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ـة ٌ    دراسـَـة ٌ نصيــَّ
 
ـةمذهــب امل   الكيــَّ

  

 

اِينُّ الَغاِمِديُّ  اِينُّ الَغاِمِديُّ َعْبُداَحلِمْيِد ْبُن َصالِِح ْبِن َعبِدالَكِرْيِم الَكرَّ   َعْبُداَحلِمْيِد ْبُن َصالِِح ْبِن َعبِدالَكِرْيِم الَكرَّ

  وفَّقه اهللا تعاىلوفَّقه اهللا تعاىل

 

 
  حفظه اهللا تعاىلحفظه اهللا تعاىل
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مل يعلم، وصىلَّ اهللا وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا  احلمد هللا الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما
حممٍد أفضل من َعِلَم فعمل، فاللهمَّ انفعنا بالعلم، وارفعنا بالعمل، وباركه لنا يف احلياة وبعد 

 .املامت

ا بعـ                                       :)١(ـدأمَّ

يٌَّة يف فهذ   : ئمة النُّبالءِ ألل كتب املذاهب الفقهية األربعة املتبوعة،جزٍء من ه دراسٌة َنصِّ
افِعيِّ وأمحَد  وهي املعتمدِة يف كلِّ مذهب،  كتبال أبرِز يف  _ } _ أيب حنيفَة ومالٍك والشَّ

يف العلوم وحتقيقها، وسعة  علامء األمةئد، تستوحي منها تضلُّع مليئٌة بالفوائِد والفرادراسٌة 
بتعليقاٍت  م، عالوًة عىل إحتافهمملحفوظاهت مواستظهاره مومدى استيعاهب، ماطِّالعه

                                                        

ل من قال  )١(  والشعبي، قال احلافظ ابن  أبو موسى األشعري  : داود عليه السالم، وهو فصل اخلطاب، قاله) أما بعد: (أوَّ
تفسري : ُينظر[، )بإسناٍد صحيح عن الشعبي مثله بن جرير أخرجه ابن أيب حاتم، وذكر عن ا): (٦/٥٥٦(يف الفتح ~    حجر 

-٧/١١١(، وزاد املسري)١٥/١٦٢(واجلامع ألحكام القرآن ،)٧/٥٩(ريكث  ، وتفسري ابن)١٠/٥٦٥(ابن جرير الطربي
١١٢.[( 
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ى دقيقٍة، وحتريراٍت  أن تكون حرصت قدر استطاعتي و. جليلٍة، منثورٍة يف فنون وأبواب شتَّ
يَّة عىل الوجه األك راسة النصِّ ال خيلِّ بأصل املتون بأسلوٍب  مل، والطريق األمجل،الدِّ

أحتنيَّ فيها منشطي،  أسابيعَ ، فمكثت فيه ميسورة للوصول ملفرداهتا، وطريقٍة ورشوحها
  .حتى خترج كام ارتضيت

وحاتوفنُّ    اللتقاط الدرر، ؛ بارزاً  حني يصوغه كبار العظامء؛ تصري معلامً  الرشُّ
قة يف العبارة، وخالصة الذهن واعتصاره، ما ال  مرشوحاهت ، فتجد يفوتصيُّد الغرر من الدِّ

راسة؛ ولذا نحمد لشيخنا الكريم لفت انتباهنا هلذه غريهجتده يف  ، ونحن نلتمس منه الدِّ
 .ظرف َح مَ وقٌت، وَس  َح نَ إفادتنا بمثيالهتا لعلامء أجالَّء تثري حني مطالعتها إن َس 

  *  *  

طالع ملن  ذلكحيث يتجىلَّ  علًام وفقهًا، - رمحهم اهللا مجيعا- م نهوال ُأغفل استفاديت م
من خالل رشوحاهتم ومدوناهتم، أو عرب ما نقل إلينا يف ثنايا كتب  ،تقريراهتم وحتريراهتم

هب وفاًء  األقدمني، وهي ثروة علمية هائلة بحّق، تستدعي منا  عرفانًا  ،مكاهنمل اً وإبراز محقِّ
ب العلـع لطــــاملثل البديرب ـوهبذا يضباجلميل،  م والرتيضِّ م يف ـالَّ عىل من  الرتحُّ
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!  ]  :_ارك وتعاىلــتب_قِّ ــول احلــارًا لقـسبقهم من العلامء، امتثاالً واستشع

  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "

  7  6   5  4  3  2  1    0Z ]ول ــارئ طــللق رــ، وممَّا يظه]١٠:احلرش
تـ، وعلهؤالء العلامء نفس يف  مرى معوقــًا هلــوالتَّصنيف، وال ت فـيف التألي مهــوُّ مهَّ

 موالعمل، فرمحه م والتعليمــبالعل ئلــوى الوقت الذي مـ؛ سونهلــل ما يتأمَّ ـرد كـسـ
م  خرياً  ماهللا رمحًة واسعًة، وجزاه   .ألمة اإلسالم وهعامَّ قدَّ

  *  *    

لو املرُء يف حياته من املفاجآت، ولكن قد تكون هذه املصادفات حمُض إرادة ال خي
اإلنسان، حيث ثباحثت مع بعض الزمالء يف بعض األعالم الذين صعب عيلَّ البحث 
عنهم، وبعض املفردات الغريبة، ففوجئت بأنني مكثت أسابيع أدرس يف حاشية الشلبي 

، إالَّ أين !!املطلوب تبيني احلقائق، وراعني ذلك ، ال  أنني أدرس املقرر!!عىل كنز الدقائق
من املفردات  ~وجدت األمر أيرس بكثٍري جدًا ممَّا أنا فيه من عناء، حيث قد أكثر الشلبي 

مفردًة  ٧٠واملبهامت ما استغرق منِّي جهدًا كبريًا ووقتًا طويًال، حتى إنه ذكر أكثر من 
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صل يل فوائد ال  أنكرها، فلم يفتني من ترمجة أحصيتها، لكنِّي أمحد اهللا عىل ذلك، فقد ح
ابن فرشتا، والوبري، ومن الكتب ثالثة فقط، غري أهنا قد ألقت : األعالم سوى اثنني، مها

ُضني خرياً . بظالهلا عىل أجزاء من بحثي ووقتي وجهدي  .واهللا يعوِّ

 ىلُري  ، بعَد دراسة تبيني احلقائق؛ولذا فإين أحلقت هذه الدراسة باملذهب احلنفي

j  i  h  g   f  e  d  c  ]  اجلهد املبذول، والصنيع املعمول مقدار

  n  m  l  kZ  ]٣٠:الكهف.[ 

  *  *  
ية ما ييلسل راسة النصَّ  :كت يف عرِض الدِّ

الرتمجة يف مبتدئ كل كتاٍب للشارح واملاتن، وعرِض فكرٍة موجزٍة عن الرشِح واملتن،  .١
 .رشوحاٍت سابقٍة، وأبني الطبعة املعتمدة للكتاب املدروسوقد أتطرق لذكر 

 .إثبات نصِّ كل كتاب من كتب املذاهب األربعة كامالً، مع ضبطه بالشكل .٢
، أما (*): جعلت املتن بني قوسني، ومايزته عن غريه بخطٍّ عريٍض، ولوٍن أزرق، هكذا .٣

 .الرشح فبلوٍن أسوَد، وخطٍّ عادي
 .**: ل، وذلك بخٍط عريٍض، ولوٍن عودٍي، هكذاحرصت عىل متييز رؤوس املسائ .٤
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نقلت اآليات بالرسم العثامين من خط مصحف املدينة، الذي يتوىل إصداره جممع  .٥
 .املصحف الرشيف باملدينة املنورة

ميَّزُت رسم األحاديث عن باقي سياق النصِّ بخطٍّ مغاير، وجعلتها بني قوسني  .٦
 .هالليني

وسني يف صلب املتن، أشري يف األول للجزء، وأتبعه بيَّنت الصفحات بإثباهتا بني ق .٧
بالصفحة، وجعلته بخٍط عريٍض ولوٍن أمحر، فام سبقه فهي الصفحة املثبته، وما بعدها 

 .(*/*)فهي ما ييل تلك الصفحة، هكذا 
يَّة عىل طريقة اهلوامش، حتى ال ُأَخّل بأصِل الكتاب متنًا ورشحاً  .٨  .جعلت الدراسة النصِّ
ختريج اآليات، واألحاديث واحلكم عىل صحتها قدر االستطاعة، : شملت الدراسة .٩

وترمجة األعالم الوارد ذكرهم يف املتن أو الرشح عىل حدٍّ سواء، وتفسري املفردات 
 .الغامضة، ورشح املصطلحات املبهمة يف كل مذهب، والتعريف بالكتب املشار إليها

االختصاص يف كلَّ  يف نقل ثبت املراجع األخذ بحسب - قدر طاقتي - حرصت  .١٠
، وعلٍم ومذهب  .فنٍّ



    
  ..وصىل اهللا وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا حممٍد وآله وصحبهوصىل اهللا وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا حممٍد وآله وصحبه

------------------------------------------------------------------------------------  
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  مالحظــــــة
  : هذه الدراسة جزءٌ من حبث

  ).دراسات نصية يف املذاهب األربعة الفقهية(
  .الكيهاهنا؛ إلفراده يف ملتقى املذهب امل الكيوإمنا أفردت املذهب امل
  .ملتقى الرسائل اجلامعية؛ واملنشورات البحثية: واملادة بأصلها يف
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)٢( 
  

                                                        

 ::ومؤلَفيِْهَام ومؤلَفيِْهَام ) ) الرشح و املتنالرشح و املتن((ني ني التعريف بالكتـابالتعريف بالكتـاب   )٢(

 .مواهب اجلليل رشح خمترص خليل ::اسم الكتاباسم الكتاب  --١١

أصله باملغرب ولد واشتهر  ،اباملعروف باحلطَّ  ،أبو عبداهللا ،أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيني  ::اسم املؤلفاسم املؤلف  --٢٢
وقرة العني برشح ورقات  ،مواهب اجلليل رشح خمترص خليل :من كتبه هـ،٩٥٤ومات يف طرابلس الغرب عام  هـ،٩٠٢بمكه عام 

 .احلرمني  إمام

اعتمد فيه احلطاب عىل الرشوح التي ظهرت قبله لبهرام ، هو رشح ملخترص أيب الضياء سيدي خليل ::بالكتاببالكتابالتعريف التعريف   --٣٣
ومنهج احلطاب يف رشحه أن جيعل املتن بني قوسني . واحلسن بن الفرات واألقفهيس والبساطي وابن غازي والتلمساين وغريهم

ويلتزم بعزو األقوال ، مع أدلتها ومناقشتها، اهب غري املالكيةويرشحه كلمة كلمة ويذكر األدلة مع التوجيه ويتعرض ملذ
وكتاب . إال ما ينقله من رشوح هبرام والتوضيح وابن عبد السالم وابن عرفة فال يعزو هلم غالبا إال ما كان غريبا، ألصحاهبا

  .مواهب اجلليل من الكتب املعتمدة يف الفتوى والقضاء عند املالكية

ا خمترص خليل ا خمترص خليلأمَّ  ومات رمحه اهللا ،والذي عرف باسمه ،ألف املخترص يف الفقه ،خليل بن إسحاق بن يعقوب اجلندي::فخليل هوفخليل هو: : أمَّ
 ].)١/٣١٣ (الديباج املذهب :ينظر[ .التوضيح :وسامه ،رشح جامع األمهات البن احلاجب :ومن مؤلفاتهـ، ه ٧٤٩سنة 

 .دار الفكر  ::الطبعة املعتمدةالطبعة املعتمدة  --٤٤
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َوإِْن ُوِجَد َطافًِيا َميِّتًا بِنَْفِسِه ، َأْي : ش  )َوإِْن َميًِّتا ، َواْلَبْحِريُّ (  صَباٌب املَُْباُح َطَعاٌم َطاِهٌر  )٣/٢٢٩(
َباِب َقاَل ِيف :  )َفْرٌع (  ٍت َفِقيَل َال ُيْؤَكُل ، َوإَِذا ُوِجَد ُحوٌت ِيف َبْطِن ُحوٍت ُأكَِل :  اللُّ  ؛َوإِْن ُوِجَد ِيف َبْطِن َطْريٍ َميِّ

َواُب َجَواُز أَْكلِِه َكَام َلْو َوَقَع ُحوٌت ِيف َنَجاَسٍة : )٣(ُيوُنَس  َوَقاَل اْبنُ ، ِألَنَُّه َصاَر َنِجًسا  ُه ُيْغَسُل ، الصَّ َوُيْؤَكُل ، َفإِنَّ
ُزِيلُّ . اْنتََهى  َق  :كَِتاِب الطََّهاَرةِ  يف )٤(َقاَل اْلُربْ َمامُ َوَفرَّ ِف بَِأنَّ ُوُقوَعَها ِيف َنَجاَسٍة َأَخفُّ بِِخَال  )٥(َشْيُخنَا اْإلِ

ي فِيِه النََّجاَسُة بِاْحلََراَرةِ  ْريِ إَذا َمرَّ َعَلْيِه َزَماٌن َتْرسِ َفَأْشَبَه َطبَْخ اللَّْحِم بِاملَْاِء النَِّجِس إالَّ َأْن ، ُحُصولِِه ِيف َبْطِن الطَّ
زِ ، ُيَقاَل النَّاُر ِيف اْحلََراَرِة َأَشدُّ  َم اْنَتَهى ، َوَماَت ، يٍر َوَعَىل َهَذا َلْو َحَصَلْت ِيف َبْطِن ِخنْ ِري َعَىل َما َتَقدَّ ُه َجيْ . َفإِنَّ

َم اْلَكَالُم َعَىل َذلَِك ِعنَْد  ُر َزْيٌت ُخولِطَ  ، َقْوِل املَُْصنِِّف َوَتَقدَّ َنةِ َوِيف  .َوَال ُيَطهَّ َح ِحيتَاًنا  )٦(املَُْدوَّ َفَوَجَد ، َوَمْن َملَّ
                                                        

اهللا بن يونس متيمي صقيل كان فقيها إماما عاملا فرضيا ألف كتابا جامعا ملسائل املدونة وتويف عام أبو بكر حممد بن عبد: هو  )٣(
 .هـ٤٥١

 .هـ٨٤٤أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد املغريب املالكي املتوىف بتونس سنة : هو  )٤(

 ١٤٣\١الذخرية للقرايف (  ل شيخنا يقصدون به العدويإذا ذكر املالكية اإلمام هو حممد بن عيل  املازري وإذا قي: شيخنا األمام  )٥(
 )١٥٣\٤، حاشية العدوي عىل خمترص اخلريش 

) املدونة(وأصبح  ،)هـ٢٤٠ت(التنوخي، رواية اإلمام سحنون بن سعيد )هـ١٧٩_٩٣(مالك بن أنساملدونة الكربى لإلمام    )٦(
أو مدونة أسد، والصيغة اجلديدة تلقاها سحنون عن ابن القاسم، بعد ) ةاألسدي(ملنقحة املهذبة ملا عرف من قبل بـعلًام عىل الصيغة ا

، وحيتوي عىل ستني كتاباـ، وكان أسداً قد وهي أول كتاب يؤلف يف الفقه املالكي بعد املوطأ أن أعاد سحنون النظر يف األسدية ـ
بعد إقناعه البن القاسم يف تنزيل آراء مالك عىل مزج ـ يف األسدية ـ بني منهج الفقهاء العراقيني الفريض، ومنهج مالك األثري، 
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َفاِدِع  فِيَها َضَفاِدَع َميِّتًَة ُأكَِلْت  ِمُري لِلضَّ ِمْن  )٧(َوِيف َسَامِع اْبِن اْلَقاِسمِ َوِقيَل لِْلِحيَتاِن َواْجلَِميُع ُيْؤَكُل ، ِقيَل الضَّ
ِني َوَنْحِو َذلَِك  ا أَْو ِيف الطِّ َبائُِح ِذْكُر َغْمِسِه ِيف النَّاِر َحي  يِْد َوالذَّ ُه َال َبْأَس بِِه َواْنُظرْ ، كَِتاِب الصَّ ُزِيلَّ  َوَأنَّ ، اْلُربْ

َامِع املَْْذُكورِ  َل َأْن َيُموَت َقاَل َال َبأَْس بِِه  َمالٌِك َوُسئَِل  .َوَنصُّ َما ِيف السَّ ا أَُيْقَطُع َقبْ ُه  ؛َعْن اْحلُوِت ُيوَجُد َحي  ِألَنَّ
ُه َلْو ُوِجَد َميِّتًا ُأكَِل ، َال َذَكاَة فِيِه  َفَال ، َوُهَو َحيٌّ ، ْقَطَع َقبَْل َأْن َيُموَت َوَأْن ُيْلَقى ِيف النَّاِر َفَال َبْأَس بِِه َأْن يُ ، َوَأنَّ

                                                                                                                                                                                                     

سحنون قرين أسد يف التلقي أبى إال أن يعود بفقه املالكية مسائل احلنفية، فخرج بأول نص فقهي مالكي اآلراء، حنفي املنهج، لكن 
عن بعض ما كان اسم إىل النهج األثري اخلالص، فرحل سحنون إىل ابن القاسم يعرضها عليه، ويراجعه الرأي، فرجع ابن الق

يتبناه، ثم عاد سحنون إىل القريوان باملدونة بعد مراجعتها وترتيبها وتنظيم أبواهبا ومسائلها، وأحلق فيها من خالف كبار أصحاب 
دة بني املوجو ونةفاملد". سامعمالك ما اختاره، وذيل أبواهبا باحلديث واآلثار، إال كتباً منها متفرقة، بقيت عىل أصل اختالطها يف ال

بتنسيقه وهتذيبه وتبويبه وبعض  وسحنونبقياساته وزياداته،  وابن القاسمبإجاباته،  مالك: أيدينا هي ثمرة جهود ثالثة من األئمة
، )٥٨- ٥١(، الرصاع املذهبي بإفريقية،ص)٢٩٩- ٣/٢٩٧(، ترتيب املدارك)٣٠٥(معلمة الفقه املالكي،ص: ينظر[ ،"إضافاته

، حمارضات يف تاريخ املذهب )٢٩- ٢٧(، أعالم الفكر اإلسالمي،ص)٢٤٥(ابن خلدون،ص ، مقدمة)١/٢٦٣(رياض النفوس
 )].١٧٧(املالكي،ص

 

عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، روى عن مالك وخرج له البخاري يف صحيحه،ومل يرو أحد املوطأ عن  :هو  )٧(
والزهد والسخاء والشجاعة واإلجابة،وقد مجع بني الفقه والورع وصحب مالك أثبت من ابن القاسم، وكان يف ابن القاسم العلم 

