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مجلة العلوم اإلسالمية

مجل��ة علمية، محكمة فصلية، تصدرها كلية العلوم 

اإلس��امية يف الجامعة العراقي��ة يف بغداد »العراق« 

وتعنى بن��رش املق��االت، والبحوث، والدراس��ات 

األصلية، واملبتكرة، والتطبيقية يف الفروع اإلسامية، 

والعلمي��ة، والرتبوية كافة، بعد أن تخضع للمراجعة 

 والتقوي��م م��ن الخ��راء واملختص��ن يف داخ��ل 

العراق وخارجه. 

وتشتترط املجلة: أن تكون املشاركة املقدمة إليها 

للنرش غري منشورة سابق�ًا يف مجلة أو دورية أخرى. 

يقصد من هذه املجلة: أن متثل منتدى الختصاصات 

إس��امية، وعلمية متعددة، ضم��ن مجتمع البحث 

العلمي يف العراق. 

وتهدف املجلة: إىل نرش املعرفة، وتوفري املراجع، 

واملصادر املقومة يف الفروع: اإلسامية، والعلمية، 

والرتبوي��ة، وكذل��ك إيج��اد قن��وات للتواصل بن 

األكادميين، والخراء، والباحث��ن، وصناع القرار، 

والقامئن عىل تنفيذه يف ميدان االختصاص.

❊ ❊ ❊
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شروط النشر

ترحب أرسة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثني والدارسني، ويرسها نرش بحوثهم، ضمن الرشوط اآلتية:

يشرط أَن يكون البحث رصيناً علمياً، مراعيتاً معايري البحث العلمي: 	 

تقديم طلب خطي لنرش البحث، مع التعهد بعدم إرساله إىل مجلة أخرى، أَو نرشه فيها. 

ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية. 

ينبغي أَن يكون البحث مطبوع�ًا عىل الحاس��ب اإِللكرتوين وتقدم ثاث نس��خ منه )من ضمنها النس��خة 

 .CD األَصيلة( مع قرص

عند طباعة البحث يجب االلتزام مبا يأيت:	 

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم يف طباعة البحث برنامج

2- الحاشية من أَعىل وأَسفل الصفحة 3.5 سم، وترتك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليرسى 3سم.

3- املسافات بن األَسطر مفردة: ١سم. 

.)Times New Roman( والخ�ط اإلِنجلي�زي ،)Traditional Arabic( ٤- أَن يك�ون ن�وع الخ�ط العرب�ي

5- يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط )١8(، وإِذا كان البحث باللغة اإلِنجليزية تكتب األَحرف 

.)Capital( األوىل من الكلامت كبرية

6- تكتب أَسامء الباحثن بلون غامق وبحجم خط )١6( ويكتب تحتها عنوان الباحثن بحجم خط )١5( 

متضمن�ًا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة.

١٧- محتوي��ات البحث العريب ترت��ب بالصيغة اآلتية )الخاصة العربية، املقدم��ة، املواد وطرائق العمل 

أَو الجزء العلمي حس��ب اختصاص الباحث، النتائج واملناقش��ة، االس��تنتاجات أَن وجدت، املصادر(. 

أَم��ا البح��وث اإلِنجليزية فتكتب فيها الخاصة العربية قبل اإلِنجليزية عىل أَن ال تزيد الخاصة عىل 250 

كلمة.

َِّذيَن  ُ ٱل ١8- اعتامد رس��م مصح��ف املدينة املنورة عند ذكر اآليات القرآنية كام موضح أدن��اه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ

ىجس حجسالُمَجادلَة اآلية جحتجحتجحس . وتُواْ ٱلۡعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
َِّذيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل

١٩- م��ن البح��ث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع إِتباع طريقة الرتقيم يف كتابة 

املصادر.  

20- توضع األَشكال والجداول والصور يف أَماكن مناسبة مع ما يشري إِليها يف محتوى البحث.

2١- يطال��ب الباحث بنس��خة نهائية ورقية بع��د إِقرار الخراء، بنرش البحث مع الق��رص )CD( ويجب أَن 
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تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة متام�ًا ملا موجود يف القرص.

22- ال تعاد البحوث إِىل أَصحابها سواء قبلت أَو مل تقبل.

23- املجلة غري ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنرش ألَي سبب كان.

تكون املراس��ات املتعلقة باملجلة كافة باس��م رئيس تحرير املجلة، وعىل العنوان اإِللكرتوين أَو موقع 

املجلة: 

 	journalislamicsciences@gmail.com :إميل املجلة

 	dr.salahhemeed@gmail.com  :إميل مدير التحرير

❊ ❊ ❊
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الحمد لله، والصاة والسام عىل رسول الله، وعىل آله وصحبه أجمعن.

نَثٰى 
ُ
ۡو أ

َ
وبعد؛  إن اإلميان والعمل الصالح من اعظم األسباب، قال تعاىل: حمس َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧ىجس حجسالنَّۡحل الآية خمتحمججحس ، فمن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َولََنۡجزَِينَُّهۡم أ

إذ ال  الدارين،  الراحة والسكينة واالستقرار يف  الدنيا فجزاؤه  جمع بن اإلميان والعمل الصالح يف دار 

يتصور وقوع االبتاءات واملصائب عىل املؤمن ويتعارض مع الراحة والسكينة واالستقرار، والدليل عىل 

ذلك ما حّل مبجتمعنا خال جائحة كورونا العاملية، التي أرخت بظالها عىل اإلنسان وأعطت له بعداً 

إنسانياً يغلفه السكينة واالستقرار يف بيوتنا جراً، وبنفس الوقت باتت مكانة املسجد والعبادة يف نفوس 

العباد، قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »عجبا ألمر املؤمنن إن أمره كله خري، وليس ذلك ألحد إال املؤمنن، إن 

أصابته رساء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته رضاء صر فكان خري له«.

إن من سعادة اقب ورسوره أن هيأ اله تعاىل أسبابا لتحقيق األهداف، ومن هنا توحدت جهود األساتذة 

الباحثن املتخصصن يف العلوم اإلنسانية والرشعية والعلوم املصاحبة بها من داخل العراق وخارجه 

النصوص واستنباط االحكام مقرونة باآلداب واألخاق، فانتظمت بحوثهم  الوسائل يف فهم  يف تهيئة 

مثل حبات اللؤلؤ يف عقد فريد يف سبيل تحقيق وتحصيل املعلومات حتى تتكامل البحوث الرصينة 

مبا ينفع املجتمع ويرفد الحركة العلمية مبولود عدد جديد من مجلتنا.

هيئة التحرير          
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املقدمة

الحم��د لله الذي ف��رض الحج عىل عب��اده وجعله 

أحد أركان اإلس��ام، والصاة والس��ام عىل رسوله 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص، الذي علّم أمته مناسك الحج وواجباته، 

وأم��ر باإلحرام في��ه، وحّدد األماكن الت��ي تقام فيها 

ه��ذه العب��ادة، وح��ذر من األم��ور الت��ي تتناىف مع 

آداب  الح��رم وتخلُّ برشوطه، لتتّم املّنة التي امتّنها 

َُّهۡم  ن ل َولَ��ۡم ُنَمّكِ
َ
الله عزوج��ل عىل عباده بقوله حمسأ

ءٖ ّرِۡزٗقا ّمِن  ۡ َحَرًم��ا َءاِمٗنا ُيۡجَب��ىٰٓ إِلَۡيهِ َثَمَرُٰت ُك��ّلِ شيَ
َُّدنَّاىجس حجسالَقَصص الآية خمتجمتجحس وال ش��ّك ب��أن كّل أمر ذي بال  ل

 

ال يخلو من أخطاء ومخالفات، ولكن من رحمة الله 

بعب��اده، أن جعل عىل املحرم كف��ارات وضامنات 

مل��ا يبدو منه من أخطاء، كمن قتل صيدا أو ارتكب 

محظورا، أو أخّل يف أداء نسك من املناسك. 

وال ميك��ن اإلحاطة بجميع مس��ائل هذا البحث يف 

ه��ذه الوريق��ات املع��دودات، بل بحث��ت فيه قتل 

املحرم العدو الصائل عليه يف الحرم، والكفارة يف 

قتله، والحي��وان املفرتس الذي من عادته االفرتاس 

غالبا، والحيوان الذي ليس من عادته الفرتاس غالبا، 

والكفارة يف قتله، عىس أن أكمل بقية املس��ائل يف 

بحث آخر.

س��بب اختيار عنوان البحث: إن أهم ما دفعنا لذلك 

ما يأيت: 

1- معرفة اآلداب التي ينبغي أن يلتزم بها املحرم يف 

إحرامه ويف الحرم.

2- بي��ان  مدى رحمة الله بعب��اده، وفتح باب التوبة 

عنه يف كل وقت وحني.

3- بي��ان م��ا يج��ب عىل املح��رم وما يس��تحب له 

التعام��ل معه، حني االعتداء عليه يف الحرم، مع أي 

مخلوق، سواء أكان إنسانا أم حيوانا.

تس��مية البحث: س��مينا هذا البحث ب�) قتل املحرم 

العدو الصائل والحيوان املفرتس يف الحرم(.

منهج البحث: حاولنا يف إعداد هذا البحث أن نتبع 

ما يأيت:

1- عرض كل مس��ألة من مسائل البحث، ليتضح لنا 

منهج دراستها.

2- توثي��ق االتفاق من مظانه املعتربة، وبيان الحكم 

الفقهي بدليله يف املسائل املتفق عليها واملختلف 

فيها.

3- ذكر األقوال يف املسألة حسب ترتيب املذاهب 

الفقهية، والقائلني بها من فقهاء الصحابة والتابعني، 

ثم فقهاء املذاهب األربعة.

4- ذكرن��ا أدل��ة املذاه��ب اإلس��امية، وبيننا أوجه 

الداللة من املصادر املعتربة، وما ميكن االعرتاض 

عليه.

5- رجحنا ما يبدو لنا رجحانه من املس��ائل بحسب 

الدليل، وعززنا ذلك باألدلة إن وجدت.

6- عزونا اآليات الكرمية إىل س��ورها، واعتمدنا يف 

عملنا املتواضع عىل مصحف املدينة املنورة. 

غ��ر  يف  الت��ي  الرشيف��ة  األحادي��ث  خرجن��ا   -7

الصحيحني، كام ذكرها أهل التخصص.

8- اكتفين��ا برتجمة املص��ادر واملراج��ع يف نهاية 

البحث، والتزمنا بعدد الصفحات املطلوبة يف كتابة 

البحوث.
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خطة البحث: اقتضت طبيعة البحث أن نقس��مه إىل 

مقدمة ومتهيد وثاثة مطالب وخامتة.

