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 )املتن(

 : وصوف امليتة وشعرها طاهر.-رمحه اهلل-قال املؤلف 

 )الرشح(

احلمددد هلل رب العدداملنيل والوددسة والسددسم عددىل أرشف األسليددا  واملرسددلنيل 

 سيدنا حممد وعىل آله وصحله وسلم..

معندا   هدذا اللداب الدذي هدو بداب اونيدةل وبددأ  -رمحده اهلل-الزال املونف 

ف والشعرل ومناسلة أسه بدأ بدذل  ألن آخدر مسد لة هدو اون   ذكر أحكام الوو

كددان آخددر مسدد لة تكلمنددا عليأددا هددا مسدد لة ال يددابل فلدد   -رمحدده اهلل-أن املوددنف 

كانت ال ياب تونع مدن الشدعر ومدن الودوف ناسدي أن يتلدع أحكدام ال يداب  دذا 

 احلكم.

 -رمحده اهلل-نحن قلنا بد ن املودنف  )وصوف امليتة وشعرها طاهر(فقال:  

ملدا تكلدم عدىل األعيددان النكسدة ذكدر قسدد  منأدا   بداب امليدداىلل وأخدر قسدم    بدداب 

اونيددددةل ونحدددددن قلنددددا: سدددددوف نرقددددل الكدددددسم   هددددذىل النق دددددة التددددا هدددددا األعيدددددان 

النكسة    هذا اللابل فقلل أن نلدأ   األعيان النكسة واألعيان ال داهرةل البدد 

: اتفدق الفقأدا  وأتعدت األمدة عدىل أن أن نذكر ما اتفدق عليده   هدذا اللداب فنقدول

يعندا –امليتة من احليدوان الريدم مدابا بالددم نكديل امليدت مدن احليدوان الريدم مدابا 

 ذا كانت فيده مم فننده نكدي لكونده ميتدةل وهدذا  تداع مدن العلد    -احليوان الربي

ْيَتةُ }: -سلحانه وتعا –لقول اهلل  َمْت َعَلْيُكُم امْلَ  .األول اإلتاعهذا  {ُحرِّ
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: أتعددت األمددة عددىل أن حلددم اسنعيددر نكددي عددىل أي حددال مددن اإلتدداع ال دداي

األحددوال نفقددت روحدده يعنددا: ذبددح أو   يددذبح فددنن حلمدده بددا  عددىل النكاسددة لقددول 

 )وحلم اسنعير فننه رقي(: -سلحانه وتعا –اهلل 

: أتعدددت األمدددة كدددذل  عدددىل نكاسدددة بدددول ورقيدددع اوممدددال اإلتددداع ال الددد 

  ال خسفا يسما عند املت خرين. نكاسة اسمرأهل العلم عىل  وتاهم

البددد عدىل طالدي العلددم أن يددركأال فننده  ن اسددت اع أن  أربدع  تاعدا فأدذىل 

 يضلط ما اتفق عليه هان عليه  ذا نعل   ما اختلف فيه.

 أتعددوا فنعيددد هددذىل اإلتاعددا  حتدد  يسددت يع اإلنسددان أن يضددلط ذلدد ل فقددد 

عدىل نكاسدة حلدم اسنعيدر عدىل  وأتعوا  حليوان غم املابا بالدملعىل نكاسة ميتة ا

عدىل نكاسدة بدول ورقيدع اوممدال وتداهم أهدل  وأتعدوا أي حال نفقت روحهل 

 .نكاسة اسمرالعلم  ال خسفا يسما عند املت خرين   

 لة يسدددميأا هدددذىل املسددد وصدددوف امليتدددة وشدددعرها طددداهر()قدددال املودددنف هندددا: 

أقعا  احليوانل سوا  كان ميدت أو حدال مدا حكدم ذلد    من الفقأا    املنفول

يقولون: احليوان عىل قسمني:  مدا أن يكدون حيدا أو يكدون ميتدال  ذا قىلندا    احلدا 

بدده  فددنن ال دد  الددذي ينفوددل مندده أحددد أمددرين:  مددا أن ينفوددل مندده قددع  مددن أقعا

به حياته حيداة  حسد اسل عندد حياته حياة نمول و  ما أن ينفول منه قع  من أقعا

الفقأددا  احليدداة عددىل قسددمني: حيدداة  حسدداسل وحيدداة نمددول حيدداة اإلحسدداس م ددل: 

حيددداة النلدددا ل النلدددا  ينمدددو لكنددده ال  ددديل فحياتددده حيددداة نمدددو  ألسددد   ذا ق عدددت 
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النلددا  هددو ال  دديل لكندده هددو ينمددو م ددل الشددعرل الشددعر  ذا ق عتدده اون أو الددوبر 

 نلا  حياته حياة نمو.فنن احليوان ال  ي بذل ل فنًذا الشعر وال

: رقلأددددا أو أصددددابعأال أو ذيلأددددال أو  ليتأددددال فأددددذىل  ذا بالنسددددلة لللأيمددددة مدددد س

 حست احليوانل فنًذا احلياة فيأا حياة  حساسل فنًذا احلياة عىل قسمني.أق عت 

ل حالددة كوندده: حيددال أو حالددة حدداحيددوان  احليددوان اون عددىل قسددمني:وقلنددا:  

ال دددد  الددددذي ينفوددددل مندددده أحددددد قسددددمني:  مددددا أن ل  ذا كددددان حيددددا فددددنن ميددددتكوندددده 

ينفوددل مندده ي  حياتدده حيدداة نمددول كالشددعر والددوبر والوددوفل و  مددا أن ينفوددل 

 منه ي  حياته حياة  حساس.

