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  اإلهداء  
   .ملسو هيلع هللا ىلصتنا ومعلم البشرية األول، وشفيعنا سيدنا محمد إلى أسوتنا وقدو

، والدي العزيزين، اللذين منحاني الكثير من ا وإن غابا عن ناظريوإلى  من لستُ أنساهم
  .عطفهما وصبرهما منذ صغري، أطال اهللا تعالى في عمريهما، وأحسن عملهما وخاتمتهما

 وصلت الرسالة الحياة من الثانوية حتى إلى زوجتي الوفية أم عمر التي بدأت معي تحمل هموم
  .، فكانت وما زالت نعم العون لي في كل ملمة، وسلواناً وبلسماً في كل محنةإلى ما وصلت اليه

  فظهم بحفظه، ويزيدهم علماً ونوراً وعمر، ومنة اهللا، أسأل اهللا تعالى أن يح أريج ، وإلى أبنائي،

من  ،بوني في العلم، والعبادة وصالح العملين رغّالذ)  طمرة(وإلى مشايخي  في مركز الدعوة  
  .خالل جهد الدعوة

  وإلى كل من ساهم بهذا  الجهد العلمي المتواضع ولو بكلمة طيبة أو بدعاء في ظهر الغيب 

  .أهدي ثمرة جهدي هذا

  

  

  

  

  

  

  



  ث

 

  الشكر والتقدير

والصالة والسالم على خير  1)ِلَْفِسهِ ِلَْفِسهِ ِلَْفِسهِ ِلَْفِسهِ َوَمْن يَْشُكْر فَإِن�َما يَْشُكُر َوَمْن يَْشُكْر فَإِن�َما يَْشُكُر َوَمْن يَْشُكْر فَإِن�َما يَْشُكُر َوَمْن يَْشُكْر فَإِن�َما يَْشُكُر ( :القائل ،رب العالمينالحمد اهللا 

  :وبعد، 2) النَّاس لَا يشْكُر اللَّه رمن لَا يشْكُ :(سيدنا محمد بن عبد اهللا،  القائل األنام،

أن أتقدم ماً علي الذا فإني أرى لز الناس وإهداء الشكر إلى أهله، رشك تعالى اهللا رِفإن من شكْ 
الذي  ،عامة، وإلى الدكتور مأمون الرفاعي خاصةً لناس الخيرلمعلمي ابجزيل الشكر والتقدير 

طالع على كل تفاصيلها،وله قام بمتابعتها واالحيث  تفضل باإلشراف على هذه الرسالة مشكوراً،
فكان نعم العون والمشرف  الشكر على ما بذل من وقت وجهد وإرشاد، وعلى سعة صدره،

يزيده  تعالى أن ل اهللاأتُبصر هذه الرسالة النور، وأس أنّتعالى  الناصح األمين، حتى شاء اهللا 
  .إلى يوم القيامةه تعلماً وإخالصاً، وأن يبارك له في وقته وعمره وذري

 ناًممتح - سهيل األحمد  كما وأتقدم بالشكر الجزيل لألستاذين الفاضلين، فضيلة الدكتور 
هما قبول فظهما اهللا تعالى، لتفضلح ،-ممتحناً داخلياً - جمال حشاش وفضيلة الدكتور - خارجياً

  .بصورة أجمل امن ملحوظات أثرت الرسالة وأخرجته همناقشة الرسالة، ولما أبديا

لفضيلة الدكتور مشهور فواز على إرشاده في اختيار عنوان  الجزيل وكذلك أتقدم بالشكر
  .، وإرشادي للكتابة فيهلرسالةا

  .والثناء موصول لمن ساعدني ولو بحرف من كلمة 

يتقبل أعمالهم وأن يطيل أعمارهم، وأن يجزيهم عني وعن جميع المؤمنين  لى أنل اهللا تعاأسأ 
  .إنه سميع قريب مجيب، والحمد اهللا رب العالمين خير الجزاء،
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  دراسة فقهية مقارنة  اإلسالمية ريعةالشّ في الخيل أحكام
 إعداد

  صفوري حمدأ عمر نمر
  إشراف

  الرفاعي وجيه مأمون .د
  الُملخّص

هيدي فصل تم أحكام الخيل في الشريعة اإلسالمية، وقد احتوت على ناولت هذه الرسالةت     
وأربعة فصول أخرى، وقد هدفتُ أن أبين للقارئ في الفصل التمهيدي لمحة تاريخية موجزة عن 
الخيل، ومدى أهميتها عند العرب قبل وبعد اإلسالم، وتناولت فيه مفهوم الخيل، واأللفاظ ذات 

  .ها من حيثُ السنءواعها، وأسماالصلة، وأن

إلى اآليات القرآنية الكريمة التي ذكرت الخيل صراحة أو  أشرت: وفي الفصل األوّل     
ضمناً، واألحاديث الشريفة التي تؤكد  مشروعية  اقتناء الخيل، ثم أشرت إلى بعض فضائلها في 

  .اإلسالم، ومدى ترغيبه في اقتنائها

طرقتُ إلى بعض األحكام المتعلقة بتهجين الخيل، حيث أشرتُ  إلى ت: وفي الفصل الثاني     
أنواع التهجين وجوازه، وأقوال الفقهاء في أهم األحكام المتعلقة بالخيل، وحرمة أخذ األجرة على 

وهو في  اء الحملناستثعسب الفحل، وحرمة بيع وشراء ماء الفحل، وحرمة  بيع ،أو شراء ، أو 
عدم استحباب إنزاء الحمير على الخيل، وجواز خصاء الخيل عند  إلى بطن الفرس، كما توصلتُ

  .الفقهاء إذا كان لغايات نافعة للمسلمين

شروطها،   و مشروعيتها،وفقد تناولت المسابقات بين الخيول، : وأما في الفصل الثالث     
ع في رهان ، ثم أشرت  أيضاً إلى أسماء الخيل التي تُجم)معيار الفوز(والمعتبر في السبق 

 من الكتاب الكريم والسنة عند توفر شروطها المستنبطةوكذلك بينتُ  مشروعية  الجائزة  الخيل،
  .الشريفة، وتناولت لمحة عن مسابقات الخيل المعاصرة



  ص

 

المبحث األوّل تناولتُ فيه : وهو األخير فقد اشتمل على ثالثة مباحث :الفصل الرابع وأما    
المعدة للتجارة، وعدم  وجوب  السائمة أو فيه إلى وجوب زكاة الخيل ، وتوصلتخيلحكم زكاة ال

فقد بينتُ إباحة : للقنية، أما المبحث الثاني السائمة أو المعدة للخدمة، أو غيرالزكاة في الخيل 
أكل لحم الخيل بشروط، وطهارة فضالته  حسب الراجح  من آراء الفقهاء في ذلك، وأما المبحث 

إال في بعض الحاالت  -ى شفاؤه،على تحريم قتل الخيل الذي ال يرج فقد اشتمل: الثالث
  . وتحريم تعذيب الخيول والدوابوبشروط، ستثنائية، اال
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  المقدمة

 والصالة، والنظراء واألشكال األشباه عن المتنزه بالبقاء المتوحد بالكبرياء المنفرد هللا الحمد
 ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول اًمحمد وأن اهللا إال إله ال أن شهدوأ ،ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء خير اهللا رسول على والسالم

  :وبعد

 في األقوى اآللة هي قد كانتف ،ةخاص واألجداد اآلباء الناس عامة، وعند عند مكانة للخيِل فإن
 شدة فمن بالخيل، العناية غاية العرب نيع ولقد  ،هموحرث همنقل ووسيلة ،هموالحروب هممعارك
تسمع كثيراً  إنك حتى جتها،اح فرسه ليكفي صغاره يجوع أن يؤثر أحدهم كان والحرص العناية

  . - عند العرب قبل اإلسالم –الخيل  عن األساطير من

  ):الخمار ذي( فرسه في نويرة بن مالك يقول

  .صاغراأل بني أطواء نام إذا   وصنعتي الخمار ذَو دوائي جزاني

 عليها من بين سائر الحيوانات، اإلنفاق ب إلىوند ،على اقتنائها ورغب وحث اإلسالم جاء ولقد 
َعادِيَاتِ ( :كتابه العزيز فقال في بالخيل عزوجل اهللا قسمأ حيث

ْ
َعادِيَاتِ َوال
ْ
َعادِيَاتِ َوال
ْ
َعادِيَاتِ َوال
ْ
ُمورِيَاتِ   َضبًْحاَضبًْحاَضبًْحاَضبًْحا    َوال

ْ
ُمورِيَاتِ فَال
ْ
ُمورِيَاتِ فَال
ْ
ُمورِيَاتِ فَال
ْ
    فَال

ُمغَِياتِ   قَْدًحاقَْدًحاقَْدًحاقَْدًحا
ْ
ُمغَِياتِ فَال
ْ
ُمغَِياتِ فَال
ْ
ُمغَِياتِ فَال
ْ
 - مبعظي إال يقسم ال - ه وتنزهت صفاته ؤتقدست أسما –والعظيم  1 )ُصبًْحاُصبًْحاُصبًْحاُصبًْحا    فَال

 في معقود الخيل:(  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ال رسولوق. التعبير جاز إذا،  -هيعني مهم وخطير من أصناف خلق
 له سهماً ن،سهمي فرس معه لمن جعل ملسو هيلع هللا ىلص يبالن نإ تىح، 2) القيامة يوم إلى الخير نواصيها

  .3وحداً سهما  للمشاة جعل بينما لفرسه في ميدان الجهاد، وسهماً

  . القيام بذلك في الدنيا واآلخرة ا والفوز بأجروتكريمه اقتنائها ىلع المسلمون رصح وعليه فقد

                                                           
  3- 1:اآلية ،سورة العاديات 1

 
، 1، دار طوق النجاة ط،صحيح البخاري، )ـه256 :ت(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، 2

  .باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ،2850، ح 28: ص ،4،ج ـه1422
 ،، المغازيـ)ه207: ت(محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد اهللا، الواقدي، الواقدي،  3

  .522،ص ،2،جه،1409 - 3،ط،بيروت  -دار األعلمي : الناشر
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 وكثرة، بالدنا في ملحوظة بصورة الخيل  اقتناء ودةهو ع  ھذا الموضوعة في لكتاب دفعني ومما
  . بها المتعلقة  األسئلة

والتشريع   الفقه من قسم الماجستير درجة لنيل حول هذا الموضوع، رسالتي أكتب أن رأيت لذلك
تنال القبول  أن اهللا من راجيا اهللا تعالى، الوطنية بنابلس، بعونبكلية الشريعة بجامعة النجاح 
  .دراسة فقهية مقارنة )اإلسالمية الشريعة في الخيل أحكام( :والتوفيق والنفع، وهي بعنوان

  :ريياختا أسباباهمية الموضوع و 

 :وأما أسباب اختياري الموضوع في كما يلي

  .لحوظم يرغ بشكل نابالد في الخيل اقتناء نتشارا - 1

  .االنتشار هذا مع بالخيل المتعلقة المسائل كثرة -2

  .بالخيل المتعلقة الشرعية األحكام هل العوامج-3

  .   الخيل فقه على يحتوي معاصر كتاب على وقوفي عدم-4

  : البحث أهمية  

 ة،الشريع مقاصد من والمال المالية، األمور من كثير في متداخالً كونه البحث أهمية تبرز
  :ثلم بالخيل المتعلقة المالية المسائل بيان من بد ال كان كللذ، واجب حفظهو

  .المسابقات هذه لمثل توضع التي لجوائزت بينها واالمسابقاأحكام   -1
الخيل وما هو المشروع فيها وغير  تهجين صور بيان في  - أيضاً - ة البحثأهمي وتبرز -2

  .المشروع 
، حكام شرعية مهمة مثل حكم لحمها ،وفضالتهامن أ ا،ذاته بالخيل يتعلق ما كل معرفة  -3

 .....وتعذيبهاضربها وزكاتها، و
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  :البحث مشكلة

  تظهر فالمشكلة،  - ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن جاء كما- 1 )القيامة يوم إلى الخير نواصيها في معقود الخيل(
 ةالمتخصص المراجع وقلة األجوبة وندرة التساؤالت وكثرة المجتمع في الخيل نتشارا عودة في
 وتصحيح التساؤالت هذه على اإلجابة الضرورة من  فكان بالدنا، في وخاصة الخيل، أحكام في

 .....ميالسق من الصحيح التهجين صور وتبين والخصاء، والشراء البيع في المعامالت بعض
 معامالتهم وكيفية الخيل مربي ومتابعة الواقع إلى والنزول المراجع، ندرة في تكمن فالمشكلة

  .تلفةالمخ

  :البحث أهداف

   نَّة الشريفةوالس الكريم  الكتاب ضوء في ل واألحكام المتعلقة بذلكالخي قتناءا أهمية بيان -1

  .وغيرهما  والمسابقات كالتهجين  الخيل أحكام بيان -2

 لمعرفة ل،الخيو مربي مقابلة خالل من أسئلة من طرحي ما كل على اإلجابة محاولة -3
 ........والخصاء تهجينوال،  والشراء البيع  كيفية

4-  ���� �	
 ��� وا��، ��� أه� ا����م ، و���� آ!�ب  �� ��)'��� أ���م ا&%�$ وو#�

  ا&!,�ؤ*ت

  :السابقة الدراسات

 الكتب بعض وجدت وقد ،مجتمعة الفقهية الناحية من الخيل أحكام طياته في  كتاب على أقف لم
  :منهاة ومعاصرة، قديم –ب كثيرة جوان وتركت بجانب اعتنتالتي قد

 سباق من سيةوالفر على ركز فقد  تعالى،اهللا رحمه القيم البن )الفروسية(كتاب  -1
  ... ورمي

                                                           

 
  .باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ،2850، ح 28: ص ،4ج ،صحيح البخاريالبخاري، 1
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.لم يتطرق إليهافإنه .... هائ، ولحمها، وفضالتها، وإنزاتهاكزكا :أما المسائل  الفقهية  
 أسماء على اشتمل فقد، نصر إبراهيم محمد. د) سالماإل في والفروسية الخيل( كتاب -2

 .ر، ولم يتطرق إلى المسائل الفقهيةالشع في ا المحببة وأوصافه ،العرب عند الخيل
 جنيد تأليف وشرح، وتخريج جمع )النبوية السنة في الخيل(بعنوان ماجستير رسالة  -3

حاديث المتعلقة بالخيل دون حتوت هذه الرسالة على شرح بعض األا السامرائي،
المسابقات وشروطها،  بيان احكام لم تشمل علىكذلك  الخوض في أقوال الفقهاء بتعمق،

  .... وبيع  عسب الفحل وتفصيل زكاتها، وفضالتها وغيرها

  :ومنها كثيرة وهي والسنة الشريفة الكتاب الكريم  في الخيل فضائل على اشتملت كتب وهناك

  .البن السائب الكلبي ،وأخبارها واإلسالم الجاهلية في الخيل  نسابأ -1
  . معمر بن المثنى ي عبيدةألب ،كتاب الخيل -2
  .التاجي للصاحبي، الخيل أسماء في الذيل جر -3
  .البن جزي الكلبييل، كتاب الخ -4

 .نييللبلق، الخيل أمر في السيل قطر  -5
  .المكي لطبريعلي ال، الخيل بفضائلالنيل  فوائد -6

  : االبحث اسلوب 

  :البحث كا$تي وقد كان اسلوب

 .ع بالموضو صلة لها التي لمعتمدةا والمراجع الرئيسة المصادر إلى الرجوع -1
 كل في المعتمدة الكتب لىإ والرجوع الفقهية، األحكام في األربعة المذاهب اعتماد -2

 .مذهب
 .الرسالة في  الواردة األعالم أسماء ترجمة -3
 .قائليها إلى ونسبتها للمعلومات توثيق من الرسالة كتابة في العلمي األسلوب تباعا -4
 .الكريمة يةاآل ورقم  السورة اسم مع الكريم لقرآنا من يات لموضعهااآل عزو -5
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 .والحكم عليها األحاديث الشريفة تخريج  -6
 .العلمي المنهج حسب والترقيم الكتابة عالمات وضع -7
  .بيان أهم النتائج والتوصيات -8
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  الفَصُل التَّمهيدي

  لمحة تاريخية عن الخَيل: المبحث األول

  مفهوم الخيل ومرادفاته: المبحث الثَّاني

  أنواع الخيل :المبحث الثالث
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  المبحث األول
  لمحة تاريخية عن الخَيِل

ب الخيل لقد اهتَمدم، وكان أول من ركنذُ القيم : العرب بالخَيِل ماهالنَبي إسماعيل بن نبي اهللا إبر
  2.÷ة حتى سخرت إلسماعيل ، وكانَت غير مروض1عليهِما السالم

ما أن يسمع بخيٍل تُذكر محاسنُها إال جمعها حتى وصلت ألف فرس لم  ÷وكان نبي اهللا داود 
  .  ومن جملَة ما ورِثَ الخيل ،ه سلَيمانورث ملكَ ÷مات داود  فلما. ايكن في األرض مثله

، فسألوه من أمر سد تزوجه من بلقيبع ÷دخَلوا على سلَيمان  3وذُكر أن قوماً من األزد     
لى ا إلنا بِزاد يبلغن ا مريا نَبِي اهللا لقد نَفذ زادنُ: وادينهِم  ودنياهم، فلما أرادوا االنصراف، قَال

عليه رجالً يصطاد لهم، هذا زادكُم، فجعلوا : ، وقاَل÷اود من خيِل د بالدنا، فَدفَع إليهم خيالً
عوا حطبهم ويشعلوا نَارهم إال ويأتيهم بصيد من الظباء والحمر فيكفيهم ويفضُل وكانُوا ما أن يجم

                                                           
محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد اهللا، : والواقدي هو) حلية الفرسان ( روى الواقدي في 1

إن أول من ركب الخيل  :قال ) ه207: ت( من أقدم المؤرخين في اإلسالم، ومن أشهرهم، ومن حفاظ الحديث،: الواقدي
لخيل وحشاً ال تطاق أن تُركب، حتى سخَّرت إلسماعيل، وإنما كانت ا: قال. إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصالة والسالم

كانت الخيل وحشاً كسائر الوحوش، فلما أذن :  وقيل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما .أول من رسنها وركبها ونتجها فكان
زاً ادخرته لكما، ثم إني معطيكما كن: اهللا عز وجل إلبراهيم وإسماعيل عليهما السالم برفع القواعد من البيت قال اهللا تعالى

أوحى اهللا تعالى إلى إسماعيل أن أخرج فادع بذلك، فخرج إسماعيل إلى أجياد، وكان موضعاً قريباً منه، وما يدري ما 
الدعاء وال الكنز، فألهمه اهللا عز وجل الدعاء، فلم يبق على وجه األرض فرس بأرض العرب إال أجابته فأمكنته من 

: رظان. ، وإنها ميراث أبيكم إسماعيلفاركبوها واعتقدوها فإنها ميامين: قال ابن عباس. نواصيها، وذللها اهللا له
د،  ،ط،د،  حلية الفرسان وشعار الشجعان)هـ763 :ت( ،الرحمن بن هذيل الفزاري األندلسيعلي بن عبد ،الفزاري

  . 4ص 1ت،ج
أنساب الخيل في الجاهلية  ،)ه204:ت(لبي، الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر بن السائب بن بشر الك 2

بن ثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر هـ، ابن ك1423، 1ط سورية، –البشائر، دمشق  دار ،26، صواإلسالم وأخبارها
، 294ص، 1ر إسماعيل عليه السالم،ج ، باب ذكقصص األنبِياء ،)هـ774ت (ي البصري ثم الدمشقي، كثير القرش

 .، د، ت1ص
 
3وتنقسم إلى أربعة  بن مالك بن كهالن من القحطانية، من أعظم  القبائل وأشهرها  تنتسب إلى األزد بن الغوث: اَألزد

الفرسان وشعار  حليةأزد شنوءة، وأزد غسان، وأزد السراة، وأزد عمان ،وقيل إنهم من أهل عمان، الفزاري، : أقسام
معجم ، )هـ1408: ت(ب بن عبد الغني كحالة الدمشقي، ، عمر بن رضا بن محمد راغعمر كحالة. 3،ص1،ج،الشجعان

  .16ص،1ج،هـ 1414، مؤسسة الرسالة، بيروت، قبائل العرب القديمة والحديثة



8 

 

في  1فكان أول فرسٍ انتشر ( يون هذا الفَرس زاد الراكب،فَسمى األزد إلى المنزِل اآلخر،
  .2)فأصُل فحول العرب من نتاجِه العربِ من تلك الخيِل،

 فنتج من ،4، فاستطرقوهم3بهذا الفرس، منها بنو تغلبسمعتْ بعض القباِئل العربِية      
فاستطرقوهم  5، فسمعت بنو بكر بن وائل)زاد الراكب(نَه أجود من إ، قيَل )الهجيس: (التَهِجينِ

، )وأعوج( )سبُل( ، فاستطرقوهم فنتج6، وكذِلك سمعت بنو عامر)الديناري( فنَتَج من الهجيس
 وأصبحتْ معروفةً  7ني هالللب) العقاِل ذو(ومنه العربية الخيول في الجزيرة لت هذهفتَناس

  8.منسوبةَ اآلباء واُألمهات، فأبرزوا السالَالت العربِية المؤصلة من الهجِينَة

ون شيئاً من الحيوانات بِقدر ما يحبون الخيل، وكانوا يعتقدون أنَّه ال لعرب يحبلم يكن ا     
ولم يكن هذا االهتمام بالخيل من العربِ  .ا وال قهر لألعداء إال بوجودهانصر وال عز إال به

                                                           
  .3 ص ،1 ج ،الفرسان وشعار الشجعان حليةالفزاري،  1
  .3ص ،1ج ،المرجع السابق ،الفزاري 2
نت بالدهم بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار، ونصيبين، وكا حي من وائل من ربيع من العدنانية، والنسبة إليهم تغلب،3

القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي  .وتعرف ديارهم هذه بديار ربيعة، وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورة الروم
 -هـ  1400، 2ط ت،، دار الكتاب اللبنانين، بيرونهاية اإلرب في معرفة أنساب العرب ،)هـ821: ت(القلقشندي، 

  .120 ، ص1ج ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثةكحالة عمر،  .18،ص1ج
4 ،برالض قق َأيضاً أصل الطَّرا، : والطَّرهبرضا وهلَيقاً وطُروقاً َأي قَعا عقها طَرطْرقَ الفحُل النَّاقَةَ يالفحِل،وطر اءم

يقُوُل الرجُل ِللرجِل . َأطرِقْني فحلَك َأي َأعرني فَحلَك ِليضرِب في ِإبلي: له، يقَاُلَأعطاه ِإياه يضرِب في ِإب: وَأطْرقه فَحلًا
هرابوض هاءَأي م ك العامقَ فحلني طَررابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور .َأع

  .216ص،10،جه3،1414ت،طبيرو –، دار صادر ، لسان العرب)هـ711: المتوفى(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 
 بكر بن واِئل في ربيعة، ابن منظور،: واألخرى.بنو بكر بن عبد مناةَ بنِ كنانةَ: ِإحداهما: قبيلتانِ: بنُو بكرٍ في العرب 5

 ،، تهذيب اللغة)هـ370: ت( ،روي، أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري الهزهرياأل 80ص، ،4ج ،لسان العرب
  . 127ص ،10 م،ج2001، 1ت، طبيرو –دار إحياء التراث العربي 

  .330 ص ،1ج ،نهاية األرب في معرفة أنساب العرببطن من بكر بن وائل من العدناينة، القلقشندي،  6
 ،1 ،ج أنساب العرب نهاية األرب في معرفةهالل بن عامر بن صعصعة، وعامر تقدم نسبه عند ذكره، القلقشندي،  7

  .31- 28ص أنساب الخيل في الجاهلية واإلسالم وأخبارها، الكلبي، ،343ص
فالهجين من . يناًجعتيقاً واُألم ليست كذلك كان الولد ه) الخيل(فإذا كان األب . الهجين من الخيل، ما تكون من قبِل اُألم 8

باب النون فصل الهاء،  ،43ص، ،13،جلسان العرب ،ظورابن من. ربيالخيِل الذي ولدته برذونه أي من حصان ع
مؤسسة الرسالة  ،القاموس المحيط ،)هـ817: ت(ن يعقوب الفيروزآبادى الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد ب

  .باب النون فصل الهاء مادة هجن .1239 ص ،1هـ ،ج 1426، 8ن،ط،لبنا –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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ِ والنص كانت وسيلتهم للزينة أو التفاخر، فقد فالعربي أبي بطبعه، محارب مقدام  ، رإلى العزة
  .بحكمِ ظروف حياته الصحراوية القاسية

ابر، حتى كانَت العالقةُ بينهم عالَقة عن ك االخَيل في الجاهلية كابر وقد توارث العرب حب      
من ذَلك، تجد أحدهم يؤثر فرسه على نَفسه  ل ذَهبت هذه العالقة إلى أبعدصداقَة ووفاء، ب

فيجاع لها العيال وال تُجاع، ووصَل به الحد أن  ينام أوالده  وزوجه في الطعامِ والشَرابِ،
  .، وال ينام فرسه طَاوياً األصاغر أطواء من الجوع

  ):ذي الخمار(في فرسه  1يقول مالك بن نويرة

راألصاغ يبن وائي ذو الخمار وصنعتي             إذا نام أطواءي دانزج  

  :وقال آخر مخاطباً قومه بني عامر بن صعصعة 

  قتٌ مؤجُّلألنفسكم والموتُ و           الخيول وقايةُ      بني عامرٍ إن

  صيانتها والصون للخيِل أجمُل  أهينوا لها تكرمون وباشروا              

          هنَفس كرِمِ المرءوها ينزُِل  متى تُكرِميثُ ي2وكلُّ امرِئ من قَومه ح  

مة نجاةُ أحدهما في الميدان نجاةٌ لآلخر، وخسارة أحدهما خسارة لآلخر، وهي النهاية المحتُوف
 ،وعمره دربه رض، لرفيقلذا كان عليه أن يصفه بالصاحب المدافع عن المال، والنفس، والع  

                                                           

 
فارس شاعر، من أرداف الملوك في الجاهلية،  ،.ك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي، أبو حنظلةمال : (هو1

فتى وال كمالك، وكانت فيه خيالء، وله لمة كبيرة، أدرك  :وذو الخمار فرسه، وفي أمثالهم) فارس ذي الخمار(يقال له 
ولما صارت الخالفة إلى أبي بكر  ،)بني يربوع(دقات قومه ص) يه وسلمصلى اهللا عل(اإلسالم وأسلم وواله رسول اهللا 

ارتد، فتوجه إليه خالد بن الوليد وقبض عليه في البطاح، وأمر ضرار : اضطرب مالك في أموال الصدقات وفرقها، وقيل
 ،1ج .هـ 1402، 2ط، لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت معجم الشعراء ،634-ـه 12( بن األزور األسدي، فقتله

  .360ص
 .40 ص، 1ج ،حلية الفرسان وشعار الشجعان الفزاري، 2
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  2:قائالً 1وقد عبر عن هذا المصير شداد بن معاوية العبسي أبو عنترة  

دق               إذا ما أوقدت نار الحروب 3جزى اهللا األغرجزاء ص  

  4وأحميه بمطرد الكعوب               يقيني بالجبينِ ومنكبيه       

فما ذاك  لهذا فإن العربي حين يفضُل فَرسه على محبوبتةُ، و يقدمه على أبنَائه وزوجه،     
سوى ألنه عدته في حماية من يلوذَ به،  فهو المدافع األول عنهم من السبي الذي كان في ذلك 

  .ن، وهو مصير محتمل في اليومِ والليلةالزمان، وهو المنقذ من الذل والهوا

مذكراً زوجته التي كانت تلومه على ولعه بالفرس ) لوردا( في فرسه 5يقول األعرج الطائي     
فهو يذكّرها بواحدة من صور الهوان التي  تجهلها ليبلغ من تهدئة  6..ومبيناً سبب اهتمامه بها

  :غضبها وثورتها على الفرس
  تلوم وما أدري عالم توجع              ل تفجع أرى أم سهل ما تزا

  وما تستوي والورد ساعة تفزع         7تلوم على أن أعطي الورد لقحة

                                                           
بو عنترة بن شداد بن معاوية العبسي، وهو أحد فرسان العرب وشعرائها ومتيميها، وهو من أبطال الجاهلية، ويضرب أ 1
: ت(شافعي الدميري محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين ال لمثل بشجاعتة، انظرا

 .216ص ،2 ج هـ، 2،1424 ط، ، دار الكتب العلمية، بيروت،حياة الحيوان الكبرى ،)هـ808
، أسماء خيل العرب )هـ430ت ( الغندجاني، الحسن بن أحمد بن محمد األعرابي، أبو محمد األسود الغندجاني، 2

  .19ص ،1دار العصماء، دمشق،ج، 1427،  1ط ،وأنسابها وذكر فرسانها
 .449،ص1،جالمحيط القاموس، آبادي الفيروز ،األبيض من كل شيء، انظر:ر األغ 3
طرف : والكَعب من الرمح.غلظ من آخرأي ليس له كعب أومستوى الكعوب،  ي كعوبه اختالف،ما ليس ف: الكعوب 4

، دار محيط األعظمالمحكم وال ،)هـ 458: ت(ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  ،األنبوب الناشز
مد أبو بكر مح ،211ص ،1ج ،تهذيب اللغةانظر الهروي،  ،28 ص، 1هـ ،ج 1421، 1ط، ت،بيرو –الكتب العلمية 

 .129ص ،3ج م،1987، 1ط ت،بيرو –دار العلم للماليين  ،، جمهرة اللغة)هـ321 :ت(بن الحسن بن دريد األزدي، 
مخضرم، وقيل اسمه سويد لمعني وقيل اسمه سويد بن عدي وهو عدي بن عمرو بن سويد بن ريان األعرج الطائي ا5

  .251ص،1ج ،معجم الشعراء ،المزرباني
  .19، ص1ج أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها، الغندجاني، 6
مع  ةاللقحيقول تعيب على إيثاري فرسي الورد بلبن لقحة وما تستوي أم  ،والورد اسم فرسه ،اللقحة الناقة التي بها لبن 7

شرح ديوان  ،)هـ502: ت(، أبو زكريا التبريزي، يحيى بن علي بن محمد الشيباني الخطيب الورد ساعة الفزع،
شرح ديوان  ،)هـ 421: ت(المرزوقي األصفهاني  ،نظر،130 ص ،1ت،ج د، بيروت، د،ط، –دار القلم  الحماسة،
 .254ص 1ج هـ،1424، 1ط، لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت  ،الحماسة
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  الفؤاد رأسها ما تقنّع 2نخيب           1علةمإذا هي قامت حاسرا مش
  هنالك يجزيني الذي كنت أصنع               وقمت إليه باللجام ميسرا 

على ) الورد(أة تعتب علي وتلوم، تتوجع تارًة، وتفزع تارًة،تعيب  إيثاري الفرس يقول ھذه  المر

 ًBوما تساوي الناقة  مع الورد ساعة الفزع، ووقت : اللقحة التي فيھا لبن،ثم يرد على عتابھا قائ

  ....الغارة يجزيني ھذا اHيثار

ا، والرغبة في اقتناِئھا لم تزِل العرب على تلك  العBقة من حب الخيل، ومعرفة فضلھ     

 حتى جاء اإلسالم وأبقى على هذه العالقة الوثيقة والمكانةوصياَنِتھا، لما فيھا من الِعز والمنعة، 
على اتخاذها، بل أمر بتَكريمها واقتنائها، وشَّرفها بأن فَضلها الرفيعة بين الفارس وفرسه، فحث 

ولرفع  أمر بإعدادها لنشر اإلسالم، حيث، عالىت وجعلها من أفضل معدود للجِهاد في سبيل اهللا
ةٍ َومِْن ( :راية التوحيد والجهاد بين األنام، ودليل ذلك قوله تعالى ُهْم َما اْستََطْعُتْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
ةٍ َومِْن َوأ ُهْم َما اْستََطْعُتْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
ةٍ َومِْن َوأ ُهْم َما اْستََطْعُتْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
ةٍ َومِْن َوأ ُهْم َما اْستََطْعُتْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
َوأ

 َتْعلَ 
َ

ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�
ْ
 َتْعلَ رِبَاِط ال

َ
ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

ْ
 َتْعلَ رِبَاِط ال

َ
ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

ْ
 َتْعلَ رِبَاِط ال

َ
ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

ْ
ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا رِبَاِط ال ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ُموَنُهُم ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ُموَنُهُم ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ُموَنُهُم ا=� ُموَنُهُم ا=�

 ُتْظلَُمونَ 
َ

نُْتْم 8
َ
ُْكْم َوأ

َ
ِ يُوَف� إِل ٍء ِف َسبِيِل ا=�  ُتْظلَُمونَ ِمْن َشْ

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
ِ يُوَف� إِل ٍء ِف َسبِيِل ا=�  ُتْظلَُمونَ ِمْن َشْ

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
ِ يُوَف� إِل ٍء ِف َسبِيِل ا=�  ُتْظلَُمونَ ِمْن َشْ

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
ِ يُوَف� إِل ٍء ِف َسبِيِل ا=� ).ِمْن َشْ

3333      

الخيل في :(ملسو هيلع هللا ىلصيقول وارتباطها في سبيل اهللا، تحث على اقتناء الخيِل وجاءت السنة الشريفة     
  5)الخَير إلى يومِ القيامة 4نَواصيها

                                                           
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو  الزبيدي، أي قامت مسرعةً جادةً في العدو، ،الناقة االسريعة: المشْمعلَّة 1

 . 298ص، 29 ج ت، د، ط، د، ، دار الهداية،تاج العروس، )هـ1205: ت(الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي 
  .130 ص ،1ج شرح ديوان الحماسة، التبريزي،

ساعة الفزع إذا قامت أم سهل مشمعلة أي جادة في الجري  اوي المرأة مع الفرسوما تس:الضعيف،  يقول : النخيب 2
 التبريزي ، :رانظ. وهذا بيان لحالها ساعة الفزع ،على رأسها لدهشتهاوال خمار قناع بال نخيب الفؤاد أي طائرة اللب 

  130ص، 1ج ،شرح ديوان الحماسة
  .60:، األيةنفالسورة األ 3
وكنى بالناصية عن جميع : والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي، وغيره قالوا: نواصيها 4

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد  ،لعراقيا .ذات الفرس، يقال فالن مبارك الناصية ومبارك الغرة
 –الطبعة المصرية القديمة  طرح التثريب في شرح التقريب،، )هـ806: ت(يم العراقي الرحمن بن أبي بكر بن إبراه

ط،  ، د،)دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي( :منها ،عدة دور ورتها           وص
 .234ص ،7ج ت، د،
 
وينظر مسلم ، مسلم . نواصيها الخير إلى يوم القيامةي باب الخيل ف 2850، ح 28ص ،4ج ،يصحيح البخار البخاري،5

 د، ط، د،  -بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،صحيح مسلم ،)هـ261:ت(بو الحسن القشيري النيسابوري بن الحجاج أ
 .باب الخيل معقود في نواصيها الخير) معقود(  ، بزيادة1871ح، ،1493 ص، ،3ج ،ت، 
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خَيُل ِلرجٍل َأجر، وِلرجٍل ستْر، وعلَى رجٍل ال:( أنّ  الخَيل تُقنى لثالثَة مقاصد ملسو هيلع هللا ىلصوبين رسول اهللا 
رَأج ي لَها الَّذفََأم ،ري: وِزا فطَهبٌل رجا  فَرفَم ،ةضور جٍ َأوري ما ففََأطَاَل بِه ،بِيِل اللَّهس

تْ فابتَنَّتْ َأصا، فَاسلُهيط انْقَطَع َأنَّه لَوو ،نَاتسح كَانَتْ لَه ةضوجِ َأوِ الررالم نم ا ذَِلكهليي ط
يرِد  كَانَتْ آثَارها، وَأرواثُها حسنَات لَه، ولَو َأنَّها مرتْ بِنَهرٍ، فَشَرِبتْ منْه ولَم1شَرفًا َأو شَرفَينِ 

س حقَّ اللَّه َأن يسقي كَان ذَِلك حسنَات لَه، فَهِي ِلذَِلك َأجر، ورجٌل ربطَها تَغَنِّيا وتَعفُّفًا ثُم لَم ينْ
 اءونو اءرِيا وا فَخْرطَهبٌل رجرو ،تْرس ِلذَِلك ا، فَهِيورِهالَ ظُها وي رِقَابِه2ف الَمِ، فَهِيِل اِإلسِلَأه

روِز لَى ذَِلك3)ع .  

ل الخيل ائحاديث في السنَّة الشريفة تتحدثُ عن فضأوهناك آيات كريمة كَثيرة، و      
  . اهللا تعالى ومشروعية اقتناِئها، سنتحدث عنها في مباحث متقَدمة بعون

  

  

  

  

  

                                                           
محمد بن يوسف بن  ،ه، الكرمانيسمي به ألن العادي به يشرف على ما يتوجه إلي ،شوطانالشوط وال :شرفاً أو شرفين 1

، دار إحياء التراث الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،)هـ786: ت(بن سعيد، شمس الدين الكرماني اعلي 
  .2216 ح، ،183 ص ،10 هـ ،ج1356 ،1ط لبنان،-العربي، بيروت

2 وفي حديث الخيل. هأي عادا: نهوض ،ويقال ناواهمن النوء وهو ال: نواء: ورجل ربطها رياء عداء ألهل : أي ونواء
  .349 ،ص،15ج، ،، لسان العربابن منظور .اإلسالم

،  باب شرب الناس والدواب من األنهار، النسائي، 2371، ح113 ،ص3ه، ج1،1422ط ي،صحيح البخاربخاري، لا 3
 ت،بيرو –، مؤسسة الرسالة السنن الكبرى ،)هـ303: ت(لي الخراساني، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ع

 .ثم مانع الزكاةإ، باب 987 ،ح،680ص ،2ج ،صحيح مسلممسلم،  ،312 ص، 4ج هـ، 1421 ،1ط، 
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  المبحث الثاني
  هامفهوم الخيِل ومرادفات

  تعريف الخيل :األولالمطلب 

جماعةُ اَألفْراسِ، لَا واحد لَه من لَفْظه، وهو مؤنَّثٌ سماعي، يعم الذَّكر : الخيل لغةً :الفرع األول 
اسم لَألفْراسِ الفُرسان : الخَيُل في األصِل في مشْيته، 1خاِئٌل، ِلَأنَّه يخْتاُل: َأو واحده. واُألنثى

َيْلِ :(قاَل تَعالَى ،2اًجميع
ْ
َيْلِ َوِمْن رِبَاِط ال
ْ
َيْلِ َوِمْن رِبَاِط ال
ْ
َيْلِ َوِمْن رِبَاِط ال
ْ
أي ، 4)وأجلِب علَيِهم ِبَيلِك ورَجلِكوأجلِب علَيِهم ِبَيلِك ورَجلِكوأجلِب علَيِهم ِبَيلِك ورَجلِكوأجلِب علَيِهم ِبَيلِك ورَجلِك(: وقال تعالى ،3)َوِمْن رِبَاِط ال

أصحاب الخُيول، والخاُل والخَيل والخُيالء والخيالَء واَألخْيل  :والخَيالَة 5بِفُرسانك ورِجّالتك
 7ذو خُيالء، وذو خاٍل وذو مخيلَة، أي ذو كبرٍ اختاَل فهو: ، تًقول6الكبِر :والمخيلة كله والخَيلَة

  .8ال تفارقها اوالمخيلة  في الخيِل صفة الزمة فيه
نظراً لسحر  فيكون اسم الخيل مأخوذاً من الكبر والخُيالء ، فالخيُل تختاُل في مشيتها ووقفتها،  

فتخر الناس ويتنافسون باقتنائها وركوبِها، وبالتالي ي ،جماِلها، وقُوتها، وسرعتها، وعظمِ نَفعها
  .ويتغالون في ثمنها

  

                                                           
: فقال  ؟يا أبا عمرو ِلم سميت الخيُل خيالً: فقال) هـ154شيخ القرآء في البصرة (جاء معتوه إلى أبي عمرو بن العالء، 1

اكتبوا الحكمة : بعد ما ولَّى بو عمرو ألصحابهأالختيالها في المشي، فقال  :علّمنا، قال: فقال لكن أدري،: ال أدري، فقال
  .2ص،1ج ،حلية الفرسان وشعار الشجعان ، الفزاري،رووها  ولو عن معتوهو

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو  الزبيدي، .مادة خيل ،457ص ،28ج ،القاموس المحيطآبادي،  الفيروز 2
  .مادة خيل ،457ص ،28 د،ت،ج د،ط، ، دار الهداية،تاج العروس، )هـ1205: ت(الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي 

  . 60:اآلية: سورة األنفال 3
  .64 :اآلية: سورة  اإلسراء 4

 1ج،القاموس المحيط الفيروزآبادى ،وينظر. معجمةل فصل الخاء ال، مادة خي231ص، 11ج لسان العرب ،ابن منظور5 
  .فصل الخاء باب الالم، ،996ص،
  .خ ي ل :، مادة259 ،ص 5ج ،المحكم والمحيط األعظمابن سيدة،  6
دار العلم  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ،)هـ393ت(الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  7

   .لفصل الخاء، مادة خي ،1961،ص ،4،،ج هـ 1،1407ط بيروت، –للماليين 
 ،)هـ671ات (القرطبي ، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  8

من  14،يةآ، 33ص، 4ج ،هــ1384 ،2ط، القاهرة –بي، دار الكتب المصرية تفسير القرط، الجامع ألحكام القرآن
  .عمران سورة آل

  



14 

 

  :الخيل اصطالحا :الفرع الثاني
ّالمربوطة في  يوه اقتناؤها،: المقصود برباط الخيل اصطلح الفقهاء وأكثر المفسرين على أن

   .تعالىسبيل اهللا 
وهو قول عكرمة   ،اإلناث :لمنهم من قا الذكور أم اإلناث، وقد اختلفوا هل المقصود بالخيِل

وذهب . 1ألن اإلناث فيها النماء والتناسل فكانت أولى من ارتباط الذكور وسعيد بن المسيب
 )  جس مخ جخ( :تعالى ذكور الخيل، وقوله) مح جح: (تعالى قوله معنى أن همبعض

نائها لى، ألن المقصود من اقتأو من باب ومنُهم من حمل اللفظ على الذكور. أي إناث الخيل
لى أن يكون التخصيص واألالمحاربةُ عليها، وألنّ الذُكور أقوى على الكر والفر والعدو، فكان 

  2.بالذكور
  :الراجح
حمل لفظ الخيل على المفهوم األصلي المتبادر ي آراء الفقهاء والمفسرينمنعاً للتعارض بين      

في  ةمربوطكل خيل خيل ال ، ويعم لفظالءل مأخوذاً من الكبر والخُياسم الخيفيكون إلى الذهن، 
  .أعلم تعالى إناثاً، واهللا مكانت ذكوراً، أأسبيل اهللا، سواء 

  
  
  
  
  

                                                           
جامع البيان في تأويل )   هـ310: ت(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري  1

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني،  .34،ص14هـ ج 1،1420ط ،مؤسسة الرسالة ،القرآن
  .367ص ،2ج هـ، 1414 - 1ط، دمشق، بيروت، -ر الكلم الطيب ، دار ابن كثير، دافتح القدير، )هـ1250ت (
عالم التنزيل في تفسير م ،)هـ510: ت(مد بن الفراء البغوي الشافعي، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن مح 2

الزمخشري، أبو القاسم  .306ص ،4ج هـ،1،1420ط بيروت،–،تفسير البغوي، دار إحياء التراث العربي = القرآن
، دار الكتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،)هـ538: ت( ،عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللاحمود بن م

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد  .232ص، 2ج هـ، 1407 -3بيروت، ط –العربي 
 1418 ،1ط بيروت، ،اء التراث العربي،دار إحي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،)هـ685: ت(الشيرازي البيضاوي 

 .367ص، 2ج ،فتح القدير، ، الشوكاني65:ص ،3هـ، ج،
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  بالخيل األلفاظ ذات الصلة :المطلب الثاني
أفراس، الذَّكر واُألنثى سواء، وال يقاُل لألنثى فيه : واحد الْخَيِل، يقاُل :الفرس :الفرع األول 

الذَّكَر ،والجمع َأفراس وفروس ، وتَقُوُل ثالَثَةُ أفراس إذا أردت المذَكر،)هاء المعجمةبال(فَرسة 
س قال ابن ،اءوس ي ذَِلكواُألنثى ف1:ةيد   

 ي الفرس بهذا االسم ألنه يفتَرِس مسافاتسمو. 2فُريسة: وأصله التأنيث،وتصغير الفرس األنثى
، يدُل على وطء الشيء ودقّه، 3ألرض بحواَفرِها هي بِه لدقِّوسم اناً،الجو افتراس األسد وثب
: ثم صير كلُّ قتٍل فرساً، يقاُل. دقّ العنُق من الذبيحة :، ومثال ذلكهادقَويقولون فَرس عنُقَه إذا 

فرِيسته األسد األ. فرس ياسِ، لركلهضمن هذا الق ويندرج معنى الفَرس ووطئه بقواِئمه رض
َعادِيَاِت َضبًْحا    (:قال تعالى 4.إياها

ْ
َعادِيَاِت َضبًْحاَوال
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحاَوال
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحاَوال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحا( ،5)َوال

ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحافَال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحافَال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحافَال
ْ
يقسم  ين الكريمتيناآليتاتين في ه 6،)فَال

  .كاك نعالها للصخر فتقدح منه النارحتلخيل ويصفُ حركات حوافرها عند ابا هاهللا جّل جالل

وهو  ،وفرس حصان بيّن التحصن. ، والجمع حصنهو الفحُل من الخيِل :الحصان :الفرع الثاني
 صانةالح نمشتَقٌ مصنوتح ،حرِز ِلفارِسهم ألنه صاناً،: الفَرسأي صار ح  وقيَل سمي الفرس

ٍ من الخيل ثم كثُر ذلك حتى سم ،إال على كريمة نزبمائه فلم ي ضنّألنه  حصاناً و كل ذكر
 عفت أو: ، أي)بكسر الصّاد وفتحها(ينةٌ متزوجةٌ فهي محصنةٌ ومحص: صانامرأةٌ حو ،7حصاناً

  8.متزوج أحصنه التزوج :، ورجل محصنتزوجت

                                                           
1 ابن سفي شرق (ولد بمرسية . إمام في اللغة وآدابها: هو علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن :ةيد

م الشعر مدة،  نبغ في آداب اللغة ومفرداتها، واشتغل بنظ) وكذلك أبوه(كان ضريرا . وانتقل إلى دانية فتوفي بها) األندلس
 ،األعالم الزركلي،،)ـه 458 - 398) (المحكم والمحيط األعظم(، وهو من أثمن كنوز العربية، و)المخصص ( فصنف 

  .263ص، ،4ج،
  .مادة فرس ،159ص ،6ج ،لسان العرب، ابن منظور 2
  . مادة فرس ،316ص ،16ج:تاج العروس ،الزبيدي3 
دار الفكر،  ،معجم مقاييس اللغة، )هـ395:ت (أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،  بن فارس،ا 4
  .485ص ،هـ،ج1399 ط، د
  .1:، اآليةسورة العاديات 5
  .2:، اآليةسورة العاديات6
 .، مادة حصن121ص ،13ج لسان  العرب ابن منطور، 7

  .، مادة حصن437ص،،34، جتاج العروس الزبيدي،8 
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، أي حصن نفسه،  لفارسه ألنَه محرز الحصانةمشتقٌ من الحصان  :على ما سبق بناء     
وقالُوا فرس حصان ( السالح كلَّه حصناً،والعرب تُسمي كَل ذَكر من الخيِل حصناً، وتُسمي 

فأصل اِإلحصان المنع والحرز،  فالبِنَاء محرِز لمن لجَأ ِإليه، وكذلك  1)اشتَقُّوه من معنى الحصنِ
  .لراكبِهاً ومانعاً وواقياً زة لفَرجِها، فيكون الحصان محرزالمرَأةَ محرِ

  :عهااأنو الخيل من حيث أفضل :المطلب الثالث

وهناك من قَسم الهجِين إلى  والهجين، العراب، والبِرذون،:خيِل ثالثةٌاعلَم أنّ أنواع ال     
  .صنفَينِ

. ثى معربةليس فيه عرقٌ هجِين، واُألنالذي : لمعرب من الخيِل ا):العتيق(العراب : النوع األول
عرب : قُوا بين الخَيِل والنَّاسِ، فَقَالُوا في النَّاسِوفَر .وأعرب الرجُل أي وِلد له ولد عربيّ اللونِ

وسمي عتيقاً  2.واِإلبل العراب، والخيُل العراب، خلَافاً للبراذينِ. عراب: وَأعراب، وفي الخيِل
 تيق الكريموالع ،ةنقصباألمورِ الم ن الطعنِ فيهم تهيوبِ، وسالَمالع نم هِلعتق ،من كِل شيء

 الجبابِرة الملوك من ا ملكملكهي ألنَّها لم ،ا من عيبِ الرقهيق، لسالَمتيت الكعبةُ البيتَ العتموس
  . 3قَط

كيفَ معرفتك بعرابِ الخيِل؟ : كربسأل عمرو بن معد ي بن الخطابِ أن عمر وقد روي       
  4قدموا إليها الماء في التَّراس: فعرِضت عليه أفراس، فقال. كَما يعرفُ اإلنسان نَفسه وأهله: قاَل

  

  

                                                           

 
، دار إحياء التراث 1،1417ط،صالمخص )هـ458: ت(ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 1

  .92ص ،2ج بيروت، –العربي 
  .79ص،1، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الفارابي، 2

  ).الفرس( ، مادة285، ص،2جLحياة الحيوان الكبرىالدميري، 3 
 .سةٌ وتروسرتُحمل في الحرب للوقاية، وجمعه أتراس وتراس وتُ ةمتوقى بها، وهي مستديرالسالح النوع من :  الترس 4

 .3ص ،6ج،لسان العرب ابن منظور،
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 2:قال صاحب العقد الفريد .، فليس منها1فمن شرب ولَم يكتف فهو من العرابِ، وما ثنى سنكبه
شك في العتاق والهجنِ، فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي، فجاء سلمان بِطُست  -ت- إن عمر

ولم يثن ه، وما شرب نَثُم قدم إليه الخيَل فرساً فرسا، فما ثَنى هجّ ،من ماء فوضع باألرضِ
يثني وما شَرب دون أن  أي ما ثَنى حافره إلى بطنه ليشرب لقصرِ عنُقه فهو هجين، 3. بهرع

  .عنُقه عنقه فهو عراب لتَطَاول

غَيرِها على تتميز بِكَونها  أقوى من  العراب هو ما يسمى اليوم الخيل األصيلة، فهي: قلت     
، كذلك لها مشية خاصة  تُميزها عن غيرِها من ةعلى المشي ِلمسافات بعيد قدرأتَحمِل المشاق، و

  .الخيِل

  : اِلبرذَون النوع الثاني

مشَى : لفرسوبرذن ا كان من غيرِ نتاج العرابِ، ما هو:الجمع براذين، والبراذين من الخيل     
لخطِل أذنيه  أبو األخطل، كُني به: واُألنثى بِرذونَةٌ، وكنيته 4ثَقَُل،:مشي البراذينِ، وبرذن الرجُل

مُأذن الفرسِاوهو استرخاؤه 5وهي خيٌل مذمومةٌ، العربِي، وهو من أبوين أعجميين ، بخالف، 
والفرق . جرى، ويتعب بسرعة إذا مذموم وغير مرغوب به َألنه بطيء وهذا النوع من الخيل

                                                           
وهو أن تقوم الخيل على ثالثة أرجل، وترفع رجال واحدة حتى  افر وجانباه من قدم، وجمعه سنابك،طرف الح: السنبك 1

 .444ص ،10،جسابق المرجع ال يكون طرف الحافر على األرض،
القرطبي مولى هشام بن عبد )  هـ 328 - 246( هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم، 2

الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي، كان من العلماء المكثرين من المحفوظات 
وهو من الكتب الممتعة، )  الفريد(، وأضاف النساخ المتأخرون لفظ )العقد( ،هالع على أخبار الناس، وصنف كتابواالط

. فغلب عليه االشتغال في أخبار األدب وجمعها مذكوراً كان ابن عبد ربه شاعراً.حوى من كل شيء، وله ديوان شعر جيد
بها كل ما قاله في صباه من وهي قصائد ومقاطيع في المواعظ والزهد، نقض ) لممحصاتا(منه ما سماه . له شعر كثير

أبو العباس شمس  :ابن خلكان: ينظر. ثروا بأدبهم بعد الفقروهو أحد الذين ُأ. وكانت له في عصره شهرة ذائعة. الغزل
دار صادر،  ،وفيات األعيان،)هـ681: ت(الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي 

 ،)هـ1396: ت(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  كلي،، الزر110ص،1جبيروت، 
  .207،ص1ج ،، دار العلم للمالييناألعالم للزركلي

 ،)هـ328ت (ابن عبد ربه األندلسي، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم،  3
  .136، ص1هـ،ج 1404، 1بيروت،ط –ة ، دار الكتب ،علميالعقد الفريد

  .51ص، 13،جلسان العربابن منظور،  4
  .173، ص1جحياة الحيوان الكبرى،الدميري،  5
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خم من عظم الفرس، وعظم الفرس أصلب وأثقل من ضبين العتيق والبرذون أن عظم البرذون أ
  1.عظم البرذون

  :قال الشاعر

  2وَأنتَ علَى بِرذَونة غَير طائِل        رَأيتُك، إذ جالَت بك الخَيُل جولةً 

  :الهجين، وهو قسمان :النوع الثالث

3من الخيل والناس، الذي أبوه عربي وأمه غير عربية: الهجين: األولالقسم 
الجمع هجن و ،

ال : لزمك منه عيب تقولأو ماي عيبكماي: ومهاجنةٌ، والهجنَة من الكالم وهجناء وهجنان ومهاجين
 لهتَفعنجه عليك فيكون والهجين ، :الع،األمة َألنه معيب ابن ّأو ربِي  من أمه، والهجين أبوه خير

عتيقاً واُألم ليست كذلك كان ) الخيل(فإذا كان األب . من الخيِل، ما يكون نَقصه من قبِل اُألم
  .    الَّذي ُأمه بِرذَونَةٌ وَأبوه فَرس عربي: فالهجين 4.الولد هجِيناً

ذَِلك الفرس المقرِف وهو ما يداني الهجنةَ، ومن  أي دناه،: قرف لهأ تقول :المقْرِف :نيالقسم الثا
 5من قبل األم: ، والهجين)الفحل(من قبل األب: أي ُأمه عربيةٌ وأبوه غير ذلك،  يقال اِإلقرافَ

قة دون األب فالولد وليست اُألم كذَِلك فالولد هجين، وإن كانت اُألم عتْفإذا كَان األب عتيقاً 
             6.مقْرِف

                                                           
  ).الفرس(، مادة 285، ص2ج حياة الحيوان الكبرى، الدميري 1

 .51ص ،13، ج، لسان العربابن منظور ،2078ض، 5ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابي2 
  .514ص، 2،جحياة الحيوان الكبرىي، الدمير3 
. 1239، ص1، جالقاموس المحيط، باب النون فصل الهاء، الفيروز آبادي، 434، ص13،ج، لسان العربابن منظور 4

  .باب النون فصل الهاء مادة هجن
  .، باب الفاء فصل القاف، مادة قرف844ص، 1،جالقاموس المحيطالفيروز آبادى،  5
، 24، ج ، القاموس المحيطلفيروز آباديا. باب الفاء فصل القاف، مادة قرف. 281، ص9ج ،ب، لسان العرابن منظور6 

  .، مادة ق رف254ص 
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أصبنا  1رتَسلما فتحنا تُ(  إنا :ب إلى عمر أبو موسى كتب حيثُ - ت -عمر منه حديثو 
ما   ،)فافرق منها العتاق فأسهم، وألغ ما سوى ذلك ،خيال عراضا، فكتب إليه أن تلك البراذين

  2. عل له سهماً، أي ما قاربهاقارف العتاق منها فَاج

 بناء  األنواع على ما ذكر يكون أفضل هذه:   

  .نيبواه عربيأمن العيوب المنقصة، وهو ما كان لسالمته من الطَعنِ وعتقه : لعتيقا :والًأ 

  .أبوه خير من ُأمه هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية،: الهجين :ثانياً

  .امنهأحطُ  هو ين، وهو ما كانَت أمه أشرف من أبيه، أيهو القريب من الهج: المقرف :ثالثاً

  .هو ما كان من غيرِ نتاج العرابِ، أي استوى واِلديه في الخسة: البرذون :رابِعاً

، اًواحد اًهمدونه س ن ومايفاضل بين الخيل، حيثُ جعل للعتيقِ سهم ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول  اهللا : دليُل ذلك
 3)نِ سهمهجن الهجين، وعرب العربي، للعربي سهمان وللهجِي(: ملسو هيلع هللا ىلصَأن النبيت فعن مكحول

  4.ما قارف العتاق منها فَاجعل له سهماً، أي ما قاربها: حيث قال:في البراذين تعمر  قولو

  

  

                                                           
1  آثار البالد  ،)هـ682: ت(مدينة مشهورة قصبة األهواز،القزويني، زكريا بن محمد بن محمود القزويني : تُستَر

  .170، ص 1بيروت،دط، د ت،ج –دار صادر  ،وأخبار العباد
) هـ235: ت(بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي أبو بكر ابن أبي شيبة،  2

  .33190،ح 490، ص6، جه1409، 1الرياض، ط –، مكتبة الرشد المصنف في األحاديث واآلثار
 
فالحديث منقطع  ،287،ح227،ص،1أبو داود في كتاب المراسيل، الحديث اورده، 89،ص،9،ج،سنن البيهقي البيهقي،3

منقطع وقال : 67،ص6جفتح الباريو كذا قال ابن حجر في  السنن الكبرىوال تقوم به حجه، كما قال البيهقي في 
  .392، ص3،ج السنن الصغير للبيهقيمنقطع والذي وصله ضعيف كما في : الشافعي

 ص، 24ج تاج العروس ر الزبيدي،انظ .فمادة قر باب الفاء فصل القاف،. 281ص،  9ج ،، لسان العربابن منظور 4
ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني  .مادة ق رف .254

 ت، د ط، د ،هـ1399بيروت،  -المكتبة العلمية ، النهاية في غريب الحديث واألثر) هـ606: ت(الجزري ابن األثير 
  .46ص ،4ج
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  :1الخيل من حيثُ الوانها :المطلب الرابع

خَير :( أنَّه قاَل ملسو هيلع هللا ىلصورد عنه كما  السّنَة الشَرِيفة  فيالخيل لها ألوان وصفات محببةٌ فمن ألوانها 
ذه الَْأدهم، الَْأقْرح، الْمحجُل، الَْأرثَم طَلْقُ الْيد الْيمنَى، فَِإن لَم يكُن َأدهم فَكُميتٌ علَى ه الْخَيِل
ةوُل . 3كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وأصله من الوشي) الشية(و 2)الشِّيسوقَاَل ر

تَغْ: (ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه تَ َأندِإذَا َأرمطْلَقَ الْيلًا مجحم َأغَر مها َأدسفَاشْتَر فَر ،وتَغْنَمز نَى، فَِإنَّك لَمتَس4)و .
فضلة  التاليةالحديث الشريف بين األلوان الم:  

  .وهو األسود: األدهم: اوالً

  .رةوهو بياض يسير دون الغُ وهو ما كَان في جبهته قرحةٌ، :األقرح: ثانياً

  .نِبين الرسغينِ إلى الركبتي من التَحجِيل هو ما كان في قواِئمه بياض ما: المحجُّل: ثالثاً

  .ه العلياالذي أنفُه أبيض وشفت: األرثم: رابِعاً

  .ليس فيها تَحجيل: طَلق اليد اليمنَى: خامساً

  ستوي فيه المذكرِ والمونثن الَسواد والحمرة يهو الذي لونَه بي :الكُميت :سادساً

  .5أيضاً ةببومن صفاتها المح

  .ديم، والعينين، والحافراأل:صفاء : أوّال
                                                           

حاشية السندي على سنن ابن ) هـ1138ت (محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي لسندي،ا 1
  .2789،ح182ص،  2جد ت،، ،بيروت، دط،دار الجيل  ةماج

الطهماني النيسابوري  الحاكم، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي 2
 101ص، 2ج ه،1،141ط بيروت، –، دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين) هـ405: ت(لمعروف بابن البيع ا
حمد في أو) 2789( ح933ص ،2،جسننهفي  واخرجه ابن ماجة.صحيح) بانيلحكم اال. (كتاب الجهاد ،2458ح ،

  ).1696(، ح203ص ،4ج سننه،في  والترمذي،)22561( ح. 253ص ،37ج،المسند
  .2789ح ،182ص ،2ج، ةحاشية السندي على سنن ابن ماجالسندي،  3
هذا حديث صحيح على شرط : "وقال الحاكم .دالجها كتاب ،2459 ح،102ص2 ،جالمستدرك على الصحيحين الحاكم، 4

   .12896،ح536، ص6البيهقي، السنن الكبرى،جالمرجع نفسه، .ووافقه الذهبي". مسلم ولم يخرجاه

 
مباهج الفكر  )هـ718: ت(براهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط اق برهان الدين محمد بن الوطواط، أبو إسح5

: ت(بن محيي الدين الحسني الجزائري  ابن األمير عبد القادر،محمد)باشا(محمد . 52ص، 1دط،ج ومناهج العبر،
 .33ص، 1دط،دت،ج ،نخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد،)هـ1331
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  .والظهر ،العسب، والساق: قصر :ثانياً

  .الجوف، والمنخر، والجبهة: رحابة :ثالثاً

  .األنف، العنق، الذراع: طول :رابِعاً

عن عالمات جامعة  ِلنجابة الجواد  1يةالقرِ يوسف الثقفي سأل أيوب بنوروي أن الحجاج بن 
صفهن، : القصير الثالث الصافي الثالث، الطويل الثالث، الرحب الثالث، فقال: من الخيِل فقال

  .، والعينان والحافر2فاألديم: أما الثالث الصافية: فقال
  .، والساق، والظهر3فالعسب :وأما الثَّالث القَصار 
  .فاألنف، والعنق، والذراع: الث الطوالوأما الث 

  .والجبهة والمنخر، فالجوف،: الث الرحبةوأما الث
  .4هاسن الخَيل من حيثُ: مطلب الخامسال

يئة إال وسمتها بمسمى، فمن فهي لم تتَرِك حركة وال ه اللغةُ العربِية زاخرة باأللقاب واَألسماء،
  :من هذه األسماء عمره، ذَِلك سن الفَرس من الوِالدة إلى أنّ يتناسى

  .فالفَرس إذا وضعت فهو مهر: المهر: أوالً
  .نفصاِله عن ُأمّه، فهو فصيُلسم السمي بهذا اال: الفصيل: ثانياً

                                                           
، فصيح، مفوه، يضرب ببالغته يوب بن يزيد بن قيس بن زرارة النمري، الهاللي، أعرابي، أميأوهو . سم أمهالقرِّية ا 1

  .201ص، 5جسير أعالم النبالء، الذهبي،.لالمث
، 5،ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،رابياالف. باطن الجلد الذى يلى اللحم، والبشرة ظاهرها: دمةواأل .الجلد :ديماأل2

  .1858ص
جمع عسيب وهو العظم الذي ينبت عليه شعر الذنب، وقصره من الفرس دليل على عتقه،والمستحب في الخيل  :العسب 3
براهيم بن محمد بن زكريا الزهري، من بني سعد بن أبي وقاص، أبو إ ،ابن اِإلفليلي. ن يطول شعر الذنب ويقصر عظمهأ
هـ 1412، 1ط لبنان -سالة، بيروت، مؤسسة الرالمتَنبي ،السفر الثانيشَرح شعر ،)هـ441: ت(قاسم ابن اِإلفليلي ال

  .51ص، 1،ج
محمد  الصولي أبو بكر  .11ص، 1جد،ت،  د ط، :الخيل ،)هـ209 :ت( ،أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى التيمي، 4

،  1ج،ه1341ببغداد، –ة لمكتبة العربيابمصر، -المطبعة السلفية ،أدب الكتاب، )هـ335: ت(ى الصولي،يمحمد بن يح
الدينوري، أبو محمد  ،38 ص، 1ج حلية الفرسان وشعار الشجعان، سنان الخيل، الفزاري األندلسي،أباب  ، 207ص

مطبعة دائرة المعارف العثمانية  ، المعاني الكبير في أبيات المعاني، )هـ276: ت( ،عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
  .17ص، 1ج هـ،1368، 1د طبالهن حيدر آباد الدكن -
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إذا استكمل سنة واستَتَم نَباتُ رواضعه فَهو فَلُوُ، وسمي بِهذَا ألنَّه يفتلي عن أمه أي  :الفلُو :ثالثاً
  .ه الحولفهو فَلو حتى يحوَل علَي طم،يف

جذَاعه حين يستَتم حوليه  وأوّل إذا دخل في الثانية فهو جذع حتَى يحفر أحفَاره،: عذَجال :رابِعاً
   .جميعا

  .شَهراً  نثين شَهراً إلى ستة وثَالثيبين ثَال ي بهذا االسم لخُروج ثَنيته ماسم :ثنيال :خامساً
باعال :ساًسادى رباع، وهو خر الرابِعة ةإذا بلغ سن :رسمالرباعيةأوج األرباع، أي ي سنانه.  

