيو الركح إال أنو الترجى حياتو :" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز       
بعلة أصابتو أك بفعل إنساف أك سبع أ حيواف آخر فيو أك بَبديو أك ا٬بناقو أك غّب 

 ."ذلك

: صورة المسألة

       إذا أصيب حيواف برم مأكوؿ اللحم ٗبرض أك ا٬بناؽ أك كقذ أك نطح أك 
٫بو ذلك سواء بفعلو أك فعل غّبه كبلغ إىل حد ال ترجى حياتو كغلب على الظن 

أنو سيموت بسبب اإلصابة، فهل تؤثر فيو الذكاة فيحل أـ ال؟ 

: تحرير محل النزاع

 على أف ا٢بيواف الذم تؤثر فيو الذكاة ىو ا٢بيواف ا٤برجو ()      اتفق الفقهاء
كاختلفوا ُب تأثّب الذكاة فيو إذا كاف غّب - ا٢بياة  أم  يغلب على الظن أنو يعيش

. مرجو ا٢بياة أم إذا غلب على الظن أنو سيهلك كا٤بنخنقة كأخواهتا

: األقوال

أنو إذا ذكاه كفيو أصل ا٢بياة قلت أك كثرت حٌل، كىو مذىب أيب : القول األول
 (). كركاية عن أٞبد()حنيفة

                                                             

(.  1/321) ينظر بداية اجملتهد ((
(.  5/50) بدائع الصنائع ((
(. 9/222) ا٤ببدع ((
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ال ٰبل شيء ٩با أصابو سبب ا٤بوت إال إذا أدرؾ كفيو حياة : القول الثاني
كصاحيب ()ككجو عند ا٤بالكية()ا٢بنابلةك () فذكي كىو مذىب الشافعية()مستقرة

 ().أيب حنيفة

أف  ما تيقن موتو ال تؤثر فيو الذكاة فبلتباح هبا كىو الوجو األشهر : القول الثالث
. ()كركاية عن أٞبد()عن مالك،

: األدلة

: أدلة القوؿ األكؿ

مي ا٣ٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ : قولو تعاىل: الدليل األول ـي كى٢بٍى ٍيتىةي كىاٍلدَّ ﴿ حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
لًغىٍّبً اللًَّو ًبًو كىاٍلميٍنخىًنقىةي كىاٍلمىٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدِّيىةي كىالنًَّطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ مىا 

ٍيتيٍم﴾  ().ذىكَّ
استثُب سبحانو كتعاىل ا٤بذكى من ٝبلة ارمات، كاالستثناء من : وجو الداللة

التحرمي إباحة، كىذه مذكاة لوجود فرم األكداج مع قياـ ا٢بياة فدخلت ٙبت 
 ().النص

                                                             

 ا٤بختار لدل الشافعية أف أمارة ا٢بياة ا٤بستقرة ىي ا٢بركة الشديدة بعد قطع ا٢بلقـو كا٤برئ كانفجار ((
انظر اجملموع . فهذا ىو الصحيح الذل نعتمده: الدـ كتدفقو، فيحل هبا كحدىا كما ذكره النوكم بقولو

، كعند ا٢بنابلة تعرؼ ٕبركة تزيد على حركة ا٤بذبوح أك تقدر بزمن أم أهنا إذا كانت تعيش زمنا (9/89)
(. 9/323) ا٤بغِب :ينظر. يكوف ا٤بوت بالذبح أسرع منو حلت بالذبح كالثاين رجحو ا٤بوفق

(.  9/87) اجملموع ((
(. 11/55)،  الشرح الكبّب (1/480)، الكاُب ُب فقو ابن حنبل (9/221) ا٤ببدع ((
(. 1/386) الفواكو الدكاين ((
.  ا٤برجع السابق((
(. 114-2/113)، الشرح الكبّب للدردير(1/729)كفاية الطالب (1/322) بداية اجملتهد ((
(. 35/237)، ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـ (3/259)، ،شرح الزركشي (9/221)ا٤ببدع ((
(. 3) سورة ا٤بائدة، آية ((
(. 5/51) بدائع الصنائع ((
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 ().أف ا٤بقصود تسييل الدـ النجس بفعل الذكاة كقد حصل: الدليل الثاني

: أدلة القوؿ الثاين
مي ا٣ٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ : قولو تعاىل: : الدليل األول ـي كى٢بٍى ٍيتىةي كىاٍلدَّ ﴿ حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

لًغىٍّبً اللًَّو ًبًو كىاٍلميٍنخىًنقىةي كىاٍلمىٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدِّيىةي كىالنًَّطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ مىا 
ٍيتيٍم﴾  ().ذىكَّ

حديث جارية كعب أهنا أصيبت شاة من غنمها، فأدركتها ، : الدليل الثاني
 ().«كلوىا»: فقاؿ - صلى ا عليو كسلم - فذٕبتها ٕبجر، فسأؿ النيب 

  ما عمـو اآلية كا٣برب يدؿ على حل ما ذكي منهاأف: وجو الداللة من النصين
 (). حياة مستقرةافيوداـ 

 بأنو ليس ُب النصْب داللة على موضع االستدالؿ، كىو اشَباط ويمكن أن يناقش
- ا٢بياة ا٤بستقرة بل إف حديث جارية كعب يدؿ على خبلؼ ذلك؛ ألف النيب

مل يسأؿ كمل يستفصل عن ذلك مع قياـ ا٢باجة إىل -  صلى ا عليو كسلم 
. معرفتو إف كاف مشركطا ُب الذكاة كما يقوؿ أصحاب القوؿ الثاين

 ().أف ما تيقن موتو صار ميتة حكما فبل تعمل فيو الذكاة: دليل القول الثالث

 

: الترجيح
                                                             

.  ا٤برجع السابق((
(. 3) سورة ا٤بائدة، آية ((
.   كتاب الذبائح كالصيد،باب ذبيحة ا٤برأة كاألمة5186برقم  (5/2096) ركاه البخارم ُب صحيحو ((

 (.9/322) ا٤بغِب ((
(. 9/221)، ا٤ببدع (114-2/113) الشرح الكبّب للدردير((
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 :ىو القوؿ األكؿ ألمرين– كا أعلم – الراجح 

» : صلى ا عليو كسلم–قوؿ النيب  كعمـو ()لعمـو آية ﴿ ًإالَّ مىا ذىكٍَّيتيٍم﴾ .ُ
 ().«ما أهنر الدـ كذكر اسم ا عليو فكلوا

 مل يسأؿ، كمل يستفصل ُب حديث - صلى ا عليو كسلم-كألف النيب .ِ
جارية كعب ٩با يدؿ على أف اشَباط ا٢بياة ا٤بستقرة أك عدـ نفوذ بعض 

 . ا٤بقاتل أمر بعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(. 3) سورة ا٤بائدة، آية ((
(. 51) سبق ٚبرٯبو ُب ص ((
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 الجنين قبل التذكية: المبحث الثاني عشر
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. الجنين قبل التذكية: المبحث الثاني عشر

 ." قبل ذلك- ا١بنْب – كاختلفوا فيو:"قاؿ ابن حـز

: تحرير محل النزاع

 إف خرج ميتا قبل ذكاة أمو مل ٰبل، ككذلك ()      أٝبع الفقهاء على أف ا١بنْب
فذكي - سواء قبل ذكاة أمو أك بعد ذكاهتا – أٝبعوا على أنو إف خرج حيا 

، كاختلفوا فيو إذا خرج بعد ذكاة أمو حيا حياة غّب مستقرة فمات قبل أف ()حل
. يتمكن من ذٕبو أك خرج ميتا

: األقواؿ

 كىو ()أنو حبلؿ مطلقا، ركم ىذا عن عمر كعلي رضي ا عنهما: القول األول
.  () كالشافعية()قوؿ ا٢بنابلة

 كىو ()أنو ال ٰبل إال إذا كمل خلقو كنبت شعره كبو قاؿ ابن عمر: القول الثاني
 ().، كأيب يوسف ك٧بمد بن حسن من ا٢بنفية()قوؿ ا٤بالكية

                                                             

الولد :  الولد ما داـ ُب البطن، قيل ٠بي بذلك الستتاره، فإذا كلًد فهو منفوس، كا٤براد ىنا ىو ا١بنْب()
(. 1/111)، ا٤بصباح ا٤بنّب (48) ٨بتار الصحاح ص:ينظر. الذم ُب بطن ا٤بذكاة

(. 5/263)، االستذكار (122)، القوانْب الفقهية البن جزم ص(242) مراتب اإلٝباع البن حـز ((
(. 9/320) ا٤بغِب ((
(. 9/320)، ا٤بغِب (9/224) ا٤ببدع ((
(. 119-9/118) اجملموع ((
(. 5/264) االستذكار ((
(. 1/728)حاشية العدكم  (1/728) كفاية الطالب ((
(. 6/304)، حاشية ابن عابدين (5/42) بدائع الصنائع ((
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أف ا١بنْب إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمو، أك خرج حيا كمل يتمكن من : القول الثالث
. ()ذٕبو فمات مل يؤكل، كىذا قوؿ أيب حنيفة

: األدلة

: أدلة القوؿ األكؿ

 قيل يا رسوؿ ": قاؿ-رضي ا عنو-  أبو سعيد ا٣بدرماهما رك: الدليل األول
 إف أحدنا ينحر الناقة كيذبح البقرة كالشاة فيجدُب بطنها ا١بنْب أيأكلو أـ ،ا

 ().«كلوه إف شئتم، فاف ذكاتو ذكاة أمو  » : قاؿ"يلقيو؟
 فيحل هبا كما أف ذكاة ا١بنْب ُب ذكاة أمو أم حاصلة بذكاهتا:  وجو الداللة

. ٙبل أمو هبا

 ():من عدة أكجوونوقش االستدالل 

بأنو قد ركم بنصب الذكاة الثانية فيكوف معناه كذكاة أمو؛ إذ التشبيو قد  .ُ
﴿ يىنظيريكفى ًإلىٍيكى نىظىرى : يكوف ٕبرؼ التشبيو كقد يكوف ٕبذفو، قاؿ ا تعاىل