أما املقدمة فكانت فيام نحن بصدده.

وأما التمهيد ففي تعريفات عنوان البحث.

وأما املباحث فكانت كام يأيت:

املطل��ب األول: قت��ل املح��رم الع��دو الصائل يف 

الحرم: وفيه ثاثة فروع:

املطلب الثاين: قتل املح��رم الحيوان الذي يبتدئ 

األذى، اذا عدا عىل املحرم يف الحرم، وفيه فرعان:  

املطل��ب الثال��ث: قتل املح��رم الحي��وان الذي ال 

يبت��دئ األذى غالبا، إذا عدا عىل املحرم يف الحرم. 

وفيه أربعة فروع:

والتوصيات فالخامتة ثم قامئة باملصادر واملراجع.

واعتمدن��ا يف بحثن��ا ع��ىل أّمات مص��ادر ومراجع 

املذاهب اإلس��امية املعتربة، مام يرسه الله وتوفر 

لدينا، من الفقه واللغة والتفسر والحديث.

وبذلنا جهدنا ألخرجه بحثا يناسب موضوعه، لكنه 

عمل ب��رشي ال بدَّ فيه من نق��ص، ألن الكامل لله، 

ونش��كر كل من أفادن��ا مباحظاته، والله نس��أل أن 

يجعله خالصا لوجهه س��بحانه، ويثقل به حس��ناتنا 

وحسنات والدينا، والحمد لله رب العاملني. 

❊ ❊ ❊

التمهيد

وسنبحث فيه تعريفات عنوان البحث: قتل املحرم 

العدو الصائل والحي��وان املفرتس يف الحرم، وفيه 

أربعة فروع: 

الفرع األول: تعريف املُحرِم: 	 

1- املُحرِم لغة: بضم امليم وكرس الراء هو من احرم 

بحّج أو عمرة )1(.

2- املُح��رِم اصطاحا: هو من دخل يف الحرم ويف 

الحرمات أي يف حرم مكة يف الشهر الحرام)2( وقيل 

املحرم )من أحرم فهو ُمحرِم وحرام إذا أىت الحرَم أو 

أحرَم بحّج أو عمرة()3(.

الفرع الثاين: تعريف العدو الصائل:

أوال: تعريف العُدّو:  

1- الَع��ُدوُّ لغة: من يعدو علي��ه باملكروه ويظلمه)4( 

يق��ال: ذئ��ب َع��دوان إذا كان يع��دو ع��ىل الناس، 

وتعادى القوم، تباروا يف العدو)5(.  

2- الَع��ُدوُّ اصطاح��ا: يب��دو أن الفقه��اء قد عرفوه 

اصطاحا بالتعريف اللغ��وي فقد عرفه الحنفية بأنه 

اس��م فاعل م��ن الُع��دوان، بإثبات الي��اء أي عادي 

واألصوب حذفها، عىل وزن قاٍض فهو عاٍد .)6( 

)1( تهذيب اللغة، باب ) الحاء والراء مع امليم (: 29/5. 

)2( ينظر: الذخرة: 313/3.

)3( مواهب الجليل يف رشح مخترص خليل: 13/3.

)4( تهذيب اللغة: 72/3

)5( لسان العرب 32/15.

)6( البحر الرائق رشح كنز الدقائق املؤلف: 38/3.
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ثانيا: تعريف الصائل:

1- الصائُل لغة: اس��م فاعل من صال، مبعنى سطا 

عاديا عىل غره يريد نفسه أو عرضه أو ماله)1( وقيل:  

الصائ��ل القاصد الوث��وب عليه: يق��ال: صال عليه 
وثب، صوالاً وصولة.)2(

2- الصائ��ل اصطاح��ا: مش��تق من الصي��ال، وهو 

االس��تطالة والوثوب. )3( والصائ��ل هو الذي يصول 

ويعدو عىل اإلنس��ان س��واء، أكان آدميا كاملحارب 

أم غره كالكلب العقور، وكل ما يعقر الناس ويعدو 

عليهم كاألسد ونحوه )4(. 

الفرع الثالث: تعريف الحيوان املفرتس:	 

1- الحي��وان املفرتس لغة:  كل ما له ناٌب كاألس��د 

ئ��ب، أو ما له مْخلَب من الطر كالصقر  والنمر والذِّ

والحدأة، ويعدو عىل الناس والدواّب ويفرتسها)5(. 

2- الحي��وان املف��رتس اصطاح��ا: هو م��ا افرتس 

اآلدمي أو غره، كس��بع وذئب وضبع وثعلب وفهد 

وغره)6(. 

الفرع الرابع: تعريف الَحرَم:	 

1- الَحرَم لغة: هو حرم مكة وما أحاط بها إىل قريب 

)1( معجم لغة الفقهاء: حرف الصاد: 269/1.

)2( املطلع عىل ألفاظ املقنع: 211/1.

)3( جمهرة اللغة: 2/ 1100.

)4( أس��هل املدارك »رشح إرشاد الس��الك يف مذهب إمام 

األمئة مالك«:  495/1.

)5( ينظر: معجم اللغة العربية املعارصة ، باب )س ب ع(: 

.1027/2

)6( ينظ��ر: بلغ��ة الس��الك ألق��رب املس��الك املع��روف: 

.186/2

من الحرم )7(.

2- الَح��رَم اصطاحا: والَحرَُم بفتح الراء يراد به حرم 

مكة. 

وحدود الح��رم تبعد عن مكة من جهة املدينة ثاثة 

أمي��ال، ومن جهة العراق س��بعة أمي��ال، ومن جهة 

الطائ��ف عرشة أميال، وع��رشة أميال من جهة جدة، 

وأما من جهة الجعرانة فتبعد تس��عة أميال، وس��بعة 
أميال من جهة اليمن)8(

املطل��ب األول: قتل املحرم العدو الصائل يف 	 

الحرم، وسنبحث هذا يف ثالثة فروع:

الفرع األول: حك��م قتل املحرم العدو الصائل، اذا 

عدا عىل محرم، ومل يستطع املحرم التخلص منه.

الف��رع الثاين: حك��م دفع الع��دو الصائل عىل مال 

املحرم، إذا كان يس��تطيع إنقاذ ماله، ومل يخف من 

الصائل عىل نفسه.

الف��رع الثالث: الكفارة يف قت��ل العدو الصائل عىل 

مال املحرم، مع األمن عىل نفسه.  

الف��رع األول: حك��م قتل املح��رم الع��دوَّ الصائل 

والكفارة يف قتله، إذا عدا عىل املحرم، ومل يستطع 

التخلص منه.

مل نج��د خافا ب��ني الفقه��اء يف جواز قت��ل العدو 

الصائ��ل عىل نفس املح��رم أو مال��ه، إن مل يندفع 

مبا هو أخ��ف من قتله، وال كفارة عليه س��واء أكان 

قب��ل ع��دوه أم بعده، به��ذا قال: عمر ب��ن الخطاب 

وأنس ريض الله عنهام، والش��عبي والنخعي وعطاء 

)7( تهذيب اللغة ، باب ) ح رم (:29/5.

)8( ينظر: معجم لغة الفقهاء: 178/1.
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وابن س��رين، وهذا ما ذهب إليه الحنفية واملالكية 

والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية)1( واستدلوا 

مبا يأيت: 

1- قول��ه عزوجل حمسَفَمِن ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ 

َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡمۚىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مختحمججحتجحس.    
وج��ه الدالل��ة: أباحت اآلي��ة الكرمي��ة للمحرم رد 

ع��دوان الصائل علي��ه، يف نفس أو ع��رض أو مال 

ملجازات��ه باملثل، وال كفارة علي��ه. )2( إن مل ميكنه 

دفع��ه إال بذل��ك. )3( ألن��ه مأمور بالدفع عن نفس��ه، 

وملنافاة األمر بالقتال وضامن الدفع.)4(  

2- ما صحَّ عن أيب هريرة ريض الله عنه قال: ))جاء 

رجل إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول الله، أرأيت 

إن ج��اء رجل يريد أخذ مايل؟ قال فا تعطه مالك. 

ق��ال: أرأي��ت إن قاتلني ق��ال قاتله، ق��ال أرأيت إن 

قتلني؟ قال فأنت ش��هيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال 

هو يف النار(()5(. 

وج��ه الدالل��ة: ي��دل الحديث ع��ىل ج��واز مقاتلة 

)1( ينظ��ر: البح��ر الرائق رشح كن��ز الدقائ��ق: 38/3، ورد 

املحتار عيل الدر املختار رشح تنوير األبصار: 187/10، 

واإلرشاف عىل نكت مسائل الخاف: 48/3، وكفاية النبيه 

املحت��اج: 256/4،  ومغن��ي  التنبي��ه: 231/7،  يف رشح 

واملغني البن قدامة: 409/12، وكش��اف القناع: 132/5، 

واملحىل باآلثار: 309/4، السيل الجرار: 884/1. 

)2( ينظر: جامع البيان يف تأويل القران: 112/1.

)3( ينظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر:357/4.

)4( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب:166/4.

)5( صحيح مس��لم: باب الدليل عىل أن من قصد أخذ مال 

غره بغر حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه، رقم: 225: 

.319/1

الصائل، وكفه عن النفس والعرض واملال.)6( إذا مل 

يندفع إال بذلك.)7( وال دية وال قود عىل املحرم يف 

ذلك، ألن ما يأمر به الرشع ال تعقيب عىل فاعله وال 
تباعة عليه، يف الدنيا وال يف اآلخرة )8(

3- حديث  ابِْن َعبَّاس ريض الله عنه،أن رس��ول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص قال:  »إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنس��يان 

وما استكرهوا عليه«)9(.

وج��ه الداللة: ف��ا يجب قص��اص أو ضامن عىل 

محرم بقتله صائا عليه، إذا كان املحرم مكرها عىل 

ذلك، لرف��ع اإلثم عام أكرهه الغر عىل فعله مام ال 

يحل له.)10(  

الفرع الثاين: حكم دفع العدو الصائل عىل مال 	 

املحرم، إذا كان يس��تطيع إنقاذ ماله، ومل يخف 

من الصائل عىل نفسه.

واختلف الفقهاء يف هذا عىل مذهبني:

املذهب األول: ال يجب عىل املحرم دفع الصائل 

عىل مال��ه، بعد التخل��ص منه، بهذا ق��ال: الحنفية 

والحنابلة، وهو قول للاملكية والزيدية فيمن ميكنه 

إنقاد ماله بغر مش��قة، وهذا األظهر للش��افعية . )11( 

)6( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم: 320/1.