بالنسلة لل د  املنفودل الدذي حياتده حيداة نمدول فقدد أتعدوا عدىل طأارتده  ن 

: -لحانه وتعددا سد–أخدذ مدن احليددوان حالدة كوندده حيدال ومسددتند اإلتداع قددول اهلل 

دددا َوَمَتاًعدددا  َِ  ِحدددنين } ًً ِفَأا َوَأْوَباِرَهدددا َوَأْشدددَعاِرَها َأََا [ امدددتن 80]النحدددل:{َوِمدددْن َأْصدددَوا

سددلحانه –علينددا ب صددواف وأشددعار وأوبددار احليددوانل واهلل  -سددلحانه وتعددا –اهلل 

 ال يمتن علينا ب   نكيل فدل ذل  عىل طأارهتا. -وتعا 

و: املنفودل مدن احليدوان حالدة كونده حيدال وكدان هددذا وهدالودنف األول هدذا 

 املنفول حياته حياة نمو.

وهددو: املنفوددل حالددة كددون احليددوان حددا لكددن هددذا  الشددق ال دداي ذا قىلنددا    

املنفوددل حياتددده حيددداة  حسددداسل ونحدددن لبنددا أم لدددة   ذلددد  م دددل الرقدددلل م دددل 

رقددل –عددت رقلأدا اليددل فأدذا قددد أتعدوا عدىل نكاسددتهل يعندا عندددنا مد س شداة ق 
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فأددددل هددددذا ؤددددوز أن تؤكددددل  أو مددددا حكددددم هددددذا ا ددددع   فقددددد أتعددددوا عددددىل  -كاملددددة

نكاسددتأال ومليددل ذلدد  أو مسددتند اإلتدداع: مددا أخرقدده األبمددة اسمددي وصددححه 

يعندا مدا  «مدا أبدني مدن حدا فأدو نكدي»: الرتمذي وحسنه   روايدة قدول النلدا 

   ذل  خسف.أخذ من حا فأو نكي وهذا بنتاع األمة ال يوقد 

  ًذا تكلمنا عىل الشق األول وهو: املنفول من احليوان حالة كونه حيا.

ن يت    الشق ال اي: حالدة كدون احليدوان ميدتل فكدذل  نفدي التقسديم ننقلده 

هندددال أن يكدددون ال ددد  املنفودددل  مدددا أن تكدددون حياتددده حيددداة نمدددول و مدددا أن تكدددون 

 حياته حياة  حساس.

فأذا أتعوا عىل أسه نكدي لدخولده ندمن قدول  ما كان حياته حياة  حساس

ْيَتدددةُ }: -سدددلحانه وتعدددا –اهلل  َمدددْت َعَلدددْيُكُم امْلَ ألن هدددذا ميدددت ًدددم هدددو حلدددمل أو  {ُحرِّ

 عضو حتله حياة اإلحساسل وهذا كذل  أتعوا عىل نكاسته.

بع الذي ال حتله احلياةل أو حتله حياة  حساسل هنا وقع اسسفل  القسم الرا

: أسدا عنددي كدل ي  مدن امليتدة نكديل فالشدعر -رمحه اهلل–الشافعا  فقال اإلمام

 ن أخددذ فأددو نكدديل الوددوف  ن أخددذ فأددو نكدديل ومواليدد  عددىل ذلدد ل كددل مددا 

يؤخددذ مددن امليتددة عنددد اإلمددام الشددافعا فأددو نكدديل مليلدده   ذلدد :  سدد  بعمددوم 

َمددْت ُحرِّ }: -سددلحانه وتعددا –اويددة قددال: أسددا عندددي آيددة سددوخذ  ددا وهددا قددول اهلل 

ْيَتةُ   .{َعَلْيُكُم امْلَ
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يقولددددون مدددد ل  قددددال  -رمحددددة اهلل عددددىل ا ميددددع–اإلمددددام مالدددد  واإلمددددام أمحددددد 

 .وصوف امليتة وشعرها طاهر()املونف: 

نودو  الفقأدا  هددذىل مفأومأدا يعتددد بدهل يعنددا:  ذا   تكدن ميتددة فكدذل  هددو 

ملددا كانددت يقولددون: بدد ن الوددوف  -رمحددة اهلل عددىل ا ميددع–طدداهرل ف لدد  وأمحددد 

حياته حياة نمو فس تؤًر عليده املدو  فيلقد  عدىل طأارتدهل واسدتدلوا بعمدوم اويدة 

: هدددددذا  -سدددددلحانه وتعددددا –التددددا قلناهدددددا: امتندددددان اهلل  بالودددددوف والشدددددعرل وقدددددالوا

 العموم و  يفر ل سوا  أخذ   حال احلياة أو أخذ   حال امل  .

فدددق مالددد  ويو -رمحددده اهلل-اإلمدددام أبدددو حنيفدددة  فدددق أمحدددد   املسددد لة بدددي يوا ا

يوقددددد ي  واحددددد اختلفددددوا فيدددده: هددددل يلحددددق بحيدددداة اإلحسدددداس أو يلحددددق بحيدددداة 

و ذا قدددا  هندددا   -لكدددن ندددذكرىل هندددا–النمدددو وهدددو العودددمل وسدددوف يددد يت اون معندددا 

 نكون قد تكلمنا عليه.

