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It is the duty of the Muslim to know what is permissible and what is forbidden, and among the most important of 

their issues is what is related to a person’s food and drink, as he is inseparable from them. It is necessary to clarify 

some of the circumstances that float on the scene from time to time, either because some of them raised issues in 

which the dispute was settled for a long time, or the appearance of developments that require clarification of the 

legitimate situation of it. 

Among these issues is what is related to fish, in this topic entitled: (Some of the provisions of fish in Islamic 

jurisprudence), the importance of the issue is not hidden, as fish is a part of our food, and there is a lot of 

confusion about the sanctity of some cases related to it, Therefore, I wanted to discuss this topic to gather the 

scattered of information, and to clarify the chosen saying on each issue. 

The importance of the issue stems from its connection to the lives of many people, especially since large numbers 

of society depend on fish for food and sale, and they need to be familiar with the legitimate rulings related to it. 

 املقدمة
، الحمد هلل الكريم المنان، ذي الفضل واإلحسان، نحمده سبحانه وتعالى حمدًا يليق بجالله وجماله وذاته وصفاته المنزه عن كل عيب ونقصان
ه  ونشكره على ما خصنا وحبانا به نحن أمة القرآن، اللهم صل وسلم على حبيبك وخير خلقك محمد )صلى هللا عليه وسلم( سيد األكوان، وعلى آل 

 ينفك  حبه ومن تبعه ببر وإحسان.أما بعد:فإن من واجب المسلم معرفة الحالل والحرام، ومن أهم مسائلهما ما يتعلق بطعام اإلنسان وشرابه، إذ ل وص
  عنهما، ومن الواجب توضيح بعض المالبسات التي تطفو على الساحة بين حين وآخر، إما بسبب إثارة بعضهم لمسائل حسم الخالف فيها من زمن،

اك وإما لظهور مستجدات تقتضي توضيح الموقف الشرعي منها. ومن هذه المسائل ما يتعلق باألسماك، في هذا الموضوع المعنون: )من أحكام األسم
ض في الفقه اإلسالمي(، ول تخفى أهمية الموضوع، إذ إن األسماك جزء مهم من طعامنا، وأن اللغط يكثر حول حل أو حرمة بعض األسماك، أو بع
ضوع الحالت المتعلقة بها، لذلك رغبت في بحث هذا الموضوع لجمع شتات ما تفرق من معلومات، وبيان القول المختار في كل مسألة. وأهمية المو 

األحكام الشرعية  ب   تتأتى من تعلقه بحياة كثير من الناس، ول سيما أن أعدادًا كبيرة من المجتمع يعتمدون على األسماك طعامًا وبيعًا، وهم بحاجة لإللمام
م أكل  المتعلقة بها.واشتمل البحث على مقدمة، وسبعة مباحث.المبحث األول: حكم دم السمك.المبحث الثاني: حكم السمك الطافي.المبحث الثالث: حك 

.المبحث السادس: بيع السمك .المبحث الخامس: بيع لحم السمك بغيره من أنواع اللحمإذا حلف الرجل ل يأكل لحمًا فأكل سمكاً الجري.المبحث الرابع: 
سائاًل هللا َتَعاَلى أن أكون قد وفقت في غرضي هذا، وهو خير في الماء.المبحث السابع: مسائل متفرقة.ثم خاتمة البحث.وقائمة المصادر والمراجع.

 مسؤول، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.وصل هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.
 حكم دم السمك املبحث األول

 :قولينختلف الفقهاء في دم السمك من حيث طهارته ونجاسته على ا
 .: إن دم السمك طاهرالقول األول

 (.4الشافعي)و  ،(3وأحد القولين عن مالك) ،(2وأحمد) ،(1)ومحمدأبو حنيفة األئمة: وبهذا قال 
 حجتهم: استدلوا بعدد من األدلة منها: 

مُك َواْلَجَراُد، َواْلَكِبُد َوالطِ َحاُل«)قوله )صلى هللا عليه وسلم(  – 1  .(5روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم »ُأِحلَّْت َلنا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن، السَّ
 (.7بأن هذا الحديث فيه ضعف). اعترض (6)وجه الدللة: بين الحديث الشريف طهارة السمك

ألن الهدموي ل  ؛بهل ههو مهاء تلهون بلهون الهدم ،وألنهه لهيس بهدم حةيقهة ؛لمها أبهيح جسهاً ولهو كهان ن ،إجماع األمة على إباحة تناولهه معدمهه  -  2
 ؛(10)، ولهذا يحهل تناولهه مهن غيهر ذكهاة(9)والدم يسود بها فال يكون دماً  ،ض بالشمسوالدليل على أنه ليس بدم أنه يبي  ،  (8)يعيش في الماء

 .(11)للسمك دم لم يدم سكونه في الماءألن طبع الدم حار وطبع الماء بارد، فلو كان 
أصههله: مها فهي اللحهم بعههد و وألن مها أبهيح أكلهه مهن أجههزاء الهدم محكهوم بطهارتهه، ؛ فحههل دمهه محهل سهائر أجزائههه ،بدمهه اسهمك أبهيح أكهل  – 3

 .(13)وألنه إذا ترك استحال فصار ماءً  ؛(12)وألنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة كالشاة ؛ذكاته
َمِك، ِإلَّ َأْن َيْقَذرَ )): ما روي عن الحسن البصري قال – 3  .(14)((َل َبْأَس ِبَدِم السَّ

 وجه الداللة: بين األثر أن دم السمك مباح.
 .إن دم السمك جنسالقول الثاني: 

 (.17الشافعي)اإلمام ( و 16مالك)اإلمام وأحد القولين عن  ،(15)وهو قول اإلمام أبي يوسف
 حجتهم: استدلوا بعدد من األدلة منها: 

 . (18)﴾مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم: ﴿قوله تعالى – 1
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ماء، ف(19)النهههيمسههفوف فههدخل فههي عمههوم المسههك دم أن دم  وجههه الداللههة: م عههن  ،وجههب الحكههم بحرمههة جميههع الههدِ  ونجاسههتها، فيجههب إزالههة الههدَّ
مك، وأيُّ دٍم وقع في الماء، أو الثَّوب، فإنه ينجس ذلك المورد  .(20)اللَّحم ما أمكن، وكذا في السَّ

؛ ألن هههذه اةيههة ، وجههب أل يكههون محرمههاً ، إل مهها ذكههر، فالههدم الههذي ل يكههون مسههفوحاً ف بأنههه لههم يجههد مههن المحرمههات شههي اً صههرَّ واعتههرض بأنههه 
 .(21)يمة خاصة، وتلك عامة، والخاص مقدم على العامالكر 

 .(22)﴾ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ :قوله تعالى - 2

 .(23)أو غير مسفوح وجه الداللة: حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحا  
َماِن: َفاْلَكِبُد َوالطِ َحالُ ُأِحلَّْت َلَنا َمْيَتَتاِن، َوَدَماِن. َفَأمَّا » :قول النبي )صلى هللا عليه وسلم( - 3  .(24)«اْلَمْيَتَتاِن: َفاْلُحوُت َواْلَجَراُد، َوَأمَّا الدَّ

 على أنه لم يبح دم ثالث.الحديث دل   وجه الداللة:
المحصور بالعهدد أنه أباف السمك بدمه وجميع أجزائه، فدل على طهارته، فأما حصره للدماء فال يدل على نفي غيرها؛ ألن   واعترض عليه:
وألنه إنما اقتصر على دمين ألن دم السمك استفيد بإباحة السمك، لم يكرر ذكره. وألن الخبر فيه إباحة، والنجاسة والطهارة  ؛ل ينفي ما سواه 

 .(25)غير اإلباحة
 ؛سهفح دمهه دل علهى طهارتههأنه لما وقف استباحة الحيهوان علهى سهفحه دل علهى نجاسهة دمهه، ولمها لهم يقهف اسهتباحة السهمك علهى ب  وأجيب:

 .(26)وألن قوله: دم مسفوف، ل تأثير له؛ ألن سائر الدماء نجسة وإن كانت مسفوحة
 .(27)أن هذا دم فوجب أن يكون نجسا كسائر الدماء، بأن استدل أصحاب هذا القول بالةياس - 4
 (.28وينجس ما وقع فيه) ،نه نجس كسائر الدماءإ - 5

 (.29بأنه لو كان دمه نجسًا كسائر الدماء لُشرِ عت ذكاته)اعترض 
وألنههه لههو كههان دم  ؛إلجمههاع األمههة علههى إباحههة تناولههه مههع دمههه فلههو كههان نجسههًا لمهها أبههيحالقههول األول، هههو : الههذي يبههدو مختههارًا القههول الماتهها 

 .السمك نجسًا لشرعت ذكاته
 حكم السمك الطايف املبحث الثاني

 :مذهبينل الطافي من السمك، على كأاختلف الفقهاء في 
 .انحسار ماء، ونحوه أوضربه الصياد  أوبسبب كصدمة حجر،  أمنفه أسواء مات حتف  ،السمك الطافي بأكل: ل بأس المذهب األول

 .(34)، والظاهرية(33)، والزيدية(32)، والحنابلة(31)، والشافعية(30)المالكيةإليه ذهب و 
 حجتهم: استدلوا بعدد من األدلة منها: 

 .(35)﴾خم حم جم يل ىل مل خل﴿ قوله جل جالله: - 1

 .(36)" فصيده ما صيد وتكلف أخذه، وطعامه ما طفا عليه، أو جزر عنه "وجه الدللة: 
مها قذفهه البحهر إلهى الشهط فمهات، كهذا قهال أههل التأويهل، وذلهك حهالل )وطعامهه( بأنه ل حجة لهم فيها؛ ألن المهراد مهن قولهه تعهالى: اعترض  

عندنا؛ ألنه ليس بطاف، إنما الطافي اسم لما مات في الماء من غيهر آفهة، وسهبب حهاده، وههذا مهات بسهبب حهاده، وههو قهذف البحهر، فهال 
 .(37)يكون طافياً 

 .(38): »هو الطَّهوُر ماُؤُه، الحلُّ َميَتُته«عن البحر قال)صلى هللا عليه وسلم( عن النبي )رضي هللا عنه( هريرة  أبين ع - 2
 .(40)بأن المراد غير السمك الطافياعترض .(39)وجه الداللة: دل الحديث على إباحة ميتة البحر

وأميرنها أبهو عبيهدة بهن الجهراف  ،في ثالثمائهة راكهب)صلى هللا عليه وسلم( بعثني النبي ))قال: )رضي هللا عنهما( عن جابر بن عبد هللا  -  3
، فأكلنها منهه (42)العنبهر :البحهر ألقهى الينها دابهة يقهال لهها إن، ثهم (41)فأكلنها الخهبط ،يطلب خبهر قهريش، فأقمنها علهى السهاحل حتهى فنهى زادنها

 .(43)((أجسامنانصف شهر حتى صلحت 
 .(44)لغير المضطر ميتة البحر على إباحة أكلالحديث دل  وجه الدللة:

السههمكة الطافيههة حههالل لمههن أراد  :أنههه قههال)رضههي هللا عنههه( أشهههد علههى أبههي بكههر الصههديق )قههال: ))رضههي هللا عنهمهها( عهن ابههن عبههاس  - 4
 .(45)((أكلها