 أم كنظر ا٤بغشي عليو كىذا حجة عليكم؛ ألف ()اٍلمىٍغًشيِّ عىلىٍيًو ًمنى اٍلمىٍوًت ﴾
. ألف تشبيو ذكاة ا١بنْب بذكاة أمو يقتضي استواءٮبا ُب االفتقار إىل الذكاة

                                                             

(. 4/67)، ا٥بداية شرح البداية (5/42) بدائع الصنائع ((
 ُب كتاب الضحايا، باب ما جاء ُب ذكاة ا١بنْب، كالَبمذم 2827برقم  (3/103) أخرجو أبو داكد ((

برقم  (2/1067) ُب كتاب األطعمة، باب ما جاء ُب ذكاة ا١بنْب، كابن ماجو 1476برقم  (4/72) 
 ُب كتاب 29برقم  (4/274) ُب كتاب الذبائح، باب ذكاة ا١بنْب ذكاة أمو، كالدارقطِب ُب سننو 3199

األشربة كغّبىا، باب الصيد كالذبائح كاألطعمة كغّب ذلك،  ركاه كلهم عن ٦بالد عن أيب الوداؾ عن 
يب سعيد كالعمل  أا٣بدرم كقاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح كقد ركم من غّب ىذا الوجو عن

. على ىذا عند أىل العلم من أصحاب النيب صلى ا عليو ك سلم كغّبىم
(. 9/119) اجملموع ((
 (.5/43) بدائع الصنائع ((
(. 20) سورة ٧بمد، آية ((
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﴿ كىجىنَّةو عىٍرضيهىا : بأف ركاية الرفع ٙبتمل التشبيو أيضا، قاؿ ا سبحانو كتعاىل .ِ
عرضها كعرض السموات فيكوف حجة عليكم :  أم ()﴾ السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي 

 . أيضا
بأنو من أخبار اآلحاد كقد كرد فيما تعم بو البلول فدؿ على عدـ ثبوتو إذ لو  .ّ

 ().كاف ثابتا الشتهر
 فما () الوجو الثالث بأف ا٢بديث ركاه أحد عشر نفسا من الصحابةعنأجيب 

 .كاف كذلك فقد اشتهر

أف ا١بنْب ال ٲبكن ذٕبو فجعل ذكاة األـ ذكاة لو ألنو تبع ٥با : الدليل الثاني
 ().حقيقة كحكما
أف ا١بنْب متصل هبا اتصاؿ خلقة يتغذل بغذائها، فتكوف ذكاتو : الدليل الثالث

 ().ذكاهتا كاعضائها
  

: أدلة القوؿ الثاين

صلى ا عليو كسلم – ما ركم عن ٝباعة من أصحاب رسوؿ ا : الدليل األول
 ()."إذا أشعر ا١بنْب فذكاتو ذكاة أمو": أهنم كانوا يقولوف– 

أف كوف ا١بنْب ٧ببل للذكاة يقتضي أف يشَبط فيو ا٢بياة قياسا على : الدليل الثاني
األشياء الٍب تعمل فيها الذكاة، كا٢بياة ال توجد فيو إال إذا نبت شعره كًب خلقو، 

                                                             

(. 133) سورة آؿ عمراف، آية ((
.  ا٤برجع السابق((
(. 5/43) ٙبفة األحوذم ((
 . ا٤برجع السابق((
(. 9/320) ا٤بغِب ((
(. 5/264)االستذكار   ((
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كيعضد ىذا القياس أف ىذا الشرط مركم عن ابن عمر كعن ٝباعة من : "كقالوا
 ()".الصحابة

 

:  أدلة القوؿ الثالث

ٍيتىةى :قولو تعاىل: الدليل األول  ()﴾... ﴿ ًإ٭بَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى

.  فيحـر بنص الكتاب،أف ما مل يذؾ ميتة كا١بنْب غّب ا٤بذكى ميتة: وجو الداللة

 بأف ا١بنْب مذكى بذكاة أمو فبل يدخل ٙبت :ىذا االستدالؿ ويمكن أن يناقش
. اآلية للحديث الذم سبق ذكره

أف ا حـر دما مسفوحا، كالٲبكن التمييز بْب دمو ك٢بمو فيحـر : الدليل الثاني
 ().٢بمو أيضا

: الترجيح

ىو القوؿ األكؿ كىو حلو مطلقا، - كا أعلم–          كالذم يظهر رجحانو 
كذلك لقوة ا٢بديث الذم استدلوا بو، كقد صححو ٝبع من ادثْب كابن حباف 

كحسنو الَبمذم، كىو صريح ُب اإلباحة مطلقا من غّب اشَباط ()كابن دقيق العيد
 .األشعار

                                                             

(. 1/324) بداية اجملتهد ((
(. 115)سورة النحل، آية ((
(. 5/42) بدائع الصنائع ((
(. 4/157) تلخيص ا٢ببّب ((
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أما ما اشَبطو أصحاب القوؿ الثاين من األشعار فلم يرد ُب حديث  .ُ
 ().مسند

ذكاة ا١بنْب » : أما تأكيل ا٢بنفية فّبده سياؽ ا٢بديث كما ترده ركاية بلفظ  .ِ
. ()«ذكاة ا١بنْب بذكاة أمو » ، كركم «ُب ذكاة أمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(. 5/264) االستذكار ((
(. 5/43) ٙبفة األحوذم ((
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. ما قطع من المذكى قبل تمام زىوق روحو: المبحث الثالث عشر
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. ما قطع من المذكى قبل تمام زىوق روحو: المبحث الثالث عشر

 ."كاختلفوا فيما قطع من ا٤بذكى قبل ٛباـ زىوؽ نفسو:" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز

: تحرير محل النزاع

      ال خبلؼ بْب الفقهاء أف ما قطع من البهيمة ا٤بأكوؿ اللحم قبل التذكية 
.  كاختلفوا فيما قطع منها بعد ٛباـ التذكية كقبل موهتا()فهو ميتة

 

: األقواؿ

أف ما قطع بعد تذكية البهيمة كقبل موهتا ٰبل تناكلو، كىو قوؿ : القول األول
، ٝباىّب أىل العلم، منهم عطاء، كا٢بسن، كالنخعي، كالشعيب، كالزىرم

 ().، كأبو ثور()كأٞبد ، كإسحاؽ،()، كالشافعي() كمالك()كأصحاب الرأم

أف ا١بزء ا٤بباف َب ىذه ا٢بالة ال ٰبل أكلو ماداـ ا٢بيواف حيا، فإذا : القول الثاني
. ()مات ا٢بيواف حل أكلو كأكل ا١بزء ا٤بباف، كىو قوؿ ابن حـز الظاىرل

:  األدلة

                                                             

(. 1/57) بداية اجملتهد ((
(. 9/85) اجملموع ((
(. 5/291)، الفتاكل ا٥بندية (66/310)، حاشية ابن عابدين (8/261) البحر الرائق ((
(. 2/435) منح ا١بليل ((
(. 9/85) اجملموع ((
(. 9/226)، ا٤ببدع (10/404) اإلنصاؼ ((
(. 9/85) اجملموع ()
(. 7/449) الى ((
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: أدلة القوؿ األكؿ

ما يقطع من البهيمة كىي حية » : السبلـ الصبلة كعليو –قولو : الدليل األول
 ().«فهو ميتة 

أف ا٣برب ال يقتضى ٙبرمي ىذا ا١بزء؛ ألف كلمة ا٢بى كردت َب : وجو الداللة
 ينصرؼ إىل ا٢بى حقيقة كحكما، كا٢بيواف بعد ذٕبو ()ا٢بديث مطلقة، كا٤بطلق

كقبل موتو كإف كانت فيو حياة حقيقة إال أنو يعترب ميتا حكما كالشارع ال يعترب 
 ().مثل ىذه ا٢بياة كال يرتب عليها حكما

أف شرط حل أكل ا٢بيواف الربل ا٤بأكوؿ ىو الذكاة كقد كجدت، : الدليل الثاني
 ().كاإلبانة كانت بعد حصوؿ الذكاة فكانت شبيهة باإلبانة بعد ا٤بوت

بعث رسوؿ : قاؿ- رضى ا عنو - كاستدلوا على كراىتو ٗبا ركم عن أىب ىريرة 
بديل ابن كرقاء ا٣بزاعى على ٝبل أكرؽ يصيح َب - صلى ا عليو كسلم - ا 

                                                             

، كتاب الصيد، باب ُب صيد قطع منو قطعة، كابن 2858برقم  (3/11) أخرجو أبو داكد ُب سننو ((
 ُب كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة كىي حية، كالَبمذم 3216برقم  (2/1072)ماجو 

بو عيسى كىذا أقاؿ : ، ُب كتاب األطعمة، باب ما قطع من ا٢بي فهو ميت، كقاؿ1480برقم  (4/74)
حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث زيد بن أسلم كالعمل على ىذا عند أىل العلم ك أبو كاقد 

 (.2606) ُب صحيح ابن ماجو برقم صحيح: ا٢برث بن عوؼ، كقاؿ الشيخ األلباين : الليثي ا٠بو
: أطلق البعّب من قيده إذا خبله ببل قيد، كُب االصطبلح : ا٣بايل من القيد، يقاؿ :  ا٤بطلق ُب اللغة ((

 :ينظر.الداؿ على ا٢بقيقة من غّب كصف زائد عليها، كعرفو بعضهم بأنو ما دؿ على فرد شائع ُب جنسو
(. 252ص)أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو 

(. 6/59)، تبيْب ا٢بقائق (8/261) البحر الرائق ((
.  ا٤برجع السابق((
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 كاستندكا أيضا إىل ()،«ال تعجلوا األنفس أف تزىق » : فجاج مُب بكلمات، منها
 ().«ال تعجلوا األنفس حٌب تزىق » : قوؿ عمر رضى ا عنو

 

﴿ فىاذٍكيريكا اٍسمى اللًَّو عىلىيػٍهىا صىوىاؼَّ فىًإذىا كىجىبىٍت : قولو تعاىل: دليل القول الثاني
 ().جينيوبػيهىا فىكيليوا ًمنػٍهىا ﴾

أف ا مل يبح أكل شىء من ا٢بيواف بعد تذكيتو إال بعد كجوب : وجو الداللة
ا٤بوت فإذا مات ا٢بيواف حل أكلو كأكل ا١بزء - َب اللغة - ا١بنب، كالوجوب 

