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  [ِكَتاُب اْألَْطِعَمِة]

   يأكله اإلنسان ويدخل حتته الشراب . : كل ما اْألَْطِعَمِة هي
َباِع َفَأْكُلُه َحرَامٌ «قَاَل:  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َعْن النِيب  َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ /١ ِذي نَاٍب ِمْن الس ُكل«  

  أ/ *الناُب:السن َخْلَف الربَاِعيةِ 
  ..ُهَو اْلُمْفَرتُِس ِمْن اْحلَيَـَواِن َوِفيِه اِالْفِرتَاُس اِالْصِطَيادُ _ ١ : السُبعُ *
َباِع ُهَو َما يـَْفَرتُِس ِمْن اْحلَيَـَواِن َويَْأُكُلُه قـَْهرًا َوَقْسرًا  أَ  :ِيف النـَهايَةِ _ ٢ ِذي نَاٍب ِمْن الس ُه نـََهى َعْن َأْكِل ُكلِمِر َكاْألَ نْئِب َوالن َسِد َوالذ

  َها.َوَغري 
  ب/ حكم أكل لحوم السباع ؟

  مذاهب: ٣إىل  اْختَـَلَف اْلُعَلَماءُ 
  حترمي أكل ماله ناب من سباع احليوانات .إَىل َفَذَهَبوا: ِعيُة َوأَبُو َحِنيَفَة َوَأْمحَُد الشافِ املذهب األول:_١

َباِع فََأْكُلُه َحرَامٌ «حديث َأِيب ُهَريـْرَةَ  دليلهم: ِذي نَاٍب ِمْن الس ُكل«  
َباِع اْلُمَحرَمِة.َلِكنـُهْم اْختَـَلُفوا ِيف جِ * ْنِس الس  
نـْوُر. يَفَة: ُكل َما َأَكَل اللْحَم فـَُهَو َسُبٌع َحىت اْلِفيُل َوالضُبعُ قَاَل أَبُو َحنِ أ/ َواْليَـْربُوُع َوالس  

ْئِب َوالنِمِر ُدوَن الضُبِع َوالثـْعَلِب ِألَنـ  :قَاَل الشاِفِعي ب/  اِس َكاْألََسِد َوالذَباِع َما يـَْعُدو َعَلى الن اِس.َحيُْرُم ِمْن السُهَما َال يـَْعُدَواِن َعَلى الن  
ذهبوا : إَىل ِحل حلُُوِم اْبُن َعباٍس َوَعاِئَشُة َواْبُن ُعَمَر َعَلى ِرَوايٍَة َعْنُه ِفيَها َضْعٌف َوالشْعِيب َوَسِعيُد ْبُن ُجبَـْريٍ _ املذهب الثاين : ٢

  السَباعِ 
على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو حلم خنزير فإنه   َما أُوِحَي ِإَيل ُحمَرًماقـَْولِِه تـََعاَىل: {ُقْل ال َأِجُد ِيف دليلهم:

  }رجس أو فسقاً 
 
ُ
  اْآليَِة َوَما َعَداُه َحَاللٌ  َحرُم ُهَو َما ذُِكَر ِيف وجه الداللة : قالوا امل

يٌة َوَحِديَث َأِيب ُهَريْـ /١رد عليهم: اْآليََة َمك ِة: رََة بـَْعَد اهلِْْجرَِة فـَُهَو نَاِسٌخ ِلْآليَِة ِعْنَد َمْن يـََرىَأننَنْسَخ اْلُقْرآِن بِالس  
 }من الضأن اثنني ومن املعز اثنني ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني  {اِج ِمْن اْألَنـَْعاِم َأن اْآليََة َخاصٌة بِالثَمانَِيِة اْألَْزوَ /٢
ِه َوقـََرَن َِا حلََْم اْخلِْنزِيِر ِلَكْونِِه ن الِذي َأْحَلْلُتُموُه ُهَو اْلُمَحرُم َواَلِذي َحرْمُتُموُه ُهَو احلََْالُل َوَأن َذِلَك اْفِرتَاٌء َعَلى الل أَ معىن األية : /٣

َدْت ِيف اْلُكفاِر الِذيَن حيُِلوَن اْلَمْيَتَة َوالدَم َوحلََْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهل لَِغْريِ اللِه بِِه ُمَشارًِكا َهلَا ِيف ِعلِة التْحرِِمي َوُهَو َكْونُُه رِْجًسا. فَاْآليَُة َورَ 
اَلَغٌة ِيف  َفَكأَنُه ِقيَل َما َحرَاٌم إال َما َأْحَلْلُتُموُه ُمبَ احلَْق  َوُحيَرُموَن َكِثريًا ِمما أَبَاَحُه الشرُْع، وََكاَن اْلَغَرُض ِمْن اْآليَِة بـََياَن َحاهلِِْم َوأَنـُهْم ُيَضادونَ 

  الرد َعَلْيِهمْ 
ي نَاٍب ِمْن ُقْل َال َأِجُد اْآليََة ُحمَرًما إال َما ذُِكَر ِيف اْآليَِة ُمث َحرَم اللُه ِمْن بـَْعُد ُكل ذِ "ُحيَْتَمُل َأن اْلُمرَاَد رأي اإلمام الصنعاين :قال 

  . "السَباعِ 
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َباِع َال أَنُه ُحمَرٌم. وسبب قوله بالكراهة مجعا بني األية اليت يُْكرَُه َأْكُل ُكل ِذي نَاٍب ِمْن الس  ذهب إىل أَنهُ َماِلٍك _ املذهب الثالث : ٣
  مل تنص على حترميها وبني احلديث الذي نص على التحرمي .

                 ........................................................  
   }وُكل ِذي ِمْخَلٍب ِمْن الطْير{عن ابن عباس في رواية : /٢

  *تسمى سباع الطيور جوارح ، ألا تكسب بظفرها ومنه قوله تعاىل :" ويعلم ماجرحتم بالنهار" أي كسبتم.
  ِشي َوالطائِِر َأْو ُهَو ِلَما َيِصيُد ِمْن الطْريِ. َوالظُفُر ِلَما َال َيِصيُد.ظُُفُر ُكل َسُبٍع ِمْن اْلَما اْلِمْخَلُب:أ/ 

  ب/حكم أكل ذي مخلب من الطير ؟
  اختلف العلماء إىل مذهبني:

  جلُْْمُهور ....هذا مانسبه النـَوِوي رِم ُكل ِذي ِخمَْلٍب ِمْن الطْريِ وهو مذهب أَبو َحِنيَفَة و الشاِفِعي َوَأْمحََدَوا_ املذهب األول أ/ حيْ ١
  قـَْوٌم. ِيف َِايَِة اْلُمْجَتِهِد ُنِسَب إَىل اجلُْْمُهوِر اْلَقْوُل ِحبِل ُكل ِذي ِخمَْلٍب ِمْن الطْريِ َوقَاَل َوَحرَمَهاب/

ْمحََد فَِإن ِيف َدلِيِل الطاِلِب َعَلى َمْذَهِب َأْمحََد َما َلْفظُُه: "َوَحيْرُُم ِمْن الطْريِ ** َونـَْقُل النووي:  أثـَْبُت ِألَنُه اْلَمْذُكوُر ِيف ُكُتِب اْلَفرِيَقْنيِ َوأَ 
َهاِج لِلشاِفِعيِة َوِمثْـلُ    ُه لِْلَحَنِفيةِ َما َيِصيُد ِمبِْخَلِبِه َكُعَقاٍب َوبَاٍز َوَصْقٍر َوبَاِشٍق َوَشاِهَني"َوِمثْـُلُه ِيف اْلِمنـْ

   كل النسر ؟ج/حكم أ
  قَاُلوا: لَْيَس ِبِذي ِخمَْلٍب َلِكنُه ُحمَرٌم ِالْسِتْخَباثِِه.

  د/حكم أكل ماندب إلى قتله؟
ُلُه َكَحيٍة َوَعْقَرٍب َوُغرَاٍب أَبـَْقَع َوِحَدأٍَة َوفَْأرٍَة وَُكل َسُبٍع َضارٍ إىل َما نُِدَب أكل َحيُْرُم قَاَلْت الشاِفِعيُة:  أ/   قـَتـْ
  دلته :أ

  »َمخٌْس فـََواِسُق يـُْقتَـْلَن ِيف احلِْل َواحلََْرمِ «: -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - _قـَْوله١
ًعا_٢    .ِألَن َهِذِه ُمْسَتْخَبثَاٌت َشْرًعا َوطَبـْ

  ..َلى َحتْرِِمي َأْكِلَها َنَظرٌ ِيف َدَالَلِة اْألَْمِر بَِقْتِلَها عَ ب/رأي اإلمام الصنعاين قال:
اْألَنـَْعاِم فـََقْد أََمَر الشارُِع ِبَقْتِلَها قَاُلوا: َوَال َحيُْرُم َأْكُلَها  يمةبـَهَ َدِمي إَذا َوِطَئ َِيَمًة إن اْآل  ت الشاِفِعيةُ قَالَ :رد الصنعاني على الشافعي_

 ُه َال ُمَالَزَمَة بـَْنيَ اْألَْمِر بِاْلَقْتِل َوالتَعَلى أَن ْحرِميِ َفَدل  
                             ......................................  

يـَْوَم َخْيبَـَر َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -نـََهى َرُسوُل اللِه «قَاَل:  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -(َوَعْن " َجاِبٍر " /٣
  » ِفي ُلُحوِم اْلَخْيِل َورَخَص اْألَْهِليِة َوَأِذَن 

ِيف رَِوايٍَة إنـَها وَ » وِمَها َشْيًئاَوَجَد اْلُقُدوَر تـَْغِلي بَِلْحِمَها فََأَمَر بِِإرَاقَِتَها َوقَاَل: َال تَْأُكُلوا ِمْن حلُُ  عليه السالمأَنُه « :ويف ذلك رَِوايَاتٍ 
  "رِْجٌس "

  أ/ على ما يدل الحديث ؟
  مبَْنطُوقُُه َعَلى َحتْرِِمي َأْكِل حلُُوِم احلُُْمِر اْألَْهِليِة إْذ النـْهُي َأْصُلُه التْحرُِمي. _ دل احلديث١
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  _ َدل احلَِْديُث َعَلى ِحل َأْكِل حلُُوِم اْخلَْيِل.٢
  ب/حكم أكل لحوم الحمر األهلية؟

  اختلف العلماء يف ذلك إىل ثالثة مذاهب :
احلُُْمِر   َمجَاِهُري اْلُعَلَماِء ِمْن الصَحابَِة َوالتابِِعَني َوَمْن بـَْعَدُهْم ورواية عن مالك وَعاِئَشَة إىل حترمي أكل حلُُومَ املذهب األول : َذَهبَ /١

  اْألَْهِليِة.
  دليلهم :

يـَْوَم َخْيبَـَر َعْن حلُُوِم احلُُْمِر اْألَْهِليِة َوأَِذَن  - ْيِه َوَسلَم َصلى اللُه َعلَ  - نـََهى َرُسوُل اللِه «قَاَل:  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -أ/حديث " َجاِبٍر " 
  »ِيف حلُُوِم اْخلَْيِل َوَرخَص 

  ِيف رَِوايٍَة إنـَها "رِْجٌس "وَ » ًئاأَنُه عليه السالم َوَجَد اْلُقُدوَر تـَْغِلي بَِلْحِمَها َفَأَمَر بِِإرَاقَِتَها َوقَاَل: َال تَْأُكُلوا ِمْن حلُُوِمَها َشيْ «ب/حديث 
َعْن حلُُوِم اْخلَْيِل َواْلِبَغاِل َواحلَِْمِري وَُكل ِذي نَاٍب ِمْن  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -نـََهى َرُسوُل اللِه «ج/ َحِديِث َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد: 

  »السَباعِ 
  وم احلمر األهلية وهي رواية عن مالك وعائشة ..املذهب الثاين :ذهب ابن عباس إىل حل أكل حل/٢

  أدلته:
  أ/ قـَْوله تـََعاَىل {ُقْل ال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيل ُحمَرًما}

اْلَكَألَ َوتَْأُكُل الشَجَر؟ قَاَل:  َعْن احلُُْمِر اْألَْهِليِة فـََقاَل: أَلَْيَس تـَْرَعى - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - حديث َأن َرُجًال َسَأَل النِيب  ب/
  »فََأِصْب ِمْن حلُُوِمَها

ُر َصِحيَحٍة َال تـَُعاِرُض َِا اْألََحاِديَث الصِحيَحَة. رد عليه   : هذد رَِوايٌَة َغيـْ
َنا َسَنٌة فـََلْم َيُكْن ِيف َماِيل َما أُْطِعُم أَْهلِ «ج/ َعْن َغاِلِب ْبِن َأْجبََر قَاَل:  َصلى اللُه َعَلْيِه  - ي إال ِمسَاُن ُمحٍُر فَأَتـَْيت َرُسوَل اللِه َأَصابـَتـْ

َنا َسَنٌة. فـََقاَل: َأْطِعْم أَْهَلك ِمْن مسَِِني محُُ  -َوَسلَم  َا َحرْمتَها ِمْن ِجَهِة جَ فـَُقْلت: إنك َحرْمت حلُُوَم احلُُْمِر اْألَْهِليِة َوَقْد َأَصابـَتـْ اِل رِك فَِإمنو
  »اْلَقْريَةِ 

  *َجَواّل: مجع جالة وهي اجلاللة وِهَي الِيت تَْأُكُل اْلَعِذرََة َوِهَي اْجلِلُة أي النجاسة .
ُرد عليهم: حديث ابن اجبر اختلف اسناده فالبعض قال إسناده ضعيف واملنت شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة ، والبعض قال 

