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فهرس الموضوعات

5 ����������������������������������������������������������������� مٌة ُمقدِّ

كتاُب األْطِعمِة

11 �������������������������� ُل: َتعريُف األْطِعمِة واألصُل فيها الباب األوَّ

11 ����������������������������������� ُل: َتعريُف األْطِعمِة الفصل األوَّ

11 �������������������������������� الفصل الثَّاني: اأَلصُل في األْطِعمِة

15 ����������������������������������� الباب الثَّاني: األْطِعمُة ِمَن الَحَيواِن

15 ������������������� ما َيِحلُّ منه وما َيحُرُم  ُل: َحَيواُن الَبرِّ الفصل األوَّ

15 ������������������������������ ُل: أقساُم َحَيواِن الَبرِّ المبحث األوَّ

16 �������������������� المبحث الثَّاني: ما َيِحلُّ أكُله ِمن َحَيواِن الَبرِّ

16 ����������������������������� ُل: أكُل َبهيمِة األنعاِم المطلب األوَّ

17 ����������������������������� المطلب الثَّاني: َلحُم الَخيِل وَلَبُنه 

17 ����������������������������������� الفرع األول: َلْحُم الَخيِل

20 ������������������������������������ الفرع الثَّاني: َلَبُن الَخيِل

21 ����������������� ، وَلَبُنه  المطلب الثَّالُث: َلحُم الِحماِر الَوحِشيِّ

21 ������������������������� الفرع األول: َلحُم الِحماِر الَوحشيِّ

23 �������������������������� ِة  الفرع الثَّاني: َلَبُن األَتاِن الَوحشيَّ
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24 ����������������������� ابُِع: ِحماُر الَوحِش إذا تأنَّس المطلب الرَّ

25 ������������������������������������ المطلب الخاِمُس: األرَنُب

اِدُس: الَيْربوُع������������������������������������� 27 المطلب السَّ

29 ��������������������������������������� بُّ ابُِع: الضَّ المطلب السَّ

اِمُن: الُقْنُفُذ ���������������������������������������� 30 المطلب الثَّ

32 ��������������������������������������� ُبُع المطلب التَّاِسُع: الضَّ

المبحث الثَّالُث: ما َيحُرُم أكُله ِمن َحَيواِن الَبرِّ ������������������ 34

34 ��������������������������������������� ُل: الِخنزيُر المطلب األوَّ

باِع ������������������� 37 المطلب الثَّاني: أكُل ُكلِّ ذي ناٍب ِمَن السِّ

المطلب الثَّالُث: َلحُم الِحماِر األهليِّ وَلَبُنه �������������������� 39

39 �������������������������� ُل: َلحُم الِحماِر األهليِّ الفرع األوَّ

42 ����������������������������������������� الفرع الثَّاني: الَبْغُل

43 ��������������������������� ِة  الفرع الثَّالُِث: َلَبُن األتاِن األهليَّ

44 ��������������������������������������� ابع: الثَّعَلُب المطلب الرَّ

يوِر ������������������ 45 ابُِع: ما َيِحلُّ وما َيحُرُم ِمَن الطُّ المبحث الرَّ

جاُج��������������������������������������� 45 ُل: الدَّ المطلب األوَّ

47 �������������� المطلب الثَّاني: الَبطُّ واإِلَوزُّ والَحماُم والَعصافيُر
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49 ��������������������� يِر المطلب الثَّالُث: ُكلُّ ذي ِمخَلٍب ِمَن الطَّ

50 ����������������������� ابُِع: ُحكُم أكِل َلحِم الُغراِب  المطلب الرَّ

50 ��������������������� ُل: الُغراُب األبَقُع، والُغداُف  الفرع األوَّ

52 �������������������������� اُغ( رِع )الزَّ الفرع الثَّاني: ُغراُب الزَّ

53 �������������������������������������� الفرع الثَّالُث: الَعْقَعُق 

54 ������������ المبحث الخاِمُس: ما َيِحلُّ وما َيحُرُم ِمَن الَحَشراِت

راصيِر  ُل: ُحكُم أكِل الَحَشراِت كالَخناِفِس والصَّ المطلب األوَّ
54 ���������������������������������������������� باِب وَغيِرها والذُّ

55 ���������������������������������������� المطلب الثَّاني: الَجراُد

56 ������������������������������������������� فرٌع: َميتُة الَجراِد

58 �������������������������������� المطلب الثَّالُث: الدوُد بأنواِعه

وِد ������������������������������ 58 ُل: ُحكُم أكِل الدُّ الفرع األوَّ

59 �� عاِم والفاكهِة والُحبوِب ُد في الطَّ الفرع الثَّاني: الدوُد الُمَتَولِّ

60 ���������������������������������������� ابُِع: الَوَزُغ  المطلب الرَّ

61 ���������������������� ادس: ما َحُرم لسبٍب عارٍض المبحث السَّ

61 ��������������������������������������� لة ُل: الَجلَّ المطلب األوَّ

61 ������������������������������� لِة ُل: تعريُف الَجلَّ الفرع األوَّ

62 ��������������� لِة وُشرِب لَبنِها الفرع الثَّاني: ُحكُم أْكِل الَجلَّ
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لِة���������������������� 64 الفرع الثَّالث: ُحكُم أْكِل َبيِض الَجلَّ

