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 دراسة فقهية مقارنة:أحكام اجلراد يف الفقه اإلسالمي
 عبدهللا بن عايض بن عبداهلادي آل عبداهلادي.د
األستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية العلوم واآلداب ابملخواة يف جامعة الباحة
:امللخص

 وهذ، وقذذد قسذ الباحذ حبثذم إىل مإلدمذذة، دراسذذة هإلةيذذة مإلارنذذة: هذ ا البحذ يتحذذدع ذ أحكذذام ااذراد ف الاإلذذم اإلسذ م
، وجعذ الباحذ اخلطذة إىل مبحثذن،  ويطذة البحذ،  وأهذدا البحذ،  وأمهية املوضذو وأسذباا ايتيذار، االهتتاحية:حتتوي لى
 وجعل ذذم ف، حك ذذام الاإلةي ذذة املتعلإل ذذة ابا ذراد ف العب ذذادا: ف ا: و: مث جع ذ الباح ذ املبح ذ ا، وف ك ذ مبح ذ ذذد مطال ذ
 مث.  وجعلذذم ف مخسذذة مطالذ كذ ل، حكذذام الاإلةيذذة املتعلإلذذة اباذراد ف املعذذام: ف ا:  مث جعذ املبحذ الثذذا. مخسذذة مطالذ
 وقذذد بذذن الباح ذ م ذ ي ذ ه ذ ا البح ذ أن كث ذ ا م ذ املسذذا،  مث هةذذرا املدذذادر واملراج ذ، ايت ذت الباح ذ حبث ذم أبه ذ الاتذذا
 مث بذن الذراجا الذ ي ةذر لذم ف،  وقذد أورد أقذوا الاإلةذاء ف كذ مسذةلة وأدلذة كذ قذو،بن الاإلةاء
 حم ُّ ي،املتعلإلة اباراد
،حكذذام متعلإلذذة بدياذذم: هكثذ مذ هذ ا،حكذذام: وقذذد ةذذر للباحذ مذ يذ البحذ حاجذذة الاذذاا ملعرهذذة هذ ا.تلذ املسذذةلة
 ومشوهلذا لكذ شذؤون، و ةذر لذم كذ ل سذعة الشذريعة اإلسذ مية،

 وكذ ل ببذاا املعذام،  وهلا تعلق بباا العبذادا،و باد ربم
. واحلمد هلل را العاملن، وأهنا صاحلة لك زمان ومكان، احليا

. أحكام؛ هإلةية؛ ااراد؛ مسا هإلةية؛ دراسة هإلةية مإلارنة:الكلمات املفتاحية
This Research Addresses Provisions Related to Locusts in Islamic Jurisprudence: A Comparative
Jurisprudential Study
Dr. Abdullah Bin Ayed Bin AbudalHadi Al abudalHadi
Associate Professor, Department of Islamic Studies
Faculty of Science and Arts in Al-Makhwah at Al-Baha University

Abstract:
The researcher divided his research into an introduction، which contains: the opening، the importance of the
subject and the reasons for its selection، the objectives of the research، and the research plan. The researcher made
the plan into two topics، and in each topic, there are several requirements, Then the researcher made the first topic
which addresses the jurisprudential provisions related to locusts in worship، and made it into five requirements.
Then he made the second topic which addresses jurisprudential provisions related to locusts in transactions and
made it into five requirements as well. Then the researcher concluded his research with the most important results ،
then the index of sources and references, The researcher has showed، through this research، that many issues
related to locusts are subject to disagreement among jurists، and he mentioned the sayings of jurists in every matter
and evidence of every saying and showed the outweighing opinion according to his view in this matter. The
researcher realized، through the research، the need of people to know these provisions، whereas many of these
provisions are related to their religion and the worship of their Lord، and they have to do with the acts of worship،
as well as transactions، and he also realized the capacity of Islamic law، and its coverage of all life affairs، and that
it is valid for every time and place.
Keywords: Judgments, Jurisprudence, Locusts, Juristic Questions, A Comparative Juristic Study.
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د .بدهللا ب

ايض ب

بداهلادي آ

بداهلادي :أحكام ااراد ف الاإلم اإلس م  :دراسة هإلةية مإلارنة.

مقدمة:

إن احلمد هلل حنمد  ،ونستعيام ،ونستغار  ،ونستةديم ،ونعوذ ابهلل م شرور أناساا ،وم سيئا أ مالاا،
م يةد هللا ه مض لم ،وم يضل ه هادي لم ،وأشةد أن ال إلم إال هللا وحد ال شري لم ،وأشةد أن
حممدا بد ورسولم ،أدى ا:مانة ،وبلغ الرسالة ،وندا ا:مة ،وجاهد ف هللا حق جةاد  ،صلى هللا ليم و لى
ً
تسليما كث ًا،
آلم ا:طةار ،وصحبم ا:ييار ،م املةاجري وا:ندار ،وم تبعة إبحسان إىل يوم الدي  ،وسل
ً
أما بعد:
هإن م أ ظ الاع  ،أن يوهق هللا العبد املسل لطل العل الشر امة ،ولعل الاإلم ياصة؛ إذ بم
يدحا املسل ملم ،ويعبد ربم مبا شر م ،هبالعل تُعر السا هيؤي هبا ،وبم تعر البد هيح رها ويبتعد ماةا،
وبم يعر احل هيكتاى بم ،وبم يعر احلرام هيبتعد ام.
وم املعلوم أن ااراد أمة م ا:م اليت أح هللا أكلةا ،وهلا أحكام هإلةية جي لى طال العل
معرهتةا ،وتعلي الااا إايها.
وقد استخر هللا أن أمج ف ه ا البح ا:حكام الاإلةية املتعلإلة اباراد ،وأن أسة ولو بش ء يس ف
ه ا اجملا  ،وأسة هللا أن جياباا الزل وأن يوهإلاا لداحل الإلو والعم .
مشكلة البحث:
هااك حاجة ماسة للتعر لى ا:حكام الاإلةية املتعلإلة اباراد ف الاإلم اإلس م  ،ومعرهة ك م العلماء
هيةا ،إال أن أغل ه ا ا:حكام متااثر ف بطون الكت  ،واليت حيتاج هيةا الباح ااةد الكب امعةا ومعرهة
أقوا العلماء ف ك مسةلة وبيان الراجا هيةا..
وحياو ه ا البح أن جيي لى السؤا الر يس التايل:
ما مدى معرهة طال العل  ،وك ل امة الااا :حكام ااراد ف الاإلم اإلس م  ،ومدى معرهتة
خب

العلماء ف ه ا:حكام؟
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 .1كثر سؤا املةتمن اباراد مسا لم الاإلةية ،وما يتعلق هبا م أحكام
 .2وجود تدرها ياطئة م الااا ف بعض ما يتعلق ببعض أحكام ااراد كالوقو ف الراب ف بعص
صور بي ااراد ،جيدر التابيم ليةا ،والتح ير ماةا.
 .3حاجة الااا ملعرهة أحكام ااراد ،هكث م ه ا:حكام متعلإلة بديام ،و باد ربم ،سواء ف ابا
العبادا  ،أو املعام .
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 .4قلة البح ف ه ا املوضو حبثاً هإلةياً معاصراً ُمارداً.
أهداف البحث:
 .1بيان سعة الشريعة اإلس مية ،ومشوهلا لك شؤون احليا  ،وأهنا صاحلة لك زمان ومكان.
 .2مج ا:حكام الاإلةية املتعلإلة اباراد ف حب واحد ،جيم شتا ه ا املوضو املتارق ف بطون
الكت  ،ليسة االستااد مام
 .3اإلسةام ف زايد الو لدى أهراد اجملتم  ،يدوصاً حميب ااراد.
الدراسات السابقة:

بعد البح والتحري تبن للباح أنم مل جيد م مج أحكام ااراد ف حب واحد مستإل .

خطة البحث:
تشتم اخلطة لى مإلدمة ،ومبحثن ،ويامتة مث الاةارا:
املإلدمة :وحتتوي لى :االهتتاحية ،ومشكلة البح  ،وأمهية املوضو وأسباا ايتيار  ،وأهدا
ويطة البح وه :
املبح ا:و  :ا:حكام الاإلةية املتعلإلة اباراد ف العبادا  ،وهيم مخسة مطال :
املطل ا:و  :التعريف اباراد.
املطل الثا  :طةار املاء م ااراد أو روثم.
املطل الثال  :ه ااراد م صيد الرب أو صيد البحر.
املطل الراب  :قت احملرم للجراد إذا كان مارتشا الطريق.
املطل اخلامس :جزاء قت احملرم للجراد ،أو قتلم ف احلرم.
املبح الثا  :ا:حكام الاإلةية املتعلإلة اباراد ف املعام  ،وهيم أربعة مطال :
املطل ا:و  :الراب ف غ ا:صاا الستة.
املطل الثا  :الراب ف ااراد.
املطل الثال  :احلد ف سرقة ااراد م شخص متلكم.
املطل الراب  :ذكا ااراد
اخلامتة ،وذكر هيةا الباح أه الاتا اليت توص إليةا الباح ف حبثم.
مث قدم الباح هةارا لمية للمدادر واملراج .
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د .بدهللا ب

ايض ب

بداهلادي آ

بداهلادي :أحكام ااراد ف الاإلم اإلس م  :دراسة هإلةية مإلارنة.

منهج البحث:

ا تمد الباح ف البح لى املاةجية اآلتية:
املاة االستإلرا  :وذل بتتب ا:حكام الاإلةية املتعلإلة ابملوضو .
املاة االستاباط  :وذل ابملإلارنة والرتجيا بن أقوا الاإلةاء ف املسا اليت قام الباح برتجيحةا.
وكان ماة البح لى الاحو التايل:
 .1مج ما يتعلق هب ا البح  ،م أغل املدادر اليت تكلمت ه ا املوضو .
 .2ترتي املسا حس ا:بواا الاإلةية.
.3
.4

.5
.6
.7
.8

زو اآلاي الإلرآنية ب كر السور ورق اآلية ،م كتابتةا ابلرس العثما .
زو ا:حادي الابوية إىل املدادر املعتمد  ،ب كر رق اجمللد والداحة ورق احلدي  ،هإن كان
احلدي ف الدحيحن أو أحدمها اكتاى الباح ابلعزو لم ،وإن كان ف غ مها ذكر الباح م
أيرجم م أه السا  ،م ذكر ك م أه العل ف بيان درجتم.
التعريف اب:لااظ الوارد ف البح .
وض يامتة ف هناية البح توضا أه ما توص إليم الباح م نتا .
االلتزام بع ما الرتقي وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
وض هةارا لمية للمدادر واملراج ختدم البح .

املبحث األول :األحكام الفقهية املتعلقة ابجلراد يف العبادات ،وفيه مطالب:
املطلب األول :التعريف ابجلراد.
ااراد :مج ٌ :ومارد َجراد وهو اس يإل لى ال كر وا:نثى .وليس ااَر ُاد ب ك ٍر للجراد  ،وإمَّنا هو اس
ٍ
جاس ،كالبإلر والبَذ َإلَرِ ،والتمر والتمر  ،واحلمام واحلمامة ،وما أشبم ذل (.)1
أيت َجَر ًادا لى َجَر َاد " وكإلوهل  " :رأيت نعاما
وقي  :ااراد ال كر ،وااراد اُ:نْذثَى ،وم ك مة  " :ر ُ
لى َنع َامة "(.)2
ويإلا لل مك ِر ماةا :العاظُ  ،ولألنثى الدمابساء .ويإلا هلا مأو ما تبدوِ :
السروُ ،مثم الدماب ،الواحد داب ٌ ،مثم
ُ
الكتاانة ،مثم اخلياانة ،هإذا طلعت أجاحتم هةو الغوغاء ،وذل حن ميوج بعضم ىف بعض ،هإذا بد هيم ا:لوان،
واصار ال كور ،واسود اإلانع مسى جرادا حيائ (.)3
( )1ياظر :الدحاح اتج اللغة وصحاح العربية  ،456 /2وخمتار الدحاح (ص ،)56 :واملطل لى ألااظ املإلا (ص ،)211 :ومعج اللغة العربية املعاصر .361 /1
( )2ياظر :احملك واحمليط ا :ظ .315 /7
( )3ياظر :التلخيص ف معرهة أمساء ا:شياء (ص ،)389 :واحملك واحمليط ا :ظ  ،315 /7وموسو ة الط واحليوان ف احلدي الابوي (ص)129 :
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أرض جمرود  ،إِذا أك ااراد نبتةا(.)1
ومس ااراد َجَر ًادا :نم جيرد ا:رض هيةك ما ليةا ،ومسيت ٌ

