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وِمَن الُمشاَهَدةِ أنَّ بعَض
اجوا يَْكرُثُ فيها الصاحلون والُمتَّقون،

 وبعَضها يَِقلِّون فيه، ولقد اْسَتْقَرْينا سبَب ذلك فلم
ُبهاِت، فلُكُّ ناحيٍة ْكِل احَلالِل، أو قِلَِّة تعا الشُّ

َ
ِْدهُ غرَي أ

َ
جن

احِلون فيها،  ْهلِها َكرُثَ الصَّ
َ
َكرُثَ احلِلُّ يف قُوِت أ

وَعْكُسه بَعْكِسه 
ابن حجر اهليتيم

لْك من الطيِّبات
َ
يف تقديم األ

بل العمل الصالح  تنبيٌه بل كنَّه 
ي ُفْثِمُرها؛ ألنَّ  الِغذاَء الطيَِّب يَْصلُُح  هو ا

عليه الَقلُْب واَكَدن؛ فَتْصلُح األعماُل، كما أنَّ الِغذاَء 
اخلبيَث َفْفُسُد به الَقلُْب واَكَدُن؛ 

فَتْفُسُد األعماُل
عبد احلميد ابن باديس
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كلمة اإلدارة

اهللا،  عبد  بن  د  مَّ حمُ الكريم،  نبيِّه  عىل  الم  والسَّ الة  والصَّ العاملني،  ربِّ  هللا  احلمد 
صىلَّ اهللا عليه وعىل آله وصحبه الطَّيِّبني الطَّاهرين، وبعد. 

لِّ األعامل التي جاءت  ت، وأَجَ ه إىل الناس من أعظم املُهامَّ فإنَّ بيان احلقِّ وتبليغَ
ت هبا؛ قال اهللا تعاىل لنبيِّه: ﴿رب زب مب نب ىب  رَ هبا الرشيعة اإلسالميَّة، وأَمَ
خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل   : أيضاً وقال   ،[٦٧ [املائدة:  زت﴾  رت  يب 

مم ىم  يم جن﴾ [آل عمران: ١٨٧].

ة، وأداءَ ذلك  تْ إدارةُ اإلفتاء عىل عاتقها منذ نشأهتا القيامَ بتلك املهمَّ ذَ ولقد أَخَ
ت  دَ مَ فعَ ؛  املجتمعيِّ ودورها  الرشعيَّة،  باملسؤوليَّة  شعورها  من  انطالقاً  الواجب؛ 
وخفي  منها،  التبس  ما  سيَّام  ال  للنَّاس،  وتوضيحها  الرشعيَّة،  األحكام  بيان  إلـى 
تُب  الكُ ونَرشْ  والبيانات،   الفتاو بإصدار  فقامت  منهم؛  كثري  عىل  فيه  احلقِّ  وجه 

رات. وْ ش والدَّ رَ دِ الوِ قْ واملَطْويَّات، وعَ
طْعوم  بمَ يتعلَّق  ما  وتوضيحها؛  بياهنا  ينبغي  التي  األحكام  لِّ  أَجَ من  كان  ولقد 
م؛ ذلك اجلانب  ْرُ ِلُّ منه وما حيَ ، وغري ذلك، وبيان ما حيَ اإلنسان من غذاءٍ أو دواءٍ
 : لَّ ، واهتمَّت به اهتامماً كبرياً؛ قال اهللا عزَّ وجَ ةً تْه الرشيعة عنايةً بالِغَ لَ العظيم الذي أَوْ
نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  ﴿نب 
: ﴿يت رث زث مث نث  ىث﴾  ىث﴾ [البقرة: ١٧٢]. وقال أيضاً
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[األعراف: ١٥٧]. 

اء  فَ اقها، وصَ كيَة النَّفْس وإرشْ زْ ب له أثرٌ عظيمٌ يف تَ ذلك ألنَّ طِيب املَطْعم واملرشْ
عاء. ريته، فضالً عن قبول العبادة والدُّ ة بَصِ وَّ ته وقُ تِنارَ لْب واسْ القَ

هائالً؛  راً  تطوُّ والدوائيَّة  الغذائيَّة  الصناعات  رت  تطوَّ احلالـي،  عرصنا  وفـي 
ات كبرية،  حيث دخلت إليها التكنولوجيا والتقنيات احلديثة، وأحدثت فيها تغريُّ
لِّ  لُها من حيث احلِ لَم أصْ عْ ات التي قد ال يُ واستحدثت فيها كثرياً من املوادِّ واملشتقَّ
ت  رَ ات الكيميائيَّة التي جَ لت بفضل املعاجلَ لُها؛ لكنَّها حتوَّ لَم أَصْ عْ ة، أو يُ مَ أو احلُرْ
تِباسٌ كبريين عىل كثري  ثَ معه اشتباهٌ والْ دَ نات أخر، األمرُ الذي حَ عليها إىل مكوِّ

لِّها وطِيبِها. من الناس يف حِ
هذا  فْع  رَ جتاه  الرشعيَّة  مسؤوليَّتها  ظَم  عِ اإلفتاء  إدارة  استشعرت  فقد  وعليه؛ 
م فيام  ةٍ يف دِينِهِ اللَّبْس وجتليته، وكشف خفائه للناس؛ حتَّى يكونوا عىل بيِّنةٍ وبَصريَ
، أو غري ذلك؛ فقامت بالعديد من األنشطة  يتناولونه أو يستعملونه من غذاءٍ أو دواءٍ
رفت بـ (مؤمترات  د ثالثة مؤمترات؛ عُ قْ العلميَّة خلدمة هذا املوضوع، ومن ذلك عَ
الثالث  املؤمتر  خالل  مت  تقدَّ قد  اإلفتاء  إدارة  وكانت  ماته)،  دْ وخِ احلالل  صناعة 
احلالل؛  بصناعة  يتعلَّق  ما  جتمعُ  احلالل،  لصناعة  موسوعةٍ  لعمل  توصيةٍ  باقرتاح 
لِّ من يعمل يف هذا املجال، وملنع الشذوذ يف األحكام أو األفهام،  ناً لكُ وْ لتكون عَ
رون عىل إدراج هذه التوصية. ـِ نا، فوافق املؤمت نا بام قاله أسالفُ وحتَّى تستيضء أبحاثُ

تقديمه  عىل  جاهدةً  لَت  مِ وعَ ها،  حَ َ رتَ قْ مُ اإلفتاء  إدارة  تبنَّت  أعوام  ثالثة  وبعد 
وحتوي  شتاته،  جتمع  احلالل؛  بصناعة  يتعلَّق  ما  لِّ  لكُ ةٍ  عَ جامِ لْميَّة  عِ كموسوعةٍ 
اجلانب؛  هبذا  يتعلَّق  فيام  اإلسالميَّة  املكتبة  يف  كبريةٍ  ثغرةٍ  لسدِّ  وذلك  متناثراته؛ 
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فكانت هذه املوسوعة املباركة التي بني أيديكم، والتي تعدُّ األُوىلَ من نوعها يف هذا 
الباب. 

العلميِّ  البحث  وحدة  يف  الرشعيِّني  الباحثني  من  فريق  العمل:  هبذا  قام  وقد 
بإدارة اإلفتاء، وهم:

ا) (رئيسً ١- الشيخ/ تركي عيسى املطريي  
ا من خارج وحدة البحث) (عضوً ٢- الشيخ/ عبد العزيز حممد العنزي 

ا) (عضوً د العمر    ٣- د/أيمن حممَّ
ا) (عضوً ٤- الشيخ/ أمحد عبد الوهاب سامل  
ا) (عضوً د العبادي   ٥- د/ رضا فتحي حممَّ
ا) (عضوً ٦- د/ رضا الشحات منترص  

لَّ من شارك فيها خري اجلزاء، وأن ينفع هبا  فنسأل اهللا تعاىل قبوهلا، وأن جيزيَ كُ
يِّد. لِّ ما هو نافع وجَ دِه لتقديم كُ دَ لِه ومَ ضْ نا بفَ دَّ مُ تنا اإلسالميَّة، وأن يَ أُمَّ

إدارة اإلفتاء
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مقدمة الكتاب

ومن  أنفسنا،  ور  رشُ من  باهللا  ونعوذُ  ه،  ونستغفرُ ونستعينُه  ه  نحمدُ هللا،  احلمدَ  إنَّ 
، وأشهدُ أن ال  ، ومن يُضلِلْ فال هادِيَ لهُ لَّ لهُ ضِ ه اهللاُ فال مُ ْدِ سيِّئات أعاملنا، من هيَ

: ا بعدُ ، أمَّ هُ ولُ هُ ورسُ ا عبدُ دً مَّ ، وأنَّ حمُ يكَ لهُ هُ ال رشِ إِله إِالَّ اهللاُ وحدَ
قَهم من  زَ رَ رَ هلم ما فـي األرض؛ فَ خَّ بادِهِ أن سَ م اهللا تعاىل عىل عِ فإنَّ من أجلِّ نِعَ
لَّ ما  م عليهم اخلبائثَ وكُ رَّ ا، يأكلون منها، وينتفعون هبا، وحَ ا، وأباحَ هلم طيِّباهتِ اهتِ ريْ خَ
ر هبم؛ قال تعاىل: ﴿ يت رث زث مث نث  ىث﴾  َ أْنِه إحلاقُ الرضَّ من شَ

[األعراف: ١٥٧].
؛  ألنَّ  مِ اء علـى لزوم تناول الطَّيِّب من املَطْعَ ولقد حثَّت الرشيعة اإلسالميَّة الغرَّ
بِه، وقبولِ دُعائِه،  لْ لوكِهِ، وحياةِ قَ نَويٌّ عىل اإلنسانِ وسُ عْ ٌّ ومَ يسِّ مَ له أثرٌ حِ طيبَ املَطْعَ
هـريرة  أبـي  فعن  ؛  اخلبيثِ م  طْعَ للمَ يِّئ  السَّ األثـرُ  ذلكَ  مـن  ـسِ  كْ العَ وعلـى 
إِنَّ اهللاَ  يِّباً، وَ بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ ؛ إِنَّ اهللاَ طَ َا النَّاسُ : قالَ رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (أَهيُّ ريض اهللا عنه قالَ

: ﴿ري زي مي ني ىي يي جئحئ خئ مئ   الَ قَ ؛ فَ لِنيَ سَ رَ بِهِ املُرْ نِنيَ بِامَ أَمَ مِ رَ املُؤْ أَمَ
: ﴿نب ىب يب رت زت مت نتىت﴾  الَ قَ هئ جب﴾ [املؤمنون: ٥١]،  وَ
 ، بِّ ا رَ ءِ، يَ امَ هِ إِىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ مُ ، يَ َ ربَ عَثَ أَغْ ، أَشْ رَ فَ طِيلُ السَّ لَّ يُ جُ رَ الرَّ مَّ ذَكَ [البقرة: ١٧٢]، ثُ
ابُ  تَجَ أَنَّى يُسْ امِ، فَ رَ يَ بِاحلَ ذِ غُ ، وَ امٌ رَ هُ حَ بَسُ لْ مَ ، وَ امٌ رَ هُ حَ بُ َ رشْ مَ ، وَ امٌ رَ هُ حَ مُ طْعَ مَ ، وَ بِّ ا رَ يَ

.(١)( لِكَ لِذَ
(١)  رواه مسلم (ح١٠١٥).
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علـى  الطيِّبات  من  األَكْل  تقديم  اهللا-: «يف  باديس -رحـمه  ابن  مة  العالَّ يقول 
لْبُ  لُحُ عليه القَ ها؛ ألنَّ الغِذاءَ الطيِّبَ يَصْ رُ ثْمِ العمل الصالح تنبيهٌ عىل أنَّه هو الذي يُ
دُ  سُ فتَفْ ؛  نُ والبَدَ لْبُ  القَ به  دُ  سُ فْ يَ اخلبيثَ  الغِذاءَ  أنَّ  كام   ، األعاملُ لُح  فتَصْ ن؛  والبَدَ

.(١)« األعاملُ
لَّ  قَ وحيث  الصاحلني،  وجود  عىل  عالمةً  ذلك  كان  كثرياً  احلاللُ  كان  وحيثُ 
ةِ الصاحلني؛ قال  تَبِهاتِ كان ذلك عالمةً عىل قِلَّ ثُرَ تعاطي احلرامِ أو املُشْ احلاللُ وكَ
ثُرُ  كْ يَ النواحي  بعضَ  أنَّ  ةِ  دَ املُشاهَ نَ  اهللا-: «ومِ يُّ -رحـمه  اهلَيْتَمِ رٍ  جَ حَ ابنُ  اإلمامُ 
هُ  دْ نا سببَ ذلك فلم نَجِ يْ رَ تَقْ لِّون فيه، ولقد اسْ قِ ها يَ فيها الصاحلون واملُتَّقون، وبعضَ
ثُرَ  لِها كَ لُّ يف قُوتِ أَهْ ثُرَ احلِ لُّ ناحيةٍ كَ ، فكُ بُهاتِ ةِ تعاطي الشُّ ، أو قِلَّ لِ احلَاللِ غريَ أَكْ

ه»(٢). سِ كْ ه بعَ سُ كْ ون فيها، وعَ احلِ الصَّ
الواجبات  من  واجباً  هُ  لُ يستعمِ أو  املُسلمُ  لُه  يأكُ فيام  احلالل  ي  َرِّ حتَ كان  هنا  ومن 

دت يف شأهنا. دَّ ا نصوصُ الرشيعةِ وشَ هتْ دَ ينيَّة التي أَكَّ الدِّ
يَّات،  عها، وتعلُّق كثريٍ من الناس باملادِّ ر الصناعات وتوسُّ مان وتطوُّ م الزَّ ومع تقدُّ
ـام  هَ ساً وَ ل هاجِ كِّ هِ تُشَ ةُ احلَاللِ وإنتاجِ ناعَ ت صِ حَ يع، أَضْ بْح الرسَّ ثِ عن الرِّ والبَحْ
فيها  اعَ  رَ يُ مل  التي  االستهالكِيَّة  املُنْتَجاتِ  النتشارِ  نظراً  املُسلمني؛  نَ  مِ كثريٍ   لد
أو   ، ذائيَّةً املنتجاتُ غِ هذه  ، سواء كانت  احلَاللِ إلنتاج  يَّة  عِ ْ واملَعايِريُ الرشَّ وابِطُ  الضَّ
ةِ  ناعَ صِ بمسائل  االهتامم  من  دَّ  بُ ال  فكان  يل؛  مِ التَّجْ اتِ  رضَ تَحْ سْ مُ حتَّى  أو   ، وائِيَّةً دَ
دِ  واعِ ها مع القَ قِ  تَوافُ دَ ةِ مَ رفَ عْ ا، ومَ تِهَ راسَ ؛ لدِ يعةِ لَامءِ الرشَّ ها عىل عُ ضِ رْ ، وعَ احلاللِ

(١)  جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، عبد احلميد حممد بن باديس (ص٣٥٥).
(٢)  الفتاو الفقهية الكرب، أمحد بن حجر اهليتمي (٣٧٢/٣).
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 ، ْييزُ الطيِّبِ من اخلَبيثِ لُ بذلِكَ متَ يعةُ اإلسالميَّة؛ فيحصُ رهتا الرشَّ وابِطِ التي قرَّ والضَّ
م. رَّ ةُ احلَاللِ من املُحَ رفَ عْ ومَ

يتِ  وَ الكُ بدولةِ  اإلسالميَّةِ  ؤونِ  والشُّ األوقافِ  بوزارةِ  اإلفتاءِ  إدارةِ  من  وإيامناً 
لَتْ موضوعَ  ، أَوْ ؤونِ دِينِهِ هِ بشُ بْصريِ ، وتَ عيةِ املجتمعِ اإلسالميِّ ها املهمِّ يف تَوْ رِ وْ بِدَ
نْ ذلك املبادرةُ إىل  ، ومِ سائِلَ َ من الوَ يَرسَّ لَتْ له ما تَ صناعةِ احلَاللِ اهتامماً كبرياً، وبَذَ
 ، رِّ العُصورِ لامءِ املسلمني علـى مَ َ من فتاو عُ عُ ما تيرسَّ ْمَ يٍّ جيَ سوعِ وْ لٍ مَ مَ ديمِ عَ قَ تَ
، باإلضافة  يْئاته يف العامل العربـيِّ واإلسالميِّ تاءِ وهَ فْ ورِ اإلِ ةِ عن دُ والفتاو الصادِرَ
؛ فكانت  ماتِهِ دْ ةِ احلَاللِ وخِ ناعَ ةِ بصِ قَ لِّ ا املُتعَ هيَّة وتوصياهتِ قْ ع الفِ إىل قَراراتِ املَجامِ

يناها: مَّ ةُ التي سَ كَ ةُ املُبَارَ هذه املوسوعَ
 (موسوعــة صناعــة احلــالل).