 هـ،١٩١وكتاب املسائل يف بيوع اآلجال،وتويف بمرص يف صفر سنة  ،كتابا ٢٠سنة وتفقه به وبنظرائه،و له سامع من مالك  ٢٠مالكا 
 ].)١/٤٠٩ذهبالديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء امل(:ينظر[ .هـ١٣٢سنة ومولده سنة٦٣وهو ابن
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يِْد ِمْن َسَامِع :  )٨(َقاَل اْبُن ُرْشدٍ َبْأَس بَِذلَِك  َكَراِهَيًة َغْريَ : ِيف َمْوِضَعْنيِ  )٩(َأْشَهَب َقْد َكِرَهُه ِيف َرْسِم اْجلَنَائِِز َوالصَّ
َباَحُة َوَظاِهُر َهذِ ، َشِديَدٍة  َواَيِة اْإلِ َتاُج إَىل َتْذكِيٍَة ، ِه الرِّ وَت ملََّا َكاَن َال َحيْ ُجِل ، َواْلَوْجُه ِيف َذلَِك َأنَّ اْحلُ َوَكاَن لِلرَّ

َأْن َيْفَعَل َذلَِك َبْعَد ُخُروِجِه ِمْن َوَأْن َيْقَطَعُه فِيِه إْن َشاَء َكاَن َلُه ، َأْن َيْقُتَلُه بِأَيِّ َنْوٍع َشاَء ِمْن أَْنَواِع اْلَقْتِل ِيف املَْاِء 
وَت ُمَذك ى ، املَْاِء  َفاْحلَيَاُة الَّتِي َتْبَقى فِيِه َبْعَد َصيِْدِه ُتَشابُِه اْحلََياَة الَّتِي َتبَْقى ِيف ، َواْلَوْجُه ِيف َكَراَهِة َذلَِك َأنَّ اْحلُ

بِيَحِة َبْعَد َذْبِحَها  ْيِد ِيف َوَنصُّ َما ِيف َرْسِم اْجلَنَائِِز َوالصَّ . َواِحٍد ِمنُْهَام َما ُيْكَرُه ِيف اْآلَخِر اْنتََهى  َفيُْكَرُه ِيف ُكلِّ ، الذَّ
لِ  نيِ  .املَْْوِضِع اْألَوَّ يَتاِن ُتَصاُد َفتُْغَمُس ُرُءوُسَها ِيف الطِّ ْ َيَرُه َشِديًدا ، لَِتُموَت َفَكِرَهُه  )١٠(َوُسئَِل َعْن اْحلِ ، َوَمل

ا  .َما ِيف املَْْوِضِع الثَّاِين  صُّ َونَ  َوُهَو إْن ، َقاَل َما َأْكَرُهُه َكَراِهَيًة َشِديَدًة ، َوَسَأْلتُُه َعْن اْحلُوِت َأُيْطَرُح ِيف النَّاِر َحي 
ِل َهَذا َنْحُو َقْولِِه َبْعَد هَ : َتَرَكُه َقلِيًال َماَت َقاَل اْبُن ُرْشٍد  َل َأْن إْثَر املَْْوِضِع اْألَوَّ ا َقبْ وِت ِيف النَّاِر َحي  َذا ِيف َطْرِح اْحلُ

                                                        
ومن كتبه البيان هـ، ٤٠٥ولد سنة  ،با الوليد القرطبيأيكنى  ،حممد بن أمحد بن حممد بن رشد املالكي :ابن رشد اجلد  )٨(

 ]. )الديباج املذهب(:ينظر[. ـه٥٢٠وتويف سنة  ـ،ه٥١١ويل القضاء بقرطبة سنة  ،وكتاب املقدمات املمهدات ،والتحصيل

يكنى أبا الوليد ،كان من أهل العلم والتفنن يف املعارف ،  ،ن أمحد بن أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشدهو حممد ب :ابن رشد احلفيد
تقلد القضاء بقرطبة وتويف سنة  ،وغريها ،، مناهج األدلة يف الكشف عن عقائد األدلةبداية املجتهد وهناية املقتصد :ومن كتبه
 ].)١١١(تاريخ قضاة األندلس ص( :ينظر[. هـ٥٩٥

املدونة عىل  :من كتبههـ، و٢٠٤وتويف هـ،١٤٠مفتي مرص ولد سنة  ،أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمرو القييس :أشهب  )٩(
 ].سري أعالم النبالء: ينظر[ .نسق األسدية

 .، واخللقة واجلبلة، والطينة القطعة منهبالكرس موضع :الطني  )١٠(
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َها ِمْن َسَامِع اْبِن اْلَقاِسِم ، َيُموَت  َوَقْد َمَىض ُهنَاَك َتْوِجيُه اْلَقْوَلْنيِ ، َوُهَو ِخَالُف َما َمَىض ِيف َرْسِم ِسْلَعٍة َسامَّ
.َواَهللاَُّ َأْعَلُم 

َلةً ( ص  َلةُ  :ش  ) )١١(َوَطْريٌ َوَلْو َجالَّ الَّ تِي َتْتَبُع النََّجاَساِت  اْجلَ َغِة اْلبََقَرُة الَّ َحاِح ِيف اللُّ : )١٢(َقاَل ِيف الصِّ
تِي َتْتَبُع النََّجاَساِت  َلُة اْلبََقَرُة الَّ  .)١٣( اْنتََهى }نَهي عن لَبنِ الْجلَّالَة { َوِيف اْحلَِديِث ، اْجلَالَّ

َال  َجاَسَة اْنتََهى  :)١٤(مِ َقاَل اْبُن َعبِْد السَّ َوَقاَل اْبُن . َواْلُفَقَهاُء اْستَْعَمُلوَها ِيف ُكلِّ َحَيَواٍن َيْستَْعِمُل النَّ
ِديِث  لََّة اْلَبْعَر َفُوِضَع َمْوِضَع اْلَعِذَرةِ  :اْألَثِِري ِيف َغِريِب اْحلَ ُكُل اْلَعِذَرَة َواْجلِ َلُة ِمْن اْحلَيََواِن الَّتِي َتأْ . اْنَتَهى  اْجلَالَّ

                                                        
ُء َجيِلُّ بِا :اجلاللة  )١١( ْ َم َفُهَو َجِليٌل َجلَّ اليشَّ َواْجلَلَُّة ِباْلَفتِْح اْلبَْعَرُة َوُتْطَلُق َعَىل اْلَعِذَرِة َوَجلَّ ُفَالٌن اْلبَْعَر َجال  ِمْن َباِب َقتََل ، ْلَكْرسِ َعظُ

لَ  ُكُل اْلَعِذَرَة َجالَّ ٌل ُمبَاَلَغٌة َوِمنُْه ِقيَل لِْلبَِهيَمِة َتأْ ُل اْلتََقَطُه َفُهَو َجالٌّ َوَجالَّ َالٌت َعَىل َلْفِظ اْلَواِحَدِة َوَجَوالُّ ِمثْ ٌة َأْيًضا َواْجلَْمُع َجالَّ : ٌة َوَجالَّ
ٍة َوَدَوابَّ   ].)ج ل ل(الصحاح، مادة: ينظر[ .َدابَّ

َحاح  )١٢( من  ه عىل حروف اهلجاء واالعتامد عىل آخر الكلمة بدالً ، بناـه٣٩٣تويف سنة  ،يتأليف إسامعيل بن محاد اجلوهر :الصِّ
 .أوهلا

يف سننه، كتاب  وأيب داود، )٣١٤٣(،)٣١٤٢(،)٢٩٤٩(،)٢٦٧١(،)٢١٦١(،)١٩٨٩(يف مسنده،ح اإلمام أمحدأخرجه   )١٣(
يف جامعه، كتاب األطعمة، باب ما جاء يف أكل حلوم اجلالَّلة وألباهنا،  والرتمذياألطعمة، باب النهي عن أكل اجلالَّلة وألباهنا، 

حه األلباين،))صحيحهذا حديٌث حسٌن ((: وقال وإسناده صحيٌح عىل . ])٢٥٠٤- ٢٥٠٣(ح)١٥٢- ٨/١٤٩(اإلرواء[ ، وصحَّ
 . رشط البخاري، ورجاله ثقات

ة : اجلالَّلة  ).٣/٤٤٧(وهي البَْعرة، املسند _بفتح اجليم_هي احليوان الذي يأكل الَعِذَرة، من اجلَلَّ
يف علمي األصول  اً متفنن حافظاً  عاملاً  كان إماماً  ،قايض اجلامعة ،حممد بن عبد السالم بن يوسف بن كثري :ابن عبد السالم  )١٤(

، تويف حسناً  ، رشح خمترص بن احلاجب الفقهي رشحاً باحلديث اللسان قوي احلجة عاملاً  ، فصيحالعربية وعلم الكالم وعلم البيان
 ].) ٣٣٠(ص، الديباج املذهب: ينظر[ .هـ٧٤٩سنة 
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ْخِميِّ َقاَل َعنُْه ِيف  َالِف َتبًَعا لِلَّ ْخِميِّ ِيف كَِتاِب  التَّْوِضيِح َوَأَتى املَُْصنُِّف بَِلْو املُْْشِعَرِة بِاْخلِ َبائِِح َوِيف اللَّ ِيف َباِب الذَّ
َهاَرِة  َف ِيف اْحلَيََواِن ُيِصيُب النََّجاَسَة َهْل َتنُْقُلُه َعنْ : الطَّ َفِقيَل ُهَو َعَىل ُحْكِمِه ِيف ، ُحْكِمِه َقبَْل َأْن ُيِصيبََها  اُْخُتلِ

َوَملْ َيْتَبْع ِيف . َوَمجِيُع َذلَِك َنِجٌس اْنَتَهى ، َوقِيَل َتنُْقُلُه ، اْألَْصِل ِيف أَْسآِرَها َوَأْعَراقَِها َوُحلُوِمَها َوَأْلبَاِهنَا َوَأْبَواِهلَا 
َلِة َقاَل ِيف التَّْوِضيِح ِحَكاَيتِِه اِالتَِّفاَق عَ  َفَق اْلُعَلَامُء َعَىل َأْكِل َذَواِت اْحلََواِصِل ِمْن ، َعنُْه : َىل إَباَحِة اْجلَالَّ َواتَّ

َلِة  َب َأْلَباِهنَا ملَِا ُرِوَي ، اْجلَالَّ َها َوُرشْ َلِة ِمنْ َعنُْه عليه الصالة  َواْخَتَلُفوا ِيف َذَواِت اْلكِْرِش َفَكِرَه َمجَاَعٌة أَْكَل اْجلَالَّ

ُه  ْريِ الَِّذي ، )١٥( }نَهى عن لُحومِ الْجلَّالَة وأَلْبانها { والسالم َأنَّ ِم املَْاِشَيِة َوالطَّ َوَال ِخَالَف ِيف املَْْذَهِب ِيف َأنَّ َأْكَل َحلْ
ى بِالنََّجاَسِة َحَالٌل َجائٌِز  َام اْخَتَلُفوا ِيف اْألَ ، َيَتَغذَّ َتَهى َقاَل اْبُن َعْبِد  )٣/٢٣٠(ْلَباِن َواْألَْبَواِل َوإِنَّ َواْألَْعَراِق انْ

َالِم  ِحيُح اْنتََهى بَِمْعنَاهُ  )١٦(اللَّْخِميِّ َوَكَالُم : السَّ  .اْنتََهى َكَالُم التَّْوِضيِح . ُهَو الصَّ

َكاِة َأنَّ النََّعمَ  )َوَنَعٌم ( ص  ِل الذَّ َم ِيف َأوَّ بِِل َواْلبََقِر َواْلَغنَِم ِيف  )١٧(ش َتَقدَّ ُعْرِف اْلُفَقَهاِء اْسٌم لِْإلِ
َرِويُّ َوَخاَلَف ِيف َذلَِك  ِريِريُّ  )١٨(اْبُن ُدَرْيٍد َواْهلَ اصِ  )١٩(َواْحلَ ُة الَْغوَّ بِِل  )٢٠(ِيف ُدرَّ َوِقيَل ، َوَقاُلوا إنَُّه َخاصٌّ بِاْإلِ

                                                        
 .سبق خترجيه )١٥(

ْخِميّ أبو احلسن   )١٦(  ،التبرصة وهو تعليق كبري عىل املدونة :ومن كتبه ،املعروف باللخمي ،عيل أبو احلسن بن حممد الربعي :اللَّ
 .هـ٤٧٨تويف سنة  ،ن فيه بعض اختيارتهدوَّ 

البقر والغنم وجتمع انعام األبل و: األبل خاصة واألنعام: النََّعمَ قال ابن اإلعرايب  ،اإلبل والشاء النََّعمَ  :قال ابن سيده :النََّعمَ   )١٧(
 ].لسان العرب ، القاموس املحيط: ينظر[ .وأناعيم
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ُه اْسٌم لِْإلِبِِل َواْلبََقِر ُدوَن اْلَغنَ بِِل َواْلَغنَِم ُدوَن اْلَبَقِر  )٢١(َوَكَالُم املُْْحَكمِ ِم إنَّ َم َبَياُن ، َيْقَتِيض َأنَُّه اْسٌم لِْإلِ َوَتَقدَّ
َبائِِح :  )َتنْبِيٌه ( . َذلَِك َوَاهللاَُّ َأْعَلُم  َالِم ِيف كَِتاِب الذَّ َامنِيَِة  اْستَْعَمَل املَُْصنُِّف اْألَْنَعاَم ِيف : َقاَل اْبُن َعْبِد السَّ الثَّ

، َوَزَعَم )٢٢(] ١٤٢:األنعام[ µ   ´  ³ Z  ¶] : اْألَْزَواِج املَْْذُكوَرِة ِيف قوله تعاىل
ةً  بِِل َخاصَّ ْفُظ ِيف اْإلِ ِل َجاَء اْلكَِتاُب اْلَعِزيزُ ، َبْعُضُهْم أَنَّ َغالَِب َما ُيْستَْعَمُل َهَذا اللَّ ا ِيف َغْريِ مَ  َوَعَىل اْلَوْجِه اْألَوَّ

. آَيٍة اْنتََهى

 .َوَما َذَكَرُه َعْن َبْعِضِهْم َغِريٌب إنََّام َرأَْيُتُه ِيف َلْفِظ النََّعِم َواَهللاَُّ َأْعَلُم  )ُقْلت ( 

                                                                                                                                                                                                     
َرِويُّ   )١٨( والقايض ابن  ،والقايض الباقالين ،زيد بن خملد: م منهمأخذ العلم عن أعال عبداهللا بن أمحد اهلروي، ،هو أبو ذر :اْهلَ

 وكتاب السنة، حيح املخرج من البخاري ومسلم،املسند الص: وغلب عليه احلديث فكان إمام فيه، من مؤلفاته القصار،
 ].)١٥٦ (،صر الزكيةوْ شجرة النَّ : ينظر[ .ـه٤٣٥جاور باحلرم إىل أن مات سنة  ،والدعوات

ِريِريُّ   )١٩(  ].)٢٥٤(،صر الزكيةوْ شجرة النَّ : ينظر[ .ـه٥١٦املتوىف سنة  ،اْحلَِريِرّي هو أبو حممد قاسم بن عيل : اْحلَ

ُة الْغَ   )٢٠( اِص يف أَ ُدرَّ  .كتاب أليب حممد القاسم احلريري من أشهر ما ألف يف التصحيفات اللغوية :اصِّ وَ اخلَ  امِ هَ وْ وَّ

 .د املالكيةله ذكر عنليس  :املُْْحَكم  )٢١(
إلبل ال تصلح له كا) وَفْرشا(صاحلة للحمل عليها كاإلبل الكبار ) من األنعام محولة(أنشأ ) و( ((:قال صاحب تفسري اجلاللني  )٢٢(

أ للحمل عليه  ((:، ويف التفسري امليرس))الصغار والغنم سميت فرشا ألهنا كالفرش لألرض لدنوها منها  وأوجد من األنعام ما هو مهيَّ
 .))ومنها ما هو مهيَّأ لغري احلمل لصغره وقربه من األرض كالبقر والغنم ، لكربه وارتفاعه كاإلبل
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بِِل ِممَّا فِيِه : َقاَل اْبُن ُرْشٍد  : )٢٣(َقاَل ِيف اْألَلَْغازِ  :)َتنْبِيٌه (  َوَذْبِح  )٢٤(ُمولَةُ احلَْ ُيْمنَُع ِمْن َذْبِح اْلَفتِيِّ ِمْن اْإلِ
ِة لِلنَّاسِ  رِّ ِمْن اْلَغنَِم لِْلَمْصَلَحِة اْلَعامَّ ُة اْلَفتِيِّ ِمْن اْلَبَقِر ِممَّا ُهَو لِْلَحْرِث َوَذْبِح َذَواِت الدَّ ْمنَُع املَْْصَلَحُة اْخلَاصَّ  َفتُ

ِح . ُه ِيف َباِب اْلَغْصِب اْنتََهىَذَكرَ  َبائِ وِر َواْألََرِضَني ِمْن اْلَبيَانِ َوانُْظْر ، ِمْن الذَّ َل كَِتاِب الدُّ ْكَاملِ  )٢٥(أَوَّ ِيف  )٢٦(َواْإلِ
ِح  .)٢٧( نَكِّب عن ذَوات الدر : قَوله صلى ا عليه وسلم َرشْ

                                                        
كشف (  .هجرية  ٦٣٦مر بن عيل بن املرشد احلموي املعروف بابن الفارض املتوىف أليب حفص رشف الدين ع:اْألَلَْغاز  )٢٣(

 )الظنون 

ُمولَةُ   )٢٤(  .، كام سبقيهاهي األبل التي تطيق أن حيمل عل :اْحلَ

وهو من  ،أصله املستخرجة أو العتبية للعتبي ،هو البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة :الْبَيَان  )٢٥(
 . ـه٥٠٢وهو البن رشد اجلد تويف  ،الكتب املعتمدة يف الفتوى باألندلس وسائر بالد الغرب اإلسالمي

ْكَامل  )٢٦(  .مسلمصحيح وهو إكامل الرشح عىل رشح املازري عىل  ،للقايض عياض :اْإلِ

َم، باٌب جامع ما جاء يف رواية حييى الليثي، يف كتاب صفة ال أخرجه هبذا اللفظ اإلمام مالك يف املوطأ  )٢٧( ِه َوَسلَّ نبي َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ
ح ْسَأُلنَّ َعْن َنِعيِم َهَذا اْليَْوم، ِ  ).١٦٧١(الطعام والرشاب َلتُ