  مضطرب.
  اجلمهور وهو حترمي أكل حلوم احلمر األهلية. هو ماذهب إليه *الراجح :

  املذهب الثالث: روي عن عائشة وعن مالك : أا مكروة./٣
  ج/سبب تحريم لحوم الحمر األهلية؟

١/ اِل اْلَقْريَِة " إالْمتَها ِمْن َأْجِل َجوَا َحر ا من اجلوال اليت تأكل العذرة وهي اجللة أي النجاسة لَقْوله" إمنَهَذا َال يـَْثُبتُ قيل أل َأن   
  "قيل : إمنا ي عن حلومها ألا رجس فهذا دليل على حترميها لعينها ال ملعىن خارج لقوله "ِإنـَها رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشْيطَانِ /٢
َا ُحرَمْت َخمَاَفَة ِقلِة الظْهِر حلديث /٣ ِه احلُُْمرَ «قيل: إمنَم َرُسوُل اللَا َحر ْهرِ إمنِة الظَة َخمَاَفَة ِقلاْألَْهِلي «  



 ..................... أستاذة المقرر: هدى بنت عبداهللا الغطيمل..............................٤٢١أحاديث األحكام 
 

٥ 
 

  أن سبب حترمي حلوم احلمر األهلية ألا رجس.*الراجح :
  د/حكم أكل لحوم الخيل؟

  اختلف العلماء يف ذلك إىل مذهبني:
  ِف إىل ِحل َأْكِل حلُُوِم اْخلَْيِل.املذهب األول: ذهب الشاِفِعي َوَصاِحَبا َأِيب َحِنيَفَة َوَأْمحَُد َوَمجَاِهُري السَلِف َواْخلَلَ /١

  أدلتهم:
  »يـَْوَم َخْيبَـَر َعْن حلُُوِم احلُُْمِر اْألَْهِليِة َوأَِذَن ِيف حلُُوِم اْخلَْيِل ورخص -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - نـََهى َرُسوُل اللِه «أ/ َوَعْن " َجاِبٍر قَاَل: 

  "ِالْبِن ُجَرْيٍج: َملْ يـََزْل َسَلُفك يَْأُكُلونَُه قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: قـُْلت َلُه َأْصَحاُب َرُسوِل اللِه؟ قَاَل: نـََعمْ َعْن َعطَاٍء أَنُه قَاَل ب/
  »فـََرًسا فََأَكْلَناهُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َحنَْرنَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه «ج/َحِديُث َأْمسَاَء: 

  ب الثاين: ذهب َماِلٌك َوُهَو اْلَمْشُهوُر ِعْنَد اْحلََنِفيِة إَىل َحتْرِِمي أكل حلوم اْخلَْيِل. املذه/٢
  أدلتهم:

  »ل ِذي نَاٍب ِمْن السَباعِ َعْن حلُُوِم اْخلَْيِل َواْلِبَغاِل َواحلَِْمِري وَكُ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -نـََهى َرُسوُل اللِه «أ/حِديِث َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد: 
  ُرد عليهم:

  إْسَناٌد ُمْضَطِرٌب ُخمَاِلٌف ِلرَِوايَِة الثـَقاِت،َوَضعَف احلَِْديَث بعض األئمةز
 َواْألَنـَْعاَم َخَلَقَها {ب/ 

ۗ
َها َناِفعُ َومَ  ِدْفءٌ  ِفيَها َلُكمْ  ◌ َوَحتِْمُل أَثـَْقاَلُكْم  -َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُرُِحيوَن َوِحَني َتْسَرُحوَن  - تَْأُكُلونَ  َوِمنـْ

 ِإَىلٰ بـََلٍد ملْ َتُكونُوا بَالِِغيِه ِإال ِبِشق اْألَنُفِس 
ۚ

◌  ُكمْ  ِإنِحيمٌ  َلَرُءوفٌ  َربَواْخلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمَري لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة -ر 
ۚ

  } تـَْعَلُمونَ  َال  َما َوَخيُْلقُ  ◌
  وجه الداللة:

  اْسَتَدلوا بَِقْولِِه تـََعاَىل: {لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة} على حترمي أكل حلوم اخليل من عدة ُوُجوٍه: 
  َأن اْلِعلَة اْلَمْنُصوَصَة تـَْقَتِضي احلَْْصَر فَِإبَاَحُة َأْكِلَها ِخَالُف ظَاِهِر. :اْألَولُ /١

َا ا ِيف َغْريِِمهَا اتـَفاقًاَفُع َِ ِيف الرُكوِب َوالزيَنِة فَِإنُه يـُْنتَـ ِفيَها َفَال يُِفيُد احلَْْصرَ  يـَْقَتِضي احلَْْصرَ ْوَن اْلِعلِة َمْنُصوَصًة َال بَِأن كَ :َوُأِجيَب َعْنهُ  َوِإمن َنص
  َسِلَم احلَْْصُر َالْمتَـَنَع َمحُْل اْألَثـَْقاِل َعَلى اْخلَْيِل َواْلِبَغاِل َواحلَِْمِري َوَال قَاِئَل ِبهِ َيْطُلُب َوَلْو أَْغَلَب َما َعَلْيِهَما ِلَكْوَِِما

َعَلْيِه ِطَف ِمِري فَِإنُه َدال َعَلى اْشِرتَاِكِهَما َمَعَها ِيف ُحْكِم التْحرِِمي َفَمْن أَفْـَرَد ُحْكَمُهَما َعْن ُحْكِم َما عُ اْلِبَغاِل َواحلَْ  ثاِين: أنه َعطفال/٢
  اْحَتاَج إَىل َدلِيٍل.

  .َأن َهَذا ِمْن بَاِب َدَالَلِة اِالْقِرتَاِن َوِهَي َضِعيَفٌة  ِجيَب َعْنُه:أُ 
َيِة َقاءِ أَنـَها ِسيَقْت ِلِالْمِتَناِن فـََلْو َكاَنْت ِمما يـُؤَْكُل َلَكاَن اِالْمِتَناُن بِِه َأْكثـََر ِألَنُه يـَتَـَعلُق بِبَـ :الثاِلثُ /٣ َواحلَِْكيُم َال َميَْنت بَِأْدَىن النِعيِم  اْلِبنـْ

ُرُك أَْعَالَها ِسيَما َوَقْد اْمَنت بِاْألَْكِل ِفيمَ  َلَها.َويـَتـْ   ا ذُِكَر قـَبـْ
ُبوا ِمبَا َعَرُفوُه َوأَِلُفوُه َكَما ُخوِطُبوا ِيف أَنُه تـََعاَىل َخص اِالْمِتَناَن بِالرُكوِب ِألَنُه َغاِلُب َما يـُْنتَـَفُع بِاْخلَْيِل ِفيِه ِعْنَد اْلَعَرِب َفُخوطِ ُأِجيب عنه:

َفْنيِ بَِأْغَلَب َما يـُْنتَـَفُع ِبِه ِفيِه .  ِألَنهُ  اْألَنـَْعاِم بِاْألَْكِل َوَمحِْل اْألَثـَْقالِ    َكاَن َأْكثـََر انِْتَفاِعِهْم َِا ِلَذِلَك فَاقْـَتَصَر ِيف ُكل ِمْن الصنـْ
َفَعُة الِيت اْمَنتِ َا َوِهَي الرُكوُب َوالزيَنُة . /٤   الراِبُع:أنه َلْو أُبِيَح َأْكُلَها َلَفاَتْت اْلَمنـْ

 ْذِن ِيف َأْكِلَها َأْن تـَْفَىن لََلزَِم ِمثْـُلُه ِيف اْلبَـَقِر َوَحنِْوَها ِمم َفَعٍة ُأْخَرى. أُِجيَب َعْنُه: بِأَنُه َلْو َلزَِم ِمْن اْإلِ   ا أُبِيَح َأْكُلُه َوَوَقَع اِالْمِتَناُن بِِه ِلَمنـْ
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ْذُن ِيف َأْكِل اْخلَْيِل َكاَن بـَْعَد اهلِْْجرَِة ِمْن َمكَة  /١:وَ كما أنه ُأِجيَب َعْن اْآليَِة ِبَجَواٍب إْجَماِلي َوهُ  يٌة اتـَفاقًا َواْإلِ ْحِل َمكآيََة الن َأن
  بَِأْكثـََر ِمْن ِست ِسِنَني.

  َأن آيََة النْحِل لَْيَسْت َنصا ِيف َحتْرِِمي اْألَْكِل َواحلَِْديُث َصرِيٌح ِيف َجَوازِِه. /٢
ْ ْو َسِلَم َما ذُِكَر َكاَن َغايـَُتُه الدَالَلَة َعَلى تـَْرِك اْألَْكِل َوُهَو أََعم ِمْن َأْن َيُكوَن لِلتْحرِِمي أَْو لَ  /٣ ْنزِيِه أَْو ِخَالِف اْألَْوَىل.َوَحْيُث ملَْ يـَتَـَعنيلِلتـ

َها َال يَِتم التَمسُك    .بِاْألَِدلِة اْلُمَصرَحِة بِاجلََْواِز أَوًال  َِا ، فالتَمسكُ ُهَنا َواِحٌد ِمنـْ
اَحُة اْلَمْحظُوِر َمَع ِقَياِم اْلَماِنِع، َفَدل أَنُه َزْعُم اْلبَـْعِض َأن َحِديَث َجاِبٍر َدال َعَلى التْحِرِمي ِلَكْونِِه َوَرَد بَِلْفِظ الرْخَصِة َوالرْخَصُة اْسِتبَ ج/

  .ِفيَها ِبَسَبِب اْلَمْخَمَصِة َفَال َيُدل َعَلى احلِْل اْلُمْطَلقِ  َرخَص َهلُمْ 
فـََعبـَر الراِوي بَِقْولِِه َرخَص لََنا َعْن أَِذَن َال أَنُه أََراَد الرْخَصَة  "َأْطَعَمَنا"َضِعيٌف ِألَنُه َوَرَد بَِلْفِظ " أَِذَن لََنا " َوَلْفُظ  أن هذا *أجيب عنه:

  اِن الصَحابَِة. .ْصِطَالِحيَة اْحلَاِدثََة بـَْعَد َزَمِن الصَحابَِة، َفَال فـَْرَق بـَْنيَ اْلِعَباَرتـَْنيِ (أَِذَن) َو (َرخَص) ِيف ِلسَ اِال 
               ....................................................................  

أ/حكم أكل » َسْبَع َغَزَواٍت نَْأُكُل اْلَجَرادَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللِه «َفى قَاَل: (َوَعْن اْبِن َأِبي َأوْ  /٤
  الجراد؟

  *اجلراد: اْسُم ِجْنٍس َواِحَدُة َجَراَدٌة يـََقُع َعَلى الذَكِر َواْألُنـَْثى
  النـَوِوي: َوُهَو إْمجَاٌع والدليل:*دل احلديث َعَلى ِحل اجلَْرَاِد، قَاَل 

  أ/حديث اْبِن َأِيب َأْوَىف.
  ».يـَتَـَهاَدْيَن اجلَْرَاَد ِيف اْألَْطَباقِ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َكاَن أَْزَواُج النِيب «ب/حديث أََنٍس قَاَل: 

 - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - أَنُه ُسِئَل َرُسوُل اللِه «  يأكله حلديث * فيحل أكل اجلراد سواء أكله الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو مل
  إذا مل يكن فيه ضرر.»َعْن اجلَْرَاِد فـََقاَل: َال آُكُلُه َوَال ُأَحرُمهُ 

  َتْحرِميَُها ِألَْجِل الضَرِر َكَما َحتُْرُم السُموُم َوَحنُْوَها.* إن َجرَاَد اْألَْنَدُلِس َال يـُؤَْكُل ِألَنُه َضَرٌر َحمٌْض. فَِإَذا ثـََبَت َما قَاَلُه فَـ 
  ب/ماحكم أكل الجراد لو مات بغير سبب؟

  »َواْلَكِبُد َوالطَحالُ  ُأِحل لََنا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن السَمُك َواجلَْرَادُ «* يـُؤَْكُل ِعْنَد اجلََْماِهِري َعَلى ُكل َحاٍل َوَلْو َماَت ِبَغْريِ َسَبٍب حلَِِديِث: 
  ج/ هل الجراد من صيد البر؟

  اختلف فيه:
  أ/ َوَرَد َحِديثَاِن َضِعيَفاِن أَنُه ِمْن َصْيِد اْلَبْحِر. 

  حبر مل يلزمه اجلزاء. صيدب/ِمْن َصْيِد اْلبَـر النه َوَرَد َعْن بـَْعِض الصَحابَِة أَنُه يـَْلَزُم اْلُمْحرَِم ِفيِه اجلَْزَاُء، فإن احملرم لو صاد 
  اْألَْصُل ِفيِه أَنُه بـَري َحىت يـَُقوَم َدلِيٌل َعَلى أَنُه َحبْرِي. .الراجح: 

                      ............................................................  
 -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َنِب قَاَل: َفَذَبَحَها فـَبَـَعَث ِبَورِِكَها إَلى َرُسوِل اللِه ِفي ِقصِة اْألَرْ  - َرِضَي اللُه َعْنُه  - َأَنٍس «َعْن /٥

  » .فـََقِبَلهُ 
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ْلَحَة فـَبَـَعَث ِبَورِِكَها َأْو قَاَل بَِفِخِذَها أَنـَْفْجَنا أَْرنـًَبا َوَحنُْن ِمبَر الظْهرَاِن َفَسَعى اْلَقْوُم َوتَِعُبوا فََأَخْذَا َفِجْئت َِا إَىل َأِيب طَ «:اْلِقصِة هي/١
  »فـََقِبَلَها -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -إَىل َرُسوِل اللِه 

  األرنب:اسم جنس يطلق على الذكر واألنثى.
  الورك:فوق الفخذين،كالكتفني فوق الصدرين.

