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 للعةادلني، ادلبعوث رمحة  ،سالم على أشرف األنبياء ادلرسلنياحلمد هلل رب العادلني، والصالة وال
 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وبعد: ن  وم   وعلى آله وأصحابه الغر ادليامني نبينا دمحم،

شةرا   تلميفةأ  ان هللا بةه: إمةا عئا ةد تلميفةأ و أصةوا اإلديةان، وإمةافإن دين اإلسالم الذي تعبد  
اللحةوم مةن ةهة  أحةةد لكةأ و العبةادات وادلعةامالت ونواعهةا، ويةد أ و العةرا   مةا يلعلة  و

األحكام اللكليفي  اخلمس : الوةوب والندب واللحرمي والكراهة  واإلححة ، وهةذأل األحكةام ذلةا 
ل  لكلي ، أو أدل  صورها وتئريراهتا الفئهي  عند الفئهاء، وذلا أيضا أدللها ادلئررة، سواء لكانت أد

و أدلةة   (ادلاةسةةلراإلةةةازة العاليةة   ةز يةة  تفصةةيلي ، وخةةد ا ةةوت أن يكةةون ريفةة  لنيةةأ درةةة  
ةة   الةة  واآلاثر ادلوخوفةة   ادلرفوعةة  األحاديةة مةةن األحكةةام الفئهيةة  اللفصةةيلي   عةةن  ةةةاء فيهةةا النة ه 

 .ان فيهذ  اإلأو بعض اللحوم 

 :أمهية البحث يف املوضوع

عنةه،  - ال دلخلةو  حة    بةأ  -احلياة، فةال ىنةأل ألي إنسةان الطعام أحد مئومات أن ال شك 
وخةةد نةةوف هللا فيةةه لعبةةادأل تنويعةةا لكيفةةرا و أةناسةةه وأفةةرادأل احليوانيةة  والنباتيةة ، واخلضةةت حكملةةه 
ورمحلةةه سةةبحانه وتعةةاىل أن ينهةةى عبةةادأل عةةن بعةةض هةةذأل األنةةواف، فكيفةةر مةةن األ عمةة  احليوانيةة  

تعلئةت اةا لعينهةا أو لسةب  مةن األسةباب، أحكةام  شةرعي   نة  منهةا أو  على وةةه اخلصةو 
تبيحهةةةا، فكةةةان الواةةةة  علةةةى لكةةةأ مسةةةلم أن يئةةةب عليهةةةار حةةة  يكةةةون علةةةى بينةةة  مةةةن أمةةةرأل، 

عنةه، وعامة   األ، ويبلعةد عةن احلةرام الةذي  ةله -عز  وة أ   - فيسلمل  ححلالا الذي أحله هللا
  خريبة ، يسةهأ علةى ادلسةلم معرفلهةا دون أدد تةردد، وتبئةةى أحكةام احلةالا واحلةرام بينة  وا ةح

 صلى هللا عليه  ال  يعلبه حكمها نسبيا من إنسان إىل آ ر، وخد و   ع نا النبي  بعض األعيان



 ب
 

" حلئيئ  و خوله: أمام هذأل اوسلم  لبهات  "إن  احلالا بة ني ن  وإن  احلرام بة ني ن ، وبينهما م ع 
1. 

ن آاثر علةى سةلو  حةوم علةى وةةه اخلصةو  مةل  مةا لن  -مة  ذلةك  -ادللأمأ وال خيفى على    
ر فاإلنسان يكلس  من أ ال  و بيع  احليوان الةذي كلكةأ مةن حلمةه، لكمةا اإلنسان وأ الخه

يئةةوا ، يكلسةة  مةةن أ ةةال  و بيعةة  احليةةوان الةةذي خيالطةةه، وهةةذا شلةةا يةةدر  ححلةة  والل ربةة 
، فةال ي( ادللغةذ ن  ذاء يصةر ةةزءام مةن ةةوهر ال م غ ل ةذنيفخر الدين الةرازي: "خةاا أهةأ العلةم: الغة