رمحدده -فددالعوم هددل حياتدده حيدداة  حسدداس أم حياتدده حيدداة نمددو  فدد بو حنيفددة 

يددداة نمدددول فلأدددذا يقدددول: امليتدددة نكسدددة  ال الشدددعر والودددوف يقدددول: حياتددده ح -اهلل

: الشدددعر  والعودددمل والشدددافعا قدددال: الكدددل نكددديل ومالددد  وأمحدددد توسددد وا قدددالوا

والووف والوبر هدذا حتلده حيداة نمدو فنقدول ب أارتدهل أمدا العودم فيلقد  قدع  مدن 

 أقعا  امليتة ويلق  عىل نكاسته.

 -ذين هدددددم مالددددد  وأمحددددددالددددد-وكدددددس املسدددددلكني عندددددد أ  حنيفدددددة وا مأدددددور  

مسددل  قددويمل وهددذىل املسدد لة البددد أن يرقددع فيأددا    األطلددا : هددل العوددم حياتدده 
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حياة نمو أو حياة  حساس  فنن ًلت أحدد القدولني رقدح أحدد القدولني   ذلد ل 

هل العوم يلحق بالنمو أو يلحق باإلحسداسل هدذىل املسد لة األو  وهدا: ال د  

 املنفول من امليتة.

 )املتن(

...... 

 )الرشح(

  ًذا صوف امليتة ويلحق  ا الوبر فننه طاهر  ن أخذ   حالة املو . 

 )املتن(

...... 

 )الرشح(

ملا تكلم عىل حكم الووف والشعر والوبر ناسي أن يلحقده بحكدم ا لددل 

فا لددددد عددددىل قسددددمنيل نحددددن اون نددددتكلم مابدددد    امليتددددة ألن املددددذكيا  هددددذىل كلأددددا 

امليتددة هددو: مددا زهقددت روحدده حتددف نفسددهل يعنددا: مددا  مددن طدداهرةل اددذا  ذا عرفنددا 

تلقا  نفسهل أما  ذا ذكا بال ريقة الرشعية فكدل ي  فيده طداهر مدا عددا الددم فننده 

 نكي.

 ..  : .-رمحه اهلل-فقال املونف  

فنًذا قال: أسا است نيت ل  الشعر والودوف والدوبرل أمدا ا لدد فننده مبدغ أو   

 األصددلل فددنذا قىلنددا    ا لددد نكددد أن ا لددد عددىل يدددبغ فنندده نكددي يعنددا بددا  عددىل
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:  مددددا أن يكددددون قلدددددا مدددددبوغال أو لدددديي -حالددددة كوندددده أخددددذ مددددن امليتددددة–قسددددمني 

بمدددددبولل الدباغددددة هددددو نددددوع مددددن اسددددتع ل املددددا  وقشددددور الرمددددان مددددن أقددددل  زالددددة 

الرطوبددا  التددا تكددون عددىل ا لدددل ًددم يونددع عليدده نوعددا مددن امللددح حتدد  ؤددفل 

 مدبوغال وهذا يسم : ا لد املدبول.فنذا قف أصلح 

ل أمدددا ا لدددد لددديي بمددددبولوقلدددد  مددددبول: قلدددد ا لدددد عدددىل قسدددمنيفنقدددول: 

الدددذي لددديي بمددددبول وأخدددذ مدددن امليتدددة فحكددد  غدددم واحدددد عددددم اسدددسف   كونددده 

-نكسدال يعنددا: ا لدد  ن أخددذ وكدان لدديي بمددبول فنندده نكديل وقددد قدال املوفددق 

املريندددا: وال أعلدددم   ذلدددد  خسفدددال هدددذا ا لددددد  اإلمدددام ابدددن قدامددددة   -رمحددده اهلل

 حالة كونه غم مدبول.

أما  ذا مبغ فأنا وقع اسسف بني الفقأا ل  ذا أخذ ا لد ومبدغل هدل الدباغدة 

: ال يددبغل وهدو قدول احلنابلدة وقدول -رمحده اهلل-م أرة لده أم ال  فقدال املودنف 

يتددان أشددأرها: أسدده ي أددر باطنددا املالكيددة  ال أن املالكيددة عندددهم   املسدد لة هددذىل روا

مون ظدداهرل يعنددا ؤددوز أن يسددتعمل بعددد الدباغددة   األمددور اليابسددة وال يسددتعمل 

  املابعددا ل يعنددا:  ذا فرشددته عددىل األرت أو ونددعت فيدده قمحددا ال حددر ل أمددا 

أسد  ت خددذ ا لددد وتضددع فيده سددمن أو مددا  فأددذا ال ؤدوزل هددذىل أشددأر الروايددا    

 مذهي اإلمام مال .
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عندددىل روايددة كددذل  اعتمدددها ك ددم مددن األصددحاب م ددل روايددة اإلمددام أمحددد و

واملشدأور مدن مددذهي احلنابلدة عدىل أن ا لددد بد  أسدده أخدذ مدن ميتددة فننده نكددي وال 

 ت أرىل الدباغة.

اإلمددام الشددافعا قددال: كددل قلددد  ذا مبددغ فأددو طدداهرل سددوا  أخددذ مددن ميتددة أو 

ا للكلدددي ال لكونددده ال ي أدددرىل مدددن غدددم ميتدددةل ولكنندددا أسدددت نا الكلددديل واسدددت ناب

الددددبال و نددد  لكونددده نكسدددال ونحدددن تكلمندددا عدددىل مسددد لة الكلدددي مدددن قلدددل وقلندددا: 

الشدددافعا يقدددول بنكاسدددتهل فيقدددول الشدددافعا: كدددل قلدددد أخدددذ مدددن ميتدددة فددددبغ فأدددو 

طددداهر  ال الكلددديل فقدددد ًلدددت الددددليل عدددىل أسددده نكددديل ونقددديي عليددده اسنعيدددر ألسددده 

تقددددم معندددا مدددن قلدددل ملدددا تكلمندددا عدددىل نكاسدددة  أشدددد منددده   احلرمدددةل وهدددذا املسدددل 

 الكلي.