وااراد :هديلة م احلشرا املستإليما ا:جاحة( ،)2تتحرك ابلإلاز ،وأنوا ةا كث  ،يُضرا هبا املث ُ ف
الكثر  ،وه ضار جدًّا ابلزرو والثمار(.)3
وللجراد ستة أرج  :يدان ف صدرها ،وقا متان ف وسطةا ،ورج ن ف مؤيرهتا ،وف طرها رجليةا
ماشاران(.)4
وااراد م احلشرا اليت تاإلاد لر يسةا هيجتم كالعسكر ،إذا سار وطار أولم تتاب مجيعم ،وإذا نز أولم
نز مجيعم ،ولعابم س انق للابا ال يإل لى ش ء مام إال أهلكم(.)5
وقد ورد ذكر ااراد ف الإلرآن الكرمي ف موضعن ومها:
املوض ا:و  :ذكر هللا ااراد لى أنم جا ٌد م جاد هللا يع ا بم م يشاء م باد  ،قا
ض َا ِاد والدمم آاي ٍ ُّم َا م ٍ
تعاىل﴿ :هَة َْر َس ْلاَا َلَْي ِة ُ الطُّوهَا َن َو ْ
استَك َْربُواْ َوَكانُواْ قَذ ْوماً
د َ هَ ْ
ااََر َاد َوالْ ُإل مم َ َوال م َ َ َ َ
ِ
ن﴾(.)6
ُّْجم ِرم َ

قا االمام اب الإلي ( :وهو جاد م جاود هللا ضعيف اخللإلة جي الرتكي  ،هيم يلق سب حيواان ،
هإذا رأيت ساكر قد أقبلت أبدر جاداً ال مرد لم وال حيدى مام دد وال د  ،هلو مج املل ييلم ورجلم
ب د ملا أمكام ذل  ،هانظر كيف ياساا لى االرض كالسي هيغشى السة وااب
ودوابم وس حم ليدد
والبدو واحلضر ،حىت يسرت نور الشمس بكثرتم ،ويسد وجم السماء أبجاحتم ،ويبلغ م ااو إىل حي ال يبلغ
طا ر أكرب جااحن مام ،هس املعط م ال ي بع ه ا اااد الضعيف ال ي ال يستطي أن يرد ناسم
حيواانً رام أي بلية لى العسكر أه الإلو والكثر والعدد واحليلة ،ه يإلدرون أبمجعة لى دهعم ب ياظرون
إليم يستبد أبقواهت دوهن وميزقةا ك ممزق ،وي ر ا:رض قاراً ماةا وه ال يستطيعون أن يردو  ،وال حيولوا بيام

( )1ياظر :مجةر اللغة .446 /1
( )2مستإليما ا:جاحة :االس العلم لم هو )Orthoptera( :وه رتبة م احلشرا تتب صاف ااااحيا  ،وتستخدم ااراد االهتزازا لتحديد موق أهرادها
اآليري  .ياظر موق :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D
8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9#%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9
%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9_%D9
%83%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1

( )3ياظر :موسو ة الط واحليوان ف احلدي الابوي (ص.)129 :
( )4ياظر :املددر السابق.
( )5ياظر :املددر السابق.
( )6ا :را  :آية .133
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وبياةا ،وه ا م حكمتم سبحانم أن يسلط الضعيف م يلإلم ال ي ال مؤنة لم لى الإلوي هياتإل بم مام ،وياز
بم ما كان حي ر مام ،حىت ال يستطي ل ل رداً وال صرهاً)(.)1
املوض الثا  :جاء ذكر ااراد ف الإلرآن الكرمي اد يروج الااا يوم الإليامة م قبوره وشد هز ة ،
كااراد املاتشر بك اجتا  ،قا تعاىل﴿ :يشمعاً أَبداره ََيْرجو َن ِم ْاَ:ج َد ِ
اع َكةَ مهنُْ َجَر ٌاد ُّماتَ ِشٌر﴾ (.)2
ُ
ْ َ ُُ ْ ُ ُ َ ْ
والط ان ملساها شاسعة
وم جي يلق هللا هل ا ااراد م صغر حجمم قدرتم لى الإليام برح
وبعيد جداً.
وك ل الإلدر لى التكاثر ف أجواء خمتلاة حي ياتشر ف مااطق تض أربعاً وستن دولة ه معظ دو
إهريإليا حو يط االستواء ،وف آسيا تشم الدو شبم اازير العربية وهلسطن ولباان وسوراي وتركيا والعراق
وإيران وأهغانستان وابكستان واهلاد وحدود ما كان يسمى "االحتاد السوهييت" املتامخة :هغانستان وإيران وتركيذا(.)3
ويستطي ااراد أن يط ملساها بعيد  ،هتإلط ااراد الواحد ما ة كيلومرت ف اليوم الواحد ،وذل مبا
لديةا م قدر ضلية متكاةا م الرهرهة اباااحن ملد ترتاوح ما بن ست وست شر سا ة ،وه قدر
تسا دها لى اجتياز املوان املا ية وغ ها(.)4
هيمك للجراد املةاجر أن يإلط مساهة تبلغ آال الكيومرتا ي ث ع أسابي  ،ويتمك م بور
البحر ملساهة 500كيلو مرت ،أو أكثر .هسبحان اخلالق(.)5
املطلب الثاين :طهارة املاء من اجلراد أو روثه.
ااراد م احلشرا الطاهر حياً وميتاً ( ،)6حلدي اب مر قا  :قا رسو هللا صلى هللا ليم وسل :
ان :هَالْ َكبِ ُد و ِ
ِ
اار ُاد ،وأَما الدمم ِ
ان .هَةَما الْميذتَذتَ ِ
ان ،وَدم ِ
ِ
الط َحا ُ "(.)7
ان :هَ ْ
"أُحلم ْ
َْ
َ
ت لَاَا َمْيذتَذتَ َ َ
َ
احلُو ُ َو ََْ َ

( )1ماتاح دار السعاد الب الإلي .252 /1
( )2الإلمر :آية .7
( )3ياظر :اإلشارا العلمية ف الإلرآن الكرمي بن الدراسة والتطبيق ،للدكتور :كارم السيد غاي ( .ص)280 :
( )4املددر السابق.
( )5املددر السابق.
( )6ياظر :بدا الداا  ،79 /1ومواه االي  ،87 /1ومااه التحدي  ،132 /1احلاوي الكب  ،322 /1واجملمو شرح املة ا  .128 /1املغين الب قدامة
( ،)33 /1املبد ف شرح املإلا .219 /1
( )7أيرجم اب ماجم ف ساام  1073 /2برق ( ،)3218وأمحد مساد  15 /10برق ( ،)5723والشاهع ف مساد (ص ،)340 :واملاتخ م مساد بد ب
محيد (ص ،)260 :والدارقطين ف ساام  490 /5برق ( ،)4732والبيةإل ف السا الكربى  384 /1برق ( ،)1197والبغوي ف شرح الساة  244 /11برق
( ،)2803وقد صححم الشيخ ا:لبا ف إرواء الغلي ف ختري أحادي ماار السبي  ،164 /8وقا ك ل ف مازلة الساة ف اإلس م (ص( )9 :أيرجم البيةإل وغ
مرهو ا وموقوها وإسااد املوقو صحيا وهو ف حك املرهو :نم ال يإلا م قب الرأي).
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()1

وااراد م احلشرا اليت ليست هلا دم سا

 ،هااراد إذا وقعت ف املاء الطةور مث يرجت مام هةو

ابق لى طةارتم( ،)2وك ل إذا ماتت ف املاء الكث  ،أو الإللي (.)3
وك ل إذا قُطعت أو انادلت م ااراد بعض أجزا ةا ،هوقعت ف املاء ،هةو طاهر ،تبعاً مليتة
ااراد(.)4
وأما روث اجلراد ،فقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:
القول األول :طةار روع ااراد ،وهو امل ه
وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
ِ
دلِ ِف َمَرابِ ِ
ض الغَاَِ ،
 .1حبدي أنس ب مال رض هللا ام ،قا َ :كا َن الاِ ُّ
صلمى هللاُ َلَْيم َو َسلم َ يُ َ
ميب َ
دلِ ِف َمَرابِ ِ
ض الغَاَِ قَذْب َ أَ ْن يذُْب ََن امل ْس ِج ُد»(.)8
مثُم َِمس ْعتُمُ بذَ ْع ُد يذَ ُإلو ُ َ « :كا َن ي
َ
ُ
َ
ومرابض الغا ال ختلو م أبعارها وأبواهلا هد لى أهن كانوا يباشروهنا ف ص هت  ،ولو كانت جنسة ملا
صحت ص هت  ،ويإلاا ليةا ااراد لكونم مما يدا أكلم ،هلو أصاا االنسان روع جراد أو سإلط الروع ف
املاء ،هاملاء طةور(.)9
 .2قياا روع ااراد لى روع البإلر ،هإن روع البإلر لو كان جنساً لتاجست احلبوا اليت تدوسةا
البإلر ،هإن احلبوا ال تسل م روثةا ،هد لى طةار املاء ال ي وق هيم روع ااراد(.)10
اد احلااية( ،)5واملالكية( ،)6واحلاابلة(.)7

القول الثاين :جناسة روع ااراد ،وهو امل ه
واستد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :

اد الشاهعية( ،)11ورواية اد احلاابلة(.)12

( )1قا اب الإلي ف كتابم :زاد املعاد ( 102 /4وأو م حاظ ام ف اإلس م أنم تكل هب اللاظة ،هإلا  :ما ال ناس لم سا لة إبراهي الاخع و ام تلإلاها الاإلةاء)
( )2ياظر :بدا الداا  ،62 /1وااليتيار لتعلي املختار  ،15 /1ومواه االي  ،87 /1ومااه التحدي  ،132 /1احلاوي الكب  ،322 /1واجملمو شرح
املة ا  ،128 /1واملغين الب قدامة  ،33 /1واملبد ف شرح املإلا .219 /1
( )3ياظر :بدا الداا ف ترتي الشرا  ،79 /1والكاف ف هإلم أه املدياة  ،157 /1وهناية املطل ف دراية امل ه  ،248 /1وشرح ماتةى اإلرادا .107 /1
( )4ياظر :بدا الداا  ،200/1واحلاوي  ،322/1واملغين  ،74/1والشرح الكب ،184/1
( )5ياظر :تبين احلإلا ق  ،27 /1والبحر الرا ق شرح كاز الدقا ق  ،119 /1ومراق الا ح (ص)22 :
( )6ياظر :حاشية الداوي لى الشرح الدغ .19 /1
( )7ياظر :املغين الب قدامة  ،65 /2والشرح الكب لى منت املإلا .307 /1
( )8أيرجم البخاري ف صحيحم  ،94 /1برق احلدي  ،)429( :ومسل ف صحيحم  ،374 /1برق .)524(:
( )9ياظر :التابيم لى مشك اهلداية  ،359 /1وشرح التلإلن للمازري املالك  ،822 /1والشرح الكب لى منت املإلا  ،307 /1واملمت ف شرح املإلا .227 /1
( )10ياظر :املغين الب قدامة  ،66 /2واملبد ف شرح املإلا .220 /1
( )11ياظر :روضة الطالبن و مد املاتن  ،16 /1واجملمو شرح املة ا .550 /2
( )12ياظر :اهلداية لى م ه اإلمام أمحد (ص.)66 :
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ط هَة ََمَرِ أَ ْن
صلمى هللاُ َلَْي ِم َو َسلم َ الغَا ِ َ
 .1حبدي بد هللا اب مسعود رض هللا ام قا  َ« :تَى الاِ ُّ
ميب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َ
َح َجا ٍر ،هَذ َو َج ْد ُ َح َجَريْ ِ َ ،والتَ َم ْس ُ
َي ْ ُ َرْوثَةً هَةَتَذْيذتُمُ هبَا ،هَة َ
ت الثمال َ هَذلَ ْ أَج ْد ُ ،هَة َ
آتيَمُ بِثَ َثَة أ ْ
احلَ َجريْ ِ َوأَلْ َإلى المرْوثَةَ» َوقَا َ ِ َ :
س» (.)2()1
َ
«ه َ ا رْك ٌ
()3
هاحلدي د لى جناسة الروع ،وه ا يشم روع ااراد وغ .
 .2إن روع ااراد وجد هيم معَن الاجاسة؛ :نم مستخب وتستإل ر الطبا  ،م ما هيم م ننت را حة،
هةشبم روع غ املةكو م البةا (.)4
وا رتض لى ماسبق حبدي أنس ب مال رض هللا ام ،أن الايب صلى هللا ليم وسل كان يدل ف
مرابض الغا  ،هةو دلي لى دم جناسة روع ما يؤك حلمم(.)5
الراجا ف املسةلة:
يرتجا للباح بعد رض أقوا العلماء وأدلتة ف ه املسةلة الإلو ا:و  :وهو طةار روع ااراد،
:ن ااراد ح أكلم ،وهو يإلاا لى روع الغا وقد صا احلدي أبن الايب صلى هللا ليم وسل صلى ف
مرابض الغا  ،هلو كان روع ما يؤك حلمم جنساً مستإل راً لبيام الايب صلى هللا ليم وسل .
املطلب الثالث :هل اجلراد من صيد الب ،أو صيد البحر.

