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 باللغة العربيةملخص 
 الغفور جبار  السيد ياسني عبد

 أ.م.د سامي حممود فريح

 في   الرعاية )  كتاب  من  األضحية  باب  إلى   الذبائح  باب  تحقيق:  البحث  عنوان 
  ، في الفقه الحنفي  ، (هــ774ت)  لشمس الدين بن األقرب الحنفي(  الهداية  مسائل   تجريد

في   مسائل  البحث  على    ،الذبائحتضمن  البحث  جاء  واحدوقد  القسم وهو    ،قسم 
ول وصف المخطوط وصور منه، وتضمن مطلبين،  ان، المبحث األالتحقيقي: وفيه مبحث

األ الثاني   :ولالمطلب  والمطلب  المخطوط،  والمبحث    :وصف  المخطوط،  من  صور 
 .  فيما يحل أكله وما ال يحلوهو  ،مطلب واحدويتضمن  ، وهو الذبائح  الثاني

 ضحية األالراية، الذبائح، كتاب الكلمات المفتاحية: 
  

  
INVESTIGATION OF THE SECTION OF SACRIFICES TO THE 
SECTION OF SACRIFICE FROM THE BOOK (AL RE'AYA FI 

TAJREED MASA'EL AL HIDAYA) BY SHAMS AL-DIN IBN AL-
AQRAB AL-HANAFI: (D.774 AH) 

Mr. Yasin Abdul-Gafour Jabar 
Ass. Prof. Dr. Sami Mahmoud Fraih 

Summary 

The title of the research: Investigation of the section of sacrifices to the 

section of sacrifice from the book (Al Re'aya Fi Tajreed Masa'el Al 

Hidaya) by Shams al-Din Ibn al-Aqrab al-Hanafi: (D.774 AH), in the 

Hanafi jurisprudence, the research included issues in sacrifices, and 

the research came on one section, which is the investigative section It 

includes two sections, the first topic is a description of the manuscript 

and copies of it, and it included two requirements, the first 

requirement: a description of the manuscript, and the second 

requirement: copies of the manuscript, and the second study, which is 

sacrifices, and it includes one requirement, which is what is 

permissible to eat and. What is not permissible. 
Keywords: Al-Re'aya book, Chapter of sacrifices, the sacrifice 
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 املقدمة
لنا ما أمرنا بذبحه وأكله وحرم علينا الرجس واألوثان من   الذي أذل  الحمد اهلل 

  ىت  نت مت زت رت يبىب نب تعالى:الميتة والدم ولحم الخنزير فقال  

  . (1)ىث  نث مث زث رث يت

وأسلم على الرحمة المهداة نبينا محمٍد وعلى آلة وصحبه أجمعين الذي    يوأصل
ذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحَد أحدكم شف: قال  : أما بعد... (2) رته وليرح ذبيحته()وا 

الطيبة  األنعام  لحوم  من  يأكلوا  أن  المسلمين  لعباده  أحل  وجل  عز  اهلل  فإن 
، ولكن بقدرته سبحانه جعل هذا الحل خاضعا  األخرىها أن ينتفعوا من أجزائها  ويغتنمو 

، كما أن هذه األحكام تخضع إلى أمور اهلل سبحانه في كتابه وسنة نبيه  ألحكاٍم شرعها
اإلنسا حال  وحاله  أصله  في  الحيوان  هذا  والحواس،  بأن  الروح  فيه  يوجد  حيث  من  ن 

مخلوقات سخر له ما  ، ولكن لما جعل اهلل اإلنسان أشرف الفيجب أن ُيراعا عند ذبحه 
  جع   : ، قال تعالىله هذا الكائن الحي وأمره بذبحه وفقا لشرع اهلل   في األرض كله وذلل

بمحض فضل   الطيب منها ، فأباح لإلنسان أكل   (3)مف  خف حف جف مغ جغ مع
بأكله إال بعد االلتزام    واالستذاذ  األنعاممنه سبحانه وأنه ال يستحق االستمتاع بمثله من  

اهلل سبحانه ال زها التي شرعها  اإلسالمية هروح  قبالطرق  الشريعة  امتازت  هنا  ، ومن 
عن الشرائع األخرى في تحديد طرق الذبح ووضع مبادئها وشرع أحكامها .أما ما يخص  

 

 . 172سورة البقرة، اآلية: (1)
، ، المسند الموضوعي للكتب العشرة361/ 28  :باب حديث شداد ابن أوس،  ينظر: مسند أحمد مخرجا  (2)

 . 18/220 :األخالق الحميدة لإلنسانباب في 

 . 29ية اآلسورة البقرة،  (3)
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القسم  الخطة لهذا البحث فكانت تشتمل على قسم واحد اال وهو القسم التحقيقي فق وأما  
 قبلي ففال حاجة للتكرار. من كتب به ألنه سبقني إليه ،  م أتطرق إليهلدراسي فلا

 خطة البحث
البحث هي   هذا  في  و فكانت خطتي  بالعربية واإلنكليزية  للبحث  مقدمة ملخص 

دلة من المنقول  من أهمية الموضوع وكالم عنه مع ذكر بعض الشواهد واأل  يءفيها ش
مبحث  ويتضمن  التحقيقي  القسم  وهو  األول  القسم  األيتبعها  المبحث  وصف    :ولين 

منه وصور  األ   المخطوط  المطلب  مطلبان،  والمطلب  وفيه  المخطوط،  وصف  ول: 
المخطوط، من  صور  الثاني  الثاني:  في   :والمبحث  المحقق  ويتضمن    النص  الذبائح 

وهو واحد  يحل  :مطلب  ال  وما  أكله  يحل  النتائج    فيما  أهم  وفيها  الخاتمة  يتبعها 
 والتوصيات وبعدها المصادر والمراجع.
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 القسم التحقيقي: ولالقسم األ
 : املبحث األول

 وصور منهاملخطوط نسخ وصف 
 :ولاملطلب األ

 وصف النسخ
والتقصي عثرنا وبفضل اهلل عز وجل على هذا بعد الكثير من الجهد في البحث  

والتي ُجمعت فيها مخطوطات   في تركيا في المكتبة السليمانية  الكتاب وهو على نسختين
وكذلك مكتبة  ،  مكتبة راغب باشا التي تعود إليها النسخة األصل ) أ ( التي اعتمدناها

سلطان التي تعود إليها المخطوطة الثانية )ب( حيث تمكنا من الحصول على    أسميخان
وكانت   تماما  متطابقتين  أنهما  تبين  معا  مقارنتهما  وعند  النسختين  من  مصورة  نسخ 
النسختين سليمتين من آفات المخطوطات إال شيء بسيط من الضرر قد أصاب النسخة  

اغب باشا كانت األوضح واألقدم نسخا الثانية بسبب سوء الخزن حيث أن نسخة مكتبة ر 
 عتمدناها النسخة األصل وأطلقنا عليها النسخة ) أ (.اف

وأما نسخة مكتبة أسميخان فكانت أقل وضوحا والسبب يعود إلى ظهور الكتابة  
من الجهة الثانية عند النسخ مما جعل الخط يتداخل ويؤثر على الجهة الثانية من الورقة 

يء بسيط بحيث يمكن قراءة النسخة ومقابلتها مع نسخة األصل  لكن تأثير ذلك كان بش
 بسهولة وأطلقنا عليها النسخة )ب( ونذكر تفاصيل كل من النسختين: 

 النسخة األصل المسماة بالنسخة ) أ (:  -1
( الحفظ  برقم  باشا  مكتبة راغب  في  المحفوظة  النسخة  وتتكون من 504هي   )

كلمة،    17–13تكون كل سطر بين  ( سطر وي 27( لوحة تتكون كل صفحة من )224)
(  51339رقم السي دي ) ،  سم ( للكتابة120×188سم( للورق و)181×270وقياسها )

وكان   نهايتها  إلى  بدايتها  من  أحيانا  الحركات  ببعض  المضبوط  النسخ  بخط  وكانت 
في   منه  يسقط  ما  يتدارك  وكانت  كبير  واضح  بخط  واألبواب  العناوين  يميز  الناسخ 
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ويعقبها  نهاية    الحواشي  بعد  )صح(  لفظة  فيضع  للنص  تابعة  أنها  على  تدل  بحروف 
الكالم في الحواشي وما كان ليس من النص في الحواشي يعقبه بحرف )خ( يعني أنه  
تعقيب وليس من النص وقد كان يضع أول كلمة من الصفحة التالية في نهاية الصفحة  

وط وبعد ذكر األبواب بدأ  ابتدأها بسبع صفحات فهرس بها األبواب التي تضمنها المخط
الناسخ   واسم  المخطوط  عنوان  ذكر  قد  فكان  نهايتها  أما  ومؤلفه،  الكتاب  عنوان  بذكر 

( سنة  نسخت  وقد  النسخ  محمد 843وتاريخ  بن  على  بن  محمد  الناسخ   بخط  هـ( 
 األزرقي.

 وقد اتخذتها هي النسخة األصل ألسباب هي:   
 واستقامته. قلة السقط فيها وسالمة النص  -أ

 وضوح الخط وسالمة األوراق من اآلفات مثل البلل والقرض وغيره.  -ب
 إنها أقدم تاريخًا في نسختها من النسخة الثانية.  -ت
 إنها نسخة ملونة واضحة تسهل قراءتها.  -ث
 النسخة الثانية المسماة بالنسخة )ب(:  -2

(  203الحفظ )هذه النسخة محفوظة في مكتبة أسميخان سلطان في تركيا برقم  
( من  ) 220وتتكون  من  تتكون كل صفحة  لوحة  بين  29(  ويتكون كل سطر  ( سطر 

سم( للكتابة،  12.5×19سم( للورق و)18.5× 26.5كلمة، وأما قياسها فكان )  17–13
وكان   نهايتها  إلى  بدايتها  من  أحيانًا  الحركات  ببعض  المضبوط  النسخ  بخط  وكانت 

اضح وكبير باللون األحمر وكان يتدارك السقط  المؤلف يميز العناوين واألبواب بخط و 
المؤلف عالمة   للنص فيضع  تبعه  الحواشي ويعقبها بحروف تدل على صحة  منه في 
ذا لم يكن من النص في الحواشي يعقبه بحرف   )صح( بعد نهاية الكالم في الحواشي، وا 
من  كلمة  أول  يضع  كان  وكذلك  النص  من  هو  وليس  تعقيب  أنه  يعني  وهذا  )خ( 

   .فحة التالية في نهاية الصفحةالص



 

 313 

 ( 9 ) 

كذلك ابتدأها بذكر سبع صفحات لفهرس األبواب التي تضمنها المخطوط وبعد 
واسم  المخطوط  عنوان  فذكر  نهايتها  أما  ومؤلفه،  الكتاب  عنوان  ذكر  األبواب  ذكر  ما 

( سنة  فنسخت  النسخ  وتاريخ  محمد 851الناسخ  بن  "إبراهيم  الناسخ  يد  على  هـ( 
 الصوفي". 