لِة؟������� 65 ابع: متى َيزوُل النَّهُي عن أكِل لحِم الَجلَّ الفرع الرَّ

65 ��������������� لِة لَتطهيِرها ُة حْبِس الَجلَّ الفرع الخامس: ُمدَّ

67 ������������������������� المطلب الثَّاني: األكُل ِمن َصيِد الَحَرِم

67 ����������������� يِّ ُل: األكُل ِمن َصيِد الَحَرِم المكِّ الفرع األوَّ

67 ����������������� الفرع الثَّاني: األكُل ِمن َصيِد الَحَرِم الَمدنيِّ

69 ���������������� المطلب الثَّالث: أجزاُء الحيواِن وما انَفَصل منه

69 ����������������� ُل: الُعضُو الُمباُن ِمن َحيواٍن حيٍّ الفرع األوَّ

ى المأكوِل������������ 70 الفرع الثَّاني: الُعضو الُمباُن ِمَن الُمذكَّ

71 ��������� الفرع الثَّالث: ُحكُم أكِل الَمْيتِة والُعضِو الُمباِن منها

يِد���������� 72 ابع: الُعضُو الُمباُن ِمَن الَمِصيِد بآلِة الصَّ الفرع الرَّ

74 ��������������������������������������� الفصل الثَّاني: حيواُن البحِر

74 ������������ ل: حيواُن البحِر الَّذي ل يعيُش إلَّ فيه المبحث األوَّ

77 ��������������� ا مِك إذا ُشِوَي حيًّ المبحث الثَّاني: ُحكُم أْكِل السَّ

77 ������������������ مِك وهو َحيٌّ المبحث الثَّالث: ما ُقِطع ِمَن السَّ

ابع: َمْيتُة البحِر������������������������������������� 78 المبحث الرَّ

افي����������������������� 78 مِك غيِر الطَّ ل: َمْيتُة السَّ المطلب األوَّ
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افي�������������������������������� 81 َمُك الطَّ المطلب الثَّاني: السَّ

84 ���������������� مِك المطلب الثَّالث: َميتُة َحيواِن البحِر غيِر السَّ

مكِة َميًتا������������ 86 مُك يوَجُد في بطِن السَّ ابع: السَّ المطلب الرَّ

87 �� الفصل الثَّالث: الحيواناُت الَّتي َتعيُش في الَبرِّ والبحِر )الَبْرمائيَّة(

فَدُع��������������������������������������� 87 ل: الضِّ المبحث األوَّ

88 �������������������������������������� المبحث الثَّاني: التِّمساُح

َلْحفاُة������������������������������������� 91 المبحث الثَّالث: السُّ

َرطان�������������������������������������� 93 ابع: السَّ المبحث الرَّ

95 ���������������������� المبحث الخامس: َمْيتُة الحيواِن الَبْرمائيِّ

101 ���������������������������� الباب الثَّالث: األطعمُة ِمن غيِر الحيواِن

101 ���������������� اهرُة ِمن غيِر الحيواِن ل: األطعمُة الطَّ الفصل األوَّ

101 ������������������������������� اِهُر الُمِضرُّ ل: الطَّ المبحث األوَّ

102 ������������������������� اِهُر الَّذي ل َيُضرُّ المبحث الثَّاني: الطَّ

103 ��� الفصل الثَّاني: حكُم األطعمِة النجسة وما ُسقي بالماِء النَّجس

ل: األطعمُة النَِّجَسُة ِمن غيِر الحيواِن������������ 103 المبحث األوَّ

المبحث الثَّاني: ما ُسقَي بالماِء النَِّجِس����������������������� 104

105 �� اُث( وُم والُكرَّ الفصل الثَّالث: أْكُل ما له رائحٌة كريهٌة )البصُل والثُّ
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106 ��������������������������������������� ابع: الِجيلتيُن  الفصل الرَّ

ل: الِجيلتيُن النَّباتيُّ والَحَيوانيُّ الُمستخَرُج ِمن  المبحث األوَّ
حيواناٍت ُمباحٍة���������������������������������������������� 106

المبحث الثَّاني: الجيلتيُن الحيوانيُّ الُمستخَرُج ِمن حيواناٍت 
109 ������������������������������������������������������ مٍة ُمحرَّ

111 �������������������������������� ِم ابع: أْكُل الُمضَطرِّ للُمَحرَّ الباب الرَّ

ل: أْكُل الُمضَطرِّ للَمْيتِة وحدُّ الضطرار�������������� 111 الفصل األوَّ

111 ������������������������� ل: أكُل المضطرِّ للميتِة المبحث األوَّ

المبحث الثَّاني: حدُّ الضِطراِر في األكِل��������������������� 112

يأكله  ما  ومقدار  ِم،  الُمَحرَّ أْكِل  على  اإلكراُه  الثَّاني:  الفصل 
113 �������������������������������������������� المضطر والتزود منه

113 �������������������� م ل: اإلكراُه على أكل المحرَّ المبحث األوَّ

115 ���������������������� المبحث الثَّاني: ِمقداُر ما َيأُكُله الُمضَطرُّ

117 ������������������������������ ُد الُمضَطرِّ المبحث الثَّالث: َتزوُّ

118 ���� يَد أو ماَل الغيِر الفصل الثَّالث: إذا َوَجد الُمضَطرُّ الَمْيتَة والصَّ

يَد����� 118 ل: إذا َوَجد الُمضَطرُّ الُمْحِرُم الَمْيتَة والصَّ المبحث األوَّ

المبحث الثَّاني: إذا َوَجد الُمضَطرُّ الَمْيتَة وطعاَم الغيِر��������� 118

ابع: حكُم أكِل المضطرِّ اآلدميَّ الميَت، وأكِل المضطرِّ  الفصل الرَّ
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119 ���������������������������������������������������� أحَد أعضائِه

119 ����������� ل: حكُم أكِل المضطرِّ اآلدميَّ الميَت المبحث األوَّ

121 ������������������� المبحث الثَّاني: أْكُل الُمضَطرِّ أحَد أعضائِه

كتاُب اأَلشِربِة

125 ������������ بيِذ ُل: األصُل في األشِربة وأحكاُم الَخمِر والنَّ الباب األوَّ

125 ������������������������������ ُل: األصُل في األشِربِة الفصل األوَّ

128 ������������������������������������ الفصل الثَّاني: أحكاُم الَخمِر

128 ��������������� ُل: تعريُف الَخمِر ُلغًة واصِطلًحا المبحث األوَّ

128 ���� المبحث الثَّاني: ُحكُم ُشرِب الَخمِر والحكمة من تحريمه

ُل: حكم شرب الخمر�������������������������� 128 المطلب األوَّ

128 ������������ ل: حكم الَخمِر الُمتََّخذِة ِمن الِعَنِب الفرع األوَّ

129 �������� الفرع الثَّاني: حكم الَخمِر الُمتََّخذِة ِمن َغيِر الِعَنِب

132 ������������������������� ٍة  المطلب الثَّاني: ُشرُب الَخمِر لُِغصَّ

133 ����������������������� المطلب الثَّالُِث: ُشرُب الَخمِر لَِعَطٍش 

134 ������������������ ابُع: اإلكراُه على ُشرِب الَخمِر  المطلب الرَّ

135 ��������������� المطلب الخامس: الِحكمُة ِمن َتحريِم الَخمِر 

المبحث الثَّالث: نجاسُة الَخمِر ������������������������������ 135
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140 �������������������������������� ُل الَخمِر ابُع: تَخلُّ المبحث الرَّ