يسمى القارح إذا بلغ الخَامسة، وهي أسنان خلف الرباعية تخرج بعد وقوع : القارح :سابِعا 
  : ، ولَكن يقالقصى أسنَانه، وليس هناك بعد القارِح سنأوهو الذي استَكمل قوته وبلغ  ،الرباعية

  .قارِح عام :أ
  .إلى ثمانية أعوام وقارِح عامين :ب

  .نأي مها، يقال له مذال: مذال :ثامناً

  1.إذا أسنّ مذَك قد ذكّى الفَرس فَهو: يقال :مذَك: تاسعاً

                                  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 
  .17ص، 1 ج،المعاني الكبير في أبيات المعاني الدينوري،1
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  الفصل األول

  يف الفقهي لذلكيوالتك، يم  والسنَّة  الشريفةفضائل الخيل  في الكتاب الكر

  :وفيه ثالثة مباحث

  مشروعية اقتناء الخيل في الكتاب  الكريم: المبحث األول

  مشروعية اقتناء الخيل في السنة الشرِيفة: المبحث الثاني

  أهداف اقتناء الخيل، ورأي اإلسالم بذلك :ثالثالمبحث ال
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  المبحث األول

  ة اقتناء الخيل في الكتاب الكريممشروعي

وتكرمه كإكرامها للخيِل، لما فيه من  من األموال كن العرب في الجاهلية تحب شيئاًيلم 
وتَفاخُر، فكانوا ال يرون عزاً  وفخراً  ينةالعزِ والقهرِ لألعداء، وِلما فيها من مخيلة وخُيالء، وز

حباً من : ، فلما جاء اإلسالم ورغب باقتنَاِئها جمع لهم حبينوال قهراً لألعداء إال بسببها إال بِها،
جهة الطبعِ، وحباً من جهة الشرعِ، وهذه الدفعة المعنَوية من قبِل الشارعِ الحكيم جعلتَ الخيَل 

  .تحظَى بمزيد من الشغف والولعِ مما كانَت عليه قَبَل اإلسالمِ

ا كلها ترفع من شأنه واضع مختلفة من  القرآنِ الكريمِ،م  وقد ورد ذكر  الخيِل  في ستة
على ما سواها من الحيوانات األخرى، ومما يدُل على أهمية العناية بها واألجر والثَواب في 

ا من حيثُ  ترتيب السورِ لذا سأذكر ترتيبه فالوحي لم يتَعرض ِلدابة كما تعرض للخيل، اقتنائها،
  :ما هو في المصحف الشريفك ال من حيث النزول،

ُمَقنَْطَرةِ  :(قوله عز وجل: الموضع األول
ْ
َقَناِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت ِمَن الّنَِساءِ َوال ُمَقنَْطَرةِ ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش�

ْ
َقَناِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت ِمَن الّنَِساءِ َوال ُمَقنَْطَرةِ ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش�

ْ
َقَناِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت ِمَن الّنَِساءِ َوال ُمَقنَْطَرةِ ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش�

ْ
َقَناِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت ِمَن الّنَِساءِ َوال ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش�

َيَ 
ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال نَْعاِم َوالْ

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
ةِ َوال فِض�

ْ
َهِب َوال َيَ ِمَن ال�

ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال نَْعاِم َوالْ

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
ةِ َوال فِض�

ْ
َهِب َوال َيَ ِمَن ال�

ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال نَْعاِم َوالْ

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
ةِ َوال فِض�

ْ
َهِب َوال َيَ ِمَن ال�

ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال نَْعاِم َوالْ

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
ةِ َوال فِض�

ْ
َهِب َوال ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن ِمَن ال� نْيَا َوا=� ِ ال3 ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن اة نْيَا َوا=� ِ ال3 ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن اة نْيَا َوا=� ِ ال3 ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن اة نْيَا َوا=� ِ ال3 اة

َمآبِ 
ْ
َمآبِ ال
ْ
َمآبِ ال
ْ
َمآبِ ال
ْ
)ال

1111.  

واِل للنّاسِ، بل جعلها حبِ األمأآلية الكَرِيمة على أنّها من ذكر اهللا عز وجل الخيل في هذه ا     
فهي . بل قارن حبها بحب النساء واألوالد إذ بها العز والجاه والسلطان، بالذهبِ والفضة، ةمقترنَ

  .اد، بل أعز من األنفس واألوالدكأفالذ األكب
العالمة، : يماء والسومة وهيالخيل عليها الس: في اللُغَة) واليِل الُمسو�مةواليِل الُمسو�مةواليِل الُمسو�مةواليِل الُمسو�مة: (فقوله عز وجل

   2.رعيتْسيمت ُأوُأ
سوعنى المعلى أقوالوقد اختَلفَ أهُل التَأويِل في م ة3: م  

                                                           
  .14اآلية : سورة آل عمرآن 1
 –عالم الكتب : ، الناشر،معاني القرآن وإعرابه)هـ311ت(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج ،: الزجاج، 2

  .384ص ،1هـ، ج 1408، 1ط،.بيروت
 
النكت ، )هـ450ت (الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ،الماوردي أبو 3

  .377ص  ،1ج  دت، بيروت،دط، -،دار الكتب العلمية )تفسير الماوردي( والعيون
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تَرعى في المروج و تسوم الدّابة على وجهها  ، حيثعيلرا وهو: من السّوم: القول األول
ألن أصلها من السوم وهو البيع،  وهو المال الراعي،: ومن السّوام ،حيثُ تشاء والمسارحِ

، فهي ساِئمة والشاةُ إذا سرحتْ  ابةسامت الد: يقاُل بالماِل فتُباع،  واب المرعية تُقدرالماشية والد
، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن ويماً فهي مسومةسهِي مسامةٌ، وسومتُها توأسمتُها  إذا تركتُها ف

  1.نجبير، والحسن 

 2.وهو قول مجاهد وعكرمة ،)الخيل الحسان( :الموسومة: القول الثاني

وهي العالمة، وهو قول  والسّومة يماءمأخوذ من السّ، مةبمعنى المعلَّ: المسومة: القول الثالث
 3.غيرهابن عباس و

  4.هي المعدةُ للجهاد: وقال آخرون

  :الراجح بين األقوال

الراعية المعلمة، : هي) واليِل الُمسوَمةِ (,:قلت الجمع بين هذه األقوال في تأويل قوله عز وجل

إذا نظر إليها أسرته، وهو ما ذهب إليه  والغرة، والرأس، كالتحجيل، راِئعة الحسن والجمال،
) والخيِل المسومة( :عز وجل أولَى هذه األقوال بالصواب  في تأوِيِل قوله: (حيثُ قَال 5،الطبري

فالخيُل  عالم،ألنّ التَّسويم في كالم العرب هو األ حسناً، المعلَمةُ بالشيات الحسان الراِئعةأي 
  .)الحسان معلمةٌ بأعالم

                                                           

 
تأويل جامع البيان عن  ،)هـ 310ت (الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري ،1

  .33ص ،4ج، ألحكام القرآن الجامعالقرطبي،،253ص ،5هـ،ج1،1422،،طهجر،دار، تفسير الطبري ،القرآن آي
  .62ص ،5،ج، تفسير الطبريالطبري2 
  .65،ص،5،،جتفسير الطبري، الطبري، 343،ص،1،،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري،3 
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ُهْم مَ ( :قوله عز وجل:  الموضع الثاني
َ
وا ل ِعد3

َ
ُهْم مَ َوأ

َ
وا ل ِعد3

َ
ُهْم مَ َوأ

َ
وا ل ِعد3

َ
ُهْم مَ َوأ

َ
وا ل ِعد3

َ
َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َوأ

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ ا اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�
ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ ا اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�
ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ ا اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�
ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ا اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�

ءٍ  ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 ءٍ َعُدو� ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 ءٍ َعُدو� ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 ءٍ َعُدو� ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 8 ِ     َعُدو� ا=� ِ ِف َسبِيِل ا=� ِ ِف َسبِيِل ا=� ِ ِف َسبِيِل ا=� ِف َسبِيِل ا=�

 ُتْظلَ 
َ

نُْتْم 8
َ
ُْكْم َوأ

َ
 ُتْظلَ يُوَف� إِل

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
 ُتْظلَ يُوَف� إِل

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
 ُتْظلَ يُوَف� إِل

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
  1).ُمونَ ُمونَ ُمونَ ُمونَ يُوَف� إِل

القوة وهو على المنبر حيث  ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلية الكريمة تطالب المسلمين بإعداد القوة،  وقد فسر النبي
   2)َألَا ِإن الْقُوةَ الرمي، َألَا ِإن الْقُوةَ الرمي، َألَا ِإن الْقُوةَ الرمي:(قال

بكل ما  بِالرميِّ فقط، بل نَستعد  ستعداداالحصر لم يقصد  ملسو هيلع هللا ىلص بيوالجدير بالذكرِ أن الن     
  .و بالمثاقفة والتدريب يعيننَا على قتاِل العد

من اآلالت التي تَكون لها قوةٌ  في الردعِ  فاهللا عز وجل أمر المسلمين بِإعداد ما يطيقون     
ال، لمواجهة األعداء، ألن عليه من أصناف القوة وأساليبِ القت الدفاعِ والهجومِ، وكل ما يقدرونو

، وهذا اإلعداد يرغم لمصالحةبل يجعلهم يطلبون السلم وا اإلعداد الجيد  كفيٌل بردعِ األعداء،
يخضع ِللمسلمين  قاهر للعدو حتى نصَل  إلى أن بد من إعداد إلقاء السالحِ، لذلك ال األعداء على

ولكل عصر قوته وأدواته، ففي عصر القتال . هم صاغرونللسلْمِ و نويجنَحو فيما يملون عليهِم،
، وفي عصر البارود كانت البندقية، وقوةُ هذا )بالرماح والسهام( ميرالجسدي واليدوي كان ال

اً وحتى اقتصادياً وعسكري قدمةُ في العلمِ هي المهيمنَةلعلم والتكنولوجيا، فاألمم المتباالعصر 
  . وِليالد فكرياً على المجتمعِ

واقتناء ذلك . السالح والعدة في سبيل اهللا:( أنَّه فسر القوة بوقد ذُكر عن ابن عباسٍ      
  .3)للواجِد على قَدر همته، وعزة نفسه إلى ما فيها من األجر والثواب

ولقد شبه العرب الخيل بالسالح  الذي ال يباع وال يعار، والحصن المنيع الذي ينجيه من      
  .ألعداءا

                                                           
  .60:ية، اآلسورة األنفال 1
أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني،  ه،  ابن ماج1917،، باب فضل الرمي، ح 1522ح،ص،3ج ،صحيح مسلم ،مسلم 2

 .2813الرمي،ح ، باب 940ص ،2ن ،ج د ،هسنن ابن ماج، )هـ273ت ( ،اسم أبيه يزيد هوماج
 
  .52ص ،1ج ،حلية الفرسان وشعار الشجعان الفزاري،3
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  :شداد بن معاوية العبسي 1قال فارس جروة

  عارباع وال تُال ت فجروةُ              أال ال تطلُبوا فرسي ِلبيعٍ

      منيع ا حصنلنا من ظهرِه      ها نور وناراتثبوفي و  

  مع الرعيانِ تتبعها المهار      فنَفديها إذا جاءت إلينا          

2فُتنجينَا إذا طلع الغبار       الرزايا           دخرها أليام ونَ
  

ِ (:- من قوة وخيل - وحل فوائد وغايات اإلعداد اُهللا عز نوقد بي       ِ تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=� ِ تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=� ِ تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=� تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

وقد ذكر اهللا . أي بإعدادكم الجيد تخيفون عدو اهللا وعدوكم من المشركين وغيرهم ،)وََعُدو�ُكمْ وََعُدو�ُكمْ وََعُدو�ُكمْ وََعُدو�ُكمْ 
لما كان لها من دور كبير في تغيير سير الحرب وموازين القوى، ) القوة(عز وجل الخيل بعد 

فإذا جاز  ،ى األعداء  بعد معية اهللا عز وجلفهي الوسيلة األولى في  فتح البالد واالنتصار عل
  .التعبير فهي بمثابة الدبابة في هذا العصر في الكر والفر

ِ :(قوله عز وجل: الموضع الثالث
ْ

َيَْل َوال
ْ
ِ َوال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ِ َوال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ِ َوال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8 َتْعلَُمونَ َوال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8 َتْعلَُمونَ َغال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8 َتْعلَُمونَ َغال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8 َتْعلَُمونَ َغال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
  3)َغال

ثم خصص  فقد ذَكر اهللا عز وجل مقصد خلق اَألنعام عموماً، ،قبلها متعلقة بما الكريمة هذه اآلية
عز وجل سبحانه أصنافاً من هذه قدمتها الخيل، فأجمل ذلك في قولهنْ ( :األنعام، في م

َ ْ
نْ َوال
َ ْ
نْ َوال
َ ْ
نْ َوال
َ ْ
َعاَم َعاَم َعاَم َعاَم َوال

ُكلُوَن 
ْ
ٌء َوَمَنافُِع َومِنَْها تَأ

ْ
ُكلُوَن َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

ْ
ٌء َوَمَنافُِع َومِنَْها تَأ

ْ
ُكلُوَن َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

ْ
ٌء َوَمَنافُِع َومِنَْها تَأ

ْ
ُكلُوَن َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

ْ
ٌء َوَمَنافُِع َومِنَْها تَأ

ْ
 ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن     )5(َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

ٌ
 ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

 ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

 ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

َولَُكْم فِيَها َجَال

رَُءوٌف     )6(
َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
 بَل

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
رَُءوٌف َوت

َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
 بَل

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
رَُءوٌف َوت

َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
 بَل

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
رَُءوٌف َوت

َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
 بَل

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
َيَْل     )7(رَِحيٌم رَِحيٌم رَِحيٌم رَِحيٌم     َوت

ْ
َيَْل َوال
ْ
َيَْل َوال
ْ
َيَْل َوال
ْ
َوال

 َتْعلَُمونَ 
َ

ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8
َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
4)8(    )َوال

.            

  :  هما ن اهللا عز وجل حكمتين من خلق الخيل والبغال الحمير،ييب) 8( في اآلية الكريمة

                                                           
  .4،ص،1،ج، نخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد) باشا(، محمد سراسم الفَ: جروة 1
  .4،ص،1،جالمرجع السابق2 
 .8:اآلية: سورة النحل 3
  .8 - 5ية ،اآل: سورة النحل 4
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ُبوهَ (  كوبالر - 1
َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ُبوهَ َوال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ُبوهَ َوال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ُبوهَ َوال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
  1)ااااَوال

لى البِغال والحمير، وجّل ذكر الخيِل على اِلبغاِل والحميرِ ِلفضِل الخيل ع قدم اُهللا عز :قلت
وتُقنى للزينَة  ،فهي مطلوبة ومرغوب فيها أكثر من غيرِها لما لها من ميزات، ةفالخيل مقدم

تال لقرون آالت الق والحمير، وهي من أقوى وأسرعأكثر من غيرِها، وثمنها أضعاف البغال 
  2.، فناسب أن يذكر األعلى على األدنىشريبتاريخ  الالمديدة في 

 الركوبوقد كرذ على الزينة، فعامةُ النَّاس قديماً كانوا يقتنون الخيل للركوب  )لتكبوهالتكبوهالتكبوهالتكبوها( م

  .والتنقل ال للزينة

ُبوَها َوزِينَةً (وجّل  لقوله عز :لزينةا - 2
َ
ُبوَها َوزِينَةً لَِتْك
َ
ُبوَها َوزِينَةً لَِتْك
َ
ُبوَها َوزِينَةً لَِتْك
َ
  3)لَِتْك

يم في موضعٍ سابق أنّ الخيل مما زينه اهللا تعالى للناس في هذه الحياة الدنيا، ورد في القرآن الكر
ةِ :( قال عز وجل فِض�

ْ
َهِب َوال ُمَقنَْطَرةِ مَِن ال�

ْ
َقنَاِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت مَِن الّنَِساءِ َوال ةِ ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش� فِض�

ْ
َهِب َوال ُمَقنَْطَرةِ مَِن ال�

ْ
َقنَاِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت مَِن الّنَِساءِ َوال ةِ ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش� فِض�

ْ
َهِب َوال ُمَقنَْطَرةِ مَِن ال�

ْ
َقنَاِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت مَِن الّنَِساءِ َوال ةِ ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش� فِض�

ْ
َهِب َوال ُمَقنَْطَرةِ مَِن ال�

ْ
َقنَاِطيِ ال

ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت مَِن الّنَِساءِ َوال     ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش�

نْعَ 
َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
نْعَ َوال

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
نْعَ َوال

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
نْعَ َوال

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
َيِْل ال

ْ
َمآبِ َوال

ْ
ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن ال نْيَا َوا=� َيَاةِ ال3

ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال َمآبِ اِم َوالْ

ْ
ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن ال نْيَا َوا=� َيَاةِ ال3

ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال َمآبِ اِم َوالْ

ْ
ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن ال نْيَا َوا=� َيَاةِ ال3

ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال َمآبِ اِم َوالْ

ْ
ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن ال نْيَا َوا=� َيَاةِ ال3

ْ
َرِْث ذَلَِك َمتَاُع ال   .4)اِم َوالْ

اآلية  يبين اهللا عز الكريمة وجّل في هذه ّالبشر الفطرية أن يسعى اإلنسان الخيَل من شهوات
ون من فالتزيين قد يكون من اهللا، وقد يك. لتحصيلها بكل وسيلة ممكنة ليسعد ويفرح بها

يكون على جهة االمتحان واالبتالء للمؤمنين، وقد يكون : الشيطان، فما هو من اهللا على وجهين
ن من الشيطان، فهو على جهة يللكفار على جهة العقوبة مع الخزي والخذالن، وأما التزي

  .5الوسوسة والتحريض على الفساد

  :ريمة على قولين هو المزين في هذه اآلية الك منوقد اختلف الفقهاء في    

                                                           
  .8، اآلية: سورة النحل 1
اح، ،دار الوضالتفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني ،وديع عبد الفتاح شحادة القدوميالقدومي، سامي  2

 .17ص، ت، دط،د عمان، –األردن 
  .8ـ، اآلية: النحل سورة 3

 
  .14،ية اآل: ناسورة آل عمر4
بحر  ،)ير السمرقنديتفس(،) هـ373: ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  5

  .198ص ،1ت،ج د ،د طوم، العل
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اللَّهم ِإنَّا ( :، ألنه قال لما نزلت هذه اآلية الكريمةعمر بن الخطابوهو ظاهر قول : القول األول
قِّهي حف قَهُأنْف َأن َألُكِإنِّي َأس ملَنَا، اللَّه نْتَهيا زبِم حنَفْر ِإلَّا َأن يعتَط1)الَ نَس  

زينها؟ ما أحد  نم: فإنه قال ،2البصريالشيطان، وهو ظاهر قول الحسن  المزين: القول الثاني
  .3أشد لها ذما من خالقها

إذا قيل زين اهللا فمعناه باإليجاد : فقال بين القولين، 4المحاربي جمع القاضي عبد الحقوقد 
فمعناه بالوسوسة والتهيئة النتفاع وإنشاء الجِبلَّة عن الميِل إلى هذه األشياء، وإذا قيل الشيطان 

 ،5واآلية الكريمة تحتمل هذين النوعين من التزيين ،والخديعة وتحسين أخذها من غير وجهها
  .واهللا تعالى أعلم

اٌب  ووهبنا:(قوله تعالى :الموضع الرابع و�
َ
َعبُْد إِن�ُه أ

ْ
اٌب ِلاُوَد ُسلَيْماَن نِْعَم ال و�

َ
َعبُْد إِن�ُه أ

ْ
اٌب ِلاُوَد ُسلَيْماَن نِْعَم ال و�

َ
َعبُْد إِن�ُه أ

ْ
اٌب ِلاُوَد ُسلَيْماَن نِْعَم ال و�

َ
َعبُْد إِن�ُه أ

ْ
إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ     )30(ِلاُوَد ُسلَيْماَن نِْعَم ال

ا َعِشِّ الص�
ْ
ابِال َعِشِّ الص�
ْ
ابِال َعِشِّ الص�
ْ
ابِال َعِشِّ الص�
ْ
ياُد بِال ِ

ْ
ياُد فِناُت ال ِ
ْ
ياُد فِناُت ال ِ
ْ
ياُد فِناُت ال ِ
ْ
ِجاِب     )31(فِناُت ال

ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
ِجاِب فَقال

ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
ِجاِب فَقال

ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
ِجاِب فَقال

ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
فَقال

ْعناِق     )32(
َ ْ
وِق َوال � َفَطفَِق َمْسحاً بِالس3 ْعناِق ُرد3وها َ�َ
َ ْ
وِق َوال � َفَطفَِق َمْسحاً بِالس3 ْعناِق ُرد3وها َ�َ
َ ْ
وِق َوال � َفَطفَِق َمْسحاً بِالس3 ْعناِق ُرد3وها َ�َ
َ ْ
وِق َوال � َفَطفَِق َمْسحاً بِالس3 رِْسّيِهِ َجَسداً     )33(ُرد3وها َ�َ

ُ
َقيْنا َ� ك

ْ
ل
َ
رِْسّيِهِ َجَسداً َولََقْد َفتَن�ا ُسلَيْماَن َوأ

ُ
َقيْنا َ� ك

ْ
ل
َ
رِْسّيِهِ َجَسداً َولََقْد َفتَن�ا ُسلَيْماَن َوأ

ُ
َقيْنا َ� ك

ْ
ل
َ
رِْسّيِهِ َجَسداً َولََقْد َفتَن�ا ُسلَيْماَن َوأ

ُ
َقيْنا َ� ك

ْ
ل
َ
َولََقْد َفتَن�ا ُسلَيْماَن َوأ

نا
َ
ناُثم� أ
َ
ناُثم� أ
َ
ناُثم� أ
َ
)34(َب َب َب َب ُثم� أ

6 .(  

، ولما عليه السالم  سليمانعليه السالم  وهب اهللا عز وجل لداود الكريماتفي هذه اآليات       
فأخذ يراهن بينها  ومن جملة ما ورث الخيل، ،÷قُبض داود عليه السالم ورثه سليمان 

                                                           
  .ھذا:ϑ،  باب قول 973،ح،256ص ،2،جصحيح البخاريالبخاري،  1
كان من سادات التابعين وكبرائهم، وجمع كل فن من علم وزهد  ي،الحسن بن أبي الحسن يسار البصر بو سعيدأهو  2

عنه، وأمه خيرة موالة أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه  وأبوه مولى زيد بن ثابت األنصاري رضي اهللا. وورع وعبادة
الرق، وتوفي  فيوسلم، ومولد الحسن لسنتين بقيتا من خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بالمدينة، ويقال إنه ولد 

  .69ص2،ج وفيات األعيانابن خلكان، :بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة، انظر
  .28،ص4،جتفسير القرطبيالقرطبي، 3
مفسر : هو القاضي عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد4

ولي ).المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(عارف باألحكام والحديث، له شعر وله .فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة
 ، 546وأ541،وقيل في تاريخ وفاته سنة رقةتوفي بال ين،الغزوات في جيوش الملثم يكثرقضاء المرية، وكان 

http://www.ahlalhdeeth.com المكتبه الشاملة( نقالً عن( 
المحرر ،)هـ542ت (المحاربي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي   5

  .408ص، 1جه 1422، 1طبيروت،  –ة ، دار الكتب العلميالوجيز في تفسير الكتاب العزيز
  .31،اآلية : سورة ص 6



30 

 

، كما قيل ويعرضها،  وكان هذا العرض سبباً في انشغاله عن صالة العصر حتى فاتته ،ويجريها
يادُ ( :في قوله تعالى ،عند أهل التأويل ِ

ْ
افِناُت ال َعِشِّ الص�

ْ
يادُ إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ بِال ِ

ْ
افِناُت ال َعِشِّ الص�

ْ
يادُ إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ بِال ِ

ْ
افِناُت ال َعِشِّ الص�

ْ
يادُ إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ بِال ِ

ْ
افِناُت ال َعِشِّ الص�

ْ
جمع : والصافنات)  إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ بِال

الذي يجمع بين يديه، : صافنة، والصافن منها عند بعض العرب: الصافن من الخيل، واألنثى
  . إحدى رجليه 1ويثني طرف سنبك

.جواد: فإنها السراع، وواحدها )الجياد،( وأما قوله عز وجل
2

  

ِجاِب ( :وفي قوله تعالى      
ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
َْيِ َعْن ذِك

ْ
ْحبَبُْت ُحب� ال

َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
ِجاِب فَقال

ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
َْيِ َعْن ذِك

ْ
ْحبَبُْت ُحب� ال

َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
ِجاِب فَقال

ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
َْيِ َعْن ذِك

ْ
ْحبَبُْت ُحب� ال

َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
ِجاِب فَقال

ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
َْيِ َعْن ذِك

ْ
ْحبَبُْت ُحب� ال

َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
) الخير(، )فَقال

يجوز أن يكنى بالخير  3:لشديد للخيل شغله عن ذكر ربه، قال الماتريدياهنا الخيل، هذا الحب 
الخيل معقود في نواصيها الخير : (أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص، على ما روي عن رسول اهللا 4عن الخيل نفسه
رِ :(  (، من قوله عز وجلخيراً: ، سمي الخيل5)إلى يوم القيامة

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
رِ إِن

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
رِ إِن

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
رِ إِن

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
    إِن

        .)َرّبِ َرّبِ َرّبِ َرّبِ 

والذكر هنا صالة العصر عند أكثر المفسرين، لما شغلته عن الذكر أخذ يطفقها بالسوق 
  .واألعناق

بسوق هذه الخيل الجياد عليه السالم  اختلف أهل التأويل في معنى مسح سليمان وقد     
  .معنى ذلك أنه عقرها وضرب أعناقها: وأعناقها، فقال بعضهم

                                                           
وهو أن تقوم الخيل على ثالثة أرجل، وترفع رجال واحدة حتى . طرف الحافر وجانباه من قدم، وجمعه سنابك: السنبك 1

  .444ص ،10،جن العربالسابن منظور،  يكون طرف الحافر على األرض
 
: ت(يدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي ،الماتر .192ص،21،جالطبري تفسيرالطبري، 2

  .624ص ،8هـ ،ج 1426، 1ط،بيروت، لبنان ، دار الكتب العلمية ،تفسير الماتريدي، )هـ333
 
محلة (نسبته إلى ما تريد . من أئمة علماء الكالم: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي:، هوالماتُرِيدي3

اب في أصول الفقه، وكت) مآخذ الشرائع(و ) الرد على القرامطة(و ) أوهام المعتزلة(و )التوحيد (كتبه من  ،)بسمرقند
مات بسمرقند،  ،)كبر المنسوب لإلمام أبي حنيفة لفقه األاوشرح )تأويالت أهل السنة (و)تأويالت القرآن (و ) الجدل(
 .19ص ،7،جاألعالم  الزركلي،،)ه 333(
  .624ص، 8،جماتريديتفسيرالالماتريدي، 4 
أخرجه مسلم وة، القيامباب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم ،2850ح،28ص ،4،ج ، صحيح البخاريالبخاري5 

) األجر. (1873 ح 1493ص ،3األجر والمغنم،ج: )بزيادة الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(في اإلمارة باب 
  .ة في الدنياالغنيم) المغنم. (خرةالثواب في اآل
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  .3حباً لها  2وعراقيبها 1بل جعل يمسح على أعرفها: وقال آخرون

أن  ÷ي اهللا  تعالى سليمان من نب تبعدسإذ ي وهذا التأويل أليق وأنسب في حق النُبوة،      
  .  4أعلم تعالى يعذب حيواناً بالعرقبة، ويهدر ماله لمجرد أنه اشتعل عن صالته بالنظر إليها، واهللا

وَْجْفُتْم َعلَيْهِ ِمْن َخيٍْل (: وهو قوله عز وجل: الموضع الخامس
َ
 رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما أ

َ
�َ ُ فَاَء ا=�

َ
وَْجْفُتْم َعلَيْهِ ِمْن َخيٍْل َوَما أ

َ
 رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما أ

َ
�َ ُ فَاَء ا=�

َ
وَْجْفُتْم َعلَيْهِ ِمْن َخيٍْل َوَما أ

َ
 رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما أ

َ
�َ ُ فَاَء ا=�

َ
وَْجْفُتْم َعلَيْهِ ِمْن َخيٍْل َوَما أ

َ
 رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما أ

َ
�َ ُ فَاَء ا=�

َ
َوَما أ

 
َ

 َو8
َ

 َو8
َ

 َو8
َ

)5555 رَِكٍب  رَِكٍب  رَِكٍب  رَِكٍب َو8
6666.        

وهو ( ،رالنضيمن أموال بني  ملسو هيلع هللا ىلص في هذه اآلية الكريمة وصف اهللا عز وجل ما رده على رسوله
بخيل وال ركابٍ من أجل  بأنه لم يوجف عليه ،فاءه على رسوله منهمأأي الذي  7)الفيء

سير، وجف الفرس وأوجفته، وهو سرعة ال: والوجيف دون التقريب من السير، يقال( ،المسلمين
  ألنكم لم تبذلوا جهداً ،، والمعنى أنه ال شيء لكم فيه8)واإليجاف من الوجيف، وهو السير السريع

خالصاً يعمل فيه ما  ملسو هيلع هللا ىلصفهو محض نعمة مهداة من اهللا تعالى لرسول اهللا في تحصيل هذا الفيء، 
تستعمل الخيل  فلم ،وإنما كان في بلدهم ونة،، وال كلفوا فيه مؤأحب، ألنَّه لم يكن هناك قتال

  .، وإنما مشيتم إليه بأرجلكم9للقتال
في الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من  يجعل نصيب الفارس ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا     

أعدائهم سهمين للفارس وسهماً للراجل في بداية الدعوة، و في ذلك تشجيع للمسلمين القتناء 
علمنا أن خيل المسلمين كانت في معركة بدر إذا والخيل وارتباطها للجهاد في سبيل اهللا، هذا 

                                                           
منبت عرف الفرس من الناصية إلى : جمع عرف وهو كل عال مرتفع؛ العرف والمعرفة، بالفتح: األعراف في اللغة 1

  .241ص ،9،ج، لسان العربالمنسج،ابن منظور
2 العها:وبِقُرلفي رِج ابةها، الفيروز: عصب غليظ من الددفي ي ةكْبالر 114،ص،1،ج،المحيط القاموسآبادي، بمنْزِلَة. 
  .195 ص، ،15ج، ،تفسير القرطبي ،القرطبي. 196 ، ص،21،جتفسير الطبري ،الطبري 3
  196، ص21،جتفسير الطبري ،الطبري 4
معاني القرآن ،)هـ311: المتوفى(اج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج جالزّ انظر.اإلبلهي  :الرِكَاب 5

  .45، ص5هـ، ج1408، 1بيروت،ط–عالم الكتب وإعرابه، 
  6:، اآليةسورة الحشر 6
 الرازي، ،. خذ من العدو بحرب ونحوهأصلح ونحوه، بخالف الغنيمة وهوما خذ بغير قتال  من العدو بأهو ما : الفيء 7

 –توزيع الشركة المتحدة لل: ،لناشر ،حلية الفقهاء)هـ395: ات(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،
  .161ص ،1هـ ،ج1403، 1بيروت،ط

 
8ّالزالرازي .502ص5ج، تفسير الماوردي،النكت والعيونالماوردي، ،نظرا، و45ص5ج معاني القرآن وإعرابه، اج،ج، 

،  )هـ606: ت(أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
  .259،ص،32هـ،ج، 1420 ،3،طبيروت –اء التراث العربي ، دار إحي=التفسير الكبير=بح الغيمفات

  .273ص ،23، جتفسير الطبري،  الطبريبتصرف، 9
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فرس مرثد بن أبِي مرثد ( ،2وعند ابن هشام ثالثة 1،)فرس للزبير، وفرس للمقداد(: فرسان
، وكان يقال 3، وفرس المقداد بن عمرو البهراني)السّبُل  (:وكان يقال له ،جميعاً ن) الغَنُوي

كان عدد ، و)اليعسوب( :بن العوام، وكان يقال له، وفرس الزبير )سبحة(: ، ويقال)بعزجة (:له
  . 4خيل المشركين مائة فرس

  .الفارس على الراجل ملسو هيلع هللا ىلصفضل فيه رسول اهللا  ميفكان هذا نظام قد
الفيء على المسلمين فرفع نصيب الفارس، ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص قسم رسول اهللا 5وفي غزوة بني قريظة    

غزوة وكانت الخيل يوم . سهم) ليس له فرسمن (أسهم، للفرس سهمان، ولفارسه سهم، وللراجل 
 6.خرج منها الخمسبني قريظة ستة وثالثين فرسا، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان، وُأ

  .وهكذا مضت السنة في المغازي
حيث كان له األثر في ترغيب وتحفيز ملسو هيلع هللا ىلصكمة منه حكان لهذا التقسيم حكمة بالغة وسنة م ،

يل للجهاد في سبيل اهللا، ويظهر هذا اإلعداد جلياً في غزوة المسلمين لالستثمار في إعداد الخ
خيبر حيثُ تضاعف عدد الخيل أضعاف ما كان عليه من قبل، ومما يدل على أثر هذا الترغيب 

                                                           
  .559،ص،24،ج،تفسير الطبري الطبري،1
خبار مؤرخ، كان عالما باألنساب واللغة وأ: هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين 2

المعروف بسيرة ابن هشام، رواه عن ابن » السيرة النبوية «أشهر كتبه .ولد ونشأ في البصرة، وتوفي بمصر.العرب
في أخبار اليمن وملوكها في الجاهلية، و » القصائد الحميرية «وله .166،ص4االزركلي ، االعالم للزركلي،ج.اسحاق

شرح ما وقع في أشعار «ابن سنان، عن وهب بن منبه، و  رواه عن أسد بن موسى، عن» التيجان في ملوك حمير «
  http://www.ahlalhdeeth.com   ،   166،ص4االزركلي ، االعالم للزركلي،ج )ه213ت  (»السير من الغريب

  .)المكتبه الشاملة(نقالً عن 
3
وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن . وأحد السابقين األولين -صلى اهللا عليه وسلم-هو صاحب رسول اهللا   

المقداد بن األسود؛ ألنه ربي في حجر األسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه : ويقال له ربيعة القضاعي الكندي البهراني،
: ت(،ن بن قَايماز الذهبيحمد بن عثماشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أ. وقيل بل كان عبدا له أسود اللون فتبناه

  .235ص ،3ج.هـ1427ط،  د القاهرة، - دار الحديث ،سير أعالم النبالء الذهبي،،)هـ748
 ،السيرة النبوية ،)هـ213ت (،ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين  4

  .666ص، 1،ج 2،ط الده بمصر،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو: الناشر
أتى جبريل واهللا لرسوله على لسان جبريل بحرب بني قريظة،  كانت في سنة خمس للهجرة، أمر :غزوة بني قريظة 5

فما وضعت :نعم، فقال جبريل: أوقد وضعت السالح يا رسول اهللا؟ قال: ، فقالإستبرق بعمامة من معتجراً ،ثاهللا رسول 
ا رجعت اآلن إال من طلب القوم، إن اهللا عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة، فإني المالئكة السالح بعد، وم
، فال يصلين العصر إال ببني مطيعاً من كان سامعاً: ، فأذن في الناسمؤذنا ث اهللامر رسول فأ عامد إليهم فمزلزل بهم

قال رسول وتقسم األموال، وتسبى الذراري والنساء،نصار فيهم أن تقتل الرجال، وحكم سعد بن معاذ وهو من األ.  ظةقري
  .240- 238ص ،2جالسيرة النبوية،ابن هشام، .لقد حكمت فيهم بحكم اهللا من فوق سبعة أرقعة: لسعد ثاهللا

دار  ،، المغازي) هـ207: ت(الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد اهللا، الواقدي،  6
  .522ص ،2جه،1409 -2ط ،بيروت،مي األعل
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، فكان لكل فرس سهمان )مائتا فارس( زوة خيبر حيث بلغ عدد الخيلغ، ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهللا 
العربي من الخيل،  ملسو هيلع هللا ىلصبر عرب رسول اهللا وفي يوم خي ولفارسه سهم، وكان لكل راجل سهم،

  .1وهجن الهجين
: من سورة العاديات، وهي قوله عز وجل وهو خمس آيات كريمات: الموضع السادس

َعادِيَاِت َضبًْحا ((
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحا َوال
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحا َوال
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحا َوال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحا     )1(َوال

ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحا فَال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحا فَال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحا فَال
ْ
ُمغَِياِت ُصبًْحا     )2(فَال

ْ
ُمغَِياِت ُصبًْحا فَال
ْ
ُمغَِياِت ُصبًْحا فَال
ْ
ُمغَِياِت ُصبًْحا فَال
ْ
ثَْرَن بِهِ َنْقًعا     )3(فَال

َ
ثَْرَن بِهِ َنْقًعا فَأ
َ
ثَْرَن بِهِ َنْقًعا فَأ
َ
ثَْرَن بِهِ َنْقًعا فَأ
َ
فَوََسْطَن بِهِ فَوََسْطَن بِهِ فَوََسْطَن بِهِ فَوََسْطَن بِهِ     )4(فَأ

  :وفي ما يلي توضيح لهذه اآليات الكريمة ،2)5(ًعاًعاًعاًعاَجْ َجْ َجْ َجْ 
َعادِيَاِت َضبًْحا:(قوله عز وجَل :اآلية األولى

ْ
  ):َوال

ويقسم  في هذه اآلية الكريمة اهللا جل جالله يقسم بالعاديات، والعظيم ال يقسم إال بعظيم،     
اإلغارة في  ءبد كاتها وصوتها وصوت أنفاسها منبالخيل وهي بالمعركة، بل ويصفُ حر

) والعاديات(الصباح الباكر مثيرةً بحوافرها الغبار، وهي تعدو حركة، وهي في وسط المعركة، 
الشتقاقها من العدو، وهو تباعد األرجل ) العاديات(جمع عادية  وهي الجارية بِسرعة، وسميت 

  3.في سرعة المشي
هي الخيل التي : ، قال بعضهم)اديات ضبحاوالْع( :وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى

ومجاهد، وقتادة، وقول البن عباس  تعدو وهي تحمحم، وهو قول الضحاك، وعطاء، وعكرمة،
  5.والمحققين ،4هل اللغةأوهو قول أكثر المفسرين، و ،رضي اهللا عنهم

  .رضي اهللا عنهمهي اإلبل، وهو قول وعلي، وابن عباس في رواية، : وقال آخرون

                                                           
  . 50ص2،،ج السيرة النبويةابن هشام،  1
 .5- 1اآليات،: سورة العاديات 2

 
 - اإلرشاد للشئون الجامعية  دار إعراب القرآن وبيانه،،)هـ1403ت ( ،درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش3

  .156ص ،20،جي، تقسير القرطبلقرطبيا،552ص،10هـ،ج 1415، 4سورية ،ط - حمص 
  .123،ص،20،جتفسير القرطبي، القرطبي، 4
  .259،ص ،32،جالتفسير الكبير،الرازي، 577ص ،24،جتفسير الطبريالطبري ، 5
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تهي في الحج، يعني إبل الحاج، وهو قول ابن مسعود : وقال آخرون
1.  

َعادِيَاِت َضبًْحا (:في قوله تعالى ما رجحه الطبري: حالراج
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحاَوال
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحاَوال
ْ
َعادِيَاِت َضبًْحاَوال
ْ
هي الخيل التي تعدو حتى تضبح  ) َوال

وذلك أن اإلبل ال تضبح، وإنما تضبح الخيل، وقد أخبر اهللا تعالى أنها تعدو ضبحاً، وقال ،
م َأن الضبح َأصواتُ َأنْفَاسِ الْخَيِل ِإذَا عدتْ، وهو صوتٌ لَيس بِصهِيٍل ولَا اعلَ( 2:الرازي

م بالخيل لما لها فإذا علمنا أن العاديات هي الخيل،تبين لنا أنّ اهللا أقس) حمحمة، ولَكنَّه صوتُ نَفَسٍ
، منها سرعة الكَر والفَرِّ، وتصلح لطلبِ العدو ، تتفوق فيها على سائر الدوابمن ميزات عديدة

، )الزينة(كثر من غيرها من حيثُ الركوب، وأخرى تحبونَها أالهربِ منه، وفيها راحةٌ للفارس و
على أن  وفيه تنبيه(  :وقال الرازيمن منافغِ الدنيا، والدينِ  فأقسم اهللا بفرس الغازي لما فيه

يمسكه ال للزينة والتفاخُرِ بل لهذه المنفعة، وقد نبه اهللا تعالى على هذا  نأاإلنسان يجب عليه 
 َتْعلَُمونَ ( :المعنى في قوله تعالى

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
)َوال

، فأدخَل الم 3
، ألنَّه أمارةٌ يظهر بها التعب، وأنه )ضبحاً( وقالالتعليِل على الرّكُوبِ وما أدخَله على الزينة، 

ال يترِك إنه مع ضعفه : فيه إشارة من اهللا تعالى يبذُل كل الوسعِ وال يقفُ عند التعبِ، فكأن
  .4)كذلك هفليكن العبد في طاعة موال طاعتك،

ُمورِياِت قَْدحاً (: قولُه عز وجل: اآلية الثانية 
ْ
ُمورِياِت قَْدحاً فَال
ْ
ُمورِياِت قَْدحاً فَال
ْ
ُمورِياِت قَْدحاً فَال
ْ
ري النار بحوافرها عند ، هي الخيل حين تو)فَال

وقال ابن  6.، وهو قول عكرمة، عطاء، والضحاك5نعالها للصخر فتقدح منه النار اصطكاك
  7.هو في القتال وهو في الحج :رضي اهللا عنهم عباس

                                                           

  .258، ص،32،ج، التفسير الكبيرالرازي،. 600،ص،10،ج،، تفسير الماتريديالماتريدي1 
ولد في الري بطبرستان، أخذ العلم . لملقب بفخر الدينأبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ا2 

كان الرازي . عن كبار علماء عصره، ومنهم والده، حتى برع في علوم شتى واشتهر، فتوافد عليه الطالب من كل مكان
ه وسعة ترك مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علم. عالما في التفسير وعلم الكالم والفلك والفلسفة وعلم األصول وفي غيرها

اطالعه ،أبرزها تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، وهو تفسير جامع لمسائل كثيرة في التفسير وغيره من العلوم التي 
تبدو دخيلة على القرآن الكريم، وقد غلب على تفسيره المذهب العقلي الذي كان يتبعه المعتزلة في التفسير، فحوى تفسيره 

:  االعالم للزركليالزركلي،.اختُلف في سبب وفاته، وقيل مات مسموما:خلكان كل غريب وغريبة كما قاالبن
http://www.ahlalhdeeth.com المكتبة الشاملة(نقالً عن.( 

 .8، اآلية،سورة النحل 3
  .259،ص32،جالتفسير الكبير:الرازي4 
  .445،ص8ج.ه1419، 1بيروت،ط -دار الكتب العلمية،  تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،5 
  .156،ص20،جتقسير القرطبيالقرطبي، 6 
  .156،ص،20 ،جالمرجع السابابق 7
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ُمورِيَاِت قَْدًحا( :في قوله تعالى :اآلية الثالثة 
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحافَال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحافَال
ْ
ُمورِيَاِت قَْدًحافَال
ْ
يعني اإلغارة وقت الصبح كما كان رسول  1،)فَال

  . 2)على المشركين صباحاً يغير ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ثَْرَن بِهِ َنْقًعا:(في قوله تعالى: اآلية الرابعة 

َ
ثَْرَن بِهِ َنْقًعافَأ
َ
ثَْرَن بِهِ َنْقًعافَأ
َ
ثَْرَن بِهِ َنْقًعافَأ
َ
، 5والنقع الغبار 4أثارت بحوافرها التراب، 3،) فَأ

  .أنه الغبار يتطاير بتحرك حوافرها أثناء العدو في أرض سهلية: والمعنى

يكون توسطهن في جمع العدو، أو الخيل،  6)فَوََسْطَن بِهِ َجًْعافَوََسْطَن بِهِ َجًْعافَوََسْطَن بِهِ َجًْعافَوََسْطَن بِهِ َجًْعا:( في قوله تعالى: اآلية الخامسة

  .توسط الخيل بفوارسها جمع العدو أثناء المعركة: والمعنى هو.7القوم أو جمع الكفار والمشركين

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 3،اآلية: سورة العاديات 1

: المتوفى(السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي .445،ص،8ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،2 

 .590،ص،5،،جفتح القدير وكاني،الش،600،ص8ت ،ج بيروت،دط،د –، دار الفكر الدر المنثور، )هـ911

  4. ،اآلية :سورة العاديات 3
  .563،ص،24،،تفسير الطبريالطبري،  .600،ص،8،ج، الدر المنثور، السيوطي4 
 
  .607،ص3،،ج،بحر العلوم ي،السمرقند. 590،ص،5،،ج فتح القديرالشوكاني، 5
  .5 ،اآلية :سورة العاديات 6
  .601،ص،10،،جتفسير الماتريديالماتريدي،  7
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  المبحث الثاني

  ة الشرِيفةمشروعية اقتناء الخيل في السنّفضائل و

فقد لعبت دوراً بارزاً، وتركت قديماً،  لم تهتم أمة من اُألمم برعاية الخيِل كما اهتمّ العرب     
كما أنهم يحفَظون أنسابهم، بل إن  ،نساب الخيِلأفال عجب أنَهم كانوا يحفظون  ،األثر في حياتهم

عليكم بالخيل، : (1قال أكثم بن صيفي من شدة محبتهم للخيِل كان أشرافهم يخدمونَها بأنفُسهِم،
ون إال بغالم ئكان العرب ال يهن: (3شيق القيروانيوقال ابنِ ر ،2)فأكرموها فإنها حصون العرب

حتى جاء اإلسالم ورفرفت أعالم الجهاد فوقَ 4)يولد، أو شاعر ينبغ فيهم، أو فرس تنتج 
  .صهوات الجياد، فشاركتهم االنتصارات واألمجاد

ا، وأعلم عليه- ϑ - والسنّة الشريفة زاخرة بالحث على اقتناء الخيل، فقد حض رسول اهللا    
ن على أصحابها، يورغَب المسلمين ما لهم في ذلك من األجر والغنيمة، بل وفضلها في السهم

، فتسابق أصحابه في ارتباطها، لما عرفوا ما لهم من  فجعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً
  .البركة واألجرِ والثوابِ

  
                                                           

. حكيم العرب في الجاهلية، وأحد المعمرين: هو أكثَم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي 1
عاش زمنا طويال، وأدرك اإلسالم، وقصد المدينة في مئة من قومه يريدون اإلسالم، فمات في الطريق، ولم ير النبي صلّى 

رِْض ُمَراَغًما    (: وهو المعني باآلية الكريمة.ن أصحابهاهللا عليه وسلّم وأسلم من بلغ المدينة م
َ ْ
ِ َيِْد ِف ال رِْض ُمَراَغًما َوَمْن ُيَهاِجْر ِف َسبِيِل ا=�
َ ْ
ِ َيِْد ِف ال رِْض ُمَراَغًما َوَمْن ُيَهاِجْر ِف َسبِيِل ا=�
َ ْ
ِ َيِْد ِف ال رِْض ُمَراَغًما َوَمْن ُيَهاِجْر ِف َسبِيِل ا=�
َ ْ
ِ َيِْد ِف ال َوَمْن ُيَهاِجْر ِف َسبِيِل ا=�

ثًِيا وََسَعًة 
َ
ثًِيا وََسَعًة ك
َ
ثًِيا وََسَعًة ك
َ
ثًِيا وََسَعًة ك
َ
ِ     َوَمْن َيُْرْج مِنْ َوَمْن َيُْرْج مِنْ َوَمْن َيُْرْج مِنْ َوَمْن َيُْرْج مِنْ ك  ا=�

َ
ْجُرهُ َ�

َ
َموُْت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
ُه ال

ْ
ِ َورَُسوِلِ ُثم� يُْدرِك  ا=�

َ
ِ بَيْتِهِ ُمَهاِجًرا إِ{  ا=�

َ
ْجُرهُ َ�

َ
َموُْت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
ُه ال

ْ
ِ َورَُسوِلِ ُثم� يُْدرِك  ا=�

َ
ِ بَيْتِهِ ُمَهاِجًرا إِ{  ا=�

َ
ْجُرهُ َ�

َ
َموُْت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
ُه ال

ْ
ِ َورَُسوِلِ ُثم� يُْدرِك  ا=�

َ
ِ بَيْتِهِ ُمَهاِجًرا إِ{  ا=�

َ
ْجُرهُ َ�

َ
َموُْت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
ُه ال

ْ
ِ َورَُسوِلِ ُثم� يُْدرِك  ا=�

َ
ُ َغُفوًرا رَِحيًمابَيْتِهِ ُمَهاِجًرا إِ{ ُ َغُفوًرا رَِحيًما َوَكَن ا=� ُ َغُفوًرا رَِحيًما َوَكَن ا=� ُ َغُفوًرا رَِحيًما َوَكَن ا=� سورة )،  َوَكَن ا=�

عبد السيوطي،  ،)هـ  9:ت(، )أكثم أخبار(ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب . أخباره كثيرةو .100:النساء، اآلية
. 652، ص2، د ط،دت،ج دار الفكر،بيروت ،الدر المنثور، )هـ911: ت(الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي 

  6،ص، 2،ج للزركلي االعالم،الزركلي

  .4،ص،1،،جنخبة عقد األجياد في الصافنات الجيادالجزائري، 2 

ولد في المسيلة . كان أبوه من موالي األزد. أديب، نقاد، باحث: الحسن بن رشيق القيرواني، أبو علي:ابن رشيق هو3 
. ومدح ملكها، واشتهر فيها ه406ن سنة اوقيرألدب وقال الشعر، فرحل إلى الوتعلم الصياغة، ثم مال إلى ا) بالمغرب(

ة الشعر ونقده  العمدة في صناع(من كتبه . إحدى مدنها، إلى أن توفيزر آتقل إلى جزيرة صقلّية، وأقام بموحدثت فتنة فان
العمل ميزان (و)ديوان شعره (و) روانأنموذج الزمان في شعراء القي(و) الشذوذ في اللغة(في النقد، و،)قراضة الذهب (و 

  191ص،2،ج للزركلي االعالم لزركلي،ا) هـ 463 :ت(ت .)....في تاريخ الدول
، دار العمدة في محاسن الشعر وآدابه،)هـ 463: ت(ابن رشيق، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني األزدي  4

  .65ص،1هـ ،ج1401، 5الجيل،ط
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  :بعض فضائل الخيل في السنَّة الشريفة: األول مطلبال

  .الدنيا في جر في اآلخرة والَمغنماأل -1

وعند مسلم ، 1)اَألجر والمغْنَم : الخَيُل معقُود في نَواصيها الخَير ِإلَى يومِ القيامة( :ملسو هيلع هللا ىلصقال 
على  هنا الشَّعر المسترسلالْمراد بِالنَّاصية ( :، قال النووي في شرحه على مسلم)مةُالَأجر والْغَني(

وكُنَّى بالنَّاصية عن جميع ذات الفَرسِ، يقال فُالن مبارك النَّاصية : 2بهة، وقال الخَطابِيالج
  .3)ومبارك الغُرة أي الذَّات

الحديث الشريف فيه حثٌ على ارتباط الخيِل في سبِيِل اِهللا تَعالَى، فمن ارتبطها كان له     
)األجر  (اآلجل في اآلخرة،  بِمعنَى الثَواب)م ، وما يصيبالغنيمة في الدنيا) والمغنمغانمن م ه

 4الجهاد، ومن نتاج اإلناث فهو خير عاجل، وقد فَسر بعض الفُقهاء الخير هنا بِالماَل، قَاَل
وأطيبِها،  وفيه إشارة إلى أن الماَل الَّذي يكتسب بِاتّخاذ الخيِل من خَيرِ وجوه األمواِل: الخَطابِي

َْي : (والعرب تُسمي المال خَيراً، ومنه قوله تعالى ْحبَبُْت ُحب� الْ
َ
ِ أ

ّ
َْي إِن ْحبَبُْت ُحب� الْ

َ
ِ أ

ّ
َْي إِن ْحبَبُْت ُحب� الْ

َ
ِ أ

ّ
َْي إِن ْحبَبُْت ُحب� الْ

َ
ِ أ

ّ
   5)إِن

  .ها في سبيِل اهللاارية  ِلمن ارتبطَها وأنفقَ عليصدقةٌ ج  -2

                                                           
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم (مارة باب أخرجه مسلم في اإلو، .2852،ح28،ص،4،،جصحيح البخاريالبخاري،  1

الغنيمة في ) المغنم. (خرةالثواب في اآل) األجر. (1873 ح 1493ص ،3ج، مصحيح مسل األجر والمغنم،: )بزيادة القيامة
  .الدنيا

ولد زيد بن بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الخطابي، من  الحافظ، اللغوي، أبو سليمان حمد مام، العالمة،هو اإل 2
أخذ الفقه على . ائةسنة بضع عشرة وثالث م: ولد.الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ،صاحب التصانيف

ألف في فنون من العلم، وصنف، وفي . وأبي علي بن أبي هريرة، ونظرائهماأبي بكر القفال الشاشي،: عن مذهب الشافعي
إصالح ( و)المحدثين  إصالح غلط(و) بيان إعجاز القرآن) ..... (ننشرح الس(:شيوخه كثرة، وكذلك في تصانيفه، منها

  .272،ص2،ج ،األعالم الزركلي،، )ه388 – 319) (غريب الحديث(و) خطأ المحدثين
دار ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  3

  .1871ح16،ص،13،ج1392، 2ط، ت،بيرو –إحياء التراث العربي 
تبة ، مكشرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري األزهري،   4

  .70ص، 3هـ ،ج1424، 1القاهرة،ط –الثقافة الدينية 
 .32 ،آلية ا:سورة ص 5
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نون فأهلها معا، 1)بِضهاالْمنْفقَ علَى الْخَيِل في سبِيِل اللَّه، كَباسط يديه بِالصدقَة لَا يقْ: (ملسو هيلع هللا ىلصقال  
الْخَيُل معقُود في نَواصيها ( :أنَّه قاَل ملسو هيلع هللا ىلصها إذا ارتبطوها في سبيِل اِهللا، فَقًد صح عنه باِإلنفاق علي

قَةدبِالص هدي طاسا كَالْبهلَيقُ عنْفالْما، وهلَيع انُونعا ملُهَأهو ،ر2،)الْخَي  

َأفْضُل دينَارٍ ينْفقُه الرجُل، دينَار :( ملسو هيلع هللا ىلصقاَل رسوُل اهللا : أنَّه قَالرضي اهللا عنه  وبانوجاء عن ثَ 
صحابِه في ينْفقُه علَى عياِله، ودينَار ينْفقُه الرجُل علَى دابته في سبِيِل اِهللا، ودينَار ينْفقُه علَى َأ

وهم األوالَد والزوجة على من سواهم، ثم جعَل  ،نَفقة الرجل على عياله  ملسو هيلع هللا ىلص فقدم 3)سبِيِل اِهللا
بعدهم في النَفَقة، دينار ينفقه المجاهد على دابته التي أعدها للغزو عليها ِلرفع كلمة اهللا تعالى في 

ل ذلك صدقة جارية بفضل اهللا ثم دينار ينفقه على المجاهدين معه في سبيل اهللا، وك ،األرض
  .  تعالى

  : نفرٍ لثالثةُ  الخيَل أنّ وسلم عليه اُهللا صلى رسول ذكر وقد      

ِلرجٍل َأجر، وِلرجٍل ستْر، : الخَيُل ِلثَالَثَة: (قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأن رسوَل اللَّه: رضي اهللا عنه فعن َأبِي هريرةَ
، 5َأو روضة 4فَرجٌل ربطَها في سبِيِل اللَّه، فََأطَاَل في مرجٍ: َأما الَّذي لَه َأجروعلَى رجٍل وِزر، فَ

ذَِلك من المرجِ َأوِ الروضة كَانَتْ لَه حسنَات، ولَو َأنَّها قَطَعتْ طيلَها  6فَما َأصابتْ في طيلها 

                                                           
 ،2ج ،صحيح الجامع الصغير وزياداته لباني،األ .2455ح ،101ص ،2ج ،الصحيحين على المستدرك: الحاكم 1

  .الحديث صحيح ،1140ص
 ،1ج، ،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ، السيوطي، 2454ح،100ص ،2ج ،مرجع السابقال: الحاكم 2
  المرجع السابق، ،صحيح الجامعفي  6733: انظر ح) صحيح( ،11679ح
، مسند احمدعلى العيال والمملوك احمد،  ،باب فضل النفقة994،ح،691،ص،2،ج،صحيح مسلممسلم، 3
حكم (النفقة في سبيل اهللا تعالى :باب. 2760،ح،922،ص2،ج،سنن ابن ماجة، ابن ماجة، 22406،ح،90،ص37ج

        .260،ص6،جصحيح وضعيف سنن ابن ماجة ،صحيح،االلباني) االلباني
ابن جحر،  .364،ص،2،ج،لسان العرب، ابن منظور أرض ذات كإل ترعى فيها الدواب: أي ،موضع الكأل: المرج 4

 ،1379بيروت، ، ، دار المعرفةفتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،
    .64 ص ،6ج ط د
فتح ، ابن حجر العسقالني،.162،ص،7،ج،لسان العرب، ابن منظور، أو البستان الحسن األرض ذات الخضرة :الروضة 5

  .64 ص ،6،جشرح صحيح البخاري الباري
فتح الباري شرح صحيح ، ابن حجر العسقالني،.الحبل الذي تربط به الدابة لترعى، وهو  من الطول،: الطِّيل: الطِّيل 6

    .64 ص،6،جالبخاري
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ا َأو شَرفَينِ كَانَتْ َأرواثُها وآثَارها حسنَات لَه، ولَو َأنَّها مرتْ بِنَهرٍ، فَشَرِبتْ منْه شَرفً 1فَاستَنَّتْ
مِ فَهِي ولَم يرِد َأن يسقيها كَان ذَِلك حسنَات لَه، ورجٌل ربطَها فَخْرا ورَِئاء، ونواء ِلَأهِل اِإلسالَ

  2)زر علَى ذَِلك وِ

  :الحديثُ فيه أن الخيل تُقنى لثَالثَة مقاصد

ء كَلمة اهللا  تعالى في األرض، ومنه الربط، ومنه الرِباط،  للجهاد وإعالربطُها : المقصد األول
لَها  فهو الذي أعدّها للجهاد والذود عن حمى اإلسالَم، فأطَاَل ر من اِهللا تعالى،غاء األجوهو ابت

حبالً في مرجٍ أو روضة تَرعى فيه، فقطعت الحبل الذي ربطَت فيه، فإن فَرس المرابط أو 
  ).لرجٍل أجر( المجاهد إذا رعيت كُتب له بِذِلك حسنات، فهي

ت؟ الرباط أم الجِهاد في أرضِ العدو؟ أم الغارا: أيما أحب إليك رحمه اهللا  وسئل اإلمام مالك    
حب أفذِلك )  السّنَّة(وأما السير في أرض العدوِّ على اإلصابة ،)كأنَّه كرِهها( قَاَل أما الغارات

3.فهو يفضل الجهاد .إلي  

حقن دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء، :أنَّه قال رضي اهللا عنهوروي عن ابنِ عمر        
  ).فهو يفضل الرباط (المشرِكين،

إن أحدهما أفضُل : يقال تالف من القوِل، إذ ال يصح أنبغي أنّ يحمل هذا على أنّه اخوال ين( 
على أن ذلك عند شدة  -رضي اهللا عنه –من صاحبه على اإلطالق، وإنّما يحمل قوُل ابن عمر 

                                                           
فتح الباري شرح صحيح ، ابن حجر العسقالني،. .229،ص،35،ج،تاج العروسي، الزبيدي، افلتت فمرحت تجر: استنت1

  .64 ص،6،جخاريالب
  .، �4ب ا&%�$ &28600123 ،ح29ص،4 ،جصحيح البخاريالبخاري،  2

 
المساِلك ،)هـ543: ت(القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي )أبو بكر(ابن العربي 3

  19، ص5جهـ ،  1428، 2 ،دار الغَرب اإلسالمي،طمالك في شرح موطَّأ
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من أن الجهاد  رحمه اهللالخوف على الثّغورِ وخوف هجوم العدو عليها، وما روِي عن مالك 
1).أفضل عند قلة الخوف على الثّغور واألمن من هجوم العدو عليها

  

عاة حقها في ااقتناء الخيل من أجل الكسبِ والتَعفُف بها عن السؤاِل، مع مر: المقصد الثاني
  ). لرجٍل ستر(الطعام والشَراب، وإذا تعين عليه الغزو عليها فهو مأجور عليها فهي

د الثالثالمالخ: قص ناءواءِل الرِياء والتَفَاخُريِل من أجاقتليهِ و ألهِل اإلسالم،  ، ونزرفَذاك ع، 
  .فعله وءلذِلك يأثم على خبث نيته وس

  :من فوائد الحديث الشريف 

ب الشّرع بفضلة، لذلك اختَلفت األجور جر في النية الحسنة بأي أمر رغإن اإلنسان يؤ) أ   
  .ف النيات في اقتنَاِئهاالختال

وفيه أنّ من فَضِل اِهللا تعالى على عباده أنّ الحسنات تُكتب إذا كان فيها سبب واصٌل )   ب  
 هأنّه يعطي فمن لطف اهللا تعالى  بعبده ورِفقه بِه، وإن لم يقصد فضُل الحسنة، بِخالف السيئات،

ِإن اَهللا كَتَب (  ،ملسو هيلع هللا ىلص، ويستدُل بقوِله بالفعِل الحسن وإن لم يفعله ، إذا همّاَألجر والثَواب كامالً
ح هنْدع ا اُهللا لَهها كَتَبلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نفَم ،ذَِلك نيب ثُم َئاتيالسو نَاتسلَةً، الْحنَةً كَامس

بها اُهللا لَه عنْده عشْر حسنَات ِإلَى سبعماَئة ضعف ِإلَى َأضعاف كَثيرة، فَِإن هو هم بِها فَعملَها كَتَ
ها كَتَبها اُهللا لَه ومن هم بِسيَئة فَلَم يعملْها كَتَبها اُهللا لَه عنْده حسنَةً كَاملَةً، فَِإن هو هم بِها فَعملَ

  2)ةً واحدةً سيَئ

                                                           
 للقاضي، )المساِلك في شرح موطَّأ مالك( ق حمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني على كتابمن تعلي 1

ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي .19ص، 5هـ ج 1428، 1دار الغَرب اإلسالمي ،ط، ابن العربي،
  .372 ص ،16 ج هـ ، 1408، 2 لبنان،ط –بيروت ،دار الغرب اإلسالمي، البيان والتحصيل،)هـ520: ت(
  .130 ،ح118ص  ،1ج ،صحيح مسلم،مسلم. 6491،ح103ص ،8 ،ج،صحيح البخاريالبخاري 2
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حركات  ملسو هيلع هللا ىلصبالمقابِل لم يذكُر  ،1لَه، وعليه فإنّ أرواث الخيل وآثَارها ورعيها وشربها حسنَات 
فتَـخالم يَئاتيثالخيِل في سرعاً، أو قَتَلت أو )الخَيُل لثَالثةُ نَفَر (ر في حددت زفلو أنَّها أفس ،

  .ا قصد المحظور أو قصر في رعاية الدابة وحفظهايأثم إال إذ أحدثت ضرراً فإن صاحبها ال

 ،في اقتناء الخيل وتوقيفها في سبيل اهللا ليجاهد عليها الغزاة ملسو هيلع هللا ىلصتَرغيبه : الثاني مطلبال
  .باس والرياعحوترغيبه عموماً في األ

عده، فَِإن شبعه ورِيه وروثَه منِ احتَبس فَرسا في سبِيِل اللَّه ِإيمانًا بِاللَّه وتَصديقًا بِو(: ملسو هيلع هللا ىلص قاَل 
ةاميالق موي هانيزي مف لَهوب2)و.  

      ّيثُ الشريف أنبين الحدباسااليثاالً ألمره،  ال 3حتخاِلصاً ِهللا تَعالى امت  كون ربطهد أن يب
صّ وفضّل الخيَل على ساِئر الدواب، لعظيم بِنية الجهاد، وأنَه خ) في سبيِل اِهللا إيماناً (  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

  .فضلها وكثرة ميزاتها
 ّين والدمسلافَعة عن المداألحباس للم ّيث الشريف أندالح من ستفادِل ويين جائزةٌ في الخَي

بئرٍ أو حفر  أو دار للقُرآن، أو تَعبِيد طريق، ،الصدقات الجارِيةُ، كبِناء مسجد، وأنها من وغيرِها
كيد  ورد حتباس نُصرة المسلمين،، ألن القصد من المرابطة واالونحوه مما ينتَفع به المسلمين

هذا الحديث يدُل أنّ : (4المعتدين، ومجاهدة الكافرين، ودعوتهم إلى هذا الدّين، قال ابن بطال
وجلب  باس الخيل للدفاعِ عنِ المسلمين،فإذا جاز احت 6،)5األحباس جارية فى الخَيِل واِلرياع

  .األموال والغَناِئم لَهم، فعلَيه يجوز في الرياعِ المثمرة، كذَِلك في وقف المنقوالت وغير المنقوالت
                                                           

: ت(ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري   1
  .6،ح48ص، 1ح هـ ، 1424، 3ي،طالمكتب اإلسالم: الناشر ،ابن خُزيمة ،صحيح)هـ311

  .1267،ح،281،ص2،جصحيح البخاريالبخاري،  2
كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما ال يباع وال يورث من نخل أو كرم أو غيرها، كأرض أو : وهو حبس حباس،األ 3

 ص ،15ج ،لعروستاج ا ،الزبيديمستغل، والحبيس من الخيل الموقوف في سبيل اهللا على الغزاة يركبونه في الجهاد ، 
  .باب حبس ، 523

،كان )  صحيح البخاري(هو العالمة علي بن خلف بن بطال القرطبي، ثم البلنسي، يعرف بابن اللجام ،شارح  ،ابن بطال 4
في صفر، سنة تسع وأربعين وأربع : ،توفي) الصحيح(من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة؛ شرح 

  .47 ص،18 ج ،ير أعالم النبالءس :ر الذهبيظان.مائة
النهاية في غريب : ابن األثير )أي الغلة التي نمت من العين الموقوفة( ة والنمّاء على األصل،دالزيا: الرياع، وهو 5

  .289 ،ص ،2،ج ،ثرالحديث واأل
 - كتبة الرشد م: دار النشر ،يشرح صحيح البخار، ،)هـ449: ت(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  6

 .58 ص ،5 ج ،هـ1423، 2ط،  السعودية، الرياض،
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ه جِهاد من الخيِل، وما يقوم مقامقتناء كل ما يساعد على الاويحثُ الحديث الشريف على      
والعناية بكل ما فيه أنّ يعزِز وينمي قُدرات وقوة األمة ، ةية وعسكرياليوم من معدات حربِ

  .وهيبتها في ردع ودفع العدوّ عنها

  .عن شؤم الخيل لبسرفع ال :الثالث مطلبال

  ح عنهريرة  ملسو هيلع هللا ىلصصقالرضي اهللا عنه  عن أبي ه أنه):ي ثَالَثَةف ا الشُّْؤمسِ، : ِإنَّمي الْفَرف
  .1)ة، والدارِوالْمرَأ

 الشُؤم في ملسو هيلع هللا ىلصفأما قَوله  الفَرس، والمرأة، والدار،: الشَؤم في ثَالَثة ملسو هيلع هللا ىلصحصر النَبِي      
كة، فالمراد بالشؤمِ هنَا إذا رِ والبرتقَدم أنّ الخَيُل معقود فَيهٍا الخي، فهذا يتعارض مع ما )الفرسِ(
 ر الخَير والشَرفَس الشر يجتَمعانِ فيها فَكَأنهالخير و( :، قال النوويتَكُن ِللغَزو أو كانت جموداً لَم

  . 3والشُؤم ضد اليمنِ 2)باألجرِ والمغنَم

  . إذا كانت غير ولود، أو سليطةَ اللسان )المرأة(ر وفس

  .ةقَأو كونها ضي سجِد، أو لها جار سوء،كونها بعيدةٌ عن الم )الدار(سروف

اء الثَالثهذها و ةه األشيعل في طَباِئعاألشياء التي يقترن ليس لَها تَأثير وال ف ها، وهي أكثرأنفُس
ة لها، من زوجة يعاشرها أو فرس يقتنيها، أو تان،لعظم نفعها،أو لشدة حاجبها أو يقتَنيها اإلنس

أبا  إن: تَنفي وتُنكر الشؤم وتَقُولرضي اُهللا عنها عن عاِئشة  4غير أن رواية مكحول.دار يسكُنها
لم يحفظ، إذ جاء آخر الحديث الشريف ولم يسمع السياق الذي من أجله  رضي اهللا عنههريرةَ 

 ،ل الجاهلية واعتقادهم فيهاعن شُؤم أه ملسو هيلع هللا ىلصذُكر الحديث، فلم يسمع أولَه ، وإنَما حكاه رسوُل اهللا 

                                                           
  .،باب ما يذكر من شؤم الفرس2858 ،ح29 ص، 4 ،جصحيح البخاري البخاري، 1
الكواكب الدراري في شرح صحيح ،)هـ786: ت(الكرماني، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني  2

  ..2662ح،140 ص، 12 ج،هـ1356 ، 1لبنان،ط-بيروت ، دار إحياء التراث العربي،البخاري
  .1125،ص، 1،،جالقاموس المحيطآبادي،  الفيروز 3
أحاديث،وأرسل عن عدة من الصحابة لم  -صلى اهللا عليه وسلم- عبد اهللا، أرسل عن النبي  وأب: يكنى .عالم أهل الشام 4

وأبي ثعلبة الخشني، وأبي جندل بن سهيل، وأبي هند  يدركهم؛ كأبي بن كعب، وثوبان، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة،
 .175 ص،5 ج)سير أعالم النبالء(، الذهبي،الداري، وأم أيمن، وعائشة، وجماعة،من أوساط التابعين، من أقران الزهري
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1.ذلكوأنهم كَانوا يتَطيرون من 
لَا : (قال ملسو هيلع هللا ىلص أنّ النبي وقد ورد في كتاب  شرح معاني اآلثار، 

فلم يخبر أنها فيهنّ، ).  والدارِ، والْفَرسِ، فَفي الْمرَأة، تَكُنِ الطِّيرةُ في شَيء ِإن:( ثم قال) طيرةَ
ذا لم تكن هؤالء، فإلو كانت تكون في شيء، لكانت في : أي ،إن تكن في شيء ففيهن: وإنما قال

  2.يءفي هؤالء، فليست في ش

بل جعل  وقد نفاه،ملسو هيلع هللا ىلص وكيف يؤيده النبي  على ما سبق لَم يثبت الشُؤم والتَطير في الشَرع، بناء
ائشة ذلك تحت قَدميهم السيدةُ عنهيث، محابة هذا الحدرضي اهللا عنها ، وقد أنكر بعض الص ،

ره على ول بِظاهيد الثَالثة ،أي ألنه الشُؤمِ في هذه ارض مع ما ). النحس والشر(جودوهذا يتع
المحال  ومن ،)ةريال عدوى وال ط: (في قولهذلك  ملسو هيلع هللا ىلصأنكره الشرع من التَطير، حيثُ ينفي النبي 

الف ملسو هيلع هللا ىلصظن بِالنبي أن يذا االختمثَل ه.   