اتاق الاإلةاء لى جواز أك ااراد( ،)6حلدي اب مر رض هللا ام قا  :قا رسو هللا صلى هللا ليم
ان :هَالْ َكبِ ُد و ِ
ِ
اار ُاد ،وأَما الدمم ِ
ان .هَةَما الْميذتَذتَ ِ
ان ،وَدم ِ
ِ
الط َحا ُ "(.)7
ان :هَ ْ
وسل " :أُحلم ْ
َْ
َ
ت لَاَا َمْيذتَذتَ َ َ
َ
احلُو ُ َو ََْ َ
مث ايتلف الاإلةاء ف ااراد بكونم م صيد الرب ،أو م صيد البحر لى قولن:
القول األول :أن ااراد م صيد الرب ،وبم قا مجةور العلماء ،م احلااية( ،)8واملالكية( ،)9والشاهعية(،)10
واحلاابلة(.)11
أدلة ه ا الإلو :
( )1ه ا ركس :أي جنس ياظر :هتا الباري الب حجر .125 /1
( )2أيرجم البخاري ف صحيحم  43 /1رق احلدي ()156
( )3ياظر :اجملمو شرح املة ا  ،550 /2والاج الوهاج ف شرح املاةاج .409 /1
( )4ياظر :بدا الداا ف ترتي الشرا .62 /1
( )5ياظر :الشرح الكب لى منت املإلا  ،307 /1واملمت ف شرح املإلا .227 /1
( )6ياظر :مرات اإلمجا (ص ،)148 :واإلقاا ف مسا اإلمجا  ،310 /1واإلمجا الب املا ر (ص.)131 :
( )7سبق خترجيم قريبا .وهو صحيا كما تإلدم.
( )8ياظر :املبسوط للسريس  ،101 /4والعااية شرح اهلداية .85 /3
( )9ياظر :التاج واإلكلي  ،254 /4وماا االي .340 /2
( )10ياظر :احلاوي الكب  ،322 /1واجملمو شرح املة ا .296 /7
( )11ياظر :الكاف ف هإلم اإلمام أمحد  ،493 /1واملبد ف شرح املإلا .144 /3
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بد هللا ب أيب مار ،أنم أقب م معاذ ب جب وكع ا:حبار ف أ ٍ
من ِم
 .1مبا روي
ُانا ُحم ِر َ
ِ ِ
مرٍَ ،ح مىت إذا ُكاا ببَ ِ
عض الطمر ِيق وَكع ٌ لى ان ٍر يَدطَلِ َ ،ممر بم ِر ْج ٌ ِم
بَيت املَإلد ِا بعُ َ
ٍ ()1
ن هملمةما ونَ ِسى إحرامم ،مثُم ذَ َكر إحرامم هةلإلاها ،هلَما قَ ِ
هةي َ َجر َادتَ ِ
ي
د
ة
ديا
امل
ماا
د
َجراد
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
دةَ ااَر َادتَ ِ
ن لى ُ َمَر ،هإلا َ
وم لى ُ َمَر َ -ر ِض َ م
ص َكع ٌ قِ م
لت َم َع ُة  ،ه َإل م
اَّللُ َْامُ – َ
ود َي ُ
ال َإل ُ
وم ب َ لِ َ  )2(،لَ َعلم َ اي َكع ُ ؟( )3قا  :نذَ َع  .قا  :إ من ِمح ََ ُِحت ُّ ااَر َاد
ُ َم ُر َ -ر ِض َ م
اَّللُ َْامُ َ :-
ٍ
ِ ِ ِ
ما جعلت ىف نَ ِ
ِ ِ
اس َ ؟ قا ِ :درَمهَ ِ
لت ف
اجع ْ ما َج َع َ
ََ َ
ن .قا  :بَ ٍخ درَمهان َي ٌ م ماَة َجر َاد َ ،
نَ ِ
اس َ (.)4
ض ٍة ِم ْ طَ َع ٍام"
 .2ما روي اب باا أن رج سةلم حمرم أصاا جراد هإلا  " :يَ م
دد ُ
مق بِ ُإلْب َ
(.)5
صيد ااراد ف احلرم هإلا  :ال ،وهنى ام(.)6
 .3أن اب باا  -رض هللا اةما -سئ
ووجم الشاهد مما سبق :أن مإلتضاها إجياا اازاء لى صا د ااراد وهو حمرم ،هد لى أنم م صيد
الرب: ،نم لو كان م صيد البحر ما وج هيم جزاء(.)7
 .4أن ااراد نو م الديد يؤك  ،ويعيش جاسم ف الرب هةشبم الظباء ،وسا ر الط (.)8
القول الثاين :أن ااراد م صيد البحر ،قا بم م الدحابة أبو سعيد اخلدري ،واب باا ،وكع
االحبار رض هللا اة  ،وم التابعن رو ب الزب ( .)9وهو قو لبعض الشاهعية( ،)1ورواية احلاابلة( ،)2وداود
ب ل الظاهري(.)3
( )1الرج م ااراد أي الإلطي وااما ة الكث مام ،ياظر :املاتإلى شرح املوطة  ،245 /2ومشك احلدي وبيانم (ص)122 :
( )2أي م املتلبس هب ا الاع واملباشر لم ،وذل كةن كعبًا حكى لعمر الإلضية ومل يعزها إىل ناسم ،إَّنا قاهلا مطل ًإلا كاملخرب أو املستايت ،هإلا لم مر :وم ال ي هع
ذل ؟ .ياظر :الشاف ف شرح مساد الشاهع .388 /3
( )3وهل ا قا لم مر بعد ذل ولعل أنت املتلبس بم اي كع  ،إن مح حت ااراد؟! :ن كعبًا م مح  ،وأن إَّنا جعلت أتي اارادتن: ،ن م مح  ،ومح حت
ااراد ،وأنم أراد أن أبي اارادتن وتسر إليةما ،يد لى أن الإلوم ال ي أنت ماة حيبون ااراد ،وأن ه ا الوصف هي اتل ٌد ،ال أن ه ا ش ء معرو هب  .ياظر:
الشاف ف شرح مساد الشاهع 388 /3
( )4أيرجم مال ف املوطة  487 /1برق ( ،)1255والشاهع ف مساد  227 /2برق ( ،)894وأبو يوسف ف اآلاثر (ص )105 :برق احلدي ( ،)504و بد
الرزاق الداعا ف مداام  ،410 /4برق ( ،)8247واب أيب شيبة ف مداام  425 /3برق ( ،)15625والبيةإل ف السا الكربى  337 /5برق ( )10011وإسااد
احلدي صحيا أو حس كما ذكر ذل الاووي ف اجملمو شرح املة ا .332 /7
( )5أيرجم :الشاهع ف مساد  325 /1برق ( ،)846والبيةإل ف السا الكربى  337 /5برق ( ،)10012وف املعرهة السا واآلاثر  459 /7برق (،)10685
وصحا إسااد الاووي ف اجملمو شرح املة ا  ،332 /7واب حجر ف التلخيص احلب .597 /2
( )6أيرجم :الشاهع ف مساد  327 /1برق ( ،)849والبيةإل ف السا الكربى  338 /5برق ( ،)10013وصححم اب امللإل ف البدر املا .392 /6
( )7ياظر :مساد الشاهع .326 /1
( )8ياظر :املسا الاإلةية م كتاا الروايتن والوجةن  ،301 /1والكاف ف هإلم اإلمام أمحد  ،493 /1واحلاوي الكب .333 /4
( )9ياظر :احلاوي الكب .332 /4
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صلمى هللاُ َلَْي ِم َو َسلم َ ِف َح مج ٍة ،أ َْو ُ ْمَرٍ،
 .1حدي أيب هرير رض هللا ام ،قا َ :يَر ْجاَا َم َ الاِ ِ
ميب َ
ض ِرهب م ِأب ِ ِ ِ
ٍ
هَاستَذ ْإلبذلَاَا ِرج ِم جر ٍاد ،أَو ضر ِ
صلمى
َس َواطاَاَ ،ون َعالاَا ،هَذ َإلا َ الاِ ُّ
ْ َ ْ ٌ ْ ََ ْ َْ ٌ
ا م ْ َجَراد ،هَ َج َع ْلاَا نَ ْ ُُ ْ
ميب َ
ِ
ِ
صْي ِد الْبَ ْح ِر» (.)4
هللاُ َلَْيم َو َسلم َ ُ « :كلُوُ ،هَِإنممُ م ْ َ
 .2حدي جابر ب بد هللا ،وأنس ب مال  ،قاالَ :كا َن َر ُسو ُ هللاِ صلى هللا ليم وسل إِ َذا َد َا َلَى
ِ
ضمَُ ،واقْطَ ْ َدابَِرَُ ،و ُي ْ
ااََر ِاد ،قَا َ " :اللم ُة م أ َْهلِ ِ ْ
ْ
ااََر َاد ،اقْذتُ ْ كِبَ َارَُ ،وأ َْهل ْ ِصغَ َارَُ ،وأَهْ ِس ْد بذَْي َ
اشاا وأَرزاقِاا إِنم َِمسي ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ف تَ ْد ُو َلَى
الد َاء" ،قَا َ  :هَذ َإلا َ َر ُج ٌَ :اي َر ُسوَ هللا َكْي َ
ِأبَهْذ َواه ِة ْ َ ْ َم َع َ َ ْ َ َ َ ُ
ٍِ
َجاَ ِاد هللاِ بَِإلطْ ِ َدابِ ِرِ؟ قَا َ  :هَذ َإلا َ َر ُسو ُ هللاِ صلى هللا ليم وسل " :إِ مهنَا نذَثْذَرُ ُحو ٍ ِف
ُجْاد م ْ أ ْ
الْبَ ْح ِر".)5( .
ل ب أيب طال رض هللا ام قا ِ ْ :
صْي ِد الْبَ ْح ِر» (.)6
.3
«ااََر ُاد مثْ ُ َ
وا رتض لى ما سبق م االحادي أهنا إما ضعياة أو موضو ة ،ه يدا االحتجاج هبا ،ومل يدا ف
ااراد أنم م صيد البحر ال اب باا وال غ  ،وال م جي بإلولم حجة(.)7
بد هللا ب مرو ب العاص هللا ام ،قا ف ااراد« :إِمَّنَا ُه َو نذَثْذ ُر ُحو ٍ »(.)8
.4
ٍ ()9
«ااََر ُاد نذَثْذَرُ ُحو »
 .5كع االحبار رض هللا ام ،قا ْ :
قولم :أنم نثر حو جيوز للمحرم أكلم .م حدي
وا رتض لية أن كع جاء ما يد لى رجو
بد هللا ب أيب مار السابق وهيم أن مر رض هللا ام سة كع  :ما جعلت ف ناس ؟ بعد صيد للجراد
وهو حمرم هإلا كع  :درمهن ،هة ا دلي لى رجو م(.)10

( )1ياظر :املةما ف شرح الروضة والراهع .264 /1
( )2ياظر :شرح الزركش لى خمتدر اخلرق  ،339 /3والشرح الكب لى منت املإلا .309 /3
( )3ياظر :احلاوي الكب .332 /4
( )4أيرجم اب ماجم ف ساام  375 /4برق ( ،)3222وأبو داود ف ساام 171 /2برق ( ،)1853والرتم ي ف ساام  ،198 /3برق ( ،)850والبيةإل ف السا
الكربى  338 /5برق ( ،)10015وضعف احلدي اب حجر ف هتا الباري .621 /9
( )5أيرجم :اب ماجم ف ساام  1073 /2برق ( )3221واحلدي ضعام اب حجر ف هتا الباري الب حجر  ،621 /9وقا الشيخ ا:لبا (موضو ) ياظر :ضعيف
ااام الدغ وزايدتم (ص.)392 :
( )6أيرجم :بد الرزاق ف مداام  532 /4برق ( ،)8760وضعف ساد اب بد الرب ف االست كار .132 /4
( )7ياظر :االست كار .133 /4
( )8أيرجم :بد الرزاق ف مداام  531 /4برق ( .)8752اب أيب شيبة ف مداام  145 /5برق (.)24581
( )9أيرجم :اب ماجم ف ساام  1073 /2برق ( ،)3221واب أيب شيبة ف مداام  145 /5برق ( ،)24580وسا الرتم ي  ،332 /3برق (.)1823
( )10ياظر :شرح الزرقا لى املوطة .577 /2
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وك ل يرد لية  :أبن املروي

كع ا:حبار ،بدهللا ب

مرو ،إَّنا هو مةيوذ م أه الكتاا ،ال

نعل صحتم ،ول ل مل يك ا مر كعباً ،وال صدقم: ،نم يش أنم ل ذل م التورا (.)1
 .6أن ااراد مةكو ميتا ،هوج أن يكون كديد البحر(.)2
الراجح يف املسألة:
يرتجا والعل اد هللا الإلو ا:و  :وهو أن ااراد م صيد الرب ،وذل ملا سبق ذكر م ا:حادي
الدحيحة أو احلساة ،ولضعف ا:حادي الدالة لى أن ااراد م صيد البحر ،ومل يدا ف ااراد أبنم م صيد
البحر ،ال اب باا وال م حيت بإلولم ،ولو صا ذل ام هإلد ورد ما يد لى جو م ذل  ،كاب
باا وكع رض

اةما ،وغ مها.