ن ه مدينة وا  تركيا في  السليمانية" في  "إدارة مكتبة  اآلن ضمن:  النسختين  اتين 
 إسطنبول بعد دمجهما معا تحت إدارة واحدة.
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 :املطلب الثاني
 صور من املخطوط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  أ  ولى من النسخة )الواجهة األ
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ولى من عملي من النسخة )أ( اللوحة األ



 

 315 

 ( 9 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 من عملي من النسخة )أ( خيرة اللوحة األ
 
 
 

 
 
 
 

 اللوحة االخيرة من النسخة )أ( 
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 الواجهة االولى من النسخة )ب( 
 
 
 
 
 

 
 

 
 اللوحة االولى  من عملي من النسخة )ب( 
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 اللوحة االخيرة من عملي من نسخة )ب( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ب اللوحة االخيرة من النسخة )
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 ( 1) الثاني[]املبحث 
 (2)حئالذبا

بالذكاة الذبيحة،  (3) يثبت  المذبوح  حل  كان،  وطهارة  مأكول، مأكواًل  غير  أم   ،
، واضطراري، فاالختياري: حاله القدرة ويعتبر في محل (5)على نوعين اختياري(4)والذكاة

، وهو  عدم القدرةوالوجدين، واالضطراري: حاله    (6) ةللبامخصوص، وهو الذبح فيما بين  
أو   إما اعتقادًا، كالمسلم،  موحدًا،  (7)الحرج في أي مكان أمكن، ويشترط أن يكون الذبح

 .(8)مخارج الحر ، وأن يكون حالال دعوي كالكتابي، 
  

 

نما تطلب ذلك للضرورة في وضع الخطة للبحث.عبين الم ما (1)  كوفتين ليس من المخطوط وا 
َذبيحة: الذبائح، لغة: من الَذْبُح وهو َقطُع األوداِج، والَذبُح بالكسِر ما ُيذبُح، الذبائح اصطالحًا: هو َجمُع    (2)

 حي  جي يه ىهتعالى:    وكذلك الذبُح: والذبُح َمْصَدُر ذبَح َيْذَبُح: وهو الذكاُة: قال   والذبيحُة: الَمْذبُوَحُة، 

والنحُر: هو الطعن    .، أي ما ُأعَد للذبحِ 5/9  :(، أي ذبحتم. ينظر: االختيار3:المائدة) ىي  مي  خي
قيامها اإلبل خاصًة حاَل  في  الَصْدر وهو  أي  النحر  البقر والغنم حاَل اضطجاعهما،  في  في  . والذبُح 

الطلبة: طلبة  تعال  . 1/104  ينظر:  اهلل  و (67:البقرة)  خئ  حئ جئ يي ىي ني  ى: قال  قال  ، 
    (.2)الكوثر: ىف يث ىث  اإلبل: فيتعالى 

وهي  ،  هي الذبح  :الذكاة اصطالحاً   .1/137  :القاموس الفقهي:  . ينظرالنحرهي الذبح أْو  :  الذكاة لغة  (3)
 . 524/ 11 :البنايةو ، 12/2، : المبسوطينظر  لُحلقوم والمريء والوجَدين.قطع ا

 .(ب)  )والدكوة( وقد أثبت الصحيح من: ( أ) في  (4)
ْن شاَء لْم يفعلْ   هو الفعل الذي يصدر باختيار الفاعِل بأن يكون إنْ :  االختياري لغة  (5) : . ينظرشاَء فعْل وا 

 . 28/ 3 :دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون
الصدراللبة  (6) من  القالدة  موضع  هو  ينظر،  :  الدواب.  من  الَمْنَحر  العلوم:  وهي   : للحميري،  شمس 

9/5952 . 
 )موضع طمس(. : في ب (7)
 . 346/ 4: الهداية: )موضع طمس(. ينظر: في ب (8)
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نما    .(2) والكتابي إذا كان يعقل التسمية ويضبط الذبيحة ،(1)حل ذبيحة المسلمتوا 
صبيًا، كان  ن  معتوهاً   وا  مجنونًا  امرأة  ،(3) أو  يعقل   ]/ظ31[  أو  ال  كان  ن  وا 

 .(4) التسمية وال يضبط الذبيحة لم تحل ذبيحته
المسلم في  والمختون(5)ألقلفا  :ويستوي  وفي  (6)،  الذمي(7) الكتابي،   ،(8) ،

 .(11) والتغلبيخالفًا للشافعي، في العربي ، (10)، والعربي، والتغلبي(9) والحربي
 .(12) وذبيحة الصابئين، إن كانوا يؤمنون بنبي وكتاب، حالل

  

 

 . 9/487، العنايةز ، 5/47، بدائع الصنائعو ، 206 :مختصر القدوري: ينظر (1)
 . 4/346،  الهدايةو ، 206 :مختصر القدوري: ينظر (2)
 . 1/221 :التعريفات: مختلط الكالم فاسد التدبير. ينظر، المعتوه لغة: هو من كان قليل الفهم (3)
 . 5/287 :تبيين الحقائق: ينظر (4)
ينظر  (5) يختن.  لم  الذي  هو  لغة:  الشافعي:  األقلف  ألفاظ  غريب  في  العروسو ،  1/252  :الزاهر    : تاج 

33/78 . 
لغة  (6) الرجل.:  المختون  القلفة من األقلف تسمى ختانًا من  إزالة  المصطلحات واأللفاظ  :  ينظر  هو  معجم 

 . 1/269 :الفقهية
أْو  :  الكتابي  (7) اليهودي  ويقُر بكتاب.  ،  هو من يؤمُن بنبي:  الحنفية:  وقال ،  النصرانيهو اسٌم يطلُق على 

 . 1/377 :معجم لغة الفقهاءو ، 1/316 :القاموس الفقهي: ينظر
لغة  (8) العين، :  الذمي  ينظر:  عنُه.  والكِف  الجزية  إعطاء  من  عليه  ما  على  يبايع  الذي  المعاهد    هو 

 .   1/102 :للفراهيدي
 . 1/84 :القاموس الفقهي: اإلسالم محاربًا. ينظرهو من دخل بالد : الحربي لغة  (9)
،  4/346  :الهداية:  ينظر،  )والثعلبي( وقد الصحيح من كتاب الهداية  (ب) )والثعلبي( وفي  :  (  أ )  في    (10)

 . 6/79 :المحيط البرهانيو 
 . 9/78 :المجموع شرح المهذب: ينظر (11)
 . 5/287 :تبيين الحقائق: ينظر (12)
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والوثني،   المجوسي،  وذبيحة  فحرام،  لهم  كتاب  وال  الكواكب،  يعبدون  كانوا  ن  وا 
 . (1) والمرتد، حرام
ن   تحول الكتابي إلى غير دينه، اعتبر في الذبح ما هو عليه من الكفر، ويقر وا 
 . (3) ويباح قتلهوقال: الشافعي، ال تؤكل ذبيحته مطلقا، ، (2) عليه وال يقبل

 . (4) والمتولد من الكتابي والمجوسي، حالل ذبيحته
اصطاده   والذي  الحل،  أو  الحرام،  في  المحرم  ذبحة  الذي  أو والصيد  الحالل، 

 .(5)المحرم في الحرم، حرام
ن ذبح المحرم غير الصيد، أو ذبح الحالل، أو غيره في الحرام غير الصيد،  وا 

 . (6)في الحالل
أو كابيًا،  ذبيحته، مسلما كان  لم تحل  الذبيحة عامدًا،  التسمية على  ومن ترك 

حل ناسيًا،  تركها  ن  يحل(7) وا  ال  مالك  وقال:  الشاف(8) ،  وقال:  هذا ،  وعلى  يحل،  عي 

 

 . 206ص  :القدوريمختصر : ينظر (1)
 . 346/ 4 : الهداية (2)
 . 12/84 :الحاوي الكبيرو ، 256/ 2 -7/410 :األم: ينظر (3)
 . 206ص  :مختصر القدوري: ينظر (4)
 . 4/346  :الهداية: ينظر (5)
 . 2/68 :تبيين الحقائقو ، 2/205 :بدائع الصنائع: ينظر (6)
الغرة و ،  11/236،  المبسوطو ،  7/299  :وأصحابه الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة  :  ينظر  (7)

 . 218/ 1: بداية المبتديو ، 138ص :للغزنوي، المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة
تؤكل    (8) لم  التسمية  ترك  تعمد  ن  وا  تؤكل  فإنها  غيرها  أْو  أضحيته  ذبح  في  التسمية  نسيي  من  مالك  قال 

التهذيب في اختصار  ،  1/534  :لإلمام مالك،  المدونة:  ينظروكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد.  
القيرواني،  المدونة في  و ،  80/ 1  :للقيرواني،  الرسالةو ،  9/ 2  :لألزدي  المالكي،التلقين  ألبن نصر   الفقه 
بن ال،  المقدمات الممهداتو ،  428/ 1  :للنمري القرطبي،  الكافي في فقه أهل المدينةو ،  1/106  :الثعلبي