لذي أ ال  وصفات من ةن  ما لكان حاصالم و الغذاء، واخلنزير مطبوف غ  بد  أن حيصأ للم  
على حر  عظيم ورىنب  شديدة و ادلعلهيات، فحرم ألكلةه علةى اإلنسةان لةتال يلكيةب بللةك 

السةةالم ، فكأ ةةا ذات عاريةة  عةةن قيةة  األ ةةال ، الكيفيةة ، وأمةةا العةةاة فإ ةةا حيةةوان و ىنايةة  
 .2فلذلك ال حيصأ لإلنسان بسب  ألكأ حلمها لكيفي  أةنبي  عن أحواا اإلنسان"

 ب  لنةأ   من "ولكأ: والطر وما فيها من الطبا   بعد أن ذلكر أنواعا من احليوان مابن الئي   يئواو   
 العةةبه لكةةان بلحمةةه تغةةذ   فةةإن و لئةةه،  بعةةه مةةن الكلسةة  احليةةواانتهةةذأل   ةةروب مةةن   ةةر ح
 حلةةةوم ألكةةةأ هللا محةةةر   ر وذلةةةذا(ادللغ ةةةذ   عليةةةهحدلغ ل ةةةذ     شةةةبيه  ( غ ةةةذ نيلال م    الغةةةاذني فةةةإن أخةةةو ،
 .3"اا نفوسها شبه من هاآلكل   تورث دلا الطر وةوارح السباف

وخد أثبلت عدة دراسات حدييف  و رلاا اللغذية  وأثرهةا علةى السةلو  اإلنسةاا أن األ عمة    
سةلولكه و بيعة  مزاةةه وصةحله الذهنية   وال  يلناوذلا اإلنسان تة ع د  من أهم العوامةأ الة  تة ثر 

 .4إجياح وسلبام 

                                                           
فضةةأ مةةن اسةةلنأ لدينةةه(، ومسةةلم و "الصةةحيا"  لكلةةاب حب -أ رةةةه البخةةاري و "الصةةحيا"  لكلةةاب اإلديةةان  - 1

 بن بعر.حب أ ذ احلالا وتر  العبهات( من حدي  النعمان  -ادلساخاة 
 (.106/ 11مفاتيا الغي ، الرازي    - 2
(.1/406، ابن الئيم  مدراج السالكني - 3

 23بلةاري:: اإللكةووا "مو ةوف"   موخة علةىدويكات  مئةاا العوامأ ادلة ثرة و السةلو  اإلنسةاا، سةناء الةينظر:  - 4
حنةةان العل ةةاا  مئةةاا و صةةحيف  الغةةد  بيعةة  ادلةةزاج واليئظةة  الذهنيةة ،   ةةناء: تنةةاوا اللحةةوم يةة ثر علةةى، م(2018يةةو يول

 م(2011يوليو  25األردني  اإللكووني  بلاري:: 



 ج
 

 :إشكالية البحث

هةذا اخلةالف يرةة  و لكيفرا من األحكةام ادللعلئة  حللحةوم سلللةب فيهةا بةني الفئهةاء،   إن   –أوال 
إىل أدلة  هةةذأل األحكةام، إمةا مةةن ةهة  صةحلها و ةعفها، وإمةةا مةن ةهة  الوخةةوف  همنة لكيفةرو  

عليها من عدمه، وإما من ةه  معار لها لغرهةا، وإمةا مةن بعةض ا هةات األ ةر  الة  أدت 
الئضةةةاء  و للفئهةةةاء أساسةةةي   رلكيةةةزة    أسةةةباب هةةةذا اخلةةةالف وريف هةةةا إىل هةةذا اخلةةةالف، و ريةةةر  

 على اخلالف ما أمكن، أو تئليصه، أو اخلروج منه وخو  ما فيه، وهو أخأ ما تعبدان هللا به.

