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ملخ�ص البحث

األ  يتناول هذا البحث قاعدة فقهية امتاز بها املذهب الفقهي املالكي، 
وهي قاعدة: )كل حيٍّ طاهر(، وامتياز املذهب املالكي بهذه القاعدة لي�ص يف 
ن�سها و�سياغتها التي جاءت على �سبيل الإطالق والتعميم، دون اأيِّ ا�ستثناء 

ا- يف املبداأ والأ�سا�ص الذي قامت عليه هذه القاعدة.  فح�سب، بل -اأي�سً

تن�صُّ القاعدة على اأن حياة احليوان هي ِعّلة طهارته، فالطهارة تدور مع 
احلياة، ول تتوقف على ق�سية ِحّل الأكل من عدمه. 

اأن  ويف املقابل فاإن موت احليوان �سبب لعتباره جن�ًسا، لكن ب�سرطني: 
يكون املوت ل على �سبيل الذكاة، واأن يكون احليوان من ذوات الدماء اأو ما 

ي�سّمى بذي النف�ص ال�سائلة. 

وقد اعتربوا الذكاة قائمة مقام احلياة يف اأيِّ حيوان، واإذا كان كّل حيٍّ 
طاهر -حتى واإن كان كلًبا اأو خنزيًرا- فاإن التذكية تقوم مقام احلياة، بحيث 
يجوز النتفاع بجلد كل حيوان بعد تذكيته، حتى واإن كان ذلك احليوان كلًبا، 
اأما اخلنزير فهو واإن كان طاهًرا عندهم حال حياته اإل اأنهم اأخرجوه من 

هذا العموم، فلم تنفع فيه التذكية عندهم؛ ل�سدة جنا�سته. 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 
نبينا حممد وعلى اآله و�سحابته اأجمعني. 

اأما بعد: 

و�سامٍل  �سليٍم  فهٍم  اإعطاء  الفقهية  القواعد  درا�سة  فوائد  من  كان  فلما 
متعددة،  اأبواب  من  الفقهية  الفروع  من  عديدة  جزئيات  بني  الرابط  للمعنى 
وكذا  اندراجها،  و�سبب  حتتها  املندرجة  والفروع  القواعد  تلك  درا�سة  وكانت 
الفروع امل�ستثناة و�سبب اإخراجها، مما يعطي ت�سوًرا دقيًقا للفقه، فاإن درا�سة 
دون  مذهب  بها  يخت�صُّ  التي  -اأي  املذاهب  ببع�ص  اخلا�سة  الفقهية  القواعد 
اآخر- مما يعطي بالإ�سافة ملا تقّدم معرفة �سبب ذلك الخت�سا�ص ومن�ساأه، 
مما ُيقّدم تخريًجا فقهيًّا جلملة من الفروع الفقهية التي خالف فيها اأهُل ذلك 
املذهب غرَيهم من اأ�سحاب املذاهب الأخرى ب�سكل يربط تلك الفروع العديدة 
اأن  ُيعرف  بحيث  فيها  ل�سبب اخلالف  وا�سًحا  ت�سوًرا  ويعطي  ببع�ص،  بع�سها 
�سبب خالف ذلك املذهب يف ذلك الفرع يف باب من الأبواب، و�سبب خالفهم 
يف الفرع الآخر يف الباب الثاين وغريهما، هو راجع يف الأ�سل اإلى قاعدة واحدة 

اأو مبداأ اأو من�ساأ واحد.
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ول�سك اأن درا�سة القواعد الفقهية بهذه الطريقة يعطي ت�سوًرا �ساماًل ل 
ا لتخريج �سبب اخلالف يف تلك  للم�سائل والقواعد الفقهية فح�سب، بل اأي�سً

الفروع املنت�سرة. 

وقد كان هذا من اأ�سباب درا�ستي لهذه القاعدة، قاعدة: )كلُّ حيٍّ طاهر(، 
عند املالكية. 

اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره: 

تظهر اأهمية هذا املو�سوع ومن ثم اختياري لدرا�سته فيما يلي:-

اأن درا�سة القواعد الفقهية اخلا�سة مبذهب معني ُيعطي -بالإ�سافة . 1
اإلى معرفة ذلك احلكم العام والفروع املندرجة حتته- معرفًة ب�سبب 
خالف ذلك املذهب يف بع�ص الفروع الفقهية، وانفراده به عن وجه 
اأ�سل  مبعرفة  اإل  يزول  ل  الذي  ال�ستغراب،  من  ب�سيء  ُيوحي  قد 
املخالفة و�سببها التي قد ل ُتفهم اإل بدرا�سة النظرية اأو الفكرة، التي 
ُبنيت عليها تلك القاعدة، والتعّمق يف معرفة اأ�سباب ذلك التنظري. 

ذلك . 2 اأهل  تعامل  طريقة  معرفة  يف  ت�ساعد  املعرفة  تلك  مثل  اإن  ثم 
املذهب، )واأعني املذهب املالكي( مع بع�ص الأدلة ال�سرعية، التي قد 

ُيظن اأنهم خالفوها مقدمني لالأقي�سة واملعاين عليها.

ح اأن �سبب خالف . 3  ثم اإين مل اأجد من در�ص هذه القاعدة ب�سكل يو�سّ
اأبواب عائٌد  املنت�سرة يف عدة  الفقهية  الفروع  املالكية يف جملة من 
ا ما �سبب تقعيد املالكية لهذه القاعدة بهذه  لهذه القاعدة، ثم اأي�سً

ال�سيغة ال�ساملة العامة دون ا�ستثناء. 

الدرا�شات ال�شابقة: 

كما ذكرُت - يف اأهّمية املو�سوع واأ�سباب اختياره مل اأجد -بح�سب اطالعي- 
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بني  فيه  الربط  حاول  علمي  بحث  يف  الطريقة  بهذه  القاعدة  هذه  بحث  من 
الفروع الفقهية ودرا�سة �سبب التقعيد واأ�سله ومن�ساأه.

خطة البحث: 

يتاألف هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة. 

والدرا�سات  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع  اأهمية  فت�سّمنت  املقدمة:  اأما 
ال�سابقة، وخطة البحث ومنهجه. 

وحتته  معناها،  وبيان  القاعدة،  ن�ّص  يف  الفقهاء  عبارات  الأول:  املبحث 
مطلبان: 

املطلب الأول: عبارات الفقهاء يف ن�ّص القاعدة.

املطلب الثاين: بيان معنى القاعدة. 

املبحث الثاين: ال�ستدلل للقاعدة.

املبحث الثالث: الدرا�سة التحليلية للقاعدة. 

اخلامتة: وت�سّمنت اأهّم نتائج البحث. 

منهجي يف البحث: 

�سرُت يف هذا البحث وفق منهج يتلخ�ص فيما يلي:-

ال�ستقراء التام للم�سادر واملراجع. . 1

العتماد على امل�سادر الأ�سلية للبحث. . 2

عزو ن�سو�ص العلماء واآرائهم لكتبهم مبا�سرة، اإل اإذا تعذر ذلك. . 3

اأو . 4 لغوية  كانت  �سواء  بيان،  اإلى  حتتاج  التي  الألفاظ  معاين  بيان 
ا�سطالحية. 
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اللتزام . 5 مع  الآية،  ورقم  ال�سورة  ا�سم  ببيان  القراآنية  الآيات  عزو 
بكتابة الآيات بالر�سم العثماين. 

تخريج الأحاديث والآثار الواردة يف �سلب البحث، فاإن كان احلديث اأو . 6
الأثر يف ال�سحيحني اأو اأحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، واإل خّرجته 

من م�سادر اأخرى معتمدة، مع بيان ما قاله اأهل احلديث فيه. 

عدا . 7 -ما  البحث  منت  يف  اأ�سماوؤهم  الواردة  الأعالم  جميع  ترجمة 
الأنبياء عليهم ال�سالم وال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني- وذلك 
ب�سكل موجز، ببيان ا�سم العلم ون�سبه و�سهرته واأهم موؤلفاته وتاريخ 
وفاته، ثم اأذكر اأهم م�سادر ترجمته، وقد راأيت اأن الرتجمة لكل علٍم 
ورد ا�سمه يف البحث هو اأ�سلم الطرق، واإن كان ذلك قد ل ي�سلم من 
اعرتا�ٍص ونقٍد، ولكن فيه �سالمة من و�سع �سابط ملن ُيرتجم له قد 
يح�سل الإخالل به، ول�سيما واأن مثل تلك ال�سوابط التي تو�سع اأحياًنا 
اللتزام  مع  للجميع  اأترجم  اأن  فراأيت  تن�سبط،  ول  ن�سبية  تكون  قد 
بالخت�سار قدر الإمكان، ول �سيما اأن مثل هذه البحوث �سيّطلع عليها 
من غري املخت�سني يف علم الفقه واأ�سوله وقواعده، والقول باأن اأحد 

دق اأو ل ينطبق مع غري املخت�ص.  الأئمة م�سهوٌر قد ل ي�سْ

الكتفاء بذكر املعلومات اخلا�سة بامل�سادر يف القائمة اخلا�سة بها . 8
يف نهاية البحث دون ذكر �سيء من ذلك يف الهوام�ص.

ولعل من املنا�سب قبل الدخول يف �سلب البحث التنبيه على اأن املق�سود يف 
هذا البحث لي�ص الدخول واخلو�ص يف تف�سيالت ال�ستدللت، واملناق�سات 
الدقيقة على تلك ال�ستدللت التي جرت بني املالكية وخمالفيهم يف الفروع 
الفقهية املندرجة حتت هذه القاعدة؛ لأن مثل ذلك اخلو�ص هو يف احلقيقة 
خروج عن جانب التقعيد املق�سود اإلى جانب الفقه، وما ي�ستلزمه من معرفة 
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وهي  عليه،  ال�ستناد  و�سحة  فريق  كل  دليل  مبعرفة  املرجوح،  من  الراجح 
ق�سايا لها بحوثها الفقهية اخلا�سة بها، ولعل النظر اإلى ما ذكرُته يف اأهمية 
الدرا�سة  هذه  اأهداف  على  وا�سحة  دللة  يعطي  اختياره  واأ�سباب  املو�سوع 

ومقا�سدها.

اأ�ساأل اهلل تعالى التوفيق وال�سداد والر�ساد، اإنه �سميٌع قريٌب جميٌب، ول 
حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم. 
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املبحث الأول
عبارات الفقهاء يف ن�ّس القاعدة، وبيان معناها 

املطلب الأول
عبارات الفقهاء يف ن�ّس القاعدة

يف  املذكور  الن�ص  بهذا  وهي  املالكي،  الفقه  قواعد  من  القاعدة  هذه 
يف  )ت474ه�(  الباجي)1(  الوليد  اأبو  اأوردها  طاهر(  حيٍّ  )كلُّ  العنوان: 

»املنتقى �سرح املوطاأ«)2(. 

بلفظ:  الثمينة«،  اجلواهر  »عقد  يف  )ت616ه�(  �سا�ص)3(  ابن  واأوردها 
»واحليوانات كلُّها على الطهارة«)4(. 