التلقينو ،  1/420  :رشد فقه اإلمام و ،  1/453  :للمازري،  شرح  المسالك في  إلى أشرف  المسالك  رشاد  ا 
 .  56/ 1  :شهاب الدين المالكي، مالك
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البازي(1)الخالف أرسل  إذا  قال(2)،  التسمية،  وترك  رمى،  أو  الكلب،  أو  يعقوب   (3)، 
ن قضى القاضي يجوز بيعه،    :والمشايخ متروك التسمية عمدًا، ال يسوغ فيه االجتهاد، وا 
ينفذ إذا أضجع شاة وسمي، (4) لم  رسال، حتى  وا  والرمي  الذبح  التسمية حال  ويعتبر:   ،
ن رمى صيدًا وسمى، وأصاب    فذبح غيرها بتلك التسمية، انقطعت التسمية فلم توكل، وا 
رسال الكلب، لم تنقطع التسمية، غيره  . (5) بمنزلة الرمي، فيؤكل وا 

ن أضجع شاًة وسمى ثَُم رمى السكين وأخذ غيره فذبح به أكل  .(6)وا 
ن سمى على سهٍم ثَُم رمى بغيرِة لم يؤكل ، للذابِح أن يقول عند الذبح، ويكره  (7)وا 

تقبل من فالن ، والمسألة على وجوه،  (8)وأن يذكر مع اسم اهلل تعالى شيئًا غيره،  اللهم 
من غير عطًف، وال شركة، فيكره الذبح، كما إذا قال بسم  ،  أحدها أن يكوَن موصواًل به

به،  اهلل محمد رسول اهلل يكوَن موصواًل  أن  العطف وال،  وثانيها  بأن  ،  شركةعلى سبيل 
فيصير  ،  أو بسم اهلل ومحمد رسول اهلل ،  أو باسم اهلل وفالن،  يقول بسم اهلل، وباسم فالن

 

وبه قال الصحابة منهم ،  الشافعي فإن ترك التسمية لم تؤثر وحَل أكلها سواء تركها عمدًا أو ناسياً قال    (1)
الشافعي:  ينظرواليه ذهب عطاء ومالك.  ،  بن عباس وأبو هريرةا اإلمام  في مذهب    ، 4/451  :البيان 
 . 9/77 :المجموع شرح المهذبو 

والمتوسطة الحجم تكون أْجَنَحتَها قصيرة وتكون أرجلها طويلة هو نوع من الصقور الصغيرة  :  البازي لغة  (2)
 . 55/ 1 :المعجم الوسيط: ومن أنواعها الباشق والبيدق. ينظر

 )وقال(. :  (ب)في  (3)
أبو يوسف  (4) االجتهاد:  قال  فيه  َيسوُغ  التسمية عامدًا ال  فيه ال  ،  متروك  البيع  القاضي بجواز  ولو قضى 

 .  11/36 :المبسوط: ذلك ألنه مخالف لإلجماع. ينظروالعلة في ،  يجوز قضاؤهُ 
 . 347/ 4 : الهدايةو ،  49/ 5 :بدائع الصنائعو ، 206ص  :مختصر القدوري: ينظر (5)
 . 5/10 :االختيار لتعليل المختار: ينظر (6)
 . 4/262، المبسوط: ينظر (7)
 . 4/347،  الهداية: ينظر (8)



 

 322 

 ( 9 ) 

عنه صورة ومعنى، فيقول   (2)صالً منف،  ، وثالثها أن يكون غير اسم اهلل(1)الذبح فيه ميتة
 .(4) وهذا ال بأس به، ه، وبعد(3)قبل التسمية، وقبل إضجاع الذبيح

، عند الذبح   ]/و32[  الذكر الخالص المجرد، حتى إن قال،  التسمية ويشترط في  
ن حمَد اهلل أو كبر، يريد بذلَك التسمية  ،  أو هلل،  أو سبحَ ،  اللهَم اغفر لي لم يؤكل، وا 

لم يؤكل، في ،  أكلَ  العطاس، وذبح  التحميد على  ن عطس فقاَل: الحمد اهلل يريُد به  وا 
الروايتين التسمية،  أصح  في  يقولأ   والمستحب  وهو    :ن  بالواو  أكبر،  واهلل  اهلل  بسم 

 .(5) الصحيح
بالذبِح في الحلِق   وُذِكَر في الجامع الصغير، ال بأَس   ،(6) والذبُح بيَن الحلِق واللبة

: وهو مجرى (8)أربعٌة الحلقوم والعروق التي تقطع في الذبحِ  ،(7)كله أسفلُه ووسطه وأعاله
وهما العرقاِن اللتاِن بينهما    :(10)والودجان،  الطعام والماء: وهو مجرى  (9) والمريء،  النفسِ 
 .(12) . والمريء هذا هو األصح فإن ُقِطَع جميعها فقد أكمل الذكاة(11)الحلقوم

 

 . 5/10 :االختيار لتعليل المختار: ينظر (1)
 (.متصالً ): ( أ) في  (2)
 )أو بعده(.:  (ب)في  (3)
 . 5/288 :تبيين الحقائق: ينظر (4)
 . 289/ 5، تبيين الحقائقو ، 4/348،  الهداية: ينظر (5)
 . 206ص  :مختصر القدوري: ينظر (6)
 . 1/472،  الجامع الصغير: ينظر (7)
 .  5/196،  تهذيب اللغة: وهو َمْخرُج النفِس. ينظر  هو الخُنجور: الحلقوم (8)
 . 5/196، تهذيب اللغة: هو الذي يجري فيها الطعام والشراب. ينظر: المري (9)
 . 1/164، تحرير ألفاظ التنبيه: هما عرقان ُمحيطان بالحلقوم. ينظر: الو جدين (10)
الصنائع:  ينظر  (11) الفقهاءو ،  5/41  :للكاساني،  بدائع  الملوكو ،  3/68،  للسمرقندي،  تحفة  عبد    ،  تحفة 

 . 4/348للمرغيناني، ، الهداية و ، 1/218، القادر الحنفي
 . 5/291، للزيلعي، تبيين الحقائقو ، 6/79، بن مازةال، المحيط البرهاني: ينظر (12)
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حنيفةَ  أبي  عند  أجزاه،  كانت  أي جانب  من  منها،  الثالُث  ُقٍطَع  ن  وقاَل: (1) وا   ،
الُحلقوم،   بَد من قطع  القدوري في (2)واحد والودجين،  والمريءيعقوب: آخرًا ال  ، وذكَر 

بمشهور  (3)مختصره ليَس  وهو  يعقوب،  مع  محمد  قطع  ،  قوُل:  يعتبر  الشافعُي:  وقال: 
 .(4)دون الودجين، والمريء، الُحلقوم

ولم أكل  يموت  أن  قبل  الُحلقوم  نصف  قطَع  إن  الصغير  الجامع  يجد    (5) وفي 
 .(6) خالفاً 

ويجوز الذبح  ،  وعن اإلمام ومحمد، أنه يعتبر أكثر كل فرد،  الرواية فيهواختلفت  
المحدد والحجر  وأفرى(9)والمروة،  (8) والليطه،  (7) بالحديد،  الدم  أنهر  شيء  وكل   ،(10 ) 

 .(11) األوداج

 

 . 6/79، المصدر السابقو ،  7/344، الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه : ينظر (1)
 5/11، بن مودودال، االختيار: ينظر (2)
الحنفي  (3) الفقه  في  القدوري  مختصر  هو  مختصره(  في  القدوري  )وذكر  القدوري:  ينظر،  قوله  ،  مختصر 

   206ص
المزنيو ،  2/251،  للشافعي،  األم:  ينظر  (4) الشافعيو ،  391/ 8،  مختصر  فقه  في  ،  1/459،  المهذب 

،  للشاشي القفال،  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءو ،  18/123،  نهاية المطلب في دراية المذهب و 
التذكرة في الفقه  و ،  1/42متن أبي شجاع المسمى الغاية والتغريب ،ألبي الطيب األصفهاني،  و ،  3/368

 . 139/ 1، بن الملقن ال الشافعي،
 )وثم(.:  (ب)في  (5)
 .  4/349  ،، الهداية472 /1،  الجامع الصغير: ينظر (6)
 .  466/ 12، تاج العروس: الَحَجر اَلُمحَدُد: الذي َلُه َحٌد َكَحِد الَسَكيِن. ينظر (7)
لغة  (8) ينظر:  الليطة  والقناة.  الَقَصبة  قشرُة  العلوم:  هي  لغة  .9/6154،  شمس  بيٌض  :  اْلَمرْوُة  ِحْجاَرٌة  هي 

 .  129/ 1، طلبة الطلبة: َبَراقٌة يكون فيها النار. ينظر
 . 206ص مختصر القدوري، : ينظر (9)
.  2/138،  أي قطعها وشَقها فأخرج ما فيها من الدم. ينظر المغرب في ترتيب المعرب:  أفرى األوداج  (10)

ودج لغة:  والجميع:  الَوَدجُ :  األوداج  الَسحِر.  إلى  الرأِس  من  متصل  عرٌق  عروق :  األوداج:  هو  وهي 
 . 6/169، العين: ودْج. ينظر: تكتنف الحلقوم فإن فصد قيل

القدوري:  ينظر  (11) الفقهاءو ،  206ص،  مختصر  ،و ،  3/70،  تحفة  لتعليل و ،  349/ 4الهداية  االختيار 
 . 5/291، تبيين الحقائقو ، 5/12، المختار
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كل أإن كان منزوعًا، كرة ذلك و ،  أو بعظٍم، أو بسنٍ ،  فإن ذبح بظفٍر، أو بقرنٍ 
الشاف(1) الذبح وقال:  يؤكل،  ال  باالتفاق ،  عُي  يؤكل  لم  منزوع  غير  كان  ن  نص  (2)وا   ،

، أو تحليل،  (4) ، ودابُه أن ما وجد فيه نصاً (3) محمد: في الجامع الصغير على أنه ميتة
، ويقول في (5)ثبت القول فيه، وما لم يجد فيه نصًا، يحتاط فيه، فيقول في الحل ال بأس

 .(6)للذابح أن يحد شفرته، قبل أن يضجعهاالحرمة كره، أو ال يؤكل، ويستحب 
يضجعها أن  الشفرة،  ويكره  يحَد  بالعرقِ (7)ثُم  بالشفرِة  بلَغ  ن  وا  في    (8) ،  األبيض 