 () .منو ا٤بباف
: الترجيح

رجحانو ىو قوؿ ا١بمهور؛ ألف قطع ذلك العضو بعد - كا أعلم – الذم يظهر 
حصوؿ ٛباـ الذكاة كقبل ٛباـ زىوؽ الركح غاية ما فيو الكراىة ٤با فيو من تعذيب 

. ا٢بيواف

أما ماستدؿ بو ابن حـز فمعناه اإلباحة كاإلطبلؽ أم إذا ٫برت فسقطت ميتة بعد 
.  ألنو ُب مقاـ االمتنافالنحر فقد حل لكم أكلها، كليس بأمر إٯباب

 

 

 

                                                             

 ُب كتاب األشربة كغّبىا، باب الصيد كالذبائح كاألطعمة كغّب 45برقم  (4/283)سنن الدرقطِب ((
 نصب الراية :ينظرذلك، كا٢بديث ضعيف ألف ُب سنده سعيد بن العطار رماه أٞبد بالكذب، 

(. 9/278)، كضعفو البيهقي ُب الكربل (2/484)
. 8614برقم  (4/495)، كعبد الرزاؽ 19832برقم  (4/255) مصنف ابن أيب شيبة ((
(. 36) سورة ا٢بج، آية ((
(. 7/449) الى ((
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. الجاللة، أكلها وركوبها وشرب ألبانها: المبحث الرابع عشر
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. الجاللة، أكلها وركوبها وشرب ألبانها: المبحث الرابع عشر

. "...كاختلفوا ُب كل ذلك من ا١ببللة :" رٞبو ا– قاؿ ابن حـز

، كىي البعرة كتطلق على العذرة، فسمي (بالفتح)       ا١ببللة مأخوذة من ا١بىٌلة 
ا٢بيواف الذم يتغذل بالعذرة كالنجاسات جبللةن سواء كاف من البهائم أك من 

 ().الطيور

: اختلف الفقهاء ُب حكم أكلها على ثبلثة أقواؿ

كابن ()كىو مذىب ا٢بنابلة،()ٙبرمي أكلها كىو قوؿ لدل الشافعية: القول األول
 ().حـز

 كالشافعية على ()يكره أكلها كراىة تنزيو كىو مذىب ا٢بنفية: القول الثاني
 ().، كركاية عن أٞبد()كقوؿ مالك()األصح

 ().أف أكلها حبلؿ جائز ببل كراىة كىو مذىب ا٤بالكية: القول الثالث

 

                                                             

(. 4/77)، سبل السبلـ (46)، ٨بتار الصحاح ص (1/106) ا٤بصباح ا٤بنّب ((
(. 4/304) مغِب اتاج ((
،كشاؼ القناع (2/189)، ارر ُب الفقو (10/366)، اإلنصاؼ (11/90) الشرح الكبّب((
(6/193 .)
(. 8/292) الى ((
(. 3/65)، ٙبفة ا٤بلوؾ (5/39) بدائع الصنائع ((
(. 9/28) اجملموع ((
(. 1/341) بداية اجملتهد ((
.  ا٤برجع السابق((
(. 3/229) مواىب ا١بليل ()
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: األدلة

: أدلة القوؿ األكؿ

هنى رسوؿ ا صلى ا » : قاؿ-رضي ا عنو- ما ركل ابن عمر: الدليل األول
 ().«عليو كسلم عن أكل ا١ببللة كألباهنا

 ().أف النهي حقيقة ُب التحرمي كال صارؼ لو: وجو الداللة
كلذلك ()أف ٢بمها يتولد من النجاسة فيكوف ٪بسا كرماد النجاسة،: الدليل الثاني

. كلذلك هنى عن ٢بمها كلبنها()النجاسة،

أف النهي ال يرجع إىل ذاهتا بل لعارض جاكرىا كذلك ال : دليل القول الثاني
. ()يوجب التحرمي؛ ألف األصل فيها ا٢بل

ٛبسكوا بأصل ا٢بيواف كىو ا٢بل فبل تنقلو إصابة النجاسة : دليل القول الثالث
  ().عنو

  :الترجيح

                                                             

 ُب كتاب األطعمة، باب النهي عن أكل ا١ببللة 3785برقم  (3/351) أخرجو أبو داكد ُب سننو ((
 ُب كتاب األطعمة، باب ما جاء ُب أكل ا١ببللة كألباهنا، كقاؿ 1824برقم  (4/270)كألباهنا، كالَبمذم 

( 2/1064)ركاه الثورم مرسبل عن ٦باىد، كركاه ابن ماجو ُب سننو : حديث حسن غريب،قاؿ ُب العلل
 ُب كتاب الذبائح، باب النهي عن ٢بـو ا١ببللة، كُب الباب النهى عن ا١ببللة  مرفوعا عن أيب 3189برقم 

(. 4/156) تلخيص ا٢ببّب :نظرمىريرة كإسناده قوم، 
 (.1/524) كفاية األخيار ((
(. 11/92) الشرح الكبّب ((
(. 5/39) بدائع الصنائع ((
(. 3/229) مواىب ا١بليل ((
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  فيهافأتوقف-   مسألة ٢بم ا١ببللة - ال يظهر يل القوؿ الراجح ُب ىذه ا٤بسألة 
 .كا أعلم

: كاختلفوا ُب ألباف ا١ببللة كذلك

 (). كأٞبد() كالشافعي()، أبو حنيفةذىب ا١بمهور إىل كراىتو: القول األول

 ().ال يكره شربو كىو ا٤بشهور من مذىب ا٤بالكية: القول الثاني

 ().أف لبنها حراـ كىو قوؿ ابن حـز: القول الثالث

 صلى  -هنى رسوؿ ا » :استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ ٗبا ركاه ابن عمر أنو قاؿ
 ().«عن أكل ا١ببللة كألباهنا- ا عليو كسلم 

 .ف النهي لعارض ال يوجب التحرمي ألف األصل فيها ا٢بلأ: وجو الداللة

  

: الترجيح

فيها فأتوقف -   مسألة لنب ا١ببللة -  ال يظهر يل القوؿ الراجح ُب ىذه ا٤بسألة 
 .كا أعلم

 

                                                             

(. 5/39) بدائع الصنائع ((
(. 2/351) إعانة الطالبْب ((
(. 9/329) ا٤بغِب ((
(. 1/92)، التاج كاإلكليل (1/92) مواىب ا١بليل ()
(. 7/410) الى ((
 (.135) ُب ص سبق ٚبرٯبو((
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: كاختلفوا ُب ركوهبا

 ().يكره ركوهبا كىو قوؿ ا١بمهور : القول األول

 ().ٰبـر ذلك كىو قوؿ ابن حـز: القول الثاني

أف ذلك يؤذم الناس بنتنها كألهنا رٗبا عرقت، فتلوث :  القول األولدليل
 ().بعرقها

 كفيو النهي عن ()ما ركاه عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده:  القول الثانيدليل
. ركوهبا كمقتضى ظاىر ا٢بديث التحرمي

: الترجيح

-   مسألة ركوب ا١ببللة -      ال يظهر يل القوؿ الراجح ُب ىذه ا٤بسألة 
 . كا أعلم فيهافأتوقف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(. 9/330)، ا٤بغِب (4/325) بدائع الصنائع،اجملموع ((
(. 7/410) الى ((
 (.5/40) بدائع الصنائع ((
(. 5/448)،  ٙبفة األحوذم (4/156)، تلخيص ا٢ببّب 4536برقم  (3/73)النسائي الكربل ((
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 والفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس ة ـمـاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ
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:  استخلصتها من البحث التيالخاتمة وفيها أىم النتائج

: ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا، كبعد      

 ىذا البحث، كلقد استفدت إهناءعلى أف يسر يل – جل كعبل – فإين أٞبد ا 
: منو فوائد ٝبة، كتوصلت إىل نتائج عدة، فمن أبرزىا ما يلي

أف دراسة مسائل ا٣ببلؼ توسع أفق فهم دارسو ٤بسائل الفقو كمنازع العلماء ُب  .ُ
 .استدالالهتم

أك ٛبجيد أك طائفة أف دراسة مسائل ا٣ببلؼ تعاِب حاالت التعصب ٤بذىب  .ِ
 .قوؿ ببل دليل

 من مسائل ا٣ببلؼ ليست كلها ٧بل -رٞبو ا-  أف ما حكاه ابن حـز .ّ
 .خبلؼ لدل العلماء بل قد يكوف بعضها خبلفا شاذا أك خرقا لئلٝباع

أحد العلماء اجملتهدين، كلو باع طويل ُب التحديث – رٞبو ا – أف ابن حـز  .ْ
 .كمكانة ُب الفقو

 .أف ما صاده الكلب األسود إذا مل يدرؾ حيا كيذؾ ٰبـر .ٓ
 .أف ما صيد ٕبجر أك عصا غّب نافذين فمات كقيذ .ٔ
 .أف الصيد إذا أدرؾ حيا فنحر حل أكلو .ٕ
 .أف السمك حبلؿ مطلقا سواء كاف طافيا أك ال .ٖ
 .أف ٝبيع ما ُب البحر ٰبل أكلو ما عدا الضفادع .ٗ

 .أف ا١براد مباح مطلقا سواء مات حتف أنفو أك ال .َُ
 .أف الصيد ا٤بتأنس لو حكم ا٢بيواف ا٤بقدكر عليو .ُُ
 .أف ما ذبح بغّب إذف مالك ا٤بذبوح يباح أكلو .ُِ
 . ال ٯبوز أكلوالتبارمأف ما ذبح على سبيل  .ُّ
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أنو ال فرؽ بْب ما ذٕبو أىل الذمة كبْب ما ذٕبو أىل ا٢برب من أىل  .ُْ
 .الكتاب ُب ا٢بكم