  ، واإلنتفاج:االقشعرار وارتفاع الشعر وانتفاشه.أنفجنا:نفج األرنب :أذا ثار، وانفجته:إذا أثرته من موضعه
َها؟ قَاَل َوَأَكَل ِمنْـ  َها َلِكْن ِيف رَِوايَِة قـُْلت ِألََنٍس: َوَأَكَل ِمنـْ   َها ُمث قَاَل فـََقِبَلُه.*احلديث َال يَُدل على َأن النيب َأَكَل ِمنـْ

  ماحكم أكل األرنب؟ /٢
ْمجَاُع َواِقٌع َعَلى ِحل أَ    ْكِلَها.أ/اْإلِ

َلى قَاُلوا: يُْكرَُه َأْكُلَها   .ب/ إال َأن اْهلَاَدِويَة َوَعْبَد اللِه ْبَن ُعَمَر َوِعْكرَِمَة َواْبَن َأِيب لَيـْ
  "أَنـَها حتَِيُض "ِلَما روي ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر  /١
َهاِلَما روي  /٢   . أَنُه أََمَر بَِأْكِلَها وََملْ يَْأُكْل ِمنـْ

  رُد عليهم:
  .َال يَُدل َعَلى َكرَاِهَيِتَها -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َال َخيَْفى َأن َعَدَم َأْكِلِه 

  وغلطه النووي يف النقل عن أيب حنيفة.َحَكى الراِفِعي َعْن َأِيب َحِنيَفَة َحتْرِميََهاج/
  حل أكل األرنب وهو ماذهب إليه اجلمهور.*الراجح:

  اُل إن اْلَكْلَبَة َكَذِلَك. الضُبُع َواْخلُفاُش َواْألَْرَنُب َويـُقَ ِمْن احلَْيَـَواِن يُض *فَائَِدٌة:َأن الِذي حيِ 
                          ..........................................  

ُهَما  -(َوَعْن اْبِن َعباٍس  /٦ َعْن قـَْتِل َأْرَبٍع ِمْن الدَواب  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -نـََهى َرُسوُل اللِه «: قَالَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ
  » .النْمَلِة َوالنْحَلِة َواْلُهْدُهِد َوالصَردِ 

  نوع من الغربان ، األنثى منه صردة، والعرب تتشائم منه فنهى الرسول عن قتله. *الصرد:
  على مايدل الحديث؟/١

  َقْتِل.فيِه َدلِيٌل َعَلى َحتْرِِمي قـَْتِل َما ذُِكَر َويـُْؤَخُذ ِمْنُه َحتْرُِمي َأْكِلَها ِألَنُه َلْو َحل َلَما نـََهى َعْن الْ 
  ماحكم أكل النملة؟/٢

ُهَما  - حيرم أكل النملة باإلمجاع حلديث اْبِن َعباٍس  َعْن قـَْتِل أَْرَبٍع  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -ِه نـََهى َرُسوُل الل «قَاَل:  -َرِضَي اللُه َعنـْ
  »ِمْن الدَواب النْمَلِة َوالنْحَلِة َواْهلُْدُهِد َوالصَردِ 

  وجه الداللة:
  دل احلديث على حترمي أكل النملة مبفهوم املوافقة ألنه ى عن قتلها فلو حل أكلها ملا ى عن قتلها.

  نحلة و الهدهد والُصَرد؟ماحكم أكل ال/٣
  اختلف العلماء يف ذلك إىل مذهبني:
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  مجهور أهل العلم ذهبوا إىل حترمي أكلها ملفهوم حديث ابن عباس./١
  وجه الداللة: قالو: لو حل أكلها ملاى عن القتل.

  ذهب البعض إىل حل أكلها./٢
                         ...................................................  

؟ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -؟ قَاَل: نـََعْم. قـُْلت قَاَلُه َرُسوُل اللِه ِلَجاِبٍر الضُبُع َصْيٌد ِهو قـُْلت«(َوَعْن اْبِن َأِبي َعمارٍقَاَل  /٧
  » . قَاَل: نـََعمْ 

  الضبع:يقع على الذكر واألنثى وجتمع على ضبعان.
  حكم أكل الضبع؟ /١
  ختلف العلماء إىل مذهبني:ا

  أ/املذهب األول: َذَهَب الشاِفِعي و َأْمحَُد إىل ِحل َأْكِل الضُبِع.
  أدلتهم:

  » .اَل: نـََعمْ ؟ قَ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - قـُْلت ِجلَاِبٍر الضُبُع َصْيٌد ِهو؟ قَاَل: نـََعْم. قـُْلت قَاَلُه َرُسوُل اللِه «اْبِن َعمارٍقَاَل /١
  وجه الداللة: دل على حلُ أكل الضبع َوهو ُخمَصٌص ِمْن َحِديِث َحتْرِِمي ُكل ِذي نَاٍب ِمْن السَباعِ 

  وألنه اليعدو على الناس./٢
  »الضُبُع َصْيٌد فَِإَذا َأَصابَُه اْلُمْحرُِم َفِفيِه َكْبٌش ُمِسن َويـُؤَْكلُ «َحِديِث َجاِبٍر َمْرُفوًعا  /٣
: َوَما زَاَل الناُس يَْأُكُلونـََها َويَِبيُعونـََها بـَْنيَ الصَفا َواْلَمْرَوِة ِمْن َغْريِ َنِكٍري. /٤ اِفِعيقَاَل الش  

  ب/ املذهب الثاين: ذهب اْحلََنِفيُة إىل حترمي أكل الضبع.
  أدلتهم: 

  والضبع سبع فيحرم أكله:عن أيب هريرة قال " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"قالو :  /١
  رُد عليهم:

  أن َأَحاِديَث التْحِليِل ُختَصُصُه.
  » أََويَْأُكُل الضُبَع َأَحٌد؟ - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -قَاَل «حِديِث ُخَزْميََة َوِفيِه  /٢

  ُرد عليهم:أن يف إسناده راٍو ُمتـَفٌق َعَلى َضْعِفِه.
                          ..................................................  

ُهَما  - اْبِن ُعَمَر «َعْن  /٨ ُفِذ فـََقاَل: {ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَلي ُمَحرًما}  -َرِضَي اللُه َعنـْ   َأنُه ُسِئَل َعْن اْلُقنـْ
فـََقاَل إنـَها َخِبيثٌَة ِمْن اْخلََباِئِث فـََقاَل اْبُن ُعَمَر:  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -ُل ذُِكَر ِعْنَد النِيب فـََقاَل َشْيٌخ ِعْنَدُه: مسَِْعت أَبَا ُهَريـْرََة يـَُقو 

  » . قَاَل َهَذا فـَُهَو َكَما قَالَ  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -إْن َكاَن َرُسوُل اللِه 
   ماحكم أكل القنفذ؟ /١
ُفِذ َوْجَهاِن:َوقَ    اَل الراِفِعي ِيف اْلُقنـْ
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  أ/ ذهب أَبُو َحِنيَفَة َوَأْمحَُد إىل أن أكل القنفذ حمرم
  قوله صلى اهللا عليه وسلم ملا ذكر عنده " إنـَها َخِبيثٌَة ِمْن اْخلََباِئِث" /١ دليلهم:

  ب/ َذَهَب َماِلٌك إَىل َأن أكل القنفذ َحَاللٌ 
بَاَحُة ِيف اْحلَيَـَوانَاِت عند من قال بذلك.أن اْألَ /١ دليلهم:   ْصَل اْإلِ

  الراجح: القول الثاين أقوى من األول لعدم وض الدليل عليه ألن إسناده ضعيف.
                          ............................................................  

َلِة َوَأْلَبانَِها -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - وُل اللِه نـََهى َرسُ «(َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: /٩ َلًة "وفي رواية "» . َعْن اْلَجال وفي َأْربَِعيَن لَيـْ
َلِة َوَعْن رُُكوِبَها«لفظ  ِة َوَعْن اْلَجالنُِهَي َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اْألَْهِلي«   

َلُة : ِهَي الِيت تَْأُكُل الْ  َجاِج.اجلَْال ِبِل َأْو اْلبَـَقِر أَْو اْلَغَنِم أَْو الد   َعِذرََة َوالنَجاَساِت َسَواٌء َكاَنْت ِمْن اْإلِ
  على مايدل الحديث؟ /١

َها. َوَقْد َجَزَم اْبُن َحْزٍم َأن َمْن  َلِة َوأَْلَباَِا َوَحتْرِِمي الرُكوِب َعَليـْ ُه. َوَقفَ َدلِيٌل َعَلى َحتْرِِمي اجلَْالَحج َلٍة َال َيِصح ِيف َعَرفَاٍت رَاِكًبا َعَلى َجال  
  متى يحكم عليها بأنها جاللة؟ /٢

  فيها أقوال:
  قيل: إَذا ثـََبَت أَنـَها َأَكَلْت اْجلِلَة فـََقْد َصاَرْت ُحمَرَمٌة وهذا َوظَاِهُر احلَِْديِث.-١
َلًة إ - ٢ َال َتُكوُن َجال :َوِويَجاَسُة.َوقَاَل النـإَذا َغَلَب َعَلى َعَلِفَها الن ال  
٣- َماُم َحيَْىي َوقَاَل: َال َتْطُهُر بِالط ْبِخ َوَال بِِإْلَقاِء التـَواِبِل َوِإْن زَاَل الريُح ِألَن َذِلَك ِقيَل :اِالْعِتَباُر بِالراِئَحِة َوالنْنتِ َوبِِه َجَزَم النـَوِوي َواْإلِ

   َال اْسِتَحاَلٌة.تـَْغِطَيةٌ 
  حكم أكل الجاللة؟/٣

  فيها ثالث مذاهب:
َ ِيف  وَوقَاُلوا: َال تـُؤَْكُل َحىت ُحتَْبَس أَياًما إىل أنه يكره أكل اجلاللة َأْمحَُد َوَأْصَحاُب الرْأِي َوالشاِفِعي ذهب _املذهب األول: ١ َقْد َعني

  .ااحلَِْديِث َحْبَسَها أَْربَِعَني يـَْومً 
  أدلتهم:

َا َكاَن لِتَـَغريِ اللْحِم َوُهَو َال يُوِجُب التْحرَِمي ِبَدلِيِل  ْهَي اْلَوارَِد ِيف احلديث إمنالنـ (أننت) فإنه حيل أكله أ/قالو:ِألَن ى إَذا َجافاْلُمذَك
  والحيرم فقد َمحَُلوا النـْهَي َعَلى التـْنزِيِه.

  رُد عليهم:
  ْأٌي ِيف ُمَقاِبِل النص َوَلَقْد َخاَلَف الناِظُروَن ُهَنا السنَة.َأن َهَذا رَ 

  _املذهب الثاين:ذهب مالك إىل أنه : البأسس بأكل اجلاللة ولو من غري حبس.٢
  املذهب الثالث: رواية أمحد أنه قال ك حيرم أكل اجلاللة. - ٣

  لباا" والنهي يقتضي التحرمي.أ/ ظاهر احلديث "ى رسول اهللا عن اجلاللة وأدليلهم:



 ..................... أستاذة المقرر: هدى بنت عبداهللا الغطيمل..............................٤٢١أحاديث األحكام 
 

١٠ 
 

  حكم حبس الجاللة قبل أكلها عن من يراى حل أكلها بعد حبسها؟ /٤
_الشافعي وأمحد وأصحاب الرأي يندب حبس اجلاللة قبل الذبح الدجاجة ثاللثة أيام،والشاة سبعة ، والبقر والناقة أربعة ١

  عشر..والسبب لتطيب أجوافها.
  _قال مالك الوجه له. ٢

                   ............................................................  
١٠/» ِبيفََأَكَل ِمْنُه الن . ِة اْلِحَماِر اْلَوْحِشيَم  -َوَعْن َأِبي قـََتاَدَة ِفي ِقصُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل-. «  

  ٌع. َوِفيِه ِخَالٌف َشاذ أَنُه إَذا ُعِلَف َوأُِنَس َصاَر َكاْألَْهِلي.حيَِل َأْكُل حلَِْم احلمار الوحشي َوُهَو إْمجَا  
                        .........................................................  

ُهَما  -(َوَعْن َأْسَماَء بِْنِت َأِبي َبْكٍر /١١  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْهِد َرُسوِل اللِه َنَحْرنَا َعَلى «قَاَلْت:  - َرِضَي اللُه َعنـْ
  قَاَلْت ُهَنا: َنَحْرنَا َوِفي ِرَوايَِة الدارَُقْطِني َذَبْحَنا. » فـََرًسا فََأَكْلَناهُ 

  َعِلَم َذِلَك َوقـَررَُه . -َسلَم َصلى اللُه َعَلْيِه وَ  - َدل َعَلى ِحل َأْكِل حلَِْم اْخلَْيِل ِألَن الظاِهَر َأن النيب -١
ْبَح َواِحٌد . - ٢ ْحَر َوالذالن َدل َعَلى َأن  
  ماالفرق بين الذبح والنحر؟/٢

  فيه قوالن:
  أ/قيل:النحر والذبح واحد وهو الذي دل عليه ظاهر احلديث.

ِبِل َخاصًة والذبح يف غري اإلبل.ب/ِقيَل :َوَجيُوُز َأْن َيُكوَن َأَحُد اللْفَظْنيِ َجمَاًزا إَذا النحْ    ُر ِلْإلِ
  النحر هو: الضْرُب بِاحلَِْديِد ِيف لَبِة اْلَبَدنَِة َحىت تـُْفَرى أَْوَداُجَها ويكون يف اإلبل خاصة.