املطلب الرابع :قتل احملرم للجراد إذا كان مفرتشا الطريق.
اتاق مجةور الاإلةاء لى حترمي صيد ااراد للمحرم ،وك ل قتلم مدا م وجود مسل وطريق ال جراد
هيةما (.)3
وأما إذا كان ااراد مارتشاً ف طريق احملرم ،وال جيد مسلكاً إال ليم ،هوطئم بإلدمم أو سار ليم بدابتم،
هإلد ايتلف العلماء ف ذل لى قولن:
القول األول :ال جزاء لى احملرم بإلت ااراد ،وال ضمان ليم ،وبم قا احلااية ( ،)4واملالكية( ،)5وهو
م ه الشاهعية( ،)6ورواية اد احلاابلة (.)7
وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
.1أن احملرم مضطر لإلتلم ،هل يضم  ،قياا لى الديد إذا صا ليم(.)8
والقول الثاين :لى احملرم اازاء ،وهو امل ه
وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :

اد احلاابلة( )9وقو اد الشاهعية(.)10

( )1ياظر :املددر السابق.
( )2ياظر :احلاوي الكب .332 /4
( )3ياظر :املبسوط للسريس  ،101 /4واملدونة  ،451 /1واحلاوي الكب  ،334 /4واملبد ف شرح املإلا .144 /3
( )4ياظر :البحر الرا ق شرح كاز الدقا ق .37 /3
( )5ياظر :الاوادر والزايدا  ،465 /2وشرح خمتدر يلي للخرش  ،367 /2والتاج واإلكلي .254 /4
( )6ياظر :اجملمو شرح املة ا  ،335 /7والبيان ف م ه اإلمام الشاهع  ،196 /4واحلاوي الكب .334 /4
( )7ياظر :اهلداية لى م ه اإلمام أمحد (ص ،)180 :واإلندا .491 /3
( )8ياظر :احلاوي الكب  ،334 /4واجملمو شرح املة ا  ،335 /7واملبد ف شرح املإلا .144 /3
منت اإلقاا  ،440 /2ومطال أويل الاةى .343 /2
( )9ياظر :شرح ماتةى اإلرادا  ،547 /1وكشا الإلاا
( )10ياظر :اجملمو شرح املة ا  ،335 /7والبيان ف م ه اإلمام الشاهع  ،196 /4واحلاوي الكب .334 /4
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.2أن احملرم إن اضطر إىل قت ااراد هةو ملعَن ف احملرم ،ال ف ااراد ،هدار كاضطرار إىل قت الديد
:كلم للمجا ة (.)1
الراجح يف املسألة:
ال ي يرتجا للباح الإلو ا:و  :وهو دم الضمان لى احملرم بإلت ااراد ال ي انارش ف طريإلم وممر
ليم ،وذل :ن الإلت غ مإلدود ،و:ن الرسو صلى هللا ليم وسل وأصحابم كانت إبلة متش لى ا:رض،
ومل يثبت ام أنم أمره بتوق املش لى ا:رض ،يوهاً م دهس ما حيرم دهسم ،وهااك هرق بن ما قدد قتلم
وما مل يإلدد (.)2
املطلب اخلامس :جزاء قتل احملرم للجراد ،أو قتله يف احلرم.
سبق قو مجةور الاإلةاء أن احملرم حيرم ليم صيد ااراد ،وأن ليم اازاء ،وقد ذكر الاإلةاء أن ليم اازاء
وهو قبضة م الطعام ،وهو قو مجةور الاإلةاء م احلااية( ،)3واملالكية( ،)4والشاهعية( ،)5واحلاابلة( .)6وذل
بعض الدحابة  ،وم تل اآلاثر:
لآلاثر الوارد
.1ما روا زيد ب أسل أن رج جاء إىل مر ب اخلطاا  ،هإلا  :اي أم املؤمان ،إ أصبت جرادا
ٍ (.)7
ضةً ِم ْ طَ َعام"
بسوط وأان حمرم ،هإلا لم مر " :أَطْعِ ْ قَذْب َ
ض ٍة ِم ْ طَ َع ٍام"(.)8
.2ما روي اب باا أن رج سةلم حمرم أصاا جراد هإلا " :يَ م
دد ُ
مق بِ ُإلْب َ
 .3حي ب سعيد ،أن رج جاء إىل مر ب اخلطاا ،هسةلم جراد قتلةا ،وهو حمرم .هَذ َإلا َ ُ َم ُر
لِ َكع ٍ  :تَذعا َ  ،ح مىت َحن ُك  ،هَذ َإلا َ َكع ِ :دره  .هَذ َإلا َ مر لِ َكع ٍ  :إِنم لَت ِج ُد الد ِ
ِ
َ َ
َُُ ْ
ْ
َ
مراه َ  ،لَتَ ْمَرٌ َي ْ ٌ م ْ
َ
ْ ٌ َْ ٌ
َ ْ َ
َجَر َاد ٍ(.)9
املبحث الثاين :األحكام الفقهية املتعلقة ابجلراد يف املعامالت ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :الراب يف غري األصناف الستة.

( )1ياظر :احلاوي الكب  ،334 /4واجملمو شرح املة ا  ،335 /7واملبد ف شرح املإلا .144 /3
( )2ياظر :الشرح املمت لى زاد املستإلا .221 /7
( )3ياظر :املبسوط للسريس  ،101 /4وبدا الداا ف ترتي الشرا  ،196 /2والبااية شرح اهلداية .395 /4
( )4ياظر :االست كار  ،384 /4والاوادر والزايدا  ،464 /2والكاف ف هإلم أه املدياة .393 /1
( )5ياظر :احلاوي الكب  ،332 /4وهناية املطل  ،423 /4واجملمو شرح املة ا .332 /7
( )6ياظر :املغين الب قدامة  ،441 /3والارو وتدحيا الارو .508 /5
( )7أيرجم :مال ف املوطة  611 /3برق ( ،)1572واب أيب شيبة ف مداام  425 /3برق ( ،)15627والبغوي ف شرح الساة .275 /7
( )8سبق خترجيم قريبا .وهو صحيا.
( )9سبق خترجيم قريبا .وهو صحيا أو حس  ،كما تإلدم.
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()1

اتاق الاإلةاء لى جراين الراب ف ا:صاا الربوية الستة امل كور ف حدي باد اب الدامت رض
ِ
هللا ام ،حي قا  :قا رسو هللا صلى هللا ليم وسل « :ال م ه ِابل م ه ِ  ،والْ ِا م ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ُ َ َ
ضةُ ابلْاضمةَ ،والْ ُربُّ ابلْ ُربَ ،والشمع ُ
ٍ
ٍ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
صاَا ُ  ،هَبِيعُوا
ايتَذلَ َا ْ
ِابلشمع ِ َ ،والت ْمم ُر ِابلت ْمم ِرَ ،والْم ْل ُا ِابلْم ْل ِا ،مثْ ً مبثْ ٍ َ ،س َواءً بِ َس َواء ،يَ ًدا بِيَد ،هَِإ َذا ْ
ت َه ْاْ َ:
ِ ٍ ()2
ف ِشْئذتُ ْ  ،إِذَا َكا َن يَ ًدا بيَد»
َكْي َ
مث ايتلف العلماء هيما دا ه ا:صاا الستة( ،)3ه جيري هيم الراب أو ال ؟ لى قولن:
القول األول :دم جراين الراب ف غ ها ،وأن لة الراب مإلدور لى ا:صاا الستة هإلط ،وبم قا قتاد
()7
وطاووا ،والشعيب و ثمان البيت( ،)4والظاهرية( ،)5واب إلي م احلاابلة ( ،)6وأبو بكر الإلاا م الشاهعية
والداعا

(.)8

وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
 .1دم وجود لة مادوصة ف حدي باد ب الدامت رض هللا ام  -وغ م ا:حادي  -هوج أن
تكون لة الراب مإلدور لى ا:صاا الستة هإلط(.)9
()10
 .2أن ما دا ه ا:صاا الستة امل كور ف احلدي ابقية لى أص اإلابحة ؛ لإلولم تعاىل ﴿ َوأ َ
َح م اَّللُ
الْبَذْي َ ﴾ (.)11
 .3أن لة قياا اللح لى ا:صاا الستة لة ضعياة ،وإذا مل تظةر هيم لة صحيحة امتا الإلياا(.)12
وجياا السابق :أن الايب صلى هللا ليم وسل حياما ذكر التمر والرب والشع وامللا ،ف حدي باد
اب الدامت السابق ،ذكر أص ً لغ  ،والعلة هاا لة صحيحة وقوية ،لك يإلاا ليم الباق  ،هواج جراين
الراب هيم(.)13
( )1ياظر :بداية اجملتةد وهناية املإلتدد  ،148 /3واملغين الب قدامة  ،4 /4وإ م املوقعن .399 /3
( )2أيرجم مسل ف صحيحم  1211 /3برق ()1587
( )3ياظر :بداية اجملتةد وهناية املإلتدد  ،148 /3واملغين الب قدامة  ،4 /4وإ م املوقعن .399 /3
( )4ياظر :التمةيد الب بد الرب  ،91 /4واملغين الب قدامة  ،4 /4وإ م املوقعن  ،399 /3واحمللى ابآلاثر  ،403 /7واإلندا للمرداوي .13 /5
( )5ياظر :املدادر السابإلة
( )6ياظر :الارو وتدحيا الارو  ،294 /6وإ م املوقعن  ،399 /3واإلندا للمرداوي .13 /5
( )7ياظر :احلاوي الكب للماوردي  ،133 /16واجملمو للاووي.395 /9
( )8ياظر :سب الس م .51 /2
( )9ياظر :إ م املوقعن  ،399 /3وسب الس م .51 /2
( )10ياظر :املغين الب قدامة .4 /4
( )11البإلر آية275 :
( )12ياظر :إ م املوقعن  ،399 /3وسب الس م .51 /2
( )13ياظر :بداية اجملتةد  ،151 /3واإلشرا لى نكت مسا اخل  ،528 /2ومااه التحدي  ،122 /6وروضة املستبن .936 /2
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د .بدهللا ب

ايض ب

بداهلادي آ

بداهلادي :أحكام ااراد ف الاإلم اإلس م  :دراسة هإلةية مإلارنة.

القول الثاين :جراين الراب ف ا:صاا الستة وف غ ها ،وأن لة الراب هيةا متعدية وليست قاصر لى
بن العلماء ف حتديد ه العلة  -وه ا قو مجةور العلماء م احلااية (،)1
ا:صاا امل كور – لى ي
واملالكية ( ،)2والشاهعية( ،)3واحلاابلة(.)4
وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
.1حدي باد ب الدامت رض هللا ام ،حي قا  :قا رسو هللا صلى هللا ليم وسل « :ال م َه ُ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِابل م ه ِ  ،والْ ِا م ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
َ َ
ضةُ ابلْاضمةَ ،والْ ُربُّ ابلْ ُربَ ،والشمع ُ ابلشمع َ ،والت ْمم ُر ابلت ْمم ِرَ ،والْم ْل ُا ابلْم ْل ِا ،مثْ ً مبثْ ٍ َ ،س َواءً
بِسو ٍاء ،ي ًدا بِي ٍد ،هَِإذَا ايتَذلَ َا ِ ِ
ف ِشْئذتُ ْ  ،إِذَا َكا َن يَ ًدا بِيَ ٍد» (.)5
ْ ْ
َصاَا ُ  ،هَبِيعُوا َكْي َ
ت َه ْاْ :
ََ َ َ
ووجم الداللة م احلدي  :أن الايب صلى هللا ليم وسل ملا ذكر ا:صاا الستة الربوية هإلط ،ل أنم
قدد بك واحد ماةا التابيم لى ما ف معاا  ،وأن لة الراب ف ه ا:صاا الستة متعدية ،وليست قاصر لى
ا:صاا امل كور (.)6
.2أن الايب صلى هللا لية وسل حياما ذكر ا:صاا امل كور ف حدي باد ب الدامت السابق ذكر
أص ً لغ  ،هواج جراين الراب ف غ إذا وجد العلة(.)7