مةن   ريرنهةا  ةهة   لكيفرا من ادلعلغلني حلفئه ال ية ع أل  ودلله، إما مطلئا، وإما مةن   إن   - اثنيا  
 والضةةةعب مةةة  أن األدلةةة  هةةة  األصةةةأ و تئريةةةر أحكامةةةه، وأحكام ةةةه  فةةةرف عنهةةةاحيةةة  الصةةةح  

دون معرفةة  أدللهةا و ريرهةةا تبئةى رلةةرد آراء لةي  ذلةةا وزن إال مةن وراةعة  إليهةا، واآلراء الفئهيةة  
من ةه  دالللها على عئوا أصحااا وذلكا هم أو ةودة خرا حهم، وصاحبها ال يسمى عادلار 

 لم هو معرف  الفئه بدليله، بأ يبئى و دا رة اللئليد ويسمى مئلدا.أهأ الع عندألن العلم 

خةةاا ابةةن الئةةيم: "وال  ةةالف بةةني النةةاس أن اللئليةةد لةةي  بعلةةم، وأن ادلئلةةد ال يطلةة  عليةةه اسةةم 
 .1عامل"

 :الدراسات السابقة

فيما توصةلت  -  واآلاثر ودراسلها رواي م ودراي م أدل  اللحوم من األحادي  مو وف مل أخب و 
علةةةى لكلةةةاب مفةةرد أو رسةةةال  ألكاددييةةة ، بةةةأ رأيةةةت و اخواحةةةات  -إليةةه  مةةةن ادلصةةةادر وادلراةةةة  

بعةةض الرسةةا أ األلكاددييةة  ااك مةة  الكلابةة   و أحاديةةة  األ عمةة  عمومةةا احليوانيةة  وىنرهةةا مةةة  
سةةب  إىل حلن - ادلئةةوحسةةع  هةةذا ادلو ةةوفإىل نظةةرا   ةةميم  الةةذح ا ذلةةا قعةةا ودراسةة ، ولكةةن  

مةا يلعلة  حأل عمة  اخلصرت و ريفة  علةى   -ةسلرلئيود ادلو وع  للبح  ادللمم دلرحل  ادلاا

                                                           
 (.1/67إعالم ادلوخعني، ابن الئيم   - 1
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  ، وال شك أن عةدم وةةود دراسةات  اصة  وسةابئ  و هةذا ادلو ةوف شلةا يصةع  احليواني  فئط
 ويلطل  من الباح  ىناي  ا هد لل م  والدراس  واللدخي . البح 

 :عنوان البحث

 البح  العنوان اآليت:ا وت ذلذا 

 مجع ودراسة( -)األحاديث واآلاثر يف اللحوم 

 :ملنهج العام املتبع يف هذا البحثا

ض أفةةةةراد ادلو ةةةوف سةةةرت و هةةةذا البحةةة  علةةةى ادلةةةنه  الوصةةةف  الئةةةا م علةةةى قةةة  واسةةةلعرا  
 نلها ببعضها، و ليلها ومناخعلها، واسلخال  نلا  ها، وحهلل اللوفي .واز وتنظيمها، وم
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 :خطة البحث

 فصوا، و ا   على حس  اللفصيأ اآليت: أربع اشلمأ البح  على مئدم ، و هيد، و 

 ةةةةةدثت فيهةةةةةا عةةةةةن ادلو ةةةةةوف وأميلةةةةةه وسةةةةةب  ا ليةةةةةارأل، لكمةةةةةا أشةةةةةرت فيهةةةةةا إىل ، ادلئدمةةةةة  -1
 اةعه وق  مادته.للعامأ م  مصادر البح  ومر الصعوحت ال  واةهلين و ا

 مفهوم احلدي  واألثر والفر  بينهما.عن  فيه  دثت اللمهيد: - 2

 :مبحيفني ويعمأ ،اللأصيأ العام و حكم اللحوم دثت فيه عن : الفصأ األوا – 3

 .خاعدة  األصأ و األشياء اإلحح (ادلبح  األوا: 