  :دة أمور منهاوقد رفع علماء اإلسالم هذا التعارض الظاهري بين النصوص بع

لم يحفظ، وأنه سمع آخر رضي اهللا عنه  أبا هريرة  إن: رضي اهللا عنهاعائشة قول  :أوّالً
وإنما كَان هذا الشُؤم من اعتقاد  فال شُؤم في هذه الثالَث،... رضي اهللا عنهاكما قَالَت  ،الحديث

  .أهل الجاهلية

لَم يسمع  رضي اهللا عنه  ، فمكحولمنقطعة اهللا عنهمرضي  عاِئشة رواية  مكحول عن  :ثَانياً
ولكن الشرع ما كانت الجاهليةُ تعتقده،  والطيرة هو. ، وعليه يفسر هنا الشؤم بسوء الخُلُق3عنها

،هنفس إليه ئنل بِه ما تَطمستبدد في نَفسه شيئاً أن يتركَه، وأن يأباح ِلمن وج  ،رهخاط سكن لهوي
                                                           

 ، 4،ج ط، د هـ ، 1410: ، مكتبة دار البيان، دمشق منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريحمزة محمد قاسم،  1
  .100 ص

 ،بو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي  الطحاوي، 2
  .7104 ،ح314 ،ص4 هـ، ج 1414،  1، عالم الكتب،ط،شرح معاني اآلثار،)هـ321: ت(
 ج مسند أحمد،حمد، أ ، وينظر،100 ص،4 ،جمنار القاري شرح مختصر صحيح البخاريمزة محمد قاسم، ح قاسم، 3

ِإن ( :، وقال صاحب عمدة القاري اإلمام العيني65، ص6، ج سنن ابي داودعلى  تعليق األرنؤوطوانظر ، 159 ص ،43
فتعم األشياء التي يتطير بها، ولو خلينا  ،وهي نكرة في سياق النفي) طيرة ال: ( ϑ الحديث متروك الظاهر ألجل قوله

ِإنَّما الشؤم في : (والسلَام، فَيكون قَوله، علَيه الصلَاة ......ه األحاديث ينفي بعضها بعضاً  الكالم على ظاهره لكانت هذ
شرح صحيح  عمدة القاري، العيني .بطرِيق الْحكَاية عن أهل الْجاهلية َألنهم كَانُوا يعتَقدون الشؤم في هذه الثَّلَاثَة) ثَلَاثَة

  .150 ،ص14 ط،ج د ت، بيروت،د، العربيحياء التراث ،دار إالبخاري
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ع ال يلزم شَخصاً أن يقيم في موضع يكره أو أن يعيش تحت سقف واحد مع زوجة ينفر فالشر
بل له الخيار في ترك ذِلك كُله، لكن على أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن هذه األشياء ليس لها  منها،

  .هو الفعاُل لما يريدأثر في الوجود وبأن اهللا تعالى هو المتصرف الوحيد في هذا الكَون، وبأنه 

وإذا كان الخير والبركة في نواصي الخيل فبعيد أن يكون فيها شؤم على ما جاء في : (ثاِلثاً
عن  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث؛ وقد تأول العلماء ذلك أن معناه على اعتقاد الناس في ذلك، ال أنّه خبر من النبي 

  .1)إثبات الشّؤم

وتضافر  وعظم نفعها لزوجها وأبنائها، لصالحة،ومعلوم في الشرع مدى تكريم الزوجة ا :رابعاً
النصوص الكريمة التي تحث على اإلحسان لها، وتقديم كل ألوان الرحمة والمودة والمعروف 

  .لها، وليس التشاؤم منها

  :صوص الكريمة الدالة على ذلكومن الن

ْزوَ ( :78&6 )��&� 
َ
نُْفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم مِْن أ

َ
ْزوَ َوِمْن آيَاتِهِ أ

َ
نُْفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم مِْن أ

َ
ْزوَ َوِمْن آيَاتِهِ أ

َ
نُْفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم مِْن أ

َ
ْزوَ َوِمْن آيَاتِهِ أ

َ
نُْفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم مِْن أ

َ
َْها وََجَعَل بَيْنَُكْم َمَود�ةً َوِمْن آيَاتِهِ أ

َ
َْها وََجَعَل بَيْنَُكْم َمَود�ةً اًجا لِتَْسُكُنوا إِل
َ

َْها وََجَعَل بَيْنَُكْم َمَود�ةً اًجا لِتَْسُكُنوا إِل
َ

َْها وََجَعَل بَيْنَُكْم َمَود�ةً اًجا لِتَْسُكُنوا إِل
َ

اًجا لِتَْسُكُنوا إِل

ُرونَ  يَاٍت لَِقْوٍا َيتََفك�
َ

ُرونَ َورَْحًَة إِن� ِف ذَلَِك ل يَاٍت لَِقْوٍا َيتََفك�
َ

ُرونَ َورَْحًَة إِن� ِف ذَلَِك ل يَاٍت لَِقْوٍا َيتََفك�
َ

ُرونَ َورَْحًَة إِن� ِف ذَلَِك ل يَاٍت لَِقْوٍا َيتََفك�
َ

2).َورَْحًَة إِن� ِف ذَلَِك ل
  

ُمت�قِيَ ( :وقوله تعالى
ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
ْزَواِجَنا َوذُّرِي�اتِنَا قُر�ةَ أ

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب�نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

�
ُمت�قِيَ ال

ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
ْزَواِجَنا َوذُّرِي�اتِنَا قُر�ةَ أ

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب�نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

�
ُمت�قِيَ ال

ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
ْزَواِجَنا َوذُّرِي�اتِنَا قُر�ةَ أ

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب�نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

�
ُمت�قِيَ ال

ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
ْزَواِجَنا َوذُّرِي�اتِنَا قُر�ةَ أ

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب�نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

�
).إَِماًماإَِماًماإَِماًماإَِماًما    ال

3
  

تُعين َأحدكُم علَى ، جةً مْؤمنَةًوزو، ا شَاكرا وِلسانًا ذَاكراِليتَّخذْ َأحدكُم قَلْب( :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي الكريم وقول
ةررِ الْآخَأم (

4.  

       

  
                                                           

: ات(النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري   1
  .352 ص ،9 هـ،ج1،1423، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،طنهاية األرب في فنون األدب،)هـ733

  .21،اآلية:سورة الروم 2
 .74،اآلية: سورة الفرقان 3
  .، باب افضل النساء1856،ح،596،ص،1،جةسنن ابن ماجابن ماجة،  4
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  لثالمبحث الثا

  أهداف اقتناء الخيل

وما هو متَعلق بالجانب  ،بالجانب الدّيني ما هو متعلق منها: قتتاء الخيل متعددةاأسباب      
  .  الدّنيوي

  .الجهاد في سبيل اهللا: إقامة ركن اإلسالم السادس وهو :الجانب الديني :المطلب األوّل

ورفع الظلم عن البشرية وخاصة  وذلك إعالء لدين اهللا تعالى وكلمته، ونشر دينه في األرض، 
، تحقيقا - خارجياً وداخلياً -الحرية والسالم، وإرهاب العدور توفيوة كرامتهم، المسلمين، وحماي
  .والظالمين وردع الكفار لألمن واألمان،

عالء كلمة إل فهو وسيلة اهللا تباركَ وتعالى أمر المسلمين بِإعداد العدة والعتَاد من أجل الجِهاد، 
  :قوله تَعالى اهللا في األرض، ومن هذا اإلعداد رِباط الخيل، ومن ذِلك

ِ وََعُدو�ُكْم َوآخَ و(   َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�
ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
ِ وََعُدو�ُكْم َوآخَ أ َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
ِ وََعُدو�ُكْم َوآخَ أ َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
ِ وََعُدو�ُكْم َوآخَ أ َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
رِيَن مِْن رِيَن مِْن رِيَن مِْن رِيَن مِْن أ

ِ يُ  ٍء ِف َسبِيِل ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ِ يُ ُدونِِهْم 8 ٍء ِف َسبِيِل ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ِ يُ ُدونِِهْم 8 ٍء ِف َسبِيِل ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ِ يُ ُدونِِهْم 8 ٍء ِف َسبِيِل ا=� ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

 ُتْظلَُمونَ ُدونِِهْم 8
َ

نُْتْم 8
َ
ُْكْم َوأ

َ
 ُتْظلَُمونَ وَف� إِل

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
 ُتْظلَُمونَ وَف� إِل

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
 ُتْظلَُمونَ وَف� إِل

َ
نُْتْم 8

َ
ُْكْم َوأ

َ
)  وَف� إِل

،في هذه اآلية الكريمة اهللا تَبارك وتَعالى يأمر المسلمين بإعداد القُوة الحربية الشاملة، ومنها 
ِ وََعُدو� ( اقتناء الخيل التي من شَأنها إرهاب العدو، َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�

ْ
ِ وََعُدو� َوِمْن رِبَاِط ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�
ْ
ِ وََعُدو� َوِمْن رِبَاِط ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�
ْ
ِ وََعُدو� َوِمْن رِبَاِط ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدو� ا=�
ْ
  ،)ُكمُكمُكمُكمَوِمْن رِبَاِط ال

موا وذِلك أنّ الكُفار إذا عل وهي ما يحتَاج إليه الفُرسان المرابِطون، في األطراف والثُغُور،
الذي يفيد اُألمة بِأمور  األثَر اإليجابيهم الدائم لقتالهم، كان ِلهذا االستعداد باستعداد المسلمين وتأهب

  :كَثيرة منها 

  .دد المسلمين بِسب هذا االستعدابل قَصد وغزو بِالقَمرة  يفَكرون ألفَ :أوّالً

الخَوف الشَديد والرعب الداِئم الذي من شَأنه أن يجعلهم يسارِعون إلى الهدنة ،أو  :ثَانياً
  .المصالحة على دفع الجِزية أو ما يقُوم مقَامها اليومِ

  .مومن ثُم ِلدخوِلهِم اإلسال مان،عاً لإليقد يكون هذا االستعداد داف :ثَاِلثاً
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ضاً، كما هو الحاصُل اليوم عبحيثُ ال يعين بعضهم ب اإلعداد الجيد  يكُون ردعاً للكُفار،: رابِعاً
  .من تَداعي اُألمم على هذه اُألمة

َوآَخرِيَن مِْن َوآَخرِيَن مِْن َوآَخرِيَن مِْن َوآَخرِيَن مِْن : (ل تعالىهذا اإلعداد من شَأنه أن يرهب المنافقين واألعداء الداخلين، يقو: خامساً

ُ َيْعلَُمُهمْ   َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ُ َيْعلَُمُهمْ ُدونِِهْم 8  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ُ َيْعلَُمُهمْ ُدونِِهْم 8  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

ُ َيْعلَُمُهمْ ُدونِِهْم 8  َتْعلَُموَنُهُم ا=�
َ

)ُدونِِهْم 8
1

ا  قوة المسلمين وكَثرة فإذا شاهدو ال نَعلَمهم، هم أعداءكَون، 

، وحسن استعدادهم انقطَع كَيدهم وخابت آمالهم وأحالمهم من شَق صف وآالتهم عدتهم،
، اية القوة، وبالتَالي يرغمون أنَفسهم على أعمال اإلسالممين في غَكون المسل المسلمين،

  .شرف اإلسالم نولعل ذلك يغير ما بأنفسهم، فينالو فيظهِرون محاسن اإلسالَم،

الجهاد والفروسية والقُوةَ، ال للخُيالء والزِينة والرِياء، كما يصنَع  :فالغَايةُ من اقتناء الخيِل هو
  .ير سواء، إال من رحم ربيالمسلمين الغني والفق ثير منك

في سبِيِل اهللا، فإنه يثاب إذا فعل ذَِلك خالصاً  م إذا أوقفهاوذلك أن المسل :الصدقة الجارية :سادساً
اللَّه، الْمنْفقَ علَى الْخَيِل في سبِيِل (:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي هللا تَعالى فهي بِمثابة الصدقَةُ الجارِية، ففي حديث

 في حديث ورد كما نه يثاب على أرواثها وأبواِلها،إبل  ،2)كَباسط يديه بِالصدقَة لَا يقْبِضها
فَرجٌل : ِلرجٍل َأجر، وِلرجٍل ستْر، وعلَى رجٍل وِزر، فََأما الَّذي لَه َأجر: الخَيُل ِلثَالَثَة(:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ا فطَهبجٍرري مفََأطَاَل ف ،بِيِل اللَّه3ي س ةضور ا4َأوهليي طتْ فابا َأصجِ َأوِ  5، فَمرالم نم ذَِلك
شَرفًا َأو شَرفَينِ كَانَتْ َأرواثُها  6الروضة كَانَتْ لَه حسنَات، ولَو َأنَّها قَطَعتْ طيلَها فَاستَنَّتْ

                                                           
   60اآلية :سورة األنفال 1
 ، 1140،ص 2ج ،وزياداته صحيح الجامع الصغير األلباني، .2455،ح101ص2،جالصحيحين على المستدرك: الحاكم 2

  .الحديث صحيح
 ،ابن جحر .364،ص،2،ج،، لسان العربابن منظور ذات كإل ترعى فيها الدوابأرض : أي ،موضع الكأل: المرج  3
     .64،ص،6،د،ط،ج1379، فتح الباري شرح صحيح البخاري،
 ابن حجر العسقالني،.162،ص،7،ج،لسان العرب، ابن منظور، أو البستان الحسن األرض ذات الخضرة :الروضة  4
      .64،ص،6ج،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
فتح الباري شرح صحيح ، ابن حجر العسقالني،.الحبل الذي تربط به الدابة لترعى، وهو  من الطول،: الطِّيل 5

      .64،ص،6ج،البخاري
فتح الباري شرح ، ابن حجر العسقالني،. .229،ص،35،ج،تاج العروسي، الزبيدي، افلتت فمرحت تجر: استنت  6

     .64،ص،6ج،صحيح البخاري
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، حسنَات لَه، ولَو َأنَّها مرتْ بِنَهرٍ، فَشَرِبتْ منْه ولَم يرِد َأن يسقيها كَان ذَِلك حسنَات لَهوآثَارها 
 لَى ذَِلكع روِز الَمِ فَهِيِل اِإلسِلَأه اءونو ،رَِئاءا وا فَخْرطَهبٌل رجر1)و.    

  نيويالجانب الدّ :المطلب الثاني

  :منها وهي األغراض التي يسعى الناس لتحقيقها في حياتهم الدنيا،

أن جعَل بعد المعركة  ملسو هيلع هللا ىلصحيث كان من أمره  بناء على الجهاد ،خذ الغنائم بعد المعركةأ  -1
. ليستَحثَهم على اقتناء الخيل ، ملسو هيلع هللا ىلصه عاً منيهماً واحداً ترغيباً وتشجِجِل سوللرا ،للفارس سهمين

  .همين على الراجِلأو س همٍزِيادة س لمنفَعة الدنيويةفا

فهي مرتبطة في .2)الْبركَةُ في نَواصي الْخَيِل (: ملسو هيلع هللا ىلصه قَاَل رسوُل اللَّ ،جود البركة فيهاو -2
  .الجهاد

  .وحمل األمتعة عليها الركوب، -3

  .من رحم ربي في عصرنا الحاضر إال ،وهو أكثر ما يقصد من اقتناء الخيل: الزينة -4

  .والظفر بالخصم م الكر والفرعلُّتَ -5

 َتْعلَُمونَ  :(فقد جاء في قوِله تعالى 
َ

ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8
َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُمونَ َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
اآلية  ،3)َوال

ين أناحة الكَرِيمة تُبهاركوبها المقصد من خلق الخيل إبليمل األمتعة عاُهللا ذَكَر أن بعد ثم ،، وح 

 ،فيها التي المنافع مع بها تزينوني زينة لخلقل جعلها عليها، والركُوب الحمل من منَافعها تَعالى
  .العظيم وفضله الكثيرة نعمه على تعالى هللا فالحمد

  

                                 

                                                           
��د2860،ح29ص ،4 ،جخاريصحيح البالبخاري،  1  .،آ!�ب ا&
  .2851 ح، 28ص ،4،جمرجع السابقال 2

 
  .8ة،اآلي:سورة النحل3
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  الفصل الثاني

  تهجين الخيل وصورها المعاصرة

  :انوفيه مبحث

  تهجين الخيل: المبحث األول

  خصاء الخيل: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  تهجين الخيول

  ين لغةً واصطالحاجالتهمفهوم : المطلب األول

 ،نانوهج ،وهجناء ،نهج: والجمع ،)هجن(والمصدر  ،نِمن الهجتهجين اسم  :التهجين لغةً
فيكون ال تَفعله : لزمك منه عيب تقولأو ماي عيبكماي: لهجنَة من الكالموا ،1هاجِنَةٌ ين ومومهاجِ

نجه عليك .  

  جينواله :،عيبم األمة َألنَه ابن ّهو العربِي أو مربي  نمن ُأمه، ِلذِلك قيل ِلولد الع خير أبوه
 3مج، والعرب قديماً تُسمي الع2من غير العربية هجين، والغالب على ألوان العرب اُألدمة

 قوله ياض أحمر، ومنهه البرضي اهللا عاِئشة لسيدة ل ثالحمراء، وتقول ِلمن غلب على لون
   .4)يا حميراء( :عنها

إنكم لبنو رجٍل واحد، كما أنَكُم بنو ( :قولها ألوالدها للقتال في القادسية 5ومن تحريض الخنساء
، أي 6)كُم، وال فَضحتُ خالَكُم، وال هجنتُ حسبكُم، وال غَبرتُ نَسبكمءباآخُنتُ  امرأة واحدة، ما
  .ماغيرت نسبكم

  
                                                           

  .،فصل الهاء431ص ،13 ج ،لسان العرب منظورابن  :انظر، باب الهاء والجيم.،35،ص 5،جتهذيب اللغة ،زهرياأل 1
منتخب من صحاح ،)هـ393: ت(،ي الفارابيأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهر:السمرة، الفارابي: اُألدمةُ بالضم 2

  .46 ،ص1 ت،ج د ،ط د ، الجوهري
  .385،ص،12،ج،، لسان العربابن منظور،)غير العربي( ،خالف العرب: العجم 3
ابن ، باب الهاء والجيم.،35،ص5،جتهذيب اللغة هروي،، ال4610،ح129،ص3الحاكم،المستدرك على الصحيحين،ج4

  .فصل الهاء،431،ص13 ،جلسان العرب ،منظور
عاشت أكثر عمرها في ،من أهل نجد اشهر شواعر العرب، منهي تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد،:الخنساء  5

 يستنشدها سليم، فكان رسول اهللا مع قومها بني ϑ رسول اهللاووفدت على . العهد الجاهلي، وأدركت اإلسالم فأسلمت
وكانا قد ) صخر ومعاوية(أكثر شعرها وأجوده رثاؤها ألخويها ! خنساء هيه يا: تنشد وهو يقول ويعجبه شعرها، فكانت

 16سنة (القادسية  معركةوكان لها أربعة بنين شهدوا . فيه ما بقي محفوظا من شعرها)ديوان شعر (لها . قتال في الجاهلية
 ص ،2 ،جاألعالم الزركلي، .همالحمد للَّه الّذي شرفني بقتل: فقالت ،فجعلت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعا ،)هـ
86. 

 ،ص1 جت،   د ط، لبنان د-المكتبة العلمية بيروت  ،جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرةأحمد زكي،   6
231.  
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  .1ثة ِإذا زوجت قبل بلُوغهادوطَئتْ صغيرةً، وهي الصبية الح: واهتُجِنَت الجارِيةُ

  2فيكُون علَيك هجنَةتَفعله  ال:، تقولأو مايعيبه ما يعيبك: والهجنة من الكَلَامِ

  3.ة، المقصود بالهجنة هاهنا اإلضاعةنَجإضاعتُه، إن للعلم نكدا وآفة وه: و في العلْمِ

  4.البِيض الكرام، والبيضاء: و من اِإلبِِل 

 ة ، وهيجنَالَّتي قد دخَلتها ه: أبوه خير من ُأمه، والمهاجن من الْخَيل نم: لدوابِفالهجين من ا
ينز ) أصيل(والهجِين في الخيِل إنما يكون من قبل اُألمِّ، كحصانٍ عتيق  ،ق الخيللْغلظ في خَ

على بِرذَونة، فيتولد منهما الهجين، فإذا نزا الهجين تولد منهما المقرف، فالهجِين من الخيل الذي 
  . 5،)أصيل(ولدته بِرذَونةٌ من حصان عربي عتيق 

، لضمان الحصول إنتاج الحيوانات أو النباتاتهو تدخُّل بشري في  :التهجين :حاالتهجين اصطال
 نيساللتين نقيت بينهو عبارة عن إلقاح و 6على الصفات المرغوب فيها، فهي مزج بين السالالت

، والغرض منه هو الحصول ن بعضهما بصفة واحدة أو عدة صفاتتختلفان ع من الحيوانات
، أو للحصول على فرد يزيد بصفاته على األبوين معاًيجمع بين صفات على جيل أو فرد جديد 

، على وضوحاًات كانت نتائج الهجين أكثر قوة وحيث كلما كان الفرق أكبر في الصف ،أبويه
  .7شرط أن يكونا من صنف واحد

  

                                                           
ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير  1
  248ص ،5ط، ج د ،هـ1399بيروت،  - المكتبة العلمية ، ،النهاية في غريب الحديث واألثر) هـ606ت (،
  .1239 ،ص1،جالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  2
  .248ص، 5، جالنهاية في غريب الحديث واألثر ابن األثير، 3
  .، باب لهاء431 ص ،13 ،جلسان العربابن منظور،  4
 ،ابن منظور ،248 ص، 5 ، جالنهاية في غريب الحديث واألثر ،ابن االثير. 498ص ،1ج،جمهرة اللغة الزدي،ا  5

  .، باب الهاء431 ص ،13 ج ،لسان العرب
6 www.aImaany.comالمعاني،..    
  .https://ar.wikipedia.org. موسوعة ويكيبيديا العربية 7
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  .وحكمها أنواع التهجين: المطلب الثاني

  : نالتهجين نوعا

التهجين الطبيعي:لالنوع األو:  

أن ينزو الخيل على الفرس دون تدخل البشر في ذلك، وهو على عدة طرق فينتج لنا أنواع  و ه
  : ، وهيمهجنه

 ،عربية على فرس غير) أصيل(، هو أن ينزو خيل عربي )أصيل مع دخيلة: (الهجين -1
فينتج من خالل هذا الخيل الهجين، وهو ما كان أبوه خيراً من أمه.  

أمه أشرف  كان أبوه أحط من ُأمه، أي وهو ما، )أصيلةدخيل مع ( ينلقريب من الهجا - 2
 ،قرف(ويسمى نتاجهما  وهو أن ينزو خيل غير أصيل على فرس أصيلة،من أبيه1)الم.  

وهو  ،، أي استوى واِلديه في الخسةصيلهو ما كان من غيرِ نتاج األ :)دخيل مع دخيلة( -3
  .2)البرذون (ما يسمى

   )بالتلقيح الصناعي (لطبيعيالتهجين غير ا: ثانيالنوع ال

، فاإلنسان ة تحقق لإلنسان مضاعفة نسل الخيلهناك تقنيات حديث ومع تطور العصر حيثُ أصبح
  .يتدخل إلى حد ما في هذا النوع من التهجين

  :في التلقيح الصناعي بين الحيوانات بشكل عام صور لتدخل اإلنسان وهناك ثالث

وان المنوي من ذكر الخيل ووضعه في رحم أنثى الخيل تتمثل في نقل الحي: الصورة األولى
  .لتلقيحها

                                                           
 ص، 24 ج ،تاج العروس  ،لزبيديا. مادة قرف باب الفاء فصل القاف،. 281، ص9ج ابن منظور، لسان العرب، 1

  .باب الفاء فصل القاف، مادة قرف ،844ص1ج،،القاموس المحيطالفيروزآبادى، . مادة ق رف، 254
  .51ص ،13 ،جلسان العربابن منظور،  2
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نقل البويضة من رحم أنثى الخيل بعد تلقيحها لوضعها في رحم فرس أخرى : الصورة الثانية
  .لتنمو وتتكامل خلقتها فيها

أن تؤخذ البويضة من رحم الفرس والحيوان المنوي من الذكر، ويتم تلقيح تلك : الصورة الثالثة
  .1يضة بذلك الحيوان في أنبوب صناعي ثم يعاد وضعها بعد ذلك في رحم الفرسالبو

  :حكم التهجين غير الطبيعي

، بل قد هو أمر مرغوب فيهو ،لتحسين سالالت الخيل به اإلنسانيقوم هذا النوع من التهجين و
سن ال قد يكون لدى شخص ما فرس أو فحل كبير في الللحفاظ على نسٍل معين، و اًيكون مستحب

يقدر أن ينزو على الفرس، أو الفرس هرمت ال تستطيع اإلنجاب أو ال تستطيع هذه الفرس 
التلقيح (ك الفرس سالالت نادرة، فمن خالل هذا النوع من التهجين أو لتل تَحمل نزو الفحل عليها،

  2.نستطيع أن نحسن النسل أو نضاعف تلك السالالت) الصناعي

 - 8الندوة الفقهية الطبية التاسعة المنعقدة بالدار البيضاء بتاريخ  يضاًأ وهذا ما توصلت إليه
  .م1997يونيو  17 -،14هـ1418صفر 11

لم تر الندوة حرجاً في األخذ بتقنيات االستنساخ والهندسة الوراثية في مجالي ( :حيث جاء مانصه
  .)النبات والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة

خالل ) السعودية(بجدة  إلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره العاشروقد أجاز مجلس مجمع الفقه ا
ات األخذ بتقني) م 1997يوليو  3-يونيو  28الموافق (هـ  1418صفر  28إلى  23الفترة من 

يجوز شرعا األخذ بتقنيات االستنساخ (:حيث جاء ما نصه  االستنساخ والهندسة الوراثية،

                                                           
  .144976،رقم،388،ص،2ج،.هـ1429رمضان7في:تحميله ،تمالحديثارشيف ملتقى أهل 1

http://www.ahlalhdeeth.com المكتبه الشاملة(نقالً عن(  
، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة شرح بلوغ المرام، )هـ1420: ت(عطية بن محمد سالم  عطية سالم، 2

  .15 -195ت، د، د، ط، اإلسالمية،
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م وسائر األحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود والهندسة الوراثية في مجاالت الجراثي
  1 ).الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد

الثالث السابقة ليس فيها مانع شرعي يمنع من تطبيقها، خاصة على ما ذكر فإن هذه الصور  بناء
ب للحيوان ، وال تغيير ، بحيث ال يوجد فيه تعذيفي حدود الضوابط المعتبرة إذا علمنا أنّ التلقيح

  . أو مضاهاة  لخلق اهللا

بشرط أن ال يؤدي هذا  ،م على حوائج اإلنسان، ولينتفع بهواهللا عز وجل خلق الحيوان ليقو 
واآليات التي تدل على أن المقصد من خلقها . االستعمال أو االنتفاع إلى إيذاء الحيوان وتعذيبه

  :خدمة اإلنسان  كثيرة منها 

ُكلُوَن ( :قوله تعالى - 1
ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
ُكلُوَن َوال

ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
ُكلُوَن َوال

ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
ُكلُوَن َوال

ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
     )5(َوال

ٌ
 َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

 َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

 َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

َولَُكْم فِيَها َجَال

 بِِشّقِ     )6(ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن ِحَي تُرِيُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن 
�

ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ
َ
ٍ ل

َ
 بَل

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
 بِِشّقِ َوت

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
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ثَْقالَُكْم إِ{

َ
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َ
 بِِشّقِ َوت

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
 بَل
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ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
 بِِشّقِ َوت

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
 بَل

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
َوت

نُْفِس إِن� َرب�ُكمْ 
َ ْ
نُْفِس إِن� َرب�ُكمْ ال
َ ْ
نُْفِس إِن� َرب�ُكمْ ال
َ ْ
نُْفِس إِن� َرب�ُكمْ ال
َ ْ
رَُءوٌف رَِحيٌم     ال

َ
رَُءوٌف رَِحيٌم ل
َ
رَُءوٌف رَِحيٌم ل
َ
رَُءوٌف رَِحيٌم ل
َ
     )7(ل

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
َوال

   2)    )8(َتْعلَُموَن َتْعلَُموَن َتْعلَُموَن َتْعلَُموَن 
نَْعاِم ُبُيوتًا  :(قوله تعالى  - 2

َ ْ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم مِْن ُجلُودِ ال نَْعاِم ُبُيوتًا َوا=�
َ ْ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم مِْن ُجلُودِ ال نَْعاِم ُبُيوتًا َوا=�
َ ْ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم مِْن ُجلُودِ ال نَْعاِم ُبُيوتًا َوا=�
َ ْ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم مِْن ُجلُودِ ال َوا=�

وَنَها وَنَهاتَْستَِخف3 وَنَهاتَْستَِخف3 وَنَهاتَْستَِخف3      تَْستَِخف3
َ

ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{
َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
 يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أ

َ
ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
 يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أ

َ
ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
 يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أ

َ
ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أ

)ِحيٍ ِحيٍ ِحيٍ ِحيٍ 
3333 

يَاٍت لَِقْواٍ ( :وقوله تعالى - 3
َ

رِْض َجِيًعا مِنُْه إِن� ِف ذَلَِك ل
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال َر لَُكْم َما ِف الس� يَاٍت لَِقْواٍ وََسخ�

َ
رِْض َجِيًعا مِنُْه إِن� ِف ذَلَِك ل

َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال َر لَُكْم َما ِف الس� يَاٍت لَِقْواٍ وََسخ�

َ
رِْض َجِيًعا مِنُْه إِن� ِف ذَلَِك ل

َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال َر لَُكْم َما ِف الس� يَاٍت لَِقْواٍ وََسخ�

َ
رِْض َجِيًعا مِنُْه إِن� ِف ذَلَِك ل

َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال َر لَُكْم َما ِف الس�     وََسخ�

ُرونَ َيتَفَ َيتَفَ َيتَفَ َيتَفَ  ُرونَ ك� ُرونَ ك� ُرونَ ك�         4444    )ك�

  

  
                                                           

 .1342،ص،10،ج،التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة مجلة مجمع الفقه اإلسالميمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة، 1
/www.ahlalhdeeth.comhttp:/ المكتبه الشاملة(نقالً عن(  
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  حكم تهجين الخيل :المطلب الثالث 

هذا األمر الجواز،بناء على أن األصل في في  ألصُلبناء على ما جاء في معنى التهجين فإن 
الغاية منه تحسين النسل وألن  .ال يعدو أن يكون اختالط نوع بنوع آخر وِلكونه ،األشياء اإلباحة

  .يبين الخيول، وهذا هو التهجين الطبيع

هجن الهجين، وعرب العربي، للعربي :( ملسو هيلع هللا ىلص النبيَأن  رضي اهللا عنه مكحولعن 1وقد مر معنا 
همان وللهجِينِ سهموقد ذكر عن النبي : تعالى رحمه اهللاوقال الشافعي ، 2)سϑل العربي أنه فض

  3.كعلى الهجين، وأن عمر فعل ذل

رد نص على المنع، بل فاضل بين الخيل وجعل ولم ي ملسو هيلع هللا ىلصمما يدُل على أن التهجين كان في زمنه 
  .لألصيل سهمين وللهجين سهاً واحداً

  الفحل )عسب(ضراب الفحل أوخذ األجرة على أ: رابعالمطلب ال

  مفهوم الضراب والعسب: فرع األولال

ونزا عليها أي نكح ، : بالكسر راباًضرب الفحل الناقة،أي يضرِبها ض :ضراب الفحل لغةً
  .4، أي أنزى الفحل عليهاناقتهوأضرب فالن 

  .5الذكر من كل حيوان :الفحل لغةًو

 حلَهوعسب فَ، طَرقها، إذا سباًع بهاعسي ةَاقَالنَ حُلالفَ بسع: قالويضرابه، : ِ لغة عسب الفحلو
  .7اًيقال لألجرة نفسها كراء أيض، و6يعسبه ِإذا َأكْراه

                                                           
 .�@ ا&=?�&0  18ا<�= >;:0  1

، برىالسنن الك،)هـ458ت ( ،البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 2
منقطع وال تقوم به  الحديث وهذا .باب تفضيل الخيل ،89ص 9هـ،ج 1424، 3لبنات،ط ،دار الكتب العلمية، بيروت

  ).التهجين(ولكننا نستدل به على كلمة .الحجة، وقد روي فيه حديث آخر مسند بإسناد ضعيف
  .،باب سهم الفارس13039،ح249ص ،9،جمعرفة السنن واآلثارالبيهقي،  3
  . ، باب ضرب239ص ،3،، تاج العروسيالزبيد 4
  .512ص ،11،جلسان العربابن منظور،  5
  .367 ص ،3،ج، تاج العروسالزبيدي. 598ص ،1،جلسان العربابن منظور،  6
  .219ص ،15،جلسان العربابن منظور، 7
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، ويمكن مالحظة ذلك صطالحي عن المعنى اللغوياال معناه ال يخرج: عسب الفحل اصطالحاً
  :يمن خالل ما يأت

: لحأو بعيرا أو غيرهما، وعسب الف فرسا كان اء الفحلم :عسبالن أإلى القول ب ذهب الحنفية
  .1ضرابه

  .،أي استئجار الفحل لضراب2اكتراؤه لحبل األنثى أي: عسب الفحل  :وقال المالكية

ؤه، فرساً كان ما: ، ويقال عسب الفحُلأجرة طرق الفحل ونزوه :عسب الفحل: وقال الشافعية 
   .3وهو الصحيح أو بعيراً،

  4مجازا عسب الفحل ضرابه،وتسمى األجرة عسب الفحل :وأما الحنابلة

  .لحكم أخذ األجرة على ضراب الفح: الفرع الثاني

ة بحد ذاتها، مما انتشرت  في البالد ظاهرة تهجين الخيول حتى أصبحت اليوم تجارة  مستقل
جعل أصحاب األموال يقومون على اقتناء فحول  الخيل الباهظة الثمن من أجل تأجيرها لمن 

، وكلما كان الفحل له ألقاب وجوائز كان الطلب عليه  أكثر، تهيريد تهجين فرسه أو تحسين سالل
، 5الحنفيةمن ،وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، التحريمواألصل في هذا كله  والثمن أكبر،

                                                           
ئع في ترتيب بدائع الصنا، )هـ587: ت(الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي،  1

الدين الزيلعي عي، بن علي بن محجن البارعي، فخرالزيل. 139،145،ص5ج،هـ1406،،2، دار الكتب العلمية،طالشرائع
 1313، 1بوالق، القاهرة،ط، ،،المطبعة الكبرى األميرية، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)هـ 743: ،ت(الحنفي 
: ت(بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى العيني،أبو محمد محمود بن أحمد  .124،ص5هـ،ج
  .277ص ،10 ج،هـ1420، 1بيروت، لبنان،ط، -دار الكتب العلمية  البناية شرح الهداية،،)هـ855

شرح زروق على  ،)هـ899: ت(زروق، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي   2
 .752ص ،2هـ،ج 1427، 1،طدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،ة البن أبي زيد القيروانيمتن الرسال

كفاية ، )هـ710: ت(ين، المعروف بابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم الد، ابن الرفعة. 3
دي ، أبو الحسن علي بن محمد بن ، الماور208ص ،11م،ج2009،  1، دار الكتب العلمية،ط،النبيه في شرح التنبيه

، ،،دار الكتب العلمية، بيروتالحاوي الكبير،)هـ450: ت(محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
 .324 ،ص5هـ،ج 1419، 1لبنان،ط،

  .159ص ،4،جالمغني ابن قدامة،  4
  .175ص ،4،جبدائع الصنائع،، الكاسان 5



56 

 

لوجود الغرر،  .إلى حرمة  أخذ األجرة  على اإلنزاء ،3، والحنابلة2، والشافعية1المالكية
والجهالة المفضية إلى النزاع، بخالف إجارة الفحل لإلنزاء شهراً فهي جائزة شرعاً، ألنها منفعة 

إجارة عسب الفحل،  مقصوده مضبوطه عند المالكية، فالمالكية يقولون كما يقول الجمهور بتحريم
، ، وسأتطرق لهذا في فروع الحقةومةجازوا ما كان  مضبوطاً بعدد محدد أو بمدة معلأإال أنهم 

ألن المقصود منه النسل وذلك بإنزال   4 )اليجوز استئجار الفحل للضراب:(  جاء في البدائع
سب اسم لعوا أي كرائه،، 5)نهى عن عسب الفحل(أنه  ملسو هيلع هللا ىلص الماء وهو عين، وقد ورد عنه

عن ضراب الفحل، بل هو  ملسو هيلع هللا ىلصفي اللغة، وال يمكن حمله عليه، كأن نقول نهى النبي  للضراب
لما في النهي عنه من قطع النسل، فكان  عنه، ليس بمنهي  ألن الضراب مندوب مرغوب،

 مجازاً، إال أنه حذف الكراء وأقام العسب مقامه، )أي أخذ األجرة (المراد منه كراء عسب الفحل 
   .6)واسأل القريةواسأل القريةواسأل القريةواسأل القرية( :ي قوله عز وجلكما ف

هو أجرة طرق الفحل : وأما عسب الفحل الذي توجه النهي إليه(: 7وجاء في الحاوي الكبير
  .8)ونزوه، فجعلوا األجرة هي العسب

                                                           
، الذخيرة،)هـ684: ت(ن أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، القرافي، ابو العباس شهاب الدي 1

  .513ص ،5جم، 1994، 1ط، بيروت،، دار الغرب اإلسالمي
 ط،د دار الفكر،، المجموع شرح  المهذب،)هـ676: المتوفى(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  2
  .324ص ،5،جي الكبيرالحاوالماوردي، ،39ص ،13ت،ج د
أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير  ابن قدامة، . 3

المرداوي، عالء الدين أبو . 159ص ،4 ،جتدـ دط، ، مكتبة القاهرة، لمغني،ا)هـ620: ت(بابن قدامة المقدسي ،
،دار اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،)هـ885: ت(،داوي الدمشقي الصالحي الحنبلي الحسن علي بن سليمان المر

  .301،ص4ج،ت د ،2إحياء التراث العربي،ط
  175ص ،4،جبدائع الصنائع الكاساني، 4
، )ـه354: ت(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  5

سسة ، مؤ)هـ 739: ت(األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي : ترتيب ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال . 5156،ح561،ص11،جهـ140، 1الرسالة، بيروت،ط

 .السابقالمصدر .صحيح: تعليق األرنؤط على الحديث، وقال األلباني :انظر...الشيخين
 .82اآلية  :سورة يوسف 6
علماء الباحثين، أصحاب من ال. أقضى قضاة عصره: الماورديعلي بن محمد حبيب، أبو الحسن  هو الماوردي، 7

وله   ،وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جعل  أقضى القضاة. ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد. التصانيف الكثيرة النافعة
في فقه  )الحاوي ( و )النكت والعيون(و) األحكام السلطانية( و )  أدب الدنيا والدين( عند الخلفاء، من كتبه  المكانة الرفيعة

 .326، ص5ج،االعالم الزركلي، (،)ه 450 - 364. ()فقهالاإلقناع في ( الشافعية، نيف وعشرون جزءا، و 
  .324ص ،5،جالحاوي الكبيرالماوردي، 8 
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  .2)وإجارة الفحل للضراب حرام، والعقد فاسد( :نصه ما 1وذكر ابن قدامة المقدسي

  :يوقد أستدل الفقهاء بما يأت 

  .3)عن عسبِ الفَحِل ملسو هيلع هللا ىلصنَهى النَّبِي :(قال رضي اهللا عنه عن ابن عمر :أوًأل

  عن عسب الفحل ملسو هيلع هللا ىلصالمراد من نهيه: رابهفالنهي ليس المقصود به   4النهي عن أخذ ُأجرة  ض
، وما يدُل على أن المقصود هو الثمن أو اإلجرة ، الضراب نفسه، بل هو مرغوب فيه ومحبوب

5)نَهى عن ثَمنِ عسبِ الْفَحِل ملسو هيلع هللا ىلصَأن النَّبِي : (قولهر ضي ابن عمر عنوهو ما جاء أيضاً 
 .  

عن بيع ضراب الجمل،  ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول اهللا (: لقا، رضي اهللا عنه عن جابر بن عبد اهللا :ثانياً
  .6)حرثوعن بيع الماء واألرض لتُ

في حل المذكور ضرابه، وهو عسب الف  عن أجرة يأي النه) بيع ضراب الفحل(المقصود  
  .، والنهي يدُل على التحريمبحديث ابن عمر 

الحديث صحيح ولكن ( :8قال صاحب البناية، )عسب التيس 7إن من السحت:( ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :ثالثا
 نهى عن(: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ر رضي اهللا عنه بغير هذا اللفظ، أخرجه البخاري وغيره عن ابن عم

نفس العسب ليس من السحت، وإنما المراد أخذ ، ألن )والمراد أخذ األجرة عليه(). عسب الفحل
  .)إن من السحت كري عسب التيس: فالمضاف محذوف تقديره ،األجر عليه

                                                           
حمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، شمس الدين، أبو عبد اهللا، ابن قدامة هومحمد بن أ: ابن قدامة 1

وصنف ما يزيد . يقال أخذ عن ابن تيمية والذهبي وغيرهما. حافظ للحديث، عارف باألدب، من كبار الحنابلة: المقدسي 
العقود الدرية في مناقب شيخ :( من كتبه . ربعين، يربى ما أكمله منها على مئة مجلد، ومات قبل بلوغ األباًاعلى سبعين كت

توفي ... وغير ذلك")تراجم الحفاظ ( في فقه الحنابلة، و )اإلحكام ( و) قواعد أصول الفقه ( و) اإلسالم أحمد ابن تيمية 
 ).326،ص5،جاالعالم الزركلي،  ).(هـ 744 - 705((بظاهر دمشق 

  .159،ص4،ج،المغنيمةاابن قد 2
  .2284،ح94،ص3،جالبخاري صحيحالبخاري، 3
    .461،ص،4،ج،شرح النووي على مسلمالنووي،  4
  .4630ح،250،ج،ص،مسند أحمداحمد،  5
  ...باب تحريم بيع فضل الماء. 1565ح،1197 ،ص3جصحيح مسلم، مسلم، 6
  .41نص،2،ج،لسان العربهو ما خبث من المكاسب وحرم، ابن منظور ،: كل حرام قبيح الذكر؛ وقيل: السحت 7
  .177،ص10،جالبناية شرح الهدايةالعيني، 8
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ما من صاحب إبل، وال بقر، (: قال  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي رضي اهللا عنه  عن جابر بن عبد اهللا :رابعاً
الظلف بظلفها،  تطؤه ذات 1وال غنم، ال يؤدي حقها، إال أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر

يا رسول اهللا، : قلنا» وال مكسورة القرن 2وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء
  .3)إطراق فحلها: " وما حقها؟ قال

عارة الفحل لينتفع به أصحاب المواشي في ضرابها إاستحباب  الشريف الشاهد في الحديث
ملسو هيلع هللا ىلصذلك على استحباب إعارته، والشاهد قوله  ا نهى عن كرائه فدّلوتلقيحها دون ُأجرة، ألنّه لم 

فال يمنعه إذا طلبه، وال يأخذ  أي إعارة الفحل للناس ليطرق مواشيهم)من حقها إطراق فحلها (
   4.عليه عسبا أي أجرا

جارته، كذلك ال إفال يجوز  ،مما ال يقدر على تسليمه وهو 5القياس على الجمل اآلبق:  خامساً
  .ضراب الفحل يجوز أخذ اُألجرة على

  .، وقد يحصل وقد ال يحصلمتعلق باختيار الفحل وشهوته الضراب ذلك ألنّ: ادساًس 

  . الماء، وهو مما ال يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهولبالعسب المقصود  :سابعاً 

المراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب وذلك حرام، فماء الفحل (  :وقد جاء في المبسوط
ن إوهو مهين كالميتة والدم، فالعقد عليه باطل، ألنه ال يمكن الوفاء به وهو اإلحبال، ف ال قيمة له

فكان استئجارا على عمل ال يقدر على تسليمه  6)ذلك ليس في وسعه وهو ينبني على نشاط الفحل
  7.، وهو مجهول فأشبه بيع اللبن في الضرعالمؤجر

                                                           
 .399،ص13،ج، تاج العروسزبيديهو المكان المستوي، ال: القرقر  1
  .424،ص31،جتاج العروسدي، زبيأي ال قَرن لها، ال:جماء 2
  .، �4ب ا�1 ��<� ا&Bآ�ة988،ح685ص،، 2ج،صحيح مسلممسلم،  3
 .310،ص3،جمنار القاري شرح مختصر صحيح البخاريحمزة  قاسم،  4
 .5،ص25ج،تاج العروس ،زبيديالمستخفي ، أو الهارب ، ال: اآلبق 5
 –، دار المعرفة المبسوط ،)هـ483: ت(،السرخسي، حمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  6

  .83،ص15هـ،ج1414بيروت،د،ط،
  .406،ص5،جنيغالمابن قدامه،  7
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  :القائلون بجواز إجارة الفحل لإلنزاء

1لكيةالما ذهب
2و هو قول عند بعض الشافعية ،إجارة الفحل  لإلنزاء إلى جواز 

 ،3وبعض الحنابلة 

  .4ال بأس بذلك  :وابن وهب بن رباح،عطاء  وقال

 –ونحوها كالبيع  -وغيرها، فإن كانت اإلجارة بشروط جارةبين اإل لمالكيةوقد فرق ا       
  .قوا وقالوا بالتحريم مطلقاًوإال فال، بخالف الجمهور لم يفر بشروط فإنها حرام،

وال بأس بإجارة الفحل لإلنزاء، كان فرساً، أو حماراً، أو بعيراً، أو : (جاء في المدونة        
أي حتى  تيساً، على نزو أكوام معلومة، أو أشهر بكذا، فإن شرط نزو الفحل حتى تعلق الرمكة

   .كللنهي عن ذلوذلك   ،5)ةلم تجز اإلجار يحصل الحمل

 6).أي أن العادة في المدينة جارية به( وقد أدرك مالك الناس في المدينة يجيزونه عندهم      
أو عدد  جارة الفحل لمدة معلومةإلذا يجوز  وعلة جوازه الضرورة ومساس حاجة الناس إليه،

  .لذا فإنه جائز شرعاً ،طجارة بغير شروإعقد  معين من النزوات، وهذا

منافع تستباح باإلعارة فاستحقت باإلجارة كغيرها من المنافع،ألنه  هذه :7وقال بعض الشافعية  
، وقد خولف والبئر لالستقاء، لإلرضاع 8كإجارة الظئر ،والحاجة تدعو إليه فيجوز ،انتفاع مباح

  .فيه األصل للمصلحة

                                                           
  .413،ص،5ج،الذخيرة،القرافي، 1
 .4ص، ،15 ج، ،المجموع شرح المهذبالنووي،  .209 ص، ،11 ج، ،النبيه شرح التنبيهية فاك ابن  الرفعة، 2
البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي  3

  .97ص، ،9 ج،.ت د، ط، د، دار الفكر، ،لعناية شرح الهدايةا ،)هـ 786: ت(البابرتي 
، 1 ط، دار الكتب العلمية، المدونة ،)هـ179: ت( ،اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني 4

  438ص، ،3، هـ ،ج1415
  ،)هـ372ت (البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي ، 5
 .364،ص،3ه، ج 1423، 1دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي،ط،، التهذيب في اختصار المدونة 
 .438،ص،3ج،المدونة،اإلمام مالك،  6
العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني  .209،ص،11،ج،النبيه شرح التنبيهية كفا ،ابن الرفعة 7

  290،ص7ج،هـ 1،1421جدة،ط –دار المنهاج  اإلمام الشافعيلبيان في مذهب ا ،)هـ558: ت( ،اليمني الشافعي
  .514،ص،4،ج،لسان العرب، ابن منظورالعاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس واإلبل،:الظئر 8
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  :وقد يرد على المانعين بالتالي

فلو أن النزو كان  ،جهالة  لعدم العلم  بحصول الضرابصحيح أن النهي محمول على ال -1
، بخالف لو لمنعه النتفاء الجهالة فال  يوجد سبب) أي الحمل(حصوله  مضبوطاً بعدد  وعلم

ويذهب ويرجع بعد مدة ليأخذ  ،تي يراد ضرابهنيرة اإلناث الالأنه  وضع الفحل  في حظ
د ، فيكون  قلفحل واألجرة مقابل حصول الضراب ولم يرقب ذلك، كما هي العادة الجاريةا
  .ذ المال على مجهول هو المنهي عنهخأ

فيه نهي عن بيع الماء وال أحد يقول بحرمة بيع الماء، فقديماً : رضي اهللا عنهحديث جابر -2
 ،ج  إلى كلفة وعمل، وجهد ، وصيانة، أما اليوم  فيحتا)النبعة( ذ الماء من العين خكان يؤ

إلى مال، مما سوغ بيعه وحتى يصل إلى  البيوت والمرافق والمؤسسات العامة بحاجة 
 مؤونة، فالفحل يحتاج إلى )ضراب الفحل(وجواز أخذ الثمن عليه، فكذلك عسب الفحل، 

 .ورعاية ناهيك عن الفحوصات الطبية اليوم ونحوها الباهظة الثمن
ما من صاحب إبل، وال (: قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،رضي اهللا عنه جابر بن عبد اهللا وما رواه - 3

ي حقها، إال أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، بقر، وال غنم، ال يؤد
يا رسول اهللا، : وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء وال مكسورة القرن قلنا

أي إعارته للنزو على اُألنثى، ال يمنعه ممن طلبه، فهو  ،1)إطراق فحلها:  وما حقها؟ قال
  .حق

خذ الثمن عليه، فلو اضطر إنسان ألخذ طعام إنسان آخر لدفع جوعه جاز، فثبوت الحق ال يمنع أ
  .ضطرار ال يمنع حق الغيرولكن عليه أن يدفع ثمنه، ألن اال

 :ماء الفحل نجس ال قيمة له، وعليه ال يجوز أخذ األجرة عليه، فيرد بما يليقولهم   -4
دة المعينة، ال على القول بالجواز يكون في حالة التعاقد على عدد الضرابات أو الم  - أ

ماء الفحل، وال عالقة بالنجاسة فيما رأيناه، وقولكم ليس فيه محل نزاع، وهناك فرق 

                                                           
  .988،ح685،ص2،جصحيح مسلممسلم،  1
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بين بيع ماء الفحل وبين استئجار الفحل للضراب لمدة معلومة أو عدد ضراب 
 .معين

 .ماء الفحل ليس نجسا عند أكثر الفقهاء، وخاصة إذا كان مأكول اللحم  - ب

أي كما لو نزى كلب ( ،غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما يهارة مناألصح ط( :1قال النووي
  2.)ألنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني اآلدمي ،واهللا أعلم ،)على ذئبة

  .هليس كل نجس يحرم بيع -5
 ،الكلب ولو عقورا، والفهد والفيل وصح بيع( :مانصه اشية ابن عابدينح جاء في

  3)ى الخنزيرسو...... ابسائر أنواعه والقرد، والسباع،

وروث ما يؤكل لحمه، استدالال بأنه فعل  4لسرجينوكذلك از أبو حنيفة بيع جلد الميتة جوقد و
  .األمصار في سالف األعصار من غير إنكار، فلوال إباحته باتفاقهم ألنكروه أو بعضهم

  ترجيح وتوجيه

  .قول المالكية وبعض الشافعية و بعض الحنابلة :الراجح في المسألة

األصل أن يسود بين المسلمين التسامح والتعاون، وكذلك األصل أن يعطى الفحل لينزو       
ل بأنواعها بسب الجهالة على الفرس دون مقابل، أي األصل عدم أخذ األجرة على ضراب الفحو

وبما أن اليوم أصبح اقتناء  الخيل تجارة مزدهرة ومطلوبة، والكلفة المادية  في اقتنائها والغرر، 

                                                           
عالمة : ريا، محيي الدينيحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زك: النووي، هو 1

من . علم في دمشق، وأقام بها زمنا طويال. ليها نسبتهإو) من قرى حوران، بسورية( ،مولده ووفاته في نوا. بالفقه والحديث
و ) روضة الطالبين(و  )شرح المهذب للشيرازي ( و) لمالمنهاج في شرح صحيح مس(و  )منهاج الطالبين :(كتبه 

  .149،ص8،ج االعالم الزركلي، ، )ه 676 - 631 (،)مختصر طبقات الشافعية(
، دار منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،)هـ676: ت(،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  2

  .15ص ،1هـ،ج1425، 1الفكر،ط
  .324،ص5،جالحاوي الكبيرالماوردي، .
، دار  حاشية رد المحتار، )هـ1252: ت(بدين الدمشقي الحنفي، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عا 3

  .227،ص 5هـ،ج1412، 2بيروت،ط-الفكر
  .182،ص35،جتاج العروس، زبيديال، هو الزِّبُل تُدمُل به األرض: السرجين 4
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من حث عن ما هو أرفق للناس وأوفق، وة، فال بد أن نجد ما ييسر للناس معاملتهم،وأن نبعالي
القول بما ذهب إليه هذا الفريق من الفقهاء من ظروف الزمان تغيرت مما دعا إلى  المعلوم أن

قال لمالك الفحل  اأو عدد معين من النزوات، كما لو أن شخص جواز إجارة الفحل لمدة معلومة،
ترك هذا الفحل ينزو على الفرس لمدة ساعة أو عدد معين من النزوات، جاز كونه حدد لو ت

فلو استأجر صاحب األنثى الفحل ليضرب األنثى  .وبذلك تنتفي الجهالة والغرر المدة أو العدد،
لثانية  فيغبن صاحب األنها قد تحمل من أول مرة أو  ،حتى تحمل، ال شك أن ذلك فيه جهالة

ستأجره على نزوات ، لذلك فإن اال تحمل من عشرين مرة فيغبن صاحب الفحلوقد . األنثى
  .جاز كشهر، ومدة معلومة ، أي محددة،معلومة

والبئر جار الظئر للرضاع ئستاوقد بين الفقهاء أن هذا الحكم له نظير في الشرع، ك     
  .، واهللا تعالى أعلم لالستقاء، واألشباه تقاس بأمثالها

  :، شروطاً ال بد من ذكرها حتى تكتمل المسألة)بيت المقدس(في جلس اإلفتاء وقد ذكر م     

إذا كانت الفرس ستبيت في اصطبل مالك الفحل فال بد من أن تكون مدة اإليجار معلومة  -1
 .للطرفين

 .العلم بالخدمات التي سيقدمها مالك الفحل -2
ابل ما يقدمه مالك جرة تكون مقك مبيت في اصطبل مالك الفحل، فاألإذا لم يكن هنا -3

الفحل من جهد لجعل الفحل ينزو على الفرس، وهي عملية تحتاج إلى خبرة وجهد إلتمام 
فلو  عملية التهجين، وال بد من تحديد عدد النزوات التي سينزوها الفحل على الفرس،

فيحق لمالك الفحل أخذ األجرة  اتفقا على عشر نزوات على عشرة أيام ولم يحصل حمل
على عملية التهجين ليس مجبراً  - بعد ذلك  -الفحل كال على اإلنزاء، ومال هعلى جهد

حل لترتيب وهذ العملية هي بمثابة استئجار مالك الف .إال من تلقاء نفسه مرة أخرى،
الفحل نفسه كما قال بذلك المالكية، واستئجار مالك وتجهيز عملية التهجين ال استئجار 

 .رتيب هذه العمليةالفحل من باب أولى في الجواز لت
 .  أن ال يشترط مالك الفرس على مالك الفحل الحمل في جميع الحاالت -4
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أي أن مالك  فَِإن استَْأجره: ( وقد جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ما نصه
فعلَه مباح  علَى َأن ينْزى فَحلُه علَى ُأنْثَى َأو إنَاث صح، ِلَأن الفرس استأجر مالك الفحل 

وطٌ عبضم لُهمعةًوفي العقد الختالف  ذكورالبد من تعين الفحل الم: (وجاء أيضاً). اد
  .1)الغرض

أوغيرها من على األنثى  ئهأن يستأجر الفحل  مطلقا بحيث ال يذكر نية  إنزاوله : قلتُ
.به ونحوهعلى الفرس أو ركوئه ، وله بعد ذلك أن يستعمله  في إنزاالتفاصيل  

  ).المضامين( الحيوانات المنوية شراء بيع أو :الخامس المطلب

  : لغةً واصطالحاً المضامينمعنى  :لالفرع األو

وِإذا كان في بطْنِ الناقَة حمٌل  ،2هي ما في أصالب الفحول، وهي جمع مضمون:المضامين لغةً
  .3ضامن ومضمان، وهن ضوامن ومضامين هوف

  :امين اصطالحاًالمض

  . ال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي في المضامين

  ).ما في أصالب الفحول من الماء: (أن المضامين هي  6والحنابلة 5والشافعية 4الحنفية يرى 

                                                           
اإلمام  حاشية(ومعه ، ،تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،  1

المكتبة التجارية الكبرى ،مصر،دط، : الناشر) . 992حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي ،(،و)عبد الحميد الشرواني
: ت(الجمل ، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل : وانظر.292ص،4ج، ه 1357
  .69،ص 3ج.، دار الفكر،د،ط،د،تحاشية الجمل ،)هـ1204

  ،258،ص13،جلسان العربابن منظور،  2
 .338،ص35،ج، تاج العروسالزبيدي 3
   .53،ص،5ج،رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين، 4

درر الحكام شرح ، )هـ885: ت(خسرو ، -أو منال أو المولى  -مال خسرو، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال 
 .168،،2دت،ج، ، دار إحياء الكتب العربية،دطغرر األحكام

، )هـ977: ،ت(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،الشربيني. 70،ص،3،ج،حاشية الجملالجمل،  5
  380،ص2هـ ،ج1415، 1،دار الكتب العلمية،طمغني المحتاج

قناع عن كشاف ال، )هـ1051: ت(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى،  6
  .157،ص4،جالمعنيابن قدامة،..دت ،دار الكتب العلمية،دط، متن اإلقناع
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 يالمضامين ه( :2ل عند بعض الحنفيةوقي، 1)بيع ما في بطون إناث اإلبل( :أنها يةكلالما ويرى
  .3)ناث في بطونها من كل جنسبيع ما تضمنه اإل

من المني، حتى إن كان  هي ما في أصالب الفحولهو قول الجمهور أن المضامين إليه ما أميل 
  .مالقيح ،واهللا تعالى أعلم على شكل في بطن اُألنثى

  ): المضامين( حكم بيع أوشراء الحيوانات المنوية :الفرع الثاني

  .  إلى عدم جواز بيع ماء الفحل ،7والحنابلة ،6، والشافعية5والمالكية 4الحنفيةذهب 

نقل اإلجماع  ابن المنذر ،بطالن بيع ما في أصالب الفحول  علىأجمع العلماء (: قال النووي
ماء  هو العسب أنّ يرون 11والشافعية 10الحنفيةأن بعض  9كرناوقد ذ ،8)والماوردي وغيرهما

  .عند الشافعية كان أو بعيرا أو غيرهما، وهو الصحيح حصاناًالفحل 

  

  

                                                           
 ،3ج دت،ة دط، الفكر، دار ،حاشية الدسوقي، )هـ1230: ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ، الدسوقي 1

  .57ص
مؤسسة / ،دار الفرقان سغديلل النتف،)هـ461: ت(،السغدي،أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغْدي، حنفي  2

  .467،ص1هج، 1404، 2بيروت لبنان،ط/ عمان األردن  -الرسالة 
  .467،ص1،جالنتف للسغديالسغدي، 3
 .53،ص5جرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4
القوانين  ،)هـ741: ت( ،ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي 5

وي األزهري بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفرا) أو غنيم(النفراوي، أحمد بن غانم .169،ص،1، د،ط،د،ت، ج،الفقهية
  .94،ص2هـ ،ج1415دط،  ، دار الفكر،لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيا ،)هـ1126: ت(المالكي، 

 
 ميري، كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري،الد ،379ص2ج، ،مغني المحتاج ،الشربيني 6
  .78ص ،4 ج، ت، د ط، د دار المنهاج، ،النجم الوهاج في شرح المنهاج ،)ه808:ت(
  .157ص، ،4ج، ،نيغالم ،ابن قدمة.  7
  .157،ص4،جنيغالم،مة יابن قد. 323،ص،9،ج،المجموع شرح المهذبالنووي،  8
  .�@ ا&=?�&0 53ص،  9

البناية العيني، .124،ص5،جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، .139،145،ص،5،جالصنائع عبدائ كاساني،ال 10
  .277،ص10جشرح الهداية،

 .324،ص5،جالحاوي الكبيرالماوردي، . 208،ص11،جكفاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة،  11
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  :واستدلوا بما يلي

عن بيعِ الْمضامين  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اِهللا  نهى:( أنه قالرضي اهللا عنه  ما روي عن ابن عباس -1
1)والْملَاقيحِ وحبِل الْحبلَة

 .حبل الحبلة هو ولد ولد هذه الناقة 
اك قرينة وليس هن ،)المضامين(فالحديث ينص  صراحة على تحرم بيع ماء الفحل 

 .تصرفه إلى الكراهة
  .2)عن عسبِ الفَحِل ملسو هيلع هللا ىلصنَهى النَّبِي ( :قالرضي اهللا عنه  عن ابن عمر -2

وأن إعارة ضراب الفحل ليس بمنهي  الفحل هو الضراب،ذكرنا في مطلب سابق أن عسب  
، وإنما النهي في نسللللما في النهي عنه من قطع و عنه بل هو محبب ومرغوب فيه،

 . ث عند أكثر الفقهاء في أخذ أجرة الضراب، أو ماء الفحلالحدي
ال بد من تقدير في الحديث ليصح النهي، ألن نفس العسب ( :وقد جاء في مغني المحتاج مانصه

وهو الضراب ال يتعلق به النهي؛ ألنه ليس من أفعال المكلفين واإلعارة له محبوبة فيكون التقدير 
  .3)ى الثاني ثمن مائهعلى األول أجرة عسب الفحل، وعل

المال هو ما  ألنّ .4يكون ماالً  متقوماً، مقدوراً على تسليمه من شروط  المعقود عليه أن -3
فقد جاء في الدر وماء الفحل ليس بمال متقوم،   ـ يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل

المعقود وألنّ من شروط العقد أن يكون  ،5والمعدوم...بطل بيع ما ليس بمال(:المختار
 ).إجبارهمالك الفحل  ألنه قد يمتنع عن طريق األنثى فال يستطيعو عليه موجوداً،

                                                           
�، ا&:�� .11581ح .230ص ،11ج ،الكبير المعجم الطبراني، 1>�C&ا� ،D 2، جوزياداته  الصغير الجامعصحيح ،

  .6932، ح1166ص
  .2284،ح94،ص3،جصحيح البخاري البخاري، 2

 
  .379،ص،2،ج، ي المحتاجمغن،  االشربيني 3
أسنى المطالب في شرح روض ، )هـ926: ت(زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى ، ،سنيكيال 4

  .30،ص2ج، تد ، دط، ب اإلسالميدار الكتا ،الطالب
. 168،ص،2،ج،درر الحكام شرح غرر األحكام مال خسرو،.53،ص5جرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 5
 .30ص، 2 ت،ج د ط، د ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، سنيكيال
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ال يصح بيع ماء الفحل ألنه إذا لم يصح بيع الحمل فهذا من  :1رحمه اهللا  قال ابن عثيمن
لقباب أولى ألنه قد يلق2.حح وقد ال ي   

  :الخالصة في بيع المضامين
ذ الثمن مقابل  ماء الفحل أو عسب الفحل، فالحرمة فيهما، سواء األحاديث صريحة في حرمة أخ

  .في البيع أو اإلجارة، واهللا تعالى أعلم 
  . أو مقابل ماء الفحل حكم إعطاء الهدية لصاحب الفحل المستعار :الفرع الثالث

 امه،أو إكر ،مالك الفحل هدية إلى جواز إعطاء 4وابن قدامة من الحنابلة 3ذهب فقهاء الشافعية  
 خبيث مع أنَّه  ،ألن صاحب األنثى بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه، قياساً على كسب الحجام

، بأعطى الذي حجمه، فقد روي عنِ ابنِ عباسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ألنّ، يحرم أكله وال كسبه ولكن ال
ّلَّى اهللا أنص ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي) : ،هرَأج امجطَى الحَأعو متَجطَاحتَعاسفلو كان حراما لم يعطه. 6)5و، 

  .7ذهب إليه األكثرون من الخلف والسلف وهو ما

                                                           
،ولد في  لرحمن العثيمين الوهيبي التميميأبو عبد اهللا محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد اهو  :ابن عثيمين 1

إحدى مدن المملكة تعلم القرآن على يد جده من جهة أمه عبد الرحمن بن  عنيزة،في هـ 1347عام  رمضان 27ليلة 
سليمان الدامغ ،والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة، وكذا مختصرات المتون في الحديث 

رحمن بن ناصر السعدي قد رتب من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة وكان منهم محمد بن عبد كان عبد ال. والفقه
عبد اتصل بـ .والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض والنحو والحديث التفسيرثم درس  .العزيز المطوع فانضم إليه العثيمين

وانتفع منه في علم الحديث  ابن تيميةومن رسائل  البخاريفقرأ عليه في المسجد من صحيح  العزيز بن عبد اهللا بن باز
مرجعه الثاني في التحصيل والتأثر  عبد العزيز بن بازوالمقارنة بينها ويعتبر  أهل السنة والجماعةوالنظر في آراء فقهاء 

جامعة اإلمام محمد بن سعود ثم تابع دراسته الجامعية انتساباً حتى نال الشهادة الجامعية من  المعهد العلميتخرج من . به
نور وخصوصا في برنامج  إذاعة القرآن الكريم السعوديةركين الرئيسين في كما أنه كان أحد المشا. الرياضفي  اإلسالمية

  .الحرة ، ويكيبيديا،الموسوعة/https://ar.wikipedia.org/wiki على الدرب
 د، ،تعليقات ابن عثيمين على الكافي البن قدامة ،)هـ1421:ت( محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ابن عثيمين، 2

 151ص، ،4ج، ط،د،ت،
  .78،ص4،ج،نهاجالنجم الوهاج في شرح المالدميري، . 102،ص4،جالعزيز شرح الوجيزفتح الرافعي،  3
  .159،ص4جالمغني،ابن قدامة، 4
استعمل السعوط، وهو َأن يستلقي على ظَهره ويجعل بين كَتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في َأنفه : واستعط َأي.  5

العيني . ج ما فيه من الداء بالعطاسماء َأو دهن فيه دواء مفْرد َأو مركب ليتَمكَّن بذلك من الْوصول ِإلَى دماغه الستخرا
  238،ص21،جعمدة القاري شرح صحيح البخاري

  
،باب في المساقاة باب حل أجرة الحجامة مسلمأخرجه و ، باب السعوط،569ح124،ص،7،جصحيح البخاريالبخاري،  6

  .حل اجرة الحجامة
  .233،ص10،جشرح النووي على مسلمالنووي، 7
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عن  ملسو هيلع هللا ىلصسَأَل النَّبِي   - قبيلة عربية- َأن رجلًا من كلَابٍ:( رضي اهللا عنهوقد روى أنس بن مالك  
  .1)الفَحَل فَنُكْرم، فَرخَّص لَه في الكَرامة يا رسوَل اللَّه، ِإنَّا نُطْرِقُ: عسبِ الفَحِل؟ فَنَهاه، فَقَاَل

   ،ألن ما منع من أخذ األجرة عليه ال يجوز قبول الهدية ألجله ،عطاء الهديةإمنع اإلمام أحمد وقد 

، ثُم لَو أما ِإعارةُ الْفَحِل ِلِإلنْزاء وِإطْراقُه، فَال بْأس بِه(:نصه ما 2وقد جاء في شرح السنة للبغوي
هتاموَل كَرقَب لَه وزجي ءبِشَي يرتَعسالْم هم3)َأكْر.  