الراجح يف املسألة:
يرتجا للباح بعد رض أقوا العلماء وأدلتة ف ه املسةلة الإلو الثا  :وهو جراين الراب ه
ا:صاا الستة وف غ ها ،إذا وجد هيم لة الراب ،وذل لدحة حدي باد ب الدامت السابق ،و:ن لة
الراب ف ه ا:صاا الستة متعدية ،وليست قاصر لى ا:صاا امل كور هإلط.
املطلب الثاين :الراب يف اجلراد
ايتلف العلماء ف جراين الراب ف ااراد قولن:
الإلو ا:و  :جراين الراب ف ااراد ،وهو قو اد املالكية( ،)8ووجم اد الشاهعية(.)9
( )1ياظر :احمليط الربها  ،355 /6ااوهر الا  ،214 /1والبحر الرا ق  ،141 /6وبدا الداا  ،185 /5وتبين احلإلا ق.86 / 4 :
( )2ياظر :بداية اجملتةد  ،151 /3والاواكم الدوا  ،74 /2والكاف ف هإلم أه املدياة  ،647 /2ومااه التحدي  ،122 /6والتاج واإلكلي .197 /6
( )3ياظر :اجملمو للاووي ،441 /10واحلاوي الكب  ،104 /5ومغين احملتاج  ،374 /2وحتاة احملتاج  ،278/4وهناية احملتاج .432 /3
( )4ياظر :املغين الب قدامة  ،18 /4وشرح الزركش  ،444 /3والشرح الكب  ،31 /12وكشا الإلاا  ،255/3واإلندا .25 /5
( )5سبق خترجيم قريبًا.
( )6ياظر :بداية اجملتةد  ،151 /3واإلشرا لى نكت مسا اخل  ،528 /2ومااه التحدي  ،122/6وروضة املستبن .936/2
( )7املدادر السابإلة.
( )8ياظر :شرح الزرقا لى خمتدر يلي وحاشية الباا  ,112 /5والتاج واإلكلي ملختدر يلي  ,204 /6وشرح التلإلن .298 /2
( )9ياظر :اجملمو شرح املة ا  ,209 /10والغرر البةية ف شرح البةجة الوردية  ,425 /2والغاية ف ايتدار الاةاية .218 /1
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مث ايتلاوا ف لة الراب ف ااراد بااءً لى ايت هة ف لة الراب ف ا:صاا
باد ب الدامت رض هللا ام.
ه ه املالكية إىل أن لة الراب ف ااراد ه الإلو واالديار ،هك ما يإلتا مما يدير جيري هيم الراب.
ف
قا الزرقا ف شرحم لى خمتدر يلي ( :وذكر ف ااراد ي هًا ف ربويتم بااءً لى اخل
العلة)(.)1
املازري ف شرح التلإلن( :وذكر اب حارع سحاون أنم –أي ااراد -ميا بي بعضم ببعض
وقا َ
متااض ً  ،وإىل ه ا ما بعض أشياي  ،ورأى أنم مما يدير.)2().
وقا ف التاج واإلكلي ملختدر يلي ( :قا اب رهة :اهر املدونة أنم ربوي وجعلم اا ا
امل ه )(.)3
وذه الشاهعية إىل أن لة الراب ف ااراد هو الطع  ،هيحرم الراب ف ك مطعوم ،سواءً كان مما يكا أو
يوزن أو غ مها ،وال حيرم ف غ املطعوم .وه ا م ه الشاهعية ،ورواية أمحد(.)4
وقد جع بعض الشاهعية ااراد م اللح  ،واللح يكون هيم الراب.
قا ف الغرر البةية ف شرح البةجة الوردية( :و اهر ك مة واخلرب ما بي اللح ابلسم وااراد ،وبم
صرح صاح اخلدا وهرضم ف بي حل احليتان ابحليتان وبي حل ااراد اباراد)(.)5
قا ف اجملمو شرح املة ا( :ااراد ه يكون م جاس اللح هيم وجةان أحدمها :نع كالسم ،
والثا  :ال؛ :ن اس اللح ال يطلق لى ااراد وصورتم ليست صور اللح )(.)6
وقا ف الغاية ف ايتدار الاةاية( :وف ااراد احل جبراين الراب هيةما ،قا الرواي وك ل جراد جبراد
يعين هيم وجةان)(.)7
وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
 .1أن ااراد صاف ،وهو يإلتيا  ،ويدير ،هيكون بي ااراد جباسم هيم الراب(.)8
( )1ياظر :شرح الزرقا لى خمتدر يلي وحاشية الباا .112 /5
( )2ياظر :شرح التلإلن .298 /2
( )3التاج واإلكلي ملختدر يلي .204 /6
( )4ياظر :الكاف ف هإلم اإلمام أمحد .32 /2
( )5ياظر :الغرر البةية ف شرح البةجة الوردية .425 /2
( )6ياظر :اجملمو شرح املة ا .209 /10
( )7ياظر :الغاية ف ايتدار الاةاية 218 /1
( )8ياظر :شرح خمتدر يلي للخرش  ،57 /5الاواكم الدوا .75 /2
- 201 -

ا:ربعة الوارد ف حدي

د .بدهللا ب

ايض ب

بداهلادي آ

بداهلادي :أحكام ااراد ف الاإلم اإلس م  :دراسة هإلةية مإلارنة.

 .2أن ااراد ياتإلر إىل ال كا  ،وميا مام احملرم ،هةشبم حلمم حل اإلب والغا  ،ف دم جواز بي حلمم
م جاسم (.)1
 .3قياا ااراد لى السم  ،هإنم يطلق ليم اس اللح  ،هيجري هيم الراب اد بي حلمم بلح م
جاسم(.)2
القول الثاين :دم جراين الراب ف ااراد ،وهو امل ه
املالكية( ،)5وقو اد الشاهعية(.)6
وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :

اد احلااية( ،)3واحلاابلة( ،)4وهو قو

اد

 .1أن اس اللح ال يطلق لى ااراد ،وصورتم ليست صور اللح  ،ه يكون هيم الراب(.)7
 .2أن العر ال ياة مام اد إط ق اللح لى ااراد ،هإنم ال يتااو اد االط ق غ اللح
املعرو  ،ه يتااو الكرش والكبد والطحا والإلل والر ة (.)8
()9
 .3أن ااراد ال يكا وال يوزن ف العاد  ،هليس هيم راب.
الرتجيح يف املسألة:
يرتجا للباح بعد رض أقوا العلماء وأدلتة الإلو ا:و  :هو أن بي ااراد جبراد م جاسم جيري هيم
الراب؛ وذل :ن ااراد يراد بم ا:ك  ،ويإلتاا بم ،هةو م املطعوما  ،والطعام جيري هيم الراب؛ لإلو الايب :
«الطم َع ُام ِابلطم َع ِام ِمثْ ً مبِِثْ ٍ » ( ،)10وهو يشبم ك ل حل السم  ،والراجا ف حلمم جراين الراب هيم.
هإن اب ااراد جباسم ه بد م التماث والتإلايض ف جملس العإلد ،وإن اب ااراد بلح م غ جاسم
جاز بشرط التإلابض ف جملس العإلد.

( )1ياظر :مواه االي .348 /4
( )2ياظر :اجملمو شرح املة ا .209 /10
( )3ياظر :املبسوط للسريس  ,114 /12وبدا الداا  ,183 /5وااليتيار .30 / 2
لى م ه أمحد  ,188 /3والكاف ف هإلم اإلمام أمحد .200 /4
( )4ياظر :التعليإلة الكب ف مسا اخل
( )5ياظر :التة ي ف ايتدار املدونة  ،81/3واملاتإلى  ،26/5ومواه االي .202/6
( )6ياظر :اجملمو شرح املة ا  ,209 /10والغرر البةية ف شرح البةجة الوردية  ,425 /2والغاية ف ايتدار الاةاية .218 /1
( )7ياظر :املاتإلى شرح املوطة  ،25 /5وهناية احملتاج  ،432 /3واجملمو شرح املة ا  ،209 /10وهتا الوهاا بشرح ماة الط ا .247 /2
( )8ياظر :هتا الوهاا بشرح ماة الط ا  ،247 /2وحاشية اام لى شرح املاة .307 /5
( )9ياظر :املبسوط للسريس  ,114 /12وبدا الداا  ,183 /5وااليتيار .30 / 2
( )10أيرجم :مسل ف صحيحم  1214 /3برق ()1592
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املطلب الثالث :احلد يف سرقة اجلراد من شخص متلكه.

اتاق الاإلةاء لى حترمي السرقة ،و لى وجوا قط يد السارق إذا بلغ الاداا ،وكانت السرقة م
احلرز(.)1
مث ايتلاوا ف إقامة احلد لى م سرق جراداً م شخص قد متلكم ،لى قولن:

القول األول :يكون احلد ف سرقة ااراد ،إذا سرقم م شخص قد متلكم ،وبلغ الاداا ،وكانت السرقة
م احلرز ،وهو م ه املالكية ( ،)2والشاهعية ( ،)3واحلاابلة ( .)4وقو لبعض احلااية(.)5
واستد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
.1بعموم قولم تعاىلَ ﴿ :وال مسا ِر ُق َوال مسا ِرقَةُ هَاقْطَعُواْ أَيْ ِديذَ ُة َما َجَزاء ِمبَا َك َسبَا نَ َكاالً ِم َ اَّللِ َواَّللُ َ ِز ٌيز َح ِكي ﴾
( ،)6هم سرق ااراد م شخص قد متلكم ،م حرز  ،وقد بلغ الاداا ،هةو داي ف موم ه اآلية (.)7
()8
.2أن للجراد مااعة شر ية ،وهو ا:ك  ،ويرغ هيم ،هيإلط سارقم إذا اجتمعت هيم شروط الإلط
.3أن ااراد يتمو اد  ،وحيم للتجار هيم ،هيكون ماالً ،كال ه والاضة ،يإلط سارقم اد توهر شروط
الإلط (.)9
القول الثاين :ال يكون ف سرقة ااراد احلد ،ب يكون هيم التعزير ،وهو م ه احلاياة ( ،)10ورواية اد

احلاابلة(.)11
هعاده ال قط هيما يوجد اتهةا ،مباحا ف دار اإلس م كاخلش والإلد واحلشيش والسم والط
والديد ،وك ل هيما يسر إليم الاساد ،كالاواكم الرطبة واللنب واللح والبطيخ ،والااكةة لى الشجر(.)12
واستد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :

( )1ياظر :اإلقاا ف مسا اإلمجا  ,259 /2واإلمجا الب املا ر (ص.)116 :
( )2ياظر :التة ي ف ايتدار املدونة  ،438 /4والاوادر والزايدا  ،395 /14والتاج واإلكلي  ،415 /8وشرح خمتدر يلي للخرش .94 /8
( )3ياظر :البيان ف م ه اإلمام الشاهع  ،440 /12واحلاوي الكب  ،276 /13والتة ي ف هإلم اإلمام الشاهع .378 /7
( )4ياظر :املغين الب قدامة  ،109 /9والارو م تدحيا الارو  ،131 /10وشرح ماتةى اإلرادا  ،368 /3واإلقاا .274 /
( )5ياظر :اهلداية ف شرح بداية املبتدي .363 /2
( )6املا د  :آية 38
( )7ياظر :احلاوي الكب املاوردي  ،276 /13واملغين الب قدامة  ،109 /9والشرح الكب لى منت املإلا .242/10
( )8ياظر :شرح خمتدر يلي للخرش  ،94 /8واحلاوي الكب املاوردي  ،276 /13واملغين الب قدامة  ،109 /9والشرح الكب لى منت املإلا .242 /10
( )9املدادر السابإلة.
( )10ياظر :بدا الداا  ،68 /7واملبسوط للسريس  ،154 /9واهلداية للمرغياا  ،363 /2وااليتيار لتعلي املختار .107/4
( )11ياظر :املبد ف شرح املإلا  ،431 /7والارو وتدحيا الارو  ،130 /10واإلندا ،256 /10
( )12ياظر :بدا الداا  ،68 /7واملبسوط للسريس  ،154 /9واهلداية  ،363 /2وااليتيار لتعلي املختار .107/4
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م ِ ()1