هو �سليمان بن خلف بن �سعد بن اأيوب التجيبي املالكي، اأ�سله من بطليو�ص، وولد يف باجة بالأندل�ص، واإليها يُن�سب، واأقام   )1(
بها زماًنا طوياًل ثم رحل عنها اإلى امل�سرق، طلًبا للعلم ثم عاد اإلى الأندل�ص وويل الق�ساء يف بع�ص نواحيها، وكان من كبار 

فقهاء املالكية.
من موؤلفاته: »اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول« و »املنتقى �سرح املوطاأ« وكتاب »احلدود« وكتاب »الإ�سارة«.

انظر يف ترجمته: وفيات الأعيان )142/2( والديباج املذهب )120( و�سذرات الذهب )344/3(. 
انظر: املنتقى �سرح املوطاأ )62/1(.  )2(

وتعّلم على عدد من  ون�ساأ مب�سر،  ولد  الدين،  امللقب بجالل  ال�سعدي،  �سا�ص اجلذامي  بن  بن جنم  هو عبداهلل   )3(
علمائها، وويل التدري�ص مبدر�سة املالكية املجاورة للجامع العتيق بالقاهرة، كما ويل الإفتاء، كان مربًزا يف علوم 
�ستى، وكان ورًعا فا�ساًل حمقًقا عارًفا بالقواعد، وكانت وفاته يف معركة مع الفرجنة، الذين غزوا م�سر يف ع�سر 

الأيوبيني. 
علم  جتريد  يف  والف�سول  القت�ساءات  »حترير  و  املدينة«  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  »عقد  موؤلفاته:  من 

الأ�سول«. 
والأعالم   )69/5( الذهب  و�سذرات   )443/1( املذهب  والديباج   )61/3( الأعيان  وفيات  ترجمته:  يف  انظر 

.)269/4(
انظر: عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )10/1(.  )4(
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ا بهذا الإطالق القرايف)1( )ت 684ه�(، يف الذخرية، بلفظ:  واأوردها اأي�سً
»احليُّ كلُّه طاهٌر«)2(. 

وكان ابن ر�سد)3( )ت 595ه�( يف »بداية املجتهد« قد اأوردها ب�سيغة ت�سمل 
العني وال�سوؤر بلفظ: »كلُّ حيٍّ طاهر العني، وكلُّ طاهر العني ف�سوؤره طاهر«)4(. 

ا؛  اأي�سً واخلنزير  للكلب  والإطالق  العموم  هذا  ب�سمول  �سّرح  وبع�سهم 
نظًرا لوجود خالف معروف عند املالكية يف هذه امل�ساألة، وهو خالٌف موجوٌد 

ا- على ما �سياأتي بيانه عند ال�ستدلل للقاعدة. عند غريهم -اأي�سً

عبداهلل  اأبو  اأورده  ما  والإطالق  التعميم  هذا  على  التاأكيد  ذلك  ومن 
»قاعدة:  قال:  حيث  والع�سرين  الرابعة  القاعدة  يف  )ت758ه�(  املّقري)5( 

احلياة علة الطهارة عند مالك، فاخلنزير والكلب عنده طاهران«)6(. 

وقد �ساقها يف الكلّيات بلفظ: »كلُّ حيواٍن طاهٌر«)7(.

هو اأحمد بن اإدري�ص بن عبدالرحمن ال�سنهاجي املالكي، املكنى باأبي العبا�ص، وامللقب ب�سهاب الدين القرايف، ولد   )1(
يف م�سر، وتلقى فيها علومه، وبرع يف الفقه والأ�سول والتف�سري وعلوم العربية، وكان وا�سع الطالع.

من موؤلفاته: »�سرح تنقيح الف�سول« و »نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول« و »اأنوار الربوق« امل�سهور با�سم »الفروق« 
و »الذخرية يف الفقه«. 

انظر يف ترجمته: الديباج املذهب )62( و�سجرة النور الزكية )188( واملنهل ال�سايف )215/1( والأعالم )94/1(.
انظر: الذخرية )179/1(.  )2(

هو حممد بن اأحمد بن حممد بن ر�سد القرطبي املالكي، كنيته اأبو الوليد وامل�سهور باحلفيد، من كبار علماء املالكية   )3(
بالأندل�ص، واإليه كانت الرحلة للتفقه من اأقطارها، معروف بدقة الفقه وجودة التاأليف و�سحة النظر، كما برع يف الطب 

والفل�سفة، وكان مرجًعا فيهما.
من موؤلفاته: »خمت�سر امل�ست�سفى« و »ف�سل املقال فيما بني احلكمة وال�سريعة من الت�سال« و »تهافت التهافت يف 

الرد على الغزايل« و »بداية املجتهد ونهاية املقت�سد يف الفقه«.
انظر يف ترجمته: الديباج املذهب )284( و�سذرات الذهب )320/4( والأعالم )318/5( والفتح املبني )38/2(. 

بداية املجتهد )460/1(.  )4(
هو حممد بن حممد بن اأحمد القر�سي املّقري التلم�ساين من�سوبة لقرية )مّقرة( يف تلم�سان، ولد يف اأ�سرة مي�سورة   )5(
احلال، وتفّرغ للعلم يف زمن مبكر، ثم ارحتل للم�سرق قا�سًدا احلج والتقى هناك بعدد من علماء ال�سام وم�سر 

واحلرمني، والتقى يف ال�سام بابن قيم اجلوزية، وويل ق�ساء اجلماعة يف فا�ص فرتة.
من موؤلفاته: »عمل من حّب ملن طّب« و »والطرف والتحف« و »القواعد«.

انظر يف ترجمته: نيل البتهاج )250( ونفح الطيب )285/5( ومقدمة املحقق لكتاب »القواعد« للمّقري.
القواعد للمّقري )249/1(.  )6(

الكلّيات للمّقري )78(   )7(
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»كلُّ حيواٍن عند  القراآن«:  »اأحكام  العربي)1( )ت543 ه�( يف  ابن  وقال 
مالك طاهر العني حتى اخلنزير«)2(. 

وجاء يف الفواكه الدواين: »كلُّ حيٍّ طاهٌر ولو خنزيًرا اأو �سيطاًنا«)3(. 

اإل اأن من املالكية من �ساغ القاعدة و�ساقها مراعًيا فيها ذلك اخلالف 
)ت  عبدالوهاب)4(  القا�سي  اأوردها  فقد  ال�سور،  بع�ص  يف  املالكية  عند 
طاهُر  كّله  »واحليوان  ن�سها:  يف  قال  حيث  ال�ستثناء،  ب�سيغة  422ه�( 
واخلنزير  كالكلب  غالًبا:  النجا�سة  يتوقى  ل  ما  اإل  ال�سوؤر،  طاهُر  العني، 

وامل�سركني..«)5(. 

اأو  واخلنزير  الكلب  ا�ستثناء  اأي  ال�ستثناء،  ب�سيغة  القاعدة  اأن  على 
غريهما -لي�ست من خ�سائ�ص املذهب الفقهي املالكي، فالتمّيز عند املالكية 

اإمنا هو يف القاعدة ب�سيغة العموم والإطالق دون ذلك ال�ستثناء.

فقد اأوردها مع ال�ستثناء ابن الوكيل ال�سافعي)6( )ت 716ه�( يف اإحدى 

هو حممد بن عبداهلل بن اأحمد املعافري، كنيته اأبو بكر، وامل�سهور بابن العربي، ولد باأ�سبيلية، ثم انتقل منها اإلى   )1(
بالد املغرب ثم كانت له رحلة يف طلب العلم اإلى م�سر وال�سام والعراق واحلجاز، وكان من كبار علماء املالكية يف 

زمانه، كان فقيًها حافًظا متبحًرا.
من موؤلفاته: »اأحكام القراآن » و »عار�سة الأحوذي �سرح جامع الرتمذي« و »العوا�سم من القوا�سم« و »القب�ص على 

موطاأ مالك«. 
انظر يف ترجمته: الديباج املذهب )281( و�سجرة النور الزكية )136(.

اأحكام القراآن )443/3(.  )2(
الفواكه الدواين )287/2(.  )3(

هو عبدالوهاب بن علي بن ن�سر الثعلبي البغدادي املالكي، ولد ببغداد وفيها ن�ساأ، وتلقى قدًرا من علومه على يد   )4(
ا واأديًبا و�ساعًرا، رحل اإلى ال�سام  ار وابن اجلاّلب، وكان فقيًها واأ�سوليًّ كبار علماء املالكية: كالأبهري وابن الق�سّ

والتقى فيها بال�ساعر اأبي العالء املعري، ثم رحل اإلى م�سر، وبقي فيها اإلى اأن تويف.
من موؤلفاته: »الإفادة » و »التلخي�ص » و »الإ�سراف على م�سائل اخلالف« و »التلقني يف فقه مالك« و »�سرح املدونة«.
انظر يف ترجمته: وفيات الأعيان )387/2( والديباج املذهب )159( و�سذرات الذهب )223/3( ومعجم املوؤلفني )226/6(. 

التلقني مع �سرحه للمازري )229/1(.   )5(
هو حممد بن عمر بن مكّي ال�شافعي، كنيته اأبو عبداهلل، ويلقب ب�شدر الدين، وامل�شهور بابن املرّحل وابن الوكيل، ولد بدمياط   )6(
يف م�سر، ثم انتقل اإلى ال�سام ودم�سق، وفيها تلقى علومه، وبرز فيها حتى تولى م�سيخة دار احلديث الأ�سرفية، كان بارًعا يف 

الفقه و الأ�سول واحلديث، وكان ذكًيا متوا�سًعا زاهًدا ح�سن املحيا. 
من موؤلفاته: »الأ�سباه والنظائر« وله يف اأ�سول الفقه: »التلخي�ص« و »اخلال�سة« و »امللخ�ص«. 

انظر يف ترجمته: فوات الوفيات )500/2( ومراآة اجلنان )299/4( والدرر الكامنة )373/5( و�سذرات الذهب )41/6(. 
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واخلنزير،  الكلب  اإل  الطهارة  احليوانات  يف  »الأ�سل  ب�سيغة:  قواعده 
وفروعهما، اأو فرع اأحدهما«)1(. 

كّله  »احليوان  بلفظ:  794ه�(  )ت  الزرك�سي)2(  الدين  بدر  اأوردها  كما 
طاهٌر يف حال حياته، اإل الكلب واخلنزير واملتولد منهما«)3(. 

الكلب  اإل  ال�سيوطي)4( )ت 911 ه�( ولفظه: »احليوان طاهٌر،  واأوردها 
واخلنزير وفروعهما«)5(.