 .(9) عظم الرقبِة، وأن يمَد رأسه حتى يظهر، مذبحهُ 
أو يكسر عنقه، أو يسلخه قبَل أن يسكن اضطرابُه، وال يحرم ،  وأن يقطع رأسه

 .(10)ه قبل الذبح وبعدهالذبيحة ما يكره فعل
شاة ذبح  جزوراً ،  فإن  قفاها  (11)أو  لم  ،  من  العروق  أكثر  قطع  قبل  ماتت  فإن 

ن ماتت بعد قطع أكثر العروق أكل، وقد أساء  .(12)تؤكل، وا 
  

 

 .  5/290، تبيين الحقائقو ، 7/316، الخالفيات: ينظر (1)
 .2/259،  األم للشافعي: ينظر (2)
 . 1/472،  الجامع الصغير: ينظر (3)
 )بتحريم(.:  (ب)في  (4)
 )به(. :  (ب)في  (5)
 . 4/349،  الهدايةو ، 12/2، المبسوطو ، 206ص، مختصر القدوريو ، 1/472،  الجامع الصغير: ينظر (6)
 . 11/240، تهذيب اللغة: هي الَسكيْن اْلَعِريضة. ينظر: الشفرة لغة (7)
 :  العرق (8)
 .  350/ 4، الهدايةو ، 5/60، بدائع الصنائع: ينظر (9)
 .  5/292، تبيين الحقائق: ينظر (10)
 . 612/ 2، الصحاح تاج اللغة: هي من اإلبل ُيطلق على الذكر واألنثى. ينظر: الجزور (11)
 . 5/292، المصدر السابق: ينظر (12)
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ذا استأنس  .(2)الصيد صارت ذكاته ذكاه النعم (1) وا 
توحش ن  صاحبها  (3) وا  عليه  يقدر  ال  وصار  في  ،  ]/ظ32[  النعم،  وقَع  أو 

بالعقر(4) القليب فذكاتها  االختيار،  ذكاه  يقدر على  فلم  إذا (5)،  الشاة  ، وعن محمد: في 
ن ندبت في الصحراء فذكاتها بالعقر (6)ندبت  .(7) في المصر فذكاتها بالذبح وا 

إن،  (9)كالنداد  (8)والصيال حتى  أخذه  على  يقدر  لم  المصول  (10)إن   (11)قتله 
، إذا لم يجرح (14() 13) ، وذكَر في الزيادات(12)عليه، وهو يريد الذكاة، أكل وضمن قيمته

 

بهِ ا  (1) تأنَس  لغة:  َوَتَبَصرَ ،  ستأنَس  ستعلَم  إليهِ ،  إذا  ينظر:  واإليناُس ،  وستراَح  واليقين.  واإلدراُك  :  الَمعِرفُة 
 . 421/ 15، تاج العروس و ، 1/23،  مختار الصحاحو ، 1/440المعجم الوسيط 

 . 4/350،  الهدايةو ، 206ص ، مختصر القدوري: ينظر (2)
،  شمس العلومو ،  6/91،  مقياس اللغة:  ِخالُف اإلنِس. ينظر:  والمتوحش،  إذا لِحَق بالوحوش:  توحش لغة  (3)

11/7097 . 
ألنُه ُقِلَب :  وقيَل ال تختَص بها العاِدَيِة، وُسْمَيْت قليباً ،  البئِر البدئ والعاِدَيةهو اسٌم من أسماِء  :  الَقلِيبُ   (4)

 . 4/72، تاج العروس: ُتراُبها. ينظر
 . 350/ 4، الهداية ، 206ص ، مختصر القدوري: ينظر (5)
 .  4/252، تاج العروس: أَثُر الُجرح إذا لم َيْرَتفع عن الجلد. ينظر: الندب (6)
،  6/73،  المحيط البرهانيو ،  350/ 4،  الهدايةو ،  43/ 5،  بدائع الصنائعو ،  1/220،  تحفة الملوك:  ينظر  (7)

 . 4672/ 7، شمس العلوم: الَجْرُح. ينظر: العقر لغةً و   .5/293، تبيين الحقائقو 
البعير  ،الصيال  (8) والصَيالُة وَصوَل  فهو جمل  ،  لغة:  عليهم  ويعدو  الناس  يقتُل  البعيُر  َصئُوٌل.  إذا صاَر 

النفور والتفرق. غريب :  والندد،  بدل البداد:  النداد لغةو   .375/ 1،  محمود خاطر،  مختار الصحاح:  ينظر
 . 3/78، للخطابي، الحديث

 )كاقداد(. :  (ب)في  (9)
 )موضع طمس(.:  (ب)في  (10)
 . 9/6315،  شمس العلوم: هو الرجل الكثير الَفزَع. ينظر: المصول لغة (11)
 . 498/ 9، العناية شرح الهدايةو ، 5/43، بدائع الصنائع: ينظر (12)
 )موضع طمس(.:  (ب)في  (13)
 ا. تمت ترجمتها سابقً : الزيادات (14)
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بالكسر، وعن يعقوب إذا كسر عضوًا فقتله، فال  لم يؤكل، وهذا يدل على أنه ال يحل  
 .(1) بأس بأكلة

ن ذبَح اإلبل ونحر  (2)ويسُن في ذكاه اإلبل النحر غيرها   (3)وفي غيرها الذبِح وا 
، ومن نحَر ناقًة أو ذبَح بقرًة أو شاًة فوجَد (5)ال يجوز  :، وقال مالك(4)جاَز مع الكراهة

 

 . 6/54، تبيين الحقائق: ينظر (1)
 . 2/443، غريب الحديث: هو ّذْبُح اْلَبْعيِر في َمْنَحِرِه. ينظر: الَنْحُر لغة  (2)
 )ونحو(.: ( أ) في  (3)
 .  4/351،  الهداية: ينظر (3)
 .  106/  1، التلقين في الفقه المالكي: ينظر (3)
 . 206ص ، مختصر القدوري: ينظر (3)
 . 4/351،  الهداية: ينظر (3)
 .9/128، المجموع في شرح المهذبو ،  4/351،  الهداية: ينظر (3)
بالَنابِ :  الْخلبُ :  الَليثُ :  قال:  المخلب  (3) الِجْلد  بنابهِ والَسَبُع  ،  َمزَق  إذا شَق جلَدها  الفريسَة  َفَعله  ،  َيْخُلُب  أو 

ِبَمْخَلِبهِ  ِمْخَلبٌ ،  اْلِجارَحُة  َسبٌع  ولكِل  ِمْخَلٌب  الجوارحِ   من  طائر  اللغة،  ولكِل  تهذيب  أظافره.  ،  وهو 
7/178   . 

،  جمهرة اللغة:  األسد. ينظراسٌم َيْجمُع السباع أسودها وذئابها وغير ذلك. وربما ُخَص بِه :  السبعُ : السباع  (3)
1/337 . 

ِمنها  (3) أطوُل  وأذناُه  ّذَنَبُه  لكن  الفأرِة  مثُل  دويبة  هو  ينظر:  وقيل،  اليربوع:  الفأر.  من  نوٌع  القاموس  :  هو 
 . 8/111، لسان العربو ، 1/143، الفقهي

 .  1/498، الوسيطالمعجم : هو َطاِئر من جوارح الطير وسباعها من جنس الَصْقِر. ينظر: الشاهين (3)
لسان  :  هو الطائر الذي يصيُد الجرذان. وقيل أنُه كان يصيد للنبي سليمان عليه السالم. ينظر:  الِحَداةُ   (3)

 . 1/54، العرب
 .  4/351،  الهداية: ينظر (4)
 .  1/106، التلقين في الفقه المالكي: ينظر (5)
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: اإلمام وزفر والحسن ابن  (1)ر أم لم يشعر في قولفي بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشع
ن لم يتم خلقُه لم يؤكل(3) ، وقاال(2) زياد   . (4): والشافعُي إذا َتَم خلقه ُأكل وا 

 ](5)ولالمطلب األ[
 فيما يحل أكله وما ال يحل 

، (7) من الطير وكل ذي ناٍب من السباع  (6) ( كل ذي مخلبحرم )رسول اهلل  
عادةً  عاٍد  قاتل  جارح  منتهب  مختطف  كَل  والُدب  ،  والسبُع:  والفيل  والنمر  األسد  مثُل 

والفهد واليربوع  (8)والذئب  والنسور  والقرد  والبازي  (9) والكلب  الصقر  والنسر   (10) ومثل 

 

 . 206ص ، مختصر القدوري: ينظر (1)
 . 4/351،  الهداية: ينظر (2)
 . 4/351،  الهداية: ينظر (3)
 . 9/128، المجموع في شرح المهذب: ينظر (4)
نما تطلب ذلك للضرورة في وضع الخطة للبحث. ،كوفتين ليس من المخطوطعبين الم ما( 5)  وا 

بالَنابِ :  الْخلبُ :  الَليثُ :  قال:  المخلب  (6) الِجْلد  إذا شَق  ،  َمزَق  الفريسَة  َيْخُلُب  بنابهِ والَسَبُع  َفَعله  ،  جلَدها  أو 
ِبَمْخَلِبهِ  ِمْخَلبٌ ،  اْلِجارَحُة  َسبٌع  ولكِل  ِمْخَلٌب  الجوارحِ   من  طائر  اللغة،  ولكِل  تهذيب  أظافره.  ،  وهو 

7/178   . 
  (، باب: )ترحيم اكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير(. 1934رقم )ب،  3/1534صحيح مسلم،    (7)

ينظراسٌم  :  السبعُ :  السباعو  األسد.  بِه  ُخَص  ذلك. وربما  وغير  وذئابها  أسودها  السباع  جمهرة  :  َيْجمُع 
 . 1/337،  اللغة

غضاء وسكونًا والفهد كثير الَنوِم متغافل بطبعهِ   (8) ، الفهد: هو َحَيوان َمْعروف من السباع شبهتُه بِه تغافاًل وا 
ينظر الُوُثوِب.  سريُع  وهو  الفهد  وثوب  وثب  اآلثار:  وقيل  صحاح  على  األنوار  لليحصبي ،  مشارق 