فددنًذا عندددنا قددول اإلمددام مالدد  وأمحددد عددىل أن ا لددد املدددبول بدد  أسدده أخددذ مددن 

 ميتة فأو نكيل والشافعا يقول ب سه طاهر  ال قلد اسنعير وقلد الكلي.

اإلمدددام أبدددو حنيفدددة اسدددت ن  الكلددددي مون اسنعيدددرل يعندددا: وافدددق الشددددافعا   

فقه   القياسل نحن قلندا: الشدافعية قاسدوا اسنعيدر عدىل نكاسة الك لي لكن   يوا

الكلدددي بكدددامع النكاسدددة   كدددلل ولكدددن أبدددو حنيفدددة   يسدددلم بالقيددداس وقدددال: أسدددا 

 أبق  مع الدليلل ف قول: ب ن كل قلد  ذا مبغ طأر ما عدا الكلي.

وهدو قدول تداهم أهدل احلددي ل وقدول أبدو يوسدف مدن أصدحاب –فيه قول 

 عىل أن ا لد  ذا مبغ طأر م لقا. -حنيفةأ  
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فددنًذا مددن خسصددة هددذىلل يتلددني لنددا كددم قددول   ا لددد بعددد مباغتدده  قددول يقددول 

ب سدده نكددي م لددق وهددو قددول املالكيددة واحلنابلددةل وقددول يقددول ب أارتدده م لقددا  ال 

الكلدددي واسنعيدددر وهدددو قدددول الشدددافعيةل وقدددول يقدددول ب أارتددده م لقدددا  ال الكلدددي 

حنيفددددةل وقددددول يقددددول ب أارتدددده م لقددددا وهددددو قددددول تدددداهم أهددددل وهددددو مددددذهي أ  

 احلدي  وأبو يوسف من أصحاب أ  حنيفة.

طيدددي  ذا قىلندددا    سدددلي اسدددسف فدددي  بيدددنأمل مدددا هدددو ال ددد  الدددذي قعلأدددم 

خيتلفدددددون عدددددىل هدددددذىل األقدددددوال  سدددددلي اسدددددسف هدددددو: مدددددا ظددددداهرىل التعدددددارت مدددددن 

ن روايدددة أم سدددلمة النودددو  التدددا ورم    ذلددد ل فقدددد ًلدددت   الودددحيحني مددد

و  روايدة أم  «بدغ فقدد طأدرأيد   هداب مُ »قدال:  ومن رواية ابن علداس أن النلدا 

: مدر عدىل شداة ميتدة مليموندة فقدال النلدا  سلمة ك    صحيح مسدلم أن النلدا 

: يدددا رسدددول اهلل  قدددا ميتدددةل قدددال:  نددد  حدددرم أكلأدددال فأدددذا  ...«هدددل انتفعدددتم » فقدددالوا

هددددداب  ذا مبدددددغ طأدددددرل وهدددددذا مليدددددل أبدددددو يوسدددددف ومليدددددل الددددددليل يددددددل عدددددىل أن اإل

 الشافعا ومن وافقه   ذل .

اإلمددددام أمحددددد واإلمددددام مالدددد  اسددددتدلوا بدددد  أخرقدددده األبمددددة اسمددددي وحسددددنه 

قلدل وفاتده  الرتمذي مدن روايدة علدد اهلل بدن عكديم قدال: قا ندا كتداب مدن النلدا 

كوندده قددال: قلددل  فقددال: -و  روايددة: بعوددي–بشددأر أال تنتفعددوا مددن امليتددة ب دد  

مل عىل أن هذا مت خرل فنذا هذا ناسخ ملدا قللده  -وفاته بشأر و  رواية: بشأرين

 الذي هو حدي  ابن علاس وحدي  أم سلمة.
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قدال: يريسدل مدن ولوغدهل  قلنا: الشافعا يقول بنكاسة الكلي  ألن النلا 

 وقاس عليه اسنعير.

أرمندددا أن ننددداقة األملدددة  أو  ذا -واهلل تعدددا  أعلدددم– بالنسدددلة للقدددول الدددراقح

نكد أن حدي  علد اهلل بن عكيم الذي اسدتدل بده احلنابلدة واملالكيدة هدذا ندعفه 

غدددم واحدددد مدددن أهدددل احلددددي ل وطعندددوا   سدددندىل ومتندددهل فدددنن    سدددنامىل مدددن هدددم 

جماهيلل واذا قيدل بد ن اإلمدام أمحدد  ح   أحدد الروايدا  بكدومة هدذا اإلسدنام 

 وقيل ب سه نعفه   رواية أخرى. - بن عكيمقومة  سنام حدي  علد اهلل–

وأمددددا االندددد راب الددددذي وقددددع   مدددددتن احلدددددي  فنندددده قيددددل: بشددددأرل وقيدددددل: 

قع ان راب   الروايةل فقال: بدم أقدا اند ربت الروايدة حكدم عدىل بشأرينل فو

نددددعفهل وعندددددنا كددددذل  القاعدددددة عددددىل أن احلدددددي   ذ وقددددد   الوددددحيحني فنندددده 

مقدددددم عددددىل غددددمىلل وهددددذىل قاعدددددة طالددددي العلددددم البددددد أن ينتلدددده  ليأددددا وهددددا قاعدددددة 

 حدي يةل نكد أن املحدًني يقسمون احلددي     ًسًدة أقسدام: صدحيحل وحسدنل

ونعيفل الوحيح واقي العمل بهل واحلسدن واقدي العمدل بدهل أمدا الضدعيف 

 فأذا ال يؤخذ به   األحكام باتفا  أما   الرتغيي والرتهيي املس لة خسفية.