ِه َوَسلََّم  طَّاِب  َدَخَل املَْْسِجَد َفَوَجَد فِيِه َأَبا ((َعْن َمالِك َأنَُّه َبَلَغُه ، أَنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ يَق ، َوُعَمَر ْبَن اْخلَ دِّ َبْكٍر الصِّ
َم : َفَسَأَهلَُام ، َفَقاَال  ِه َوَسلَّ َىل َأِيب اْهلَيْثَِم ْبِن التَّيَِّهاِن  ))َوَأَنا َأْخَرَجنِي اْجلُوُع  ((: َأْخَرَجنَا اْجلُوُع ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ ، َفَذَهبُوا إِ

َدُه ُيْعَمُل َوَقاَم َيْذَبُح َهلُْم َشاًة ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّاْألَنْ  َم  َصاِريِّ ، َفَأَمَر َهلُْم بَِشِعٍري ِعنْ ِه َوَسلَّ رِّ  ((: َعَليْ ْب َعْن َذاِت الدَّ ، َفَذَبَح  ))َنكِّ
َق ِيف َنْخَلةٍ  ُبوا ِمْن َذلَِك املَْاِء ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ  َهلُْم َشاًة َواْستَْعَذَب َهلُْم َماًء ، َفُعلِّ ُه َوَرشِ ِه ، ُثمَّ ُأُتوا بَِذلَِك الطََّعاِم ، َفَأَكُلوا ِمنْ  اهللاَُّ َعَليْ

ْسَأُلنَّ َعْن َنِعيِم َهَذا اْليَْوِم  ((: َوَسلَّمَ    .))َلتُ
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ُح َوآِخَرُه ذَ ، بَِضمِّ اْلَقاِف َوُسُكوِن النُّوِن َوَضمِّ اْلَفاِء : ش  )َوُقنُْفٌذ ( ص اٌل ُمْعَجَمٌة َواْألُْنَثى َوَقْد ُتْفتَ
ُعُه َقنَافُِذ ، ُقنُْفَذٌة  َكِر ، َوَمجْ ِني املُْْعَجَمِة َوسَشْيَهٌم بَِفتْ : َوُيَقاُل لِلذَّ ُكوِن املُْثَنَّاِة التَّْحتِيَِّة َوَفتِْح اْهلَاِء ُاْنُظْر ِح الشِّ

َحاَح  الِ اْلَقاُموَس َوالصِّ ِيِم َوِضَياُء اْحلُْلُقوِم  ِيف َفْصِل اْلَقاِف ِمْن َباِب الذَّ ِني ِمْن َباِب املْ  .َوَفْصَل الشِّ

                                                                                                                                                                                                     

ِة شاهٌد يف صحيِح مسلٍم،و وإسناده ضعيٌف؛ ألن بِه موضُع إرساٍل، وباقي رجاله ثقات، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة  ريض اهللا عنه،  ألصِل القصَّ
َذا ُه َوبَِأِيب َبْكٍر َوُعَمَر ، : َقاَل  َلٍة ، َفإِ ِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم أَْو َليْ وتُِكَام  ((: َفَقاَل َخَرَج َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ اَعَة َما َأْخَرَجُكَام ِمْن ُبيُ َهِذِه السَّ

، َفَقاُموا َمَعُه َفَأَتى َرُجًال ِمْن  ))َوَأَنا َوالَِّذي َنْفِيس ِبيَِدِه َألَْخَرَجنِي الَِّذي َأْخَرَجُكَام ُقوُموا  ((: اْجلُوُع َيا َرُسوَل اهللاَِّ ، َقاَل : ، َقاَال  ))؟ 
تِِه ، َفَلامَّ  َم َأْيَن ُفَالٌن ؟ ، َقاَلْت : َرَأْتُه املَْْرَأُة ، َقاَلْت  اْألَْنَصاِر ، َفإَِذا ُهَو َليَْس ِيف َبيْ ِه َوَسلَّ َعَليْ َصىلَّ اهللاَُّ  : َمْرَحبًا َوأَْهًال ، َفَقاَل َهلَا َرُسوُل اهللاَِّ 

َىل َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ  َر إِ َم َوَصاِحبَيِْه ُثمَّ َقاَل َذَهَب َيْستَْعِذُب َلَنا ِمَن املَْاِء إِْذ َجاَء اْألَْنَصاِريُّ ، َفنَظَ اْحلَْمُد هللاَِِّ َما َأَحٌد اْليَْوَم : اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّ
ْضيَاًفا ِمنِّي  ْدَيَة ، َفقَ : َفاْنَطَلَق َفَجاَءُهْم بِِعْذٍق فِيِه ُبْرسٌ َوَمتٌْر َوُرَطٌب ، َفَقاَل : ، َقاَل  ))َأْكَرَم أَ اَل َلُه َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ ُكُلوا ِمْن َهِذِه َوَأَخَذ املُْ

َم  ِه َوَسلَّ ُلوَب  ((: اهللاَُّ َعَليْ اَك َواْحلَ ُبوا ، َفَلامَّ َأْن َشبُِعوا َوَرُووا ، َقاَل َرُس  ))إِيَّ اِة ، َوِمْن َذلَِك اْلِعْذِق َوَرشِ وُل اهللاَِّ ، َفَذَبَح َهلُْم َفَأَكُلوا ِمَن الشَّ
ِه َوَسلَّ  ِذي َنْفِيس بِيَِدِه َلتُْسَأُلنَّ َعْن َهَذا النَِّعيِم َيْوَم اْلِقيَاَمِة َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبيُوتُِكُم اْجلُوُع ، ثُ  ((: َم ِألَِيب َبْكٍر َوُعَمَر َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ مَّ َملْ َوالَّ

ى  ه إىل من يثق برضاه بذلك، ويتحققه متاماً، واستحباب كتاب األرشبة، باب جواز استتباعه غري[ ،))أََصاَبُكْم َهَذا النَِّعيُم َتْرِجُعوا َحتَّ
 )].٥٢٨١(االجتامع عىل الطعام،ح

ْوم، ابن ماجه وأخرجه بنحوه  رِّ  واحلاكميف سننه، يف كتاب التجارات، باب السَّ يف مستدركه، يف كتاب الذبح، باب ذبح ذوات الدَّ
لعة قبل طلوع الشمس، وسكت عنه  ْوم بالسِّ ، )]٤٧١٩(الضعيفة لأللباين،ح.[وإسناده ضعيف التلخيص، يف الذهبيوعن السَّ

ب، أي ، أي: وَنكِّ رِّ بَن: أعرض، وذوات الدَّ  .ذوات اللَّ
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َها َوَخَشاُش أَْرٍض ( ص  َنةِ ِيف : َقاَل : ش  )َوَحيٌَّة ُأِمَن ُسمُّ ِح  املَُْدوَّ َبائِ ِل كِتَاِب الذَّ يَْت ، ِيف َأوَّ َوإَِذا ُذكِّ
َها َفَال َبأَْس بِأَْكلِ ، اْحلَيَّاُت ِيف َمْوِضِع َذَكاِهتَا  َها ،  )٢٨(َخَشاِش اْألَْرضِ َوَال َبْأَس بِأَْكِل ، َها ملَِْن اْحتَاَج إَليْ َوَهَوامِّ

َسِن َقاَل . َوَذَكاُة َذلَِك َكَذَكاِة اْجلََراِد اْنتََهى  َها ، َمْوِضُع َذَكاِهتَا ُيِريُد َحْلَقَها  :َأُبو اْحلَ َكاِة ِمْن َغْريِ َوُهَو َمْوِضُع الذَّ
ِصَفُة َذَكاِهتَا ِمْن ِجَهِة الطِّبِّ أَْن ُيْؤَخَذ ِمْن ِجَهِة َذَنبَِها ِمْقَداٌر َخاصٌّ َفإِْن َكاَن اْثنَاِن َوَضَع : َبْعُضُهْم َوَقاَل ، 

وَسى َعَىل َحْلِقَها َواْآلَخُر َعَىل املِْْقَداِر اْخلَاصِّ ِمْن ِجَهِة َذَنبَِها َفيَْقَطَعاِن َذلَِك كُ  ا املُْ ٍة َواِحَدٍة أََحُدُمهَ َوإِْن ، لَُّه ِيف َمرَّ
َها  وَسى َعَىل َذلَِك ، َكاَن املَُْذكِّي َواِحًدا َمجََع َطَرَفيْ ٍة َواِحَدٍة ، َوَوَضَع املُْ َوَال ُتْؤَكُل ، َوَقَطَع َذلَِك ُكلَُّه ِيف َمرَّ

مُّ فِيَها َوَال َيِغي، َوُتْؤَخُذ بِِرْفٍق َوَمَهٍل : بِاْلَعْقِر َوَقاَل َأْشَهُب  َي السُّ ْيُخ ، ُظَها لِئَالَّ َيْرسِ َها الشَّ َوَقْوُلُه ملَِْن اْحتَاَج إَليْ
َتاُج َهلَا  وُز أَْكُلَها ملَِْن َحيْ َنِة َجيُ وَرٍة اْنتََهى : )٢٩(َوَقاَل اْبُن َحبِيٍب ، ِالْبِن اْلَقاِسِم ِيف َغْريِ املَُْدوَّ  .ُيْكَرُه َأْكُلَها لَِغْريِ َرضُ

                                                        
ف البعري من والواحدة خشاشة اخلشاش بكرس اخلاء ما يدخل يف عظم أن ،بفتح اخلاء هوامها وحرشاهتا  :اْألَْرضِ  َخَشاُش   )٢٨(

 ].) ٢٦٥(يف غريب احلديث  النهاية: ينظر[. خشب ونحوه وهي مثلثة

 عبدامللك بن حبيب بن سليامن األندليس، أبو مروان الفقيه املشهور، هو :اْبُن َحبِيٍب   )٢٩(

ف، وغريهم :روى عنه  .َصْعَصَعة، وزياد بن عبدالرمحن، وابن املاجشون، ومطرِّ

د حبيب برياسة العلم يف األندلس، وكان حافظاً  :وروى عنه ف يف الفقه والتاريخ،  َبِقّي بن خملد، تفرَّ للفقه نبيالً، صنَّ
ف مثله، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب غريب احلديث، وكتاب حروب اإلسالم، وكان  واألدب، وله الواضح يف الفقه ومل ُيَصنَّ

ابة طويل اللسان مترصفًا يف فنون العلم، مات يف ذي احلجة سنة تسٍع وثالث ًا َعروضيًَّا شاعرًا نسَّ هتذيب : ينظر[. ني ومئتني َنْحِويَّ
 )].٢٤٢٠٢(، رقم الرتمجة)٦٢٢(، وتقريب التهذيب،ص)٤٨٨٣(، رقم الرتمجة)٣/٤٦٩(التهذيب
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ِخَريةِ َل ِيف َوَقا كُِمَها إالَّ َطبِيٌب َماِهٌر َوِصَفُتَها أَْن ُيْمِسَك بَِرْأِسَها َوَذَنبَِها :  )٣٠(الذَّ َفائَِدٌة َذَكاُة اْحلَيَِّة َال ُحيْ
وٍب ِيف َلْوٍح  ٍة َرِزينٍَة َعلَ ، ِمْن َغْريِ ُعْنٍف َوُتْثنَى َعَىل ِمْسَامٍر َمْرضُ ُب بِآَلٍة َحادَّ َوِهَي َممُْدوَدٌة َعَىل ، ْيَها ُثمَّ ُتْرضَ

قِيِق ِمْن َرَقَبتَِها َوَذَنبَِها ِمْن اْلَغلِيِظ الَِّذي ُهَو َوَسُطَها  َوُيْقَطُع َمجِيُع َذلَِك ِيف َفْوٍر َواِحٍد ِيف ، اْخلََشَبِة ِيف َحدِّ الرَّ
َبٍة َواِحَدةٍ  مِّ ِمْن َرْأِسَها ِيف ِجْسِمَها بَِسَبِب َوقَ ، َفَمَتى َبِقيَْت ِجْلَدٌة َيِسَريٌة َفَسَدْت ، َرضْ َتلَْت بَِواِسَطِة َجَرَياِن السُّ

مِّ ِمْن َذَنبَِها ِيف ِجْسِمَها  ِمْن كِتَاِب . َوَهَذا َمْعنَى َقْولِِه ِيف َمْوِضِع َذَكاِهتَا اْنَتَهى ، َغَضبَِها أَْو َما ُهَو َقِريٌب ِمْن السُّ
يِْد َوَقاَل ِيف كِ ، اْألَْطِعَمِة  بِيٌه : َتاِب الصَّ اْحلَيَُّة َمَتى ُأكَِلْت بِاْلَعْقِر ُقتَِل آكُِلَها َبْل َال ُيْمكُِن َأْكُلَها إالَّ بَِذَكاةٍ : َتنْ

مَ   .ْت ِيف اْألَْطِعَمِة اْنتََهى َخمُْصوَصٍة َتَقدَّ

مِّ إْن ِخيَف ِمنُْه َحرَ  )٣١( اْبُن َعَرَفةَ َوَقاَل  َوَال ، َال ُتْؤَكُل َحيٌَّة  )٣٢(اْلبَاِجيُّ َوإِالَّ َحلَّ ، اٌم اْبُن َبِشٍري ُذو السُّ
َها  )٣٣(اْألَْهبَِريُّ َعْقَرٌب  َباِع َواْخلَْوِف ِمْن ُسمِّ َام ُكِرَهْت ِجلََواِز َكْوِهنَا ِمْن السِّ َوَال ، َوَملْ َيُقْم َعَىل ُحْرَمتَِها َدلِيٌل ، إنَّ

                                                        
ِخَريةِ   )٣٠( فقد مجع بني الكتب اخلمسة املدونة  ،التي عدت أصوال للمذهب ،جامع لكتب الفقه عىل مذهب اإلمام مالك :الذَّ

ذكر فيه آراء أصحاب املذاهب األربعة و ،وقدم املشهور عىل غريه من األقوال مرتباً  عاً واجلواهر والتلقني والتفريع و الرسالة مج
 .هـ٦٨٤وهو ألمحد بن إدريس القرايف تويف  ،ومآخذهم يف كثري من املسائل

ا ولد فقيه تونس وإمامها وعامله أبو عبداهللا الورغمي التونيس، ،حممد بن حممد بن عرفة بن محاد هو :اْبُن َعَرَفةَ    )٣١(
هـ، وأمتَّه ٧٧٢، له كتاب املخترص الفقهي، ابتدأ تأليفه سنةبتونس ـ،ه٢٤/٦/٨٠٣،تويف ليلة اخلميس ـه٧١٦سنة
 )].٢٧٧(، نيل االبتهاج،صغاية النهاية يف طبقات القراء: ينظر[.هـ٧٨٦سنة

 

ولد يوم الثالثاء  علامء األندلس وحفاظها،من  ،هو أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد املالكي األندليس الباجي :الْبَاِجيُّ   )٣٢(
 .)وفيات األعيان(.ـه٤٧٤وتويف باملرية ليلة اخلميس سنة  بمدينة بطيلوس، ـ،ه٤٠٣سنة
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َياُق بِيَح َولَِذا أُ ، َبْأَس بِِه َتَداِوًيا  ْ َوِيف َثاِين ، َوَذَكاُهتَا َقْطُع َرأِْسَها ، َوَرَوى اْبُن َحبِيٍب َكَراَهَة اْلَعْقَرِب  )٣٤(الرتِّ
َيْت  ُكَل اْحلَيََّة إَذا ُذكِّ َها َال َبْأَس َأْن َيأْ .اْنتََهى َوأََرى َأنَُّه َال َبأَْس بِِه ، َوَال َأْحَفُظ َعنُْه ِيف اْلَعْقَرِب َشْيًئا ، َحجِّ

َح ِيف  ِة إَباَحِة اْلَعْقَرِب  )٣٥(الطَِّرازِ َوَرصَّ َهاَرةِ بَِمْشُهوِريَّ ِل كَِتاِب الطَّ َف ِيف اْلَعْقَرِب ، ِيف أَوَّ ُه َواْخُتلِ َوَنصُّ
ِم َوَقْوُلُه َوُخَشاُش أَْرٍض َأَشاَر بِِه لِ  )٣/٢٣١( .َوقِيَل ُتْكَرُه اْنَتَهى، َها َواملَْْشُهوُر إَباَحتُ  َنِة املَُْتَقدِّ ، َقْولِِه ِيف املَُْدوَّ

بَِفْتِح  )٣٦(ِعَياٌض ُهَو ِعبَاَرٌة َعامَّ َال َنْفَس َلُه َسائَِلًة َوَضَبَطُه : َوَال َبْأَس بِأَْكِل َخَشاِش اْألَْرِض َقاَل َأُبو اْحلََسِن 
ْعَجَمِة َوُيَقاُل  ِني املُْ ِفيِف الشِّ ْعَجَمِة َوَختْ َها اْنتََهى  )٣٧( َأُبو ُعَبْيَدةَ بَِكْرسِ اْخلَاِء َوَحَكى  اْخلَاِء املُْ  .َضمَّ

                                                                                                                                                                                                     
ِريُّ   )٣٣( ،وله من ـه٣٧٥وتويف سنة  ـ،ه٢٨٧ولد سنة  ،هو حممد بن عبداهللا بن حممد بن صالح أبو بكر األهبري املالكي :اْألَْهبَ

 .)فضل املدينة عىل مكة( .قهاألصول يف الف:الكتب

َياُق   )٣٤( ْ ألنه دواء مركب اخرتعه ماغينس ومتمه اندرماخوس القديم بزيادة حلوم األفاعي فيه وهبا كل الفرض وسمي هبذا  :الرتِّ
 ) .١١٢٤القاموس املحيط ( .نافع من لدغ اهلوام السبعية

وهو رشح للمدونة ، هيتم باملذاهب األربعة هـ ٥٤١د عام از املجالس أليب عيل سند بن عنان، وللعله طر :الطَِّراز  )٣٥(
 ) .٢٧٣املذهب ص(.واالستدالل 

هـ بمراكش، ٥٤٤هـ،وتويف ٤٤٦هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، ولد بسبته  :القايض عياض  )٣٦(
 .طفىإكامل املعلم رشح فيه صحيح مسلم، وكتاب الشفا يف حقوق املص: له من املؤلفات

وتويف  هبرات، ـ،ه١٥٠ولد  وهو يف األصل من أبناء خرسان من مدينة هرات، هو القاسم بن سالم البغدادي، :َأُبو ُعبَيَْدة  )٣٧(
 .)الديباج املذهب( .الغريب املصنف غريب احلديث،:له من املؤلفات ،ـه٢٢٤بمكة عام 
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اِجِب َواْألَْفَصُح ِيف اْخلََشاِش َفتُْح اْخلَاِء َقاَل : َقاَل ِيف التَّْوِضيِح  َوُيْؤَكُل َخَشاُش اْألَْرِض : )٣٨(اْبُن اْحلَ
َنِة ُهَو َكَقوْ : َوَذَكاُهتَا َكاْجلََراِد َقاَل ِيف التَّْوِضيِح  َها ، َوَال َبْأَس بَِأْكِل َخَشاِش اْألَْرِض ، لِِه ِيف املَُْدوَّ َوَذَكاُة ، َوَهَوامِّ
ُكوَن َعْن املَْْذَهِب  )٣٩(اْبِن َبِشريٍ َوِيف  .َأْكُل اْخلََشاِش َمْكُروهٌ :  َذلَِك َكَذَكاِة اْجلََراِد َوَقاَل اْلَباِجيُّ  املَُْخالُِفوَن َحيْ