 .أنو ال يتجوز التذكية بالعظم .ُٓ
 .٫بر استحبابا ال كجوباتأف اإلبل  .ُٔ
 .أف النحر كالذبح جائزاف ُب البقر .ُٕ
 .أف الشحـو كاللحـو ارمة على اليهود بعد ذكاهتم مباحة لنا .ُٖ
 .أف ذبائح اجملوس باقية على األصل كىو التحرمي .ُٗ
 . قبل موهتا حبلؿ مطلقاتأف ا٤بنخنقة كأخواهتا إذا ذكي .َِ
 .أف ما قطع من ا٢بيواف بعد التذكية كقبل ٛباـ زىوؽ ركحو يباح أكلو .ُِ
أكصي طبلب العلم كا٤بهتمْب بالدعوة ببذؿ جهودىم ُب دراسة ا٤بسائل  .ِِ

مع ترؾ ا٤براء كا٣بصومة كا١بداؿ  ا٣ببلفية بعد إتقاف ا٤بسائل اإلٝباعية كالوفاقية
 .ُب الدين

      وفي ختام ىذا البحث أحمد اهلل على أن وفقني من االنتهاء منو وأرجوه 
 يوم الدين، وصلى اهلل على نبينا  وللمسلمينأن يغفر لي– جل وعال – 

 .محمد
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ة ــــــــــــــــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــــــــــرس اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو

 رقمهاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 سورة البقرة 

 67ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تىٍذٕبىيواٍ بػىقىرىةن 

 78كىًمنػٍهيٍم أيمِّيُّوفى الى يػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى ًإالَّ أىمىاينَّ 

نىكيم بًاٍلبىاًطًل   188كىالى تىٍأكيليواٍ أىٍموىالىكيم بػىيػٍ

 سورة المائدة 

 4كىمىا عىلٍَّمتيم مِّنى ا١بٍىوىارًًح ميكىلًِّبْبى 

ـي الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحلٌّ لَّكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحلُّ ٥بَّيٍم   5كىطىعىا

 51كىمىن يػىتػىوى٥بَّيم مِّنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم 

 96أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعنا لَّكيٍم كىلًلسَّيَّارىًة 

ـي  ٍيتىةي كىاٍلدَّ ٍيتيٍم ... حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى  3ًإالَّ مىا ذىكَّ

 95يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيواٍ الى تػىٍقتػيليواٍ الصٍَّيدى كىأىنتيٍم حيريـه 

ليوىنَّكيمي اللَّوي ًبشىٍيءو مِّنى الصٍَّيًد تػىنىاليوي أىٍيًديكيٍم  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيواٍ لىيىبػٍ
كىرًمىاحيكيٍم 

94 

 سورة األنعام 
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قيل الَّ أىًجدي ُب مىا أيٍكًحيى ًإيلىَّ ٧بيىرَّمنا عىلىى طىاًعمو يىٍطعىميوي ًإالَّ 
أىٍك ًفٍسقنا أيًىلَّ لًغىٍّبً اللًَّو ًبًو ... أىف يىكيوفى مىٍيتىةن 

145 

 146كىعىلىى الًَّذينى ىىاديكاٍ حىرٍَّمنىا كيلَّ ًذم ظيفيرو 

 سورة األعراف 

ـي عىلىٍيًهمي ا٣بٍىبىآًئثى   157كىٰبيىرِّ

  سورة التوبة

 122كىمىا كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيىنًفريكاٍ كىآفَّةن  

  

 سورة الحج 

 17ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًًئْبى كىالنَّصىارىل 

فىاذٍكيريكا اٍسمى اللًَّو عىلىيػٍهىا صىوىاؼَّ فىًإذىا كىجىبىٍت جينيوبػيهىا فىكيليوا 
ًمنػٍهىا 

36 

  سورة الصافات

يٍػنىاهي ًبًذٍبحو عىًظيمو   107كىفىدى

  سورة الكوثر

 2فىصىلِّ لًرىبِّكى كىا٫ٍبىٍر 
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 فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ا٢بػػػديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث أك األثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

  من يرد ا بو خّبا يفقهو ُب الدين

  الناس معادف، خيارىم ُب ا١باىلية خيارىم ُب اإلسبلـ إذا فقهوا

  عليكم باألسود البهيم

  إذا أرسلت كلبك ا٤بعلم

  أمرنا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بقتل الكبلب

  كاف يأمر بقتل الكلب العقور

  إذا أصاب ٕبده فكل

  ليتق أحدكم أف ٰبذؼ األرنب بالعصا

  رميت طائرين ٕبجر كأنا با١برؼ

  تلك ا٤بوقوذة

  أنو كاف ال يرل بو بأسا

  رخص ُب البندقة

  ما أهنر الدـ كذكر اسم ا عليو فكل

  أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٫بر عن آؿ ٧بمد
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  ٫برنا فرسا على عهد رسوؿ ا

  ما ألقى البحر أك جزر عنو

  ىو الطهور ماؤه ا٢بل ميتتو

  أحلت لنا ميتتاف

  هنى عن قتل الضفدع

  أطعموىا األسارل

  أف جارية ٥بم كانت ترعى غنما بسلع

  إف دماءكم كأموالكم عليكم حراـ

  كنا مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بذم ا٢بليفة من هتامة فأصبنا

  ال ٰبل ألحد منكم من ماؿ أخيو شيء إال

  هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن أكل معاقرة األعراب

  أيها الناس ال تأكلوا من ٢بومها فإنو أىل لغّب ا تعاىل

  ال تؤكل ذبيحة ذٕبها الشعراء فخرا كرياء

  ما نصارل العرب بأىل الكتاب

  ال تأكلوا ذبائح نصارل بِب تغلب

  تغلبأصبت جرابا من شحم
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  سنوا هبم سنة أىل الكتاب

  مل ير بذبح اجملوسي لشاة ا٤بسلم

  كلوه إف شئتم فإف ذكاتو ذكاة أمو

  إذا أشعر ا١بنْب فذكاتو

  ذكاة ا١بنْب ذكاة أمو

  ما يقطع من البهيمة كىي حية

  التعجلوا األنفس أف تزىق

  ال تعجلوا األنفس حٌب تزىق

  هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن أكل ا١ببللة

  

 

 

 

 

 

 



147 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

 فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس األعالم

 الصفحة اســـــــــــــــــــــــــــــــم العلــــــم

  مأبو عبد ا ا٢بميد

  أبو بكر ابن العريب

 أبو عمر أٞبد بن ٧بمد بن ا١بسور 

 أٞبد بن قاسم بن ٧بمد بن قاسم بن أصبغ 

 أبو عمر ابن عبد الرب 

 أٞبد بن عمر بن أنس العذرم 

 أبو رافع الفضل 

 أبو ٧بمد عبد ا بن ٧بمد بن العريب كالد القاضي أيب بكر بن العريب 

 أبو ا٢بسن شريح بن ٧بمد 

  إبراىيم النخعي

  إسحاؽ ابن راىويو

  ابن خلكاف

  ابن العريف

  ابن عباس
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  ابن أيبك الصفدم

  أبو عمرك األكزاعي

  جابر بن عبد ا

 ٞباـ بن أٞبد القاضي 

  ا٢بسن البصرم

  داكد الظاىرم

  زيد بن جبّب

  سفياف الثورم

  سعيد بن ا٤بسيب

  صاعد بن أٞبد

   طاكس بن كيساف

  عبد الرٞبن بن أيب ليلى

  عكرمة بن عبد ا

  عبد ا بن مغفل

  عمرك بن يثريب

  علي بن أٞبد ابن حـز   
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  عطاء ابن أيب رباح

  قاسم بن أصبغ

  قتادة السدكسي

  الليث بن سعد

  مكحوؿ

  ٧بمد الزىرم

  ٧بمد بن سّبين

  نافع

 يونس بن عبد ا بن مغيث القاضي 

 بن كجو ا١بنة اٰبٓب بن مسعود 
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 المراجعوالمصادر  ائمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 القرآف الكرمي .ُ
األعبلـ، تأليف خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فارس الزركلي  .ِ

 . ـ2002،  (15)، دار العلم للمبليْب ط (ىػ1396ا٤بتوَب )الدمشقي 
االستذكار ا١بامع ٤بذاىب فقهاء األمصار، تأليف أيب عمر يوسف بن عبد ا  .ّ

ـ، 2000- بّبكت - بن عبد الرب النمرم القرطيب، دار الكتب العلمية 
 .٧بمد علي معوض-األكىل، ٙبقيق سامل ٧بمد عطا: الطبعة

اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة، تأليف أٞبد بن علي بن حجر، أبو الفضل  .ْ
ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق 1412– بّبكت - العسقبلين الشافعي، دار ا١بيل 

 .علي ٧بمد البجاكم
 .السلمي نامي بن عياض. د.أ تأليف، جهليو الفقيوى  يسع ال الذم الفقو صوؿأ .ٓ
 ا عبد بن فوزاف بن صاّب .د تأليف، كالذبائح الصيد كأحكاـ األطعمة .ٔ

 ػ.ىػ 1408 - األكىل الطبعة، الرياض–  ا٤بعارؼ مكتبة، الفوزاف
– بّبكت - األـ، تأليف ٧بمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد ا، دار ا٤بعرفة  .ٕ

 .ىػ، الطبعة الثانية1393
اإلٝباع، تأليف ٧بمد بن إبراىيم بن  ا٤بنذر النيسابورم، أبو بكر،   دار الدعوة  .ٖ

 .فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد. ىػ، الطبعة الثالثة، ٙبقيق د1402– اإلسكندرية - 
اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل،  .ٗ

- تأليف علي بن سليماف ا٤برداكم، أبو ا٢بسن، دار إحياء الَباث العريب 
 .٧بمد حامد الفقي: بّبكت، ٙبقيق

ىػ، الطبعة 1420أحكاـ ا١بنائز،تأليف ٧بمد ناصر الدين األلباين ا٤بتوَب  .َُ
 .بّبكت-  ق، ا٤بكتب االسبلمي 1406الرابعة 

أحكاـ أىل الذمة، تأليف أيب عبد ا مشس الدين ٧بمد بن أيب بكر بن  .ُُ
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، رمادل للنشر، دار ابن حـز الدماـ، بّبكت 
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شاكر توفيق - ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق يوسف أٞبد البكرم 1418– 
 .العاركرم