«ال قَطْ َ ِف الط ْ » .
.1حبدي ثمان رض هللا امَ :
وأجي ام :أن ه ا احلدي مل يثبت الايب صلى هللا ليم وسل  ،ب هو موقو لى ثمان رض
()2
هللا ام بساد ضعيف
.2أن ااراد مباح ا:ص بدورتم غ مرغوا هيم ،وال يت إحراز ف الااا اد  ،هم أي ه قط
ليم(.)3
وجياا ام :أنم ياتإلض ك مة ابحلديد ،والاحاا ،وسا ر املعادن ،هإهنا مباحة ا:ص  ،وم ذل لو
سرقم م حرز وبلغ الاداا ،أقي ليم حد الإلط (.)4
()5
.3أن أص ااراد اصطياد ،واالصطياد مباح ،و اهر قولم  -صلى هللا ليم وسل  « -الديد مل أي »
يورع شبةة والإلط يادرئ ابلشبةة (.)6
وجياا السابق :أن احلدي ال أص لم ،والشخص بعد متلكم ااراد يكون لم ،ه شبةة إذن(.)7
.4أن ف مالية ااراد نإلداان؛ :ن املالية ابلتمو  ،وذل ابلديانة واالديار لوقت احلاجة ،وال يتةتى ذل ف
ااراد ،هيتمك الاإلدان ف ماليتةا ،وف الاإلدان شبةة بعدم الإلط (.)8
.5أن ااراد اتهم جاسا: ،ن الااا يتساهلون بم هيما بياة  ،هيلتحق ابلتاهم قدرا ،وهو ما دون الاداا،
صلمى هللاُ َلَْي ِم َو َسلم َ ِف
وا:ص ف التاهم حدي ا شة  -رض هللا اةا َ « -ملْ يَ ُك ْ يذُ ْإلطَ ُ َلَى َ ْة ِد الاِ ِ
ميب َ
ال مش ْ ِء التماهِ ِم»(.)9
وجياا احلدي  :أن احلدي مرس  ،واملرس م أقسام الضعيف ،و لى هرض صحتم هإن معَن التاهم
ف احلدي  :أي الش ء الإللي  ،هما بلغ الاداا ف السرقة ،هليس بتاهم(.)10

( )1أيرجم :مداف اب أيب شيبة  523 /5برق احلدي ( .)28608وهو ضعيف ياظر :ند الراية .360 /3
( )2ياظر :ند الراية  ،360 /3والبيةإل ف السا الكربى  316 /17برق ()17289
( )3ياظر :املبسوط للسريس  ،154 /9وتبين احلإلا ق شرح كاز الدقا ق .215 /3
( )4ياظر :املغين الب قدامة  ،109 /9والشرح الكب لى منت املإلا ،242 /10
ديْد مل أَي  ،مل أجد لَمُ أص )
( )5قا اب حجر ف الدراية ف ختري أحادي اهلداية ( :256 /2حدي ال م
( )6ياظر :املبسوط للسريس  ،154 /9وتبين احلإلا ق شرح كاز الدقا ق .215 /3
ديْد مل أَي  ،مل أجد لَمُ أص )
( )7قا اب حجر ف الدراية ف ختري أحادي اهلداية ( :256 /2حدي ال م
( )8ياظر :املبسوط للسريس  ،154 /9وتبين احلإلا ق شرح كاز الدقا ق .215 /3
( )9أيرج احلدي هب ا اللاظ :بد الرزاق الداعا ف مداام  234 /10برق ( ،)18959واب أيب شيبة ف مداام  476 /5برق ( ،)28114وإسحاق ب راهويم
ف مساد  231 /2برق ( ،)738وأبو وانة ف مستخرجم  114 /4برق ( ،)6221والبيةإل ف السا الكربى  296 /17برق ( ،)17251واحلدي هب ا اللاظ
مرس كما قالم اب حجر ف هتا الباري الب حجر .104 /12
( )10ياظر :املااتيا ف شرح املدابيا 262 /4
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الراجح يف املسألة:

يرتجا للباح بعد رض أقوا العلماء وأدلتة الإلو ا:و  :وهو احلد ف احلد سرقة ااراد بعد متل
الشخص لم ،وبلغ الاداا ،وكانت السرقة م احلرز ،وذل :ن ااراد طاهر ،وهو ما متإلوم وحمرتم ،وجيوز
اقتااؤ واالنتاا بم ،هةشبم املتا  ،وسا ر البةا .
املطلب الرابع :ذكاة اجلراد
بن الاإلةاء ف أن ما يؤك حلمم حيتاج إىل الت كية دا السم وااراد حلدي
ال ي
ان :هَالْ َكبِ ُد و ِ
ِ
اار ُاد ،وأَما الدمم ِ
ان .هَةَما الْميذتَذتَ ِ
ان ،وَدم ِ
ِ
الط َحا ُ " (.)1
ان :هَ ْ
أُحلم ْ
َْ
َ
ت لَاَا َمْيذتَذتَ َ َ
َ
احلُو ُ َو ََْ َ
بن الاإلةاء ف ذكا ااراد لى قولن:
مث وق ي

الايب " :

القول األول :أن ااراد ال حيتاج إىل ت كية ،وإليم ذه
واحلاابلة( ،)5وهو قو لبعض املالكية (.)6
وقد استد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
ِ
ان .هَةَما الْميذتَذتَ ِ
ان ،وَدم ِ
ِ
ااََر ُاد.)7( "،
احلُو ُ َو ْ
ان :هَ ْ
.1حبدي الايب " :أُحلم ْ
َْ
ت لَاَا َمْيذتَذتَ َ َ
ووجم الداللة م احلدي  :أن الايب صلى هللا ليم وسل ذكر ح ااراد امليت ومل ياد  ،هد لى دم
اشرتاط الت كية(.)8
ٍ
ِ م
.2حدي بد هللا ب أيب أوىف  أنم قا َ " :غَزْو َان َم َ َر ُسوِ هللاِ َ م
صلى هللاُ َلَْيم َو َسل َ َسْب َ َغَزَوا ََنْ ُك ُ
ااََر َاد"(.)9
ْ
وجم الداللة :ذكر الدحايب  إابحة أكلم م غ هرق بن أن ميو بسب كال كا  ،أو بغ سب ،
هد لى دم اشرتاط الت كية (.)10
مجةور الاإلةاء()2م احلااية( ،)3والشاهعية(،)4

( )1سبق خترجيم قريباً ،وهو صحيا كما تإلدم.
( )2ياظر :بدا الداا  ،35/5:ورد احملتار  ،195/5وهناية احملتاج  ،222/1وكشا الإلاا  ،120/4وشرح ماتةى اإلرادا .182/4
( )3ياظر :املبسوط للسريس  ،229 /11وبدا الداا ف ترتي الشرا  ،36 /5وااليتيار لتعلي املختار .10/5
( )4ياظر :ا:م للشاهع  ،255 /2والبيان ف م ه اإلمام الشاهع  ،525 /4واجملمو شرح املة ا .74 /9
( )5ياظر :اهلداية لى م ه اإلمام أمحد (ص ،)552 :واإلندا  ،384 /10واملبد ف شرح املإلا  ،21 /8وكشا الإلاا .203 /6
( )6ياظر :املعونة لى م ه امل املدياة (ص ،)703 :و إلد ااواهر الثمياة .592/1
( )7سبق خترجيم قريباً ،وهو صحيا كما تإلدم.
( )8ياظر :املغين الب قدامة .395 /9
( )9أيرجم :البخاري ف صحيحم  90 /7برق ( ،)5495ومسل ف صحيحم  1546 /3برق ()1952
( )10ياظر :اجملمو شرح املة ا .561 /2
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ااراد أيي الرج م ا:رض وهيةا امليت وغ هإلا

ل  -رض هللا ام أنم ُسئ -
.3مبا روي
" ُك ْلمُ ُكلممُ"( ،)1هايم داللم أن ااراد ال حيتاج لت كية ،وأن ااراد وإن وجد ميتا ه أبا أبكلم(.)2
.4أن ااراد تباح ميتة ،هل يعترب ملوتم سب : ،نم لو اهتإلر إىل سب  ،الهتإلر إىل ذبا وذابا وآلة كبةيمة
ا:نعام(.)3
القول الثاين :البد م ت كية ااراد ،وهو امل ه اد املالكية( ،)4ورواية احلاابلة(.)5
هااراد اده حيتاج لل كا املشروطة ابلاية والتسمية ،وال يكا جمرد أي لى املشةور اده  ،ب ال
بد أن يإلدد إىل إزهاق روحم باع ش ء ميو باعلم ،هك هع يعج مبو ااراد ،وي ه ابحليا يعترب
اده ت كية ،سواء كان الاع مما يعج املو م قط رأا وإلإلاء ف انر ،أو ماء حار ،أو مما ال يعج ،
كإلط جااح أو رج أو إلإلاء ف ماء ابرد ،وحنو  ،هعاده ال يؤك ااراد إذا ما حتف أنام(.)6
واستد أصحاا ه ا الإلو مبا يل :
ِ
اس ُ اَّللِ َلَْي ِم﴾ ( ،)7هعم هللا ف اآلية ومل َيص حيواان غ ،
.1بعموم قولم تعاىلَ ﴿ :والَ َأتْ ُكلُواْ ممما َملْ يُ ْ َك ِر ْ
ومام ااراد ،ه بد م ت كيتم(.)8
ِ
ت لَاَا ميذتَذتَ ِ
ان"( )9ه
وأجي ام :أن ااراد يص م ه اآلية بإلولم  -ليم الد والس م " -أُحلم ْ َ ْ
()10
يشرتط لم ت كية.
.2أن ااراد م صيد الرب ،ووج بإلتلم ف احلرم جزاء ،وما كان ك ل ه بد هيم م ال كا (.)11
ِ
ت لَاَا ميذتَذتَ ِ
ان" ،حي أهاد أن ااراد تباح ميتة م غ اشرتاط
وجياا ام :مبا ورد ف احلدي  " :أُحلم ْ َ ْ
الت كية ،ب مساها ميتة ،وال تكون ميتة إذا اشرتطت الت كية(.)12
( )1قا اب حجر ف الدراية ( :213/2مل أجد هك ا) ،وقا الزيلع ف ند الراية ( :205/4غري هب ا اللاظ).
( )2ياظر :املبسوط للسريس  ،229 /11والعااية شرح اهلداية .503 /9
( )3ياظر :املغين الب قدامة .395 /9
( )4ياظر :التة ي ف ايتدار املدونة  ،21 /2والاوادر والزايدا  ،357 /4والتاج واإلكلي ملختدر يلي  ،344 /4وشرح خمتدر يلي للخرش  ،25 /3وماا
االي شرح خمتدر يلي .429 /2
( )5ياظر :اهلداية لى م ه اإلمام أمحد (ص ،)552 :واإلندا للمرداوي .384 /10
( )6ياظر :التة ي ف ايتدار املدونة  ،21 /2والاوادر والزايدا  ،357 /4والتاج واإلكلي ملختدر يلي  ،344 /4وشرح خمتدر يلي للخرش .25 /3
( )7ا:نعام :آية121:
( )8ياظر :البيان والتحدي  ،307 /3وشرح خمتدر يلي للخرش .25 /3
( )9سبق خترجيم قريباً ،وهو صحيا كما تإلدم.
( )10ياظر :بدا الداا ف ترتي الشرا .36 /5
( )11ياظر :املعونة لى م ه امل املدياة (ص ،)703 :والتوضيا ف شرح خمتدر اب احلاج .228 /3
( )12ياظر :املغين الب قدامة .395 /9
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الرتجيح يف املسألة:

بعد رض أقوا العلماء وأدلتة ف ه املسةلة ،هإن الراجا والعل اد هللا هو الإلو ا:و  ،وهو دم
احتياج ااراد إىل الت كية؛ وذل لداللة ا:حادي الدحيحة لى دم اشرتاط الت كية ،ابإلضاهة إىل أن أدلة
الإلو الثا ف إجياا الت كية ضعياة ال تإلوم هبا حجة.
اخلامتة:
وتشتم لى أه نتا البح اليت توص إليةا الباح  ،وبعض التوصيا اليت يراها.
أوالً الاتا  :م نتا البح اليت توص إليةا الباح  ،ما يل :
 .1أن ااراد يلق ظي م يلق هللا يد لى ظمة هللا ،وهو ك ل رزق ونعمة م هللا أيكلم اإلنسان،
ويإلتا ليم.
ا:رض جمرود  ،إِذا أك ااراد نبتةا.
 .2مس ااراد َجَر ًادا؛ :نم جيرد ا:رض هيةك ما ليةا ،ول ا مسيت
ٌ
 .3ااراد م احلشرا الطاهر حياً وميتاً ،هااراد إذا وقعت ف املاء الطةور هةو ابق لى طةوريتم ،وك ل
روع ااراد إذا وق ف املاء لى الإلو الدحيا.
 .4الدحيا م أقوا أه العل أن ااراد م صيد الرب وليس م صيد البحر.
 .5اتاق الاإلةاء لى حترمي صيد ااراد للمحرم ،وك ل قتلم مدا م وجود مسل وطريق آير ال يكون
هيم جراد.
 .6أن الإلو الدحيا هو دم الضمان لى احملرم بإلت ااراد إذا كان ااراد مارتشا ف طريق احملرم ،وال جيد
مسلكا إال ليم ،هوطئم بإلدمم أو سار ليم بدابتم.
 .7اازاء ف صيد ااراد للمحرم هو الإليمة ،وهو قبضة م الطعام اد مجةور الاإلةاء.
 .8الراجا جواز بي حل ااراد بلح م غ جاسم بشرط التإلابض ف جملس العإلد.
 .9حترمي بي حل ااراد بلح جراد م جاسم لى الإلو الراجا ،وأنم جيري هيم الراب ،ه بد م التماث
والتإلابض ف جملس العإلد.
 .10ثبو احلد ف سرقة ااراد م شخص متلكم ،إذا بلغ الاداا ،وكانت السرقة م احلرز ،لى الإلو
الراجا.
 .11دم احتياج ااراد إىل الت كية ،لى الإلو الراجا ،وأنم إن وجد ميتا ه أبا أبكلم ،إذا مل يك هيم
ضرر.
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اثنيا التوصيات:

أما أبرز توصيا البح هة :
.1احلاجة امللحة إىل العااية ابملسا الاإلية املتعلإلة أبمور الااا املرتبطة بدياة أو دنياه  ،وذل جبم شتاهتا
ف موض واحد م ك ا:بواا الاإليةة املتارقة ،وم مث نشر ه ا:حباع وه الدراسا اليت هتت أبحكام
الاإلم اإلس م ف شىت جماال احليا .
احلك الشر ف ك مسةلة م املسا اليت
.2يابغ لى امة املسلمن التاإلم ف دياة  ،والبح
حيتاجوهنا.
وآير د واان أ ْن احلمد هلل را العاملن والد
وصحبم أمجعن.