 .(46)(()أنهما كانا ل يريان بما لفظ البحر بأساً (: ))رضي هللا عنهماعن أبي هريرة، وزيد بن ثابت  - 5
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 ،نه قال: سألت عبهد هللا بهن عمهر عهن الحيتهان يقتهل بعضهها بعضهاً )رضي هللا عنهما( أمولى عمر بن الخطاب  (47)عن سعد الجاري   -  6
 .(49)((ثم سألت عبد هللا بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك :قال سعد ،ليس بها بأس :فقال، (48)أو تموت صردًا 

 .(50)كالجراد فإذا مات في البحر أبيح أيضاً  ،نه حيوان لو مات في البر أبيحإ - 7
فهإن مهات فهي  ؛مهع الفهارق؛ ألن مهوت الجهراد ل يكهون إل بسهبب، فههو بحهري األصهل، بهري المعها قيهاس على الجراد، اعترض بأن الةياس  

 .(51)البحر، فقد مات في غير موضع معاشه، وإن مات في البر، فقد مات في غير موضع أصله، وهذا سبب لهالكه
 .القول الثاني: ال يؤكل السمك الطافي

 .(53)، واإلمامية(52)الحنفيةوإليه ذهب 
 حجتهم: استدلوا بعدد من األدلة منها: 

مهات ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوا، ومها » )صلى هللا عليه وسلم(:قال: قال رسول هللا )رضي هللا عنهما( عن جابر بن عبد هللا   -  1
 .(54)ه«طفا، فال تأكلو فيه و 

 وأقهوالنة، حديث جابر ضعيف باتفاق الحفاظ ل يجوز الحتجاج به ولو لم يعارضه شيء فكيف وهو معارض بالكتهاب، والسه  بأن  :اعترض
 ؛وان صهح حهديث جهابر فنحملهه علهى نههي الكراههة، (55)الصحابة، وهذا الحديث رواه يحيى بهن سهليم الطهائفي وههو كثيهر الهوهم سهي  الحفهظ

 .(56)فاذا انتن طفا فكرهه لنتنه ل لتحريمه أسفلهاذا مات رسب في  ألنه
 .(57)((لطافيا أسواقنا)ل تبيعوا في )نه قال: )رضي هللا عنه( أعن علي  - 2

، لقوة ما اسهتدلوا بهه مهن دلئهل الكتهاب، والسهنة المطههرة، الطافيكل السمك أ إباحةمن  المذهب األول أصحابما ذهب اليه   المختار:القول  
، إذ وأقرب إلى الشروط الصحية لوجدنا أنه أقرب إلى ما تطم ن إليه النفسالحنفية لو تأملنا في مذهب )رضي هللا عنهم(، و الصحابة    وأقوال
 ضارًا بالصحة. الطافي قد يكون فاسداً ، فقتنع بأكل السمكة الطافية وأنا ل أعلم كيف ماتت وربما تكون فاسدة أو مسمومةأكيف  

 حكم أكل اجلري املبحث الثالث
: بكسهر الجهيم بهالراء المهملهة والثهاء المثل ثهة، وههو السهمك الهذي الجريهث.(59)"ويقهال لهه: الجهري ، "(58)"الجريث بالتشديد: ضهرب مهن السهمك"

ة، ويسههم ى بالفارسههية مارمههاهي،  يشههبه الثعبههان، وجمعههه جراثههي، ويقههال لههه أيضههًا: الجههري  بالكسههر والتشههديد، وهههو نههوع مههن السههمك يشههبه الحيهه 
 حكم الجري على مذهبين: اختلف في.(60)إن ه يأكل الجرذان وهو حي ة الماء :ويسمى اإلنكليس، قال الجاحظ

 املذهب األول: حل أكله.
 (65)، وههههو المفههههوم مهههن مهههذهب الظاهريهههة(64)، والحنابلهههة(63)، والشهههافعية(62)، والمالكيهههة(61)وههههو مهههذهب جمههههور الفقههههاء، مهههن الحنفيهههة

إن  : (68)﴾جم يل ىل مل خل﴿: قولههه تعههالى تفسههير عنههد حكمههه.ولخهها البغههوي (67)، واإلماميههة فههي روايههة عههنهم(66)واإلباضههية
، وبهه قهال شهريح والحسهن (رضهي هللا تعهالى عهنهم)الجريث حالل بالتفاق، وهو قول أبي بكر وعمهر وابهن عبهاس وزيهد بهن ثابهت وأبهي هريهرة 

ات التهي تعهيش فههي البهر والبحههر، فتلهك مهن ذوات السههموم  وعطهاء. ا الحيهه   ،وأكلهها حههراموالمهراد هههذه الثعهابين التههي ل تعهيش إل  فهي المههاء، وأمه 
 .(69)"عن الجري، فقال: هو شيء حر مته اليهود، ونحن ل نحر مه)رضي هللا عنهما( وس ل عبد هللا بن عباس 

: فقهال ،وما الجريهث فنعتهه لههواستدل القائلون بجواز أكله من اإلمامية بما روي عن الباقر )رحمه هللا تعالى( أنه س ل عن الجريث، فقال: ))

الحيههوان فههي القههرآن إل   مههن لههم يحههرم هللا شههي اً  :ثههم قههال ،إلههى آخههر اةيههة... (70)﴾ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم﴿
 .(71)  ((الخنزير بعينه

 املذهب الثاني: حرمة أكله.
 .حجتهم: استدلوا بما يأتي: (73)، والمشهور من مذهب اإلمامية(72)وهو مذهب الزيدية

 .(74) ((عليه فلوس، وكره المارماهي ل تأكلوا من السمك إل شي اً  ، وقال:الجريثكان يكره علي )رضي هللا عنه( ))عن  - 1
 ويعترض عليه من وجوه:

 األول: إن األثر منقطع السند.
 الثاني: إنه معارض بما ثبت بجواز أكل الحوت، ولم يقل أحد بتحريمه، وهو ليس عليه فلوس.
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فلهو كهان حرمهه لنهانها  ،وقالهت طائفهة: لهم يحرمهه ولكهن عافهه" ،الجريهثالثالث: إن الكراهة ل تثبت التحريم، فقد ثبت عن اإلماميهة قهولهم فهي 
 .(75)"عن أكله

 الرابع: أن األثر معارض بالكتاب وبالسنة.
 ((ألنهه بيهت الهدم ومضهغة الشهيطان ؛ول طحهالً  ل تأكل الجريهث ول المارمهاهي ول طافيهاً ))قال: جعفر الصادق )رحمه هللا تعالى( عن    -  2
(76) . 

 ويعترض عليه من وجوه:
 األول: إن الخبر ورد بالنهي، وهذا يناقض ما ورد عن علي )رضي هللا عنه( القول بالكراهة.

ل يأكل لحم الجريث، ول يدخل بيتا فيه صورة، ول يأكل الطحال قهال: أمها أن عليا، كان الثاني: أنه ورد عن علي )رضي هللا عنه( قوله: ))
الطحال، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قهذره، ولهم يأكلهه، وقهال: »إنمها ههو مجمهع الهدم« فكهان علهي ل يأكلهه، وأمها بيهت فيهه صهورة فهإن 

، وههذا األثهر منقطهع، وإن (77) ((يهث، فإنهه حهوت ل يأكلهه أههل الكتهابالنبي صلى هللا عليه وسلم »كان ل يهدخل بيتها فيهه صهورة، وأمها الجر 
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه: ﴿صح سندًا، فهو ل يصهح معنهى؛ ألن القهرآن الكهريم رد علهى مها حرمهه أههل الكتهاب بقولهه تعهالى

 .(78)﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ل حرمته.  الثالث: أن عدم األكل بحسب هذه الراوية، هو استقذاره
 . (79) ((أنه كان يكره من الشاة الطحال، ومن السمك الجرِ ي، ومن الطير كل ذي مخلب)رضي هللا عنه( )) عن علي   - 3

 ويعترض عليه من وجهين:
 األول: إن الكراهة ل تثبت التحريم، كما تقدم.

ل يحهل الحتجهاج ، و ممهن يهروي الموضهوعات عهن األثبهاتكهان الثاني: إن في سند األثر عثمان بهن مطهر، وههو ضهعيف ل يكتهب حديثهه، و 
 .(80)به
 .(81) ((يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر بن مريم لماالجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى إن )) – 4

 .(82)"ألن ما مسخ ل نسل له ول يبقى بعد ثالثة أيام ؛الجريث من الممسوخات باطل :قولهمويعترض على هذا بأن "
 .(83)»ِإنَّ هللَا َلْم َيْجَعْل ِلَمْسٍخ َنْساًل َوَل َعِةًبا، َوَقْد َكاَنِت اْلِقَرَدُة َواْلَخَناِزيُر َقْبَل َذِلَك«ويريد هذا قول النبي )صلى هللا عليه وسلم(: 

 القههردة والخنههازير والخفهها  :ثههة عشههر صههنفاً المسههوم مههن بنههي آدم علههى ثال)رحمهههم هللا تعههالى(: ))بيههه عههن جههده روي عههن الصههادق عههن أ -5
والخفا  امرأة سهحرت  في القرد والخنزير ما مر وذكر ،والضب والدب والفيل والدعموص والجريث والعقرب وسهيل والزهرة والعنكبوت والقنفذ

والجريهث  ،والهدعموص زان وههو دويبهة تغهوص فهي المهاء وجمعهه دعهاميا، والفيل ناكح البههائم ،بهعرابي يقتل كل من مر أ والضب   ،ظ رها
والعنكبهوت امهرأة  ،ومهاروت( والزهرة امرأة افتتن بها الملكهان )ههروت ،وسهيل عشار صاحب مكس ،والدب سارق الحاج، العقرب هماز، و نمام

 .(84) ((والقنفذ رجل سي  الخلق ،سي ة الخلق عاصية لزوجها
 .(85) ((بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم بعث محمداً  يوالذروي عن علي )رضي هللا عنه( عن الجريث قوله: )) – 6

بعض العلماء زاد عدد ذوات ية ل صحة له، و بعض الحيوانات البرية أو البحر يتداولها الناس عن حيض ويمكن العتراض على هذا بأن ما 
 :(86)الحيض إلى ثمانية، وهي المرأة، والضبع، والخفا ، واألرنب، والكلبة، والفرس، والناقة، والوزغ. ونظمها بعضهم في قوله

 إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت..... في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي
 .. وكلبة فرس خفا  مع ضبعامرأة ناقة مع أرنب وزغ.................