الأ�سباه والنظائر )297/1(.  )1(
هو حممد بن بهادر بن عبداهلل امل�سري الزرك�سي ال�سافعي، املكنى باأبي عبداهلل، ولد مب�سر، وفيها تلقى علومه   )2(
على يد جمع من علماء ال�سافعية، منهم جمال الدين الأ�سنوي، و�سراج الدين البلقيني، برع يف عدة علوم: كالفقه 

والأ�سول واحلديث وعلوم القراآن، وكانت له رحالته يف �سماع احلديث. 
القواعد«  يف  »املنثور  و  اجلوامع«  جمع  ب�سرح  امل�سامع  »ت�سنيف  و  الفقه«  اأ�سول  يف  املحيط  »البحر  موؤلفاته:  من 

و»الربهان يف علوم القراآن«
انظر يف ترجمته: »اإنباء الغمر )138/3( والنجوم الزاهرة )134/12( والدررالكامنة )133/5( و�سذرات الذهب 

.)335/6(
املنثور )112/2(.  )3(

هو عبدالرحمن بن اأبي بكر بن حممد امل�سري اخل�سريي ال�سيوطي ال�سافعي، ولد يف القاهرة ون�ساأ بها، وتلقى   )4(
علومه عن علمائها، برع يف علوم كثرية، منها: التف�سري واحلديث والفقه والنحو واللغة، واعتزل التدري�ص والإفتاء 

وان�سرف اإلى التاأليف.
من موؤلفاته: »الأ�سباه والنظائر يف فروع الفقه ال�سافعي« و »الّدر املنثور يف التف�سري باملاأثور« و »الإتقان يف علوم 

القراآن« و »املزهر يف اللغة«.
انظر يف ترجمته: �سذرات الذهب )51/8( والفتح املبني )65/3( ومعجم املوؤلفني )128/5(. 

ح ال�سيوطي ول ابن الوكيل املراد بفروع الكلب واخلنزير، ويبدو يل اأن امل�ساألة  الأ�سباه والنظائر )674(، ومل يو�سّ  )5(
ا  حتتمل اأن املراد بالفرع هو ما ين�ساأ وينف�سل من ج�سم احليوان من �سوؤر وعرق ولعاب ونحو ذلك، ويحتمل اأي�سً
اأن املراد بفرع احليوان هو ما ين�ساأ من تزاوجه مع غريه كما لو تزاوج كلب اأو خنزير مع حيوان طاهر، ويبدو يل 
ا- اأن كلمة )ماتوّلد منهما( التي عرّب بها الزرك�سي حمتملة لالأمرين، وكتب فروع الفقه ال�سافعي ت�سهد لكال  -اأي�سً
ه: »قال الربيع: وعرق الن�سرانية واجُلنب واحلائ�ص طاهر،  ا، فقد جاء يف الأم )18/1( ما ن�سّ الحتمالني اأي�سً
وكذلك املجو�سي، وعرق كل دابة طاهٌر و�سوؤر الدواب وال�سباع كلها طاهٌر اإل الكلب واخلنزير«، فقد جاء التعبري 
هنا بطهارة �سوؤر ال�سباع والدواب وعرقها مع ا�ستثناء الكلب واخلنزير، وال�ساهد اأن احلديث كان متوجًها لق�سية 

ال�سوؤر واللعاب ونحوها، واحلكم بعدم طهارة تلك الأمور من الكلب واخلنزير. 
وي�سهد لالحتمال الثاين -وهو اأن املق�سود بالفرع واملتولِّد هو ما يتعلق بق�سية التزاوج وما ين�ساأ عنها- عبارة تكررت يف كتب 
فروع ال�سافعية، وهو قولهم: »... فاجلماد كله طاهر اإل الكلب واخلنزير وفرع كلٍّ منهما، واأ�سل احليوان كاملني والعلقة تابع 
حليوانه طهارة وجنا�سة« اأ. ه� من حا�سية اجلمل )168/1(، فكاأنهم عندما قابلوا بني الأ�سل والفرع، وق�سدوا بالأ�سل ما 
ين�ساأ عنه احليوان فيفهم اأن الفرع هو ما ن�ساأ عن احليوان، ولعل مما ي�سهد لهذا الحتمال قول املحلي يف �سرحه على املنهاج 
-هو يتحدث عن غ�سل ما ولغ فيه اخلنزير، وهل يكفى فيه املرة الواحدة، اأو يكون مثله مثل الكلب يغ�سل من ولوغه �سبًعا-: 
»... والأظهر اأن اخلنزير ككلب فيما ُذكر، لأنه اأ�سواأ حاًل منه كما تقّدم، والثاين: ل، بل يكفي الغ�سل منه مرة واحدة بال تراب 
كغريه من النج�ص، ويجري اخلالف يف املتولِّد من كلٍب وخنزير، واملتولِّد من اأحدهما وحيوان طاهر؛ لأنه لي�ص كلًبا، ذكره يف 

الرو�سة... » اأ. ه� من �سرح املحلي )84/1( مع حا�سية عمرية.
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املطلب الثاين
بيان معنى القاعدة 

هذه القاعدة: تتناول حكم احليوان من حيث الطهارة، وتقّرر اأن احلياة 
علة الطهارة، فمتى كان املوجود حيًّا كانت تلك احلياة علة لطهارته)1(. 

يف  حديثهم  عند  اأوائلها  ويف  الفقهية  موؤلفاتهم  يف  املالكية  عادة  وجرت 
اأنهم يتحدثون عن متييز الأعيان الطاهرة عن النج�سة،  ثنايا كتاب الطهارة 
وُيق�ّسمون الأعيان اأو الأ�سياء اأو املوجودات اإلى جمادات وحيوانات)2(، وبع�سهم 
وكذلك  اجلمادات  اأن  ويقررون  وحيوانات)3(،  ونباتات  جمادات  اإلى  ُيق�ّسم 
النباتات على الطهارة با�ستثناء اخلمر، الذي يعدُّ جن�ًسا)4(، ثم يتحدثون عن 
ا اأو يعي�ص  ا اأو بحريًّ احليوان ويطيلون احلديث عن اأق�سامه من حيث كونه بريًّ
بينهما، وكذلك من حيث حاله من حيث الطهارة والنجا�سة حال حياته وحال 

موته، وكذلك حال اأجزائه وما ينف�سل عنه من حيث طهارتها وجنا�ستها)5(.

فاحليوان حال حياته على الطهارة -كما تقّرره قاعدتنا، وكما �سياأتي يف 
، والبحري  ال�ستدلل عليها-، فاإن َفَقَد احلياة فهو على ق�سمني: بريٌّ وبحريٌّ
على ق�سمني: ق�سٌم ل تطول حياته يف الرب بعد مفارقته املاء، فهو طاهٌر بعد 
املوت كهو يف احلياة، وق�سٌم تطول حياته يف الرب بعد مفارقته املاء -ال�سلحفاة 

يقول الكفوي يف الكليات )406-407(: - يف�سر معنى حياة احليوان - »احلياة هي بح�سب اللغة عبارة عن قوة   )1(
مزاجية تقت�سي احل�ص واحلركة... واحلياة ت�ستعمل على اأوجٍه: للقوة النامية املوجودة يف النبات واحليوان، والقوة 
وال�سطراب  احلركة  من  )فعالن(  بناء  يف  ملا  احلياة؛  من  اأبلغ  واحليوان  حيواًنا،  احليوان  �ُسّمي  وبه  احل�سا�سة 

الالزم للحياة ».
انظر - مثاًل - التنبيه على مبادئ التوجيه )228/1( وعقد اجلواهر الثمينة )10/1( وقال: »ونعني باجلماد ما   )2(

لي�ص بذي روٍح ول منف�سٍل عن ذي روح«.
انظر - مثاًل - الذخرية للقرايف )179/1(.  )3(

القول بنجا�سة اخلمر هو قول جماهري الفقهاء اإل ما ُنقل عن ربيعة بن اأبي عبدالرحمن �سيخ الإمام مالك.   )4(
انظر: املب�شوط )3/24( واملجموع �سرح املهذب )579/2( واملغني )49/1(. 

انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه )228/1( وعقد اجلواهر الثمينة )10/1( والذخرية )179/1(.  )5(
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الثاين  والقول  بالأول،  اإحلاقه  املذهب عندهم  امل�سهور من  وال�سرطان- ففي 
لإراقة  احليوان  يف  �ُسرعت  الذكاة  اأن  اخلالف  و�سبب  الرب،  بحيوان  اإحلاقه 
البحري ل دم  الرب من  ب�سرعة، وما تطول حياته يف  الروح  اأو لإزهاق  الدم، 
فيه ُيطلب اإخراجه لكنه مفتقٌر اإلى اإزهاق روحه ب�سرعة، فمن راأى اأن املطلوب 
املطلوب  اأن  راأى  ومن  اإلى ذكاة،  يفتقر عنده  الدم مل  اإراقة  الذكاة  الأول يف 

الأول اإزهاق الروح ب�سرعة افتقر عنده اإلى الذكاة)1(.

ا- فما ل نف�ص له �سائلة)2( ل  اأما احليوان الربي فهو على ق�سمني -اأي�سً
ينج�ص باملوت بال خالف يف املذهب، وماله نف�ص �سائلة فاإن كان ماأكول اللحم 
ومات بذكاة فهو طاهر، واإن كان غري ماأكول اللحم فهو جن�ص باملوت، وكذلك 

ما مل ُيذكَّ من ماأكول اللحم)3(.

اأما احليوان فهو حال حياته على الطهارة، �سواء هو يف ذاته اأو ما ينف�سل 
عنه من عرق و�سوؤر، واملق�سود بكونه طاهًرا -عندهم- هو اإباحة مالب�سته يف 
ال�سلوات، اأما م�ساألة حل اأكله من عدمه فهو اأمر اآخر ل تتناوله هذه القاعدة، 

فال تالزم بني القول بطهارة احليوان واإباحة الأكل. 

لي�ست  العني  كانت  فمتى  ال�ستقذار)4(،  هي  النجا�سة  علة  اأن  قّرروا  وقد 
مب�ستقذرة، فحكم اهلل تعالى يف تلك العني عدم النجا�سة، واأنها تكون طاهرة، 
فعلة الطهارة عدم علة النجا�سة، فهذا هو ال�ساأن عندهم يف هذا املقام، اإل اأن 
يحدث معار�ٌص اآخر يدل على النجا�سة واإن مل تكن العني م�ستقذرة، فاخلمر 

انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه )229/1(.   )1(
بال�سيالن  والتقييد  والدم،  والروح،  ال�سيء،  ذات  ثالثة:  اأمور  على  تطلق  والنف�ص  اجلاري،  الدم  ال�سائلة:  النف�ص   )2(

ُيحرتز به عن املعنيني الأولني، واإل فكلُّ دٍم ي�سيل كما يقول القرايف. 
انظر: الذخرية )180/1( ومواهب اجلليل للحطاب)83/1(. 

انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه )230/1(.  )3(
هكذا عرّب القرايف يف الفروق )64/2(، ون�ص عبارته: »... علة النجا�سة ال�ستقذار...«، لأنه قد يقال باأن ال�ستقذار هو احلكمة،   )4(
واأما العلة فهي املوت؛ لأنهم جعلوا علة الطهارة احلياة، فتكون علة النجا�سة املوت، وال�ستقذار ِحْكمة يف ذلك، وعلى كل حال 

فالقرايف من القائلني بجواز التعليل باحلكمة )انظر: �سرح تنقيح الف�سول �ص406(، فلعل هذا هو منطلقه يف هذا التعبري.
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-التي هي من اجلمادات ل من احليوانات- ُق�سي بنجا�ستها ل ل�ستقذارها 
يف ذاتها، بل لأنها مطلوبة الإبعاد، والقول بتنجي�سها يف�سي اإلى اإبعادها، وما 
يف  املالب�سة  حترمي  اإلى  ترجع  فالنجا�سة  مطلوٌب،  فهو  املطلوب  اإلى  يف�سي 

ال�سلوات والأغذية لأجل ال�ستقذار اأو التو�سل لالإبعاد)1(.

وقد قّرر املازري)2( )ت536ه�( اأن علة النجا�سة يف احليوان ذات و�سفني: 
املوت، والنف�ص ال�سائلة، فاإذا مل يوجد اأحد الو�سفني مل يثبت احلكم)3(. 

انظر: الفروق للقرايف )64/2(، الفرق التا�سع واخلم�سون.  )1(
هو حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي، اأبو عبداهلل املازري املالكي، اأحد كبار فقهاء املالكية، ن�ساأ يف املهدية   )2(
اإليه ريا�سة  اإفريقية، وانتهت  على ال�ساحل ال�سرقي من تون�ص، وتلقى فيها علومه على يد جملة من علماء �سمال 
املالكية يف زمانه، وكان معروًفا عندهم ب� »الإمام«، برع يف الفقه واحلديث وعلم الكالم والطب واحل�ساب، وقد 

جعله خليل اأحد الأئمة الأربعة عند املالكية اللذين يرجع اإليهم يف حتقيق الفقه بعد املدونة.
من موؤلفاته: »املُْعلم بفوائد �سحيح م�سلم« و »نظم الفرائد يف علم العقائد« و »اإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول« 

و »�سرح التلقني«. 
انظر يف ترجمته: وفيات الأعيان )285/4( والديباج املذهب )280(.

انظر: �سرح التلقني )240/1(.   )3(



264

الدكتور  محمد بن سليمان العريني



265

قاعدة: “كل حي طاهر” عند املالكية

املبحث الثاين
ال�صتدلل للقاعدة: 

يجعلون  اأنهم  الفقهية  القاعدة  لهذه  ال�ستدلل  عند  املالكية  عادة  جرت 
ال�ستدلل لها على مرحلتني اأو �سقني، الأولى يف ال�ستدلل لذات القاعدة اأي 
ال�ستدلل لكون احلياة هي علة الطهارة، وال�سق الثاين: ال�ستدلل لدخول ما 
ا�ستثناه الآخرون من الدخول حتتها -واملق�سود هنا الكلب وكذلك اخلنزير- 
مع مناق�سة الأدلة التي ي�ستدل بها القائلون بنجا�ستهما، لي�سح التعميم الوارد 

يف القاعدة، وت�سلم من ا�ستثناء يقدح يف عمومها.

من  البحث  هذا  مقدمة  يف  ذكرته  الذي  التنبيه  على  التاأكيد  من  بّد  ول 
التقعيد  هذا  يف  املالكية  عليها  ا�ستند  التي  الأدلة  معرفة  هو  فيه  املق�سود  اأن 
املالكية  بني  جرت  التي  واملناق�سات  ال�ستدللت  تف�سيالت  يف  اخلو�ص  دون 

وخمالفيهم يف هذا املقام.

اأما ما يتعلق بال�سق الأول، وهو ال�ستدلل لكون احلياة علة الطهارة، واأن كلَّ 
حيٍّ طاهٌر. فقالوا -م�ستدلني لذلك-: باأن احلي كله طاهر عماًل بالأ�سل، ولأن 
احلياة علة الطهارة عماًل بالدوران يف الأنعام، فاإنها حال حياتها حّيٌة طاهرة، 
وحال موتها لي�ست حّية ول طاهرة بل جن�سة، والدوران دليٌل على ِعّلية املدار 
الدائر، والعلة يجب طردها، وطردها يقت�سي اأن احليوان كّله طاهٌر، واإذا كان 
طاهًرا كان �سوؤره طاهًرا، واإذا كان الأمر بهذا التقدير فيُّلحُق به حمُل النزاع 

كالكلب واخلنزير ونحوهما)1(. 
انظر: �سرح التلقني )230/1( والذخرية )179/1(.  )1(
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ا على هذا ال�ستدلل واأجابوا عنه، فقالوا:-  ثم اأوردوا اعرتا�سً

فاإن قيل: لو كانت احلياة علة الطهارة كما قلتموه لوجب جنا�سة ال�ساة 
الذكية ِلَفْقد احلياة، والعلة اإذا ُفقدت ُفقد حكمها)1(.

العلل  واأما  العقلية،  العلل  يف  �سحيح  العرتا�ص  هذا  باأن  اأجابوا  ثم 
اأخرى فيتعّلق احلكم بها، ولهذا فاإن من  ُتْفقُد ويخلفها علة  ال�سرعية فقد 
ارتّد ُقتل �سرًعا، فالردة عّلة القتل، ولو ذهبت باأن رجع اإلى الإ�سالم وزنى 
حم�سًنا لُقتل؛ لأنها علة ثانية خلفت الأولى، فكذلك التذكية خلفت احلياة 

فاقت�ست الطهارة)2(.

اأما ما يتعلق بال�سق الثاين وهو ال�ستدلل لدخول ما ا�ستثناه الآخرون من 
الدخول حتتها -وعلى وجه اخل�سو�ص الكلب واخلنزير)3(- فقد تقّدم اأنهم 
ذكروا دخول حمل النزاع يف ال�ستدلل املتقّدم؛ لوجود احلياة فيهما، وهي 

علة الطهارة، ولعدم وجود الدليل ال�سريح الدال على جنا�ستهما. 

وقد توّقف املالكية كثرًيا مع ال�ستدلل بالأحاديث الدالة على الأمر باإراقة 
املاء الذي ولغ فيه الكلب، والأمر بغ�سل الإناء منه �سبع مرات، حيث ورد عن 
وعّفروه  مرات  �سبع  فاغ�سلوه  الإناء  يف  الكلب  ولغ  )اإذا  قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
الثامنة يف الرتاب()4(، ويف لفظ: )فلريقه، ثم ليغ�سله �سبع مرار()5(، ويف لفظ 

اآخر: )طهور اإناء اأحدكم اإذا ولغ فيه الكلب...()6(.
انظر: �سرح التلقني )230/1(.  )1(

انظر: امل�سدر ال�سابق )230/1(.   )2(
وال�سافعية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  قول  هو  منهما  تولد  وما  و�سوؤرهما  واخلنزير  الكلب  عني  بنجا�سة  القول   )3(

واحلنابلة و�سحنون وابن املاج�سون من املالكية.
انظر: املب�شوط )48/1( والذخرية )181/1( واملجموع �سرح املهذب )223/1( )579/2( واملغني )43/1(.

اأخرجه بهذا اللفظ م�سلم يف �سحيحه/ كتاب الطهارة )235/1( برقم )280( من حديث اأبي هريرة  واأخرجه   )4(
البخاري يف �سحيحه بلفظ: )اإذا �سرب الكلب يف اإناء اأحدكم فليغ�سله �سبًعا(/ كتاب الو�سوء/ باب املاء الذي ُيغ�سل 

به �سعر الإن�سان )74/1( برقم )170(.
. اأخرجه م�سلم يف �سحيحه/ كتاب الطهارة )234/1( برقم )279( من حديث اأبي هريرة   )5(
 . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه/ كتاب الطهارة )234/1( برقم )279( من حديث اأبي هريرة   )6(
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وقد ا�ستدل القائلون بنجا�سة الكلب بهذه الروايات من وجهني:- 

الأول: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر باإراقة املاء الذي ولغ فيه الكلب وغ�سل اإنائه، وما 
ذاك اإل لنجا�سة �سوؤره ولعابه؛ اإذ لو مل يكن جن�ًسا ملا اأمر باإراقته 
وملا وجب غ�سل اإنائه)1(، وجنا�سة ال�سوؤر واللعاب دليل على جنا�سة 

العني التي تولدا منها. 

الثاين: اأنه جاء يف بع�ص الروايات: )طهور اإناء اأحدكم...(، ولفظ طهور 
تدل على جنا�سة حتتاج لتطهري)2(.

وكان غالب ا�ستدلل القائلني بالنجا�سة مرّكًزا على الكلب مع اإحلاق اخلنزير 
به قيا�ًسا بطريق الأولى، باأن يقال: واخلنزير اأ�سّد جنا�سة واأولى من الكلب)3(، 

وبع�سهم ا�ستدل على جنا�سته لو�سف اهلل تعالى له بقوله: )ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅۉ( ]الأنعام[)4(.

وقد اأجاب املالكية باأن الأمر باإراقة املاء الذي ولغ فيه الكلب وغ�سل اإنائه 
وهو  العدد  ذكر  بدليل  التعّبد؛  باب  من  ذلك  اإن  بل  جنا�ستهما،  على  يدل  ل 
الت�سبيع، ولو كان لأجل النجا�سة ملا ُربطت بالعدد بل بزوال عني النجا�سة، وقد 
ل  الكالب  لكون  اأو  املاء،  ل�ستقذار  اإنائه  وغ�سل  املاء  باإراقة ذلك  الأمر  يكون 
تتوّقى اأكل النجا�سة، وكونها تاأكل النجا�سة ل يدل على جنا�سة عينها، كاجلاّللة 
اأكلها ل لنجا�سة عينها بل لنجا�سٍة طارئٍة ب�سبب  النجا�سات يحرم  تاأكل  التي 

اأكلها للنجا�سات. 

لبع�ص  حلملها  توقًيا  الكلب  فيه  ولغ  الذي  املاء  باإراقة  الأمر  يكون  وقد 

انظر: املجموع �سرح املهذب )585/2-586( واملغني )65/1(.  )1(
انظر: �سرح التلقني )233/1(.  )2(
انظر: �سرح التلقني )236/1(.  )3(

انظر: بداية املجتهد )460/1(.  )4(
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اأن ذلك من باب العقوبة لأرباب الكالب، حيث  اأو  الَكَلب،  الأمرا�ص كمر�ص 
ورد يف ال�سرع النهي عن اتخاذها، فالأمر باإراقة ذلك املاء من باب العقوبة 
اأنه ورد يف ال�سرع الأمر بغ�سل ما لي�ص  باإتالف املال ل لأجل جنا�سته، بدليل 
الغ�سل  ذلك  يكن  ومل  ببدنه،  اأو  املحرم  بثوب  علق  اإذا  الطيب  وهو  بنج�ص، 

لنجا�سة الطيب، فال تالزم حينئٍذ بني الأمر بالغ�سل والنجا�سة)1(. 