َلت بَنفِسها�������������������� 140 ُل: الَخمُر إذا تَخلَّ المطلب األوَّ

141 ��������������� َلت بِعلٍج المطلب الثَّاني: ُحكُم الَخمِر إذا ُخلِّ

َلت بَنقِلها��������������� 144 المطلب الثَّالُِث: ُحكُم الَخمِر إذا ُخلِّ

ابُع: إمساُك الَخمِر للتَّخليِل ���������������������� 146 المطلب الرَّ

148 ��������� المبحث الخامُس: َخلُط الَخمِر بَغيِرها ِمن األطعمِة 

149 ���������������������������������� الفصل الثَّالُِث: أحكاُم األنبَِذِة 

149 ������������������������ بيِذ الُمْسِكِر  ُل: ُحكُم النَّ المبحث األوَّ

152 ��������������������� بيِذ َغيِر الُمسِكِر المبحث الثَّاني: ُحكُم النَّ

بيِب وسائِِر  المبحث الثَّالُِث: الَمطبوُخ ِمن َنبيِذ التَّمِر ونقيِع الزَّ
154 ������������������������������������������������������ األنبَِذِة 

ابع: الَخليطاِن ِمَن األنبَِذِة ������������������������ 156 المبحث الرَّ

وحكم  ماِت،  والُمَنوِّ والُمَنبِّهاِت  راِت  الُمَخدِّ أحكاُم  الثَّاني:  الباب 
159 �������������������������������������� التداوي بالخمر والمخدرات

ِة، والقاِت 159 مَّ بِغ، والشَّ راِت، والتَّ ُل:  حكُم تناوِل المخدِّ الفصل األوَّ

159 ��������������������� راِت  ل: ُحكُم َتناُوِل الُمَخدِّ المبحث األّوَّ

ِة، والقاِت���������� 162 مَّ ْبِغ، والشَّ المبحث الثَّاني: حكُم تناوِل التَّ

162 ����������������� ل: حكُم شرب التبِغ )الدخان( المطلب األوَّ
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164 �������������������������� ِة مَّ المطلب الثَّاني: ُحكُم َتناُوِل الشَّ

المطلب الثَّالث: حكُم تناوِل القاِت�������������������������� 165

َتعاطي  وحكُم  رات  والمخدِّ بالخمِر  التَّداوي  الثَّاني:  الفصل 
167 �������������������������������������� مِة  الُحبوِب الُمَنبِّهِة والُمَنوِّ

راِت���������������� 167 ُل: التداوي بالَخمِر والُمَخدِّ المبحث األوَّ

ُل: التَّداوي بالَخمِر����������������������������� 167 المطلب األوَّ

المطلب الثَّاني: التَّداوي بأدِوَيٍة ُمشَتِملٍة على نِسبٍة ِمن الُكحوِل 
168 �������������������������������������������������������������

169 ��� رٍة المطلب الثَّالُِث: التَّداوي بأدِوَيٍة ُمشَتِملٍة على َموادَّ ُمَخدِّ

171 ������ مِة المبحث الثَّاني: حكُم تعاطي الحبوِب المنبِّهِة والمنوِّ

ِم������������������������������� 173 الباب الثَّالث: ُحكُم اأَلنُسولين والدَّ

ُل: اأَلنُسولين ��������������������������������������� 173 الفصل األوَّ

173 ���������������� ُل: اأَلنُسولين اإلنسانيُّ والبَقريُّ المبحث األوَّ

173 ������������������������ المبحث الثَّاني: اأَلنُسولين الِخنزيريُّ

ُم ��������������������������������������������� 175 الفصل الثَّاني: الدَّ

ْذكيِة كتاب التَّ

بائِِح،  الذَّ في  واألصُل  وأنواعها،  التَّْذكيِة  َتعريُف  ُل:  األوَّ الباب 
كاِة�������������������������������������� 179 ِة الذَّ والِحكمُة ِمن َمشروعيَّ
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ُل: تعريُف التَّْذكيِة، واألصل في الذبائح، والحكمة  الفصل األوَّ
من مشروعية الذكاة��������������������������������������������� 179

179 ������������������������������ ل: تعريُف التذكيِة المبحث األوَّ

بائِِح �������������������������� 179 المبحث الثَّاني: األصُل في الذَّ

كاِة���������������� 181 ِة الذَّ المبحث الثَّالُِث: الِحكَمُة ِمن َمشروعيَّ

الفصل الثَّاني:  أنواُع التَّْذكيِة ������������������������������������ 182

182 ���������������������������� ُة كاُة الختِياريَّ ُل: الذَّ المبحث األوَّ

184 ������������������������� ُة  كاُة الضِطراريَّ المبحث الثَّاني: الذَّ

187 ��������������������������������������� الباب الثاني: أحكاُم التَّْذكيِة 

187 �������� ى  قِة بالَحيواِن الُمَذكَّ ُل: أحكاُم التَّْذكيِة الُمَتَعلِّ الفصل األوَّ

187 �� بِح  ا وقَت الذَّ ى َحيًّ ُل: أن يكوَن الَحيواُن الُمَذكَّ المبحث األوَّ

188 ���������� المبحث الثَّاني: أكُل الحيواِن الَمذبوِح ِمن ِقَبِل َقفاه 

بيحُة الُمَغْلَصمُة ������������������������� 189 المبحث الثَّالُِث: الذَّ

191 �������� َي بعَد َنْثِر َحْشَوتِه  ابُِع: أكُل الَحيواِن إذا ُذكِّ المبحث الرَّ

المبحث الخاِمُس: أكُل الَحيواِن الذي أوَشَك على الَموِت، 
192 �������������������������������������������������� بعَد َتذِكَيتِه 