 أمهيُة املَْوُسوَعِة وَأْهَداُفها:
ها؛  ١- متثِّل هذه املوسوعةُ إضافةً جديدةً للمكتبة اإلسالميَّة من حيث موضوعُ
احلالل  صناعة  موضوع  إبراز  فـي  والباحثني  لْم  العِ بَة  لَ وطَ لامءِ  العُ هودَ  جُ إنَّ  حيث 
خالل  نقف  ولـم  الباب،  هذا  يف  ئِيَّات  واجلُزْ دات  رَ املُفْ دراسةِ  عىل  تقترصُ  زالت  ال 
احلالل  صناعة  جوانب  تتناول  علميَّة  موسوعةٍ  عىل  اإلسالميَّة  املكتبة  عىل  اطِّالعنا 
بْق  السَّ لنا  يكون  أن  فارتأينا  عة؛  املتنوِّ املختلفة  ا  وجماالهتِ دة،  املتعدِّ ها  جوهِ وُ من 
لْميا يستفيدُ  عاً عِ جِ رْ تِب فيه؛ ليكون مَ ْع شتاتِ ما كُ يف خدمة هذا املوضوع، وحماولة مجَ

. يِّ لْمِ ثِ العِ راكِز البَحْ لْم والباحثون يف اجلامعات ومَ بُ العِ منه طُالَّ
ةً لد مجيع املسلمني اليوم فيام يتعلَّق بكثريٍ  لِحَّ ٢- تلبِّي هذه املوسوعةُ حاجةً مُ
م،  م، وكثريٍ من استعامالهتِ هِ وائِهم ولِباسِ من األحكام الرشعيَّة املتعلِّقة بغِذائِهم ودَ
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ال سيَّام بعد دخول التكنولوجيا احلديثة إىل جمال صناعة احلالل، وإدخال الكثري من 
مات يف الرشيعة اإلسالميَّة. رَّ ات التي ترجع يف أصلها إىل حمُ املوادِّ واملشتقَّ

لِّ  مزيداً من العناية بجانب احلِ ٣- تثريُ موضوعاتُ هذه املوسوعة يف النُّفوس 
نَرشْ  إىل  يؤدِّي  ممَّا  ذلك،  وغري  وامللبوس،  واملرشوب  باملطعوم  يتعلَّق  فيام  ة  مَ واحلُرْ
الرشكاتُ  معه  تضطرُّ  الذي  األمر  املسلمني،  عموم   لد عِها  سُّ وتَوَ احلالل  ثقافة 

ةُ إىل االلتزام بضوابط الرشيعة يف هذا املجال. رَ دِّ ولُ املُصَ ةُ والدُّ املُنْتِجَ
 لد ة  حَ الواضِ وغري  ة  ضَ الغامِ اجلوانب  من  كثري  إلـى  النظر  تُ  فْ ولَ التَّنبيهُ   -٤
واألساليب  قِه،  وطُرُ وجماالته،  احلالل،  بصناعة  يتعلَّق  فيمـا  املسلمني  من  الكثري 

ة فيه. مَ املستخدَ
ة التي تعيش يف املجتمعات غري اإلسالميَّة؛حيث  لِمَ بِيةُ حاجة األقليَّات املُسْ لْ ٥- تَ
يعيشونـه،  الذي  بواقعهم  تتعلَّـق  ومتنوعةٍ  كثريةٍ   فتاو علـى  املوسوعةُ  اشتملت 
يبُ علـى الكثري من اإلشكاالت واالستفسارات التي تتعلَّـق بشؤون طعامهم  وجتُ

ورشاهبم ولباسهم، ودوائهم، وغري ذلك.
من  ومرشوبه،  اإلنسان  بمطعوم  االهتامم  يف  اإلسالميَّة  يعة  الرشَّ ر  وْ دَ إبرازُ   -٦

ت عليها. خالل القواعد والضوابط الرشعيَّة التي أرستها ونصَّ
ليةُ الكثري من اإلشكاالت، واإلجابة عىل العديد من االستفسارات التي  ْ ٧- جتَ

ل صناعة احلالل. قْ دُ عىل العاملني يف حَ رِ تَ
  منهُج الَعَمل يف املَْوسوَعة:

سار العمل يف هذه املوسوعة وفق املنهجية التالية:
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لامء املذاهب األربعة منذ القرن الثاين اهلجري،  ْع الفتاو الصادرة عن عُ ١- مجَ
ر عن دور اإلفتاء وهيئات  دَ ع ما صَ ـمْ حسب ما وقع حتت أيدينا منها، وكذلك جَ
ين  لامء املُعتربَ ، باإلضافة إىل فتاو العُ الفتو الرسميَّة يف العامل العريبِّ واإلسالميِّ
عـن  الصادرة  والتوصيـات  والقرارات  واملعارصيـن،  ريـن  واملتأخِّ مـني  املتقدِّ من 

املجامع الفقهيَّة واملؤمترات العلميَّة.
تيب الفتاو يف الباب الواحد وما يندرج حتته من تقسيامت ترتيباً زمنيا،  ٢- تَرْ

وذلك عىل النحو التايل:
 أ  - الفتاو الصادرة عن دور الفتو وهيئاهتا؛ وذلك حسب تاريخ نشأهتا، 

ر هبا املوضوع إذا وجدت. دِّ باستثناء الفتاو الكويتية؛ فإنَّنا نُصَ
ين،  املعارصِ ثمَّ  رين،  املتأخِّ ثمَّ  مني،  املتقدِّ العلمـاء  عن  الصادرة   الفتاو ب- 

وذلك حسب تواريخ وفياهتم.
جـ- القراراتُ والتوصياتُ الصادرة عن املجامع الفقهيَّة، واملؤمترات العلميَّة.

نْونةُ الفتاو والقرارات والتوصيات بام يناسب موضوعها يف الباب الذي  ٣- عَ
تِّبها متتاليةً حسب ترتيبها  نا نُرَ دت الفتاو يف املوضوع؛ فإنَّ جت فيه، إالَّ إذا تعدَّ أُدْرِ

. ، مع تصديرها بعنوان واحدٍ قبل الفتو األُوىلَ الزمنيِّ
بعبارة  اجلواب  ونصِّ  (السؤال)،  بعبارة   الفتو يف  السؤال  نصِّ  تصديرُ   -٤
بني  لـها  فنضع  سؤال؛  غري  من  املصدر  فـي  دَت  رَ وَ التي   الفتاو ا  أمَّ (اجلواب). 
عن  ادرة  الصَّ والتوصياتُ  القراراتُ  ا  وأمَّ موضوعها.  يناسب  سؤاالً  معقوفتني 

ر بسؤال. ها كام هي، من غري أن تُصدَّ رُ كُ املجامع الفقهيَّة واملؤمترات؛ فإنَّنا نَذْ
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إجابته  مع  سؤالٍ  لِّ  كُ بإدراج  الواحدة،   الفتو يف  دة  املتعدِّ األسئلة  لُ  فَصْ  -٥
عِها حتت ما يناسب موضوعها. ضْ ستَقِال عن األصل، ووَ مُ

بداية  من  لٍ  لْسِ تَسَ مُ برقم  والتوصيات  والقرارات   الفتاو جـميع  قيمُ  رْ تَ  -٦
املوسوعة حتَّى هنايتها.

٧- متييزُ جـميع األسئلة باللَّون األحـمر، وجـميع األجوبة باللَّون األسود.
إىل  بإحالتها  املوسوعة  يف  الواردة  والتوصيات  والقرارات   الفتاو توثيقُ   -٨

ر رقم الفتو، أو رقم اجلزء والصفحة. ت منه، مع ذِكْ ذَ املصدر الذي أُخِ
٩- االكتفاءُ بإحالةِ الفتاو املنقولَة عن املواقع الرسميَّة للمفتني املعارصين عىل 

شبكة االنرتنت إىل املوقع الرسميِّ للمفتي نفسه.
ها يف الباب الذي  ١٠- إحالةُ الفتاو ذات املوضوع املشرتك؛ وذلك بإثبات نصِّ
ر اإلحالة إىل ذلك املوضع يف األبواب األُخر املرتبطة  ناسبها، واالقتصار عىل ذِكْ يُ
هبا، وذلك بوضع عبارة: «انظر: فتو رقم (   )». فإن كانت الفتو ذات املوضوع 
نا نرتك  املشرتك هلا نظائر كثرية يف الباب اآلخر، أو كانت الزيادة قليلة الفائدة، فإنَّ

اإلحالة إليها.
١١- املحافظةُ عىل نصِّ الفتو كام هو دون زيادة أو نقصان، إالَّ يف احلاالت 

التالية:
هبا؛  ياق  السِّ يستقيم  ال  عبارةٍ  أو  كلمةٍ  يف  تصحيفٍ  أو   ، خطإٍ لغويٍّ وجودُ  أ  - 
قة، أو املخطوطات، أو أيَّة مصادر  جوع إىل الطبعات املُحقَّ بُه بالرُّ فإنَّنا نصوِّ

ثْبِت الصواب بني معقوفتني [    ]. أُخر نقلت الفتو، ونُ
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تستلزم  أو  بإضافتها،  إالَّ   الفتو سياق  يستقيمُ  ال  عبارةٍ  أو  كلمةٍ  إضافةُ  ب- 
عِها بني معقوفتني [   ]. ضْ ثْبِتُها مع وَ معرفة نسبة القول إىل قائله؛ فإنَّنا نُ

بصناعة  يتعلَّق  ال  ممَّا  اجلواب  أو  السؤال  نصِّ  يف  دَت  رَ وَ عبارةٍ  أيِّ  حذفُ  جـ- 
وال   ،الفتو موضوع  خيدم  ال  استطراداً  كان  ما  وكذا   ،- احلالل -غالباً

عِ ثالثِ نقاطٍ (...) مكانه للداللة عىل احلذف. ضْ ِلُّ بسياقها، مع وَ خيُ
عِها بني قوسني  ضْ م املصحف (العثامين)، مع وَ سْ ١٢- كتابة اآليات القرآنيَّة برَ

ر اسم السورة ورقم اآلية. كْ رين ﴿ ﴾، وتوثيقها بذِ مزهَّ
لِيَّني  الَ عِها بني قوسني هِ ضْ ل، مع وَ كْ ١٣- ضبط األحاديث النبويَّة واآلثار بالشَّ
مة املوسوعة  ق، من غري ختريج هلا، اكتفاءً بام جاء يف مقدِّ (  )، ومتييزها بخط مغمَّ
نصِّ  يف  جاً  رَّ خمُ ورد  ما  ا  أمَّ احلالل).  صناعة  يف  الواردة  (األحاديث  مبحث  حتت 

.ت منه الفتو ذَ الفتو، فهو منقول كام جاء من املصدر الذي أُخِ
عنوان  حتت  املوسوعة  مة  مقدِّ يف  دَت  رَ وَ التي  واآلثارِ  األحاديثِ  ْريجُ  ختَ  -١٤

(األحاديث واآلثار الواردة يف صناعة احلالل)، وذلك عىل النحو التايل:
سلِم، إذا كان احلديثُ أو األثرُ فيهام أو يف  أ  - االكتفاءُ بصحيحي البخاريِّ ومُ

أحدمها.
أو  احلديثُ  يكن  مل  إذا  األربعة،  نن  والسُّ أحـمد  اإلمام  مسند  من  التخريجُ  ب- 

األثرُ يف الصحيحني أو يف أحدمها.
نَّة النبويَّة إذا مل يكن احلديثُ أو األثرُ يف مسند  جـ- التخريجُ من بقيَّة مصادر السًُّ

نن األربعة. اإلمام أحـمد أو السُّ
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بخطٍّ  املوسوعة  يف  الواردة  واألُصوليَّة  الفقهيَّة  وابِطِ  والضَّ دِ  القواعِ متييزُ   -١٥
الليَّني (   ). عِها بني قوسني هِ ضْ ق، مع وَ مَّ غَ مُ

دَت يف ثنايا الفتاو بني قوسني  رَ تُب التي وَ نَّفات والكُ عُ أسامء املُصَ ضْ ١٦- وَ
هالليَّني (   ) بدون تغميق؛ متييزاً هلا.

يف  دَت  رَ وَ التي  الغريبة  األلفاظ  من  وتوضيح  بيان  إىل  حيتاج  بام  التعريفُ   -١٧
املوسوعة.

لْميَّة، وهي: ييلُ املوسوعةِ ببعض الفهارس العِ ١٨- تَذْ
وابِطِ الفقهيَّة واألُصوليَّة الواردة يف املوسوعة. دِ والضَّ أ - فهرسُ القواعِ

فة يف املوسوعة. ب - فهرسُ األلفاظ واملصطلحات املُعرَّ
جـ- فهرسُ املصادر واملراجع.

د  - فهرسُ عناوين الفتاو الواردة يف املوسوعة.
ُة الَعَمل يف املَْوسوَعة:   ُخطَّ

بةً ترتيباً فقهيا: َ باباً مرتَّ رشَ دَ عَ يَّة، وأَحَ لْمِ مة عِ قدِّ  تقسيمُ املوسوعة إىل مُ رَ جَ
مة؛ فاشتملت عىل ما ييل: ا املُقدِّ * أمَّ

- أمهيَّة هذه املوسوعة، ومنهج العمل فيها، وخطَّة العمل.
وابِطُه. وب وضَ - عنايةُ اإلسالمِ باملَطْعوم واملَرشْ

ةِ احلالل. ناعَ - دورُ إدارة اإلفتاءِ يف صِ
- اآلياتُ الواردةُ يف صناعةِ احلالل.
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- األحاديثُ واآلثارُ الواردةُ يف صناعة احلالل.

ة يف صناعة احلالل. همَّ - مصطلحاتٌ وألفاظٌ مُ
ا أبواب املوسوعة؛ فقد جاءت يف أحد عرش باباً، وذلك عىل النحو التايل: * أمَّ

ة. - الباب األول: الفتاو يف األَطْعِمَ
بَة. ِ - الباب الثاين: الفتاو يف األَرشْ

كِيَة. - الباب الثالث: الفتاو يف التَّذْ
- الباب الرابع: الفتاو يف اآلنِيَة.

- الباب اخلامس: الفتاو يف الطَّهارة والنَّجاسة.
ات. رات واملُفرتِّ - الباب السادس: الفتاو يف املُخدِّ

- الباب السابع: الفتاو يف املوادِّ املضافَة.
- الباب الثامن: الفتاو يف الطبِّ والتَّداوي.

ات التَّجميل. - الباب التاسع: الفتاو يف مُستحرضَ
ينة. - الباب العارش: الفتاو يف اللِّباس والزِّ

قات. تفرِّ - الباب احلادي عرش: فتاو مُ
: نسأل اهللا العيلَّ القدير أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن  وختاماً
لَل  رَ لنا ما وقع فيه من الزَّ غفِ ل به موازيننا، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني، وأن يَ ثَقِّ يُ
نا ومن  سِ نْ أَنْفُ ه، وما كان غري ذلك فمِ دَ حْ نَ اهللا وَ واخلَطَأ، فام كان من صوابٍ فمِ
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يطان، واهللا ورسولُه منه بَريئان.  الشَّ
وآخرُ دعوانا أنِ احلمدُ هللا ربِّ العاملني

د وعلـى آله وصحبه أجـمعني مَّ وصلَّـى اهللاُ عىل نبيِّنا حمُ
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تعريف صناعة احلالل

عدُّ مُصطَلَحُ (صناعة احلالل) من املُصطَلَحات احلديثة؛ ولذا لـم نقف -بعد  يُ
وقد  واملراجع.  املصادر  من  أيدينا  بني  فيام  لـه  تعريفٍ  علـى   - يصِّ والتَّقَ ث  البَحْ
جُ حتت هذا  رِ نْدَ ر املوضوعات التي تَ وُّ فْقَ تَصَ بٍ له وَ ناسِ ع تعريفٍ مُ ضْ اجتهدنا يف وَ

املفهوم.
من  وحالل)  يْه (صناعة،  دَ رَ فْ بمُ ف  نُعرِّ أن  الً  أوَّ ينبغي  طَلَح  املُصْ هذا  ولتعريف 
النحو  عىل  وذلك  منهام؛  بٍ  ركَّ مُ طَلَحٍ  صْ كمُ فه  نعرِّ ثمَّ   ، واالصطالحُ اللُّغةُ  حيث 

التايل:
أوًَّال: تعريف «صناعة احلالل» باعتبار ُمْفردْيه:

: ناعة» لغةً واصطالحاً أ- تعريف «الصِّ
ه  نَعَ ال: صَ قَ ، يُ ةُ نْعَ هُ الصَّ لُ مَ عَ انع، وَ فة الصَّ رْ ؛ اسمٌ حلِِ : مصدر صنَعَ  الصِّ ناعة لغةً
لَه. ومنه قول اهللا تعاىل: ﴿مه ٰه جي حي  مِ : عَ نْعٌ نوعٌ وصُ صْ وَ مَ هُ نْعاً، فَ ه صُ نَعُ يَصْ

خي ميهي ﴾ [النمل: ٨٨](١).
غريه،  أو  استدالليا  كان  سواء   ، لُ جُ الرُّ هُ  سَ مارَ علمٍ  «كلُّ  هي  طِالح:  االصْ ويف 

فَة له»(٢). رْ حتَّى صارَ كاحلِ
ذلك  منه  املقصودُ  ويكون  ل،  مَ العَ بكيفيَّة  املُتعلِّق  لْمُ  العِ «هي   : يُّ التَّهانَوِ وقال 
(١)  انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري (١٢٤٥/٣)،  لسان العرب البن منظور (٢٠٨/٨)، القاموس املحيط 

للفريوزآبادي (٧٣٩) مادة: (صنع).
(٢)  الكليات للكفوي (ص٥٤٤).
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ه،  قْ الفِ لْم  كعِ ال؛  أو  ونحوها،  ةِ  ياطَ كاخلِ ل؛  مَ العَ ةِ  لَ زاوَ بمُ حصل  سواء  ل،  مَ العَ
لَة  زاوَ ليَّة، ونحوها ممَّا ال حاجة فيه إىل حصوله إىل مُ مَ ة العَ مَ كْ و، واحلِ واملَنْطِق، والنَّحْ

امل»(١). األَعْ
 : ب- تعريف «احلـالل» لغةً واصطالحاً

؛ خالف ما  اللٌ ال فهو حَ ِلُّ حِ ءَ حيَ لَّ اليشَّ ن حَ ، مِ امِ َرَ يضُ احلْ ة: نَقِ اللُ يف اللُّغَ احلَ
 .(٢) الالً ه حَ دَّ : عَ لَّ اليشءَ تَحَ . واسْ الالً هُ حَ تُهُ لَ لْ عَ ، جَ ءَ هُ اليشَّ لَلت لَ : أَحْ الُ قَ . يُ مَ رُ حَ

ه(٣). لَّ دليلٌ عىل حتريمِ دُ ح:  هو ما لـم يَ طِالَ ويف االصْ
ثانيًا: تعريف «صناعة احلالل» باعتبار التركيب:

ف مصطلح «صناعة احلالل» بأنَّه:  من خالل ما سبق نستطيع أنَّ نعرِّ
أو  نْتَجاتٍ  مُ لتقديم  هاتٍ  جِ ة  دَّ عِ هبا  تقوم  التي  واإلجراءاتِ  طَةِ  األنشِ [جمموعةُ 

.[ يَّةِ المِ ةِ اإلسْ يعَ وابِطِ الرشَّ عايريِ وضَ ، تتوافقُ مع مَ ماتٍ دْ خِ
دُ به تلك األنشطة املتعلِّقة بوضع املواصفات  فقولنا: (جمموعة األنشطة): يُقصَ
يِّنات  واملقايسات، واملعايري، وما يتعلَّق بمراقبة خطوط اإلنتاج واألداء، وفحص العَ
واملوادِّ املستخدمة يف التَّصنيع، وإصدارا شهادات االعتامد للمراكز واجلهات املانحة 

لشهادات احلالل، وغري ذلك.
نِيَّة بالقيام بتلك األنشطة؛ كهيئات  دُ به اجلهات املَعْ ة جهات): يُقصَ وقولنا: (عدَّ