 .  2/164، السبتي
ّذَنَبُه    (9) لكن  الفأرِة  مثُل  دويبة  هو  ِمنهااليربوع:  أطوُل  ينظر:  وقيل،  وأذناُه  الفأر.  من  نوٌع  القاموس  :  هو 

 . 8/111، لسان العربو ، 1/143، الفقهي
لغة  (10) أرجلها  :  البازي  وتكون  قصيرة  أجنحتها  تكون  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الصقور  من  نوع  هو 

 . 1/55، المعجم الوسيط: وأذنابها طويلة ومن أنواعها الباشق والبيدق. ينظر
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وابن    (4)والضبع والثعلب والقنفذ  ( 3) وال يحُل أكُل الضب،  (2) والحداة  (1) والعقاب والشاهين
 .(7)، خالفًا للشافعي: في الكل(6()5)عرس

كلها والحشرات  والزنبور  السلحفاة  أكُل  الرخم(8) ويحرم  أكُل  ويحرُم   ،(9) 
والقذاف(10) والبغاث األبقع  كالغراب  الطير  من  الجيف  يأكل  وما  بأكل  (11)،  بأس  وال   ،

الغراب الذي يأكل الحَب وال يأكل الجيف فإن كاَن يأكل الجيف وغيرها فعند اإلمام ال 
 

 .  1/498، المعجم الوسيط: هو َطاِئر من جوارح الطير وسباعها من جنس الَصْقِر. ينظر: الشاهين (1)
لسان  :  هو الطائر الذي يصيُد الجرذان. وقيل أنُه كان يصيد للنبي سليمان عليه السالم. ينظر:  الِحَداةُ   (2)

 .  1/54، العرب
خ:  الَضبُ   (3) الجسِم  غليظ  الزواحِف  جنس  من  حيواٌن  في  ،  شنةهو  َيكَثُر  أعقٌد  َحَرٌش  َعريٌض  َذَنٌب  ولُه 

الضُب: دويبة على حد فرخ التمساح الصغير وذَنبُه َكَذنبِه. ،  قال: عبد القاهر،  َصحاري األقطار العربية
 .  249/ 1، عبد اللطيف عاشور، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي: ينظر

َوبذِلَك يقي َنفَسُه من َخَطِر االعتداء  ،  َذاَت َشوٍك حاٍد يلتف فيصيُر كالُكرة،  الثديياتهو دويبة من  :  الُقْنُفذْ   (4)
 . 2/763، المعجم الوسيط: ينظر  إَنُه للُقنفِذ ليٌل ال َيناُم ألَن الُقْنُفَذ يقضي الليَل ساعيًا.: وُيقالُ ، َعَلْيهِ 

 . 5/295، تبيين الحقائقو ، 4/351،  الهدايةو ، 7/353، الخالفيات: ينظر (5)
تفتك بالدجاج ونحوه. ،  مستطيلة الجسم والذيل،  مقطوعة األذنين،  هو ُدَوْيَبة تشبه الفأر:  ابن عرس لغة   (6)

 . 1479/ 2، معجم اللغة العربية: ينظر
قال قلت  ،  قلت آكله ؟ قال نعم:  قال،  نعم:  )الضبع صيٌد هي ؟ قال  :عن أبن أبي عمار قلت لجابر    (7)

اهلل   أقاله رسول  ؟  قالله  الترمذي:  ينظرنعم(.  :  ؟  الضبع،  سنن  أكل  في  ما جاء  ،  305/ 3،  باب 
الترمذي،  (1791) للمزني،  هذا حديٌث حسٌن صحيح:  قال  على  2/229،  المختصر  المنهجي  الفقه   ،

 . 70/ 3، مصطفى الخن ومن معه، مذهب اإلمام الشافعي
 .219/ 1، بداية المبتدي: ينظر (8)
لغةً   (9) األُنْوق:  الرخم  يسمى  أبقع  طائر  ينظر،  وهي  والُموق.  بالغْدر  موصوف  العلوم :  وهو  ،  شمس 

 .  2/212، النهاية في غريب الحديث واألثرو  ، 4/2456
 .  1/64، المعجم الوسيط: هو طائر أيغث الَلْون أْصَغر من الرخم بطيء الطيران. ينظر: لغةً  ،البغاث (10)
: طلبة  . ينظرهو غراب القيظ اسود اللون وافي الجناحين كبير الحجم كثير الريش يأكل الجيف: القذاف (11)

 . 415/ 2، ، ألبن سيده، المحكم والمحيط األعظم3/46: ، النسفيالطلبة
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وعلى هذا الخالِف كل ما يخلط الجيف بشيء آخر مثُل ،  يكره  ه، وعن يعقوب أن(1)يكره
 . (3) وغيره (2)العقعق

، في قول:  (6)لحم الخيل، ويكره  (5) والبغال  (4) وال يجوز أكل لحوم الُحمر األهلية
ومالك(7)اإلمام وقال:(8) ،  يكره  ،  ال  والشافعي:  ما  (9)يعقوب ومحمد  اإلمام  ، وروي عن 

للتنزيه الكراهة  أن  على  للتحريم،  يدل  أنها  على  يدل  ما  أألصح ،  وروي  في  ،  وأختلف 
 .فأختار بعضهم أنها للتحريم

  

 

 . 352/ 4، الهدايةو ،  40/ 5، بدائع الصنائعو ، 206ص ، مختصر القدوري: ينظر (1)
 . 1/753، القاموس المحيط: َطويُل الِمْنقاِر والَرْجَلْيِن. ينظر، هو طائر أْبَلُق َبَريٌ : الَعْقَعقُ  (2)
 . 5/29، بدائع الصنائع: ينظر (3)
 . 1/28، القاموس الفقهي: وألَف الناس. ينظر، الُحمر األهلية: هو ما خرَج عن طباَع الوحش (4)
: هو ابن الفرس من الحمار. ينظر:  البغال لغةً و   .5/14،  االختيار،  206ص   مختصر القدوري،:  ينظر  (5)

 . 1/64، معجم الوسيط
 . 206ص ، مختصر القدوري: نظر (6)
الغُرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة،  ،352/ 4، الهدايةو   ،206ص، مختصر القدوري: ينظر (7)

 . 182–181ص
التي  :  ينظر  (8) المسائل  في  القاسم  وأبن  مالك  بين  المدونةاالتوسط  مسائل  من  فيها  عبيد ،  ختلفا  ألبي 

المدينة،و ،  1/6،  الجبيري أهل  فقه  في  القرطبي  الكافي  ونهاية  و ،  436/ 1،  للنمري  المجتهد  بداية 
زيد   هالفواكو ،  101/ 4،  للقرافي،  الذخيرةو ،  469/ 1للجويني،  ،  المقتصد أبي  ابن  رسالة  على  الدواني 

 . 289/ 2، للنفرواني األزهري القيرواني،
الخيل  (9) لحوم  أكل  قال،  يجوز  ومحمد.  :  وبه  يوسف  وأبو  سحاق  وا  اإلمام :  ينظرأحمد  فقه  في  المهذب 

 . 4/501، للعمراني، البيانو  ، 7/160، الوسيط في المذهبو ، 449/ 1، الشافعي
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البزدويافخر    وأجاز المعينأو   (1)إلسالم  للتنزيه  (3) اإلسبيجابيو   (2) بو  ، (4) أنها 
، وأطلقه في  (6) قيل: ال بأس به  ةوفي الهداي  ،(5) ولبن الفرس كلحمه، ذكره قاضي خان

 

نسبًة إلى َبْزَدَة قلعًة بقرب  ،  الَبْزَدوُي: هو علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن فخر اإلسالم البزدوي  (1)
تفقه على َواِلدِه حتى برَع في العلم لُه  ،  فقيه ما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة،  نسف

منها ا،  )المبسوط:  مصنفات  الوصول،  لَبْزَدويوأصول  الفقهاء(،  وَكنز  من   ،وغناء  الخميس  يوم  توفي 
سنة ينظر482  رجب  بسمرقند.  ودفَن  التراجم:  هـ  ُقطُلوبغا،  تاج  الجواهر  و ،  206–205ص،  ألبن 

 . 4/324، للزركلي،  عالماألو ،  1/118، المضية
اإلمام ،  بن مكحول بن الفضلهو ميمون بن محمد بن محمد بن ُمْعَتمد بن محمد بن محمد  :  أبو المعين  (2)

،  روى عنه شيخ اإلسالم محمود بن أحمد الساغرجي، سكن ُبخارى، أبو المعين المكحولي النسفي، الزاهد
 . 11/119، تاريخ اإلسالم: هـ( وعمره سبعون سنة. ينظر508)ت وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي

هذا ما ذكرته  ،  سحاقإسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن  إهو علي بن محمد بن  :  سبيجابياأل  (3)
الحسن بأبي  يكنى  لي مراجُعها وتتبعها.  تيسر  التي  التراجم والمصادر  بلقب شيخ ،  جميع كتب  اشتهر 

ثم ،  واألسبيجاني،  نسبته الحنفي،  وقطب الدين،  وبهاء الدين،  وعالء الدين،  ويلقب أيضًا بالشيخ،  اإلسالم
عبد الكريم بن محمد ،  التحبير في المعجم الكبير:  والحنفي نسبه إلى المذهب الفقهي. ينظر،  السمرقندي

، تعليم المتعلم طرق التعليمو ،  2/375،  ألبي الوفاء،  ةيضالجواهر المو ،  1/578،  لمروزيبن منصور ا
 .  1/679،  لعارفينهدية او ،  1627/  2، كشف الظنونو ،  89ص ، برهان الدين الزرتوجي

 . 11/598،  البناية شرح الهداية: ينظر (4)
خان   (5) األْوزجَ :  قاضي  العزيز  عبد  بن  محمود  القاسم  أبي  بن  منصور  بن  الحسن  الفرغاني  ،  دينهو 

وظهير  ،  سحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاريإعلى أبي    ه)قاضي خان( تفق  ـالمعروف ب
وشرح )الجامع الصغير( وشرح ،  لُه كتاب )الفتاوى(،  الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني

: ينظر  .هـ(592توفي في ليلة النصف من رمضان سنة )،  )الزيادات( وشرح )أدب القاضي( للخصاف
 . 2/297، معجم المؤلفين