 .َذَكَر املَُْخالُِف اْنتََهى  َظاِهُر املَْْذَهِب َكَام :  )٤٠(اْبُن َهاُرونَ ْستَْقَذَراِت َواملَْْذَهُب ِخَالُفُه َوَقاَل َجَواَز أَْكِل املُْ 

اُت اْألَْرِض َمْكُروَهٌة : ِيف َعاِرَضتِِه َقاَل َمالٌِك  )٤١(اْبُن الَْعَرِيبِّ َوَقاَل  افِ ، َحَرشَ : ِعيُّ َوَقاَل أَُبو َحنِيَفَة َوالشَّ
َمٌة  ٌق ، ُحمَرَّ ِريِمَها َمْعنًى ، َوَليَْس لُِعَلَامئِنَا فِيَها ُمَتَعلَّ ِف َعْن َحتْ َوقُّ َوَال ِألََحٍد َعْن ، َوَال ِيف َذلَِك َشكٌّ ، َوَال لِلتَّ

ملَُْخالُِف َعْن املَْْذَهِب َجَواَز أَْكِل َقْوُل اْبِن َبِشٍري َحَكى ا: َوَقاَل اْبُن َعَرَفَة . اْلَقْطِع بِتَْحِريِمَها ُعْذٌر اْنَتَهى 
                                                        

اِجِب   )٣٨( ولد باإلنسا  اإلسناين وشهرته بابن احلاجب، الكردي الدويني األصل، عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس هو :اْبُن اْحلَ
 .)ر الزكيةوْ شجرة النَّ ( .باإلسكندرية ـه٦٤٦وتويف  ـ،ه٥٧٠عام

 

إبراهيم بن عبدالصمد بن بشري التنوخي املهدوي أبو الطاهر، عامل مالكي حافظ للمذهب، من أهل الرتجيح  هو :اْبن َبِشري  )٣٩(
َف  ، تراجم املؤلفني )١/٢٦٥(الديباج: ينظر[. هـ، وال يعرف تاريخ وفاته٥٢٦يف الفقه، أكمله سنة) التنبيه( واالختيار، الَّ

 )].١/٤٨(، معجم املؤلفني)١/١٤٣(التونسيني
 

يف هو حممد بن هارون الكناين التونيس وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة اإلجتهاد وقد تنازع هو وابن عبد السالم  :اْبُن َهاُرونَ   )٤٠(
 ].) ١/٥٨١(احللل السندسية، )٢٤٣(اإلبتهاج ص نيل: ينظر[. هجرية٧٥٠خمترص ابن احلاجب تويف  مسائل له رشح عىل

صحب أبا بكر  ،، من قضاة األندلس بن أمحد بن العريب فقيه مالكيهو حممد بن عبداهللا بن حممد بن عبداهللا :اْبُن الَْعَرِيبِّ   )٤١(
: ينظر[ .عدوةبال هـ،٥٤٣، وكانت وفاته سنة والقبس رشح موطأ مالك ،أحكام القرآن: كتبهومن  ،الشايش وأبا حامد الطويس

 ].)١٠٥(ص ،تاريخ قضاة األندلس
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ٍء ِمْن  اُه املُْْستَْقَذَراِت َوُكلُّ املَْْذَهِب َعَىل ِخَالفِِه ِخَالُف ِرَواَيِة اْبِن َحبِيٍب َمْن اْحَتاَج إَىل َأْكِل َيشْ اْخلََشاِش َذكَّ
نْ  نُْدِب َوالزُّ نُْفَساِء َواْجلُ وِد َكاْجلََراِد َواْلَعْقَرِب َواْخلُ وِس َواْحلََلِم َوالدُّ رِّ َوالنَّْمِل َوالسُّ وِر َواْليَْعُسوِب َوالذَّ بُ

َباِب اْنتََهى  ِخَريةِ . َواْلبَُعوِض َوالذُّ َواِهرِ َبْعَد َأْن َذَكَر َعْن : َوَقاَل ِيف الذَّ َنْحَو َما َقاَلُه اْبُن َبِشٍري ِيف  )٤٢(اْجلَ
ُه  َها َوالْ ، املُْْسَتْقَذَراِت َما َنصُّ َعَجُب ِمْن َنْقِل اْجلََواِهِر َمَع َقْولِِه ِيف اْلكَِتاِب َال َبْأَس بَِأْكِل َخَشاِش اْألَْرِض َوَهَوامِّ

اِت َواْهلََوامِّ َواْحلَيَّاِت اْنَتَهى ،  ٍء َبِقَي ِمْن اْخلََبائِِث َبْعَد اْحلََرشَ  ِيف  )٤٣(َعْسَكرٍ  اْبنُ َوَقاَل . ُثمَّ َقاَل َوأَيُّ َيشْ
َجاَساِت ُكلَِّها :  )٤٤(اْلُعْمَدةِ  ٍء ِمْن النَّ وُز َأْكُل َيشْ ْستَْقِذَرات ِمْن َخَشاِش اْألَْرِض ، َوَال َجيُ َوَال ُتْؤَكُل اْلَفْأَرُة َواملُْ

ُرُه َكاْحلَيَّاِت ، َكاْلَوَزِغ َواْلَعَقاِرِب  ٌر أَْو ُيَغطِّي َعَىل َوالنَّبَاَتاُت ُكلَُّها ُمَباَحٌة إالَّ . َوَال َما ُخيَاُف َرضَ  َما فِيِه َرضَ
 .اْلَعْقِل اْنَتَهى 

ُل (  َح بِِه َصاِحُب :  )َتنْبِيَهاِن اْألَوَّ َما َذَكَرُه اْبُن َعْسَكٍر ِيف اْلَوَزِغ ِمْن َأنَُّه ِمْن اْخلََشاِش ِخَالُف َما َرصَّ
َهاَرِة  الطَِّراِز َوِخَالُف َظاِهِر َكَالِم اْبِن َعَرَفَة َقاَل ِيف  َشاُش بَِضمِّ اْخلَاِء اْحلََيَواُن الَِّذي : الطَِّراِز ِيف كَِتاِب الطَّ َواْخلُ

                                                        
َواِهر  )٤٢( ، من أكثر ـه ٦١٦ بن نجم بن شاس تويف سنة هو عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة أليب حممد عبداهللا :اْجلَ

 .عىل طريقة الوجيز للغزايلع رتبه الكتب فوائد يف الفرو

وتويف  ،ـه٦٤٤ولد سنة ،مولده ووفاته ببغداد ،فقيه مالكي ،عبدالرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي هو :اْبُن َعْسَكرٍ   )٤٣(
 .ـه٧٣٢سنة

 

 .له تعريف أقف َبْعدُ مل البن عسكر و :الُْعْمَدة  )٤٤(
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مِّ ُخَشاُش اْألَْرِض َوبِاْلَكْرسِ اْلَعْظُم الَِّذي ِيف أَْنِف النَّاَقِة َوبِاْلَفْتِح  )٤٥(ُقْطُرٌب َال َدَم َلُه َقاَل  َشاُش بِالضَّ اْخلُ
ُجُل اْخلَِفيُف الرَّ  نُْفَساُء َوَبنَاُت : ْأِس َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم الرَّ اُر َواْخلُ َّ وُر َواْلَعْقَرُب َوالرصَّ ْنبُ َوُخَشاُش اْألَْرِض الزُّ

َكُبوُت ، َوْرَداَن  َوَال ، َزُغ َوَليَْس ِمنُْه اْلوَ ، َوَما َأْشَبَه َهَذا ِمْن اْألَْشَياِء َوِمْن َهَذا اْلَقبِيِل النَّْمُل َواْجلََراُد َواْلَعنْ
َحاِيل  افِِعيَِّة ،  )٤٦(َشْحَمُة اْألَْرضِ َوَال ، السَّ َشاِش : َوَقاَل َبْعُض الشَّ َا َذاُت َحلٍْم  ؛َوُهَو َغَلٌط ، اْلَوَزُغ ِمْن اْخلُ ِألَهنَّ

نَشِ َوَدٍم ِمْن ِجنِْس   .ى اْنتَهَ  )٤٧(اْحلَ

ُه ِممَّا َلُه َنْفٌس َسائَِلٌة . اْلَوَزُغ اْنتََهى َال ُيْؤَكُل  )٤٨(اْلَكاِيف َوَقاَل اْبُن َعَرَفَة ُهنَا  َهاَرِة بَِأنَّ َح ِيف كِتَاِب الطَّ َوَرصَّ
يٍّ ِذي َنْفٍس َسائَِلٍة َغْريِ إْنَساٍن َكاْلَوَزِغ َنِجٌس َوَنِقيُضَها َطاِهٌر : َفَقاَل ،   .اْآلَدِميِّ َقْوَالِن اْنَتَهى َوِيف ، َفَمْيتَُة َبرِّ

َباَوَما َذَكرَ  َحُة َقاَل ِيف ُه اْبُن َعْسَكٍر ِيف اْلَفْأَرِة ُهَو َأَحُد اْألَْقَواِل الثََّالَثِة فِيَها َوالثَّاِين اْلَكَراَهُة َوالثَّالُِث اْإلِ

                                                        
ألنه كان يدلج إليه فإذا  ؛ويقال أن سيبويه لقبه بذلك ،دبة تدب ال تفرت :والقطرب ،أبو عيل حممد بن املستنري هو :ُقطُْرٌب    )٤٥(

 .وله كتب أرشها املثلث هـ،٢٠٦تويف قطرب سنة  فلقب به، ما أنت إال قطرب ليل،:خرج رآه عىل بابه فقال له
 

لت باخلبز فتقت احلصا شويت وأك وقال القزويني إذا ،دويبة إذا مسها اإلنسان جتمعت وصارت مثل اخلرزة :َشْحَمُة اْألَْرضِ   )٤٦(
 ].)١/٤٠٠(حياة احليوان للدمريي : ينظر[.من املثانة

ُش   )٤٧( نَ أشبه رأسه رأس احليات مجع  حمركة الذباب واحلية كل مايصاد من الطري واهلوام وحرشات األرض أو ما :ةُ يَّ احلَ وَ  اْحلَ
 .)القاموس املحيط(.أحناش

وهو يرسد الفروع وال يذكر األدلة غالبا وهدف مؤلفه  ٤٦٣املدينة أليب عمر بن عبدالرب ولد عام الكايف يف فقه أهل  :الَْكاِيف   )٤٨(
 .فيه وضع خمترص يف الفقه 
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َهاَرِة  )٤٩(التَّْوِضيِح  َوَقاَل اْبُن ُرْشٍد . ْنتََهى أَنَّ املَْْشُهوَر التَّْحِريُم ا )٥٠(التَّْهِذيِب  َجمُْهولِ َوَرَأْيت ِيف : ِيف كَِتاِب الطَّ
َالةِ   .َواْلَقْوُل بِاملَْنِْع ِمْن أَْكلَِها َوَنَجاَسِة َبْوِهلَا أَْظَهُر اْنتََهى : ِيف َرْسِم أَْوَىص ِمْن َسَامِع ِعيَسى ِمْن كِتَاِب الصَّ

َبْوُهلَا َأْي اْلَفْأَرِة : َقاَل اْبُن َحبِيٍب  )٥١(ةِ اْلَواِضَح َوِمْن : َقاَل ِيف النََّواِدِر : َقاَل ِيف التَّْوِضيِح :  )َفْرٌع ( 
ٍب إْحلَاُق اْلَوْطَواِط بِاْلَفْأَرِة ِيف اْلبَْولِ  ا َنِجٌس َوِيف اْلَوِجيِز ِالْبِن َغالَّ  َواللَّْحِم َوَلَعلَُّه ِمْن َوَبْوُل اْلَوْطَواِط َوَبْعُرُمهَ

ِه : ْبُن َعَرَفَة َقاَل ا: الثَّاِين  .ُهنَا َأَخَذُه اْنَتَهى َواَياِت َكَغْريِ َعاِم َظاِهُر الرِّ ُرُم ، َوُدوُد الطَّ َوَقْوُل اْبِن اْحلَاِجِب َال َحيْ
َالِم اْبُن َهاُروَن َملْ أَِجْدُه إالَّ َقْوَل َأِيب ُعَمَر َرخَّ  َعاِم َمَعُه َوَقبَِلُه اْبُن َعْبِد السَّ ُدوِد َص َقْوٌم ِيف أَْكِل َأْكُل ُدوِد الطَّ
َعاِم َوفَِراِخ النَّْحِل لَِعَدِم النََّجاَسِة فِيِه َوَكِرَهُه َمجَاَعٌة َوَمنَُعوا َأْكلَ  ِني َوُسوِس اْلُفوِل َوالطَّ َوَهَذا َال  )٣/٢٣٢(ُه التِّ

ُس ، َوابِّ اْلبَْحِر َال َينُْجُس َما َال َنْفَس َلُه َسائَِلًة َكاْلَعْقَرِب ُهَو َكدَ  )٥٢(التَّْلِقنيِ ُيوَجُد ِيف املَْْذَهِب َوَقْوُل  َوَال ُينَجِّ
َتَهى ، َما َماَت فِيِه  ُزِيلُّ . َوَكَذا ُذَباُب اْلَعَسِل َواْلَباقَِالء َوُدوُد النَّْخِل َيُدلُّ َعَىل ُمَساَواتِِه لَِسائِِر اْخلََشاِش انْ َقاَل اْلُربْ

َني َعَىل أَنَّ اْخلََشاَش َيْفتَِقُر لَِذَكاٍة هَ : َبْعَد ِذْكِرِه َكَالَم اْبِن َعَرَفَة ُقْلت :  لِِه َمْذَهَب اْلَبْغَداِديِّ ، َذا َجَرى َعَىل َمحْ

                                                        
وهو رشح جلامع األمهات البن احلاجب ، أوضح مشكالته وعزا  هـ،٧٦٧إسحاق املالكي ولد عام  خلليل بن :التَّْوِضيِح   )٤٩(

 ) .٢٨٧املذهب (.أقواله 

  .أقف عليِه َبْعدُ مل :التَّْهِذيِب  ُهولِ َجمْ   )٥٠(

،  )٤١١(اصطالح ص: ينظر[ .لعبدامللك بن حبيب السلمي ، وهي ثانية األمهات والدواوين عند املالكية  :الَْواِضَحةِ   )٥١(
 ].)٢٧٩(ص ،املذهب

 .ىل نكت مسائل اخلالف وكذلك من كتبه اإلرشاف ع هـ،٤٢٢لعبدالوهاب بن نرص البغدادي تويف سنة  :التَّْلِقنيِ   )٥٢(
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ُْم ُيبِيُحوَن أَْكَل اْخلََشاشِ  َني َأهنَّ ِه ِمْن َسائِِر ُشُيوِخنَا َعْن اْلبَْغَداِديِّ ْيُتُه ِمْن َغْريِ ُر َوُهَو َظاهِ ، بَِغْريِ َذَكاٍة  َوَالَِّذي َتَلقَّ
اِز َعنُْه َكَام َأْفَتاَنا ِيف َرْوِث  ِة ِيف اِالْحِرتَ َم َولِْلَمَشقَّ َعاِم ملَِا َتَقدَّ َعاِم  املَْْذَهِب ِعنِْدي ِيف ُدوِد الطَّ َر ِيف الطَّ ، اْلَفْأِر إَذا َكثُ

ِة َوَقاَل َقْبَل َنْقلِِه َكَالَم ا ُه ُمْغتََفٌر لِْلِخَالِف فِيِه َولِْلَمَشقَّ .ْبِن َعَرَفَة َفإِنَّ

ْن َأَكَل َمتَْرًة َفَوَجَد فِيَها ُدوَدًة َحيًَّة  ْخِميُّ َعمَّ َفَهْل َيْبَلُعَها َأْو ُيْلِقيَها َوَكيَْف َلْو اْبتََلَعَها َبْعَد ، َوُسئَِل اللَّ
َم اْجلََواُب َعَىل ُدوِد التَّْمِر  اْلِعْلِم بَِذلَِك َهْل اْبتََلَع َطاِهًرا َأْو َنِجًسا َفَيْأَثُم َوِمْثُلُه ُدوُد اْخلَلِّ  َوَشبَُهُه ؟ َفَأَجاَب َتَقدَّ

ُم َوُقبَِل ِيف التَّ  َتَقدِّ ْوِضيِح َقْوُل اْبِن اْحلَاِجِب َواْلَعَسِل أَنَُّه َليَْس بَِحَراٍم اْنتََهى ُثمَّ َذَكَر َكَالَم اْبِن َعَرَفَة َوَكَالُمُه املُْ

نَّه عليه السالم أُوتي بِتَمرٍ عتيقٍ {  )٥٣( َوى أَُبو َداُودرَ  )َفإِْن ُقْلت ( : َوَقاَل  َوَذلَِك ،  }فَجعلَ يفَتِّشه يخْرِج السوس  ،أَ
َواُب ( َيُدلُّ َعَىل التَّْحِريِم َأْو اْلَكَراَهِة  َعاَفِة َنْفِسِه صىل اهللا عليه:  )َفاْجلَ وُز َأْن َيُكوَن َذلَِك ِإلِ ُه َجيُ وسلم َكَام  َأنَّ

بِّ  َعاِم ، َفَعَل ِيف الضَّ َشاِش اْنتََهى ، َفإِْن اْنَفَرَد َعْن الطَّ َلِة اْخلُ .َواَهللاَُّ َأْعَلمُ . َفَال َشكَّ َأنَُّه ِمْن ُمجْ

اٌع َوُسوْبَيا )٥٤(َوَعِصريٌ ( ص  هِ اْلَعِصُري ُهَو َماُء اْلِعنَِب أَ :  ش) َسَكُرُه  ُأِمنَ  )٥٦(َوَعِقيٌد  )٥٥(َوُفقَّ َل َعْرصِ وَّ
اِع َواْلَعِقيُد هُ  وْبَيا َقِريبٌَة ِمْن اْلُفقَّ َخُذ ِمْن اْلَقْمِح َوالتَّْمِر َوَنْحِوِه َوالسُّ اٌب ُيتَّ اُع َرشَ َو اْلَعِصُري إَذا ُعِقَد َعَىل َواْلُفقَّ