وحمل .4)مباحة، فجاز أخذها، كالهدية للحجام، هألجل منفع ةهديال( : المقدسي وقد قال ابن قدامة
  .محرما هابن قدامة كالم اإلمام أحمد على زيادة الورع التقوى،ال لكون

  .وفق للقياس، واهللا تعالى أعلمالهدية أرفق بالناس، وأ بجواز أخذوالقول  

ه المعاوضة أن صاحب الفحل يأخذ المال على وج) الفرس(نثى ن معلوما لصاحب األإذا كا: قلت
فإنه اليجوز  ،ط في الباطن أو أن العرف جرى بها، أي هناك اشتراواالشتراط  دون أن يطلب

أن يأخذ المال  وعليه ال يجوز له ،5لمشروط شرطاًوهذا حرام، ألن المعروف عرفاً كا شرعاً،
وحلت الهدية،  ،سلفاً فال حرج أما إن لم يكن معلوماً وال مشروطاً من المعيرالمتمثل بالهدية، 
  .واهللا تعالى أعلم

  مائهاالضطرار لدفع المال مقابل عسب الفحل أو  :الفرع الرابع

  أو ماء الفحل ،على من تقع الحرمة؟ ) رابالض(عسب الفحل دفع المال مقابل فلو أن شخصاً   

                                                           
  .صحيح) حكم األلباني(باب ما جاء في كراهية عسب الفحل،. 1274،ح565،ص3،جسنن الترمذيالترمذي،  1

جاور . كان ثقة مأمونا. من حفاظ الحديث. شيخ الحرم: هوعلي بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي، أبو الحسن:البغوي،2 
  .300ص،4،ج، األعالمالزركلي، )ه 286 ت( ،مسند" له . بمكة

، المكتب شرح السنة، )هـ516: ت(بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ،البغوي،، أبو محمد الحسين  3
  .139،ص8هـ، ج2،1403دمشق، بيروت، ط، -اإلسالمي 

  .159،ص،4ج،المغني،ابن قدامة، 4
غمز عيون  ،)هـ1098: ت(الحموي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي   5

 .204ص، 4،ج -هـ 1405 1،دار الكتب العلمية،طرح األشباه والنظائرالبصائر في ش
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األصل أن يعطي أصحاب الدواب الفحَل لينزو على الفرس، أو ماءه لينتفع به في ضربها دون 
ما من صاحب إبل، وال (: قال  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي تمقابل، ويستدُل على هذا الحكم بحديث جابر 

ة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، بقر، وال غنم، ال يؤدي حقها، إال أقعد لها يوم القيام
يا رسول اهللا، : قلنا» وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء وال مكسورة القرن

ي إعارة أ )من حقها إطراق فحلها ( ملسو هيلع هللا ىلصقوله في  الشاهد ف .1)إطراق فحلها: " وما حقها؟ قال
  . واهللا تعالى أعلم ،مالفحل للناس ليطرق مواشيه

بخالف المعطي، فال  ،تقع على اآلخذ لما ذكر من النصوصقدامة إلى أن الحرمة وذهب ابن 
إال إذا ، 2أي ضرابه يحرم على المعطي ألنَّه بذل المال مقابل مباح يحتاج إليه وهو عسب الفحل،

كان العرف يقضي بدفع المقابل، أو شرط اآلخذ دفع هذا المال، فإنه يحرم دفعه، واهللا تعالى 
  .أعلم
  بيع الحمل في بطن الدابة :سادسلب الالمط

  ويسميه  بعض الفقهاء، )الفرسجنين أي (هو بيع الحمل  في البطن دون أمه ) المالقيح بيع (
  ).بيع المضامين( 
  المالقيح لغة واصطالحاً:رع األولالف

  .3ما في البطون، وهي األجنة التي في بطونها: المالقيح في اللغة

المالقيح من ف ذكور إلى ماء اإلناث، فتتلقح األنثى من ماء الذكر،والتلقيح هو إضافة ماء ال
  .4اللقاح، واللقاح يكون من جانب الذكر

  

  
                                                           

  .988،ح685،ص2،جصحيح مسلممسلم،  1
ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان . 159،ص،4،ج،المغنيابن قدامة،  2

الدميري، . 28،ص4ج،ه1،1418لبنان،ط –روت ،دار الكتب العلمية، بيالمبدع في شرح المقنع،)هـ884: ت(،الدين
  .78،ص4،جالنجم الوهاج في شرح المنهاج

  .580،ص2،جلسان العربابن منظور،  3
  .15-195،شرح بلوغ المرامعطية  سالم ،   4
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  :المالقيح في اإلصطالح

  .كذلك أيضاً ال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي في المالقيح 

بطون األمهات من ما في هي (أنّ المالقيح على  ،3والحنابلة2الشافعيةو1الحنفية اصطلح  
4)ما في ظهور الفحول هي( المالقيح فقد اصطلحوا على أنّ  المالكية، أما )األجنة

عند  وقيل  
  ).بيع ما في ظهور الذكور من البهائم(: يالمالقيح ه 5بعض الحنفية

  : )البطنة( في بيع الحمل،: الفرع الثاني

وبينتُ  بعض الفقهاء بيع المضامين،لقد فصلتُ في السابق حكم بيع مني الفحل، وهو ما يسميه 
  ). ضراب الفَحل(اتفاق الفقهاء على حرمة بيع المضامين أو عسب الفحل، أي 

، وهو ما كان يفعله العرب دون ُأمه  -لبطنةا –البطنوما يراد هنا هو بيان حكم بيع الحمل في 
  .في الجاهلية، كبيع حمل الناقة، ومازال البعض يفعله إلى يومنا هذا

 اشتريت منك ما في بطن الفرس بكذا قبل أن تَلد، أو قال: ما الحكم لو أن شخصاً قال آلخر 
  ؟ ) الجنين(بعتك ما في بطن الفرس 

على عدم جواز بيع الحمل في .9والحنابلة ،8والشافعية ،7والمالكية ،6اتفق  فقهاء الحنفية
  .البطن

                                                           
  .145،ص5،جبدائع الصنائعالكاساني، .53،ص5ج،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، 1
 ص ،2ج ،، مغني المحتاجالشربيني .70ص ،3ج ،حاشية الجملالجمل،  .102ص ،4،جشرح الوجيز ، العزيزالرافعي 2

380.  
  .157،ص4،جالمعنيابن قدامة،.166،ص3،جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، 3
  .57،ص3،ج، حاشية الدسوقيالدسوقي 4
  .467،ص1،جديغالنتف للسالسغدي، 5
 .145،ص5،جبدائع الصنائعالكاساني،  6

، دار حاشية الصاوي، )هـ1241:ت(تي، الشهير بالصاوي المالكي ،بو العباس أحمد بن محمد الخلوالصاوي، أ 7
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق،. 105،ص3،ج.المعارف،د،ط،دـ،ت

 .226،ص6هـ ،ج1416، 1لمية،طدار الكتب الع ،التاج واإلكليل لمختصر خليل، ، )هـ897ت (المواق المالكي ،
  .323،ص،9المجموع شرح المهذب،ج،النووي، .340،ص5،جالحاوي الكبيرالماوردي،  8
 .157،ص4،جنيغالم،ابن قدمة  9
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 ،وعلى بطالن بيع ما في أصالب الفحولأجمع العلماء على بطالن بيع الجنين (: قال النووي 
  :، لآلتي1)نقل اإلجماع فيهما ابن المنذر والماوردي وغيرهما

عن بيعِ الْمضامين  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اِهللا   نهى:( أنه قال رضي اهللا عنهما روي عن ابن عباس  -1
2)والْملَاقيحِ وحبِل الْحبلَة

 .حبل الحبلة هو ولد ولد هذه الناقة 
وعامة الناس يشترون  - هالة المفضية إلى النزاع فإنه ال تُعلم صفته كونه ذكراً أو ُأنثى، الج -2

 .وال يعلم هل سيولد ميتا أم حيا - اإلناث
، وعن بيع 3عن بيع الحصاة ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول اهللا  (:قال رضي اهللا عنه وعن أبي هريرة -3

فالبائع ال   ،ك في وجودهوهو الش وبيع الحمل وما سينتج منه  فيه غرر أي خطر، 4)الغرر
 .وليس موجوداً حين العقد ال، فهو بيع ال يقدر على تسلميه،أيكون أم  يدري

  :نقاش وتأييد

اس لتباواضحة جلية ال ) الجنين(فإن أدلة النهي عن بيع ما في بطن الفرس بناء على ما ذكرت
الرقبة إذا  ألن ال يجوز، ،بيع الجنين منفصالًأن  الفقهاء وهو  فيها، مما يجعلني ُأؤكد ما أكده

الصوف على الغنم أو اللبن في ، فالجنين تابع ألمه كما لو بعت تابع لهابيعت فكل ما فيها 
حتى ينتهي أمد الحمل، ثم تضع الفرس، وينظر في صفة الموضع  ينتظر أنّ الضرع، وينبغي

  . تعالى أعلمواهللا ،الشراءوالبيع عقد بعد وجوده وخروجه يمكن أن يجري و الذي تضعه،

  

  

                                                           
  .157،ص4،جنيغالم،ابن قدمة . 323،ص9،جالمجموع شرح المهذبالنووي،  1
، المعجم الكبير، )هـ360: ت(سم الطبراني ،الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القا 2

  .11581ح.230،ص11،ج2القاهرة،ط، –مكتبة ابن تيمية 
أبو زيد  ك،إذا سقطت الحصاة وجب البيع بيني وبين: كان في الجاهلية تكون حصاة بيد البائع فيقول ، صاحقوله بيع ال 3

النَّوادر والزيادات ،)هـ386: ت(القيرواني، المالكي،  عبد الرحمن النفزي، ) أبي زيد(بو محمد عبد اهللا بن أ القيرواني
  .150،ص6ج،م1999، 1،دار الغرب اإلسالمي، بيروت،ط على ما في المدونة

  .1513ح،1153،ص،3،جصحيح مسلممسلم، 4



71 

 

 )بعقدين منفصلين، أو تحديد ثمنين( بيع الفرس مع الحمل :الفرع الثالث
ل الذي في بطن بكذا والحم) عين الفرس(بعتك هذه الفرس : مثاُل ذلك لو أن شخصا قال آلخر 

فهذه المسألة شبيهة بالتي  قبلها، فذاك البيع  إلى الحمل الموجود في الفرس،الفرس بكذا  وأشار 
  : باطل لعدة وجوه

والمالقيح ما في 1 )بيعِ الْمضامين والْملَاقيحِ وحبِل الْحبلَة عن( ملسو هيلع هللا ىلصمن نهى  ما ذكرت :أوالً
  .البطون

  .لعدم القدرة على تسليم الحمل: ثانياً
  .الغرر والجهالة فهو غير معلوم الصفة  ذكراً كان أم ُأنثى وال معلوم الحياة :ثالثا
  .كذلك ال يجوز بيع الجنين دون ُأمه أنَّه ال يجوز بيع الثمر قبل بدو صالحه،كما :رابعاً

وقد يكون وعليه ال يجوز مثل هذا النوع من البيوع ألنّ ذلك مما لم يخلق بعد، أو لم يتم بعد،  
 أو غير موجود، إذا بعته تتحقق الجهالة المفضية إلى النزاع، ناهيك عن وجود الغرر، موجودا

  .ع المنهي عنها في الشرع ، واهللا تعالى أعلملبيوهو من ا

  بيع عين الفرس دون الحمل :الفرع الرابع

 الحامل على أن البطنة أي) عين الفرس(بعتك فرسي : مثاُل ذلك لو أن شخصاً قال آلخر
  :على قولين في حكم بيع الفرس دون الحمل لي، ما الحكم؟ اختلف الفقهاء) الجنين(

م جواز عد ، وفيه5وقول عند الحنابلة 4والشافعية 3والمالكية 2مذهب الحنفيةوهو : القول األوّل
فإذا بِيع حيوان وكان في بطنه جنين، دخل الجنين في البيع، فيصح   استثناء الجنين من البيع

                                                           
  .11581ح،230،ص11،جالمعجم الكبيرالطبراني،  1
،لجنة مكونة من عدة جلة األحكام العدليةم62،ص5،جرد المختارابن عابدين،.175،ص5،جبدائع الصنائعالكاساني،  2

تجارت كتب، آرام باغ،  ةنور محمد، كارخان :دار النشر واويني،نجيب ه: قيتحق ،علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية
  .21،ص1ت،ج د دط، كراتشي،

 .444،ص6،ج،التاج واإلكليل لمختصر خليلالمواق، .376،ص4،جحاشية الدسوقيالدسوقي، 3
  .342،ص11،جالمجموع شرح المهذبنووي ،ال 4
دار : ،دار النشر الشرح الممتع على زاد المستقنع،)هـ1421: ت(ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، 5

  .165،ص8، جهـ 1428 - 1422، 1ط ،ابن الجوزي
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وقد قال  ،1)فالتابع  تابع(، هالبيع ويبطل االستثناء ،وما ال يصح إفراده  بالعقد ال يصح استثناؤ
: اإلناث واستثناء ما في بطونها من الحمل، كما لو قال رجل آلخرال ينبغي بيع : حمه اهللار مالك

ما في  نارين على أن تستثني لييثالثة دنانير، هي لك بد) الجنين(ثمن هذه الفرس وما في بطنها 
  .2مكروه للغرر والمخاطرة :قال مالك ،بطنها

  :وقد استدل الفقهاء بما يلي 

أي  في البيع، 4االستثناء: ، المراد بالثُنيّا3)، عنِ الثُّنَيا ِإلَّا َأن تُعلَمملسو هيلع هللا ىلصاللّه هى رسوُل ن(  -1
فإن قال بعتك  جهول، لدى الطرفين،ممعلوماً، غير  من المبيع ال بد أن يكون المستثنى

ما ال يصح ف ،هذه األشجار أو األغنام إال بعضها، فال يصح البيع ألن البيع مجهوالً
ألنه  ،استثناؤه وكذلكبالعقد ال يصح استثناؤه منه، والحمل ال يجوز إفراده بالبيع  إفراده

وفيه منفعة للبائع فيفسد  فصار شرطا فاسدا،، أي أن ولدها كعضوٍ منها بمنزلة األطراف
  .البيع

ال يجوز للبائع استثناء الحمل لنفسه ألن الحمل جار  ( :رحمه اهللا في المجموع قال النووي
  .5)على الحمل فلما لم يجز العقد على أبعاضها لم يجز ،بعاض األممجرى أ

 .كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه، وكل ما جاز استثناؤه جاز أن يقع عليه البيع -2
 .ال بد أن يكون المستثنى معلوماً، ونظراً لكون الحمل مجهوالً، فال يصح البيع للجهالة   -3

أن السيارات حزمة واحدة واستثنى سيارة، فال بد  كما لو أن شخصاً باع  مجموعة من
إن لم  ألن استثناء المجهول من المعلوم .، كاللون والنوعيكون المستثنى معلوماً ومعينا

  .ءن المستثنى صح البيع واالستثنايّيصيره مجهوال، فإن ع يعين
                                                           

 .361،ص1،جغمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرالحموي ، 1
  .372،ص2،جم مالكموطأ اإلمامالك، 2
 ، )هـ354: ت( ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي: ابن حبان، 3

المصدر  صحيح، ،)حكم االلباني.(4971ح.345،ص11ه،ج1414، 2بيروت،ط –،مؤسسة الرسالة ،صحيح ابن حبان 
  ).يتعليق األلبان( صحيح ابن حبان، السابق

 .159ص10،ج،شرح النووي على مسلمالنووي،  4

  .342،ص11،جالمجموع شرح المهذب ،النووي 5
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 له أعتق أمة( أنه  – رضي اهللا عنه - قد أجابوا على ما ورد في حديث ابن عمر -4
وال  ،قهو عقد تبرع ال يلزم  معرفة صفات المعتَبأن العتق 1)واستثنى ما في بطنها

عقد البيع فهو مبني على  أما وقد علم، يكفي، ومجرد العلم بوجوده ،تنافيه الجهالة
، ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم ال ة، فالبد من معرفة صفات المعاوضالمعاوضة

  2.بالبيع استثناؤه تق ولم يجزبالع الحمل استثناءلك  جاز لذ

  :القول الثاني

عطاء، و ،ابن سيرين، اق، وابن المنذرهريرة والنخعي، وإسح وابن عمر وأب وهو رأي 
  .،جواز صحة استثناء الحمل ين ،وفيه وابن عثيم ،أحمد  والشعبي،

وبذلك أفتى : طن، قالاستثناء ما في الب  له جاز حامالً  دابة إذا باع شخصاً(: قال اإلمام أحمد
  3. )شبيه بالبيع هو، وملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 

فكأنني بعتُ  ، أي استبقى الحمل،الحمل الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيتُ( :قد جاء في الممتعف 
ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة كل  ،يتعارض وهذا ال ،عليك شاة حائالً ليس فيها حمل

تثناء فهو استبقاء؛ ألن البائع لم يبع شيئاً، والمشتري لم يشتر شيئاً، اآلخر فيه، أما االس يشاح
غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، واالستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل، وهذا ال يضر 

  .)ستبقاء، وهناك فرق بين العوض واالالمشتري

                                                           
  .65،ص5، جرد المحتار ،ابن عابدين. 1
الشرح ،)هـ682: ت(ي، أبو الفرج، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  الحنبلابن قدامة، 2

  .239،ص،12،د،ط،د،ت،ج، والتوزيع العربي للنشر، دار الكتاب الكبير على متن المقنع
مسائل اإلمام أحمد  ،)هـ251: ت(إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج  ،ابن بهران 3
عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية : الناشر بن حنبل وإسحاق بن راهويه،ا

، )هـ319: ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، ،ذرمنابن ال.2968،ص6هـ ،ج1425، 1عودية،طالس
 .202، رقم597،ص،2هـ،ج 1408، 1،طاإلقناع 
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ن أو  يال يضر ولو كان اثن: الجواب. يمكن أن يكون الحمل أكثر من واحد :وربما يقول  قائل
غاية كما لو باعه حيواناً حائالً،  واستثناء الحمل أكثر ما يقع  في فال معاوضة فيه،  هثالثة،ألن

  .1الخيل، لكونها سريعة العدو فيريد أن يبقي من نتاجها

  :يبما يأت واستدلوا القائلون بالجواز

 . 2)ن تُعلَم، عنِ الثُّنَيا ِإلَّا َأملسو هيلع هللا ىلصنهى رسوُل اللّه (  -1

تباع األم  دون الولد، ألن البيع ( :3قال ابن المنذرفالمستثنى من البيع معلوم وهو الحمل،  
أي أن الحمل ليس داخالً في البيع، فلو .4)معلوم وال يضرهما أن يجهال ما لم يقع عليه البيع

 .جهلت صفاته ال أثر في ذلك على عقد البيع

أعتق أمة له واستثنى ما في (  –رضي اهللا عنه –ن عمر ورد عن اب ما قياساً على  -2
 .5)بطنها

  6.ؤه في البيعه في العتق صح استثناؤأن ما صح استثنا: وجه الداللة

 7)المسلمون عنْد شُروطهِم ما وافَقَ الْحقَّ من ذَِلك :(ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -3

                                                           
  .بتصرف .165،ص8ج ،الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين، 1
  ).تعليق األلباني( .نفسه المصدر،صحيح،  )نيحكم االلبا( .4971 ح،.345ص، ،11،ج،صحيح ابن حبان ابن حبان،  2
  .كان شيخ الحرم بمكة. فقيه مجتهد، من الحفاظ: بن المنذر النيسابورى، أبو بكرهو محمد بن إبراهيم : ابن المنذر 3

جماع اإل(و) األوسط في السنن( في الفقه، و )المبسوط ( منها . ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها: قال الذهبي
 ).294،ص5ج ، األعالم،الزركلي(، ) ه 319 -242: ت)... ( واالختالف 

: الناشر ،شراف على مذاهب العلماءاإل) هـ319: ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  ابن المنذر،  4
 .5245رقم ،99ص، ،8هـ ،ج1425، 1ط، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة،

،  )هـ179: ت(االمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني . 65،ص،5، ج، رد المحتارابن عابدين. 5
  .413،ص2هـ،ج 1412، مؤسسة الرسالة،دط، موطأ مالك

  .413،ص2ـ،ج موطأ مالك االمام مالك،  6
ني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحديث صحيح،األلبا.75،ص2ج، ،الصحيحين على المستدرك الحاكم، 7

  الجامع الصغير وزياداته   صحيح، )هـ1420: ت(الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري، 
  .6713،ح1132،ص2دط،دت،ج المكتب اإلسالمي، 
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مع نص أو  الشروط أي أن ما اتفق عليه من شروط يجب الوفاء بها ما لم تتعارض هذه
يدل على أنه ال تعارض، لوجود النص في رضي اهللا عنه  شرعي، وأثر ابن عمر أصل

 .الحديث السابق الذكر

  :القول األوّل :الراجح في المسألة

ز بيع الدابة واستثناء اجوأن القول األول هو الراجح  وهو بعد النظر في قول الفريقين أرى 
  :ر التاليةلألمو،لقوة أدلتهم، والحمل

العتق هو عقد تبرع ال عقد معاوضة، كما ذكر الفقهاء، على فرض كون أثر  ابن عمر   -1
بد من معرفة صفات العوض، هل  صحيحاً، وقد ذكرنا أن في عقد المعاوضة ال ت

ع فال تضر الجهالة وال بينما في العتق ليس كذلك، فهو عقد تبر تقوم مقام العوض أم ال،
 .الصفة

أي ال بد من كون  ،راده بالعقد ال يصح استثناؤه منهما ال يصح إفأن من المعلوم  -2
أنه ال يجوز بيع الجنين  المستثنى معلوماً والعكس صحيح، وقد ذكرنا في مسائل سابقة

 . منفرداً
غير دقيق، بل كلمة استبقاء تعني ) استبقاء الحمل ليس بيعا جديداً(ما قيل في عبارة   -3

 .1لى ملك البائعاستثناء الجنين وبقاءه ع
إذا كان المستثنى مجهوالً،  عاد على الباقي بالجهالة، فبطل العقد ، فربما يكون الحمل   -4

 .حياً أو ميتاً أكثر من واحد، وال يعلم إن كان ذكراً أو ُأنثى،
يمكن للمالك أن ينتظر حتى تلد ثم يبيعها حائالً، أو أن يبيعها  ،خروجاً من خالف الفقهاء -5

د صحيح دون شروط، ثم يشتري البائع الحمل الذي كان يريد أن يستثنيه مع الحمل بعق
 .أن تلده الدابة من بطن الدابة بعد

  
 

                                                           
 .353،ص3ج ،،د،ط،د،د،ت  شرح زاد المستقنع أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل ، 1
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  ما إنزاء الحمير على الخيل وحكم ما تولد منه :السابعالمطلب 

  :معنى اإلنزاء لغةً واصطالحاً: الفرع األول

، ) وثَب( :، كعلُو،  ونَزواناً، محركةً، ونُزوازاء، بالضمنَزا  ينْزو نَزواً بِالْفَتْح،  ونُ :نزاء لغةاإل
وخَص بعضهم بِه الوثْب ِإلَى فَوق، ومنْه نَزو التَّيس؛ ولَا يقاُل إالَّ للشَّاء، والدواب والبقَرِ في 

  .2وثَبتُ: نَزوتُ على الشيء: ويقاُل ،1معنى السفاد

   :اصطالحاًاإلنزاء 

، يقال ارتكاب الحمر  على الخيل :فاإلنزاء، صطالحي عن المعنى اللغوييخرج المعنى اال ال
  . 3نثى إذا وثب وركب عليهاكر على اُألء الذَزنَ

  :نزاءمشروعية اإل: انيالفرع الث
  على مشروعية اإلنزاء ومن األدلة  

بغْلَةٌ،  ملسو هيلع هللا ىلصيتْ ِإلَى رسوِل اللَّه ُأهد:( قال رضي اهللا عنهعن علي بن أبي طالب ما ورد  -1
يلا، فَقَاَل عهبكوُل اللَّ: فَرسقَاَل ر ،هذثُْل هِل لَكَانَتْ لَنَا ملَى الْخَيع يرملْنَا الْحمح ملسو هيلع هللا ىلصه لَو 

:ونلَمعلَا ي ينالَّذ ُل ذَِلكفْعا ي4)ِإنَّم.  
أي إنزاء الحمير  -  فلو كان هذا الفعل ،أخذها وركبها  ملسو هيلع هللا ىلصي  َأنّ النَب الشريف الشاهد في الحديث

  .5، حتى يمتنع الناسحراما لما ركبها - الخيل على
 ملسو هيلع هللا ىلص واللَّه ما اخْتَصنَا رسوُل اللَّه(:أنه قال رضي اهللا عنهوعن ابن عباس  ما ورد أيضاً-2

النَّاسِ ِإلَّا بِثَلَاثَة وند ءبِشَي :»نَا َأنرَأم  رمالْح لَا نُنْزِيقَةَ، ودلَا نَْأكَُل الص َأنو ،وءضبِغَ الْونُس
  .6)علَى الْخَيِل

 ملسو هيلع هللا ىلصكَان رسوُل اللَّه (: أنه قال رضي اهللا عنهعن ابن عباس  في رواية بنفس المعنى عند أحمد 
تَصنَا دون النَّاسِ بِشَيء لَيس ثَالثًا، َأمرنَا َأن نُسبِغَ عبدا مْأمورا، بلَّغَ واللَّه ما ُأرسَل بِه، وما اخْ

                                                           
  .218،ص3،ج، لسان العربابن منظور و الذكر على األنثى،نز :السفاد  11

  .65،ص40،جتاج العروس، زبيديال 2
  .242،ص12جية،اية شرح الهدابن، الالعيني 3
  . ، صحيح)حكم األلباني(،باب التشديد في حمل الحمير على الخيل.3580،ح224،ص6،جسنن النسائيالنسائي،  4
تحفة األحوذي بشرح جامع  ،)هـ1353: ت(عبد الرحيم المباركفورى  من بنالمباركفوري، أبو العال محمد عبد الرح 5

  .290،ص5،دط،دت،ج، دار الكتب العلمية ،بيروتالترمذي
  .صحيح) حكم األلباني.( ملسو هيلع هللا ىلصباب بيان ما روي عن رسول اهللا.3581،ح،224،ص6، جسنن النسائيالنسائي،  6
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النهي في الحديث ل وعل، 1 )الْوضوء، وَأن لَا نَْأكَُل الصدقَةَ، وَأن لَا نُنْزِي حمارا علَى فَرسٍ
  .2)َأن تَكْثُر فيهِم ن الْخَيَل كَانَتْ في بني هاشمٍ قَليلَةً، فََأحببأ( :الشريف

اختص بني هاشم بالنهي، فظل الحكم العام على  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : في الحديث الشريف وجه الداللة 
  .3جواز اإلنزاء باقياً لغيرهم

  : حكم اإلنزاء عند الفقهاء  :الفرع الثالث
ار على الفرس مع على جواز إنزاء الحم: 7الحنابلةو 6الشافعية 5والمالكية  4اتفق فقهاء الحنفية

ولكن األفضل ، في اإلنزاء ال إثم وال حرج الكراهة، وقال المالكية ال بأس بذلك، بمعنى أن
مرغب مندوب إليه، لما في  والترك). البغال( من المتولد منها أي  8، ألنه ال نسلتركهواألولى 

  .10ة الخيل وضعفهاوقال الشافعية أن سبب الكراهة قد يؤدي إلى قل  9جر،ارتباط الخيل من األ
  : هة باألمور اآلتيةوعلل الفقهاء الجواز مع الكرا

  .لما كان إنزاء الحمير على الفرس عليهابأنه لوال رغبة الناس في البغال وركوبهم  :أوالً

                                                           
 ،4ج ،الترمذي صحيح وضعيف سنن، )هـ1420: ت( األلبانيمحمد ناصر الدين  حديث حسن صحيح ،األلباني، 1

  .1701،ح201ص
 .مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب.1977، ح،438،ص،3، ج،مسند أحمداحمد،  2
  .290،ص5، ،جتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،المباركفوري 3
  .234،ص8،جالدقائقبحر الرائق شرح كنز اليم، جبن ن، ا242،ج،صية، العناية شرح الهداالعيني 4
  .54،ص،18،ج،البيان والتحصيلبن رشد، ، ا286،ص13ج.، الذخيرةالقرافي 5
  .476،ص6،جالنجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري، ،194،ص4،جمغني المحتاج الشربيني، 6
 شرح منتهى،) هـ1051: ت(،البهوتي،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى  7

داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  وبأ. 243ص ،3ج ه،1،1414، طالم الكتب، عاإلرادت
 ،1ج ،ه1420، 1ط ، مكتبة ابن تيمية، مصر،مسائل اإلمام احمد ،)هـ275: ت( ،بن عمرو األزدي السَجِستانيا

  . ، باب حذف الخيل واإلنزاء عليها1503ح ،315ص
نجاب، إتزاوح و  لكي يحدثفوهذا األمر متعلق بالكروموسومات،  ،منها جب سواء اإلناث أو الذكورنالبغال  التُنّ أأي  8

 ، 46اإلنسان  خلية  مثالً  عدد كروموسوماتف ،اًوالبد أن يكون العدد زوجي ،فإن أي خلية فيها عدد  من الكروموسومات
 حدهما يصبحوعند ات ، كروموسوماً 23 منوي يحتوي على،والحيوان ال23وهو نصف العدد تحتوي علىوالبويضة 

ا الحصان فعدد أم .كروموسوماً 46هو ، يعني رجعنا لنفس العددحيةي خلية أوهو العدد في  اً،كروموسوم 46العدد
 ،ستار تيمز .أعلم الى،واهللا تع ةعقيم يينقسم، ولهذا لسبب ه الوهو 75مجموعوال43والبغل،32الكروموسومات 

)www.startimes.coms.( 
  .54،ص18،جالبيان والتحصيلابن رشد،  9

  476،ص6،جالنجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري، ،194،ص4،جمغني المحتاج الشربيني، 10
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هم فأحب أن في إنزاء الحمير على الفرس لبني هاشم كان بسبب قلة الخيل في ملسو هيلع هللا ىلصأن نهيه  :ثانياً
  .1)ن الْخَيَل كَانَتْ في بني هاشمٍ قَليلَةً، فََأحب َأن تَكْثُر فيهِمبأ( :علل ، وهذا مايكثر فيهم

هو قوله و النهي هنا نهي أدب وإرشاد،( صاحب كتاب البيان والتحصيل،: 2وقال محمد بن رشد
3)ِإنَّما يفْعُل ذَِلك الَّذين لَا يعلَمون( ملسو هيلع هللا ىلص

ال يعلمون قدر الثواب في ارتباط  الذين أي إنما يفعل ذلك 
  4).الخيل في سبيل اهللا فيزهدون في ذلك

  .واقتناها ملسو هيلع هللا ىلصلو كان اإلنزاء حراماً لما ركبها النبي : ثالثاً

ردوا على من قال أن جواز الركوب ال يلزم جواز اإلنزاء، بأن هذا الفعل كان منتشراً في  :رابعاً
  .ل على الجوازالنهي، فد ملسو هيلع هللا ىلصعنه  وظاهراً، ولم يرد ملسو هيلع هللا ىلص زمنه

 نسل له، واألفضل ترك إنزاء الحمير على الخيل ألن المتولد منهما وهو البغل ال ينجب فال: قلت
  .واهللا تعالى أعلم بمعنى أنه ال يمكن استثماره باإلنجاب، بخالف الخيل،

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب.1977ح،438،ص،3، جمسند أحمداحمد،  1
وهو جد ابن رشْد . من أعيان المالكية. اعة بقرطبةقاضي الجم: هومحمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد: ابن رشد 2

في  )البيان والتحصيل (و  ) في األحكام الشرعية(و) المقدمات الممهدات: ( تآليف، منها ، له)محمد بن أحمد(الفيلسوف 
ج ألعالم،االزركلي، ،)ه 520:ت(و مولده ووفاته بقرطبة  ،)الفتاوى ( و) مختصر شرح معاني اآلثار للطحاوي(،و الفقه 

 .317،ص5
  . ، صحيح)حكم األلباني(،باب التشديد في حمل الحمير على الخيل.3580،ح224،ص6،جسنن النسائيالنسائي،  3
  .54،ص18،جالبيان والتحصيلابن رشد،  4
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  المبحث الثاني
  )جاء الخيلوِ(حكم خصاء الخيل

  :اءواصطالح الفقه مفهوم الخصاء في اللغة : المطلب األول 
واحدةُ الخُصى، : الخُصي والخصي والخُصيةُ والخصية من َأعضاء التَّنَاسِلمنه  :لخصاء لغةًا

خُصى عمالْجيانِ  ويتانِ وخُصصةُ خيالتَّثْن1و صاءةُ : والخى الشاةُ والداب2هو َأن تُخْص .  
 الفحل رضاً شديداً بحيث يذهب شهوة الجماع عند الذكر،وعملية الوجاء، هو أن ترض أنثيا 

  .، أي تدق عروق الخصيتين بين حجرين، والخصيتان بحالهماوجأ العروقتوقيل 
هي إجراء عملية للفحل، بحيثُ يوضع له مخدر كلي  أما الطريقة الحديثة المتبعة في عصرنا،

 ادون السنتين فإنه يتم تخديره تخدير اًروأما إن كان الفحل صغي ومن ثم يتم استئصال الخصيتين،
  .تشكل  العملية خطراً على الحصان ، وفي كلتي الحالتين الاال كلي اموضعي
  : اصطالحاً الخصاء

والخصاء هو  ،3فالخصي هو من سلت خصيتاه صطالحي عن المعنى اللغوييخرج المعنى اال ال
   .5ي نزع خصيتيهفالخصاء بالكسر ،أ ،4قطع األنثيين مع بقاء الذكر

    :وحكمته مشروعية الخصاء: المطلب الثاني
ِإذَا َأراد َأن ( كان ملسو هيلع هللا ىلصأنّ رسوَل اهللارضي اهللا عنه  ماورد عن أبي هريرة: الشريفة من السنة

َأحدهما عن ، فَذَبح 6يضحي، اشْتَرى كَبشَينِ عظيمينِ، سمينَينِ، َأقْرنَينِ، َأملَحينِ موجوءينِ

                                                           
  .فصل الخاء المعجمة.229،ص،14،ج، لسان العربورظابن من 1
 .555،ص،37،ج،تاج العروسالزبيدي،  2
دار الكتب  ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق، )هـ1005ت (ين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ابن نجيم، سراج الد 3

  .241،ص،2ه،ج،1422، 1العلمية،ط،
  .340،ص،9،ج،الحاوي الكبير، اورديالم 4
  .57،ص،6،ج،العناية شرح الهدايةالبابرتي،.281،ص،3،ج،ِ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي،  5
ن، والخصاء شق  الخصيتين االعروق والخصيت) ترض(أي منزوعي الخصيتين،والوجاء،هو أن توجأ :موجوءين، 6

: ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي :انظر. واستئصالهما
- دمشق (، دار قتيبة )باكستان -شي كرات(جامعة الدراسات اإلسالمية : الناشرون ،معرفة السنن واآلثار ،)هـ458

 18936ح ،24ص ،14ج ه،1412 ،1ط ،)القاهرة K المنصورة(، دار الوفاء )دمشق ،حل(، دار الوعي )بيروت
  .باب، االختيار لمن أراد أن يضحي .18940ح.
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آِل م نعو ،دمحم نع الْآخَر حذَبلَاغِ، وبِالْب لَه شَهِدو ،يدحبِالتَّو ،ِللَّه شَهِد نِلم ،هتلَّى ُأمص دمح
لَّمسو هلَي1)اُهللا ع.  

ليضحي  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي الشاهد في الحديث الشريف، أنه لو كان الخصاء حراماً ،أو عيباً حتى لما كا
  .، واهللا تعالى أعلم2مشروعيتهبكبشين موجوءين البتة، وهي قربى هللا، فدل ذلك على 

وينفي  لها، أحسنومن فوائد الخصاء أنَه يفيد اللحم بحيث ينزع اُألنثَيينِ من الدابة وذلك      
د في لحمه أنفع ما زا: حنيفة عن التضحية بالخصي؟ فقال وئل أبس. عنه الزهومة وسوء الرائحة

  3.مما ذهب من خصيتيه
الشرسة، أو تسمين أو ترويض الخيل  ومن فوائده أيضا تهدئة الحصان لتدريب األوالد، 

  .أقوى على العمل الحصان حتى يصبح
  :حكم الخصاء عند الفقهاء :المطلب الثالث

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
  :لخصاء الخي جوازالقائلون ب: أوالً

وقيدوه بالمنفعة، وقالوا ال  بأس إذا كان  ،إلى جواز خصي البهائم :5والشافعية4فقد ذهب الحنفية 
وقال .وسوء خلقه فال بأس به 6هضاضعما خيف  :فيه منفعة للناس والبهيمة ،وبه قال عطاء

                                                           
: ت(محمد ناصر الدين األلباني  ،صحيح   .ملسو هيلع هللا ىلص رسول أضاحي باب.3122ح.1043،ص2جماجة، ابن سنن، ماجة ابن 1

 الرجل باب ،448،ص9ج ،البيهقي سنن البيهقي،.3122،ح122،ص7ججة،سنن ابن ماوضعيف صحيح  ،)هـ1420
  .بيته أهل وعن نفسه عن يضحي

  .10،ص10،جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر الغسقالني، 2
  .80،ص5،جبدائع الصنائعالكاساني،  3
  .232،ص8،جالرائق شرح كنز الدقائق البحر ابن نجيم، 4
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح رافعي،،ال133،ص،6،ج،كفاية النبيه في شرح التنبيه ابن الرفعة، 5

 .418،ص7،جالكبير
6  اضضها النَّاسالعضواب،: ، بالكسرأي عّا،: يقال يكون في الدهنَانتْه بَأسموكَد ،رمالح تْهضضتاج الزبيدي،  ع

  .59،ص1ج ،، تهذيب اللغةزهرياأل.443 ص، ،18ج، ،العروس
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ا لو تُركت الفحول ألكلت بعضه: مثله، وقال: ال بأس بخصاء الدواب،وقال ابن سرين: الحسن
  .1بعضاً

ِإذَا َأراد َأن ( كان ملسو هيلع هللا ىلص أنّ رسوَل اهللارضي اهللا عنه الحنفية بما جاء عن أبي هريرة استدلوقد 
، فَذَبح َأحدهما عن 2يضحي، اشْتَرى كَبشَينِ عظيمينِ، سمينَينِ، َأقْرنَينِ، َأملَحينِ موجوءينِ

لَّه، بِالتَّوحيد، وشَهِد لَه بِالْبلَاغِ، وذَبح الْآخَر عن محمد، وعن آِل محمد صلَّى ُأمته، ِلمن شَهِد ِل
لَّمسو هلَي3)اُهللا ع.  

،بل  أن الخصي في األضحية غير مكروهو الحديث الشريف فيه داللة على  جواز خصاء البهائم،
ليس بعيب، ومن المعلوم أن  )الخصيتين(النقص أنو ،)الموجوء(فيه جواز التضحية بالخصي 

لما كان إذاً  ،حراماًالحيوان  إخصاء كان أن تكون سالمة من العيوب، فلو: من شروط األضحية
  .كل، وألن ذلك العضو ال يؤالبتة ليضحي بكبشين موجوءين ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي 

  .هصيبه، ال يلزم جواز الفعل، أي خن جواز التضحية إ: وربما يقول قائل

فتكوى بالنار ألجل المنفعة للمالك، وعليه  ملسو هيلع هللا ىلصبأن البهائم كانت تكثر في زمنه : أجاب الحنفية
  .يجوز خصي الدابة لتعود المنفعة للمالك

  :ةبشروط ثالث   فقد أجازوا خصاء البهائم: 4الشافعية أما 

ال  اً فإنهكبير كبير،ثم لوكانال قارنةً معم قد يكون األلم قليالً. أن يكون من صغار البهائم -1
  .أما كبار البهائم فال يجوز خصاؤهما للنهي المذكور .ينفع اللحم

                                                           
) هـ235: ت(أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي  :ابن أبي شيبة 1

من رخص في : باب ،423ص، ،6ج ،ه1409، 1ط، الرياض، –مكتبة الرشد : الناشر ،المصنف في األحاديث واآلثار
  .خصاء الخيل

  
، 448،ص9، جسنن البيهقيالبيهقي،  ،ملسو هيلع هللا ىلصباب أضاحي رسول  .3122ح.1043،ص2ج سنن ابن ماجة، ،ابن ماجة 3

 .باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح لرافعي،،ا133،ص،6،ج،كفاية النبيه في شرح التنبيه ابن الرفعة، 4

  .418،ص7،جالكبير
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  .، ويحرم ما ال يؤكل لحمه مطلقاًأن يكول مأكول اللحم لطيب لحمه -2
  .أعلم تعالى واهللا،مخافة هالكه 1.أن يكون في زمان معتدل وإال حرم  -3

  .خصاء الخيل بكراهة ونالقائل: ثانياً

، وقالوا بالكراهة، باعتباره غير مأكول إخصاء الخيلعدم جواز إلى  ،3لحنابلةوا، 2ذهب المالكية
خصاء إالبأس ب :،وقال مالكونحوه الغنمك اللحم، وجواز إخصاء مأكول اللحم من غير كراهية،

  . وقال الحنابلة يكره في الخيل وغيره .وخبث 4الخيل إذا كلب

  :واستدلوا

، 5، عن صبر الروح ملسو هيلع هللا ىلص نهى رسول اهللا: (قال  عنهرضي اهللاروي عن ابن عباس  بما   -1  
وقد استثني الغنم، أو . نهي عام في كل البهائم الشريف النهي في الحديثو. 6)وخصاء البهائم

ألن الغاية من خصي فحول الغنم اللحم لألكل، فخصاؤها ينفع اللحم ،بخالف الخيل ، األنعام
عفها وقد يقطع نسلها، ناهيك عن القول بكراهية فالغاية منها الركوب والجهاد، فخصاء الخيل يض

                                                           
=  تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،)هـ1221: ت(مر البجيرمي المصري الشافعي ، سليمان بن محمد بن عالبجيرمي 1

 .336،ص4،جهـ1415 ،دار الفكر،دط: حاشية البجيرمي على الخطيب،الناشر
المقدمات ،)هـ520: ت(ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،. 286،ص13،جالذخيرةالقرافي،: انظر. 2

  فصل في وسم األنعام والدواب.472،ص3جهـ ، 1408، 1الغرب اإلسالمي،ط، دار الممهدات
الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو  3

السيوطي،  ،156،ص4جدت، لبنان،دط،ت، المعرفة بيرو ردا ،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،)هـ968: ت(النجا ،
،مطالب أولي النهى ) هـ1243: ات( ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

  .664،ص5هـ، ،ج1415، 2ط،في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي
، الزبيدي، ذي يحدث عن الكلبأصابها مثل الجنون ال :، أيكلبت اإلبل كلبا :يقال ،سعار وداء شبه الجنونهو : الكَلَب 4

  .723،ص1جتاج العروس،
  .271،ص17،ج،تاج العروسآبادي وكلُّ من حبس شَيئاً فقد صبره، الفيروز: الحبس: الصبرِ 5
 7ج ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة األلباني، الحديث صحيح.19790 ،ح40،ص10ج ،برىالك السنن البيهقي، 6

  .3186،ح186،ص
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: وقال بعض الفقهاء. فعند المالكية لحم الخيل مختلف فيه بين الحرمة والكراهة لحم الخيل،
  .1اإلخصاء صبر شديد

م بما يفيد النهي عن خصاء الخيل بلفظ خاص والبهائ رضي اهللا عنهورد عن ابن عمر     -2  
فيه نماء : وقال ابن عمر، عن إخصاء الخيل والبهائم ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي  نهى(  :بلفظ عام، حيثُ قال

الحديث في سنده ضعف لكن له طرق أخرى تجعله .3)ال تقطعوا نامية خلق اهللا( :وقال .2)الخيل
  4.بمجموع طرقه بمرتبة الحسن على أقل الدرجات

ُمَرن� ( :أنَّه قال في قوله تعالى رضي اهللا عنهروي عن ابن عباس  -3
َ

ُمَرن� َول
َ

ُمَرن� َول
َ

ُمَرن� َول
َ

ن� َول ُ ن� ُهْم فَلَيَُغّيِ ُ ن� ُهْم فَلَيَُغّيِ ُ ن� ُهْم فَلَيَُغّيِ ُ ِ     ُهْم فَلَيَُغّيِ َق ا=�
ْ
ِ َخل َق ا=�
ْ
ِ َخل َق ا=�
ْ
ِ َخل َق ا=�
ْ
 5)َخل

 :ه قالي عنه أنوور كأنه اعتبر خصي البهائم معصية أمر بها الشيطان، يعني خصاء البهائم،
  .6البهائم مثلةٌ يخص

  . 7إلى أهل مصر ينهاهم عن إخصاء الخيل  مه اهللاحر ز وكتب عمر بن عبد العزي  -4 

  .ية، والشافعية، والحنابلة، بجواز خصاء الدابة للمصلحةقول جمهور الحنف :الراجح في المسالة

حيث قال سبحانه  من المعلوم أن اهللا تبارك وتعالى خلق ما في الكون وسخره لإلنسان،ف 
َر لَُكْم َما ِف :  (وتعالى َر لَُكْم َما ِف وََسخ� َر لَُكْم َما ِف وََسخ� َر لَُكْم َما ِف وََسخ� رِْض َجِيًعا ِمنْهُ     وََسخ�

َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال رِْض َجِيًعا ِمنْهُ الس�
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال رِْض َجِيًعا ِمنْهُ الس�
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال رِْض َجِيًعا ِمنْهُ الس�
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال ومما سخر اهللا لنا األنعام  ،8)        الس�

                                                           
 ،مسند أبي يعلى، )هـ307: ات(يعلى، أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي ابو  1

 .2497،ح476،ص4ه،ج1404دار المأمون للتراث، دمشق، 
  .من رخص في خصاء الخيل: باب ،423ص ،6،ج1409 ،المصنف في األحاديث واآلثار: ابن أبي شيبة 2
 ...االختيار لمن أن يضحي: باب. 24،ص14ج السنن،معرفة اآلثار وهقي، يالب 3
المكتب اإلسالمي غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام ،)هـ1420: ت(محمد ناصر الدين األلباني : األلباني  4
  .482،ح280ص، 8،ج3ط ،1405 ، بيروت، 
  . 119 :اآليةم، سورة األنعا 5
  .18944ح،25،ص14السنن، جمعرفة اآلثار هقي، يالب 6
  .423،ص1،جواآلثار مصنف األحاديث ابن أبي شيبة، 7
  .13 اآلية :سورة الجاثية 8
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نَْعاَم َخلََقَها لَُكمْ  :(األصل مخلوقة لإلنسان، قال سبحانه وتعالىوهي في 
َ ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكمْ َوال
َ ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكمْ َوال
َ ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكمْ َوال
َ ْ
ٌء َوَمَنافُِع     َوال

ْ
ٌء َوَمَنافُِع فِيَها دِف
ْ

ٌء َوَمَنافُِع فِيَها دِف
ْ

ٌء َوَمَنافُِع فِيَها دِف
ْ

فِيَها دِف

ُكلُونَ 
ْ
ُكلُونَ َومِنَْها تَأ
ْ
ُكلُونَ َومِنَْها تَأ
ْ
ُكلُونَ َومِنَْها تَأ
ْ
  .1) َومِنَْها تَأ

إزالة وكبح جماح : فمنفعة اإلنسان ،وللبهيمة وعليه يكون إخصاء الدابة فيه منفعة لإلنسان
  .يمين موجوءينظبكبشين ع ملسو هيلع هللا ىلصقد ضحى النبي، وتسمينها: البهائم مأكولة اللحمومنفعة  الخيل،

  :بشروط خصي الدابة مأكولة اللحم  جواز ميُلوبناء على ما ذكر فإني أ

  .إذا كلب أو خبثكدفع الضرر  أن تكون هنالك منفعة :أوالً

ألنه أخف ألماً كما هو الحال في ختان .أن يكون اإلخصاء في الصغر إذا كان ينوي السمن:ثانيا
  .  الصغير

  .واألقل تعذيباً وألماً، كالتخدير، والجراحة، ونحوها عاة الطريقة األنجحمرا: ثاثال

  .أن ال يكون إخصاء الخيل بالذات لمنع التكاثر والنماء :رابعاً

واهللا  .أن تكون هناك مصلحة معتبرة شرعاً في إخصاء الخيل، سواء للمالك أو للخيل: خامساً
  .تعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .5 اآلية:النحل سورة  1
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  ل الثالثالفص

  المسابقات بين الخيول وضوابطها

  :وفيه ثالثة مباحث

  المسابقة ومشروعيتها:  المبحث االّول

  المسابقات بين الخيول: المبحث الثاني

  الجائزة ومشروعيتها في السباق :المبحث الثالث
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  المبحث االّول

  المسابقة ومشروعيتها  

  الحاًتعريف المسابقة لغةً واصط :المطلب اّألول
وقد  بقَ،صدر سبقُ مبق بسكون الباء، والسمشتقَّةٌ من السّ: ابقة لغةًمسالريف تع :الفرع األوّل  

  .، والسوابِقُسباقء، والجمع االيوفي كُلِّ ش في الجريِ 1ةُأي تقدمه، والقُدم سبقه،
َأنَا سابِقُ (:ملسو هيلع هللا ىلص قوله: الشريف وفي الحديث 2وسابقتُه فسبقتُه، واستبقنا في العدوِ أي تسابقنا،

يعنى السابق إلى  3)الْعربِ، وسلْمان سابِقُ الْفُرسِ، وبِلَاٌل سابِقُ الْحبشَة، وصهيب سابِقُ الرومِ
وسابقتُ بينها إذا  ،وسبقت الخيُل اإلسالم، والعرب تقوُل ِللذي يسبقُ من الخَيل سابقٌ وسبوق،

لتها يسبقأرسأيه عليها فُرسانُها ِلتنظرا و.  
فمن سبق أخذه،  الذي يوضع بين أهِل السّباق كالنِّضال والرِّهان في الخيِل، 4الخطَر: والسّبق هو

أي تسابقا إليه، : إذا جلّى، أي جاء قبل األفراس، واستبقا الباب: وسبق الفرس في الحلبة
يجتهد كلُّ واحد منه ،وابتدراه بهسبِقَ  صاح5ما أن ي.   

التقدم والتفوق والفوز في : فالمسابقة هي التنافس بين المشاركين لتحقيق الفوز، والسّبق هو 
  .التنافس

                                                           
، دار ومكتبة العين، )هـ170: ت(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ، دي،يالفراه 1

  .85ص ،5ج ت، د ط، د الهالل،
 5ج ،)دييالفراه( السابقصدر المانظر  .باب القاف، فصل السين ،151 ،ص ،10،ج ،العرب، لسان ابن منظور 2
  .،85ص،
وضعفه ابن حجر في ،6408 ،ح73،ص 7ج  المهرة ةريالخاتحاف الحديث اسناده ضعيف كما قال البوصيري في   3

وقال فيه ابن عدي  .1315،ح89،ص1ه األلباني في ضعيف الجامع ،جوضعف3852،ح 648،ص،15،ج، المطالب العاليه
ذخيرة ، وقال ابن القيسراني في ، 505، ص8ابراهيم ليس هو بالمعروف  ج فيه يوسف بن: الرجال ضعفاءفي  الكاملفي 

وجاء الحديث في رواية أبي امامة  ، 748،ح498،ص،1،ج)عنده عجائب(البخاري قال  فيه يوسف بن ابراهيم،: الحفاظ
 الزوائدمجمع ). 9/308(سنده حسن : غير أن الهيثمي قال. منكر فرد): 8/530( سيرالالباهلي، وقال فيها الذهبي في 

،  در السحابة في مناقب القرابة والصحابةوحسن الشوكاني في  ،14928، وح14927،وح 14859،ح155، ص،9ج
  .372ص،

أي الذي . جد عند السّبقما يو أو هو.141،ص،1،ج،القاموس المحيطهوالسبق الذي يناضل عليه،الفيروزآبادي، :الخطر 4
،الشركة حلية الفقهاء،) هـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ، ، ،يتراهن عليه، الرازي

  .204ص،1هـ ،ج1403، 1بيروت،ط   Kالمتحدة للتوزيع
  .، مادة،س ب ق 430 ،ص25 ،جتاج العروسالزبيدي ،  5



87 

 

  :المسابقة اصطالحاً :الثانيفرع ال
  :على النحو التاليهنالك تباين بين العلماء في اصطالح المسابقة 

إن : جُل صاحبه في الخيِل أو اإلبِل،  ونحو ذلك فيقولأن يسابق الر :المسابقة هي :قول الحنفية
  .1سبقتك فكذا، أو إن سبقتني فكذا، ويسمى أيضا رهانا

أو الجعل  ،2وهو المال الذي يوضع بين أهل السباق مشتقة من السبق،:  لمسابقةا :قول المالكية
والذي يدل على العملية  ، فنُسبت المسابقة عندهم إلى المال مجازاً،3الذي يجعل بين أهل السباق

  .التنافُسية ضمناً
ال سبق إال في : وقد قال مالك  7وسبق على األقدام، 6، ونصٍل5وحافرٍ ،4خفوتكون المسابقة في 

  .8الخيِل والرمي ألنَّه قوة على أهِل الحرب
. علوماًالمسابقة هي أن يسبق بين الخيِل إلى غاية معلومة، فيجعل للسابق شيئا م: قول الشافعية

 رِهان،: إال أن مسابقةّ الخيِل تختَص بأن يقال لها والسهام ،على الخيِل تُطلق المسابقة و9
    .11ونضال 10مناضلة: ومسابقةُ  السهامِ يقال لها

                                                           

بدائع الصنائع في ترتيب  ،)هـ587: ت( ،بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيالكاساني، عالء الدين، أبو  1 
  .206 ،ص6 هـ ،ج1406، 2 الكتب العلمية،ط الشرائع، دار

 .209ص  ،2،ج،الشرح الكبيرالدسوقي 2
 .323 ،ص2 ،جحاشية الصاوي الصاوي، 3
  .81ص ،9 ،جلسان العربابن منظور،.لبعيرل :خفال 4
  .، نفس الموضعمصدر السابقال.لفرسل :حافرال 5
 .مادة نصل.494ص،30ح،تاج العروسالزبيدي،  حديدة السهم والرمح،: النصل 6
، )هـ897ت (، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي،  مواقال   7

  .610ص،4 هـ،ج1416، 1،دار الكتب العلمية،طالتاج واإلكليل لمختصر خليل
الكافي في فقه ،)هـ463: ت(،القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  8

ابن عسكر . 489،ص1هـ،ج1400، 2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية،ط،أهل المدينة
رشاد إ ،)هـ732: ت( ،أو أبو محمد، شهاب الدين المالكيي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغداد: البغدادي
 ،د3 ط، لبابي الحلبي وأوالده، مصرأشركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،لى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالكإالسالك 

  .140،ص1ت،ج
9 المهـ264: ت(ني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني ز(،مختصر المني ز،)حقا باألم مطبوع مل

 .395 ص ،8ج هـ،1410،بيروت ه، دار المعرف)للشافعي
 .مادة نضل.،665ص11ج ،لسان العرب ، ابن منظور،ة  في الرمياالمبار:المناضلة 10
. 583ص ،9ج ،النجم الوهاج في شرح المنهاج الدميري، .334ص ،11ج ،كفاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة،  11

اللباب في فقه ، )هـ415: ت(أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعي، المحاملي، 
  .382ص،1هـ،ج1416، 1ط ،، دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعوديةالشافعي
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، والطيور، وغيرها 1كالسفُن، والمزاريقهي المجاراة بين الحيوان ونحوه،  :قول الحنابلة
قدامِ، وبكلِّ الحيوانات، كالبقرِ والفيلة بغير جعل، وفي الخيِل واِإلبِل وعلى األ كالرماح واألحجار،

  .2والبغاِل والسهام بِجعٍل
عقد بين طرفين : (من خالِل تعريفات الفقهاء يبدو أنهم  متفقون على أن المسابقةَ هي: الخالصة

تعطى للسابق )  جعل(ائزة ، دون مال، أو بمقابل جرفة المتقدمأو نظراء، تكون فيها المنافسة لمع
  .، واهللا تعالى أعلم)من الجهة المنظمة للسباق كل بحسب مرتبته

  مشروعية المسابقة :ب الثانيالمطل

  .في القرآن الكريم: الفرع األوّل

ةٍ َوِمن    (:األصل في إباحة السبق والرمي قوله تعالى :أوّالً ا اْستََطْعتُْم ّمِن قُو� ُهْم م�
َ
 ل

ْ
وا ِعد3

َ
ةٍ َوِمنَوأ ا اْستََطْعتُْم ّمِن قُو� ُهْم م�

َ
 ل

ْ
وا ِعد3

َ
ةٍ َوِمنَوأ ا اْستََطْعتُْم ّمِن قُو� ُهْم م�

َ
 ل

ْ
وا ِعد3

َ
ةٍ َوِمنَوأ ا اْستََطْعتُْم ّمِن قُو� ُهْم م�

َ
 ل

ْ
وا ِعد3

َ
ّرِبَاِط ّرِبَاِط ّرِبَاِط ّرِبَاِط     َوأ

ِ وََعُدو�ُكمْ  َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعْدو� ا=�
ْ
ِ وََعُدو�ُكمْ ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعْدو� ا=�
ْ
ِ وََعُدو�ُكمْ ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعْدو� ا=�
ْ
ِ وََعُدو�ُكمْ ال َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعْدو� ا=�
ْ
  .3)ال

موضع الدليل من هذه اآلية أنه لما أمر بإعداد الرمي والخيل للعدو في حربه، : (قال الماوردي
  .4)وذلك ال يكون إال بالتعليم والثقة بالسبق واإلصابة، فدل على إباحة ما دعا إليهما

بَانَا إِن�ا ذََهبْنَا نَْستَبِقُ :(ىقوله تعال: ثانياً
َ
وا يَا أ

ُ
بَانَا إِن�ا ذََهبْنَا نَْستَبِقُ قَال

َ
وا يَا أ

ُ
بَانَا إِن�ا ذََهبْنَا نَْستَبِقُ قَال

َ
وا يَا أ

ُ
بَانَا إِن�ا ذََهبْنَا نَْستَبِقُ قَال

َ
وا يَا أ

ُ
، سواء كانت 6أي نتسابق ، وقيل نتنضل السهام 5)قَال

فالغاية واحدة وهي  عون  للجسم، وتقوية  المسابقة بالرمي ،أو على الفرس، أو على األقدام،
لى ع - ÷-على العدو في الحرب، وقد دلت اآلية الكريمة على أنهم أخبروا النبي يعقوب 

                                                           
زراق زرقا إذا طعنه أو رماه به، وقد زرقه بالم. ةنزقصير وهو أخف من العالالرمح : جمع مزراق وهو من الرماح 1

ابن القاسم، محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد اهللا، شمس الدين . 139،ص،1،ج،لسان العربر،ابن منظو: انظر
الجفان : ، الناشرفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب،) هـ918: ت(الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي ،

  .313، ص،1هـ ، ج 1425، 1ط،،لبنان –ة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت والجابي للطباع
) هـ1135: ت(،ابن أبي تغلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيباني   2
 ، المغنيابن قدامة. 437ص،1هـ،ج 11403، مكتبة الفالح، الكويت،ط، نيل المآرب بشرح دليل الطالب،

  .47ص،4،ج ،  كشاف القناعالبهوتي.466،ص،9،،ج
  .6:اآلية: األنفالسورة   3
  .180ص15K،جالحاوي الكبيرالماوردي،  4
  .17:اآلية: ة يوسفرسو 5
  .145،ص9 ،جتفسير القرطبيالقرطبي،  6
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ما لم  - 1وشرع من قبلنا . سبقهم ولم ينكر عليهم السبق، فدل على إباحة السبق في شرعه
يستأنس به في شرعنا، ويعد شرع من قبلنا مساعداً لالجتهاد   - يخالف شرعنا، ولم يرد نسخ له

  .الفقهي

  :وقد وردت المسابقة ومشتقاتها في القرآن الكريم منها

 َسابُِقوا َسابُِقوا َسابُِقوا َسابُِقوا (: قوله تعالى - 1
َ

 إِ{
َ

 إِ{
َ

 إِ{
َ

مع : ، أي سابقوا إلى أن تكونوا من الصف األول2)َمْغفَِرةٍ مِْن َرّبُِكمْ َمْغفَِرةٍ مِْن َرّبُِكمْ َمْغفَِرةٍ مِْن َرّبُِكمْ َمْغفَِرةٍ مِْن َرّبُِكمْ     إِ{

فمن أراد إدراك المفاخر فال يرضى بالصف  3، وتكبيرة اإلحرام مع اإلمامة، وفي التَّوبملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  .اآلخر

َاَب : (قوله تعالى -2
ْ

َاَب َواْستَبََقا ال
ْ

َاَب َواْستَبََقا ال
ْ

َاَب َواْستَبََقا ال
ْ

 د أنّ يفر منيري عليه السالم بقا نحو الباب ،يوسفاأي تس ،4)َواْستَبََقا ال

  .5لتمنعه من الخروج  وتهم ، وهي تُسابقهامرأة العزيز

َْيَاتِ :(قوله تعالى - 3 َها فَاْستَبُِقوا الْ ِ
ّ

ٍ وِْجَهٌة ُهَو ُمَول
َْيَاتِ َولُِكّ َها فَاْستَبُِقوا الْ ِ

ّ
ٍ وِْجَهٌة ُهَو ُمَول

َْيَاتِ َولُِكّ َها فَاْستَبُِقوا الْ ِ
ّ

ٍ وِْجَهٌة ُهَو ُمَول
َْيَاتِ َولُِكّ َها فَاْستَبُِقوا الْ ِ

ّ
ٍ وِْجَهٌة ُهَو ُمَول

  . 6)َولُِكّ

نُْتْم (:وقوله تعالى - 4
ُ
ِ َمرِْجُعُكْم َجِيًعا َفُينَّبِئُُكْم بَِما ك  ا=�

َ
َْيَاِت إِ{ نُْتْم فَاْستَبُِقوا الْ

ُ
ِ َمرِْجُعُكْم َجِيًعا َفُينَّبِئُُكْم بَِما ك  ا=�

َ
َْيَاِت إِ{ نُْتْم فَاْستَبُِقوا الْ

ُ
ِ َمرِْجُعُكْم َجِيًعا َفُينَّبِئُُكْم بَِما ك  ا=�

َ
َْيَاِت إِ{ نُْتْم فَاْستَبُِقوا الْ

ُ
ِ َمرِْجُعُكْم َجِيًعا َفُينَّبِئُُكْم بَِما ك  ا=�

َ
َْيَاِت إِ{ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فَاْستَبُِقوا الْ

ْتَلُِفونَ 
َ

ْتَلُِفونَ ت
َ

ْتَلُِفونَ ت
َ

ْتَلُِفونَ ت
َ

  .على المسابقة والمبادرة بالخيرات والطاعات الكريمات حثت اآليات7،)ت

  

  

  
                                                           

،  لفروق،ا)هـ684: ت( ،لمالكي الشهير بالقرافيالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ا 1
  .52 ،ص2جد،ت،عالم الكتب،د،ط،: الناشر

  .2:اآلية :سورة الحديد 2
  .481ص، 5ج ،النكت والعيونالماوردي،  3
  .25اآلية  سورة يوسف 4
 –صر ،دار الفكر المعاالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي،د وهبة بن مصطفى الزحيلي،  5

  .240ص، 12هـ،ج 1418، 2دمشق،ط،
 148،اآلية :سورة البقرة :6

  .48، اآلية سورة المائدة7
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  :السنَّة الشريفة في :لفرع الثانيا

لهما حكَماً  ألن ،3واالستحباب 2بين اإلباحة تاندائر ماوه: مشروعتان 1المسابقة والمناضلة 
  .من العبث، كما بين الفقهاءستا يت، ولوغايا

الموصلة لمقصد الجِهاد، فالجهاد باق  فرض كفاية، باعتبارهما الوسيلة بل ينبغي أن يكونا: لتُق  
  :منها ،في أكثر من موضع ملسو هيلع هللا ىلصإلى يوم القيامة، وقد سابق رسول

سابقَ بين الخَيِل الَّتي  ملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه (، رضي اهللا عنهماما روي عن ابن عمر  -1
، وسابقَ بين الخَيِل الَّتي لَم تُضمر من الثَّنية ِإلَى 6، وَأمدها ثَنيةُ الوداع5ِالحفْياءمن  4ُأضمرتْ

قيري زنب جِدس8)7م رمع نب اللَّه دبع َأنارضي اهللا عنهما  وقَ بِهابس نيمف كَان.  