)7( رشح مخترص خليل للخريش: 112/8.

)8( ينظر إكامل املعلم بفوائد مسلم: 320/1.

)9(: اإلحس��ان يف تقري��ب صحي��ح اب��ن حبان،  إس��ناده 

صحيح عىل رشط البخاري، رقم 7219، باب ذكر اإلخبار 

عام وضع الله بفضله عن هذه األمة: 202/16.   

)10( ينظر: التنوير رشح الجامع: 361/6.

)11( ينظر: حاش��ية اب��ن عابدين، ورد املحت��ار عىل الدر 

املختار: 189/10، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر: 

375/4، ومغني املحت��اج: 257/4، واملغني البن قدامة: 
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واستدلوا مبا يأيت:

حديث أيب ذر ريض الله عنه أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال 

ل��ه: ))يا أب��ا ذر، أرأيت إن الناس قُِتل��وا حتى تغرق 

حج��ارة الزيت من الدماء، كيف أنت صانع؟ قلت: 

الله ورسوله أعلم، قال: تدخل بيتك قلت: يا رسول 

الله، فإن أنا ُدِخل عيّل؟ قال: تأيت من أنت منه قال: 

قلت: وأحمل الساح؟ قال: إذااً شاركت قال: قلت: 

كيف أصنع يا رس��ول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك 

ش��عاع السيف، فألِق طائفة من ردائك عىل وجهك، 

يبؤ بإمثك وإمثه(()1(. 

وج��ه الداللة: الظاهر م��ن الحديث الرشيف النهي 

عن التعلق بشئ من خطر الفتنة والحث عىل تجنبها 

والهرب منها، ألن رشها وفتنتها يكون عىل حس��ب 

التعل��ق بها)2( فليس للمصول علي��ه قتل الصائل إن 

ق��در عىل حف��ظ ماله بغر مش��قة.)3( ألن املقصود 

من ذلك إبعاد الصائل وإنقاذ املال، وقد متكن منه 

بدون قتل.

املذهب الثاين: يجب عىل املحرم الدفع عن ماله، 

به��ذا قال: أنس والش��عبي وابن س��رين والنخعي، 

وهذا قول ثاٍن للاملكية والزيدية ملن ال ميكنه إنقاذ 

ماله إال مبش��قة، وهو األصح للشافعية فيام تعلق به 

حق للغر. )4( واستدلوا مبا يأيت:

410/12، نيل األوطار: 292/5.

)1( الكتاب: مسند اإلمام أحمد بن حنبل: 350/35 ، وقال 

االلباين عنه انه صحيح.

)2( ينظر: نيل األوطار: 292/5، 

)3( الكتاب: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر: 357/4.

)4( ينظ��ر: املصدر نفس��ه، ومغني املحت��اج: 256/4، و 

حدي��ث أيب هريرة ريض الل��ه عنه قال: ))جاء رجل 

إىل رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رس��ول الله، أرأيت إن 

ج��اء رجل يريد أخ��ذ مايل؟ قال ف��ا تعطه مالك. 

قال: أرأيت إن قاتلني؟ ...(()5(. 

وج��ه الداللة: ي��دل الحديث عىل وج��وب مدافعة 

الصائل،  ملا فيه من تغير املنكر وإنقاذ املال منه. 

)6( فإن مل ميكنه الهرب م��ن الصائل لتخليص ماله 

إال مبشقة، وجب عليه قتاله لتخليص ماله.)7( 

لكن يعرتض عىل هذا املذهب مبا يأيت:

أوال: ما ذهبوا إليه من وجوب دفع املحرم عن ماله. 

ي��رد عليه، بعدم وجوب دف��ع الصائل عىل مال، إذا 

اس��تطاع املصول علي��ه التخلُّص من��ه، وهذا قول 

الجمه��ور، ألن الدفع ع��ن املال م��ن املباحات، 

وليس من الواجبات.

ثانيا: االس��تدالل بحدي��ث أيب هريرة ريض الله عنه 

َّا تُِصيبَنَّ  ي��رد عليه: بقول��ه عزوجل حمسَوٱتَُّقواْ فِۡتَن��ٗة ل

نَفال الآية جمتجحتجحس ملا يف 
َ
ٗةۖىجس حجسالأ َِّذيَن َظلَُمواْ ِمنُك��ۡم َخآصَّ ٱل

اآلية الكرمية من التحذير من اللجوء إىل إثارة الفنت 

واملنازعات.

الرتجي��ح: من خ��ال ع��رض املذهب��ني وأدلتهام 

فال��ذي يبدو لنا، هو ترجي��ح املذهب األول: بعدم 

وجوب دفع الصائل عىل مال، إذا اس��تطاع صاحبه 

إنق��اذه، لعدم وجوب الدفع، مع األمن عىل النفس، 

ولحديث أيب ذر ريض الله عنه ))... قلت: يا رسول 

السيل الجرار: 897/1.

)5( سبق تخريجه .

)6( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم: 320/1.

)7( الكتاب: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر: 357/4.



»قتل املحرم العدو الصائل والحيوان املفرتس يف الحرم )دراسة فقهية مقارنة(«

16      |  م.م. أحمد إبراهيم عىل الله جوير + أ.د. إبراهيم عىل الله جوير القييس

الله، فإن أنا ُدِخل عيّل؟ قال: تأيت من أنت منه...((
)1(  إلمكان االس��تعانة بالسلطان وبسواد املسلمني، 

والله أعلم.

الفرع الثال��ث: الكفارة يف قت��ل العدو الصائل 	 

عىل مال املحرم، مع األمن عىل نفسه.

وقد اختلف الفقهاء فيه عىل مذهبني:

املذه��ب األول: ال تجب الكفارة، يف قتل املحرم 

الع��دو الصائ��ل ع��ىل مال��ه يف الح��رم، به��ذا قال 

املالكية وهو قول الحنفية فيمن قتَل س��ارقا معروفا 

بالرش، وقول للشافعية فيمن دفع عن ماله، والحنابلة 

والزيدية بأسهل ما يُدفع به. )2( واستدلوا مبا يأيت:

1- قوله  عزوجل حمسَفَمِن ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ 

َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡمۚىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مختحمججحتجحس. 
وجه الداللة: تدلُّ اآلية الكرمية، عىل عدم وجوب 

الكف��ارة عىل مح��رم بقتله صائ��ا، ألن القصاص 

وإن كان مرشوع��ا، لكنه لي��س بواجب عىل من له 
الح��ق. )3(

 2- حدي��ث أيب هري��رة ريض الله عن��ه قال: جاء 

رج��ل إىل رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رس��ول الله،  

أرأي��ت إن جاء رج��ل يريد أخذ م��ايل؟ قال: فا 

)1( سبق تخريجه.

)2( ينظ��ر: رد ملحت��ار ع��ىل ال��در املختار، وحاش��ية ابن 

للخ��ريش:  عابدي��ن: 189/10، ورشح مخت��رص خلي��ل 

112/8، وكفاي��ة النبي��ه يف رشح التنبي��ه: 231/7، ومغني 

املحت��اج: 258/4، وكش��اف القن��اع: 5/ 132 ، والس��يل 

الجرار:1/ 733 .

)3( الكتاب: تفسر اإلمام الشافعي: 302/1.

تعط��ه مال��ك. ...(()4(. 

وجه الداللة: فا دية وال تبعة عىل من قاتل، عن ما 

يحل له القتال عليه يف ماله. )5( لصولة العادين عليه 
ظلام بدون حق.)6(

املذه��ب الثاين: تجب الكفارة ع��ىل املحرم بقتله 

الع��دو الصائ��ل عىل مال��ه يف الح��رم، وإليه ذهب 

الحنفي��ة فيام إذا قتل س��ارقا غر مع��روف بالرسقة، 

والش��افعية يف الدفع عن مال غره، والحنابلة فيمن 

دفع بأكرث ما ميكن دفعه.)7( واستدلوا مبا يأيت: 

1- قول��ه عزوج��ل حمس َولَُك��ۡم فِي ٱلۡقَِص��اِص َحَيٰوةٞ 

لَۡبِٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٧٩ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية حمجخمتجحتجحس. 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ َيٰٓ

وجه الداللة: ففي دالل��ة اآلية الكرمية، عىل أنه إذا 

وق��ع الرضا بالدية أو العفو، فع��ىل الطرفني االلتزام 

بها. )8( ويعرتض عىل هذا مبا يأيت: 

أوال: قوله��م: بوجوب الكفارة ع��ىل املحرم بقتله 

عدوا صائا عىل ماله يف الحرم.

يرد عليه: بأنه لي��س عليه ضامن بقتله عدوا بصولته 

ع��ىل ماله، إلباحة دفعه عن��ه، وألنه لو أطلق العنان 

للصوص، لتجرأوا عىل أموال الناس وأعراضهم.

ثاني��ا: االس��تدالل بقول��ه عزوج��ل حمس َولَُك��ۡم فِي 

)4( سبق تخريجه ص 7.

)5( الكتاب: عمدة القاري رشح صحيح البخاري: 35/12

)6( ينظر: رشح مخترص خليل للخريش: 112/8.

)7( ينظ��ر: رد املحت��ار عىل ال��در املختار، وحاش��ية ابن 

عابدي��ن: 189/10، ومغني املحتاج: 258/4، وكش��اف 

القناع: 133/5.

)8( ينظ��ر: الجام��ع ألح��كام الق��رآن) تفس��ر القرطب��ي(: 

.240/2
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ٱلۡقَِصاِص َحَيٰوةٞ ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية حمجخمتجحتجحس.  
يرد علي��ه: مبا ذهب إليه الش��افعي رحمه الله، ألن 

القص��اص وإن كان مرشوع��ا ملن ل��ه الحق، لكن 

لي��س بواج��ب عليه، ألن ل��ه أن يعفو ومب��اح له أن 

يقتص، والعفو له خر)1(.

2- حدي��ث أيب هريرة ريض الله عنه قال: جاء رجل 

إىل رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رس��ول الله،  أرأيت إن 

جاء رج��ل يريد أخذ مايل؟ قال: ف��ا تعطه مالك.  

  .)2())...

وج��ه الداللة: يس��تدل بالحديث: عىل أن��ه إذا قُِتل 

صائل عىل مال، فا دية له وال قصاص.)3( ألن دفع 

الرضر فيام بني املس��لمني، يج��ب عىل كل واحد 

منهم )4( سواء أكان قتله قبل إشهار ساحه وصولته، 

أم يف حينها.