194 ������������������������������ اِدُس: َذكاُة الَجنيِن المبحث السَّ

ًة������ 194 ا حياًة ُمسَتِقرَّ ُل: َذكاُة الَجنيِن إذا ُأخِرَج َحيًّ المطلب األوَّ
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ًكا كَحَركِة  ًتا، أو متَحرِّ المطلب الثَّاني: ذكاُة الَجنيِن إذا خَرَج َميِّ
194 ���������������������������������������������������� المذبوِح

196 �������������������������������� ْقِط المطلب الثَّالُِث: ذكاُة السَّ

197 ���������������������� ابُِع: ذكاُة الَحيواِن الَبرمائيِّ المبحث السَّ

197 ���������������� ى  ى بَغيِر الُمَذكَّ اِمُن: اشتِباُه الُمَذكَّ المبحث الثَّ

َتِحلُّ  ل  غالُِبها  َبَلٍد  في  ى  الُمَذكَّ اشتِباُه  التَّاِسُع:  المبحث 
ذبائُِحهم����������������������������������������������������� 199

199 ����������� ُمه بِح َسَبٌب ُيَحرِّ المبحث العاِشُر: إذا اجتَمَع مع الذَّ

201 ������� ي خِص الُمَذكِّ قِة بالشَّ الفصل الثَّاني: أحكاُم التَّْذكيِة الُمتَعلِّ

ي عاِقًل���������������������� 201 ُل: أن يكوَن الُمَذكِّ المبحث األوَّ

201 ����������������������������� ُل: َذبيحُة الَمجنوِن المطلب األوَّ

202 ����������������������������� ْكراِن المطلب الثَّاني: َذبيحُة السَّ

203 ������������������������������� ائِِم  المطلب الثَّالُِث: َذبيحُة النَّ

ًزا���������������������� 203 ي ُمَميِّ المبحث الثَّاني: أن يكوَن الُمَذكِّ

ِز������������������������� 203 فِل الُمَميِّ ُل: َذبيحُة الطِّ المطلب األوَّ

204 �������������������� ِز فِل َغيِر الُمَميِّ المطلب الثَّاني: َذبيحُة الطِّ

205 ����������� ا ي ُمسِلًما أو ِكتابيًّ المبحث الثَّالُِث: أن يكوَن الُمَذكِّ

205 �������������������������������� ُل: َذكاُة الُمسِلِم المطلب األوَّ
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205 ������������������������ الفرع األول: ذكاُة الَمرأِة الُمسِلمِة

207 ������������������������ الفرع الثَّاني: ذكاُة الَمرأِة الحائِِض

210 ������������������������������� الفرع الثَّالِث: َذكاُة الُجُنِب 

212 ������������������������������ ابِع: ذكاُة األخَرِس الفرع الرَّ

213 ����������������������������� الفرع الخاِمس: َذكاُة الُخنثى

214 ����������������������������� اِدس: ذكاُة الفاِسِق  الفرع السَّ

ابِع: َذكاُة اأَلعمى������������������������������� 215 الفرع السَّ

215 ����������������������� الفرع الثَّاِمن: إْذُن المالِِك بالتَّْذكيِة 

الفرع التَّاِسع: ُحكُم ما ذَبَحه الُمحِرُم ِمن َصيِد الَبرِّ �������� 217

218 ��������������������������� المطلب الثَّاني: َذكاُة أهِل الِكتاِب

ُل: ُحكُم َذبيحِة أهِل الِكتاِب�������������������� 218 الفرع األوَّ

220 ���������������������� الفرع الثَّاني: َذبيحُة َنصارى الَعَرِب 

الفرع الثَّالِث: ُحكُم َذبيحِة الِكتابيِّ إن لم َيحُضْرها أحٌد 
221 �������������������������������������������� ِمَن الُمسِلميَن

ابِع: َذبيحُة الكتابيِّ أو غيِر الِكتابيِّ إذا انَتَقَل إلى  الفرع الرَّ
222 ������������������������������������������� ِدين كتابيٍّ آَخَر

إلى  انَتَقل  إذا  الِكتابيِّ  َذبيحِة  ُحكُم  األولى:  المسألة 
222 ��������������������������������������� ِدين كتابيٍّ آَخَر 
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المسألة الثانية: ُحكُم َذبيحِة َغيِر الِكتابيِّ إذا انتَقَل إلى 
ديِن أهِل الِكتاِب�������������������������������������� 223

224 ������������� بيحِة لَِغيِر اللِه تعالى ابُِع: ألَّ ُيَهلَّ بالذَّ المبحث الرَّ

نديِق  المبحث الخاِمُس: ُحكُم َذبيحِة الَمجوسيِّ والَوَثنيِّ والزِّ
225 ����������������������������������������������������� والُمرَتدِّ

حوُم الُمسَتوَردُة ِمن أهِل الِكتاِب أو ِمن  اِدُس: اللُّ المبحث السَّ
227 ������������������������������������������������� أهِل األوثاِن

حوُم الُمْسَتوَردُة ِمن أهِل الِكتاِب���������� 227 ُل: اللُّ المطلب األوَّ

229 ��������� حوُم الُمسَتوَردُة ِمن أهِل األوثاِن  المطلب الثَّاني: اللُّ

230 ������ بِح وآَلتِه قُة بَطريقِة الذَّ الفصل الثَّالُِث: أحكاُم التَّْذكيِة الُمَتعلِّ

230 ��������������� ُل: ُحكُم َقطِع الُحْلقوِم والَمِريِء  المبحث األوَّ

ي���������������������������������� 233 ُة الُمَذكِّ المبحث الثَّاني: نيَّ

234 ����������������������� بيحِة المبحث الثَّالُِث: التَّسِميُة على الذَّ

234 ������������������������������� ُل: ُحكُم التَّسِميِة المطلب األوَّ

237 ����������� ِة  بيحِة بَغيِر الَعَربيَّ المطلب الثَّاني: التَّسِميُة على الذَّ

238 ���������������� بيحِة  المطلب الثَّالُِث: َوقُت التَّسِميِة على الذَّ

239 ����� ابِِح ل ِمن َغيِره  ابُِع: أن تكوَن التَّسِميُة ِمَن الذَّ المطلب الرَّ

240 ���� بيحِة المطلب الخاِمُس: أن ُيريَد بالتَّسِميِة التَّسِميَة على الذَّ
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241 ����������� بِح  ِل َوقَت الذَّ اِدُس: التَّسميُة بالُمَسجِّ المطلب السَّ