، وجواز إضمار الخيل من أجل السّبق، وبيان ة بين الخيلفيه جواز المسابق الحديث الشريف
  . البداية والنهاية

                                                           
  .655،ص11،جلسان العربالمباراة في الرمي، ابن منظور، : المناضلة 1
، دار ه المنهجيقلفامصطفى الخن وأخرون،. المباح،هو ما كان فعله وتركه سواء، أي اليترتب عليه ثواب وال عقاب 2

  24ص ،1ـج،ه 1413 ،4،،طم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقالقل
صطفى م. المستحب، هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلباً غير جازم ،بحيث يثاب على فعله وال يعاقب على تركه 3

  .24،ص1،جالففه المنهجي،الخن وآخرون
ن ثم تدخل في بيت وينْقص من علفه ويجلل حتَّى يكثر هو َأن يظاهر على الْخَيل بالعلف حتَّى يسم:الِْإضمار والتضمير 4

  .158،ص14ج،عمدة القاري شرح صحيح البخاريعرقه فينقص لَحمه فَيكون أقوى لجريه،العيني، 
فتح الباري شرح ابن حجر العسقالني،  ستة أميال، لىإبينه وبين ثنية الوداع من خمسة  قرب المدينة موضع :الحفياء 5

  .158،ص14،ج، البخاريصحيح
6  الخارج من المدينة يمشي معه ّاع، وثنية الوادع موضع عند المدينة سميت بذلك ألندثنية الوداع، الثنية أضيفت ِإلَى الْو

: ت(أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ،العيني، . المودعون
،ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 159،ص4، جح صحيح البخاريعمدة القاري شر، ،)هـ855

  .76،ص6،ج1379، بيروت، ، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني الشافعي
أبو القسطالني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري،  بني زريق، قبيلة من األنصار 7

 1323، 7،المطبعة الكبرى األميرية، مصر،طارشاد الساري لشرح صحيح البخاري،)هـ923: ت(العباس، شهاب الدين 
 .2866،ح78،ص5هـ،ج

  .420،ح91ص1،ج، صحيح البخاريالبخاري 8
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نَاقَةٌ تُسمى العضباء، الَ تُسبقُ ، َأو الَ تَكَاد  ملسو هيلع هللا ىلصكَان ِللنَّبِي: (عن َأنَسٍ رضي اهللا عنه، قَاَل  - 2
ودلَى قَعع ابِيرَأع اءقُ، فَجبا، فَشَقَّ 1تُسقَهبفَقَاَل فَس ،فَهرتَّى عح ينملسلَى المع قٌّ : ملسو هيلع هللا ىلص ذَِلكح

هعضا ِإلَّا ونْيالد نم ءشَي عتَفرالَ ي َأن لَى اللَّه2)ع.  

3 -  ئسَأو ؟ ملسو هيلع هللا ىلص كَان رسول اهللا ل أنس بن مالكناهرقَاَل، ي ): وُل اللَّهسر ناهر لَقَد اللَّهو منَع
   .4)ِلذَِلك وَأعجبه 3سبِحةٌ فَجاءتْ سابِقَةً فَهشَّ: فَرسٍ لَه يقَاُل لَه علَى

فَسبقْتُه، فَلَبِثْنَا حتَّى ِإذَا َأرهقَني   ملسو هيلع هللا ىلصسابقَني النَّبِي : (، قَالَتْعن عائشة رضي اهللا عنها   - 4
ي، فَقَاَل النَّبِيقَنبي فَسقَنابس مملسو هيلع هللا ىلص اللَّح  :»لْكبِت هذ5)»ه.  

وراءه علَى الْعضباء  ملسو هيلع هللا ىلصَأردفَني رسوُل اهللا : (قال  رضي اهللا عنهعن سلمة بن األكوع  - 5 
: ، قَاَل6وكَان رجٌل من الَْأنْصارِ لَا يسبقُ شَدا: فَبينَما نَحن نَسير، قَاَل: راجِعين ِإلَى الْمدينَة، قَاَل

فَلَما سمعتُ : فَجعَل يعيد ذَِلك قَاَل» َألَا مسابِقٌ ِإلَى الْمدينَة؟ هْل من مسابِق؟«: فَجعَل يقُوُل
: تُقُلْ: ، قَاَلملسو هيلع هللا ىلصلَا، ِإلَّا َأن يكُون رسوَل اِهللا : َأما تُكْرِم كَرِيما، ولَا تَهاب شَرِيفًا، قَاَل: كَلَامه، قُلْتُ

اذْهب ِإلَيك : قُلْتُ: ، قَاَل»ِإن شْئتَ«: يا رسوَل اِهللا، بَِأبِي وُأمي، ذَرني فَلُأسابِقَ الرجَل، قَاَل
  .8...فَسبقْتُه ِإلَى الْمدينَة: ، قَاَل....7وثَنَيتُ رِجلَي، فَطَفَرتُ فَعدوتُ

                                                           
  .359 ،ص3 ،جلسان العرب عود، ذكر اإلبل، ابن منظور،قَ 1
  .2872،ح32ص4،جصحيح البخاريالبخاري،  2
، دار ،  نيل األوطار)هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني  .فرح: هش 3

  .89،ص8،جهـ1413، 1مصر،ط، الحديث،
: ت(الدراقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني  4

خرجه او.: (األلباني: قال 4824،ح544،ص5هـ،ج 1424، 1الة، لبنان،ط،، مؤسسة الرسسنن الدارقطني) هـ385
وفى سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ ، رجاله كلهم ثقات ، وهذا إسناد حسن : قلت،والبيهقى وأحمد الدارمى 

وهو حديث جيد ) : " 20" (الفروسية " وقال ابن القيم فى ، كالم ال ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء اهللا تعالى 
المكتب  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)   هـ1420: ت(مد ناصر الدين األلباني األلباني، مح.)اإلسناد

  .1508،ح338،ص5هـ ،ج 1405، 2ط ،اإلسالمي، بيروت
ير ، صحيح الجامع الصغاأللباني.4691،ح545ص ،10،جصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،انابن حب 5

  .الحديث صحيح. 7004،ح1175،ص2،جوزياداته
  .183،ص12،جشرح النووي على مسلم ،النووي .ال يسبق عدوا على الرجلين: ال يسبق شداً 6
 .138 ،ص12جعلى مسلم، النووي، شرح النووي .أي وثبت وقفزت: فطفرت وعدوت 7
   .1807،ح،1433ص3،،جصحيح مسلممسلم،  8
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، وهي السابقة دلت على أنّ المسابقة في الخيل جائزةلشريفة ا بناء على ما سبق، فإن األحاديث  
القمار، وتعذيب الحيوان بغير مأكلة، : من ثالث قواعد ، وهي مستثناةملسو هيلع هللا ىلص ثة عن النَبيوسنة مور

  .وحصول العوض والمعوض لشخص واحد

مع عائشة رضي  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي  فعل ل منهو الحاص كما كما وهي جائزة في الجري على األقدام،  
  .بين الخيل ونحوها في السبق ، وكذلك هو الحال تاهللا عنها، وإقراره لفعل سلمة 

كون من نوع واحد، ت نبشرط َأ  ن  فأكثر في ركض الدوابافالمقصود بالمسابقة أنّ يتنافس اثن
  .ن فأكثريوهي عقد بين اثن

ما دام دل على خرى على مشروعية المسابقة، كاإلجماع والمعقول أقلتُ وال حاجة لذكر أدلة 
  .أعلم تعالى ، واهللالشريفة والسنةالكريم  مشروعيتها الكتاب

  حكم المسابقات عند الفقهاء :المطلب الثالث

  للمسابقات الحكم التكليفي :فرع األوّلال 

ألنه مما ، 1الخيِل، والركاب،  والنصل فيالمسابقة ،  مشروعيةأن الفقهاء اتفقوا على  تذكر 
  .3)لَا سبقَ ِإلَّا في نَصٍل َأو حافرٍ َأو خُفٍّ( :ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا، بقوله . 2الجهاد يحتاج إليه في

الحديث الشريف يبين أنه ال يجوز الرهان على مال أو جعل مشروط إال بين هذه األشياء أو 
  .الخيل واإلبل والسهام:األجناس الثالثة وهي

                                                           
مع تكملة السبكي ( ،المجموع شرح المهذب،)هـ676: ت(يحيى بن شرف النووي  النووي، أبو زكريا محيي الدين 1

  .135ص ،15د،ت ج ،دار الفكر،د،ط،)والمطيعي
االختيار هـ )683: ت(ابن مودود الحنفي، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي ، مجد الدين أبو الفضل الحنفي  2

 .  168ص،4هـ،ج،1356ط،بيروت، د -دار الكتب العلمية  )تهاوصور( ،القاهرة  ،مطبعة الحلبي،لتعليل المختار
  . 206 ص،6 ،جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر،الكاساني، ،

دار  الذخيرة، ،)هـ684ت ( ،القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي
: ت(،الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،نظرا.466،ص،3م،ج 1،1994بيروت،ط - الغرب اإلسالمي

  . 209ص،2، دار الفكر،د،ط،جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )هـ1230
 .4410ح،321، ص4 ،جالسنن الكبرىالنسائي، 3
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المطلوب والمأمور  ل أو مال هو اإلعدادأكثر من مرة أن سبب جواز السبق على جع وقد بينت 
  .به للجهاد 

 ،ا حسب الزمان والمكان، كالسياراتوكذا كل وسيلة تحقق هذا الهدف العظيم، تلحق به
والدراجات، والسفن، والطائرات، وغيرها من اآلالت مما يصلح في القتال،وبقية الحيوانات التي 

  .العدو يمكن ترويضها، وتصلح لهذا االستعمال في نكاية

  :والمسابقة، قد يعتريها األحكام التكيلفية كلها، وهي كما يلي

في األحوال المستقرة، يتوجب على الدولة اإلسالمية لحماية النظام،  اً كفائياًواجب تكون: أوالً
خماد فنون القتال، ومهارات الجهاد، وإ والحفاظ على أمنها وسيادتها، بإعداد الجيش وتدريبه على

  ....الفساد، وكذا لنشر الدعوة اإلسالمية وحمايتها الفتن ومنع
أن  ك. ستثنائية الطارئةجل مسلم قادر، في بعض الحاالت االعلى كل  ر واجباً عينياًتكون  :ثانيا

عند عدم كفاية المقاتلين وضعف الهيكل العام للجيش،  من أصحاب القرار، أو يتوجه إليه التكليف
  .للقيام بدوره هع عدم وجود غيربوصف الشخص المكلف مختصاً م أو
فالدفاع  للذود عن حمى اإلسالم، ذا اعتدي على حمى اإلسالم، يكون تعلم فنون القتال واجباًإف 

وسائل القتال، فما ال يتوصل إلى الواجبِ فنون و إال بتعلم إليه توصل ال ي عن األرض والعرض
ن الوسيلة واجبة، وهي السبق على الخيلوتعلم وسائل الجهاد واجبة، لذا تكو .إال به فهو واجب.     

تعلم فنون القتال من أجِل االستعداد  للرجال دون النساء باإلجماع إذا قصد بها: تكون سنة: لثاثا
، لقوله وتقوية أجساد الشباب واستعداداتهم الجسدية والنفسية للتأهب للمستقبل ،لجهادل االحتياطي

ُهْم َما اسْ : (تعالى
َ
وا ل ِعد3

َ
ُهْم َما اسْ َوأ

َ
وا ل ِعد3

َ
ُهْم َما اسْ َوأ

َ
وا ل ِعد3

َ
ُهْم َما اسْ َوأ

َ
وا ل ِعد3

َ
َيْلِ َوأ

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال َيْلِ تََطْعُتْم مِْن قُو�
ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال َيْلِ تََطْعُتْم مِْن قُو�
ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال َيْلِ تََطْعُتْم مِْن قُو�
ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال   .1..)تََطْعُتْم مِْن قُو�

د عليه أهل دينه من اإلعداد ى ما ندب اهللا عز وجل إليه ، وحموهذا داخٌل في معن:(قال الشافعي
   .2..)لعدوّه، القوةَ، ورباط الخيل

                                                           
 60ـ:اآلية: سورة األنفال 1
ع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافالشافعي 2

  .243ص،،4 ج،هـ1410ط،  د بيروت، –دار المعرفة : األم ،)هـ204: ت(المكي 
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لثالثة  فتكون  في حالة والفرق بين الحالة االثانية والثالثة أن الثانية تكون في حالة االعتداء، أما ا
  .  رحمه اهللا وهي التي عبر عنها الشافعي السلم،

ِإنَّما اَألعماُل  (ملسو هيلع هللا ىلص:لقوله من األمور المباحة، غير الجهاد اإذا قصد به: ةًكون مباحت: ثالثاً 
 يترتب عليه من  وما ،فما يقع  من المكلف من قول  أو فعل ،1)بِالنِّيات، وِإنَّما ِلكُلِّ امرٍِئ ما نَوى

  .   مباح) للستر(واقتناء الخيل .ال يكون إال حسب ما نواه ،الثواب أو العقاب

     .تركه مثالً ثم لمن تعلم الرمي :ةًهوكون مكرت :رابعاً 

  .2ونحوه  ، وترويع اآلمنين كقطع الطريقفعل محرم، إذا قصد به   :ةًحرممكون ت :خامساً

كركوب  ،عهاا، فإنه ينبغي أن تكون المسابقة بشتى أنووعيةمشرشرائط ال تإذا استُجمع: قلت
القنص ونحوه ،والمسابقة بين ومن الرمي بالنار،  ماالخيل ، والرمي بالسهام، وما يقوم  مقامه

و، وكُل وسيلة مشروعة تؤدي إلى  الغاية من الجيش بقصد التَأهب الدائم للعدلدخول  الشباب
 هاب العدو الداخلي قبل الخارجي،إلر ، من خالل ركوب الخيل،ي تعلم فنون القتالهو  المسابقة،
َيْلِ : (فرض كفاية، لقوله تعالى فكل ذلك

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
َيْلِ َوأ

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
َيْلِ َوأ

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
َيْلِ َوأ

ْ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط ال ُهْم َما اْستََطْعُتْم ِمْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
 ه7. 3..)َوأ

�	
�2�، واH )��&� أ?I6 ا�  .ا&:�� ا�>	� ا&��م �� ا&;

  :ن حيثُ طبيعة العقدحكم المسابقة م :الفرع الثاني

هي جائزة  غير الزمة العوض في الخَيِل واإلبِل والسهام إن كانت  غير مشروطة بعوض، فإن  
ومعنى العقد الالزم  في حق من التزم العوض، صبح عندئذ عقداً الزِماًتكانت مشروطة بعوض 

  .4أنه ال يملك طرف واحد فسخه إال بموافقة اآلخر، كالبيع واإلجارة

                                                           
 .1،ح6،ص1،،جصحيح البخاريالبخاري،  1
، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، )هـ977: ت(الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي   2

  .596،ص2جد،ت، بيروت،دط، –كر دار الف
  .60ـ،اآلية :سورة األنفال 3
  .161،ص8،جلفقه المنهجيا ،مصطفى الخن وآخرون 4
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، تفاق المبرم في العقد، أو أخّل باالأوالطرف المتبرع –استنكف أحد األطراف المتبرعين  فإذا
لزأوفإنَّه ي ،حكم عليه بتعويض مناسب يجتهد القاضي م بالوفاء قضاءآخذا بعين ... بتقديره ي

  .في هذا العقد، واهللا تعالى أعلم –الفائز  –عتبار حق الطرف اآلخر اال
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  المبحث الثاني

  المسابقات بين الخيول وأحكامها ماهية 

أيضاً إذا سبق فرس  أن تُراهن على سباق خيلها، وكانواكان من عادات العرب في الجاهلية 
وكان من عادتهم أن يجعلوا للمتأخر . دلَّحدهم  وبرز، قلدوه بشيء ليعرف أنه سبق، وسموه المقَأ

وكان ، القرد ليعير صاحب الفرس 1إلى القرد سوطاً ، فيركُضه بالً ويحملوا عليه قرداً ويدفعواح
  .أحدهم يرميه بالنبل إذا تخلف حتى يموت، وهذا نوع من أنوع التعذيب الذي نهى عنه الشرع

وكانوا يستعملون السبق والرهن على  طريقة القمار التي نهى عنها الشرع بالتحريم       
، والقيام بالمقاصد عدادواإل كان فيه إعانة على التدريبلمنع، حتى جاء اإلسالم، فأقر ما وا

  .الجهادية دون ضرر بحياة الحيوان

 في ذلكوأحكامها، أعرض  لهااوأحو بين الخيول ولبيان حكم اإلسالم في المسابقات     
  :اآلتيةالمطالب 

  : بين الخيول أنواع المسابقات :المطلب األول

  .من حيث العوض من عدمهالمسابقة 

 4والشافعية  3والمالكية 2الحنفية،(ذهب عامة الفقهاء من : بغير عوضالمسابقة : نوع األولال
يقصد بها بناء  جائزة  إذا كان )دون مقابل مالي(أنّ المسابقة بغير عوض إلى  5والحنابلة

  .. ...م عند الحاجة وتوسعة  وتحصيل المهارات القتالية للذود عن حمى اإلسال ،القدرات الذاتية

                                                           
  .158،ص،7،ج،لسان العرب ،أي يضربه برجليه ليجري،ابن منظور فيركضه، 1
  .406،،ص6،جرد المحتار على الدر المختار ن عابدين،اب 2
 .105،،ض1،جالقوانين الفقهيةابن جزي ،  3
المهذب في فقة اإلمام ، )هـ476: ت( ،الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 4

، )هـ1004: ت(شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ،: الرملي، ،276،ص2جالشافعي
 .166،ص،8ج،،هـ 1404 - ، دار الفكر، بيروت، ط، أخيرة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

اإلنصاف في معرفة الراجح من المرداوي، . 189،،ص2،،جالكفاية في فقه اإلمام أحمدابن قدامة المقدسي، 5
 .90،ص ،6،ج.الخالف
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  :وقد استدل الفقهاء باآلتي

1 -  ئسرضي اهللا عنه ل أنس بن مالك ؟ ملسو هيلع هللا ىلص كَان رسول اهللا َأوناهرقَاَل، ي ): لَقَد اللَّهو منَع
قَاُل لَهي سٍ لَهلَى فَرع وُل اللَّهسر ناهشَّ: رابِقَةً فَهتْ ساءبِحةٌ فَج1س هبجَأعو 2)ِلذَِلك.   

نَاقَةٌ تُسمى العضباء، الَ تُسبقُ ، َأو الَ  ملسو هيلع هللا ىلصكَان ِللنَّبِي: (، قَاَلرضي اهللا عنه  سٍعن َأنَو -2
ودلَى قَعع ابِيرَأع اءقُ، فَجبتُس 3تَكَاد  ،فَهرتَّى عح ينملسلَى المع ا، فَشَقَّ ذَِلكقَهبفَس

 .4) يرتَفع شَيء من الدنْيا ِإلَّا وضعهحقٌّ علَى اللَّه َأن الَ: ملسو هيلع هللا ىلص فَقَاَل

فَسبقْتُه، فَلَبِثْنَا حتَّى ِإذَا َأرهقَني   ملسو هيلع هللا ىلصسابقَني النَّبِي : (، قَالَتْعن عائشة رضي اهللا عنها   -3
 ي، فَقَاَل النَّبِيقَنبي فَسقَنابس مملسو هيلع هللا ىلصاللَّح  :»لْكبِت هذ5)»ه. 

وراءه علَى الْعضباء  ملسو هيلع هللا ىلصَأردفَني رسوُل اهللا : (قال رضي اهللا عنهاألكوع عن سلمة بن  -4
وكَان رجٌل من الَْأنْصارِ لَا يسبقُ : فَبينَما نَحن نَسير، قَاَل: راجِعين ِإلَى الْمدينَة، قَاَل

فَجعَل يعيد ذَِلك » ى الْمدينَة؟ هْل من مسابِق؟َألَا مسابِقٌ ِإلَ«: فَجعَل يقُوُل: ، قَاَل6شَدا
لَا، ِإلَّا َأن يكُون : َأما تُكْرِم كَرِيما، ولَا تَهاب شَرِيفًا، قَاَل: فَلَما سمعتُ كَلَامه، قُلْتُ: قَاَل

ِإن «: ذَرني فَلُأسابِقَ الرجَل، قَاَليا رسوَل اِهللا، بَِأبِي وُأمي، : قُلْتُ: ، قَاَلملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اِهللا 
فَسبقْتُه ِإلَى : ، قَاَل....7اذْهب ِإلَيك وثَنَيتُ رِجلَي، فَطَفَرتُ فَعدوتُ: قُلْتُ: ، قَاَل»شْئتَ

ينَةد8...الْم. 

                                                           
، دار ،  نيل األوطار)هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني . فرح: هش 1

  .89،ص8،جهـ1413، 1مصر،ط، الحديث،
: ت(الدراقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني  2

  . 4824،ح544،ص5هـ،ج 1424، 1، مؤسسة الرسالة، لبنان،ط،سنن الدارقطني) هـ385
  .359 ،ص3 ،جلسان العربعود، ذكر اإلبل، ابن منظور،قَ 3
  .2872،ح32ص4،جصحيح البخاريالبخاري،  4
  .4691،ح545ص ،10،جصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،انابن حب 5
 .183،ص12،جشرح النووي على مسلم ،النووي .ال يسبق عدوا على الرجلين: ال يسبق شداً 6
 .138 ،ص12جعلى مسلم، النووي، شرح النووي .أي وثبت وقفزت: فطفرت وعدوت 7
   .1807،ح،1433ص3،،جصحيح مسلممسلم،  8
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  ستثناة، وهي م، السابقة دلت على أنّ المسابقة في الخيل جائزةالشريفة  األحاديث  هذه

  . من العوض

: ال يجوز المسابقة  بعوض إال في األنواع  الثالثة ):الرهان( بعوض ةقبسامال:  النوع الثاني
ألن السعي باألقدام يحتاج  1وزاد الحنفية األقدامعند جمهور الفقهاء،  الحافر، والخف، والنصل

  .وهو تعليٌل وجيه :أقول. وهو ما يسمى اليوم بفرقة المشاة إليها في قتال الراجلة،

لَا سبقَ ِإلَّا في نَصٍل َأو ( :الشريف لنص الحديث ،)الحافر، والخف، والنضل: (فالثالثة األولى
  .2)حافرٍ َأو خُفٍّ

َألَا ِإن الْقُوةَ :(  فقال 3) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةوأعدوا لهم ما استطعتم من قوةوأعدوا لهم ما استطعتم من قوةوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة: (قوله تعالى ملسو هيلع هللا ىلص وقد فسر رسول اهللا

يمالْ، الر َألَا ِإنيمةَ الرقُو ،يمةَ الرالْقُو التدرب والتمرن على  ةلبيان أهمي ،قالها ثالثا 4) َألَا ِإن
  .الخيل استعداد لمواجهة العدو

فَسبقْتُه، فَلَبِثْنَا حتَّى ِإذَا  ملسو هيلع هللا ىلصسابقَني النَّبِي : (أما األقدام لحديث عائشة رضي اُهللا عنها حيث قَالَت 
  5.)»هذه بِتلْك«:  ملسو هيلع هللا ىلصاللَّحم سابقَني فَسبقَني، فَقَاَل النَّبِي  َأرهقَني

   9.والحنابلة 8والشافعية، 7والمالكية،6بعض الحنفية، :وهذا قول الجمهور

إن أخرجه السلطان من بيت المال جاز، وإن أخرجه المتسابقون المتناضلون لم : وقال مالك
  :استدالال بأمرين ،يجز

                                                           
 .347،ص3،جتحفة الفقهاءالسمرقندي، . 206،ص6،جبدائع الصنائعاساني،الك  1
  .4410 ح،321،، ص4،جالسنن الكبرى ،يالنسائ 2
  .60:اآلية: سورة األنفال 3
  .1917ح،1522،ص3ج ،صحيح مسلممسلم،  4
 .4691،ح،545،ص،10،، جصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانابن حبان، 5
  .406،ص6ر ،جلدر المختارد المحتار على اابن عابدين، 6
  .105ص،1،جالقوانين الفقهيةابن جزي،  7
 .584،ص9،جالنجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري،،339،ص11،جكفاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة،  8
اإلنصاف في معرفة الراجح من المرداوي، . 189،ص2،جالكفاية في فقه اإلمام أحمدابن قدامة المقدسي، 9

 .90،،ص6ج،الخالف
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  .على لعب، فأشبه أخذه على اللهو والصراع اأنه أخذ عوض: أحدهما
  .1على غير بدل، فأشبه القمار أنه أخذ ماال: والثاني

  :الترجيح

 به المسلمين لرفع راية التوحيدتعالى  بل هو مما أمر اهللا  لهواً، داإلعداد لقتال العدو ال يع: لتق
  .2) قوةقوةقوةقوةوأعدوا لهم ما استطعتم من وأعدوا لهم ما استطعتم من وأعدوا لهم ما استطعتم من وأعدوا لهم ما استطعتم من : (لقوله تعالى والجهاد،

وقد  دل على أنّ الرهان حرام،، 3)لَا سبقَ ِإلَّا في نَصٍل َأو حافرٍ َأو خُفٍّ(في الحديث   ملسو هيلع هللا ىلص:ولقوله
ِإلَّا في نَصٍل ( ث:فقوله  ،استثنيت هذه األمور لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل اهللاوقد 

إنما حدد علماؤنا هذه األنواع ألنها كانت المعينة و. أخرجه من صورة القمار ) َأو حافرٍ َأو خُفٍّ
 ةع كثيرة يمكن أنّ تُستخدم كوسائل قتالياوالمستخدمة في الجهاد، أما اليوم فقد أصبح هناك أنو

أو المسابقة البحرية، أو  ،ر، والرمي بالناويجري فيها التدريب والسباق، كالطائرات ،ةودفاعي
   ....الجوية، أو البرية

  :حكم الرهان عند الفقهاء: لثانيالمطلب ا

الخيل (إال ما استثني في الحديث الشريف  ،4األصل في الرهان أنَّه محرم عند عامة الفقهاء
  .، وما عدا ذلك لهو ولعب حرام في األصلل وسائل التدريب على الجهادوك) واإلبل والنصل

  .الرهانعلى أن المسابقة على الخيل جائزة على  5وقد اتفق الفقهاء     

                                                           
 .82،ص15،جالحاوي الكبيرالماوردي، 1
  .60:اآلية: سورة األنفال 2
  .13455،ص1،جالجامع الصغير وزيادتهالحديث صحيح، األلباني، .4410ح،321، ص4،جالسنن الكبرىالنسائي،   3
كفاية عة، ابن الرف،105ص،1،جالقوانين الفقهيةبن جزي، ،ا406،ص6ر ،جرد المحتار على الدر المختاابن عابدين، 4

الكفاية ابن قدامة المقدسي،،584،ص9،جالنجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري،،339،،ص11،جالنبيه في شرح التنبيه
  .90ص،6ج،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، . 189،ص2،جفي فقه اإلمام أحمد

المهذب الشيرازي، .105ص،1،جوانين الفقهيةالقابن جزي ، .406،،ص6،جرد المحتار على الدر المختار ن عابدين،اب 5
ابن قدامة .166،ص8ج ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  ،276،ص2جالمهذب في فقة اإلمام الشافعي

 .90ص ،6ج.اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، . 189،،ص2،جالكفاية في فقه اإلمام أحمدالمقدسي،
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الخيل واإلبل  - أخذ العوض في ما سوى ذلك فإنه حرام،أي في(: رحمه اهللا نيقال ابن عثيم
إنه ال بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية؛ ألن : إال أن بعض العلماء قال - والنصل

لسالح العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل اهللا، إذ إن الجهاد في سبيل اهللا يشمل الجهاد با
  .1)والجهاد بالعلم

وجه جائز باتفاق، ووجه غير جائز باتفاق، ووجه مختلف  :2والرهان فيه على ثالثة أوجه     
  .فيه

من الجهة المنظمة أو أي جهة ) الجعل( أن يكون المال وهو:جائز باالتفاق  :الوجه األول
د المتسابقَين إذا كانا متبرعة، ولهم الحق في توزيع الجائزة حسبما يرغبون، أو يكون من أح
إن سبق غيره كان و اثنين، أو يكون من أحد المتسابقين إن كانوا جماعة، فإن سبق كان المال له،

وإما  إما للسابق، وإما لجميع المتسابقين،( تفاقأو جائزة لغيرة حسب اال عمةط) الجائزة( الجعل
   ...)لجميع الحاضرين

  :ما يلي وما يدل على مشروعية الجعل

قَالُوا نَفْقد صواع الْملك وِلمن جاء ( :، في قوله تعالىعليه السالما ورد في سورة يوسفم - 1
يمعز َأنَا بِهيرٍ وعُل بمح 3)بِه.  

  :وجه الداللة

أي ساقية الملك ضاعت، ومن يخرجها  من مكانها  ،)صواع الملك(آلية الكريمة تبين أنّ ا
أي ،)وَأنَا بِه زعيم(أي وزن حمل بعير،  ،)حمُل بعيرٍ(  وهي ،يش، له جائزةلمختفية فيه دون تفتا

  .)المتبرع(له الجائزة  أنا الضامن

                                                           
لقاءات كان يعقدها الشيخ [  ، ، لقاء الباب المفتوح)هـ1421: ت(د العثيمين ابن عثيمين،محمد بن صالح بن محم 1

، 10،ص59،ج ]هـ1421صفر، عام  14وانتهت في الخميس ، هـ1412بدأت في أواخر شوال . بمنزله كل خميس
   http://www.islamweb.net.دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية: ،مصدر الكتاب 

  .183،ص،12،ج،العزيز شرح الوجيز  الرافعي،.475،ص،3،ج،المقدمات الممهدات د،رشابن  2

 .72:اآلية: سورة يوسف 3
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 عليه السالمأنّ هذه الجائزة أو المكافأة كانت بحضور نبي اهللا يوسف و
، فدل على مشروعيتها، 1

  .يستأنس به في شرعنا سخ له،وقد ذكرت أن شرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، ولم يرد ن
أي ال يجوز أخذ  ،2)لَا سبقَ ِإلَّا في نَصٍل َأو حافرٍ َأو خُفٍّ( : ملسو هيلع هللا ىلصوالمفهوم من قوله  -2

الجعل  على السبق إال إذا كانت المسابقة على السهام أو على الخيل أو على اإلبل، 
 ر بتعلمها وإتقانها،لكمال نفعها وعموم مصلحتها، وألن تلك هي آالت القتال المأمو

من مفهوم الحديث  ووجه الداللةويقاس عليها كل ما اشترك معها في هذه الصفة، 
  .الشريف هو جواز الجائزة في اإلسالم

أن يكون المال  من المتسابقين فقط،ومن يسبق يأخذ مال  وهو: 3مختلف فيه: الوجه الثاني 
جاز عند سعيد بن ) بالمحلل(وهو ما يسمى  دخال ثالثاًأإال إذا  صاحبه، فهذا قمار باالتفاق،

 ال يشترك فيدفع شيئاً من المال،) المحلل(، على أن هذا األخير 4مالك هومنع ،المسيب والشافعي
ن لم يسبق عاد المال ألصحابه، أو قُدم دعماً إفإن سبق الثالث أخذ المال دون أن يغرم شيئاً، و

بما يتم توصيفه واشتراطه من الطرف المتبرع، لجهة خيرية، أوكان طعمةً للحاضرين، أو حس
  .مالم يكن يخالف تعاليم شرعنا الحنيف

: قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أنّ النَّبِيرضي اهللا عنه أبي هريرة ورد في األثر عن  وحجة ابن المسيب والشافعي ما
)ْأسبِقَ، فَلَا بسي َأن نْأملَا ي وهنِ، ويسفَر نيا بسخََل فَرَأد نم  نيا بسخََل فَرَأد نمو ،بِه

ارمق وبِقَ، فَهسي َأن نَأم قَدنِ، ويسفَر(
5

وكلما كثر المحللون وقل المتسابقون كان الغرر أخف  ،
فالثالث ال يغرم على كل تقدير قطعا ويقينا وإنما يحتمل أن يأخذ أو ال يأخذ فخرج . واألمر أجوز

رط من جانب واحد، ألن القمار هو الذي يستوي فيه فكان  كما إذا شُ بذلك من صورة القمار،
  .الجانبان في احتمال الغرامة

                                                           
 م،1997دط، مطابع أخبار اليوم، ،الخواطر ،الشعراوي تفسير ،هـ )1418:ت( الشعراوي،ي، متول، حمدم ،الشعراوي 1
  .7025ص ،11ج
 .4410 ح321ص،  4ج ،السنن الكبرى النسائي، 2
  .183،ص،12،ج،العزيز شرح الوجيز  الرافعي،.475،ص،3،ج،المقدمات الممهدات د،رشابن  3
  لمرجع السابق،ا 4
، ضعيف وضعفه البغوي 2876،ح،129،ض،4، وابن ماجه في السنن،ج،،2536،ح125،ص2ك،جالحاكم في المستدر5

، 1331،ح402،ص1،جبلوغ المراموقال ابن حجر في . منكر ضعيف السند  :والنووي وابن الملقن واأللباني فالحديث
والظاهر أن الحديث ضعيف مرفوعاً إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه يصح مقطوعاً من قول سعيد ) سنده ضعيف(

عن الحديث : ، ، وقال62،ص4،جشيخ اإلسالم المستدرك على مجموع الفتاوىبن المسيب، كما قال ابن تيمة كما في 
الصواب انه موقوف على : بيان الدليل على بطالن التحليلرفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف، وكذا قال في 

، والراجح ان الحديث يصح 2449،ص4جتهذيب السننسعيد بن المسيب، وكذا هو ترجيح اإلمام ابن القيم، كما في 
  .مقطوعا من قول سعيد بن المسيب واهللا تعالى اعلم
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بٌِي َوَمنَافُِع     ( :والدليل على حرمة القمار هو قوله تعالى
َ
َميِْسِ قُْل فِيِهَما إِثٌْم ك

ْ
َْمرِ َوال

ْ
ونََك َعِن ال

ُ
ل
َ
بٌِي َوَمنَافُِع يَْسأ

َ
َميِْسِ قُْل فِيِهَما إِثٌْم ك

ْ
َْمرِ َوال

ْ
ونََك َعِن ال

ُ
ل
َ
بٌِي َوَمنَافُِع يَْسأ

َ
َميِْسِ قُْل فِيِهَما إِثٌْم ك

ْ
َْمرِ َوال

ْ
ونََك َعِن ال

ُ
ل
َ
بٌِي َوَمنَافُِع يَْسأ

َ
َميِْسِ قُْل فِيِهَما إِثٌْم ك

ْ
َْمرِ َوال

ْ
ونََك َعِن ال

ُ
ل
َ
يَْسأ

ْكَبُ ِمْن نَ 
َ
ْكَبُ ِمْن نَ لِلن�اِس ©ثُْمُهَما أ
َ
ْكَبُ ِمْن نَ لِلن�اِس ©ثُْمُهَما أ
َ
ْكَبُ ِمْن نَ لِلن�اِس ©ثُْمُهَما أ
َ
يَاِت لِلن�اِس ©ثُْمُهَما أ

ْ
ُ لَُكُم ال ُ ا=� َذلَِك يُبَّيِ

َ
َعْفَو ك

ْ
ونََك َماذَا ُينْفُِقوَن قُِل ال

ُ
ل
َ
يَاِت ْفعِِهَما َويَْسأ

ْ
ُ لَُكُم ال ُ ا=� َذلَِك يُبَّيِ

َ
َعْفَو ك

ْ
ونََك َماذَا ُينْفُِقوَن قُِل ال

ُ
ل
َ
يَاِت ْفعِِهَما َويَْسأ

ْ
ُ لَُكُم ال ُ ا=� َذلَِك يُبَّيِ

َ
َعْفَو ك

ْ
ونََك َماذَا ُينْفُِقوَن قُِل ال

ُ
ل
َ
يَاِت ْفعِِهَما َويَْسأ

ْ
ُ لَُكُم ال ُ ا=� َذلَِك يُبَّيِ

َ
َعْفَو ك

ْ
ونََك َماذَا ُينْفُِقوَن قُِل ال

ُ
ل
َ
ْفعِِهَما َويَْسأ

ُرونَ  ُكْم َتتََفك�
�
ُرونَ لََعل ُكْم َتتََفك�
�
ُرونَ لََعل ُكْم َتتََفك�
�
ُرونَ لََعل ُكْم َتتََفك�
�
)لََعل

ُم رِْجٌس  (:وقوله تعالى 1111
َ

ْز8
َ ْ
نَْصاُب َوال

َ ْ
َميِْسُ َوال

ْ
َْمُر َوال ِيَن آَمُنوا إِن�َما الْ

�
َها ال ي3

َ
ُم رِْجٌس يَاأ

َ
ْز8

َ ْ
نَْصاُب َوال

َ ْ
َميِْسُ َوال

ْ
َْمُر َوال ِيَن آَمُنوا إِن�َما الْ

�
َها ال ي3

َ
ُم رِْجٌس يَاأ

َ
ْز8

َ ْ
نَْصاُب َوال

َ ْ
َميِْسُ َوال

ْ
َْمُر َوال ِيَن آَمُنوا إِن�َما الْ

�
َها ال ي3

َ
ُم رِْجٌس يَاأ

َ
ْز8

َ ْ
نَْصاُب َوال

َ ْ
َميِْسُ َوال

ْ
َْمُر َوال ِيَن آَمُنوا إِن�َما الْ

�
َها ال ي3

َ
يَاأ

ُكْم ُتْفلُِحونَ ِمْن َعمَ ِمْن َعمَ ِمْن َعمَ ِمْن َعمَ 
�
يَْطاِن فَاْجتَنُِبوهُ لََعل ُكْم ُتْفلُِحونَ ِل الش�
�
يَْطاِن فَاْجتَنُِبوهُ لََعل ُكْم ُتْفلُِحونَ ِل الش�
�
يَْطاِن فَاْجتَنُِبوهُ لََعل ُكْم ُتْفلُِحونَ ِل الش�
�
يَْطاِن فَاْجتَنُِبوهُ لََعل 
B وJ$ . 2)ِل الش� Hواألنصاب  باالخمر قرن الميسرا

  .شك في حرمتها، فكان دليالً على أنّ الميسر محرم واألزالم، وهذه األشياء ال

به وكل ما قومر ). 3.النرد أو الشطرنج من الميسر: ( رضي اهللا عنهقال علي بن أبي طالب      
ر، وهو وجوب سما يتخاطر الناس عليه، والميسر مأخوذ من الي: فهو ميسر، وميسر القمار

  .دون تعب، مع اقترانه بالظلم في أخذ اموال الناس بالباطل 4الشيء لصاحبه
  :أربعة شروط في المحلل 5الشافعيةوقد اشترط      
  .يكون المحلل كفؤا للفرسين ال يأمنان أن يسبقهما :أوالً

خرج بطل كونه محلالً، وصار أمن المال، فإن  ءال يشترك المحلل بإخراج أي شيأن  :نياًثا
  .متسابقاً

  .إن كان هو السابق،فإن شرط أن ال يأخذ السبق لم يصح) المال(أن يأخذ السبق : ثالثاً
  .وإال بطل أن يكون المحلل معيناً عند العقد، وكما يلزم تعيين فرسي المستبقين،:رابعاً

وهو أن يكون المال من المتسابقين إن كانا اثنين، أو من كل   : غير جائز باالتفاق:ه الثالثالوج
مشترك من المتسابقين إن كانوا جماعة ومن يسبق يفوز بالمال، ومن يتخلف يخسر ماله لصالح 

   .6غيره، وهذا القمار بعينه

                                                           
 .219:اآلية: سورة البقرة 1
 90:اآلية:سورة المائدة 2
. ال عقبه هذا مرسل وله شواهدوق ،وما بعده،20930،ومابعدها،ح358،ص10ج، السنن الكبرىقي في هأخرجه البي 3

 .26150،ح287،ص،5،ج مصنف ابن أبي شيبةفي  وورد

 .53،ص،3،ج،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي 4
  .191،ص15،ج،بيرالحاوي الكالماوردي،  5
الحاوي الماوردي، . 475،ص،3،ج،المقدمات الممهداتابن رشد، . 206،ص،6،ج،، بدائع الصنائعالكاساني 6

 .191،ص،2،ج،الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة المقدسي،.191،ص15،ج،الكبير
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  : الخالصة
غير عوض جائزة باالتفاق ، وبعوض على الخيل بو -بكل وسائل اإلعداد والجهاد -المسابقة 

ويجوز أن يكون   أو من طرف آخر، من أحدهما تبرعاًويجوز أن يكون العوض  ،بشروطجائزة 
ألنه إخراج مال لمصلحة الدين فجاز من الجميع ترغيباً للجهاد،  ،بإذن السلطان من بيت المال
  .كارتباط الخيل في سبيل اهللا

  .بعوض حتى تخرج من صورة الحرمة إلى اإلباحة وقد جعل الفقهاء شروطاً للمسابقة
  :المسابقةمشروعية  شروط :ثالثالمطلب ال 

كمسابقة األقدام، ) بغير عوض(على جواز المسابقة مطلقاً  على غير الرهان 1اتفق الفقهاء
) مشروط بعوض( وأما المسابقة على الرِّهان.... ، ورفع الحجرالمصارعةوالسفن، والطيور، و

من  تدل عليهواإلبل، والرمي،  وهو ما يس ، فال تجوز إال في الخيل،تحريميها الفاألصل ف
ن يجوز أخذ العوض ع أنهمفهوم الحديث   ،2)لَا سبقَ ِإلَّا في نَصٍل َأو حافرٍ َأو خُفٍّ(  ملسو هيلع هللا ىلصقوله

،وهذا ) واواواواوأعدوأعدوأعدوأعد: (مها،لقوله تعالىمن آالت القتال المأمور بتعل إن كانتما سواها، المسابقة في

  :أهمهاالعلماء، من شرطها  بشروط مقيدالجواز 
والغاية التي يجرى  ،الذي يكون منه الجري أو االنطالقوهو معرفة الموضع، : اإلعالم: أوالً

ألن من الخيل ما يجود  حدهما اآلخر، لم يجز، أللجهالة، كما لو كان السبق حتى يسبق منعاً إليها 
تساوي المتسابقين  وال بد من نها ما يجود عند االقتراب من النهاية،بالسرعة عند االنطالق، وم

  .4بخالف المالكية حيثُ قالوا، ال يشترط تساويهما في المبدأ وال في الغاية 3وهو قول الجهور،
                                                           

ابن ،166،ص،8ج،،رح المنهاجنهاية المحتاج إلى ش الرملي، ،276،ص2جالمهذب في فقة اإلمام الشافعيالشيرازي،  1
 ،6،ج.اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، . 189،،ص2،،جالكفاية في فقه اإلمام أحمدقدامة المقدسي،

  .347،ص3،جتحفة الفقهاءالسمرقندي، . 206،ص6،جبدائع الصنائعالكاساني،،.90،ص
 .4410،ح،321، ص4،جالسنن الكبرىالنسائي،  2
 .324،،ص5،،جالبرهاني في الفقه النعمانيالمحيط ابن مازة، 3
: ت(علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي،، العدوي، بو الحسن،206ص،6ج ،بدائع الصنائعالكاسني،  

حاشية البجيرمي،  501،ص2هـ ،ج1414بيروت،دط، –،دار الفكر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني،)ه1189
  .446ص، 9ج، المغني ،، ابن قدامة157،ص8ج ،الفقه المنهجي آخرون،مصطفن الخن و.304،ص4ج ،البجيرمي
  .322ص2،جاالقناع في فقه االمام احمدالحجاوي، .89،ص6ج ،اإلنصاف المرداوي،

 –،دار الفكر للطباعة شرح مختصر خليل  ،)هـ110: ت( ،،الخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا 4
  .155،ص3جد،ت،بيروت،د،ط،
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نّ المقصود من السبق  معرفة سرعة وقوة  الخيل، وهذا صوب، ألوقول الجمهور هو األ :قلت 
  .  ا في المبدأ والغايةال يحصل إال بتساويهم

ليخرج عن  ،ين فأكثرثنالمتسابقون ا حد الجانبين دون اآلخر إذا كانأأن يكون المال من : ثانياً
  ..1صورة القمار

الً، والمحلل من وكان المال منهما، فإنه يشترط  أن يدخال محل ينإذا كان المتسابقان اثن: ثالثاً
رهان، وذلك أن يضع الرجالن رهنين بينهما ثم يأتي رجل الفرس الثالث من خيل ال: الخيل هو

ثنين أخذ رهنه ورهن صاحبه ثالث، فيرسل معهما فرسه وال يضع رهنا، فإن سبق أحد اال
من أجل الثالث وهو المحلل، وإن سبق المحلل ولم يسبق واحد منهما أخذ  ،األول، وكان حالال له

ق هو لم يكن عليه شبِالرهنين جميعا، وإن سق سبِيء، وهذا ال يكون إال في الذي ال يؤمن أن ي
وقد ورد  .ثالثٌ يشارِكُهما في المسابقة حتى يخرجا عن صورة القمارِ أو شبهة القمار، فالمحلل،2

 من َأدخََل فَرسا بين فَرسينِ، وهو لَا يْأمن: (قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص أنّ النَّبِيرضي اهللا عنه  عن  أبي هريرة 
ارمق وبِقَ، فَهسي َأن نَأم قَدنِ، ويسفَر نيا بسخََل فَرَأد نمو ،بِه ْأسبِقَ، فَلَا بسي َأن(

3.  
ضعيفاً أو هزيالً، معلوم التخلف،ال  فرس أحدهما ممكناً، وأن ال يكون المحلّل، قكون سب :رابعاً

  .    بد أن يكافئهما  في شروط المسابقة يقدر على المنافسة في السبق، بل ال

                                                           
  مشتق من القَمر الذي يزيد وينقص، والقمار القمار هو اشتراط مال من طرفين بحيث يكون المال لمن غلب من الطرفين 1

ألنه أخذ : ر، سمي بهسالي، وهو أن يذهب ماله إلى صاحبه مكنوسمي القمار قماراً؛ ألن كل واحد من المقامرين ممن ي
الموسوعة .323ص5،جالمحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة، تعبمال الرجل بيسر وسهولة، من غير كد وال

العيني،أبو محمد محمود بن ،168،ص16ج ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : ، صادر عنالفقهية الكويتية
ي شرح تحفة منحة السلوك ف، )هـ855: ت(أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

  .422ص،1هـ ،ج1،1428ط ،رقط –األوقاف والشؤون اإلسالمية  ، وزارةالملوك
الدر المختار  ،)هـ1088: ت(الحصفكي، محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي  2

الكافي في فقه أهل د البر،ابن عب، 663،ص1هـ ،ج1423، 1، دار الكتب العلمية،طشرح تنوير األبصار وجامع البحار
 ،11،ج، كفاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة ،105ص، 1ج ،الفقهية، القوانين ابن جزي.490،ص،1،ج،المدينة

  .472ص ،9ج ، ابن قدامة، المغني،345ص
 ،حينالمستدرك على الصحيالحاكم،  هذا حديث صحيح اإلسناد، قال الذهبي. 960ص ،2ج ،سنن ابن ماجةابن ماجة،  3
  .2635ح ،125ص ،2ج
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بينما زاد  ،اتُحضر األفراس التي يعقد على عينه هو أنو :تعين المركُوبين أي التعيين، :خامساً
   .1الشافعية الراكبين أيضاً

 وإال فال  ،)كالوالي، أوجهه رسمية(، محل اشتراط تَعينها إذا كان العوض من غير الراكبين :قلت
ُواهللا تعالى أعلم.دهما بالعقحاجة لتعين.   

  :تكافؤ النوع :سادساً
سابقَ بين  ملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه ( :رضي اهللا عنه ما روي عن ابن عمرب شرطهذا اللويستدل      

 نيقَ بابساعِ، ودةُ الويا ثَنهدَأمو ،اءفْيالح نتْ مرمي ُأضِل الَّتالخَي نم رمتُض ي لَمِل الَّتالخَي
قيري زنب جِدسِإلَى م ةي2)الثَّن.   

 ،)الخيل التي لم تُضمر(و ،)الخيل التي ُأضمرت(باق كان بين أنّ الس الشريف الشاهد في الحديث
  .بد أن يكون من نفس النوع  ال بين الخيل النوع، فدل على أن السباق راعاة وحدةأي م

، َأو الَ تَكَاد مى العضباء، الَ تُسبقُنَاقَةٌ تُس ملسو هيلع هللا ىلص كَان ِللنَّبِي: (، قَاَلرضي اهللا عنهيضاً عن َأنَسٍ وأ
 ملسو هيلع هللا ىلص حقٌّ: تُسبقُ، فَجاء َأعرابِي علَى قَعود فَسبقَها، فَشَقَّ ذَِلك علَى المسلمين حتَّى عرفَه، فَقَاَل

  .4)3ه َأن الَ يرتَفع شَيء من الدنْيا ِإلَّا وضعهعلَى اللَّ

السباق كان بين ناقة وقعود، فدل على أنّ السباق كان من  أنالشريف  وكذلك الشاهد في الحديث
ألن ( وهو ما ذهب إليه الشافعية، بجواز المسابقة بين الجنسين، كالعربي والبرذون، .نفس النوع

   .5)عند الغاية آ؛ فربما تكافذلك أول شوطه أجرى، وفي آخره ألين، واآلخر بعكسالبرذون في 

وال بأس بسباق الخيل مع اإلبل  ( :حيث قالوا ،اختالف النوع باحتهمإإلى درجة المالكية  تساهلو
  . 6)يجري الفرس مع الجمل،

                                                           
 304،ص4،ج ، حاشية البجيرمي على شرح المنهجالبجيرمي،  1
  420ح91ص1،ج، صحيح البخاريالبخاري 2
ان كل ،الحديث فيه الحض على التواضع وذم الترفع،، )حقٌّ علَى اللَّه َأن الَ يرتَفع شَيء من الدنْيا ِإلَّا وضعه :( ملسو هيلع هللا ىلصقوله 3

  .88،ص23،جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، .يا ناقصة غير كاملهأمور الدن
  .2872ح،32،ص،4،ج، صحيح البخاريالبخاري 4
  .341،ص11،جكفاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة،  5
  .604،ص4،ج،التاج واإلكليل لمختصر خليلمواقال 6
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نوعين عربي بين  ، كاإلبل والخيل، والبين جنسينفلم يبيحوا المسابقة  الحنابلة تشددبينما 
   .ألنّ من الخيل ما هو أصبر، والقارح أصبر من غيره ،1وهجين

  .ذكر من مسابقة جنسين أو نوعين ولم أجد في كتب الحنفية تفصيل ما

، حاصالً النوعي إذا كان التكافؤ أو غيره ال بأس في أن يكون السبق من نفس الجنس :قلتُ 
العربي والبرذون؛ ألن البرذون في أول و ،لقعود كذلكواإلبل وا. كالعتيق والهجين من الخيل

؛ فربما تكافآ عند وفي آخره أسرع ألين في أول شوطه،، واآلخر ألين، وفي آخره عرسشوطه أ
وألن السبب هو خصول التنافس والتدريب على الجري ، وسرعة الكر  .، كما قال الشافعيةالغاية

  . السباقوالفر ألجل الغزو في سبيل اهللا،وذلك يحصل 

ال و ،ويجوز على نوعين واألفضل تكافؤ نوع الخيل، هجين مع هجين، وأصيل مع أصيل،   
 كالخيل واإلبل، وكذا بين الخيل والبغال، والبغال والحمير،: نمختلفي المسابقة بين جنسين جوزت

 واختيارتدريب  المسابقة ألن المقصود منو ألنّ اإلبل والبغال والحمير ال تكاد تسبق الخيل،
   .2األفراس، وهؤالء التفاوت بينها معلوم

بتقطع  ال يصالن إال  اإذا كانفأن تكون المسافة بحيثُ يمكن للفرسين قطعها دون انقطاع،  :ابعاًس
  .، بطل العقدوتعب

والصفة، ويجوز أن يكون عيناً أوديناً، أو  ،والقدر ،المشروط معلوم الجنسأن يكون المال  :ثامناً
واآلخر ديناً،  أوحاالً أو مؤجالً، أو بعضه حاالً أو مؤجالً، فإذا كان الماُل مجهوالً  بعضه عيناً

بطل العقد، كأن يقول له أعطيك سرجاً، بطل العقد لعدم وصف السرج، أو أن يقول له ُأسابقك 
  .يكون كُل المال أو أكثره للسابق أن 3على ما في الجيب، بطل للجهالة، وزاد  الشافعية

                                                           
، مؤسسة  الهداية على مذهب اإلمام  أحمد  بن حنبلي، الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذان1

  .303ص،1هـ،ج 1425، 1غراس للنشر والتوزيع،ط
  .341،ص11،جالتنبيه حكفاية النبيه شر ابن الرفعة، 2
 ،8 ج، ،الفقه المنهجي ،مضطفى الخن وآخرون .304ص ،4ج ،حاشية البجيرمي على شرح المنهج البجيرمي، 3

 .157ص،
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  :بعض الشروط 1وزاد الشافعية شروط اتفق عليها الفقهاء، ثمانيةذه ه

أن تكون األفراس مركوبة عند جريانها، وإال بطل العقد لعدم إمكانية وصول الغاية : تاسعاً
  .لوحدها
عدة للقتال، ألن المقصود منه التأهب للقتال، يصلح ألن يكون أن يكون المعقود عليه  :عاشراً

  .ودفع الصائل
، بشرط أن إن سبقتني فلك هذه الدابة: كأن يقول 2،اجتناب الشروط المفسدة :لحادي عشرا

فسد العقد ألنَّه تملك يمنع من فإن شرط ذلك، ،حاضرينتذبحها وتطعمها ألصحابك، أو لل
  .التصرف
  .مع في رهان سباق الخيلجأسماء الخيل التي تُ :الرابعالمطلب 

  .إذا تقدم على غيره لكل واحد منهم في اللغة اسم خاص
  .عن وجه صاحبه، وهو الفرس السابق لجميع خيل الحلبة ىألنَّه جلّ: يالمجلِّ :األول
وهو الذي يكون رأسه عند صلوي األوّل، والصلوانِ هما العظمان الناتئان من : يالمصلِّ: الثاني

  . جانبي الذنب
  . شريك له في السبق فسلى عن صاحبه همّةوالمسلي هو الذي ال) التالي(أو :المسلّي :الثالث

  .أو الذي فاق نظراءه في أمر ،ددؤفاق أصحابه في الس وهو الذي: رعاالب: الرابع

ن في راحة اليد خمسة أصابع وهو أقصى ما وهو مفتعٌل من الراحة، وأل: احتَرالم :الخامس
صابع بفتح يديه جميعاً إلى أن يومئ بها عند عقد الحساب  ثم يكون بعدها من الحساب بعدد األ

  3.تكون عشرة، ولما كان الخامس  مثل خامسة األصابع التي هي كمال الراحة سمي مرتاحاً

  .وسمي حظياً ألنَّه نال حظاً من السبق وإن قل: يظالح: السادس

                                                           
  .157ص 8 ج، ،لفقه المنهجيا ،خرونمصطفى الخن وآ  1
 ،8ج ،الفقه المنهجي ،مصطفى الخن وآخرون .304ص ،4،جحاشية البجيرمي على شرح المنهج البجيرمي، 2

  .157ص
 ط، ،د1406بيروت، سالمي،دار الغرب اإل ،كتاب الخيل د بن جزي الكلبي الغرناطي،حم، عبداهللا بن مبن جزيا 3

 .151ص،
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  .وإن قل وخس حسن سمي عاطفاً ألنَّه قد عطف عليه بِشيء: العاطف: السابع

  .وسمي بذِلك ألنَّه يؤمل وإن كان خائباً، ألنه قَرب من بعض ذوات الحظوظ بعد: لالمؤمّ:الثامن

  .عاطف والمؤملألنه أعظم جرما وأقل جرياً من ال: 1يمطاللَّ: التاسع
  .2ألن صاحبه يعلوه خشوع وذلة فيسكت خزياً  وغماً:  يتُكَالس:العاشر

وهو المنكس، أي الخيل المتأخر ، وفي  ،3الفسكلويقال لمن يجيء آخر خيل الحلبة الفُسكُل أو  
  .4وهو أيضاً الذي يجيء آخر الحلبة، ومجازاً المشؤوم ،بعض الكتب القاشور

  ).فوزالمعيار ( :المعتبر في السبق: خامسالمطلب ال
  :كما يلي اختلف الفقهاء في المعتبر في السبق

   :وهما -في الخيل واإلبل –باعتبارين  إلى األخذ 6 والشافعية 5لحنفيةافذهب   -1
وهو عبارة عن مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر وهو موضع السنام من : دتالكَ: األول
  .السبق المعتبر في وهو أقل ،اإلبل

  .)العنق(أي : الهادي: الثاني

اإلبل  أنّ ذلك الفقهاء السبق في اإلبل بالكتد، وفي الخيل أقله العنق، والسبب في هؤالء وقد اعتبر
  .اقهاترفع أعناقها عند العدو في الغالب، والخيل تمد أعن

  .في العنق طوالً وقصراً، فالذي يتقدم بالعنق أو ببعضه هو السابقفإن استويا 

                                                           
  .543،ص،12 ج، ،لسان العربابن منطور،  هو األبيض موضع اللطمة من الخد، :من الخيل طيماللَّ 1
. 595ص ،9، جج في شرح المنهاجاالنجم الوهالدميري، . 348 ص ،11ج ،النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة، . 2

  .179ص ،12ج ،العزيز شرح  الوجيز ،،ص الرافعي4،جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، 
 .466،ص3،جالذخيرةافي، القر. 52،
  .1272،ص3،ججمهرة اللغةاألزدي،  3
 .416،ص13،جعروس، تاج الالزبيدي 4
 .304ص6،جتار على الدر المختارحرد المابن عابدين،   5
 .187ص،12،جالعزيز شرح  الوجيز، رافعيال 6
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هو السابق، وإن تقدم األطول عنقاً أنه  قصر عنقاً ال شك أوإن اختلفا في الطول وتقدم الذي هو 
اآلخر،وإن تقدم بأكثر من هو  قل منها،فالسابقأفي الخلقة أو  إن تقدم بقدر الزيادة:فإنه ينظر

  .الخلقة أي بزيادة على زيادة الخلقة، فهو سابق

 في الخيل واإلبل، فإن لم يكن ،والعادة أن المعتبر في السبق العرفإلى  :المالكيةوذهب  -2
ه ح عليأي أن المعتبر هو ما اصطل 1.عرف كان باألذنين، وقيل بالرأس وقيل بالصدر له

  .الناس في عرفهم، فكل بلد وزمن له عرفه المتجدد يفتى به
فإن اختلفا،اعتبر الكتف،ألنه  المعتبر في السبق الرأس إذا تماثلت األعناق،:أما الحنابلة - 3

ما يمد عنقه، فربما يسبق  ومنهايرفع رأسه،  قد يسبق برأسه لطول عنقه، ومن اإلبل ما
  .2اعتبر الكتف برأسه لمد عنقه، ال لسبقه، فلذلك

  .قل السبق بالرأسأ: 3وقال األوزعي -4
  6.قل السبق باألذنأ: 5نيزوالم 4يوقال الثور

  
  
  

                                                           
، دار ل شرح مختصر خليلمنح الجلي) هـ1299: ت(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا المالكي، : عليش  1

  هـ1409بيروت،د،ط،  –الفكر 
 .473ص ،9ج ،المغني ابن قدامة، 2
كان يسكن بمحلة  أبو عمرو األوزاعي،، وعالم وفقيه أهل الشام، شيخ اإلسالم، األوزاعي،عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد3

كان : روت مرابطا بها إلى أن مات،وقيلثم تحول إلى بي، ظاهر باب الفراديس بدمشق، وهي العقيبة الصغيرة، األوزاع
 .543،ص6،جسير أعالم النبالءالذهبي، .مولده ببعلبك

كان سيد أهل زمانه . الثوري،هو ابو عبداهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من مضر، أمير المؤمنين في الحديث 4
سنة (وخرج من الكوفة . على أن يلي الحكم، فأبىولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي . في علوم الدين والتقوى

الجامع (له من الكتب . وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا. ثم طلبه المهدي، فتوارى. فسكن مكة والمدينة )هـ 144
  .104،ص3،جاألعالمالزركلي، .كالهما في الحديث، وكتاب في الفرائض) الجامع الصغير(و ) الكبير

5 المو إبراهيم إسماعيل، بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي،ولد سنة هو أب ني،ز
المزني ناصر مذهبي، كان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا : خمس وسبعين ومائة، كان رأسا في الفقه، قال الشافعي

صغير والمنثور والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، الجامع الكبير، والجامع ال: على المعاني الدقيقة صنف كتبا كثيرة
  .133،ص10،جسير أعالم النبالءالذهبي، . وكتاب الوثائق، ومات بمصر في سنة أربع، وستين ومائتين ،ه

 .196،ص15،جالحاوي الكبيرالمزني، ،436ص،7،جالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراني، 6
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  :الراجح
القائمون يمد ن بموقع األقدام والكتد، وهو أ في السبق بالهادي أو المعتبرأميُل إلى أن يكون  

كون أول ما يصل إلى في آخر السبق ليعلم ويتبين السبق، وي -أو نحوه  -خيطاً على السباق
  .الخيط ويحرفه هو رأس الفرس وعنقه

، بكل بميل المكحلالمجلي في الحلبة ولو  ن معرفةكومع تقدم آالت الرصد الحديثة ودقتها، يم
  .فسبحان اهللا العظيم الذي علم اإلنسان ما لم يعلم. دقة وسهولة
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  الثالثالمبحث 

  الجائزة ومشروعيتها في السباق

  تعريف الجائزة :المطلب األول

في المبحث السابق أنّ مسابقة الخيل جائزة بغير عوض باتفاق، وبعوض عند  تلقد ذكر
وقد جوزه الشارع  كما بينا استثناء، لتحريض األمة على االستعداد الدائم لقتال العدو،  ،الجمهور

بالغ كل عاً  للمنافسة، بحيثُ يالعوض دافيكون هذا ) مبلغ مالي( بعوض اًوالسبق إذا كان معقود
  .أو الجائزة ، والجائزة اسم يطلقه الفقهاء على العطيةض متسابق في االجتهاد للفوز بالعو

2تجمع على جوائز، وهي العطايا 1الجائزة :تعريف الجائزة لغة :الفرع األول
وأصل الجائزة هو  

فيقول الرجُل إذا ورد  ،)حال سبيله أي إلى( الرجُل الرجَل ماء يجيزه ليذهب لوجهه، يأن  يعط
م الماء ،ماءّأجزني، أي :ِلقي :ي ماءحتى أذهب لوجهي وأجوز عنك، ثم كثر حتى سموا  أعطن

   .3العطية جائزة
  :تعريف الجائزة اصطالحاً: الفرع الثاني

قريب ، فكان لكل منهم تعريف في السباقلفظ الجائزة  أستعمال على القدامى الفقهاء يتعارفلم 
  :من معنى الجائزة

هو الذي يوضع في النضال و ،تراهن عليهالسبق الذي ي: ، ويعني4ربالخَطَ: عرفها الحنفية 
وضعوا لهم خطراً أي ثوباً، : خطر المال أي جعله خطراً بين المتراهنين، ويقالأوالرهان، وقد 
  .5فمن سبق أخذه

                                                           
عبد عوف من بني هالل بن عامر بن صعصعة ولى فارس لعبد اهللا بن عامر، فمر به  أصل الجوائز أن قطن بن: يقال   1

 أجيزوهم، فجعل ينسب الرجل فيعطيه على قدر حسبه: األحنف في جيشه غازيا إلى خراسان، فوقف لهم على قنطرة فقال
  327ص،5،جلسان العربابن منظور، ، 
، دار الفكر شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، )ـه573: ت(الحميري، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني  2

 .1231،ص2هـ ،ج 1420، 1،ط)سورية - دمشق (، دار الفكر )لبنان -بيروت (المعاصر 
  .327ص،5،جلسان العربابن منظور، .  103،ص11،ج، تهذيب اللغةاالزهري 3
 .347،ص3،جتحفة الفقهاءالسمرقندي، .206،ص6،جبدائع الصنائعالكاساني،  4
 .197،ص11،جج العروساتالزبيدي،  .101،ص5،ج، تهذيب اللغةاالزهري 5
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جعلت له جعلًا،  اه اإلنسان على األمر يفعله،ما يعط: والجعل هو ،1بالجعل :وعرفها المالكية
  .3بالسبق: وعرفت بقولهم أيضاً 2.أوجبت: وأجعلت

وعرفت  ،5بالجعلأيضاً  وعرفت4.وهو المال الذي يدفع للسابق: بالسبق :وعرفها الشافعية
  .6بالمال الموضوع بين أهل السباق

  .7)مسابقةج في الرخْالجعل الم(هو  :بقولهموعرفها الحنابلة 

من خالل تعريف الفقهاء للجائزة أجد انهم لم يتفقوا على مصطلح واحد حتى في المذهب الواحد، 
الجعل والسيق والخَطَر والرهن والعوض والنَّفل واألجر : فقد ذكروا ألفاظاً كثيرة للجائزة، منها

ت عامة للجائزة ومرادفاتها، ولم وقد تبين لي أيضا تعريفا. ونحوها..... والمكافأة والمنحه والهبة
لذا، وبعد النظر في تلك . يقصد الفقهاء تخصيصها بالجائزة التي تعطي في المسابقات بالذات