ِبِل. ْبُح ُهَو:َقْطُع اْألَْوَداِج ِيف َغْريِ اْإلِ الذ  
  مع العرق أو هي موضع القالدة يف الصدر.اللبة هي:أصل بني العنق و الصدر وأختص بذالك ألنه جم

  الودجان عرقان حميطان باحللقوم وتسمى باألوردة قال تعاىل "وحنن أقرب إليه من حبل الوريد"األوداج:
  ويف السنة حنرها.-فذحبوها–*فاألصل يف اإلبل النحر ويف غريها الذبح وجاء يف القرآن يف البقرة 

  ؟ما حكم نحر ما يذبح وذبح ما ينحر/٣
  اختلف العلماء يف ذلك:

  أ/اجلمهور:أنه جائز.
  ب/بعض املالكية:الجيوز.

  قوله"ونحن بالمدينة"ماذايفيد؟/٤
  قـَْبَل فـَْرِض اجلَِْهاِد فَِإنُه فُِرَض أَوَل ُدُخوهلِِْم بِاْلَمِديَنِة. َعَلى َمْن َزَعَم َأن ِحل حلوم اخليل كانيـَُرد أنه 

                             ...................................................  
  »-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -ُأِكَل الضب َعَلى َمائَِدِة َرُسوِل اللِه «قَاَل:  - َرِضَي اللُه َعْنُه  - اْبِن َعباٍس /١٢
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 ب؟ماُحْكم َأْكِل الض  
  أقوال: ٣اختلف العلماء يف ذلك إىل 

  أ/القول األول:ذهب اجلماهري إىل حل أكل الضب.
  ب/القول الثاين:ُحكي عن قوم حترمي أكل الضب.

  ج/القول الثالث:ذهب احلنيفية إىل كراهة أكل الضب.
:َوِويلَ  * قَاَل النـ   ُه.َأظُنُه َال َيِصح َعْن َأَحٍد فَِإْن َصح فـَُهَو َحمُْجوٌج بِالنص َوبِِإْمجَاِع َمْن قـَبـْ

-َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -أُِكَل الضب َعَلى َمائَِدِة َرُسوِل اللِه « *دليل القول األول:القائلني أنه حيل استدل حبديث ابن عباس قال:
  علمه النيب وقرره.»

  *دليل القول الثاين:القائلني بالتحرمي استدلوا مبا يأيت:
  ».نـََهى َعْن الضب  - ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َصل  - َأن النِيب «حديث-أ

: إن أُمًة ِمْن َبِين إْسرَائِيَل ُمِسَخْت َدَواب ِيف اْألَْرِض فََأْخَشى -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -أَنـُهْم طََبُخوا ِضَبابًا فـََقاَل النِيب «وماروي-ب
  ».ْوَهاَأْن َتُكوَن َهِذِه. فَأَْلقَ 

  الرد على أدلة القائلني بالتحرمي:
ُكُلوُه فَِإنُه َحَالٌل َوَلِكنُه لَْيَس ِمْن «الرد األول: َأن النـْهَي َوِإْن َكاَن َأْصُلُه التْحرَِمي لكن َصَرَفُه ُهَنا إَىل اْلَكرَاَهِة َقوله عليه السالم -١

  ».ْنُه َوَال أَُحرُمهُ وقوله" َال آُكُلُه َوَال أَنـَْهى عَ » طََعاِمي
َذِلَك وهو َخْشَيَة َأْن َتُكوَن أُمًة َممُْسوَخًة قـَْبَل َأْن يـُْعِلَمُه اللُه تـََعاَىل  –َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َحيَْتِمُل أَنُه َوَقَع ِمْنُه أ_ الرد الثاين: -٢

َعْن اْلِقَرَدِة َواْخلََنازِيِر أَِهَي ِمما  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -ُسِئَل َرُسوُل اللِه « َمْسُعوٍد قَاَل َأن اْلَمْمُسوَخ َال يـَْنُسُل ويف َحِديِث اْبنِ 
  »ُمِسَخ؟ قَاَل: إن اللَه ملَْ يـُْهِلْك قـَْوًما أَْو َميَْسْخ قـَْوًما فـََيْجَعْل َهلُْم َنْسًال َوَال َعاِقَبةً 

  بي على هذا الرد:*أجاب ابن العر 
َا َطرِيُقُه النـْقُل َولَْيَس ِفيِه أَْمٌر يُـ  ُه َال يـُْعَرُف بِاْلَعْقِل إمناْلَمْمُسوَخ َال يـَْنُسُل َدْعَوى فَِإن ُل َعَلْيهِ إنَعو.  

 َكْونَُه َكاَن آَدِمي ُه َممُْسوٌخ َال يـَْقَتِضي َحتْرَِمي َأْكِلِه فَِإنَا ذََكرَُه ب_َلْو َسِلَم أَن ُه َعَلْيِه  - ا َقْد زَاَل ُحْكُمُه وَملَْ يـَْبَق َلُه أَثـٌَر َأْصًال َوِإمنى اللَصل
  اْألَْكَل ِمْنُه ِلَما َوَقَع َعَلْيِه ِمْن َسَخِط اللِه ُسْبَحانَُه َكَما َكرَِه الشْرَب ِمْن ِمَياِه َمثُوَد. - َوَسلَم 

َماٍل َوَألَِذَن َهلُْم ِيف  َوَال َخيَْفى أَنُه َلْو ملَْ يـََر َحتْرِميَُه َلَما أََمَر بِِإْلَقائَِها أَْو بِتَـْقرِيرِِهْم َعَلْيِه ِألَنُه إَضاَعةُ  قـُْلت:: رأي اإلمام الصنعاني قال
َلُه ُهَو اْألَْحَسُن.   َأْكِلِه فَاجلََْواُب الِذي قـَبـْ
  استدلوا مبايأيت:*دليل القول الثالث: القائلني بالكراهة 

  »ُكُلوُه فَِإنُه َحَالٌل َوَلِكنُه لَْيَس ِمْن َطَعاِمي«َقوله عليه السالم -أ
  »َال آُكُلُه َوَال أَنـَْهى َعْنُه َوَال أَُحرُمهُ «َقوله عليه السالم  -ب

  َجَواُز َأْكِلِه ملن اليعافه،َكرَاَهُتُه لِلنـْهِي كراهة تنزيه ملن يعافه. *الراجح:
                      ..........................................................  
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َعْن الضْفدَِع َيْجَعُلَها ِفي َدَواٍء فـَنَـَهى َعْن  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َأن طَِبيًبا َسَأَل النِبي «َوَعْن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن /١٣
  » َهاقـَْتلِ 

  حكم قتل الضفادع و أكلها؟ 
  حيرم قـَْتِل الضَفادِِع َويـُْؤَخُذ ِمْنُه َحتْرُِمي َأْكِلَها َوِألَنـَها َلْو َحلْت َلَما َُِي َعْن قـَْتِلَها.

  أدلة تحريم قتل الضفادع؟
 َوَال تـَْقتـُُلوا اْخلُفاَش فَِإنُه َلما َخِرَب بـَْيُت اْلَمْقِدِس قَاَل: يَا َرب َسلْطِين َال تـَْقتـُُلوا الضَفادَِع فَِإن نَِقيَقَها َتْسِبيحٌ «_ َحِديِث اْبِن ُعَمَر: ١

  »َعَلى اْلَبْحِر َحىت أُْغرِقـَُهمْ 
  »َماَء وََكاَنْت تـَُرش َعَلى النارِ َال تـَْقتـُُلوا الضَفادَِع فَِإنـَها َمرْت َعَلى نَاِر إبـْرَاِهيَم َفَجَعَلْت ِيف أَفْـَواِهَها الْ «_ حديث أََنٍس ٢

                                 .......................................  
  *فوائد من هذا الباب.

  كل ذي خملب من الطري يصيد مبخلبه فإنه حيرم أكله..كالعقاب والباز و الصقر./١
  كل ماستخبث فإنه حيرم أكله..كالنسر./٢
  ر بقتله حيرم أكله..كحية وعقرب وغراب أبقع.كل ما أم/٣
  كل ماي عن قتله حيرم أكله..كالنملة و النحلة و الصرد و اهلدهد و الضفدع./٤

  *حترمي األطعمة و األشياء ال يكون إال لثالثة أمور و ما عداها فهو مباح:
  لضررها./١
  لنجاستها مثل حلوم احلمر األهلية./٢
  استخباثها مثل النسر./٣
                                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
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بَاِئِح][بَاُب   ْيِد َوالذالص  
  هو :لغة : يُْطَلُق َعَلى اْلَمْصَدِر َأْي التَصيُد َوَعَلى اْلَمِصيِد.  الصْيدُ 

  غري مملوك وال مقدور عليه. شرعاً:اقتناص حيوان حالل متوحش طبعاً 
  : أَبَاَح اهللا الصْيَد ِيف آيـَتَـْنيِ ِمْن اْلُقْرآِن هي:حكم الصيد

ُلَونُكُم اللُه ِبَشْيٍء ِمَن الصْيِد تـََنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم}قـَْولُُه تَـ  /١   . َعاَىل {يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا لََيبـْ
  قـَْولُُه تـََعاَىل {َوَما َعلْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح ُمَكلِبَني}. /٢
  :اْآلَلُة الِيت ُيَصاُد َِا  
  رُِح مثل (الكلب ،الصقر،النمر،األسد).اْحلَيَـَواُن اْجلَا-١
  مثل:(السهم،السكني). اْلُمَحددُ -٢
  اْلُمثـَقُل وهو الشيء الثقيل.-٣
                          .................................................  

َمْن اتَخَذ َكْلًبا إال َكْلَب َماِشَيٍة َأْو « -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة /١
  » . َصْيٍد َأْو َزرٍْع اُنـُْتِقَص ِمْن َأْجرِِه ُكل يـَْوٍم ِقيَراطٌ 

  ماذا يستفاد من الحديث؟ /١
َاِذ اْلِكَالِب َوا أ_ َالثَِة. احلَِْديُث َدلِيٌل َعَلى اْلَمْنِع ِمْن اختَما اْسَتثْـَناُه ِمْن الث ْقِتَنائَِها َوِإْمَساِكَها إال  

  ب_ ِفيِه َأن ِفْعَل اْلَمْكُروِه تـَْنزِيًها َال يـَْقَتِضي نـَْقَص َشْيٍء ِمْن الثـَواِب. 
َها َفَال نـَْقَص َعَلْيِه َوِقيَس عَ  َاُذُه حلِِْفِظ الدوِر إَذا اُْحِتيَج إَىل َذِلَك.ج_ فيه َدلِيٌل َعَلى َأن َمْن اختََذ اْلَمْأُذوَن ِمنـْ َلْيِه اخت  
تْـَياِن ِمبَا يـُْنِقُص اْألَْعَماَل الصاحلََِة.    د_ فيه َدلِيٌل َعَلى التْحِذيِر ِمْن اْإلِ

ْخَباُر بُِلْطِف اللِه تـََعاَىل ِيف إبَاَحِتِه ِلَما ُحيَْتاُج إلَْيِه ِيف حتَْ ـه   ِصيِل اْلَمَعاِش َوِحْفِظِه._ِفيِه اْإلِ
  هل المنع من اتخاذ الكلب للتحريم أو للكراهة؟/٢

  اختلف العلماء يف ذلك:
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 َْمثَ اْحلَاِصَل بِِاخت َاِذَها ِمبَْعَىن َأن اْإلِ ْحرِِمي َوَيُكوُن نـُْقَصاُن اْلِقريَاِط ُعُقوبًَة ِيف اختَخِذ َلُه و إليه اِذَها يـَُوازُِن َقْدَر ِقريَاٍط مِ أ/لقيلِ لتْن َأْجِر اْلُمت
  أشار الشافعي.