بنهزول الهدم مهن رحمهها عبهر مهبلهها، لهذلك،  :أي ،ومن الناحية التشريحية، فليسهت جميهع الحيوانهات تحهيض بالطريقهة التهي تحهيض بهها المهرأة 
 يفرق العلماء بين نوعين من الحيض، يحدثان في الحيوانات الثديية:

معظههم الرئيسههيات، كالبشههر والشههمبانزي وإنسههان الغههاب والغههوريال والقههرود، وبعههض أنههواع الحههيض المباشههر أو العلنههي، الههذي يحههده فههي األول: 
خفههافيش الفاكهههة وحيههوان زبابههة الفيههل إذ يههتخلا الههرحم بشههكل دوري مههن جههداره فههي حالههة عههدم حههدوه حمههل، والههذي كونههه اسههتعداًدا لحههدوه 

، كمها فهي يومهاً  35مها فهي البشهر وإنسهان الغهاب وفهأر األبسهوم، أو ، كيومهاً  28تخصيب وبدء نمو الجنهين، وتبلهد دورة الحهيض فهي المتوسهط 
 الشمبانزي.
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النوع اةخر: هو الحهيض السهري أو دورة الشهبق، والهذي يحهده فهي جميهع الثهدييات المشهيمية األخهرو، كهالكالب والقطهط واألرانهب والحصهان 
 . (87)ولها في صورة دماءمن نز  متا الجسم بطانة الرحم، بدلً إذ يوالفيلة والخنازير والف ران، 

القههول المختههار: ممهها تقههدم يظهههر حههل أكههل الجههري، وأن مهها روي مههن أخبههار ل تصههلح فههي معارضههة مهها ثبههت بالكتههاب والسههنة المطهههرة وأقههوال 
 العلماء، فضاًل عن تعارض األقوال المعارضة وعدم ثبوت صحتها سندًا.

 ًاإذا حلف الرجل ال يأكل حلمًا فأكل مسك املبحث الرابع
 اختلف الفقهاء فيما إذا حلف الرجل أن ل يأكل لحمًا فأكل سمكًا أيحنث أم ل؟ على مذهبين:

 المذهب األول: إذا حلف الرجل َأن ل يأكل اللحم فأكل سمكًا لم يحنث إل إذا نوو ذلك. 
، (92)، وبهههه قهههال اإلباضهههية(91)الحنابلهههة، وههههو قهههول بعهههض (90)، وبهههه قهههال الشهههافعية (89)، وههههو قهههول للمالكيهههة (88)وإليهههه ذههههب الحنفيهههة 

 .(95)، والظاهرية(94)، واإلمامية(93)والزيدية
، والحنابلههة فههي ظههاهر (96)المهذهب الثههاني: يحنههث الرجهل إذا حلههف َأن ل يأكههل اللحهم فأكههل سههمكًا.وإليه ذهههب المالكيهة فههي المشهههور عنهدهم 

 .حجتهم: استدلوا بعدد من األدلة منها: (97)المذهب
 .(98)﴾حص مس خس حس جس مخ  جخ مح﴿قوله تعالى:  - 1

 .(99)﴾جه ين ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿قوله تعالى:  - 2

ه أرطهب  اللحهوم يسهرع وجه الدللة: دلُّت اةيتان على َأنَّ اللحم الذي يستخرج من البحر هو السهمك الهذي يصهطاد منهه ووصهفه بهالطراوة؛ أَلنهَّ
 في  فيكون ، عليه أغلب هو خاص لسم العرف عن خرج ما.واعترض بأن أهل العرف قد خصصوا ذلك، ف(100)إليه الفساد فيسارع إلى أكله

 السهمك اسهم لكهن ، كما فهي اةيتهين أعهاله؛العموم في اللحم اسم عليه ينطلق الحيتان كلحم  عموم،  دون   السم  خصوص  على  محمولً   األيمان
 اعتبههاراً  بههه يحنههث ، أمهها أنههعمومههه دون  السههم بخصهوص اعتبههارا، لحمههاً  يأكههل ل حلهف إذا بههه يحنههث ل أن فوجههب، اللحهم اسههم مههن بههه أخها
 : وجهين من فاسد العتبار هذاف، خصوصه دون  السم  بعموم

   .أوجب اعتباره فكان، أغلب الخاص أن: أحدهما
 ول، األرض علهى فجلهس، بسهاط علهى يجلهس ل حلهف ولهو، أوتهاداً  والجبهال ،سهراجاً  والشهمس، بسهاطاً  األرض سمى قد  تعالى  هللا  أن:  والثاني
 لحهههم فهههي وكهههذلك، عمومهههه دون  السهههم بخصهههوص اعتبهههارا يحنهههث لهههم، جهههبالً  فمهههس وتهههداً  يمهههس ول، الشهههمس فهههي فجلهههس، سهههراج فهههي يجلهههس
ْن حلهف ل يقعهد تحهت سهقف يمكنهه التحهرز منهه، والسهماء ليسهت .(101)السمك أجيهب بهَأنَّ الفهرق بهين مسهألة اللحهم والسهقف َأنَّ الظهاهر َأنَّ مهَ

 .(102)كذلك َفُعِلَم َأنَّه لم يردها بيمينه؛ وأَلنَّ التسمية َثمَّ مجاز، وهنا حةيقة لكونه من حيوان يصلح لألكل فكان السم فيه حةيقة 
مهن ا بَأنَّ اأَليمان مبنيهَّة علهى العهرف ل علهى الحةيقهة، وَأنَّ التسهمية التهي وقعهت فهي القهرآن مجازيهَّة ل حةيةيهة أَلنَّ اللحهم منشهؤه ورد على هذ

الدم، ول دم في السمك لسكونه في الماء، ولذا حلَّ بال ذكاة، وكذلك من حيهث العهرف ل يسهتعمل السهمك اسهتعمال اللحهم فهي اتخهاذ الباجهات 
اماً منه  .(103)، وبائع السمك ل يسمى لحَّ
ه جسهههم حيهههوان يسهههمى لحمهههًا، فحنهههث بأكلهههه كلحهههم الطيهههر؛ أَلنَّ هللا تعهههالى قهههد سهههم ى لحهههم الطيهههر لحمهههًا لقولهههه تعهههالى – 3  مي خي حي﴿: "أَلنهههَّ

 حجتهم: استدلوا بعدد من األدلة منها: .(105)"....(104)﴾ىي

ة فركههب  - 1 كههذلك ف ،(106)﴾ ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿وقههد قههال هللا تعههالى:  ،ل يحنههث اً كههافر إنَّ مههن حلههف َأن ل يركههب دابههَّ
نظيهر  من حلف ل يأكل لحمًا فأكل سمكًا ل يحنث، إل أن يكون نوو السمك فحين ٍذ ُتعمل نيَّته؛ أَلنَّه لحم مهن وجهه، وفيهه تشهديد عليهه، وههو

 .(107)بالنيَّة، وكل مملوك له ل يدخل فيه المكاتبقوله: كل امرأة له طالق، ل تدخل المختلعة إل 
 قال اإلمام الشافعي: "ول يحنث في الحكم بلحم الحيتان؛ أَلنَّ اسمه غير اسمه، فاألغلب عليه الحوت، وإن كان يدخل في اللحم ويحنث فهي

 .(108)الورع به"
رف زمهانهم فهال يحنهث؛ ألنهه ل ذهب متأخرو المالكية إلى َأنَّ الحنث بلحم الحوت إذا حلف ل   -  3 ا عهُ آكل لحمًا بَأنَّه ُعرٌف قد مضهى، وَأمهَّ

 .  (109)يسمى لحمًا عرفًا، والعرف القولي مقدم على المقصد الشرعي كما هو معلوم
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ْن َحلهََف ل يأكهل لحمهًا فأكهل سهمكًا بَأنهَّه ل يحنهث، و   القول الماتا : ة فهي هو مها ذههب إليهه أصهحاب المهذهب األول بهَأنَّ مهَ ذلهك إلعمهاِل النيهَّ
 مثل هذه اأَلْيمان، وكذلك لختالف األعراف على َمرِ  العصور، وألن العرف القولي مقدم على المقصد الشرعي، لذلك قهال الفقههاء: حتهى لهو

السهمك، وهللا تعهالى . أمها فهي عرفنها اليهوم فهال يطلهق عليهه إل اسهم (110)كان الحهالف خوارزميهًا فأكهل لحهم السهمك يحنهث؛ ألنههم يسهمونه لحمهاً 
 أعلم.

 بيع حلم السمك بغريه من أنواع اللحم املبحث اخلامس
اختلهف العلمهاء جهواز بيهع لحهم السهمك بغيهره مهن اللحهوم، لخهتالفهم فهي اللحهوم ههل ههي جهنس أو أجنهاس مختلفهة، فهاختلف الفقههاء فهي ذلهك 

 على ثالثة أقوال:
 السمك بغيره من اللحوم متفاضاًل يدا بيٍد.: إن اللحم أجناس، فيجوز بيع القول األول

، وبهه (113)، وهو أصح الروايات عن أحمد، وههو المهذهب(112)، وقول الشافعية في الجديد وهو األصح اختاره المزني(111)وإليه ذهب الحنفية
 .(116)، والظاهرية(115)، واإلمامية(114)قال الزيدية

 استدلوا بعدد من األدلة منها:   حجتهم:
، (117) "أنههها فههروع ألصههول هههي أجنههاس، فاقتضههى أن تكههون أجناسههًا كاألدقههة واألدهههان، كمهها كانههت فروعههًا ألجنههاس كانههت هههي أجناسههها" – 1

َناُف،  ِذِه اأَلصههْ ْت هههَ ِإَذا اْخَتَلفههَ ْ ُتمْ فَ فيجههوز بيههع بعضههها بههاةخر ألنههها أجنههاس، لقولههه )صههلى هللا عليههه وسههلم(: » فههَ َف شههِ وا َكيههْ ًدا ِبيعههُ اَن يههَ ، ِإَذا كههَ
 .(119) ، "ومعنى هذا أن أصول هذه اللحوم الحيوان، وذلك الحيوان أجناس بدليل أن بعضه ل يضم إلى بعض في الزكاة"(118)ِبَيٍد««

مختلف، فبعض النهاس يرغهب فهي بعضهها دون وكذلك فإن " أسماؤها أيضًا مختلفة باعتبار اإلضافة، كدقيق البر والشعير، والمقصود أيضًا 
بعههض، وقههد يضههره الههبعض وينفعههه غيههره، والمعتبههر فههي التحههاد فههي المعنههى الخههاص دون العههام، ولههو اعتبههر العههام لمهها جههاز بيههع شههيء بشههيء 

جهوز بيهع أحهدهما بهاةخر أصاًل، بخالف لحم الجاموس والبقر أو لبنهما أو لحم المعز والضأن أو لبنهمها أو لحهم العهراب والبخهاتى حيهث ل ي
 .(120)متفاضال ألنهما جنس واحد حتى يضم أحدهما إلى اةخر في تكميل نصاب الزكاة"

إن تمييهههز اللحهههوم كلهههها باإلضهههافة إلهههى السهههم الخهههاص، كمههها تتميهههز األدههههان بإضهههافتها إلهههى أصهههولها، وعليهههه فكهههل صهههنف متميهههز يحهههرم  - 2
 .(121)الختالفالتفاضل في بيعه بنفسه، ويجوز عند 

واستدل اإلمام أبو حنيفة على جواز التفاضل عند اختالف الجنس وإيجهاب التقهابض، أن كهال اللحمهين موزونهان، فلعلهة الهوزن ل يجهوز  -  3
 .(122)التأجيل، وإل فإن اللحوم تختلف باختالف أصولها

 .(123إنما هو عند اتفاق المنفعة" وفي هذا يقول ابن رشد: "والحنفية أقوو من جهة المعنى، ألن تحريم التفاضل
: إن اللحههوم ثالثههة أجنههاس، األول: لحههم ذوات األربههع، الثههاني: لحههم ذوات المههاء، والثالههث: لحههم الطيههر، وهههذه األصههناف الثالثههة القههول الثههاني

الواحههد بجنسههه متفاضههاًل، كاإلبههل مختلفههة يجههوز فيههها التفاضههل، كلحههم ذوات األربههع بلحههم الطيههر أو لحههم ذوات المههاء، ول يجههوز بيههع الصههنف 
 بالغنم، أو أسماك البحري بأسماك النهري، لعتبارها جنسًا واحدًا.