 ر دلا ذلا من ارتباط وثي  مبو وف البح .هذأل الئاعدة علىبلفصيأ فيه  تكلمت   

عةض احليةواانت، ال  ةاء فيها األمر بئلأ ب األحادي تناولت فيه الكالم عن : ادلبح  اليفاا
 أم ال؟ ألكلها عن يلضمن ذلك النه ، هأ أو النه  عن خللها

فيه األحادي  واآلاثر الصحيح  و اللحوم ادلنهة  عنهةا، ويعةمأ  قعت  : اليفااالفصأ  - 4
 مبحيفني:

 ادلنه  عنها.: األحادي  الصحيح  و اللحوم ادلبح  األوا

 اآلاثر الصحيح  عن الصحاب  و اللحوم ادلنه  عنها. ادلبح  اليفاا :

: قعةةةةت فيةةةةه األحاديةةةة  واآلاثر الصةةةةحيح  و اللحةةةةوم ادلةةةةأذون فيهةةةةا، لةةةة الفصةةةةأ اليفا - 5
 ويعمأ مبحيفني:

: األحاديةةةةة  الصةةةةةحيح  و اللحةةةةةوم ادلةةةةةأذون فيهةةةةةا مطلئةةةةةا، أو مةةةةة  الكراهةةةةة  ادلبحةةةةة  األوا
 اللنزيهي .

 مطلئا، أو م  الكراه  اللنزيهي .ادلبح  اليفاا: اآلاثر الصحيح  و اللحوم ادلأذون فيها



 و
 

 فيه األحادي  الضعيف  و اللحوم، ويعمأ مبحيفني: قعت  : راب الفصأ ال - 6

 الضعيف  و اللحوم ادلنه  عنها.ادلبح  األوا: األحادي 

 ون فيها.ادلبح  اليفاا: األحادي  الضعيف  و اللحوم ادلأذ

 م  بعض اللوصيات. نلا   البح ذلكرت فيها  ا   الرسال :  - 7

 :التفصيلي البحث منهج

 : اآلتي و الفئرات ادلفص أ ادلنه البح  هذا  إعدادو  سلكت

 قعت األحادي  واآلاثر ادللعلئ  مبو وف البح  من مظا ا األصلي . - 1

اللفصةةةةيأ ادلةةةةذلكور و  طةةةة   وف ةةةة    ومباحةةةة رتبةةةةت هةةةةذأل األحاديةةةة  واآلاثر و فصةةةةوا  - 2
 .البح 

 أوال ح لصار السند.الصحيح  و أصأ البح   األحادي  واآلاثر ذلكرت - 3

 أذلكر من اآلاثر إال ما فيه زايدة على ما ةاء من األحادي  ادلرفوع  للنب ملسو هيلع هللا ىلص. مل - 4

األثةةر مةةةن الكلةة  اللسةةع ، ولكةةذا مةةةا ختةةري  احلةةدي  أو و الفصةةأ اليفةةاا واليفالةةة  أذلكةةر  - 5
اشوط فيه صاحبه الصح  من ىنرها، وما مسلدر  احلالكم وصحيا ابةن حبةان إال إذا لكانةت 

 هنا  زايدة تئلض  اللوس  و اللخري ، أو لكان احلدي  أو األثر ال يوةد إال و ىنرها.

همةةا و ةةممت اخلصةةرت و اللخةةري  علي - أو أحةةدما - (الصةةحيحني وإذا لكةةان احلةةدي  و 
، وإذا (مو ته أحدما من  ري  مالك و  اص  إذا ةاء احلدي  فيهما أوخبإليهما، و  (ادلو أ 

أورد البخاري احلدي  و مو عني أو ألكيفر لكمةا هة  عادتةه ألكلفة  بةذلكر مو ة  واحةد وأشةر 
 إىل ىنرأل إشارة.

ةةةهن  وهةةةو الةةةراوي الةةةذي يةةةدور عليةةةه احلةةةدي  أو  وأسةةةو  هنةةةا إسةةةناد احلةةةدي  أو األثةةةر مةةةن سل  ر ةن
 الصناع   تئلضيه  ما  ذلك  و   له شواهد، مراعيا  لكان األثر( م  اإلشارة إىل شواهدأل إن 



 ز
 

 احلدييفي  م  اال لصار.