وأما حديث أيب هريرة ه��ذا، فرد عليه بحديث أيب 

ذر ريض الله عنه أن رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص قال له: ))... 

إن خفت أن يبهرك ش��عاع الس��يف، فألِق طائفة من 

ردائك عىل وجه��ك..(( )5( فا تجب دية وال قود، 

يف قت��ل اللصوص واملعتدين عىل أموال الناس.)6( 

لتجاوزهم عليها ظلام وعدوانا.

)1( الكتاب: تفسر اإلمام الشافعي: 302/1

)2( سبق تخريجه ص 7.

)3( الكتاب: عمدة القاري رشح صحيح البخاري: 35/13

)4( ينظ��ر: رد املحت��ار عىل ال��در املختار، وحاش��ية ابن 

عابدين: 189/10.

)5( سبق تخريجه ص8.

)6( ينظ��ر: إكامل املعلم بفوائد مس��لم: 1/ 320، وعمدة 

القاري رشح صحيح البخاري: 35/13

الرتجي��ح: من خال ع��رض املذهب��ني وأدلتهام، 

فالذي يب��دو لنا، ترجيح املذه��ب الثاين، يف عدم 

وج��وب الضامن، فيمن قتل س��ارقا معروفا بالرسقة 

 ...tالجأه إىل ذلك إلنق��اذ ماله، لحديث أيب هريرة

قال: فا تعطه مال��ك.  قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال 

قاتل��ه ...(()7( ألنه يدافع عن حقه، ومل يكن متعديا 

يف هذا، والله أعلم.

املطل��ب الثاين: قت��ل املحرم الحي��وان الذي 	 

يبتدئ األذى، إذا عدا عىل املحرم يف الحرم.

وسنبحث يف هذا املطلب حكم قتل الحيوان الذي 

يبتدئ األذى وكفارته، يف فرعني:

الفرع األول: حكم قت��ل املحرم الحيوان الذي 	 

يبت��دئ األذى غالب��ا، اذا عدا ع��ىل املحرم يف 

الحرم:

وق��د اختلف الفقهاء، بقتل ه��ذا الحيوان بعد عدوه 

عىل املحرم، عىل مذهبني: 

املذه��ب األول: جواز قتل املح��رم الحيوان الذي 

يبت��دئ باألذى يف الحرم، قبل ع��دوه أو بعده، بهذا 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية واإلمامية، 

 وبه ق��ال املالكي��ة يف كبار الس��باع. )8( واس��تدلوا 

مبا يأيت:

)7( سبق تخريجه ص 7.

عابدي��ن:  اب��ن  املبس��وط: 90/4، وحاش��ية  ينظ��ر:   )8(

691/3، وبداي��ة املجته��د ونهاي��ة املقتص��د: 702/2، 

والذخ��رة:147/3،  والحاوي الكبر: 321/5، وحاش��ية 

الرشواين ع��ىل تحف��ة املحت��اج: 178/4، واملغني البن 

قدامة: 475/4، والرشح الكبر عىل منت املقنع : 140/5، 

والسيل الجرار: 1/ 897، ورشائع اإلسام: 251/1.
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1- قول��ه عزوجل حمسَفَمِن ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ 

َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡمۚىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مختحمججحتجحس.
وجه الدالل��ة: ميكن حمل اآلية الكرمية عىل جواز 

قتل املحرم كل سبع عاد مبتدئ االعتداء، كأسد أو 

منر أو فهد أو كلب عقور وما يف معناها)1( لوجوب 

دف��ع األذى ع��ن النفس)2(. وإلباحة قت��ل كل ما فيه 

تعريض حياة املحرم، ومن تلزمه حاميتهم.

2-  م��ا صّح عن عائش��ة ريض لله عنها أّن رس��ول 

الل��هملسو هيلع هللا ىلص  ق��ال: »خمس من ال��دواب كُلُّهنَّ فاس��ق 

يقتل��َن يف الحرم: الغراب والِحدأة والعقرب والفأرة 

والكلب العقور«)3(. 

وج��ه الداللة: يف الحدي��ث الرشيف داللة عىل أن 

امل��راد من قتل هذه الفواس��ق، للتنبي��ه عىل كل ما 

ش��اركها يف األذى، قياسا لسائر السباع عىل الكلب 

العقور وما 

يفرتس من الس��باع)4( وميكن أن يلحق بالحيوانات 

الضارية، كل ما هو مؤذ ، لحامية النفس وللتخلص 

من رشه.

املذهب الثاين: عدم جواز قتل املحرم صغار السباع 

التي مل تبلغ االبتداء باألذى  يف الحرم، قبل عدوها، 

بهذا قال مالك رحمه الله )5(  واستدل مبا يأيت:

)1( أحكام القرآن البن العريب: 175/2.

)2( ينظر: بدائع الصنائع: 297/2.

)3( صحي��ح البخ��اري برشح فت��ح الباري،  ب��اب  ما يقتل 

املحرم من الدواب، رقم 1829:  42/3.

)4( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم: 188/4.

)5( ينظ��ر: بداي��ة املجته��د ونهاي��ة املقتص��د: 702/2، 

والذخ��رة: 147/12،  وعق��د الجواه��ر الثمينة يف مذهب 

َِّذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقُتلُواْ  َها ٱل يُّ
َ
أ 1-  قوله عزوج��ل: حمسَيٰٓ

َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ  نُتۡم ُحُرمٞۚ َوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ
َ
ۡيَد َوأ ٱلصَّ

َعِمىجس حجسالَمائ�َِدة الآية جمتحمججحس.  ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱلنَّ
وج��ه الدالل��ة: فا يقتل املح��رم صغار الس��باع)6( 

 لحرم��ة قتل م��ا مل يبلغ ال��رضر من صغاره��ا التي 

ال تعدو)7(. 

وميكن أن يعرتض عىل هذا القول مبا يأيت:

أوال: قول اإلم��ام مالك رحمه الله: بعدم جواز قتل 

املحرم صغار السباع ما  مل تبلغ االبتداء باألذى.

 ي��رد عليه مب��ا ذهب إلي��ه الجمهور: ب��أن ما يحرم 

باإلحرام يس��توي حكم صغاره وكباره، وما يس��تباح 

يف اإلحرام، ميكن أن يستوي حكم صغاره وكباره.

ثانيا: االس��تدالل باآلية الكرمي��ة(  ... حمسَوَمن َقَتلَُهۥ 

َعِمىجس  َتَعّمِٗدا فََج��َزآءٞ ّمِۡثُل َما َقَت��َل ِمَن ٱلنَّ ِمنُك��م مُّ
حجسالَمائ�َِدة الآية جمتحمججحس.   

يرد عليه ب��أن هذه اآلية أوجبت الج��زاء يف الصيد، 

وصغار الس��باع من جملة الصي��د، ألن من طبيعتها 

االبت��داء بالعدوان غالب��ا، ودفاعا ع��ام يجب عىل 

املحرم حاميته.

2- حدي��ث عائش��ة ريض الله عنه��ا زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

تقول: س��معت رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »أربع كلهن 

فاس��ق يقتلن يف الح��ّل والحرم: الِح��دأة والُغراب 

والفأرة والكلب العقور«)8(. 

عامل املدينة: 1182/3

)6( ينظ��ر: الجام��ع ألح��كام الق��رآن ) تفس��ر القرطبي(: 

.281/6

)7( ينظر الذخرة للقرايف: 146/3

)8( صحيح مس��لم برشح إكامل املعلم بفوائد مسلم: باب 
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وجه الدالل��ة: فيحرم قتل املحرم صغار الحيوانات 

املفرتسة)1( ألن ما مل يبلغ االعتداء من غالبها، ليس 
للمحرم قتله)2(

الرتجي��ح: من خال ع��رض املذهب��ني وأدلتهام، 

فالذي يب��دو لنا، هو ترجيح املذهب األول، بجواز 

قت��ل املحرم الحيوان املفرتس الذي يبتدئ األذى، 

قبل ع��دوه أو بعده، ملا صّح عن عائش��ة ريض لله 

عنها أّن رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص  ق��ال: »خمس من الدواب 

كُلُّهنَّ فاس��ق يقتلَن يف الحرم«)3( لإلشارة إىل جواز 

قتل املحرم السباع صغارا وكبارا، ملشاركتها الكلب 

العقور يف ابتدائها املحرم باألذى، والله أعلم. 

الفرع الثاين: الكفارة يف قتل املحرم الحيوان الذي 

يبتدئ األذى، إذا عدا عىل املحرم يف الحرم.

مل نج��د في��ام ب��ني أيدينا خاف��ا ب��ني الفقهاء، يف 

ع��دم وج��وب كف��ارة يف قت��ل حي��وان م��ن طبعه 

االبتداء ب��األذى، إذا ع��دا عىل املح��رم، بهذا قال 

 الحنفي��ة واملالكية والش��افعية والحنابلة والظاهرية 

واإلمامية. )4(  واستدلوا مبا يأيت:

م��ا يندب للمحرم وغره قتله من الدواب يف الحل والحرم، 

رقم 1198، 186/4.

)1( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم: 186/4.

)2( ينظر: بداية املجتهد ونهاية املقتصد: 702/2.

)3( سبق تخريجه، ص 13.

)4(  ينظر: بدائع الصنائع: 296/2، وحاش��ية ابن عابدين: 

691/3، واإلرشاف ع��ىل نكت مس��ائل الخ��اف: 48/3، 

والذخ��رة: 147/3، والحاوي الكبر: 323/5، وحاش��ية 

الرشواين: 178/4، واملغني البن قدامة: 475/4، والرشح 

الكب��ر ع��ىل م��نت املقن��ع: 457/4، واملح��ىل باآلث��ار: 

270/5، ورشائع اإلسام: 251/1.

َتَعّمِٗدا  1- قول��ه عزوج��ل :  حمسَوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُك��م مُّ

َعِمىجس حجسالَمائ�َِدة الآية جمتحمججحس. فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱلنَّ
وج��ه الداللة: يف اآلية الكرمية داللة: لعدم وجوب 

كفارة بقتل س��باع عادية مبتدئة مبرضة، كأسد ومنر 
وذئب وفهد وما يف معناها.)5(

2- م��ا صّح عن حفصة ريض الل��ه عنها: قالت قال 

رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خمس م��ن الدواب ال حرج 

عىل من قتلهن: الغراب والح��دأة والفأرة والعقرب 

والكلب العقور«)6(. 