أسُب ا٤بطالب ُب أحاديث ٨بتلفة ا٤براتب، تأليف اإلماـ الشيخ ٧بمد بن  .ُِ
بّبكت - دركيش بن ٧بمد ا٢بوت البّبكٌب الشافعي، دار الكتب العلمية 

 . ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق مصطفى عبد القادر عطا1418
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف زين الدين ابن ٪بيم ا٢بنفي، دار  .ُّ

 .بّبكت، الطبعة الثانية- ا٤بعرفة 
بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، تأليف عبلء الدين الكاساين، دار  .ُْ

 .، الطبعة الثانية1982بّبكت - الكتاب العريب 
بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد، تأليف ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن رشد  .ُٓ

 .بّبكت– القرطيب، أبو الوليد، دار الفكر 
بداية ا٤ببتدم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفة، تأليف برىاف الدين علي بن أيب  .ُٔ

مكتبة كمطبعة ٧بمد علي : بكر بن عبد ا١بليل الفرغاين ا٤برغيناين، دار النشر
 .القاىرة- صبح  

البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٤بسائل ا٤بستخرجة، تأليف أيب  .ُٕ
ىػ، حققو د ٧بمد حجي 450الوليد ٧بمد بن أٞبد بن رشد القرطيب ا٤بتوَب 

لبناف، الطبعة الثانية، – دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت : كآخركف، الناشر
 . ق1408

بلغة السالك ألقرب ا٤بسالك، تأليف أٞبد الصاكم، دار الكتب العلمية،  .ُٖ
ضبطو كصححو ٧بمد عبد : ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق1415بّبكت - لبناف 

 .السبلـ شاىْب
 بكر أيب بن الرٞبن عبد: تأليف النواكم، تقريب شرح ُب الراكم دريبت .ُٗ

 الوىاب عبد: ٙبقيق الرياض، - ا٢بديثة الرياض مكتبة: النشر دار السيوطي،
 اللطيف عبد
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خالد . الَبخُّص ٗبسائل ا٣ببلؼ ضوابطو كأقواؿ العلماء فيو، تأليف د .َِ
- العركسي األستاذ ا٤بساعد بقسم الشريعة كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية 

 .جامعة أـ القرل
التقرير كالتحرير ُب علم األصوؿ، تأليف ابن أمّب ا٢باج، دار الفكر، بّبكت  .ُِ

 .ىػ1417
تذكرة ا٢بفاظ، تأليف أيب عبد ا مشس الدين ٧بمد الذىيب، دار الكتب  .ِِ

 .بّبكت، الطبعة األكىل- العلمية 
التلقْب ُب الفقو ا٤بالكي، تأليف عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب  .ِّ

، الطبعة األكىل، 1415مكة ا٤بكرمة - ا٤بالكي، أبو ٧بمد، ا٤بكتبة التجارية 
 .ٙبقيق ٧بمد ثالث سعيد الغاين

هتذيب التهذيب، تأليف أٞبد بن علي بن حجر، أبو الفضل العسقبلين  .ِْ
 .ىػ، الطبعة األكىل1404بّبكت - الشافعي، دار الفكر 

تاج العركس من جواىر القاموس، تأليف ٧بمد مرتضى ا٢بسيِب الزبيدم،  .ِٓ
 .دار ا٥بداية، ٙبقيق ٦بموعة من اققْب

تغليق التعليق على صحيح البخارم، تأليف أٞبد بن علي بن ٧بمد بن  .ِٔ
األردف  - عماف ، بّبكت -  دار عمار  ،حجر العسقبلين، ا٤بكتب اإلسبلمي 

 .ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق سعيد عبد الرٞبن موسى القزقي1405
التاريخ الكبّب، تأليف ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم، أبو عبدا البخارم  .ِٕ

 .ا١بعفي، دار الفكر، ٙبقيق السيد ىاشم الندكم
تفسّب القرآف العظيم، تأليف إ٠باعيل بن عمر بن كثّب الدمشقي، أبو  .ِٖ

 .ىػ1401بّبكت - الفداء، دار الفكر 
التاج كاإلكليل ٤بختصر خليل، تأليف ٧بمد بن يوسف بن أيب القاسم  .ِٗ

 .ىػ، الطبعة الثانية1398بّبكت - العبدرم، أبو عبد ا، دار الفكر 
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تنقيح ٙبقيق أحاديث التعليق، تأليف مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عبد  .َّ
ـ، الطبعة األكىل، ٙبقيق 1998بّبكت - ا٥بادم ا٢بنبلي، دار الكتب العلمية 

 .أٲبن صاّب شعباف
، تأليف ٧بمد بن (ُب فقو مذىب اإلماـ أيب حنيفة النعماف)ٙبفة ا٤بلوؾ  .ُّ

ق، 1417بّبكت - أيب بكر بن عبد القادر الرازم، دار البشائر اإلسبلمية 
 .عبد ا نذير أٞبد. الطبعة األكىل، ٙبقيق د

التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيد، تأليف أيب عمر يوسف بن عبد  .ِّ
ا٤بغرب - ا بن عبد الرب النمرم، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 

 .٧بمد عبد الكبّب البكرم ، ىػ، ٙبقيق مصطفى بن أٞبد العلوم1387
 األلباين، الدين ناصر ٧بمد تأليف الندية، الركضة على الرضية التعليقات .ّّ

 علي ٙبقيق األكىل، الطبعة ، ـ1999 رةقالقا  - عفاف ابن دار: النشر دار
 .ا٢بليب حسْب

 الفّبكزأبادم يوسف بن علي بن إبراىيم: تأليف الشافعي، الفقو ُب التنبيو .ّْ
: الطبعة ،1403 - بّبكت - الكتب عامل: النشر دار إسحاؽ، أبو ،الشّبازم
 .حيدر أٞبد الدين عماد: ٙبقيق األكىل،

 الدين مشس االماـ: تأليف الشريفة، ا٤بدينة تاريخ ُب اللطيفة التحفة .ّٓ
 ـ،1993/ ىػ1414 - بّبكت - العلمية الكتب دار: النشر دار السخاكم،

 األكىل: الطبعة
ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم، تأليف ٧بمد عبد الرٞبن بن عبد  .ّٔ

 .بّبكت– الرحيم ا٤بباركفورم، أبو العبل، دار الكتب العلمية 
تلخيص ا٢ببّب ُب أحاديث الرافعي الكبّب، تأليف أٞبد بن علي بن حجر،  .ّٕ

السيد عبدا : ىػ، ٙبقيق1384– ا٤بدينة ا٤بنورة - أبو الفضل العسقبلين 
 .ىاشم اليماين ا٤بدين

تبْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق، تأليف فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي  .ّٖ
 .ىػ1313القاىرة .  - ا٢بنفي، دار الكتب اإلسبلمي
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تاريخ اليعقويب، تأليف أٞبد بن أيب يعقوب بن جعفر بن كىب بن كاضح  .ّٗ
 .بّبكت– دار صادر : اليعقويب، دار النشر

الثقات، تأليف ٧بمد بن حباف بن أٞبد، أبو حاًب التميمي البسٍب، دار  .َْ
 .ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق السيد شرؼ الدين أٞبد1395– الفكر 

 ا١بامع الصحيح ا٤بختصر، تأليف ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبدا البخارم  .ُْ
. الثالثة، ٙبقيق د: ، الطبعة7ىػ1407بّبكت - اليمامة ، ا١بعفي، دار ابن كثّب
 .مصطفى ديب البغا

: جامع بياف العلم كفضلو، تأليف يوسف بن عبد الرب النمرم، دار النشر .ِْ
 .ىػ1398– بّبكت - دار الكتب العلمية 

جذكة ا٤بقتبس ُب ذكر كالة األندلس، تأليف أيب عبد ا ٧بمد بن فتوح بن  .ّْ
 .ىػ488: عبد ا ا٢بميدم ا٤بتوَب 

جامع العلـو ُب اصطبلحات الفنوف، تأليف القاضي عبد رب النيب بن  .ْْ
ىػ، 1421بّبكت - عبد رب الرسوؿ األٞبد نكرم، دار الكتب العلمية، لبناف 

 .الطبعة األكىل
جامع األمهات، تأليف ٝباؿ الدين أيب عمرك عثماف بن عمر ابن أيب بكر  .ْٓ

 .ا٤بشهور بابن ا٢باجب الكردم ا٤بالكي
جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، تأليف ٧بمد بن جرير بن يزيد بن خالد  .ْٔ

 .ىػ1405– بّبكت - دار الفكر : الطربم، أبو جعفر، دار النشر
 األنصارم أٞبد بن ٧بمد ا عبد أيب ؼتأيل القرآف، ألحكاـ ١بامعا .ْٕ

 .القاىرة – الشعب دار: النشر دار القرطيب،
ا١بامع الصحيح سنن الَبمذم، تأليف ٧بمد بن عيسى أيب عيسى الَبمذم  .ْٖ

بّبكت، ٙبقيق أٞبد ٧بمد - دار إحياء الَباث العريب : السلمي، دار النشر
 .شاكر كآخركف
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ا١بمع بْب الصحيحْب البخارم كمسلم، تأليف ٧بمد بن فتوح ا٢بميدم،  .ْٗ
، لبناف : دار النشر . ىػ، الطبعة الثانية، ٙبقيق د1423بّبكت - دار ابن حـز

 .علي حسْب البواب
حاشية عمّبة على شرح جبلؿ الدين الي على منهاج الطالبْب، تأليف  .َٓ

دار :  ىػ، دار النشر957شهاب الدين أٞبد الرلسي ا٤بلقب بعمّبة ا٤بتوَب 
ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق مكتب البحوث 1419بّبكت  - الفكر، لبناف 

 .كالدراسات
. ا٢باكل الكبّب، ا٤بؤلف أبو ا٢بسن ا٤باكردل، دار الفكر بّبكت .ُٓ
حاشية رد ا٤بختار على الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار فقو أبو حنيفة،  .ِٓ

 .ىػ1421دار الفكر للطباعة كالنشر، بّبكت : تأليف ابن عابدين، دار النشر
حلية األكلياء كطبقات األصفياء، تأليف أيب نعيم أٞبد بن عبد ا  .ّٓ

 .ىػ، الطبعة الرابعة1405بّبكت - دار الكتاب العريب : األصبهاين، دار النشر
حاشية إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب لشرح قرة العْب ٗبهمات  .ْٓ