 .واألسلوبي  اللغوي  ادلباح  من األثر أو ححلدي  يلعل  ما أذلكر- 6

 الة  ادلسةا أ أو ادلسةأل  فةأذلكر الفئهية ، ادلباحة  مةن األثةر أو ححلةدي  يلعلة  ما  أذلكر - 7
 فيهةةةا لكةةةان وإن مصةةةدرأل، ت  ذلكةةةر   إقاعةةةا لكانةةةت فةةةإن حكمهةةةا، و العلمةةةاء وأخةةةواا تضةةةمنها،
 العلمةةاء مةةن ذلةةك و  ةةالب مةةن أذلكةةر مث أوال، احلةةدي  عليةةه دا مبةةا خةةاا مةةن ذلكةةرت  ةةالف  

 .الوةيا م  ومناخعلها اخلالف أسباب ذلكر م 

 و ةةةةةاء مةةةا علةةةى زايدةمةةةا فيةةةةه  إالأذلكةةةر و الفصةةةأ الرابةةة  مةةةةن األحاديةةة  الضةةةعيف   مل - 8
وأمةةةةا اآلاثر فلةةةةم أةةةةةد منهةةةةا علةةةةى مةةةةا فيةةةةه زايدة علةةةةى مةةةةا ةةةةةاء  و  ، الصةةةةحيح  األحاديةةةة 

 و هةذا الفصةأ حةدي  لكةأ ذلكةر بعةد واللزمةت،   اإلفةراد حلةذلكراألحادي  الضةعيف  ويسةلح
 :حآليت

  .وأ عنأ  به أذلكر إسناد احلدي  ابلداءم من الراوي الذي يدور عليه احلدي    -أوال 

 .مصادرأل ذلكر و االسليعاب م  احلدي  ختري  - أوال

 العلمةةاء، مةةن  ةةعفه مةةن ذلكةةر مةة  احلةةدي   ةةعبأو أسةةباب  سةةب ادلفص ةةأ ل بيةةانال - اثنيةةا
 .ةدو   ن  إن  ذلك و  الب من ومناخع 

 .به ادللعلئ  واألسلوبي  اللغوي  ادلباح  ذلكر - اثليفا

 احلةأ، ألصةأ موافة  هو وهأ وحكمها، احلدي  تضمنها ال  ادلسا أ أو ادلسأل  ذلكر - رابعا
م  العلةةةم أهةةةأ مةةةن بةةةه خةةةاا وم ةةةن   لةةةه، سلةةةالب أو  اخلةةةالف مناخعةةة  مةةة  لكراهةةة  أو حرمةةة  أو حةةةال 

 .والوةيا

، آيةة  لكةةأ عئةة بةةذلكر اسةةم السةةورة ورخةةم اآليةة أصةةأ البحةة  ةةةت اآلايت الئرآنيةة  و  ر   - 9
  واعلمدت خراءة حفص  عن عاصم.



 ح
 

 ما البح  م  اال لصار مبا ال يلناىف م   أثناءةت األحادي  واآلاثر الواردة و  ر   - 10

صةةةةح  أو  ةةةةعفا مةةةة  بيةةةةان سةةةةب   اوذلكةةةةرت  لكةةةةالم العلمةةةةاء فيهةةةة ،تئلضةةةةيه الصةةةةناع  احلدييفيةةةة 
 اللضعيب.

