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 ملخص باللغة العربية
 مفلح عبد الواحد حمند سعيد.د. أ

باحتو الشريعة ألذا ، الثروة السمكية ميمة جدًا في حياة اإلنساف حيث أنيا تشكؿ جزءًا ميمًا مف غذائو
وأف ، واإلجماع، والسنة النبوية المطيرة، مشروعيتو في الكتابفصيد السمؾ مشروع ثبتت  سالمية الغراء.اإل

، والكبد، والجراد، )أحمت لنا ميتتاف ودماف السمؾ :ذكاة شرعية فأخذه ذكاتو لقولو إلى  السمؾ ال يحتاج
غالصمو فكأنؾ ذبحتو فمذا نرى إلى  يخرج مف الماء ينتقؿ دمو كموأو  ا يصطادموألف السمؾ حين ؛والطحاؿ(

غالصمو وأف دمو اذا جؼ يكوف لونو ابيضًا وليس أسودًا إلى  ف الدـ سبحاف اهلل ينتقؿأي أمو متوردة غالص
ألنو متولد مف لحمو ولحمو طاىر حتى اذا . خرى لذا فإف دمو طاىر وليس نجساً كسائر دماء الحيوانات األ

تنظيؼ وتقطيع إلى  و يحتاجومف المسائؿ المعاصرة في السمؾ أنو يباع وىو حي وعند بيع نفو.أمات حتؼ 
لذا توصمنا مف خالؿ ىذا البحث جواز ضرب . وال ينتظر البائع وال المشتري مدة قد تطوؿ لخروج روحيا

ف تضرب بالسكيف مف أسفؿ رقبتيا وبذلؾ تخؼ حركتيا وتموت ليتسنى لو تنظيفيا أالسمكة عمى رأسيا بعد 
وال بمادة ، وال بشيء نجس، وال المتفجرات، الكيربائي وال يجوز صيد السمؾ بالصعؽ وتقطيعيا واهلل أعمـ.

 ضرار باإلنساف واهلل الموفؽ. ا  سامة الف في ذلؾ ىدر لمثروة السمكية و 
 المنظور الشرعي، ذكاتو وبيعو، السمك صيده: الكممات المفتاحية

FISHING, SLAUGHTER AND SALE OF FISH  
IN THE LEGAL PERSPECTIVE 

Prof. Dr. Mufleh A. Muhammad Saeed 

Summary 
Fish wealth is very important in a person’s life as it is an important part of his 
food, so Islamic law permits him to glue. FISHING is a project that has proven its 
legitimacy in the book, the Sunnah of the Prophet, and consensus. And the fish does 
not need legal intelligence, so he took his smiles to him, saying, peace be upon him 
(referring to us dead and the blood of fish, locusts, liver, and spleen) and because 
the fish overwhelms hunting or comes out of the water, all his blood is transferred 
to his gills as if you slaughtered him, so we see his gals are blessed, that is, the 
blood is glory to God It passes to its gills, and if its blood dries up its color is white 
and not black like other blood of other animals, so its blood is clean and not 
unclean. Because he is born of his flesh and flesh is pure, even if his nose dies. One 
of the contemporary issues in fish is that it is sold when it is alive and when it is 
sold it needs cleaning and cutting, and neither the seller nor the buyer waits for a 
period that may take a long time for its soul to come out. So we came through this 
research that it is permissible to hit the fish on its head after hitting the knife from 
the bottom of its neck, thereby reducing its movement and dying so that it can be 
cleaned and cut, and God knows best. It is not permissible to fish with electric 
shock, nor explosives, nor something impure, nor a poisonous substance, because 
this wastes fish resources and harms people and God is the successor. 

Key words: fish caught, slaughtered and sold, forensic perspective 
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 املقدمة

ؽ منحو عقال وفضمو عمى كثير ممف خمالذي وىب لإلنساف جسمًا و  الحمد هلل
وشرع لنا منو ما ، ديننا ودنيانا ألمور ةلنا عصم أصبحلنا الديف الذي  وأكمؿتفضيال 

وفقيًا واصمي واسمـ عمى المبعوث لمعالميف رحمة وعمى الو وصحبو  ىو اعتقادا
 وبعد: ... يـو الديفإلى  والتابعيف ومف تبعيـ وسار عمى ىدييـ

ذ ىو إ فإف الفقو مف أشرؼ العمـو الشرعية بعد كالـ اهلل تعالى وكالـ رسولو 
دينيـ في  أموروالفقو يغني السائؿ والمجيب فيما يعرض ليـ مف . استمداد منيما

 وشخصيتو. اإلنسافوغيرىا مما يتعمؽ بحياة ، والمعامالت، العبادات
ما وجدت ، ذكاتوو  ،وصيده، ف اكتب في ىذا الموضوع عف السمؾأوما دعاني 

حيث أف . ما يتعمؽ بذكاة السمؾ بياف الحكـ الشرعي خاصةإلى  ناسمف حاجة ال
عمى قيد الحياة عندما يريد تنظيفو  الكثير مف الباعة الذيف يبيعوف السمؾ الذي ال يزاؿ

وال ينتظر ذلؾ البائع ، لممشتري ومف اجؿ السرعة الف بعض السمؾ قد تطوؿ مدة موتو
عمى رأسيا فتموت في الحاؿ  حديدهأو  وال المشتري فيقـو بضرب السمؾ بمطرقة

ه ىذوقد كثر السؤاؿ مف البائعيف والمشتريف حوؿ حمية . ليتسنى لو فتح بطنيا وتنظيفيا
لذا بحثت ىذا الجانب وغيره في ىذا البحث مف . عدموأو  العممية ومدى مشروعيتيا

وأقتضى البحث أف يتضمف . أجؿ تقديـ الحؿ لمسائميف وبياف الحكـ الشرعي في ذلؾ
ومطمباف المطمب األوؿ وفيو ثمانية مسائؿ والمطمب الثاني وفيو سبعة ىذه المقدمة 

                                                                                                                                                                . لتي توصمت الييا مف خالؿ البحثأىـ النتائج اثـ الخاتمة  وذكرت فييا مسائؿ 
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 : األول املطلب
 كـــــاة السنـــــذك

ندخؿ في موضوع السمؾ وذكاتو ال بد لنا أف نعرؼ معنى الذكاة لغة  وقبؿ اف
 وشرعًا 

والكاؼ والحرؼ المعتؿ أصؿ واحد مطرد منقاس يدؿ ، ذكا الذاؿ :الذكاة لغةً 
ألنيا تذكو كما تذكو  ؛؛بضـ الذاؿ «كاءذُ »يقاؿ لمشمس . عمى حدة في الشيء ونفاذ

 .ذا خرجت روحيا بذكاة شرعيةإي أ ،(ٔ)ذكياأوفي الباب ذكيت الذبيحة ، النار
عبارة عف تسييؿ الدـ الفاسد النجس فإنو المحـر في الحيواف الدـ الذكاة شرعاً: 

  .(ٕ)المسفوح فكانت الذكاة إزالة لمنجس وتطييبًا بتمييز الطاىر مف النجس
 مشروعية الصيد : المسألة األولى

ُأِحؿَّ  :الكتاب فقولو تعالىالكتاب والسنة واإلجماع أما األصؿ في إباحة الصيد 
ـْ ُحُرمً  ـْ َصْيُد اْلَبرِّ َما ُدْمُت ـَ َعَمْيُك ـْ َوِلمسَّيَّاَرِة َوُحرِّ ـْ َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُو َمَتاًعا َلُك  ،(ٖ)اَلُك

ـْ َفاْصَطاُدوا :وقولو تعالى َذا َحَمْمُت َواِ 
قاؿ و  وأدنى درجات صفة األمر اإلباحة ،(ٗ)

ـْ ِمَف اْلَجَواِرِح ُمَكمِِّبيَف  :تعالى ـُ الطَّيَِّباُت َوَما َعمَّْمُت ـْ ُقْؿ ُأِحؿَّ َلُك َيْسَأُلوَنَؾ َماَذا ُأِحؿَّ َلُي
ـَ المَِّو َعَمْيوِ  ـْ َواْذُكُروا اْس ـُ المَُّو َفُكُموا ِممَّا َأْمَسْكَف َعَمْيُك ُتَعمُِّموَنُيفَّ ِممَّا َعمََّمُك

وأما السنة  ،(٘)
فعمى ىذا بياف اف االصطياد مباح مشروع ألف الممؾ  ،(ٙ))الصيد لمف أخذه( :فقولو 

                                                           

، مختار «ذكا»فصؿ الذاؿ المعجمة الفعؿ  ،ٕٛٛ/ٗٔ، لساف العرب البف منظور ٖٛ٘/ٕمقاييس المغة  (ٔ)
 . ٖٖٔ/ٔالصحاح 

 . ٕٕٔ/ٔٔالمبسوط لمسرخسي  (ٕ)
 .ٜٙاآلية  ،سورة المائدة (ٖ)
 .ٕاآلية  ،سورة المائدة (ٗ)
 .ٗسورة المائدة اآلية  (٘)
 حديث غريب. :وقاؿ عنو ،ٖٛٔ/ٗ :لمزيمعي ة،الراينصب  (ٙ)
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حكـ مشروع فسببو يكوف مشروعا وىو نوع اكتساب وانتفاع بما ىو مخموؽ لذلؾ فكاف 
يا رسوؿ اهلل  :فقمت ،أتيت رسوؿ اهلل  :قاؿ ، وأيضًا روى أبو ثعمبة الخشني ،مباحاً 

 ،بكمبي الذي ليس بمعمـ أصيدو  ،بكمبي المعمـ وأصيد أصيد بقوسي، إني بأرض صيد
)أما ما ذكرت أنكـ بأرض صيد فما صدت بقوسؾ  :قاؿ ؟فأخبرني ماذا يصمح لي

وما ، وما صدت بكمبؾ المعمـ وذكرت اسـ اهلل عميو فكؿ، وذكرت اسـ اهلل عميو فكؿ
 :قاؿ وعف عدي بف حاتـ  ،(ٔ)صدت بكمبؾ الذي ليس بمعمـ فأدركت ذكاتو فكؿ(