دار الفكر : الدين، تأليف أيب بكر ابن السيد ٧بمد شطا الدمياطي، دار النشر
 .بّبكت– للطباعة كالنشر كالتوزيع 

، تأليف (التجريد لنفع العبيد)حاشية البجّبمي على شرح منهج الطبلب  .ٓٓ
ديار بكر - ا٤بكتبة اإلسبلمية : سليماف بن عمر بن ٧بمد البجّبمي، دار النشر

 .تركيا– 
حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباين، تأليف علي الصعيدم  .ٔٓ

ىػ، ٙبقيق يوسف 1412بّبكت - دار الفكر : العدكم ا٤بالكي، دار النشر
 .الشيخ ٧بمد البقاعي

الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىب، تأليف إبراىيم بن علي بن  .ٕٓ
 .بّبكت– دار الكتب العلمية : ٧بمد بن فرحوف اليعمرم ا٤بالكي، دار النشر
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: الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار ُب فقو مذىب اإلماـ أيب حنيفة، ا٤بؤلف .ٖٓ
ىػ، دار الفكر، بّبكت ٧1088بمد عبلء الدين بن علي ا٢بصكفي ا٤بتوَب

 .ق، الطبعة الثانية1386
الدرر السنية ُب الكتب النجدية، تأليف علماء ٪بد األعبلـ من عصر  .ٗٓ

الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب إىل عصرنا ىذا، دراسة كٙبقيق عبد الرٞبن بن 
 .ىػ٧1417بمد بن قاسم، الطبعة السادسة، 

دار : الذخّبة، تأليف شهاب الدين أٞبد بن إدريس القراُب، دار النشر .َٔ
 .ـ، ٙبقيق ٧بمد حجي1994بّبكت - الغرب 

 دار النوكم، أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼتأليف ا٤بفتْب، كعمدة الطالبْب كضةر .ُٔ
 .الثانية الطبعة ،1405 - بّبكت - اإلسبلمي ا٤بكتب: النشر

 ،الزرعي أيوب بكر أيب بن ٧بمد: تأليف العباد، خّب ىدم ُب ا٤بعاد زاد .ِٔ
 - بّبكت - اإلسبلمية ا٤بنار مكتبة - الرسالة مؤسسة: النشر دار ا، عبد أبو

 األرناؤكط شعيب: ٙبقيق عشر، الرابعة: الطبعة ،1986 - 1407 - الكويت
 .األرناؤكط القادر عبد- 

سّب أعبلـ النببلء، تأليف ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز الذىيب أيب  .ّٔ
التاسعة، : ىػ، الطبعة1413بّبكت- مؤسسة الرسالة : عبد ا، دار النشر

 .٧بمد نعيم العرقسوسي، ٙبقيق شعيب األرناؤكط
سنن البيهقي الكربل، تأليف أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى، أبو  .ْٔ

ىػ، ٙبقيق 1414مكة ا٤بكرمة - مكتبة دار الباز : بكر البيهقي، دار النشر
 .٧بمد عبد القادر عطا

السراج الوىاج على مًب ا٤بنهاج، تأليف العبلمة ٧بمد الزىرم الغمراكم،  .ٓٔ
 .بّبكت– دار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر : دار النشر

سنن أيب داكد، تأليف سليماف بن األشعث أيب داكد السجستاين األزدم،  .ٔٔ
 .دار الفكر، ٙبقيق ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد: دار النشر
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دار : سنن ابن ماجو، تأليف ٧بمد بن يزيد أيب عبدا القزكيِب، دار النشر .ٕٔ
 .بّبكت، ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي– الفكر 

سنن الدارقطِب، تأليف علي بن عمر أيب ا٢بسن الدارقطِب البغدادم، دار  .ٖٔ
السيد عبد ا ىاشم ٲباين : ىػ، ٙبقيق1386بّبكت - دار ا٤بعرفة : النشر
 .ا٤بدين

سبل السبلـ شرح بلوغ ا٤براـ من أدلة األحكاـ، تأليف ٧بمد بن إ٠باعيل  .ٗٔ
ىػ، 1379بّبكت  - دار إحياء الَباث العريب : الصنعاين األمّب، دار النشر

 .الطبعة الرابعة، ٙبقيق ٧بمد عبد العزيز ا٣بويل
السنن الكربل، تأليف أٞبد بن شعيب أيب عبد الرٞبن النسائي، دار  .َٕ

عبد .ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق د1411بّبكت - دار الكتب العلمية : النشر
 .سيد كسركم حسن، الغفار سليماف البندارم 

شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، تأليف عبد ا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد  .ُٕ
، 1ط: ىػ، الطبعة1406دمشق - دار بن كثّب  : العكربم ا٢بنبلي، دار النشر

 .ٙبقيق عبد القادر األرنؤكط، ٧بمود األرناؤكط
شرح منتهى اإلرادات ا٤بسمى دقائق أكيل النهى لشرح ا٤بنتهى، تأليف  .ِٕ

- عامل الكتب : منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب، دار النشر
 .ـ، الطبعة الثانية1996بّبكت

 دار: النشر دار الزرقا، ٧بمد الشيخ بن أٞبد: تأليف الفقهية، القواعد شرح .ّٕ
: ٙبقيق الثانية،: الطبعة ـ،1989 - ىػ1409 - سوريا / دمشق - القلم

 .الزرقا أٞبد مصطفى عليو كعلق صححو
الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع، تأليف مشس الدين أيب الفرج عبد الرٞبن بن  .ْٕ

الشيخ اإلماـ العامل العامل الزاىد أيب عمر ٧بمد بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي 
 . ىػ دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع682ا٤بتوُب سنة 

دار : الشرح الكبّب، تأليف سيدم أٞبد الدردير أيب الربكات، دار النشر .ٕٓ
 .بّبكت، ٙبقيق ٧بمد عليش- الفكر 
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: ٧بمد بن عبد ا ا٣برشي ا٤بتوَب: شرح ٨بتصر خليل للخرشي، ا٤بؤلف  .ٕٔ
 .بّبكت– ىػ، دار الفكر للطباعة 1101

شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي، تأليف مشس الدين أيب عبد ا ٧بمد  .ٕٕ
- دار الكتب العلمية، لبناف : بن عبد ا الزركشي ا٤بصرم ا٢بنبلي، دار النشر

عبد ا٤بنعم خليل : ىػ، الطبعة األكىل، قدـ لو ككضع حواشيو1423بّبكت 
 .إبراىيم

: صفة الصفوة، تأليف عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد أبو الفرج، دار النشر .ٖٕ
٧بمد .د- ىػ، الطبعة الثانية، ٙبقيق ٧بمود فاخورم 1399بّبكت - دار ا٤بعرفة 

 .ركاس قلعو جي
صحيح مسلم، تأليف مسلم بن ا٢بجاج، أبو ا٢بسْب القشّبم  .ٕٗ

بّبكت، ٙبقيق ٧بمد فؤاد - دار إحياء الَباث العريب : النيسابورم، دار النشر
 .عبد الباقي

الصلة، تأليف أيب القاسم خلف بن عبد ا٤بلك بن بشكواؿ، دار الفكر  .َٖ
. ـ، لبناف1995- ىػ1415للطباعة 

صحيح مسلم بشرح النوكم، تأليف أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼ بن مرم  .ُٖ
ىػ، الطبعة 1392بّبكت - دار إحياء الَباث العريب : النوكم، دار النشر

 .الثانية
الطبقات الكربل، تأليف ٧بمد بن سعد بن منيع، أبو عبدا البصرم  .ِٖ

 .بّبكت– دار صادر : الزىرم، دار النشر
طبقات الفقهاء، تأليف إبراىيم بن علي بن يوسف الشّبازم، أبو  .ّٖ

 .خليل ا٤بيس: بّبكت، ٙبقيق- دار القلم : إسحاؽ، دار النشر
 الرحيم عبد الفضل أيب الدين زين تأليف التقريب، شرح ُب التثريب طرح .ْٖ

 ، ـ2000 بّبكت  - العلمية الكتب دار: النشر دار العراقي، ا٢بسيِب بن
 .علي ٧بمد القادر عبد ٙبقيق األكىل، الطبعة
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طلبة الطلبة ُب اإلصطبلحات الفقهية، تأليف ٪بم الدين أيب حفص عمر  .ٖٓ
خالد : ق، ٙبقيق1416دار النفائس، عماف  : بن ٧بمد النسفي، دار النشر

 .عبد الرٞبن العك
عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي، أبو الفضل، : طبقات ا٢بفاظ، تأليف .ٖٔ

 .، الطبعة األكىل1403- بّبكت - دار الكتب العلمية : دار النشر
 عثماف بن أٞبد بن ٧بمد الدين مشس: تأليف غرب، من خرب ُب العرب .ٕٖ

: الطبعة ،1984 - الكويت - الكويت حكومة مطبعة: النشر دار الذىيب،
 .ا٤بنجد الدين صبلح. د: ٙبقيق ،2ط

علل ا٢بديث، تأليف عبد الرٞبن بن ٧بمد بن بن إدريس بن مهراف الرازم،  .ٖٖ
ىػ، ٙبقيق ٧بب الدين 1405بّبكت - دار ا٤بعرفة : أبو ٧بمد، دار النشر

 .ا٣بطيب
عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد، تأليف ٧بمد مشس ا٢بق العظيم آبادم،  .ٖٗ

 .ـ، الطبعة الثانية1995بّبكت - دار الكتب العلمية : دار النشر
: النشر دار الز٨بشرم، عمر بن ٧بمود: تأليف ا٢بديث، غريب ُب الفائق .َٗ

 أبو ٧بمد -البجاكم ٧بمد علي: ٙبقيق الثانية،: الطبعة لبناف، - ا٤بعرفة دار
 .إبراىيم الفضل

فتح البارم شرح صحيح البخارم، تأليف أٞبد بن علي بن حجر أبو  .ُٗ
 .بّبكت، ٙبقيق ٧بب الدين ا٣بطيب- الفضل العسقبلين الشافعي، دار ا٤بعرفة 