بلفظ:)طهور  التعبري  اأن  حا�سله  -الذي  الثاين:  الوجه  عن  واأجابوا 
اإناء اأحدكم...( يدل على وجود جنا�سة حتتاج لتطهري- فقالوا: باأن اأ�سل 
الطهارة يف ال�سرع هي اخللو�ص من الأدنا�ص دون ق�سرها على رفع احلدث 

اأو اإزالة النج�ص، ومن ذلك قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ( ]اآل عمران:55[ ، فاملراد بالطهور يف احلديث خلو�ص الإناء من 
التيمم وغ�سل امليت طهوٌر م�سروٌع  النف�ص، ولهذا فاإن  اأو تعافه  اأن ي�ستقذر 

لنا، ولي�ص يف �سيء منه رفع حدٍث ول طهارة جن�ٍص باإجماع)2(.

ا- مبا يفيد طهارة عني الكلب و�سوؤره،  على اأن املالكية قد ا�ستدلوا -اأي�سً
ھ     ہ   )ہ   باجلوارح-:  ال�سيد  �ساأن  -يف  تعالى  بقوله  كا�ستدللهم 
اأم�سك  ما  باأكل  تعالى  اهلل  اأمر  الكلب، حيث  ذلك  ومن   ، ]املائدة:4[  ھ( 
علينا، ومل ي�شرتط علينا َغ�ْشاًل، فدل ذلك على طهارة عينه وريقه، فالقول 

بنجا�سة عينه ووجوب غ�سل ما ولغ فيه مكابرة للن�ص)3(. 

ا- مبا روى اأنه ملسو هيلع هللا ىلص �ُسئل عن احليا�ص التي  واأّيدوا هذا ال�ستدلل -اأي�سً
بني مكة واملدينة، وما ينوبها من ال�سباع، والكالب، واحلمر، وعن الطهارة 
منها، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )لها ما حملت يف بطونها، ولنا ما بقي �سراًبا طهوًرا()4(، 

انظر: �سرح التلقني )230/1( وتهذيب امل�سالك يف ن�سرة مذهب الإمام مالك )369/1( وبداية املجتهد )468/1(   )1(
والذخرية )183/1(.

انظر: �سرح التلقني )233/1( وتهذيب امل�سالك )371/1(.   )2(
انظر: تهذيب امل�سالك )368/1( وبداية املجتهد )467/1(.   )3(

اأخرجه ابن ماجه يف �سننه/ كتاب الطهارة/ باب احليا�ص )173/1( برقم )519( من حديث اأبي �سعيد اخلدري =  )4(
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ومل ُيفّرق ملسو هيلع هللا ىلص بني قليل املاء وكثريه، فدل ذلك على طهارة عني الكلب و�سوؤره 
وريقه)1(.

هذا  اأمثال  عن  طويلة  اأجوبة  و�سوؤره  الكلب  عني  بنجا�سة  وللقائلني 
يها ومعرفة تفا�سيلها)2(.  ال�ستدلل، ولي�ص الغر�ص يف هذا املقام تق�سّ

اأدلة  اأن  القاعدة:  لهذه  ال�ستدلل  من  النتهاء  قبل  ت�سجيله  ميكن  وما 
الطرفني -�سواء القائلني بنجا�سة الكلب واخلنزير اأو النافني لها- ل ميكن 
اعتبارها يف تلك القوة من ال�سراحة بحيث يعدُّ املخالف لها خمالًفا لن�صٍ 

�سريٍح. 

، واأخرجه البيهقي يف �سننه/ كتاب الطهارة/ باب املاء الكثري ل ينج�ص بنجا�سة حتدث فيه ما مل يتغري، ثم   =
قال: )هكذا رواه اإ�سماعيل بن اأبي اأوي�ص عن عبدالرحمن، ورواه ابن وهب عن عبدالرحمن عن اأبيه عن عطاء عن 
اأبي هريرة، وعبدالرحمن بن زيد �سعيف ل يحتجُّ باأمثاله(، وقال البو�سريي يف الزوائد )207/1(: »هذا اإ�سناد 

�سعيف، عبدالرحمن بن زيد قال فيه احلاكم: روى عن اأبيه اأحاديث مو�سوعة«.
انظر: تهذيب امل�سالك )369/1(.  )1(

انظر: املغني لبن قدامة )65/1(.  )2(
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املبحث الثالث
درا�صة حتليلية للقاعدة

اإن احلديث عن اعتبار: )احلياة علة للطهارة( هو يف احلقيقة حديث 
اأ�سبه ما يكون بالنظرية الفقهية، التي تت�سّمن معنًى كليًّا عاًما منت�سًرا يف 
اأبواب فقهية عديدة، ويندرج حتتها جملة من القواعد الفقهية التي تخدمها 

وتو�سحها وت�سرحها.
ينطلق املالكية يف قاعدة: )كل حّي طاهر( من قاعدة اأخرى اأعّم منها ن�ّص 
)الأ�سل  اأن:  وهي  )ت422ه�(  عبدالوهاب  كالقا�سي  فقهائهم  بع�ص  عليها 
هذا  ومثل  الأكرب،  التعميم  هذا  من  جزء  واحليوان  واحلّي  الطهارة()1(، 
التقعيد العام واإن كان من ال�سعب اعتباره من خ�سائ�ص املذهب املالكي، اإذ 
جند مثل هذا التعميم اأو قريًبا منه عند غريهم، كقول عمرية)2( )ت 957ه�( 

-وهو من فقهاء ال�سافعية املتاأخرين-: »الأ�سل يف الأعيان الطهارة«)3(. 
هو  الأ�سياء  جميع  يف  الأ�سل  »اأن  1250ه�(:  )ت  ال�سوكاين)4(  وكقول 

الطهارة..«)5(. 

انظر: الإ�سراف للقا�سي عبدالوهاب )183/1(.  )1(
هو �سهاب الدين اأحمد الربل�سي امل�سري، امللقب بعمرية، من حمققي ال�سافعية املتاأخرين، اأخذ العلم عن ال�سيخ   )2(

عبداحلق ال�سنباطي والربهان بن اأبي �سريف وغريهما، كان عاملًا زاهًدا ورًعا ح�سن اخللق ُيدّر�ص ويفتي. 
من موؤلفاته: »حا�سيته على �سرح املحلي على املنهاج«.

انظر يف ترجمته: �سذرات الذهب )316/8( والكواكب ال�سائرة )119/2(.
حا�سية عمرية على �سرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني )68/1(.  )3(

هو حممد بن علي ال�سوكاين، كنيته اأبو عبداهلل، ولد ب�سوكان بلدة يف اليمن، ثم انتقل اإلى �سنعاء وتلقى علومه فيها، وويل   )4(
من�سب الق�ساء فيها اإلى اأن تويف.من موؤلفاته: »اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق علم الأ�سول« و »القول املفيد يف اأدلة الجتهاد 
والتقليد« ويف التف�سري: »فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية« ويف احلديث: »نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار«. 

انظر يف ترجمته: البدر الطالع )214/2( واأبجد العلوم )160/3( والأعالم )298/6(.
ال�سيل اجلرار )29(.  )5(
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الأ�سياء  جميع  يف  »الأ�سل  1307ه�(:  )ت  خان)1(  ح�سن  �سديق  وقول 
الطهارة...«)2(.

اإل اأن ما مييز املذهب املالكي يف هذه القاعدة ويف قاعدتنا حمل البحث 
-وهي اأن: )كّل حيٍّ طاهر(- عّدة اأمور: 

الأول: عدم وجود امل�ستثنيات يف هذه القاعدة -يف امل�سهور من مذهب 
ا- يدخالن حتت  املالكية-، وعلى ذلك فاإن الكلب واخلنزير-اأي�سً

هذا التعميم، وهذا احلكم العام بالطهارة حال احلياة. 

الثاين: اأن هذه القاعدة ربطت الطهارة باحلياة، وحينئٍذ فهناك تالزم 
تاّم بني الطهارة واحلياة، ومن�ساأ ذلك التالزم اأمران: 

تف�سري املراد بالطهارة، على حّد تعبري القرايف )ت684ه�(: . 1
اإباحة املالب�سة يف ال�سلوات..«)3(،  »... والطهارة عبارة عن 
ومن ثم فق�سية اإباحة الأكل من عدمها ل عالقة لها مبو�سوع 
 ...« بقوله:  املعنى  هذا  على  اأّكد  ولهذا  والنجا�سة،  الطهارة 
وكذلك الأغذية والأ�سربة املوجبة لالأ�سقام والأمرا�ص حترم 

مالب�ستها ولي�ست جن�سة...«)4(. 

املعنى  هذا  على  -موؤّكًدا  758ه�(  )ت  املقّري  عبداهلل  اأبو  ويقول 
علة  احلياة  "قاعدة:  غريهم-:  ومذهب  مذهبهم  بني  ومقارًنا 
الطهارة عند مالك، فاخلنزير والكلب عنده طاهران، وقال الأئّمة: 
هو حممد �سّديق بن ح�سن بن علي بن لطف اهلل احل�سيني البخاري، اأبو عبداهلل القّنوجي، املعروف ب�سديق ح�سن   )1(
خان، ن�ساأ بقنوج واأخذ العلم عن كبار العلماء يف الهند، ثم ارحتل اإلى دلهي، ثم اإلى احلجاز وحج، ثم ارحتل اإلى 
املاأمول من علم  اأ�سول الفقه« و »ح�سول  اأن تويف. من موؤلفاته: »البلغة يف  اإلى  اليمن، ثم عاد وا�ستقّر يف الهند 
الأ�سول« و »الرو�سة الندية �سرح الدرر البهية« و »اأبجد العلوم«. انظر يف ترجمته: الأعالم )167/6( والفتح املبني 

.)160/3(
الرو�سة الندية )14/1(.  )2(

الفروق للقرايف )64/1(، الفرق التا�سع واخلم�سون.  )3(

الفروق للقرايف )64/1(، الفرق التا�سع واخلم�سون.  )4(
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التحرمي علة النجا�سة، وقال مالك: العلة ال�ستقذار التاّم الغالب 
ه الدليل")1(.  ُعرًفا اأو �سرًعا كاخلمر على امل�سهور، اإل ما خ�سّ

اأنهم جعلوا علة الطهارة عدم علة النجا�سة، فعدم علة التنجي�ص . 2
كانت  فمتى  ال�ستقذار،  النجا�سة  علة  وجعلوا  الطهارة،  علة 
العني لي�ست مب�ستقذرة فتكون طاهرة، و�سبب ذلك ال�ستقذار 
والنجا�سة يف احليوان هو انحبا�ص الدم يف امليتة، والدم م�ستمل 
علة  اعتربوا  امل�ستقذرة)2(،ولهذا  واخلبائث  الف�سالت  على 
النجا�سة يف احليوان اجتماع و�سفني: املوت، والنف�ص ال�سائلة)3(.

ول �سك اأن ربط النجا�سة باجتماع هذين الو�سفني دّل عليه النقل، وهو 
مقبول عقاًل، فيكون له حظٌّ كبرٌي من الوجاهِة والنظر.