، ورواية عن اإلمام أحمد، إل أنه يقسم لحم ذوات األربع إلى قسمين: األنعام والوحو . فعلى هذا اللحوم عند اإلمهام (124)وبهذا قال المالكية
هههي: األنعهههام، والوحههو ، والطيهههر، ودواب المههاء، وعلهههى المههذهب يجهههوز بيههع كهههل جههنس منهههه بخالفهههه  أحمههد فهههي هههذه الروايهههة أربعههة أجنهههاس،

 .(125)متفاضاًل يدًا بيدٍ 
 : استدلوا بعدد من األدلة منها: حجتهم

 .(126)ًدا ِبَيٍد««، ِإَذا َكاَن يَ َفِبيُعوا َكْيَف ِشْ ُتمْ قوله )صلى هللا عليه وسلم(: »َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأَلْصَناُف،  - 1
: دل الحديث على أن الجنس يتأثر في شموله ألفراده بتشاكل الصور، واتحاد المنافع واألغراض، وتقارب وجوه الستعمال، كما وجه الداللة

الهوحش جهنس واحهد، هو الحال في أصول األقهوات، فقهد اختلفهت أجناسهها بهاختالف المعهاني، وبهه تكهون اإلبهل والبقهر والغهنم ومها شهاكلها مهن 
لتحهاد األغههراض والمنههافع، وتشهاكل الصههور وتقههارب وجههوه السهتعمال، ويكههون الطيههر كلهها جنسههًا واحههدًا والسههمك جنسهًا واحههدًا، لخههتالف تلههك 

 .(127)المعاني في كل جنس
 .(128)إن لحوم السمك طعام ل يحتاج إلى ذكاته، كالعسل والخل، فدل على أنها جنس واحد – 2
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بأنها جميعًا أقوات، ولم يفرق بينها كون بعضها أكثر منافعًا أو أغراضًا من اةخهر، إذ األقهوات ل تتفهاوت، فيكهون كهل جهنس تابعهًا واعترض  
ألصله، كما قال أصحاب المذهب األول، وأن كونها أجناسًا ل يوجب حصرها فهي أربعهة أجنهاس، ول نظيهر لههذا، فيقهاس عليهه، ومها اسهتدلوا 

 .(129)مر الهندي والتمر البرني وعسل القصب وعسل النحل وغير ذلكبه ينتقض بالت
: إن اللحم جنس واحد، وبناًء على هذا، فال يجوز بيع أي جنس من اللحهم بجهنس آخهر متفاضهاًل مهؤجاًل؛ ألن اللحهم كلهه جهنس القول الثالث

 واحد مهما اختلفت أصوله، ألنه كبيع الحنطة بالحنطة.
 .(132)، وقد أنكر أبو يعلى كون هذه الرواية عن اإلمام أحمد(131) اية عن أحمد، ورو (130)وهو قول للشافعي

 : استدلوا بعدد من األدلة منها: حجتهم
 .(133)«الطََّعاُم ِبالطََّعاِم، ِمْثاًل ِبِمْثلٍ قوله )صلى هللا عليه وسلم(: » - 1

 .(134)التي كانت بها تختلف، وإنها تناولها اسم اللحم تناوًل واحدا: أن لحوم الحيوانات إذا فارقتها الحياة زالت الصفات وجه الداللة
بأن اللحوم كلها أجنهاس مختلفهة، بهدليل أن كهل واحهد مهن جهنس ل يكمهل نصهاب زكهاة اةخهر، كهالغنم ل يكمهل نصهاب زكهاة البقهرة، واعترض  

ْت ، والحهديث نههي عهن بيهع الجهنس الواحهد كبيهع لحهم الب(135)فيجوز بيع أحدهما بهاةخر ِإَذا اْخَتَلفهَ قهر بلحهم، بقولهه )صهلى هللا عليهه وسهلم(: »فهَ
 .(136)، ِإَذا َكاَن َيًدا ِبَيٍد««َفِبيُعوا َكْيَف ِشْ ُتمْ َهِذِه اأَلْصَناُف، 

" إن اللحمان واأللبان فروع ألصول ليست في حكم الربا أجناسا، فلم تكن فروع أجناسا كالتمور، وذلك أن أصهل التمهور النخيهل ول ربها   –  2
 في النخيل، وأصل اللحوم واأللبان الحيوان ول ربا فيها، ويفارق األدقة واألخباز ألنهها فهروع ألصهول ههي فهي حكهم الربها أجنهاس، ألن أصهول

 . (137) أجناس فيها الربا، فلهذا كانت الفروع أجناسًا"األدقة 
ما ذهب إليه أصحاب القول األول، وهو أن اللحوم أجناس تابعة ألصولها، فيجوز بيع لحم السمك بغيره من اللحوم، ويجوز القول الماتا : 

سها، ول يجوز التأجيل لوجود العلة، وهي إما الوزن، أو بيع البقر بيع لحم الغنم بلحم البقر، ولحم اإلبل بلحم المعز متفاضاًل، لختالف أجنا
القتيهات والدخهار، لقهوة األدلههة التهي ذههب إليهها أصههحاب ههذا المهذهب، وألنهه مراعههي فيهه المصهلحة العامهة، ألن هنههاك أنهاس عنهدهم أسههماك 

 وليست عندهم لحوم األنعام، أو لحوم الطير وبالعكس، فيباع بعضها ببعض معاملًة.
 بيع السمك يف املاء السادس املبحث

أهمية هذه المسألة هي في توافر أحواض األسماك المحدودة المساحة، وهذا بخالف السمك في األنهار، ولهذا البيع صهور عديهدة تهدخل فهي 
 بيههع الغههرر المنهههي عنههه، منههها: أْن يبيههع سههمكًا فههي مههاء كثيههر ل يملكههه، فيقههول: بعتههك هههذه السههمكة بكههذا أو هههذه األسههماك بكههذا، أو أْن يبيههع

ي مهاء يملكهه إل  أن  المهاء كثيهر يصهعب تحديهد السهمك المهراد، أو أْن يقهول: بعتهك ههذه األسهماك علهى أْن تصهيده بنفسهك، وكهل ههذه أسماكًا ف
 الصور عقود غرر باطلة ل تجوز.وقد جمع في بيع السمك في الماء الغرر من جهتين: 

 األولى: من جهة عدم القدرة على تقدير حجمه ونوعه برؤية العين.
َل .والحجة في هذا ما رواه ابن مسعود )رضى هللا عنه( قال: قال رسهول هللا )صهلى هللا عليهه وسهلم(: »(138)انية: عدم القدرة على تسليمهوالث

َتُروا  اءِ َتشههْ ي اْلمههَ َمَك فههِ َرٌر«السههَّ ُه غههَ قتههه فههي وهههو دليههل علههى حرمههة بيههع السههمك فههي المههاء، وقههد عللههه بأنههه غههرر وذلههك ألنههه تخفههى حةي.(139)، َفِإنههَّ
، وههذا مها اتفهق عليهه الجميهع دون خهالف يهذكر. "وإلن  القصهد بهالبيع (140)الماء، ويرو الصغير كبيرًا وعكسه، وظهاهره النههي عهن ذلهك مطلقهاً 

.وجمهور الفقهاء متفقون على أنهه ل يصهح بيعهه قبهل اصهطياده، كمها ل يصهح (141)تمليك التصرف وذلك ل يمكن فيما ل يقدر على تسليمه"
ه ه إذا صيد ثم ألقي في الماء بحيث ل يمكن أخذه إل بمشقة، وأنه فاسد، ألنه بيع ما لم يملهك، وفيهه غهرر كثيهر فهال يغتفهر إجماعهًا، وألنهبيع

بيههع السههمك فههي البحههر أو .وممههن رخهها ببيههع السههمك فههي األحههواض بشههروط، الحنفيههة إذ قههالوا: "(142)ل يقههدر علههى تسههليمه إل بعههد اصههطياده
يجوز؛ فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك، فإما أن يكون أعدها لهذلك أو ل؛ فهإن كهان أعهدها لهذلك فمها دخلهها ملكهه ولهيس ألحهد أن الب ر ل  

 يأخذه، ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه وإن لم يكن يؤخذ إل بحيلة ل يجوز بيعه؛ فإن لم يكن أعهدها لهذلك ل يملهك مها يهدخل
بيعه إل أن يسد الحظيرة وإذا دخل فحين ذ يملكه ثم ينظر إن كان يؤخذ بال حيلهة جهاز بيعهه وإل ل يجهوز ولهو لهم يعهدها لهذلك فيها فال يجوز  

وقال الشافعي: "إذا كان السمك في ب ر أو مأجل أو .(143)ولكن أخذه ثم أرسله في الحظيرة ملكه فإن كان يؤخذ بال حيلة جاز بيعه أو بحيلة"
، وكان البائع والمشتري يريانه فباعه مالكه أو شي ًا منه يراه بعينه، وهو ل يؤخذ حتى يصاد، فالبيع فيه باطل من قبل أنه (144)أجمة محظورة

ليس ببيع صفة مضمونة، ول بيع عهين مقهدور عليهها حهين تبهاع فيهدفع، وقهد يمكهن أن يمهوت فينهتن قبهل أن يةهبض، فيكهون علهى مشهتريه فهي 



   

         

 من احكام االمساك يف الفقه االسالمي                           

  

  

ولكنه لو كان في عين ماء ل يمتنع فيه، ويؤخذ باليد مكانه جاز بيعه، كمها يجهوز إذا أخهرج فوضهع علهى األرض  موته المخاطرة في قبضه؛
.وقال النووي: "ل يجوز بيع الطير في الهواء ول السمك في الماء المملوكين له ... فلو باع السمك المملوك له وهو في بركة ل يمكنه (145)"

مغلق؛ فإن أمكن أخذه بال تعب كبركة صغيرة وبرج صغير جاز بيعه بال خالف، وان لم يمكن أخذه إل بتعب الخروج منها أو طير في برج  
فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما وبهه قطهع المصهنف وآخهرون، وههو ظهاهر الهنا فهي المختصهر، ونقلهه صهاحب البيهان عهن 

نقله إلى مؤنة كبيهرة وههذا الوجهه لبهن سهري  قهال الشهيخ أبهو حامهد ههذا ل وجهه  النا: ل يصح. والثاني يصح. كما يصح بيع ما يحتاج في
.وذهب الحنابلة إلى أنهه إن كانهت لهه بركهة فيهها سهمك لهه يمكهن اصهطياده بغيهر كلفهه والمهاء رقيهق ل يمنهع مشهاهدته صهح بيعهه، وإن (146)له"

 .(147)والجهل بوقت إمكان التسليمكانت كثيرة وتتطاول المدة فيه لم يجز بيعه للعجز عن تسليمه 
 مسائل متفرقة املبحث السابع