: بددددم أسدددد  تقددددول: احلدددددي  الوددددحيح واقددددي العمددددلل ال دددد  الددددذي  منددددا

 واحلدددي  احلسددن واقددي العمددلل طيددي ملدداذا تفددر  حل بددني الوددحيح واحلسددن 

 ذا هذا ؤدي فيده العمدل وهدذا ؤدي فيده العمدلل هدذا ال ؤدي فيده العمدلل قيدد   

التقسدديمل طيددي ملدداذا تقسددم بددني الوددحيح واحلسددن  احلسددن   مدداذا خيتلددف عددن 
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احلدددي  الوددحيح  خيتلددف   مسدد لة واحدددة وهددا: عدددم شددأرة ونددلط رقالددهل 

سددنامىل و  يشددد  دذا يقددول   علددم احلدددي  قدال: أواددا الوددحيح وهددو: مدا اتوددل  

أو... يرويه عدل نابط عدن م لده مدن بدايدة السدند    آخدرىلل واحلسدن: املعدروف 

 طرقا وغد  رقاله ال كالوحيح اشتأر .

أن احلدددي  احلسدن رقالدده ليسددوا  الفدر  بددني احلدددي  احلسدن والوددحيح ًذا 

بتلددددد  املتاندددددة   الضدددددلط لكدددددنأم ليسدددددوا ندددددعفا ل و نددددد    يللريدددددوا مرقدددددة الضدددددلط 

لل فلأددذا نددعل حدددي أمل لكددن حدددي أم يؤخددذ ويقلددل ويعمددل بددهل ولدديي   الكامدد

: فابددددة التقسددديم هدددو:  ذا وقدددع ...  ذلددد  خدددسف بدددني أهدددل احلددددي ل ولكدددن قدددالوا

تعدددددارتل قدددددا  حددددددي  صدددددحيح وحددددددي  حسدددددنل  ذا تعدددددارت نقددددددم احلددددددي  

الودددحيح عدددن احلدددددي  احلسدددنل ونعمددددل  دددذىل القاعددددة   هددددذىل املسددد لة فنقددددول: 

ابددن علدداس وحدددي  أم سددلمة ألسدده متفددق علدديأ  عددىل حدددي  علددد  يقدددم حدددي 

اهلل بددن عكدديمل ويكدددون الددراقح   هدددذىل املسدد لة: أن اإلهدداب  ذا مبدددغ فقددد طأدددرل 

: أيدد ل وعنددد علدد   األصددول لفوددة أيدد  هددذىل تقت دد العمددومل وهددذا لقددول النلددا 

م قنسدددهل فيكدددون   «رأيددد   هددداب مبدددغ فقدددد طأددد»والعمدددوم هدددو مسدددترير  لكدددل أفدددرا

 وبذل  نكون أكملنا مس لة ا لد.

 : ......ال الي
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ليسددت ميمونددةل روايددة أم سددلمةل و ندد  حدددي  أم سددلمة يقددول عددىل  :الشدديخ

الشداة فقددال: هددس انتفعددتم بنها دال وحدددي  ابددن علدداس قولده: أيدد   هدداب مبددغ فقددد 

 طأر.

 )املتن(

 وكذل  عوامأا.

 )الرشح(

ا هددددل حياهتددددا حيدددداة نمددددو أو حيدددداة نحددددن مدددداذا قلنددددا   العوددددام  قلنددددا: اختلفددددو

وهدددو – حسدداسل الشددديخ هندددا ألحقأدددا با لدددد الددنكيل فدددنًذا عنددددىل وعندددد املالكيدددة 

عددىل أن العوددم حياتدده حيدداة  حسدداس خسفددا أل   - ن شددا  اهلل–القددول الوددحيح 

 حنيفة.

 )املتن(

 وكل ميتة نكسة  ال اومما.

 )الرشح(

يدددذكر لددد  امليتدددة بشدددكل عدددام  اون ملدددا تكلدددم عدددىل األقدددعا  املنفودددلة أرام أن

فقددال: كددل ميتددة نكسددة  ال اوممددال فددنًذا اون سددوف نددتكلم عددن امليتددة بشددكل عددام 

فنقددددول: امليتددددة عددددىل قسددددمنيل تكلمنددددا مددددن قلددددل عددددىل األقددددعا  املنفوددددلةل أمددددا اون 

سدددوف ندددتكلم عدددن الدددذا ل امليتدددة عدددىل قسدددمني:  مدددا أن تكدددون ميتدددة بحدددرل و مدددا أن 

وميتددة بددرل ميتددة اللحددر عددىل قسددمني:  مددا أن يكددون مددا   تكددون ميتددة بددرل ميتددة بحددر
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لكونددده خدددر  عدددن املدددا ل ويعدددرب عنددده الفقأدددا  بددد  لفوددده اللحدددرل فأدددذا أتعدددوا عدددىل 

حدددددي  أ   «أحلددددت لنددددا ميتتددددان وممددددان»: طأارتدددده وقددددواز أكلدددده لقددددول النلددددا 

 «هدو ال أدور مدااىل احلدل ميتتده»: هريرةل وحددي  أ  هريدرة اوخدر قدول النلدا 

َوُهددَو اِلدددِذي َسدددِبَر اْلَلْحددَر لَِتدددْ ُكُلوا ِمنْدددُه }: -سدددلحانه وتعدددا –لددل ذلددد  قددول اهلل وق

دددا عدددىل كدددذل ل  -سدددلحانه وتعدددا –[ فقدددد امدددتن كدددذل  اهلل 14]النحدددل:{حَلْدددً  َطِري 

واهلل ال يمدددتن ب ددد  نكددديل فددددل عدددىل أن ميتدددة اللحدددر  ذا ماتدددت بنخراقأدددا مدددن 

 اللحر فأا طاهرة.