                                                        
يف سننه، يف كتاب األطعمة، باٌب يف تفتيش التمر املسوس عند األكل، وعنه يف السنن الكربى للبيهقي وكذا يف شعبه، ورواه   )٥٣(

حه األلباين، حيث قالابن ماجه يف سننه، يف كتاب األطعمة، باب تفتيش التمر،   _)٢١١٣(ح)٥/١٤٩(يف الصحيحة _ :وصحَّ
 .))ناٌد صحيٌح عىل رشط الشيخنيوهذا إس((
 ].)٢/٤٧٦(الدر النقي: ينظر[ .أي املعصور من ماء العنب  :َعِصريٌ   )٥٤(

 .نوع من العصري إذا طال مكثه صار مخراً  :ُسوْبيَا  )٥٥(

 .أغليته حتى غلظ:  وعقدته تعقيداً  عصري العنب، :َعِقيٌد   )٥٦(
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وٌق النَّاِر َقاَل  ُخ َزرُّ يْ ْرَشادِ ِيف  )٥٧(الشَّ ِح اْإلِ اُع َماٌء ُجِعَل  اْلَعِصُري َماءُ :  )٥٨(َرشْ ِه بَِال َزائٍِد َواْلُفقَّ َل َعْرصِ اْلِعنَِب َأوَّ
ى اْنَحلَّ إَليِْه ُدوَن إْسَكاٍر َوِيف اْجلََواِهِر ِهَي َحَالٌل َما َملْ َتْدُخْلَها الشِّ  بِيُب َوَنْحُوُه َحتَّ وْبَيا فِيِه الزَّ ُة املُْْطِرَبُة َوالسُّ دَّ

اٌع َيِميُل إَىل اْحلُمُ  ْسَكاُر ُفقَّ َعِقَد َوَيْذَهَب ِمنُْه اْإلِ ى َينْ ى ، وَضِة َواْلَعِقيُد ُهَو اْلَعِصُري املَْْغِيلُّ َعَىل النَّاِر َحتَّ َسمَّ َوُهَو املُْ
َنِة  اِمِت َقاَل ِيف املَُْدوَّ بِّ الصَّ َبِة : ِعنَْدَنا بِالرُّ ، إَذا َذَهَب ُثُلَثاُه َملْ ُيْكَرْه  َوُكنُْت أَْسَمُع َأنَّ املَْْطُبوخَ ، ِيف كَِتاِب اْألَْرشِ

ى َال ُيْسكَِر َكثُِريُه َحلَّ  ِخَريِة . َفإِْن َأْسَكَر َكثُِريُه َحُرَم َقلِيُلُه اْنَتَهى ، َوَال َأَرى َذلَِك َوَلكِْن إَذا ُطبَِخ َحتَّ َقاَل ِيف الذَّ
َرْت َمائِيَُّتُه اْحَتاَج إَىل :  ْت َفَطبٌْخ َقلِيٌل ِألَنَّ اْلِعنََب إَذا َكثُ َوَذلَِك ُخمَْتلٌِف ِيف أَْقَطاِر اْألَْرِض ، َطبٍْخ َكثٍِري َأْو َقلَّ

َنِة . اْنتََهى  َدوَّ بِيِب َوَمجِيُع : َوَقاَل ِيف املُْ َحَالٌل َما َملْ ُتْسكِْر ِمْن َغْريِ َتْوقِيٍت  )٥٩(اْألَْنبَِذةِ َوَعِصُري اْلِعنَِب َوَنِقيُع الزَّ
 .َالَثِة َواَهللاَُّ أَْعَلُم َوَقْوُل املَُْصنِِّف ُأِمَن َسَكُرُه َراِجٌع إَىل الثَّ ، بِاملَْْعنَى . َوَال َهْيَئٍة اْنَتَهى ،  بَِزَمانٍ 

                                                        
وٌق   )٥٧( ُخ َزرُّ يْ  ،رشح إرشاد ابن عسكر: ومن مؤلفاته ـ،ه ٨٩٩املتويف سنة الربنيس الفايس   أمحد بن أمحد بن عيسىهو: الشَّ

  ].)٢٦٧ (ص، ر الزكيةْوشجرة النَّ : ينظر[ .ورشحان عىل الرسالة للقريواين ،ورشح خمترص ابن خليل

 

ْرَشاد  )٥٨( ِح اْإلِ وقل :َرشْ يُْخ َزرُّ  .لشَّ

أو  ألن الذي يتخذه يأخذ متراً  ؛وسمي نبيذاً ، لنبيذ وأنبذه، ونبذت تنبيذا إذا اختذتها: مجع نبيذ وأصلها يف اللغة نبذ :اْألَْنبَِذةِ   )٥٩(
 ].لسان العرب: ينظر[ .عليه املاء ويرتكه حتى يعود فيصري مسكراً  أو سقاءٍ  فينبذه يف وعاءٍ  زبيباً 
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ْرَشاِد َأْيًضا  ِح اْإلِ ِريِم اْلَقْدِر املَُْغطِّي مِ : َوَقاَل ِيف َرشْ ا َما ُيَغطِّي اْلَعْقَل َفَال ِخَالَف ِيف َحتْ ٍء َوَأمَّ ، ْن ُكلِّ َيشْ

َام ِهَي أَْرَبٌع اْخلَْمُر ، )٦٠(}ما أَسكَر كَثريه فَقَليلُه حرام { َوَما َال ُيَغطِّي ِمْن املُْْسكِِر َكَام ُيَغطِّي لَِقْولِِه عليه السالم  َوإِنَّ
ٌة َوَنْشَوٌة ،  َوَقْد اُْخُتلَِف ،  )٦١(َواْلبَنُْج َوِهَي اْحلَِشيَشةُ ، ْحلََواسِّ َوُيَغيُِّب اْلَعْقَل ُدوَن ا، َوُهَو َما فِيِه َطَرٌب َوِشدَّ

َر َخيَّاَالٍت ُدوَن َتْغيِيِب َحَواسَّ  ٍة ، َوَال َنْشَوٍة ، َوَال َطَرٍب ، َهْل ِهَي ُمْسكَِرٌة َأْو ُمْفِسَدٌة َواملُْْفِسُد َما َصوَّ َوَال ِشدَّ
ِريِم اْلَقْدرِ ،  ْشَخاشِ  َلَبنُ َوُهَو ، املُْْفِسِد َواْألَْفُيوُن  َوَال ِخَالَف ِيف  َحتْ َوَال َيْذَهُب بِاْلَعْقِل ، ُيَغيُِّب اْحلََواسَّ  )٦٢(اْخلَ

اِهُر أَنَّ اْلَقنِْقيَط  ِريَقةَوالظَّ ْفِسَداِت )٦٣(َوالدَّ ٍء ،  َ ِمْن املُْ ْف ِيف َذلَِك َعَىل َيشْ ْوَزاءُ َفاْنُظْرُه ، َوَملْ أَقِ  ِمنْ  )٦٤(َواْجلَ
                                                        

ُريُه يف جامعه، يف  والرتمذي، بإسناٍد متَّصٍل رجاله ثقاتيف مسنده  اإلمام أمحدأخرجه   )٦٠( كتاب األرشبة، باب ما جاء َما َأْسَكَر َكثِ
، يف كتاب األرشبة، باب النهي عن املسكر، وأبو داود، ))َغِريٌب ِمْن َحِديِث َجابِرٍ  َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ (( :وَقاَل َأُبو ِعيَسى َفَقِليُلُه َحَراٌم، 

، يف كتاب األرشبة، باب َما وابن ماجهحسن احلديث،  عدا داود بن أيب الفرات األشجعي وهو صدوق بإسناد حسن رجاله ثقات
ُريُه َفَقِليُلُه َحَراٌم، من طريقني، أحدمها عدا شعيب بن حممد السهمي وهو  وإسناده حسن، رجاله ثقاتمن طريق جابر : َأْسَكَر َكثِ

هِ : صدوق حسن احلديث، واآلخر ٍب، َعْن َأبِيِه ، َعْن َجدِّ ، وإسناده ضعيف؛ ألن يف اإلسناد حممد بن مسلم من طريق َعْمِرو ْبِن ُشَعيْ
. عدا حممد بن مسلم القريش وهو صدوق إال أنه يدلس واإلسناد رجاله ثقاتالقريش مدلس ومل يرصح بالسامع من شيخه، 

حه األلباين  .واحلديث له شواهد عديدة يف السنن واملسانيد واملعاجم وهو بمجموع طرقه حديٌث حسٌن صحيح، وصحَّ
 )].٨/٤٣(واءاإلر[

قال ابن تيمية مل يتكلم عنها األئمة األربعة وال غريهم من السلف ألهنا مل تكن موجودة يف زماهنم وإنام ظهر يف : احلشيشة   )٦١(
 )١١٦، السياسة الرشعيةص ٢٢٢ص ٣٤جمموع الفتاوى ج( .أواخر املائة السادسة وأوائل املائة السابعة 

ْشَخاش  )٦٢(  ].القاموس املحيط: ينظر[ .منوم خمدر مربد هو نبات :لَبَُن اْخلَ

ِريَقة  )٦٣(  .احلجفة، تتخذ من اجللود ويقال للخمر درياقة عىل النسب:والدرقة بمعنى :الدَّ
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َراِت  َني بَِطْرِحَها ِيف اْلَواِدي ، املَُْخدِّ ُه ، َوَأْفتَى َبْعُض ُشُيوِخنَا اْلَفاِسيِّ اَها : َفَقاَل َغْريُ ْمُتُه إيَّ َلْو ُاْستُْفتِيُت َعَلْيِه َلَغرَّ
ُني َفَكِرَهُه  ا الطِّ ازِ َفاْنُظْر َذلَِك َوأَمَّ ِص ِمْن َوَيْدُخُل فِيِه َما َيْفعَ ،  )٦٥(اْبُن املَْوَّ مَّ يُّوَن َمَع اْحلِ ،  )٦٦(الطَّْفلِ ُلُه املِْْرصِ

ْ أَقِْف فِيِه َعَىل نَصٍّ  )٦٧(املَْْغَرةِ َوَهْل َما َيْصنَُع بِِه َأْهُل املَْْغِرِب ِمْن  َوَال ، اْهلَِريِس ِمْن َذلَِك َأْو ِهَي َكاملِْْلِح َمل
ِح  .َفاْنُظْر َذلَِك اْنَتَهى ، َسِمْعت فِيِه َشْيئًا  ْ ِل الرشَّ َوَحَكى َخلِيٌل َعْن ُشُيوِخِه ِخَالًفا ِيف اْحلَِشيَشِة : َوَقاَل ِيف أَوَّ

ِريُم اْلَقلِيِل َوَتنِْجيُس اْلَعْنيِ َوُلُزوُم اْحلَدِّ َوَقاَل  )٦٨( الَْقَراِيفُّ َهْل ِهَي ُمْسكَِرٌة َأْم َال ؟ َوَقاَل  ْبنِي َعَليِْه َحتْ  املَْْغِرِيبُّ َينُ

                                                                                                                                                                                                     
ْوَزاءُ   )٦٤(  .السقية الواحدة من املاء،ورضب من العنب: برج يف السامء واجلوزة :اْجلَ

 ـ،ه٢٨١وقيل  ـ،ه٢٦٩وتويف سنة  ،بدمشق ـه١٨٠ولد يف رجب سنة  ،دراينحممد بن إبراهيم بن زياد اإلسكن :ازابن املوَّ   )٦٥(
، وتفقه عىل عبداهللا بن عبد احلكم ،، تأثر باملدرسة املرصية حيث أكثر تالميذ مالك هناك ابن املاجشونتفقه عىل ،شهر ذي القعدة
 ،ومتيز منهجه ببناء الفروع عىل األصول ،املوازية :، له كتاب مشهور يف الفقه اسمهروى عنه ابنه بكر وابن ميرس ًا،كان فقيها زاهد

اخلريش عىل خمترص خليل  ،كتاب مجهرة تراجم فقهاء املالكية،)١٣٦(ص، اصطالح املذهب املالكي: ينظر[.وله كتاب الوقوف
)١/٤٩(.[ 

بالكرس يطلق عىل عدة معان و .الرخص الناعم من كل يشء: ياق هو بالفتح يطلق عىل عدة معان ولعل أنسبها للس :الطَّْفلِ   )٦٦(
 .لصغري من كل يشء أو سقط النارولعل أنسبها هو ا

 ].لسان العرب ،القاموس املحيط: ينظر[. طني أمحر يصبغ به: دة معان منها يطلق عىل ع :املَْْغَرة  )٦٧(

 ،ورشح اجلالب ،الذخرية :من كتبهو ،بو العباس الصنهاجي املرصيأ ،وهو شهاب الدين أمحد ابن إدريس القرايف :الَْقَراِيفُّ    )٦٨(
ودفن هـ، ٦٨٤وتويف رمحه اهللا عام  ،العز بن عبد السالم :ومن أشهر شيوخه ،وكتاب رشح األربعني ،ورشح املحصول للرازي

 ].)١/٢٠٥(الديباج املذهب: ينظر[ .بالقرافة
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َام َذلَِك َبْعَد َقْليَِها َوَتْكيِيِفَها َال َقبَْل َذلَِك  :)٦٩( َا َطاِهَرٌة اْنَتَهى ، إنَّ ِل املُْْختََرصِ ِيف َفْصِل الطَّاِهِر . َفإِهنَّ َم ِيف أَوَّ َوَتَقدَّ
ْسكَِر اْلَكَالُم َعَىل َذلَِك بِ  ُت َما َال َدَم َلُه ِعنَْد َقْوِل املَُْصنِِّف إالَّ املُْ .َفَراِجْعُه َوَاهللاَُّ أَْعَلمُ َام فِيِه كَِفاَيٌة َميِّ

ُل (  َأْسَامُء اْألَْنبَِذةِ أَْرَبَعَة َعَرشَ : )َفائَِدٌة (  ُثمَّ ُيْلَقى َعَلْيِه املَْاُء ، َوُهَو ُبْرسٌ ُيَرضُّ : )٧٠( اْلَفِضيُخ ) : اْألَوَّ
ُل َأْوَجُه َولَِذا  ُه َيْفَضُخ َوُيَقاُل َلُه اْلَفُضوُخ َواْألَوَّ َقاَل أَُبو ُعَمَر َليَْس بِاْلَفِضيِخ َوَلكِنَُّه اْلَفُضوُخ إَشاَرًة إَىل َأنَّ

أَْس َواْلَبَدَن  اُب اْلَعَسِل ،  )٧١(الْبِْتعُ ) : الثَّاِين . ( الرَّ ِعِري  )٧٢(النَّْزرُ ) : الثَّالُِث . ( َوُهَو َرشَ َخُذ ِمْن اْلَبزِّ َوالشَّ َوُيتَّ

ابُِع . ( َعاَدًة  اءُ ) : الرَّ ِديِث  )٧٣(اْلُغَبْريَ َرِة َيْصنَُعُه ، )٧٤(}فَإِنَّها خمر الْعالمِ  ،إياكُم والْغُبيراء {  َوِيف اْحلَ اُب الذُّ َوُهَو َرشَ
                                                        

الديباج : ينظر[. ـه ٧٣٧تويف  ،له كتاب املدخل ،ملغريباملعروف بابن احلاج ا ،حممد بن حممد أبو عبداهللا العبدري :املَْْغِرِيبُّ   )٦٩(
 ].)٢/٣٠١(املذهب

القاموس املحيط : ينظر[ . العنب ورشاب يتخذ من برس مفضوخكرسه ، والفضيخ عصري ،فضخه: يف اللغة: الَْفِضيُخ   )٧٠(
 ].،املصباح املنري

عُ   )٧١( القاموس : ينظر[ .عىل وزن عنب ، والنبيذ يبتع اختذه وضعه نبيذ العسل املشتد وجييء: بكرس الباء وسكون التاء  :الْبِتْ
 ].املحيط

ْزرُ   )٧٢(  ].القاموس املحيط: ينظر[.ورد يف اللغة املزر ، نبيذ الذرة والشعري  :النَّ

اءُ   )٧٣( ْريَ  ].العرب لسان: ينظر[.السكركة وهو رشاب يعمل من الذرة يتخذه احلبس وهو يسكر :الُْغبَ

كتاب األرشبة باب من رشب [_؛اللفظ إال يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة، ينقله عن ابن أيب شيبة مل أجده هبذا   )٧٤(
 ((: _]يف كتاب األرشبة، يف اخلمر وما جاء فيها[ _بلفظ أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه بينام الذي _]اخلمر أتى عطشانًا يوم القيامة

اَء  ْريَ اُكْم َوالُْغبَ ِر الَْعاَملِ إيَّ َا ُثُلُث َمخْ هنَّ َا َمخْرٌ  ((: بلفظ _باب القاف_ وأخرجه الطرباين يف معجمه الكبري، ))َفإِ هنَّ اَء َفإِ ْريَ اُكْم َوالُْغبَ ، )) إِيَّ
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ْكَرَكةُ َوُهَو ، اْحلََبُش  ِني َوإِْسَكاِن اْلَكاِف  )٧٥(السُّ َوُهَو اِالْسُم ، ثَّانَِيُة َمْفُتوَحٌة َوَقْد ُتَضمُّ َواْلَكاُف ال، بَِضمِّ السِّ
اِدُس . ( اْخلَاِمُس  ُ ) : السَّ ُ بِالنَّاِر َأْو بَِام ُيْلَقى فِيِه َحتَّى َيْسُكَن َغَلَياُنُه ، املَُْغريَّ َوَينَْحِرُف َعْن َحالِِه ، َوُهَو َما ُيَغريَّ

َرضُّ بِاْلبََدِن  ابُِع . ( إَىل َما ُهَو أَ ِعِري ،  )٧٦(َعةُ اجلِْ ) : السَّ اُب الشَّ الثَّاِمُن َوالتَّاِسُع َواْلَعاِرشُ َواْحلَاِدَي . ( َوُهَو َرشَ

                                                                                                                                                                                                     

َب اْخلَْمَر َأَتى َعْطَشاًنا َيْوَم اْلِقيَاَمِة ، َأَال َفُكلُّ ُمْسِكرٍ (( : بلفظ واإلمام أمحد يف مسنده ٌر ،  َمْن َرشِ اءَ َمخْ ْريَ اُكْم َوالُْغبَ ، بإسناد حسن )) َوإِيَّ
وأخرجه . رجاله ثقات، عدا حييى بن أيوب الغافقي وهو صدوٌق حسن احلديث، وعبيد اهللا بن زحر الضمري وهو صدوٌق خيطئ