  حكمة التحريم: َما ِفي بـََقائَِها ِفي اْلبَـْيِت ِمْن التَسبِب إَلى:
  تـَْرِويِع الناِس .-١
  ِل اْلَمْعِصَيِة َوبـُْعُدُهْم َسَبٌب ِلِضد َذِلَك.اْمِتَناِع ُدُخوِل اْلَمَالِئَكِة الِذيَن ُدُخوُهلُْم يـَُقرُب إَىل ِفْعِل الطاَعاِت َويـُْبِعُد َعْن ِفعْ -٢
  لِتَـْنِجيِسَها اْألََواِينَ.-٣

  اِحَدًة.ب/قيل لِْلَكرَاَهِة ِبَدلِيِل نـَْقِص بـَْعِض الثـَواِب َعَلى التْدرِيِج فـََلْو َكاَن َحرَاًما َلَذَهَب الثـَواُب َمرًة وَ 
  من الذي ذهب إلى تحريم اقتناء الكلب؟ /٣

  َذَهَب إَىل َحتْرِِمي اْقِتَناِء اْلَكْلِب الشاِفِعيُة إال اْلُمْسَتثْـَىن.
  كيف يجمع بين رواية قيراط ورواية قيراطان؟  /٤

  اختلف يف اجلمع بني رواية قرياط ورواية قرياطان:
  رَاِر َكَما ِيف اْلُمُدِن يـَنـُْقُص ِقريَاطَاِن َوِقلِتِه َكَما ِيف اْلبَـَواِدي يـَنـُْقُص ِقريَاٌط.أ/ ِقيَل إنُه بِاْعِتَباِر َكثْـرَِة اْألَضْ 

  ب/ ينقص قرياطان إَذا َكاَن ِيف اْلَمِديَنِة املنورة،وينقص قرياطاً يف غريها.
ُمْقَتَصُر ِيف الرَوايَِة بِاْعِتَباِر ُكل َواِحٍد ِمْن اللْيِل َوالنـَهاِر َواْلُمثـَىن بِاْعِتَباِر ِقريَاٌط ِمْن َعَمِل النـَهاِر َوِقريَاٌط ِمْن َعَمِل اللْيِل. فَالْ قيل : ج/ 

  َجمُْموِعِهَما.
  َهْل النـْقَصاُن ِمْن اْلَعَمِل اْلَماِضي َأْو ِمْن اْألَْعَماِل اْلُمْستَـْقبَـَلِة ؟ /٥

  ب/ قيل من العمل اْلَماِضي.                أ/ قيل من األعمال اْلُمْستَـْقبَـَلُة.     
  هل يدخل الكلب العقور في اإلذن؟ /٦

  اليدخل الكلب العقور يف اإلذن ألنه مأمور بقتله،والكلب العقور هو الكلب املسعور.
  ماحكم قتل الكالب؟ /٧

  قَاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض: 
  ِديِث ِيف قـَْتِل اْلِكَالِب إال َما اُْسُتْثِينَ َوَهَذا َمْذَهُب َماِلٍك َوَأْصَحابِِه. _َذَهَب َكِثٌري ِمْن اْلُعَلَماِء إَىل اْألَْخِذ بِاحلَْ ١
يًعا َوَنْسِخ قـَْتِلَها إال اْألَْسَوَد اْلَبِهيَم .٢   _َذَهَب آَخُروَن إَىل َجَواِز اْقِتَنائَِها مجَِ

يًعا ُمث نـََهى َعْن قـَْتِل َما َعَدا اْألَْسوَ قَاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض:"َوِعْنِدي َأن النـْهَي أَوًال  يًعا َوأََمَر ِبَقْتِلَها مجَِ َد  َكاَن نـَْهًيا َعاما َعْن اْقِتَنائَِها مجَِ
يِعَها إال اْلُمْسَتثْـَىن.   َوَمَنَع اِالْقِتَناَء ِيف مجَِ

  .ُذو النـْقطَتَـْنيِ فَِإنُه َشْيطَانٌ *اْألَْسَوِد اْلَبِهيِم:
  .اْخلَاِلُص السَوادُ ْلَبِهيُم:*ا
نَـْيِه.*النـْقطََتاِن:    َمْعُروفـََتاِن فـَْوَق َعيـْ
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           .........................................  
إَذا َأْرَسْلت َكْلَبك اْلُمَعلَم فَاذُْكْر « - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه  - َرِضَي اللُه َعْنُه  -َوَعْن َعِدي ْبِن َحاتٍِم 

يَْأُكْل ِمْنُه َفُكْلُه. َوِإْن َوَجْدت َمَع َكْلِبك  اْسَم اللِه تـََعاَلى َعَلْيِه فَِإْن َأْمَسَك َعَلْيك فََأْدرَْكته َحيا فَاْذَبْحُه. َوِإْن َأْدرَْكته َقْد قـََتَل َوَلمْ 
َرُه َوَقْد قـَتَ    »َل َفَال تَْأُكْل ِمْنُه فَِإنك َال َتْدِري َأيـُهَما قـَتَـَلُه. َوِإْن رََمْيت ِبَسْهِمك فَاذُْكْر اْسَم اللِه تـََعاَلىَكْلًبا َغيـْ

ُلُه بِالرَماِح َوالسُيوِف لَِقوْ  و وهي احليوان اجلارح"الكلب" إَشارٌَة إَىل آَلِة الصْيدِ *يف احلديث  َد َوُهَو قـَتـْ ُه أَْيِديُكْم لِِه تـََعاَىل: {تـََنالُ اْلُمَحد
  .َوَلِكن احلَِْديَث ِيف السْهِم َورَِماُحُكْم}

  ماحكم صيد الكلب إذا لم يرسله صاحبه وإنما استرسل بنفسه؟/١
  ل َما َيِصيُدُه ِعْنَد اجلُْْمُهوِر.أ/اجلمهور َال حيَِل َصْيُد اْلَكْلِب إال إَذا أَْرَسَلُه َصاِحُبُه فـََلْو اْستَـْرَسَل بِنَـْفِسِه ملَْ حيَِ 

  دليلهم:
َر اْلُمْرَسِل لَْيَس َكَذِلَك. -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -قـَْولُُه    (إَذا أَْرَسْلت) َفَمْفُهوُم الشْرِط َأن َغيـْ

  ْن َملْ يـُْرِسْلُه َصاِحُبُه.ب/َعْن طَائَِفٍة: َأن اْلُمْعَتبَـَر َكْونُُه ُمَعلًما فـََيِحل َصْيُدُه َوإِ 
  دليلهم:

  أَنُه َخرََج قـَْولُُه "إَذا أَْرَسْلت "َخمْرََج اْلَغاِلِب َفَال َمْفُهوَم َلُه.
  كيف يعرف كون الكلب معلمًا؟/٢

  اختلف يف َحِقيَقُة اْلُمَعلِم:
  َأْن َيُكوَن ِحبَْيُث يـُْغَرى فـَيَـْقِصُد َويـُْزَجُر فـَيَـْقُعُد.ِقيَل:أ_ 

ْغرَاِء َحىت َميَْتِثَل الزْجَر ِيف اِالبِْتَداِء َال بـَْعَد اْلَعْدِو وَ  ْرَساِل َواْإلِ ُرُك َأْكَل َما أَْمَسَك، فَاْلُمْعَتبَـُر اْمِتثَالُُه لِلزْجِر ب_ِقيَل:التـْعِليُم قـَُبوُل اْإلِ يـَتـْ
ْرَساِل َوأَما بـَْعَد إْرَساِلِه َعَلى الصيْ  ٌر َوالتْكِليُب إْهلَاٌم ِمْن اللِه تـََعاَىل َوُمْكَتَسٌب بِاْلَعْقِل َكَما قَاَل تـََعاَىل: قـَْبَل اْإلِ ِد َفَذِلَك ُمتَـَعذ

  {تـَُعلُمونـَُهن ِمما َعلَمُكُم اللُه}.
  ِبُدَعائِِه َوِإْمَساِك الصْيِد َعَلْيِه َوأَْن َال يَْأُكَل ِمْنُه. ج_ ِقيَل:اتـَباِع الصْيِد بِِإْرَساِل َصاِحِبِه َواْنزَِجارِِه ِبَزْجرِِه َواْنِصرَاِفهِ 

  [َما ِذْكر َعَلْيِه اْسم الله] قوله تعالى: /٣
  َهَذا َمْأُخوٌذ ِمْن قـَْوله تـََعاَىل: {َواذُْكُروا اْسَم اللِه َعَلْيِه}فَِإن َضِمَري(َعَلْيِه)

  َمْعَىن َوَمسوا َعَلْيِه إَذا أَْدرَْكُتْم ذََكاتَُه._يـَُعوُد إَىل(َما أَْمَسْكَن)َعَلى ١
  _إَىل َما َعلْمُتْم ِمْن اجلََْوارِِح َأْي َمسوا َعَلْيِه ِعْنَد إْرَسالِِه.٢

  اِهُر اْلِكَتاِب َوالسنِة ُوُجوُب التْسِمَيِة.َدلِيٌل َعَلى اْشِرتَاِط التْسِمَيِة ِعْنَد الرْمِي َوظَ » إْن َرَمْيت فَاذُْكْر اْسَم اللهِ «قـَْولُُه عليه السالم:
  ماحكم التسمية وماوقت التسمية؟/٤

  يف ذلك: اْختَـَلَف اْلُعَلَماءُ 
  *سبب الخالف:
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ْرَساِل َوجيَُِب َعلَ  اِكِر ِعْنَد اْإلِ ْسِمَيَة َواِجَبٌة َعَلى الذالت ُة إَىل َأنْحِر إذا أدرك يْ أ_ املذهب األول:َذَهَبْت اْحلََنِفيْبِح َوالن ِه أَْيًضا ِعْنَد الذ
  ذكاته َفَال حتَِل َذبِيَحُتُه َوَال َصْيُدُه إَذا تُرَِكْت التسمية َعْمًدا وتسقط التسمية بالنسيان.

  أدلتهم:
  _قوله تـََعاَىل: {َوال تَْأُكُلوا ِمما َملْ يُْذَكِر اْسُم اللِه َعَلْيِه}١
  ».إَذا أَْرَسْلت َكْلَبك اْلُمَعلَم فَاذُْكْر اْسَم اللِه تـََعاَىل َعَلْيِه «َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  -ِن َحامتٍِ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه حديث َعِدي بْ  _٢
  _ قـَْوله تـََعاَىل: {َواذُْكُروا اْسَم اللِه َعَلْيِه}.٣
  .»اللِه تعاىل إْن َرَمْيت بسهمك فَاذُْكْر اْسَم «_حديث:٤

  فظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية.
فَِإْن َنِسَي أَْن ُيَسمَي ِحَني يَْذَبُح فـَْلُيَسم ُمث «َو َحِديثِ » رُِفَع َعْن أُمِيت اخلَْطَُأ َوالنْسَيانُ «قَاُلوا: َوَقْد ُعِفَي َعْن الناِس ِحبَِديِث  *

  ».لَِيْأُكلَ 
ذهبوا إىل أن التسمية اْبُن َعباٍس َوَماِلٌك َورَِوايًَة َعْن َأْمحََد املذهب الثاين:  ب_َوبِاحلَِْديِث َهَذا. َوَسَيْأِيت ِيف آِخِر اْلَباِب ِه ُمْسَتِدلَني بَِقْولِ 

  سنه.
  أدلتهم:

ْيُتْم}قـَْولِِه تَـ _١ ْذِكَيَة ِمْن َغْريِ اْشِرتَاطِ َعاَىل: {ِإال َما ذَكْسِمَيِة.قَاُلوا فَأَبَاَح التالت   
  قـَْولِِه تـََعاَىل: {َوطََعاُم الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحل َلُكْم} َوُهْم َال ُيَسموَن._٢ 
َصلى  - فـََنْأُكُل ِمْنُه قَاَل َرُسوُل اللِه قَاُلوا يَا َرُسوَل اللِه إن قـَْوًما يَْأتُونـََنا بَِلْحٍم َال َنْدرِي أَذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه أَْم َال أَ «_ حلَِِديِث َعاِئَشةَ ٣

  .»: َمسوا َعَلْيِه أَنـُْتْم وَُكُلوا-اللُه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَم 
  الرد على القائلين باإليجاب(الحنفية و الظاهرية):

َىل {َوَما أُِهل ِلَغْريِ اللِه ِبِه}ِألَنُه تـََعا{َوَما ُذِبَح َعَلى النُصِب} قَاَل تـََعاَىل: (َوَال تَْأُكُلوا) اْلُمَراُد بِِه َما ُذِبَح ِلْألَْصَناِم َكَما_َأن قـَْوَلُه:١ 
ُروَك التْسِمَيِة َعَلْيِه فـََلْيَس بَِفاِسٍق فـََوَجَب َمحُْلَهاقَاَل: {َوِإنُه َلِفْسٌق}  َنُه  َوَقْد َأْمجََع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأن َمْن َأَكَل َمتـْ َعَلى َما ذُِكَر َمجًْعا بـَيـْ

  عائشة. َوَحِديثُ بـَْنيَ اْآليَاِت السابَِقِة وَ 
  َوَذَهَبْت الظاِهرِيُة إَىل أَنُه َال َجيُوُز َأْكُل َما َملْ ُيَسم َعَلْيِه َوَلْو َكاَن تَارُِكَها نَاِسًيا. ج/املذهب الثالث:

  أدلتهم:
  تَْأُكُلوا ِمما ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللِه َعَلْيِه}. _ لظاهر اآلية الكرمية {َوال١
  .»إْن َرَمْيت بسهمك فَاذُْكْر اْسَم اللِه تعاىل «وفيه»إَذا أَْرَسْلت َكْلَبك اْلُمَعلَم فَاذُْكْر اْسَم اللِه تـََعاَىل َعَلْيِه «_حلديث ٢

  وجه الداللة: أنه مل يفصل إن كان ناسياً أو ذاكرا.
  الظاهرية على أدلة القائلين باإليجاب على الذاكر دون الناسي و القائلين بأنه سنة: *أجاب

اَرُقْطِين: الصَواُب أَنُه ُمْرَسٌل َعَلى أَنُه َال ١ ْرَساِل: قَاَل الد َم َعَلى ُحجَة ِفيِه ِألَنُه أََداَر الشارُِع احلُْكْ  _أن حديث َعاِئَشَة أََعلُه اْلبَـْعُض بِاْإلِ
 َ لَبَـني ْسِمَيِة َوِإالِمْن الت ُه َال بُداِبِح ُمْسِلًما َبْل ِفيِه َدلِيٌل َعَلى أَن ِة َوِهَي َكْوُن الذَلُه َعَدَم ُلُزوِمَها َوَهَذا َوْقُت اْحلَاَجِة إَىل اْلبَـَياِن.اْلَمِظن   
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ْمثُ أَْو َحنُْوُه َوَال َدلِيَل ِفيِه.» َيانُ رُِفَع َعْن أُمِيت اخلَْطَأُ َوالنسْ «_ َحِديُث ٢   فـَُهْم ُمتِفُقوَن َعَلى تـَْقِديِر رُِفَع اْإلِ
  _أَما َأْهُل اْلِكَتاِب فـَُهْم يَْذُكُروَن اْسَم اللِه َعَلى َذبَاِئِحِهْم.٣

ُرُك َما تـَيَـق  *رأي الصنعاني   َن أَنُه َملْ ُيَسم َعَلْيِه.:يـََتَحصُل قـُوُة َكَالِم الظاِهرِيِة فـََيتـْ
  أن التسميه جتب مع الذكر أثناء اإلرسال و أثناء التذكية و تسقط عند النسيان.*الراجح:

  ماحكم إذا شك في التسمية و الذابح مسلم؟/٥
اِبُح ُمْسِلٌم فعليه كأن يذكر اسم اهللا و يأكل لقوله  ِيف التسمية َوالذ هُ  - إذا َشكى اللَم َصلِه وَُكُلوا« -  َعَلْيِه َوَسلاُذُْكُروا اْسَم الل«  

  ماالحكم فيما إذا أدركه حياً هل يجب عليه ذبحه؟ /٦
  »فَِإْن أَْدرَْكته َحيا فَاْذَحبْهُ «جيَُِب َعَلْيِه َتْذِكَيُتُه إَذا َوَجَدُه َحيا َوَال حيَِل إالِ َا َوَذِلَك اتـَفاٌق لَقْولِِه: 

  الذكاة لغة:متام الشيء ومسي الذبح ذكاة ألنه امتام الزهوق.ذكية هي:الت
  ما الحكم فيما أدركه وفيه حياة هل تجب عليه التذكية؟ /٧
َوُه فـََيِحل ِبَال ذََكاٍة، قَاَل النـَوِوي: ْخرََج َحشْ _ِإْن أَْدرََكُه َوِفيِه بَِقيُة َحَياٍة فَِإْن َكاَن َقْد َقَطَع ُحْلُقوَمُه أَْو َمرِيَئُه أَْو َجرََح أَْمَعاَءُه َأْو أَ ١

ْمجَاِع.   بِاْإلِ
  _َوقيل: إَذا بَِقَي ِفيِه َرَمٌق َوَجَب َتْذِكَيُتُه.٢

  احللقوم: الغضاريف وهي جمرى النفس.
  املريء:جمرى الطعام و الشراب.