 هذه مسائل متفرقة أغلبها من النوازل المعاصرة، أثبتها وأذكر ما فيها من فتاوو إتماًما للفائدة، وفميا يأتي أهم هذه المسائل:
 أوال : تقطيع السمك وهو حي، أو قليه وهو حي:

 .(148)والحنابلة إلى كراهية شي السمك حيًا؛ ألنه تعذيب بال حاجة، ولو صبر عليه لمات سريعًا من تلقاء نفسهذهب الحنفية والشافعية 
.فعلى رأي المالكية يجوز تقطيهع السهمك وههو حهي، وأنهه ل يعهد تعهذيبًا؛ ألنهه سهواء (149)وذهب فقهاء المالكية إلى جواز قلي السمك وهو حي

والقول المختار هو قول الجمههور، فممها ل شهك فيهه أن اإلسهالم مع الموت منذ لحظة خروجه من البحر.جرو تقطيعه أو ل؛ فإنه في صراع 
ْيٍء، هو دين رحمة بجميع الخلق إل ما جاء النا بخالفه، وقد قال رسول هللا )صهلى هللا عليهه وسهلم(:  لِ  شهَ اَن َعلهَى كهُ »ِإنَّ هللَا َكتَهَب اإِلْحسهَ

  .(150)، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلُيِرْف َذِبيَحَتُه«َفَأْحِسُنوا الذَّْبحَ ُنوا اْلِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم َفِإَذا َقَتْلُتْم َفَأْحسِ 
 :ثاني ا: حكم السمك الذي يغذى على الميتة أو النجاسة

( إن أغلب الفقهاء المعاصرين قاسوا حكم السمك على الجاللة، والحةيقة أن هناك فارق كبير بينهما، إذ إن رسول هللا )صهلى هللا عليهه وسهلم
أحل أكل السمك من دون قيد، واألسهماك ل يعلهم مها تأكهل فهي البحهر، فههي تأكهل األسهماء والحيوانهات األصهغر منهها، لهذلك فهإن أكهل السهمك 

ت خهههارج نطهههاق التحريم.أمههها إن غهههذيت األسهههماك بالميتهههة، أو بطعهههام فيهههه نجاسهههة، فههههل تقهههاس علهههى الحيوانهههات الداجنهههة مثهههل الهههدجاج للحيوانههها
واألغنام وغيرها؟الصحيح أن هناك فارق كبير بينهمها، إذ إن السهمك يعهيش فهي المهاء وههو ل يأكهل الميتهة أو النجاسهة بشهكل مباشهر كمها ههو 

مهن شهأنه أن يهذهب بالنجاسهة ويبددها.وقهد أجهاز الحنفيهة السهمك المتولهد فهي المهاء الهنجس مهن دون جميهع حيوانهات  شأن الدواجن، وأن الماء
ولههم يههؤثر .والعبههرة فههي هههذا أن ل يتغيههر طعههم السههمك، (151)"فههال بههأس بأكلههها للحههال لحلههه بههالنا وكونههه يتغههذو بالنجاسههة ل يمنهع حلهههالمهاء، "

ش فيهه، فهال حهرج فهي أكلهه؛ إذ األصهل فيهه اإلباحهة؛ ولكهن بشهرط أن يهؤمن ضهرره علهى صهحة اإلنسهان، الماء النجس في األسماك التهي تعهي
 وإذا علفت بالنجاسة، فأثرت في لحمها، فإنها في حكم الجاللة، فتطعم طيًبا حتى يطيب لحمها، ثم يؤكل، ويكره أكله قبل ذلهك علهى الهراجح.

و زمنههًا قصههيرًا، ولههم يتغيههر بههذلك لحمههه فههال يكههره أكلههه.أما حكههم إطعامههه النجاسههات، فقههد أجههاز أمهها إذا كههان أكههل السههمك للنجاسههة أمههرًا طارئههًا أ
امه المالكية، والشافعية إطعام العلف النجس، أو المتنجس للدواب، وأجاز الحنابلة إطعام ذلك لما ل يؤكل لحمه من الدواب، ولم يجيزوا إطع

ح حتههى يكههون لههه ثالثههة أيههام علههى معنههى الجاللههة.  وقههال الحنفيههة بحرمههة النتفههاع بههالنجس لمهها يؤكههل منههها، إل أن يكههون إذا أطعمههه لههم يههذب
 .من هذا ينبغي اجتناب إطعام األسماك بهذا النجس، خروًجا من الخالف.(152)المحرم

 اخلامتة
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه، ومن واله.

 ألخا أهم النتائ  بما يأتي:في خاتمة هذا البحث 
 إن دم السمك ليس بنجس. .1
 إباحة أكل السمك الطافي. .2
 حل أكل الجري. .3
 القول َمْن َحَلَف ل يأكل لحمًا فأكل سمكًا ل يحنث. .4
 إن اللحوم أجناس مختلفة. .5
 إن بيع السمك في بركة ل يجوز إل أن أخذ بغير حيلة. .6
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 ه وهو حي، والراجح النتظار حتى يموت.أجاز بعض الفقهاء تقطيع السمك أو قليه أو شي .7
 اجتناب إطعام األسماك النجاسات، خروًجا من الخالف، ويحرم إن ثبت ضرره أو تغير طعم السمك. .8

1. Fish blood is not defiled. 

2. Permissibility of eating floating fish. 

3. It is permissible to eat Catfish. 

4. Who swears "does not eat meat", then eats fish does not break the oath. 

5. Meat is of different races. 

6. Selling fish in a pond is not permissible unless it is taken with a trick. 

7. Some jurists have permitted cutting fish, frying it, or grilling it while it is still alive. Preferably 

wait until he dies. 

8. Avoiding feeding fish defiled food, in order to avoid disagreement, and it is forbidden if it is 

proven that it is harmful or the taste of the fish changes. 

 وهللا الهادي إلى سواء السبيل.
 املصادر واملراجع 

 .هه(، تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان، بال دار، الصعدة، اليمن، بال تاريخ304، الحسن بن علي األطرو  الزيدي )تالحتساب .1
(، ه 543أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد هللا بهن محمهد بهن عبهد هللا بهن أحمهد المعهافري اإلشهبيلي المعهروف بهابن العربهي )ت .2

 .م2003 -ه 1424، 3الكتب العلمية، بيروت، طتحقيق محمد عبد القادر عطا، دار 
(، دار الكتهاب العربهي، ه 923إرشاد الساري إلى شرف صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الهدين أحمهد بهن محمهد القسهطالني )ت .3

 .بيروت، بال تاريخ
ي الخرسهان، دار ه(، تحقيهق حسهن الموسهو 460الستبصار فيمها اختلهف مهن األخبهار، أبهو جعفهر محمهد بهن الحسهن الطوسهي )ت .4

 .ق ه  1390الكتب اإلسالمية، طهران، 
(، تحقيهق الحبيهب بهن ه 422بن نصر البغهدادي المهالكي )ت اإلشراف على نكت مسائل الخالف، أبو محمد عبد الوهاب بن علي   .5

 م.1999 -ه 1420طاهر، دار ابن حزم، بيروت، 
(، تحقيهق الهدكتور محمهد بوينوكهالن، دار ه 189د الشهيباني )تاألصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد هللا محمد بهن الحسهن بهن فرقه .6

 .م2012 -ه 1433ابن حزم، بيروت، 
 م.1990 -ه 1410(، دار المعرفة، بيروت، ه 204األم، أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي )ت .7
لحسهن علهي  بهن سهليمان بهن أحمهد اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )المطبوع مع المقنع والشهرف الكبيهر( عهالء الهدين أبهو ا .8

هللا عبد المحسن التركي، والدكتور عبهد الفتهاف محمهد الحلهو، هجهر للطباعهة والنشهر والتوزيهع  ه(، تحقيق الدكتور عبد885الَمْرداوي )ت
 م.1995 -ه1415واإلعالن، القاهرة، 

(، تحقيهق ه 685الشيرازي البيضهاوي الشهافعي )ت بن محمد أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أبو سعيد ناصر الدين عبد هللا بن عمر .9
 .م1997 -ه 1418محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراه العربي، بيروت، 

(، المطبعههة ه 771بههن يوسههف بههن المطهههر الحلههي )ت إيضههاف الفوائههد فههي شههرف إشههكالت القواعههد، أبههو طالههب محمههد بههن الحسههن .10
 .ه 1387إيران،  -العلمية، قم

(، دار الكتههاب ه 970البحهر الرائهق شهرف كنهز الهدقائق، زيهن الهدين بهن إبهراهيم بههن محمهد بهن محمهد بهن بكهر الشههير بهابن نجهيم )ت .11
 ، بال تاريخ.2اإلسالمي، بيروت، ط

(، مؤسسههههة الرسهههالة، بيههههروت، ه 840البحهههر الزخهههار الجههههامع لمهههذاهب علمهههاء األمصههههار، أحمهههد بهههن يحيههههى المرتضهههى الزيهههدي )ت .12
 .م1975

، 2(، دار الكتب العلميهة، بيهروت، طه 587ئع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر عالء الدين بن مسعود أحمد الكاساني )تبدا .13
 .م1986 -ه 1406
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(، تحقيهق ه 855بهن الحسهين العينهي الحنفهي )ت بهن أحمهد البناية شرف الهداية، بهدر الهدين أبهو محمهد محمهود بهن أحمهد بهن موسهى .14
 م.2000 -ه 1420الكتب العلمية، بيروت،  أيمن صالح شعبان، دار

(، تحقيهق قاسهم ه 558بهن سهالم العمرانهي اليمنهي الشهافعي )ت البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبهي الخيهر .15
 م.2000 -ه 1421محمد النوري، دار المنهاج، جدة، 

(، مكتبههة الههيمن الكبههرو، صههنعاء، ه 992مههاني الصههنعاني )تالتههاج المههذهب ألحكههام المههذهب، أحمههد بههن قاسههم العبههادي العنسههي الي .16
 .م1993 -ه 1414

(، تحقيهق السهيد هاشهم النهدوي، دار الفكهر ه 256التاريخ الكبيهر، أبهو عبهد هللا محمهد بهن إسهماعيل بهن إبهراهيم البخهاري الجعفهي )ت .17
 .للطباعة والنشر، بال تاريخ

(، دار الكتههاب ه 743بههن محجههن الزيلعههي الحنفههي )ت ن عثمههان بههن علههي  تبيههين الحقههائق شههرف كنههز الههدقائق، أبههو عمههر فخههر الههدي .18
 ، بال تاريخ.2اإلسالمي، بيروت، ط

(، تحقيههق الههدكتور محمههد أحمههد سههراج، والههدكتور علههي جمعههة ه 428التجريههد، أبههو الحسههن أحمههد بههن محمههد البغههدادي القههدوري )ت .19
 م.2006 -ه 1427، 2محمد، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط

(، تحقيهق إبهراهيم البههادري، مطبعهة ه 771تحرير األحكام الشرعية، أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلهي )ت .20
 .ه 1420إيران،  -اعتماد، قم

عد عبهد (، تحقيهق مسهه 597التحقيق في أحاديث الخالف، أبو الفرج عبهد الهرحمن بهن علهي  بهن محمهد المعهروف بهابن الجهوزي )ت .21
 .ه 1415الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