والس م لى ي ا:نبياء واملرسلن نبياا حممد و لى آلم

فهرس املراجع:
االرشادا العلمية ف الإلرآن الكرمي بن الدراسة والتطبيق ،للدكتور :كارم السيد غاي  .الااشر :دار الاكر العريب-
مدر .-الطبعة ا:وىل ،ام 1415هذ1995 ،م.
إرواء الغلي ف ختري أحادي ماار السبي  .املؤلف :حممد انصر الدي ا:لبا (املتوىف1420 :هذ) .إشرا  :زه
الشاويش .الااشر :املكت اإلس م – ب و  .الطبعة :الثانية  1405هذ 1985 -م.
إ انة الطالبن لى ح ألااظ هتا املعن (هو حاشية لى هتا املعن بشرح قر العن مبةما الدي ) ،املؤلف:
أبو بكر (املشةور ابلبكري) ثمان ب حممد شطا الدمياط الشاهع (املتوىف1310 :هذ) .الااشر :دار
الاكر للطبا ة والاشر والتوري  .الطبعة :ا:وىل 1418 ،هذ  1997 -م
اإلقاا ف هإلم اإلمام أمحد ب حاب  .املؤلف :موسى ب أمحد ب موسى ب سامل ب يسى ب سامل احلجاوي
املإلدس  ،مث الداحل  ،شر الدي  ،أبو الاجا (املتوىف968 :هذ) .احملإلق :بد اللطيف حممد موسى
السبك  .الااشر :دار املعرهة ب و  -لباان
البحر الرا ق شرح كاز الدقا ق ،املؤلف :زي الدي ب إبراهي ب حممد ،املعرو ابب جني املدري (املتوىف:
970هذ) .وف آير  :تكملة البحر الرا ق حملمد ب حسن ب ل الطوري احلاا الإلادري ( بعد
 1138هذ) .وابحلاشية :ماحة اخلالق الب ابدي  .الااشر :دار الكتاا اإلس م  .الطبعة :الثانية -
بدون اتريخ.
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البيان ف م ه اإلمام الشاهع  .املؤلف :أبو احلسن حيىي ب أيب اخل ب سامل العمرا اليمين الشاهع (املتوىف:
558هذ) .احملإلق :قاس حممد الاوري .الااشر :دار املاةاج – جد  .الطبعة :ا:وىل 1421 ،هذ-
2000م.
اتج العروا م جواهر الإلاموا ،املؤلف :حممد ب حممد ب بد الرزاق احلسيين ،أبو الايض ،امللإل مبرتضى،
المزبيدي (املتوىف1205 :هذ) ،احملإلق :جممو ة م احملإلإلن ،الااشر :دار اهلداية.
التاج واإلكلي ملختدر يلي  .املؤلف :حممد ب يوسف ب أيب الإلاس ب يوسف العبدري الغرانط  ،أبو بد هللا
املواق املالك (املتوىف897 :هذ) .الااشر :دار الكت العلمية .الطبعة :ا:وىل1416 ،هذ1994-م.
اتريخ جا اآلاثر ف الرتاج وا:يبار .املؤلف :بد الرمح ب حس ااربيت املؤرخ (املتوىف1237 :هذ).
الااشر :دار ااي ب و .
تبين احلإلا ق شرح كاز الدقا ق وحاشية ِ
الشْلِ ِيب .املؤلف :ثمان ب ل ب حمج البار  ،هخر الدي الزيلع
احلاا (املتوىف 743 :هذ) .واحلاشية :شةاا الدي أمحد ب حممد ب أمحد ب يونس ب إمسا ي ب
ِ
يب (املتوىف 1021 :هذ) .الااشر :املطبعة الكربى ا:م ية  -بوالق ،الإلاهر  .الطبعة :ا:وىل،
يونس الشْلِ ُّ
 1313هذ.
التج ريد لاا العبيد = حاشية البج م لى شرح املاة (ماة الط ا ايتدر زكراي ا:نداري م ماةاج
الطالبن للاووي مث شرحم ف شرح ماة الط ا) .املؤلف :سليمان ب حممد ب مر البُ َج ْ َِم املدري
الشاهع (املتوىف1221 :هذ) .الااشر :مطبعة احلليب .الطبعة :بدون طبعة .اتريخ الاشر1369 :هذ -
1950م.
التحب شرح التحرير ف أصو الاإلم .املؤلف :ء الدي أبو احلس ل ب سليمان املرداوي الدمشإل
الداحل احلابل (املتوىف885 :هذ) .احملإلق :د .بد الرمح ااربي  ،د .وض الإلر  ،د .أمحد السراح.
الااشر :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرايض .الطبعة :ا:وىل1421 ،هذ 2000 -م.
حتاة احلبي لى شرح اخلطي = حاشية البج م لى اخلطي  .املؤلف :سليمان ب حممد ب مر البُ َج ْ َِم
املدري الشاهع (املتوىف1221 :هذ) .الااشر :دار الاكر .الطبعة :بدون طبعة .اتريخ الاشر1415 :هذ -
.1995
حتاة احملتاج ف ش رح املاةاج .املؤلف :أمحد ب حممد ب ل ب حجر اهليتم  .روجعت وصححت :لى د
نسخ مبعرهة ااة م العلماء .الااشر :املكتبة التجارية الكربى مبدر لداحبةا مدطاى حممد .الطبعة:
بدون طبعة .ام الاشر 1357 :هذ  1983 -م.
- 209 -

الرتغي

د .بدهللا ب

ايض ب

بداهلادي آ

بداهلادي :أحكام ااراد ف الاإلم اإلس م  :دراسة هإلةية مإلارنة.

ف هضا ا :ما وثواا ذل  .املؤلف :أبو حاص مر ب أمحد ب

ثمان ب أمحد ب حممد ب

أيوا ب أزداذ البغدادي املعرو بذ اب شاهن (املتوىف385 :هذ) .حتإليق :حممد حس حممد حس
إمسا ي  .الااشر :دار الكت العلمية ،ب و – لباان .الطبعة :ا:وىل 1424 ،هذ 2004 -م.
هت ي ا:مساء واللغا  .املؤلف :أبو زكراي حمي الدي حيىي ب شر الاووي (املتوىف676 :هذ) .ايت باشر
وتدحيحم والتعليق ليم ومإلابلة أصولم :شركة العلماء مبسا د إدار الطبا ة املا ية .يطل م  :دار
الكت العلمية ،ب و – لباان.
هت ي الكما ف أمساء الرجا  ،املؤلف :يوسف ب بد الرمح ب يوسف ،أبو احلجاج ،مجا الدي اب الزك
أيب حممد الإلضا الكليب املزي (املتوىف742 :هذ) ،الااشر :مؤسسة الرسالة – ب و  .الطبعة :ا:وىل،
 - 1400احملإلق :د .بشار واد معرو .
التوضيا ف اام بن املإلا والتاإليا ،أتليف :أمحد ب حممد ب أمحد الشويك  ،دار الاشر :املكتبة املكية -مكة
املكرمة – 1418هذ ،الطبعة :ا:وىل ،حتإليق د .انصر ب بدهللا ب بد العزيز امليمان.
الس ْوُد ْوِ (نسبة إىل معتق
الثإلا مم مل يإل ف الكت الستة .املؤلف :أبو الاداء زي الدي قاس ب قُطْلُ ْوبذَغَا ُّ
أبيم سودون الشيخو ) اامايل احلاا (املتوىف879 :هذ) .دراسة وحتإليق :شادي ب حممد ب سامل آ
نعمان .الااشر :مركز الاعمان للبحوع والدراسا اإلس مية وحتإليق الرتاع والرتمجة صاعاء ،اليم .
الطبعة :ا:وىل 1432 ،هذ  2011 -م.
ااام الكب  -سا الرتم ي .املؤلف :حممد ب يسى ب َس ْور ب موسى ب الضحاك ،الرتم ي ،أبو يسى
(املتوىف279 :هذ) .احملإلق :بشار واد معرو  .الااشر :دار الغرا اإلس م – ب و  .ساة الاشر:
1998م.
ااام املساد الدحيا املختدر م أمور رسو هللا صلى هللا ليم وسل وساام وأايمم = صحيا البخاري.
املؤلف :حممد ب إمسا ي أبو بدهللا البخاري ااعا  .احملإلق :حممد زه ب انصر الااصر .الااشر :دار
طوق الاجا (مدور السلطانية إبضاهة ترقي ترقي حممد هؤاد بد الباق ) .الطبعة :ا:وىل1422 ،هذ.
مجةر تراج الاإلةاء املالكية .املؤلف :د .قاس ل سعد .الااشر :دار البحوع للدراسا اإلس مية وإحياء
الرتاع ،ديب .الطبعة :ا:وىل 1423 ،هذ 2002 -م.
حاشية اللبم ِدي لى ني املةرا .املؤلف :بد الغين ب ايسن ب حممود ب ايسن ب طم ب أمحد اللمبَدي
الاابلس احلابل (املتوىف1319 :هذ) .حتإليق وتعليق :الدكتور حممد سليمان ا:شإلر .الااشر :دار البشا ر
التوزي  ،بَ و – لباان .الطبعة :ا:وىل 1419 ،هذ 1999 -م.
الاشر و َ
اإلس مية للطبَا َة َو َ
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حلية البشر ف اتريخ الإلرن الثال