اءَ إِنَّ اهللاََّ َحرَّ  ((_]اهللا حرم عىل أمتي الغبرياء: باب[_:بلفظ اإلمام أمحد يف األرشبة _أيضاً _ ْريَ تِي الُْغبَ ، بإسناد حسن رجاله )) َم َعَىل ُأمَّ
ِر الَْعاَملِ  ((: اسناده حسٌن دون لفظة :واحلديث. ثقات، عدا عمرو بن الوليد بن عبدة القريش وهو صدوٌق حسن احلديث َا َمخْ هنَّ  ))َفإِ

 ].املسند بتحقيق الوزارة[فإسنادها ضعيف 

ك  ((: ، قال_]يف كتاب األرشبة، باب حتريم اخلمر[_للموطأويف رواية حييى الليثي   )٧٥( ُت َزْيَد ْبَن َأْسَلَم : َقاَل َمالِ اُء : َفَسأَلْ ْريَ َما الُْغبَ
يف معرفة السنن واآلثار، [_البيهقي، وإسناده ضعيف؛ ألن به موضع إرسال وباقي رجاله ثقات، وعند )) ِهَي اْألُْسَكْرَكةُ : ؟ َفَقاَل 

ٌك ، َعْن َزْيٍد (( : _]د فيها، باب ما أسكر كثريه فقليله حراميف كتاب األرشبة واحل ْكُرَكةُ : َقاَل َمالِ  .))َهَذا ُمْرَسٌل .  ِهَي السُّ

َعةُ   )٧٦(  ].لسان العرب: ينظر[. )هي النبيذ املتخذ من الشعري ، واجلعة من األرشبة  :اْجلِ
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َالءُ  )٧٧(اْلَباَذُق ) : َعَرشَ  ْخَتُج  )٧٨(َوالطِّ ْمُهوِريُّ َوالنَّ ى َيْرِجَع إَىل النِّْصِف َأْو الثُُّلِث  )٧٩(َواْجلُ ُه َحتَّ ُهَو املَْْطُبوُخ ُكلُّ
اُء ُهَو َنبِيُذ ) :  الثَّاِينَ َعَرشَ (  ْرسِ املُْزَّ نَْتمِ َوقِيَل ُهَو النَّبِيُذ ِيف  )٨٠(الْبُ ِت  )٨١(اْحلَ املُْْقَدى ) الثَّالَِث َعَرشَ (  )٨٢(َواملَُْزفَّ

َسُب إَىل َقْرَيٍة ِمْن ُقَرى دَِمْشَق ُيَقاُل َهلَا َمْقِدَيُة َقاَل  اٌب ُينْ اِل َرشَ َوُهَو ِعنِْدي ،  )٨٣(يِّ اْبُن اْألَْنبَارِ بَِفْتِح الدَّ
يِِّد اْلبََطْليُوِيسُّ بَِتْشِديِدَها َقاَل  اَل  )٨٤(اْبُن السَّ َد الدَّ ِفيِفَها َفَمْن َشدَّ اِل َوَختْ وُز بَِتْشِديِد الدَّ ِح أََدِب اْلكِتَاِب َجيُ ِيف َرشْ

                                                        
 ].القاموس املحيط: ينظر[ .يدا وهو مسكر ما طبخ من عصري العنب أدنى طبخة فصار شد :الْبَاَذُق   )٧٧(

َالءُ   )٧٨( القاموس : ينظر[ . بكرس الطاء املشددة اخلمر وهو القطران بفتح التاء وكرس الطاء وكل ما يطىل به وهو خاثر املنصف :الطِّ
 ].املحيط

ْمُهوِريُّ   )٧٩( قال ،  شديداً  ع يف األوعية فيأخذه أخذاً رشاب حمدث وأصله أن يعاد عىل البختج املاء يذهب منه ثم يطبخ ويود :اْجلُ
 .اسم رشاب يسكر :أبو عبيد

ْرس   )٨٠(  ].لسان العرب، القاموس املحيط: ينظر[. منها التمر قبل أن يرطبيطلق عىل عدة معان  :الْبُ

نْتَم  )٨١(  )١٤١٩القاموس املحيط (اجلرة اخلرضاء وشجرة احلنظل وأرض السحائب السود  :اْحلَ

 ].القاموس املحيط: ينظر[ .القار ، واملزفت املطيل به: بالكرس لزفت ا: املزفت  )٨٢(

، أحد أعالم األدب يف عرصههـ،  ٢٧١، ولد ببغداد سنة بشار األنباري هو أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد :اْبُن اْألَْنبَاِريِّ   )٨٣(
 ].كتاب األضداد: ينظر[ .وغريب احلديث ،أدب الكاتب :ومن مؤلفاته

يِِّد الْبَطَْليُوِيسُّ   )٨٤( املقنع يف : ومن كتبه، يب، شاعر، زاهد، أدأبو أيوب البطليويس فقيه ،هو سليامن بن حممد بن بطال: اْبُن السَّ
 ].)١/٥٦٣(مجهرة تراجم الفقهاء املالكية : ينظر[ .ـه ٤٠٢وأدب املهموم وغريها، كانت وفاته سنة  ،مسائل األحكام
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َف  اِم َوَمْن َخفَّ اِل َوِهَي ِحْصٌن بِِدَمْشَق َجَعَلُه َمنُْسوًبا إَىل َمَقدَّ َوِهَي َقْرَيٌة بِالشَّ َفِة الدَّ اَل َنَسبَُه إَىل َمْقِدَيَة ُخمَفَّ الدَّ
اِل . َمْعُروٌف اْنَتَهى  ْخِفيِف الدَّ َحاِح بِتَ اِم ، َوَضَبَطُه ِيف الصِّ ُه ِيف َذلَِك َصاِحُب ، َوَنَسبَُه إَىل َقْرَيٍة بِالشَّ َ َوَومهَّ

ابَِع َعَرشَ ( اْلَقاُموِس  ى َيْغِيلَ ، َوُهَو أَْن ُيْشَدَخ اْلِعنَُب ،  )٨٥(لَْعْصُف ا) : الرَّ َخُذ ، ُثمَّ ُيْعَمل ِيف ِوَعاٍء َحتَّ َوَقْد ُيتَّ
ْبِس  ُه َنبِيٌذ ، َوُهَو َعَسُل التَّْمِر َوُكلُّ َمْطُعوٍم ، ِمْن الدِّ َخَذ ِمنْ ُه ُيْمكُِن َأْن ُيتَّ ِه َعَىل َوَقْد َأَراَح اهللاَُّ ِمْن َذلَِك كُ ، َفإِنَّ لِّ

 .)٨٦(}كُلُّ مسكرٍ حرام { لَِساِن َنبِيِِّه َفَقاَل 

وَرةِ َما َيُسدُّ ( ص  ُ َف بِ َلَعلَّ : )٨٧(اْبُن َغاِزيٍّ َقاَل : ش ) َولِلرضَّ  .يَُسدُّ ُه َما ُيْشبُِع َفتََصحَّ

ُص بِ :  )٨٨(ِالْبِن َجزِّيَقاَل ِيف اْلَقَوانَِني  : )َتنْبِيٌه (  خَّ . َأْكِل املَْْيَتِة اْلَعاِيص بَِسَفِرِه َعَىل املَْْشُهوِر اْنتََهى َوَيَرتَ
ِم َقاَل اْلُقْرُطبِيُّ ِيف ُسوَرِة اْلبََقَرِة  ِخَريِة َوَقاَل ِيف التَّْوِضيِح ِيف َباِب التَّيَمُّ ُه َجيُِب َعَلْيِه اْألَْكُل : َوَنْحُوُه ِيف الذَّ ، إنَّ

                                                        
 ].خمتار الصحاح :ينظر. [أي كزرع أكل حبه وبقي نبته) كعصف مأكول ( ومنه قوله تعاىل  بقل الزرع :الَْعْصُف   )٨٥(

، )٤٠٢٤(، يف كتاب املغازي، باب بعث أيب موسى ومعاذًا إىل اليمن قبل حجة الوداع، حأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه )٨٦(
 ).٣٧٣٣(مخر حرام، ح ، يف كتاب األرشبة، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كلومسلم يف صحيحه

شفاء الغليل يف  :، ومن كتبهخامتة علامء املغرب وآخر حمققيهم ،، حافظ خطيبحممد بن أمحد العثامين املكنايس :اْبُن َغاِزي  )٨٧(
، اصطالح املذهب عند املالكية: ينظر[ .هـ٩١٩وغريها وتويف ستة  ،ونظائر الرسالة ،والكليات الفقهية ،حل مقفل خليل

 ].)٤٩٥(ص

بغرناطة توىل اخلطابة يف ريعان شبابه يف اجلامع هـ،  ٦٩٣ولد سنة  ،حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الغرناطي :ابن َجزِّي  )٨٨(
 :، من مصنفاتهـه٧٤١ه وأصول الدين، تويف سنة األعظم وكان متطلعا يف اللغة والقراءات والتفسري واحلديث وأصول الفق
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َفَلْم َتْستَطِْع ، ْن َهَذا املَْْعنَى َما إَذا َخاَفْت املَْْرأَُة َعَىل َنْفِسَها املَْْوَت ِمْن اْجلُوِع أَْو اْلَعَطِش َومِ ، َوَلْو َكاَن َعاِصًيا 
َن َنْفَسَها  ُجِل ُيْكَرُه عَ  ؛َذلَِك إالَّ ِممَّْن أََراَد َوْطَأَها َفَلَها َأْن ُمتَكِّ َنا َقاَلُه ِيف ِألَنَّ َذلَِك إْكَراٌه َوَلْيَسْت َكالرَّ َىل الزِّ

ُد َمْن َيُسدُّ َرَمَقَها إالَّ النََّواِدِر َعْن َسْحنُوٍن ِيف كَِتاِب اْبنِِه َوَذَكَرَها املَُْصنُِّف ِيف َفْصِل َأْرَكاِن الطََّالِق َكاملَْْرَأِة َال َجتِ 
.اَهللاَُّ أَْعَلُم وَ ، َوَتَكلََّم َعَلْيَها اْبُن َغاِزيٍّ ُهنَاَك ، ملَِْن َيْزِين ِهبَا 

ُت َعَىل ِخنِْزيٍر ( ص  َم املَْيِّ نِْزيُر : َقاَل ِيف اْلَقَوانَِني :  )َفْرٌع ( : ش  )َوُقدِّ كَِل  اْخلِ  .ُيْستََحبُّ َلُه َتْذكِيَتُهُ  إَذا أُ

ِمِه ( ص  يْ : ش  )َوَصْيٍد ملُِْحِرٍم َال َحلْ َمٌة َعَىل الصَّ ِب ِد لِْلُمْحِرِم َقاَل ِيف َيْعنِي َأنَّ املَْْيَتَة ُمَقدَّ الَّ إالَّ :  )٨٩(اْجلَ
ًة َخيَاُف َعَىل َنْفِسِه ِمْن َأْكلَِها اْنَتَهى  َ جِّ ملََّا َأْن َذَكَر . َأْن َتُكوَن املَْْيَتُة ُمَتَغريِّ َوَكَذلَِك َذَكَر ِيف التَّْوِضيِح ِيف َباِب اْحلَ

ُل بِ : اْلَقْوَلْنيِ َقاَل  َها َوُقيَِّد اْألَوَّ َشى َعَىل َنْفِسِه ِمنْ ًة َخيْ َ َغريِّ .َام إَذا َملْ َتُكْن ُمتَ

ا َألََكَلُه : َقاَل اْبُن ُرْشٍد ِيف َرْسِم َتْأِخِري َصَالِة اْلِعَشاِء :  )َفْرٌع (  ْيَد ، َوَلْو َوَجَد ِمحَاًرا َأْهلِي  َوَملْ َيْأُكْل الصَّ
َامِر اْألَْهِيلِّ  ْسِم املَْْذُكوِر . اْنتََهى  لِِالْختَِالِف ِيف اْحلِ َالِة ِمْن الرَّ .ِمْن َسَامِع اْبِن اْلَقاِسِم ِمْن كَِتاِب الصَّ

                                                                                                                                                                                                     

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : ينظر[ .املبني يف قواعد عقائد الدينلنور وا ،تقريب الوصول إىل علم األصول
 ].)٣/٢٠(، اإلحاطة يف أخبار غرناطة )٥/٥١٤(

ِب   )٨٩( الَّ ذ عنه القايض ، أخ، تفقه بأيب بكرة األهبري ـه٣٧٨تويف سنة  ،هو عبيداهللا بن احلسني بن احلسن البرصي :اْجلَ
كتاب يف مسائل  :منها ،تأليفات ة، له عدشيخ املالكية، وما خلف ببغداد يف املذهب مثله: بيوقال الذه. عبدالوهاب والطائي

اصطالح املذهب : ينظر[ ).خمترص اجلالب)(اجلالب(واشتهر هذا الكتاب بني الفقهاء باسم  ،والتفريع ،، ورشح املدونةاخلالف
 ].)٢/٨٠٩(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )٢٣٤(ص، املالكي
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ِمِه َقاَل ِيف اْلَقَوانَِني : َقاَل اْبُن َغاِزيٍّ : ش  )َوَطَعاِم َغْريٍ ( ص  : َطَعاٌم بِاْجلَرِّ َمْعُطوٌف َعَىل َقْولِِه َال َحلْ
َوْلَيْقتَِرصْ ِمنُْه َعَىل ، َوَضِمنَُه َوقِيَل َال َيْضَمُن ، َطَعاَم اْلَغْريِ َأَكَل الطََّعاَم إْن َأِمَن َأْن ُيَعدَّ َساِرًقا َوإَِذا َوَجَد َمْيتًَة وَ 

ُد ِمنُْه اْنتََهى ، ِشبَِعِه  .َوَال َيَتَزوَّ

ِجُس ( ص  ُم النَّ ُم النَِّجُس : َشِمَل َقْوُلُه : ش  )َواملَُْحرَّ َحرَّ َم  َواملُْ ُت َما  ؛الدَّ اِهِر َميِّ َم ِيف َفْصِل الطَّ ُه َقدَّ ِألَنَّ
َم املَْْسُفوَح  ِخَريِة ، َال َدَم َلُه أَنَّ الدَّ ْخِميُّ : َوَلْو ِمْن َسَمٍك َوُذَباٍب َنِجٌس َوَقاَل ِيف الذَّ َوَدُم َما َال ُيْؤَكُل : َقاَل اللَّ
ُرُم َقلِيُلُه َوَكثُِريُه  ُمُه َحيْ ُرُم  .َحلْ َكاِة َكَذلَِك َوَبْعَدَها َحيْ َوَليَْس َأْعَىل ُرْتبًَة ِمْن َحلِْمِه َوَدُم َما ُيْؤَكُل َحلُْمُه َقْبَل الذَّ

اُة َقْبَل َتْقطِيِعَها َوُظُهوِر َدِمَها َكاملَْْشِويَّ ، املَْْسُفوُح  ْعِمَلْت الشَّ ْبِح َفإِْن اُْستُ ِري ِعنَْد الذَّ ِة َجاَز َأْكُلَها َوُهَو الَِّذي َجيْ
َفاًقا  ُم ، اتِّ َعْت َفَظَهَر الدَّ ًة َقاَل ، َوإِْن ُقطِّ َباَحَة َعَىل َما َملْ َيْظَهْر َنْفًيا ِحلََرِج التََّتبُِّع َوَمرَّ ًة َحَراٌم َوَمحََل اْإلِ : َفَقاَل َمرَّ

ُم َبْعَد َذلَِك َجاَز أَ  َتاُج إَىل َذَكاٍة َحَالٌل لَِظاِهِر اْآلَيِة َفَلْو َخَرَج الدَّ َوُهَو اْحلُوُت َفَعَىل ، ْكُلُه ُمنَْفِرًدا َوَدُم َما َال َحيْ
ُرُم ، اْلَقْوِل بَِطَهاَرتِِه َحَالٌل َواْلَقْوُل بِنََجاَستِِه َوَعَدِم ِحلِِّه َأْوَىل  َوَما َليَْس َلُه َنْفٌس َسائَِلٌة َعَىل اْلَقْوِل بَِذَكاتِِه َحتْ

َكاِة ُرُطوَبُتُه َقبْ  تََلُف فِيَام َظَهَر َبْعَدَها ، َل الذَّ َتَلُف فِيِه إَذا ، َوَعَىل اْلَقْوِل بَِعَدِمَها ، َوُخيْ َفَقْبَلَها َوَبْعَدَها َسَواٌء ُخيْ
.َفاَرَق 

فْ :  )َفْرٌع (  ِم َال ُيوَجُد ِيف َوَسِط ُصَفاِر اْلَبيِْض أَْحيَاًنا ُنْقَطُة َدٍم َفُمْقَتَىض ُمَراَعاِة السَّ ِح ِيف َنَجاَسِة الدَّ
ُه اْنتََهى ، َوَقْد َوَقَع اْلبَْحُث فِيَها َمَع َمجَاَعٍة ، َتُكوُن َنِجَسًة  َكَالُمُه ِمْن كَِتاِب اْألَْطِعَمِة َوَشِمَل . َوَملْ َيْظَهْر َغْريُ

َخُذ  َوَمْذَهُب َأِيب َحنِيَفَة َأنَّ َما َكاَن ِمنْ ، َكَالُمُه َأْيًضا اْخلَْمَر  تَّ ُرُم َأْسَكَر َأْو َملْ ُيْسكِْر َواملُْ َغْريِ النَّْخِل َواْلَكْرِم َال َحيْ
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ُرُم ِمنُْه َما َأْسَكَر إالَّ اْلَقلِيَل َقاَلُه ِيف اْلَقَوانَِني َوَمْذَهُب َصاِحبَيِْه  بِيِب َحيْ َوُهَو املُْْفتَى بِِه إنَّ َما ، ِمْن التَّْمِر َوالزَّ
ا َواَهللاَُّ َأْعَلُم َأْسَكَر َحرَ  ِمهَ بِيِب َوالتَّْمِر أَْو َغْريِ .اٌم  َكاَن ِمْن الزَّ

ِب :  )َفْرٌع (  ْت : َقاَل ِيف اْجلَالَّ ْت ُظُروُفَها َأْو ُشقَّ ْسلِِمَني ُأِريَقْت َعَليِْه َوُكِرسَ ٌر ِمْن املُْ َوَمْن ُوِجَد ِعنَْدُه َمخْ
َفِقيَل ُتْكَرسُ ، َقْوُل ُهَو أََحُد اْألَْقَواِل الثََّالَثِة ِيف اْلَقْوَلْنيِ َواْخُتلَِف ِيف ُظُروِف اْخلَْمِر َوَهَذا الْ . َتأِْديًبا َلُه اْنَتَهى 