قاؿ  ؟ف قتؿا  و  :قمت ،كؿ :قاؿ ،فيمسؾ عمينانا نرسؿ الكمب المعمـ إيا رسوؿ اهلل  :قمت
ما  :عف صيد المعراض )فقاؿ وسئؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ ،ما لـ يشركو كمب غيره(، كؿ)

 .(ٕ)وما قتؿ بعرضو فال تأكؿ( ،خرؽ فكؿ
 :اإلجماع 
وىذه المشروعية  ،(ٖ)االصطياد واألكؿ مف الصيدباحة إىؿ العمـ عمى أأجمع 

حمت أ) :عامو تشمؿ صيد السمؾ وغيره أما ما يخص السمؾ فثبتت مشروعيتو لقولو 
  .(ٗ)وأما الدماف فالكبد والطحاؿ( ،فالسمؾ والجراد :أما الميتتاف ،دمافو  لنا ميتتاف

  

                                                           

 .سناده صحيحإ :وقاؿ عنو ،(ٜٚٛ٘رقـ )ب ٜٔٔ/ٖٔ :حساف في تقريب صحيح ابف حبافاإل (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٗ :نصب الراية (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٜ ة:البف قدام ،المغني (ٖ)
سناد ضعيؼ لضعؼ عبد إحديث حسف، وىذا  :وقاؿ ،(ٖٕٚ٘رقـ )ب ٙٔ/ٓٔ :حمد في مسندهأرواه  (ٗ)

 ،كتاب األطعمة باب الكبد والطحاؿ، الرحمف بف زيد بف اسمـ، وبقية رجالو رجاؿ ثقات. ورواه ابف ماجة
 .(ٖٖٗٔرقـ )ب ٕٓٔٔ/ٕ
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)ذكاة السمؾ والجراد  :نو قاؿأ وقاؿ محمد رحمو اهلل تعالى بمغنا عف عمي 
كمو أوالسمؾ حالؿ  ،(ٕ)ميتتو( )ىو الطيور ماؤه الحؿ  :في البحر وقولو  ،(ٔ)واحدة(
 .(ٖ)إجماعاً 

 ذكاة السمك : المسألة الثانية
بشرط في  تأف الذكاة ليس :ومعناه ،خذهأف ذكاة السمؾ أاتفؽ الفقياء عمى 

  .(ٗ)فييا باألخذ مف غير ذكاة بؿ يثبت الحؿالسمؾ 
 :استدلواو 
 .(٘)السمؾ والجراد والكبد والطحاؿ( ،حمت لنا ميتتاف ودمافأ) :بقولو  .ٔ
 .(ٙ))ىو الطيور ماؤه الحؿ ميتتو( :قولو  .ٕ
)ذكاة السمؾ والجراد  :نو قاؿأ وقد جاء في األثر عف سيدنا عمي  .ٖ

  .(ٚ)(ةواحد

                                                           

 .ٕ٘ٓ/ٗ :لمزيمعي ،نصب الراية (ٔ)
، (٘ٗرقـ )ب  ٖٕٓ/ٔ :صدر بو باب الطيور لموضوء ،صحيح :وقاؿ ،رواه اإلماـ مالؾ في موطئو (ٕ)

 .ىذا حيث حسف صحيح :وقاؿ  ،(ٜٙرقـ )ب ٕٚص :ورواه الترمذي
 .٘ٔٔ/ٔ :القواعد الفقييةو  ،ٜٖٗ/ٜ ة:البف قدام ،المغني، ٕٕٓ/ٔٔ :لمسرخسي ،المبسوط (ٖ)
 :لمماوردي ،الحاوي، ٖٚ٘/ٔ ة:المدون، ٖٔٙ/ٔٔ ة:شرح اليداي ةالبناي، ٖٕٓ/ٔٔ :لمسرخسي ،المبسوط (ٗ)

 :مختصر الخرقي، ٚٗ٘/ٔ :ماـ احمدالكافي في فقو اإل، ٔٙ/ٕ ة:البف قدام ،المغني، ٜ٘/٘ٔ
ٔ/ٔٗٗ. 

 سبؽ تخريجو. (٘)
 سبؽ تخريجو. (ٙ)
 سبؽ تخريجو. (ٚ)
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عف الجراد يأخذه الرجؿ مف األرض وفييا الميت وغيره  وسئؿ سيدنا عمي 
وقد أجاب عف ، ةكاة السمؾ والجراد واحدذ وقد عد سيدنا عمي  ،(ٔ))كمو كمو( :فقاؿ

 . فيشمؿ الحكـ السمؾ كما بينو  ،)كمو كمو( :فقاؿ ،الميت مف الجراد وغير الميت
 يعمى تحريـ صيد المجوسىؿ العمـ أجمع أ :فقالوا ،يضًا باإلجماعأواستدلوا . ٗ
 يذكاة لما حؿ صيد المجوسإلى  إذ لو احتاج ،(ٕ)كالسمؾ ،إال ما ال ذكاة فيو ،وذبيحتو
 .والوثني

 : فائدة
بينما بقية الحيوانات ال  ،كمو بدونياأالذكاة ويجوز إلى  لماذا ال يحتاج السمؾ

 ؟كميا بدوف الذكاةأيجوز 
 .والجراد والكبد والطحاؿ(حمت لنا ميتتاف ودماف السمؾ أ) :لقولو  .ٔ
غالصمو إلى  يخرج عف الماء ينتقؿ دمو كموأو  ف السمؾ حينما يصطادأ .ٕ

 ؛غالصموإلى  ف الدـ سبحاف اهلل ينتقؿأي أ ة،ى غالصمو متوردفمذا تر  ،فكأنؾ ذبحتو
فإذا رآىا متوردة عمـ أنو قد مات  ،غالصموإلى  فمذا الذي يريد شراء السمؾ ينظر

ذا رأى، حديثاً  وذلؾ أف دمو عندما يجؼ ، غالصمو بيضاء عمـ أنو قد مات منذ مدة وا 
 . (ٖ)خرىسودًا كسائر دماء الحيوانات األأيكوف لونو أبيضًا وليس 

ف أالذكاة إلى  السبب في عدـ حاجة السمؾ :يضاً أويقوؿ بعض العمماء  .ٖ
الكربوف وكسيد أوكسجيف الذي في اليواء وتخرج ثاني جميع الحيوانات تعيش عمى األ

فنصؼ الدـ مسمـ احتبس الدـ فييا و  نفياأماتت حتؼ أو  فإذا ما خنقت ،عند التنفس
أما السمؾ ، وكسيد الكربوف والتذكية تخمص المحـ مف ىذا السـ الذي في الدـأبثاني 

                                                           

 .ٕ٘ٓ/ٗ :نقمو عنو الزيمعي في نصب الراية ،رواه عبد الرزاؽ في مصنفو (ٔ)
 .ٕٜٖ/ٜ ة:البف قدام ،المغني (ٕ)
 .«بتصرؼ»رة عمى موقع الدكتور محمد راتب النابمسي ضمحا (ٖ)
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خذت أوليذا إذا ، وكسيد الكربوفأوكسجيف مف الماء وليس ىناؾ ثاني فيتنفس األ
ذا جؼ دـ السمؾ صار ، حمرأزؿ منيا دـ وقطعت فين ةالسمكة وىي حي وأما ، بيضاً أوا 

ىو بسبب ما  يسودًا فالسواد في دـ حيواف البر أصار  ذا جؼّ إدـ الحيواف البري فإنو 
 ؛والبياض الموجود في دـ السمؾ لخموه مف ىذا، وكسيد الكربوف وىو ساـأفيو مف ثاني 

   .(ٔ)فيو عمى اإلنساف ات السمؾ ولـ يخرج دمو فدمو ال مضرةوليذا لو م
 دم السمك : المسألة الثالثة

ىؿ ىو  :واختمفوا في دـ السمؾ ،ف دـ الحيواف البري نجسأاتفؽ العمماء عمى 
  :عمى قوليف ؟نجسأو  طاىر

صحاب المذاىب أقواؿ أوىذا الراجح مف  ،ن دم السمك طاىرأ: القول األول
 :واستدلوا عمى طيارتو ،األربعة

ولو كاف نجسا لتوقفت اإلباحة ، أكمو ال تتوقؼ عمى تذكيتو باحةإف قالوا أل .ٔ
 .حيواف البربح كذبالراقتو إعمى 

ذا جؼ إذا ترؾ استحاؿ فصار ماء يكوف بموف الدـ ودمو إألف دمو  .ٕ
ف الدموي ال يسكف أل ؛فيو ليس بدـ عمى التحقيؽ ،بالشمس يبيض وال يسود

 الماء.
؛ فكذا دمو ،وميتة السمؾ طاىرة ةنو ليس بأكثر مف ميتأللوا بطيارتو قا .ٖ

وألف دـ الحي كمحـ الميت فمما خالؼ حيواف البر في طيارتو بعد الموت 
 .خالؼ في طيارة دمو

بو أوبو قاؿ  ،ن دم السمك نجسأإلى  ذىب بعض الفقهاء: القول الثاني
ذلؾ بعمـو قولو  واستدلوا عمى ،بو ثور مف الحنابمةأو  ،ومالؾ، وقوؿ لمشافعي، يوسؼ

                                                           

 .ٜ٘ٗ/ٙٔ :ىؿ الحديثأرشيؼ ممتقى أ (ٔ)
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ـُ اْلِخْنِزيرِ  :تعالى ـُ َوَلْح ـُ اْلَمْيَتُة َوالدَّ َمْت َعَمْيُك ُحرِّ
وألنو دـ مسفوح فيدخؿ في عمـو  ؛(ٔ)

َأْو َدًما َمْسُفوًحاقولو تعالى 
(ٕ).  