(١)  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (١٠٩٧/٢).
.( (٢)  انظر: لسان العرب (١٦٧/١١)، املصباح املنري للفيومي (١٤٧/١) مادة: (حلَّ
(٣)  انظر: البحر املحيط للزركيش (١٢٨/١)، املنثور يف القواعد للزركيش (٧٠/٢).
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قابـة الرشعيَّـة، وجهـات اعتامد مراكـز منـح  ة واملواصفـات، وهيئـات الرَّ يِسَ األقْ
قابة عىل التصنيع  شهادات احلالل، واجلهات املانحة لشهادات احلالل، وجهات الرَّ

وخطوط اإلنتاج، وغري ذلك.
 ، ذاءٍ نَّع من غِ نتَج ويُصَ لُّ ما يُ دُ به كُ وقولنا: (لتقديم منتجات أو خدمات): يُقصَ
، وغريها ممَّا هو داخلٌ يف استعامالت املستهلك، وكذا  ، وموادَّ جتميلٍ ، ولِباسٍ ودواءٍ
 ، قة، والتمويل املرصفـيِّ نْدَ ماتٍ تتعلَّق بمجال السياحة، والفَ دْ م له من خِ دَّ قَ لُّ ما يُ كُ

واالستثامر، وغري ذلك.
بِطَ  نْضَ دُ به: أن تَ وقولنا: (تتوافق مع معايري وضوابط الرشيعة اإلسالمية) يُقصَ
رهتا قواعدها؛ فال  يعة اإلسالمية، وقرَّ وابِط التي جاءت هبا الرشَّ تلك األنشطة بالضَّ

ها.  الِفُ تشتمل عىل يشءٍ ممَّا خيُ
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واء 
َّ
عنايةُ اإلسالمِ بالغِذاء والد
وضوابطها الشَّرعيَّة

؛ تُعنَى  ةٌ جامعةٌ ا رشيعةٌ عامَّ إنَّ من حماسن الرشيعة اإلسالميَّة التي متيَّزت هبا أهنَّ
، بام يضمن  ها إىل اهللا عزَّ وجلَّ ريْ ببيان وتوضيح ما حتتاج إليه النفس البرشيَّة يف سَ

هلا طِيبَ دنياها، وسعادةَ أُخراها.
تها الرشيعةُ عنايتها، واهتمَّت هبا اهتامماً بالغاً،  لَ ومن اجلوانب العظيمة التي أَوْ
وتَطَـبُّبِه  ينَتِه،  وزِ ه  ولِباسِ وبِه،  ومَرشْ اإلنسان  طْعومِ  مَ يف  واحلرام  باحلالل  يتعلَّق  ما 
لِه، ومن  وتَداويه؛ حيث حرصت غاية احلرص عىل كونه حالالً طيِّباً؛ من جهة أَصْ

بِه(١). سْ جهة كَ
ولقد حثَّت الرشيعة عىل ذلك وأمرت به فـي نصوص كثرية؛وذلك عىل النحو 

التايل:
وب: : املَطْعومِ واملَرشْ الً أوَّ

لقد تضافرت النصوص الرشعيَّة التي تأمر املسلم وحتثُّه عىل تناول الطيِّب من 
: ﴿نب املطعوم واملرشوب، واجتناب اخلبيث منه؛ ومن ذلك: قول اهللا عزَّ وجلَّ
ىث﴾  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب   

مئ   خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ﴿ري  وعال:  جلَّ  وقوله   .[١٧٢ [البقرة: 
ست أسامؤه: ﴿يت رث زث مث  هئ جب﴾ [املؤمنون: ٥١]. وقوله تقدَّ

نث  ىث﴾ [األعراف: ١٥٧].
(١)  انظر: املسالك يف رشح موطأ مالك للقايض ابن العريب (٣٧٣/٧)، تفسري السعدي (ص٨٠).
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بَلُ إِالَّ  قْ يِّبٌ الَ يَ َا النَّاسُ إِنَّ اهللا طَ وعن أيب هريرة ÷ قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ( أَهيُّ
: ﴿ري زي مي ني ىي يي  الَ قَ ؛ فَ لِنيَ سَ رَ بِهِ املْرْ نِنيَ بِامَ أَمَ مِ رَ املْؤْ إِنَّ اهللا أَمَ يِّبًا، وَ طَ
: ﴿نب ىب يب رت زت مت نت ىت الَ قَ جئحئ خئ مئ  هئ جب﴾، وَ

 ، َ ربَ أَغْ عَثَ  أَشْ رَ  فَ السَّ طِيلُ  يُ لَ  جُ الرَّ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ ىث﴾.  نث  مث  زث  رث  يت    

 ، امٌ رَ هُ حَ بَسُ لْ مَ ، وَ امٌ رَ هُ حَ بُ َ رشْ مَ ، وَ امٌ رَ هُ حَ مُ طْعَ مَ ، وَ بِّ ا رَ ، يَ بِّ ا رَ ءِ، يَ امَ هِ إِىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ مُ يَ
؟)(١). لِكَ ابُ لِذَ تَجَ أَنَّى يُسْ ، فَ امِ رَ يَ بِاحلْ ذِ غُ وَ

فاء  ب له أثرٌ عظيمٌ يف تزكية النَّفس وإرشاقها، وصَ م واملَرشْ ذلك ألنَّ طِيب املَطْعَ
؛  عاء، وعكسه صحيحٌ الً عن قبول العبادة والدُّ ة بصريته، فَضْ لْب واستنارته وقوَّ القَ
لَّه؛ يقول ابن كثري رمحه اهللا: «واألَكلُ من  ب يمنع ذلك كُ َ م واملَرشْ بْث املَطْعَ فإنَّ خُ
عاء  الدُّ بولَ  قَ نعُ  مْ يَ احلرامِ  من  األَكلَ  أنَّ  كام  ةِ،  والعبادَ عاءِ  الدُّ بُّلِ  لتَقَ ببٌ  سَ احلالل 
يَّبًا...)»(٢). بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ َا النَّاسُ إِنَّ اهللا طَ ةِ؛ كام جاء يف احلديث: (... أَهيُّ بادَ والعِ
بَلُ إِالَّ  قْ يِّبٌ الَ يَ اىلَ طَ عَ بٍ رمحه اهللا -تعليقاً عىل حديث (إِنَّ اهللا تَ جَ  ويقول ابن رَ
يَّبًا) -: «ويف هذا احلديث إشارةٌ إىل أنَّه ال يقبل العملُ وال يزكو إالَّ بأكل احلالل،  طَ
بولَه ؛ فإنَّه قال بعد تقريره (إنَّ اهللا ال يقبلُ  ، ويمنع قَ د العملَ سِ فْ وأنَّ أَكْل احلرام يُ

): إنَّ اهللا أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني، فقال: ﴿ري زي مي ني ىي  إالَّ طيِّباً
واملراد  مت نت ىت﴾.  زت  يب رت  ىب  ﴿نب  وقال:  جئحئ﴾،  يي 
هبذا: أنَّ الرسل وأُممهم مأمورون باألَكْل من الطيِّبات التي هي احلالل، وبالعمل 
 ، لُ غري حاللٍ ، فإذا كان األَكْ الصالح، فام دام األَكْل حالالً، فالعملُ صالحٌ مقبولٌ
تقبَّل مع  عاء، وأنَّه كيف يُ فكيف يكون العمل مقبوالً؟ وما ذكره بعد ذلك من الدُّ

(١)  سبق خترجيه (ص١١).
(٢)  تفسري ابن كثري (٤٨٠/١-٤٨١).
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بولِ األعامل مع التغذية باحلرام»(١). احلرام، فهو مثالٌ الستبعاد قَ
أْكولِه -كام ثبت ذلك-   وأيضاً؛ فإنَّ سلوكَ اإلنسان وأخالقَه يتأثَّران بسلوك مَ
؛ كذوات األنياب  اسُ دوانُ واالفْرتِ يُ والعُ وبعض احليوانات أو الطيور طبيعتُها البَغْ
ة؛ كاخلنزير، والتشبُّه بسلوك هذه أو  ريْ ةُ الغَ ةُ وقلَّ دَ أو املخالب، وبعضها طبيعتُه البَالَ
متُها ظاهرةً يف  كْ تلك ممَّا ال ترضاه الرشيعة ألهلها واملنتسبني إليها؛ ولذا كانت حِ
لَّ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّهي عن تناول مثل هذه احليوانات؛ يقول ابن تيمية رحـمه اهللا: «فأحَ
الطَّري؛  من  ْلَبٍ  خمِ ذي  لِّ  كُ وَ باع  السِّ من  نابٍ  ذي  لِّ  كُ ثلَ  مِ اخلبائِثَ  م  رَّ وحَ الطَّيِّبات 
أخالقهم  يف  صار  ي-  تذِ بِاملُغْ بيهٌ  شَ النَّاسُ -والغاذِي  لَها  أَكَ فإذا  يةٌ  باغِ ةٌ  عاديَ ا  فإهنَّ

 .(٢)« وانُ دْ يُ والعُ بٌ من أخالق هذه البَهائِم وهو البَغْ وْ شَ
ها  بْحِ بل إنَّ ما حيلُّ من هذه احليوانات والطيور اعتنى اإلسالم عنايةً كبريةً بكيفيَّة ذَ
نَناً وآداباً؛ ومن  ؛ فاشرتط لذلك رشوطاً، وسنَّ هلا سُ كِيَتها؛ حتَّى تكون حالالً وتَذْ

ي؛ بأن يكون مسلامً أو كتابيا؛ قال تعاىل: ﴿حج مج جح  ليَّة املذكِّ ذلك: اشرتاطه أَهْ
اشرتاطه  ومنها:   .[٥ [املائدة:  جضحض﴾  مص  خص  حص   مس   خس  حس  جس  محجخمخ 
التسمية عىل الذبيحة؛ فقال جلَّ ثناؤه: ﴿ جل حل خل مل هل جم حم خم مم
 جن﴾ [األنعام: ٨١١]. ومنها: اشرتاطه إهنار الدم؛ وذلك بقطع احللقوم، واملريء، 

لُوا  كُ ، فَ يْهِ لَ مُ اهللاَِّ عَ كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ َرَ الدَّ ا أَهنْ والودجني، باآللة القاطعة؛ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
  دَ مُ : فَ رُ ا الظُّفُ أَمَّ ، وَ عَظْمٌ : فَ نُّ ا السِّ ، أَمَّ لِكَ نْ ذَ مْ عَ ثُكُ دِّ أُحَ سَ ، وَ رَ الظُّفُ ، وَ نَّ لَيْسَ السِّ
سٍ  اد بن أَوْ )(٣). ومنها: اإلحسان إىل الذبيحة وإراحتها عند الذبح؛ فعن شدَّ ةِ بَشَ احلَ

(١)  جامع العلوم واحلكم (ص١٠٠).
.(١٧٩/١٧) (٢)  جمموع الفتاو

(٣)  رواه البخاري (ح٢٥٠٧)، ومسلم (ح١٩٦٨).
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لِّ  ىلَ كُ انَ عَ سَ تَبَ اإلِحْ : إِنَّ اهللاَ كَ الَ ولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ نْ رَ امَ عَ ظْتُهُ فِ ÷ قال: (ثِنْتَانِ حَ
ـمْ  كُ دُ دَّ أَحَ لْـيُحِ ، وَ بْـحَ وا الذَّ نـُ سِ ـأَحْ تُمْ فَ بَحْ ا ذَ إِذَ ، وَ ةَ تْلَ نُوا القِ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ءٍ، فَ ْ يشَ

.(١)( تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ ، فَ هُ تَ رَ فْ شَ
لة يف هذا املوسوعة املباركة. وغري ذلك من األمور التي جاءت مفصَّ

ينة: : اللِّباس والزِّ ثانياً
املسلم  فحثَّت  ينَة،  والزِّ باللِّباس  يتعلَّق  بام  عظيمةً  عنايةً  أيضاً  الرشيعةُ  اعتنت 

نَ اهليئة؛ فقال تعاىل: ﴿مل ىل يل جم  سَ ابتداءً عىل أن يكون جـميلَ املنظر، حَ
حم خم مم﴾ [األعراف: ٣١]، وعن عبد اهللا بن مسعود ÷ عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (الَ 
ِبُّ  حيُ لَ  جُ الرَّ إِنَّ   : لٌ جُ رَ الَ  قَ  . ٍ كِربْ نْ  مِ ةٍ  رَّ ذَ الُ  ثْقَ مِ بِهِ  لْ قَ ي  فـِ انَ  كَ نْ  مَ نَّةَ  اجلَ لُ  خُ دْ يَ
 ُ الكِربْ  ، لَ امَ اجلَ ِبُّ  حيُ يلٌ  ـمِ جَ اهللاَ  إِنَّ   : الَ قَ  . نَةً سَ حَ هُ  لُ عْ نَ وَ نًا  سَ حَ هُ  بُ وْ ثَ ونَ  يَكُ أَنْ 
لَّ ما يتمتَّعون به من  لَقَ هلم كُ )(٢)، ولقد امتنَّ اهللا عباده بأنْ خَ طُ النَّاسِ مْ غَ ، وَ قِّ بَطَرُ احلَ
؛ فقال جلَّ ثناؤه: ﴿رئ زئ مئ نئ ىئ يئ  رب زب مب﴾  ينَةٍ لِباسٍ وزِ
ها  لَقَ خَ التي  الزينة  تلك  م  رَّ حَ من  عىل  أنكر  احلكيم  الشارع  إنَّ  بل   .[٢٦ [األعراف: 
اله: ﴿ىه يه جي حي خي  مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى﴾  لعبادِه؛ فقال جلَّ فـي عُ

[األعراف: ٣٢].

استثناه  ما  إالَّ  لُّ  احلِ فيه  األصل  أنَّ  فبيَّنت  اجلانب؛  هذا  يف  الرشيعة  لت  فصَّ ثمَّ 
بن  حذيفة   رو ما  ذلك:  ومن  ؛  عظيمةٍ دَ  ومقاصِ مٍ  كَ حلِ عنه  يَ  فنُهِ ليل؛  الدَّ
الَ  وَ يـرَ  رِ الحَ وا  بَسُ لْ تَ (الَ  يقـول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـولَ  سمعتُ  قـال:   ÷ اليمـان 

(١)  رواه مسلم (ح١٩٥٥).
(٢)  رواه مسلم (ح٩١).
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مْ يفِ  َا لَـهُ إِهنَّ ا؛ فَ افِهَ حَ لُوا يفِ صِ أْكُ الَ تَ ، وَ ةِ ضَّ الفِ بِ وَ هَ بُوا يفِ آنِيَةِ الذَّ َ الَ تَرشْ ، وَ يبَاجَ الدِّ
ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ نَ رَ )(١). ومنه ما رو ابن عبَّاس ^ قال: (لَعَ ةِ رَ لَنَا يفِ اآلخِ يَا وَ نْ الدُّ
)(٢). ومن ذلك حديث  الِ جَ اءِ بِالرِّ نَ النِّسَ اتِ مِ بِّهَ املُتَشَ اءِ، وَ الِ بِالنِّسَ جَ نَ الرِّ نيَ مِ بِّهِ املُتَشَ
هُ اهللاُ  ةٍ أَلْبَسَ رَ هْ بَ شُ نْ لَبِسَ ثَوْ ابن عمر ريض اهللا عنهام قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
ولَ اهللاِ  سُ )(٣).  ومنه كذلك ما رو ابن عبَّاس ^ (أَنَّ رَ لَّةٍ ذَ بَ مَ ةِ ثَوْ يَامَ مَ القِ وْ يَ
ةٍ  رَ ـمْ مْ إِلَـى جَ كُ دُ دُ أَحَ مِ عْ : يَ الَ قَ هُ وَ حَ طَرَ هُ فَ عَ نَزَ لٍ فَ جُ دِ رَ بٍ يفِ يَ هَ نْ ذَ ًا مِ امتَ أَ خَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ
َكَ  امتَ خَ ذْ  خُ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ بَ  هَ ذَ ا  مَ دَ  عْ بَ لِ  جُ لِلرَّ يلَ  قِ فَ  ! هِ دِ يَ ي  فـِ ا  هَ لُ عَ يَجْ فَ ارٍ  نَ نْ  مِ
ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص)(٤). وعن أيب هريرة  سُ هُ رَ حَ دْ طَرَ قَ ا وَ هُ أَبَدً ذُ اهللاِ، الَ آخُ : الَ وَ الَ . قَ عْ بِهِ تَفِ انْ
  .(٥)( ةَ مَ شِ تَوْ املُسْ ةَ وَ مَ اشِ الوَ ، وَ ةَ لَ صِ تَوْ املُسْ ـةَ وَ لَ اصِ ـنَ اهللاُ الوَ ريض اهللا عنه قال: (لَـعَ

الً يف هذه املوسوعة. دُ مفصَّ ِ ريَ وغري ذلك ممَّا سَ
: الطِّبُّ والتَّداوي: ثالثاً

املحافظة  يف  يَّةٍ  أمهِّ من  يمثِّلُه  ملا  والتداوي؛  الطبِّ  بجانب  أيضاً  الرشيعة  اعتنت 
عىل النفس البرشيَّة التي هي إحد الكلِّيَّات اخلمس التي جاءت الرشيعة بحفظها، 
 اإلنسانُ عىل القيام بواجبه يف أداء العبوديَّة هللا تعاىل، وعامرة األرض؛  وَ قْ وحتَّى يَ
يْك  َ رشُ بن  أُسامة  فعن  عليه؛  وحثَّت  األمراض،  من  والتداوي  التطبُّب  فرشعت 
لَّ  جَ وَ زَّ  عَ اهللاَ  إِنَّ  فَ اهللاِ  بَادَ  عِ ا  وْ اوَ قال: (تَدَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أنَّ  عنه  اهللا  ريض  العامري 

(١)  رواه البخاري (ح٥٤٢٦)، ومسلم (ح٢٠٦٧).
(٢)  رواه البخاري (ح٥٨٨٥).
(٣)  رواه ابن ماجه (ح٦٩٥٣).