لحدر قلندا عدىل قسدمني:  مدا أن  دو  سروقأدا مدن اللحدرل و مددا أن  ذًا ميتدة ال

 ددو  حتددف نفسددأا وهددو السددم  ال ددا  الددذي يوقددد عددىل اللحددرل طفددا ملددا مددا  

طفدددددال فأدددددل هدددددذا يلقددددد    القسدددددم األول   ال أدددددارة أم ال    املسددددد لة خدددددسفل 

 عدىل رمحدة اهلل–تاهم أهل العلم يقولون ب أارتهل ولكدن أ  حنيفدة واألحنداف 

 يقولون بنكاسة السم  ال ا . -ا ميع

ل ميتة  اللحر عدىل قسدمني: وميتة برل ميتة بحر: امليتة عىل قسمنيطيي قلنا: 

 مدددا أن تكدددون ماتدددت لكوقدددا أخرقدددت يعندددا: اصددد يد ل أو أن اللحدددر هدددو الدددذي 

لفوأدددال ماتددددت لكوقددددا فارقددددت املددددا ل فأدددذا اتفقددددوا عددددىل طأارتددددهل و مددددا أن  ددددو  

و  لكوقدا لفوأدا اللحدر و ندد  ماتدت حتدف نفسدأا فتكدون قدد طفددتل ولكدن ال  د

فأدددذا تددداهم أهدددل العلدددم يقولدددون ب أارهتدددا وأبدددو حنيفدددة يقدددول بنكاسدددتأال بعددد  

األحندددددداف يعللددددددون يقولددددددون: نكاسددددددتأا ال لكوقددددددا نكددددددي العددددددني و ندددددد  لكوقددددددا 
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أصدددددلحت تندددددل يعندددددا يكدددددون قدددددد مخلأدددددا العفدددددنل فأدددددذا مسدددددل  مدددددن مسدددددال  

كددن القددول الددراقح   هددذىل املسدد لة هددو قددول ا مأددور وذلدد  بعمددوم األحنددافل ل

م»: قدول النلددا    احلدددي   وقددول النلددا  «أحلددت لنددا ميتتددان: السدم  وا ددرا

واحلددل ميتتدده هنددا لفددن عددام  ألسدده  «هددو ال أددور مددااىل احلددل ميتتدده» كدد  سددي يت معنددا:

مددا  بكوندده قددا    سدديا  اإلًلددا  فدديعمل ويدددخل فيدده مددا مددا  حتددف نفسدده ومددا 

 أخذ من اللحر.

فدددنًذا اون انتأيندددا مدددن الشدددق األول الدددذي كونددده ميتدددة اللحدددرل تددد يت عنددددنا ميتدددة 

الدددربل ميتدددة الدددرب كدددذل  عدددىل قسدددمنيل لكدددن عدددىل قسدددمني: ميتدددة فيأدددا نفدددي سدددابلةل 

وميتة ليست فيأدا نفدي سدابلةل مدا معند  الدنفي  الدنفي عندد الفقأدا  يقودد  دا: 

ة نددافي سددرو  الدددم الدددمل الددنفي السددابلة هددا  الدددم ومندده سددميت النفسددا ل املددرأ

 منأا.

فنمدا أن يكدون ميتدة حيددوان ذو نفدي سدابلة أو فيدده ممل و مدا أن يكدون حيددوان 

ليي فيه مم م ل: الرباغي  والرصاصمل والذباب وا رامل هذىل كلأا لديي فيأدا 

 مم.

فيأدددا مم  ذً ًا عنددددنا ميتدددة الدددرب عدددىل قسدددمني: ميتدددة بدددر ذا  مم سدددابلةل وليسدددت 

 سابلةل بالنسلة مليتة الرب وفيأا مم سابلة ما حكم هذىل 

 : ....ال الي
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نكسددةل فيدده مددن خيددالف هددذا القددول  طيددي مددا هددو الدددليل عددىل كوقددا  :الشدديخ

 نكسة 

 : ...ال الي

ل   اللدايدددة مددا قلندددا أربددع  تاعدددا   مددا هدددو {حرمددت علددديكم امليتددة} :الشدديخ

 تاع األول.اإلتاع األول  لو تقرأ يا شيخ اإل

 : ....ال الي

ميتددددة احليددددوان الريددددم مددددابال  ذا هددددو بددددريل ذو ممل  فددددنًذا هنددددا ينوددددي  :الشدددديخ

اإلتدداع الددذي تكلمنددا عليدده   اللدايددةل فددنًذا هددذىل ميتددة باإلتدداعل ومسددتند اإلتدداع 

ْيَتددةُ }: -سددلحانه وتعددا –هددو قددول اهلل  َمددْت َعَلددْيُكُم امْلَ فددنًذا يلقدد  معنددا قسددم:  {ُحرِّ