الذيف قالوا  ،عمـ ما رجحو أصحاب المذاىب المعتبرةأوالذي أراه راجحًا واهلل 
صحاب أوىي أقوى مف العمومات التي استدؿ بيا ، سباب التي ذكروىابطيارتو لأل

 .المذىب
 التسمية عند الصيد : المسألة الرابعة

 ا،عند صيد السمؾ ليس شرطف التسمية أمى عاتفؽ الفقياء رحميـ اهلل تعالى 
التسمية كما إلى  أرأيت صيد السمؾ يحتاج فيو :وقد سئؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل تعالى

 ،ألف صيد البحر مذكى كمو ؛ال :)قاؿ ؟التسمية عند اإلرساؿإلى  يحتاج في صيد البري
وقد  ؛(ٖ)ف المجوسي يصيده فيكوف حالاًل(أال ترى أ، التسمية ما يذكىإلى  فإنما يحتاج
ىؿ العمـ عمى تحريـ صيد المجوس وذبيحتو إال ما أفي المغني إجماع  ةنقؿ ابف قدام
باحة أكؿ صيد المجوس ولو إي أ ،(ٗ)توكالسمؾ فإنيـ أجمعوا عمى إباح ،ال ذكاة لو

ألنو ال يذكر اسـ اهلل وحده  ؛لصيد السمؾ لما جاز صيد المجوسكانت التسمية شرطًا 
 .جؿ وعمى

عصى غليظو لتقف أو  ضرب السمكة على رأسها بحديدة: المسألة الخامسة
 حركتها وتموت

 ؛تذكيةإلى  ف ذكاة السمؾ بأخذه مف الماء وال يحتاجأذكرنا في مطمب سابؽ 
وفي ىذا المطمب  ،السمؾ والجراد والكبد والطحاؿ( دمافو  حمت لنا ميتتافأ): لقولو 

                                                           

 .ٖاآلية  ،سورة المائدة (ٔ)
 .ٗ٘ٔاآلية  ،سورة األنعاـ (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔ :لمسرخسي ،المبسوط، ٔٔ/٘ٔ :الحاوي الكبير، ٖٚ٘/ٔ :المدونة (ٖ)
 . ٕٜٖ/ٜ ة:البف قدام ،المغني (ٗ)
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فيؿ  ،الشرعي في ضرب السمكة عمى رأسيا كي تتوقؼ عف الحركة وتموت نبيف الحكـ
 ؟ال أـيجوز ىذا الضرب 

ألف فيو تعذيب لمسمكة وىذا يخالؼ ما  ؛األصؿ في ىذا الضرب عدـ الجواز
فإذا قتمتـ فأحسنوا  ،كؿ شيء كتب اإلحساف عمى اهللف إ) :بقولو ،أوصى بو النبي 

ذا ذبحتـ فأحسنوا الذبح، ةالقتم ىذا ىو  ،(ٔ)(وليحد أحدكـ شفرتو وليرح ذبيحتو ة،وا 
األصؿ ولكف باعة السمؾ الحي يضطروف لضربيا عمى رأسيا لتقؼ حركتيا كي 

ألف المشتري ال يصبر أف ينتظر طويال حتى  ؛يمكنيـ تنظيفيا وتقطيعيا لممشتري
 فيؿ يجوز والحالة ىذه ليـ ضربيا عمى رأسيا لتقؼ حركتيا؟، تموت طبيعياً 

ىذا النيـ إلى  اهلل تعالى لـ يتطرقوا فنقوؿ وباهلل التوفيؽ الفقياء القدامى رحميـ
 وكره سمخ) :وليـني وجدت في كتب المالكية قأإال ، متفقوف عمى جواز أكميا بعد موتيا

ي قبؿ خروج روحيا لما في ذلؾ مف التعذيب أ ،قطع وكذا حرؽ بالنار قبؿ الموتأو 
وأف تترؾ حتى تبرد إال السمؾ فيجوز تقطيعو ، وقد ورد في الخبر النيي عف ذلؾ

وكذلؾ إلقاؤه في النار قبؿ موتو عند ابف القاسـ ألنو لما كاف ال يحتاج لمذكاة صار ما 
وجاء أيضًا في  ،(ٕ)في غيره بعد تماـ ذكاتو(وقع فيو مف اإللقاء وما معو بمنزلة ما وقع 

 ،(ٖ)بأس بإلقائو في النار حيًا()فقد قاؿ مالؾ في سماع ابف القاسـ ال  :كتب المالكية
وعمى ىذا يمكف القوؿ بجواز ضرب السمكة عمى رأسيا فالضرب أخؼ ضررًا عمييا مف 

لقائيا في النار وقد عاينت بنفسي باعة السمؾ وقمت ليـ اضربوا السمؾ ، تقطيعيا وا 
وبالفعؿ عندما تضرب ، بالسكيف مف أسفؿ رقبتيا كي يخرجوا دميا ولعميا تموت

وبعد ، ال تموت أنيابالسكيف ويخرج دميا بعد دقائؽ قميمو تخؼ حركتيا واضطرابيا إال 

                                                           

 (.ٜٙٓ٘رقـ )ب ٕٚ/ٙ :باب األمر بإحساف الذبح والقتؿ ،صحيح مسمـ (ٔ)
 .ٛٓٔ/ٕ :لمدردير ،الشرح الكبير (ٕ)
 . ٚ٘/ٔ :لمدردير ،الكبير حالشر ، ٙٓٔ/ٔ :مواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ (ٖ)



 

  
ٖٙ٘ 

9 

، ثـ بعد ذلؾ ينظفيا ويقطعيا، لتقؼ حركتيا تماماً  العصىأو  ذلؾ تضرب بالحديدة
رقبتيا بالسكيف ليخرج دميا وتخؼ حركتيا وبعد دقائؽ  أسفؿف ينحرىا مف إفاألولى إذًا 

 .واهلل أعمـ ،يا لتقؼ حركتيا وتموتيضرب
 حيوان الماء غير السمك: المسألة السادسة

وىؿ يحؿ أكؿ  ىؿ يحؿ أكؿ غير السمؾ مف حيواف الماء أـ السمؾ خاصة؟
أـ البد مف الذكاة عمى قوؿ مف أعتبر كؿ حيواف الماء غير السمؾ بغير ذكاة كالسمؾ 

 ؟ كالسمؾ
 :في الحالة األولى عمى قوليف أختمؼ الفقياء

 ،نواعوأالسمك بجميع  ال يحل تناول شيء منو سوى د البحرصي :األول القول
 .(ٔ)بي حنيفةأوىذا قوؿ 

قاؿ مالؾ يؤكؿ جميعو وبغير ذكاة وال تسمية  الحيوان البحري: القول الثاني
أو  ـحوت صاده مسم بطفأو  في بطف طير الماءأو  افياً وجد طأو  سواء صيد

  .(ٕ)ـ الأ مجوسي، كاف لو شبو في البر
يحؿ أكؿ السمؾ وغيره مف ذوات الماء التي ال تعيش إال  :وقاؿ اإلماـ احمد

ما كاف مأواه الماء وىو يعيش في البر ككمب الماء وطيره  :وقاؿ احمد أيضاً  ،فيو
يعيش في ألنو لما كاف  ؛وسمحفاة وسرطاف ونحو ذلؾ لـ يبح المقدور عميو إال بالتذكية

كمب الماء نذبحو وال أرى بالسمحفاة  :وقاؿ أحمد أيضاً  ،البحر لحؽ بحيواف البر احتياطاً 
  .(ٖ)بأسًا اذا ذبح

  
                                                           

 .ٖ٘/٘ :بدائع الصنائع، ٕٕٓ/ٔٔ :لمسرخسي ،المبسوط (ٔ)
 .ٜٙ/ٗ :لمقرافي ،الذخيرة (ٕ)
 . ٜٖ٘/ٜ ة:البف قدام ،المغني، ٕٗٓ/ٙ :كشاؼ القناع (ٖ)
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 : لو ثالثة اتجاىات: القول الثالث
وحكاه العبد ربو عف  ،ال الضفدعإحؿ جميع ميتات البحر  :قالوا :االتجاه األول

 .عباس وابف ، وعثماف ، وعمر ،الصديؽ بي بكرأ
 يحؿ اكؿ الجميع بما فيو الضفدع. :قالوا :االتجاه الثاني

وما ال يؤكؿ مثمو في البر  ،كموأكؿ مثمو في البر حؿ أما  :قالوا :االتجاه الثالث
وما ال يؤكؿ كخنزير الماء وكمبو فيو ، اعتبارًا بمثمو كالبقر والشاة وغيرىا ،كموألـ يحؿ 

 .(ٔ)حراـ
 :ـ تحؿ ميتتو؟ فيو وجيافأالذكاة باح اكؿ الجميع فيؿ تشترط أوعمى قوؿ مف 

وىو قوؿ اإلماـ مالؾ ، حكاه البغوي وغيره ،يحؿ ميتتو ،صحيماأ :الوجو األول
 رحمو اهلل تعالى.