241 ����� بُح اآلليُّ والتَّسِميُة عنَد َتشغيِل اآللِة  ابُِع: الذَّ المطلب السَّ

243 ���������� ابُِع: َصعُق الَحيواِن بالَكهرباِء َقبَل َذبِحه المبحث الرَّ

َثْقُب  ُثمَّ  َكهرباُء  فيه  ِبماٍء  جاج  الدَّ إمراُر  الخاِمُس:  المبحث 
245 ������������������������������������������������ الُعُنِق بُمَدبٍَّب

245 ���������������������������� يِش بِاْلَماِء اْلَحارِّ مطلٌب: َنْتُف الرِّ

246 �������������������� ابُِع: ما ُيسَتَحبُّ وُيكَرُه عنَد التَّْذكيِة الفصل الرَّ

246 ���������������������� بِح  ُل: ما ُيستَحبُّ ِعنَد الذَّ المبحث األوَّ

ُل: َنْحُر اإلبِِل قائِمًة َمعقولًة َيُدها الُيسرى�������� 246 المطلب األوَّ

248 ����������������������������� ٍة بُح بآلٍة حادَّ المطلب الثَّاني: الذَّ

بيحِة��������������������� 249 المطلب الثَّالُِث: استِقباُل الِقبلِة بالذَّ

250 � بيحِة إلى الَمْذَبِح وإضجاُعها بِرفٍق ابُِع: َسوُق الذَّ المطلب الرَّ

بِح����������������������� 252 المطلب الخاِمُس: إيضاُح َمَحلِّ الذَّ

بِح���������������������������� 253 المبحث الثَّاني: َمكروهاُت الذَّ

253 �� يِن بيَن َيَدِي الَحيواِن َقْبَل َذْبِحه كِّ ُل: إحداُد السِّ المطلب األوَّ

254 �������������� اِة واألخرى َتنُظُر إليها  المطلب الثَّاني: َذبُح الشَّ

255 ������������������� ٍة  ٍة غيِر حادَّ بُح بآلٍة كالَّ المطلب الثَّالُِث: الذَّ

بيحِة أو َقْطُع ُعضٍو منها َقبَل أن َتبُرَد  256 ابُِع: َسْلُخ الذَّ المطلب الرَّ
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ْيِد كتاب الصَّ

ْيِد، وُحْكُمه، وأقساُمه��������������������� 259 ل: تعريُف الصَّ الباب األوَّ

ل : تعريُف الصيِد وحكُمه��������������������������� 259 الفصل األوَّ

259 ������������������������������� ل: تعريُف الصيِد المبحث األوَّ

259 �������������������������������� يِد المبحث الثَّاني : ُحْكُم الصَّ

262 ������������������������������������� ْيِد الفصل الثَّاني: أقساُم الصَّ

262 �������������������������������� يُّ ْيُد الَبرِّ ل: الصَّ المبحث األوَّ

262 ������������������������������ ل: معنى َصْيِد الَبرِّ المطلب األوَّ

262 �������������������������� يِّ المطلب الثَّاني: َصْيُد الَحَرِم الَمكِّ

263 ������������������������ المطلب الثَّالث: َصْيُد الَحَرِم الَمَدنيِّ

264 ������������������������������� ابع: َصْيُد الُمْحِرِم  المطلب الرَّ

264 ������������������������� ل: َصْيُد الُمْحِرِم بنْفِسه الفرع األوَّ

266 ��������������������� ْيُد بأْمٍر ِمَن الُمْحِرِم الفرع الثَّاني: الصَّ

267 ������������� ْيُد بَدللِة الُمْحِرِم وإشارتِه الفرع الثَّالث: الصَّ

ْيِد في  ابع: َدللُة َغيِر الُمْحِرِم للُمْحِرِم على الصَّ  الفرع الرَّ
الَحَرِم���������������������������������������������������� 270

271 ��������������������� المطلب الخامس: َقْتُل الحيواِن الُمْؤذي
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272 ������������������������������ ْيُد الَبْحريُّ المبحث الثَّاني: الصَّ

ل: معَنى َصْيِد البحِر���������������������������� 272 المطلب األوَّ

المطلب الثَّاني: ُحْكُم َصْيِد البحِر���������������������������� 272

275 ������������������������ ائِِد والَمِصيِد وآَلتِه الباب الثَّاني: شروُط الصَّ

ائِِد وما ل ُيشتَرُط��������������� 275 ل: ما ُيشتَرُط في الصَّ الفصل األوَّ

275 ������������������������������ ل: أْن يكوَن عاِقًل المبحث األوَّ

275 ������������������������������ ًزا المبحث الثَّاني: أْن َيكوَن ُمَميِّ

ا�������������������� 276 المبحث الثَّالث: أْن َيُكوَن مْسلًما أو ِكتابيًّ

277 ������������������������������������� مطلٌب: َصْيُد الَمجوسيِّ

279 � ْمِي ووْقُتها ابع: ُحْكُم التَّسميِة عند اإلرساِل أِو الرَّ المبحث الرَّ

279 �������� ْمِي ل: ُحْكُم التَّسميِة عند اإلرساِل أِو الرَّ المطلب األوَّ

282 �������� مِي المطلب الثَّاني: وْقُت التَّسميِة عند اإلرساِل أِو الرَّ

283 ���� ْيَد المبحث الخامس: إرساُل الجاِرحِة أِو اآللِة قاِصًدا الصَّ

285 ����������������������������� ادس: إدراُك الصيِد المبحث السَّ

بعد  ًة  ُمستقرَّ حياًة  ا  َحيًّ ْيَد  الصَّ ُيدِرَك  ل  أْن  ل:  األوَّ المطلب 
285 ����������������������������������������������������� اإلصابِة

ْيِد بدوِن َتقصيٍر منه فمات  َر ذْبُح الصَّ الثَّاني: إذا َتعذَّ المطلب 
َقبَل إمكاِن َذْبِحه��������������������������������������������� 286
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ًتا 287 ْيِد ِمن غيِر َعْدٍو فَوَجده َميِّ المطلب الثَّالث: إذا َمَشى إلى الصَّ

ائِِد أو أَثِره في الَمِصيِد إذا  ابع: ُوجوُد سهِم الصَّ المبحث السَّ
288 ���������������������������������������������������� غاب عنه