:  في ذلك :  حجته، وجعل أكل لحمه محرما، حالاًل مما ال بأس بهلبن الخيل ، بو حنيفة )رحمه اهلل(أجعل  (6)
أَن المقصود من تحريم لحمه هو لعدم تقليل آلة الجهاد وال يوجد ذلك في اللبن فكان شربه مما ال بأس 

فقالوا،  به الشافعية  عليهم  حكمه(.  إ :  رد  فأخذ  اللحم  من  متولد  هو  اللبن  ، للبابرتي،  العناية:  ينظرن 
10/5 . 
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أكل  ،  شربةألاكتاب   يكره  لحُمه  (1)ألرنباوال  طهر  يؤكل  ال  الذي  الحيوان  ذكي  ذا  وا   ،
ن كان ال يوكل ]/و33[ وجلُده  . (3) ، وقال: الشافعي ال يطهر(2)وا 

ن ُذكَي اآلدمي ، وما يطهر لحُمه (4)باإلجماع،  والخنزير، لم تؤثر فيهما الذكاة،  وا 
ُيفسدهُ   (5)بالذكاة يطهر شحُمه الماء ال  إن وقع في  به في  ،  حتى  االنتفاع  واختلف في 

،  (6)ألكل قيل: ال يحل، وقيل : يحل كالزيت؛ إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالباغير  
يوجب ما  في  وحده  واختلف  الذبح  قيل:  لحمه   يؤكل  ال  ما  مع  ،  طهارة  الذبح  وقيل: 

، وال يجوز أكل شيء من حيواِن البحر إال (7)واليه يشير كالم صاحب الهداية،  التسمية
، وعن  (9) واستثنى البعض خنزيره وكلبه وأدميه،  ، وقال : مالك وجماعة يجوز(8) السمك

 . (10)كل واحدألاو  والخالف في البيع ،  الشافعي أنه أباح الجميع

 

 . 207ص ، مختصر القدوري: نظري (1)
تاج و ،  386/ 15،  سير أعالم النبالءو   ،11/599،  البناية شرح الهدايةو ،  5/295،  تبيين الحقائق:  ينظر  (2)

 . 151/ 1، التراجم
 . 1/58، الحاوي الكبير: ينظر (3)
، اآلدمي فلحرمته وكرامتهأما  ،  فإن الذكاة ال تعمل فيهما،  كي اآلدمي والخنزير لم تؤثر فيهما الذكاةذا ذُ إ  (4)

 .  352/ 4، الهداية: وأما الخنزير فلنجاسته. ينظر
 . (ب): )يظهر سحمُه( وقد أثبت الصحيح من (  أ) : في (5)
، عتبارا باألكلا،  ال يحل:  يحل(، قيل:  وقيل،  ال يحل:  قيل،  كلقوله )واختلف في االنتفاع به في غير األ  (6)

فإنه ال يؤكل ولكن يجوز االنتفاع به في  ،  الميتة وكان الزيت غالبكالزيت إذا خالطه ودك  ،  يحل:  وقيل
 . 4/352،  الهداية: غير األكل. ينظر

 . 9/502،  البناية شرح الهدايةو ،  4/353،  الهداية: ينظر (7)
 . 35/ 5، بدائع الصنائعو ، 207ص ، مختصر القدوري: ينظر (8)
القوانين الفقهية، و  ،4/96للقرافي، ، الذخيرةو ، 3/23المجتهد، بداية و ، 115/ 1ينظر: البيان والتحصيل،  (9)

1/115 . 
 . 4/523، البيان في مذهب الشافعي: ينظر (10)
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الطافي السمك  يحل(1)ويحرم  والشافعي:  مالك  وقال  يموت (2) ،  ما  والطافي:   ،
أنف  سبب  هحتف  غير  باالتفاق،  من  بيده  أو  الماء  عنه  َحَسرُه  ما  ويحل (3) ويحل   ،
ذكا  (5)والمارما  (4)الجريث غير  من  السمك  أصناف  وسائر  ن  (6)ةهي  وا  الجراد  ويحل   ،

أنف  بالقتل  :، وقال مالك(7)همات حتف  أكله (8) ال يحل إال  بآفة حل  السمك  ذا مات  ، وا 
ن مات حتف أنف،  كالمأخوذ فالسمك إذا مات بسبب  ،  من غير آفة لم يحل كالطافي  هوا 

ن لم يكن بفعل أدمى،  حادث حل إلى سبب حادث   (10) والجراد ال يحتاج في إباحته،  (9)وا 
 .(11) ولم يتغير حل أكله ةإذا وجد السمك في بطن سمك، وعلي هذا األصل فروع

  

 

 . 217ص ، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرامو ، 4/353،  الهدايةو ، 7/320، الخالفيات: ينظر (1)
 . 9/33، المجموع شرح المهذبو ،  1/387، الكافي في فقه أهل المدينة: ينظر (2)
 . 11/229، المبسوط: ينظر (3)
تهذيب و ،  98/ 6،  العين:  َقَل من يأكلُه. ينظر  ، هو ضرٌب من السمك وهو الجَري:  الِجَريثُ :  جرث لغة  (4)

اصطالحاً و .  10/258،  اللغة ينظر:  اْلِجَريُث  الَجَرُي.  أسود وهو  َسَمٌك  الحقائق:  هو  ،  5/296،  تبيين 
 . 6/307، المختارالدر و 

الدر  : الَحَية. ينظر ةهي َسَمٌك في ُصورَ : المارما اصطالحاً و  المارما لغًة: لم أجد له شيء في كتب اللغة. (5)
 . 6/307، المختار

 . 4/353:  الهداية: ينظر (6)
 .  296/ 5، تبيين الحقائقو ، 1/228، النتف: ينظر (7)
القيرواني،  النوادر والزياداتو ،  1/537لإلمام مالك  ،  المدونة:  ينظر  (8) فقه  و ،  357/ 4،  للنفري  الكافي في 

 . 1/227، بن الحاجبال، جامع األمهاتو ، 1/437، للنمري القرطبي،  أهل المدينة
 . 64/ 3، تحفة الملوك: ينظر (9)
 )إباحتها(. (ب) (،  أ) في  (10)
البرهانيو ،  4/354،  الهداية:  ينظر  (11) في  و ،  5/297،  الحقائقتبيين  و ،  6/70،  المحيط  اإلسالم  شرائع 

 .217مسائل الحالل والحرام، ص
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ن مات في حضير   .(2)خذ بغير صيد أكلؤ ال يستطيع الخروج منها وي (1) ةوا 
أكل المخلص منها  يقدر على  الشبكة وهو ال  ن مات في  أكل شيئًا ،  (3)وا  ن  وا 

ن  ،  ألقي في الماء فمات منه أكل ن قطع بعضها فمات ،  مات بين الجمد والماء أكلوا  وا 
ن مات بحر الماء أو برده ففيه روايتان، ما ُأبين وما بقي ، أكل  .(4) وا 

ن وجد في بطن الطافي أكل ن لم يؤكل الطافي، وا   . (5) وا 
  

 

 )حظيرة(. :  (ب)في  (1)
 . 6/70، المحيط البرهاني: ينظر (2)
 )موضع طمس(.:  (ب)في  (3)
ن مات بحِر الماء أْو بردِه ففيِه روايتاِن( على إحدى الَرَواَيَتينِ   (4) وفي ،  ِلوُجُوِد الَسَبْب ِلَمْوِتها،  ُتْوَكلُ ،  قولُه )وا 

،  1/249،  ينظر: المبسوطألَن الماَء ال َيْقُتُل الَسمَك سواء كان حارًا أْو باردًا.  :  ال ُتْوَكلُ ،  الَرواية الثانية
 . 503/ 9، العناية شرح الهداية و ، 6/70، المحيط البرهانيو 

القدوري  (5) مختصر  المبتديو ،  4/354،  الهداية و ،  207ص،  ينظر:  المختارو ،  1/219،  بداية  ،  الدر 
6/307 . 
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 اخلامتة
صاحب  على  والسالم  والصالة  الصالحات  تتم  ونعمته  بفضله  الذي  هلل  الحمد 
البركات نبينا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه الكرام والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين  

 :وبعد ...لى يوم الدينإومن سار في دربهم 
النتائج  بعض  بها  نجمل  خاتمة  وهذه  البحث  هذا  تمام  على  تعالى  اهلل    نحمد 

 تعلق بها من أمور.  والتوصيات مما مر بنا من موضوع الذبائح وما
أن الذبح امر تعبدي يتميز به المسلمون عن غيرهم وهو من شعائر   ى لإخلصنا  
يخضع إلحكام معروفة وطرق صحيحة في الشريعة اإلسالمية فال   إذ  ،اإلسالم الحنيف

 ال ما أذنت به الشريعة وما خالفها مردود.إيقبل 
والذكاة والذبح مترادفان وهو إزهاق روح الحيوان بطرق مشروعة وشروط محدودة 

 حتى يكون الذبح حالال للمسلم.
والحكمة من الذبح التمييز بين الحالل والحرام في الذبائح وفي الذبح يخرج الدم 
  والرطوبات والفضالت من الحيوان فيطيب لحمه ويزكى؛ لذلك حرم اهلل الميتة ألنها ال 

 يخرج منها سمومها ودمها ودرنها. ر بذبح والتطه
ما منها  والقران  الذبائح  التمتع  كدم  واجب  ما  ،هو  ومباح   ومنها  مسحب  هو 

 .كاألضحية والعقيقة وغيرها 
ومن التوصيات المهمة في هذا الباب أن يعظم المسلم شعائر اهلل تعالى ومنها 

الدين الحنيف حتى   اي أوصى بهن يراعى في الذبح شروطه ولوازمه الشرعية التأالذبح و 
 يريح المسلم ذبيحته ويطيب لحمها.