وز إلكطير الماء والبط وا ،يضاً أما يعيش في الماء وفي البر  :الوجو الثاني
 بؿ تشترط ذكاتو. ال يحؿ ميتتو ،وىو حالؿ ،ونحوىا

ما التمساح فحراـ عمى أو ، ما ذوات السمـو كالحية وغيرىا حراـ بال خالؼأ
ماـ النووي رحمو يقوؿ اإل. فحراـ عمى أصح الوجييف ةوأما السمحفا، الصحيح المشيور

 ،ف جميع ما في البحر تحؿ ميتتو إال الضفدعأقمت الصحيح المعتمد  :اهلل تعالى
والحية والنسناس عمى ما يكوف في  ةبعضيـ مف السمحفاأو  صحابويحمؿ ما ذكره األ

  .(ٕ)عمـأواهلل  ،ماء غير البحر
  

                                                           

 .ٜٖ٘/ٜ ة:البف قدام ،المغني (ٔ)
 .ٖٖ/ٜ :لمنووي ،المجموع (ٕ)



 

  
ٖٙٚ 

9 

 :دلتهمأ
 :نواعوأصحاب القوؿ األوؿ القائميف بعدـ حؿ اكؿ غير السمؾ بجميع أاستدؿ 

ـُ اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِىؿَّ  :بقولو تعالى .ٔ ـُ َوَلْح ـُ اْلَمْيَتُة َوالدَّ َمْت َعَمْيُك ِلَغْيِر المَِّو ُحرِّ
ـْ َوَما ُذِبَح َعَمى  ِبِو َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَؿ السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْيُت

ـْ ِفْسٌؽ اْلَيْوـَ َيِئَس الَِّذيَف َكَفُروا مِ  ـْ النُُّصِب َوَأْف َتْسَتْقِسُموا ِباأْلَْزاَلـِ َذِلُك ـْ َفاَل َتْخَشْوُى ْف ِديِنُك
ـَ ِديًنا َفمَ  ْساَل ـُ اإْلِ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك ِف َواْخَشْوِف اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك

ثْـٍ َفِإفَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍؼ إِلِ
فصؿ بيف  مف غير ،(ٔ)

 .البر والبحر
ـُ : قولو تعالى .ٕ اْلَخَباِئثَ  َعَمْيِيـُ  َوُيَحرِّ

لسرطاف والحية ونحوىا والضفدع وا ،(ٕ)
 .مف الخبائث
 .حمت لنا ميتتاف ودماف السمؾ والجراد والكبد والطحاؿ(أ) :بحديث النبي  .ٖ
)فنيى  ،يجعؿ شحمو في الدواء ،نو سئؿ عف ضفدعأ ورد عف رسوؿ اهلل  .ٗ

 .كموأوذلؾ نيي عف  ،(ٖ)عميو الصالة والسالـ عف قتؿ الضفادع(
 :لما سئؿ عنو قاؿ ،نيا خبيثة مف الخبائثأبالضفدع  وقد سمى النبي  .٘

 .(٘()ٗ))خبيثة مف الخبائث(
                                                           

 .ٖية اآل ،سورة المائدة (ٔ)
 .ٚ٘ية اآل ،سورة األعراؼ (ٕ)
باب النيي عف قتؿ  ،سنف الدارمي، (ٜٜٖٛٚرقـ )ب ٜٖ/٘ٔ :في قتؿ الحيوانات والطيور ،كنز العماؿ (ٖ)

في الصيد  ٕٓٔ/ٚ :النسائي، (ٕٔٗٓرقـ )ب ٕٓٚٔ/ٕ :سناده صحيحإ :الضفدع والنحمة. وقاؿ المحقؽ
 (.ٖٔٚٛرقـ )ب ،سناده صحيحا  و  ،باب الضفدع

وقع في الخالصة عمى مذىب الحنفية انو عميو الصالة والسالـ سئؿ عف  :قاؿ صاحب البدر المنير (ٗ)
ي )خبيثة مف أ ،ولـ اره بيذا المفظ األخير ،)خبيثة مف الخبائث( :الضفدع يجعؿ شحمو في الدواء فقاؿ

 .ٖٛٗ/ٙ :البدر الطالع ،وورد في القنفذ ،الخبائث(
 .ٖ٘/٘ :عئبدائع الصنا (٘)
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 :كؿ جميع حيواف البحر استدلواأحؿ صحاب القوؿ الثاني القائميف بأدلة أما أو 
ـْ  :بقولو تعالى .ٔ ـْ َوِلمسَّيَّاَرةِ ُأِحؿَّ َلُك َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُو َمتَاًعا َلُك

واسـ  ،(ٔ)
. ف يكوف الكؿ حالالً أفيقتضي  ،الصيد يقع عمى ما سوى السمؾ أيضًا مف حيواف البحر

 .(ٕ)باحة جميع صيدهإويدؿ عمى 
 .(ٖ))ىو الطيور ماؤه الحؿ ميتتو( :فقاؿ ،ؿ عف البحرحيف سئ بقولو  .ٕ

ال إنو حيواف ال يعيش وأل ؛ميتة البحر بالحؿ مف غير فصؿ بيف السمؾ وغيره وصؼ
  .(ٗ)كالسمؾ ،كموأفي الماء فحؿ 

  )كؿ ما في البحر قد ذكاه اهلل  :نو قاؿأ الصديؽ  بكر بيأروي عف  .ٖ
 .(٘)(لكـ

ف إ) :نو قاؿأ نيما بمغيما عف النبي أبف دينار  ووروي عف عطاء وعمر  .ٗ
  .(ٙ)(دـآاهلل قد ذبح كؿ نوف في البحر البف 

حدثنا يحيى بف سعيد عف  :فقاؿ ،بي عف كمب الماءأسألت  :عبد اهللقاؿ  .٘
 :يقوؿ درؾ النبي أرجؿ  ،سمعا شريحاً  ،بي الزبيرأابف جريج عف عمر بف دينار و 
 ،أما الطير فنذبحو :فقاؿ ،فذكرت ذلؾ لعطاء :قاؿ ،(ٚ))كؿ شيء في البحر فيو مذبوح(

 .(ٛ))كمب الماء نذبحو( :بو عبد اهللأوقاؿ 

                                                           

 .ٜٙ ةاآلي ،سورة المائدة (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٜ ة:البف قدام ،المغني (ٕ)
 سبؽ تخريجو. (ٖ)
 .ٖٔ/ٜ :لمنووي ،المجموع (ٗ)
 (.ٜٛٙٛٔرقـ )ب ٕٗٗ/ٜ ،باب الحيتاف وميتة البحر :لمبييقي ،السنف الكبرى (٘)
 .ٕٚٙ/ٗ :سنف الدارقطني (ٙ)
 .احؿ لكـ صيد البحر :باب قوؿ اهلل تعالى ٜٛ/ٚ :صحيح البخاري (ٚ)
 .ٕٙٗ/ٜ ة:البف قدام ،المغني (ٛ)
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 ،ف ليـ ثالث اتجاىات في المسألةإصحاب القوؿ الثالث الذيف قمنا أدلة أ أما
 : صحاب القوؿ الثانيأفأدلتيـ ىي ذاتيا أدلة 

صحاب القوؿ الثالث أعمـ التفصيؿ الذي حدده أواهلل  والراجح من ىذه األقوال
وما يعيش ، كمو دوف ذكاةأال في الماء يحؿ إفالذي ال يعيش  ،في بعضيا ومف وافقيـ

كمو أباستثناء ما يحـر  ،كمو بالذكاة الشرعيةأيحؿ  ،في البر والبحر وكاف مقدورًا عميو
 .أكمووال يجوز  ،فيحـر كمب الماء وخنزيره ،كالكمب والخنزير ،في البر

 بدون سبب أو  موت السمك بسبب: المسألة السابعة
أو  كؿ السمؾ سواء كاف موتو بسببأعمى جواز  ،عدا الحنفية ،أجمع العمماء

واستثنى الحنفية  ،(ٔ)خذ حيًا ثـ ماتأأو  وسواء لفظو البحر وطفا مف ميتتو ،بدوف سبب
 .(ٕ)نفو بال سبب ثـ يعمو فيظيرأوىو الذي يموت في الماء حتؼ  ،السمؾ الطافي

 :بما يأتياستدؿ الجميور عمى الجواز 
ـْ َوِلمسَّيَّاَرةِ : قولو تعالى .ٔ ـْ َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُو َمتَاًعا َلُك ُأِحؿَّ َلُك

ف أو  ،(ٖ)
  .(ٗ)بي بكر وعمر رضي اهلل عنيماأعمى قوؿ  ،طعامو طافيو وغيره

 حؿ)ىو الطيور ماؤه ال :قاؿ في البحر ف النبي أ :بي ىريرة أحديث  .ٕ
 .سبب حادثإلى  ال ،البحرإلى  الميتة ضاؼأوىذا نص  ،(٘)ميتتو(

                                                           

الحاوي ، ٕٖ/ٔ :بمغة السالؾ، ٘ٔٔ/ٔ :القوانيف الفقيية، ٚٔ/ٖ :بداية المجتيد، ٖٚ٘/ٔ :المدونة (ٔ)
البف  ،المحمى، ٚٗ٘/ٔ :ماـ احمدمسائؿ في فقو اإل، ٜٖ٘/ٜ ة:البف قدام ،المغني، ٕٕٖ/ٔ :الكبير
 . ٗٙ/ٖ ة:الدرر البيية والروضة الندي، ٖٕٖ/ٕ :الدراري المضيئة، ٕٛ/ٔ :السيؿ الجرار، ٙ/ٙ :حـز

 .ٗٔٙ/ٔٔ :شرح اليداية ةالبناي، ٕٕٛ/ٔ :لمسغبي ،النتؼ، ٕٕٓ/ٔٔ :لمسرخسي ،المبسوط (ٕ)
 . ٜٙاآلية  ،سورة المائدة (ٖ)
 .ٔٙ٘/ٕ :لمنووي ،المجموع، ٗٙ/٘ٔ :الحاوي الكبير (ٗ)
 :بو داودأو  ،(ٖٙٛبرقـ ) ٖٙٔ/ٔ :ماجةابف ، بي داوود باب الوضوء بماء البحرأوسنف ، سنف ابف ماجة (٘)

 (.ٕٛ٘٘رقـ )ب ٕٙ/ٕٔ :بي داودأصحيح  ،لبانيوصححو األ ،(ٖٛبرقـ ) ٖٔ/ٔ
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  .(ٔ)حمت لنا ميتتاف ودماف الجراد والحيتاف والكبد والطحاؿ(أ) :قولو  .ٖ
الذي حفظناه عف  :قاؿ، حدثنا سفياف بف عيينو، حدثنا عمي بف عبداهلل .ٗ

 ،ثالثمئة راكب بعثنا رسوؿ اهلل : سمعت جابر بف عبداهلل يقوؿ :قاؿ ،عمرو بف دينار
 ،لساحؿ نصؼ شيرافأقمنا في  ،نرصد عير قريش ،بو عبيدة بف الجراحأميرنا أ

فألقى لنا البحر  ،فسمي ذلؾ الجيش جيش الخبط ،كمنا الخبطأفأصابنا جوع شديد حتى 
 (ٕ)وأدىنا مف ودكو حتى ثابت أجسامنا، فأكمنا منو نصؼ شير ،دابة يقاؿ ليا العنبر

 .كؿ الطافيأباحة إدليؿ عمى  ،فيو
السمكة  :نو قاؿأ بي بكر أشيد عمى أ) :بف عباس قاؿاعف  ةعكرم ىرو  .٘