: للفظ الجائزة التي تعطي في المسابقات هو -لغةً واصطالحاً - المصطلحات، فأن أقرب معنى
  :وسأعرض لمفهوم كما يلي) العطّية(، و)الجعل(

  .حصلهأو ي جعل لإلنسان على شيء يفعله،ما ي: هو لغة :الجعل -1
  .8)هلُمسر عالتزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول ع: (وشرعاً
مع الج مع، وجا، وجمع العطَايا أعطيةٌاسم ِلما يعطَى والجمع عطَاي:لغةً :والعطية -2

   .9كثير العطاء: ويقال رجٌل معطاء ،أعطيات

                                                           
 .604،ص، 4،،جالتاج واإلكليل لمختصر خليلالمواق، .475ص ،3جالمقدمات الممهداتابن رشد،  1
  .340،ص1،جلسان العربابن منظور،  2
 .465،ص3،جالذخيرةالقرافي،  3
 .173،ص12،جيرالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبالرافعي، 4
  .135،ص15ج،المجموع شرح المهذبالنووي،،  5
 .164،ص8،جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، . 166،ص6، جمغني المحتاجالشربيني، 6
 .469،ص9،ج، المغنيابن قدامة 7
 .166،ص6،جمغني المحتاجالشربيني ، 8
 –، دار إحياء التراث العربي المخصص، )هـ458: ت( ،ن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيابن سيده، أبو الحس 9

  . 353ص ،4ج ،هـ1399ط،  د ، دار الفكر،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ،417 ، ص3ج.هـ 1417 ،1ط، بيروت،
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أو صدقة،  ،هي تفويض لغيره، بهبةو 1.تطوعاً بال عوض، حال الحياة، اعقد يفيد تمليك :وشرعاً
  .2أو جعل ،، أو مكافأةصدقة، أو تبرع، أو وقف

قرب من لفظ الجعل إلى الجائزة، وإن كان أأن لفظ العطية أشمل و ومن خالل هذا التعريف يبد
عطية، سواء كانت  فيهتشمل كل ما  الفقهاء قديما يستعملون لفظ الجعل أكثر من غيره، فالجائزة 

  .أو جعالً العطية هبة، أو صدقة ،أو مكافأة،

  :ترجيح ونقاش

) الجائزة(بعد استعراض تعريفات الفقهاء للمصطلحات القريبة من الجائزة، حيث  أن مصطلح 
  :كان حديثاً، فانه يمكن استخالص تعريف مناسب للجائزة، كما يلي

 - ، بشروط معلومة، يتم تمليكه تطوعاً، عن طريق متبرع، للفائزهو التزام عوض مالي معلوم( 
  ).، في المسابقات- ونحوه

  :مشروعية الجائزة في القرآن الكريم: المطلب الثاني

لم يرد لفظ الجائزة في القرآن الكريم صراحةً، وإنما جاء في لفظ متقارب، وقد جاء في سورة 
  : زة يوسف عليه السالم ما يدل على مشروعية الجائ

وا َنْفقُِد  :وجلوجلوجلوجلقوله عز 
ُ
وا َنْفقُِد قَال
ُ
وا َنْفقُِد قَال
ُ
وا َنْفقُِد قَال
ُ
نَا بِهِ زَِعيمٌ قَال

َ
َملِِك َولَِمْن َجاَء بِهِ ِحُْل بَعٍِي َوأ

ْ
نَا بِهِ زَِعيمٌ ُصَواَع ال

َ
َملِِك َولَِمْن َجاَء بِهِ ِحُْل بَعٍِي َوأ

ْ
نَا بِهِ زَِعيمٌ ُصَواَع ال

َ
َملِِك َولَِمْن َجاَء بِهِ ِحُْل بَعٍِي َوأ

ْ
نَا بِهِ زَِعيمٌ ُصَواَع ال

َ
َملِِك َولَِمْن َجاَء بِهِ ِحُْل بَعٍِي َوأ

ْ
الكريمة تبين  آلية،ا3)ُصَواَع ال

 َّملِكِ   (أن
ْ
َملِكِ ُصَواَع ال
ْ
َملِكِ ُصَواَع ال
ْ
َملِكِ ُصَواَع ال
ْ
لمختفية فيه دون تفتيش، من مكانها ااعت، ومن يخرجها ض أي ساقية الملك ،)ُصَواَع ال

نَا بِهِ زَِعيمٌ ِحُْل بَعٍِي وَ ِحُْل بَعٍِي وَ ِحُْل بَعٍِي وَ ِحُْل بَعٍِي وَ ( وهي ،له جائزة
َ
نَا بِهِ زَِعيمٌ أ
َ
نَا بِهِ زَِعيمٌ أ
َ
نَا بِهِ زَِعيمٌ أ
َ
أي وزن حمل بعير، وأنا  ،)ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ أ

  .الضامن

                                                           
  .115،ص6،جالفقه المنهجيمصطفى الخن ، وآخرون، 1
  .415،ص5،جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي 2
 .72:اآلية: سورة يوسف 3
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 ة،توبموافق 1أنّ هذه الجائزة أو المكافأة كانت بحضور نبي اهللا يوسف عليه السالم :وجه الداللة 
زَُهْم ِبََهازِهِْم َجَعَل ( :والشاهد قوله عز وجل ا َجه� زَُهْم ِبََهازِهِْم َجَعَل فَلَم� ا َجه� زَُهْم ِبََهازِهِْم َجَعَل فَلَم� ا َجه� زَُهْم ِبََهازِهِْم َجَعَل فَلَم� ا َجه� َقايََة ِف رَْحلِ فَلَم� َقايََة ِف رَْحلِ الّسِ َقايََة ِف رَْحلِ الّسِ َقايََة ِف رَْحلِ الّسِ ِخيهِ ُثم�     الّسِ

َ
ِخيهِ ُثم� أ
َ
ِخيهِ ُثم� أ
َ
ِخيهِ ُثم� أ
َ
عُِي     أ

ْ
ُتَها ال ي�

َ
ذ�َن ُمَؤّذٌِن أ

َ
عُِي أ

ْ
ُتَها ال ي�

َ
ذ�َن ُمَؤّذٌِن أ

َ
عُِي أ

ْ
ُتَها ال ي�

َ
ذ�َن ُمَؤّذٌِن أ

َ
عُِي أ

ْ
ُتَها ال ي�

َ
ذ�َن ُمَؤّذٌِن أ

َ
أ

َسارِقُونَ 
َ
َسارِقُونَ إِن�ُكْم ل
َ
َسارِقُونَ إِن�ُكْم ل
َ
َسارِقُونَ إِن�ُكْم ل
َ
  . يستأنس به إذا وافق شرعنا  سابقاً أن شرع من قبلنا تُوقد ذكر ،2    )إِن�ُكْم ل

  :السنة الشريفة فيمشروعية الجائزة : مطلب الثالثال

ن كَان يْؤمن م( :قال ملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه : رضي اهللا عنه )العدوي( عن أبِي شريح الكعبي  -1 
ا بامٍ، فَمافَةُ ثَالَثَةُ َأييالضلَةٌ، ولَيو موي تُهاِئزج ،فَهيض كْرِمرِ فَلْيمِ اآلخواليو ذَبِاللَّه دع وفَه ِلك

    3.)الَ يحلُّ لَه َأن يثْوِي عنْده حتَّى يحرِجهصدقَةٌ،َ 

والطعام والشراب ونحوه، وهذه ، هنا العطاء، وهو ما يتكلف من الصلة )الجائزة(المراد با
  .4الجائزة منحة وتفضل منه ليس بواجب

َأخْرِجوا ( :أوصى عند موته بثالث ملسو هيلع هللا ىلص أنّ رسول اهللا رضي اهللا عنهعن ابن عباس   -2
رضي  وقال ابن عباس 5.)نْتُ ُأجِيزهمالمشْرِكين من جزِيرة العربِ، وَأجِيزوا الوفْد بِنَحوِ ما كُ

  .نسيت الثالثةاهللا عنه 

ومقدار الجائزة، ما يجوز  أي أعطوه جائزته، ،)وأجيزوا الوفد: (ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث قوله وجه الداللة
  .وليست واجبة وجائزته يوم وليلة، وهي تفضٌل  وإحسان، به المسافر من منهل إلى منهل،

أي بقريب منه، يدل على أنَّه كان يعطي الجائزة  ،)نْتُ ُأجِيزهمبِنَحوِ ما كُ:(ملسو هيلع هللا ىلص وأما قوله
  .اًوإحسان  منه، تفضالً)عطايا(

  .6ها جائزة  بعض اُألمراء  من التابعيناسم قد ذُكر أنّ أول من 

                                                           
  .7025ص ،11ج ط، د ، الخواطر، ، تفسير الشعراويهـ )1418: ت(لشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ا 1
  .70:اآلية:،سورة يوسف 2
  .6135،ح،32، ص،8،جصحيح البخاريالبخاري،  3
  .2299،ح،29،،ص11،  جالدراري في شرح صحيح البخاري الكواكب، الكرماني 4
 .3053،ح69،ص4،ج، صحيح البخاريالبخاري 5
  .من البحث 109وانظر هامش ص  .533ص ،10،جفتح الباري شرح صحيح البخاري ،بن حجرا  6
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ِإذَا كَان يوم الْفطْرِ وقَفَت : (ملسو هيلع هللا ىلصحيث قال لفظ الجائزة صراحةً في الحديث الشريف، قيل ورد -3
اغْدوا يا معشَر الْمسلمين ِإلَى رب كَرِيمٍ يمن بِالْخَيرِ، ثُم : لْملَاِئكَةُ علَى َأبوابِ الطُّرق، فَنَادواا

م، وَأطَعتُم ربكُم، يثيب علَيه الْجزِيَل، لَقَد ُأمرتُم بِقيامِ اللَّيِل فَقُمتُم، وُأمرتُم بِصيامِ النَّهارِ فَصمتُ
نَادى ما، نَادلَّوفَِإذَا ص ،كُماِئزووا جِإلَى : فَاقْبِض ينداشوا رجِعفَار ،لَكُم غَفَر قَد كُمبر َألَا ِإن

الْج موي اءمي السف موالْي ى ذَِلكمسيو ،ةاِئزالْج موي وفَه ،اِلكُمرِح ة1)اِئز.  

وهو الصيام والقيام  ،لب منهفي الحديث الشريف أن هناك جائزة لمن قام بما طُ  :وجه الداللة
  .يدل على مشروعية الجائزة )اقبضوا جوائزكم :(ملسو هيلع هللا ىلص فقوله...والصدقة ونحوها

  .نَّه يجزى في هذا اليوم على األعمال التي قام بهاوسمي بيوم الجائزة أل

 ،في اجر من يصلى على الجنازة ، ويبقى حتى تُدفن ملسو هيلع هللا ىلصيرغب النَبي وثُ حيفي حديث آخر  -4
، ومن شَهِدها حتَّى تُدفَن فَلَه 2من شَهِد الْجنَازةَ حتَّى يصلَّى علَيها فَلَه قيراطٌ: ( ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال
: رضي اهللا عنه ، حتى قال عمر3)»الْعظيمينِ مثُْل الْجبلَينِ«: وما الْقيراطَانِ؟ قَاَل: قيَل قيراطَانِ

  .لقد ضيعنا قراريط كثيرة

، وكذلك كل ، ويحتسبه عندهتعالىيناُل األجر من اهللا  فالمسلم إذا فعل ذلك إيمانا واحتساباً،
  .األعمال الخيرة يجازى عليها المسلم عند اهللا

  : الخالصة

مقاصد   ال سيما إذا كانت تحققودة ومطلوبة،على أنّ المسابقة محم ةت النصوص السابقدلّ
الشريعة السمحة، وخاصة إذا علم أن المقصد األساسي من المسابقة هو رفع  القدرات 

                                                           
مجمع الزوائد في سنده جابر الجعفي وهو متروك كما قال الهيثمي،  ،617،ح226،ص،1ج،الطبراني، –المعجم الكبير  1

 .670،ح169،ص1،جضعيف الترغيب والترهيبوضعفه األلباني في  ،670،ح،201،ص2ومنبع الفوائد،ج
لسان ابن منظور، . من وزنه% 5=، يختلف وزنه باختالف البالد )الذهبي(القيراط في األصل جزء من أجزاء الدينار  2

تعظيمأ لألجر ) الجبل العظيم(لكن النبي ث قدره بشيء أعظم من المقاييس التي تعارف عليها الناس، بمثل . 7/375 العرب
  .والثواب

 .945ح،652،ص2،جصحيح مسلممسلم،  3
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وكلما كانت الجائزة . للدفاع عن حمى اإلسالم، أو كانت معنوية ةوالمهارات،سواء كانت قتالي
  .أكبر كان االهتمام بها أكثر

  .الجائزة عند الفقهاءروعية مششروط : رابعالمطلب ال  

أن يكون طاهراً، معلوماً : شروطفي مسابقة الخيل  )الجائزة أي(جواز الجعل لالفقهاء  اشترط
هخر وال منهي وال بمجهول، ، ال بنجس،بالمشاهدة، منتفعاً به، مقدوراً على تسليم ،عن  وجاًعنه

  1.القمار

، فال يجوز كونها )أي متقومة شرعاً( اع بهايمكن االنتف حةابأن تكون طاهرة م:الشرط األول
فكل  ،، أو ميتة، أو دم، أو بضاعة منتهية الصالحية ونحوهةأو خمر ، أو محرمة كخنزير،نجسه

  .ما ذُكر ال يمكن االنتفاع به

 لذا ال بد أن كان القمار بعينه،وإال   أن ال تكون الجائزة مشروطة من الجانبين،:الشرط الثاني
أو من الوالي،أو هيئة   أو من الجانبين مع وجود المحلل بشروطه، الجانبين،حد أتكون من 

  ....أو جمعية متبرعة ونحوها ،حكومية

و فل أن تكون الجائزة معلومة ال جهالة فيها، أي معلومة الجنس والصفة والقدر،: الشرط الثالث
البد من ألنه ه جهالة، فهذ ،، أو على سيارةالخزنة قال سابقتك على ما في الحقيبة، أو ما في

  ....قدر والمواصفاتمعرفة ال

 ةأو إبل شارد ،سروقهالقدرة على التسليم،فال يصح السبق على سيارة  م: الشرط الرابع
  .  هماونحو

، أو أرض ستأجرةكونها مملوكة ملكاً تاماً، فال يجوز السبق على سيارة م: خامسالشرط ال
  .مغصوبة

                                                           
كشاف  البهوتي،. 209،ص2،جالشرح الكبير دير،رالد.323،ص2،جحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي،  1

 .59،ص7،ج، شرح الزركشيالزركشي. 50،ص4، جالقناع



117 

 

  الخيول المعاصرة أنواع مسابقات :المطلب الخامس

ومنذُ زمن  سباق الخيل من الرياضة التي تعتمد على سرعة وقوة الخيل، ومهارة الفارس، يعد
كيف أن العرب اهتموا بها اهتماماً شديداً بحيثُ تُجاع لها  ديم تجري سباقات الخيل، وقد ذكرنتُق

في  1)والغبراء داحس(إشعال الحرب الشهيرة العيال وال تُجاع، ولعل السبب المباشر في 
سباق الخيول في الدول  زالت إلى يومنا هذا يقام وما الجاهلية كان الرهان على الخيل،

  :ز ، بل على أنوع مختلفة منهااحيث تقام  مسابقات الخيل على أحدث الطرالعربية،

  الفائز الخيل هذا النوع يشارك فيه أدنى أنواع الخيول، ويعرض فيه: سباقات البيع -1
  .لمزاد العلني عند انتهاء السباقللبيع  با

في هذا النوع يتحدد  الوزن المحمول على الخيل بناء على : سباقات الوزن للعمر -2
عمره، فكلما كان العمر أصغر كان الوزن المحمول أقل من الحصان المنافس األكبر 

  .واألقوى
3 - ل الوزن المحمول على كل حصان:  وقينسباقات المععدقين يبوساطة  سباق المعو

القانوني إعطاء كل متسابق فرصةً متساوية لتحقيق  اومهمة هذ. قانوني المعوقين
ويزاد الوزن بوضع أثقال رصاص مسطّحة في جيوب خاصة في قطعة من . الفوز

  .كيس الثقل القماش تُسمى
 جزء أوالمالية هذا النوع من المسابقات يتم في تحصيل الجائزة  :سباقات اليانصيب - 4

تُجمع هذه األموال وتوزع  ، ومن مصادر أخرى،من مالكي الخيول المتسابقةمنها 
على الفائزين الثالثة األوائل، ويحصل مالك الحصان الذي يحقق المركز األول على 

                                                           
بن  ذبيان، وبين ) عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن(هذه حرب كانت بين :داحس والغبراء 1

على خطر عشرين بعيرا، أيهما سبقت خيله أخذها  نارهالوسببها  ).بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن بغيض بن ريث
) العبسي قيس(، فأجرى ) ذات اإلصاد(من صاحبه، وجعال الغاية مائة غلوة، والمضمار أربعين ليلة، والمجرى من 

) الغبراء(فرسه نا على الطريق، فردوا كمي -)بنو فزارة(، فوضعت )الغبراء() حذيفة الذبياني(و ) داحسا(حصانه 
الدينوري ،أبو محمد عبد اهللا بن مسلم . ودفعوه عن ذلك، فوقع بينهم الشر. سبقت) : قيس(فقال . ولطموها، وكانت سابقة

  م 1992، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،ط، المعارف، هـ)276: ت( ،بن قتيبة الدينوري
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وهي من أنواع  ،1هي سباقات يانصيب األوروبيةسباقات الالقسط األكبر، ومعظم  
 .  القمار

السباق يكون فيه الحصان مطالباً بعد السباق، بحيث هذا النوع من  :سباقات المطالبة -5
  .يمكن أن يشتريه أي مالك مقابل مبلغ من المال المعلَن مسبقاً

  :  بينهما في الفرعين التاليينأوهناك نوعان  رئيسان شائعان في العالم،من مسابقات الخيل،
  :2سباق الحواجز أو الموانع: الفرع األول

  . 3يرلندااي القرن الثامن الميالدي في نشأ سباق الحواجز للخيول ف
ن خيولهم  بالقفز فوق سلسلة وخبرة  وهم ممتطالفرسان ذوو من السباق يتنافس الُ وهذا النوع

كلم، 4 كم إلى1.2من الحواجز، وتجري معظم الخيل على مضمار يتراوح طوله عادة ما بين
      . 4...ويتضمن هذا السباق  سياجاً وحفَراً

  )المسافات(سباقات  فوق األرض المسطحة، :نيالفرع الثا
بين  ما ة،ويتراوح وزن الخيول األصيلةفي هذا النوع من السباقات تكون فيه غالبية الخيول أصيل

وهو أعلى مكان في ظهر  - كغم، وارتفاع األحصنة من األرض إلى الحارك، 445و 450
  .5سم165سم و155مابين، - الحصان

وما فوق،  ةفإنه ال يسمح إال ببلوغ سن ،لة في السباقاألصي وأما من حيت مشاركة الخيول
ويجري السباق عادةً بوضع الخيول األصيلة في مجموعات وفقاً للعمر، فأعمار الخيول التي 

  6.تشارك في السباق  سنتان، أو ثالث، أو أربع،أو خمس سنوات

                                                           
 org.www .marefaالخيل، ، سباق موقع المعرفة 1
ومن .  القارة األوروبية  عامةً  وبريطانيا ونيوزالندا خاصة،وكذلك في أمريكا الشمالية واليابان ينتشر هذا النوع في 2

كلم  7.2أشهر سباقات  الحواجز الجراند ناشونال، المعروف بسباق الحواجز الوطني الكبير ،ويقام على مضمار طوله 
، سباق موقع المعرفة.ً ويصل عدد المتنافسين في ما يقارب أربعين حصانا. أو أبريل في بريطانيا ويقام في شهر مارس

  org.www .marefaالخيل، 
  org.www .marefa،سباق الخيل، موقع المعرفة 3
  org.www .marefa، موقع المعرفة ، سباق الحواجز للخيول110، ص12،ج2،طالموسوعة العربية العالمية:انظر  4
 .ليللخ قسبا،  115-112ص،، 12،جالموسوعة العربية العالمية :نظرا 5

  .ليللخ ق، سبا111ص، 12،ج،2،طالموسوعة العربية العالمية :انظر 6
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  :على مسابقة الخيول ةالقيود المفروض :الفرع الثالث

فوق األرض المسطحة،أو القفز فوق الحواجز تتضمن قيوداً  التي تكون سواءكل المسابقات 
، أثناء التحاد الفلسطيني للفروسيةحسب القوانين واألنظمة المعمول بها من قبل ا ةمتباين

  :همهاأممارسة ركوب الخيل 

 .االلتزام بالزي الرسمي للفرسان -1
 .عاما 16 عن يقل ال حيث الفارس بعمر االلتزام -2
 .فوق فما كغم 53 عن الفارس وزن يقل ال نأ -3
 قات في العالم يتحدد الوزن بناءمن حيث الوزن المحمول على الحصان، فإن معظم المساب  -4

على عمر الحصان، فالحصان األصغر وزناً يحمل عمراً أقل من الحصان المنافس األكبر 
بقة في هذا السباق ويتم ضبط األوزان في سباقات الخيل بدقة وفقاً للقواعد المط 1.عمراً 
 .المعين

 . من حيث ضعف الخيل، فإنه يتساهل مع  المهرة األضعف بعض الشيء من الذكر -5
 .السباقات ةنجصه من قبل رئيس لحمكانية فإالتأكد من سالمة المضمار و -6
 .طيه في السباقتتأكد الفارس من سالمة الجواد الذي سوف يم -7
 بعين خذواأل ،م 8-12 من تقل ال بمسافة اقالسب خالل التجاوز عند المسافة على الحفاظ -8

 . خلفه وأ بجانبه وأ مامهأ فارس يأ بمضايقة يتسبب ال نأ التجاوز عند االعتبار
 من رسمي كتاب وأ وراقاأل حضارإب سواء -صفتها القانونية  - ، الخيول ثبوتية من التأكد -9

 . المختصة الجهة
 الفلسطيني االتحاد يقررها لمدة المشاركة نم رميحو مرغَي اًمتعمد خطأ يرتكب فارس أي - 10

 .للفروسية
 الخيول جميع مرور بعد الإ الشوط خالل السباق مضمار لىإ الخيل اكلّم نزول عدم  - 11

  .التالية السباقات في للحرمان نفسه ضيعر مخالف يأوق، السبا في المشاركة

                                                           
  .ليللخ قسبا 115-112ص، 12،ج2ط ،الموسوعة العربية العالمية :انظر 1
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  :حكم مسابقة جمال الخيل: السادسالمطلب 

وقد أقر وأباح الشرع  .1أنّ من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ المالمن المعلوم بالضرورة 
أنواعاً من العقود التي كانت موجودة قبل اإلسالم، فمنع بعض العقود  التي يدخلها ظلم، وأجاز 

ْمَوالَُكْم  :(البعض اآلخر، فحرم أكل أموال الناس بالباطل، يقول سبحانه وتعالى
َ
ُكلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
ْمَوالَُكْم َو8

َ
ُكلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
ْمَوالَُكْم َو8

َ
ُكلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
ْمَوالَُكْم َو8

َ
ُكلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
َو8

نُْتْم َتْعلَمُ     بَيْنَُكمْ بَيْنَُكمْ بَيْنَُكمْ بَيْنَُكمْ 
َ
ثِْم َوأ ِ

ْ
ْمَواِل ال�اِس بِال

َ
ُكلُوا فَرِيًقا ِمْن أ

ْ
ِم ِلَأ ُك�  الْ

َ
وا بَِها إِ{

ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
نُْتْم َتْعلَمُ بِال

َ
ثِْم َوأ ِ

ْ
ْمَواِل ال�اِس بِال

َ
ُكلُوا فَرِيًقا ِمْن أ

ْ
ِم ِلَأ ُك�  الْ

َ
وا بَِها إِ{

ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
نُْتْم َتْعلَمُ بِال

َ
ثِْم َوأ ِ

ْ
ْمَواِل ال�اِس بِال

َ
ُكلُوا فَرِيًقا ِمْن أ

ْ
ِم ِلَأ ُك�  الْ

َ
وا بَِها إِ{

ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
نُْتْم َتْعلَمُ بِال

َ
ثِْم َوأ ِ

ْ
ْمَواِل ال�اِس بِال

َ
ُكلُوا فَرِيًقا ِمْن أ

ْ
ِم ِلَأ ُك�  الْ

َ
وا بَِها إِ{

ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
وقد  .2)ونَ ونَ ونَ ونَ بِال

َيَْع وَأحلَّ  :(غير المشروعة، كالربا، لقوله تعالى الشرع  عن اكتساب المال بالوسائلنهى 
ْ

ُ ال َيَْع ا=�
ْ

ُ ال َيَْع ا=�
ْ

ُ ال َيَْع ا=�
ْ

ُ ال ا=�

بِيِل ( :قال تعالى ،،بل منع اإلسراف والتبذير3)وََحر�َم الّرِبَاوََحر�َم الّرِبَاوََحر�َم الّرِبَاوََحر�َم الّرِبَا ِمْسِكَي َوابَْن الس�
ْ
ُه َوال ُقْرَب َحق�

ْ
بِيِل َوآِت ذَا ال ِمْسِكَي َوابَْن الس�

ْ
ُه َوال ُقْرَب َحق�

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْر َتبِْذيًرا َو8  ُتبَّذِ
َ

ُفوًرا    )26(َو8
َ
يَْطاُن لَِرّبِهِ ك يَاِطِي َوَكَن الش� رِيَن َكنُوا إِْخَواَن الش� ُمبَّذِ

ْ
ُفوًراإِن� ال

َ
يَْطاُن لَِرّبِهِ ك يَاِطِي َوَكَن الش� رِيَن َكنُوا إِْخَواَن الش� ُمبَّذِ

ْ
ُفوًراإِن� ال

َ
يَْطاُن لَِرّبِهِ ك يَاِطِي َوَكَن الش� رِيَن َكنُوا إِْخَواَن الش� ُمبَّذِ

ْ
ُفوًراإِن� ال

َ
يَْطاُن لَِرّبِهِ ك يَاِطِي َوَكَن الش� رِيَن َكنُوا إِْخَواَن الش� ُمبَّذِ

ْ
 4، )27(،) إِن� ال

 ( :وقال تعالى
َ

 َو8
َ

 َو8
َ

 َو8
َ

ُمْسِفِيَ َو8
ْ
 ُيِب3 ال

َ
ُمْسِفِيَ  تُْسِفُوا إِن�ُه 8

ْ
 ُيِب3 ال

َ
ُمْسِفِيَ  تُْسِفُوا إِن�ُه 8

ْ
 ُيِب3 ال

َ
ُمْسِفِيَ  تُْسِفُوا إِن�ُه 8

ْ
 ُيِب3 ال

َ
) تُْسِفُوا إِن�ُه 8

5
.  

لَا تَزوُل قَدما عبد يوم القيامة حتَّى يسَأَل عن عمرِه فيما َأفْنَاه، وعن علْمه فيم فَعَل،  :(ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
مجِس نعو ،َأنْفَقَه يمفو هباكْتَس نَأي نم اِلهم نعولَاهَأب يمف 6)ه.  

ومن المعلوم أن أغلب مسابقات الجمال في فلسطين تقوم على شروط  ومواصفات وقوانين نظام 
، وهذا النظام ال 7)األيكاهو(الهيئة األروبية لمسابقات جمال الخيل العربية األصيلة، ما يسمى 

عن أي تلف يحصل يوجد فيه تعويض عن تكاليف نقل الخيل، وكذلك ال يوجد فيه مسؤولية  
ناهيك عن بعض ... رسوم اشتراك ال تُسترجع وغيرها دفع فيةيشترط س، وئللمشتركين أو السا

ستعمال الطرق الصناعية  لتوسيع حدقات العيون،أو التأثير على األداء الطبيعي  االمخالفات ك
كهربائية أو أو المعالجة ال ،أو سلوكه من خالل ضخ  األكسجين في أوعيتها الدموية ،للجواد

                                                           
  .،15،ص1هـ ،ج1421،،1ط،كان، مكتبة العبيعلم المقاصد الشرعيةالخادمي، نور الدين بن مختار الخادمي،  1
 .18اآلية، : سورة البقرة  2
 . 27،اآلية: سورة البقرة 3
 .27-26ة، اآلي :سورة اإلسراء 4
  .11،اآلية:سورة األنعام 5
  . صحيح، المصدر نفسه): حكم االلباني. (2417،ح،612،ص4،جسنن الترمذيالترمذي،  6
. م  هذه الهيئةاعربية األصيلة، ونظام السابق فيي فلسطين هو نظهي هيئة أوربية مختصة  في مسابقات جمال الخيل ال 7

وهوما صرح به رئيس اللجنة األولمبية الفلسطنية ،اللواء .في هذه المنظمة العالمية اًعضوحيثُ أصبح  اتحاد الفروسية 
 .د ط 2، ص،م، لجمال الخيول العربية األصيلة2015 مجلة بطولة أبطال فلسطينجبريل الرجوب، 



121 

 

من عوامل أكل أموال الناس بالباطل، ناهيك عن المال أو الجائزة  تُعدكل هذه األفعال  الكيميائية،
التي تعطى للفائز في أصلها هل تجوز أم ال؟ وكذلك تضيع األموال واألوقات التي سوف يسأل 

  .وأفناها هابالأ مفي

في البالد، ومن ) جمعية الخيول العربية(ي محام 1وقد قمت بمقابلة مع السيد بهاء توفيق كنعان 
، الخيل نسبفهو متبحر في  ،في الخيول العربية اًواسع اًخالل المقابلة وجدت أنّ له اطالع

م في فلسطين، سواء كانت مسابقات جمال أو سبق، بل وله اقالمسابقات التي تُ في تنظيم  وكذلك
ولم  العربية، الخيول له دراية حتى في غيرو الخيل العربية القديمة والحديثة، اطالع على نسب

وقد أطلعني على كيفية . د، فهو يعتبر مرجعية في الخيلعلى نطاق البال ةُأقابل مثله صاحب خبر
  .2تنظيم مثل هذه المسابقات

يتم تنظيم المسابقات حسب الفئات العمرية سواء الذكور أو اإلناث، وهناك عدد معين للمشتركين 
، وكل حكَم وتقسم العالمة على خمسة أخماس التي تعطى من مئة، العالمةو ،3في كل جولة

  :ر التاليةييعطي العالمة وفق المعاي

 % 20-1وتعطى عالمة من  مس لمدى عربة الخيلخُ -1
  % 20-1وتعطى عالمة من  مس للرأس والرقبة،خُ -2
  %20-1وتعطى عالمة من  مس لألرجلخُ -3
  % 20-1 وخط الظهر وتعطى عالمة من مس للجسمخُ  -4
  % 20- 1وتعطى عالمة من مس للحركة خُ -5

حكم بالهوية الرقمية،  أي كل ، ويتعامل المعرفة اسم الخيل، أو صاحب الخيل مكَويمنع على الح
  .و الهوية الرقميةتعطي العالمة على رقم الخيألوخيل له رقم خاص به، 

                                                           
وهو من منظمي مسباقات الخيول .خبره أربع وعشرين سنة  في مضمار الخيلل، منطقة الجلي مدينة طمرة،ن سكان م 1

  .في فلسطين 
  .5م، لجمال الخيول العربية األصيلة ،ص،2015 مجلة بطولة أبطال فلسطين 2
  .وما بعدها7ص، ،المرجع السابق 3
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ترك بدفع رسوم اشتراك ، أما من حيثُ تمويل المسابقات فإن التمويل ذاتي، بحيث يقوم كل مش
الخيل، وأجرة تجهيز حلبة وطعامه وشرابه، ووهذه الرسوم تشمل مبيت الخيل في اإلسطبل ، 

  .  1سئالحكام، وكذلك السا

فالذي يميز مسابقات الخيل في بالدنا وخاصة مسابقة الجمال أنَّه ليس هناك مبلغ مالي يعطى 
إنما جائزة  صل في الغرب أو في الخليج العربي،، كما هو الحا)مالية( للفائز أو جائزة معينة

وهذا ما يميز مسابقة الجمال  في بالدنا عن غيرها ، والسبب هو عدم وجود متبرعين ،معنوية
  .  من البالد األخرى

  : الراجح في مسابقة جمال الخيل

دينية جواز مسابقة جمال الخيل لما فيها من المفاسد الإلى عدم ميل على ما سبق فإني أ بناء
  :والدنيوية، ومن هذه المفاسد األمور التالية

بالباطل، وال يحل مال المسلم إال بطيب نفس منه، والشرع  فيه ظلم للناس وأكل أموالهم:  أوالً
  .منع تلك العقود التي فيها أكل أموال الناس بالباطل

بتفريغ األوقات، مسابقة الجمال فيها إهدار للوقت والمال، بحيث يقوم صاحب الخيل  :ثانيا
ال يكون إال من سفيه، ا وهذ.وتبذير األموال على الخيل في غير مقصودها الذي خلقت له

تقاليد ما أنزل اهللا بها من وكلها من األموال تهدر من أجل التفاخر والرياء،  اًنيوالحاصل أن مالي
  .سلطان

أخذ العوض في سباق الخيل رع الش وز أخذ العوض إال ما استثناه الشرع، وقد أباح جال ي :ثالثا
لَا سبقَ ِإلَّا في نَصٍل َأو حافرٍ َأو :(ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يجز أخذ العوض في غيره، ويستدل بقوله )السبق(

مما تتحقق  فيما سواهاو فيها وز أخذ العوض عن المسابقةيج الشريف فمفهوم الحديث   ،2)خُفٍّ
المأمور بتعلُمها، فالمقصود التسابق عليها، وليس ، وألنها من آالت القتال فيه علة المشروعية

  .ثم أخذ العوض فيه شبة القمارلمسابقة الجمال عالقة باإلعداد المأمور به، 

                                                           
  .5لعربية األصيلة ،ص،م، لجمال الخيول ا2015 مجلة بطولة أبطال فلسطين 1
 .4410ح،321، ص4،جالسنن الكبرىالنسائي،  2
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ق في الحلبة ألجل التدرب على الجهاد في سبيل اهللا، بخالف الغاية من سبالغاية من ال :رابعاً
  . نهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطلالتباهي والتفاخر الم منهااية غمسابقة الجمال فإن ال

بين الغرم  اًهذه المسابقات فيه صورة من صور القمار، ألن فيه تردددخول شخص في  :خامساً 
  .ف عند الفقهاء بالقمارووالغنم، وهو المعر

عوض مالي  أو لم يكن عوض في مسابقة الجمال كما هو الحال في هناك  سواء كان  :سادساً
نقول بحرمة  يكثير من المحظورات التي تجعلن في هذا النوع من المسابقات يبقى هبالدنا، فإن

، والتغالي باألسعار عبلاللهو الوالتفاخر والتباهي، من  :تبينما   منها مسابقة جمال الخيل،
أن الفرس : اً، وصورة  ذلكمجرد الفوز بالمسابقة يرتفع سعر الخيل،  سواء كانت ُأنثى أو ذكرف

بالمسابقة يكثر طلب المربين في استئجار رحم تلك الفائزة بالمنافسة، بالتالي يرتفع التي فازت 
لة فوزه في في حا ةسعرها،وكذلك الحال بالنسبة للذكر الفائز، بل قد يرتفع سعره أضعافا مضاعف

بيع الحيوان المنوي الواحد بآالف الدوالرات، بغض النظر عن كونه  سباق عالمي، ناهيك عن
  .واهللا أعلم.....م حراماًحالالً أ
إشغال الناس عن االهتمام باُألمور الكبرى والمقاصد التي من أجلها خُلقنا،  وكذلك  :سابعاً

إبعادهم عن التفكير واالهتمام بالمصالح العامة، وإشغال الناس بالماديات والشكليات وسفاسف 
  .األمور
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  الفصل الرا بع

  أحكام عامة متعلقة بالخيل

  زكاة الخيل: لمبحث األوّلا

  لحم الخيل وفضالتهأكل حكم : المبحث الثاني

  )المثلة(النهي عن تعذيب الخيل : المبحث الثالث
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  المبحث األوّل

  زكاة الخيل

 ةمن المعلوم بالضرورة  أن الزكاة ركن من أركان اإلسالم الخمس،  وقد قُرنت بالصالة في ست
َكةَ ( :منها قوله تعالى ،مواضع من القرآن الكريم ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
اكِعِيَ 1111َوأ ُعوا َمَع الر�

َ
اكِعِيَ َواْرك ُعوا َمَع الر�
َ
اكِعِيَ َواْرك ُعوا َمَع الر�
َ
اكِعِيَ َواْرك ُعوا َمَع الر�
َ
  ،2222)    َواْرك

ُكْم تُرَْحُونَ     (    :وقال تعا{وقال تعا{وقال تعا{وقال تعا{    
�
 لََعل

َ
ِطيُعوا الر�ُسول

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
ُكْم تُرَْحُونَ َوأ

�
 لََعل

َ
ِطيُعوا الر�ُسول

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
ُكْم تُرَْحُونَ َوأ

�
 لََعل

َ
ِطيُعوا الر�ُسول

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
ُكْم تُرَْحُونَ َوأ

�
 لََعل

َ
ِطيُعوا الر�ُسول

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
)َوأ

    3333.            

قال : م، فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قالوقد جاءت السنة الشريفة تأكيداً لما في القرآن  الكري
شَهادة َأن الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه وَأن محمدا رسوُل اللَّه، : بني اِإلسالَم علَى خَمسٍ ( ملسو هيلع هللا ىلص:رسول اهللا 

انضممِ روصو ،جالحو ،كَاةالز ِإيتَاءو ،الَةِإقَامِ الص4)و.  

  .مشروعية زكاة الخيل في اإلسالم: المطلب األوّل

  وردت مشروعية زكاة الخيل في السنة النبوية، ومما ورد في ذلك 

 .5)في الْخَيِل الساِئمة في كُلِّ فَرسٍ دينَار :(ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي - 1
ها والَ ظُهورِها، فَهِي ورجٌل ربطَها تَغَنِّيا وتَعفُّفًا ثُم لَم ينْس حقَّ اللَّه في رِقَابِ(:ملسو هيلع هللا ىلصقوله  - 2

تْرس دليل على أن هللا عز وجل فيها حقا، وهو كحقه في  فيهلحديث الشريف ا، 6)ِلذَِلك
 .7سائر األموال

                                                           
 20اآلية،:  والمزمل، 77:اآلية سورة النساءوفي .  110،و83:وقد ذكرت  كذلك في اآلية . 43اآلية،:سورة البقرة 1

 .43االية : سورة البقرة  2
 .56اآلية،: سورة النور 3
  . ني اإلسالم، باب ب8،ح11،ص،1،جصحيح البخاريالبخاري،  4
 ،3ج ،سنن الدراقطني ،الدراقطني ،من رأى في الخيل صدقة باب ،7419ح ،201 ص، ،4ج ،السنن الكبرى البيهقي، 5

  .باب زكاة التجارة وسقوطها عن الخيل. 2019ح ،35ص
  .باب شرب الناس والدواب من النهر،2371،ح113،ص3،ج،صحيح البخاريالبخاري، 6
: ت(محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي، المنبجي، جمال الدين أبو  7

. 346،ص1هـ ،ج1414، 2سوريا ،ط - الدار الشامية  -، دار القلم اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،)هـ686
  .341،ص3،جالبناية شرح الهدايهالعيني،
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ه أمر أن يؤخذ نَّالصدقة عن الخيل، وأ ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يأخذ - 3
  .ماًعشرون دره وقيل 1أو عشرة دراهم،عن الفرس شاتان 

  .شروط زكاة الخيل: لب الثانيالمط

لحمل لى أن الخيل المعدة للركوب، أو ع 5والحنابلة 4والشافعية،3، والمالكية، 2الحنفية  اتفق فقهاء
سواء كانت سائمة أو غير سائمة، ال تجب فيها الزكاة، ألن المال  ،أو للجهاد عليها لحمل األثقال،

لحاجة، وكذلك اتفق الفقهاء على أن الخيل الذي تجب فيه الزكاة، هو المال النامي الزائد عن ا
ولكن الخالف عند الفقهاء في الخيل السائمة المعدة للنماء  ،6المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة

  .والنسل
   :واليك تفصيل هذه الشروط فيما يأتي

لبهائم سواء كانت سائمة أو غير سائمة، وا ،7باإلجماعأن تكون معدة للتجارة  :األول الشرط
  .الراعية أكثر الحول ال للركوب والعمل هي السائمة

في الْخَيِل الساِئمة في كُلِّ فَرسٍ  :(ملسو هيلع هللا ىلص،  لقوله 8أبي حنيفةأن تكون سائمة عند : الشرط الثاني
ينَار1للتجارة ذلك واشترطوا أن تكون معده  الجمهور لم يشترط و.9)د.  

                                                           
  .463ص ،2ج ،المغنيقدامة المقدسي،  ابن. 241ص ،5ج ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ابن الرفعة، 1
  . 188،ص،2،ج،المبسوط السرخسي،  2
، 1،ط،م، دار ابن حزمنهاج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ،)هـ633بعد : ت(الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد  3

  .209،ص2هـ ،ج 1428
  .339،ص5،جالمجموع شرح المهذبالنووي،  4
  .463،ص2،جالمغنيابن قدامة،  5
  .339،ص3،جالبناية شرح الهداية ،34،ص2،ج،بدائع الصنائعالكاساني،  6
المجموع شرح النووي،  .339،ص،3،ج،البناية شرح الهداية،العيني، 68،ص،1،ج،، القوانين الفقهيةابن جزي 7

لكي ابن البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي الما.339،ص،5،جالمهذب
هـ  1423، 1، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث،طالتهذيب في اختصار المدونة) هـ372: المتوفى(

  .،وما بعدها462،ص2جالمغني، ،ةابن قدام. 404،ص1،ج
: ت(الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيدي اليمني الحنفي ،،188،ج،صالمبسوط السرخسي، 8

  .119،ص1،جالجوهرة النيرة على مختصر القدوري،) هـ800
، سنن الدراقطني: ، انظر، باب من رأى في الخيل صدقة7419،ح201ص4،جالسنن الكبرىالبيهقي،9

  .باب زكاة التجارة وسقوطها عن الخيل. 2019،ح35،ص3،جالدراقطني
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نه فيهما يكون التناسُل والنماء، بينما لو كانت  أن تكون من الذكور واإلناث،أل: الشرط الثالث
وكذلك لو كانت إناثاً  كلها ال تجب فيها، لعدم النماء بالتناسل  كلها ذكوراً ال تجب فيها الزكاة،

 الشرط، فقط أن تكون معدة أما جمهور الفقهاء لم يشترطوا هذا. 2أبي حنيفةوالتوالد ،وهذا عند 
  .للتجارة

، أن ينزِي إذا كان ذكراً، وأن ينزى بعض الحنفيةعند  سن تجب الزكاة فيها،أقل : الشرط الرابع
  .3عليها إن كانت ُأنثى

 ة، وقيل خمسةوقيل ثالث ،اثنانقيل . 4 بعض الحنفيةمذهب  وهو النصاب،: الشرط الخامس
واهللا  ،5والصحيح أنه ال تقدير في نصاب الخيل،لعدم النص الصريح قياساً على نصاب اإلبل

  .عالى أعلمت

أما  هذه الشروط بالغالب عند من قال بوجوب زكاة الخيل السائمة، وهم بعض الحنفية، :قلت 
لذا فإني أميُل إلى قول الجمهور وهو أن شترطوا سوى أن تكون معدة للتجارة، لم يفالجمهور 

ثر في أك هذا الموضوع وسنفصل من ذلك، ثالثة أو أكثر تكون معدة للتجارة، سواء كانت الخيل
  .المطلب القادم

  .6حكم زكاة الخيل السائمة :المطلب الثالث

  :اختلف الفقهاء في زكاة الخيل السائمة على قولين 

                                                                                                                                                                          
 ،ةابن قدام.339،ص،5،جوع شرح المهذبالمجمالنووي، ، 404،ص،1،جالتهذيب في اختصار المدونةابن البراذعي، 1

  .،وما بعدها462،ص2جالمغني،
الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد ،265،ص،1،ج،ن الحقائق شرح كنز الدقائقيتبي الزيلعي، 2

  .124ص،،1هـ،ج،1417، 1ط،،بيروت –، دار البشائر اإلسالمية تحفة الملوك،)هـ666: ت(القادر الحنفي الرازي 
  .119،ص،1،ج،الجوهرة النيرة على مختصر القدوريالحداد،  3
 .183،ص،2،ج،وهرة النيرة على مختصر القدوريجالالحداد،  ،337،ص،3،ج ،البناية شرح الهدايةالعيني، 4

مال خسرو، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  .119 ص، ،1ج، ،الجوهرة النيرة على مختصر القدوريالحداد،  5
 د ، دار إحياء الكتب العربية،درر الحكام شرح غرر األحكام، )هـ885: المتوفى(خسرو  -أو منال أو المولى  -

  .177ص ،1ط،دت،ج
  .312،ص،12،ج،، لسان العربهي كل دابة ترسل ترعى وال تعلف في األصل، ابن منظور:السائمة 6
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  .عدم وجوب زكاة الخيل السائمة، وهو قول الجمهور :القول األوّل

 1،وهو القول المفتى به عند الحنفية ،أبو يوسف ومحمد من الحنفية: ذهب جمهور الفقهاء حيثُ 
وأكثر العلماء، إلى عدم وجوب الزكاة  في الخيل إن كانت  4والحنابلة، 3والشافعية 2والمالكية

  .سائمة ولو اتخذت للنماء 

  : أدلة الجمهور

النفي عام يشمل كل فرس،إال أن   5)لَيس علَى  المسلمِ في فَرسه وغُالَمه صدقَةٌ( ملسو هيلع هللا ىلص:قوله :أوّالً
  .المقصود هنا فرس الغازي، وكذا يحمل على فرس الركوبأن بعض الحنفية قالوا إن 

9)8والنُّخَّة 7والْكُسعة 6عفَوتُ لَكُم عن صدقَة الْجبهة( ملسو هيلع هللا ىلص:قوله: ثانيا
.  

جنسه في الضحايا والهدايا  ئوألنه حيوان ال يجز  ،ألن الخيل حيوان يقتنى للزينة  والركوب 
كاة في ذكوره، فلم تجب في إناثه كالرقيق والبغال؛ وألنه وألنه جنس ال تجب الز ج،كالدجا

10.حيوان يسهم له كذكوره
أشبه ال إلى وقالوا تُرد  الخيل السائمة إلى البغال والحمير ألنها بها  

فكذلك الخيل، وذو الحافر بذي الحافر  حافر ألنّ البغال والحمير ذواتو اإلبل والبقر والغنم،

                                                           
  .265،ص1، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، 1
  )هـ422:ت(ضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي القا  2

 ،1ج ،المقدمات الممهداتابن رشد، . 389ص ،1ج ،هـ1420 ،1ط حزم، ابن دار ،اإلشراف على نكت مسائل الخالف
  .323ص

 .240،ص5،جهكفاية النبيه في شرح التنبيابن الرفعة، . 339،ص،5،جالمجموع شرح المهذبالنووي،  3
  .463،ص2،ج، المعنيابن قدامة 4
 ،676ص ،2ج ،صحيح مسلم مسلم، .باب ليس على المسلم .1463،ح120ص ،2ج ،صحيح البخاريالبخاري،  5
  .982ح
  .483،ص13،ج، لسان العربابن منظور .الجبهة، الخيل 6
لسان ابن منظور، .يقت وعليها أحمالهاألنها تكسع في أدبارها إذا س: هي الحمر كلها،وسميت الحمر كسعة الكسعة، قيل 7

  ،311،ص8،جالعرب
  .354،ص7، جلسان العربابن منظور،.كالرقيق، وقيل البقر العوامل،. النخة، المربيات في البيوت 8
  .،باب ال صدقة في الخيل7409،ح4،199،جالسنن الكبرىالبيهقي،  9

  .389،ص1، جاإلشراف على نكت مسائل الخالفالقاضي عبد الوهاب،  10
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قد جمع بينهما فجعل الخيل والبغال والحمير  اهللا عز وجل، وألنّ 1فأشبه منه بذي الخف والظل
ُبوَها َوزِينَةً ( :ِلقَوِله تَعالَى ،صنفا واحدا

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ُبوَها َوزِينَةً َوال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ُبوَها َوزِينَةً َوال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
ُبوَها َوزِينَةً َوال

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
  .2)َوال

  .3)قيقلَيس في الْخَيِل والرقيق زكَاةٌ، ِإلَّا زكَاةُ الْفطْرِ في الر( ملسو هيلع هللا ىلص:قوله : ثالثاً

معاذ وهو سليمان بن أرقم، وهو  وفيه أب ألنّ ضعيف نّ الحديثإ :بالقولالموجبون وقد رد 
  .4في إسناده لحديث ال يحتج به، وقد اختلفمتروك ا

  .وجوب زكاة الخيل السائمة :القول الثاني

إذا الخيل    إلى أنّ: حنيفة، وزفر، والنخعي و أبو) شيخ أبي حنيفة(بي سليمان، أذهب حماد بن 
وحال عليها ) يعني إناثا وما يلزمها من فحول(للدر والنسل، اتحذت أوكانت سائمة ذكوراً وإناثاً، 

مها، وأعطى عن كل صاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوالحول، ف
وأما . 6دم التناسلأما إن كانت ذكورا فليس فيها زكاة اتفاقاً، لع 5.مائتي درهم خمسة دراهم

وكذلك ال تجب الزكاة في سوائم الوقف ومنها الخيل المسبلة لعدم الملك ، المعلوفة فال زكاة فيها،
  7.ألن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك ال يتصور

ومقصود الفقير غير  وال تؤخذ زكاتها من عينها عند أبي حنيفة، ألنّ الخيل غير مأكول اللحم،
  .حاصل

  

  

                                                           
  .323،ص1،جالمقدمات الممهداتابن رشد،  1
  8:اآلية: سورة النحل 2
 .صحيح،المصدر نفسه) األلباني(حكم عليه . ، باب صدقة الرقيق1594،ح108،ص،2،ج، سنن أبي داودأبو داود 3
  .338،ص3،جالبناية شرح الهدايهالعيني، 4
  .265،ص1،جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ِّالزيلعي، 5
  .119،، الجوهرة النيرةالحداد 6
  .9،ص2،ج، بدائع الصنائعالكاساني 7
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  أدلة القائلين بوجوب زكاة الخيل

   .1)في الْخَيِل الساِئمة في كُلِّ فَرسٍ دينَار( :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول : أنه قال تعن جابر : أوّالً

فَهِي ورجٌل ربطَها تَغَنِّيا وتَعفُّفًا ثُم لَم ينْس حقَّ اللَّه في رِقَابِها والَ ظُهورِها، (:ملسو هيلع هللا ىلصقوله : ثانياً
تْرس لحديث وا نه ال حق في المال غير الزكاة،أل .أي أن المقصود في حق اهللا هنا زكاتها،2)ِلذَِلك
، غير أن 3دليل على أن هللا عز وجل فيها حقا، وهو كحقه في سائر األموال فيهالشريف 

ؤدي زكاة ي ن أالجمهور ذهبوا إلى أن المقصود في رقابها هو اإلحسان إليها بالعلف ونحوه، و
والركوب عليها في سبيل  وأما ظهورها أي إعارتها للمضطر، ،إذا كانت معدة للتجارةتجارتها 

  .4بغير عوض طراق فحلهاوقيل بالحق إ اهللا،

ه أمر أن يؤخذ عن نَّالصدقة عن الخيل، وأ ه ذُكر عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يأخذأنَّ :ثالثا
  .ماًعشرون دره لوقي 5أو عشرة دراهم،الفرس شاتان 

قد كثر عندنا : رضي اهللا عنه كتبوا إلى عمر،فروي أن أهل الشام بعد أن كثُر عندهم الخيل وقد 
وأبو ملسو هيلع هللا ىلص  يقصد بذلك رسول اهللا(  صاحباي، ال آخذ شيئا لم يأخذه: فقال ،الخيل والرقيق فزكه لنا

                                                           
ابن . ، فال يحتج به1وهو ضعيف جداً ومن دونه ضعفاء) غورك(يف جداً، وقال الدراقطني تفرد فيه عهذا الحديث ض1

يث العلل المتناهية في األحاد) هـ597: ت(محمد الجوزي ن بن علي بن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم
بو عبد الرحمن محمد ناصر أ األلباني،.518،ح5،ص2هـ،ج1401، 2،العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان،طالواهية

،المكتب ضعيف الجامع الصغير وزيادته   )هـ1420: ت(الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 
 الخيل في رأى من باب ،7419 ،ح201ص ،4ج ،ىالكبر السنن البيهقي، 3997،ح582،ص1اإلسالمي،دط،دت،ج

  .الخيل عن وسقوطها التجارة زكاة باب. 2019،ح35ص ،3ج ،الدراقطني سنن ،الدراقطني صدقة،
  .باب شرب الناس والدواب من النهر ،2371ح ،113ص ،3،جصحيح البخاري البخاري، 2
  .341ص ،3ج ،البناية شرح الهدايه ي،العين. 346ص ،1ج ،اللباب في الجمع بين السنة والكتابالمنبجي،  3
: المتوفى(ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي  4
 1424، 1ط ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي، مؤسسة الرسالة، ،، الفروع)هـ763: المتوفى(

فتح الباري شرح ابن حجر العسقالني،   .216ص ،12ج ،عمدة القاري شرح صحيح البخاريني، العي. 36ص ،4هـ،ج
السبتي، أبو الفضل  عياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي ، القاضي65ص ، 6ج ،صحيح البخاري

 ،3ج هـ ، 1419 ،1ط ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،إكمال المعلم بفوائد مسلم، )هـ544: ت(
  .495ص

  .463ص ،2ج ،المغنيابن قدامة المقدسي، . 241ص ،5ج ،كفاية النبيه في شرح التنبيه ابن الرفعة، 5
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ما تقول يا أبا : فقال ساكت، رضي اهللا عنهحسن، وعلي : استشارهم فقالواف ،)رضي اهللا عنهبكر
من بعدك، فأخذ من كل فرس عشرة دراهم،  ةًراتب ال بأس إن لم تكن جزيةً: الحسن، فقال

  .شعيرا 1هورزقه عشرة أجرب

   :على عدم وجوب الزكاة بالتاليرضي اهللا عنه يستدل  المانعون من سرد فعل عمر

  .مما يدل على أنه تبرع منهم ،الزكاة، ولو كانت واجبة لبدأهمنهم هم من سألوه في أ: أوالً

، ولو كانت ت ، وال الصديقملسو هيلع هللا ىلصلم يأخذها رسول اهللا  :قالرضي اهللا عنه  عمر نّأ: ياثان
  .رضي اهللا عنهومن بعده أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  واجبة ألخذها

  ..علياً رضي اهللا عنه لذا استشار أحداً،  لو كان هناك نص ما استشار: ثالثا

 ، دل على عدم الوجوب،)إن أمنت أال تكون جزية راتبه فافعل: (اهللا عنهرضي قول علي : رابعاً
  .لو  وجبت لكانت راتبة

ولو  ،شعيره من العشرة أجرب وهو  أعطاهم في مقابلتها رزقا،رضي اهللا عنه  أن عمر :ساًخام
  .2و بالتالي فهي صدقة تطوع ،كانت واجبة لم يعطهم شيئا

  : الراجح في المسألة

  :يةخيل السائمة لألسباب اآلتور القائل بعدم وجوب زكاة الهو رأي الجمه

فهذا الحديث الشريف ، )ثُم لَم ينْس حقَّ اللَّه في رِقَابِها( :في الحديث الشريف ملسو هيلع هللا ىلص قوله: أوّالً
يشير  ،3)والْكُسعة والنُّخَّة ،عفَوتُ لَكُم عن صدقَة الْجبهة( :ملسو هيلع هللا ىلصولكنه منسوخ بقوله  صحيح،

                                                           
 .260،ص1،جلسان العربابن منظور، .مفردها جريب، والجريب مكيال قدر أربعة أقفزة :أجربه 1
  .241،ص5،جكفاية النبيه في شرح التنبيه ابن الرفعة، 2
  .،باب ال صدقة في الخيل7409،ح4،199،جالسنن الكبرىالبيهقي،  3
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والعفو  1.ذ العفو ال يكون إال عن شيء الزمإ ف أن األصل وجوبها ثم عفي  عنها،الحديث الشري
  . قد يكون لحاجة الناس الماسة للخيل في ذلك العصر من نقل وركوب وجهاد

الدراقطني  يف جداً، وقالعهذا الحديث ض ،2)في الْخَيِل الساِئمة في كُلِّ فَرسٍ دينَار: ( ملسو هيلع هللا ىلص: ثانياً
  . ، فال يحتج به3وهو ضعيف جداً ومن دونه ضعفاء) غورك(تفرد فيه 

  .حجة على من قال بجوب الزكاة، لألسباب السابقة الذكررضي اهللا عنه  فعل عمر :ثالثاً

، وال تجب وال فدية عن محظورات اإلحرام ،ل ال يضحى بجنسها وال تكون هدياًالخي :رابعاً
   .4وإنما أشبه بالبغال  ليست من بهيمة األنعام،الزكاة من عينها  فهي 

  حكم زكاة الخيل غير السائمة :المطلب الرابع
ذكرت سابقاً أن ما يقتنيه المسلم من الخيل  للجهاد في سبيل اهللا، أو للركوب أو لحمل األثقال 

بحاجة  التجب الزكاة فيها، سواء كانت تأكل العلف أكثر الحول أو كانت سائمة، ألنها مشغولة 
صاحبها بالتالي ليس فيها نماء، والزكاة تجب في المال النامي الفاضل عن الحاجة، بالتالي 

  :قتنائها،أختصر الحديث عنها في ما يلية أصناف تبعاً لمقاصد افالخيل غير السائمة ثالث
   .اقتناء الخيل وربطها في سبيل اهللا :الفرع األوّل

،فالذي  له أجر، رجل 5)جٍل َأجر، وِلرجٍل ستْر، وعلَى رجٍل وِزرِلر: لخَيُل ِلثَالَثَةا:(ملسو هيلع هللا ىلصقال  
  .ربطها في سبيل اهللا ليحمل عليها في الجهاد

لَيس علَى  المسلمِ في فَرسه وغُالَمه ( ملسو هيلع هللا ىلص:فهذا النوع من الخيل ال تجب فيه الزكاة، لقوله  
فرباط الخيل في سبيل اهللا كاقتناء السالح . 2لغازيفالمقصود هنا بالفرس، فرس ا، 1)صدقَةٌ

  .وآالت القتال التي ال تجب الزكاة فيها

                                                           
  .339،ص3،جالبناية شرح الهدايهالعيني، 1
 ،3،جرقطنيا، سنن الدرقطنياالد .رأى في الخيل صدقة من باب ،7419ح ،201ص، ،4ج ،السنن الكبرى البيهقي،2

  .باب زكاة التجارة وسقوطها عن الخيل. 2019ح ،35ص
  .339،ص5،جالمجموع شرح المهذب،النووي .338،ص3،جهالبناية شرح الهدايالعيني،3
 .462،ص2ج، المغني،ابن قدامة 4
  2860،ح29ص 4،جصحيح البخاريالبخاري،  5
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  اقتناء الخيل للخدمة :الفرع الثاني

وهي ... وهذا النوع من القنية يكون ألغراض األسرة من ركوب ونقل وحمل وزراعة ونحوها
يعمل بها في أعمال الزراعة  فهي له ستر، فقد يؤجرها صاحبها أو مشغولة  بخدمة صاحبها،

ورجٌل ربطَها تَغَنِّيا وتَعفُّفًا ثُم (:ملسو هيلع هللا ىلصبغية الرزق والتعفف، وهو ما جاء في الحديث الشريف بقوله  
تْرس ِلذَِلك ا، فَهِيورِهالَ ظُها وي رِقَابِهف قَّ اللَّهح نْسي الشاهد في الحديث الشريف هو ، 3)لَم

والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستخدمها لنفسه  فالفرس ،)رجٌل ربطَها تَغَنِّيا وتَعفُّفًاو(:ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
وال يتخذها للتجارة، فهي على هذه النوع من االقتناء له ستر،وعليه ال تجب الزكاة في خيل 

  .4الخدمة إذا كانت للركوب والخدمة مطلقاً 

  ةاقتناء الخيل للتجار: الفرع الثالث

اتفقوا على أن الخيل المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، وال فرق بين  5قد ذكرت أنّ الفقهاء  
كونها سائمة أو معلوفة كل السنة، ألن اإلعداد للتجارة فيه دليل على النماء والزيادة عن الحاجة،  

   .فهي سلعة معدة للبيع والشراء بهدف الربح

وقت  رعاية المصلحة المتمثلة بتشجيع اقتناء الخيل لكونها من وقد اقتضى العفو في ذلك ال     
فاألمر مفوض في عصرنا الحاضر إلى اإلمام بما تقتضيه .جنس آالت القتال للكر والفر 

وزيادة  ،)الكسب والنماء(المصلحة العامة في العفو واإليجاب ، فإن كانت الخيل معدة للتجارة، 

                                                                                                                                                                          
 ،676ص،2ج ،صحيح مسلم مسلم، .باب ليس على المسلم .1463ح ،120ص ،2ج ،صحيح البخاريالبخاري،  1
  .982ح
  34،ص3،جبدائع الصنائعالكاساني، . 188،ص2،جالمبسوطالسرخسي، 2
  .باب شرب الناس والدواب من النهر،2371،ح113ص ،3،جصحيح البخاري البخاري، 3
عبد الرحمن ) أبي زيد(القيرواني، أبو محمد عبد اهللا بن  .427،ص،1،ج،النهرالفائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  4

 .67،ص1جت،،دـ،دار الفكر،د،ط: ، الناشرمتن الرسالة،)هـ386: ت(النفزي، القيرواني، المالكي ،
المجموع شرح النووي،  .339،ص3،جالبناية شرح الهداية،العيني، 68،ص،1،ج،، القوانين الفقهيةابن جزي 5

،وما 462،ص2جالمغني، ،ةابن قدام. 404،ص1،جالتهذيب في اختصار المدونةابن البراذعي، .339ص ،5،جالمهذب
  .بعدها
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روة األنعام الواجبة فيها الزكاة، فمن حق اإلمام أن يوجب الثروة وربما تكون أعظم وأهم من ث
فيها الزكاة، حتى ال يفرق بين األغنياء، ويقع في الظلم، فما دامت علة الغنى متوفرة لدى مالك 

  .واهللا تعالى أعلم وأحكم فال يصح التفريق بين مال ومال، المال،

  :خالصة وتوجيه 

، وما يجب إخراجه منها، وما أميُل إليه ن أموال الزكاةضم أما بالنسبة لتصنيف الخيل التجارية
وهو ، التي يجب فيها الزكاة تبارها من جنس العروض التجاريةفاألولى بالنسبة لهذا العصر اع

ما روي عن بعض الفقهاء من تقويم الخيل المعدة للتجارة، بإخراج ربع العشر، وربع العشر هو 
عن صدقة الخيل بوصفه إماماً يأمر  ملسو هيلع هللا ىلصعلقوا على عفوه المعتبر في زكاة النقود والتجارة، و

وينهى، ويلزم ويعفو، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لألمة في ذلك الزمان،ال بوصفه نبياً 
لذلك التحديد كان قصداً إلى التوسعة على األمة،  ϑكما أن تركه  .1،واهللا تعالى أعلم وأحكم ملسو هيلع هللا ىلص

الجتها حسب ما يناسب أحوالهم وظروفهم واهللا تعالى أعلم وأولى األمر فيها، واعطائهم سلطةً ل
  .وأحكم

        

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .230ص ،1ج،1ط. د.دار المعرفه ،فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي، 1
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  المبحث الثاني                                      

  وفضالته وطهارة لحم الخيلأكل  حكم 

   حكم أكل لحم الخيل: المطلب األول

  :اختلف الفقهاء في أكل لحم الخيل على ثالثة أقوال

  .)هو مذهب بعض الحنفية والمالكيةو(القائلون بحرمة لحم الخيل : الفرع األول

اختلف الحنفية في معنى لفظ الكراهة في حكم لحم الخيل هل هو على الكراهة أم على  
فقد ذهب بعضهم إلى الترخيص في لحم الخيل،لكن عدم أكله أولى، وذهب بعضهم .1التحريم
إذا قلت في : سأل أبا حنيفة   روي أن أبا يوسف قدو، ى  أن المراد من الكراهة التحريماآلخر إل

، وروي عنه أنه قال في لحم الخيل أكرهه، وهو يدل التحريم :شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال
   .2على التحريم

  : 3عض المالكيةوقال ب

  .لحم الفرس ال يؤكل عندنا إال أنه ال يبلغ به مبلغ البغال والحمير في التحريم

   :بحرمة أكل لحم الخيل نيأدلة القائل 

                                                           
 .234،ص11،ج،المبسوطالسرخسي،  .39-35ص5،ج، بدائع الصنائعالكاساني 1
 .598،ص،11،ج،الهداية شرح العنايةالعيني، 2
، )هـ595: ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ،: ابن رشد،  3

  .22ص ،3ج ،ه1425 ط، د القاهرة، –دار الحديث  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصده 1425
 ،4 جالتاج واإلكليل لمختصر خليل، المواق، .213ص ،3ج ،منهاج التحصيل ونتائج لطائف التأويلالرجراجي،  

  .355ص
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    1)واليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينة(:قوله تعالى: أوّالً

ولو كان  ،ن بنعمة الركوب والزينة في الخيلوحل يمتنّ على اإلنسا أن اهللا عز: وجه االستدالل
لحم  وهي أكل ،على العباد ناًمتناا لكان األولى ذكرها منفعة ُأخرى غير الركوب والزينة هناك

 األنعام في اآلية األكل من وأن اهللا ذكرالخيل، ألنّ األكل أعلى منفعة من الركوب والزينة، 
النعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها النعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها النعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها النعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها وووو( :التي قبلها، وبالغ في منافعها، قال تعالى الكريمة

نها للركوب ولم تذكر اآلية الكريمة أن من منافع الخيل أكل لحومها، ثم ذكرت أ ،2)تأكونتأكونتأكونتأكون

  3.والزينة، فدل على أنه ليس هناك منفعة سوى الركوب والتجميل
  .4)ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم البائثويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم البائثويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم البائثويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم البائث ( :قوله تعالى :ثانياً

بل هو مما  ،أن الشرع جاء بإحالل ما هو مستطاب وأنّ لحم الخيل ليس بطيب:وجه الداللة 
ية السليمة ال تسطيبه، وإنما هو مجبول على حب تستخبثه  النفس البشرية ،وأنّ الطباع البشر

  .الخيل وركوبه
لَما كَان يوم خَيبر َأصاب النَّاس مجاعةٌ  ( :أنه قال  رضي اهللا عنهما روي عن جابر  :ثالثا

ك النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل فََأخَذُوا الْحمر الَْأهليةَ فَذَبحوها، وَأغْلُوا منْها الْقُدور، فَبلَغَ ذَِل
ابِرقَاَل: جو ورفَكَفَْأنَا الْقُد ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص وُل اللَّهسنَا ررفََأم :» وه قبِرِز يكُمْأتيس اللَّه ِإن

ذَاك نم بَأطْيذَا وه نم لُّ لَكُمي قَاَلفَكَ: قَاَل» َأحتَغْل يهو ورالْقُد ِئذمووُل «: فَْأنَا يسر مرملسو هيلع هللا ىلصفَح 
  .5)..لُحوم الْحمرِ الِْإنْسية، ولُحوم الْخَيِل والْبِغَاِل

من المعلوم أن حفظ المال من مقاصد الشريعة، وعليه ال يجوز تضيع المال المتمثل  :وجه الداللة
  . ة األكلكفاء القدور إال لحرمإب

                                                           
  .8:اآلية: سورة النحل 1
  .5:اآلية: سورة النحل 2
  .وما بعدها ،37ص ،5ج ،بدائع الصنائع ،الكاساني .224 ص ،11ج ،المبسوط السرخسي، 3
  .157:اآلية: سورة األعراف 4
  .3692،ح93،ص4،ج ، المعجم األوسطالطبراني 5
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نهى عن أكِل لحومِ الخَيِل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهللا( :قال  رضي اهللا عنه  عن خالد بن الوليد :رابعاً
  .1)والبِغاِل والحميرِ

ِلرجٍل َأجر، وِلرجٍل ستْر، : الخَيُل ِلثَالَثَة( : الشريف قال في الحديث ملسو هيلع هللا ىلصإن النَّبي : قالوا: خامساً
، 3َأو روضة 2فَرجٌل ربطَها في سبِيِل اللَّه، فََأطَاَل في مرجٍ: ما الَّذي لَه َأجروعلَى رجٍل وِزر، فََأ

ذَِلك من المرجِ َأوِ الروضة كَانَتْ لَه حسنَات، ولَو َأنَّها قَطَعتْ طيلَها 4فَما َأصابتْ في طيلها 
و شَرفَينِ كَانَتْ َأرواثُها وآثَارها حسنَات لَه، ولَو َأنَّها مرتْ بِنَهرٍ، فَشَرِبتْ منْه شَرفًا َأ 5فَاستَنَّتْ

مِ فَهِي ولَم يرِد َأن يسقيها كَان ذَِلك حسنَات لَه، ورجٌل ربطَها فَخْرا ورَِئاء، ونواء ِلَأهِل اِإلسالَ
وِز لَى ذَِلكع ولرجل طعام، أو الخيل ألربع:  ملسو هيلع هللا ىلصفلو صلُحت لألكل لقال  ،6)ر.  