فيه  الدم  انحبا�ص  ب�سبب  والإبعاد،  للنجا�سة  �سبب  -للحيوان-  فاملوت 
ال�سرع على حترمي مالب�سة  الف�سالت واخلبائث، وقد دّل  الذي هو جممع 
امليتات، اإل اأن ذلك قا�سٌر على ذوات الدماء ال�سائلة، اأي احليوانات التي 
حتمل الدم الذي هو �سبب ال�ستقذار حال انحبا�سه باملوت، ويوؤيد هذا املعنى 
ويدل عليه حديث: )اإذا وقع الذباب يف �سراب اأحدكم فليغم�سه ثم لينزعه، 

فاإن يف اإحدى جناحيه داء والأخرى �سفاء()4(. 

ولو كان الذباب ينج�ص باملوت لف�سد الطعام بغم�سه فيه؛ لأن الغالب موته 
بالغم�ص، واإذا مات يف الطعام جن�ص الطعام وف�سد، وهذا ي�سمل كل ما ل 

نف�ص له �سائلة)5(. 
قواعد املّقري )249/1(.  )1(

انظر: الذخرية )180-179/1(.  )2(
انظر: �سرح التلقني )240/1(.  )3(

اأخرجه بهذا اللفظ البخاري يف �سحيحه/ كتاب بدء اخللق/ باب اإذا وقع الذباب يف �سراب اأحدكم فليغم�سه فاإن يف   )4(
. اإحدى جناحيه داء ويف الأخرى �سفاء )1206/3( برقم )3142( من حديث اأبي هريرة 

انظر: �سرح التلقني )241/1( والذخرية )179/1(، اإل اأنهم اختلفوا يف بع�ص احل�سرات مما ل نف�ص له �سائلة كالربغوث   )5(
والقمل ونحوهما، مما يتغذى على الدماء، فاإذا ماتت تلك احل�سرات هل تنج�ص باملوت ب�سبب ا�ستمالها على الدم �سبب 
التلقني )241/1(  �سرح  انظر:  وتركيبها.  اأ�سل خلقتها  ولي�ص يف  لها،  الدم غذاء  باعتبار ذلك  تنج�ص  اأو ل  النجا�سة، 

والذخرية )180/1(. 
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البناء  ذلك  فاإن  الدليل  على  يبنيان  عندما  والتعليل  التقعيد  اأن  �سك  ول 
يعطي قوة يف القبول، حتى واإن ح�سل التوقف يف بع�ص اجلزئيات وال�سور، 
بناء على نظر خا�ض واختالف يف حتقيق املناط، كما ح�شل اخلالف عندهم 
يف ميتة احلوت، فاحلوت من جهة من ذوات الدماء ال�سائلة، وموته -بناء على 
تقعيدهم- �سبب جنا�سته، ولكن يف املقابل دلت الأدلة ال�سرعية على جواز اأكل 

ميتة البحر، ولهذا اختلفوا يف مثل هذه ال�سورة)1(. 

واإذا كانت احلياة علة الطهارة ففي املقابل فاإن موت احليوان ذي الدم 
الذكاة  هو  موته  �سبب  كان  فاإذا  للنجا�سة،  �سبًبا  بال�سرورة  لي�ص  ال�سائل 

ال�سرعية، فاإن الذكاة حينئٍذ تقوم مقام احلياة يف ِعلّية الطهارة)2(.

الطهارة يف كلِّ  اإذا كانت علة  فاإن احلياة  التقعيد عندهم  وطرًدا لهذا 
احليوان  ذلك  تذكية  فاإن  اللحم،  ماأكولة  غري  كانت  واإن  حتى  احليوانات، 
واحُلمر  ال�سباع  و�سائر  الكلب  بطهارة جلد  قالوا  ولهذا  تقوم مقام حياته، 
الأهلية اإذا ُذّكيت، واإن الذكاة تفيد يف اعتبار جلودها طاهرًة بعد الدباغ)3(، 
على  اللحم  ماأكولة  كانت  واإن  حتى  بالدباغ،  جلودها  تطهر  فال  امليتة  اأما 

امل�سهور عندهم)4(. 

وقد طرد املالكية هذا التقعيد - وهو اأن احلياة علة الطهارة - حتى يف 
واأن جزء احليوان  البع�ص حكم اجلملة،  اإن حكم  اأجزاء احليوان، وقالوا: 

جاء يف التنبيه على مبادئ التوجيه )234/1(: »وكذلك اختلفوا يف جنا�سة دم احلوت على قولني: اأحدهما -وهو   )1(
يبنيه على  اأن  يحتمل  وهذا  القاب�سي: هو طاهر،  اأبو احل�سن  وقال  النجا�سة،  الدماء يف  ب�سائر  اإحلاقه  امل�سهور- 
اأنه غري م�سفوح، اأو لأن الذكاة غري م�سروعة فيه، والذكاة م�سروعة لإخراج الدم، ومل يطلب  �سهادة يتاأكد منها 

اإخراج دم هنا، وذلك دليل على اأن دمه غري جن�ص«.
وقال يف الذخرية: )185/1(: »امليتة حتف اأنفها كلها جن�سة؛ ل�ستمالها على الف�سالت امل�ستقذرة اإل ميتة البحر، 

لقوله عليه ال�سالم يف املوطاأ: )هو الطهور ماوؤه احِللُّ ميتته(، واحلّل دليل الطهارة«. 
انظر: �سرح التلقني )230/1( والذخرية )179/1(.  )2(

انظر: �سرح التلقني)264/1( وعقد اجلواهر الثمينة )26/1( و�سرح خمت�سر خليل للخر�سي مع حا�سية العدوي )83/1(.  )3(
انظر: �سرح التلقني)264/1( وعقد اجلواهر الثمينة )26/1( وقواعد املّقري )253/1(.  )4(



275

قاعدة: “كل حي طاهر” عند املالكية

ياأخذ حكم كامل احليوان فينج�ص باملوت كالعظم  فاإنه  لُّه احلياة  حَتُ الذي 
ا باأخذه واإبانته من اأ�سله؛ لأن ما اأُبني  واللحم وال�سّن ونحوها، وينج�ص اأي�سً

من حيٍّ فهو كميتته.

لُّه احلياة كال�سعر وال�سوف والوبر،  حَتُ اإن كان ذلك اجلزء مما ل  اأما 
فهي طاهرة من كّل حيوان ماأكول اللحم اأو غري ماأكول اللحم، �سواء ُذكي اأو 
لُّها  مات حتف اأنفه؛ لأن الأ�سل يف الأ�سياء الطهارة، وهذه الأمور مما ل حَتُ

احلياة ول يجري فيها الدم فال تنج�ص باملوت)1(. 

ا-  املالكية ومتّيزها -اأي�سً القاعدة عند  وميكن ال�ست�سهاد باطراد هذه 
عندما مل تربط مو�سوع الطهارة مبو�سوع ِحّل الأكل مب�ساألة: )طهارة احلمار 
دام  ما  املالكية  اأمٌر حم�سوٌم عند  فهو  و�سوؤرهما وعرقهما(،  والبغل  الأهلي 
ا- على طهارتها كقول القا�سي  وا -اأي�سً اأنها حّية؛ لأن كلَّ حيٍّ طاهٌر، وقد ن�سّ
وال�سباع  الدواب  و�سائر  واحلمري  البغال  »واآ�سار  )ت422ه�(:  عبدالوهاب 

والطري طاهرة اإل اأن يكون �سيء منها ياأكل النجا�سة على ما بّيناه...«)2(.

وقول الفندلوي)3( )ت543ه�( -م�ستدلًّ على طهارة الكلب-: »... ولأن 
احليوان باإجماع على �سربني: �سرٌب منها ماأكول اللحم كبهيمة الأنعام وما 
يف معناها، و�سرٌب غري ماأكول اللحم كالبغل واحلمار واخلنزير وما اأ�سبه 
ذلك، ثم ل خالف بني الأمة اأن جميع هذه احليوانات املاأكولة اللحم وغري 

لُّه  انظر: الذخرية )183/1( والتنبيه على مبادئ التوجيه )231/1(، واإن كان املالكية قد اختلفوا يف �سابط ما حَتُ  )1(
. انظر: امل�سادر ال�سابقة وانظر: القواعد  لُّه: هل هو جريان الدم فيه اأو كونه نامًيا اأو بكونه يح�صُّ احلياة وما ل حَتُ

للمّقري )256/1(. 
التلقني مع �سرحه للمازري )229/1(  )2(

هو يو�سف بن دونا�ص بن عي�سى الفندلوي، املكنى باأبي حجاج واأبي يو�سف املغربي املالكي، يرجع ن�سبه اإلى )فندلوة(   )3(
قبيلة مغربية بربرية قرب فا�ص، رحل اإلى احلج ثم ا�ستقّر بال�سام، وبرع يف املذهب املالكي، حتى انتهت اإليه ريا�سة 
م�سيخة املالكية بدم�سق، وتولى التدري�ص بزاوية املالكية باجلامع الأموي، حتى ُلّقب ب�سيخ الإ�سالم عند املالكية. كان 

قوي احلجة واملناظرة، قوي القلب، كرمي النف�ص، مّطرًحا للتكّلف. 
والنهاية  البداية  انظر يف ترجمته:  الفندلوي«.  »فتوى  و  امل�سالك يف ن�سرة مذهب مالك«  »تهذيب  موؤلفاته:  من 

)240/6( و�سري اأعالم النبالء )103/20( ووفيات الأعيان )452/2( والنجوم الزاهرة )282/5(.
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املاأكولة اللحم، طاهرة العني حال احلياة، فوجب اأن يكون الكلب طاهر العني 
حال احلياة مثل �سائر احليوانات؛ لأنه داخٌل يف الق�سمني اللذين قلنا«)1(. 

َتَلٌف فيه عند من يربط مو�سوع الطهارة بحلِّ الأكل، �سواء يف  والأمر خُمْ
ابن  املقام بكالم  ال�ست�سهاد يف هذا  ال�سباع، وميكن  اأو يف  الأهلي  احلمار 
وجعل  وجن�ٍص،  طاهٍر  اإلى  احليوانات  َق�ّسَم  عندما  620ه�(  )ت  قدامة)2( 
النج�ص على ق�سمني، وذكر حتت الق�سم الثاين ما اختلف فيه من احليوانات، 
قال: »... وهو �سائر �سباع البهائم اإل ال�سنور وما دونها يف اخِلْلقة، وكذلك 

جوارح الطري واحلمار الأهلي والبغل....«)3(. 

ثم �ساق اأقوال العلماء فيها -ول �سيما يف احلمار الأهلي- الذي اُختلف 
فيه،  الرتخي�ص  باب  من  طاهًرا  اأو  اأكله،  لتحرمي  نظًرا  جن�ًسا  اعتباره  يف 

ل�سعوبة التحّرز من عرقه و�سوؤره حال ركوبه وكرثة مالم�سته.