  .(ٗ)جماعاً إفكاف  ،ولـ يظير مخالؼ لو ،(ٖ)الطافية عمى الماء حالؿ(
فإف كاف عمى عيد رسوؿ  ،(٘)سمكًا طافيًا( يوب األنصاري أبو أ)وأكؿ  .ٙ

ف كاف بعده فمـ يظير لو منكر كاف ، نكار دؿ عمى إباحتو سنةإفمـ يظير منو  اهلل  وا 
وألف كؿ حيواف  ؛وألف ما حؿ أكمو قبؿ الظفر حؿ أكمو بعد الظفر كالمذكى ؛جماعاً إ

 كالجراد. ،استغنى عف الذكاة في إباحتو استغنى في موتو

                                                           

سناد إ :وقاؿ عنو ،(ٜٙٔٔرقـ )ب ٖٗٛ/ٔ ،باب الحوت يموت في الماء والجراد :لمبييقي ،السنف الكبرى (ٔ)
 بييـ.أوالد زيد عف أوقد رفعو  ،وىو في معنى المسند ،صحيح

 ،باحة ميتة البحرإباب  :صحيح مسمـ، (ٖٔٙٗرقـ )ب ٚٙٔ/٘باب غزوة سيؼ البحر  :صحيح البخاري (ٕ)
 (.ٖٜ٘ٔرقـ )ب ٖٙ٘ٔ/ٖ

ومصنؼ عبد  (،ٜٗٚٛٔرقـ )ب ٕ٘ٗ/ٜ ،باب ما لفظ البحر وطفا مف ميتة :لمبييقي ،السنف الكبرى (ٖ)
رقـ ب ٕٛٗ/ٗ ،باب الحيتاف ة:بي شيبأومصنؼ ابف ، (ٗ٘ٙٛرقـ )ب ٖٓ٘/ٗ ،باب الحيتاف :الرزاؽ

(ٜٔٚ٘ٙ.) 
 .ٗٙ/٘ٔ :الحاوي الكبير (ٗ)
 (. ٜ٘٘ٚٔرقـ )ب ٕٛٗ/ٗ ،باب مف رخص في الطافي مف السمؾ ة:بي شيبأمصنؼ ابف  (٘)
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ألنو طفا  ؛ف يحـر الحوت وىو ذكيأ)لو جاز  :قاؿ المزني رحمو اهلل تعالى .ٚ
 .(ٔ)ذا طفا(إنـ لجاز أف يحـر المذكى مف الغ

 : ستدؿ الحنفية بما يأتياو 
  .(ٕ)نيى عف أكؿ السمؾ الطافي حديث جابر أف النبي  .ٔ
صيد ، أو جزر عنوأو  )ما ضرب البحر :نو كاف يقوؿأ حديث جابر  .ٕ

 .وىذا نص في التحريـ ،(ٖ)وما مات فيو ثـ طفا فال تأكؿ(، فيو فكؿ
  .(ٗ)فال يؤكؿ كسائر الحيوانات( ،)ألنو حيواف مات بغير سبب :وقالوا .ٖ

  : ورد عمى الحنفية بما يأتي
ويحيى  :فقاؿ ،ف حديث جابر ضعفو البييقيإ :قاؿ الزيمعي في نصب الراية .ٔ

 .(٘)بف سميـ كثير الوىـ سيء الحفظ
 يمكف حمؿ النيي في الحديث عمى التنزيو. .ٕ
الحيواف البري ف أل ؛وأما قياسيـ عمى الحيواف البري فيو قياس مع الفارؽ .ٖ

 .(ٙ)البحر مستغف عنياحيواف و  ،الذكاةإلى  يفتقر
 : الترجيح

كؿ أف الكؿ متفقوف عمى جواز أتبيف  ،وبعد تحرير ىذه المسألة وعرض األدلة
 . خذه ذكاة لوأف أو  ،السمؾ دوف ذكاة

وحيث أف أدلتيـ في ىذا تبيف ضعفيا ولـ تسمـ  ،وخالؼ الحنفية فيما وجد طافياً 
وبيذا يكوف قوليـ ىو الراجح  ،ولقوة أدلة الذيف ال يفرقوف بيف الطافي وغيره ،مف الردود

                                                           

 .ٗٙ/٘ٔ :الحاوي الكبير (ٔ)
 (.ٜٔٙٗٔرقـ )ب ٖٖ٘/ٜ ،باب ما يمفظ البحر وطفا :لمبييقي ،السنف الكبرى (ٕ)
 .(ٜٖٓٓٛرقـ )ب ٕٔٚ/ٛ ،باب الحيتاف وميتة البحر :لمبييقي ،السنف الصغرى (ٖ)
 .ٕٚٗ/ٔ :لمسرخسي ،المبسوط (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٗ :نصب الراية (٘)
 .ٙٙ/٘ٔ :الحاوي الكبير (ٙ)
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ف كنت أميؿ في رأيي المتواضع. واهلل اعمـ ألف الذي يوجد  ؛ليو الحنفيةإما ذىب إلى  وا 
إلى  وىذا المرض قد يؤدي ،وغالبًا ما يكوف سببو المرض ،طافيًا ال يعمـ سبب موتو

واالحتياط لمصحة أولى كما قيؿ قديمًا )الوقاية خير  ،لوضرر في صحة بدف الذي يتناو 
 .مف العالج(

  من السمك بين  أ  ما : المسألة الثامنة
ذا قطع منيا عضوا إوالبقر ، والبعير، ف الشاةأ)وأجمعوا عمى  :قاؿ ابف المنذر

ونقؿ اإلجماع عمى ىذا أيضًا الكاساني في  ،(ٔ)أف المقطوعة منو نجس( ،وىو حي
)الجميع قد أتفقوا عمى أف ما قطع مف  :وقاؿ ابف رشد في بداية المجتيد ،(ٕ)البدائع

 .(ٗ)ماـ النووي في كتابو المجموعيضًا اإلأونقؿ اإلجماع  ،(ٖ)البييمة وىي حية أنو ميتة(
سنمة أأنو قد سئؿ عف قـو يحبوف  ستدلوا عمى ذلؾ بما ورد عف النبي او 

 .(٘))ما قطع مف حي فيو ميت( :فقاؿ  ،ليات الغنـا  بؿ و اإل
مف السمؾ وىو حي  ،ي قطعأ ،ف ما أبيفأتفؽ عمماء المذاىب األربعة عمى او 

)ىو الطيور  :لقولو  ،وميتتو حالؿ ،قصى ما فيو أنو ميتأألنو  ؛يجوز أكمو ،طاىر
وبما أف ميتت السمؾ  ،وألف ما أبيف مف حي فيو كميتتو ؛ي البحرأ ،ماؤه الحؿ ميتتو(

  . واهلل اعمـ ،(ٙ)فكذا ما قطع منيا طاىر ،تؤكؿ
  

                                                           

 .ٖٚص ،اإلجماع (ٔ)
 .ٖٙ/ٔ :لمكاساني ،بدائع الصنائع (ٕ)
 .ٛٚ/ٔ :بداية المجتيد (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕ :لمنووي ،المجموع (ٗ)
 .ٕٚٔ/ٗ :رواه الحاكـ وصححو عمى شرط الشيخيف (٘)
 :، مواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿٖٓٔ/ٙ :كتاب الذبائح، الدرر المختار وحاشية ابف عابديف (ٙ)

 .ٕٔ/ٔٔ :الشرح الكبير عمى متف مقنع، ٜٕٔ/ٔ :لمخطيب الشربيني ،مغني المحتاج، ٕٗٔ/ٔ
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 : املطلب الثاىي
 طرائق صيد السنك وأحكامها

  الصيد بالشباك : المسألة األولى
 :قاؿ ،أبيوأحمد عف  اإلماـحدثنا ابف  ،صيد السمؾ بالشباؾ ليس فيو اختالؼ

 أحبوىو  ،وليس فيو اختالؼ ،ال بأس بو :يقوؿ في صيد السمؾ بالشبكة أبيسمعت 
  .(ٔ)مف نبع الحصى إليو

 الصيد بشيء نجس: المسألة الثانية
، قذر شرعا كالخمرتي كؿ مسأ ،النجاسة الحقيقية وىي الخبث: ونقصد بالنجاسة

 والعذرة.، والبوؿ، ولحـ الخنزير، ولحـ الميتة، والدـ المسفوح
 :ورد عف اإلماـ احمد رحمو اهلل تعالى روايتاف في صيد السمؾ بشيء نجس

 ،وال يصاد السمؾ بشيء نجس :قاؿ ،التحريم :والثانية، الكراىة :الرواية األولى
ف يترؾ في الماء شيء نجس كالعذرة والميتة وشبييما ليأكمو السمؾ أومعنى ذلؾ 
 فيصيده بو.

