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ْنُه قيْطعاةٌ  ٌب ِفي صاْيٍد ُقطيعا مي  َبا
َبَة،  ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشي ْ ، َحدَّثَ َنا َعْبُد الرَّْْحَني ْبُن َعْبدي اَّللَّي ْبني دييَناٍر، َعْن َزْيدي ْبني َأْسَلمَ َحدَّ مي ُم ْبُن اْلَقاسي ثَ َنا َهاشي ، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َعْن َأِبي َواقيٍد، َحدَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َما ُقطيَع ميَن اْلَبهي  َتٌة« قَاَل: قَاَل النَِّبي يَمةي َوهيَي َحيٌَّة َفهيَي َمي ْ  
 

ُب ماا ُقطيعا مينا احلاي ي ف اُهوا ماي يتٌ   َبا

https://www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef
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ثَ َنا َعْبُد  ثَ َنا َسَلَمُة ْبُن َرَجاٍء، قَاَل: َحدَّ ُّ قَاَل: َحدَّ َعاِني ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َعْبدي اأَلْعَلى الصَّن ْ اَّللَّي ْبني دييَناٍر، َعْن َزْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني الرَّْْحَني ْبُن َعْبدي َحدَّ
دييَنَة َوُهْم ََيُبُّ 

َ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم امل ُّ َصلَّى اَّللَّ ، ف َ َيَساٍر، َعْن َأِبي َواقيٍد اللَّْيثيي ي، قَاَل: َقديَم النَِّبي ، َويَ ْقطَُعوَن أَْلَياتي الَغَنمي بيلي يَمةي وَن َأْسنيَمَة اإلي َقاَل: »َما ُقطيَع ميَن الَبهي

ثَ َنا أَبُو النَّْضري، َعنْ  ُّ قَاَل: َحدَّ يُم ْبُن يَ ْعُقوَب اجلُوَزَجاِني ثَ َنا إيبْ رَاهي َتٌة« َحدَّ  َعْبدي الرَّْْحَني ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني دييَناٍر ََنَْوُه،: َوَهَذا َحدييٌث َحَسٌن َوهيَي َحيٌَّة َفهيَي َمي ْ
، َوأَبُو َواقيٍد اللَّ َغرييبٌ  ْيثييُّ اْْسُُه احلَاريُث ْبُن َعْوفٍ  ََل نَ ْعريفُُه إيَلَّ ميْن َحدييثي َزْيدي ْبني َأْسَلَم َوالَعَمُل َعَلى َهَذا عيْنَد أَْهلي العيْلمي  
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ٌت()ابب ما جاء َما ُقطيَع ميْن احلَْي ي فَ ُهَو َمي ي   
( بيَكْسري ا1480] بيلي ( بيَفْتحي اْْلَْمَزةي  لنُّوني [ قَ ْولُُه )َوُهْم ََيُبُّوَن( بيَضم ي اجلْييمي َوَتْشدييدي اْلُمَوحََّدةي َأْي يَ ْقطَُعوَن )َأْسنيَمَة اإْلي ََجُْع َسَناٍم )َويَ ْقطَُعوَن أَْلَياتي اْلَغَنمي

مي ََجُْع أَْلَيٍة بيَفْتحي  يَمةي( ميْن بَ َيانييٌَّة )َوهيَي َحيٌَّة( َُجَْلٌة َحالييٌَّة )فَ ُهَو( َأْي َما يُ ْقطَ  اْْلَْمَزةي طََرُف الشَّاةي )َما َوُسُكوني الَّلَّ ُع َواْلَفاُء  يُ ْقَطُع( َما َمْوُصوَلٌة )ميَن اْلَبهي
يَتٌة(  َتَدأي َمْعََن الشَّْرطي )مي تاةي لا ليَتَضمُّني اْلُمب ْ ي ْ اْلما انَُّه ماي يٌت بيزاواالي احلْايااةي    َياُوُز أكلهأاْي حارااٌم كا قال بن اْلمالاكي أاْي ُكلُّ ُعْضٍو ُقطيعا فاذاليكا اْلُعْضُو حارااٌم ِلي