  حشوه:أمعاءه.
  الرَمُق:إْمَكاُن التْذِكَيِة َلْو َحَضَرْت آَلٌة.

  ا الحكم إذا أكل الكلب من الصيد ؟م /٨
  اختلف العلماء يف ذلك:

  املذهب األول: ذهب أكثر العلماء إىل أَنُه إَذا َأَكَل َحُرَم َأْكُلُه._١
  أدلتهم:

  أ_ حديث َعِدي ْبِن َحامتٍِ وفيه" َوِإْن أَْدرَْكته َقْد قـََتَل وََملْ يَْأُكْل ِمْنُه َفُكْلُه".
ُر َكاِمِل التـْعِليِم. ب_َألن ِمْن َشْرطِ    اْلُمَعلِم َأْن َال يَْأُكَل َفَأْكُلُه َدلِيٌل َعَلى أَنُه َغيـْ

َا أَْمَسَك َعَلى نـَْفِسِه " َوُهَو ُمْستَـ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -ج_َوَرَد ِيف احلَِْديِث تـَْعِليُل َذِلَك فقال  َأَخاُف َأْن َيُكوَن إمن َفاٌد ِمْن " فَِإين
ْمَساَك َعَلى َصاِحِبِه بَِأْن َال يَْأُكَل ِمْنُه.   قـَْولِِه: {َفُكُلوا ِمما أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم}فَِإنُه َفسَر اْإلِ

َا أَْمَسَك َعَلى نـَْفِسِه «د_َحِديِث اْبِن َعباسٍ  ْيَد َفَال تَْأُكْل، فَِإمنإَذا أَْرَسْلت اْلَكْلَب َفَأَكَل الص.«  
  املذهب الثاين: َوُرِوَي َعْن َمجَاَعٍة ِمْن الصَحابَِة َوُهَو َمْذَهُب َماِلٍك قال : وهو حل أكل./٢

  أدلته:
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 َأَكَل؟ قَاَل: َن َعَلْيك قَاَل َوِإنْ يَا َرُسوَل اللِه إن ِيل ِكَالبًا ُمَكلَبًة فَأَْفِتِين ِيف َصْيِدَها قَاَل ُكْل: ِمما أَْمَسكْ «أَنُه قَاَل: ِديِث َأِيب ثـَْعَلَبَة أ_حَ 
  ».َوِإْن َأَكلَ 

  .»ُكْلُه َوِإْن َملْ ُتْدرِْك ِمْنُه إال ِنْصَفهُ «_َحِديثِ ٢
 فقال: َحِديُث َعِدي  رد مالك على 
  يِم.ْكَل َفَخرََج َعْن التـْعلِ ُحيَْمُل َحِديُث َعِدي َعَلى َأن َذِلَك ِيف َكْلٍب َقْد اْعَتاَد اْألَ _١
  .َوِقيَل إنُه َحمُْموٌل َعَلى َكرَاَهِة التـْنزِيهِ _٢
َلُه اْألَْوَىل وََكاَن أَبُو ثـَْعَلَبَة ُمْعِسرًا  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َوَقْد َكاَن َعِدي ُموِسرًا فَاْخَتاَر َبَة لِبَـَياِن َأْصِل احلِْل.َوَحِديُث َأِيب ثـَْعلَ  _٣

  .اُه بَِأْصِل احلِْل فَأَفْـتَ 
  .َوقَاَل اْألَوُلوَن: احلَِْديثَاِن َقْد تـََعاَرَضا

َصلى  -  إَىل التـْرِجيِح. َوَحِديُث َعِدي أَْرَجُح ِألَنُه ُخمَرٌج ِيف الصِحيَحْنيِ َوُمَتأَيٌد بِاْآليَِة َوَقْد ُصرحَ  َهِذِه اْألَْجِوبَُة َال َخيَْفى َضْعُفَها فـَيـُْرَجعُ *
َرُك تـَْرِجيًحا ِجلََنَبِة احلَْْظِر َكَما قَاَل  - اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  َا أَْمَسَك َعَلى نـَْفِسِه فـَُيتـْ ُه إمنُه َخيَاُف أَنَم  - بِأَنُه َعَلْيِه َوَسلى اللِيف احلَِْديِث  - َصل

رُُكُه  -قـَْولِِه  إَىل  - " َوِإْن َوَجْدت َمَع َكْلِبك َكْلًبا آَخَر  ُر اْلُمْرَسِل فـََيتـْ َفَال تَْأُكْل " فَِإنُه نـََهى َعْنُه ِالْحِتَماِل َأن اْلُمَؤثـَر ِفيِه َكْلٌب آَخُر َغيـْ
  تـَْرِجيًحا ِجلََنَبِة احلَْْظِر.

                 .........................................................  
اْختَـَلَفْت اْلروايات ِفيما إذا غاب الصيد فـَُرِوَي » ِإْن َغاَب َعْنك يـَْوًما فـََلْم َتِجْد ِفيِه إال َأثـََر َسْهِمك َفُكْلُه إْن ِشْئتفَ «قـَْولُُه /٩

َصلى اللُه  -  عنهى ورو » ُكْل َما َلْم يـَْنُتنْ «أنه قال في الذي يدرك صيده بعد ثالث  –َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن النبي 
  .»إَذا َرَمْيت ِبَسْهِمك فـََغاَب َعْنك َمْصَرُعُه َفُكْل َما َلْم يَِبتْ « - َعَلْيِه َوَسلَم 

  *فما حكم أكل الصيد إذا غاب عن صاحبه؟
  يف ذلك: اْلُعَلَماءُ  اْختَـَلفَ  

َوالتـْعِليُل ِمبَا ملَْ يـَْنُنتْ َوَما ملَْ يَِبْت  يَِبْت فَِإَذا بَاَت ُكرَِه،َكْلِب فَِإنُه يَْأُكُلُه َما ملَْ قَاَل َماِلٌك: إَذا َغاَب َعْنك َمْصَرُعُه ُمث ُوِجَد ِبِه أَثـٌَر ِمْن الْ 
  .حلَْْظرِ ُهَو النص َوُحيَْمُل ذِْكُر اْألَْوقَاِت َعَلى التـْقِييِد بِِه َوتـَْرُك اْألَْكِل ِلِالْحِتَياِط َوتـَْرِجيِح َجَنَبِة ا

  ».َجْدته َغرِيًقا َفَال تَْأُكلْ َوِإْن وَ «قـَْولُُه /١٠
  .ظَاِهرُُه َوِإْن ُوِجَد بِِه أَثـَُر السْهِم ِألَنُه َجيُوُز أَنُه َما َماَت إال بِاْلَغَرقِ 

  وهو الحيوانات الجارحة؟ماحكم صيد مايُعلم من غير الكلب َكاْلَفْهِد َوالنِمِر َوِمْن الطُيوِر َكاْلَباِزي َوالشاِهيِن /١١
  اختلف العلماء يف ذلك:

نـْوُر.١ الس ْعِليِم َحىتَما قـَْبَل التـ َصْيُد ُكل ُه حيَِلاملذهب األول:َذَهَب َماِلٌك َوَأْصَحابُُه إَىل أَن_  
ُر اْلَكْلِب فـَُيْشتَـَرُط إْدرَاُك ذََكاتِِه._ املذهب الثاين:ذهب َمجَاَعٌة إىل أنه َال حيَِل إال َصْيُد اْلَكْلِب، َوأَما َما ٢   َصاَدُه َغيـْ

  أدلتهم:
  *استدل املذهب الثاين باآلية:
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ِم َفَال َيْشَمُل غَ * ُه ِمْن اْلَكْلِب ِبُسُكوِن الالهذا بَِناًء َعَلى أَن{ِبَنيِمَن اجلََْوارِِح ُمَكل} :رَُه ِمْن اجلََْوارِِح.قـَْوله تـََعاَىل   يـْ
  المذهب األول باآلية: *استدالل

١ ْكِليِب َوُهَو التِم َوُهَو َمْصَدٌر ِمبَْعَىن الت ِمْن اْلَكَلِب بَِفْتِح الال ُه ُمْشَتقُه ُحيَْتَمُل أَنَها._َوَلِكنْضرِيَُة فـََيْشَمُل اجلََْوارَِح ُكل  
َوُهَو َعام،وقيل اجلََْوارُِح اْلَكَواِسُب ِمْن ِسَباِع اْلبَـَهاِئِم َوالطْريِ َواْلَكْلِب َواْلَفْهِد َوالنِمِر *َواْلُمرَاُد بِاجلََْوارِِح ُهَنا اْلَكَواِسُب َعَلى َأْهِلَها 

  َواْلُعَقاِب َواْلَبازِي َوالصْقِر َوالشاِهِني.
َها َورَاِئُضَها ِلَذِلَك ِمبَا َعِلَم ِمْن اْحلَِيِل َوطُُرِق التْأِديِب َوالتْثِقيِف َواْشِتَقاِقِه ِمْن *اْلُمرَاُد بِاْلُمَكلِب:ُمَعلُم اجلََْوارِِح َوُمِضراَها بِالصْيِد ِلَصاِحبِ 

َصلى اللُه  - ى َكْلًبا َوِمْنُه قـَْولُُه ن السُبَع ُيَسم اْلَكَلِب ِألَن التْأِديَب َأْكثـَُر َما َيُكوُن ِيف اْلِكَالِب فَاْشُتق َلُه ِمْنُه ِلَكثْـَرتِِه ِيف ِجْنِسِه أَْو ِألَ 
  فََأَكَلُه اْألََسُد َأْو ِمْن اْلَكَلِب الِذي ُهَو ِمبَْعَىن الضرَاَوِة.» اللُهم َسلْط َعَلْيِه َكْلًبا ِمْن ِكَالِبك« -َعَلْيِه َوَسلَم 

  ِه ِمْن اجلََْوارِِح َوَال َشك َأن اْآليََة نـَزََلْت َواْلَعَرُب َتِصيُد بِاْلِكَالِب َوالطُيوِر َوَغْريِِمهَا.*َفَدل َكَالُمُه َعَلى ُمشُوِل اْآليَِة لِْلَكْلِب َوَغريِْ 
َما أَْمَسَك َعَلْيك َعْن َصْيِد اْلَبازِي فـََقاَل:  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َسأَْلت َرُسوَل اللِه «_ماروي ِمْن َحِديِث َعِدي ْبِن َحامتٍِ ٢

  َوَقْد ُضعَف ِمبَُجاِلٍد.» َفُكْل.
                ..........................................  

ِه َفُكْل َوِإَذا إَذا َأَصْبت ِبَحد «َعْن َصْيِد اْلِمْعَراِض فـََقاَل:  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َسأَْلت َرُسوَل اللِه «َعْن َعِدي قَاَل /٣
  ».َأَصْبت بَِعْرِضِه فـََقَتَل فَِإنُه َوِقيٌذ َفَال تَْأُكلْ 

  _مامعنى المعراض؟١
  اُْخُتِلَف ِيف تـَْفِسِري اْلِمْعرَاِض َعَلى أَقْـَواٍل َلَعل أَقْـَربـََها:

  "إنُه َعًصا ِيف َطَرِفَها َحِديَدٌة يـَْرِمي بِِه الصائُِد".
  مامعنى َوِقيٌذ؟

  ٍة َحىت َمتُوَت ِمْن َوَقْذتُُه َضَربـُْتُه.ْي َمْوُقوٌذ َواْلَمْوُقوُذ َما قُِتَل بَِعًصا أَْو َحَجٍر أَْو َما َال َحد ِفيِه َواْلَمْوُقوَذُة اْلَمْضُروبَُة ِخبََشبَ أَ  
٣/ فما ُد أ_ َوِيف احلَِْديِث إَشارٌَة إَىل آَلٍة ِمْن آَالِت اِالْصِطَياِد َوِهَي اْلُمَحد يـُؤَْكُل َوَما َأَصاَب بَِعْرِضِه فـَُهَو َوِقيٌذ َأَصاَب ِحبَد ذَِكي

  "بَِعْرِضِه آي بغري طرفه احملدد".
  ب_ ِيف احلديث َدلِيٌل أَنُه َال حيَِل َصْيُد اْلُمثـَقِل.