شر .املؤلف :بد الرزاق ب حس ب إبراهي البيطار امليدا الدمشإل

(املتوىف1335 :هذ) .حإلإلم ونسإلم و لق ليم حايد  :حممد هبجة البيطار  -م أ ضاء جمم اللغة
العربية .الااشر :دار صادر ،ب و  .الطبعة :الثانية 1413 ،هذ 1993 -م.
الديباج امل ه ف معرهة أ يان لماء امل ه  .املؤلف :إبراهي ب ل ب حممد ،اب هرحون ،برهان الدي
اليعمري (املتوىف799 :هذ) .حتإليق وتعليق :الدكتور حممد ا:محدي أبو الاور .الااشر :دار الرتاع للطب
والاشر ،الإلاهر .
ال ي  .املؤلف :أبو العباا شةاا الدي أمحد ب إدريس ب بد الرمح املالك الشة ابلإلراف (املتوىف:
684هذ) .احملإلق :حممد حج  ،وسعيد أ راا ،وحممد بو يبز  .الااشر :دار الغرا اإلس م  -ب و .
الطبعة :ا:وىل1994 ،م.
رد احملتار لى الدر املختار .املؤلف :اب ابدي  ،حممد أمن ب مر ب بد العزيز ابدي الدمشإل احلاا
(املتوىف1252 :هذ) .الااشر :دار الاكر-ب و  .الطبعة :الثانية1412 ،هذ 1992 -م.
روضة الطالبن و مد املاتن ،املؤلف :أبو زكراي حمي الدي حيىي ب شر الاووي (املتوىف676 :هذ) .حتإليق:
زه الشاويش .الااشر :املكت اإلس م  ،ب و  -دمشق -مان .الطبعة :الثالثة1412 ،هذ1991 /م
روضة الطالبن و مد املاتن .املؤلف :أبو زكراي حمي الدي حيىي ب شر الاووي (املتوىف676 :هذ) .حتإليق:
زه الشاويش .الااشر :املكت اإلس م  ،ب و  -دمشق -مان .الطبعة :الثالثة1412 ،هذ/
1991م.
سلسلة ا:حادي الدحيحة وش ء م هإلةةا وهوا دها .املؤلف :أبو بد الرمح حممد انصر الدي  ،ب احلاج
نوح ب جنايت ب آدم ،ا:شإلودري ا:لبا (املتوىف1420 :هذ) .الااشر :مكتبة املعار للاشر والتوزي ،
الرايض .الطبعة :ا:وىل( ،ملكتبة املعار ) .ام الاشر 1416 :هذ 1996 -م.
سا اب ماجم .املؤلف :اب ماجة  -وماجة اس أبيم يزيد  -أبو بد هللا حممد ب يزيد الإلزويين (املتوىف:
273هذ) .احملإلق :شعي ا:رنؤوط  -اد مرشد  -حم ممد كام قر بلل َ -بد اللطيف حرز هللا.
الااشر :دار الرسالة العاملية .الطبعة :ا:وىل 1430 ،هذ 2009 -م.
العكري احلابل  ،أبو
ش را ال ه ف أيبار م ذه  .املؤلف :بد احل ب أمحد ب حممد اب العماد َ
الا ح (املتوىف1089 :هذ)  .حإلإلم :حممود ا:رانؤوط .يرج أحاديثم :بد الإلادر ا:رانؤوط .الااشر :دار
اب كث  ،دمشق – ب و  .الطبعة :ا:وىل 1406 ،هذ 1986 -م.
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شرح الإلوا د الاإلةية .املؤلف :أمحد ب الشيخ حممد الزرقا [1285هذ 1357 -هذ] .صححم و لق ليم:
مدطاى أمحد الزرقا .الااشر :دار الإلل  -دمشق  /سوراي .الطبعة :الثانية1409 ،هذ 1989 -م.
شرح ماتةى اإلرادا املسمى دقا ق أويل الاةى لشرح املاتةى ،أتليف :مادور ب يونس ب إدريس البةويت ،دار
الاشر :مؤسسة الرسالة  -ب و – 1426هذ ،الطبعة :الثانية ،حتإليق د .بد هللا ب بد احملس الرتك
شع اإلميان .املؤلف :أمحد ب احلسن ب ل ب موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراسا  ،أبو بكر البيةإل (املتوىف:
458هذ) .حإلإلم وراج ندوصم ويرج أحاديثم :الدكتور بد العل بد احلميد حامد .أشر لى
حتإليإلم وختري أحاديثم :خمتار أمحد الادوي ،الااشر :مكتبة الرشد للاشر والتوزي ابلرايض ابلتعاون م
الدار السلاية ببومباي ابهلاد .الطبعة :ا:وىل 1423 ،هذ 2003 -م.
الدحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،املؤلف :أبو ندر إمسا ي ب محاد ااوهري الاارايب (املتوىف393 :هذ).
حتإليق :أمحد بد الغاور طار .الااشر :دار العل للم ين – ب و  .الطبعة :الرابعة  1407هذ -
1987م.
بد ،التميم  ،أبو حامت ،الدارم ،
صحيا اب حبان .املؤلف :حممد ب حبان ب أمحد ب حبان ب معاذ ب َم ْع َ
البُسيت (املتوىف354 :هذ) .احملإلق :شعي ا:رنؤوط .الااشر :مؤسسة الرسالة – ب و  .الطبعة :الثانية،
1993 – 1414م.
صحيا الرتغي والرتهي  .املؤلف :حممد انصر الدي ا:لبا (املتوىف1420 :هذ) .الااشر :مكتبة املعار –
الرايض .الطبعة :اخلامسة.
الضوء ال م :ه الإلرن التاس  .املؤلف :مشس الدي أبو اخل حممد ب بد الرمح ب حممد ب أيب بكر ب
ثمان ب حممد السخاوي (املتوىف902 :هذ) .الااشر :ماشورا دار مكتبة احليا – ب و .
الاتاوى اخل ية لاا الربية لى م ه اإلمام أيب حاياة الاعمان للشيخ الرمل  :ي الدي ب أمحد ب ل ،
ا:يويب ،العليم  ،الااروق (  1081هذ) ،الطبعة الثانية ابملطبعة الكربى امل ية ببوالق مدر احملمية.
ساة  1300هجرية.
الاتاوى الاإلةية الكربى .املؤلف :أمحد ب حممد ب ل ب حجر اهليتم السعدي ا:نداري ،شةاا الدي
شيخ اإلس م ،أبو العباا (املتوىف974 :هذ) .مجعةا :تلمي اب حجر اهليتم  ،الشيخ بد الإلادر ب
أمحد ب ل الااكة املك (التوىف  982هذ) .الااشر :املكتبة اإلس مية.
هتاوي اخلليل لى امل ه الشاهع  .املؤلف :حممد ب حممد ،اب َشَر الدي اخلليل الشاهع الإلادري
(املتوىف1147 :هذ) .الااشر :طبعة مدرية قدمية.
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هتا الباري شرح صحيا البخاري .املؤلف :أمحد ب

ل ب حجر أبو الاض العسإل

الشاهع  .الااشر :دار

املعرهة  -ب و  ،الطبعة1379 :هذ.
هتوحا الوهاا بتوضيا شرح ماة الط ا املعرو حباشية اام  .املؤلف :سليمان ب مر ب مادور
العجيل ا:زهري ،املعرو ابام (املتوىف1204 :هذ) .الااشر :دار الاكر .الطبعة :بدون طبعة وبدون
اتريخ.
الإلاموا احمليط .املؤلف :جمد الدي أبو طاهر حممد ب يعإلوا الا وزآابدى (املتوىف817 :هذ) .حتإليق :مكت
العرقسوس  .الااشر :مؤسسة الرسالة للطبا ة
حتإليق الرتاع ف مؤسسة الرسالة .إبشرا  :حممد نعي
ُ
والاشر والتوزي  ،ب و – لباان -الطبعة :الثاماة 1426 ،هذ 2005 -م.
قضاء احلوا  .املؤلف :أبو بكر بد هللا ب حممد ب بيد ب سايان ب قيس البغدادي ا:موي الإلرش املعرو
ابب أيب الدنيا (املتوىف281 :هذ) .احملإلق :جمدي السيد إبراهي  .الااشر :مكتبة الإلرآن – الإلاهر .
منت اإلقاا  .املؤلف :مادور ب يونس ب ص ح الدي اب حس ب إدريس البةوتى احلابلى
كشا الإلاا
(املتوىف1051 :هذ) .الااشر :دار الكت العلمية.
لسان العرا .املؤلف :حممد ب مكرم ب لى ،أبو الاض  ،مجا الدي اب ماظور ا:نداري الروياعى اإلهريإلى
(املتوىف711 :هذ) .الااشر :دار صادر – ب و  .-الطبعة :الثالثة 1414 -هذ.
املبد ف شرح املإلا  .املؤلف :إبراهي ب حممد ب بد هللا ب حممد اب مالا ،أبو إسحاق ،برهان الدي
(املتوىف884 :هذ) .الااشر :دار الكت العلمية ،ب و – لباان .الطبعة :ا:وىل1418 ،هذ 1997 -م.
اجملمو شرح املة ا ((م تكملة السبك واملطيع )) .املؤلف :أبو زكراي حمي الدي حيىي ب شر الاووي
(املتوىف676 :هذ) .الااشر :دار الاكراحملإلق :ااة لمية .الطبعة :ا:وىل1425 ،هذ 2004 -م.
خمتار الدحاح ،أتليف :حممد ب أيب بكر ب بدالإلادر الرازي ،دار الاشر :مكتبة لباان انشرون  -ب و -
 ،1995 - 1415الطبعة :طبعة جديد  ،حتإليق :حممود ياطر.
خمتدر اخلرقى لى م ه ايب بد هللا أمحد ب حاب الشيبا  .املؤلف :أبو الإلاس مر ب احلسن ب بد هللا
اخلرق (املتوىف334 :هذ) .الااشر :دار الدحابة للرتاع .الطبعة1413 :هذ1993-م.
خمتدر طبإلا احلاابلة ،أتليف :حممد مجي ب مر البغدادي املعرو ابب الشط  ،دار الاشر :دار الكتاا
العريب ب و 1406هذ ،الطبعة ا:وىل ،دراسة هواز أمحد زمريل.
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مساد اب أيب شيبة .املؤلف :أبو بكر ب أيب شيبة ،بد هللا ب حممد ب إبراهي ب

ثمان ب يواسيت العبس

(املتوىف235 :هذ) .احملإلق :اد ب يوسف العزازي وأمحد ب هريد املزيدي .الااشر :دار الوط –
الرايض .الطبعة :ا:وىل1997 ،م.
مساد أيب يعلى .املؤلف :أبو يعلى أمحد ب ل ب املثَُن ب حيىي ب يسى ب ه التميم  ،املوصل (املتوىف:
307هذ) .احملإلق :حسن سلي أسد .الااشر :دار املةمون للرتاع – دمشق .الطبعة :ا:وىل– 1404 ،
1984م.
مساد اإلمام أمحد ب حاب  .املؤلف :أبو بد هللا أمحد ب حممد ب حاب ب ه ب أسد الشيبا (املتوىف:
241هذ) .احملإلق :شعي ا:رنؤوط  -اد مرشد ،وآيرون .إشرا  :د بد هللا ب بد احملس الرتك .
الااشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :ا:وىل 1421 ،هذ 2001 -م.
العد إىل رسو هللا صلى هللا ليم وسل  .املؤلف :مسل ب احلجاج
املساد الدحيا املختدر باإل العد
أبو احلس الإلش ي الايسابوري (املتوىف261 :هذ) .احملإلق :حممد هؤاد بد الباق  .الااشر :دار إحياء
الرتاع العريب – ب و .
مشكا املدابيا .املؤلف :حممد ب بد هللا اخلطي العمري ،أبو بد هللا ،ويل الدي  ،التربيزي (املتوىف:
741هذ) .احملإلق :حممد انصر الدي ا:لبا  .الااشر :املكت اإلس م – ب و  .الطبعة :الثالثة،
1985م.
املدباح املا ف غري الشرح الكب  .املؤلف :أمحد ب حممد ب ل الايوم مث احلموي ،أبو العباا (املتوىف:
حنو 770هذ) .الااشر :املكتبة العلمية – ب و .
املطل لى ألااظ املإلا  .املؤلف :حممد ب أيب الاتا ب أيب الاض البعل  ،أبو بد هللا ،مشس الدي (املتوىف:
709هذ) .احملإلق :حممود ا:رانؤوط وايسن حممود اخلطي  .الااشر :مكتبة السوادي للتوزي  .الطبعة:
الطبعة ا:وىل 1423هذ 2003 -م.
املعج الدغ (الروض الدا ) .املؤلف :سليمان ب أمحد ب أيوا ب مط اللخم الشام  ،أبو الإلاس
الطربا (املتوىف360 :هذ) .احملإلق :حممد شكور حممود احلاج أمرير .الااشر :املكت اإلس م  ،دار مار
 ب و  ،مان .الطبعة :ا:وىل1985 – 1405 ،م.املعج الكب  .املؤلف :سليمان ب أمحد ب أيوا ب مط اللخم الشام  ،أبو الإلاس الطربا (املتوىف:
360هذ) .احملإلق :محدي ب بد اجمليد السلا  .دار الاشر :مكتبة اب تيمية – الإلاهر  .الطبعة :الثانية.
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معج اللغة العربية املعاصر  ،املؤلف :د أمحد خمتار بد احلميد مر (املتوىف1424 :هذ) مبسا د هريق م ،
الااشر :امل الكت  ،الطبعة :ا:وىل 1429 ،هذ 2008 -م.
املعج الوسيط ،أتليف :إبراهي مدطاى /أمحد الزاي  /حامد بد الإلادر /حممد الاجار ،دار الاشر :دار الد و ،
حتإليق :جمم اللغة العربية.
املغين الب قدامة .املؤلف :أبو حممد موهق الدي بد هللا ب أمحد ب حممد ب قدامة ااما يل املإلدس مث
الدمشإل احلابل  ،الشة ابب قدامة املإلدس (املتوىف620 :هذ) .الااشر :مكتبة الإلاهر  .الطبعة :بدون
طبعة.
ماا االي شرح خمتدر يلي  .املؤلف :حممد ب أمحد ب حممد ليش ،أبو بد هللا املالك (املتوىف1299 :هذ).
الااشر :دار الاكر – ب و  .الطبعة :بدون طبعة .اتريخ الاشر1409 :هذ1989/م.
الاج الوهاج ف شرح املاةاج .املؤلف :كما الدي  ،حممد ب موسى ب يسى ب ل الد ِمم ي أبو البإلاء
الشاهع (املتوىف808 :هذ) .الااشر :دار املاةاج (جد ).
هناية احملتاج إىل شرح املاةاج .املؤلف :مشس الدي حممد ب أيب العباا أمحد ب محز شةاا الدي الرمل
(املتوىف1004 :هذ) .الااشر :دار الاكر ،ب و  .الطبعة1404 :هذ1984/م.
اهلداية لى م ه اإلمام أيب بد هللا أمحد ب حممد ب حاب الشيبا  .املؤلف :حماوظ ب أمحد ب احلس  ،أبو
اخلطاا الكلوذا  .احملإلق :بد اللطيف مهي  -ماهر ايسن الاح  .الااشر :مؤسسة غراا للاشر
والتوزي  .الطبعة :ا:وىل 1425،هذ 2004 /م.
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