َها َوُيَشقُّ َما أَْفَسَدْتُه اْخلَْمُر ، َمجِيُعَها َوُتَشقُّ  ائَِحُة  َوَال َينَْتِفُع بِِه ُدوَن َما ُينْتََفُع بِِه إَذا، َوِقيَل ُيْكَرسُ ِمنْ َزاَلْت ِمنُْه الرَّ
َقاُق  ا الزِّ تََفُع ِهبَا ، َوِقيَل أَمَّ ا اْلِقَالُل ، َفَال ُينْ َتْنيِ ، َوَأمَّ تََفُع ِهبَا اْنَتَهى ، َفيُْطَبُخ فِيَها املَْاُء َمرَّ َوَقاَل اْلُقْرُطبِيُّ ِيف . َوُينْ

ِح َحِدي ِع ِيف َرشْ ِح ُمْسلٍِم ِيف كَِتاِب اْلبَيْ اِوَيِة ِمْن اْخلَْمِر َرشْ فِيِه َدلِيٌل َعَىل َأنَّ أََواِين اْخلَْمِر إَذا َملْ َتُكْن : ِث إْهَداِء الرَّ
وُز اْستِْعَامُهلَا ِيف َغْريِ اْخلَْمِر إَذا ُغِسَلْت اْنَتَهى  ُه َجيُ اًة بِاْخلَْمِر أَنَّ اٌر بِ . ُمَرضَّ َد َقْوِل املَُْصنِِّف َوَفخَّ َم ِعنْ اٍص َوَتَقدَّ َغوَّ

ٌء ِمْن َهَذا املَْْعنَى  .َيشْ

ا اْخلَْيُل َفَذَكُروا فِيَها ُهنَا َثَالَثَة أَْقَواٍل : ش  )َوَبْغٌل َوَفَرٌس َوِمحَاٌر ( ص  َباَحَة ، املَْنَْع : أَمَّ ، َواْلَكَراَهَة َواْإلِ
ُكوا ُهنَا ِيف اْلبَِغاِل َواْحلَِمِري إالَّ املَْنَْع َوالْ  َهاَرِة ، َكَراَهَة َوَملْ َحيْ َباَحَة ِيف التَّْوِضيِح ِيف كَِتاِب الطَّ َوَنَقَل املَُْصنُِّف اْإلِ

ِح َقْولِِه َواْلبََقُر ُتْذَبُح َفإِْن ُنِحَرْت ُأكَِلْت ، َوَسيَأِْيت َكَالُمُه ، َعْن اْجلََواِهِر  َساَلِة ِيف َرشْ ِح الرِّ َوَقاَل اْبُن َناِجي ِيف َرشْ
َكاِة َكاْلبََقِر : اِجيُّ َقاَل اْلبَ  َا َمْكُروَهٌة َواْحلَِمُري َعَىل اْلَقْوِل بَِذلَِك َأْو ، َواْخلَْيُل ِيف الذَّ َغاُل َعَىل اْلَقْوِل بَِأهنَّ َوَكَذلَِك اْلبِ

َباَحُة  َباَحِة فِيَها َحَكاُه النََّوِويُّ َعْن َمالٍِك ، اْإلِ ِه اْنَتَهى ، َالَث ِرَواَياٍت َفَذَكَر َعنُْه ثَ ، َواْلَقْوُل بِاْإلِ  .َوَال َأْعِرُفُه لَِغْريِ

ِح َقْوِل اْبِن اْحلَاِجِب : ) ُقْلت (  َهاَرِة ِيف َرشْ ى : َقاَل ِيف التَّْوِضيِح ِيف كِتَاِب الطَّ َذكَّ َواْألََواِين ِمْن ِجْلِد املُْ
ُه َقاَل ِيف اْجلََواِهِر ِيف َباِب الذَّ  َكاةِ َمجِيُع أَْجَزائِِه ِمْن َحلِْمِه َوِجْلِدِه َوَعْظِمِه َوَسَواٌء : َبائِِح املَْْأُكوِل َما َنصُّ ُر بِالذَّ َوُيَطهَّ
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َيْت َطُهَرْت َعَىل كِْلَتا  بَاِع َواْلكَِالِب َواْحلَِمِري َواْلبَِغاِل إَذا ُذكِّ ْنيِ ِيف إَباَحةِ ُقْلنَا ُيْؤَكُل أَْو َال ُيْؤَكُل َكالسِّ َواَيتَ  الرِّ
ِعَها َوَقاَل اْبُن َحبِيٍب  ْبِح َبْل َتِصُري َمْيَتًة اْنَتَهى َكَالُم اْجلََواِهِر اْنتََهى َكَالُم التَّْوِضيِح : َأْكلَِها َوَمنْ ُر بِالذَّ . َال ُتَطهَّ

َباَحُة إالَّ إنَّ اْقتَِصاَرهُ  تَبَاَدُر ِمنُْه اْإلِ ْنيِ  َفاْنُظْر َقْوَلُه ِيف إَباَحِة َأْكلَِها املُْ َواَيتَ َعَىل ِرَواَيَتْنيِ َيْقَتِيض َتْرَك إْحَدى الرِّ
ْنيِ ِيف اْلبَِغاِل َواْحلَِمِري بِاْلَكَراهَ  ْلهُ املَْْعُروَفتَ َم َنْقُل اْلَكَراَهِة فِيَها ِيف َكَالِم . َوَاهللاَُّ َأْعَلُم . ِة َوالتَّْحِريِم َفَتأَمَّ َوَتَقدَّ

.ملَُْصنِِّف َوَنْحُر إبٍِل التَّْوِضيِح ِعنَْد َقْوِل ا

ْئٌب ( ص  ٌع َوَضُبٌع َوَثْعَلٌب َوذِ اُس َقاَل اْبُن َعْبِد : ش  )َواملَْْكُروُه َسبُ َمنَاُط اْلَكَراَهِة ِيف َهِذِه ُكلَِّها اِالْفِرتَ
َغِة َدقُّ اْلُعنُِق  اِس ِيف اللُّ َالِم َوَأْصُل اِالْفِرتَ ْعِمَل ِيف ُكّل ، السَّ اِملِ َقتٍْل اْنتََهى َقاَل ِيف  ُثمَّ ُاْستُ َوُكِرَه :  )٩٠(الشَّ

ٌس َعَىل اْألََصحِّ َوَثالُِثَها إْن َملْ َيْعُد َكثَْعَلٍب َوَضبٍُع َوِهرٍّ ُمْطَلًقا َوإِالَّ َحُرَم َكَسبٍُع َوَفهْ  ، ٍد َوَنِمٍر َوِذْئٍب َوَكْلٍب ُمْفَرتِ
اُس َواْلَعْدُو . َوَينَْبِغي َأْن ُيْعَلَم . ُدو اْنتََهى َوِقيَل َال ِخَالَف ِيف َكَراَهِة َما َال َيعْ  ًال  اِالْفِرتَ : َوَقاَل ِيف التَّْوِضيِح ، َأوَّ

تَصُّ بِاْآلَدِميِّ  اُس َال َخيْ ٌس بِاْعتَِباِر اْلَفْأِر َواْلَعَداُء َخاصٌّ بِاْآلَدِميِّ ، اِالْفِرتَ رُّ ُمْفَرتِ ْن َفاْلَعَداُء أََخصُّ مِ ، َفاْهلِ
اِس اْنتََهى  ِريَقُة اْألُوَىل . اِالْفِرتَ ِس الطَّ اِمِل َطِريَقَتْنيِ ِيف املُْْفَرتِ ُه َذَكَر ِيف الشَّ تِي َذَكَرَها اْبُن ، َواْعَلْم َأنَّ َوِهَي الَّ

َوالثَّالُِث ، َوُمَقابُِلُه املَْنُْع ُمْطَلًقا ، ُة ُمْطَلًقا اْلَكَراهَ : اْحلَاِجِب َوَعَزاَها اْبُن َعَرَفَة لِْلبَاِجيِّ فِيَها َثَالَثُة أَْقَواٍل اْألََصحُّ 
َباِع َوَمنِْع َأْكلَِها : التَّْفِصيُل َقاَل اْبُن َعَرَفَة اْلبَاِجيُّ  ُحْرَمُة َعاِدَهيا اْألََسِد َوالنَِّمِر : َثالُِثَها . ِيف َكَراَهِة َأْكِل السِّ

ْئِب َواْلَكْلِب َوَكَراَهُة  َني َمَعَها َواْبِن كَِناَنَة َمعَ َوالذِّ رِّ ُمْطَلًقا لِِرَواَيِة اْلِعَراِقيِّ بُِع َواْهلِ بِّ َوالثَّْعَلِب َوالضَّ ِه َكالدُّ  َغْريِ
َني اْنَتَهى  َفاَق َعَىل اْلَكَراهَ . اْبِن اْلَقاِسِم َواْبِن َحبِيٍب َعْن املََْدنِيِّ كِي اِالتِّ انِيَُة َحتْ ِريَقُة الثَّ كِي َوالطَّ ِة فِيَام َال َيْعُدو َوَحتْ

                                                        
اِملِ   )٩٠(  ].كشف الظنون: ينظر[ .هـ٨٠٥بد اهللا الدمريي املتوىف سنة هبرام بن ع :ملؤلفه ،فروع الفقه املالكييف  :الشَّ
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َالَف بِاملَْنِْع َواْلَكَراَهِة فِيَام َيْعُدو  تِي أََشاَر إَلْيَها بَِقْولِِه ، اْخلِ ، َوقِيَل َال ِخَالَف ِيف َكَراَهِة َما َال َيْعُدو ، َوِهَي الَّ
ُل ِمْن َهَذا َأنَّ اْلَكْلَب فِيِه َقْوَالِن بِالتَّْحِريمِ  َصنُِّف ، َواْلَكَراَهِة  َفَيتََحصَّ َوَالَِّذي َيأِْيت َعَىل َما َمَشى َعَلْيِه اْملُ

اِمِل اْلَقْوُل بِاْلَكَراَهِة  َحُه َصاِحُب الشَّ َح ، َوَصحَّ التَّْحِريَم َقاَل اْبُن َعْسَكٍر ِيف اْلُعْمَدِة  )٩١( اْبُن َعْبِد الَْربِّ َوَصحَّ
يُْخ َأُبو ُعَمَر ْبُن َعبْ  َباِع اْلَعاِدَيِة َقاَل الشَّ ِريُم اْلكَِالِب َوالسِّ ِحيُح َحتْ إِ اْنتََهى ، ِد اْلَربِّ الصَّ َوطَّ َوَقاَل . َوُهَو َمْذَهُب املُْ

ِب  َلُم َوَسيَأِْيت ِيف َوَملْ َأَر ِيف املَْْذَهِب َمْن َنَقَل إَباَحَة َأْكِل اْلَكْلِب َواَهللاَُّ أَعْ . َوَال ُتْؤَكُل اْلكَِالُب اْنَتَهى ، ِيف اْجلَالَّ
تِي َبْعَد َهِذِه ُحْكُم َقْتلَِها  .اْلَقْوَلِة الَّ

ُرُه َظاِهرٌ : ش ) َوِهرٌّ ( ص  ا َعِمَي َوَفَرَغْت َمنَْفَعتُُه  ):َفْرٌع (  َتَصوُّ ُزِيلُّ َنَزَلْت َمْسَأَلٌة َوِهَي َأنَّ قِط  َقاَل اْلُربْ
َمامُ  َوُهَو َنْحُو َما ، َوإِالَّ ُيْقَتُل َوَكَذا َما ُيئَِس ِمْن َمنَْفَعتِِه لِكَِربٍ َأْو َعْيٍب ، بُِوُجوِب إْطَعاِمِه  َفاْسُتْفتَِي فِيِه َشيُْخنَا اْإلِ

َم  َهاِهتِْم أَْو إَراَحتَِها ِمْن َضْعفِ ، َتَقدَّ ِة ِغَذاِء أُمَّ ِغِري لِِقلَّ َغاِر َواْحلَيََواِن الصَّ َواُب ِيف َوَكَذا َذْبُح اْلِقَطِط الصِّ َها َوالصَّ

َرْيِن لَِقْولِِه عليه السالم  َ ِدي اْجلََواُز ِالْرتَِكاِب َأَخفِّ الرضَّ ِه ِعنْ إذَا الْتَقَى ضَررانِ نُفي الْأَكْبر للْأَصغَرِ { َذلَِك ُكلِّ
َم لَِقْولِِه َوُسئَِل ِعزُّ ال، َوُيِشُري بَِقْولِِه  )٩٢(} وُز أَْم َال ؟ َفَأَجاَب َوَهَذا َنْحُو َما َتَقدَّ رِّ املُْْؤِذي َهْل َجيُ يِن َعْن َقْتِل اْهلِ دِّ

                                                        
ِد اْلَربِّ   )٩١(  .هـ٤٦٣املتوىف سنة  ،أبو عمر يوسف بن عبداهللا النمري القرطبي :اْبُن َعبْ

ٌج يف سنن ابن ماجه، وهي هبذا اللفظ قا_واهللا أعلم  _ظاهره أنه ليس بحديٍث   )٩٢( ، يف كتاب عدة مشهورة، وأصلها ُخمرَّ
اَر  ((: بلفظاألحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره،  َر َوَال ِرضَ وأخرجه احلاكم يف وإسناده ضعيف وحيسن إذا توبع،   ،))َال َرضَ

اَر ، ((: بلفظ  مستدركه، َر َوال ِرضَ ُه اهللاَُّ ، وَ  ال َرضَ ِه َمْن َضارَّ َضارَّ َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اِإلْسنَاِد ،  ((: _وقال_، ))َمْن َشاقَّ َشاقَّ اهللاَُّ َعَليْ
َجاهُ  رِّ ْ ُخيَ ِط ُمْسلٍِم ، َوَمل حه األلباينوشواهده كثرية؛  .))َعَىل َرشْ ، )٢٥٠(، ويف الصحيحة)٢٣٧٠(صحيح أيب داود، ح[.ولذا صحَّ

 )].٨٩٦(واإلرواء
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ِل َعامَّ ِيف  ْزَنا بِاْألَوَّ َرْت إَذاَيتُُه َجاَز َقْتُلُه َواْحَرتَ ِعِه ِمْثُل َأْكِل اللَّْحِم إَذا َخَرَجْت إَذاَيتُُه َعْن َعاَدِة اْلِقَطِط َوَتَكرَّ  َطبْ
ٌء ُيْمكُِن َرْفُعُه لِْلِهرِّ  إَذا َكاَن َخالًِيا َأوْ  َرْت ِمنُْه ، َوَأَكَل َفَال ُيْقَتُل َهَذا ، َفإَِذا َرَفَعُه ، َعَليِْه َيشْ ُعُه  ؛َوَلْو َتَكرَّ ُه َطبْ ِألَنَّ

َز بِالثَّاِين ِممَّا إَذا َوَقَع َذلَِك ِمنُْه َفْلَتًة ،  َني َفَال ُيوِجُب َقْتَلُه َفَال َيُكوُن َكا، َواْحَرتَ ْيُئوِس ِمْن اْستِْصَالِحِه ِمْن اْآلَدِميِّ ملَْ
ُب ، َواْلبََهائِِم  ُة َوُقِصَد َقتُْلَها َفَال ُتَعذَّ رَّ ُق َبْل ُتْذَبُح بُِموَسى َحادٍّ لَِقْولِِه عليه ، َوَعْن أَِيب َحنِيَفَة إَذا آَذْت اْهلِ نَ َوَال ُختْ

ب{  :السالم  .)٩٣(اْنتََهى اْحلَِديُث  }حةَ إذَا ذَبحتُم فَاحسنوا الذِّ

َراَحتِِه ِمْن َأَملِ اْلَوَجِع  َس ِمْن َحَياِة َما َال ُيْؤَكُل َفُيْذَبُح ِإلِ املَْنُْع إالَّ : َوَالَِّذي َرَأْيُت ، َوِمْن َهَذا املَْْعنَى إَذا ُيئِ
ى ِألَْخِذ ِجْلِدِه  ْت ، ْمجََع اْلُعَلَامُء َعَىل َمنِْع َذلَِك ِيف َحقِّ اْآلَدِميِّ َوأَ ، َأْن َيُكوَن ِمْن اْحلََيَواِن الَِّذي ُيَذكَّ َوإِْن اْشتَدَّ

ِف اْآلدَ  ِح آَالُمُهْم لَِرشَ ْب َا َوَقَعْت ِيف بَِالدِ ُبوَنَة َفأُْفتَِي فِيَها  ):ُقْلت ( ِميِّ َعْن الذَّ ِل َأهنَّ الَِّذي َرَأْيُت ِيف اْلِقْسِم اْألَوَّ
ْجَهاِز عَ  َراَحتَِها َوَنَقَلَها ِيف اْلُعْتبِيَِّة بِاْإلِ ِفينَُة بِالنَّاِر ، َليَْها ِإلِ َنِة َال َبْأَس َأْن ، َوِمْن َهَذا إَذا ُرِميَْت السَّ َفِفي املَُْدوَّ

وا ِمْن َمْوٍت إَىل َمْوٍت  ؛َيْطَرُحوا َأْنُفَسُهْم ِيف اْلبَْحِر  ُْم َفرُّ إالَّ ملَِْن َطِمَع بِنََجاٍة َأْو َأْمٍن َفَال َبْأَس َوَملْ َيَرُه َربِيَعُة ، ِألَهنَّ
َفَظاِهُر َهَذا  :)ُقْلت ( َوَال َبْأَس بِِه ، َوإِْن اْقتََحُموا َفَقْد َغِرُقوا ، َوَعْن َربِيَعَة إْن َصَربَ َفُهَو َأْكَرُم ، َوإِْن َهَلَك فِيِه ، 

                                                        
يف كتاب الضحايا، باب األمر بإحداد  والنسائيسنده بإسناٍد متَّصل رجاله ثقات رجاله رجال مسلم، يف م أخرجه اإلمام أمحد  )٩٣(

فرة، بإسناد متصل رجاله ثقات،  يف جامعة، كتاب الديات، باب ما جاء يف النهي عن املثلة بإسناد متصل رجاله ثقات  والرتمذيالشَّ
َهَذا ((: وَقاَل الرتمذي امع عن شيخه فانتفت شبهة تدليسه يف هذا اإلسناد، ويف اإلسناد هشام بن بشري السلمي مدلس ورصح بالس

َلَة ، َوإَِذا ذَ ((: كلهم بلفظ ،))َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح  وا اْلِقتْ ْم َفَأْحِسنُ َذا َقتَْلتُ ٍء ، َفإِ ْحَساَن َعَىل ُكلِّ َيشْ ْم إِنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َكَتَب اْإلِ َبْحتُ
ْح َذبِيَحتَهُ َفَأْحِسنُو ْبَحَة ، َوْليُِحدَّ َ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه ، َوْلُريِ  .))ا الذِّ
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َوإَِذا َكاَن َهَذا ِيف اْآلَدِميِّ َفأَْحَرى ِيف اْحلََيَواِن الَِّذي َال ُيْؤَكُل إَذا َكاَن ، ِة اْجلََواُز ِالْستِْعَجالِِه املَْْوَت لِْإلَِراَح 
َراَحتِِه  وُز اِالْنتَِقاُل ِمْن َمْوٍت ِآلَخرَ ، ِإلِ َهاِد َأنَُّه َجيُ .َوَسَيْأِيت لِْلُمَصنِِّف ِيف َباِب اْجلِ