الفركع كتصحيح الفركع، تأليف ٧بمد بن مفلح ا٤بقدسي، أبو عبد ا،    .ِٗ
ىػ، الطبعة األكىل، ٙبقيق أيب الزىراء حاـز 1418بّبكت - دار الكتب العلمية 

 .القاضي
الفتاكل الكربل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، تأليف شيخ اإلسبلـ أيب العباس  .ّٗ

بّبكت، قدـ لو - تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين، دار ا٤بعرفة 
 .حسنْب ٧بمد ٨بلوؼ
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الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القّبكاين، تأليف أٞبد بن غنيم بن  .ْٗ
 .ىػ1415بّبكت - دار الفكر : سامل النفراكم ا٤بالكي، دار النشر

الفتاكل ا٥بندية ُب مذىب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف، تأليف الشيخ  .ٓٗ
 .ىػ1411- دار الفكر : نظاـ كٝباعة من علماء ا٥بند، دار النشر

القوانْب الفقهية، تأليف أيب القاسم ٧بمد بن أٞبد بن جزم الكليب  .ٔٗ
 .الغرناطي

 ا١ببار عبد بن ٧بمد بن منصور ا٤بظفر أيب تأليف األصوؿ، ُب األدلة كاطعؽ .ٕٗ
 ٧بمد ٙبقيق ىػ،1418 بّبكت - العلمية الكتب دار: النشر دار السمعاين،

 .الشافعي إ٠باعيل حسن ٧بمد حسن
 ٧بمد بن علي بن ٧بمد: تأليف كالتقليد، االجتهاد أدلة ُب ا٤بفيد لقوؿا .ٖٗ

: ٙبقيق األكىل،: الطبعة ،1396 - الكويت - القلم دار: النشر دار الشوكاين،
 .ا٣بالق عبد الرٞبن عبد

الكاُب ُب فقو اإلماـ ا٤ببجل أٞبد بن حنبل، تأليف عبد ا بن قدامة  .ٗٗ
 .بّبكت– ا٤بكتب االسبلمي : ا٤بقدسي، أبو ٧بمد، دار النشر

 الرب عبد بن ا عبد بن يوسف عمر أيب تأليف ا٤بدينة، أىل فقو ُب الكاُب .ََُ
 .األكىل الطبعة ،1407 بّبكت - العلمية الكتب دار: النشر دار القرطيب،

الكتاب ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلثار، تأليف أيب بكر عبد ا بن ٧بمد  .َُُ
ىػ، الطبعة 1409الرياض - مكتبة الرشد : بن أيب شيبة الكوُب، دار النشر

 .األكىل، ٙبقيق كماؿ يوسف ا٢بوت
كشف ا٣بفاء كمزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس،  .َُِ

- مؤسسة الرسالة : تأليف إ٠باعيل بن ٧بمد العجلوين ا١براحي، دار النشر
 .ىػ، الطبعة الرابعة، ٙبقيق أٞبد القبلش1405بّبكت 

أبو عمر يوسف بن عبد ا : الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي، ا٤بؤلف .َُّ
٧بمد : ق، اقق463بن ٧بمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب ا٤بتوَب 
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ا٤بملكة - ٧بمد أحيد كلد ماديك ا٤بوريتاين، مكتبة الرياض ا٢بديثة، الرياض 
 .ىػ1400العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القّبكاين، تأليف أيب ا٢بسن ا٤بالكي،  .َُْ
ق، ٙبقيق يوسف الشيخ ٧بمد 1412بّبكت - دار الفكر : دار النشر

 .البقاعي
كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، تأليف أٞبد عبد ا٢بليم بن  .َُٓ

مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، ٙبقيق : تيمية ا٢براين أبو العباس، دار النشر
 .عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم العاصمي النجدم

كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع، تأليف منصور بن يونس بن إدريس  .َُٔ
ق، ٙبقيق ىبلؿ مصيلحي 1402بّبكت - دار الفكر : البهوٌب، دار النشر

 .مصطفى ىبلؿ
كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاألفعاؿ، تأليف عبلء الدين علي ا٤بتقي بن  .َُٕ

ق، 1419بّبكت – دار الكتب العلمية : حساـ الدين ا٥بندم، دار النشر
 .األكىل، ٙبقيق ٧بمود عمر الدمياطي: الطبعة

اللباب ُب هتذيب األنساب، تأليف أيب ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن  .َُٖ
 .ىػ 1400بّبكت - دار صادر : ٧بمد الشيباين ا١بزرم، دار النشر

علي بن : مراتب الئلٝباع ُب العبادات كا٤بعامبلت كاالعتقادات، تأليف .َُٗ
– دار الكتب العلمية : أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىرم أبو ٧بمد، دار النشر

 .بّبكت
دار ا٤بعارؼ : ابن سعيد ا٤بغريب، دار النشر: ا٤بغرب ُب حلى ا٤بغرب، تأليف .َُُ

 .شوقي ضيف. د: الثالثة، ٙبقيق: ، الطبعة1955- القاىرة - 
أيب ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا، دار : معجم مقاييس اللغة، تأليف .ُُُ

الثانية، : ـ، الطبعة1999- ىػ 1420- لبناف - بّبكت - دار ا١بيل : النشر
 .عبد السبلـ ٧بمد ىاركف: ٙبقيق
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٧بمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازم، دار : ٨بتار الصحاح، تأليف .ُُِ
طبعة : ، الطبعة1995 - 1415- بّبكت - مكتبة لبناف ناشركف : النشر

 .٧بمود خاطر: جديدة، ٙبقيق
٧بمد ا٣بطيب : مغِب اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج، تأليف .ُُّ

 .بّبكت– دار الفكر : الشربيِب، دار النشر
اجملموع شرح ا٤بهذب لبلماـ أيب زكريا ٧بي الدين بن شرؼ النوكم ا٤بتوَب  .ُُْ

 .ـ1997- بّبكت -  ق، دار الفكر 676سنة 
 عبد بن أٞبد + ا٢بليم عبد + السبلـ عبد تأليف الفقو، أصوؿ ُب ٤بسودةا .ُُٓ

 عبد الدين ٧بٓب ٧بمد ٙبقيق القاىرة، - ا٤بدين: النشر دار تيمية، آؿ ا٢بليم
 .ا٢بميد

عبد ا بن أٞبد بن : ا٤بغِب ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباين، تأليف .ُُٔ
: ، الطبعة1405- بّبكت - دار الفكر : قدامة ا٤بقدسي أبو ٧بمد، دار النشر

 .األكىل
معرفة الثقات من رجاؿ أىل العلم كا٢بديث كمن الضعفاء كذكر مذاىبهم  .ُُٕ

أيب ا٢بسن أٞبد بن عبد ا بن صاّب العجلي الكوُب نزيل : كأخبارىم، تأليف
- السعودية - ا٤بدينة ا٤بنورة - مكتبة الدار : طرابلس الغرب، دار النشر

 .عبد العليم عبد العظيم البستوم: األكىل، ٙبقيق: ، الطبعة1985 - 1405
٧بمد بن حباف بن أٞبد أبو حاًب : مشاىّب علماء األمصار، تأليف .ُُٖ

. ـ: ، ٙبقيق1959بّبكت - دار الكتب العلمية : التميمي البسٍب، دار النشر
 .فبليشهمر

مشس الدين ٧بمد بن أٞبد الذىيب، : ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ، تأليف .ُُٗ
: األكىل، ٙبقيق: ، الطبعة1995- بّبكت - دار الكتب العلمية : دار النشر

 .الشيخ علي ٧بمد معوض كالشيخ عادؿ أٞبد عبدا٤بوجود
أٞبد بن ٧بمد بن : ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي ، تأليف .َُِ

 .بّبكت– ا٤بكتبة العلمية : علي ا٤بقرم الفيومي، دار النشر
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: أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين، دار النشر: ا٤بصنف، تأليف .ُُِ
حبيب الرٞبن : الثانية، ٙبقيق: ، الطبعة1403- بّبكت - ا٤بكتب اإلسبلمي 

 .األعظمي
٧بمد بن عبدا أبو عبدا ا٢باكم : ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، تأليف .ُِِ

- ىػ 1411- بّبكت - دار الكتب العلمية : النيسابورم، دار النشر
 .مصطفى عبد القادر عطا: األكىل، ٙبقيق: ـ، الطبعة1990

مالك بن أنس أبو عبدا األصبحي، دار : موطأ اإلماـ مالك، تأليف .ُِّ
 .٧بمد فؤاد عبد الباقي: ، ٙبقيق-  -مصر - دار إحياء الَباث العريب : النشر

دار : ابن قتيبة أبو ٧بمد عبد ا بن مسلم ، دار النشر: ا٤بعارؼ، تأليف .ُِْ
 .دكتور ثركت عكاشة: القاىرة ، ٙبقيق- ا٤بعارؼ  

أٞبد بن حنبل أبو عبدا الشيباين، : مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، تأليف .ُِٓ
 .مصر– مؤسسة قرطبة : دار النشر

أٞبد بن شعيب أبو عبد الرٞبن النسائي، دار : اجملتىب من السنن، تأليف .ُِٔ
: ، الطبعة1986 - 1406- حلب - مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية : النشر

 .عبدالفتاح أبو غدة: الثانية، ٙبقيق
 .بّبكت– دار صادر : مالك بن أنس، دار النشر: ا٤بدكنة الكربل، تأليف .ُِٕ
٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بغريب : مواىب ا١بليل لشرح ٨بتصر خليل، تأليف .ُِٖ

 .الثانية: ، الطبعة1398- بّبكت - دار الفكر : أبو عبد ا، دار النشر
علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىرم أبو ٧بمد، دار : الى، تأليف .ُِٗ

 .١بنة إحياء الَباث العريب: بّبكت، ٙبقيق- دار اآلفاؽ ا١بديدة : النشر
: أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين، دار النشر: ا٤بعجم األكسط، تأليف .َُّ

عبد  ،طارؽ بن عوض ا بن ٧بمد : ، ٙبقيق1415- القاىرة - دار ا٢برمْب 
 .اسن بن إبراىيم ا٢بسيِب

ياقوت بن عبد ا ا٢بموم أبو عبد ا، دار : معجم البلداف، تأليف .ُُّ
 .بّبكت– دار الفكر : النشر