وج��ه الداللة: ينفي الحديث الرشيف وجوب جزاء 

يف قتل حيوان ع��ادي عىل املحرم)7( ألن قتله دفعااً 

ألذاه، كام لو كان قاصدا املحرم فقتله،)8( وألن قتله 

كان لعدوه عىل املحرم. 

3- حديث ابن عباس ريض الله عنه: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص »إن 

الله تجاوز ألمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

عليه«)9(. 

وجه الداللة: فا تجب كف��ارة عىل املكره يف قتل 

الحي��وان املفرتس خوفا منه )10( ألن كل فعل يجب 

عىل املحرم بعمده الكفارة، فا  تجب عليه بخطئه 

)5( أحكام القرآن البن العريب: 175/2.

)6( صحي��ح البخاري: باب  ما يقت��ل املحرم من الدواب، 

رقم 1828، 45/4.

)7( ينظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري: 47/4.

)8( االصط��ام يف الخاف ب��ني اإلمامني الش��افعي وأيب 

حنيفة :353/2.

)9( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، إسناده صحيح 

عىل رشط البخاري، رقم 7219: 16/ 202.

)10( ينظ��ر: مرق��اة املفاتي��ح رشح مش��كاة املصابي��ح: 

.1241/6
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وإكراهه)1( للمنافاة بني أمره بالدفاع عن نفس��ه وبني 

الض��امن يف قتله. )2( وألنه لو تأخ��ر عن قتله قد ال 

يستطيع التخلص منه. 

املطل��ب الثال��ث: حكم قتل املح��رم الحيوان 	 

الذي ال يبتدئ األذى غالبا.

وفيه أربعة فروع:

الف��رع األول: حكم قتل املحرم الحي��وان الذي ال 

يبت��دئ األذى غالبا كالضب��ع والثعلب، إذا عدا عىل 

املحرم يف الحرم.

مل نجد فيام بني أيدينا خافا بني الفقهاء، يف جواز 

قتل املحرم الحيوان ال��ذي ال يبتدئ باألذى غالبا، 

اذا عدا عىل املحرم، بهذا ق��ال: الحنفية واملالكية 

والشافعية والحنابلة. )3( واستدلوا مبا يأيت:

م��ا صح  ع��ن عائش��ة ريض اللَّ��ه عنها  أن رس��ول 

اللَّ��ه ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »خمس من الدواب، كلهن فاس��ق، 

يقتل��ن يف الحرم: الغراب والِحدأة والعقرب والفأرة 

والكلب العقور«)4(. 

وج��ه الداللة: دل الحديث الرشيف عىل إباحة قتل 

ما في��ه رضر من الحيوانات، وإن مل تع��ُد غالبا. )5( 

لجواز قت��ل ما يقلُّ رضره، إش��ارة إىل جواز قتل ما 

)1( ينظر: الحاوي الكبر: 269/5.

)2( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب:166/4.

)3( ينظر: البناية رشح الهداي��ة: 373/4، وبدائع الصنائع: 

والذخ��رة:   ،691/3 عابدي��ن:  اب��ن  وحاش��ية   ،296/2

147/3،  والتهذي��ب يف اختص��ار املدون��ة :612/1، و 

الح��اوي الكبر: 323/5، واملغني الب��ن قدامة: 476/4، 

وكشاف القناع: 250/2.

)4( سبق تخريجه ص 13.

)5( ينظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري: 48/4.

يك��رث رضره.)6( وإلباح��ة دف��ع كل ما في��ه أذى عن 

النفس )7( س��واء أكان بطبعه مؤذيا أم غره.)8( أو مام 

كان بني ذلك.

الف��رع الثاين: الكف��ارة عىل املح��رم بقتله الحيوان 

ال��ذي ال يبتدئ األذى غالب��ا، إذا عدا عىل محرم يف 

الحرم. 

وقد اختلف الفقهاء فيه عىل مذهبني:

املذهب األول: ال تجب الكفارة عىل املحرم بقتله 

الحيوان الذي ال يبت��دئ باألذى غالبا، اذا عدا عىل 

املحرم، بهذا قال أبو حنيفة وأبو يوس��ف ومحمد، 

وبه ق��ال الش��افعية والحنابل��ة وأك��رث املالكية. )9( 

واس��تدلوا مبا يأيت: ما صّح ع��ن حفصة ريض الله 

عنها قالت: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »خمس من الدواب 

: الغراب والح��دأة والفأرة  ال حرج عىل م��ن قتلهنًّ
والعقرب والكلب العقور«.)10(

وج��ه الداللة: يف الحديث دالل��ة عىل أنه ال تجب 

كف��ارة عىل محرم، في��ام قتله خوفا عىل نفس��ه من 

حيوان م��ا عدا عليه، وليس من غالب عادته العدو.

)11( ألنه قد التحق باملؤذيات فسقطت عصمته)12(. 

)6( ينظر: الحاوي الكبر للاموردي: 323/5

)7( ينظر: بدائع الصنائع: 296/2.

)8( ينظر: املغني البن قدامة: 475/4.

)9( ينظ��ر: بدائع الصنائع: 296/2، وحاش��ية ابن عابدين: 

691/3، والتلق��ني يف الفق��ه املال��ي: 83/1، والحاوي 

ورشح   ،251/2 القن��اع:  وكش��اف   ،324  /5 الكب��ر: 

الزركيش:409/6.

)10( سبق تخريجه ص 15.

)11( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم: 188/4..

)12( ينظر: بدائع الصنائع: 296/2.
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فرفع الحرج عن املحرم، ويسقط عنه جزاء ذلك. 

املذهب الثاين: تج��ب الكفارة عىل املحرم، بقتله 

الحي��وان ال��ذي ال يبتدئ ب��األذى غالب��ا، كالضبع 

والثعل��ب، اذا عدا عىل املح��رم، بهذا قال: زفر من 

الحنفية، وأصبغ من املالكية )1( واستدال مبا يأيت: 

َتَعّمِٗدا  1- قول��ه عزوج��ل حمسَوَمن َقَتلَ��ُهۥ ِمنُك��م مُّ

َعِمىجس حجسالَمائ�َِدة الآية جمتحمججحس. فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱلنَّ
وج��ه الدالل��ة: دلت اآلي��ة الكرمية ع��ىل  وجوب 

الجزاء بقتل املحرم الحيوان الذي ليست من عادته 

االعت��داء غالب��ا.)2( ألن حرم��ة القتل قامئة بس��بب 

اإلحرام، فيضمن بذلك لحرم��ة قتله.)3( ألنه حيوان 

لي��س في��ه من ال��رش والرشاس��ة م��ا يف الحيوانات 

الضارية، ما يؤهله للفتك بحياة املحرم. 

لكن يعرتض عىل هذا املذهب مبا يأيت:

أوال: ق��ول ه��ذا املذه��ب، بوجوب الكف��ارة عىل 

املحرم، بقتله الحيوان الذي ال يؤذي.

 ي��رد عليه بقول الجمهور، يف ع��دم وجوب كفارة، 

بقتل املحرم حيوانا ال يبتدئ باألذى.

ثانيا: االستدالل باآلية الكرمية يرد عليه:

يِن ِمۡن  بقول��ه عزوجل حمسَوَما َجَعَل َعلَۡيُك��ۡم فِي ٱلّدِ

ىجس حجسالحَ��ج الآية حمجخمتجحس  وال حرج أصعب عىل املحرم  َحَرٖجۚ
من وجود ضبع أو ثعلب يف الحرم، يخيف املحرم 

عن إكامل مناسكه، وال يستطيع كفُّ رشه عنه وعن 

)1( ينظر: املبس��وط، للرسخيس:90/4، وبدائع الصنائع: 

296/2، والذخرة للقرايف: 147/3.

)2( ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن: 84/11، والجامع 

ألحكام القرآن) تفسر القرطبي(: 281/6.

)3( ينظر: بدائع الصنائع: 197.

غره من املحرمني.

2- م��ا روي عن جابر ريض الله عنه: س��ئل رس��ول 

اللهملسو هيلع هللا ىلص عن الضبع فق��ال: »هو صيد وفيه كبش، إذا 

أصابه املحرم«)4(.

وج��ه الداللة: فف��ي الحديث الرشي��ف داللة عىل 

وجوب الجزاء، يف قتل الضبع يف الحرم.)5( لسبب 

 اإلح��رام ال��ذي يُح��رِّم القتل، فوج��ب الضامن يف 
قتل��ه )6( ألنه يف الغالب ال يبت��دئ رضرا )7( وتقاس 

باقي الحيوانات غر العادية عليه غالبا.

وأما االس��تدالل بحديث جاب��ر ريض الله عنه هذا، 

ف��رد عليه بحدي��ث حفصة ريض الل��ه عنها قالت: 

قال: رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »خمس من الدواب ال حرج 

...«.)8( ألن نفي الحرج يف قتله يعني  عىل من قتلهنَّ

عدم وجوب الكفارة.

الرتجي��ح: من خال ع��رض املذهب��ني وأدلتهام، 

فال��ذي يب��دو ه��و ترجي��ح املذه��ب األول، بعدم 

وج��وب كفارة عىل مح��رم، بقتل ضب��ع أو ثعلب، 

لحديث حفصة ريض الله عنها: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )9(»... »خمس من ال��دواب ال حرج عىل من قتلهنًّ

)4( اإلحس��ان يف تقري��ب صحيح ابن حب��ان ) رقم855( 

إسناده صحيح عىل رشط مسلم:277/9.   

)5( ينظر: عون املعبود رشح س��نن أيب داود، ومعه حاشية 

ابن القيم: تهذيب س��نن أيب داود وإيضاح علله ومشكاته: 

196/10، وفتح الباري رشح صحيح البخاري: 47/4. 

)6( ينظر: بدائع الصنائع: 296/2

)7( التلقني يف الفقه املالي :83/1.

)8( سبق تخريجه ص 15.

)9( صحي��ح البخ��اري برشح فت��ح الباري: ب��اب ما يقتل 

املحرم من الدواب،  رقم 1824: 42/4..
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ألن ال��رشع الحكي��م أب��اح قت��ل الفواس��ق، لدفع 

 رشه��ا املتوق��ع، وصيال هذه الس��باع يحقق رشها، 

والله أعلم.

الف��رع الثالث: حكم قتل املح��رم الحيوان الذي ال 

يبتدئ األذى غالبا، كالضبع والثعلب ونحوهام، اذا 

مل يعُد عىل املحرم.  