(٤)  رواه مسلم (ح٢٠٩٠).
(٥)  رواه البخاري (ح٥٩٣٣).
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ت  )(١). ولكنَّها يف الوقت نفسه هنََ مَ رَ اهلَ تَ وَ ، إِالَّ املَوْ اءً فَ هُ شِ عَ لَ مَ زَ اءً إِالَّ أَنْ لْ دَ نَزِّ ْ يُ ملَ
ي  فِ دٍ اجلُعْ يْ وَ ؛ فعن طارق بن سُ م أو اخلبيث؛ ألنَّه داءٌ وليس بدواءٍ عن التداوي باملُحرَّ
اءِ،  وَ ا لِلدَّ هَ نَعُ امَ أَصْ : إِنَّ الَ قَ ا، فَ هَ نَعَ - أَنْ يَصْ هَ رِ اهُ -أَوْ كَ نَهَ ، فَ رِ مْ نِ اخلَ أَلَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ (سَ
ي  ا فـِ بِيذً تُ نَ بَذْ ة ’ قالت: (نَ لَمَ )(٢). وعن أمِّ سَ اءٌ لَكِنَّهُ دَ اءٍ، وَ وَ هُ لَيْسَ بِدَ : إِنَّ الَ قَ فَ
ي  لـِ نَةٌ  ابْ تْ  تَكَ اشْ  : لْتُ قُ ا؟  ذَ هَ ا  مَ  : الَ قَ فَ ي،  لـِ غْ يَ وَ  هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ لَ  خَ دَ فَ  ، وزٍ كُ
.(٣)( مْ يْكُ لَ مَ عَ رَّ مْ فِيْـامَ حَ كُ اءَ فَ لْ شِ ْعَ ْ جيَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ اهللاَ ملَ سُ قَال رَ ا. فَ ذَ ي هَ نُعِتَ لـِ فَ

ولقد أحسنت الرشيعة غاية اإلحسان حينام عمدت إىل بيان وتفصيل ما يتعلَّق 
التي  ة  العامَّ والكلِّيَّات  والضوابط  القواعد  ووضعت  األحكام،  من  األمور  هبذه 
مِ اهللا فيها، وما يستجدُّ منها، وذلك بعد بياهنا:  كْ يمكن من خالهلا الوصول إلـى حُ
 ، لُّ لَّ علـى هذه األرض هو الطَّهارة واحلِ هُ اهللاُ عزَّ وجَ قَ لَ لِّ ما خَ أنَّ األصلَ فـي كُ

خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  ﴿جع   : وجلَّ عزَّ  اهللا  قال  ؛  بدليلٍ إالَّ  يثبتُ  ال  ه  وعكسُ
: ﴿حن خن من هن جه مه ٰه  جي حي خي﴾ [اجلاثية:  مف﴾ [البقرة: ٢٩]،  وقال أيضاً
يان املوجودة عىل  لَ يف مجيع األعْ لَمْ أنَّ األصْ ١٣]، يقول ابن تيمية رحـمه اهللا: «فاعْ
تكون  وأن  يِّني،  مِ لآلدَ ا  قً لَ طْ مُ الالً  حَ تكون  أن  أوصافِها  بايُن  وتَ أصنافها  اختالف 
ةٌ  قالَ ومَ ةٌ  عَ جامِ كلمةٌ  وهذه  تُها  اسَّ وممُ ا  هتُ َ بارشَ ومُ تُها  البَسَ مُ عليهم  مُ  ْرُ حيَ ال  ةً  رَ طاهِ
ة فيام ال  يعَ ةُ الرشَّ لَ ـمَ عُ إليها حَ زَ فْ ة يَ كَ َ عةُ الربَ ة واسِ عَ ةٌ عظيمةُ املَنْفَ لَ يَّةٌ فاضِ ةٌ وقَضِ عامَّ

ْىصَ من األعامل وحوادث النَّاس»(٤). حيُ
(١)  رواه أمحد (ح١٨٤٥٥)، وابن ماجه (ح٣٤٣٦).

(٢)  رواه مسلم (ح١٩٨٤).
(٣)  رواه البيهقي (ح١٩٧٦٩).

.(٥٣٥/٢١) (٤)   جمموع الفتاو
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هبذه  يتعلَّق  فيام  ة  مَ باحلُرْ م  كْ للحُ يعة  الرشَّ إليها  ت  دَ شَ أَرْ التي  وابط  الضَّ ومن   
األمور ما ييل:

الة عىل التَّحريم؛  يَغ الدَّ يغـةٍ من الصِّ نَصَّ علـى التَّحريـم نصا، بأيِّ صِ ١- أن يُ
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل   : وجلَّ عزَّ  اهللا  كقول 
ىي﴾  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه   ين  ىن  من  خن 

: ﴿جف حف خف مف حق مق جك حك خك  الَ لَّ وعَ [املائدة: ٣]، وقوله جَ
ومِ  نْ حلُُ مْ عَ يَانِكُ نْهَ ولَهُ يَ سُ رَ لك مك جل حل﴾ [املائدة: ٩٠]، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ وَ
ولُ اهللاِ  سُ ذَ رَ )(١). وعن عيلِّ بن أيب طالبٍ ÷ قال: (أَخَ سٌ جْ َا رِ إِهنَّ ، فَ لِيَّةِ رِ األَهْ مُ احلُ
ورِ  كُ ىلَ ذُ امٌ عَ رَ انِ حَ ذَ : هَ الَ قَ هِ فَ يْ دِ ِامَ يَ فَع هبِ مَّ رَ ، ثُ لِهِ امَ ا بِشِ يرً رِ ذَ حَ أَخَ ، وَ ينِهِ بًا بِيَمِ هَ ملسو هيلع هللا ىلص: ذَ

تِي)(٢)، وغري ذلك من النصوص. أُمَّ
؛ كام يف حديث ابن عبَّاس  لِّ ع مانِعاً من احلِ ْ هُ الرشَّ تربَ فٌ اعْ صْ ٢- أن يقوم به وَ
ْلَبٍ  خمِ ذِي  لِّ  كُ نْ  عَ وَ  ، بَاعِ السِّ نَ  مِ نَابٍ  ذِي  لِّ  كُ نْ  عَ َى  هنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ ^: (أَنَّ 

كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أنَّ   ^ ر  مَ عُ ابن  حديث  يف  وكام   ،  (٣)( ِ الطَّريْ نَ  مِ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أنَّ   ÷ جابِرٍ  حديث  ذلك  ومن   ،(٤)( امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ وَ  ، رٌ ـمْ خَ
)(٥). ومنه ما جاء يف حديث أيب هريرة ÷ قال:  امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ قال: (مَ
 ^ عمر  بن  اهللا  عبد  حديث  ومنه   .(٦)( بِيثِ اخلَ اءِ  وَ الدَّ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ َى  (هنَ

(١)  رواه البخاري (ح٤١٩٩).
(٢)  رواه أمحد (ح٧٥٠)، وأبو داود (ح٤٠٥٧).

(٣)  رواه مسلم (ح١٩٣٤).

(٤)  رواه مسلم (ح٢٠٠٣).
(٥)  رواه أبو داود (ح٣٦٨١)، والرتمذي (ح١٨٦٥)، والنسائي (ح٥٦٠٧)، وابن ماجه (ح٣٣٩٣).

(٦)  رواه أمحد (ح٨٠٤٨)، وأبو داود (ح٤٧٨٠).
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ة:  )(١)؛ واملِيثَرَ مِ دَّ املُفَ بِ وَ هَ ةِ الذَّ قَ لْ حَ ، وَ يَّةِ سِّ القَ ةِ، وَ نِ املِيثَرَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ قال: (هنَ
ر.  فُ صْ بَّع بالعُ م: املُشَ دَّ ، واملُفَ مٍ يْسَ رَ ةٌ من إِبْ لَّعَ ضَ يَّة: ثيابٌ مُ سِّ بَاع، والقَ لود السِّ جُ

ات  ليمة؛ كاحلَرشَ راً غري مقبولٍ لد أصحاب الطَّبائِع السَّ ذَ تَقْ سْ بيثاً مُ ٣- أن يكون خَ
: ﴿يت رث زث مث نث  ىث﴾، واهلَوامِّ ونحو ذلك؛ قال اهللا عزَّ وجلَّ
بُ يف أحواهلم العاديَّة من غري رضورة؛ كام هو رأي  رَ بَثَتْهُ العَ تَخْ  واملُعتَربَ يف ذلك ما اسْ
نزل  رآن  والقُ نَّة،  والسُّ رآن  بالقُ ابتداءً  املخاطبون  هم  بُ  رَ العَ إذِ  الفقهاء(٢)؛  مجهور 
 ، راتِ ذَ تَقْ املُسْ عىل  االهنامك  فيهم  يغلب  ال  عتدلٌ  مُ يلٌ  جِ م  أهنَّ كام  تِهم،  غَ ولُ ِم  بِلِساهنِ

مَ عىل الناس(٣). م، فيضيِّقوا املَطاعِ ةُ من التَّنعُّ دَ ةُ املتولِّ فافَ وال العَ
ساً لذاتِه أو  مُ تناولُه إمجاعاً؛ سواء كان نَجِ ْرُ سٍ حيَ لُّ نَجِ ساً؛ فكُ ٤- أن يكون نَجِ
ه؛ يقول ابنُ عبدِ الربِّ رحـمه اهللا: «ألنَّ املسلمني ال خيتلفون يف أنَّ النَّجاسات  لغِريِ
رُ  خْ الفَ ويقول  منها»(٤).  يشءٍ  لِ  أَكْ استباحةُ  ِلُّ  حيَ ال  التَّحريم،  أشدَّ  نيْ  العَ مات  رَّ حمُ

ةِ تناول النَّجاسات»(٥).  مَ رْ ةٌ عىل حُ عَ ْمِ ة جمُ ازي رحـمه اهللا: «إنَّ األُمَّ الرَّ
ة من حيوانٍ أو نباتٍ  امَّ ؛ وذلك كاألشياء السَّ قٌ َقَّ رٌ حمُ ٥- أن يَرتتَّب عىل تناوله رضَ
م، والطِّني،  حْ رات، والفَ دِّ ام، واملُخَ ك السَّ مَ غ، والسَّ زَ قارب، والوَ أو غري ذلك؛ كالعَ
معرفة  يف  عليه  ل  وَّ املُعَ أنَّ  شكَّ  وال   . قٌ قَّ حمُ رٌ  رضَ تناوله  عىل  يرتتَّب  ممَّا  ذلك  ونحو 

ة(٦).  َ ربْ ون من األطبَّاء احلاذِقني وأهل اخلِ تصُّ ر وثُبوتِه هم املُخْ الرضَّ
(١)  رواه أمحد (ح٥٧٥١).

(٢)  انظر: حاشية ابن عابدين (٣٠٥/٦)، املجموع للنووي (٢٦/٩)، املغني البن قدامة (٦٥/١١)، األطعمة 
والصيد والذبائح للفوزان (ص٥٢-٥٣).

(٣)  انظر: املجموع (٢٦/٩).
(٤)  التمهيد (١٤٢/١).

(٥)  تفسري الرازي (بترصف يسري) (١٧٢/١٣).
(٦)  انظر: أحكام األطعمة يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور عبد اهللا بن حممد الطريقي (ص١١٣- ١١٤). 
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نايةَ هبا،  تْ إليه- حفظَ النَّفْس والعِ دَ تْ -من مجلة ما قَصَ دَ وذلك ألنَّ الرشيعة قَصَ
وق األذ هبا؛ قال اهللا تعاىل: ﴿يئ  ر ولُـحُ لَّ ما يُؤدِّي إىل وقوع الرضَّ مت كُ رَّ مَّ حَ نْ ثَ ومِ
﴿ني  : أيضاً  وقال   ،[٢٩ [النساء:  زت﴾  رت  يب  ىب  نب  زبمب   رب 
)(١)، يقول اإلمام  ارَ َ الَ رضِ رَ وَ َ  ىي يي جئ حئ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص : (الَ رضَ

.(٢)« مُ ْرُ مِّ حيَ ر والسُّ اج واحلَجَ جَ لُه- كالزُّ -أي أَكْ َّ ويُّ رمحه اهللا: «كلُّ ما رضَ النَّوَ
هبذه  البالِغ  ها  واهتاممِ يعة  الرشَّ عناية   ملد اهللا-  -رمحهم  فقهاؤنا  فَطَنَ  ولقد 
بة، وثالثاً  ِ ة، وآخرَ لألَرشْ دوا باباً لألَطْعِمَ قَ قهيَّة، وعَ م الفِ تُـبَهُ نوها كُ مَّ اجلوانِب، فضَ
بائِح، ورابعاً للِّباس والزينة، كام أفردوا يف بعض املصنَّفات باباً للطبِّ  يْد والذَّ للصَّ
مُ من هذه األمور، ورشوط  ْرُ ِلُّ وحيَ - ما حيَ والتداوي؛ تناولوا فيها -بياناً وتفصيالً

ننها وآداهبا. لِّها، باإلضافة إىل بيان سُ حِ
ا بالبحث  تْهَ ؛ وتناولَ لْميَّةُ سائلُ العِ فاتُ والرَّ دَتْ فيها املُؤلَّ رِ نا احلارضِ أُفْ ِ رصْ ويف عَ

دَّ منها.  ة، مع بيان ما استُجِ ة واملناقَشَ راسَ والدِّ
اجلـوانب هبذه  اإلسالم  رشيعةُ  اهتمَّت    دً مَ أيِّ  إلـى  لنا   ُ بَنيِّ يُ كلُّه  هذا 
م، وحتصيل  بَ يف ذلك؛ إذْ هبا حتقيق عبوديَّتهم لرهبِّ جَ ة من حياة النَّاس، وال عَ املهمِّ
ةِ   عىل أداء املَهامِّ املُناطَ وَ ةَ أجسادِهم؛ فتَقْ حَّ ِم وصِ مرضاته، كام أنَّ هبا قَوامَ حياهتِ

هبم.
ـمعني. بِه أَجْ حْ لَـى آلِهِ وصَ دٍ وعَ مَّ بيِّنا حمُ لَـى نَ كَ عَ لَّم وبارَ لَّـى اهللاُ وسَ وصَ


(١)  رواه ابن ماجه (ح٢٣٤١).

(٢)  روضة الطالبني (٢٨١/٣).
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دور إدارة اإلفتاء يف صناعة احلالل

نظراً ملا متثِّله صناعة احلالل من أمهيَّة للمجتمعات اإلسالميَّة؛ حرصت وزارة 
الرتباطه  نظراً  به؛  والعناية  املوضوع  هذا  تبنِّي  عىل  اإلسالميِّة  والشؤون  األوقاف 
ءَ القيام هبذا  بْ لَتْ عِ كَ ا أَوْ بقضايا احلَاللِ واحلَرامِ يف الرشيعة اإلسالميَّة، ولذا فإهنَّ
رْ وسعاً يف جتلية هذا املوضوع وخدمته  خِ مِّ إىل إدارة اإلفتاء، التي مل تَدَّ املوضوع املُهِ
ي احلالل يف  رِّ بشتَّى الوسائل املمكنة؛ هبدف توجيه املجتمعات اإلسالمية نحو حتَ
الغذاء، والدواء، والعناية بالبرشة، وغريها. ولتحقيق ذلك أرشفت إدارة اإلفتاء عىل 
ش العمل، والدورات التي هتدف إىل تصحيح مسار صناعة  رَ عقد املؤمترات، ووِ
وليَّة، وعضويَّة  ، واملشاركة يف املؤمترات الدَّ يِّ لْمِ احلالل. هذا باإلضافة إىل اإلنتاج العِ
ة باألغذية احلالل. فيام ييل نعرض هلذه األنشطة  قِ العمل اخلاصَّ يَّة وفِرَ نـِّ اللِّجان الفَ

بيشءٍ من البيان.
أوًَّال: املُْؤَتَمـــراُت:

أرشفت إدارة اإلفتاء عىل عقد ثالثة مؤمترات يف صناعة احلالل وخدماته، وهي:
١- مؤمتر اخلليج األول لصناعة احلالل وخدماته عام ٢٠١١م، وذلك بالتعاون 
مع معهد الكويت لألبحاث العلمية، وهيئة التقييس يف جملس التعاون لدول اخلليج. 
عنوان:  حتت  ٢٠١٣م،  عام  وخدماته،  احلالل  لصناعة  الثاين  اخلليج  مؤمتر   -٢
الة لصناعة احلالل)، وذلك بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية. (إدارة فعَّ

٣- مؤمتر اخلليج الثالث لصناعة احلالل وخدماته، عام ٢٠١٤م، وذلك بالتعاون 
ات صناعة احلالل). مع معهد الكويت لألبحاث العلمية، حتت شعار (مستجدَّ
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ة بصناعة  وليَّة اخلاصَّ ٤- كام شاركت إدارة اإلفتاء فـي عددٍ من املؤتـمرات الدَّ
مت فيه اإلدارة ورقةً حول رأي  د يف هولندا، وقدَّ قِ احلالل؛ كمؤمتر احلالل الذي عُ
بح، كام شاركت اإلدارة يف مؤمتر  عْق يف الذَّ هيئة اإلفتاء يف ضوابط جواز استخدام الصَّ

مت فيه ورقةً تتعلَّق بضوابط ومعايري هيئة اإلفتاء يف الذبح احلالل. كواالملبور، وقدَّ
ْوراُت الِعـْلـميَّـــُة: ثانيًا: الــدَّ

ريبيَّتني مها: يَّتني تَدْ لْمِ عقدت إدارة اإلفتاء دورتني عِ
ت هذه الدورة بالتعاون  دَ قِ دقِّقي قياديِّي احلالل، عام ٢٠١٣م، حيث عُ ١- دورة مُ
مع معهد الكويت لألبحاث العلميَّة، عىل هامش مؤمتر اخلليج الثاين لصناعة احلالل 
إىل  احلالل  دقِّقو  مُ حيتاج  التي  املحاور  من  عدداً  ورةُ  الدَّ تِ  ضَ رَ عَ حيث  وخدماته؛ 

معرفتها من الناحيتني الرشعيَّة والفنيَّة.
عام  ماته،  دْ وخِ احلالل  صناعة  فـي  ة  جَ رِ احلَ بالنقاط  م  كُّ التَّحَ مهارات  دورة   -٢
٢٠١٤م، بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية، عىل هامش مؤمتر اخلليج 
ورةُ عدداً من املحاور التي تُبنيِّ  تِ الدَّ ضَ رَ الثالث لصناعة احلالل وخدماته، حيث عَ
والتدقيق  املراقبة  أثناء  احلالل  دقِّقي  مُ عمل  لُ  تُسهِّ التي  والتقنيَّة  الرشعيَّة  اجلوانب 

عىل منتجات صناعة احلالل يف خمتلف مراحل التصنيع واإلنتاج.
ثالثًا: ِوَرُش الَعَمـــِل:

قامت إدارة اإلفتاء باإلعداد واإلرشاف عىل ورشتي عملٍ يف هذا املوضوع، مها:
إنشاء  بعنوان (نحو  وخدماتـه،  احلالل  لصناعة  األولـى  اخلليج  عمل  ورشة   -
صندوق لتمويل أنشطة البحث والتطوير احلالل) عام ٢٠١٢م، وقد تناولت الورشة 
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بأبحاث  للقيام  واجلامعات  يِّ  لْمِ العِ البحث  مراكز  لدعم  قْفي  وَ صندوق  إنشاء 
مة.  ف عن املوادِّ املُحرَّ شْ ق الكَ حول طُرُ

- ورشة االستحالة األوىل، بعنوان: (االستحالة من منظور فقهي تأصييل، ومن 
مة والنجسة يف التصنيع  منظور كيميائي تصنيعي، وأثرها يف احلكم عىل املواد املحرّ
الغذائي والدوائي والتجمييل)، عام ٢٠١٤م، وذلك ضمن فعاليَّات مؤمتر اخلليج 
ة التي  الثالث لصناعة احلالل وخدماته، وقد تناولت الورشة مجلةً من املحاور املهمَّ
، هبدف  لْميِّ التَّقنيِّ ، والعِ جتيلِّ موضوع االستحالة من منظوريه الرشعيِّ التأصييلِّ
ها رشكات اإلنتاج الغذائي  م املناسب يف طرائق االستحالة التي تتَّبعُ الوصول إىل احلُكْ

والدوائي والتجمييل.
: رابعًا: اإلْنَتـــاُج الِعْلِمـــــيُّ

سامهت اإلدارة بإنتاج علميٍّ بارز من حيث التأليف واملراجعة، ومن ذلك
- موسوعة صناعة احلالل: 

 ثَّلة بوحدة البحث العلميِّ بإنجاز مرشوع (موسوعة فتاو قامت إدارة اإلفتاء ممُ
رين  مني واملتأخِّ صناعة احلالل)؛ وقد مجع هذا اإلصدارُ ما تيرسَّ من فتاو العلامء املتقدِّ
ورِ الفتو وهيئاهتا يف العامل  ادِرة عن دُ ة باحلالل، باإلضافة إىل الفتاو الصَّ اخلاصَّ
اإلسالمي، وقرارات املجامع الفقهيَّة وتوصياهتا الصادرة هبذا اخلصوص؛ لتكون 

هام يف جمال صناعة احلالل وخدماته.  هذه املوسوعة -بإذن اهللا- مرجعاً مُ
- املراجعة العلميَّة والتَّدقيق والتَّصحيح:

ها  ضِ رْ ى إدارة اإلفتاء عدداً من االستفتاءات املتعلِّقة بصناعة احلالل، فتقوم بعَ تتلقَّ
حيث  من  فيها  الرشعي  احلكم  وبيان  عليها  لإلجابة  بالوزارة؛   الفتو جلنة  عىل 
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اجلواز أو املنع. 
من  العديـد  علـى  باإلجابـة  اإلفتـاء  بإدارة  العلميِّ  البحث  وحدة  قامت  كمـا 
االستفسارات التي وردت إىل اإلدارة من هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول 

اخلليج العربيَّة بخصوص صناعة احلالل. 
ة  ـة للصناعة، اخلاصَّ ـة مـن اهليئـة العامَّ وقامت أيضاً بمراجعـة القوانني املُحالَ
بمرشوع (املواصفات القياسيَّة اخلليجيَّة) الصادرة عن هيئة التقييس لدول جملس 
العربيَّة  يَّة  الفنـِّ (الالئحة  مرشوع  وكذلك   ،(GSO) العربيَّة  اخلليج  لدول  التعاون 

للمنتجات احلالل) الصادرة عن املنظَّمة العربيَّة للتنمية الصناعيَّة والتَّعدين.
خامسًا: اللَِّجــاُن الَفنِّـيَّــُة َوِفــَرُق الَعـَمــــِل:

ل التي هتتم  مِ ق العَ شاركت إدارة اإلفتاء يف عضوية عددٍ من اللِّجان الفنيَّة وفِرَ
بصناعة احلالل، ومن ذلك:

ائمة لألغذية احلالل، منذ عام ٢٠١١م. - عضويَّة اللَّجنة الفنيَّة الدَّ
لة يف فريق العمل اخلليجي لألغذية احلالل، منذ عام ٢٠١٣م. - املشاركة الفاعِ

هذا وال يزال لد إدارة اإلفتاء العديد من األفكار واملرشوعات التي هتدف إىل 
دعم صناعة احلالل وخدماته وينتظر خروجها إىل النور شيئاً فشيئاً، حتى يستكمل 

ق أهدافه بإذن اهللا تعاىل. هذا املرشوع جوانبه، وحيقِّ





اآليــات واألحاديث الواردة 
فـــي صــناعــــة احلـــــالل
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اآليات الواردة يف
صناعة احلالل

١- قال تعالـى: ﴿جض حض خض 
مغ﴾  جغ   مع  جع  مظ  مضحط 

[البقرة: ٥٧]
٢- قال تعاىل:  ﴿اك  لك مك ىك 
مم﴾  ام  يل  ىل  مل  يك 

[البقرة: ٦٠]
حط  مض  خض  تعاىل:  ﴿   قال   -٣
مظ جع مع جغ مغ﴾ [البقرة: ١٦٨]

يب  ىب  نب    ﴿ تعاىل:    قال   -٤
رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 

زث مث نث ىث﴾  [البقرة: ١٧٢]
ىق  يف   ىف    ﴿ تعاىل:  قال   -٥
مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق 
ين  ىن  نن  من  زن  رن  يلمم  ىل 
ٰى ريزي مي ني ىي يي﴾ [البقرة:

[١٧٣ 
٦- قال تعاىل: ﴿  ٰى ري زي مي ني 
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 

خب ﴾ [البقرة: ١٩٥]
رب  يئ   ﴿ تـعـالـى:  قـال   -٧
زبمب  نب ىب يب رت زت﴾

 [النساء: ٢٩]
٨- قال تعاىل: ﴿مي ني ىي 
جب  هئ  مئ  خئ  حئ   جئ  يي 

حب خب  ﴾ [النساء: ٤٣]
٩- قال تعاىل: ﴿  ىث يث ىف يف 
ىل  مل  يك  ىك  مك   لك  اك  ىقيق 
ىن  مننن  زن  رن  مم  ام  يل 

ين  ٰى ري زي ﴾ [املائدة: ١]
١٠- قال تعاىل: ﴿خل مل ىل 
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  يلجم 
ىن  من  خن  حن 
حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 
ٰرٰى  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

﴾ [املائدة: ٣]  

١١- قال تعاىل: ﴿ىك يك مل ىليل 
ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام 
نيىي  مي  زي  ري  ٰى  ين 



٤٢

€˙•^=Ôƒ_·ì=Ω=ÓÉá^Èÿ^=m_Í˝^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

حبخب  جب  هئ  مئ  خئ   حئ  جئ  يي 
مب هبجت حت خت مت هت﴾ [املائدة: ٤]
جح  مج  ﴿حج  تـعـالـى:  قـال   -١٢
مس   خس  حس  جس  محجخمخ 
مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  
مغ  جغ  مع  جع  مظ   حط 

جف حف﴾ [املائدة:٥]
١٣-قال تعاىل: ﴿ىه يه جي 
ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  حيخي  
زئ  رئ     
مب   زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 
 ﴾ رت  يب  ىب  نب 

[املائدة: ٦]
زب  ﴿رب  تعـاىل:  قـال   -١٤
نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  
يث﴾  ىث  نث  مث   زث  يترث  ىت 

[املائدة: ٨٧].
ىق  ﴿يف  تعالـى:  قـال   -١٥

يق اك لك مك﴾ [املائدة: ٨٨]
حفخف  تعاىل: ﴿جف  قال   -١٦
خك  حك  جك  مق  حق  مف 

خل  حل  جل  مك  لك 
مل﴾ [املائدة: ٩٠]

١٧- قال تعاىل: ﴿خل مل  ىل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
من  خن  حن  جن   يم 
جي﴾  يه  ىه  جهمه  ين  ىن 

[املائدة: ٩١]
١٨- قال تعاىل: ﴿مئ نئ ىئ يئ 
رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  
رث  يت  ىت  نت   مت  زت 
زث مث نث ىث﴾ [املائدة: ٩٣]

١٩- قال تعاىل: ﴿خئ مئ هئ 
جب حب خب  مب هب﴾ [املائدة: ٩٥]

٢٠- قال تعاىل: ﴿خل مل ىل يل 
يم   ممىم  خم  حم  جم 
ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن  جن 

يه جي  حي  ﴾ [املائدة: ٩٦]
خل  حل  جل    ﴿ تعاىل:  قال   -٢١
جن﴾  مم  خم  حم  جم  هل  مل 

[األنعام: ١١٨]
٢٢- قال تعاىل: ﴿  خل مل ىل يل 
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خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
جي  ىهيه  مه  جه  ين  ىن  من 
ٰر ييٰذ  ىي  مي  خي   حي 
ٰى    ﴾ [األنعام: ١١٩]
٢٣- قال تعاىل: ﴿  رت زت مت نت
يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت    

اكلك  يق  ىق   يف  ىف 
مك ىك يك مل  ﴾ [األنعام: ١٢١]

ىل  مل  خل   ﴿ تعاىل:  قال   -٢٤
يم ىم   مم  خم  حم  جم  يل 
ىن من  خن  حن  جن 
جي  يه  ىه  مه  جه   ين 

حي﴾ [األنعام: ١٣٨]
٢٥- ﴿زث مث نث ىث يث  
مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 
رن  مم  ام  يل  ملىل   يك  ىك 

زن﴾ [األنعام: ١٤٠]
٢٦- قـال تعـاىل: ﴿ىن ين  ٰى 
ني  مي  زي  ري 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي 
هب  مب  حبخب  جب   هئ  مئ 

حجمج  مث   هت  مت  خت  حت  جت 
جح مح﴾ [األنعام: ١٤١]

٢٧- قال تعاىل: ﴿خض مض حط  
مظ جع مع جغ مغ﴾  [األنعام: 

[١٤٢ 
٢٨- قال تعاىل: ﴿  مم رن زن  من نن ىن 
ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين 
جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  
خت  حت  جت  هب   مب  خب  حب 
جس مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت 

حس خس  مس ﴾ [األنعام: ١٤٥]
٢٩- قال تعاىل: ﴿  خص مص جض 
مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض 
مف  خف  حف  جف  مغ  جغ 
مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 
حم  هلجم  مل  خل  جلحل 

خم﴾ [األنعام: ١٤٦]
٣٠- قال تعاىل: ﴿رئ زئ مئ نئ 
مب﴾  زب  رب  يئ   ىئ 

[األعراف: ٢٦]
يل  ىل  ﴿مل  تعالـى:  قال   -٣١



٤٤

€˙•^=Ôƒ_·ì=Ω=ÓÉá^Èÿ^=m_Í˝^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم 
حنخن من ىن ينجه ﴾ [األعراف: ٣١]
٣٢- قال تعاىل: ﴿ىه يه جي حي خي 
ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي   

مئ  زئ  ّٰرئ   ّٰ    

نئ ىئ ﴾ [األعراف: ٣٢]
٣٣- قال تعاىل: ﴿رئ زئ   مئ
مب   زب  رب  يئ  ىئ  نئ   

زت  رت  يب  ىب  نب 
زث  رث  يت  ىت  نت  مت  
يف  ىف  يث  ىث  نث   مث 
يك  ىك  لكمك  اك   يق  ىق 
زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل 
[األعراف:  ين﴾  ىن  نن  من 

[١٥٧
٣٤- قال تعاىل: ﴿

يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ 
رب﴾ [األعراف: ١٦٠]

٣٥- قال تعاىل: ﴿مل هل  جم
حم خممم جن حن﴾ [األنفال: ٦٩]

٣٦- قـال تعاىل: ﴿زن من نن ىن 

ىي  ني  مي  زي   ري  ٰى  ين 
خب   حب  جب  مئهئ  خئ  حئ  جئ  يي 

مب ﴾ [يونس: ٥٩]
٣٧- قال تعاىل: ﴿ىن ين  ٰى 
يي  ىي  ني  مي  زي  ري 
جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  
مت  حتخت  جت  هب   مب  خب  حب 

هت مث حج مج جح﴾ [الرعد: ٤]
جحمح  ﴿مج   تعاىل:  قال   -٣٨
خس  حس  جس  مخ  جخ 

مس﴾ [النحل: ٥]
مه  ﴿جه  تعـاىل:    قـال   -٣٩
ىي  مي  خي  جيحي  يه  ىه 

يي  ﴾ [النحل: ٨]
٤٠- قال تعاىل: ﴿ىئ يئ رب زب 
نت  مت  زت  رت   يب  نبىب  مب 

ىت يت﴾ [النحل: ١٠]
٤١- قال تعالـى: ﴿مح جخ  مخ 
حص مس  خس  حس  جس 
خص  مص جض حض﴾ [النحل:

[١٤ 
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٤٢- قال تعالـى: ﴿ىه يه جي حي 
خيمي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى

رئ ﴾ [النحل: ٦٦]
٤٣- قال تعالـى: ﴿مئ نئ ىئ 
زت  رت  ىبيب  نب   مب  زب  رب  يئ 

مت نت ىت يت﴾ [النحل: ٦٧]
نث  مث  ﴿زث  تعالـى:  قال   -٤٤   

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  
رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  مك 
مي  زي  ري   ٰى  ين  ننىن  من  زن 

ني ىي يي جئ﴾ [النحل: ٦٨-٦٩]
٤٥- قال تعاىل: ﴿خل مل ىل 
يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
ىن  من  خن  حن  جن 
يه  ىه  مه   جه  ين 
جي حي خي مي ىي  ﴾ [النحل: ٨٠]
٤٦- قال تعاىل: ﴿  يت رث زث

ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث  مث   

يق اك لك  ﴾ [النحل: ١١٤]
٤٧- قال تعاىل: ﴿ىك يك مل

زن  رن   مم  ام  يل  ىل 

من نن ىنين ﴾ [النحل: ١١٥]
لك   خك  حك  جك    ﴿ تعاىل:  قال   -٤٨
جم  ملهل  خل  حل  جل   مك    
-٢٦ [اإلرساء:   ﴾ مم  خم  حم 

[ ٢٧
هل ٤٩- قال تعالـى: ﴿خل مل 
خل حن   جن  مم  خم  حم  جم 

مل ىل يل﴾ [مريم: ٢٥-٢٦]
ىي  مي  ﴿خي   تعالـى:  قال   -٥٠

ٰر ٰذ  يي 
ّٰ رئ﴾ [طه: ٥٣-٥٤]

يت ىت  نت  مت     ﴿ تعاىل:  قال   -٥١
 رث زث مث نث ىث يث ىفيف  

ىق يق اك لك مك ىك ﴾ [طه: ٨١]
٥٢- قال تعاىل: ﴿ىل  يل ام 
ىن   نن  من  زن  رن  مم 
نيىي  مي  زي  ري  ٰى  ين 
يي جئ حئ  خئ مئ﴾ 

[احلج: ٢٨]
٥٣- قال تعاىل: ﴿هتمث  حج مج
خسمس   حس  جس  مخ  جخ  مح  جح   
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خض  حض  جض  مص  خص  حص 
مضحط    ﴾ [احلج: ٣٠]

٥٤- قال تعاىل: ﴿هئ جب  حب 
خب مب هب جت ﴾ [احلج: ٧٨]

٥٥- قال تعالـى: ﴿ين جه مه 
يي  ىي  مي  خي  حي   جي  يه  ىه 

ٰذ ٰر﴾ [املؤمنون: ١٩]
٥٦- قال تعاىل: ﴿ 
رئ زئ مئ﴾

 [املؤمنون: ٢٠]
زب  رب   يئ  ﴿ىئ  تعاىل:  قال   -٥٧
ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب 

يت  رث زث﴾ [املؤمنون: ٢١]
٥٨- قال تعاىل:   ﴿  ري زي مي ني 
هئ  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي 

جب ﴾ [املؤمنون: ٥١]
خئ  حئ  ﴿جئ  تعـالـى:  قـال   -٥٩
هب  مب   خب  حب  جب  هئ  مئ 
هت﴾  مت  خت  حت  جت 

[السجدة: ٢٧]
٦٠- قال تعاىل: ﴿خل مل ىل

جنحن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل   

مه   جه  ين  ىن  من  خن 
ىه يه﴾ [فاطر: ١٢]

يث  ىث  تعاىل:﴿نث  قال   -٦١
لك  اك   يق  ىق  يف  ىف 
يل  ىل  مل  يك  ىك  مك 
ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  
ني﴾  مي  زي  ري   ٰى  ين 

[يس: ٣٣ - ٣٥]
ىل  مل  ﴿خل  تعـالـى:  قـال   -٦٢
جن   يم  ىم  مم  خم  حم  يلجم 
مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن 

ىه﴾ [يس: ٧١ - ٧٢]
٦٣- قـال تعـالـى: ﴿خت مت 

هت  مث حج﴾ [الصافات: ١٤٦]
٦٤- قال تعاىل: ﴿ىم يم  جنحن

 خن من﴾ [الزمر: ٦]

٦٥- قـال تعالـى:﴿رئ زئ مئ 
زب رب  يئ  ىئ  نئ 

مب﴾ [غافر: ٧٩]
مغ  جغ  مع   تعالـى:﴿جع  قال   -٦٦



٤٧

€˙•^=Ôƒ_·ì=Ω=ÓÉá^Èÿ^=m_Í˝^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف 
حك﴾ [الذاريات: ٢٦ - ٢٧]

٦٧- قال تعالـى:﴿خل مل ىل يل 
ىن  من   حنخن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم 

ين﴾ [التحريم: ١]
٦٨- قـال تعالـى: ﴿ يه جي حي خي  
 ﴾ ٰر ٰذ  يي  ىي  مي 

[امللك: ١٥]
٦٩- قال تعاىل:﴿حت خت مت هت 
خس  حس  جس  مخ  جخ  مح   جح  مج  حج  مث 
حط  مض   خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 
حق   مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 

مق   ﴾ [عبس: ٢٤ - ٣٢]
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األحاديث واآلثار  الواردة يف 
صناعة احلالل

باب األطعمة

١- عن أيب هريرة ÷ قال: قال 
يِّبٌ  َا النَّاسُ إِنَّ اهللاَ طَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (أَهيُّ
نِنيَ بِامَ  مِ رَ املُؤْ إِنَّ اهللاَ أَمَ يِّـبًا، وَ بَلُ إِالَّ طَ قْ الَ يَ