تحريمو ما أو  ماـ احمد رحمو اهلل تعالى كراىة الصيد بشيء نجسوعمؿ اإل
 .(ٕ)كؿ السمؾ النجاسةأيتضمف مف 

ف أ :نصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼماـ المرداوي في كتابو اإلونقؿ اإل
والراجح عندىـ تحريـ صيد  -ي الرأي المعموؿ بو في المذىب الحنبميأ-المذىب 

ماـ احمد رحمو اهلل ف األكثر نقموا التحريـ عف اإلإ :وقاؿ. السمؾ بالشيء النجس

                                                           

 .ٕٓ٘/ٔٔ :لمسرخسي ،المبسوط، (ٜٜ٘رقـ )ب ٕٜٜ/ٔ :مسائؿ اإلماـ احمد برواية ابنو عبد اهلل (ٔ)
 .ٖٚٛ/ٜ ة:البف قدام ،المغني (ٕ)
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بشيء نجس حكـ الجاللة بالنسبة لممواشي ذ السمؾ الذي صيد خف يأأويمكف  ،(ٔ)تعالى
 ،كؿ النجاساتأكميا بعد حبسيا مدة لترؾ أويجوز  ،والدجاجة المخالة التي يطيب لحميا

كؿ أف تترؾ بعد أ ،ف يعمؿ مع األسماؾ التي تكوف في األحواضأوىذا ممكف 
 . واهلل اعمـ ،و الحاؿ لمجاللةىثـ تصاد وتؤكؿ كما  ،النجاسات فترة مف الزمف

 الصيد بالصعق الكهربائي : ةثالمسألة الثال
ىذه المسألة مف المسائؿ المعاصرة لعدـ وجود التيار الكيربائي في العصور 

 :ف لمعمماء المعاصريف اتجاىاف في المسألةأولذا نجد  ،القديمة
يقة الصعؽ الكيربائي عممية صيد األسماؾ واألحياء المائية بطر  :تجاه األولاال
وىذا يتنافى مع مقصود الشريعة  ،يالـ األحياء المائية وتعذيبياإما فيو مف ل ؛حراـ شرعاً 

)فإذا قتمتـ فأحسنوا  :حيث قاؿ النبي  ،حساف عممية تذكية الحيوافإسالمية في اإل
 ،(ٕ)رواه مسمـ ،حدكـ شفرتو وليرح ذبيحتو(أوليحد  ،واذا ذبحتـ فأحسنوا الذبحة ،القتمة

ثار سيئة عمى الثروة السمكية آضرار كثيرة و ألطريقة مف ما ليذه اإلى  ضافةىذا باإل
وقتؿ ، سماؾ وتناسمياألوالمستقبؿ مف تأثير عمى مخزوف ا ،والبيئة المائية في الحاضر
المخاطر المحتممة التي باتت شبو مؤكدة عمى  فضال عف، ما ال منفعة في قتمو معيا

كثر مف أوقد حصؿ في مناطقنا موت  ،(ٖ)البشر الموجوديف في نطاؽ عممية الصيد
نو مف شدة ارتباكو عندما يرى ظيور أحيث  ،شخص بسبب الصيد بالتيار الكيربائي

 ،ف يفصميا مف األصؿأالسمؾ الذي صيد بسبب التيار الكيربائي ينسى الكيرباء دوف 

                                                           

شرح ، ٗ٘/ٛ :المبدع شرح المقنع، ٜٖٗ/ٓٔ :لممرداوي ،نصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼاإل (ٔ)
 .ٕٛٗ/ٓٔ :الفروع وتصحيح الفروع، ٖٙٙ/ٙ :الزركشي عمى مختصر الخرقي

 سبؽ تخريجو. (ٕ)
 dar.alifia.orj.ei.viewfatwa   سالـ األصيؿوموقع مركز اإل ،فتاء المصريةدار اإل فتاوى :ينظر (ٖ)
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الماء الذي ظير فيو إلى  ف الشحنة الكيربائية قد تسربتأل ؛موتوإلى  ويؤدي ذلؾ
 . يدالص

وقاسوا ىذا الجواز  ،يروف جواز صيد السمؾ بالصعؽ الكيربائي :االتجاه الثاني
تقدر  ذا مات السمؾ في الشبكة وىي الا  و  :ماـ السرخسي في المبسوطعمى ما قالو اإل

وذلؾ معمـو فال  ،فمات منو ،لقاه في الماء ليأكموأكؿ شيء أأو  ،عمى التخمص منيا
وىو في معنى ما  ،فيذا كمو سبب لموتيا ،وكذا لو ربطيا في الماء فماتت ،بأس بأكمو

 .(ٔ)انحسر عنو الماء
لقائو في إال بأس ب :ماـ مالؾ في سماع ابف القاسـما ورد عف اإلإلى  ضافةً إ
خؼ إيذاًء مف ربطو في الماء أف صيد السمؾ بالكيرباء أومعمـو  :قالوا ،(ٕ)النار حياً 

خؼ مف أوكذا ، بسبب الشبكة التي ال يستطيع لتخمص منيا ومف موتو ،حتى يموت
عمـ جواز صيد السمؾ أوبالتالي فالذي يظير لنا واهلل  ،وضعو عمى النار حياً 

  .(ٖ)بالكيرباء
صحاب االتجاه األوؿ الذيف أف أقواؿ الفقياء في ىذه المسألة يجد أإلى  والناظر

حاطوا بيا أو  ،المسألة بكؿ جوانبياإلى  نظروا ،قالوا بحرمة الصيد بالصعؽ الكيربائي
نما اخذوا بنظر االعتبار ا  و  ،ذات السمكة فقطإلى  فمـ يقتصر نظرىـ ،بكؿ حيثياتيا

صحاب االتجاه الثاني أما أو ، والثروة السمكية والبيئة المائية ،والشخص الصائد، السمكة
 . ذات السمكة فقطإلى  فنظروا

  

                                                           

 .ٜٕٗ/ٔٔ :لمسرخسي ،المبسوط (ٔ)
 .ٛٓٔ/ٕ :لمدردير ،الشرح الكبير، ٙٓٔ/ٔ :مواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ (ٕ)
  fatwa.lslamweb.netسالـ ويب إ (ٖ)
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القائميف  ،صحاب االتجاه األوؿأليو إما ذىب  الراجحأف  -واهلل اعمـ-لذا أرى 
 . بحرمة صيد السمؾ بالصعؽ الكيربائي

شتمالو عمى نفس ال ؛الصيد بالمتفجرات والمفرقعاتمى ع ونفس الحكـ يسري
فما ينطبؽ عمى الصعؽ الكيربائي نفسو ينطبؽ عمى الصيد بالمتفجرات  ،المعاني

 .عمـأواهلل  ،والمفرقعات
 صيد السمك بالسم: المسألة الرابعة

لما سينتج عنو  ،كمو سيكوف ممتنعاً أف إذا صيد بالسـ فإف السمؾ أل ؛ال يجوز
 بي ىريرة أوقد صح في الحديث الشريؼ عف . قتؿ آكموإلى  الضرر الذي قد يؤدي

يتحساه في نار جينـ فسمو في يده  ،)ومف تحسى سمًا فقتؿ نفسو :قاؿ ف النبي أ
  . (ٔ)رواه مسمـ، بدا(أخالدًا مخمدًا فييا 

 بيع السمك: المسألة الخامسة
ف أعدـ جواز بيع السمؾ قبؿ ربعة رحميـ اهلل تعالى في ال خالؼ بيف األئمة األ

  .(ٕ)يصطاد
 :ستدلوا او 
   .(ٖ))نيى عف بيع الغرر( :نوأ بما روي عف رسوؿ اهلل  .ٔ

  

                                                           

فتاوى الشبكة ، ٓٙٙ/ٖٔٔ :ىؿ الحديثأرشيؼ ممتقى أتمخيص منحة العالـ في شرح بموغ المراـ.  (ٔ)
 .ٚٛٔٗٙرقـ الفتوى   islamweb.natسالـ ويب إ، ٗٗٚ/ٚٔسالمية اإل

ىؿ أالكافي في فقو ، ٜٗ/ٕ :الفواكو الدواني، ٘ٗ/ٗ :تبييف الحقائؽ ،ٙٗٔ/ٛ :البناية شرح اليداية (ٕ)
 :الفروع وتصحيح الفروع، ٕٖٚ/٘ :، الحاوي الكبيرٕٛ/ٖٔ :لمنووي ،المجموع، ٖٙٚ/ٕ :المدينة

 .ٔ٘ٔ/ٗ ة:البف قدام ،المغني، ٕٗٔ/ٙ
 والبيع الذي فيو غرر.، ( باب بطالف بيع الحصاةٖٔ٘ٔرقـ )ب ٖ٘ٔٔ/ٖ :صحيح مسمـ (ٖ)



 

  
ٖٚٚ 

9 

 ،غرر(نو إف ،)ال تشتروا السمؾ في الماء :قاؿ نو أ وعف ابف مسعود  .ٕ
 .(ٔ)رواه احمد

 .نو باع ما لـ يممؾ فال يجوزوأل .ٖ
معرفة ما فييا إلى  كبركة صغيرة بحيث يتوصؿ ،أما اذا كاف في محؿ محصور

وال يعمـ ليـ  ،ثور يبأو  روي ذلؾ عف ابف مسعود  ،ويقدر عمى تناوليا فيجوز
 ذا اجتمعت فيو ثالثة شروط:إوكذا يجوز بيعو  ،مخالؼ

 .ممموكاً ف يكوف أ :األول
 ف يكوف الماء رقيقًا ال يمنع مشاىدتو ومعرفتو.أ :والثاني

  .مساكوا  ف يمكف اصطياده و أ :والثالث
فكاف  ،نو ممموؾ مقدور عمى تسميموأل ؛فإف اجتمعت ىذه الشروط جاز بيعو

  .(ٕ)كالسمؾ المصطاد
 السلم في السمك: المسألة السادسة

وصؼ و  ذا ذكر نوعوإ ،صغيره وكبيرهاتفؽ الفقياء عمى جواز السمـ في السمؾ 
مو اهلل تعالى فرؽ حنيفة رح ابأماـ ف اإلأإال  ،روفاً وزنًا معو  وذكر قدرًا معروفاً  ،جنسو

وأجازه في الصغار  ،فمـ يجزه في الكبار ،كبيراً أو  ذا كاف صغيراً إفي السمـ بيف السمؾ 
ألف الصغار ال  ؛بعد أف كاف في حيزه ،ويستوي فيو بيف المالح والطري ،وزناً و  كيالً 

أما الكبار ففييا اختالؼ مف  ،يتحقؽ فيو اختالؼ في السمف واليزاؿ وال اختالؼ العظـ
  .(ٖ)حيث السمف واليزاؿ

                                                           

والطبراني في الكبير كذلؾ ورجاؿ الموقوؼ رجاؿ الصحيح وفي رجاؿ ، رواه احمد موقوفًا ومرفوعاً  (ٔ)
 :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تيـ ثقاتيولـ أجد ترجمتو وبق ،السماؾ المرفوع الشيخ احمد محمد بف

ٗ/ٛٓ. 
 .ٕٗٔ/ٙ :الفروع وتصحيح الفروع، ٔ٘ٔ/ٗ ة:البف قدام ،المغني (ٕ)
 :تبييف الحقائؽ، ٕٔٔ/٘ :بدائع الصنائع، ٙٔ-٘ٔ/ٕ :تحفة الفقياء، ٖٛٔ/ٕٔ :لمسرخسي ،المبسوط (ٖ)