انُوا ي اْفعاُلونا ذاليكا ِفي حاالي احلْايااةي ف انُ ُهوا عاْنهُ  )َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب( َوَأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ  ق اْولُهُ  عاْنُه واكا  
 

َتٌة َشْرًعا، َوإيَلَّ فَ يَ لْ  َا ََل تُ ؤَْكُل، أَوي اْلَمْعََن َفهيَي َمي ْ َتةي ِفي َأَّنَّ ًتا، قَاَل اْبُن اْلَمَلكي َأْي: ُكلُّ َزُم َأْن َيُكوَن بَ ْعُض الشَّْيءي َحي  َواْلَمْعََن ُحْكُمَها ُحْكُم اْلَمي ْ ا َوبَ ْعُضُه َمي ْ
انَّ ُعْضٍو ُقطيَع َفَذليَك اْلُعْضُو َحرَاٌم ;  انُوا ي اْفعاُلونا ذاليكا ِفي حاالي احلْايااةي ف انُ ُهوا عاْنُه. قُ ْلُت: والاعالَّ ِلي ا ُهوا ماْنشاأُ ُسؤااُه ماي يٌت بيزاواالي احلْايااةي عاْنُه، واكا لي  هاذا

ِْلاْوَلا أاْن ياُكونا لاهُ  ، فااْلقييااُس َبي فاصيلي عاني اْلماي يتي اجْلُْزءي اْلُمن ْ اباةي عاني اجلْانينيي، فاإينَُّه كا ُ أاْعلامُ الصَّحا ا وااَّللَّ ْميذييُّ َوأَبُو َداُوَد( : َوَلْفُظ  ُحْكُم هاذا . )َرَواُه الّت ي
ْميذييُّ. َوقَاَل َحدييٌث َحَسٌن، َو الشُُّمن ي ي َعْنُه َمْرُفوًعا: ) »َما قُ  َتٌة« ( . َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالّت ي يَمةي َوهيَي َحيٌَّة فَ ُهَو َمي ْ َكَذا َلْفُظ اجْلَاميعي الصَّغيريي، طيَع ميَن اْلَبهي  
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ا أانَُّه لا َيايلُّ اْلُمبااُن واإي  ذيها ا َياُْرُج ماا إذاا قاطاعا ميْن أاْلياةي الشَّاةي قيْطعاًة أاْو ميْن فاخي انَّ ُحْكما الذَّكااةي َلاْ ي اثْ ُبْت ِفي اجْلُْزءي واعالاى هاذا ؛ ِلي اْت الشَّاُة ب اْعدا ذاليكا ْن ُذِبي
ناةي، واحاالا ف اوااتي احلْايااةي كاانا اجْلُْزُء ُمن ْ اْلُمبااني واْقتا اْْليَبا  يًَّة واْقتا اْْليَبا ْنعيداامي ذاكااةي الشَّاةي ليكاْوِنياا حا فاصيلي ناةي لي ُر ِفي اجْلُْزءي اْلُمن ْ ًًل واُحْكُم الذَّكااةي لا ياْظها  فاصي
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ُّ اْلُمَكرَُّم َوُرويَي َأنَّ أَْهَل اجْلَاهيلييَّةي َكانُوا يَ ْقطَُعوَن قيْطَعًة ميْن أَْلَيةي الشَّاةي َوميْن َسَنامي اْلَبعيريي فَ َيْأُكلُ  ََّنَاُهْم َعْن َذليَك  -َعَلْيهي الصَََّّلُة َوالسَََّّلُم  -وََّنَا فَ َلمَّا بُعيَث النَِّبي
ْنُه فَ َيُكوُن َمي يًتا َو  -ََّلُة َوالسَََّّلُم َعَلْيهي الصَّ  -فَ َقاَل  َكَذليَك إَذا ُقطيَع َذليَك ميْن َصْيٍد ََلْ »َما أُبينَي ميْن احلَْي ي فَ ُهَو َمي يٌت« َواجْلُْزُء اْلَمْقطُوُع ُمَباٌن ميْن َحيٍ  َواَبئيٌن مي

 ا قُ ْلَنا.يُ ؤَْكْل اْلَمْقطُوُع، َوإيْن َماَت الصَّْيُد بَ ْعَد َذليَك ليمَ 
15 