290 ������������ مطلٌب: َمن َرَمى َصْيًدا فَأْثَخنه، ُثمَّ رماُه آَخُر فَقَتَله

291 ������������������� ه ْيِد وسماع حسِّ المبحث الثَّامن: ُرؤيُة الصَّ

291 ��������������������������������� ل: رؤيُة الصيِد المطلب األوَّ

292 ���������������� ا ْيِد ِحسًّ ائُِد للصَّ المطلب الثَّاني: إذا َسِمَع الصَّ

ائُِد على مجموعٍة�������������� 294 المبحث التَّاسع: إذا َرَمى الصَّ

الفصل الثَّاني : شروُط الَمِصيِد���������������������������������� 296

296 ����������������� ْيُد ُمباَح األكِل ل: أْن َيكوَن الصَّ المبحث األوَّ

ُيقَدْر  اأَلهليَّاِت فلم  ِمَن  َش  َتَوحَّ ا  الَمِصيُد ممَّ إذا كان  مطلٌب: 
على َذكاتِه��������������������������������������������������� 297

299 �������������������� المبحث الثَّاني: ألَّ َيكوَن ِمن َصْيِد الَحَرِم

299 �� ْيِد َمن ل َيجوُز َصْيُده المبحث الثَّالث: أْن ل ُيشاِرَك في الصَّ

301 ����������� ْيِد وما ل ُيشتَرُط الفصل الثَّالث: ما ُيشتَرُط في آلِة الصَّ

301 ������������ ْيُد باآللِة الجامدِة، وُشروُطها ل: الصَّ المبحث األوَّ

301 ����������������������� دًة ل: أْن َتكوَن اآللُة ُمحدَّ المطلب األوَّ

302 ������ ها فَتْجَرَحه ْيَد بَحدِّ  المطلب الثَّاني: أْن ُتِصيَب اآللُة الصَّ
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يَد  يِد َمسمومًة بما َيقُتُل الصَّ المطلب الثَّالث: ألَّ َتكوَن آَلُة الصَّ
304 ���������������������������������������������������� قبَل اآللِة

ُمباشرًة ول  يَد  ْمُي الصَّ الرَّ أْن ُيصيَب  ابع: اشتِراُط  الرَّ المطلب 
َيْعِدَل عن ِجَهتِه���������������������������������������������� 305

يِد بآلٍة مغصوبٍة����������������� 305 المطلب الخامس: ُحْكُم الصَّ

306 ������������� بكِة واأُلْحُبولِة ادس: الصِطياُد بالشَّ المطلب السَّ

َيُكْن  لم  إذا  واأُلْحُبولِة  بكِة  بالشَّ الصِطياُد  اأُلول:  الفرع 
فيها آلٌة جاِرحٌة������������������������������������������� 306

بكِة واأُلْحُبولِة إذا كان فيها  الثَّاني: الصِطياُد بالشَّ الفرع 
307 ����������������������������������������������� آلٌة جاِرحٌة

308 �������������������������� ابع: الصطياُد بالُبْنُدِق المطلب السَّ

ين���������������������� 308 ل: الصطياُد بُبْنُدِق الطِّ الفرع األوَّ

310 ������������������ صاِص الفرع الثَّاني: الصطياُد بُبْنُدِق الرَّ

ِم���������������� 313 يِد بالَحيواِن الُمَعلَّ المبحث الثَّاني: ُحْكُم الصَّ

يُد بالكلِب اأَلْسَوِد الَبهيِم������������������������ 315 مطلٌب: الصَّ

ْيِد بالحيوان��������������������� 317 المبحث الثَّالث: ُشروُط الصَّ

ًما���������������� 317 ْيِد ُمَعلَّ ل: أْن َيكوَن حيواُن الصَّ المطلب األوَّ

319 �� ِم وما ل ُيشتَرُط يِد الُمَعلَّ المطلب الثَّاني: ما ُيشتَرُط لَحيواِن الصَّ
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319 ����������������������� ل: أْن َيسترِسَل إذا ُأرِسَل الفرع األوَّ

321 ��������������������������� الفرع الثَّاني: أْن َينزِجَر إذا ُزِجر

ُم ذو النَّاِب  ْيِد الُمَعلَّ الفرع الثَّالث: أْن ُيْمِسَك حيواُن الصَّ
باِع لصاحبِه ول َيأُكَل منه�������������������������� 322 ِمَن السِّ

ُم ذو الِمْخَلِب  ْيِد الُمَعلَّ ابع: أْن ُيْمِسَك حيواُن الصَّ الفرع الرَّ
323 ����������������������������������������������� يوِر ِمَن الطُّ

324 ���������� ْيِد الفرع الخامس: إذا َشِرَب الجاِرُح ِمن َدِم الصَّ

ِم ذلك ثلَث  يِد الُمَعلَّ ادس: َتكراُر حيواِن الصَّ الفرع السَّ
اٍت���������������������������������������������������� 324 َمرَّ

يِد، ول َيْخُنَق أو َيقُتَل  ابع: أْن َيْجَرَح حيواُن الصَّ الفرع السَّ
325 �������������������������������������������������� ْدِم بالصَّ

يَد فَقَطَعه نِصَفْيِن أو َقَطع منه ُعضًوا  ابع: إذا َرَمى الصَّ الفصل الرَّ
326 ������������������������������������������� ي وحكم الصيد للتلهِّ

326 �� يَد فَقَطع رأَسه أْو َقَطَعه نِصَفْيِن ل: إذا َرَمى الصَّ المبحث األوَّ

َتْبَق فيه َحياٌة  يِد ُعضٌو ولم  ِمَن الصَّ ُقِطع  الثَّاني: إذا  المبحث 
327 ������������������������������������������������������ ٌة ُمستِقرَّ

ولم  ُعضًوا  منه  فَقَطع  ْيَد  الصَّ َضَرب  إذا  الثَّالث:  المبحث 
َينَفِصْل ُثمَّ مات���������������������������������������������� 328

328 ������������������������������� ي َلهِّ يُد للتَّ ابع: الصَّ المبحث الرَّ
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كتاب الَعقيقِة