القاعدة،  هذه  يف  املالكية  مذهب  اّطراد  على  ا�ست�سهدنا  قد  كّنا  واإذا 
الأمر  ذلك  ُتعطي  ل  قد  م�ساألة،  يف  قلياًل  نتوقف  اأن  لبّد  املقام  هذا  ففي 
متام الطراد، وتقت�سي التوقف حقيقًة، األ وهي: )م�ساألة اخلنزير(، الذي 
بعد  بجلده  ينتفع  ل  اإنه  قالوا:  ولكنهم  حياته،  املالكية طاهًرا حال  اعتربه 
موته؛ لأنه ل ُيذّكى، مع اأنهم قالوا: اإن التذكية تقوم مقام احلياة يف علّية 
الطهارة، واعتربوا التذكية يف كل حيوان -حتى غري ماأكول اللحم- جتيز 

ا�ستعمال جلده بعد دباغه اإل اخلنزير. 

تهذيب امل�سالك يف ن�سرة مذهب مالك )369/1(، مع العلم باأن ما ذكره من عدم اخلالف بني الأمة يف طهارة   )1(
�سائر احليوانات ماأكولة اللحم وغري ماأكولة اللحم، غري م�سلم، كما هو معلوم ومتقرر. 

مبوفق  امللقب  الدم�سقي،  ثم  املقد�سي  اجلماعيلي  القر�سي  العدوي  قدامة  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  حممد  اأبو  هو   )2(
الدين، من اأئمة املذهب احلنبلي يف زمانه. من موؤلفاته: »رو�سة الناظر يف اأ�سول الفقه« و»اأّلف يف الفقه: »املقنع« 
 )158/2( الوفيات  وفوات   )133/2( احلنابلة  طبقات  ذيل  ترجمته:  يف  انظر  وغريها.  و»املغني«  و»الكايف« 

و�سذرات الذهب )88/5(. 
املغني )66/1(.  )3(
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قبيل  من  الإخراج  ذلك  يعّد  وهل  للخنزير؟  الإخراج  ذلك  �شبب  فما 

ال�شتثناء الذي يقدح يف اّطراد هذه القاعدة؟ 

وللجواب عن ذلك اأقول: 

ي�سّرح املالكية باأن جلد اخلنزير ل يطهر بالدباغ، ول َيِحلُّ ا�ستخدامه، 
بل يحكون اتفاقهم على ذلك.

يقول ابن عبدالرب)1( )ت463ه�(: »وجلد اخلنزير ل يطهر بالدباغ ول 
غريه؛ لأنه حمّرم الذكاة«)2(. 

جلد  طهارة  يف  عندنا  اختلف  املذهب   ...« )ت536ه�(:  املازري  ويقول 
اأنها ل تطهر  اأن تكون امليتة خنزيًرا فلم تختلف الروايات يف  اإل  امليتة بالدباغ، 

بالدباغ«)3(.

فال  هو  اأما   ...« اخلنزير-:  -بخ�سو�ص  )ت1101ه�(  اخلر�سي)4(  وقال 
يرّخ�ُص فيه ل يف ياب�سات ول يف ماء ول غري ذلك؛ لأن الذكاة ل تفيد فيه اإجماًعا 

فكذلك الدباغ...«)5(. 

لُّ ذكاته، اأو ل تنفع  اإن النظر يف التعليل الذي ذكروه من اأن اخلنزير ل حَتِ
فيه الذكاة، اأو اأنه لقذارته البالغة ل تنفع معه التذكية)6(، قد ل يكون مقنًعا 
هو اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب النمري القرطبي املالكي، ولد بقرطبة، ون�ساأ وطلب العلم فيها،   )1(
فكان �سيخ علماء الأندل�ص يف زمانه. من موؤلفاته: »التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد« و »ال�ستيعاب لأ�سماء 
ال�سحابة« و »جامع بيان العلم وف�سله، و »الكايف يف الفقه«. انظر يف ترجمته: وفيات الأعيان )64/6( والديباج املذهب 

)357( و�سذرات الذهب )314/3( والأعالم )240/8(. 
الكايف )19( باب الآنية.  )2(

�سرح التلقني )264/1(.   )3(
هو حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي، ن�سبة اإلى بلدة يقال لها اأبو خرا�ص، وهو اأول من تولى م�سيخة الأزهر.  )4(

من موؤلفاته: »�سرحه ملخت�سر خليل » ويعّد من اأ�سهر �سروح املخت�سر.
انظر يف ترجمته: الأعالم )240/1(.

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي مع حا�سية العدوي )90/1(، ومل مينعه اخلالُف من حكاية هذا الإجماع، الذي حكاه   )5(
بعد ذلك مبا�سرة عن ابن الفر�ص املالكي يف كتابه: )اأحكام القراآن( حيث قال بطهارة جلد اخلنزير بالدباغ كغريه 

ا. من اجللود، وكاأنه اعتربه خالًفا �ساذًّ
والتعليل ب�سدة قذارة اخلنزير ذكره بع�ص اأ�سحاب احلوا�سي من املالكية. انظر -مثاًل- حا�سية النفراوي على الفواكه   )6(

الدواين )387/1(.
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متاًما يف تفّهم �سبب هذا الإخراج للخنزير، ول �سيما عندما ل نقف يف كالمهم 
على �سبب دقيق للتفريق بني اخلنزير والكلب يف اإفادة الذكاة، اأّي �سبب عدم 

اإفادة الذكاة يف اخلنزير، يف حني اأنها اأفادت يف الكلب!!.

ولعل النظر يف ما يذكره علماء الت�سريح املعا�سرون بخ�سو�ص اخلنزير، 
وما يذكرونه من اأنه غري قابل للتذكية؛ وهو اأ�سبه بامليتة؛ ل�سيق ال�سريانني 
يف الرقبة، وحولهما دهٌن كثرٌي، والأهّم اأن املخ يف اخلنزير يتغذى ب�سريان 
اآخر م�ستقل، لذا فاإنهم يذبحونه بطعنه مبا�سرة يف املخ، ولهذا كان اخلنزير 
من اأكرث احليوانات قابلّية لنقل الأمرا�ص؛ لحتبا�ص الدماء يف ج�سمه)1(، 

ولعّل هذا من اأ�سباب الت�سديد يف حترمي اأكله �سرًعا واعتباره رْج�ًسا. 

قاعدة  باطراد  قناعة  يعطي  احلديثة  املعلومة  هذه  مثل  يف  النظر  اإن 
يف  يقدح  الذي  ال�ستثناء  قبيل  من  يعدُّ  ل  اخلنزير  اإخراج  واأن  املالكية، 
اأن  املقام  هذا  مثل  يف  طرحه  ميكن  الذي  الت�ساوؤل  يبقى  ولكن  اطرادها، 
مثل هذه املعلومة الت�سريحية احلديثة هل كانت معروفة للفقهاء يف الأزمنة 

املتقدمة!!.

انظر: الإعجاز العلمي للقراآن الكرمي بني الآيات القراآنية والنظريات العلمية - اأحمد املر�سي ح�سني جوهر )133(.  )1(
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اخلامتة

من اأبرز النتائج امل�ستخل�سة من هذا البحث ما يلي:-

التعميم . 1 جانب  يف  هو  القاعدة  هذه  يف  املالكي  املذهب  متّيز  اأن 
والإطالق على وجه ل ا�ستثناء فيه ل�سورة من ال�سور. 

اأن املالكية القائلني بهذه القاعدة باإطالقها وتعميمها اعتربوا احلياة . 2
علة الطهارة، فمتى كان احليوان حيًّا كان بال�سرورة طاهًرا. 

يف . 3 مالب�سته  اإباحة  هو  احليوان  بطهارة  املق�سود  اعتربوا  اأنهم 
ال�سالة بعيًدا عن ق�سية ِحّل اأكله من عدمها. 

تتحقق مبوت احليوان . 4 التي  ال�ستقذار،  النجا�سة هي  واعتربوا علة 
ذي الدم اأو ما ُي�سّمى بذي النف�ص ال�سائلة. 

وال�سبب يف ح�سر النجا�سة وال�ستقذار يف هذا النوع من احليوان هو اأن . 5
الدم جممع الف�سالت واخلبائث، وحال موت ذلك احليوان دون تذكية 
�سرعية، فاإن تلك الف�سالت واخلبائث تنحب�ص فيه وتوؤدي اإلى تقذيره. 

التعميم . 6 هذا  حتت  احليوانات  وجميع  واخلنزير  الكلب  ويدخل 
-عندهم- ما دامت حية. 

وقد قّرروا اأن التذكية قائمة مقام احلياة كعلة للطهارة، فمتى ُذّكي . 7
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احليوان كان طاهًرا حاله حال حياته، وعندئٍذ يباح ا�ستعمال جلده 
بعد تذكيته ولو كان كلًبا اأو �سبًعا اأو حيواًنا ل يجوز اأكله، اإذ هو بعد 

الذكاة كاأنه حّي. 

الذكاة، . 8 معه  تنفع  فال  اخلنزير،  اإخراج  على  ن�سوا  املالكية  اأن  اإل 
معّللني ذلك باأن اخلنزير ل تنفع معه الذكاة، ل�سدة قذارته بعد موته. 
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فهر�س امل�شادر واملراجع: 

اأبجد العلوم، �سديق بن ح�سن خان القنوجي البخاري، و�سع حوا�سيه . 1
 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  طبعة  الدين،  �سم�ص  اأحمد  وفهار�سه 

لبنان، الطبعة الأولى، 1417ه� -1996م. 
الأم، الإمام حممد بن اإدري�ص ال�سافعي/ طبعة دار املعرفة، بريوت - . 2

لبنان/ طبعة عام 1410ه�-1990م. 
اأحكام القراآن، حممد بن عبداهلل املعافري الأندل�سي )امل�سهور بابن . 3

العربي(/ طبعة دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان. 
الأ�سباه والنظائر، �سدر الدين حممد بن عمر بن مكي بن عبدال�سمد . 4

حممد  بن  اأحمد  د.  حتقيق  الوكيل(/  بابن  )املعروف  املرحل  بن 
العنقري/ طبعة مكتبة الر�سد/ الطبعة الثانية عام 1418ه�-1997م. 

ال�سافعي/ . 5 ال�سيوطي  عبدالرحمن  الدين  جالل  والنظائر،  الأ�سباه 
طبعة دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان/ الطبعة الأولى عام 1399ه� 

-1979م. 
الإ�سراف على م�سائل اخلالف، القا�سي عبدالوهاب بن علي بن ن�سر . 6

البغدادي املالكي، طبع مطبعة الإرادة.
والنظريات . 7 القراآنية  الآيات  بني  الكرمي  للقراآن  العلمي  الإعجاز 

عام  طبعة  الإميان،  مكتبة  جوهر/  ح�سني  مر�سي  اأحمد  العلمية، 
1421ه� -2000م. 

الأعالم، خري الدين بن حممود الدم�سقي الزركلي/ ن�سر: دار العلم . 8
للماليني، بريوت - لبنان/ الطبعة اخلام�سة عام 1980م. 