وذلك كونه متولداً من حمار نزى على ُأنثى  ،ع، وهو أنّ البغل حرام باإلجماعاإلجما :سادساً
وعند الجمهور حكم الولد ( الفرس، فلو كانت ُأمه حالالً لكان هو حالل، ألنّ حكم الولد حكم ُأمه،

، كما لو أنّ حماراً وحشياً نزى على حمارة أهلية وولدت ،هل )أخس األبوين، وهو الحمار يتبع
يؤكل ولدها؟ فحكم الولد كحكم  األم  دون الفحل في الحل والحرمة والكراهة ، والخيل مكروه 

  .اللحم  عند الحنفية

  ) بعض الحنفية  وبعض المالكية وهم(: القائلون بالكراهة :الفرع الثاني

                                                           
لو صح فإنه منسوخ، كما قال : وبعضهم قال ،294، ص4منكر، ينظر تنقيح التحقيق، ج(: الحديث قال فيه اإلمام احمد 1

، ح 610، ص5إنه منسوخ، ج: ابو داود قالوكذا  الدراية في تخريج أحاديث النهايةالنسائي فيما نقله عن ابن حجر في 
وجاء الحديث من رواية أم هانئ بنت طالب، وقال الهيثمي في . وقال ابن عبد البر ال تقوم به حجه لضعف اسناده. 3790

فيه فايد العطار وهو متروك، وضعف الشوكاني  ، وما بعده 8052وما بعدها، ح 47،ص5،جومنبع الفوائد مجمع الزوائد
،واهللا تعالى  والراجح لدي ان الحديث ضعيف بالكلية. هذه الرواية  ،304،صفي مناقب القرابة والصحابة حابةدر السفي 
  .أعلم

    .64ص،6ج،فتح الباري شرح صحيح البخاريابن جحر،. األرض المطمئن من:، وهو موضع الكأل: المرج 2
  .، نفس الموضعالسابق صدرالم.الموضع  المرتفع، وهوما ارتفع من األرض: الروضة 3
  .، نفس الموضعالسابق صدرالمالحبل الذي تربط به الدابة لترعى، : الطِّيل 4
  .، نفس الموضعالسابق صدرالم ،افلتت فمرحت تجري: استنت 5
  .2860،ح29،ص،4،جصحيح البخاريالبخاري،  6
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ال 2وكذلك قال بعض المالكية ،كراهة وعليه الفتوى عند الحنفيةإلى القول بال 1هب بعض الحنفيةذ
وال تؤكل الخيل عند مالك ( :يؤكل الفرس وال يبلغ مبلغ التحريم، لالختالف فيه، وقال بعضهم

  .3ويحمل عليه به تأنسسكحمار الوحش ي وهو األظهر ، )كراهية ال تحريما

المحرم المطلق ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به، فأما ما كانت حرمته  ( :وقال صاحب البدائع 
فنقول بوجوب االمتناع عن  ،محل االجتهاد فال يسمى محرما على اإلطالق بل نسميه مكروها

  .4)أكلها عمال مع التوقف في اعتقاد الحل والحرمة

  :أدلتهم

عن أكل لحوم الخيل، وهي في قوله ي ة الكريمة  التي فيها نهي ضمنمن جمع بين اآلي :أوّالً
يوم  ملسو هيلع هللا ىلص نهى النَّبِي ( :توبين حديث جابر  ،5)واليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينة:(تعالى

، 7)أذن في لحوم الخيل( ،وفي رواية مسلم 6)خَيبر عن لُحومِ الحمرِ، ورخَّص في لُحومِ الخَيِل
  .8حملها على الكراهية

، ولو أنّ من منافعها أكل لحمها لذكره اهللا ...الكريمة تبين منافع الخيل الركوب والزينة فاآلية
نّ على عباده بأدنى النعم تتعالى، والحكيم الخبير ال يترك االمتنان بأعلى النعم وهو األكل، ويم

  .وهي الركوب والزينة

هي يفيد الكراهية، وعليه من رأى ، واإلذن بعد النفيه إذن بأكل لحم الخيلوأما الحديث الشريف ف
   .بالكراهة: الجمع بين النصين قال

                                                           
 .305،ص6جرد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين،  1
 ابن.921،ص2،جشراف على نكت مسائل الخالفاإلالقاضي عبد الوهاب،.436،ص1،جالكافيابن عبد البر،  2

  .57،ص1،ج،ارشاد السالك إلى أشرف المسالكعسكر
  .57،ص1،ج،ارشاد السالك إلى أشرف المسالكعسكرابن  3
  .37،ص5،جبدائع الصنائعالكااني، 4
  .8:، اآليةسورة النحل 5
  الحمر اإلنسية، باب لحوم. 5524،ح.95،ص7،جصحيح البخاريالبخاري  6
  .،باب في أكل لحوم الخيل1941،ح،1541ص ،3جصحيح مسلم،مسلم ، 7
 .22،ص3،ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد، 8
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  لم يثبت التحريم الختالف األحاديث المروية واآلثار المنقولةُ، فكُره أكله احتياطاً، :ثانياً

  .1وهو الصحيح وعليه الفتوى، ،رجع قبل موته عن القول بحرمة لحمه أبا حنيفة نإوقيل 

ال  ،من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لكرامته الحترامااألكل  في حرمةأن سبب ال: ثالثا
    .للنجاسة

في أكل لحم الخيل،   ةوجدير بالذكر أنّ الراجح في مذهب أبي حنيفة ومالك الكراهية التنزيهي
ولم  -الختالف الروايات، ولتعارض اآلثار المروية في لحم الخيل، فكره أبو حنيفة أكل لحمها

اد،فإذا انتفت العلة اب الحرمة، والختالف السلف،ومخافة انقطاعها عن الجهلب -يقل باإلباحة
  . 2والكراهة ال تمنع إباحة أكلها كلحم بقر الجاللة ،انتفى الحكم

ذا أراد ذبحها، فال بد أن فإ هي التي ال تأكل إال الجيف المنتنة  فيكون لحمها منتناً،والجالَّلَة  
يام، وقيل عشرة أيامٍ، واألصلح أنها تحبس حتى تُزال الراِئحة على علف طاهرٍ ثالثة أتحبس 

  .3المنتنةُ عنها أو الضرر

  القائلون باإلباحة :الثالفرع الث

إلى القول بجواز  ) 6والحنابلة5والشافعية 4،بو يوسف ومحمد من الحنفيةأ :جمهور الفقهاء (ذهب 
والمقاريف والبراذين   من العرابِ كل ما لزمه اسم الخيِل :وقال الشافعي. بجواز أكل لحم الخيل

  .7أكلها حالٌل

  :أدلة القائلين باإلباحه 
                                                           

مجمع األنهر ،)هـ1078: ت(يعرف بداماد أفندي ، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده 1
  .512،ص2جدت، دار إحياء التراث العربي،دط،، في شرح ملتقى األبحر

  .35ص ،5 ج ،بدائع الصنائعالكاساني،  .155 ص ،1ج ،حاشية الطحاوي الطحاوي، 2
  .255ص ،11ج ،النتف في الفتوى، السغدي، 233ص ،11ج ،المبسوط السرخسي،  3
    .38، ص5ج ،بدائع الصنائع الكاساني،  4
 .4،ص9،جالمجموع شرح المهذبالنووي،  ،125،ص12،جالعزيز شرح الوجيز، الرافعي 5
 .9ص ،8ج ،المبدع في شرح المقنع ،مفلح ابن. 411،ص9،ج، المغنيابن قدامة 6
  .275،ص2ج ، األم،الشافعي 7
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ْو َدًما  (:قوله تعالى -1
َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

�
 َطاِعٍم َيْطَعُمُه إ8ِ

َ
� ُمَر�ًما َ� وِحَ إِ{َ

ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 أ

َ
ْو َدًما قُْل 8

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

�
 َطاِعٍم َيْطَعُمُه إ8ِ

َ
� ُمَر�ًما َ� وِحَ إِ{َ

ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 أ

َ
ْو َدًما قُْل 8

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

�
 َطاِعٍم َيْطَعُمُه إ8ِ

َ
� ُمَر�ًما َ� وِحَ إِ{َ

ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 أ

َ
ْو َدًما قُْل 8

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

�
 َطاِعٍم َيْطَعُمُه إ8ِ

َ
� ُمَر�ًما َ� وِحَ إِ{َ

ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 أ

َ
قُْل 8

وْ 
َ
َْم ِخْنِيٍر فَإِن�ُه رِْجٌس أ

َ
ْو ل

َ
وْ َمْسُفوًحا أ

َ
َْم ِخْنِيٍر فَإِن�ُه رِْجٌس أ

َ
ْو ل

َ
وْ َمْسُفوًحا أ

َ
َْم ِخْنِيٍر فَإِن�ُه رِْجٌس أ

َ
ْو ل

َ
وْ َمْسُفوًحا أ

َ
َْم ِخْنِيٍر فَإِن�ُه رِْجٌس أ

َ
ْو ل

َ
 َعٍد فَإِن�     َمْسُفوًحا أ

َ
ِ بِهِ َفَمِن اْضُطر� َغْيَ بَاٍغ َو8 هِل� لَِغْيِ ا=�

ُ
 َعٍد فَإِن� فِْسًقا أ

َ
ِ بِهِ َفَمِن اْضُطر� َغْيَ بَاٍغ َو8 هِل� لَِغْيِ ا=�

ُ
 َعٍد فَإِن� فِْسًقا أ

َ
ِ بِهِ َفَمِن اْضُطر� َغْيَ بَاٍغ َو8 هِل� لَِغْيِ ا=�

ُ
 َعٍد فَإِن� فِْسًقا أ

َ
ِ بِهِ َفَمِن اْضُطر� َغْيَ بَاٍغ َو8 هِل� لَِغْيِ ا=�

ُ
فِْسًقا أ

  .1)َرب�َك َغُفوٌر رَِحيمٌ َرب�َك َغُفوٌر رَِحيمٌ َرب�َك َغُفوٌر رَِحيمٌ َرب�َك َغُفوٌر رَِحيمٌ 

َأكَلْنَا لَحم (: ، حيث قالترضي اهللا عنهما عن أسماء بنت أبي بكر احتجوا بما روي   -2
نَحرنا فرساً فأكلنا : (رواية ابن ماجة، وفي 2)بِالْمدينَة ملسو هيلع هللا ىلص فَرسٍ علَى عهد رسوِل اهللا 

 ).ذبحنا: ( وفي رواية عند الطبراني ،3)من لحمه
يوم خَيبر عن لُحومِ الحمرِ،  ملسو هيلع هللا ىلصنهى النَّبِي (: أنه قال رضي اهللا عنهوروي عن جابر  ما -3

  .5)أذن في لحوم الخيل:( وعند مسلم 4،)ورخَّص في لُحومِ الخَيِل

َأنَّهم ذَبحوا يوم خَيبر الْحمر والْبِغَاَل والْخَيَل فَنَهاهم النَّبِي ( :رضي اهللا عنه جابروفي رواية  
  .6)صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ الْحمرِ والْبِغَاِل ولَم ينْههم عنِ الْخَيِل

  .لحوم الخيل ) تحريم(و الرد على القائلين بكراهة

صريحة في كراهة لحم ال الكريمة غير بكراهية لحم الخيل إنما استندوا لبعض اآليات االذين قالو
  :وذلك كما يلي. عند آخرين منسوخ العلماء، أو حديث ضعيف عند بعضلأو  ،الخيل

لم يذكر اهللا عز وجل األكل في   ،7)واليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينةواليل والغال والمي لتكبوها وزينة:(قوله تعالى   -1

مكية باالتفاق، ولحوم  الكريمة بأن اآلية: 1في سياق االمتنان، وقال البيهقي السياق ألنه

                                                           
 .145:، اآلية سورة األنعام 1
              113،ص24،جالكبير المعجم الطبراني،.الخيل لحوم أكل باب ،2035،ح،1267،ص،2،جالدارمي سنن الدارمي، 2

مكتبة دار ابن عباس  ،المنيحة بسلسلة األحاديث الصحيحةالحويني،أبو إسحاق الحويني األثري حجازي محمد شريف ،
  .هذا حديثُ صحيح: قال الحويني.76،ح21،ص1العربية،دط،دت،جللنشر والتوزيع، جمهورية مصر 

. 
  .، صحيح)األلبانيحكم (باب لحوم الخيل،.3190ح.1064،ص، 2،جسنن ابن ماجةابن ماجة،  3
  باب لحوم الحمر اإلنسية،. 5524ح.95،ص7،جصحيح البخاريالبخاري  4
  .،باب في أكل لحوم الخيل1941،ح1541،ص،3جصحيح مسلم،مسلم ، 5
 .كتاب الذبائح.7580ح.262،ص4،جالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  6
  8:، اآليةسورة النحل 7
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والصحابة منفعة سوى  ملسو هيلع هللا ىلصلو علم النبي  2.الخيل إنما أحلت يوم خيبر سنة سبع باالتفاق
، ولو دلت اآلية على  الكراهة أو ميل لما امتدت إلى خيبر حتى حرمتالركوب والتج

  .باالتفاق خيبرحريم للزم تحريم الحمر قبل الت
  ، 3)    النعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكونالنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكونالنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكونالنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكونوووو:(تعالى في قوله : أما قولهم - 2

. بأن اهللا عز وجل لم يذكر من منافعها أكل لحومها،بل ذكر أن من منافعها  الركوب والزينة 
ينفي  كن هذا الول ،ألنهما معظم المقصود من الخيل ،)الركوب والزينة: (ذكر اهللا عز وجل: أوّالً
  .هناك منافع ُأخرى لم يذكرها اهللا عز وجل في النص كأكل لحم الخيليكون  أن 
فذكر اللحم ألنه معظم  ،4)حرمت عليكم الميتة والم ولم النيرحرمت عليكم الميتة والم ولم النيرحرمت عليكم الميتة والم ولم النيرحرمت عليكم الميتة والم ولم النير(قوله تعالى،  :ثانياً

  .5المقصود
قوله والمقصود تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، لهذا سكت عن حمل األثقال على  الخيل في 

  .، ولم يلزم من هذا القول تحريم حمل األثقال على الخيل)وتمل أثقالكم:( تعالى

نهى عن أكِل  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسوَل اهللا( :قال أنه رضي اهللا عنه عن خالد بن الوليدوما جاء  - 3
  :، هذا الحديث ال يستدل به لألسباب التالية6)لحومِ الخَيِل والبِغاِل والحميرِ

                                                                                                                                                                          
ونشأ ) من قرى بيهق، بنيسابور(ولد في خسروجرد . من أئمة الحديث: بكر هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو:البيهقي 1

ما من شافعي إال . في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور، فلم يزل فيها إلى أن مات
ي نصرة مذهبه وبسط موجزه وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فان له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه ف

 منعلمه واجتهاده، لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة : وقال الذهبي. وتأييد آرائه
الترغيب (و ) ودالئل النبوة(و ) األسماء والصفات (و ) المعارف(و ) السنن الصغرى(و ) السنن الكبرى ( :مصنفاته

  ) معرفة السنن واآلثار (و )  مناقب اإلمام الشافعي (و ) الجامع المصنف في شعب اإليمان(و ) لمبسوطا(و ) والترهيب
  .116،ص1،جاألعالمالزركلي، ).البعث والنشور (و  )القراءة خلف اإلمام(و 

  .544ص9،النجم الوهاج شرح المنهاجالدميري، 2
  .5:اآلية:،سورة النحل 3
  .3:اآلية: ةالمائد سورة 4
 .5-4،ص،9،جالمجموع شرح المهذبالنووي،  5
إسناده ضعيف لضعف بقية الرواة ، وهو . في أكل لحوم الخيل: باب.3790،ح،610ص ،5جسنن أبي داود،أبو داود، 6

ابن الوليد الحمصي، ولضعف صالح بن يحيى بن المقدام، وجهالة أبيه، وعلى نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم 
  .، نفس الموضعالمصدر السابق. محمد كامل قره بللي -يق الشيخ شعيب األرنؤط، تحقيق وتعلالخيل
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أي ال يعمل بهذا الحديث كونه ، ال بأس بلحومِ الخيِل، وليس العمُل عليه: 1اودقال أبو د:  أوًّأل 
  .2 ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد أكََل لحوم الخيِل جماعةٌ من أصحابِ النبياًمنسوخ

 وقال ،الحديث منكر مخالف لما رواه الثقات من أصحاب الحديث، وهو أكل لحم الخيل  :ثانياً
  .3ث المنكرال ندع أحاديثنا لمثل هذا الحدي: أحمد
ة يكون منسوخاً بإحاللها يوم تعلى فرض صحو 4.إن صح هذا، فهو منسوخ: قال النسائي: ثالثاً
  . خيبر

وفيه رجالن : وقال اإلمام أحمد 6.وقد اتفق الفقهاء على أن الحديث ضعيف: 5قال النووي :رابعاً
7يرويه ثور عن رجل ليس بمعروفعرفان، رجالن ال ي.  

   8)لثالثة فهي لرجل ستر، ولرجل أجر، ولرجل وزر الخيل: ( ملسو هيلع هللا ىلصأما قوله    -5

المقصود بأنّ أكثر قنية الناس  للخيل في هذه الثالث، والحديث يتحدث هنا عن األجر في : قلت 
وأما ،القنية، وال يتحدث عن الحالل والحرام في الخيل عامة ، وليس فيه ما يدُل على التحريم، 

 ملسو هيلع هللا ىلصالخيل ألربع، وهذا فيه اتهام للنبي : ملسو هيلع هللا ىلصان ينبغي أن يقول قولهم لو  كان لحم الخيل جائزاً، لك
  . ملسو هيلع هللا ىلصبالتقصير في كلمة ينبغي قولها، وحاشاه 

  :مناقشة وترجيح
                                                           

أصله من . هو سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني، إمام أهل الحديث في زمانه:ابو داود 1
حديث انتخبها  4800جزآن، وهو أحد الكتب الستة، جمع فيه ) السنن (له . رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة. سجستان

  .122،ص3، جاألعالمالزركلي،،) كتاب الزهد (، في الحديث، و )المراسيل(وله . حديث 500،  000من 
  .في أكل لحوم الخيل: باب.3790،ح610،ص5جأبي داود،أبو داود،سنن  2
 .212،ص9،جالمغنيابن قدامة،  3
 .221،ص8،جكفاية النبيه شرح التنبيهابن الرفعة ،  4
عالمة : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين النووي، 5

من . تعلم في دمشق، وأقام بها زمنا طويال. واليها نسبته) من قرى حوران، بسورية(مولده ووفاته في نوا . بالفقه والحديث
 .)المنهاج في شرح صحيح مسلم( و) تصحيح التنبيه(و ) الدقائق( و )  منهاج الطالبين(و) تهذيب األسماءواللغات( كتبه 

  .149،ص8،جاالعالمالزركلي، 
  .4ص ،9،جالمجموع شرح المهذبالنووي،  6
  .412،ص9ج،المغني،ن قدامةاب 7
  .2860،ح29،ص4،جصحيح البخاريالبخاري،  8
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ذهب المخالفين، لكن مالراجح إباحة لحوم الخيل وهو قول الجمور،لقوة أدلتهم ورجحانها على 
ال يعجبني لكن  ألنعام، ون الخيل حيوان ليس له ناب ،وال مخلب،وهو طاهر كبهيمة اإ :أقول

أن يجعل لألكل، بل ينبغي أن يجعل للجهاد، والركوب والزينة ،السيما أن هناك  أكله وال ينبغي
الغنم ( ضافة للضأن إكاإلبل والبقر،: أنعاماً، تُغني عن أكل لحم الخيل لها أجسام أكبر ولحم أكثر

  . ، ولو اتخذت الخيل لألكل النقطعت وانقرضت)والماعز
 :وما ينفصل عنها حكم فضالت الخيل: المطلب الثاني

  :ث الخيلوبول ور :الفرع األوّل 
  قالوا بنجاسة بول وروث الخيل :القول األول

   .،إلى أن بول وروث مأكول اللحم نجس2الشافعيةو 1الخنفية ذهب
ة  تراهوك ،وإن كره لحمه اللحم ألنه مأكول النجاسة المخففة،بول الخيل من  3حنفيةال وجعل 

  .فصار مخففاً ،دمية، كلحم اآلتلكرام
ال ينجس منها الثوب، إال أن يكون كثيرا فاحشا،  ،نها نجاسة خفيفةإ: بو يوسف ومحمدأوقال  

  . 4صطبالتالدواب ودخول اال مالمسة ألنه ال بد للناس من 
  : اواستدلو

فالحديث عام يدخل فيه  5)ذَابِ الْقَبرِ منْهتَنَزهوا من الْبوِل فَِإن عامةَ ع:( ملسو هيلع هللا ىلصبعموم قوله  -1
  .بوالألجميع أنواع ا

فقد فرق بين مأكول  ،6رأما روث الخيل فهي نجسة نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة، بخالف زف 
  .1مغلظة فجعلها وغير مأكول اللحم ،فجعلها مخففة  ،اللحم

                                                           
 .72،ص1،ج، تبين الحقائقالزيلعي 1
  .410ص ،1ج النجم الوهاج في شرح المنهاج،الدميري،  .418،ص1ج ،شافعيالبيان في مذهب اإلمام ال العمراني، 2
مراقي الفالح شرح متن نور  ،)هـ1069: ت(الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري الحنفي،  3

  .74،ص1ج ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي.56ص ،1ج هـ، 1425، 1ط، المكتبة العصرية، اإليضاح،
  .36، ص1،جالنتف في الفتاوى السغدي،  4
  .باب نجاسة البول .459ح ،231،ص1ج ،سنن الدارقطني الدارقطني،  5
  .فقيه كبير، من أصحاب اإلمام أبي حنيفة: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، من تميم، أبو الهذيل هو :زفر 6
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ة ليستنجي بها، أخذ الحجرين بحجرين وروث ملسو هيلع هللا ىلص روي عن النبيماب واستدلوا بنجاسة الروث -2 
وال اعتبار  النجس،: والركس  ،)رجس( وفي رواية ،2)هذَا رِكْس( : ملسو هيلع هللا ىلصورد الروثة، ثم قال 

  .في موضع النص عند أبي حنيفة لعموم البلوى،
أمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبيوب ،ن روث ما يؤكل، لحمه وبوله طاهرانإ: على قول من قالوأجابوا  

)طَافَ علَى بعيرٍ يستَلم الركْن( ملسو هيلع هللا ىلصوأن النَّبي  ،بشرب أبوال اإلبل 3العرنيين
ن شرب األبوال بأ .4

خبرهم منسوخ، : ، وهو جائز بالنجاسات غير الخمر، بل قال الشافعيمن المرض كان للتداوي
  5.طوافه على البعير ال يدل على طهارة بولهأما و
: َأن يصلَّى في سبعِ مواطن ملسو هيلع هللا ىلصُل اللَّه نَهى رسو: (، أنَّه قالرضي اهللا عنهماعن ابن عمر  -3

، 6)لْكَعبة في الْمزبلَة، والْمجزرة، والْمقْبرة، وقَارِعة الطَّرِيق، والْحمامِ، ومعاطنِ الِْإبِِل، وفَوقَ ا
  .لمن الصالة في معاطن اإلب ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي  فلو كان روث البعير طاهراً لما منع

 :ملسو هيلع هللا ىلص، لحديث العرنيين وهو قوله 7الخيل طاهر ال يمنع جواز الصالة وروث بول :وعند محمد
  .8)إن شْئتُم َأن تَخْرجوا ِإلَى ِإبِِل الصدقَة، فَتَشْربوا من َألْبانها وَأبواِلها(

  ان بول الخيل وروثه طاهران :القول الثاني

                                                                                                                                                                          

وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه . ن العلم والعبادةأقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها، جمع بي. أصله من أصبهان
 – 110(نحن ال نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء األثر تركنا الرأي، : وهو قياس الحنفية، وكان يقول) الرأي(

  .45،ص3،ج، اإلعالم،الزركلي)ه158
 39،ص1ج،الجوهرة النيرةالحداد، 1
  ،156،ح43،ص،1،جصحيح البخاريالبخاري، 2
إن شئتم أن «: ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصهم  ناس من عرينة قدموا على رسول اهللا : نورنيالع 3

، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم وارتدوا عن »تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها
، فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم، وساقوا ذود رسول اهللا 

 .4193،ح1296،ص3،ج،صحيح مسلموتركهم في الحرة، حتى ماتوا، مسلم

  ، المصدر نفسهحديث حسن :قال االلباني. 1878،ح176،ص2،جسنن أبي داودأبو داود،  4
  410،ص1،جالنجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري،  5
  .746ح246،ص1،جنن ابن ماجة، سابن ماجة 6
  .63،ص1،جمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرشيخي زادة،  7
  .1671،ح1296،ص3،جصحيح مسلممسلم،  8
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ما أكل لحمه فال بأس (طاهرة، ما يؤكل لحمهوروث  بوللى أن إ ،2والحنابلة 1ذهب المالكية 
  :وذهب المالكية إلى أن الحيوان إذا كان مكروه األكل ففيه قوالن) ببوله

  .الحكم بنجاسة بوله وروثه:القول األول 
   .3الحكم بكراهية ذلك كاللحوم: القول الثاني 
تابعة للحومها، فبول محرم األكل نجس، وبول المكروه مكروه،  ن أبوال الحيواناتوعليه فإ 

  .وعليه فإن بول ورث الخيل مكروه لكراهة لحمها عند المالكية.وبول غير محرم األكل طاهر
   :بما يلي استدلواو

ْن يَُكوَن مَ ( -1
َ
 أ

�
 َطاِعٍم َيْطَعُمُه إ8ِ

َ
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ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 أ

َ
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4
.  

تُم َأن تَخْرجوا ِإلَى ِإبِِل إن شْئ(: ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله  ،لعرنيينلما روي أنه أباح بول وألبان اإلبل ل -2
 م النجس ال يباح شربه، ولو أبيح للضرورة ألمره :وقالوا. 5)الصدقَة، فَتَشْربوا من َألْبانها وَأبواِلها

  .بغسل أثره إذا أرادوا الصالةملسو هيلع هللا ىلص 
6)ما ُأكَل لَحمه فَلَا بْأس بِبوِله( :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله -3

 .  

                                                           
 ،1ج المعونة على مذهب عالم المدينة، وله،: 237،ص1،حاإلشراف على نكت مسائل الخالفالقاضي عبد الوهاب،  1

  .27ص ،1ج ،القوانين الفقهيةابن جزي،  .167ص
  .65ص ،2ج ،المغني بن قدامة،ا 2
، لتنبيه على مبادئ التوجيه ا،)هـ536ت بعد (،المهدوي، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي 3

 .243،ص1،جهـ 1428، 1لبنان،ط –، دار ابن حزم، بيروت 
  145:اآلية:سورة األنعام 4
  .1671،ح1296،ص3،جصحيح مسلممسلم،  5
. 4148ح ،579،ص2،جالبيهقي سنن البيهقي، البول، نجاسة باب ،461،ح232،ص1ج ،الدارقطني سنن ،الدارقطني 6

  :وقال. وعلقه البيهقي عنهما.ال يثبت؛ عمرو بن الحصين ويحيى بن العالء ضعيفان:(وقال الدارقطني .األبوال نجاسة باب
خالصة "وقال ابن الملقن في .ن متهمان بالوضعبل هما متروكا: أي أاللباني:قلت".وهما ضعيفان، وال يصح شيء من ذلك"

األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، .سناده ضعيفا) :2/ 5" (البدر المنير
 - دار المعارف، الرياض  ،)هـ1420: ت( ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمةاألشقودري، 

  .423،ص10هـ ،ج 1412، 1ط،ة العربية السعوديةالممكل
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كَان يصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ : (ملسو هيلع هللا ىلصأنّ رسول اهللا  تفي البخاري، عن أنس   ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء عنه و -4
جِدسنَى المبي َل َأنفدل على أنهم  ،البول وومن المعلوم أن مرابض الغنم ال تخلو من الروث ، 1)قَب

  .2كانوا يباشرونها في صالتهم

  

  

  :الراجح في المسألة

وهو طهارة بول وروث مأكول اللحم، لألسباب  :الحنابلةقول المالكية و الصواب هوأرى، 
  :التالية

شرب النجس للضرورة كونهم مرضى مع بقاء األصل وهو  أباح لهم ملسو هيلع هللا ىلصعلى افتراض أنه  :أوّالً
 ،جازته من جهة الطهارة إإذن ألمرهم بغسل أثر النجاسة،ولكن لم يرد أمر، فكانت  النجاسة،

  .كونه مأكول اللحم

، والحنابلة )التداوي(وخففوا في باب ) باب الطهارة(الشافعية شددوا في نجاسته فيثم إن       
  .على العكس،وهذا إن دل على شيء،  فإنما يدل على مرونة الشريعة اإلسالمية

من البعر والبول، فلو كان بول وروث مأكول اللحم  المعلوم أن مرابض الغنم ال تخلو من :ثانياً
  .فيها  ملسو هيلع هللا ىلصنجسا لما صلى 

ومن المعلوم أن اإلبل إذا  ويطوف عليه، كان يصلى في أسفاره على اإلبل،: ملسو هيلع هللا ىلصأن النَّبِي :ثالثا
ألنها  ،ملسو هيلع هللا ىلص بها رذاذ بولها، فلو كان بول البعير نجسا لما صلى وطاف نبينا الكريمابالت أص

  .، وعليه فإن فضالت الخيل ومأكول اللحم من الحيوانات طاهرةعبادات يشترط لها الطهارة

                                                           
  .524،ح374،ص،1،ج،صحيح مسلممسلم. 429،ح94،ص1،جصحيح البخاريخاري، بال 1
 .283،ص1،جاإلشراف على نكت مسائل الخالف القاضي عبد الوهاب، 2
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بإكفاء القدور، فحكم بكونها نجسة  لما  ملسو هيلع هللا ىلصلما نزل حكم تحريم لحوم الحمر األهلية أمر  :ارابع
وعليه كل حيوان  .فدل ذلك على نجاسة الحمر األهلية ونجاسة الفضلة بالتبعية نزل تحريم اللحم،

قة أذن بأكل لحمه فإن فضالته طاهرة، ثم إنّ القول بنجاسة بول وروث مأكول اللحم فيه من المش
  .الشيء الكثير، وديننا دين يسر ال عسر، واهللا تعالى أعلم وأحكم

   في سؤر ولبن الخيل:  الفرع الثاني
  .البقية والفضلة هو: لغة :السْؤر 

  .1بقية الماء في اإلناء أو الحوض بعد شرب حيوان أو إنسان: شرعاً
أجمع  وقد ،بهيمة األنعام وآسار جميع اآلدميين وآسار ر المسلميناسآاتفق العلماء على طهارة 

واختلفوا  ،والتطهر به منه شربالحم طاهر يجوز للا مأكول أهل العلم ال اختالف بينهم أن سؤر 
  .2في سؤر ما ال يؤكل لحمه

البلوى، والبلوى لها تأثير في تخفيف الحكم، وفي  مومإلى أن سؤر الخيل طاهر لع 3ذهب الحنفية
الكر والفر،  في  لنجاسة ، بل مخافة تقليل آلة إرهاب العدوال هرواية  أنَّه مكروه لكراهة لحم

  .وهو منعدم في سؤر الفرس

لحمه عدم تقليل آلة ) تحريم( لما أن العلة من كراهة أو،4وكذلك لبن الفرس كره لكراهة لحمه
يوسف، طاهر لطهارة لحمه، ال لعموم  يوعند محمد وأبالجهاد، وهذا غير حاصل في اللبن، 

  .البلوى

                                                           
  .1،36،دط،دت، جالحاجة نجاح الحلبي، فقه العبادات على المذهب الحنفي نجاح، 1
  
، األوسط في السنن واإلجماع واالختالفه،ـ )319: ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  ابن المنذر، 2

  .299،ص1هـ،ج 1405 - 1دار طيبة ،السعودية،ط،
بدائع  الكااساني،. 2ص ،1ج ،المبسوطالسرخسي،  .305ص ،6ج رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 3

ج ،رالمختااالختيار لتعليل الموصلي،  ،10ص ،6ج ،ن الحقائق شرح كنز الدقائقيتبي لعي،الزي. 64ص، ،1ج، ،الصنائع
  .15ص، ،1
  10ص ،6ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، 4
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 سؤروأما . السباع مكروهة غير نجسة كالسبع والذئب ونحوهما سؤرإلى أنّ  1هب المالكيةذ 
ال لنجاسة،  إلى حرمة شرب لبن الخيل لحرمة لحمهو 2،الحمير والبغال فطاهرة غير مكروهة

  .مألنها فضلة الغذاء فأشبه اللحو ،لبنها تابع للحومها في التحريم والكراهة ألن

، إلى أن سؤر الخيل طاهر، وكذلك لبنه، حكمه حكم لحمه ألنَه 4حنابلةوال، 3ذهب الشافعية
حكمه حكم الحيوان المترشح  الخيل، عرقولعاب، ودمع، عصارته، فحكم لبنها حكمها،وكذلك 

نعم وبما  ( :أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال سئل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  نّإ: اوقالو.5منه، فهو طاهر
6). أفضلت السباع

عن الحياض التي  ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول اهللا: قالرضي اهللا عنه ،يرة عن أبي هرو 
لها ما أخذت في (: ملسو هيلع هللا ىلصإن الكالب والسباع ترد عليها فقال: تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له
  .7)بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور

                                                           
مواهب الجليل شرح  طاب،حال.85ص ،1ج ،شرح مختصر خليلالخراشي،  .51ص ،1ج ،حاشية الدسوقيالدسوقي،  1

  .236 ص، 1ج ،التنبيه على مبادئ التوجيه دوي،المه. 90،ص1ج ،مختصر خليل
  .180،ص،1،ج،اإلشراف على نكت مسائل الخالفالقاضي عبد الوهاب،  2
 شرح التنبيهابن الرفعة، 35ص ،1ج ،العزيز، شرح الوجيزالرافعي، . 569ص ،2ج ،المجموع شرح المهذبالنووي،  3

 .412ص ،1ج ،النجم الوهاج في شرح المنهاجالدميري، . 222ص 8، ج
  .190ص ،6ج ،كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، . 145،ص،1،الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة المقدسي،  4
 . 35ص ،1ج ،العزيز شرح الوجيز ،لرافعي. 20ص ،1ج ، األم ،، الشافعي 5
 ،1، جالدارقطني، سنن الدارقطني ، باب سؤر سائر الحيوانات،1179،ح378ص ،1ج ،السنن الكبرىالبيهقي،  6

ي من رواة الحديث،  ضعفه يأن ابراهيم بن ابي يح،1179ح ، باب اآلسار، وقد ذكر البيهقي في مصنفه،176 ح101ص
أخبرنا أبو سعد الصوفي أنا أبو أحمد بن عدي  ،وكان الشافعي يبعده عن الكذب(أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه ،

: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا قلت للربيع: سمعت الشافعي يقول: عت الربيع يقولسم: الحافظ، ثنا يحيى بن زكريا، قال
وكان ثقة في  ،كان يقول ألن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال

أبي يحيى ما عدا الشافعي عفه أهل الحديث لضعف ابراهيم بن ، ضديث ضعيف ضعفه أهل العلم بالحديثفالح ،الحديث
ة ص، وابن الملقن  قال ضعيف كما في خال ،173،ص1ج المجموعالحديث ضعيف كما قال النووي في . خالفهم في ذلك 

  .476،ص1ج البدر المنير
الذهبي شمس الدين أبو عبد اهللا ) فيه عبد الرحمان ضعفوه: (قال الذهبي، 56ح،36،ص1،جالدارقطني سنن الدارقطني، 7

 -،دار الوطن تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق . )هـ748: ت (بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي محمد 
قال ابن عبد الهادي،فيه  عبد الرحمن بن زيد  ضعيفٌ بإجماعهم   ابن عبد  .10،ح22،ص1هـ ،ج 1421، 1الرياض،ط

،أضواء تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،)هـ 744: ت(الهادي،  شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
  .55،ح75،ص1هـ ،ج 1428، 1الرياض،ط -السلف 
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  :ترجيح ونقاش

  :قول الشافعية والحنابلة لألسباب التالية :الراجح في المسألة
  .نّ األصل في األعيان الطهارةأل :أوالً 

فالقول بطهارة سؤر ولبن  إذا كان يرى أهل العلم طهارة روث وبول ما يؤكل لحمه، :ثانياً
  .الخيل أولى

  .بطهارة سؤره ولبنه، ألنه متولد منه: أجاز أكل لحم الخيل فمن باب أولى أن يقولفمن  :ثالثا 
  .اإلسالم دين يسر ال عسرالقول بنجاسة سؤر الخيل فيه مشقة، و :رابعاً

  
  حكم شعر الخيل: الفرع الثالث

على طهارة شعر الخيل واستدلوا بعموم  ،4، والحنابلة3والشافعية ،2، المالكية1اتفق فقهاء الحنفية 
وإن  ،5)ومن َأصوافها وَأوبارِها وَأشْعارِها َأثَاثًا ومتَاعا ِإلَى حينٍ(: قول اهللا عز وجلبعموم 

، أي 6)ما أبين من الحي فهو ميت( :لف في أكل لحمه عند الحنفية والمالكية، إال أنَّهم  قالوااختُ
، المتصلة بها، إما للدماء، أو الرطوبة أو الدسمما انفصل عن الحيوان في حياته فهو ميت نجس،

                                                           
  .421،423،ص1،جالبناية، شرح الهدايةالعيني،  1
 ،231،ص1،جالتنبيه على مبادئ التوجيهالمهدوي،  .113ص ،1جالخالف،اإلشراف على نكت مسائل ا عبد الوهاب، 2

  .27ص،1،جالقوانين الفقهيةابن جزي، 
  .177،ص1ج، ، حاشية الجمللسليمان الجم. 415،ص1ج.ج في شرح المنهاجاالنجم الوهالدميري،  3
  .59،60،ص1،جالمغنيابن قدامة،  4
  .80: األية:سورة النحل  5
، سنن الترمذيقال الترمذي حسن غريب ،  ،)فهي ميتة ما قطع من البهية وهي حية ( ورد في الترمذي  6

 .165،ص1،جتلخيص التحبيروقال ابن حجر في  ،2858ح111،ص3جداود في سننه،أبو ه وروا 1480،ح74،ص،4ج،
ولكن حسن . روي مرسالً، من طريق أخر اسناده ضعيف  ،166،ص1،جنيل األوطاروكاني ، الشاسناده ضعيف وقال 

 مشكاة المصابيحواأللباني في تخريج  ....)ص..../ج( حاشيته على بلوغ المرامالشيخ ابن باز في 

 الحديث أترى: له فقلت الحديث، هذا عن محمدا سألت«:  الكبير العلل" في  ، وقال الترمذي4095،ح1192،ص2ج
» قديم يسار بن عطاء أدركه، يكون أن ينبغي: فقال واقد؟ أبا أدرك يسار، بن عطاء: له قلت. نعم: قال محفوظًا؟

  على شرط مسلماسناده ،85ص1ج إرشاد الفقيهوقال ابن كثير في .437،ح241،ص1ج
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لم واهللا تعالى أع1،، وعليه يكون شعر الخيل المنفصل عنه غير نجسوهذا غير متحقق في الشعر
  . وأحكم

                                                           
 .44،ص5،جبدائع الصنائعالكاساني،  1
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  المبحث الثالث

  )المثلة(النهي عن تعذيب الخيل 

  :لتوضيح هذه الفكرة سأتناول هذا المبحث في المطالب التالية

  .عن تعذيب الدابة ثثثثنهيه : األول المطلب

سخر له  لقد منّ اهللا تعالى على اإلنسان بنعم  كثيرة، ال تعد وال تحصى، من هذه النعم أن     
األكل، والدفء، والركوب، والزينة، وحمل األثقال، قال : منهامنه منافع،  الحيوان، وجعل

ُكلُوَن :(تعالى
ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
ُكلُوَن َوال

ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
ُكلُوَن َوال

ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
ُكلُوَن َوال

ْ
ٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
 ِحَي تُرِيُحوَن     )5(َوال

ٌ
 ِحَي تُرِيُحوَن َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

 ِحَي تُرِيُحوَن َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

 ِحَي تُرِيُحوَن َولَُكْم فِيَها َجَال
ٌ

َولَُكْم فِيَها َجَال

     )6(وَِحَي تَْسَُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن وَِحَي تَْسَُحوَن 
َ

ثَْقالَُكْم إِ{
َ
ِْمُل أ

َ
 َوت

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
 َوت

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
 َوت

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
رَُءوٌف     َوت

َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
رَُءوٌف بَل

َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
رَُءوٌف بَل

َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
رَُءوٌف بَل

َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
 بِِشّقِ ال

�
ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ

َ
ٍ ل

َ
بَل

 َتْعلَُموَن     )7(رَِحيٌم رَِحيٌم رَِحيٌم رَِحيٌم 
َ

ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8
َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُموَن َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُموَن َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
 َتْعلَُموَن َوال

َ
ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8

َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
  .1)    )8(َوال

ُ َجَعَل لَُكْم  :(سان في قوله تعالىوقد ذكر اهللا عز وجل فوائد الحيوان التي جعلها لإلن       ُ َجَعَل لَُكْم َوا=� ُ َجَعَل لَُكْم َوا=� ُ َجَعَل لَُكْم َوا=� َوا=�

وَنَها يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَ  نَْعاِم ُبُيوتًا تَْستَِخف3
َ ْ
وَنَها يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَ ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُودِ ال نَْعاِم ُبُيوتًا تَْستَِخف3
َ ْ
وَنَها يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَ ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُودِ ال نَْعاِم ُبُيوتًا تَْستَِخف3
َ ْ
وَنَها يَوَْم َظْعنُِكْم َويَوَْم إِقَ ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُودِ ال نَْعاِم ُبُيوتًا تَْستَِخف3
َ ْ
اَمتُِكْم َوِمْن اَمتُِكْم َوِمْن اَمتُِكْم َوِمْن اَمتُِكْم َوِمْن ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا وََجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُودِ ال

 حِ 
َ

ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{
َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
 حِ أ

َ
ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
 حِ أ

َ
ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
 حِ أ

َ
ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوبَارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
  .2222)يٍ يٍ يٍ يٍ أ

  :ما ورد في الرفق بالحيوان من نصوص شريفه :الفرع األوّل

لى الخيل في اآلية  الكريمة السابقة لما لها من منافع ، ذكرتها في مباحث اذكر اهللا تع لقد        
سابقة، و جاءت نصوص من السنة الشريفة تبين مدى وأهمية الرفق بالحيوان والنهي عن 

 وعدم الرفق به قد يدخله النيران، ان يدخل اإلنسان الجنان،تعذيبه، بل جعلت الرفق بالحيو
  .والعياذ باهللا

  

  

                                                           
 .8_5:، اآلية سورة النحل 1
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        :ومن هذه النصوص الكريمة

بينَا رجٌل يمشي، فَاشْتَد علَيه العطَشُ، ( :ملسو هيلع هللا ىلص قال :قال رضي اهللا عنهعن أبي هريرة  -1
لَقَد : لْبٍ يلْهثُ يْأكُُل الثَّرى من العطَشِ، فَقَاَلفَنَزَل بِْئرا، فَشَرِب منْها، ثُم خَرج فَِإذَا هو بِكَ

 فَشَكَر ،قَى الكَلْبفَس ،يقر ثُم ،يهبِف كَهسَأم ثُم ،لََأ خُفَّهلَغَ بِي، فَمي بثُْل الَّذذَا ملَغَ هب اللَّه
 لَه فَغَفَر ،قَالُوا"لَه ، :ِإنو ،وَل اللَّهسا را؟ قَاَل يراِئمِ َأجهي البلَنَا ف : ةطْبر ي كُلِّ كَبِدف

ر1)َأج. 
ِإنِّي َأنْزِع في حوضي، حتَّى ِإذَا  (:ملسو هيلع هللا ىلص فقال إلى رسول اهللا ءرجالً جا أن:وفي مسند أحمد

 ذَِلك من َأجرٍ؟ فَقَاَل رسوُل اِهللاملَْأتُه ِلَأهلي، ورد علَي الْبعير ِلغَيرِي فَسقَيتُه، فَهْل ِلي في 
 .3)َأجر   2في كُلِّ ذَات كَبِد حرى: ملسو هيلع هللا ىلص

إذا أحسن إليها وقدم لها الماء،  ين الشريفين أن اإلنسان له في البهائم أجرالشاهد في الحديث
  .4ى وهي العطشىالحر وخاصةً 

ِلرجٍل َأجر، : الخَيُل ِلثَالَثَة: (قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص لَّهَأن رسوَل ال: رضي اهللا عنهَأبِي هريرةَ عن   -2
رَأج ي لَها الَّذفََأم ،رٍل وِزجلَى رعو ،تْرٍل سجِلري : وفََأطَاَل ف ،بِيِل اللَّهي سا فطَهبٌل رجفَر

الروضة كَانَتْ لَه حسنَات، ولَو  مرجٍ َأو روضة، فَما َأصابتْ في طيلها ذَِلك من المرجِ َأوِ
َأو شَرفَينِ كَانَتْ َأرواثُها وآثَارها حسنَات لَه، ولَو َأنَّها  5َأنَّها قَطَعتْ طيلَها فَاستَنَّتْ شَرفًا

 ذَِلك ا كَانهيقسي َأن رِدي لَمو نْهتْ مرٍ، فَشَرِبتْ بِنَهرا ما فَخْرطَهبٌل رجرو ،لَه نَاتسح
لَى ذَِلكع روِز الَمِ فَهِيِل اِإلسِلَأه اءونو ،رَِئاء6) و.  

                                                           
  .2363،ح111،ص3،جصحيح البخاري البخاري، 1
العيني، . من الحر، وهو تأنيث حران، وهما للمبالغة يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش: الكبد الحرى 2

  .)هـ855: ت(ود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى أبو محمد محم
هـ  1429، 1قطر،ط –،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار 

 .395،ج،ص

  .7075،ح647،ص11،ج، مسند أحمدأحمد3
 .207،ص12،جحيح البخاريعمدة القاري شرح ص العيني ، 4
، ،ج، لسان العربو شوطين، سمي به ألن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه، ابن منظور، أ شوطًأ: شرفاً أو شرفين 5
  .2216،ح183،ص10،جلكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريا، الكرماني. 174،ص،9
  .2860،ح29،ص 4،جصحيح البخاريالبخاري،  6
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دلت األحاديث الشريفة السابقة الذكر، أن اإلنسان يؤجر على إحسانه للحيوان ولو بشربة ماء، 
ها و ولو من المرعى،كذلك في إطعامها لكاً له، أو لغيرة، سواء كان الحيوان مأرواثها وآثار

  .حسنات له
فالرفق بالحيوان واإلحسان إليه فيه من األجر والثواب ما يتقرب به إلى اهللا عز وجل حتى  

يصل اإلنسان إلى الجنان، واإلساءة إلى الحيوان، والتنكيل  به وتعذيبه وضربه بقصد األذى قد 
  .ذُ باهللايهلك اإلنسان،ويهوي به في نار جهنم، والعيا

  :ما ورد في تحريم وتعذيب الدواب من نصوص السنة الشريفة: الفرع الثاني 
والقسوة، بالمقابل جاءت نصوص تُشنع على من ال يرفق بالحيوان، ويتعرض له بالقوة  

،بل إن منع الطعام والشراب عنها قد  ملسو هيلع هللا ىلصكالضرب على الوجه، فهو ملعون على لسان رسول اهللا
  .يدخله النار

  :ذه النصوص الشريفةومن ه
، الَةَ الكُسوفلّى صص ملسو هيلع هللا ىلصَأن النَّبِي : رضي اهللا عنهماروت َأسماء بِنْت َأبِي بكْرٍ  ما -1

 -َأنَّه قَاَل، حسبتُ - فَِإذَا امرَأةٌ،  ؟َأي رب وَأنَا معهم: دنَتْ منِّي النَّار، حتَّى قُلْتُ (: فَقَاَل
را هشُه؟ قَالُوا: ةٌ، قَاَلتَخْدهذه ا شَْأنا: موعاتَتْ جتَّى ما حتْهسب1)ح.   

من واستبعاد  فيه تعجب ) أي ربي وأنا معهم( ملسو هيلع هللا ىلص:، وقوله أي قربت مني النار)ت دن(ملسو هيلع هللا ىلص:قوله ف
ا ، إذ)فإذا امرأةٌ( :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،ا مني وبيني وبينهم بعد المشرقينقربه من أهل النار، كيف قربو

  .2هرة تؤذيها وتجرحها بمخالبها وتمزق جلد وجههاَأي أن ال) تخدشها: (ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،للمفاجأة
عذِّبت امرَأةٌ في هرة سجنَتْها (: قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا بوفي رواية عن عبد اهللا بن عمر  

، ِإذْ حبستْها، والَ هي تَركَتْها تَْأكُُل من حتَّى ماتَتْ، فَدخَلَتْ فيها النَّار، الَ هي َأطْعمتْها والَ سقَتْها
  .4)اَألرضِ 3خَشَاشِ

                                                           
 .2363،ح112،ص1،جبخاريصحيح الالبخاري،  1
  .209،ص12نجعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، 2
 النـووي، . 296،ص6ج ،لسان العـرب ابن منظور،  ،باتات اليابسةوالن ونحوهما، الحشرات والدود األرضي :الخشاش3 

  .240،ص14ج ،المنهاج شرح صحيح مسلم
 .176ص ،4،جصحيح البخاريالبخاري،  4
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الشاهد في الحديث الشريف، أنَّه ال يجوز قتل الهرة ،وال حبسها بغير طعام أو شراب،وبسبب  
  .1إصرارها على حبسها ، أصبحت معصية كبيرة ،فدخلت النار

عنِ الضربِ في الْوجه، وعنِ  ملسو هيلع هللا ىلص اِهللا نَهى رسوُل : (قالرضي اهللا عنه عن جابر -2
3)في الْوجه 2الْوسمِ

عن تعذيب الدابة بالنار،  ملسو هيلع هللا ىلص هنهي الشريف الشاهد في الحديث 
توسم ، وهي عالمة كانت )المكواة(يكون  من خالل الميسم و هو أثر الكي بالنار، فالوسم

 .بها البهائم
لَعن : (مر علَيه حمار قَد وسم في وجهِه فَقَاَل ملسو هيلع هللا ىلصبِي َأن النَّ :عن جابر رضي اهللا عنه قال -3

همسي ولذا نهي يستنبط من الحديث الشريف أن الوجه أكثر األماكن حساسية،  4)اُهللا الَّذ
، وعن وسمها في الوجه، غير أنّ الوسم جائز  في غير عن ضرب الدابة على وجهها

الْميسم  ملسو هيلع هللا ىلصرَأيتُ في يد رسوِل اِهللا ( :أنه قالتبن مالك الوجه، فقد روي عن أنس 
قَةدِإبَِل الص مسي وهنادة إال أن هذا الوسم ا .5)ورضي ستثني من الوجه، فقد ورد عن ج

يا جنَادةُ ما ( :ملسو هيلع هللا ىلصبإبِل قد وسمتها في أنفها، فقال النَّبي  ملسو هيلع هللا ىلصأتيتُ النَّبي  :أنه قال اهللا عنه
جواصصالْق كامَأم ا ِإنَأم ،هجي الْوِإلَّا ف هما تَسوضا عيهتُ فا : فَقَاَل» دي كا ِإلَيهرُأم

فَوضعتُ  7وحقَّة 6اْئتني بِشَيء لَيس علَيه وسم فََأتَيتُه بِابنِ لَبونٍ: رسوَل اِهللا، فَقَاَل
ميس8الْم ي الْعقُوُلفْل، يزي فَلَم و: نُقسذَ، فَقَاَل رلَغَ الْفَختَّى بح َأخِّر ُل اهللاَأخِّر    ϑϑϑϑ     مس

ينعسكَانَتْ تقَّتَانِ وا حقَتُهدكَانَتْ صها وي َأفْخَاذتُها فمساِهللا فَو كَةرلَى ب9)ع.  
  .لوجهالوسم لكن في غير ا ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد في الحديث الشريف إجازته 

                                                           
    .240ص ،14،جصحيح مسلم المنهاج شرحالنووي، 1

 .44ص ،34،جتاج العروسالزبيدي، .أثر الكي يكون في األعضاء: الوسم  2
  .باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه. ،2116،ح1673ص ،3،جصحيح مسلممسلم،  3
  .، نفس الموضعالمصدر السابق 4
  .، نفس الموضعالمصدر السابق 5
بل ما أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة فصارت أمه لبونا أي ذات لبن ألنها هما من اإل:ونبون وابن اللَّببنت اللَّ 6

  .375ص ،13،جلسان العربابن منظور،.تكون قد حملت حمال آخر ووضعته
7 قّالح لسان ابن منظور،  .ة، هما من البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ حق، واألنثى حقةقّوالح
  .55ص ،10،جلعربا
  . 45ص ،43،جتاج العروسالزبيدي، . التي يوسم بها)  المكواة(هي الحديدة التي يكوى بها، فهي اسم لآللة: الميسم 8
صغيف،أللباني،محمد ناصر :قال األلباني،الغيالني جراد بن جنادة باب.2179،ح283،ص2،جالكبير المعجم ،الطبراني 9

، 2المملكة العربية السعودية،ط -، مكتَبة المعارف ِللنَشْرِ والتوزيع، الرياض يب والتَّرهيبعيفُ التَّرغض،الدين األلباني
  .1380،ح 98، ص2هـ ،ج1421
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أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغالم من بني يحيى رابط : رضي اهللا عنه  عن ابن عمر - 4
ازجروا : دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغالم معه فقال

ر هذا الطير للقتل، فإني سمعتغالمكم عن أن يصب ّملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن: )ّبتُص ى َأنةٌ نَههِيمب ر
  .2)من مثََّل بِالحيوانِ ثثثث لَعن النَّبِي (:وفي رواية عنه أنه قال ،1)و غَيرها ِللْقَتِْلَأ

وإهداراً للمال في غير  واللعنة هنا تستوجب التحريم، ألنّ فيه تعذيباً للحيوان،ثم إتالفاً لنفسه،
  .مذكىن كان غير إمنفعة، وكذلك تفويت ذكاته إن كان مذكاً، أو منفعته 

لَا ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن إذالل الخيل، فقد جاء في المراسيل ألبي داود، عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصونهى  - 5
  .                                                                3)تَقُودوا الْخَيَل بِنَواصيها فَتُذلُّوها

أن اإلنسان حين يقاد من  ماالحديث الشريف فيه إشارة إلى تحريم اذالل الخيل وايذائها، فك 
 - اإلذالل، كذلك الخيل، فإنها تشعر  بما يشعر به  اإلنسانمن لحيته يشعر باإلهانة و شعره أو

  .حينُ تقاد بهذا الطريقة - من اإلذالل

الخيل، كترويض وقد استثنى الشرع بعض األمور التي قد يكون في ظاهرها شدة على الحيوان 
ايبهقصد بها تأدولكن حقيقةً ي.  