 ة:البف قدام ،المغني، ٕٓ/ٗ :روضة الطالبيف، ٕٗٔ/ٖٔ :لمنووي ،المجموع، ٙٙ/ٖ :المدونة، ٖٔٔ/ٗ
 .ٕٙٛ/٘ :وىبة الزحيمي ،دلتوأالفقو و ، ٖٖٔ/ٕ :ماـ احمدقناع في فقو اإلاإل، ٕٗٔ/ٗ
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 زكاة السمك : المسألة السابعة
ولإلماـ احمد رحمو اهلل ، اتفؽ جميور الفقياء عمى عدـ وجوب الزكاة في السمؾ

 صحيما مع قوؿ الجميور بعدـ الوجوب.أروايتاف تعالى 
 : أدلتهم

ت أثر في وجوب الزكاة في وألنو لـ يأ، ألنو صيد وىو بمنزلة الماء :قالوا .ٔ
 .السمؾ

وحيث ليس في صيد البر شيء عمى مف  ،نو صيد مف الصيودإ :وقالوا .ٕ
 فكذلؾ في صيد البحر. ،أخذه

عمى ما فيو وال يصح قياسو ، وألنو ال نص وال إجماع عمى الوجوب فيو .ٖ
  .(ٔ)فال وجو إليجابيا فيو ،زكاة

فإنو تجب عميو زكاتو عمى أنو  ،ثناء االتجار بوفي أ لكف لو حصؿ عمى ماؿ
 .إذا بمغ ما حصؿ عميو مف الماؿ نصابًا وحاؿ عميو الحوؿ ،عروض تجارة

  

                                                           

، ٚ/ٙ :لمنووي ،المجموع، ٖٓٔ/ٕ :لمحمد بف الحسف الشيباني ،األصؿ، ٕٕٔ/ٕ :لمسرخسي ،المبسوط (ٔ)
 . ٙ٘/ٖ ة:البف قدام ،المغني
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 اخلامتة
 :لييا مف خاللوإىـ النتائج التي توصمت أ وجزأ ،بعد االنتياء مف ىذا البحث

 . واإلجماع، والسنة، صيد السمؾ مشروع وقد ثبتت شرعيتو بالكتاب .ٔ
 ف ذكاتو أخذه.ذكاة ألإلى  السمؾ ال يحتاج .ٕ
 ألف ميتتو طاىرة ودمو جزء منو. ؛دـ السمؾ طاىر .ٖ
 التسمية عند صيد السمؾ ليس شرطًا وىذا باتفاؽ العمماء رحميـ اهلل تعالى. .ٗ
تيا وتموت بعد أف تضرب ال بأس بضرب السمكة عمى رأسيا كي تقؼ حرك .٘

 .سفؿ رقبتيا ليخرج دميا وتخؼ حركتياأبالسكيف مف 
وما يعيش في ، ال في الماء يحؿ أكمو دوف ذكاةإالحيواف الذي ال يعيش  .ٙ

باستثناء ما يحـر  ،كمو بالذكاة الشرعيةأالبر والبحر وكاف مقدورًا عميو يحؿ 
 كمو.أفيحـر كمب الماء وخنزيره وال يجوز  ،أكمو في البر كالكمب والخنزير

لـ  وىو الذي وجد ميتًا وال يعرؼ سبب موتو ما ،كؿ السمؾ الطافيأجواز  .ٚ
 ينتف.

ألف ميتتو تؤكؿ دوف  ؛مف السمؾ وىو حي -ي قطعأ-بيف أجواز أكؿ ما  .ٛ
 بيف مف حي كميتتو.أما  ،ذكاة

اه معاممة األصؿ فيو عدـ الجواز إال إذا عاممن ،صيد السمؾ بشيء نجس .ٜ
ويمكف قطع العمؼ النجس عنو حتى يطيب  ،الجاللة إذا كاف في أحواض

 لحمو ثـ يؤكؿ بعد ذلؾ.
 يحـر صيد السمؾ بالصعؽ الكيربائي. .ٓٔ
 يحـر صيد السمؾ بالمتفجرات. .ٔٔ
 عدـ جواز صيد السمؾ بالمواد السامة. .ٕٔ
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صطياد فال أما قبؿ اال، يجوز بيع السمؾ إذا كاف مقدورًا عمى تسميمو .ٖٔ
 يجوز.

 جواز بيع السمـ في السمؾ. .ٗٔ
ال تجب الزكاة في السمؾ إال عف طريؽ عروض التجارة فيزكى زكاة  .٘ٔ

 عروض التجارة.
ىذه أىـ النتائج التي توصمنا إلييا مف خالؿ ىذا البحث ونسأؿ اهلل سبحانو 

ف ينفع بيا وينفعنا بيا واف يجعميا خالصة لوجيو الكريـ انو نعـ المولى ونعـ أوتعالى 
 .جمعيفأصحابو ألو و آلمعيف وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد وعمى ا
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 املصادر واملراجع
 ،ىػ(ٜٖٔتأبو بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابوري ): اإلجماع .ٔ

-ىػٕ٘ٗٔ، ٔط تح: فؤاد عبد المنعـ أحمد، دار المسمـ لمنشر والتوزيع،
 ـ. ٕٗٓٓ

محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني األصؿ المعروؼ بالمبسوط: أبو عبد اهلل  .ٕ
 ،تح: أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآف والعمـو اإلسالمية، ىػ(ٜٛٔت)

 كراتشي.
اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ: موسى بف أحمد بف موسى بف سالـ  .ٖ

بف عيسى بف سالـ الحجاوي المقدسي، ثـ الصالحي، شرؼ الديف، أبو 
دار المعرفة  مطيؼ محمد موسى السبكي،تح: عبد ال ىػ(،ٜٛٙتالنجا )
 لبناف. ،بيروت

عالء الديف أبو الحسف عمي بف : اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ .ٗ
ىػ(، دار إحياء ٘ٛٛت) سميماف المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبمي

 .ٕالتراث العربي، ط
بداية المجتيد ونياية المقتصد: أبو الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف  .٘

 ،دار الحديث ىػ(،ٜ٘٘تأحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد )
 القاىرة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الديف، أبو بكر بف مسعود بف  .ٙ
-ىػٙٓٗٔ، ٕط ىػ(، دار الكتب العممية،ٚٛ٘تأحمد الكاساني الحنفي )

 ـ.ٜٙٛٔ
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ف عمي بف محمد بف البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع: محمد ب .ٚ
 بيروت.  ،دار المعرفة، ىػ(ٕٓ٘ٔتعبد اهلل الشوكاني اليمني )

بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح  .ٛ
لكتابو المسمى أقرب  الصغير )الشرح الصغير ىو شرح الشيخ الدردير

َماـِ َماِلٍؾ(: أبو العباس أحمد بف محمد الخموتي،  المسالؾ ِلَمْذَىِب اإْلِ
 دار المعارؼ.، ىػ(ٕٔٗٔتالشيير بالصاوي المالكي )

البناية شرح اليداية: أبو محمد محمود بف أحمد بف موسى بف أحمد بف  .ٜ
 ،لكتب العمميةىػ(، دار ا٘٘ٛت) يبدر الديف العين يالحنف يحسيف الغيتاب
 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٔط بيروت، لبناف،

: عثماف بف عمي بف  .ٓٔ ْمِبيِّ تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشِّ
الحاشية: شياب  ىػ(،ٖٗٚتمحجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )

ْمِبيُّ  الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يونس بف إسماعيؿ بف يونس الشِّ
 ىػ.ٖٖٔٔ، ٔبوالؽ، القاىرة، ط ،مطبعة الكبرى األميريةال، ىػ(ٕٔٓٔت)
تحفة الفقياء: محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبو بكر عالء الديف  .ٔٔ

، ٕط لبناف، ،دار الكتب العممية، بيروت، ىػ(ٓٗ٘نحو  تالسمرقندي )
 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ

الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني:  .ٕٔ
الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري البغدادي، الشيير أبو 

الشيخ عادؿ أحمد  ،تح: الشيخ عمي محمد معوض ىػ(،ٓ٘ٗتبالماوردي )
-ىػٜٔٗٔ، ٔلبناف، ط ،عبد الموجود، دار الكتب العممية، بيروت

 ـ.ٜٜٜٔ
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الدراري المضية شرح الدرر البيية: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل  .ٖٔ
-ىػٚٓٗٔ،  ٔدار الكتب العممية، ط، ىػ(ٕٓ٘ٔتاليمني ) الشوكاني
 ـ.ٜٚٛٔ

وضة الّنديَّة»الروضة الندية )ومعيا: التعميقاُت الرَّضية عمى  .ٗٔ أبو «(: الرَّ
الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني 

عمي بف حَسف بف عمي بف َعبد : ىػ(، تحٖٚٓٔتالبخاري الِقنَّوجي )
المممكة  ،الَحمبيُّ األثرّي، َداُر ابف القيِّـ لمنشر والتوزيع، الرياضالحميد 

جميورية مصر  ،العربية السعودية، َدار ابف عفَّاف لمنشر والتوزيع، القاىرة
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٔط العربية،

رد المحتار عمى الدر المختار: ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد  .٘ٔ
، ٕبيروت، ط، ىػ(، دار الفكرٕٕ٘ٔتحنفي )العزيز عابديف الدمشقي ال

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ
أبو العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي : الذخيرة .ٙٔ

، ٔبيروت، ط ،ىػ(، دار الغرب اإلسالميٗٛٙتالشيير بالقرافي )
 ـ.ٜٜٗٔ

روضة الطالبيف وعمدة المفتيف: أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  .ٚٔ
 ،زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت: ىػ( تحٙٚٙتالنووي )

 ـ.ٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔ، ٖعماف، ط ،دمشؽ
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سنف ابف ماجو: ابف ماجة أبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني  .ٛٔ
فيصؿ  ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية: تح ىػ(،ٖٕٚت)