يرضي اهلل تعالى    ن أكون قد بلغت به ماأ رجو اهلل تعالى  أوفي ختام هذا البحث  
 وأن يكون مقبوال خالصا لوجه اهلل والحمد هلل رب العالمين. 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم

الفقهي  .1 حبيب  د.:  القاموس  أبو  الفكر   ،سعدي  ،  2طسورية،    ،دمشق،  دار 
 . م1993م، تصوير 1988-هـ1408

،  ياالختيار لتعليل المختار: عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدح .2
الحنفي الفضل  أبو  الدين  الحلبي  ،هـ(683ت )،  مجد  ،  القاهرة،  مطبعة 

 م. 1937-هـ1356، بيروت وغيرها، وصورتها دار الكتب العلمية
بن   .3 الرحمن  عبد  َماِلك:  اإلمام  فقه  في  الَمَساِلِك  َأشَرِف  إلى  الَساِلك  إْرَشاد 

البغدادي عسكر  بن  محمد،  محمد  أبو  أْو  زيد  المالكي ،  أبو  الدين    شهاب 
حسن،  هـ(732ت) بن  إلبراهيم  مفيدة  تقريرات  مكتبة    ،وبهامشِه:  شركة 

 ت..د،  3ط، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدُه مصر
فارس  .4 بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  الزركلي  ،  األعالم: 

 م. 2002  ،15ط ، دار العلم للماليين ،هـ(1396تالدمشقي، )
األم: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  .5

الم مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  المكيطبن  القرشي  دار    ،هـ(204ت)  لبي 
 م. 1990-هـ 1410، بيروت ،عرفةالم

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد   .6
الحفيد رشد  بابن  الشهير  القرطبي  رشد  مصطفى    ،هـ(595ت)  بن  مطبعة 

 م. 1975-هـ1395  ،4طمصر،  ،البابي الحلبي وأوالده
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد   .7

( الحنفي،  العلمية،  هـ(587تالكاساني  الكتب  -هـ1406،  2ط  ،دار 
 . م1986
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بن   .8 أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  الهداية:  شرح  البناية 
العيني ) الدين  الحنفي بدر  الغيتابي  ال  ،هـ(855تحسين  الكتب    ، علميةدار 

 م. 2000-هـ1420، 1ط، لبنان ،بيروت
البيان في مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم   .9

( الشافعي  اليمني  النوريتح،  هـ(558تالعمراني  محمد  قاسم  دار   ،: 
 م. 2000-هـ1421  ،1ط، جدة ،المنهاج

للمسائل   .10 والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  الوليد  البيان  أبو  المستخرجة: 
( القرطبي  بن رشد  أحمد  بن  الدكتور: محمد حجي  تح،  هـ(520تمحمد   :

 م. 1988-هـ1408، 2ط،  لبنان ،وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت
السودوني   .11 ُقُطلوبغا  بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  زين  الفداء  أبو  التراجم:  تاج 

( الحنفي  خير رمضانتح  هـ(،879تالجمالي  محمد  القلم  :  دار    ، يوسف، 
 م. 1992-هـ1413، 1ط، دمشق

الرزاق  .12 عبد  بن  محمد  بن  محمد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 
،  1ط،  بيروت  ،دار الفكر  ،هـ(1205تالملقب بمرتضى الَزبيدي )،  الحسيني
 هـ. 1414

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد   .13
عثم بن  أحمد  )بن  الذهبي  قاْيماز  بن  بشار  تح ،  هـ(748تان  الدكتور:   :

 م. 2003،  1طعَواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الَشْلِبَي: عثمان بن علي بن محجن   .14
)،  البارعي الحنفي  الزيلعي  الدين  الدين  ،  هـ(743تفخر  شهاب  الحاشية: 

بن   أحمد  بن  محمد  بن  الَشْلِبيُ أحمد  يونس  بن  إسماعيل  بن    يونس 
ثم  ،  هـ1313،  1ط،  القاهرة  ، بوالق  ، هـ(، المطبعة الكبرى األميرية1021)ت

 . 2ط ،دار الكتاب اإلسالمي صورتها
النووي .15 شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  التنبيه:  ألفاظ    تحرير 

 . هـ1408، 1ط، دمشق ،المحقق: عبد الغني الدقر، دار القلم، هـ(676ت)
  أبو بكر عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد .16

 م. 1994-هـ1414، 2ط،  لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ(540ت)
تحفة الملوك في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان: زين الدين أبو عبد   .17

الحنفي   القادر    د. :  تح،  هـ(666ت)  الرازياهلل محمد بن أبي بكر بن عبد 
 هـ. 1417، 1طبيروت، ، عبد اهلل نذير أحمد، دار البشائر اإلسالمية

أبو حفص   .18 الدين  الملقن سراج  ابن  الملقن:  الشافعي البن  الفقه  التذكرة في 
( المصري  الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  حسن  ،  هـ(804تعمر  محمد  تح: 

-هـ1427،  1ط ،  بنانل  ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،  محمد حسن إسماعيل
 م. 2006

الجرجاني  .19 الشريف  الزين  علي  بن  بن محمد  علي  ،  هـ( 816ت)  التعريفات: 
العلميةتح الكتب  دار  العلماء،  من  جماعة  وصححه  ضبطه    ، بيروت  ،: 

 م.1983-هـ1403، 1ط ، لبنان
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قباني،   .20 مروان  تح:  الزرنوجي،  اإلسالم  برهان  التعلم:  طريق  المتعلم  تعليم 
 م.1981-هـ1401،  1ط، بيروت ،اإلسالميالمكتب 

بو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي  أالتلقين في الفقه المالكي:   .21
المالكي الحسني  تح  ،هـ(422ت )  البغدادي  خبزة  بو  محمد  إدريس  أبي   :

 م.2004-هـ1425، 1ط  ،التطواني، دار الكتب العلمية
أبي   .22 بن  خلف  المدونة:  اختصار  في  محمدالتهذيب  األزدي ،  القاسم 

محمد األمين    د.:  تح،  هـ(372ت)  القيرواني، أبوسعيد ابن البراذعي المالكي
حياء التراث،   ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وا 

 م.2002-هـ1423 ،1ط،  دبي
،  هـ(370تتهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ) .23

 م. 2001، 1ط، بيروت  ،وض مرعب دار إحياء التراث العربي: محمد عتح
مسائل   .24 من  فيها  اختلفا  التي  المسائل  في  القاسم  وابن  مالك  بين  التوسط 

بن جبير اهلل  بن عبد  فتح  بن  بن خلف  قاسم  الجبيري ،  المدونة:    أبو عبيد 
مصطفىتج،  هـ(378ت) باُحو  الضياء  ،:  -هـ1426،  1طمصر،    ،دار 

 . م2005
 : ابن الحاجب الكردي المالكي. جامع األمهات .25
الحسن   .26 بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الكبير:  النافع  وشرحُه  الصغير  الجامع 

هـ(، النافع الكبير: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم  189ت)  الشيباني 
الهندي اللكنوي  الحسنات،  األنصاري  الكتب،  هـ(1304ت)  أبو    ، عالم 

 هـ. 1406، 1ط، بيروت
اللغة:   .27 :  تحهـ(،  321ت)  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزديجمهرة 

 م.1987، 1ط بيروت،  ، دار العلم للماليين ، رمزي منير بعلبكي
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اهلل   .28 نصر  بن  محمد  بن  القادر  عبد  الحنفية:  طبقات  في  المضية  الجواهر 
محمد،  القرشي الحنفي،  أبو  الدين  كتب    ،هـ(775ت)  محيي  محمد  مير 
 ت..د، ط. د ،كراتشي ،خانة

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن   .29
البغدادي البصري  حبيب  بن  بالماوردي،  محمد  :  تح،  هـ(450ت)  الشهير 

علي محمد معوض الموجود  ،الشيخ:  عبد  أحمد  عادل  الكتب  ،  الشيخ  دار 
 م. 1999-هـ1419، 1ط ، لبنان ،بيروت ،العلمية

م .30 َمعِرفِة  في  العلماء  بن  حلية  الحسين  بن  أحمد  بن  محمد  الفقهاء:  ذاهب 
الفارقي القفال  الشاشي  بكر  أبو  اإلسالم،  عمر  فخر  المستظهري ،  الملقب 

دار   ،: ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالةتحهـ(، 507ت)  الشافعي
 م. 1980، 1ط ،  عمان ،بيروت ،األرقم

محمد بن علي بن محمد  ،  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار .31
تح: عبد  ،  هـ(1088ت)  بعالء الدين الحصكفي الحنفي،  الِحْصني المعروف
ابراهيم خليل  العلمية،  المنعم  الكتب  -هـ1423،  1ط ،  لبنان  ،بيروت،  دار 

 م.  2002
دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون: القاضي عبد النبي بن   .32

( نكري  األحمد  الرسول  هاني    من   ه عَربَ   ،هـ(12قت  عبد  حسن  الفارسية: 
 م. 2000-هـ1421، 1طبيروت،  ، لبنان ،فحص، دار الكتب العلمية 

الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي   .33
بالقرافي ) محمد بو  و ،  سعيد أعرابو ،  : محمد حجيتح،  هـ(684تالشهير 

 م.1994، 1ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي، خبزة
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،  سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي .34
أحمد محمد شاكر،،  هـ(279ت)  أبو عيسى الباقيو   تح:  عبد  فؤاد  ،  محمد 

براهيم عطوة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيو  ،  2ط مصر،    ،ا 
 م. 1975 --هـ1395

النبالء .35 أعالم  محم،  سير  اهلل  عبد  أبو  الدين  عثمان شمس  بن  أحمد  بن  د 
الذهبي الشيخ  تح،  هـ(748ت)  قَاْيماز  بإشراف  المحققين  من  مجموعة   :

 م. 1985-هـ1405، 3ط، شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة
بن   .36 الدين جعفر  نجم  القاسم  أبو  الحرام:  الحالل  مسائل  في  اإلسالم  شرائع 

( الهذلي  الحلي  بالمحقق  الملقب  تقي ،  هـ(676تالحسن  محمد    تقديم: 
 م. 1969-هـ1389، 1ط الحكيم، مطبعة اآلداب في النجف األشرف، 

شرح التلقين: أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر الَتميمي المازري المالكي   .37
الَسالميتح،  هـ(536ت) المختار  محمد  الشيخ  اإلسالمي،  :  الغرب  ،  دار 
 . م2008، 1ط

سعيد الحميري اليمني  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن   .38
،  مطهر بن علي األرياني ،  حسن بن عبد اهلل العمري  د. :  تح،  هـ(573ت)
  ،دار الفكر،  لبنان  ،دار الفكر المعاصر، بيروت،  يوسف محمد عبد اهلل  د.