اإنباه الغمر باأبناء العمر، اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين/ مبراقبة: . 9
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دار  ت�سوير:  الهندية/  املعارف  وزارة  باإعانة:  البخاري،  عبدالوهاب 
الكتب العلمية، بريوت - لبنان/ الطبعة الثانية عام 1406ه�. 

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد . 10
وعادل  معّو�ص  علي  حتقيق:  املالكي/  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  ابن 
الطبعة  لبنان/   - بريوت  العلمية،  املكتب  دار  طبعة  عبداملوجود/ 

الأولى عام 1416ه� -1996م. 
البداية والنهاية، عماد الدين اإ�سماعيل بن كثري القر�سي الدم�سقي/ . 11

مكتبة املعارف، بريوت -لبنان/ الطبعة الرابعة عام 1401ه�.
علي . 12 بن  حممد  ال�سابع،  القرن  بعد  من  مبحا�سن  الطالع  البدر 

ال�سوكاين/ مكتبة ابن تيمية، القاهرة، بدون تاريخ. 
التنبيه على مبادئ التوجيه، اأبو الطاهر اإبراهيم بن عبدال�سمد بن . 13

ابن حزم، بريوت  املالكي/ حتقيق: حممد بلح�سان/طبعة دار  ب�سري 
-لبنان/ الطبعة الأولى عام 1428ه� -2007م.

بن . 14 يو�سف  احلجاج  لأبي  مالك،  مذهب  ن�سرة  يف  امل�سالك  تهذيب 
دار  طبعة  البو�سيخي/  اأحمد  عليه:  وعلق  حققه  الفندلوي/  دونا�ص 

الغرب الإ�سالمي، تون�ص/ الطبعة الأولى عام 1430ه� -2009م. 
بتو�سيح . 15 الوهاب  فتوحات  )امل�سمى  املنهج  �سرح  على  اجلمل  حا�سية 

�سرح منهج الطالب(، �سليمان بن من�سور العجيلي ال�سافعي)امل�سهور 
ب�: اجلمل( /دار الفكر/ بدون رقم طبعة اأو تاريخ.

حا�سية عمرية على �سرح املحلي على منهاج الطالبني، �سهاب الدين . 16
اأحمد الربل�سي ال�سافعي/ طبعة �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي 
احللبي واأولده مب�سر/ الطبعة الثالثة 1375ه� - 1956م )مطبوع مع 

حا�سية القليوبي على �سرح املحلي(. 
الديباج املذهب يف معرفة اأعيان املذهب، برهان الدين اإبراهيم بن . 17



283

قاعدة: “كل حي طاهر” عند املالكية

علي بن فرحون املالكي/ ن�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان/ 
بدون رقم طبعة اأو تاريخ.

حممد . 18 حتقيق:  القرايف/  اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  الذخرية، 
حّجي/ طبعة دار الغرب الإ�سالمي/ الطبعة الأولى عام 1994م. 

الذيل على طبقات احلنابلة، عبدالرحمن بن رجب احلنبلي/ حتقيق: . 19
حممد حامد الفقي/ ن�سر: دار املعرفة، بريوت - لبنان/ بدون رقم 

طبعة اأو تاريخ. 
بن . 20 بن ح�سن  الطيب �سديق  اأبو  البهية،  الدرر  �سرح  الندية  الرو�سة 

علي احل�سيني القنوجي البخاري/ طبعة دار اجليل، بريوت - لبنان. 
ماجة(/ . 21 بابن  )امل�سهور  القزويني  يزيد  بن  حممد  ماجة،  ابن  �سنن 

لبنان/  الفكر، بريوت -  دار  ن�سر:  فوؤاد عبدالباقي/  حتقيق: حممد 
بدون رقم طبعة اأو تاريخ.

مطبعة . 22 طبع  البيهقي/  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  الكربى،  ال�سنن 
ت�سوير  الهند/  الدكن،  اآباد  العثمانية، حيدر  املعارف  دائرة  جمل�ص 

دار الفكر. 
�سري اأعالم النبالء، �سم�ص الدين حممد بن اأحمد الذهبي/ حتقيق: . 23

الر�شالة،  موؤ�ش�شة  العرق�شو�شي/  نعيم  وحممد  االأرناوؤوط  �شعيب 
بريوت/ الطبعة التا�سعة عام 1413ه�. 

ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار، حممد بن علي ال�سوكاين/ . 24
1425ه�  عام  الأولى  الطبعة  لبنان/   - بريوت  حزم،  ابن  دار  طبعة 

-2004م. 
�سجرة النور الزكية من طبقات املالكية، حممد بن حممد بن خملوف/ . 25

املطبعة ال�سلفية، القاهرة/ طبعة عام 1394ه�. 
�سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، اأبو الفالح عبداحلي بن العماد . 26
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الآفاق/  دار  ن�سر  العربي/  الرتاث  اإحياء  جلنة  حتقيق:  احلنبلي/ 
بريوت/ بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 

�سرح التلقني، اأبو عبداهلل حممد بن علي بن عمر التميمي املازري/ . 27
حتقيق: حممد املختار ال�سالمي/ طبعة دار الغرب الإ�سالمي، تون�ص/ 

الطبعة الثانية عام 2008م. 
�سرح خمت�سر خليل، حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي/ دار الفكر/ . 28

دون ذكر رقم طبعة اأو تاريخ )مطبوع مع حا�سية العدوي(. 
�سحيح البخاري )اجلامع ال�سحيح املخت�سر(، حممد بن اإ�سماعيل . 29

البخاري اجلعفي/ حتقيق: م�سطفى ديب البغا/ دار ابن كثري ودار 
اليمامة، بريوت - لبنان/ الطبعة الثالثة عام 1407ه� -1987م. 

حتقيق: . 30 الني�سابوري/  الق�سريي  احلجاج  بن  م�سلم  م�سلم،  �سحيح 
حممد فوؤاد عبدالباقي/ دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان/ 

بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، جالل الدين عبداهلل . 31

ابن جنم بن �سا�ص/ درا�سة وحتقيق: حميد بن حممد حلمر/ طبعة 
دار الغرب الإ�سالمي/ الطبعة الأولى عام 1423ه� -2003م. 

املراغي/ . 32 م�سطفى  عبداهلل  الأ�سوليني،  طبقات  يف  املبني  الفتح 
ن�سر: حممد اأمني دمج و�سركاه، بريوت - لبنان/ الطبعة الثانية عام 

1394ه� -1974م. 
اإدري�ص . 33 اأنواء الفروق(، �سهاب الدين اأحمد بن  الفروق )اأنوار الربوق يف 

ال�سنهاجي القرايف/ �سبطه و�سححه: خليل من�سور/ من مطبوعات دار 
الكتب العلمية، بريوت - لبنان/ الطبعة الأولى عام 1418ه� -1998م. 

املالكي/ . 34 املّقري  اأحمد  بن  حممد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  القواعد، 
اإحياء  مركز  طبعة  حميد/  بن  عبداهلل  بن  اأحمد  ودرا�سة:  حتقيق 
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الرتاث الإ�سالمي، مكة املكرمة. 
فوات الوفيات، حممد بن �ساكر الكتبي، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، طبعة . 35

دار �سادر، بريوت - لبنان، طبعة عام 1974م. 
الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، اأحمد بن غنيم . 36

ابن �سامل بن مهنا النفراوي/ دار الفكر طبعة عام 1415ه� -1995م. 
للطبع: . 37 اأعّده  الكفوي/  احل�سني  مو�سى  بن  اأيوب  البقاء  اأبو  الكليات، 

الثانية  الطبعة  الر�سالة/  موؤ�س�سة  امل�سري/  وحممد  دروي�ص  عدنان 
عام 1419ه� -1998م.

الكواكب ال�سائرة باأعيان املئة العا�سرة، جنم الدين حممد بن حممد . 38
الغزي، حتقيق: جربائيل �سليمان جّبور/ ن�سر: دار الآفاق اجلديدة، 

بريوت - لبنان/ الطبعة الثانية عام 1979م. 
ال�شرخ�شي احلنفي/ طبعة . 39 �شهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  املب�شوط، حممد 

دار املعرفة/ طبعة عام 1409ه� -1989م. 
اأحمد بن حممد . 40 العبا�ص  اأبو  ابن ماجة،  م�سباح الزجاجة يف زوائد 

العربية،  دار  طبعة  الك�سناوي/  املنتقى  حممد  حتقيق:  البو�سريي/ 
بريوت - لبنان/ الطبعة الأولى عام 1402ه�. 

املجموع �سرح املهذب، اأبو زكريا يحيى بن �سرف النووي، حققه وعلق . 41
عليه: حممد جنيب املطيعي، توزيع: املكتبة العاملية بالفجالة.

مراآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عبداهلل . 42
ابن اأ�سعد بن علي اليافعي املكي، ن�سر: موؤ�س�سة الأعلمي، بريوت - لبنان. 

طبعة . 43 دم�سق/  الرتاقي،  مطبعة  كحالة/  ر�سا  عمر  املوؤلفني،  معجم 
عام 1957م. 

املغني، موفق الدين اأبو حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة . 44
احللو/  وعبدالفتاح  الرتكي  عبداهلل  د.  حتقيق:  احلنبلي/  املقد�سي 
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دار عامل الكتب، الريا�ص/ الطبعة الثالثة عام 1417ه� -1997م. 
املنثور يف القواعد، بدر الدين حممد بن بهادر الزرك�سي ال�سافعي/ . 45

طبع وزارة الأوقاف الكويتية/ الطبعة الثانية 1405ه� -1985م. 
تغري . 46 بن  يو�سف  الدين  جمال  الوايف،  بعد  وامل�ستويف  ال�سايف  املنهل 

بردي الأتابكي/ طبعة دار الكتب امل�سرية، القاهرة - م�سر/ طبعة 
عام 1375ه� -1956م. 

بن . 47 حممد  بن  حممد  خليل،  خمت�سر  �سرح  يف  اجلليل  مواهب 
دم�سق/  الفكر،  دار  باحلّطاب(/  )امل�سهور  املالكي  عبدالرحمن 

الطبعة الثالثة عام 1412ه� -1992م. 
بردي . 48 تغري  بن  يو�سف  والقاهرة،  م�سر  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم 

الأتابك/ دار الكتب امل�سرية/ الطبعة الأولى عام 1391ه�. 
املّقري . 49 حممد  بن  اأحمد  الرطيب،  الأندل�ص  غ�سن  يف  الطيب  نفح 

التلم�ساين، حتقيق: يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي/ دار الفكر، بريوت 
- لبنان/ الطبعة الأولى عام 1406ه�. 

نيل البتهاج بتطريز الديباج، اأحمد بن اأحمد بابا التنبكتي املالكي/ . 50
دار الكتب العلمية، بريوت - بدون رقم طبعة اأو تاريخ )مطبوع بهام�ص 

الديباج املذهب(. 
خّلكان/ . 51 بن  حممد  بن  اأحمد  الزمان،  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات 

ال�سعادة، م�سر/  الدين عبداحلميد/ مطبعة  حتقيق: حممد حميى 
الطبعة الأولى عام 1367ه� -1948م. 
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