اَلَـى: ﴿ري  عَ الَ تَ قَ ، فَ لِنيَ سَ رَ بِهِ املُرْ أَمَ
جئحئ  يي  ىي  ني  مي  زي 
خئ مئ  هئ جب  ﴾ [املؤمـنـون: ٥١]، 

: ﴿نب ىب يب رت  اَىلَ عَ الَ تَ قَ وَ
 [١٧٢ [البقرة:   ﴾ ىت    نت  مت  زت 
 َ ربَ عَثَ أَغْ رَ أَشْ فَ طِيلُ السَّ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ مَّ ذَ ثُ
 ، بِّ ا رَ ، يَ بِّ ا رَ : يَ لُ وُ قُ ءِ يَ امَ هِ إِىلَ السَّ يْ دَ دُّ يَ مُ يَ
هُ  بَسُ لْ مَ ، وَ امٌ رَ هُ حَ بُ َ رشْ مَ ، وَ امٌ رَ هُ حَ مُ طْعَ مَ وَ
ابُ  تَجَ أَنَّى يُسْ ، فَ امِ رَ يَ بِاحلَ ذِ غُ ، وَ امٌ رَ حَ

؟ ). [رواه مسلم (١٠١٥)] لِكَ لِذَ
انَ  : (كَ الَ ̂  قَ ٢- عن ابنِ عبَّاسٍ
ونَ  كُ ُ يَرتْ وَ يَاءَ  أَشْ لُونَ  أْكُ يَ لِيَّةِ  اهِ اجلَ لُ  أَهْ
لَ  زَ أَنـْ ، وَ بِيَّـهُ بَعَثَ اهللاُ نَ ا، فَ رً ـذُّ قَ يَاءَ تَ أَشْ

امَ  ، فَ هُ امَ رَ مَ حَ رَّ حَ ، وَ لَهُ الَ لَّ حَ أَحَ ، وَ هُ كِتَابَ
 ، امٌ رَ وَ حَ هُ مَ فَ رَّ ا حَ مَ ، وَ لٌ الَ وَ حَ هُ لَّ فَ أَحَ
: ﴿مم رن تَالَ ، وَ وٌ فْ وَ عَ هُ نْهُ فَ تَ عَ كَ ا سَ مَ وَ
 .( ةِ رِ اآليَ  زن  من نن ىن ين ٰى﴾ إِىلَ آخِ

[رواه أبو داود (٣٨٠٠)]

الَ  : قَ الَ ، قَ  ̂ ٣- عن ابن عبَّاسٍ
.( ارَ َ الَ رضِ رَ وَ َ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ رضَ سُ رَ

[رواه أمحد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١)]

لَ  ئـِ سُ قـال:   ÷ لْامن  سَ عن   -٤
بْنِ  اجلُ وَ ـنِ  مْ السَّ ـنِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ
ي  لَّ اهللاُ فـِ ا أَحَ لُ مَ الَ : (احلَ الَ قَ اءِ، فَ رَ الفِ وَ
ا  مَ مَ اهللاُ يفِ كِتَابِهِ، وَ رَّ ا حَ امُ مَ رَ احلَ كِتَابِهِ، وَ
[رواه   .( نْهُ عَ ا  فَ عَ ا  ـَّ ممِ وَ  هُ فَ هُ  نـْ عَ تَ  كَ سَ

الرتمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)]
٥- عن جابر بن عبد اهللا̂  قال: 
ومِ  لُـحُ نْ  عَ  َ يربَ خَ مَ  وْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َى  (هنَ
). [رواه  يْلِ ـُومِ اخلَ صَ يفِ حلُ خَّ رَ ، وَ رِ مُ احلُ
البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١)، واللفظ 

للبخاري]
لِيد ÷ قال:  الِد بن الوَ ٦- عن خَ
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ومِ  لُـحُ لِ  أَكْ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ َى  (هنَ
أحـمد  [رواه   .( ريِ مِ احلَ وَ الِ  البِغَ وَ يْلِ  اخلَ
والنسائـي   ،(٣٧٩٠) داود  وأبـو   ،(١٦٨١٧)
(٤٣٣١)، وابن ماجه (٣١٩٨)، واللفظ ألمحد. 
قال اإلمام أمحد: منكر، وقال أبو داود: منسوخ. 

(البدر املنري ٣٦٢/٩)]
قـال:  ة  وَ ـرْ عُ بن  شـام  هِ عن   -٧
أَيتِ  ـرَ رِ امْ ذِ ـةُ بِنْتُ املُنـْ ي فَاطِمَ نـِ تْ َ ربَ أَخْ
 : الَتْ قَ  ^ رٍ  بَكْ أَيبِ  بِنْتِ  ءَ  امَ نْ أَسْ عَ
ا  سً رَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ـدِ  هْ عَ لَـى  عَ ـا  نَ ـرْ (نَحَ
). [رواه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم  نَاهُ لْ أَكَ فَ

(١٩٤٢)، واللفظ للبخاري]

ـرو ^  مْ ٨- عـن عبد اهللا بن عَ
ا  هَ يقَ قِ إِنَّ نَ ؛ فَ ادِعَ فَ تُلُوا الضَّ قْ قـال: (الَ تَ

). [رواه البيهقي (١٩٣٨٢)] بِيحٌ تَسْ
َى  ٩- عن ابن عبَّاس̂  قال: (هنَ
ـنَ  مِ ـعٍ  بَ أَرْ تْـلِ  قَ ـنْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ
 ، دِ هُ دْ الـهُ ، وَ ةِ لَ النَّحْ ، وَ ةِ لَ : النَّمْ ابِّ وَ الدَّ
داود  وأبو  أمحد (٣٠٦٦)،  ). [رواه  دِ َ الرصُّ وَ

(٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)]

قال:   ^ عبَّاسٍ  ابن  عن   -١٠
لِّ ذِي نَابٍ  نْ كُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ (هنَ
نَ  مِ ْلَبٍ  خمِ ذِي  لِّ  كُ نْ  عَ وَ  ، بَاعِ السِّ نَ  مِ

). [رواه مسلم (١٩٣٤)] ِ الطَّريْ
نِ النَّبِيِّ  ١١- عن أيب هريرة ÷ عَ
هُ  لُ أَكْ بَاعِ فَ نَ السِّ لُّ ذِي نَابٍ مِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (كُ

). [رواه مسلم (١٩٣٣)] امٌ رَ حَ
١٢- عن عائشة ’ قالت: قال 
تَلْنَ يفِ  قْ قُ يُ اسِ وَ ْسٌ فَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (مخَ
 ، عُ قَ ابُ األَبْ رَ الغُ وَ  ، يَّةُ احلَ  : مِ رَ احلَ وَ لِّ  احلِ
ا).  يَّ دَ احلُ ، وَ ـورُ قُ لْبُ العَ الكَ ، وَ ةُ ـأْرَ الفَ وَ
 (١١٩٨) ومسلم   ،(٣٣١٤) البخاري  [رواه 

واللفظ له]
أَلَ  ريرة ÷ قال: سَ ١٣- عن أيب هُ
كَبُ  نَرْ ا  إِنَّ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ لٌ  جُ رَ
املَاءِ،  نَ  مِ لِيلَ  الْقَ نَا  عَ مَ لُ  مِ نَحْ وَ رَ  الْبَحْ
أُ  ضَّ نَتَوَ أَفَ نَا؛  طِشْ عَ بِهِ  ا  ـَ أْن ضَّ تَوَ إِنْ  فَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  الَ  قَ فَ الَ  قَ ؟  رِ الْبَحْ اءِ  مَ نْ  مِ
[رواه   .( يْتَتُهُ مَ لُّ  ِ احلْ هُ  اؤُ مَ ورُ  الطَّهُ وَ  (هُ
والرتمذي   ،(٨٣) داود  وأبو   ،(٨٧٣٥) أحـمد 

(٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦)]
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رَ ^  مَ عُ بن  اهللا  عبد  عن   -١٤
ا  أَمَّ ؛ فَ انِ مَ دَ وَ يْتَتَانِ  مَ لَـنَا  لَّتْ  (أُحِ  : الَ قَ
 : انِ مَ ا الدَّ أَمَّ . وَ ادُ رَ اجلَ ، وَ وتُ : فَاحلُ املَيْتَتَانِ
أمحد (٥٧٢٣)،  [رواه   .( الُ الطِّحَ وَ بِدُ  الكَ فَ

و ابن ماجه (٣٢١٨)]

١٥- عن زيد بن ثابت ÷ قال: 
ا  إِلَيْهَ بـِي  ـا  مَ وَ ـالَ  الطِّحَ لُ  كُ آلَ (إِنِّـي 
أْسَ  هُ الَ بَ نـَّ ي أَ لـِ ي أَهْ ُرِ لَكِنْ ألِ ، وَ ةٌ اجَ حَ

ا). [رواه عبد الرزاق (٨٧٧٦)] َ هبِ
بدِ اهللا بن عبَّاس ^  ١٦- عن عَ
أْسَ  : الَ بَ الَ قَ ؟ فَ يثِ رِّ نِ اجلِ ئِلَ عَ هُ سُ نَّ (أَ
).[رواه  ودُ تْهُ اليَهُ هَ رِ ءٌ كَ ْ وَ يشَ ـامَ هُ ، إِنَّ بِهِ

عبد الرزاق (٨٧٧٩)]

 ^ اهللا  عبد  بن  جابر  عن   -١٧
نْهُ  عَ رَ  زَ جَ أَوْ   ، رُ البَحْ أَلْـقَـى  ـا  قال: (مَ
 .( لُوهُ أْكُ الَ تَ ا فَ فَ طَ اتَ فِيهِ وَ ا مَ مَ ، وَ لُوهُ كُ فَ
مـاجـه وابـن   ،(٣٨١٥) داود  أبـو  [رواه 

[(٣٢٤٧) 

قـال:   ^ عبَّاس  ابن  عن   -١٨
ةُ  كَ مَ : السَّ ـالَ رٍ قَ ي بَـكْ لَـى أَبـِ دُ عَ هَ (أَشْ

ا). لَـهَ أَكَ ا  هَ ادَ أَرَ نْ  مَ فَ  ، لٌ الَ حَ الطَّافِيَـةُ 
[رواه عبد الرزاق (٨٦٥٤)]

ريرة ÷ قـال:  ١٩- عن أبـي هُ
نْتُ  كُ ا  إِذَ تَّى  حَ نِ  يْ رَ البَحْ نَ  مِ بَلْتُ  (أَقْ
مْ  هُ اقِ وَ لِ العِرَ نْ أَهْ أَلَنِي نَاسٌ مِ ةِ سَ ذَ بَ بِالرَّ
 ، ىلَ املَاءِ طَافٍ وهُ عَ دُ جَ يْدٍ وَ نْ صَ ونَ عَ مُ ْرِ حمُ
مْ  ُ هتُ رْ أَمَ فَ  ، لِهِ أَكْ وَ ائِهِ  َ رتِ اشْ نِ  عَ أَلُوينِ  سَ فَ
مَّ  ثُ  ، ونَ مُ ْرِ حمُ مْ  هُ وَ لُوهُ  أْكُ يَ وَ وهُ  ُ رتَ يَشْ أَنْ 
كٌّ  بِي شَ لْ عَ يفِ قَ قَ هُ وَ ـَّ أَن كَ ، فَ ينَةَ تُ املَدِ مْ دِ قَ
بْنِ  ـرَ  مَ لِعُ لِكَ  ذَ تُ  ـرْ كَ ذَ فَ  ، ُمْ هتُ رْ أَمَ ا  ـَّ ممِ
بِهِ؟  مْ  ُ هتَ رْ أَمَ ا  مَ وَ  : الَ قَ فَ  ÷ طَّابِ  اخلَ
 . لُوهُ أْكُ يَ وَ وهُ  ُ رتَ يَشْ أَنْ  بِهِ  مْ  ُ هتُ رْ أَمَ  : الَ قَ
 ، لْتُ عَ لَفَ لِكَ  ذَ  ِ ـريْ بِغَ مْ  ُ هتَ رْ أَمَ لَـوْ   : ـالَ قَ

). [رواه البيهقي (١٨٩٨٣)] هُ دَ عَّ هُ تَوَ ـَّ أَن كَ
 : بدِ اهللا بن عبَّاس̂  ٢٠- عن عَ
 ، ةِ ثَّمَ املُجَ نْ  عَ َى  هنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ (أَنَّ 
ي  نْ فـِ بِ مِ ْ نِ الرشُّ عَ ، وَ نْ لَبَنِ اجلالَّلَةِ عَ وَ
داود  وأبو   ،(٢٩٤٩) أمحد  [رواه   .( اءِ قَ السِّ
والنسائـي   ،(١٨٢٥) والرتمـذي   ،(٣٧١٩)

[(٤٤٤٨)
 ، يِّ ارِ زَ ةَ الفَ يْلَ ٢١- عن عيسى بن نُمَ
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ئِلَ  سُ رَ فَ مَ نْدَ ابْنِ عُ نْتُ عِ : (كُ الَ نْ أَبِيهِ قَ عَ
﴿مم   : ةَ اآليَ هِ  ذِ هَ تَالَ  فَ  ، ذِ نْفُ القُ لِ  أَكْ نْ  عَ
رِ  آخِ إِلَـى   ﴾ ٰى   ين  ىن  نن  من  زن   رن 
ا  أَبَ عْتُ  مِ سَ  : هُ نْدَ عِ يْخٌ  شَ الَ  قَ فَ  ، ةِ اآليَ
 : الَ قَ نْدَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ كِرَ عِ : ذُ قُولُ ةَ يَ رَ يْ رَ هُ
: إِنْ  رَ مَ الَ ابْنُ عُ قَ . فَ بَائِثِ نَ اخلَ بِيثٌ مِ خَ
.( الَهُ امَ قَ وَ كَ هُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ الَهُ رَ انَ قَ كَ
[رواه أحـمد (٨٩٥٤)، وأبو داود (٣٧٩٩)، 
فـي  كام  ضعيف؛  وإسناده  ألحـمد.  واللفظ 

التلخيص احلبري (٣٨٣/٤)]
 ÷ يْثِيِّ  اللَّ اقِدٍ  وَ أبـي  عن   -٢٢
ضٍ  بِأَرْ ا  إِنَّ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قال: قُ
نَ املَيْتَةِ؟  ِلُّ لَنَا مِ امَ حيَ ، فَ ةٌ صَ ْمَ ا خمَ َ يبُنَا هبِ تُصِ
وا  تَبِقُ غْ لَـمْ تَ وا وَ طَبِحُ ا لَـمْ تَصْ : (إِذَ الَ قَ
[رواه  ا).  َ هبِ مْ  أْنَكُ شَ فَ  ، قْالً بَ ئُوا  تَفِ ْ حتَ  ْ ملَ وَ

أمحد (٢١٨٩٨)]
ي  أَبـِ وَ ار  دِينـَ بْنِ  و  رِ مْ نْ عَ عَ  -٢٣ 
كَ  رَ أَدْ الً  جُ -رَ ًا  حيْ َ رشُ ا  عَ مِ سَ  ، ِ بَريْ الزُّ
رِ ي البَحْ ءٍ فـِ ْ لُّ يشَ : (كُ الَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص- قَ

).[رواه البيهقي (١٨٩٦٩)] بُوحٌ ذْ مَ
بدِ اهللا بن عمر̂  أنَّ  ٢٤- عن عَ

َى  هنَ ، وَ بَابُ يفِ النَّارِ : (الذُّ الَ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
يفِ  امُ  الطَّعَ قَ  ْرَ حيُ أَنْ  وَ  ، لِ النَّحْ تْلِ  قَ نْْ  عَ

). [رواه الطرباين (١٣٤٦٧)] ضِ العدوِّ أَرْ
أُتـِيَ  قـال:   ÷ أنـسٍ  عن   -٢٥
الَةٌ  إِهَ يْهِ  لَ عَ عِريٍ  شَ بْزِ  بِخُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  الَ  قَ وَ ا،  نْهَ مِ لُوا  أَكَ فَ ةٌ  نِخَ سَ
أحـمد  [رواه   .( ةِ رَ اآلخِ  ُ ريْ خَ  ُ ريْ اخلَ امَ  (إِنَّ

[(١٣٦٤٦)

 ÷ يْثِيِّ  اللَّ اقِدٍ  وَ أبـي  عن   -٢٦
ا  َ هبِ وَ ينَةَ  املَدِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ مَ  دِ قَ قـال: 
ةِ  نِمَ أَسْ نَمِ وَ ونَ إِلَـى أَلْيَاتِ الْغَ دُ مِ عْ نَاسٌ يَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ َا،  بُّوهنَ يَجُ فَ بِلِ  ِ اإلْ
يَ  هِ فَ يَّةٌ  حَ يَ  هِ وَ ةِ  يمَ الْبَهِ نَ  مِ طِعَ  قُ ا  (مَ
يْتَةٌ). [رواه أحـمد (٢١٩٠٣)، وأبـو داود  مَ

(٢٨٥٨)، والرتمذي (١٤٨٠)]

ا  نـَ جْ فَ : (أَنْ الَ نْ أَنَسٍ ÷قَ ٢٧-عَ
مُ  وْ عَى القَ ؛ فَسَ انِ رَ رِّ الظَّهْ نُ بِمَ نَحْ بًا وَ نَ أَرْ
ةَ  لْحَ ا إِىلَ أَيبِ طَ َ ئْتُ هبِ ا فَجِ َ هتُ ذْ أَخَ بُوا، فَ غَ لَ فَ
 : ـالَ ـا، أَوْ قَ يْهَ كَ رِ ـبَعَـثَ بِوَ ـا فَ هَ بَحَ ذَ فَ
[رواه  ا).  هَ بِلَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  إِىلَ  َا  هيْ ذَ خِ بِفَ
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البخاري (٥٥٣٥)]
٢٨- عن عبد اهللا بـن عـبَّاس عـن 
عَ  لَ مَ هُ دَخَ نـَّ ليد ~ (أَ خالدِ بنِ الوَ
يَ  أُتـِ فَ ـةَ  ونَ يْمُ مَ يْتَ  بَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولِ  سُ رَ
اهللاِ  ولُ  سُ رَ  إِلَيْهِ  وَ أَهْ فَ ْنُوذٍ،  حمَ بٍّ  بِضَ
وا  ُ ربِ أَخْ  : ةِ وَ النِّسْ بَعْضُ  الَ  قَ فَ هِ،  بِيَدِ ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، ـلَ أْكُ يَ أَنْ  يـدُ  رِ يُ ـا  بِمَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ
عَ  فَ رَ فَ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ بٌّ  ضَ وَ  هُ الُوا:  قَ فَ
اهللاِ؟  ولَ  سُ رَ ا  يَ وَ  هُ امٌ  رَ أَحَ  : لْتُ قُ فَ  ، هُ دَ يَ
ضِ  بِأَرْ نْ  كُ يَ  ْ ملَ لَكِنْ  وَ  ، (الَ  : الَ قَ فَ
 : الِدٌ خَ الَ  ). قَ هُ افُ أَعَ ي  نـِ دُ أَجِ فَ مِي  وْ قَ

 . نْظُرُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ تُهُ وَ لْ أَكَ هُ فَ تُ رْ َ رتَ اجْ فَ
 ،(١٩٤٥) ومسلم   ،(٥٥٣٧) البخاري  [رواه 

واللفظ للبخاري]

قال:   ^ عبَّاسٍ  ابن  عن   -٢٩
إِىلَ  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  الَةُ  خَ يْدٍ  فَ حُ أُمُّ  تْ  دَ (أَهْ
لَ  أَكَ فَ با،  أَضُ وَ نًا  مْ سَ وَ أَقِطًا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ 
كَ  رَ تَ وَ  ، نِ مْ السَّ وَ األَقِطِ  نَ  مِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
أُكِلَ  فَ  : بَّاسٍ عَ ابْنُ  الَ  قَ ا.  رً ذُّ قَ تَ بَّ  الضَّ
انَ  كَ لَوْ  وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ  ولِ  سُ رَ ةِ  ائِدَ مَ لَـى  عَ

ـولِ اهللاِ  سُ ةِ رَ ائِدَ لَـى مَ ا أُكِلَ عَ ا مَ امً رَ حَ
ومسلـم   ،(٢٥٧٥) البخـاري  [رواه  ملسو هيلع هللا ىلص). 