  )تطبيع الخيل: (في ترويض الفرس: الفرع الثالث

، بالمصطلح من ركوب وحمل ونحوهتدريب وتمرين الخيل على القيام بالمهام، : الترويض هو
  .4وضها رياضةً أي علمتُها على السيرالدابة أر ، ويقال روضتُ)تطبيع الخيل( الحاضر

                                                           
  ......، باب ما يكره من المثلة5514،ح94ص ،7،جصحيح البخاريالبخاري،  1
  ......، باب ما يكره من المثلة5515ح ،4،ج،صصحيح البخاريالبخاري،  2
، لمراسيل،ا)هـ275: ت(اود،  سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجِستاني، د واب 3

    .باب في الخيل والدواب.293ح،229،ص1،ج1408، 1بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 
 .55،ص7،ج، العينالفراهيدي 4
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: ملسو هيلع هللا ىلصإال ما استثناه الشرع، ومما استثناه في قوله  ومحرم، مذموم أنّ اللهو واللعب معلومال ومن  

)نع هلبِنَب هيمرو ،تَهجوز تُهبلَاعمو ،هسِل فَرجالر يبوِ ِإلَّا ثَلَاثَةٌ، تَْأداللَّه نم سولَي  ،همقَو
  .1)ومن علم الرمي ثُم تَركَه، فَهِي نعمةٌ كَفَرها

يل قبل ركوبه ال بد من ترويضه حتى يستطيع الفارس ركوبه، والمقصود  بتأديب الرجل الخ 
، وقد يستعمل السائس  أن يروضه على الكر والفر واإلقدام على ما يريد اإلقدام عليه فرسه، أي

الشدة معه كالضرب بالسوط ،أو زجره باللجام،أو تعنيفه بالصياح، وهذا يعفى عنه لحاجة 
  .التأديب

  )تجويع الخيل(ل تضمير الخيفي : فرع الرابعال

من الحشائش  اًأن يخفف أو يقلل علفها مدة بعد سمنها، ويقدم إليها أعواد: تضمير الخيل هو
وهو المتخلف من أعواد القمح والشعير وغيرها من األعواد الجافة، وبعد أن تنال الطعام  ،الجافَة

ى غرفة لماء على تمهل شيئاً فشيئاً، ثم يعدها إل، ثم تشرب التمشي قليالً الخيل يأخذ السائس
ل حتى تعرق تحتها،  والجالَل هو ثوب من وبر أو مخمل يوضع محكمة اإلغالق فتجلل بالجال

يأخذها السائس لتمشي  ،، وبعد مرور ساعتين تقريباعرقاً كي تتصببفوق ظهرها وبطنها، 
، ثم يقدم لها العلف الجاف قبيل ) الكن(إلى الغرفة  اشوطاً أو شوطين دون الركض ،ثم يعيده

، ثم يقدم بعد ذلك الماء، ويجللها بالجالل مرة أخرى، لتعرق ويسيل منها العرق، ثم  بالمغر
 يمشي بها شوطاً أو شوطين كما فعل من قبل، ثم في اليوم التالي يفعل نحو ما فعل من قبل،

، وتضمر ، ويشتد لحمها)شحمها(وينقص لها الطعام يوماً بعد يوم حتى يذهب رهلها أي 
  .وبذلك تقوى على الجري ويحمل عليها غلمان صغار خفاف يجرونها، ،عضالتها

                                                           
األلباني، محمد ناصر الدين األلباني ،عيفالحديث ض د،الجها كتاب ،104،ص2،جالصحيحين على المستدرك ،الحاكم 1
: ت(األلباني، محمد ناصر الدين األلباني .2،ص1،دط،دت،جصحيح وضعيف سنن أبي داود، )هـ1420: ت(

  .150،ص8،دط،دت،جيصحيح وضعيف سنن النسائ ،)هـ1420
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الموضع الذي تضمر فيه الخيل وقتا، وذلك في أربعين يوما، وهذه المدة تسمى  هو: والمضمار
ذلك  ت العرب تفعله، يسمونناكلى العدو، فذلك التضمير الذي المضمار، للسباق أو للركض إ

  .  1اًمضمارا وتضمير

أي ،2)اليوم المضمار وغدا السباق( :أنَّه خطب فقال رضي اهللا عنهوقد ورد في األثر عن حذيفة 
  .هكالفرس يضمر قبل أن يسابق علي  ،الجنة إلىسباق لا ، وغدااليوم العمل في الدنيا

الحدود التي تُعين أو  السباق حلبةب  ةصراعالمصطلحات  الرياضية الم في عرف  والمضمار 
للسباق ، ال  فيه الخيل جمعتُ المكان الذي لمتبارٍ في سباق ما، يقال حلبة السباق، والحلبة هي

  .3تخرج من موضع واحد

  .كان يضمر الخيل ملسو هيلع هللا ىلصورد في السنة الشريفة أن النَّبي قدو

  .4)يسابِقُ بِها الْخَيَل، يضمركان  ملسو هيلع هللا ىلصَأن نَبِي اللَّه( :ر رضي اهللا عنهمافعن ابن عم

سابقَ بين الخَيِل الَّتي  ملسو هيلع هللا ىلصَأن رسوَل اللَّه (، رضي اهللا عنهما عمرعن ابن  أيضاً رويو
من الحفْياء، وَأمدها ثَنيةُ الوداعِ، وسابقَ بين الخَيِل الَّتي لَم تُضمر من الثَّنية ِإلَى  5ُأضمرتْ

  .كَان فيمن سابقَ بِها رضي اهللا عنهما وَأن عبد اللَّه بن عمر ،6)د بني زريقمسجِ

المسابقة بين  من أقر ما كانت العرب تفعله ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد في الحديثين الشريفين السابقين أن النبي  
  .عنهمارضي اهللا بل كان يضمر الخيل كما ورد عن ابن عمر ،تضميرها قرأو ،الخيول

                                                           
  .491،ص4،جلسان العربابن منظور،  1
  .8800ح .651ص ،4،ج، المستدرك على الصحيحينالحاكم  2
 .332ص ،1،جلسان العربابن منظور،  3
صحيح وضعيف سنن أبي  ق، الحديث صحيح،األلبانيالسب في باب.2579،ح29ص ،3،جداود أبي سنن داود، وأب 4

  .2،ص1ج،داود
والخيل المضمرة هي التي ذهب رهلها فقوي لحمها واشتد  والضعف، من اإلضمار والضمور وهو الهزال:اضمرت 5

   .491ص ،4جان العرب،ابن منظور، لس.جريها
  420ح،91ص، 1،ج، صحيح البخاريالبخاري 6
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فالغاية من تضمير الخيل، تمرينها على الجري، وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال  
  .لدابة أوالً، ثم مقتنيهاللما فيه من نفع   اً،وعليه يكون تضمير الخيل مباح. كراً وفراً

  )القتل الرحيم ( قتل الحصان الذي ال يرجى شفاؤه،: المطلب الثاني

 َتْقتُلُوا ال�ْفَس     (:يقول تعالى صى الشرع بحفظ النفس، فال يجوز قتلها إال بالحق،لقد أمر وو
َ

 َتْقتُلُوا ال�ْفَس َو8
َ

 َتْقتُلُوا ال�ْفَس َو8
َ

 َتْقتُلُوا ال�ْفَس َو8
َ

َو8

َقِّ   بِالْ
�

ُ إ8ِ ِت َحر�َم ا=�
�
َقِّ ال  بِالْ

�
ُ إ8ِ ِت َحر�َم ا=�

�
َقِّ ال  بِالْ

�
ُ إ8ِ ِت َحر�َم ا=�

�
َقِّ ال  بِالْ

�
ُ إ8ِ ِت َحر�َم ا=�

�
ُكْم َتْعقِلُونَ     ال

�
اُكْم بِهِ لََعل ُكْم َتْعقِلُونَ ذَلُِكْم وَص�
�
اُكْم بِهِ لََعل ُكْم َتْعقِلُونَ ذَلُِكْم وَص�
�
اُكْم بِهِ لََعل ُكْم َتْعقِلُونَ ذَلُِكْم وَص�
�
اُكْم بِهِ لََعل عام تشمل اإلنسان  ظوالنفس هنا لف. 1    )ذَلُِكْم وَص�

  .أو لعذر مباح، لدفع ضررشروع كذبحه لألكل كون إال لسبب ميال  والحيوان، والقتل بالحق،

ال  في فالحيوان له حق في الحياة فال يجوز أن يعتدى عليه لمجرد العبث به، كما هو الح
أو  لمجرد التحريش كما هو الحال في التحريش بين ديوك الدجاج، أو  ،مصارعة الثيران

مر ابن : قال أنَّه ت يرن سعيد بن جبللتدرب،  كنصب الطير لضربه بالنبل، فقد روي ع
بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا، وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب  رضي اهللا عنهما عمر

من فَعَل (: ب تفرقوا، فقال ابن عمر ب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر
  .2)تَّخَذَ شَيًئا فيه الروح غَرضالَعن منِ ا ثثثثهذَا لَعنِ اُهللا، من فَعَل هذَا؟ ِإن رسوَل اِهللا 

خَمس من قَتَلَهن، وهو حرام، فَلَا ( :ملسو هيلع هللا ىلصوقد أجاز الشرع قتل كل ما كان مؤذياً يخشى منه، قال 
يهِنف هلَيع نَاحج: ّيدالْحو ابالْغُرو ،قُورالْع الْكَلْبةُ، والْفَْأرو ،بقْر4)3االْع  

  .ناح في قتلهن م وغيره جرِحليس على المأي 

ن ضاراً أو أيس منه في اسواء ك ،وعلية فإن اإلحسان مطلوب بل مأمور به عند  قتل الحيوان
ِإن (: ، قالملسو هيلع هللا ىلصثنتان حفظتهما عن رسول اهللا :  ، قالتنتفاع، وقد ورد عن شداد بن أوس اال

                                                           
  .151اآلية،:سورة األنعام 1
بلفظ ابن ، )5515،ح 94،ص، 7جصحيح البخاري ،1549،ص3ج صحيح اإلمام مسلمرواه مسلم ، الحديث صحيح في  2

  .ملسو هيلع هللا ىلص عمر لعن النبي
  .38،ص4ج،1379، بيروت - ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر ،طائر :الحديا 3
 .ما يندب للمحرم قتله وعيره: باب. ،ح859ص ،2،جصحيح مسلممسلم،  4
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ِإذَا قَتَلْتُم فََأحسنُوا الْقتْلَةَ، وِإذَا ذَبحتُم فََأحسنُوا الذَّبح، ولْيحد اَهللا كَتَب الِْإحسان علَى كُلِّ شَيء، فَ
تَهذَبِيح رِحفَلْي ،تَهشَفْر كُمد1)َأح    

ها، مثل البهيمة إن أيس منها صاحب بدافع الرحمة -غير المؤذية-الفقهاء بذبح الدابة ختلفاوقد 
إن  كانت من  –، فإن كان هذا الفعل بدافع أكلها ونحوه قط من مكان عاٍلأو تستصدم بالسيارة، 

فذلك جائز، واهللا تعالى أعلم، وإن كان الهدف من قتلها هو إراحتها وبدافع الشفقة  -مأكول اللحم
  :عليها، فقد اختلف الفقهاء، وإليك تفصيل هذا الحكم

 ،تها إذا وجد عالمات الحياةاإن أيس من حيقالوا بجواز ذكاة المريضة و :القول األوّل المالكية
  2.ن أو العين تطرفس البيفَالحركة وسيالن الدم، أو النَ: وهي

 ،ٍل دابةٌ مريضة يئس من النفع بهاولو كانت لرج(:قد جاء في التاج واإلكليل لمختصر خليلو
  .3)على كل وجه، فَذبحها أحب إلي من تركها، ألن في ذلك راحتها

يجوز تذكية الحمار والبغل إن أيس منه صاحبه بل يندب ( :ي حاشية الدسوقيف وجاء أيضاً 
  .4)إلراحته

يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو : (منعوا ذلك، وقالوا: 6، والحنابلة5الشافعية: القول الثاني
ن ،وأل)هي عن إتالف المال وقد نُ،إتالف مال  ن، أو العجوز مثال، ألنهمزالإلراحته كالحمار 

  . حق الحياة والموت خاصان بمبدع الخلق المحيي والمميت،سبحانه وتعالى

  

                                                           
 .، باب األمر بإحسان الذبح والقتل1955،ح،1548ص ،3،جصحيح مسلممسلم، 1

التَّْأوِيل في نَاهج التَّحصيِل ونتائج لطائف م ،)هـ633بعد : ت( ،الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي -1
  .246ص ،3ج ن، د دار ابن حزم، ،حِ المدونةشَر

 .333ص ،4ج ،التاج واإلكليل لمختصر خليلالمواق،  3
  .108ص ،2ج ،الكبير حاشية الدسوقي على الشرح الدسوقي، 4
  .322ص ،9ج ،، تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي .118ص ،8ج ،نهاية المحتاجالرملي،  5
 .248ص ،3ج ،شرح منتهى اإلراداتالبهوتي،  6
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  :الراجح في المسألة

  رجى  شفاؤها،ال ي حينما بدافع الرحمة هو قول المالكية بجواز ذبح الدابة المريضةما أميُل إليه 
، ألن اإلبقاء على فيه إتالف للمال، على عكس ما قال الشافعية والحنابلة   ا حيةًفالقول بإبقائه

، فإنها تحتاج يدها ل فرس كسرتمنه، كما لو أن رج حياة الدابة  يتطلب النفقة في ما ال فائدة
وال بد أن تعلق في الهواء، ناهيك عن الدواء والطعام، والتفرغ من أجل  إلى شهرين حتى تجبر،

األمور  مع مرعاة ،مةوعليه يجوز ذبح الدابة التي ال يرجى شفاؤها بدافع الرح العناية بها،
  :التالية

  : غير مأكول اللحم اإذا كان حيوان :أوّالً

 .يعطى لجمعية كجمعية الرفق بالحيوان تستطيع رعاية واالنتفاع منه  ) أ
، وكان مريضاً مرضاً حاداً خطيراً ال يرجى تهع هذه  الجمعية االنتفاع به أو رعايإذا لم تستط  ) ب

بة طويلة األمد، فإنه يمكن أن يقدم طعاماً لحيوانات متعشفاؤه، أو يتطلب رعاية باهظة الثمن 
ِإن اَهللا ( :ملسو هيلع هللا ىلص أخرى بشرط أن ال يقدم حياً، بل يذكى ذكاة شرعية، مراعاة للرفق به، ولقوله

وا الذَّبح، ولْيحد كَتَب الِْإحسان علَى كُلِّ شَيء، فَِإذَا قَتَلْتُم فََأحسنُوا الْقتْلَةَ، وِإذَا ذَبحتُم فََأحسنُ
تَهذَبِيح رِحفَلْي ،تَهشَفْر كُمدوما سوى ذلك .سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم ،1)َأح

  .حه شرعنا اإلسالمي الحنيفيحرام، ال يب

 ه مال والننه يجوز أن يذبح بذكاة شرعية، ألإ،وال يمكن شفاؤه ، فإذا كان مأكول اللحم :ثانياً
. يع للمالييجوز إتالفه، ثم االنتفاع بلحمه، وجلده، وكل ما أمكن االنتفاع به، وبغير ذلك فإنه تض

  .واهللا تعالى أعلم. كل هذا بشرط اإلحسان في الذبح 

  

  

                                                           
 .، باب األمر بإحسان الذبح والقتل1955،ح1548،ص3،جصحيح مسلم مسلم، 1
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  الخاتمة

حمداً يليق بجالل وجهه الكريم، وقدسية سلطانه الذي بنعمة تتم الصالحات،  تعالىهللا  الحمد
أن أكون  قد  اهللا تعالى  أرجوف وتوفيقه خرج هذا البحث إلى النور، تعالى  بعد عون اهللالعظيم، 
بصورة تخدم اإلسالم والمسلمين  وتقدم علماً  أحكام الخيل في الفقه اإلسالمي،  ه ببيانوفقت في

  .نافعاً لطلبة العلم الشرعي

  :ا في ما يأتيومن خالل هذا البحث فإني خلصتُ إلى نتائج وتوصيات هامة، أستطيع إجماله

  أهم النتائج:أوالً

لمواجة  ةعدادها حتى تكون مستعدإالخيل كانت آلة من آالت القتال التي أمر الشرع ب -1
  .اقتصادياً وعسكرياً ةاألعداء، وحتى تكون المهيمنَ

 .فإن شَبعه  وريه وروثه في ميزان حسناته تعالى من احتبس الخيل خالصاً هللا -2
 .محظور فيه شرعاً ولو كان بالتلقيح الصناعيالتهجين بين الخيول ال  -3
عسب الفحل، وأنها تقع على اآلخذ بخالف  جرة على ضراب الفحل أوحرمة أخذ األ -4

 .المعطي
 .عدد معين من النزواتبأو  جارة الفحل لينزو على الفرس لمدة معلومةإجواز  -5
 .حرمة بيع ماء الفحل -6
 .قابل ماء الفحلجواز إعطاء الهدية لصاحب الفحل المستعار أو م -7
 .منفصالً) الجنين( بيع الحمل في البطن تحريم  -8
 .إنزاء الحمير على الخيل أمر مكروه، ال يفضل تعمد حدوثه  -9

  .جواز خصاء الحصان للمصلحة- 10

  .جواز المسابقة على رهان في الخيل بشروط- 11

  .لما فيها من مفاسد ،مسابقة جمال الخيلتحريم - 12
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  .المعدة للتجارة، دون سواها السائمة أو خيلوجوب الزكاة  في ال - 13

  .الفقهاء جمهورقول  وهو ،باحة أكل لحم الخيلإ - 14

  .، حسب الراجح من آراء الفقهاءشعر الخيلوطهارة بول وروث ولبن وسؤر  - 15    

  .والعياذ باهللا وعدم الرفق به قد يدخله النيران، الرفق بالحيوان يدخل اإلنسان الجنان، - 16

  .للمصلحة) تجويع الخيل(واز تضمير الخيل ج- 17

  .، عند توافر عدد من الشروط)القتل الرحيم ( جواز قتل الحصان الذي ال يرجى شفاؤه،- 18

  :أهم التوصيات: ثانياً

بط تزام بالضوااللل ،شرعية تشرف على كل أنواع سباقات الخيل ةرقاب ضرورة وجود -1
 .عنا الحنيفالشرعية، والحرص على عدم مخالفة تعاليم شر

 .على اعارتها للطَّرق دون مقابل مالي - غير المعيبة –أصحاب فحول الخيل على حث  -2
على الجهات المسؤولة توعية اُألمة اإلسالمية بأهمية الخيل وفضائلها، ومراعاة مقاصد  -3

اإلسالم في اقتنائها واستخدامها، واالستفادة منها في تدريب األجيال، واالعداد الذي امر 
  .تعالى بهاهللا 
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   فهرس اآليات القرآنية           

  الصفحة  اآلية  السورة  :الكريمة نص اآلية

َا
ْ

ْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم بِال
َ
ُكُلوا أ

ْ
 تَأ

َ
 َو8

َ
وا بَِها إِ{

ُ
ِطِل َوتُْدل

نُْتْم 
َ
ثِْم َوأ ِ

ْ
ْمَواِل ال�اِس بِال

َ
ُكُلوا فَرِيًقا ِمْن أ

ْ
ِم ِلَأ ُك� الْ

  َتْعلَُمونَ 

  120  18  البقرة

َم الّرِبَاوَأحلَّ  َيَْع وََحر�
ْ

ُ ال   120  27  البقرة  ا=�

ُعوا َمعَ 
َ
َكةَ َواْرك ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
اكِعِيَ  َوأ   125  43  البقرة  الر�

َْيَاتِ  َها فَاْستَبُِقوا الْ ِ
ّ

ٍ وِْجَهٌة ُهَو ُمَول
  90  148  البقرة  َولُِكّ

بٌِي َوَمَنافُِع 
َ
َميِْسِ قُْل فِيِهَما إِثٌْم ك

ْ
َْمِر َوال ونََك َعِن الْ

ُ
ل
َ
يَْسأ

ونََك 
ُ
ل
َ
ْكَبُ ِمْن َنْفعِِهَما َويَْسأ

َ
َماَذا ُينْفُِقوَن  لِلن�اِس ©ثُْمُهَما أ

ُكْم 
�
يَاِت لََعل

ْ
ُ لَُكُم ال ُ ا=� َذلَِك يُبَّيِ

َ
َعْفَو ك

ْ
قُِل ال

ُرونَ    َتَتَفك�

  102  219  البقرة

َقَناِطيِ 
ْ
َنَِي َوال

ْ
َهَواِت ِمَن الّنَِساءِ َوال ُزّيَِن لِلن�اِس ُحب3 الش�

 َ
ْ
ةِ َوال فِض�

ْ
َهِب َوال ُمَقنَْطَرةِ ِمَن ال�

ْ
نَْعاِم ال

َ ْ
ُمَسو�َمةِ َوال

ْ
يِْل ال

َمآِب 
ْ
ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن ال نَْيا َوا=� ََياةِ ال3

ْ
َرِْث َذلَِك َمَتاُع ال   )َوالْ

  24  14  ال عمران

  141  3  المائدة  حرمت عليكم الميتة والم ولم النير

ِ َمرِْجُعُكْم َجِيًعا َفُينَ   ا=�
َ

َْيَاِت إِ{ ّبُِئُكْم بَِما فَاْستَبُِقوا الْ

َْتلُِفونَ 
َ

نُْتْم فِيهِ ت
ُ
  ك

  90  48  المائدة

ُم 
َ

ْز8
َ ْ
نَْصاُب َوال

َ ْ
َميِْسُ َوال

ْ
َْمُر َوال َما الْ ِيَن آَمُنوا إِن�

�
َها ال ي3

َ
يَاأ

ُكْم ُتْفلُِحونَ 
�
يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعل   رِْجٌس ِمْن َعَمِل الش�

  102  90  المائدة
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 امالَْأنْعوا تَْأكُلُوننْهمو عنَافمو فْءا ديهف ا لَكُم84  5  االنعام  )خَلَقَه  

ُمْسِفِيَ 
ْ
 ُيِب3 ال

َ
 تُْسُِفوا إِن�ُه 8

َ
  120  11  األنعام  َو8

ْن 
َ
 أ

�
 َطاِعٍم َيْطَعُمُه إ8ِ

َ
ًما َ� � ُمَر� وِحَ إِ{َ

ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
 أ

َ
قُْل 8

وْ 
َ
ْو  يَُكوَن َميَْتًة أ

َ
َْم ِخْنِيٍر فَإِن�ُه رِْجٌس أ ْو لَ

َ
َدًما َمْسُفوًحا أ

 َعٍد فَإِن� 
َ

ِ بِهِ َفَمِن اْضُطر� َغْيَ بَاٍغ َو8 هِل� لَِغْيِ ا=�
ُ
فِْسًقا أ

  َرب�َك َغُفوٌر رَِحيمٌ 

  139  145  االنعام

 َ
ْ
 بِال

�
ُ إ8ِ َم ا=� ِت َحر�

�
 َتْقُتُلوا ال�ْفَس ال

َ
َذلُِكْم  قِّ َو8

ُكْم َتْعقُِلونَ 
�
اُكْم بِهِ لََعل   َوص�

  157  151  االنعام

َيِْل تُرْهُِبوَن 
ْ
ٍة َوِمْن رَِباِط ال ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُو�

َ
وا ل ِعد3

َ
َوأ

ِ وََعُدو�ُكْم َوآَخرِيَن ِمنْ    بِهِ َعُدو� ا=�

  11  60  األنفال

كلالْم اعوص دَأنَا  قَالُوا نَفْقيرٍ وعُل بمح بِه اءج نِلمو
يمعز بِه  

  100  72  يوسف

بَانَا إِن�ا َذَهبَْنا نَْستَبِقُ 
َ
وا يَا أ

ُ
  89  17  يوسف  قَال

ُكُلوَن 
ْ
ٌء َوَمَنافُِع َوِمنَْها تَأ

ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِف

َ ْ
َوال

 ِحَي تُرِيُحونَ  )5(
ٌ

 )6(وَِحَي تَْسَُحوَن  َولَُكْم فِيَها َجَال

 بِِشّقِ 
�

ْم تَُكونُوا بَالِغِيهِ إ8ِ
َ
ٍ ل

َ
 بَل

َ
ثَْقالَُكْم إِ{

َ
ِْمُل أ

َ
َوت

َرُءوٌف رَِحيٌم 
َ
نُْفِس إِن� َرب�ُكْم ل

َ ْ
  )7(ال

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
َوال

 َتْعلَُموَن 
َ

ُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخلُُق َما 8
َ
َِمَي لَِتْك   )8(َوالْ

  53  5/8  لالنح

ُبوَها َوزِينًَة َويَْخلُُق َما 8 
َ
َِمَي لَِتْك  َوالْ

َ
َِغال

ْ
َيَْل َوال

ْ
َوال

  َتْعلَُمونَ 

  27  8  النحل
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ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكًنا وََجَعَل لَُكْم ِمْن  َوا=�

وَنَها يَوَْم َظْعنُِكْم َوَيوْ  نَْعاِم ُبُيوتًا تَْستَِخف3
َ ْ
َم ُجُلودِ ال

 
َ

ثَاثًا َوَمَتاًع إِ{
َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوَبارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أ

  ِحيٍ 

  53  80  النحل

ْر   ُتَبّذِ
َ

بِيِل َو8 ِمْسِكَي َواْبَن الس�
ْ
ُه َوال ُقْرَب َحق�

ْ
َوآِت َذا ال

َيا )26(َتبِْذيًرا  رِيَن َكنُوا إِْخَواَن الش� ُمَبّذِ
ْ
ِطِي َوَكَن إِن� ال

ُفوًرا
َ
يَْطاُن لَِرّبِهِ ك   الش�

  120  26/27  اآلسراء

  13  64  اآلسراء  وأجلِب علَيِهم ِبَيلِك ورَجلِك

ُكْم 
�
 لََعل

َ
ِطيُعوا الر�ُسول

َ
َكةَ َوأ ةَ َوآتُوا الز�

َ
´ قِيُموا الص�

َ
َوأ

  تُرَْحُونَ 

  125  65  النور

َا 
َ

وَن َرب�َنا َهْب ل
ُ
ِيَن َيُقول

�
ْعُيٍ ال

َ
ةَ أ ْزَواِجَنا َوُذّرِي�اتَِنا قُر�

َ
ِمْن أ

ُمت�ِقَي إَِماًما
ْ
َنا لِل

ْ
  َواْجَعل

  44  74  الفرقان

ْزَواًجا لِتَْسُكُنوا 
َ
نُْفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن أ

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

يَاٍت 
َ

ةً َورَْحًَة إِن� ِف َذلَِك ل َْها وََجَعَل بَيَْنُكْم َمَود�
َ

لَِقْوٍا  إِل

ُرونَ    َيَتَفك�

  44  21  الروم

َما يَْشُكُر ِلَْفِسهِ    ث  12  لقمان  َوَمْن يَْشُكْر فَإِن�

اٌب ووهبنا  و�
َ
َعبُْد إِن�ُه أ

ْ
إِذْ ُعرَِض  )30(ِلاُوَد ُسلَيْماَن نِْعَم ال

ياُد  ِ
ْ
افِناُت ال َعِشِّ الص�

ْ
ْحَببُْت  )31(َعلَيْهِ بِال

َ
ِ أ

ّ
 إِن

َ
فَقال

ِجاِب حُ 
ْ
رِ َرّبِ َحت� تَوارَْت بِال

ْ
ْيِ َعْن ذِك

َ  )32(ب� الْ

ْعناِق 
َ ْ
وِق َوال � َفَطفَِق َمْسحاً بِالس3 َولََقْد  )33(ُرد3وها َ�َ

ناَب 
َ
رِْسّيِهِ َجَسداً ُثم� أ

ُ
َقيْنا َ� ك

ْ
ل
َ
  )34(َفَتن�ا ُسلَيْماَن َوأ

-31  ص
34  

39  
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َر لَُكْم َما ِف الس�  رِْض َجِيًعا ِمنُْه إِن� وََسخ�
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال

يَاٍت لَِقْواٍ 
َ

ُرونَ  ِف َذلَِك ل   َيَتَفك�
  53  13  الجاثية

  90  2  الحديد  سابقوا إلى مغفرة من ربكم

وَْجْفُتْم َعلَيْهِ ِمْن َخيٍْل 
َ
 رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما أ

َ
�َ ُ فَاَء ا=�

َ
َوَما أ

 رَِكٍب 
َ

  َو8
  31  6  الحشر

َعادِيَاتِ 
ْ
ُمورِيَاتِ    َضبًْحا َوال

ْ
ُمِغَياتِ   قَْدًحا فَال

ْ
 فَال

  ُصبًْحا

  1  2-1  العاديات

َعادِيَاِت َضبًْحا 
ْ
ُمورَِياِت قَْدًحا  )1(َوال

ْ
ُمِغَياِت  )2(فَال

ْ
فَال

ثَْرَن بِهِ َنْقًعا  )3(ُصبًْحا 
َ
  )5(فَوََسْطَن بِهِ َجًْعا )4(فَأ

  33  1/5  العاديات
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  الشريفة مسرد األحاديث النبوية

  الصفحة  الشريف الحديثنص 

 قُهنْفي ينَاردو ،اِلهيلَى عع قُهنْفي ينَارُل، دجالر قُهنْفينَارٍ يُل دَأفْض
ف ابِهحلَى َأصع قُهنْفي ينَاردبِيِل اِهللا، وي سف هتابلَى دُل عجي الر

  سبِيِل اِهللا

38  

  67  احتَجم وَأعطَى الحجام َأجره، واستَعطَ

َأخْرِجوا المشْرِكين من جزِيرة العربِ، وَأجِيزوا الوفْد بِنَحوِ ما 
مهكُنْتُ ُأجِيز  

114  

ينَيمنِ، سييمظنِ عشَيى كَباشْتَر ،يحضي َأن اد82  نِِإذَا َأر  

: ِإذَا كَان يوم الْفطْرِ وقَفَت الْملَاِئكَةُ علَى َأبوابِ الطُّرق، فَنَادوا
بِإلَى ر ينملسالْم شَرعا موا ياغْد  

115  

  75  أعتق أمة له واستثنى ما في بطنها

  140  بِالْمدينَةملسو هيلع هللا ىلص َأكَلْنَا لَحم فَرسٍ علَى عهد رسوِل اهللا 

يمةَ الرالْقُو َألَا ِإن ،يمةَ الرالْقُو َألَا ِإن ،يمةَ الرالْقُو 26  َألَا ِإن  

ِإن اَهللا كَتَب الِْإحسان علَى كُلِّ شَيء، فَِإذَا قَتَلْتُم فََأحسنُوا الْقتْلَةَ، 
لْيو ،حنُوا الذَّبسفََأح تُمحِإذَا ذَبوتَهذَبِيح رِحفَلْي ،تَهشَفْر كُمدَأح دح  

158  

 فَلَم نَةسبِح مه نفَم ،ذَِلك نيب ثُم َئاتيالسو نَاتسالْح اَهللا كَتَب ِإن
كَتَبها يعملْها كَتَبها اُهللا لَه عنْده حسنَةً كَاملَةً، فَِإن هو هم بِها فَعملَها 

هنْدع اُهللا لَه  

40  
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عن عسبِ  ملسو هيلع هللا ىلصسَأَل النَّبِي   - قبيله عربيه- َأن رجلًا من كلَابٍ
يا رسوَل اللَّه، ِإنَّا نُطْرِقُ الفَحَل فَنُكْرم، : الفَحِل؟ فَنَهاه، فَقَاَل

ةامي الكَرف لَه خَّصفَر  

67  

 وَل اللَّهسر ملسو هيلع هللا ىلصَأن تْسرمي ُأضِل الَّتالخَي نيقَ ب91  اب  

  136  نهى عن أكِل لحومِ الخَيِل والبِغاِل والحمير ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهللا

  144  إن شْئتُم َأن تَخْرجوا ِإلَى ِإبِِل الصدقَة، فَتَشْربوا من َألْبانها وَأبواِلها

قُ الْفُرسِ، وبِلَاٌل سابِقُ الْحبشَة، َأنَا سابِقُ الْعربِ، وسلْمان سابِ
  وصهيب سابِقُ الرومِ

87  

ي ثَالَثَةف ا الشُّْؤمارِ: ِإنَّمالدو ،َأةرالْمسِ، وي الْفَر42  ف  

 َأنَّهم ذَبحوا يوم خَيبر الْحمر والْبِغَاَل والْخَيَل فَنَهاهم النَّبِي صلَّى
  اُهللا علَيه وسلَّم عنِ الْحمرِ والْبِغَاِل ولَم ينْههم عنِ الْخَيِل

140  

 وِل اللَّهستْ ِإلَى ريدملسو هيلع هللا ىلصُأه يلا، فَقَاَل عهبكغْلَةٌ، فَرلْنَا : بمح لَو
ِإنَّما : ملسو هيلع هللا ىلصه لَّالْحمير علَى الْخَيِل لَكَانَتْ لَنَا مثُْل هذه، قَاَل رسوُل ال

ونلَمعلَا ي ينالَّذ ُل ذَِلكفْعي  

77  

يا جنَادةُ ما وجدتُ فيها ( :ملسو هيلع هللا ىلصبإبِل قد وسمتها في أنفها، فقال النَّبي 
هجي الْوِإلَّا ف هما تَسوضع  

154  

وَأن محمدا  شَهادة َأن الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه: بني اِإلسالَم علَى خَمسٍ
انضممِ روصو ،جالحو ،كَاةالز ِإيتَاءو ،الَةِإقَامِ الصو ،وُل اللَّهسر  

125  

 ا، ثُمنْهم ا، فَشَرِبَل بِْئرطَشُ، فَنَزالع هلَيع ي، فَاشْتَدشمٌل يجنَا ريب
لَقَد بلَغَ : كُُل الثَّرى من العطَشِ، فَقَاَلخَرج فَِإذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ يْأ

151  
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يهبِف كَهسَأم ثُم ،لََأ خُفَّهلَغَ بِي، فَمي بثُْل الَّذذَا مه  

نْهرِ مذَابِ الْقَبةَ عامع ِل فَِإنوالْب نوا مه143  تَنَز  

فَلَا ج ،امرح وهو ،نقَتَلَه نم سخَميهِنف هلَيع نَاح:  ،بقْرالْع
ّيدالْحو ابالْغُرو ،قُورالْع الْكَلْبةُ، والْفَْأراو  

157  

  19  خَير الْخَيِل الَْأدهم، الَْأقْرح، الْمحجُل

ُل ِلثَالَثَةالخَي :فََأم ،رٍل وِزجلَى رعو ،تْرٍل سجِلرو ،رٍل َأججا ِلر
رَأج ي لَهالَّذ : جٍ َأوري مفََأطَاَل ف ،بِيِل اللَّهي سا فطَهبٌل رجفَر

هليي طتْ فابا َأصفَم ،ةضور  

38  

  132  ِلرجٍل َأجر، وِلرجٍل ستْر، وعلَى رجٍل وِزر: لخَيُل ِلثَالَثَةا

تْر، وعلَى رجٍل وِزر، فََأما الَّذي لَه خَيُل ِلرجٍل َأجر، وِلرجٍل سال
ري: َأجا فطَهبٌل رجفَر  ،ةضور جٍ َأوري ما ففََأطَاَل بِه ،بِيِل اللَّهس

  فَما َأصابتْ في طيلها ذَِلك من المرجِ َأوِ الروضة كَانَتْ

12  

  36  اَألجر والمغْنَم: الخَير ِإلَى يومِ القيامة الخَيُل معقُود في نَواصيها

  1   القيامة يوم إلى الخير نواصيها في معقود الخيل

  152  فَِإذَا امرَأةٌ ؟َأي رب وَأنَا معهم: دنَتْ منِّي النَّار، حتَّى قُلْتُ

م َأغَر محجلًا مطْلَقَ الْيمنَى، فَرسا َأده يِِذَا َأردتَ َأن تَغْزو، فَاشْتَر
لَمتَسو تَغْنَم فَِإنَّك  

19  

  153  الْميسم وهو يسم ِإبَِل الصدقَة ملسو هيلع هللا ىلصرَأيتُ في يد رسوِل اِهللا 

 ي النَّبِيقَنابملسو هيلع هللا ىلصس   قَنابس مي اللَّحقَنهتَّى ِإذَا َأرفَلَبِثْنَا ح ،قْتُهب92ي فَس  
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 ي، فَقَاَل النَّبِيقَنبملسو هيلع هللا ىلصفَس  :»لْكبِت هذه  

عذِّبت امرَأةٌ في هرة سجنَتْها حتَّى ماتَتْ، فَدخَلَتْ فيها النَّار، الَ 
  هي َأطْعمتْها والَ سقَتْها

153  

ةهبالْج قَةدص نع تُ لَكُمفَوالنُّخَّ ،عو ةعالْكُسو131  ة  

ينَارسٍ دي كُلِّ فَرف ةاِئمِل السي الْخَي125  ف  

ِللنَّبِي قُ،  ملسو هيلع هللا ىلصكَانبتُس الَ تَكَاد قُ ، َأوبالَ تُس ،اءبضى العمنَاقَةٌ تُس
ودلَى قَعع ابِيرَأع اءفَج  

92  

  154  لَا تَقُودوا الْخَيَل بِنَواصيها فَتُذلُّوها

ِلرجٍل َأجر، وِلرجٍل ستْر، وعلَى رجٍل وِزر، فََأما الَّذي لَه : ثَالَثَةِل
رجٍ: َأجري مفََأطَاَل ف ،بِيِل اللَّهي سا فطَهبٌل رجفَر  

137  

همسي واُهللا الَّذ ن153  لَع  

نم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي نانِ لَعويثََّل بِالح154  م  

  148  لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور

 َأن َألُكِإنِّي َأس ملَنَا، اللَّه نْتَهيا زبِم حنَفْر ِإلَّا َأن يعتَطِإنَّا الَ نَس ماللَّه
قِّهي حف قَهُأنْف  

29  

را شَاكقَلْب كُمدذْ َأحتَّخا ِليرانًا ذَاكِلسنَةً ، ا وْؤمةً مجوزو ، ينتُع
ةررِ الْآخلَى َأمع كُمدَأح  

44  

 زع اللَّه َألَها، ِإلَّا سقِّهرِ حا بِغَيقَها فَوا فَمفُورصانٍ قَتََل عِإنْس نا مم
يذْبحها فَيْأكُلُها، : ؟ قَاَلقيَل يا رسوَل اللَّه، وما حقُّها ،وجلَّ عنْها

157  
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  ولَا يقْطَع رْأسها يرمي بِها

ما من صاحب إبل، وال بقر، وال غنم، ال يؤدي حقها، إال أقعد 
  لها يوم القيامة بقاع قرقر

58  

ِإن منِ احتَبس فَرسا في سبِيِل اللَّه ِإيمانًا بِاللَّه وتَصديقًا بِوعده، فَ
ةاميالق موي هانيزي مف لَهوبو ثَهورو هرِيو هعبش  

40  

  101  من َأدخََل فَرسا بين فَرسينِ، وهو لَا يْأمن َأن يسبِقَ

ى من شَهِد الْجنَازةَ حتَّى يصلَّى علَيها فَلَه قيراطٌ، ومن شَهِدها حتَّ
  وما الْقيراطَانِ: قيَل تُدفَن فَلَه قيراطَانِ

115  

من كَان يْؤمن بِاللَّه واليومِ اآلخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه، جاِئزتُه يوم ولَيلَةٌ، 
لُّ لَهحالَ يقَةٌ، ودص وفَه ذَِلك دعا بامٍ، فَمافَةُ ثَالَثَةُ َأييالضو  َأن

هرِجحتَّى يح هنْدع ثْوِيي  

114  

اللَّه شْكُرلَا ي النَّاس شْكُرلَا ي نث  م  

  38/46  الْمنْفقَ علَى الْخَيِل في سبِيِل اللَّه، كَباسط يديه بِالصدقَة لَا يقْبِضها

سبِحةٌ : فَرسٍ لَه يقَاُل لَه نَعم واللَّه لَقَد راهن رسوُل اللَّه علَى
  فَجاءتْ سابِقَةً فَهشَّ

92  

  95  نَّما اَألعماُل بِالنِّيات، وِإنَّما ِلكُلِّ امرٍِئ ما نَوىإِ

رضي  وقال ابن عمر، عن إخصاء الخيل والبهائم ملسو هيلع هللا ىلصنهى النَّبي 
  فيه نماء الخيل: اهللا عنه

84  

 ى النَّبِيملسو هيلع هللا ىلصنَه سع نِلع57  بِ الفَح  
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ّبتُص ى َأنا ِللْقَتِْلنَههرغَي ةٌ َأوهِيمب 154  ر  

 وُل اللَّهسى رملسو هيلع هللا ىلصنَه  ناطوعِ مبي سلَّى فصي َأن : ،لَةبزي الْمف
والْمجزرة، والْمقْبرة، وقَارِعة الطَّرِيق، والْحمامِ، ومعاطنِ الِْإبِِل، 

وةبقَ الْكَعفَو  

144  

  83  ، عن صبر الروح ملسو هيلع هللا ىلص نهى رسول اهللا

  65  عن بيعِ الْمضامين والْملَاقيحِ وحبِل الْحبلَة ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اِهللا  نهى

عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء  ملسو هيلع هللا ىلصنهى رسول اهللا 
  حرثواألرض لتُ

57  

  153  في الْوجه، وعنِ الْوسمِ عنِ الضربِ ملسو هيلع هللا ىلصنَهى رسوُل اِهللا صلَّى 

  19  هجن الهجين، وعرب العربي، للعربي سهمان وللهجِينِ سهم

همان وللهجِينِ سهمللعربي س ،ب العربيجين، وعراله جن51  ه  

وُل اللَّهسنَا را اخْتَصم اللَّهملسو هيلع هللا ىلص و النَّاسِ ِإلَّا بِثَلَاثَة وند ء77  :بِشَي  

ورجٌل ربطَها تَغَنِّيا وتَعفُّفًا ثُم لَم ينْس حقَّ اللَّه في رِقَابِها والَ 
  ظُهورِها، فَهِي ِلذَِلك ستْر

125  

 ،تَهجوز تُهبلَاعمو ،هسِل فَرجالر يبوِ ِإلَّا ثَلَاثَةٌ، تَْأداللَّه نم سولَي
لبِنَب هيمرةٌ ومعن فَهِي ،كَهتَر ثُم يمالر ملع نمو ،همقَو نع ه

  كَفَرها

155  
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  مسرد األعالم

  الصفحة  العلم

  56  ابن حبان

  79  ابن رشد

  36  رشيق القيرواني ابن

ابن س14  ةيد  

  17  ابن عبد ربه األندلسي

  66  ابن عثيمين

  56  ابن قدامة

  32  ابن هشام

  10  ترةأبو عن

  36  أكثم بن صيفي

  110  الثوري

  19  الحاكم

  16  حبيب بن حدير بن سالم

  83  الحجاوي

  29  البصريالحسن 
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37  الخَطابِي  

  49  الخنساء

  34  الرازي

  94  الشافعي

  25  الطبري

  10  عدي بن عمرو

  29  المحاربي القاضي عبد الحق

  7  الكلبي

  9  مالك بن نويرة

  56  الماوردي

  110  المزني

  42  كحولم

  61  النووي

  7  الواقدي
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم*

مسند  ) هـ241: ت(أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  أحمد، - 
  .هـ 1421، 1، مؤسسة الرسالة،ط،أحمد

بن محمد بن عبد الكريم  لمبارك بن محمد بن محمداألثير، مجد الدين أبو السعادات اابن  - 
 -، المكتبة العلمية النهاية في غريب الحديث واألثر) هـ606: ت(بن األثير الشيباني الجزري 

  .هـ ،د،ط،د،ت1399بيروت، 

  .،دط،دت، ضعيف وصحيح ابن ماجةھـ )1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  -

  .دط،دتالصغير وزيادته،،صحيح جامع ھـ)1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  -

  .،ضعيف جامع الصغير وزيادته،دط،دتھـ)1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  - 

، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ھـ)1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  -
  .،دت1المعارف ، الرياض،طالسيء في األمة، 

  .،دط،دت صحيح وضعيف سنن ابو داود، ھـ)1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  -

   .،دط،دتصحيح وضعيف سنن النسائي، ھـ)1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  -

  السيوطي،.،دط،دت ضعيف الترغيب والترهيب،ھـ)1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  -

  2، طاحاديث منا السبيل ارواء الغليل في تخريج ھـ)1420ت(ا`لباني، محمد ناصر ا`لباني،  -

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني،  - 
  .المكتب اإلسالمي، ضعيف الجامع الصغير وزيادتههـ 1420: المتوفى(األلباني 
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 غاية المرام في تخريج أحاديث،)هـ1420: ت(محمد ناصر الدين األلباني : األلباني،  - 
  .3،ط،1405 - بيروت –، المكتب اإلسالمي الحالل والحرام

 –مكتبة المعارف : الناشر، ضعيف الترغيب والترهيب ،محمد ناصر الدين األلبانياأللباني،  - 
  دون ط،دون تاريخ الرياض

بن د بن أبي وقاص، أبو القاسم براهيم بن محمد بن زكريا الزهري، من بني سع ،اِإلفليلي - 
  لبنان –، مؤسسة الرسالة، بيروت ،شَرح شعر المتَنبي ،السفر الثاني، )هـ441: ت(اِإلفليلي 

،تحفة )هـ1221: ت(رمي، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي جيالب - 
  .هـ 1415حاشية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر،د،ط، =  الحبيب على شرح الخطيب

بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  البابرتي، محمد بن محمد
   .،دار الفكر،د،ط،د،تلعناية شرح الهدايةا)هـ 786: ت(جمال الدين الرومي البابرتي 

 البخاري صحيح، )ه256:ت(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي،  - 
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من ختصرالم الصحيح المسند الجامع« بـ المسمى
  .1،1422، دار طوق النجاة ط،وأيامه وسننه

ت (البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي ، - 
، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، التهذيب في اختصار المدونة، )هـ372

  . ه 1423، 1دبي،ط،

، دار شرح صحيح البخاري، ،)هـ449: ت(بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن  - 
  . هـ1423، 2السعودية، الرياض،ط،  -مكتبة الرشد : النشر

، )هـ516: ت(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، - 
 .ه 2،1403يروت، ط،دمشق، ب - المكتب اإلسالمي : شرح السنة
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: ت (البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،  - 
–،تفسير البغوي، دار إحياء التراث العربي = معالم التنزيل في تفسير القرآن،)هـ510

  .هـ 1420، 1بيروت،ط،

: ت(بلى، البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحن - 
  .157. ،دار الكتب العلمية،د،ط،د،ت كشاف القناع عن متن اإلقناع، )هـ1051

: ت(،البهوتي،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى  - 
  .ه1،1414، عالم الكتب،ط،اإلرادات شرح منتهى،) هـ1051

: ت(ي الخراساني، أبو بكر البيهقي البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِرد - 
، )باكستان - كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمية : ،الناشرونمعرفة السنن واآلثار،)هـ458

 - المنصورة (، دار الوفاء )دمشق - حلب (، دار الوعي )بيروت- دمشق (دار قتيبة 
  .ه1،1412،ط،)القاهرة

: ت(ن محمد الشيرازي البيضاوي البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر ب - 
 - ، 1بيروت،ط، –دار إحياء التراث العربي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،)هـ685

  .هـ1418

ت (البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي،  - 
  .هـ 1424، 3لبنات،ط –، دار الكتب العلمية، بيروت السنن الكبرى،)هـ458

: ت(تغلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيباني ، - 
   .ه 1403، 1، مكتبة الفالح، الكويت،ط، نيل المآرب بشرح دليل الطالب،) هـ1135

  .،د،ت ،د ط:الخيل،) هـ209 :ت( ،التيمي،أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى - 

،شرح ديوان ) هـ502: ت(، يحيى بن علي بن محمد الشيباني ، أبو زكريا  التبريزي - 
  .بيروت، د،ط،د،ت –دار القلم الحماسة،
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دار العلم  ،جمهرة اللغة، )هـ321: ت(بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، ابن أبي  - 
  .1293،ص،3،ج،.م1987، 1بيروت،ط، –للماليين 

: ت( ،بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمدابن  - 
 .، د،ط،د،تالقوانين الفقهية،)هـ741

 الغرب ،دارالخيل كتابالغرناطي، الكلبي جزي بن محمد بن عبداهللا جزي، ابن - 
 .ه1406،،د،طسالمي،بيروتإلا

 ،الرجال ضعفاء في الكامل ،)هـ365: المتوفى( الجرجاني عدي بن أحمد أبو: الجرجاني - 
 لبنان- بيروت -  العلمية الكتب ،معوض محمد علي- الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق
 .ه1418 األولى،: الطبعة

، دار ابن عباس، مصر، المنيحة بسلسلة االحاديث الصحيحةالحويني، ابو اسحاق الحويني،  - 
 .دط، دت

: ت(جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي   ابن الجوزي، - 
 فيصل آباد باكستان، ،العلوم األثرية، الواهية العلل  المتناهية  في األحاديث ،)هـ597

  .1401، 2ط
: ت(، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل الجمل - 

  .، دار الفكر،د،ط،د،تحاشية الجمل ،)هـ1204

فتح الباري شرح  ،)ه852 ت(،ر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيابن حج - 
  .ه1379،بيروت، ،د،ط - ، دار المعرفة صحيح البخاري

بلوغ المرام من  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني: ابن حجر - 
  هـ 1424السابعة، : الطبعة، الرياض –دار الفلق ، أدلة األحكام

التلخيص الحبير في  ،أحمد بن حجر العسقالني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بنابن حجر،  - 
   .م1989. هـ1419الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية، تخريج أحاديث الرافعي الكبير
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 ،)هـ852: المتوفى(أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  : ابن حجر - 
: الطبعة، السعودية –غيث دار العاصمة، دار ال، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

  هـ1419األولى، 

حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، ابن  - 
، 1بيروت،ط، –، مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،)هـ354: ت(البستي 
  . هـ1414

عاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن مابن  - 
، مؤسسة )هـ 739: ت(، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، )هـ354: ت(البستي 

  .هـ  1408، 1الرسالة، بيروت،ط،

تحفة المحتاج في شرح حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ابن  - 
حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي (،و)الشرواني حاشية اإلمام عبد الحميد(،ومعه ،المنهاج

  .ه 1357المكتبة التجارية الكبرى ،مصر،د،ط، ،) 992،

) هـ800: ت(الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيدي اليمني الحنفي ، - 
  .119،ص،1هـ،ج،1322، 1، المطبعة الخيرية،ط،الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،

، مكتبة دار البيان، دمشق منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريحمزة محمد قاسم،  -
  .هـ  1410،،د،ط،

: ت(الحموي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي  - 
  .هـ 1405 1،دار الكتب العلمية،ط،غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر،)هـ1098

شمس العلوم ودواء كالم العرب ، )هـ573: ت(شوان بن سعيد الحميرى اليمني الحميري، ن - 
 1420، 1،ط،)سورية -دمشق (، دار الفكر )لبنان - بيروت (، دار الفكر المعاصر من الكلوم

  .هـ 
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  هـ 1،1421، مكتبة العبيكان،ط،علم المقاصد الشرعيةالخادمي، نور الدين بن مختار الخادمي،  - 

ر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي خزيمة، أبو بكابن  - 
  .هـ  1424، 3المكتب اإلسالمي،ط،: ،الناشر،صحيح ابن خُزيمة)هـ311: ت(النيسابوري 

داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي أبو  - 
تاني ،جِالسهـ 1420، 1، مكتبة ابن تيمية، مصر،ط،دحمأمسائل اإلمام  ،)هـ275: ت(س .  

بن خلكان البرمكي بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  خلكان،أبو العباس شمس الدين أحمدابن  - 
  .بيروت،د،ط،دت –،دار صادر  ،وفيات األعيان)هـ681ت (اإلربلي 

: ت(أفندي  يعرف بداماد، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده - 
  .،د، ـت ، دار إحياء التراث العربي،د،طمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،)هـ1078

: ت(محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي  ،الدميري  - 
  .هـ 1424 2، دار الكتب العلمية، بيروت،ط،،حياة الحيوان الكبرى)هـ808

شير بن شداد بن عمرو األزدي ود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بداود، بو داأبي  - 
تاني السبيروت،د،ط،د،ت –المكتبة العصرية، صيدا  ، سنن ابي داود،)هـ275: ت(،جِس .  

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد : رشد، ابن  - 
 –، دار الحديث المجتهد ونهاية المقتصدبداية ه 1425، )هـ595: ت(الحفيد ،

  .ه1425القاهرة،د،ط،

،دار البيان والتحصيل،)هـ520: ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  رشد،ابن  - 
  .هـ  1408، 2لبنان،ط، –الغرب اإلسالمي، بيروت 

، اتالمقدمات الممهد،)هـ520: ت(رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،ابن  - 
  .هـ 1408، 1دار الغرب اإلسالمي،ط،
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المحكم والمحيط ،)هـ458: ت(، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي هسيدابن  - 
  .هـ  1421، 1بيروت،ط، –، دار الكتب العلمية األعظم

، دار المخصص، )هـ458: ت(سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،ابن  - 
  هـ1417،  1بيروت،ط، –عربي إحياء التراث ال

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي : شيبة،ابن أبي  - 
، 1الرياض،ط، –مكتبة الرشد : ،الناشرالمصنف في األحاديث واآلثار) هـ235: ت(العبسي 
  .ه1409

ربه بن حبيب بن حدير بن عبد ربه األندلسي،أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد  - 
  .هـ 1404األولى، : بيروت،الطبعة –، دار الكتب ،علمية العقد الفريد،)هـ328ت (سالم، 

عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب : عسكر البغداديابن  - 
شركة  ،م مالكرشاد السالك الى أشرف المسالك في فقه اإلماإ ،)هـ732: ت(،الدين المالكي 

  .،د،ت3ط،، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر

معجم ، )هـ395:ت (فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، ابن  - 
  .هـ1399،دار الفكر، د،ط، مقاييس اللغة

  .1416، 1،طموسسة الرسالة بيروت ،ارشاد الفقيهابن كثير محمد بن اسماعيل ابن كثير، - 

قصص كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،  ابن  - 
  .هـ 1388، 1ط،القاهرة، –مطبعة دار التأليف   األنبِياء،

تفسير القرآن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،ابن  - 
   .1419، 1بيروت،ط - دار الكتب العلمية،  العظيم،
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: المتوفى(محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى الترمذي،  - 
األولى، : الطبعة، بيروت –مكتبة النهضة العربية ، عالم الكتب ، علل الترمذي الكبير ،)هـ279

1409.  

: ت(عيسى  محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو الترمذي، - 
  .هـ 1395، 3مصر،ط، –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، سنن الترمذي، )هـ279

 الحاكم، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي - 
، دار المستدرك على الصحيحين) هـ405: ت(الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

  .ه1،1411،بيروت،ط –العلمية الكتب 

الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم  - 
: ،الناشراإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،)هـ968: ت(الصالحي، شرف الدين، أبو النجا ،

  .د،ت ،لبنان،د،ط –دار المعرفة بيروت 

: ت(لحصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي الحصفكي، محمد بن علي بن محمد ا - 
، 1ر،دار الكتب العلمية،ط،الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحا،)هـ1088
  .هـ  1423

شرح مختصر  ،)هـ110: ت(الخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا،،  - 
  ،د،ت، بيروت،د،ط –،دار الفكر للطباعة خليل 

: المتوفى(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي لذهبي،ا -
  .هـ1427القاهرة،د،ط،  - ، دار الحديثسير أعالم النبالء ،)هـ748

الدراقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  - 
  . هـ 1424، 1، مؤسسة الرسالة، لبنان،ط،قطنيسنن الدار) هـ385: ت(البغدادي الدارقطني 
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دار إعراب القرآن وبيانه،،)هـ1403ت (درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش،  - 
  .هـ 1415، 4سورية ،ط - حمص  -اإلرشاد للشئون الجامعية 

على  حاشية الدسوقي، )هـ1230: ت(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  - 
  .ن.ير، دار الفكر ، بال دالشرح الكب

النجم الوهاج ،)ه808:ت(الدميري، كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري،  - 
  .،دار المنهاج،د،ط،د،تفي شرح المنهاج

المعاني الكبير في أبيات )هـ276: ت(الدينوري، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  - 
  .هـ1368، 1حيدر آباد الدكن بالهند ط، -ئرة المعارف العثمانية مطبعة دا: الناشر المعاني

،حلية )هـ395: ات(الرازي، ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، -
  .هـ1403، 1بيروت،ط، –الشركة المتحدة للتوزيع : ،لناشر الفقهاء

: ت(در الحنفي الرازي الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القا- 
  . هـ1417، 1بيروت،ط، –، دار البشائر اإلسالمية تحفة الملوك،)هـ666

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  ،الرازي - 
، دار إحياء التراث العربي =التفسير الكبير=يح الغيبمفا،  )هـ606: ت(الرازي خطيب الري 

  .259،ص،32هـ،ج، 1420 - الثالثة : بيروت،الطبعة –

تنقيح التحقيق في احاديث .الذهبي، شمس الدين ابوعبد اهللا محمد بن أحمد بن قيماز الذهبي
  .1،1421التعليق،ط

 ،،منهاج التحصيل ونتائج)هـ633بعد : ت(الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي  - 
 هـ 1428، 1،ط،مدار ابن حز

حمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة الرفعة، أ - 
  .م2009،  1ط،،، دار الكتب العلميةكفاية النبيه في شرح التنبيه، )هـ710: المتوفى(
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: ت(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ،
  هـ1404 - ، دار الفكر، بيروت، ط، أخيرة منهاجنهاية المحتاج إلى شرح ال، )هـ1004

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي  الزبيدي،  - 
  .، دار الهداية،د،ط،د،ت تاج العروس من جواهر القاموس، )هـ1205: ت(

  )هـ623: ت(عي القزويني ،الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الراف - 

شرح الزرقاني على الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري األزهري ، - 
  .هـ 1424، 1القاهرة،ط ، –، مكتبة الثقافة الدينية موطأ اإلمام مالك

: ت(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  - 
  م 2002مايو / أيار  -،15، دار العلم للماليين،ط،الماألع،)هـ1396

: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا ، - 
 1407 -3بيروت، ط، –، دار الكتاب العربي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،)هـ538

  .ـه

،معاني القرآن )ـه311ت(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج ،: لزجاج،ا - 
  .هـ 1،1408بيروت ط، –عالم الكتب : ، الناشروإعرابه

،دار الفكر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي،  -
  .ه 1418، 2دمشق،ط، –المعاصر 

بيين ت،)هـ 743: ،ت(بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي  عثمان الزيلعي، - 
  .ه1313، 1بوالق، القاهرة،ط، - ،المطبعة الكبرى األميرية  الحقائق شرح كنز الدقائق

، دار لمبسوطا  )هـ483: ت(السرخسي، حمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  - 
  . هـ1414بيروت،د،ط، –المعرفة 
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ف النت،)هـ461: ت(،حنفي الالسغدي،أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغْدي،  - 
  .ه 1404، 2بيروت لبنان،ط،/ عمان األردن  - مؤسسة الرسالة / ،دار الفرقان للسغدي

تفسير ) هـ373: ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  - 
  .،د،ط،د،تبحر العلومالسمرقندي،

حاشية ) هـ1138ت ( السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي - 
  .ط، د،ت،بيروت، د، ،دار الجيلالسندي على سنن ابن ماجه

، دار الدر المنثور، )هـ911: ت(السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  - 
  .بيروت،د،ط،د،ت –الفكر 

لي ، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبالرحيباني  - 
، 2ط،،، المكتب اإلسالميمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،) هـ1243: ات(،

  .ه1415

مراقي ،)هـ1069: ت(الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري الحنفي،  - 
  . هـ 1425، 1المكتبة العصرية،ط، الفالح شرح متن نور اإليضاح،

عصام : تحقيق، نيل األوطار ،بد اهللا الشوكاني اليمنيمحمد بن علي بن محمد بن عالشوكاني،  - 
  م1993 -هـ 1413األولى، : الطبعة، دار الحديث، مصر، الدين الصبابطي

فتح ، )هـ1250ت (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني،  - 
  .ـه 1414 - ، 1دمشق، بيروت،ط، - ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب القدير

، ، دار الفكر در السحابة في مناقب القرابة والصحابةمحمد بن علي الشوكاني ،  :الشوكاني -
  .ـه1404دمشق،

الشافعي ، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  - 
 . هـ1410بيروت،د،ط،  –دار المعرفة : ،األم،)هـ204: ت(مناف المطلبي القرشي المكي 
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اإلقناع في ، )هـ977: ت(الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  - 
  .د،ت بيروت،د،ط، –، دار الفكر حل ألفاظ أبي شجاع

مغني ، )هـ977: ،ت(الشربيني،شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  - 
  .هـ 1415، 1دار الكتب العلمية،ط، ،المحتاج

: الناشر،-الخواطر - ، تفسير الشعراويهـ )1418: ت(راوي، محمد متولي الشعراوي، الشع - 
 .1997 د،ط، مطابع أخبار اليوم،

، ،  نيل األوطار)هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني  - 
  . هـ1413، 1دار الحديث، مصر،ط،

المهذب في فقة ، )هـ476: ت(ن يوسف الشيرازي، الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي ب - 
  .د،ط،د،ت اإلمام الشافعي

، )هـ1241: ت(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي ، - 
  . 105،ص،3،ج،.، دار المعارف،د،ط،دـ،تحاشية الصاوي

: ت(اسم الطبراني ،الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو الق - 
  .ه1415 ،2القاهرة،ط، –، مكتبة ابن تيمية المعجم الكبير، )هـ360

،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن  العراقي - 
 - الطبعة المصرية القديمة  طرح التثريب في شرح التقريب،، )هـ806: ت(إبراهيم العراقي 

دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر (منها وصورتها دور عدة 
  .د،ط، د، ت)العربي

العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين  - 
،وزارة نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ،)هـ855: ت(العينى 

  .هـ  1429، 1قطر،ط –لشؤون اإلسالمية األوقاف وا
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العيني،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين  - 
قاف والشؤون ، وزارة األومنحة السلوك في شرح تحفة الملوك، )هـ855: ت(العينى 

  .هـ 1428، 1قطر،ط، –اإلسالمية 

، )هـ1252: ت(العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،  عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدابن  - 
  .هـ1412، 2بيروت،ط،- حاشية رد المحتار ، دار الفكر

تعليقات ابن عثيمين على ،)هـ1421: ت(عثيمين ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين ،ابن  - 
  .،د،ط،د،تالكافي البن قدامة

: ت(شبيلي المالكي فري اإل أبو بكر بن العربي المعاالقاضي محمد بن عبد اهللا العربي،ابن  - 
  .ه  1428، 2،دار الغَرب اإلسالمي،ط، المساِلك في شرح موطَّأ،)هـ543

، دروس صوتية قام شرح بلوغ المرام، )هـ1420: ت(عطية بن محمد  سالم بن ،عطيةابن  - 
  .بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية،د، ط،د،ت

منح الجليل ) هـ1299: ت( المالكي، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا: عليش،  - 
 هـ1409بيروت،د،ط،  –، دار الفكر شرح مختصر خليل

، )هـ1408: ت(عمر كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي،  - 
  .هـ  1414، مؤسسة الرسالة، بيروت،  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة

: المتوفى(الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي  العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي - 
 .هـ 1421،، 1جدة،ط، –دار المنهاج  لبيان في مذهب اإلمام الشافعيا )هـ558

العيني،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى  -
   .هـ 1420، 1بيروت، لبنان،ط، - دار الكتب العلمية  البناية شرح الهداية،،)هـ855: ت(

، )هـ430ت (الغندجاني، الحسن بن أحمد بن محمد األعرابي، أبو محمد األسود الغندجاني، - 
  .هـ 1427، 1،ط،. ، ، دار العصماء، دمشقأسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها



189 

 

تاج اللغة الصحاح ،)هـ393ت(الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  - 
  .  هـ 1407 1بيروت،ط –دار العلم للماليين  وصحاح العربية،

القاموس ،) هـ817: ت(الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  - 
  .هـ  1426، 8لبنان،ط، –، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت المحيط

ن محمد، أبو عبد اهللا، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن القاسم، محمد بن قاسم بن محمد ب - 
: ، الناشرفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب،) هـ918: ت(قاسم وبابن الغرابيلي ،

، 1ط،،لبنان –الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
  .313، ص،1هـ ، ج 1425

: ت(ياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل القاضي،عياض، ع - 
 1419، 1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،ط، ،إكمال المعلم بفوائد مسلم ،)هـ544
 .هـ 

  .دار المعرفه. فقه الزكاة ،الدكتور يوسف القرصاوي القرضاوي، - 

ر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بك - 
 –تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية =  ،الجامع ألحكام القرآن)هـ671ات (القرطبي 

  .هــ1384، 2القاهرة ، ط،

 القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، - 
مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية ، الكافي في فقه أهل المدينة،)هـ463: ت(

  .هـ1400، 2السعودية،ط،

، )هـ926: ت(، السنيكي زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى ،السنيكي - 
  .، دار الكتاب اإلسالمي،د،ط،د،تأسنى المطالب في شرح روض الطالب
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ة المقدسي  الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامابن  - 
، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع الشرح الكبير على متن المقنع،)هـ682: المتوفى(

  .،د،ط،د،ت

قدامة،أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ابن  - 
  .، مكتبة القاهرة،د،ط،دـالمغني ،)هـ620: ت(ي ،الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدس

لقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، ا - 
  .،د،تعالم الكتب،د،ط: ، الناشر لفروق،ا)هـ684: ت(

: ت(في، القرافي،ابو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرا - 
  م1994، 1بيروت،ط، - ، دار الغرب اإلسالميالذخيرة،)هـ684

القسطالني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس،  - 
،المطبعة الكبرى األميرية، ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري،)هـ923: ت(شهاب الدين 

  . هـ 1323، 7مصر،ط،

نهاية اإلرب في معرفة أنساب ،،) هـ821: ت(بو العباس أحمد بن علي القلقشندي، القلقشندي، أ - 
  .هـ  1400، 2، دار الكتاب اللبنانين، بيروت،ط)العرب

: ت(عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي،  ) أبي زيد(القيرواتي، ابو محمد عبد اهللا بن  - 
، 1،دار الغرب اإلسالمي، بيروت،ط، نةالنَّوادر والزيادات على ما في المدو،)هـ386

  .م1999

: ت( ،القيرواني، المالكيعبد الرحمن النفزي، ) أبي زيد(القيرواني، أبو محمد عبد اهللا بن  - 
  .ت  ،د ط، د، دار الفكر،: ، الناشرمتن الرسالة ،)هـ386

واكب الك،)هـ786: ت(الكرماني،محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني  - 
  .هـ1،1356لبنان،ط،-دار إحياء التراث العربي، بيروت ،الدراري في شرح صحيح البخاري
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الهداية على مذهب اإلمام  الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني،  - 
  . هـ 1425، 1، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع،ط، أحمد  بن حنبل

  )هـ587: ت(، البدائع ،مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  عالء الدين، أبو بكر بن الكاساني، - 

: ت(،الكسوج،إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج  - 
عمادة البحث العلمي، : الناشر مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،،)هـ251

 - : ابن المنذر - هـ 1425، 1السعودية،ط،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية 
اإلقناع البن ، )هـ319: ت(بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،ابن المنذر،  - 

  .هـ 1408، 1،ط،رالمنذ

، تفسير )هـ333: ت(الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي ،  - 
  .624،ص،8هـ ،ج، 1426، 1ط،،بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية  ،الماتريدي

 مازة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاريابن  - 
 –، دار الكتب العلمية، بيروت  المحيط البرهاني في الفقه النعمانيهـ ،)616: ت(الحنفي ،
 .هـ  1424، 1لبنان،ط

 ،د بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماورديالماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن محم - 
  . هـ 1419، 1لبنان،ط، –،،دار الكتب العلمية، بيروت الحاوي الكبير،)هـ450: ت(

الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  - 
 .د،تط، بيروت ،د، - دار الكتب العلمية  ،النكت والعيون، )هـ450ت (،

نجيب : ،لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية،تحقيقمجلة األحكام العدلية - 
  .نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي،د،ط، د،ت: هواويني،الناشر
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المحاربي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي  - 
، 1،.طبيروت، –، دار الكتب العلمية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،)هـ542ت (،

  .ه1422

 ،أدب الكتاب، )هـ335: ت(ى الصولي، يمحمد  الصولي أبو بكر محمد بن يحالصولي،  - 
  .ه1341ببغداد،  –بمصر، المكتبة العربية  - المطبعة السلفية 

: ت(ن محيي الدين الحسني الجزائري محمد  ابن األمير عبد القادر اب ،)باشا(محمد  - 
  .33ص،  1،،د،ط،د،ت،جنخبة عقد األجياد في الصافنات الجياد،)هـ1331

: ت(،المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي  - 
 ،4ج،،د،ت ،2العربي،ط، ب،دار إحياء الترااإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،)هـ885
  .301ص،

  .، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقلففه المنهجيامصطفى الخن وأخرون، - 

: ت(مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين ابن  - 
  .ه1،1418لبنان،ط، –،دار الكتب العلمية، بيروت المبدع في شرح المقنع)هـ884

فلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم مفلح، محمد بن مابن  - 
،ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن  ، الفروع)هـ763: المتوفى(الصالحي الحنبلي 

  .ه 1،1424سليمان المرداوي، مؤسسة الرسالة،ط،

: المتوفى(و خسر - أو منال أو المولى  - مال خسرو، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  - 
  .، دار إحياء الكتب العربية،د،ط،د،تدرر الحكام شرح غرر األحكام، )هـ885

المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي  - 
 - الدار الشامية  -، دار القلم اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،)هـ686: ت(المنبجي، 
  .هـ 1414، 2سوريا ،ط،
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التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي منظمة المؤتمر االسالمي بجدة، - 
  .نقالً عن المكتبة الشاملة.بجدة،

منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى ابن  - 
  .هـ 1414 - 3ط، بيروت ، –، دار صادر ، لسان العرب)هـ711: ت(اإلفريقى 

اهللا المواق  محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد المواق، - 
  . هـ1416، 1دار الكتب العلمية،ط، ،التاج واإلكليل لمختصر خليل،  )هـ897ت (المالكي ،

: ت(نفي مودود الحنفي، عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي ، مجد الدين أبو الفضل الحابن  - 
 - دار الكتب العلمية) وصورتها(القاهرة،  –، مطبعة الحلبي االختيار لتعليل المختارهـ )683

  . ،هـ1356بيروت، د،ط، 

  .، سباق للخيل2، ط،الموسوعة العربية العالمية - 

  https://ar.wikipedia.org. موسوعة ويكيبيديا العربية

: ت(ملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعي، المحا - 
  ، دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعوديةاللباب في فقه الشافعي، )هـ415

شرح ،)هـ 421: ت(المرزوقي، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهاني  - 
  . هـ 1424، 1ط،،لبنان –،دار الكتب العلمية، بيروت ديوان الحماسة

، معجم الشعراء ،)هـ 384: ت (المزرباني، إلمام أبي عبيد اهللا محمد بن عمران المرزباني  - 
  .هـ 1402، 2لبنان،ط، –مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت 

األوسط في السنن ه،ـ )319: ت(المنذر،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  - 
  .هـ 1405 -  1، دار طيبة ،السعودية،ط،واإلجماع واالختالف

  .،د،ط،د، ـتدار الدعوة: ، الناشرالمعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاهرة  - 
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، دار إحياء  صحيح مسلم،)هـ261: ت(بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ،مسلم  - 
  .د،ط،د،ت - بيروت –التراث العربي 

ت بعد (المهدوي، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي، - 
  .هـ1428، 1لبنان،ط، –، دار ابن حزم، بيروت التنبيه على مبادئ التوجيه ،)هـ536

السنن ،)هـ303: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  - 
  .هـ 1421،، 1ط،،بيروت –رسالة ، مؤسسة الالكبرى

النهر الفائق شرح كنز ، )هـ1005ت (نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ابن  - 
  .241،ص،2ه،ج،1422، 1دار الكتب العلمية،ط، ،الدقائق

بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي، ) أو غنيم(النفراوي، أحمد بن غانم  - 
 ،، دار الفكر،د،طالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،) هـ1126: ت(

  .هـ1415

، المجموع شرح المهذب،)هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  - 
  .د، ت،دار الفكر،د،ط،)مع تكملة السبكي والمطيعي(

منهاج الطالبين  ،)هـ676: ت(،النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   - 
  . هـ1425، 1دار الفكر،ط، وعمدة المفتين في الفقه،

المجموع شرح  ،)هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  - 
   .، دار الفكر،د،ط،د،تالمهذب

 النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين -
، دار الكتب والوثائق القومية، نهاية األرب في فنون األدب،)هـ733: ات(النويري 
  .هـ1،1423القاهرة،ط،



195 

 

: ت(الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد اهللا، الواقدي،  - 
   ه1409 -2بيروت ،ط، -دار األعلمي : ،الناشري، المغازهـ207

: ت(حق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط الوطواط، أبو إس - 
  .د،تط،،دمباهج الفكر ومناهج العبر،)هـ718

) هـ861: ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام : الهمام،ابن  - 
  . ،دار الفكر،د،ط،د،تفتح القدير

  .1405،  .، دط، دتبادات على المذھب الحنفي، فقه العنجاح، الحاجة نجاح الحلبي

،دار ، تهذيب اللغة)هـ370: ت(هروي، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ،ال - 
 . م2001، 1بيروت،ط، –إحياء التراث العربي 

 )هـ807: المتوفى(أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي : الهيثمي -
  م 1994هـ،  1414،  مكتبة القدسي، القاهرة، بع الفوائدمجمع الزوائد ومن

ت (هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين ،ابن  -
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشرالسيرة النبوية البن هشام،،)هـ213

 .ه1375، 2وأوالده بمصر،ط،
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The Provisions of Horses in Islamic Sharia 

Prepared by 

Nimer Omar Ahmad Sfoury 

Supervised  by 

Dr. Ma’moon Wajeeh Al-Refaie 

Abstract 

My Master’s Dissertation had addressed the provisions of horses in Islamic 

Sharia, and it contained a preliminary chapter and four other main chapters. 

My aim from the preliminary chapter is to present to the reader a brief 

history of the horse and its’ importance for Arabs before and after Islam. It 

also discussed the definition of Horse, words related to it, types and their 

names in terms of age.  

In the first chapter: I pointed at the Quran Verses that mentioned the horse 

directly or implicitly, besides the Hadith Al-Shareef the confirms the 

legality of owning a horse. After that, I pointed at some of the horse’s 

virtues in Islam and how it showed the importance of owning a horse.  

In the second chapter: I turned into some of the provisions on horse 

crossbred, where I pointed at the types of crossbreeding and its legality, 

beside the sayings of the scholars in the most important provisions related 

to horses, and the sanctity of accepting payment for switch-grass stallion, 

and the sanctity of purchasing and selling the stallion water, and the 

sanctity of selling or purchasing or the exception of the pony while still in 

the horse’s belly. I also found that  
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It is not preferable to load the donkeys on the back of the horse, and the 

legality of horse castration according to scholars, only if it was for purposes 

beneficial to Muslims. 

The third chapter: I discussed the horse competitions and its legality, 

conditions and the winning criteria. Then I pointed at the names of the 

horses gathered in the horse betting, I also pointed at the legality of the 

prize when the conditions from Quran and the Sunnah are present. I also 

presented a glimpse of the modern horse competitions.  

The fourth chapter: It is the last chapter, and it consists of three sections: 

 I discussed the provision of Horse Zakat in the first section, and I reached 

that the Zakat of the horse prepared for trading is legal, where the Zakat of 

the service horse or the owned horse is illegal. The second section:  

I presented the legality of horse meat eating with conditions and with the 

purity of its waste, and that is according to the perspectives of the scholars. 

The third section: It contained the prohibition of killing the horse that has 

no hope in recovery – accept in some exceptional cases and with 

conditions. It also contained the prohibition of horse and animal torture.  
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