انَُّه ُمْطلاٌق ف اي اْنصاريُف ليْلكااميلي كا  فاصيلا ميْن احلْاي ي( حاقييقاًة واُحْكًما ِلي قُ ْلت: لاكيْن ظااهيُر اْلماْْتي  اْلباصاائيري.ماا حاقَّقاُه ِفي ت اْنوييري )اْلُعْضُو( ي اْعِني اجْلُْزءا )اْلُمن ْ
ن ي السَّاقيطاةي إلَّ  تاتيهي( كااِْلُُذني اْلماْقطُوعاةي واالس ي ي ْ ْستيثْ نااءي ف اتاأامَّْلُه )كاما يُم بيدالييلي الي ثُ را أاْشبااٌه ميْن الطَّهااراةي، واُهوا الت َّْعمي بيهي فاطااهيٌر واإيْن كا ِفي حاق ي صااحي

لُّ أاْكُلُه لاْو ميْن( احلْاي اوااني )اْلمُ  ( )ميْن ماْذبُوٍح ق اْبلا ماْوتيهي ف اياحي انَّ ماا باقييا ميْن احلْايااةي غاْْيُ ُمْعتاَباٍ أاْصًًل ب ازَّازي ْختااُر كاماا ِفي ت اْنوييري اْلباصاائيري )إلَّ ( ِلي ْأُكولي اْلما
( َأْي َغرْيَ  ُل ميْن احلَْي ي ْلديهي ََل ََيَْتليُف احلُْ )قَ ْولُُه اْلُمن َْفصي ، فَ َلْو َكاَن ُمتَ َعل يًقا ِبيي ُل َعْن اللَّْحمي للَّْحمي َحْيُث  السََّمكي َواجْلَرَادي، َواْلُمرَاُد اْلُمن َْفصي ْكُم ِبييََّلفي اْلُمتَ َعل يقي ابي

 يَّ فاشاميلا الصَّْيدا. واذاكارا الشَّاريُح ِفي كيتاابي الصَّْيدي عاْن اْلُمْلت اقاى أانَُّه لاْو راماى إَلا صاْيٍد ف اقاطاعا ، واأاْطلاقا احلْا يُ ؤَْكُل َكَما ِفي َشرْحي اْلبيرييي ي َعْن َشْرحي الطََّحاويي ي 
ْنُه واَلْا يُبيْنُه، فاإيْن ُاْحُتميلا اْلتيئااُمُه أاكالا اْلُعْضوا أاْيًضا واإيلَّ لا  ، فاإينَّ )ق اْولُُه حاقييقاًة واُحْكًما ُعْضًوا مي ااٌز عاْن احلْاي ي ب اْعدا الذَّْبحي ، واُهوا اْحِتي حلْاي ي ( ُمت اعال يٌق َبي

يَّةً  يااًة ُحْكمي يااٌة ليكاْوِنياا حا تاٍة واإيْن كاانا فييهي حا ْنُه لاْيسا ِبياي ْ فاصيلا مي ْن يَ ب َْقى ِفي اه  ح. َواْحَّتََز بيهي ِفي َصْيدي اْلْيَدايَةي َعْن اْلُمَباني ميْن احلَْ  اْلُمن ْ ي ي ُصوَرًة ََل ُحْكًما ِبَي
ْنُه َحَياًة َكَحَياةي اْلَمْذبُوحي فَ يُ ؤَْكُل اْلُكلُّ. َوِفي اْلعيَنايَةي: َوََل يُ ؤَْكُل اْلُعْضُو إْن أَْمكَ  اَبنَةي َوََل يُ ؤَْكُل، اْلُمَباني مي  َن َحَياتُُه بَ ْعَد اإْلي

 الفصل العاشر فيما أبني من الصيد 
( أبني من قال: إذا قطع من يد شاة قطعة، أو من فخذها َل حيل، وأهل اجلاهلية كانوا يفعلون ذلك، فرد عليهم رسول هللا عليه السَّلم، فقال: » )ما 

لصيد مما يعيش بدون املبان، فإن املبان منه يؤكل؛ إذا مات من ضربه ورميه واملبان احلي، فهو ميتة« ؛ مث األصل ِف جنس هذه املسائل: أنه ينظر إن كان ا
مثال الثاِن: إذا قطع الرأس؛ وهذا ألان  َل يؤكل، وإن كان الصيد َل يعيش بدون املبان يؤكل املبان منه، واملبان َجيعاً.مثال األول: إذا قطع فخذه فأابَّنا.