333 ��� ل: تعريُف الَعقيقِة، وَتسمَيُتها وُحْكُمها، والِحكمُة منها الباب األوَّ

ل: تعريُف الَعقيقِة وتسميتها������������������������� 333 الفصل األوَّ

333 ������������������������������ ل: تعريُف العقيقِة المبحث األوَّ

333 ���������������������������� المبحث الثَّاني: َتسميُتها بالَعقيقِة

335 ��������������������� الفصل الثَّاني: ُحْكُم الَعقيقِة، والحكمة منها

335 �� ل: حكُم العقيقِة وما ُيعقُّ به عن الذكِر واألنثى المبحث األوَّ

ل: حكُم العقيقِة�������������������������������� 335 المطلب األوَّ

337 ��� المطلب الثَّاني: ما ُيعقُّ به عن الذكِر وما ُيعقُّ به عن األنثى

339 ������� المطلب الثَّالث: هل َتكفي َعقيقٌة واحدٌة عن َتوَءَميِن؟

المبحث الثَّاني: الِحكمُة ِمَن الَعقيقِة�������������������������� 339

341 ���������������������������������������� الباب الثَّاني: أحكاُم الَعقيقِة

ل: شروُط الَعقيقِة، ومن يعق عن المولود������������ 341 الفصل األوَّ

341 ������������������������������ المبحث األول: شروُط الَعقيقِة

341 ��� ِة ل: ُيشتَرُط في الَعقيقِة ما ُيشتَرُط في اأُلضحيَّ المطلب األوَّ

342 ����������� المطلب الثَّاني: أْن َتكوَن الَعقيقُة ِمن َبهيمِة األنعاِم

343 ����������������������� المبحث الثَّاني: َمن يعقُّ عن المولوِد؟
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وحكُم  بثمنِها  ِق  التصدُّ على  العقيقِة  أفضليُة  الثَّاني:  الفصل 
القتراِض لها��������������������������������������������������� 344

344 ������������ ِق بثمنِها ل: الَعقيقُة َأفَضُل ِمَن التَّصدُّ المبحث األوَّ

345 ��������� المبحث الثَّاني: القتراُض للعقيقِة لمن لم يجْد ماًل

345 ������������������������������������ الفصل الثَّالث: وْقُت الَعقيقِة

345 ����������� ابِع ُل: ُحْكُم ذبِح الَعقيقِة في اليوِم السَّ المبحث األوَّ

347 �� ابِع أو َبعَده المبحث الثَّاني: ُحْكُم ذْبِح الَعقيقِة قبَل اليوِم السَّ

بعِة َأْم  اِم السَّ المبحث الثَّالُث: هل ُيحَسُب يوُم الِولدِة ِمَن األيَّ
ل؟���������������������������������������������������������� 348

349 ��������������������������� ابُع: آِخُر وقِت الَعقيقِة المبحث الرَّ

قبَل  مات  إذا  فِل  الطَّ وعِن  ْقِط،  السَّ عِن  الَعقيقُة  ابع:  الرَّ الفصل 
ابِع أو َبعَده، وعن الكبير������������������������������������� 350 السَّ

350 �������������������������� ْقِط ُل: الَعقيقُة عِن السَّ المبحث األوَّ

352 �� ابِع فِل إذا مات قبَل السَّ المبحث الثَّاني: ُحْكُم الَعقيقِة عِن الطِّ

353 �� ابِع فِل لو مات بعَد السَّ المبحث الثَّالُث: ُحْكُم الَعقيقِة عِن الطِّ

355 ��������������������������� ابع: الَعقيقُة عِن الكبيِر المبحث الرَّ

357 ��������������� نا الفصل الخامس: الَعقيقُة عِن اليتيِم وعن ولِد الزِّ

ل: العقيقُة عن اليتيِم���������������������������� 357 المبحث األوَّ
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نا������������������������� 357 المبحث الثَّاني: الَعقيقُة عن ولِد الزِّ

ادس: حكُم اجتماِع العقيقِة مع األضحيِة، والشتراِك  الفصل السَّ
358 ������������������������������������������������������ في العقيقِة

ِة في وقٍت  ل: ُحْكُم اجتماِع الَعقيقِة مع اأُلضحيَّ المبحث األوَّ
واحٍد�������������������������������������������������������� 358

359 �������� المبحث الثَّاني: الشتِراُك في الَعقيقِة ِمَن اإلبِل والبقِر

361 ���� ابع: حكُم كسِر عظاِم العقيقِة، وطبِخها، وتوزيِعها الفصل السَّ

ل: كْسُر ِعظاِم الَعقيقِة��������������������������� 361 المبحث األوَّ

المبحث الثَّاني: ُحْكُم طْبِخ الَعقيقِة��������������������������� 362

المبحث الثَّالث: توزيُع الَعقيقِة وجْعُلها َوليمًة���������������� 362

363 ����������������������� عوِة للَعقيقِة الفصل الثَّامن: ُحْكُم تلبيِة الدَّ

364 �������� خاِر لحِم الَعقيقِة وَبيِع شْيٍء منها الفصل التَّاسع: ُحْكُم ادِّ

364 �������������������� خاِر لحِم الَعقيقِة ُل: ُحْكُم ادِّ المبحث األوَّ

المبحث الثَّاني: َبيُع شْيٍء ِمَن الَعقيقِة������������������������� 364

367 ���������������������� ابِع ِمَن الِولدِة الباب الثالث: ما ُيشَرُع يوَم السَّ

367 ����������������������������������� ُل: تسميُة المولوِد الفصل األوَّ

367 �������������������������� ل: يوُم تسميِة المولوِد المبحث األوَّ

369 ������������������������������� ْقِط المبحث الثَّاني: تسميُة السَّ
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369 ����������������� المبحث الثَّالُث: تسميُة َمن مات بعد الِولدِة

370 ������� ابُع: ما ُيستَحبُّ وُيكَره وَيحُرُم ِمَن األسماِء المبحث الرَّ

370 �� ُل: التَّسميُة باألسماِء المضافِة إلى اللِه عزَّ وجلَّ المطلب األوَّ

371 ���� المطلب الثَّاني: التَّسميُة باألسماِء القبيحِة، وبما فيه َتزكيٌة

371 ������������������� ل: التَّسميُة باألسماِء القبيحِة الفرع األوَّ

الفرع الثَّاني: التَّسميُة بما فيه تزكيٌة������������������������ 372

المطلب الثَّالُث: ما َتحُرُم التَّسميُة به ِمَن األسماِء������������� 372

َد لغيِر اللِه�������������������� 372 ل: التَّسميُة بما ُعبِّ الفرع األوَّ

لطيِن،  الفرع الثَّاني: التَّسميُة بمِلِك الُملوِك، وُسلطاِن السَّ
373 ����������������������������������������������� وشاِهْنشاه