164 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 

أبو عبد ا أٞبد بن ٧بمد بن حنبل : مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، ا٤بؤلف .ُِّ
- شعيب األرنؤكط : ىػ، اقق 241: بن ىبلؿ بن أسد الشيباين ا٤بتوَب 

د عبد ا بن عبد اسن الَبكي، مؤسسة : عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ 
 . ىػ1421الرسالة، الطبعة األكىل، 

إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي : ا٤بوافقات ُب أصوؿ الفقو، تأليف .ُّّ
 .عبد ا دراز: بّبكت، ٙبقيق- دار ا٤بعرفة : ا٤بالكي، دار النشر

، دار . ٧بمد عليش: ، تأليف. منح ا١بليل شرح على ٨بتصر سيد خليل .ُّْ
 .ـ1989- ىػ 1409- بّبكت - دار الفكر : النشر

– دار ا٤بعرفة : مشس الدين السرخسي، دار النشر: ا٤ببسوط، تأليف .ُّٓ
 .بّبكت

 دار حامد، أبو ،الغزايل ٧بمد بن ٧بمد: تأليف األصوؿ، علم ُب ا٤بستصفى .ُّٔ
 ٧بمد: ٙبقيق األكىل،: الطبعة ،1413 - بّبكت - العلمية الكتب دار: النشر
 .الشاُب عبد السبلـ عبد

إبراىيم بن ٧بمد بن عبد ا بن مفلح : ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع، تأليف .ُّٕ
 .ىػ1400– بّبكت - ا٤بكتب اإلسبلمي : ا٢بنبلي أبو إسحاؽ، دار النشر

 بن علي بن أسعد بن ا عبد ٧بمد أبو: تأليف اليقظاف، كعربة ا١بناف مرآة .ُّٖ
 ىػ1413 - القاىرة  - اإلسبلمي الكتاب دار: النشر دار ، اليافعي سليماف

 .ـ1993- 
٧بمد بن إدريس أبو عبد ا الشافعي، دار : مسند الشافعي، تأليف .ُّٗ

 .بّبكت– دار الكتب العلمية : النشر
معرفة السنن كاآلثار عن االماـ أيب عبد ا ٧بمد بن أدريس الشافعي ،  .َُْ

. ا٢بافظ االماـ أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى أبو أٞبد: تأليف
- بّبكت  / لبناف- دار الكتب العلمية  : ا٣بسركجردم ، دار النشر. البيهقي

 .سيد كسركم حسن: بدكف ، ٙبقيق: بدكف ، الطبعة
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عبد السبلـ بن : ارر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل، تأليف .ُُْ
الرياض - مكتبة ا٤بعارؼ : عبد ا بن أيب القاسم بن تيمية ا٢براين، دار النشر

 .الثانية: ، الطبعة1404- 
أبو السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد : النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، تأليف .ُِْ

: ـ، ٙبقيق1979- ىػ 1399- بّبكت - ا٤بكتبة العلمية : ا١بزرم، دار النشر
 .٧بمود ٧بمد الطناحي- طاىر أٞبد الزاكل 

 ا٢بنفي ٧بمد أيب يوسف بن عبدا تأليف ا٥بداية، ألحاديث الراية نصب .ُّْ
 يوسف ٧بمد ٙبقيق ،ىػ1357  مصر - ا٢بديث دار: النشر دار الزيلعي،
 .البنورم

 ااسن أيب الدين ٝباؿ: تأليف كالقاىرة، مصر ملوؾ ُب الزاىرة النجـو .ُْْ
 – القومي كاإلرشاد الثقافة كزارة: النشر دار ، األتابكي بردل تغرم بن يوسف
 .مصر

تقي الدين أبو العىباس أٞبد بن عبد ا٢بليم : نقد مراتب اإلٝباع، ا٤بؤلف  .ُْٓ
بن عبد السبلـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي 

، (ىػ728: ا٤بتوَب )الدمشقي  ، اعتُب بو حسن أٞبد إسرب، دار ابن حـز
 .ىػ1419بّبكت، الطبعة األكىل، 

أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد السعدم، : النتف ُب الفتاكل، تأليف .ُْٔ
- بّبكت لبناف / عماف األردف - مؤسسة الرسالة / دار الفرقاف : دار النشر
اامي الدكتور صبلح الدين : الثانية، ٙبقيق: ، الطبعة1984 - 1404
 .الناىي

: نيل األكطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، تأليف  .ُْٕ
– بّبكت - دار ا١بيل : ٧بمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين، دار النشر

 .ىػ1973
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أبو العباس مشس الدين أٞبد بن : كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تأليف .ُْٖ
احساف : لبناف، ٙبقيق- دار الثقافة : ٧بمد بن أيب بكر بن خلكاف، دار النشر

 .عباس
. د: ٙبقيق ا١بويِب، يوسف بن ا عبد بن ا٤بلك عبد: تأليف الورقات، .ُْٗ

 .العبد ٧بمد اللطيف عبد
صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم، دار : الواُب بالوفيات، تأليف .َُٓ

أٞبد : ـ، ٙبقيق2000- ىػ1420- بّبكت - دار إحياء الَباث : النشر
 .األرناؤكط كتركي مصطفى

 حامد، أبو ،الغزايل ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد تأليف ا٤بذىب، ُب الوسيط .ُُٓ
 ٧بمود أٞبد ٙبقيق األكىل، الطبعة ،ىػ1417 القاىرة - السبلـ دار: النشر دار

 .تامر ٧بمد ٧بمد، إبراىيم
أيب ا٢بسن علي بن أيب بكر بن عبد : ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدم، تأليف .ُِٓ

 .ا٤بكتبة اإلسبلمية: ا١بليل الرشداين ا٤برغياين، دار النشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 "عاإلجما مراتب"بحث المسائل الخالفية في كتاب 
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 3ا٤بقدمة 

 5أٮبية ا٤بوضوع كأسباب اختياره 

 8 منهج البحث

 10 خطة البحث

 التمهيد 

 :كفيو ثبلثة مباحث

15 

 نبذة ٨بتصرة عن ابن حـز: ا٤ببحث األكؿ

 :كفيو ثبلثة مطالب

17 

 17 ا٠بو كلقبو ككنيتو: ا٤بطلب األكؿ

 17 مولده كنشأتو ككفاتو: ا٤بطلب الثاين

 19 طلبو للعلم كشيوخو كتبلميذه كمصنفاتو:ا٤بطلب الثالث

 " مراتب اإلٝباع"نبذة ٨بتصرة عن كتاب : ا٤ببحث الثاين

 :كفيو مطلباف

26 
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 26 اسم الكتاب كنسبتو ٤بؤلفو كأٮبيتو: ا٤بطلب األكؿ

 27 منهج ا٤بؤلف ُب كتابو كُب ذكر ا٣ببلؼ: ا٤بطلب الثاين

 تعريف الصيد كالذبائح: ا٤ببحث الثالث

 :كفيو مطلباف

30 

 30 تعريف الصيد: ا٤بطلب األكؿ

 31 تعريف الذبائح: ا٤بطلب الثاين

 ا٤بسائل ا٤بختلف فيها ُب باب الصيد: الفصل األكؿ

 :كفيو سبعة مباحث

33 

 35 ما صيد بكلب أسود: ا٤ببحث األكؿ

 40 الَبجيح

 42 ما صيد ٕبجر أك عصا فمات: ا٤ببحث الثاين

 45 الَبجيح

 48 الصيد يدرؾ حيا فينحر: ا٤ببحث الثالث

 52 الَبجيح

 54 السمك ا٤بتصيد إذا مات كمل يذبح: ا٤ببحث الرابع

 54 ذكر ا٣ببلؼ ُب مسألة السمك الطاُب
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 58 الَبجيح

 60 حكم سائر حيواف البحر: ا٤ببحث ا٣بامس

 64 الَبجيح

 67 ا١براد إذا مات حتف أنفو: ا٤ببحث السادس

 69 الَبجيح

 71 ما تأنس من الصيد إذا ٫بر:ا٤ببحث السابع

 72 الَبجيح

 ا٤بسائل ا٤بختلف فيها ُب باب الذبائح كما يتعلق بو: الفصل الثاين

 :كفيو أربعة عشر مبحثا

73 

 75 ما ذبح بغّب إذف مالك ا٤بذبوح: ا٤ببحث األكؿ

 79 الَبجيح

 81 ما ذبح با٤بعاقرة: ا٤ببحث الثاين

 82 حكمها

 85 ما ذٕبو أىل الذمة: ا٤ببحث الثالث

 88 الَبجيح

 91 ما ذبح بعظم: ا٤ببحث الرابع
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 93 الَبجيح

 96 غّب اإلبل إذا ٫برت: ا٤ببحث ا٣بامس

 96 الَبجيح

 99 البقر إذا ذبح: ا٤ببحث السادس

 100 الَبجيح

 102 شحم ما ذٕبو اليهودم: ا٤ببحث السابع

 105 الَبجيح

 107 ٢بـو ما ذٕبو اليهودم: ا٤ببحث الثامن

 108 الَبجيح

 110 ما ذٕبو ٦بوسي: ا٤ببحث التاسع

 113 الَبجيح

 115ما ذٕبو صابئ : ا٤ببحث العاشر

 116الَبجيح 

 119ا٢بيواف الذم ال ترجى حياتو إذا ذبح أك ٫بر  : ا٤ببحث ا٢بادم عشر

 121 الَبجيح

 124ا١بنْب قبل التذكية : ا٤ببحث الثاين عشر
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 127الَبجيح 

 130ما قطع من ا٤بذكى قبل ٛباـ زىوؽ ركحو : ا٤ببحث الثالث عشر

 132الَبجيح 

 134ا١ببللة : ا٤ببحث الرابع عشر

 134أكل ا١ببللة 

 136ألباف ا١ببللة 

 137ركوب ا١ببللة 

 138ا٣باٛبة 

 141فهرس اآليات القرآنية 

 143فهرس األحاديث كاآلثار 

 145فهرس األعبلـ 

 147قائمة ا٤بصادر كا٤براجع 

 164فهرس ا٤بوضوعات 

 
 