 م. 1999-هـ1420،  1ط، سوريا ،دمشق
بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  أالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:   .39

( للماليين،  هـ(393تالفارابي  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد    ،تح: 
 م. 1987-هـ1407، 4ط، بيروت
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نجم الدين  ،  أبو حفص،  طلبة الطلبة: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل .40
 هـ. 1311، مكتبة المثنى ببغداد، المطبعة العامرة،  هـ(537ت النسفي )

أكمل الدين أبو عبد اهلل  ،  العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود .41
،  هـ(786ت) ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي

 ت. .دار الفكر، د
الفراهيدي   .42 تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العين: 

( الخزوميد.  :  تح،  هـ(170تالبصري  السامرائي  د.  ،مهدي  دار    ،إبراهيم 
 ت. .د، ومكتبة الهالل

سحاق بن  إغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة: عمر بن ال .43
مؤسسة   ،هـ(773تبو حفص الحنفي )أ سراج الدين،  ،  أحمد الهندي الغزنوي 

 م. 1986-هـ1406،  1ط،  الكتب الثقافية
غريب الحديث: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي   .44

بالخطابي وخرج  تح هـ(،  388ت)  المعروف  الغرباوي،  إبراهيم  عبدالكريم   :
 هـ.1402عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، ، أحاديثه

هذه  .45 في  أشترك  اهلل:  رحمه  الشافعي  اإلمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه 
الِخْن،    د.السلسلة:   الُبغا  د.ُمصطفى  الَشْربجي،  ُمصطفى  القلم    ،علي  دار 

 م. 1992-هـ1413، 4طمشق، للطباعة والنشر والتوزيع، د
بن سالم    الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم .46

،  دار الفكر  ،هـ(1126تشهاب الدين النفراوي األزهري المالكي ) ،  ابن مهنا
 م. 1995-هـ1415
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أبادي   .47 الفيروز  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط:  القاموس 
إشراف: محمد ،  تب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةتح: مك،  هـ(817ت)

،  لبنان  ،بيروت،  نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 م. 2005-هـ1426 ،8ط

القاسم .48 أبو  الفقهية:  اهلل،  القوانين  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  ابن  ،  محمد 
 ت. .د، .ط .د، هـ(741ت ) جزي الكلبي الغرناطي 

فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد  الكافي في   .49
هـ(، المحقق: محمد محمد أحيد ولد  463تالبر بن عاصم النمري القرطبي )

الموريتاني الحديثة  ،ماديك  الرياض  العربية  ،  الرياض،  مكتبة  المملكة 
 . م1980-هـ 1400،  2ط، السعودية

جمال الدين ابن منظور  ، أبو الفضل،  لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي .50
( اإلفريقي  الرويفعي  بيروت  ،هـ( 711تاألنصاري  صادر،  ،  3ط ،  دار 

 هـ. 1414
سهل .51 أبي  بن  أحمد  بن  محمد  السرخسي  ،  المبسوط:  األئمة  شمس 

 م.1993-هـ1414، بيروت ،دار المعرفة ،هـ(483ت)
أبو  ،  متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب: أحمد بن الحسين بن أحمد .52

 هـ(، عالم الكتب. 593تشهاب الدين أبو الطيب األصبهاني ) ،شجاع
بو محمد عبد اهلل بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني،  أ متن الرسالة:   .53

 هـ(، دار الفكر.386تالمالكي )
عبد   .54 بن  بكر  أبي  بن  علي  حنيفة:  أبي  اإلمام  فقه  في  المبتدي  بداية  متن 

المرغيناني الفرغاني  الدين،  الجليل  برهان  الحسن  مكتبة  593ت)  أبو  هـ(، 
 القاهرة.  ،محمد علي صبح  ومطبعة
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المهذب .55 شرح  والمطيعي»   المجموع  السبكي  تكملة  محيي  «مع  زكريا  أبو   :
 دار الفكر. ، هـ(676تالدين يحيى بن شرف النووي )

أبو   .56 اهلل:  رحمه  حنيفة  أبي  اإلمام  فقه  النعماني  الفقه  في  البرهاني  المحيط 
مازة   بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمود  الدين  برهان  المعالي 

( الحنفي  الجنديتحهـ(،  616تالبخاري  سامي  الكريم  عبد  الكتب    ،:  دار 
 م. 2004-هـ1424، 1ط ، لبنان ،بيروت، العلمية

الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  مختار   .57
الرازي  محمدتحهـ(،  666ت)  الحنفي  الشيخ  يوسف  العصرية  ،:    ، المكتبة 
 م.  1999-هـ1420، 5ط ، صيدا  ،بيروت،  الدار النموذجية

بن   .58 أحمد  الحسن  أبي  الشيخ  العالمة  الحنفي:  الفقه  في  الُقدُوري  مختصر 
هـ(، تح: الشيخ  428تر الُقدُوري الحنفي البغدادي )محمد بن أحمد بن جعف

-هـ1418،  1طمحمد علي بيضون،    منشورات،  كامل محمد محمد عويضة
 لبنان.  ،بيروت، دار الكتب العلمية، م1997

إسماعيل .59 بن  يحيى  بن  إسماعيل  المزني:  المزني  ،  مختصر  إبراهيم  أبو 
 .م1990-هـ1410، بيروت ،دار المعرفة ،هـ(264ت)

المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي  .60
المطرز مختار  ،بن  الحميد  وعبد  فاخوري  محمود  بن    ،تح:  أسامة  مكتبة، 

 م. 1979، 1ط، حلب ،زيد
هـ(،  179تالمدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) .61

 م.  1994-هـ1415،  1ط، دار الكتب العلمية
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بن   .62 عياض  بن  موسى  بن  عياض  اآلثار:  صحاح  على  األنوار  مشارق 
الفضل أبو  السبتي،  اليحصبي  العتيقة544ت)  عمرون  المكتبة  ودار    ،هـ(، 

 التراث. 
أبو  ،  المعجم األوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي .63

الطبراني بن  تح،  هـ(360ت)  القاسم  اهلل  عوض  بن  طارق  عبد  ،  محمد: 
 القاهرة.  ،دار الحرمين ،المحسن بن إبراهيم الحسيني

عمر   .64 الحميد  عبد  مختار  أحمد  الدكتور:  المعاصرة:  العربية  اللغة  معجم 
 م.2008-هـ1429،  1ط، هـ(، عالم الكتب1424ت)

الفقهية:   .65 واأللفاظ  المصطلحات  المنعم  د. معجم  عبد  الرحمن  عبد  ،  محمود 
 دار الفضيلة. 

،  إبراهيم مصطفى أحمد الزيات،  الوسيط: مجمع اللغة العربية القاهرةالمعجم   .66
 دار الدعوة. ، محمد المختار، حامد عبد القادر

النفائس  ،  حامد صادق قنيبي،  معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي .67 دار 
 م.  1988-هـ1408، 2ط،  للطباعة والنشر والتوزيع

أحمد .68 بن  محمد  الوليد  أبو  الممهدات:  القرطبي    المقدمات  راشد  بن 
 م. 1988-هـ 1408،  1ط، هـ(، دار الغرب اإلسالمي520ت)

يوسف   .69 بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشافعي:  اإلمام  فقه  في  المهذب 
 دار الكتب العلمية.  ، هـ(476تالشيرازي )
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موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي: عبد اللطيف عاشور، القاهرة،   .70
 ت. .د .،ط.د

الُسْغدي   .71 محمد  بن  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو  الفتاوى:  في  النتف 
الناهي  د. :  تحهـ(،  461ت) الدين  الفرقان  ، صالح  الرسالة  ،دار    ، مؤسسة 

 م.1984-هـ1404، 2ط ، لبنان ،بيروت ، األردن ،عمان
الم .72 يو نهاية  بن  اهلل  عبد  بن  الملك  عبد  المذهب:  دراية  في  بن  طلب  سف 

الدين ركن  المعالي،  أبو  الجويني،  امحمد  بإمام  الملقب  لحرمين  ، 
العظيم  د.  تح: هـ(،  478ت) الَديب محم  عبد  المنهاجود  دار  ،  1ط،  ، 

 . م2007-هـ1428
ا .73 السعادات  أبو  الدين  مجد  واألثر:  الحديث  غريب  في  بن  النهاية  لمبارك 

تح: طاهر هـ(،  606ت)   د الكريم الشيباني الجزري، ابن األثير بن عبمحمد  
الطناحي الزاوي، محمود محمد  -هـ1399بيروت،    ،العلميةالمكتبة  ،  أحمد 

   .م1979
ف .74 ما  على  والَزيادات  األمهاتالنوادر  من  غيرها  المَدوَنة من  أبو محمد  ي   :

هـ(،  386ت، المالكي )القيرواني   عبد الرحمن النفري،،  عبد اهلل بن أبي زيد
 م. 1999، 1ط، بيروت ،دار الغرب اإلسالمي

الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغيناني   .75
برها،  المرغيناني الحسن  الدين أبو  دار  تح،  هـ( 593ت)  ن  يوسف،  : طالل 

 لبنان.  ،بيروت  ،إحياء التراث العربي
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البغدادي  نالعارفيهدية   .76 الباباني  سليم  مير  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل   :
البهية  ،  هـ(1399ت) مطبعتها  في  الجليلة  المعارف  وكالة  بعناية  طبع 

إحياء  ،  1951استنانبول   دار  باألوفست  طبعه  العربيأعادت    ،التراث 
 . لبنان ،بيروت

77. ( الغزالي  بن محمد  أبو حامد محمد  المذهب:  :  تحهـ(،  505تالوسيط في 
محمود   السالم،  براهيمإأحمد  دار  تامر،  محمد  ،  1ط،  القاهرة  ،محمد 

 هـ. 1417
 
 

 