(، تعليهههق هاشهههم ه 320تفسهههير العياشهههي، أبهههو النظهههر محمهههد بهههن مسهههعود بهههن عيههها  السهههلمي السهههمرقندي المعهههروف بالعياشهههي )ت .22
 .الرسولي المحالتي، المكتبة العلمية، طهران سوق الشيرازي، بال تاريخ

(، تحقيهههق محمهههود مطرحهههي، دار الفكهههر للطباعهههة والنشهههر، ه 756الهههدين علهههي  بهههن عبهههد الكهههافي السهههبكي )تتكملهههة المجمهههوع، تقهههي  .23
 م.1996 -ه 1417بيروت،  

التوضهههيح فهههي شهههرف المختصهههر الفرعهههي لبهههن الحاجهههب، ضهههياء الهههدين خليهههل بهههن إسهههحاق بهههن موسهههى الجنهههدي المهههالكي المصهههري،  .24
 -ه 1429البوسنة والهرسهك، -كز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراه، سراييفو(، تحقيق الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، مر ه 776)ت

 .م2008
(، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخهرين، دار ه 279سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي )ت  -الجامع الكبير .25

 م.1975 -ه 1395، 2إحياء التراه العربي، بيروت، ط
(، دار الفكهر للطباعهة والنشهر والتوزيهع، ه 451بكر محمد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصهقلي )ت  الجامع لمسائل المدونة، أبو .26

 .م2013 -ه 1434بيروت،  
(، دار إحيهاء التهراه ه 327بهن المنهذر التميمهي الهرازي )ت الجرف والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بهن إدريهس .27

 .م1952 -ه 1271العربي، بيروت، 
(، مطبعة حيدري، دار ه 1266الرحيم األصفهاني النجفي )ت جواهر الكالم شرف شرائع اإلسالم، محمد حسن بن محمد باقر عبد .28

 .ه 1362إيران،  -الكتب اإلسالمية، آخوندي
الفكهر (، تحقيهق محمهد علهيش، دار ه 1230حاشية الدسوقي على الشهرف الكبيهر، محمهد بهن أحمهد بهن عرفهة الدسهوقي المهالكي )ت .29

 م.1996للطباعة والنشر، بيروت، 
الموجههود، وعلههي محمههد  (، تحقيههق عههادل أحمههد عبههده 450الحههاوي الكبيههر، أبههو الحسههن علههي  بههن محمههد بههن حبيههب المههاوردي )ت .30

 م.1999 -ه 1419معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 
تحقيق مهدي حسن الكيالني القادري، عالم الكتب، (، ه 189الحجة على أهل المدينة، أبو عبد هللا محمد بن الحسن الشيباني )ت .31

 .ه 1403، 3بيروت، ط
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 م. 2013هه ه  1434الحمل، الدكتور نورمان سميث، ترجمة مارك عبود، دار المؤلف، القاهرة،  .32
(، دار الكتههب ه 808حيههاة الحيههوان الكبههرو، كمههال الههدين أبههو البقههاء محمههد بههن موسههى بههن عيسههى بههن علههي الههدميري الشههافعي )ت .33
 .ه 1424، 2لعلمية، بيروت، طا

(، تحقيهق محمهد باسهل عيهون السهود، دار الكتهب العلميهة، بيهروت، ه 255الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الشهير الجهاحظ )ت .34
 .ه 1424

(، تحقيهههق مؤسسهههة آل البيهههت علهههيهم السهههالم ه 786الهههذكرو، شهههمس الهههدين محمهههد بهههن مكهههي العهههاملي المعهههروف بالشههههيد األول )ت .35
 .1376إيران، -قم إلحياء،  

رد المحتههار علههى الههدر المختههار شههرف تنههوير األبصههار المعروفههة بحاشههية ابههن عابههدين، السههيد محمههد أمههين عابههدين بههن السههيد عمههر  .36
 .ه 1386، 2(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، طه 1252عابدين بن عبد العزيز الدمشقي الحسيني الحنفي )ت

رؤوس المسههائل فههي الخههالف علههى مههذهب أبههي عبههد هللا أحمههد بههن حنبههل، أبههو جعفههر عبههد الخههالق بههن عيسههى العباسههي الهاشههمي  .37
 م.2000 -ه1421ه(، تحقيق عبد الملك عبد هللا دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 470)ت

(، دار الحديث، القاهرة، بال ه 1182لصنعاني األمير )تسبل السالم شرف بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام. حمد بن إسماعيل ا .38
 تاريخ.

(، تحقيق شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي،  ه 273سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )ت .39
 .م2009 -ه 1430وعبد اللطيف حرز هللا، دار الرسالة العالمية، بيروت، 

(، تحقيهق شهعيب األرنهاؤوط، ومحمهد كامهل قهره بللهي، ه 275داود سليمان بن األشهعث السجسهتاني األزدي )تسنن أبي داود، أبو   .40
 .م2009 -ه 1430دار الرسالة العالمية، بيروت، 

هللا عبهد المحسهن التركهي،  (، تحقيهق الهدكتور عبهده 458السنن الكبرو، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  بن موسى البيهقي )ت .41
 .م2011 -ه1432ر للبحوه والدراسات العربية واإلسالمية، السعودية، مركز هج

( تحقيهق محمهود إبهراهيم، دار ابهن حهزم، ه 1250السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، محمهد علهي  بهن محمهد الشهوكاني )ت .42
 م.2004 -ه 1425بيروت،  

(، ه 676بهن يحيهى الههذلي المعهروف بهالمحقق الحلهي )ت شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام، أبو القاسهم جعفهر بهن الحسهن .43
 مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان، بال تاريخ. 

أبهي  (، شهرف عبهد هللا بهنه 840شرف األزهار المنتزع من الغيث المدرار على متن األزهار، أحمهد بهن يحيهى المرتضهى الزيهدي )ت .44
 .ه 1400(، عمان، صنعاء، ه 840القاسم الزيدي الشهير بابن مفتاف )ت

 .م1914 -ه 1423(، مكتبة اإلرشاد، جدة، ه 1332شرف النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش )ت .45
عربههي، بيههروت، (، دار إحيههاء التههراه اله 676شههرف صههحيح مسههلم، أبههو زكريهها محيههي الههدين يحيههى بههن شههرف بههن مههري النههووي )ت .46

 .ه 1392
(، أبههو بكههر أحمههد بههن علههي الههرازي ه 321شههرف مختصههر الطحههاوي، أبههو جعفههر أحمههد بههن محمههد بههن سههالمة الطحههاوي الحنفههي )ت .47

 م.2010 -ه 1431(، تحقيق سائد بكدا  وآخرون، دار البشائر اإلسالمية، ودار السراج، بيروت، ه 370الجصاص )ت
 (، دار الفكر للطباعة، بيروت، بال تاريخ.ه 1101بن عبد هللا الخرشي المالكي )ت شرف مختصر خليل، أبو عبد هللا محمد .48
(، تحقيهههق أحمهههد عبهههد الغفهههور عطهههار، دار العلهههم ه 393الصهههحاف تهههاج اللغهههة وصهههحاف العربيهههة، إسهههماعيل بهههن حمهههاد الجهههوهري )ت .49

 .م1987 -ه 1407، 2للماليين، بيروت، ط
(، تحقيههق محمههد زهيههر ناصههر الناصههر، دار طههوق ه 256يل البخههاري الجعفههي )تصههحيح البخههاري، أبههو عبههد هللا محمههد بههن إسههماع .50

 .ه 1422النجاة، بيروت، 
(، تحقيهق محمهد فهؤاد عبهد البهاقي، دار إحيهاء التهراه ه 261صحيح مسلم، أبو الحسين مسهلم بهن الحجهاج القشهيري النيسهابوري )ت .51

 .العربي، بيروت، بال تاريخ
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(، تحقيههق الهدكتور حميهد محمههد ه 616بهن شهاس )ت م المدينهة، جههالل الهدين عبهد هللا بههن نجهمعقهد الجهواهر الثمينهة فههي مهذهب عهال .52
 .م2003 -ه 1423لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 (، دار الفكر للطباعة، بيروت، بال تاريخ.ه 786العناية شرف الهداية، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي )ت .53
( مطبعهة ه 1188بهن سهالم بهن سهليمان السهفاريني )ت منظومة اةداب، أبو العون شمس الدين محمد بن أحمهدغذاء األلباب شرف   .54

 .م1993 -ه 1414، 2مؤسسة قرطبة، مصر، ط
 .ه 1310، 2الفتاوو الهندية، للشيخ نظام الدين البرهانبورو وجماعة من علماء الهند األعالم، دار الفكر، بيروت، ط .55
(، دار المعرفهة، بيههروت، ه 852البخههاري، أبهو الفضههل أحمهد بهن علههي  بهن حجههر العسهقالني الشههافعي )تفهتح البهاري شههرف صهحيح  .56

 .م1960 -ه 1379
(، وتصههحيح الفههروع أبههو الحسههن عههالء الههدين علههي  بههن ه 762الفههروع وتصههحيح الفههروع، أبههو عبههد هللا محمههد بههن مفلههح المقدسههي )ت .57

 م.2003 -ه 1424المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، (، تحقيق عبد هللا عبد ه 885سليمان المرداوي )ت
 .م1997، 4الفقه اإلسالمي وأدلته، الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط .58
(، ه 741القوانين الفقهية )قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية(، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي الكلبي )ت .59

 .م1968علم للماليين، بيروت، دار ال
، 3(، دار الكتههب اإلسههالمية، طهههران، طه 328الكههافي مههن األصههول، أبههو جعفههر محمههد بههن يعقههوب بههن إسههحاق الكلينههي الههرازي )ت .60

 .ه 1388
(، تحقيههق عههادل أحمههد عبههد ه 365الكامههل فههي ضههعفاء الرجههال، أبههو أحمههد عبههد هللا بههن عههدي بههن عبههد هللا بههن محمههد الجرجههاني )ت .61

 .م1997 -ه 1418ود، علي محمد معوض، عبد الفتاف أبو سنة، دار الكتب العلمية، بيروت، الموج
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، أبو حاتم محمد بهن حبهان بهن أحمهد بهن حبهان بهن معهاذ بهن معبهد التميمهي،  .62

 .ه 1396، (، تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي، حلبه 354الدارمي البستي )ت
(، تحقيههق كمههال يوسهههف ه 235الكتههاب المصههنف فههي األحاديههث واةثههار، أبههو بكههر عبههد هللا بههن محمههد بههن أبههي شههيبة الكههوفي )ت .63

 .ه 1409الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 
قيق عبد (، تحه 415اللباب في الفقه الشافعي، أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ابن المحاملي الشافعي )ت .64

 .ه 1416الكريم صنيتان العمري، دار البخاري، المدينة المنورة، السعودية، 
(، تحقيههق عههادل أحمههد عبههد الموجههود ه 880اللبههاب فههي علههوم الكتههاب، أبههو حفهها عمههر بههن علههي  بههن عههادل الدمشههقي الحنبلههي )ت .65

 م.1998 -ه 1419وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .م1968(، دار صادر، بيروت، ه 711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري )تلسان العرب، أبو  .66
(، دار الكتههب العلميههة، بيههروت، ه 884المبههدع فههي شههرف المقنههع، أبههو إسههحاق إبههراهيم بههن محمههد بههن عبههد هللا بههن مفلههح الحنبلههي )ت .67