وقد اختلف الفقهاء يف هذا عىل مذهبني:

املذهب األول: يج��وز للمحرم قتل الحيوان الذي 

ال يبتدئ باألذى، اذا مل يعُد عىل املحرم، بهذا قال 

اإلمامية وهو وجه للش��افعية في��ام كان منه مؤذيا )1( 

واستدلوا مبا يأيت:

ما صّح عن عائشة ريض اللَّه عنها أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »خمس من الدواب، كلهن فاس��ق، يقتلن يف 

الحرم: الغراب والِح��دأة والعقرب والفأرة والكلب 

العقور«)2(.

وج��ه الدالل��ة: يف الحديث الرشي��ف داللة، عىل 

ج��واز قتل محرم حيوانا غر  مفرتس، وإن كانت مل 

تب��دأ بالعدو عليه )3( إذا مل يقدر محرِم عىل االمتناع 

منها. )4( 

املذهب الث��اين: يحرم عىل املح��رم قتل الحيوان 

الذي ال يبت��دئ األذى، كالضبع والثعلب ونحوهام 

اذا مل يعُد عىل املحرم، بهذا قال  الحنفية والحنابلة، 

)1( ينظ��ر: الح��اوي الكب��ر: 324/5، ورشائ��ع إلس��ام: 

.252/1

)2( سبق تخريجه  ص 13. 

)3( ينظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري: 45/4.                    

)4( كفاية النبيه يف رشح التنبيه:231/7.

وهو وج��ه للش��افعية فيام مل يك��ن منه مؤذي��ا. )5( 

واستدلوا مبا يأيت:  

1- قول��ه عزوجل: حمسوَُحّرَِم َعلَۡيُك��ۡم َصۡيُد ٱلۡبَّرِ َما 

ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗىجس حجسالَمائ�َِدة الآية حمتحمججحس. 
  وجه الداللة: ففي اآلية نهي عن قتل الهر الوحيش 

والضباع وما أشبهها، التي ليس من عادتها االعتداء 

غالبا.)6( ويعرتض عىل هذا مبا يأيت: 

أوال: ق��ول أصح��اب ه��ذا املذه��ب، بحرمة قتل 

املح��رم الحيوان الذي ال يبتدئ باألذى، اذا مل يعُد 

عىل املحرم. 

يرد عليه مبا ذهب إليه أصحاب املذهب األول، من 

جواز قت��ل املحرم الحيوان الذي ال يبتدئ باألذى، 

إذا مل يع��ُد عىل املحرم، ألنه��ا إذا اعتدت عليه مل 

يستطع حامية نفسه منها.

ثانيا: االس��تدالل بقوله عزوجل حمسوَُح��ّرَِم َعلَۡيُكۡم 

َصۡيُد ٱلۡبَّرِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗىجس حجسالَمائ�َِدة الآية حمتحمججحس. 
ي��رد عليه: بقوله عزوج��ل حمسَفَمِن ٱۡضُط��رَّ َغۡيَر بَاٖغ 

َولَ��ا عَادٖ فَلَآ إِۡث��َم َعلَۡيهِۚىجس حجسالَبَقَرةِ الآي��ة محتخمتجحتجحس  ألن وجود 
مث��ل الضبع والخنزير قريبا م��ن املحرم، مام يرعبه 

فيضطره لدفعه، ألن غريزة االفرتاس متأصلة يف هذا 

الحي��وان، وقد يهجم عىل املحرم، لش��دة جوع أو 

لغريزة حيوانية، وال يستطيع املحرم التخلص منه. 

2- حديث اب��ن عباس عزوج��ل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»إن الله حرّم مك��ة، فلم تحّل ألحد قبيل، وال تحلُّ 

)5( ينظ��ر: بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتيب الرشائ��ع: 296/2، 

وحاش��ية ابن عابدين: 678/3، والحاوي الكبر:  324/5، 

واملغني البن قدامة: 476/4، وكشاف القناع: 251/2.

)6( ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن: 84/11.  
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ألح��د بعدي، وإمنا أحلّت يل س��اعة م��ن نهار، ال 

يُختىل خاها وال يُعضد ش��جرها، وال يُنفر صيدها، 

وال تلتقط لقطتها إال ملعرّف«)1(. 

 وج��ه الداللة: ففي الحدي��ث داللة عىل حرمة قتل 

الضبع والهر والثعلب، ألنها ليس��ت مفرتسة غالبا، 

وال هي مام تس��مى كابا )2( وإذا مل يُجز تنفر صيد 

يف الح��رم فينهى عن قتل الحي��وان الذي ال يبتدئ 

األذى غالبا فيه.  

الرتجي��ح: من خال ع��رض املذهب��ني وأدلتهام، 

فال��ذي يبدو هو ترجيح املذهب الثاين، من تحريم 

قت��ل املحرم الحيوان الذي مل يع��ُد غالبا، لحديث 

أيب هريرةt عن رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »...قالوا: يا رسول 

الله وإن لنا يف البهائم أجرا؟ قال: يف كل كبد رطبة 

أج��ر«)3( وإذا كان الحدي��ث الرشي��ف يح��ث عىل 

اإلحس��ان إىل هذه الحيوانات، فينهى عن قتل غر 

العادية منها، والله أعلم.

الف��رع الرابع: الكف��ارة عىل املحرم بقتل��ه الحيوان 

ال��ذي ال يبتدئ األذى غالبا، اذا مل يعُد عىل املحرم 

يف الحرم.

وقد اختلف الفقهاء فيه عىل مذهبني:

املذه��ب األول: ال تج��ب الكف��ارة ع��ىل املحرم 

)1( صحي��ح البخاري برشح فتح الباري: باب ال ينفر صيد 

الحرم، رقم الحديث 1833، 56/4. 

)2( ينظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم: 188/4.

)3( صحي��ح البخاري برشح فنح الباري: باب فضل س��قي 

امل��اء، رق��م 2363: 52/5،  وس��نن أيب        داود: ب��اب 

م��ا يؤمر به من القي��ام عىل الدواب والبهائ��م، رقم2550، 

.24/3

بقتل��ه الحيوان الذي ال يبتدئ ب��األذى غالبا، اذا مل 

يع��ُد عىل املحرم، به��ذا قال املالكية والش��افعية، 

والظاهرية وهو قول الحنابل��ة يف الثعلب، والرواية 

الصحيحة لهم يف الهر)4( واستدلوا: 

مبا ص��ّح عن حفص��ة ريض الله عنه��ا قالت: قال 

رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »خمس م��ن الدواب ال حرج عىل 

 )5(.»... من قتلهنًّ

وجه الداللة:  يف الحديث الرشيف داللة عىل  عدم 

وجوب كفارة عىل املحرم، بقتله حيوانا غر مبتدئ 

ألذى)6( ألن��ه قتل��ه لدف��ع رشه، فلم يضمن��ه لجواز 
إتاف��ه.)7(  وألن الذي يتعلق ب��ه املنع ألجأه إليه.)8(

ويعرتض عىل هذا مبا يأيت:

أوال: قوله��م بع��دم وجوب الكفارة ع��ىل املحرم، 

بقتل��ه الحيوان الذي ال يبتدئ ب��األذى غالبا، اذا مل 

يعُد عىل املحرم. يرد عليه: 

مبا ذهب إليه أصحب املذهب الثاين، من وجوب 

الكف��ارة بقت��ل املحرم، الحي��وان ال��ذي ال يبتدئ 

باألذى غالبا إذا مل يعُد عىل املحرم.

ثانيا: استداللهم بحديث  حفصة ريض اللَّه عنها... 
))خمس من الدواب ...(()9(

)4( ينظر: الذخرة للقرايف: 148/3، وإكامل املعلم بفوائد 

مس��لم: 188/4، والحاوي الكبر: 324/4، واملغني البن 

قدام��ة: 142/5، والرشح الكبر عىل منت املقنع: 4/ 457 

، واملحىل باآلثار: 5/ 267، ورشائع اإلسام: 252/1. 

)5( سبق تخريجه ص 15.

)6( ينظر: املسالِك يف رشح ُمَوطَّأ مالك: 370/4.

)7( رشح الزركيش:409/6.

)8( كفاية النبيه يف رشح التنبيه: 231/7.

)9( سبق تخريجه  ص 15.
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َتَعّمِٗدا  يرد عليه بقوله عزوجل حمسَوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ

َعِمىجس حجسالَمائ�َِدة الآية جمتحمججحس. فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱلنَّ
املذه��ب الثاين: تجب الكفارة ع��ىل املحرم بقتله 

الحي��وان ال��ذي ال يبتدئ باألذى غالب��ا، اذا مل يعُد 

ع��ىل املح��رم، روي هذا ع��ن عمر وعث��امن وابن 

عمر واب��ن عباس ريض الله عنهم، وبه قال الحنفية 

 واإلمامية، وهو قول الحنابلة يف املتولد من املأكول 

وغره. )1( واستدلوا مبا يأيت:  

َتَعّمِٗدا  1- قول��ه عزوج��ل حمسَوَمن َقَتلَ��ُهۥ ِمنُك��م مُّ

َعِمىجس حجسالَمائ�َِدة الآية جمتحمججحس. فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱلنَّ
وج��ه الدالل��ة: فقد دلَّ عم��وم اآلي��ة الكرمية عىل 

وج��وب الج��زاء والكفارة، بقتل املح��رم حيوانا ال 

يعدو غالبا.)2( ولهذا تجب الكفارة يف قتل الهر ألنه 

ليس مبأك��ول)3( وهو غر مبتدئ باألذى، ومام تعم 

به البلوى.

2- حديث اب��ن عباس عزوج��ل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»... ال يُخت��ىل خاها وال يُعضد ش��جرها، وال يُنفر 

صيدها، وال تلتقط لقطتها إال ملعرّف«)4(. 

وجه الداللة: فيضمن املحرم لقتله أي حيوان ليس 

م��ن طبعه العدو غالبا، ألنه ليس يف قتله معنى دفاع 

املحرم عن نفسه.

)1( ينظ��ر: املحيط الربهاين يف الفق��ه النعامين: 438/2، 

وبدائ��ع الصنائ��ع: 296/2، والذخ��رة: 147/3، واملغني 

البن قدامة: 141/5، والتعليقة الكبرة يف مس��ائل الخاف 

عيل مذهب أحمد: 404/2، ورشائع اإلسام: 252/1.

)2( ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن: 84/11.

)3( ينظر: املغني البن قدامة: 142/5.

)4( سبق تخريجه .