الذي روينا، واحلديث يتناول املبان احلي املطلق، واملطلق ينصرف إىل الكامل، فتناول احلي صورة ومعَن، فإذا كان املبان إمنا عرفنا حرمة املبان ابحلديث 
 الفخذ أو ما أشبه ذلك فيما يعيش الصيد بدونه، فهو مبان من احلي حقيقة، ومعَن. 
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ن ي ُمَسلٌَّم أَمَّا اأْلُُذُن فَ َقْد قَاَل ِفي اْلَبَدائيعي َما أُبينَي ميْن احلَْي ي ميْن اأْلَ  ْجزَاءي إْن َكاَن اْلُمَباُن ُجْزًءا فييهي َدٌم َكاْلَيدي َواأْلُُذني َواأْلَْنفي َوََنْويَها، فَ ُهَو َلكيْن َما ذََكَرُه ِفي الس ي
، َوإينْ  َْجَاعي إْلي ٌس ابي ََّلفًا ليلشَّافيعيي ي اه  َنَي   َلَْ َيُكْن فييهي َدٌم َكالشَّْعري َوالصُّوفي َوالظُّْفُر، فَ ُهَو طَاهيٌر عيْنَداَن خي

ََّلَف ِفي   ْحتيَباسي الدَّمي ا)َوأَمَّا( الَّذيي لَُه َدٌم َسائيٌل َفََّل خي َسٌة؛ َلي َا َنَي سي فييَها، َوُهَو الدَُّم اْلَمْسُفوُح. اأْلَْجزَاءي الَِّتي فييَها َدٌم ميْن اللَّْحمي َوالشَّْحمي َواجلْيْلدي َوََنْويَها َأَّنَّ  لنَّجي
نْ َفَحةي الصُّْلَبةي، ف َ )َوأَمَّا( اأْلَْجزَاُء الَِّتي ََل َدَم فييَها فَإيْن َكاَنْت ُصْلَبًة َكاْلَقْرني وَ  ، َواْلَعَصبي َواإْلي ن ي َواحْلَافيري، َواْلُْف ي َوالظ يْلفي َوالشَّْعري َوالصُّوفي َلْيَسْت اْلَعْظمي َوالس ي

َسٍة عيْنَد َأْصَحابيَنا : َأَحُدُُهَا ……بيَنجي َْصَحابيَنا طَرييَقاني تاةا ميْن احلْاي اوااني ِفي ُعْرفي الشَّْرعي اْسٌم ليماا زاالاْت  أانَّ هاذيهي اِْلاْشيااءا لاْيساْت  -ألي ي ْ انَّ اْلما تاٍة؛ ِلي ِبياي ْ
يااةا ِفي هاذيهي اِْلاْشيااءي فاًلا تاكُ  يااتُُه لا بيُصْنعي أاحاٍد ميْن اْلعيباادي، أاْو بيُصْنٍع غاْْيي ماْشُروٍع والا حا تاًة، واالثَّاِني حا اْعيااِنياا باْل أانَّ َنااا -وُن ماي ْ تااتي لاْيساْت ِلي ساةا اْلماي ْ

ساةي واَلاْ تُوجاْد ِفي هاذيهي اِْلاْشيااءي  تي النَّجي يهي َدٌم ، َوَعَلى َهَذا َما أُبينَي ميْن احلَْي ي ميْن َهذيهي اأْلَْجزَاءي َوإيْن َكاَن اْلُمَباُن ُجْزًءا في ليماا فييهاا ميْن الد يمااءي السَّائيلاةي واالرُّطُوَبا
، َوإيْن َلَْ َيُكْن فييهي َدٌم َكالشَّْعري َوالصُّ  َْجَاعي إْلي ٌس ابي .َكاْلَيدي َواأْلُُذني َواأْلَْنفي َوََنْويَها، فَ ُهَو َنَي ْختيََّلفي  وفي َوالظُُّفري َوََنْويَها، فَ ُهَو َعَلى اَلي
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