374 ������������������������� َكِر الفصل الثَّاني: َحْلُق َشعِر المولوِد الذَّ

ِة كتاب اأُلضِحيَّ

منها،  والِحْكمة  ُتها،   وَمْشروِعيَّ ِة،  األْضِحيَّ تعريُف  ل:  األوَّ الباب 
وَفْضُلها، وحكمها، وطريقُة تعيينها��������������������������������� 379

من  والِحْكمة  ُتها  وَمْشروِعيَّ ِة  األْضِحيَّ تعريُف  ل:  األوَّ الفصل 
مشروعيَّتها، وَفْضُلها�������������������������������������������� 379

379 ���������������������������� ل: تعريُف األْضِحيَّة المبحث األوَّ

المبحث الثَّاني: مشروعيَّة األْضِحيَّة�������������������������� 379
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380 �������������������������� تِها المبحث الثَّالث: ِحْكمُة َمْشروعيَّ

المبحث الرابع: َفْضُل األْضِحيَّة������������������������������ 381

382 ������������������ الفصل الثَّاني: حكم األْضِحيَّة، وطريقُة تعيينها

ل: ُحْكُم األْضِحيَّة������������������������������ 382 المبحث األوَّ

385 ������������������� ِة الَمنذورِة  المبحث الثَّاني: ُحْكُم األْضِحيَّ

386 �������� ُة عن الَميِِّت استقلًل المبحث الثَّالث: حكم األْضِحيَّ

387 ���� ُق بَثَمنِها ابع: أفضليُة ذبِح األْضِحيَّة من التَصدُّ المبحث الرَّ

388 ������������� ِة  المبحث الخامس: ما يحُصُل به تعييُن األْضِحيَّ

ِة األْضِحيَّة ووقُت األْضِحيَّة�������������� 391 الباب الثَّاني: شروُط صحَّ

391 �������������������������� ل: شروُط صحِة األْضِحيَّة الفصل األوَّ

391 ������������������������� ل: أن تكوَن ِمَن األنعاِم المبحث األوَّ

392 ������ نَّ الُمعَتَبرة َشرًعا المبحث الثَّاني: أن تكوَن قد بلَغِت السِّ

ِمَن  والَجَذِع  والَغَنِم،  والَبَقِر  اإلبِِل  ِمَن  نِيِّ  الثَّ معنى  مطلٌب: 
393 ������������������������������������������������������ ْأِن الضَّ

394 ���� لمُة ِمَن الُعيوِب المانِعِة ِمَن اإلجزاِء المبحث الثَّالث: السَّ

396 ����������� بِح ابع: أن تكوَن التَّضِحيُة في وقِت الذَّ المبحث الرَّ

396 ������������������������������ ُة التَّضحيِة المبحث الخامس: نيَّ

الفصل الثَّاني: وقُت األْضِحيَّة����������������������������������� 397
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ُل وْقِت التَّضحيِة�������������������������� 397 ل: أوَّ المبحث األوَّ

397 ��� ِة قبل ُطلوِع الَفجِر يوَم النَّحِر ل: َذْبُح األْضِحيَّ المطلب األوَّ

397 ������������������� لِة ِة قبل الصَّ المطلب الثَّاني: ذبُح األْضِحيَّ

399 ������������������� ِة المبحث الثَّاني: ابتداُء َوقِت َذبِح األْضِحيَّ

400 ������� ِة في غيِر أْهِل األمصاِر المبحث الثَّالث: وقُت األْضِحيَّ

400 ��������� ابع: َزَمن التَّضحيِة وُحْكُم التَّضحيِة ليًل  المبحث الرَّ

400 ������������������������������ ل: َزَمُن التَّضحيِة  المطلب األوَّ

اِم النَّحِر ���������� 403 المطلب الثَّاني: ُحْكُم التَّضحيِة في ليالي أيَّ

405 �������������������� المبحث الخامس: الُمباَدرُة إلى التَّضِحَيِة

407 ��������������������������� الباب الثَّالث: من آداِب التَّضِحَية وُسَننِها

وَذْبُح  ي،  للُمضحِّ األظفاِر  وتقليُم  َعِر،  الشَّ َحْلُق  ل:  األوَّ الفصل 
َته بَنْفِسه���������������������������������������� 407 ي ُأضحيَّ المضحِّ

َعر وتقليِم األظفار لَِمن أراد  ل: ُحْكُم َحْلِق الشَّ المبحث األوَّ
407 ��������������������������������������������������� َي أن يَضحِّ

َي فأَخَذ ِمن َشَعِره أو  الِفْديِة لَِمن أراَد أن ُيَضحِّ مطلٌب: ُحْكُم 
409 �������������������������������������������������� َم أظفاَره َقلَّ

والستِنابُة  بَنْفِسه،  َته  ُأضحيَّ ي  الُمضحِّ َذْبُح  الثَّاني:  الَمبَحث 
410 ���������������������������������������������������� بِح في الذَّ
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410 ������������������� ل: أن يذَبَح بَنْفِسه إذا استطاَع المطلب األوَّ

المطلب الثَّاني: الستِنابُة في َذْبِح األْضِحيَّة������������������ 410

خاُر ِمَن األْضِحيَّة، وحكُم  الفصل الثَّاني: األكُل واإلطعاُم والدِّ
اِر أجَره منها����������������������������������������� 411 إعطاِء الَجزَّ

411 ����� خاُر ِمَن األْضِحيَّة  ل: األكُل واإلطعاُم والدِّ المبحث األوَّ

اِر ِمَن األْضِحيَّة ثمًنا لَذْبِحه������� 412 المبحث الثاني: إعطاُء الَجزَّ

الفهارس

417 �������������������������������������������������� فهرس المفردات

421 ���������������������������������������� فهرس المراجع والمصادر 
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