وثنةةةةاايأل علةةةةى ذلكةةةةر البحةةةة  اخلصةةةةرت و مصةةةةادر األحاديةةةة  واآلاثر الةةةةواردة و أصةةةةأ  - 11
مو ةة  احلةةدي  أو األثةةر مةةن الكلةةاب ادلو ةةوع  والبةةاب ادللفةةرف عنةةه، ومل أذلكةةر أرخةةام األةةةزاء 

إال إذا لكةان اللبوية  مطلئةا، والصفحات دفعا إلثئاا اذلوامش، ومراعةاةم ال ةلالف الطبعةات، 
وأمةا ادلصةادر الة  مل تللةزم بةذلكر الكلةاب والصفح  تسهيال للوصوا إليه،  فأذلكر معه رخم ا زء

احلةدي  أو  فةأذلكر فيهةا مو ة  -لكما ةر  عليةه أصةحاب الكلة  السةل  وىنةرهم  -والباب 
 األةزاء والصفحات.بذلكر أرخام  األثر

 وفاة.وأصحااا بذلكر األعلى  بئ  واألخدم أللزم و ذلكر ادلذاه  الفئهي  ومصادرها - 12

ألكلف  و مذه  الظاهري  بذلكر إمام ادلذه  داود بن عل    وإن وافئه ابن حزم، فةإن  - 13
حةزم أو ىنةر أل خةوال    الفه أفردت ابن حزم حلذلكر، ولكذلك أذلكر خوا ابةن حةزم إذا مل ي نئةأ ابةن  

 عن داود بن عل    و ادلسأل .

 بعةدهم وم ةن   اللةابعني منةن لمعةهورينألحد من الصحاب  الكةرام الطيبةني، وال لمل أترةم  - 14
أو  حال ةةه خيفةةى خةةد مةةن علةةى الوقةة  و الكلفيةةت وإمنةةا وىنةةرهم، األربعةة  لكاأل مةة  مةةن العلمةةاء،

هأ  ظين عند الباحيفني. و منزلله ُت 

عنةةةد اإلحالةةة  علةةةى ادلوسةةةوع  اإللكوونيةةة  احلةةةرة  ويكيبيةةةداي( أو ادلواخةةة  اإللكوونيةةة  و  - 15
اللعريب بةبعض احليةواانت أو الطيةور مل أللةزم بةذلكر الةروابط اإللكوونية ر لسةهول  الوصةوا إليهةا 

 عند البح  وعدم إثئاا احلواش  اا.  

 و عت فهارس للبح  شامل  لآليت: - 16



 ط
 

 و   عمليا منها  ذلكرت فيه قي  ادلصادر وادلراة  ال  اسلفدت وادلراة ، ادلصادر  - أوال

مث  ا،البح ، وأذلكر و ذلك اسم الكلاب أوال مث م لفه م  اتري: وفاته، مث دار النعر ومكا 
ى علةة وادلراةةة  ورتبةةت هةةذأل ادلصةةادرمث اسةةم اائةة  إن وةةةد،  ، إن و ةةةدا الطبعةة  واترخيهةةارخةةم 

دون النظةةر و ادلعةةر ف منهةةا  حسةة  احلةةروف اذل ا يةة لةةى عحسةة  الفنةةون مةة  مراعةةاة الوتيةة  
 .إىل أداة اللعريب

 رتبت اآلايت على حس  تسلسأ السور واآلايت.، اآلايت الئرآني  - اثنيا

 األحادي  النبوي  الصحيح  والضعيف . - اثليفا

 اآلاثر ادلوخوف  الصحيح  والضعيف . - رابعا

 األعالم الذين ترقت ذلم و البح . -  امسا

 احليواانت والطيور ال  عرفت اا و البح . - سادسا

 وخد رتبت هذأل األربع  على ترتي  احلروف اذل ا ي .

 زللو  مو وعات البح  من أحادي  ومسا أ لغوي  وفئهي . - سابعا

فيةه و سةع ، وتعبةت فيةه علةى إ ةام هةذا البحة  الةذي بةذلت رب العادلني أمحد هللا وإا  هذا،
خةابال  ،ىناي ، ويبئى م  ذلك ةهدا بعرايىل منلهى أايما وليايل  من عمري ح  وصلت فيه إ

وصةةةةلى هللا علةةةةى سةةةةيدان دمحم وعلةةةةى آلةةةةه وصةةةةحبه ، وعر ةةةة م للسةةةةهو والةةةةوهم ،لخطةةةةأ والةةةةنئصل
 حسان إىل يوم الدين.أقعني، وعلى اللابعني وأتباعهم إب

 



 