ذي مددا لدديي لدده ممل مددا لدديي لدده مم هددو عددىل قسددمني كددذل :  مددا أن يكددون أصددله الدد

نكددددديل يعندددددا يكدددددون متولدددددد مدددددن النكاسدددددا ل و مدددددا أن يكدددددون متولدددددد مدددددن غدددددم 

صدددددم التدددددا تكدددددون عدددددىل ال ددددد   النكاسدددددا ل متولدددددد مدددددن النكاسدددددا  م دددددل الرصا

 النكيل أو الدوم الذي انل ق من ال   النكيل فأذا كذل  االتفدا  عدىل كونده

نكسددا  ألن أصددله نكددي والفددرع ي خددذ حكددم األصددلل وبددم أن أصددله نكددي فددنًذا 

 هو نكي.

 فنًذا يلق  معنا ميتة برية ليست ذا  مم متولدة من غم ال   النكي.

 : .........ال الي

م وم ل الذباب وغمىلل أعيد ل  التقسيم  :الشيخ  م ل ا را
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 : .......ال الي

 مددا أن تكددون ذا  ممل و مددا أن تكددون  طيدديل ميتددة بددر عددىل قسددمني: :الشدديخ

ليست بذا  ممل تكلمنا عىل التا فيأا الدمل التا ليست فيأا الدم قلنا: هدا عدىل 

قسدددمني:  مدددا أن تكدددون متولددددة مدددن النكاسدددا ل و مدددا أن تكدددون متولددددة مدددن غدددم 

فأددذىل نكسددة ألن  -كالرصاصدم-النكاسدا ل فددنن كاندت متولدددة مدن النكاسددا  

ي خدددددذ حكدددددم األصدددددلل أمدددددا  ذا كاندددددت متولددددددة مدددددن غدددددم أصدددددلأا نكددددديل والفدددددرع 

النكاسدددا  فأدددذىل تددداهم أهدددل العلدددم عدددىل أقدددا طددداهرةل وخدددالف   ذلددد  اإلمدددام 

سددددلحانه –فقددددال الشددددافعا: هددددا نكسددددة بعمددددوم قددددول اهلل  -رمحدددده اهلل–الشددددافعا 

ْيَتةُ }:-وتعا  َمْت َعَلْيُكُم امْلَ  .{ُحرِّ

تم ب أارتدده وهددو ميتددةل مددا هددو طيددي أسددتم ا مأددور أخددرقتم هددذا ا ددع  وقلدد

: مليلنددددا عددددىل ذلدددد  مددددا ًلددددت   صددددحيح اللبدددداري مددددن  الدددددليل عددددىل ذلدددد   قددددالوا

 « ذا وقددع الددذباب    نددا  أحدددكم فليريمسدده»قددال:  حدددي  أ  هريددرة أن النلددا 

: أسدددت ملددا تريمسددده سدددوف يمددو ل وبدددم أسدده مدددا  ماخدددل اإلنددا  مل عدددىل أسددده  فقددالوا

ي لددددنكي ال ددد  الددددذي وقدددع فيددددهل وهددددذا طددداهر ولدددديي بدددنكيل  ذ لددددو كدددان نكدددد

 مذهي ا مأور.

الشافعا كيف يتعامل مع هذا احلدي  يقول: هذا احلدي  أسدا ال أمحلده عدىل 

العمدددومل أقدددول: هدددذا حددددي  خدددا  بالدددذبابل طيدددي مدددا هدددو مليدددل اسودددو   

قال: ألسه قال: فدنن   أحدد قناحيده ما  و  اوخدر موا ل ف َلدت خاصدية الدذباب 
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عدن  عمدومل لكدن قدا    سدنن الددارق نا عدىل أسده ملدا سدىلل النلدا ويلق  عىل ال

ذل  قال ب ن ليست فيه ممل فدل عىل أسه طاهرل وقول ا مأور هندا أقدوىل وهدو 

 أعلم. -سلحانه وتعا –األرقحل واهلل 

 :......ال الي

صددم  ن كانددت متولدددة مددن الددنكي فكلأددم  :الشدديخ صددم نعددمل الرصا الرصا

 يقولون ب قا نكسة.

 : .......ال الي

هدذىل املسد لة التدا هدا  ذا عكسدنال هدو أن نكدي حتدول    طداهرل أو  :الشيخ

طددددداهر حتدددددول    نكددددديل هدددددذىل مسددددد لة اإلحالدددددةل فلعضدددددأم يقدددددول: مابددددد  العدددددربة 

باألصددلل فدد  كددان أصددله نكددي  ن فرعدده نكدديل وبعضددأم يقددول: مددا كددان أصددله 

 عن هذىل املس لة.نكي لكن حتول    طاهر هو طاهرل وكان س ل الشيخ 

 وكل ميتة نكسة  ال اومما.: ال الي

اون املوددددنف أرام أن يددددورم لدددد  املسدددد لة وسددددوف يسددددت نال أيضددددا  :الشدددديخ

األصدددل   امليتدددة أقدددا نكسدددةل اسدددت ن  اوممدددال فيددده عندددد اإلمدددام الشدددافعا روايدددة 

تقول ب ن اومما  ذا ما  نكديل لكدن ملدا خيتارهدا تداهم أصدحابهل الددليل عدىل 

نكاسدددة اوممدددا هدددو كدددذل  مدددا ًلدددت   الودددحيحني مدددن حددددي  أ  هريدددرة  عددددم

فقدال: أيدن كندت  فلقينا   بع  طرقه من النلا  قال: كنت أقنلت فانسللُت 

يا أبا هريرة  قال: يا رسول اهلل  ي كنت عىل قنابة فكرهت أن أقالسد ل فقدال 
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ال أددارة حالددة  فقددد أَلددت لإلنسددان «يسددلحان اهلل  ن املددؤمن ال يددنكُ »: النلددا 

 كونه حيا أو حالة كونه ميتال فلأذا است ن  املونف اون اومما.