الرتجي��ح: من خال ع��رض املذهب��ني وأدلتهام، 

فالذي يبدو لنا هو ترجيح املذهب الثاين، بوجوب 

الكفارة بقتل املحرم الحيوان الذي ال يبتدئ باألذى 

غالبا، إذا مل يعُد عىل املحرم، ألنها حيوانات ليس 

من عادته��ا االفرتاس، ويس��تطيع املحرم التخلص 

منها باالبتعاد عن أماكن وجودها، خصوصا يف هذا 

الوقت الذي كرثت فيه وس��ائط النق��ل، وكادت أن 

تنقرض فيه هذه الوحوش، والله أعلم.

❊ ❊ ❊
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الخاتمة 

   

الحم��د لله الذي بنعمته تت��م الصالحات، وبتوفيقه 

تتحق��ق املقاص��د والغايات، وأزىك صل��وات الله 

وتس��ليمه ع��ىل املبعوث رحم��ة للعاملني، وحجة 

الله عىل الخلق أجمعني، نبي الرحمة وإمام الهدى 

عليه من الله أفضل الصاة وأتم التس��ليم، وعىل آله 

وأصحابه أجمعني. وبعد فهذه خامتة فيها جملة من 

النتائج أهمها ما يأيت:

1- رجح الباحثان وجوب دفع املحرم الصائل عليه 

وعىل من تلزمه حاميته، إذا مل ميكنه التخلص منه.

2- ترجح للباحثني عدم وجوب دفع املحرم الصائل 

ع��ىل ماله، الذي مل يبلغ نصاب��ا إذا أمكنه التخلص 

منه، ومل يكن الصائل معروفا بالرسقة.

3- ظه��ر لنا ع��دم وجوب الكف��ارة، يف دفع صائل 

مشهور بالرسقة، عىل مال بلغ نصابا.

��ح للباحثني وجوب الكف��ارة عىل املحرم،  4- ترجَّ

بقتله الحيوان الذي ال يعدو غالبا.

5- ينبغي للمحرم أن يبتعد عن حيوان ال يعدو غالبا، 

يظن صدور األذى منه.

          

 

        ❊ ❊ ❊

املصادر واملراجع

- بعد القرآن الكريم :

1-  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان املؤلف: 

محم��د بن حب��ان بن أحم��د بن حبان ب��ن معاذ بن 

َمْعب��َد، التميم��ي، أبو حاتم، الدارمي، البُس��تي، ت 

354ه��� ترتي��ب: األمر عاء الدين ع��يل بن بلبان 

الفاريس739 ه�، حققه وخرجه شعيب األرنؤوط، 

النارش مؤسسة الرسالة، بروت، ط 1، 1408 ه�.

2- أح��كام القرآن املؤلف: أحم��د بن عيل أبو بكر 

ال��رازي الجص��اص الحنفي، ت370ه���، تحقيق 

عبد الس��ام محمد عيل شاهني النارش: دار الكتب 

العلمية بروت، ط 1، 1415ه� ،1994م.

3- أحكام القرآن املؤلف: عيل بن محمد بن عيل، 

أبو الحسن الطربي، امللقب بعامد الدين، املعروف 

بالكيا اله��رايس، ت 504ه�، تحقيق موىس محمد 

وعزة عبد عطية النارش: دار الكتب العلمية، بروت، 

ط 2، 1405 ه�. 

4- أح��كام الق��رآن البن العريب املؤل��ف: القايض 

محم��د بن عبد الل��ه أبو بكر بن الع��ريب املعافري 

االش��بييل املال��ي، ت 543ه��� راجع��ه وخ��رج 

أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا النارش: 

دار الكت��ب العلمي��ة، ب��روت، ط 3، 1424 ه��� -  

2003 م

5- أسهل املدارك )رشح إرشاد السالك يف مذهب 

اإلمام مال��ك( املؤلف: أبو بكر بن حس��ن بن عبد 

الله الكش��ناوي، ت 1397 ه�، النارش: دار الفكر، 
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بروت، ط 2.

6- اإلرشاف عىل نكت مس��ائل الخاف: للقايض 

عب��د الوهاب بن عيل بن ن��رص البغدادي املالي، 

ت 422ه���، تحقيق د. محمود بن مجيد الكبييس، 

دار اإلمام مالك، أبو ظبي.

7-  اكامل املعلم بفوائد مس��لم املؤلف: القايض 

عياض بن موىس بن عي��اض بن عمرون اليحصبي 

الس��بتي، ت 544ه�، تحقيق: محمد حسن محمد 

حسن، دار الكتب العلمية بروت، ط 1، 1427ه�.

8- البح��ر املحيط يف التفس��ر املؤلف: أبو حيان 

محمد بن يوس��ف بن عيل بن يوسف بن حيان أثر 

الدين األندليس، ت 745ه�، تحقيق صدقي محمد 

جميل النارش: دار الفكر – بروت الطبعة:1426ه�. 

9-   بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتيب الرشائ��ع املؤلف: 

عاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساين 

الحنف��ي، ت 587ه���، الن��ارش: مركز أهل س��نت 

بركات رضا، ط 1، 2004م.

10- بلغ��ة الس��الك ألق��رب املس��الك املعروف 

بحاش��ية الص��اوي عىل ال��رشح الصغ��ر )الرشح 

الصغ��ر للش��يخ الدردي��ر لكتاب��ه املس��مى أقرب 

املس��الك لَِمْذَه��ِب اإْلَِم��اِم َمالِ��ٍك( املؤلف: أبو 

العباس أحمد بن محمد الخلويت، الشهر بالصاوي 

املال��ي، 1241ه�، الن��ارش: دار املعارف، بدون 

طبعة.

11- البناي��ة رشح الهداي��ة املؤل��ف: أب��و محم��د 

محم��ود بن أحم��د بن موىس بن أحمد بن حس��ني 

الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى، 855ه�، النارش: 

دار الكت��ب العلمي��ة -  ب��روت، ط 1، 1420 ه� -  

2000 م.

12-  تبي��ني الحقائ��ق رشح كن��ز الدقائق وحاش��ية 

��لِْبيِّ املؤل��ف: عث��امن ب��ن ع��يل ب��ن محجن  الشِّ

البارع��ي، فخر الدي��ن الزيلعي الحنف��ي، ت 743 

ه���، املطبعة الكربى األمرية، ب��والق، القاهرة، ط 

1 ،1313ه�.

13- تحف��ة املحت��اج يف رشح املنه��اج املؤلف: 

أحمد بن محمد بن عيل بن حجر الهيتمي، مبراجعة 

وتصحيح لجنة من العلامء النارش: املكتبة التجارية 

الك��ربى مبرص لصاحبها مصطف��ى محمد، 1357 

ه� -  1983م.

14- تفسر اإلمام الش��افعي املؤلف: الشافعي أبو 

عب��د الله محم��د بن إدريس بن العب��اس بن عثامن 

بن ش��افع بن عبد املطلب بن عب��د مناف املطلبي 

 الق��ريش امل��ي، ت 204ه���، جم��ع وتحقي��ق: 

د. أحم��د ب��ن مصطف��ى الف��رَّان أطروح��ة دكتوراه 

النارش: دار التدمرية – السعودية، ط 1: 1427ه�.

15- التلق��ني يف الفقه املالي املؤلف: أبو محمد 

عب��د الوهاب بن عيل ب��ن نرص الثعلب��ي البغدادي 

املالي، ت 422ه���، تحقيق ايب أويس محمد بو 

خبزة الحس��ني التطوان، دار الكتب العلمية، ط 1، 

1425ه�- 2004م.

16- التنوي��ر رشح الجامع الصغر املؤلف: محمد 

ب��ن إس��امعيل ب��ن ص��اح ب��ن محمد الحس��ني، 

الكحاين ث��م الصنعاين، املع��روف  باألمر، ت: 

��د إس��حاق محمد  1182ه���، املحق��ق: د. محمَّ

إبراهيم،: مكتبة دار السام، الرياض، ط 1، 1432 

ه� -  2011 م
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17- تهذي��ب اللغ��ة املؤلف: محمد ب��ن أحمد بن 

األزهري الهروي، أبو منصور، ت 370ه�، تحقيق: 

محم��د ع��وض مرعب الن��ارش: دار إحي��اء الرتاث 

العريب – بروت، ط 1، 2001م.

18- تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكاته 

املؤل��ف: محم��د أرشف ب��ن أم��ر ب��ن ع��يل بن 

حيدر، رشف الحق، الصديق��ي، العظيم آبادي. ت 

1329ه�، النارش: دار الكتب العلمية – بروت، ط 

2، 1415 ه�.

19- التهذي��ب يف اختص��ار املدون��ة: املؤل��ف: 

خلف بن أيب القاسم محمد، األزدي القرواين، أبو 

س��عيد ابن الربادعي املالي، ت 372ه�، دراس��ة 

وتحقيق: د. محمد األمني ولد محمد سامل النارش: 

دار البحوث للدراس��ات اإلسامية وإحياء الرتاث، 

ط 1، 1423 ه� -  2002 م.

20- التوضي��ح لرشح الجام��ع الصحيح املؤلف: 

ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن 

أحمد الشافعي املرصي، ت  804ه�،: دار الفاح 

للبحث العلمي وتحقيق الرتاث النارش: دار النوادر، 

دمشق، ط 1، 1429 ه� -  2008 م.

21- جام��ع البيان يف تأويل القرآن املؤلف: محمد 

ب��ن جرير ب��ن يزيد بن كث��ر بن غال��ب اآلميل، أبو 

جعفر الطربي، ت 310ه���، تحقيق: أحمد محمد 

ش��اكر النارش: مؤسسة الرس��الة ط 1، 1420 ه� -  

2000 م.

22- الجامع ألح��كام القرآن املعروف ب)تفس��ر 

القرطبي( املؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين 

القرطبي، ت 671ه�، تحقيق: عبد الرزاق املهدي 

النارش: دار الكتاب العريب بروت.

23- جمه��رة اللغ��ة املؤل��ف: أبو بك��ر محمد بن 

الحس��ن ب��ن دري��د األزدي، ت 321ه���، تحقيق: 

رمزي منر بعلب��ي النارش: دار العل��م للمايني – 

بروت ط 1، 1987م.

24- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر، املؤلف: 

محمد بن أحم��د بن عرفة الدس��وقي املالي، ت 

1230ه�، الن��ارش: دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ، 

عدد األجزاء: 4.