  ماحكم اإلصطياد بالمعراض؟ /٤
  اختلف العلماء إىل مذهبني:

إَىل أَنُه إذا أصاب حبد املعراض أكل فإنه حمدد و إذا أصاب بعرضه فال ِلٌك َوالشاِفِعي َوأَبُو َحِنيَفَة َوَأْمحَُد َذَهَب َما_املذهب األول:١
  يأكل فإنه وقيذ.

  دليلهم:
ِه َفُكْل َوِإَذا َأَصْبت بَِعْرِضِه إ«َعْن َصْيِد اْلِمْعرَاِض فـََقاَل:  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -أ/حديث َعِدي َسأَْلت َرُسوَل اللِه  َذا َأَصْبت ِحبَد

  ».فـََقَتَل فَِإنُه َوِقيٌذ َفَال تَْأُكْل 
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  .حيَِل َصْيُد اْلِمْعرَاِض ُمْطَلًقاب/املذهب الثاين:ذهب آخرون إىل أنه 
  *َسَبُب اْلِخَالِف:

ْمجَاِع َوِمْن ُأُصولِِه أَن اْلَعْقَر َوَذِلَك أَن ِمْن اْألُُصوِل  ِر َهلَاُمَعاَرَضُة اْألُُصوِل بـَْعُضَها لِبَـْعٍض َوُمَعاَرَضُة اْألَثَ  أَن اْلَوِقيَذ ُحمَرٌم بِاْلِكَتاِب َواْإلِ
ْطَالِق..ذََكاُة الصْيِد َفَمْن رََأى َأن َما قـَتَـَلُه اْلِمْعَراُض َوِقي ُر ُمْعَتَربٍ ِفيِه ملَْ َوَمْن َرآُه َعْقرًا ُخمْتَ ًذا َمنَـَعُه َعَلى اْإلِ  صا بِالصْيِد َوَأن اْلَوِقيَذ َغيـْ

ْطَالِق..   َوَما ملَْ ُخيَْزْق َنَظَر إَىل َحِديِث َعِدي َهَذا ُهَو الصَواُب. بـَْنيَ َما ُخزَِق ِمْن َذِلَك"أي نفذ يف اجلسم"َوَمْن فـَرقَ َميْنَـْعُه َعَلى اْإلِ
              ............................................  

٤/ ِبيَم  - َعْن َأِبي ثـَْعَلَبَة َعْن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللإَذا َرَمْيت ِبَسْهِمك فـََغاَب َعْنك فََأْدرَْكته َفُكْل َما َلْم يـَْنُتنْ «َقاَل:  - َصل.«  
  ماحكم أكل ما أنتن؟/١

  اختلف يف ذلك:
   َما أَنـَْنتَ ِمْن اللْحِم، الدليل:أ_القول األول: ْحيرم َأْكلِ 

 ِيبَم  -* حديث َأِيب ثـَْعَلَبَة َعْن النُه َعَلْيِه َوَسلى اللإَذا َرَمْيت ِبَسْهِمك فـََغاَب َعْنك فََأْدرَْكته َفُكْل َما ملَْ يـَْنُنتْ «قَاَل:  - َصل.«  
  ا َيُضر اْآلِكَل َأْو َصاَر ُمْسَتْخَبثًا.ِقيَل ُحيَْمُل النهي يف احلديث َعَلى مَ  ب_القول الثاين:

  التـْنزِيِه َويـَُقاُس َعَلْيِه َسائُِر اْألَْطِعَمِة اْلُمْنِتَنِة.النهي يف احلديث على كراهة ُحيَْمُل ج_قيل :
               ........................................  

َها  -ِئَشَة َعْن َعا/٥ اللْحِم َال نَْدِري : إن قـَْوًما يَْأتُونـََنا بِ -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َأن قـَْوًما قَاُلوا لِلنِبي « - َرِضَي اللُه َعنـْ
  » . َسموا اللَه َعَلْيِه َأنـُْتْم وَُكُلوهُ لِه َعَلْيِه َأْم َال؟ َقاَل:اْسُم الَأذُِكرَ 

  *على مايدل الحديث؟/١
َا ُهَو َدلِيٌل َعَلى أَنُه َال قيل َأن احلَْ  َذِلَك، َوِإمن ْسِمَيِة َوَال يَِتمِة َمْن قَاَل ِبَعَدِم ُوُجوِب التْسِمَيَة ِفيَما ُجيَْلُب ِديَث ِمْن أَِدليـَْلَزُم َأْن يـَْعَلُموا الت 

  ْسِلِمَني ِألَنـُهْم َقْد َعَرُفوا التْسِمَيَة.إَىل َأْسَواِق اْلُمْسِلِمَني وََكَذا َما َذَحبَُه اْألَْعرَاُب ِمْن اْلمُ 
  فيكون اجلواب على من قال بعدم وجوب التسمية بقوله"فسموا".

  *ماحكم أكل مايجلب إلى أسواق المسلمين إذا لم يعلموا التسمية وكذا ماحكم ماذبحه األعراب من المسلمين؟/٢
: اليلزم العلم بالتسمية فيما جيلب إىل أسواق املسلمني م قدعرفوا التسمية.. قَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَـروكذا ماذحبه األعراب املسلمني أل 

َ ِخَالُف َذِلَك. َأْن يـََتبَـني َر إال   ِألَن اْلُمْسِلَم َال يَُظن بِِه ِيف ُكل َشْيٍء إال اْخلَيـْ
                 ..................................................  
٦/  ٍل َأنِه ْبِن ُمَغفِه «َوَعْن َعْبِد اللَم  - َرُسوَل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَها َال َتِصيُد َصْيًدا َوَال تـَْنَكأُ  - َصلنـََهى َعْن اْلَخْذِف َوقَاَل إنـ

  ».َعُدوا َوَلِكنـَها َتْكِسُر السن َوتـَْفَقأُ اْلَعْينَ 
ْنَساِن ِحبََصاٍة َأْو نـََواٍة أَْو َحنِْوِمهَا َجيَْعُلُهَما بـَْنيَ ُأْصبـَُعْيِه السبابـَتَـْنيِ أَْو السبابَ َرمْ _اْلَخْذُف:١ بـَْهاِم.ُي اْإلِ   ِة َواْإلِ
  _ماحكم مايقتل بالخذف من الصيد؟٢
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، َواحلَِْديُث نـََهى َعْن اخلَْْذِف ِألَنُه َال فَاِئَدَة ِفيِه َوُخيَاُف فيه خالف،وهو مثل حكم الصيد باملثقل ،ِألَن احلََْصاَة تـَْقُتُل بِِثَقِلَها َال  ِحبَد
  ِمْنُه اْلَمْفَسَدُة اْلَمْذُكورَُة، َويـَْلَحُق بِِه ُكل َما ِفيِه َمْفَسَدٌة.

  _ماحكم مايقتل بالبنادق من الصيد؟٣
  اْخُتِلَف ِفيَما يـُْقَتُل بِاْلبـُْنُدَقِة:

١ ْيِد وََكاَن اْلَغاِلُب ِفيهِ _فـََقاَل النـَا ُهَو لَِتْحِصيِل الص ْمُي بِاْلبَـَناِدِق َوبِاْخلَْذِف إمنُه إَذا َكاَن الرإن :ُه َجيُوُز َذِلَك إَذا أَْدرََكُه  َوِويَعَدَم قـَْتِلِه فَِإن
وَلِة ما أَثـَُر اْبِن ُعَمَر أَنُه َكاَن يـَُقوُل " اْلَمْقُتوَلُة بِاْلبـُْنُدَقِة تِْلَك اْلَمْوُقوَذُة " فـََهَذا ِيف اْلَمْقتُ الصائُِد َوذَكاُه َكَرْمِي الطُيوِر اْلِكَباِر بِاْلبَـَناِدِق. َوأَ 

يَـهَ  يُذَك اِمي َحىتَا َحيِْبُسَها َعَلى الر ِذي َال يـَْقتـُُلَها َوِإمنِيف ال َوِويا.بِاْلبـُْنُدَقِة، وََكَالُم النـ  
  _َكَالُم َأْكَثِر السَلِف أَنُه َال يـُؤَْكُل َما قُِتَل بِاْلبـُْنُدَقِة َوَذِلَك ِألَنُه قُِتَل بِاْلُمثـَقِل.٢
  الراجح:*

ِه َال ِبَصْدِمِه َوأَما اْلبَـَناِدُق اْلَمْعُروَفُة اْآلَن فَِإنـَها تـَْرِمي بِالرَصاِص فـََيْخرُُج َوَقْد َصيـَرْتُه قال الصنعاين:قـُْلت  نَاَر اْلَباُروِد َكاْلِميِل فـَيَـْقُتُل ِحبَد
  فَالظاِهُر ِحل َما قـَتَـَلْتُه.

  عبارة عن طينة مدورة جمففة يرمى ا الصيد فهي آلة مثقلة.البنادق:/٤
                   ...............................  

٧/ ِبيالن اٍس َأنَم  - َعْن اْبِن َعبُه َعَلْيِه َوَسلى اللوُح َغَرًضا«َقاَل:  - َصلِخُذوا َشْيًئا ِفيِه الرَال تـَت.«  
  ُهَو ِيف اْألَْصِل اْهلََدُف يـُْرَمى إلَْيِه ُمث ُجِعَل اْمسًا ِلُكل َغايٍَة يـََتَحرى إْدرَاُكَها._الغرض:١
  _ماحكم جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه؟٢
نُه َأْصُلُه ِل اْحلَيَـَواِن َهَدفًا يـُْرَمى إلَْيِه وذلك للحديث ،فقد ي النيب عن جعل احليوان هدفًا يرمى إليه َوالنـْهُي لِلتْحِرِمي ِألَ *حيرم َجعْ  

  ».َوطَائٌِر َقْد ُنِصَب َوُهْم يـَْرُمونَهُ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َلَعَن اللُه َمْن فـََعَل َهَذا ِلَما َمر «َويـَُؤيُدُه قـُوُة َحِديِث 
فَ * َوَوْجُه ِحْكَمِة النـْهيِ  َر ُمذَكى :َأن ِفيِه إيَالًما لِْلَحيَـَواِن،َوَتْضِييًعا ِلَمالِيِتِه،َوتـَْفِويًتا ِلذََكاتِِه،إْن َكاَن ِمما يُذَكى،َوِلَمنـْ حيث َعِتِه إْن َكاَن َغيـْ

  نه حيافظ على التوازن البيئي.أنه ينفع يف البيئة أل
  ...............................................ز....                    

  ».َفَأَمَر بَِأْكِلَها -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َأن اْمَرَأًة َذَبَحْت َشاًة ِبَحَجٍر، َفُسِئَل النِبي «َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك /٨
  ما يدل الحديث أو ماهي أحكام الحديث؟ *على

  حكم تذكية المرأة؟/١
   َوْجَه َلُه.تصح َتْذِكَيِة اْلَمْرأَِة َوُهَو قـَْوُل اجلََْماِهري حلديث َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َوِفيِه ِخَالٌف َشاذ أَنُه يُْكرَُه َوَال 

  حكم تذكية الصبي والمجنون؟/٢
  ح وعرف التسمية._تصح تذكية الصيب إذا أطاق الذب١
  _التصح تذكية انون ألنه ال قصدله وال نية.٢
  حكم التذكية بالحجر الحاد؟/٣
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  ُن ِفيِه احلَْد.َحبَْت بِِه َواحلََْجُر إَذا ُكِسَر َيُكو تصح التْذِكَيِة بِاحلََْجِر اْحلَاد إَذا فـََرى اْألَْوَداَج ِألَنُه َجاَء ِيف رَِوايٍَة أَنـَها َكَسَرْت احلََْجَر َوذَ 
  حكم أكل ماذبح بغير إذن المالك؟ /٤

  اختلف يف ذلك:
  أ/املذهب األول:يصح أكل ماذبح بغري إذن املالك.