 م.1997 -ه 1418
  -ه 1414(، دار المعرفة، بيروت، ه 483بن أبي سهل السرخسي الحنفي )ت المبسوط، شمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد .68
(، تحقيههق حسههام الههدين القدسههي، مكتبههة القدسههي، ه 807مجمههع الزوائههد ومنبههع الفوائههد، نههور الههدين علههي  بههن أبههي بكههر الهيثمههي )ت .69

 م. 1994 -ه 1414القاهرة، 
( تحقيق محمهود مطرحهي، دار الفكهر للطباعهة والنشهر، ه 676النووي )تالمجموع شرف المهذب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف  .70

 م.1996 -ه 1417بيروت،  
(، تحقيههق أحمههد محمههد شههاكر، دار الفكههر، ه 456المحلههى، أبههو محمههد علههي  بههن أحمههد بههن سههعيد بههن حههزم الظههاهري األندلسههي )ت .71

 .بيروت، بال تاريخ
 م.1994 -ه 1415الكتب العلمية، بيروت، (، دار ه 179المدونة، اإلمام مالك بن أنس األصبحي )ت .72
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بهههن منصهههور بهههن بههههرام المهههروزي المعهههروف بالكوسههه   مسهههائل اإلمهههام أحمهههد بهههن حنبهههل وإسهههحاق بهههن راهويهههه، أبهههو يعقهههوب إسهههحاق .73
 .م2002 -ه 1425(، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، السعودية، ه 251)ت

روايتين والههوجهين، القاضههي أبههو يعلههى محمههد بههن الحسههين بههن محمههد بههن خلههف بههن أحمههد بههن الفههراء المسههائل الفقهيههة مههن كتههاب الهه .74
 م.1985 -ه 1405(، تحقيق الدكتور عبد الكريم محمد الالحم، مكتبة المعارف، الرياض، ه 458الحنبلي )ت

اؤوط، عادل مرشهد، وآخهرين، مؤسسهة (، تحقيق شعيب األرنه 241مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني )ت .75
 م.2001 -ه 1421الرسالة، بيروت، 

(، تحقيههق محمههد المنتقههى ه 840مصههباف الزجاجههة فههي زوائههد ابههن ماجههه، أحمههد بههن أبههي بكههر بههن إسههماعيل الكنههاني البوصههيري )ت .76
 .ه 1403، 2الكشناوي، دار العربية، بيروت، ط

(، تحقيهههق تخهههري  وتعليهههق حبيهههب الهههرحمن األعظمهههي، المكتهههب ه 211المصهههنف، أبهههو بكهههر عبهههد الهههرزاق بهههن همهههام الصهههنعاني )ت .77
 .ه 1403، 2اإلسالمي، بيروت، ط

(، منشههورات ه 1243مطالهب أولهي النههى فههي شهرف غايهة المنتههى، مصههطفى بهن سهعد بهن عبههده السهيوطي الرحيبهاني الدمشهقي )ت .78
 م.1994 -ه 1415، 2المكتب اإلسالمي، دمشق، ط

(، تحقيهق محمههد عبهد هللا النمههر وآخههرين، دار ه 516أبهو محمههد الحسهين بههن مسههعود الفهراء البغههوي )تمعهالم التنزيههل، محيهي السههنة  .79
 .م1997 -ه 1417، 4طيبة للنشر والتوزيع، ط

 م.1989، 3المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، تركيا، ط .80
 (، دار الكتاب ه 610بن المطرزي الخوارزمي )ت لي  المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن ع .81
 م.1968 -ه 1388(، مكتبة القاهرة، ه 620المغني، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )ت .82
زي مفههههاتيح الغيههههب، أبههههو عبههههد هللا فخههههر الههههدين محمههههد بههههن عمههههر بههههن حسههههين القرشههههي الطبرسههههتاني األصههههل الشههههافعي المههههذهب الههههرا .83

 .ه 1420، 3(، دار إحياء التراه العربي، مصر، طه 606)ت
(، ه 474بهن واره التجيبههي القرطبهي البههاجي األندلسههي )ت المنتقهى شههرف الموطهأ، أبههو الوليهد سههليمان بهن خلههف بهن سههعد بهن أيههوب .84

 .ه 1322مطبعة السعادة، مصر، 
(، دار الكتهب العلميهة، ه 476يوسهف الفيروزآبهادي الشهيرازي )تالمهذب في فقه اإلمام الشافعي، أبهو إسهحاق إبهراهيم بهن علهي  بهن  .85

 .م1995 -ه 1416بيروت،  
(، تحقيق محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايهد بهن سهلطان ه 179موطأ اإلمام مالك، أبو عبد هللا مالك بن أنس األصبحي )ت .86

 م.2004 -ه 1425آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية، أبو ظبي، اإلمارات، 
(، مؤسسة الريان للطباعهة ه 762نصب الراية ألحاديث الهداية، أبو محمد جمال الدين بن عبد هللا بن يوسف الحنفي الزيلعي )ت .87

 .م1997 -ه 1418والنشر، بيروت، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، 
الكههريم الشههيباني الجههزري المعههروف بههابن بههن عبههد  النهايههة فههي غريههب الحههديث واألثههر، مجههد الههدين أبههو السههعادات محمههد بههن محمههد .88

 .م1979 -ه 1399(، تحقيق زاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ه 606األثير )ت
 هوامش البحث

 

 . 1/61: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ينظر:  (1)
 .3/61المغني،  ينظر:  (2)
 .1/128 م:1994 -ه 1415العلمية، بيروت، (، دار الكتب ه 179المدونة، اإلمام مالك بن أنس األصبحي )تينظر:  (3)
 .79اللباب في الفقه الشافعي، ينظر:  (4)
(. قهال الشهيخ شهعيب:" حهديث حسهن؛ 3313، رقهم )4/431،  سنن ابن ماجههروي الحديث عن عبد هللا بن عمر )رضي هللا عنهما(،  (5)

يري: "هههذا إسههناد فيههه عبههد الههرحمن بههن زيههد بههن أسههلم وهههو هههذا إسههناد ضههعيف لضههعف عبههد الههرحمن بههن زيههد بههن أسههلم؛ قههد توبههع". قههال البوصهه
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ضههعيف ولههه شههاهد مههن حههديث عبههد هللا بههن أبههي أوفههى رواه النسههائي فههي الصههغرو مقتصههرا علههى ذكههر الجههراد؛ أورده ابههن الجههوزي فههي العلههل 
مصهباف الزجاجهة ابن عمر أيضها". المتناهية من طريق عبد الرحمن به ورواه الشافعي وأحمد في مسنديهما والدارقطني في سننه من حديث 

 3/237: في زوائد ابن ماجه،
 . 1/61ينظر: بدائع الصنائع:  (6)
 3/237ينظر: مصباف الزجاجة:  (7)
 .1/61بدائع الصنائع:   )8(
 1/75تبيين الحقائق شرف كنز الدقائق،   )9(
 .1/308(، دار الفكر للطباعة، بيروت، بال تاريخ:ه 786)تالعناية شرف الهداية، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي   )10(
 1/736البناية شرف الهداية،:  )11(
 .2/741(، ه 428التجريد، أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي القدوري )ت  )12(
 .2/61المغني:   )13(
 (. 2024، رقم )1/176الكتاب المصنف في األحاديث واةثار  )14(
 . 1/61ينظر: بدائع الصنائع:  (15)
 .1/128ينظر: المدونة:  (16)
 .79ينظر: اللباب في الفقه الشافعي:  (17)
 .145سورة األنعام: من اةية  (18)
 .1/454المهذب في فقه اإلمام الشافعي،ينظر:  (19)
 .3/176؛ اللباب في علوم الكتاب،: 5/199الغيب، ينظر: مفاتيح    )20(
 .3/175؛ اللباب في علوم الكتاب: 5/199ينظر: مفاتيح الغيب:   )21(
 .3المائدة: من اةية سورة   )22(
 .5/199ينظر: مفاتيح الغيب:   )23(
 سبق تخريجه.   )24(
 .2/724ينظر: التجريد:   )25(
 .2/61المغني: -2/557؛ المجموع شرف المهذب، 1/285اإلشراف على نكت مسائل الخالف؛ 743-2/742ينظر: التجريد:   )26(
 .3/129المنتقى شرف الموطأ،: ينظر:   )27(
التوضههيح فههي شههرف المختصههر الفرعههي لبههن الحاجههب، ضههياء الههدين خليههل بههن إسههحاق بههن موسههى الجنههدي المههالكي المصههري، ينظههر:  (28)

 -ه 1429البوسههنة والهرسههك، -الكههريم نجيههب، مركههز نجيبويههه للمخطوطههات وخدمههة التههراه، سههراييفو(، تحقيههق الههدكتور أحمههد عبههد ه 776)ت
 .1/29: م2008

 .1/14عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،ينظر:  (29)
 .115القوانين الفقهية )قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهيةينظر:   (30)
 .9/33المجموع:  ينظر:   (31)
 .9/394ينظر: المغني:    (32)
 .5/304البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصارينظر:   (33)
 .6/61المحلى، ينظر:   (34)
 .96سورة المائدة: من اةية   (35)
 .1/79أحكام القرآن،   (36)
 .5/36ينظر: بدائع الصنائع:   (37)
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( وقهههال الترمهههذي: "وههههذا حهههديث حسهههن 69، رقهههم )1/100، سهههنن الترمهههذي -الجهههامع الكبيهههر(؛ 83، رقهههم )1/62: سهههنن أبهههي داود،  (38)

 صحيح".
 .13/85شرف صحيح مسلم،ينظر:   (39)
 .5/36ينظر: بدائع الصنائع:   (40)
النهايهة وههو مهن علهف اإلبهل".  الَخْبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط خبط بالتحريك، فعل بمعنى مفعول،  (41)

 . 2/7: في غريب الحديث واألثر،
 .4/2792الفقه اإلسالمي وأدلته،قدمًا، ضخم الرأس، وله أسنان. ينظر:  60العنبر: حوت قد يبلد نحو   (42)
الناصههر، دار طههوق (، تحقيههق محمههد زهيههر ناصههر ه 256صههحيح البخههاري، أبههو عبههد هللا محمههد بههن إسههماعيل البخههاري الجعفههي )ت  (43)

: كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش، وأميهرهم أبهو عبيهدة بهن الجهراف رضهي هللا عنهه، ه 1422النجاة، بيروت،  
 ( 1935، رقم )3/1536، صحيح مسلم(؛ 4361، رقم )5/167
 .13/85ينظر: شرف صحيح مسلم:   (44)
 (. 05190، رقم )19/229السنن الكبرو،   (45)
 (.1817، رقم )3/708موطأ اإلمام مالك،   (46)
سعد بن نوفل الجاري، مولى عمر )رضي هللا عنه( استعمله على الجار، روو عن عمر وعبد هللا بن عمرو، روو عنه زيهد بهن هو    (47)

(، تحقيههق السههيد هاشههم ه 256لجعفههي )تالتههاريخ الكبيههر، أبههو عبههد هللا محمههد بههن إسههماعيل بههن إبههراهيم البخههاري اأسههلم وابنههه عبههد هللا. ينظههر: 
 .4/96: الجرف والتعديل،؛ 4/66: الندوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بال تاريخ

 . 3/248مادة )صرد( لسان العرب،الصرد: البرد، وقيل شدته. ينظر:   (48)
 (.1816، رقم )3/708الموطأ:   (49)
 .9/394ينظر: المغني:    (50)
 .11/248المبسوط،  ينظر:   (51)
 .5/35ينظر: بدائع الصنائع:   (52)
 .12/621جواهر الكالم شرف شرائع اإلسالمينظر:   (53)
(. قههال الشههيخ شههعيب: إسههناده ضههعيف، 3815، رقههم )5/631بههاب فههي أكههل الطههافي مههن السههمك، سههنن أبههي داود: كتههاب األطعمههة،   (54)

(. قال ابن الجوزي: " وفي هذه 3246، رقم )4/392ب الطافي من صيد البحر، والصحيح أنه موقوف"؛ سنن ابن ماجه: أبواب الصيد، با
التحقيهق فهي أحاديهث الطريق إسماعيل بن أمية وهو متروك قال أبو داود وقد رواه سفيان وأيوب وحماد عن أبي الزبير فوقفهوه علهى جهابر". 