25- حاش��ية الع��دوي ع��ىل رشح كفاي��ة الطالب 

الرب��اين املؤلف: أبو الحس��ن، عيل ب��ن أحمد بن 

مكرم الصعي��دي الع��دوي، ت 1189ه�، تحقيق: 

يوسف الش��يخ محمد البقاعي النارش: دار الفكر – 

بروت، تاريخ النرش:1994م. 

26- حاش��ية عمرة املؤلف: أحمد الربليس عمرة 

الن��ارش: رشك��ة مصطف��ى الب��ايب الحلب��ي وأوالده 

مبرص، ط 3، 1956م.

س��امة  أحم��د  املؤل��ف:  قلي��ويب  حاش��ية   -27

القلي��ويب، النارش: رشك��ة مصطفى الب��ايب الحلبي 

وأوالده مبرص، ط 3 ، 1956م.

28- الح��اوي الكبر: لإلمام أيب الحس��ن عيل بن 

محمد بن حبيب البرصي امل��اوردي، ت 450ه�، 

تحقي��ق عبدالل��ه محمد نجي��ب عوام��ة، دار إحياء 

الرتاث العريب لبنان،1430م.

29- الحجة عىل أهل املدينة املؤلف: أبو عبد الله 

محمد بن الحس��ن بن فرقد الش��يباين، ت 189ه�، 

تحقي��ق: مهدي حس��ن الكياين الق��ادري النارش: 
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عامل الكتب – بروت، ط 3. 

30- الذخ��رة املؤلف: أبو العباس ش��هاب الدين 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املالي الش��هر 

بالقرايف، ت 684ه�، تحقيق: أحمد عبد الرحمن، 

النارش: دار الكتب العلمية-  بروت، ط 2، 2008م.

31- رد املحت��ار عىل الدر املخت��ار املؤلف: ابن 

عابدين، محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمش��قي الحنف��ي، ت 1252ه���، الن��ارش: دار 

املعرفة بروت، ط 2، 1428ه� -  2007م.

32- السنن الكربى املؤلف: أحمد بن الحسني بن 

ْوِجردي الخراس��اين، أبو بكر  عيل بن موىس الُخرْسَ

البيهقي، ت 458ه� تحقيق: محمد عبد القادر عطا 

النارش: دار الكت��ب العلمية، بروت، ط 3، 1424 

ه�.

33- الس��يل الج��رار املتدفق ع��ىل حدائق األزهار 

املؤل��ف: محمد بن ع��يل بن محمد ب��ن عبد الله 

الشوكاين اليمني )املتوىف: 1250ه�( النارش: دار 

ابن حزم، ط 1. 

34- رشائع اإلس��ام يف مس��ائل الح��ال والحرام 

املؤلف: أبو القاس��م نجم الدين جعفر بن الحسن، 

ت 676ه�، دار العلوم للطبع والنرش، ط 4، 1436. 

35- رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك املؤلف: 

محمد بن عبد الباقي بن يوس��ف الزرقاين املرصي 

األزهري تحقي��ق: نجيب املاجدي وأحمد عوض، 

املكتبة العرصية بروت، 1429ه� 1429م.

36- الرشح املمت��ع عىل زاد املس��تقنع املؤلف: 

محمد بن صالح بن محمد العثيمني، ت 1421ه�، 

النارش: دار ابن الجوزي، ط 1، 1428 ه�. 

37- رشح مخت��رص خلي��ل للخ��ريش املؤل��ف: 

محمد بن عبد الل��ه الخريش املالي أبو عبد الله، 

1101ه�، النارش: دار الفكر للطباعة – بروت.

38- صحيح البخاري: لإلمام محمد بن إس��امعيل 

ب��ن إبراهي��م البخ��اري، ت 256 ه���، دار الكتب 

العلمية بروت.

39- صحيح مس��لم ب��رشح إكامل املعل��م بفوائد 

القش��ري  مس��لم: لإلم��ام مس��لم ب��ن الحج��اج 

النيس��ابوري، ت 261 ه���، دار الكت��ب العلمي��ة 

بروت.

40- عمدة القاري رشح صحيح البخاري املؤلف: 

أب��و محمد محم��ود بن أحمد بن م��وىس بن أحمد 

بن حس��ني الغيتاىب الحنفى ب��در الدين العينى، ت 

855ه�، النارش: دار إحياء الرتاث العريب – بروت. 

41- ع��ون املعب��ود رشح س��نن أيب داود، ع��ون 

املعبود رشح س��نن ايب داود للعامة الشيخ محمد 

ش��مس حق العظي��م أب��ادي الهن��دي، دار الكتب 

العلمية – بروت، ط 2، 1415 ه�. 

42- فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري لإلمام 

الحاف��ظ أحمد ب��ن عيل بن حجر العس��قاين، ت 

852 ه���، تحقي��ق: محمد ف��ؤاد عب��د الباقي، دار 

الكتب العلمية، بروت، ط 1، 1410ه� 1989م.

43- القوان��ني الفقهية املؤلف: أبو القاس��م محمد 

بن أحمد ب��ن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي 

الغرناطي، ت 741ه�، مؤسسة املختار للنرش.

44- كت��اب التعريفات املؤلف: عيل بن محمد بن 

عيل الزين الرشيف الجرجاين، ت 816ه�، ضبطه 

وصححه جامعة من العلامء بإرشاف النارش النارش: 
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دار الكتب العلمية بروت 1403ه� .

45- كشاف القناع عن منت اإلقناع املؤلف: منصور 

ب��ن يونس بن ص��اح الدين ابن حس��ن بن إدريس 

البهوىت ، ت1051ه�، النارش: عامل الكتب.

46- لس��ان الع��رب املؤلف: محمد ب��ن مكرم بن 

عىل، أبو الفضل، جامل الدين ابن منظور األنصاري 

الرويفعى اإلفريقى، ت 711ه�، النارش: دار صادر 

– بروت، ط 3 -  1414 ه�.

47- املبس��وط املؤلف: محمد ب��ن أحمد بن أيب 

سهل شمس األمئة الرسخيس، ت 483ه�، النارش: 

دار املعرفة بروت، 1414ه� -  1993م.

48- املحك��م واملحي��ط األعظ��م املؤل��ف: أبو 

الحس��ن عيل بن إسامعيل بن س��يده املريس، ت: 

458ه���، تحقيق: عبد الحميد هنداوي النارش: دار 

الكتب العلمية – بروت، ط 1، 1421 ه� -  2000 

م.

49- املح��ىل باآلثار املؤلف: أب��و محمد عيل بن 

أحمد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري 

)املت��وىف: 456ه���( النارش: دار الفك��ر – بروت 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

50- املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام 

أيب حنيف��ة املؤلف: برهان الدين محمود بن أحمد 

ب��ن عبد العزيز بن عمر بن َم��ازََة البخاري الحنفي، 

ت 616ه���، تحقيق: عبد الكريم س��امي الجندي 

النارش: دار الكت��ب العلمية، بروت، ط 1، 1424 

ه� -  2004 م.

51- املس��تدرك ع��ىل الصحيح��ني املؤل��ف: أبو 

عب��د الله الحاك��م محمد ب��ن عبد الله ب��ن محمد 

ب��ن حمدويه بن نُعيم بن الحك��م الضبي الطهامين 

النيس��ابوري املعروف باب��ن البي��ع، ت: 405ه�، 

تحقي��ق: مصطف��ى عبد الق��ادر عطا، الن��ارش: دار 

الكتب العلمية، بروت، ط 1، 1411ه�– 1990م.

52- مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل املؤلف: أبو عبد 

الل��ه أحمد بن محم��د بن حنبل بن هال بن أس��د 

الش��يباين، ت 241ه�، حققه: ش��عيب األرنؤوط -  

عادل مرش��د، وآخرون إرشاف: د عب��د الله بن عبد 

املحس��ن الرتيك النارش: مؤسس��ة الرس��الة، ط 1، 

1421 ه� -  2001م.

53- املطلع ع��ىل ألفاظ املقن��ع املؤلف: محمد 

ب��ن أيب الفت��ح ب��ن أيب الفض��ل البع��يل، أب��و عبد 

الله، ش��مس الدين، ت 709ه���، املحقق محمود 

األرناؤوط وياس��ني محمود الخطيب النارش: مكتبة 

السوادي للتوزيع: ط 1، 1423ه�

54- معج��م اللغ��ة العربي��ة املع��ارصة املؤلف: د 

أحم��د مخت��ار عبد الحمي��د عم��ر، ت 1424ه�، 

مبس��اعدة فريق عمل النارش، ع��امل الكتب: ط 1، 

1429 ه� -  2008 م.

55- معجم املؤلفني: عمر بن رضا بن محمد راغب 

ب��ن عبد الغن��ي كحال��ة الدمش��قي، ت 1408ه�، 

النارش: مكتبة املثنى بروت.

56- معج��م لغة الفقه��اء املؤل��ف: محمد رواس 

قلعج��ي، حامد صادق قنيبي الن��ارش: دار النفائس 

للطباعة والنرش، ط 2، 1408 ه� -  1988 م.

57- مغني املحتاج اىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: 

املؤلف الش��يخ ش��مس الدين محمد بن الخطيب 

الرشبيني، ت 977ه�، دار املعرفة، بروت لبنان ط 
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2، 1425ه�_ 2004م.

58- املغن��ي الب��ن قدام��ة املؤلف: موف��ق الدين 

عب��د الله بن أحمد بن محم��د بن قدامة الجامعييل 

الدمش��قي الحنبيل، الش��هر بابن قدامة املقديس، 

ت 620ه�، حقق��ه د. محمد رشف الدين خطاب، 

النارش: دار الحديث القاهرة.

59- من��ار القاري رشح مخت��رص صحيح البخاري 

املؤل��ف: حمزة محمد قاس��م راجعه: الش��يخ عبد 

الق��ادر األرن��اؤوط عن��ي بتصحيحه ونرشه: بش��ر 

محمد عيون النارش: مكتبة دار البيان، دمشق سورية  

ومكتب��ة املؤي��د، الطائف  الس��عودية: 1410 ه� -  

.1990

60- مواه��ب الجلي��ل يف رشح مخت��رص خلي��ل 

املؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 

بن عب��د الرحم��ن الطرابليس املغ��ريب، املعروف 

بالحطاب الرُّعيني املالي، ت 954ه�، دار الفكر، 

ط 3، 1992م.

61- نيل األوطار: محمد بن عيل بن محمد بن عبد 

الله الشوكاين اليمني )املتوىف: 1250ه�( تحقيق: 

عصام الدين الصبابطي النارش: دار الحديث مرص، 

ط 1، 1413ه� -  1993م.

❊ ❊ ❊