  دليلهم:
  ». بَِأْكِلَهاَفَأَمرَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َأن اْمرَأًَة َذَحبَْت َشاًة ِحبََجٍر، َفُسِئَل النِيب «_ حديث َكْعِب ْبِن َماِلٍك ١

  ب/املذهب الثاين: اليصح أكل ماذبح بغري إذن املالك.
  دليلهم:

َفِة. -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - _بَِأْمرِِه ١   بِِإْكَفاِء َما ِيف ُقُدوِر َما ُذِبَح ِمْن اْلَمْغَنِم قـَْبَل اْلِقْسَمِة ِبِذي اْحلَُليـْ
  أجيب عنه: 
َا أََمَر بِِإرَاقَ  إَىل اْلَمْغَنِم.إمن َع َوُرد   ِة اْلَمَرِق َوأَما اللْحُم فـََباٍق مجُِ

  فإن اعترض عليه: 
َقْل َمجُْعُه َوَردُه إلَْيِه.   َملْ يـُنـْ

َقْل أَنـُهْم أَتْـَلُفوُه َوَأْحَرُقوُه فـََيِجُب تَْأِويُلُه ِمبَا ذََكْرنَا ُمَوافـََقًة لِْلَقَواِعدِ  اجيب عنه:   الشْرِعيِة. وََملْ يـُنـْ
  *رد الصنعاني على المذهب األول:

  _رد على اجلواب األول فقال: ١
  َماِل.َال َخيَْفى َتَكلُف اجلََْواِب َواْلَمَرُق َماٌل َلْو َكاَن َحَالًال َلَما أََمَر بِِإرَاقَِتِه فَِإنُه ِمْن إَضاَعِة الْ 

                     ...................................  
َم َوذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه  –َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َعْن النِبي  - َرِضَي اللُه َعْنُه  - َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج /٩ قَاَل َما َأنـَْهَر الد

  ». َفُمَدى اْلَحَبَشُة َفُكْل، لَْيَس السن َوالظْفَر، َأما السن فـََعْظٌم َوَأما الظَفرُ 
  ِمْن النـْهِر أي ما َأَساَلُه َوَصبُه ِبَكثْـرٍَة. انهر: /١

دى وهي الغابة مسيت ُمدى ألا تقطع َمدى احليوان أي عمره.
َ
  ُمدى: َمجُْع ُمْديٍَة،مأخوذة من امل

  على ما يدل الحديث؟/٢
   الذَكاِة َما يـَْقَطُع َوُجيْرِي الدَم._ دل احلديث َدَالَلٌة َصرَِحيٌة بِأَنُه ُيْشتَـَرُط ِيف ١
ٍد فـََيْدُخُل السْيُف َوالسكُني َواحلََْجُر َواخلََْشَبةُ ٢ ُحمَد ْبُح ِبُكل ئ الذُه ُجيَزَحاُس _دل احلَِْديُث َعَلى أَنَجاُج َواْلَقَصُب َواْخلََزُف َوالنَوالز 

 َدِة.َوَسائُِر اْألَْشَياِء اْلُمَحد  
  الودجين و الحلقوم و المريء؟هل يكتفى بالذبح بقطع الودجين أم البد من قطع /٣

  اختلف العلماء:
  أ_قيل:البد من قطع األربعة" الودجني واحللقوم واملريء"الشافعية.
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  ب_قال أبو حنيفة:يكفي قطع ثالثة من أي جانب.
  ج_قال الشافعي:يكفي قطع الودجني واملريء.

  الودجني. د_قيل:جيزيء قطع
_قال مالك:بشرط قطع احللقوم والودجني لقوله عليه السالم" َما أَنـَْهَر الدَمطوإاره إجراؤه،وذلك يكون بقطع األوداج ألا جمرى ـه

  الدم،وأما املريء فهو جمرى الطعام وليس به من الدم ماحيصل به إاره.
  ماحكم الذبح بالسن و الظفر؟/٤

  :اختلف العلماء إىل مذهبني
ًدا. _املذهب األول:ذهب اجلمهور إىل :حترمي الذبح ١ ِصٍل َوَلْو َكاَن ُحمَدَفِصٍل أَْو ُمت   بالسن َوالظُفِر ُمْطَلًقا ِمْن آَدِمي أَْو َغْريِِه ُمنـْ

  دليلهم:
  أ_حديث رافع بن خديج.

  *العلة من النهي عن الذبح بالسن:
١ َ ُه َعَلْيِه َوسَ  - _ بـَنيى اللَم َصلْهِي ِيف احلَِْديِث بَِقْوِلِه  -لفـََعْظمٌ «َوْجَه النـ نا السُه َقْد َسَبَق ِمْنُه » أَمُة َكْونـَُها َعْظًما وََكأَنفَاْلِعل - 

ْبِح بِاْلَعْظِم. -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  ْهُي َعْن الذالنـ  
ْبِح بِاْلَعْظِم أَنُه يـَُنجُس ِبِه َوُهَو ِمْن طََعاِم اجلِْن فـََيُكوُن َكاِالْسِتْجَماِر بِاْلَعْظِم._ َعلَل النـَوِوي َوْجَه النـْهيِ ٢ َعْن الذ   

  *العلة من النهي عن الذبح بالظفر:
ْبِح بِالظُفِر ِبَكْونِِه ُمَدى احلََْبَشِة َأْي َوُهمْ ١ ْهَي َعْن الذَل ِيف احلَِْديِث النـِْم._َعلِ ِهَشبِيُتْم َعْن التُ اٌر َوَقْدُكف   

  َأْوَرَد َعَلْيِه:
  َأن اْحلََبَشَة َتْذَبُح بِالسكِني أَْيًضا فـَيَـْلَزُم اْلَمْنُع ِمْن َذِلَك لِلتَشبهِ 

  أجيب:
ُر ُخمَْتص بِاْحلََبشَ  ْبَح بِالسكِني ُهَو اْألَْصُل َوُهَو َغيـْ الذ ِة.بَِأن  

َا ُمِنَع ِلَما ِفيِه ِمْن التـْعِذيِب لِْلَحيَـَواِن َوَال َحيُْصُل بِِه ٢ ُه إمنَالِح َذِلَك بِأَنَل اْبُن الصْبِح._ َوَعل ِذي لَْيَس َعَلى ِصَفِة الذاْخلَْنُق ال إال  
  ِيف الطيِب َوُهَو ِمْن ِبَالِد اْحلََبَشِة َوُهَو َال يـَْفرِي فـََيُكوُن ِيف َمْعَىن اْخلَْنِق. _ َمحََل الشاِفِعي الظْفَر هنا َعَلى النـْوِع الِذي يَْدُخلُ ٣
َفِصَلْنيِ./٢   املذهب الثاين: ذهب أبوَحِنيَفَة َوَصاِحبَـْيِه أَنُه َجيُوُز بِالسن َوالظُفِر اْلُمنـْ

  أدلتهم:
َم ِمبَا ِشْئت«حديث  أ/ َواُب َواجلَْ » أَْفِر الد".  

  أجيب عليه:
  بأَنُه َعام َخصَصُه َحِديُث رَاِفِع ْبِن َخِديٍج.

  املذهب األول. *الرتجيح: الراجح
                .........................................  
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ًراَأْن يُـ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - نـََهى َرُسوُل اللِه «َعْن َجاِبِر قَاَل: /١٠   » .ْقَتَل َشْيٌء ِمْن الدَواب َصبـْ
ًرا:١ ُر اْحلَْبُس._َصبـْ   َوُهَو إْمَساُكُه َحيا ُمث يـُْرَمى َحىت َميُوَت،َوالصبـْ
  _وعلى مايدل الحديث؟ ٢

رًا َوُهَو إْمَساُكُه َحيا ُمث يـُْرَمى َحىت َميُوتَ    دل َعَلى َحتْرِِمي قـَْتِل َأي َحيَـَواٍن َصبـْ
رًا.و    َكَذِلَك َمْن قُِتَل ِمْن اْآلَدِميَني ِيف َغْريِ َمْعرََكٍة َوَال َحْرٍب َوَال َخطٍَأ فَِإنُه َمْقُتوٌل َصبـْ

                 .......................................  
اِد ْبِن َأْوٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه /١١ ُه َعَلْيهِ  -َعْن َشدى اللَم َصلَشْيٍء فَِإَذا « - َوَسل ْحَساَن َعَلى ُكل إن اللَه تـََعاَلى َكَتَب اْإلِ

ْبَحَة َوْلُيِحد َأَحدُُكْم َشْفَرَتُه َوْلُيِرْح  َلَة َوِإَذا َذَبْحُتْم فََأْحِسُنوا الذ  » .َذبِيَحَتهُ قـَتَـْلُتْم فََأْحِسُنوا اْلِقتـْ
  *على مايدل الحديث؟

ْحَساَن:_ قـَْولُُه كَ ١   َأْي أَْوَجَبُه َكَما قَاَل تـََعاَىل: {ِإن اللَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن}.َتَب اْإلِ
  *واإلحسان ِفْعُل احلََْسِن ِضد اْلَقِبيِح فـََيتَـَناَوُل احلََْسَن َشْرًعا َواحلََْسَن ُعْرفًا.

ْحَساُن ِيف اْلَقْتِل ِألَي َحيَـَواٍن ِمْن آَدِمي َوَغْريِِه ِيف َحد َوَغْريِِه.* َوذُِكَر ِمْنُه َما ُهَو أَبـَْعُد َشْيٍء َعْن اعْ  ْحَساِن َوُهَو اْإلِ   ِتَباِر اْإلِ
ُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى  َفاْعتَ َ_َدل َعَلى نـَْفِي اْلُمثْـَلِة ُمَكافََأًة إال َأنُه ُيْحَتَمُل َأنُه ُمَخصٌص بَِقْوِلِه {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ ٢

  َعَلْيُكْم} .
  َها :حيُِدَني َأْحَسَن َحدكالس ِمْن َأَحد.  

دَ  :الشْفرَةُ  ُني اْلَعِظيَمُة َوَما َعظَُم ِمْن احلَِْديِد َوُحدكالس.  
  _ماهي القتلة الحسنة بالنسبة للذبيحة؟٣
  الذبيحة ألا تعرف أا ستهلك. _إذا أراد أن ُحيد شفرته اليكون أمام١
  ِ_ِإْحَداِد السكِني َوتـَْعِجيِل إْمرَارَِها َوُحْسِن الصِنيَعِة لقوله (وليحد) وقوله (ولريح).٢
  _ينتظر خروج روحها.٣

                    ........................................  
١٢/ ُه َعْنُه  َرِضيَ  -َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِه  -اللَم  -قَاَل: َقاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللهِ « -َصلذََكاُة اْلَجِنيِن ذََكاُة أُم «

.  
  ما الحكم إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتاً بعد ذكاته؟/١

  اختلف العلماء يف ذلك:
 َوَمجَاَعٌة إىل َأن اِفِعيِه.أ_املذهب األول: َذَهَب الشى ِبذََكاِة أُمَا فـَُهَو َحَالٌل ُمذَكًِتا بـَْعَد ذََكاِه َمياْجلَِنَني إَذا َخرََج ِمْن َبْطِن أُم   

  دليلهم:
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فهو صريح يف ذلك، َفِفي َلْفٍظ »ذََكاُة اْجلَِنِني ذََكاُة أُمهِ « - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - _ حديث َسِعيٍد اْخلُْدرِي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه ١
َهِقي فَاْلَباُء َسَبِبيٌة َأْي َأن ذََكاَتُه َحَصَلْت ِبَسَبِب ذََكاِة أُمِه َأْو َظْرِفيٌة لِيُـ » ذََكاُة اْجلَِنِني ِبذََكاِة أُمهِ « ذََكاُة اْجلَِنِني «َواِفَق َماوردَأْخَرَجُه اْلبَـيـْ

  ».ذََكاُة أُمهِ 
ذََكاُة اْجلَِنِني «إال أنه عورض حبديث» إَذا َأْشَعَر اْجلَِنُني َفذََكاتُُه ذََكاُة أُمهِ «حلديثاْشتَـَرَط َماِلٌك َأْن َيُكوَن َقْد َأْشَعَر لثاين:ب_املذهب ا

  فتعارضا فيطرحان،ويرجع إىل إطالق حديث الباب ومايف معناه.»ذََكاُة أُمِه َأْشَعَر أَْو ملَْ ُيْشِعرْ 
  ب الثالث:َذَهَبت اْحلََنِفيُة إَذا َخرََج من بطن أمه َميًتا بعد ذكاا فَِإنُه َمْيَتٌة .ج_املذه
  دليلهم: 

  عموم قوله تعاىل{ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة}وكذا لو خرج حيا مث مات.
  *أجاب الحنفية عن حديث أبي سعيد: 

  َج َحيا فـَُهَو ذََكاُة أُمِه.قالو:أن َمْعَناُه ذََكاُة اْجلَِنِني إَذا َخرَ 
  رأي اإلمام الصنعاين:

فَاَدِة فَِإنُه َمْعُلوٌم َأن ذََكاَة احلَْي ِمْن اْألَنـَْعامِ    ذََكاٌة َواِحَدٌة ِمْن َجِنٍني َوَغْريِِه. قال:َوَال َخيَْفى أَنُه إْلَغاٌء لِْلَحِديِث َعْن اْإلِ
  يستثنى من ذلك:

  ا ميتاً فإنه يعترب ميتة._إذاخرج قبل ذكا١
  _لوخرج حي فذكي فهو حالل.٢

                    .......................................  
ُهَما  - َعْن اْبِن َعباٍس /١٣ َي ِحَني اْلُمْسِلُم َيْكِفيِه اْمسُهُ «قَاَل:  - َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  - َأن النِيب  - َرِضَي اللُه َعنـْ فَِإْن َنِسَي َأْن ُيَسم 

َها أَْم ملَْ يَْذُكرْ » «يَْذَبُح فـَْلُيَسم ُمث لَِيْأُكلْ    ».َذبِيَحُة اْلُمْسِلِم َحَالٌل ذََكَر اْسَم اللِه َعَليـْ
  *دل احلديث على أن التسمية جتب على الذاكر عند التذكية وتسقط بالسهووالنسيان.

الِة َعَلى ُوُجوِب التْسِمَيِة ُمْطَلًقا إال أَنـَها تـَُفت ِيف َعُضِد ُوُجوِب التْسِمَيِة مُ *هذا احلديث َال يَقاوِ  ْطَلًقا َوَجتَْعُل تـَْرَك ُم اْألََحاِديِث الد
  َأْكِل َما ملَْ ُيَسم َعَلْيِه ِمْن بَاِب التـَورِع.

  سبب اخلالف:
و حديث "رفع عن أميت اخلطأو النسيان"أن احلديث معارض لآلية و اآلية مكية ه"ر اسم اهللا عليية قوله"وال تأكلوا مما مل يذكأن اآل

  و احلديث نزل بعد اهلجرة فمن اشرتط التسمية على الذاكر استدل باحلديث ومن أوجب التسمية مطلقاً استدل باآلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  يتبع باب األضحية ومايليه من األبواب
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