(، تحقيههق مسههعد عبههد الحميههد محمههد السههعدني، دار ه 597)تالخههالف، أبههو الفههرج عبههد الههرحمن بههن علههي  بههن محمههد المعههروف بههابن الجههوزي 
  .4/203نصب الراية ألحاديث الهداية، . واعترض الزيلعي على ذلك. ينظر: 2/363: ه 1415الكتب العلمية، بيروت، 

 .9/394؛ المغني: 9/33ينظر: المجموع:    (55)
 .9/394ينظر: المغني:    (56)
 .5/36بدائع الصنائع:   (57)
 .1/277مادة )جري( الصحاف تاج اللغة وصحاف العربية،   (58)
 .2/128لسان العرب: مادة )جري(   (59)
 .1/277حياة الحيوان الكبرو،؛ 7/85الحيوان، ، ينظر:   (60)
 .5/370األصل المعروف بالمبسوط، ينظر:   (61)
 .5/766الجامع لمسائل المدونة،ينظر:   (62)
 .8/267إرشاد الساري إلى شرف صحيح البخاري ؛ 9/615: البخاري،فتح الباري شرف صحيح ينظر:   (63)
 .8/4004: مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهينظر:   (64)
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 .6/60ينظر: المحلى:   (65)
 .8/302شرف النيل وشفاء العليل، ينظر:   (66)
 .3/62إيضاف الفوائد في شرف إشكالت القواعد، ينظر:   (67)
 .96سورة المائدة: من اةية   (68)
 .3/101: معالم التنزيل، محيي السنة  (69)
 .145سورة األنعام: من اةية   (70)
 .3/143؛ إيضاف الفوائد: 4/690: الستبصار فيما اختلف من األخبار،  (71)
  .6/85:  الحتسابينظر:   (72)
 .2/160تحرير األحكام الشرعية، ينظر:   (73)
 .6/220الكافي من األصول،   (74)
 .6/244المصدر نفسه:   (75)
 .6/220المصدر نفسه:   (76)
 (. 8777، رقم )4/536المصنف،   (77)
 .93سورة آل عمران: اةية   (78)
 (. 8774، رقم )4/536مصنف عبد الرزاق:   (79)
 .278-6/277الكامل في ضعفاء الرجال،؛ 2/99كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ينظر:   (80)
 . 6/246الكافي:   (81)
 .79المغرب في ترتيب المعرب،   (82)
( 3266، رقهم )4/2050صحيح مسلم: كتاب القدر، باب بيان أن اةجال واألرزاق وغيرهها ل تزيهد ول تهنقا عمها سهبق بهه القهدر،   (83)

 من حديث أم حبيبة )رضي هللا عنها(. 
(، تحقيهق مؤسسهة آل البيهت علهيهم السهالم إلحيهاء، ه 786الذكرو، شمس الدين محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد األول )ت  (84)

 .144-143: 1376إيران، -قم 
 .2/32تفسير العياشي،   (85)
 .2/268غذاء األلباب شرف منظومة اةداب،   (86)
 .37 -19م:  2013هه ه  1434ينظر: الحمل، الدكتور نورمان سميث، ترجمة مارك عبود، دار المؤلف، القاهرة،   (87)
 .3/38ينظر: بدائع الصنائع:   (88)
 .1/451ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة:   (89)
 .7/84م: 1990 -ه 1410(، دار المعرفة، بيروت، ه 204إدريس الشافعي )ت ينظر: األم، أبو عبد هللا محمد بن  (90)
 .28/55م 1995ينظر: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف   (91)
 .4/305ينظر: شرف النيل:   (92)
 .4/17ينظر: شرف األزهار المنتزع من الغيث المدرار على متن األزهار،   (93)
 .2/101األحكام: ينظر: تحرير    (94)
 .3/624ينظر: المحلى:   (95)
 .1/451ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة:   (96)
 .28/55ينظر: اإلنصاف:   (97)
 .14سورة النحل: من اةية   (98)
 .12سورة فاطر: من اةية   (99)
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 .3/222: أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ينظر:   (100)
 .15/416ينظر: الحاوي الكبير،   (101)
 .9/608ينظر: المغني:    (102)
 .4/347ينظر: البحر الرائق شرف كنز الدقائق،   (103)
 .21سورة الواقعة: من اةية   (104)
 .8/106ينظر: المبدع في شرف المقنع،   (105)
 .55سورة األنفال: من اةية   (106)
 .176 -8/175ينظر: المبسوط:    (107)
 .7/84ينظر: األم:   (108)
 . 2/143ينظر: حاشية الدسوقي على الشرف الكبير،  (109)
 . 4/348ينظر: البحر الرائق:   (110)
 .2/640الحجة على أهل المدينةينظر:   (111)
 .10/209ينظر: المجموع:    (112)
 .4/24ينظر: المغني:    (113)
 . 3/336الزخار: ينظر: البحر   (114)
 .2/44شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام، ينظر:   (115)
 .7/468ينظر: المحلى:   (116)
 .5/120الحاوي الكبير:   (117)
، رقههم 3/55متفههق عليههه مههن حههديث عبههادة بههن الصههامت )رضههي هللا عنههه(. صههحيح البخههاري: كتههب البيههوع، بههاب التجههارة فههي البههر،   (118)
(، كتهاب مناقهب األنصهار، بهاب 2497، رقهم )3/140الذهب والفضة وما يكون فيهه الصهرف، (، كتاب الشركة، باب الشتراك في 2060)

(. واللفههظ 1589، رقههم )3/1122(؛ صههحيح مسههلم: كتههاب المسههاقاة، بههاب النهههي عههن بيههع الههورق بالههذهب دينهها، 3939، رقههم )5/70منههه، 
 للبخاري.

 .1/325: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين،  (119)
 .4/94تبيين الحقائق:   (120)
 .10/172تكملة المجموع،  (121)
 .7/26ينظر: شرف فتح القدير:   (122)
 .2/156بداية المجتهد:   (123)
 .3/155ينظر: المصدر نفسه:   (124)
 .1/443رؤوس المسائل في الخالف على مذهب أبي عبد هللا أحمد بن حنبلينظر:   (125)
 سبق تخريجه.   (126)
 .2/536اإلشراف: ينظر:   (127)
 .2/536ينظر: المصدر نفسه:   (128)
 .23-4/22ينظر: المغني:    (129)
 .5/154ينظر: الحاوي الكبير:   (130)
 .4/23ينظر: المغني:    (131)
 .1/325ينظر: المسائل الفقهية:   (132)
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، رقهههم 3/1214لهههذهب، حهههديث معمهههر بهههن عبهههد هللا )رضهههي هللا عنهههه(. صهههحيح مسهههلم: كتهههاب المسهههاقاة، بهههاب الصهههرف وبيهههع امهههن   (133)
(1592.) 
 .2/156بداية المجتهد: ينظر:   (134)
 .4/94ينظر: تبيين الحقائق:   (135)
 سبق تخريجه.   (136)
 .1/325المسائل الفقهية:   (137)
السيل الجهرار المتهدفق ؛ 4/151؛ المغني: 5/327؛ الحاوي الكبير: 2/736؛ الكافي في فقه أهل المدينة: 2/438ينظر: األصل:    (138)

 .7/301؛ المحلى: 2/19؛ شرائع اإلسالم: 495
وقهوف أصهح".  (. قهال الشهيخ شهعيب: "إسهناده ضهعيف، وقهد روي مرفوعهًا وموقوفهًا، والم3676، رقهم )6/197مسند أحمد بن حنبل،    (139)

قال الهيثمي: "رواه أحمد موقوفا، ومرفوعها، والطبرانهي فهي الكبيهر كهذلك، ورجهال الموقهوف رجهال الصهحيح، وفهي رجهال المرفهوع شهيخ أحمهد: 
(، ه 807مجمههع الزوائههد ومنبههع الفوائههد، نههور الههدين علههي  بههن أبههي بكههر الهيثمههي )تمحمههد بههن السههماك، ولههم أجههد مههن ترجمههه، وبقيههتهم ثقههات". 

  .4/80: م1994 -ه 1414قيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، تح
 . 3/42 سبل السالم شرف بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام. ينظر:  (140)
 .3/34المهذب:   (141)
 .4/151؛ المغني: 5/327؛ الحاوي الكبير: 2/736؛ الكافي في فقه أهل المدينة: 2/438ينظر: األصل:   (142)
 .3/113: ه 1310، 2الفتاوو الهندية، للشيخ نظام الدين البرهانبورو وجماعة من علماء الهند األعالم، دار الفكر، بيروت، ط  (143)
المعجهم الوسهيط، إبهراهيم المأجل: حوض واسع يجمع فيه الماء ثم يفجهر إلهى المهزارع وغيرهها وجمعهه موجهل. واألجمهة: ههو الحصهن،   (144)

. والمهراد: المههاء المحصهور بحصههن أو بشهيء يسهههل النظهر إلههى داخلهه والتقههاط 1/7: م1989، 3، تركيهها، طمصهطفى وآخههرون، دار الهدعوة
 السمك فيه.

 .7/109األم:   (145)
 .9/284المجموع:   (146)
 .4/24ينظر: المبدع:    (147)
مطالب أولي النهى ؛ 4/525البيان في مذهب اإلمام الشافعي،؛ 5/195رد المحتار على الدر المختار شرف تنوير األبصار ينظر:   (148)

 .6/328في شرف غاية المنتهى،
 .1/83: شرف مختصر خليل،ينظر:   (149)
وان، بهاب األمهر بإحسهان الهذبح شداد بن أوس )رضي هللا عنه(. صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكهل مهن الحيهمن حديث    (150)

 (. 1955، رقم )1548/ 3والقتل، وتحديد الشفرة، 
 .6/306حاشية ابن عابدين:   (151)
الفهروع وتصهحيح الفهروع، أبهو عبهد هللا ؛ 4/448؛ المجمهوع: 1/97؛ شهرف مختصهر خليهل: 6/385شرف مختصر الطحاوي،  ينظر:    (152)

 .3/242(، وتصحيح الفروع ه 762محمد بن مفلح المقدسي )ت