 عيسى البابي الحمبي.
: أبو الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدي بف مسعود سنف الدارقطني .ٜٔ

تح: شعيب  ىػ(،ٖ٘ٛتبف النعماف بف دينار البغدادي الدارقطني )
 ، االرنؤوط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىـو

 ـ.ٕٗٓٓ-ىػٕٗٗٔ، ٔط لبناف، ،مؤسسة الرسالة، بيروت
بو محمد عبد اهلل بف عبد مسند الدارمي المعروؼ بػ)سنف الدارمي(: أ .ٕٓ

الرحمف بف الفضؿ بف َبيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 
حسيف سميـ أسد الداراني، دار المغني لمنشر والتوزيع، : تح، ىػ(ٕ٘٘ت)

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ، ٔالمممكة العربية السعودية، ط
دي السنف الكبرى: أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى الُخْسَرْوِجر  .ٕٔ

تح: محمد عبد القادر عطا، دار  ىػ(،ٛ٘ٗتالخراساني، أبو بكر البييقي )
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ، ٖط ،فلبنا ،الكتب العممية، بيروت

محمد بف عمي بف محمد بف : السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار .ٕٕ
،ٕٓ٘ٔتعبد اهلل الشوكاني اليمني )  .ٔط ىػ(، دار ابف حـز

حمد بف عبد اهلل الزركشي المصري الحنبمي شمس الديف م: شرح الزركشي .ٖٕ
 ـ.ٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ ،ٔط دار العبيكاف،، ىػ(ٕٚٚت)
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الشرح الكبير عمى متف المقنع: عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة  .ٕٗ
ىػ(، دار ٕٛٙتالمقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبو الفرج، شمس الديف )

محمد رشيد رضا  الكتاب العربي لمنشر والتوزيع، أشرؼ عمى طباعتو:
 صاحب المنار.

محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير .ٕ٘
 دار الفكر.، ىػ(ٖٕٓٔتالمالكي )

وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل  .ٕٙ
تح:  محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي،: «صحيح البخاري»

بف ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة )مصورة عف السمطانية محمد زىير 
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔط بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(،

مسمـ : رسوؿ اهلل إلى  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ .ٕٚ
ىػ(، تح: محمد فؤاد ٕٔٙتبف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )

 بيروت. ،العربيدار إحياء التراث ، عبد الباقي
فتاوى الشبكة اإلسالمية: لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية، تـ نسخو مف  .ٕٛ

 ـٜٕٓٓنوفمبر،  ٛٔ/ ىػٖٓٗٔذو الحجة  ٔاإلنترنت: في 
 http://www.islamweb.net 

المرداوي: كتاب الفروع ومعو تصحيح الفروع لعالء الديف عمي بف سميماف  .ٜٕ
محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الديف المقدسي 

تح: عبد اهلل بف عبد المحسف  ىػ(،ٖٙٚتالرامينى ثـ الصالحي الحنبمي )
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ ،ٔط التركي، مؤسسة الرسالة،

  

http://www.islamweb.net/
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ة وأىـّ الِفْقو اإلسالميُّ وأدلَُّتُو )الشَّامؿ لألدّلة الشَّرعيَّة واآلراء المذىبيَّ  .ٖٓ
النَّظريَّات الفقييَّة وتحقيؽ األحاديث النَّبويَّة وتخريجيا(: أ.د. َوْىَبة بف 

، المنقَّحة المعدَّلة ٗط دمشؽ، ،سوريَّة ،مصطفى الزحيِمّي، دار الفكر
بالنِّسبة لما سبقيا )وىي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا مف طبعات 

 مصورة(.
أبي زيد القيرواني: أحمد بف غانـ بف سالـ  الفواكو الدواني عمى رسالة ابف .ٖٔ

ىػ(، دار ٕٙٔٔتابف مينا، شياب الديف النفراوي األزىري المالكي )
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔ ،الفكر

د. محمد مصطفى  القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة: .ٕٖ
 ـ.ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ، ٔدمشؽ، ط ،الزحيمي، دار الفكر

الكافي في فقو اإلماـ أحمد: أبو محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف  .ٖٖ
محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف 

 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ، ٔىػ(، دار الكتب العممية، طٕٓٙتقدامة المقدسي )
الكافي في فقو أىؿ المدينة: أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف  .ٖٗ

تح: محمد محمد أحيد  ىػ(،ٖٙٗتبد البر بف عاصـ النمري القرطبي )ع
ولد ماديؾ الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية 

 ـ. ٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔ، ٕط السعودية،
منصور بف يونس بف صالح الديف ابف : كشاؼ القناع عف متف اإلقناع .ٖ٘

 دار الكتب العممية. ىػ(،ٔ٘ٓٔت) يالحنبم يحسف بف إدريس البيوت
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كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ: عالء الديف عمي بف حساـ الديف  .ٖٙ
ابف قاضي خاف القادري الشاذلي اليندي البرىانفوري ثـ المدني فالمكي 

صفوة السقا،  ،تح: بكري حياني ىػ(،ٜ٘ٚتالشيير بالمتقي اليندي )
 ـ.ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔ، ٘مؤسسة الرسالة ط

محمد بف مكـر بف عمى، أبو الفضؿ، جماؿ الديف ابف لساف العرب:  .ٖٚ
 بيروت، ،ىػ(، دار صادرٔٔٚت) ياإلفريق يمنظور األنصاري الرويفع

 ىػ.ٗٔٗٔ، ٖط
المبدع في شرح المقنع: إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح،  .ٖٛ

 لبناف، ،ىػ(، دار الكتب العممية، بيروتٗٛٛتأبو إسحاؽ، برىاف الديف )
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔط

محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي : المبسوط .ٜٖ
 ـ.ٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ ،بيروت ،دار المعرفة، ىػ(ٖٛٗت)
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسف نور الديف عمي بف أبي بكر بف  .ٓٗ

مكتبة القدسي، ، تح: حساـ الديف القدسي ىػ(،ٚٓٛتسميماف الييثمي )
 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ، القاىرة

: أبو زكريا محيي «مع تكممة السبكي والمطيعي»المجموع شرح الميذب  .ٔٗ
)طبعة كاممة معيا  ىػ(، دار الفكر،ٙٚٙتالديف يحيى بف شرؼ النووي )

 تكممة السبكي والمطيعي(.
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المحمى باآلثار: أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي  .ٕٗ
 بيروت. ،ىػ(، دار الفكرٙ٘ٗتالقرطبي الظاىري )

مختار الصحاح: زيف الديف أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر  .ٖٗ
 ،تح: يوسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية ىػ(،ٙٙٙتالحنفي الرازي )

 ـ.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ، ٘ط صيدا، ،الدار النموذجية، بيروت
شرح مختصر الخرقي: أبو القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل الخرقي  .ٗٗ

الشارح: عبد الكريـ بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف حمد  ىػ(،ٖٖٗت)
 الخضير دروس مفرغة مف موقع الشيخ الخضير.

ىػ(، ٜٚٔتالمدونة: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ) .٘ٗ
 ـ.ٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ، ٔدار الكتب العممية، ط

بف  أبو عبد اهلل أحمد بف محمد: مسائؿ أحمد بف حنبؿ رواية ابنو عبد اهلل .ٙٗ
تح: زىير الشاويش، المكتب  ىػ(،ٕٔٗتحنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )

 ـ.ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔ، ٔط بيروت، ،اإلسالمي
المصنؼ: أبو بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني  .ٚٗ

 ،تح حبيب الرحمف األعظمي، المجمس العممي ىػ(،ٕٔٔتالصنعاني )
 .ىػٖٓٗٔ، ٕط بيروت، ،اليند، المكتب اإلسالمي

معرفة معاني ألفاظ المنياج: شمس الديف، محمد بف إلى  مغني المحتاج .ٛٗ
، ٔط، ىػ(، دار الكتب العمميةٜٚٚتأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )

 ـ.ٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ
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المغني البف قدامة: أبو محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف  .ٜٗ
المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة  قدامة الجماعيمي

 ـ.ٜٛٙٔ-ىػٖٛٛٔ ،ىػ(، مكتبة القاىرةٕٓٙتالمقدسي )
معجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي، أبو  .ٓ٘

تح: عبد السالـ محمد ىاروف، دار الفكر،  ىػ(،ٜٖ٘تالحسيف )
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔ

: شمس الديف أبو عبد اهلل محمد مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ .ٔ٘
بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعروؼ بالحطاب 

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ ،ٖط دار الفكر، ىػ(،ٜٗ٘تالرُّعيني المالكي )
أبو الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السُّْغدي، حنفي : النتؼ في الفتاوى .ٕ٘

، الناىي، دار الفرقافتح: المحامي الدكتور صالح الديف  ىػ(،ٔٙٗت)
 ـ.ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ، ٕط لبناف، ،بيروت ،األردف ،عماف، مؤسسة الرسالة

: أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب «السنف الصغرى»المجتبى مف السنف  .ٖ٘
تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب  ىػ(،ٖٖٓتبف عمي الخراساني النسائي )

 .ـٜٙٛٔ–ىػٙٓٗٔ، ٕط حمب، ،المطبوعات اإلسالمية
لراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج نصب ا .ٗ٘

جماؿ الديف أبو محمد عبد اهلل بف يوسؼ بف محمد الزيمعي : الزيمعي
 ،بيروت ،تح: محمد عوامة، مؤسسة الرياف لمطباعة والنشر ىػ(،ٕٙٚت)

-ىػٛٔٗٔ، ٔالسعودية، ط ،جدة ،دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ،لبناف
 ـ.ٜٜٚٔ

  



 

  
ٖٜٓ 

9 

، ىػ(ٕٓٗٔتسنف أبي داود: الشيخ محمد ناصر الديف األلباني )صحيح  .٘٘
 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٔمؤسسة غراس لمنشر والتوزيع، الكويت، ط

  http://www.ahlalhdeeth.com: رشيؼ ممتقى أىؿ الحديث رابط الموقعأ .ٙ٘

 . fatwa.lslamweb.netسالـ ويب إ .ٚ٘
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