 وحيددوان املددا  الددذي ال يعددية  ال فيدده() ًذا كددل ميتددة نكسددة  ال اوممددا ًددم  

 م ل ما است نياىل نحن التا ها ميتة اللحر.

 )املتن(

 هددو ال أددور مددااىل احلددل»لقددول رسددول اهلل صددىل اهلل عليدده وسددلم   اللحددر: 

 .«ميتته

 )الرشح(

 -رمحدده اهلل-اددذا قلنددا مددن بددني اختيارنددا لرشددح هددذا الكتدداب هددو أن املوددنف 

   اسددددتع ل  حتدددد  ينلدددده ال الدددديكددددل مددددرة يددددذكر لنددددا مليددددل مددددن أحاميدددد  النلددددا 

بدىل.  الدليلل واون سوف نتكلم عىل هذا احلدي    بع  فوا

)ومدددا ال حدددرل ًدددم ًذا اسدددت ن  اوممدددال واسدددت ن  احليدددوان الدددذي يعدددية   الل

 ونحن رشحنا اللفنل وقلنا: النفي السابلة يقود  ا: الدم. نفي له سابلة(

 )املتن(

  ذا   يكن متولدا من النكاسا .

 )الرشح(

عددددىل –يعنددددا:  ن كددددان متولدددددا مددددن النكاسددددا  فأددددو نكدددديل وبددددذل  نكددددون 

 .-رمحه اهلل-ينضلط معنا كسم املونف  -حسي التقسيم
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قدددا    سدددنن ابدددن ماقدددة أن سدددلي هدددذا احلددددي :  بالنسدددلة حلددددي  النلدددا 

وقدال: يدا رسدول اهلل  نندا نركدي اللحدر ونحمدل املدا ل فدنن  قا  رقل    النلا 

هددو ال أدددور مدددااىل »: توندد سا منددده ع شدددنا أستوندد  مدددن مدددا  اللحددر  فقدددال النلدددا 

 .«احلل ميتته

بددد هددذا احلدددي  عددىل : هددذا يسددتدل بده للكمأددور عددىل أن امليدداىل تنقسددم مدن فوا

ًسًة: طاهرة ونكسة وم أرةل التقسيم االًنني الذي هو: طاهر ونكديل مدا فيده 

خددسفل املسدد لة   مسدد لة ال دداهر التددا قلنددا: خيددالف فيأددا أبددو حنيفددةل فددا مأور 

يقولون: ما هو الداعا الذي قعل هذا الودحا  يسد ل هدذا السدؤال  فأدو يعلدم 

  الددنكي ال يتوندد  منددهل لكددن هددذا بدد ن املددا  العددامي يتوندد  منددهل ويعلددم بدد ن املددا

املددا  أشددكل عليدده  ألسدده قددد تريددم أحددد أوصددافهل فأددل يلحقدده بالوددنف األولل أو 

عددن ذلد ل فأددذا مليددل عددىل  يلحقده بالوددنف ال دداي  فلد  رابدده األمددر سد ل النلددا 

 أن املياىل تنقسم عىل ًسًة أقسام.

مدددة اسدددتفأامل هندددا عنددددنا عس «هدددو ال أدددور مدددااىل احلدددل ميتتددده»: قدددال النلدددا 

: طيي هو س له: أستون   األصل أسه يقول: نعمل أو يقدول: الل ًدم قدال النلدا 

ل هددددو مددددا سدددد ل عددددن امليتددددةل سدددد ل عددددن الونددددو ل «هددددو ال أددددور مددددااىل احلددددل ميتتدددده»

مدددع كلدددم  فاألصدددل   ا دددواب أن يقدددول: تونددد  أو ال تتونددد ل لكدددن هدددذىل مدددن قوا

علددم عدددم فأددم عنددد السددابل قدداز لدده ل وهددذىل يسددتفام منأددا للفقيددهل فنندده  ن النلددا 

: لددو قدددال لددده النلددا  : نعدددم تونددد ل فددنًذا يفأدددم السدددابل أن ي يددل وأن يلدددنيل فقدددالوا
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 -رخودة–ونفأم نحن عىل أن هذا خا  بحالة النورة ألسنا نركي   اللحدر 

فددنًذا يكددون: ال ؤددوز أن نتوندد  بدد   اللحددر  ال   حالددة كوننددا مضدد رين    ذلدد ل 

هددددذا احلكددددم  «هددددو ال أددددور مددددااىل»أن يلعددددد هددددذا احلكددددم قددددال:  لددددا فلدددد  أرام الن

مددن  قدالوا: ألسدده فأدم النلدا  «احلددل ميتتده»األولل ًدم مدا املناسدلة حتدد  يقدول لده: 

الودحا  أسده يركددي اللحدرل فدنذا غدداب عليده حكدم املددا  فمدن بداب أو  أن يرييددي 

هددو »ه قددال لدده: ذلدد  مندد عليدده حكددم األكددل الددذي هددو   امليتددةل فلدد  علددم النلددا 

 .  وهذا من قوامع كلم النلا  «ال أور مااىل احلل ميتته

 