ا َقْتُل اْلكَِالِب إَذا آَذْت َفقَ  ِح ُمْسلٍِم ِيف كَِتاِب اْلُبُيوِع َوَأمَّ ُقْلت اْحلَاِصُل ِمْن َهِذِه : اَل اْلُقْرُطبِيُّ ِيف َرشْ
ْسلِِمَني َفإِْن َكثَُر  ْت بِاملُْ ْسَتْثنَيَاِت َمأُْموٌر بِِه إَذا َأَرضَّ ُرَها اْألََحاِديِث َأنَّ َقتَْل اْلكَِالِب َغْريِ املُْ َوَغلََب َكاَن ، َرضَ

َرضَّ َوَجَب َقتُْلُه َوَما َعَداُه َجائٌِز َقْتُلُه ، َوإِْن َقلَّ َوَنَدَر ، َىل اْلُوُجوِب اْألَْمُر عَ  ُه َسبٌُع َال َمنَْفَعَة فِيِه  ؛َفأَيُّ َكْلٍب أَ ِألَنَّ
ِويِع  ْ ُع الرتَّ ُه َينُْقُص ِمْن أَْجِر ُمْقَتنِيِه ُكلَّ َيْوٍم ، َوَأَقلُّ  َدَرَجاتِِه َتَوقُّ ُهنَّ َغْريُ املُْْؤِذي ، قَِرياَطاِن َوَأنَّ ُع ِمنْ َروِّ ا املُْ ، َفأَمَّ

ا اْلَكْلُب اْألَْسَوُد ُذو النُّْقَطَتْنيِ  ُدوٌب إَليِْه أَمَّ ِم ، َفَقْتُلُه َمنْ َتَقدِّ ِل تِْلَك ، َفَال ُبدَّ ِمْن َقْتلِِه لِْلَحِديِث املُْ َام ُينَْتَفُع بِِمثْ َوَقلَّ
َفِة اْنَتهَ  ْلَطاِن . ى الصِّ َوُسئَِل َمالٌِك َعْن َقتِْل : َوَقاَل ِيف َرْسِم َمَساِجِد اْلَقَبائِِل ِمْن َسَامِع اْبِن اْلَقاِسِم ِمْن كَِتاِب السُّ

تِي َال : اْلكَِالِب َأَتَرى َأْن ُتْقتََل َقاَل  َها ِيف املََْواِضِع الَّ َبِغي َأْن َتُكوَن فِيَها َنَعْم َأَرى أَْن ُيْؤَمَر بَِقتِْل َما ُيْؤِذي ِمنْ  َينْ
َواَن َواْلُفْسَطاِط َقاَل  َنَعْم َوأَمَّا كَِالُب املَْاِشيَِة َفَال َأَرى َذلَِك َقاَل اْبُن ُرْشٍد َذَهَب َمالٌِك : ُقْلت َلُه ِيف ِمثِْل َقْريَ

أَن رسولَ اللَّه صلى ا عليه وسلم { َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن ُعَمَر  رمحه اهللا ِيف َقتِْل اْلكَِالِب إَىل َما َرَواُه ِيف ُمَوطَّئِِه َعْن َنافِعٍ 
َاِذَها ، َوَمْعنَى َذلَِك ِعنَْدُه  )٩٤(}أَمر بِقَتْلِ الْكلَابِ  ، َوِعنَْد َمْن ِسَواُه ِممَّْن أََخَذ بِاْحلَِديِث ِيف اْلكَِالِب املَْنِْهيِّ َعْن اختِّ

ْرِع َوِمنْ َوَقْد َجاَء َذلَِك مُ  يِْد َوالزَّ وُز َقتُْل كَِالِب املَْاِشَيِة َوالصَّ ُه َال َجيُ ا ِيف اْألََحاِديِث َفَال اْختَِالَف ِيف َأنَّ ً  َأْهِل َفرسَّ
ٍل َقاَل اْلِعْلِم َمْن َذَهَب إَىل َأنَُّه َال ُيْقتَُل ِمْن اْلكَِالِب إالَّ اْلَكْلُب اْألَْسَوُد اْلَبِهيُم ملَِا ُرِوَي َعْن  : َعبِْد اهللاَِّ ْبِن ُمَغفَّ

                                                        
يف كتاب املساقاة، باب  واإلمام مسلم، ...، يف كتاب بدء اخللق، باب إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم أخرجه اإلمام البخاري  )٩٤(

  ...صيداألمر بقتل الكالب، وبيان نسخه، وبيان حتريم اقتنائها، إال ل
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َوَقاَل َمْن  )٩٥(}لَولَا أَن الْكلَاب أُمةٌ من الْأُممِ لَأَمرت بِقَتْلها فَاقْتُلُوا منها الْأَسود { :وُل اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلمَقاَل َرُس 
ِمْن اْلكَِالِب َأْكَثُر أًَذى َوأَْبَعُدَها ِمْن َتَعلُِّم َما َينَْفُع َوَرَوى أَْيًضا َأنَُّه اْألَْسَوُد اْلبَِهيُم : َذَهَب إَىل َهَذا املَْْذَهِب 

نِّ ، َشيَْطاٌن َأْي َبِعيٌد ِمْن اْخلَْريِ َواملَْنَافِِع َقِريُب اْألََذى  ْنِس َواْجلِ يَْطاِن ِمْن اْإلِ َوَقْد َكِرَه اْحلََسُن ، َوَهَذا َشْأُن الشَّ
ُه إالَّ َأْن ، اِهيُم َقْصَد اْلَكْلِب اْألَْسَوِد َوَذَهَب َكثٌِري ِمْن اْلُعَلَامِء إَىل َأنَُّه َال ُيْقَتُل ِمْن اْلكَِالِب َأْسَوُد َوإِْبرَ  َوَال َغْريُ

لَا تَتَّخذُوا شيئًا فيه {  :السالماْألَْمُر بَِقْتِل اْلكَِالِب َمنُْسوٌخ بَِقْولِِه عليه الصالة و: َوَقاُلوا ، َيُكوَن َعُقوًرا ُمْؤِذًيا 
ِحيِح ِيف ، َفَعمَّ  )٩٦(}الروح غَرضًا  وا بِاْحلَِديِث الصَّ ِه َواْحَتجُّ ْ َخيُصَّ َكْلبًا ِمْن َغْريِ الْكَلْبِ الَّذي كَان يلْهث {  :َوَمل

ْحَساِن إَلْيِه  )٩٧(}في كُلِّ كَبِد رطْبة أَجر : قَالَ فَشكَر اللَّه لَه وغَفَر لَه و ،فَسقَاه الرجلُ  ،عطَشا  َقاُلوا َفإَِذا َكاَن اْألَْجُر ِيف اْإلِ

َساَءِة إَليِْه َوَال إَساَءَة إَليِْه َأْعَظُم ِمْن َقتْلِِه  الْكَلْب الْأَسود {  :َوَليَْس ِيف َقْولِِه عليه الصالة والسالم، َفاْلِوْزُر ِيف اْإلِ

                                                        
يف كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إال كلب صيد أو حرث أو ماشية، وإسناده حسن رجاله  أخرجه ابن ماجه،  )٩٥(

. ، يف كتاب الصيد، باب يف اختاذ الكلب للصيد وغريهوأبو داودثقات عدا شبابة بن سوار الفزاري وهو صدوق حسن احلديث، 
حه .احلسن البرصي مدلس ومل يرصح بالسامع من شيخه واإلسناد باقي رجاله ثقاتوإسناده ضعيف؛ ألن يف اإلسناد  وصحَّ

الَّ َكْلَب َماِشيٍَة َأْو َكْلَب ((: ومتامه عند أيب داود]. يف صحيح أيب داود. [األلباين ُذوا َكْلبًا إِ َ َها اْألَْسَوَد اْلبَِهيَم ، َوَما ِمْن َقْوٍم اختَّ ُلوا ِمنْ َفاْقتُ
ٍد أَ  الَّ َنَقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم ُكلَّ َيْوٍم ِقَرياَطانِ َصيْ  .))ْو َكْلَب َحْرٍث ، إِ

 .يف صحيحه، يف كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب النهي عن صرب البهائم اإلمام مسلمأخرجه   )٩٦(

يف صحيحه، يف كتاب السالم، باب  سلموميف صحيحه، يف كتاب املساقاة، باب فضل سقي املاء،  اإلمام البخاريأخرجه   )٩٧(
 .فضل سقي البهائم املحرتمة وإطعامها
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نِّ َكثٌِري  ؛َما َيُدلُّ َعَىل َقْتلِِه  )٩٨(}لْبهِيم شيطَان ا ْنِس َواْجلِ رأَى صلى ا { َوَقْد ، َوَال َجيُِب َقْتُلُهْم ، ِألَنَّ َشيَاطَِني اْإلِ
ِألَنَّ اْألَْمَر بَِقتْلَِها َقْد َجاَء  ؛ِه َمالٌِك َأْوَىل َوَما َذَهَب إَليْ  )٩٩(}شيطَان يتْبع شيطَانَةً : فَقَالَ  ،عليه وسلم رجلًا يتْبع حمامةً 

.َواَهللاَُّ أَْعَلُم . َعْن أَِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَامَن َوَعْبِد اهللاَِّ ْبِن ُعَمَر َوبَِاهللاَِّ التَّْوفِيُق اْنتََهى 

اُب َخلِيطَْنيِ ( ص  ُل : ( ش ) َوَرشَ ، ِيف  اْلُعتْبِيَِّة َال َبأَْس بِِه  :بَِن بِاْلَعَسِل َقاَل اْبُن اْلَقاِسمِ َخْلُط اللَّ  :)ُفُروٌع اْألَوَّ
وَبْنيِ َكَرشَ  ْخِمّي َعْن ): الثَّاِين (  .اِب اْلَوْرِد َوالنَّيُْلوَفرِ َفَلْم َيَرُه اْنتِبَاًذا َبْل َخْلَط َمْرشُ اَبْنيِ لِْلَمِريِض َحَكى اللَّ َ َخْلُط الرشَّ

يُ  بِيِب ): الثَّالُِث ( . وِخ َمنَْعُه َنَقَلُه َعنُْه اْبُن َزْرُقوٍن َوَحَكى اْبُن ُيوُنَس َعْن َبْعِضِهْم إَجاَزَتهُ َبْعِض الشُّ ِيف َجَواِز َخْلِط الزَّ
                                                        

، يف وأخرجه الرساج يف مسنده، بإسناد متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال الشيخني، اإلمام أمحد يف مسندهأخرجه هبذا اللفظ   )٩٨(
 .جاله ثقاتإسناد متصل ركتاب الصالة، باب ذكر ما يقطع صالة املرء من البهائم وغريه، ب

عدا حممد بن عمرو الليثي وهو صدوق له أوهام رجاله رجال  ،بإسناد حسن رجاله ثقات أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده،  )٩٩(
له البخاري تعليقا،  ، وأبو داودالبخاري ماعدا حممد بن عمرو الليثي روى له البخاري مقرونا بغريه ومحاد بن سلمة البرصي روى 

، باب ذبح والبخاري يف األدب املفرديف كتاب األدب، باب اللعب باحلامم،  وابن ماجه،يف اللعب باحلامم، يف كتاب األدب، باب 
َوَمحََلُه َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َعَىل إِْدَماِن ((: وقال يف شعبه، باب ما ال جيوز أو يكره من اللعب منها النرد، والبيهقي يف اآلداباحلامم، 

ريَ َصاِحِب اْحلََامِم عَ  ُف ِهبَا َعَىل ُبيُوِت اْجلِ تِي ُيْرشِ ُطوَح الَّ َمُهْم ألَْجِلهِ َىل إَِطاَرتِِه َواالْشتَِغاِل بِِه َواْرتَِقاِئِه السُّ وابن حبان يف ، ))اِن ، َوَحرَّ
الالِعُب بِاْحلََامِم ال : و َحاتِمٍ َقاَل َأبُ ((: ، يف كتاب احلظر واإلباحة، ذكر الزجر عن اشتغال املرء باحلامم وسائر الطيور عبثًا، قالصحيحه

ْرَتِكُب ملَِا َيْكَرُه اهللاَُّ َعاصٍ  بَُه بَِام َيْكَرُه اهللاَُّ َجلَّ َوَعال ، َواملُْ ى َلِعبُُه ِمْن َأْن َيتََعقَّ وُز أَْن ُيَقاَل َلُه َيتََعدَّ َشيْطَاٌن ، َوإِْن َكاَن ِمْن :  ، َواْلَعاِيص َجيُ
ِه َوَسلََّم اْسمَ : اهللاَُّ َتَعاَىل  َأْوالِد آَدَم ، َقاَل  ُهَام َشيَاطَِني ، َوإِْطالُقُه َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ ى اْلُعَصاَة ِمنْ نِّ َفَسمَّ يَْطاِن َعَىل َشيَاطَِني اِإلْنِس َواْجلِ  الشَّ

اُه إِ اْحلََامَمِة لِْلُمَجاَوَرِة ، َوألَنَّ اْلِفْعَل ِمَن اْلَعاِيص بِ  َهاَلِعبَِها َتَعدَّ كلهم بإسناٍد حسٍن رجاله ثقات عدا حممد بن عمرو الليثي وهو .))َليْ
 ].صحيح أيب داود[،  )) حسٌن صحيح((: وقال األلباينصدوق له أوهام، 
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ابُِع .( َوِرَواَيِة اْبِن َعبِْد اْحلََكِم  )١٠٠(َأْشَهَب َوالتَّْمِر َوَكَراَهتِِه َقْوَالِن لَِسَامِع  َكَراَهِة النُُّضوِخ ِمْن اْخلَِليَطْنيِ ِيف ): الرَّ
َساَلِة لَِرأِْس املَْْرَأِة ِرَواَيتَاِن اْبُن ُرْشٍد َال ِخَالَف ِيف َكَراَهتِِه ِمْن َحيُْث َكْوُنُه طََعاًما اْنتََهى َمجِيُع َذلِ  ِح الرِّ َك ِمْن َرشْ

.لِْلَقَلَشاِينِّ ِعنَْد َقْوِهلَا َوُهنَِي َعْن اْخلَِليَطْنيِ 

ِقْرِد َوَمنْعِِهَام َقْوَالِن ( ص  ِني َنَقَل َتْشِهَريُه ِيف املَْْدَخِل ِيف َباِب َأْكِل : ش ) َوِيف ُكْرِه الطِِّني َوالْ اْلَقْوُل بَِمنِْع الطِّ
ُزِيلُّ ِيف ِكتَاِب النَِّساِء لِلتَّْسِمِني َوَذَكَر اْبُن َعَرَفَة ِيف كِتَاِب اْلبَيِْع َعْن اْبِن املَْاِجُشوِن التَّْحرِ  ُه َوَنَقَل اْلُربْ ْ َحيِْك َغْريَ يَم َوَمل

اِب  َ وُز َأْكُل الرتُّ ِح َمْسَأَلٍة ِيف َرْسِم اْجلَاِمِع ِمْن ، الطََّهاَرِة َعْن اْبِن َعَرَفَة َتْشِهَري اْلَقْوِل بَِأنَُّه َال َجيُ َوَقاَل ابُْن ُرْشٍد ِيف َرشْ
َم اْلُقُروِد َال ُيْؤَكُل : وِع َسَامِع أَْصبََغ ِمْن اْلبُيُ  ْمجَُعوا َعَىل َأنَّ َحلْ َوَنَقَل اْجلُُزوِيلُّ َعْن اْبِن ُيوُنَس َثَمُن اْلِقْرِد ، إنَّ َأْهَل اْلِعْلِم أَ

تَيْطِيَِّة ِيف بَاِب اْلبُيُوِع  نِْزيِر َواْلِقْرِد َما َال َيِصحُّ ِمْلُكُه َال َيِصحُّ : َحَراٌم َكاْقتِنَاِئِه َوَقاَل ِيف املُْ ْمجَاٍع َكاْحلُرِّ َواْخلَْمِر َواْخلِ َبيُْعُه بِإِ
ِم َواملَْيْتَِة َوَما َأْشبََه َذلَِك  .َواَهللاَُّ أَْعَلُم  ،َوالدَّ

  

  
  ..وصىل اهللا وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا حممٍد وآله وصحبهوصىل اهللا وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا حممٍد وآله وصحبه

----------------------------------------------  
                                                        

ومن كتبه املدونة هـ، ٢٠٤وتويف  هـ، ١٤٠مرو القييس مفتي مرص ولد سنة أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو ع :َأْشَهب  )١٠٠(
 .دية  سري أعالم النبالء عىل نسق األس
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ْقُت فيه، فذلك بفضل اهللا تعاىل …وَبْعد  ، فإن أكْن قد ُوفِّ ، َفَهذا ُجْهُد املُِقلِّ
أين بذلت الُوْسَع  يفعزائ -وأرجو اهللا أّال تكون- رى وكرمه، وإن كانت األخ

  …والطاقة
 

 … الغفور أن يعفو عن زليل، ويسرت عثرايت، ويتجاوز عن سيِّئايتوأسأل اهللا
 …ورحم امرًءا وقف عىل خطٍئ فأصلحه، وعوٍج فأقامه، أو نقٍص فأمتَّه 

 فجّل من ال عيب فيه وعال.:.     إن جتد عيبًا فُسدَّ اخللال      
 .واملؤمن مرآة أخيه، والتقصري من طبيعة البرش، وللفضالء تقويم الزلل

 .وإين أمحد اهللا الذي ال حتىص نعمه، وال تنقيض آالؤه؛ عىل إمتام هذا اجلهد
  يصفون وسالم على املرسلني،  اوسبحان ربك رب العزة عم ..هذا

  .واحلمد  رب العاملني
 :هُ بَ تَ كَ وَ 

اِينُّ الَغاِمِديُّ  اِينُّ الَغاِمِديُّ َعْبُداَحلِميِْد ْبُن َصالِِح ْبِن َعبِدالَكِرْيِم الَكرَّ ةُ   --َعْبُداَحلِمْيِد ْبُن َصالِِح ْبِن َعبِدالَكِرْيِم الَكرَّ ةُ َمكَّ َمةُ   َمكَّ َمةُ املَُكرَّ   املَُكرَّ

ِة املُبَاَرَكةِ  للهجرةِ ١٩/١٢/١٤٢٦ُضَحى يوِم اخلميِس      .النَّبَِويَّ

  
  