[(١٩٤٧)

 ^ اهللا  عبد  بن  جابر  عن   -٣٠
؟  بُعِ نِ الضَّ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ أَلْتُ رَ قال: سَ
ا  بْشٌ إِذَ لُ فِيهِ كَ ْعَ جيُ ، وَ يْدٌ وَ صَ : (هُ الَ قَ فَ
 ،(٣٨٠١) داود  أبو  [رواه   .( مُ رِ املُحْ هُ  ادَ صَ

وابن ماجه (٣٠٨٥)، واللفظ أليب داود]

لْتُ  ر قال: (قُ ٣١- عن ابن أيب عامَّ
 . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  يَ هِ يْدٌ  أَصَ  ، بُعُ الضَّ  : ابِرٍ جلَِ
 : لْتُ : قُ الَ . قَ مْ عَ : نَ الَ ا؟ قَ لُهَ : آكُ لْتُ : قُ الَ قَ
). [رواه  مْ عَ : نَ الَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَ سُ الَهُ رَ أَقَ
والنسائي  والرتمذي (٨٥١)،  أمحد (١٤٤٩)، 
واللـفـظ   ،(٣٢٣٦) ماجـه  وابـن   ،(٤٣٢٣)

للرتمذي]

ىفَ ÷  ٣٢- عن عبد اهللا بن أيب أَوْ
بْعَ  سَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ ا  نَ وْ زَ (غَ  : الَ قَ
مسلم  [رواه   .( ادَ ـرَ اجلَ ـلُ  أْكُ نَ اتٍ  وَ ـزَ غَ

[(١٩٥٢)
٣٣- عن أنس بن مالك ÷ قال: 
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ادَ  رَ اجلَ نَ  يْ ادَ تَهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  اجُ  وَ أَزْ انَ  (كَ
 ،(٣٢٢٠) ماجه  ابن  [رواه   .( بَاقِ األَطْ ىلَ  عَ

وإسناده ضعيف]
يلِّ ÷  ةَ البَاهِ ٣٤- عن أبـي أُمامَ
انَ  رَ مْ نَةَ عِ مَ ابْ يَ رْ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (إِنَّ مَ
مَ  دَ الَ  امً  لَـحْ ا  هَ طْعِمَ يُ أَنْ  ا  َ هبَّ رَ أَلَتْ  سَ
ـمَّ  هُ اللَّ  : ـالَتْ قَ فَ  ، ادَ ـرَ اجلَ ا  هَ مَ أَطْعَ فَ لَهُ 
 ِ ـريْ بِغَ يْنَهُ  بَ ابِعْ  تَ وَ  ، اعٍ ضَ رَ  ِ ـريْ بِغَ هُ  شْ أَعِ
؟  يَاعُ ا الشِّ ، مَ لِ ضْ ا الفَ ا أَبَ : يَ لْتُ ). قُ يَاعٍ شِ

.[رواه البيهقي (١٩٠٠)] تُ وْ : الصَّ الَ قَ
لٍ  ÷  فَّ غَ نْ عبدِ اهللا بنِ مُ ٣٥- عَ
 ، ـامٌ عَ طَ فِيـهِ  ابٌ  رَ جِ إِلَيْنَا  يَ  مِ : (رُ ـالَ قَ
 ، هُ ـذَ خُ آلِ بْتُ  ثَ وَ فَ  ، َ يْربَ خَ مَ  وْ يَ مٌ  حْ شَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ ا  ـإِذَ فَ تُّ  الْتـَفَ فَ  : ـالَ قَ
نْهُ ). [ رواه البخاري (٣١٥٣)،  يَيْتُ مِ تَحْ اسْ فَ

ومسلم (١٧٧٢) واللفظ له]
ريرة ÷ قال: قال  ٣٦- عن أيب هُ
يفِ  ةُ  أْرَ الفَ عَتِ  قَ وَ ا  (إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول 
ا  مَ وَ ا  القُوهَ فَ ا  دً امِ جَ انَ  كَ إِن  نِ فَ مْ السَّ
.( بُوهُ رَ قْ تَ الَ  ا فَ ائِعً انَ مَ كَ إِنْ  وَ ا،  هلََ وْ حَ

[رواه أبو داود (٣٨٤٢)]

قالت:   ’ ـةَ  يْمونَ مَ عـن   -٣٧
ي  فـِ قَطَتْ  ةٍ سَ أْرَ نْ فَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ئِلَ  سُ
ا  لَـهَ وْ حَ ـا  مَ وَ ـا  (أَلْقُوهَ  : ـالَ قَ فَ  ، نٍ مْ سَ

). [رواه البخاري (٥٥٤٠)] لُوهُ كُ وَ
: (أَنَّ  بَيدٍ فيَّة بنت أيب عُ ٣٨- عن صَ
نْ  ا مِ قً رْ ونَ فَ ُ رَ فِيهِ عِرشْ مَ لِ ابْنِ عُ را آلِ جَ
 ، تَتْ امَ ةٌ فَ أْرَ عَتْ فِيهِ فَ قَ ةٌ وَ ادَ يَ نٍ أَوْ زِ مْ سَ
.( بِهِ وا  بِحُ تَصْ يَسْ أَنْ  رَ  مَ عُ ابْنُ  مُ  هُ رَ أَمَ فَ

[رواه ابن أيب شيبة (٢٤٨٨٢)]
 ، و̂  رٍ مْ ٣٩- عن عبد اهللا بن عَ
 : وتُ تَمُ فَ ةُ  أْرَ الفَ فِيهِ  عُ  قَ تَ يْتِ  الزَّ يفِ  الَ  قَ
الَ  ودِيٍّ وَ الَ لِيَهُ لِمٍ وَ هُ ملُِسْ لُ ِلُّ أَكْ هُ الَ حيَ (إِنَّ

). [رواه ابن أيب شيبة (٢٤٨٨٤)] ٍّ اينِ َ لِنَرصْ
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باب األشربة

٤٠- عن عائشة ’  قالت: قَال 
 ، قُ رَ نْهُ الفَ رَ مِ كَ ا أَسْ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ سُ رَ
أحـمد  [رواه   .( امٌ رَ حَ نْهُ  مِ فِّ  الكَ ءُ  لْ مِ فَ

[(٢٤٤٣٢)
ا سمعت  ٤١- عن عائشة ’ أهنَّ
 ، امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ ـلُّ  (كُ يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ 
هُ  نـْ ـفِّ مِ ءُ الكَ لْ مِ ، فَ قُ ـرَ رَ الفَ كَ ا أَسْ مَ وَ
). [رواه أحـمد (٢٤٩٩٢)، وأبو داود  امٌ رَ حَ
(٣٦٨٧)، والرتمذي (١٨٦٦)، واللفظ ألمحد]
النَّبِيِّ  نِ  عَ  ’ عائشة  عن   -٤٢
رَ  كَ ا أَسْ مَ ، وَ امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (كُ
[رواه   .( امٌ رَ حَ نْهُ  مِ ةُ  وَ سْ فاحلُ قُ  رَ الفَ نْهُ  مِ

الدارقطني (٤٦٥٩)، والبيهقي (١٧٤٨٩)]
رَ ^ قال: قال  مَ نِ ابْنِ عُ ٤٣- عَ
 ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول 
رَ  مْ اخلَ بَ  ِ رشَ نْ  مَ وَ  ، امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ وَ
 ، تُبْ يَ  ْ ملَ ا  نُهَ مِ دْ يُ وَ  هُ وَ تَ  امَ فَ يَا،  نْ الدُّ يفِ 
البخاري  [رواه   .( ةِ رَ اآلخِ يفِ  ا  َ هبْ َ يَرشْ  ْ ملَ

(٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣)]

قـال:   ^ عمـر  ابن  عـن   -٤٤
اهللاِ  ولِ  سُ رَ  ِ نْربَ مِ لَـى  عَ  ، رُ مَ عُ طَبَ  (خَ
رِ  مْ اخلَ يمُ  رِ ْ حتَ لَ  زَ نَ دْ  قَ ـهُ  إِنَّ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، رِ التَّمْ ، وَ : العِنَبِ يَاءَ ةِ أَشْ ْسَ نْ مخَ يَ مِ هِ وَ
ـرُ  مْ اخلَ . وَ لِ العَسَ ، وَ عِـريِ الشَّ ، وَ نْطَةِ احلِ وَ
دِدْتُ أَنَّ  ، وَ ثَالَثٌ . وَ ـلَ قْ ـرَ العَ امَ ـا خَ مَ
دَ  هَ عْ يَ تَّى  حَ نَا  قْ ارِ فَ يُ لَـمْ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ
ابٌ  أَبْوَ وَ  ، الَلَةُ الكَ وَ  ، دُّ اجلَ ا:  دً هْ عَ إِلَيْنَا 
و،  رٍ مْ ا عَ ا أَبَ لْتُ يَ : قُ الَ ا. قَ بَ ابِ الرِّ نْ أَبْوَ مِ
 : الَ قَ ؟  زِ األُرْ نَ  مِ نْدِ  بِالسِّ نَعُ  يُصْ ءٌ  ْ فَيشَ
دِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص -أَوْ  هْ لَـى عَ نْ عَ كُ اكَ لَـمْ يَ ذَ
اجٌ  جَّ حَ الَ  قَ وَ  .( رَ مَ عُ دِ  هْ عَ ىلَ  عَ  :- الَ قَ
 : نَبِ انَ العِ كَ : مَ يَّانَ نْ أَيبِ حَ َّادٍ، عَ نْ محَ عَ
ومسلم   ،(٥٥٨٨) البخاري  [رواه   . بِيبَ الزَّ

(٣٠٣٢)، واللفظ للبخاري]
٤٥- عن أنس بن مالك ÷ قال: 
 َّ أُيبَ ةَ وَ لْحَ ا طَ أَبَ ةَ وَ بَيْدَ ا عُ قِي أَبَ نْتُ أَسْ (كُ
مْ  هُ اءَ ْرٍ فَجَ متَ وٍ وَ هْ يخِ زَ نْ فَضِ عْبٍ مِ ابْنَ كَ
الَ  قَ ، فَ تْ مَ رِّ دْ حُ رَ قَ مْ : إِنَّ اخلَ الَ قَ ، فَ آتٍ
ا). تُهَ قْ رَ أَهْ ا، فَ هَ قْ رِ أَهْ ا أَنَسُ فَ مْ يَ : قُ ةَ لْحَ أَبُو طَ
 ،(١٩٨٠) ومسلم   ،(٥٥٨٢) البخاري  [رواه 
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واللفظ للبخاري]
ريـرة ÷، أَنَّ  ٤٦- عـن أبـي هُ
رَ  مْ مَ اخلَ رَّ : (إِنَّ اهللاَ حَ الَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: قَ
مَ  رَّ حَ وَ ا،  نَهَ ثَمَ وَ املَيْتَةَ  مَ  رَّ حَ وَ ا،  نَهَ ثَمَ وَ

). [رواه أبو داود (٣٤٨٥)] نَهُ ثَمَ يرَ وَ نْزِ اخلِ
٤٧- وعن بكر بن عبد اهللا أنَّ أنسَ 
رَ  مْ اخلَ (أَنَّ   : مْ هُ ثَ دَّ حَ  ÷ مالكٍ  ابن 
.( رُ التَّمْ وَ  ُ ئِذٍ البُرسْ مَ وْ يَ رُ  مْ اخلَ وَ تْ  مَ رِّ حُ

[رواه البخاري(٥٥٨٤)]
٤٨- عن جابر بن عبد اهللا̂  أنَّه 
تْح  الفَ عام  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سمع 
 ، رِ مْ يْعَ اخلَ مَ بَ رَّ ولَهُ حَ سُ رَ ة: (إِنَّ اهللاَ وَ بمكَّ
ا  يَ  : يلَ قِ فَ  . نَامَ األَصْ وَ  ، يرَ نْزِ اخلِ وَ  ، املَيْتَةِ وَ
هُ  إِنَّ فَ ؛  املَيْتَةِ ومَ  حُ شُ أَيْتَ  أَرَ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ
 ، لُودُ اجلُ ا  َ هبِ نُ  هَ دْ يُ وَ  ، نُ فُ السُّ ا  َ هبِ يُطْىلَ 
وَ  هُ  ، : (الَ الَ قَ فَ ؟  النَّاسُ ا  َ هبِ بِحُ  تَصْ يَسْ وَ
 : لِكَ نْدَ ذَ ولُ اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص عِ سُ الَ رَ مَّ قَ ). ثُ امٌ رَ حَ
ملَّا  لَّ  جَ وَ زَّ  عَ اهللاَ  إِنَّ   ، ودَ اليَهُ اتَلَ اهللاُ  (قَ
وهُ  مَّ بَاعُ لُوهُ ثُ َ ا أَمجْ هَ ومَ حُ مْ شُ يْهِ لَ مَ عَ رَّ حَ
 ،(٢٢٣٦) البخاري  [رواه   .( نَهُ ثَمَ لُوا  أَكَ فَ

ومسلم (١٥٨١) واللفظ له]

ةَ  لَ عْ وَ بن  الرحـمن  عبد  عن  ـأَلَ ٤٩-  ـهُ سَ - أَنَّ َ بَئِـيِّ -من أهل مرصْ السَّ
نَ  ُ مِ امَّ يُعْرصَ بَّاسٍ ^ عَ بْدَ اهللا بْنَ عَ عَ
الً  جُ رَ إِنَّ   : بَّاسٍ عَ الَ ابْنُ  قَ فَ  ، نَبِ العِ
 ، رٍ ـمْ خَ ةَ  يَ اوِ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ لِرَ   دَ أَهْ
تَ  لِمْ عَ لْ  (هَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ لَهُ  الَ  قَ فَ
ارَّ  فَسَ  . الَ  : الَ ا)؟ قَ هَ مَ رَّ حَ دْ  قَ اهللاَ  أَنَّ 

(بِمَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  ولُ  سُ رَ لَهُ  الَ  قَ فَ انًا،  إِنْسَ
 : الَ قَ ا، فَ هُ بِبَيْعِهَ تُ رْ : أَمَ الَ قَ )؟ فَ هُ تَ رْ ارَ سَ
ا).  هَ يْعَ بَ مَ  رَّ حَ ا  َ هبَ ْ رشُ مَ  رَّ حَ ي  الَّذِ (إِنَّ 
ا.  فِيهَ ا  مَ بَ  هَ ذَ تَّى  حَ ةَ  ادَ املَزَ تَحَ  فَ فَ  : الَ قَ

: [رواه مسلم (١٥٧٩)] الَ ى ÷  قَ وسَ ي مُ نْ أَبـِ ٥٠- عَ
نِ  ا إِىلَ اليَمَ اذً عَ مُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ ثَنِي رَ عَ بَ
ا،  رَ نَفِّ الَ تُ ا وَ َ بَرشِّ ، وَ وا النَّاسَ عُ : (ادْ الَ قَ فَ
ولَ  سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ : فَ الَ ا). قَ َ الَ تُعَرسِّ ا وَ َ يَرسِّ وَ
امَ  هُ نَعُ نَصْ نَّا  كُ  ِ ابَنيْ َ رشَ ي  فـِ تِنَا  أَفْ اهللاِ؛ 
نْبَـذُ  يُ لِ  العَسَ نَ  مِ ـوَ  هُ وَ البِتْـعُ   : نِ بِاليَمَ
ةِ  رَ الـذُّ ـنَ  مِ ـوَ  هُ وَ رُ  املِزْ وَ  ، تَدَّ شْ يَ ـتَّى  حَ
 : ـالَ قَ  . تَـدَّ ـشْ يَ ـتَّى  حَ نْبَـذُ  يُ عِـريِ  الشَّ وَ
عَ  امِ وَ طِيَ جَ دْ أُعْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ انَ رَ كَ وَ
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ـلِّ  نْ كُ َى عَ : (أَهنْ ـالَ قَ ، فَ َهُ امتِ وَ لِمِ بِخَ الكَ
). [رواه مسلم  ةِ الَ نِ الصَّ رَ عَ كَ كِرٍ أَسْ سْ مُ

[(٢٠٠١)
٥١- عن عبد اهللا بن عمرو ^ 
يِّ  النَّبـِ دَ  ـنـْ عِ عـِيَـةُ  األَوْ تِ  رَ كـِ قـال: ذُ
الَ  قَ فَ ؟  وفَ ظُـرُ الَ   : يٌّ ابـِ رَ الَ أَعْ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، كِرٍ سْ مُ لَّ  كُ تَنِبُوا  (اجْ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ

وا).[رواه الدارقطني (٤٦٧٣)] رُ كَ الَ تَسْ وَ
ة ÷ قال: قال  ٥٢- عن أيب أُمامَ
ي  يَالـِ اللَّ بُ  هَ تَذْ (الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهللا 
ي  تـِ أُمَّ نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ بَ  َ تَرشْ ـتَّى  حَ امُ  ـَّ األَي
ا). [رواه ابن  هَ مِ ِ اسْ ريْ َا بِغَ وهنَ مُّ ، يُسَ رَ مْ اخلَ

ماجه (٣٣٨٤)]
مَ  دِ الً قَ جُ ٥٣- عن جابرٍ ÷: أَنَّ رَ
 ،- نِ اليَمَ نَ  مِ انُ  يْشَ جَ -وَ  ، انَ يْشَ جَ نْ  مِ
هُ  بُونَ َ يَرشْ ابٍ  َ رشَ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أَلَ  سَ فَ
 . رُ املِزْ  : لَهُ الُ  قَ يُ ةِ  رَ الذُّ نَ  مِ مْ  هِ ضِ بِأَرْ
 : الَ )؟ قَ وَ كِرٌ هُ سْ مُ الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَوَ قَ فَ
كِرٍ  سْ لُّ مُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ سُ الَ رَ ، قَ مْ نَعَ
ا  دً هْ عَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ اهللاِ  لَـى  عَ إِنَّ   ، امٌ رَ حَ
ـنْ  مِ يَهُ  قِ يَسْ أَنْ  رَ  كـِ املُسْ بُ  َ يَرشْ ملَِـنْ 

ا  مَ ولَ اهللا، وَ سُ ا رَ الُوا: يَ ). قَ بَالِ طِينَةِ اخلَ
 ، النَّارِ لِ  أَهْ قُ  رَ (عَ  : الَ قَ ؟  بَالِ اخلَ طِينَةُ 
مسلم  [رواه   .( النَّارِ ـلِ  أَهْ ةُ  ـارَ صَ عُ أَوْ 

[(٢٠٠٢)
عن   ^ عبَّاسِ  ابنِ  عن   -٥٤  
لُّ  كُ ، وَ ـْرٌ رٍ مخَ َمِّ لُّ خمُ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (كُ
ا  كِرً سْ مُ بَ  ِ رشَ ـنْ  مَ وَ  ، امٌ ـرَ حَ كِرٍ  سْ مُ
إِنْ  فَ ا،  بَاحً صَ بَعِـنيَ  أَرْ هُ  تُ الَ صَ تْ  سَ بُخِ
ةَ  ابِعَ الرَّ ادَ  عَ إِنْ  فَ  ، يْهِ لَ عَ اهللاُ  تَـابَ  تَـابَ 
طِينَةِ  نْ  مِ يَهُ  قِ يَسْ أَنْ  اهللا  لَـى  عَ قا  حَ انَ  كَ
ا  يَ بَـالِ  اخلَ ةُ  طِينـَ مـَا  وَ  : قِيلَ  ،( بَـالِ اخلَ
 ، النَّارِ لِ  أَهْ يدُ  دِ (صَ  : الَ قَ اهللا؟  ولَ  سُ رَ
نْ  لَهُ مِ الَ فُ حَ رِ عْ ا الَ يَ غِريً اهُ صَ قَ نْ سَ مَ [وَ
نْ  يَهُ مِ قِ ىلَ اهللا أَنْ يَسْ قا عَ انَ حَ ، كَ هِ امِ رَ حَ
 .(٣٦٨٠) داود  أبو  [رواه   .([ بَالِ اخلَ طِينَةِ 
قال ابن أبـي حاتم يف «العلل» (٣٦/٢): «هذا 
حه األلباين ما عدا ما بني  حديث منكر»، وصحَّ

املعقوفتني] 
َى  ةَ ’ قال: (هنَ لَمَ ٥٥- عن أمِّ سَ
.( رتِّ فَ كِرٍ ومُ سْ لِّ مُ نْ كُ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ

[رواه أمحد (٢٦٦٣٤)، وأبو داود (٣٦٨٦)]
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٥٦- عن أيب هريرة ÷ أنَّ النبيَّ 
وَ  هُ ينِ وَ زْ نيَ يَ اينِ حِ ينِ الزَّ زْ : (الَ يَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
وَ  هُ وَ قُ  ِ يَرسْ نيَ  حِ قُ  ِ يَرسْ الَ  وَ  ، نٌ مِ ؤْ مُ
ا  َ هبُ َ نيَ يَرشْ رَ حِ مْ بُ اخلَ َ الَ يَرشْ ، وَ نٌ مِ ؤْ مُ
.( دُ عْ بَ ةٌ  وضَ رُ عْ مَ ةُ  بَ التَّوْ وَ  ، نٌ مِ ؤْ مُ وَ  هُ وَ

[رواه البخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧)]
قال:   ^ عبَّاس  ابن  عن   -٥٧
؛  رَ مْ بِ اخلَ َ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ تَرشْ
ماجه  ابن  [رواه   .( ٍّ رشَ لِّ  كُ تَاحُ  فْ مِ َا  إِهنَّ فَ

[(٣٣٧١)
٥٨- عن أنس بن مالك ÷ قال: 
 : ةً َ رشَ رِ عَ مْ ي اخلَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فـِ سُ نَ رَ (لَعَ
َـا،  هبَ ـارِ شَ وَ ـا،  هَ َ تَـرصِ عْ مُ وَ ـا،  هَ َ ـارصِ عَ
ا،  اقِيَهَ سَ وَ  ، إِلَيْهِ ولَـةَ  مُ املَحْ وَ ا،  لَـهَ امِ حَ وَ
ا،  ي لَـهَ ِ رتَ املُشْ ا، وَ نِهَ آكِلَ ثَمَ ـا، وَ هَ ائِعَ بَ وَ
). [رواه الرتمذي (١٢٩٥)، وابن  اةَ لَهُ َ رتَ املُشْ وَ

ماجه (٣٣٨١)، واللفظ للرتمذي]
ريرة ÷ قال: قال  ٥٩- عن أيب هُ
 ِ ـاتَـنيْ هَ ـنْ  مِ ـرُ  مْ (اخلَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول 
[رواه   .( نَـبَـةُ العِ وَ ـةُ  لَ النَّخْ  : ِ تَـنيْ رَ جَ الشَّ

مسلم (١٩٨٥)]

٦٠- عن عبد اهللا بن بُريدة، عن أَبيه 
بَسَ  حَ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ اهللا  رسول  قال  قال: 
نْ  مِ هُ  بِيعَ يَ تَّى  حَ طَافِ  القِ ـامَ  أَيَّ نَبَ  العِ
ا،  ْرً هُ مخَ ذُ تَّخِ َّنْ يَ ، أَوْ ممِ ٍّ اينِ َ ُودِيٍّ أَوْ نَرصْ هيَ
). [رواه الطرباينّ  ةٍ ريَ ىلَ بَصِ مَ النَّارَ عَ قَحَّ دْ تَ قَ فَ
يف «األوسط» (٥٣٥٦)، وحسنه ابن حجر يف 
حاتم  أبـي  ابن  وقال   ،(٣١٣) املرام»  «بلوغ 

(٣٨٩/١): هذا حديث كذب باطل]
٦١- عن أنس بن مالك ÷ (أَنَّ 
تَامٍ  نْ أَيْ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ أَلَ رَ ةَ سَ لْحَ ا طَ أَبَ
ا  هَ لُ عَ الَ أَجْ : أَفَ الَ ا قَ هَ قْ رِ : أَهْ الَ ا قَ ْرً ثُوا مخَ رِ وَ

). [رواه أبوداود (٣٦٧٥)] : الَ الَ ال؟ قَ خَ
بِيدٍ األنصاريِّ  ٦٢-عن حممود بن لَ
نْهُ  عَ اهللاُ   َ يضِ رَ طَّابِ  اخلَ بْنَ  رَ  مَ عُ (أنَّ 
امِ  الشَّ لُ  أَهْ إِلَيْهِ  ا  كَ شَ  ، امَ الشَّ مَ  دِ قَ نيَ  حِ
الَ  ـالُـوا:  قَ وَ ا،  ـلَـهَ ثِقَ وَ ضِ  األَرْ ـاءَ  بَ وَ
 : رُ مَ الَ عُ قَ . فَ ابُ َ ا الرشَّ ذَ نَا إِالَّ هَ لِحُ يُصْ
نَا  لِحُ الُوا: الَ يُصْ . قَ لَ بُوا هذا العَسَ َ ارشْ
 : ضِ لِ األَرْ نْ أَهْ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ . فَ لُ العَسَ
ابِ  َ ا الرشَّ ذَ نْ هَ لَ لَكَ مِ عَ لْ لَكَ أَنْ نَجْ هَ
وهُ  طَبَخُ فَ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ فَ ؟  كِرُ يُسْ الَ  يْئًا  شَ



٥٩

€˙•^=Ôƒ_·ì=Ω=ÓÉá^Èÿ^=á_n˝^Ë=pÍÉ_v˚^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

 ، الثُّلُثُ يَ  قِ بَ وَ  ، ثَانِ الثُّلُ نْهُ  مِ بَ  هَ ذَ تَّى  حَ
 ، هُ بَعَ رُ إِصْ مَ لَ فِيهِ عُ أَدْخَ ، فَ رَ مَ ا بِهِ عُ وْ أَتَ فَ
ا  ذَ : هَ الَ قَ ؛ فَ طَّطُ تَمَ ا يَ هَ تَبِعَ هُ فَ دَ عَ يَ فَ مَّ رَ ثُ
مْ  هُ رَ أَمَ . فَ بِلِ ءِ اإلِ ثْلُ طِالَ ا مِ ذَ ، هَ ءُ الطِّالَ
بْنُ  ةُ  بَادَ عُ لَهُ  الَ  قَ فَ  ، بُوهُ َ يَرشْ أَنْ  رُ  مَ عُ
 : رُ مَ عُ الَ  قَ فَ اهللا.  وَ ا  تَهَ لْ لَ أَحْ  : تِ امِ الصَّ
يْئًا  مْ شَ لُّ لَـهُ مَّ إِينِّ الَ أُحِ هُ اهللا، اللَّ الَّ وَ كَ
يْئًا  شَ مْ  يْهِ لَ عَ مُ  رِّ أُحَ الَ  وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ تَهُ  مْ رَّ حَ

). [رواه مالك (٣١٣٤)] مْ تَهُ لَـهُ لْ لَ أَحْ
امَ  َّ ، أَنَّ مهَ لٍ قِ عْ يلِ بْنِ مَ قِ  ٦٣- عن عَ
رَ  مَ أَلْتُ ابْنَ عُ نَبِّهٍ أخربه قال: (سَ ابْنَ مُ
نِ  ـمَ حْ الرَّ بْدِ  عَ ا  أَبَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ النَّبِيذِ  نِ  عَ
لُّ  كُ  : الَ قَ فِيهِ؟  قُولُ  تَ ا  مَ ابُ  َ الرشَّ ا  ذَ هَ
بْتُ  ِ رشَ إِنْ  فَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ امٌ  رَ حَ كِرٍ  سْ مُ
 ، : أُفٍّ أُفٍّ الَ قَ ؟ فَ رْ كَ مْ أَسْ لَ رِ فَ مْ نَ اخلَ مِ
تُهُ  كْ َ فَرتَ  : الَ قَ  . بَ ضِ غَ وَ رِ  مْ اخلَ الُ  بَ ا  مَ وَ
 ، هُ  هُ جْ وَ رَ  فَ أَسْ  : الَ قَ أَوْ   ، طَ بَسَ انْ تَّى  حَ
 : لْتُ قُ . فَ لَهُ وْ انَ حَ نْ كَ ثَ مَ دَّ : حَ الَ أَوْ قَ
دْ  قَ نْ  مَ يَّةُ  قِ بَ إِنَّكَ  ؛  َنِ محْ الرَّ بْدِ  عَ ا  أَبَ ا  يَ
نِ  أَلُكَ عَ يَسْ اكِبُ فَ أْيتِ الرَّ دْ يَ قَ ، وَ فْتُ رَ عَ
بُ  ِ يَرضْ ةِ  لِمَ الكَ نَبِ  بِذَ ذُ  يَأْخُ فَ ءِ،  ْ اليشَّ

رَ  مَ عُ ابْنُ  الَ  قَ  : قُولُ يَ  ، اقِ اآلفَ يفِ  ا  َ هبِ
 : لْتُ قُ ؟  أَنْتَ اقِيٌّ  رَ أَعِ  : الَ قَ ا.  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ
لِ  أَهْ نْ  مِ  : لْتُ قُ ؟  أَنْتَ نْ  مَّ مِ فَ  : الَ قَ  . الَ
بِيلَ  امٌ الَ سَ رَ رُ فَحَ مْ ا اخلَ : أَمَّ الَ ، قَ نِ اليَمَ
لُّ  كُ ةِ فَ بَ ِ نَ األَرشْ ا مِ اهَ وَ ا سِ ا مَ أَمَّ ا، وَ إِلَيْهَ
). [رواه عبد الرزاق (١٧٠٠٨)] امٌ رَ كِرٍ حَ سْ مُ
انَ  ٦٤- عن أنس بن سريين قال: (كَ
ينِ أَنْ  رَ أَمَ ، فَ يمَ البَطْنِ قِ الِكٍ سَ أَنَسُ بْنُ مَ
يَ  قِ بَ وَ ثَاهُ  لُ ثُ بَ  هَ ذَ تَّى  حَ ءً  طِالَ لَهُ  بُخَ  أَطْ
رِ  إِثْ ىلَ  عَ ةَ  بَ ْ الرشَّ نْهُ  مِ بُ  َ يَرشْ انَ  كَ فَ  ، ثُهُ لُ ثُ

). [رواه ابن أيب شيبة (٢٤٤٦٧)] امِ الطَّعَ
 : ـالَ قَ دٍ  قَ ـرْ فَ بن  تْبـَةَ  عُ عـن   -٦٥
بِيذٍ  نْ نَ ا بِعُسٍّ مِ عَ دَ رَ فَ مَ ىلَ عُ تُ عَ مْ دِ (قَ
 ، بْ َ ارشْ  : الَ قَ فَ ال،  خَ ريُ  يَصِ ادَ  كَ دْ  قَ
 ، هُ يغَ أَسِ أَنْ  تُ  كِدْ امَ  فَ  ، تُهُ بْ ِ فَرشَ هُ  تُ ذْ أَخَ فَ
ا  إِنَّ  ، تْبَةُ عُ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هُ بَ ِ فَرشَ هُ  ذَ أَخَ مَّ  ثُ
بِهِ  طَعَ  لِنَقْ يدَ  دِ الشَّ النَّبِيذَ  ا  ذَ هَ بُ  َ نَرشْ
نَا). [رواه  ذِيَ بِلِ يفِ بُطُونِنَا أَنْ تُؤْ ومَ اإلِ حلُ

ابن أيب شيبة (٢٤٣٤٧)]
قال:   ،÷ هريرة  أيب  عن   -٦٦
 ، املَاءَ يْهِ  لَ عَ نَّ  يَشُ لْ فَ هِ  بِيذِ نَ نْ  مِ هُ  ابَ رَ نْ  (مَ
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[رواه   .( لُهُ الَ حَ بْقَى  يَ وَ هُ  امُ رَ حَ بَ  هَ يَذْ فَ
ابن أيب شيبة (٢٤٦٩٢)]

٦٧- عن جابر بن عبد اهللا ^: 
الُوا:  قَ ، فَ مَ هُ األُدُ لَ أَلَ أَهْ (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سَ
ـلَ عَ فَجَ  ، هِ بـِ ـا  عَ دَ فَ  ، لٌّ خَ إِالَّ  ا  نَ نْدَ عِ ا  مَ

مَ  ، نِعْ لُّ مُ اخلَ مَ األُدُ : نِعْ قُولُ يَ ، وَ لُ بِهِ أْكُ يَ
). [رواه مسلم (٢٠٥٢)] لُّ مُ اخلَ األُدُ

تَلَفَ  : (اخْ الَ ٍ قَ ريْ ِ بْنِ نُفَ بَريْ ٦٨- عن جُ
لِّ  خَ ي  فـِ اذٍ  عَ مُ ـابِ  حَ أَصْ نْ  مِ نِ  الَ جُ رَ
الَ   : الَ قَ فَ اءِ،  دَ رْ الدَّ ا  أَبَ أَالَ  سَ فَ  ، رِ مْ اخلَ

). [رواه ابن أيب شيبة (٢٤٥٦٨)]  أْسَ بِهِ بَ
  

 

باب الصيد والذبائح

يِّ بن حاتِمٍ ÷ قال:  دِ ٦٩- عن عَ
بَكَ  لْ لْتَ كَ سَ ا أَرْ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ
هُ  تْ ذَ أَخَ ، فَ رَ ا أُخْ بً الَطَ كِالَ ، فَخَ يْتَ مَّ سَ وَ
امَ  ُ أَهيُّ ي  رِ تَدْ الَ  إِنَّكَ  فَ  ، لْ أْكُ تَ الَ  فَ ا،  ِيعً مجَ
 ، قْتَ زَ فَخَ  ، يْتَ مَّ فَسَ يْتَ  مَ رَ ا  إِذَ وَ  ، هُ ذَ أَخَ
لْ  أْكُ الَ تَ ، وَ لْ أْكُ الَ تَ ق، فَ زِ تْخَ ْ يَ إِنْ ملَ ، فَ لْ فَكُ
لْ  أْكُ تَ الَ  وَ  ، يْتَ كَّ ذَ ا  مَ إِالَّ  اضِ  رَ املِعْ نَ  مِ
). [رواه أحـمد  يْتَ كَّ ا ذَ ةِ إِالَّ مَ قَ نَ البُنْدُ مِ
(١٩٣٩٢). وهوصحيح دون قوله (وال تأكل 

من البندقة إال ما ذكيت)]

لٍ ÷:  فَّ غَ ٧٠- عن عبد اهللا بن مُ
الَ   : لَهُ الَ  قَ فَ  ، فُ ْذِ الً خيَ جُ أَ رَ رَ هُ  نَّ (أَ
نِ  عَ َى  ملسو هيلع هللا ىلص هنَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ إِنَّ  فَ ؛  فْ ذِ ْ ختَ
 : الَ قَ وَ  ، فَ ذْ هُ اخلَ رَ كْ يَ انَ  كَ ، أَوْ  فِ ذْ اخلَ
 ، وٌّ دُ نْكَى بِهِ عَ الَ يُ ، وَ يْدٌ ادُ بِهِ صَ هُ الَ يُصَ إِنَّ
مَّ  ، ثُ َ أُ العَنيْ قَ فْ تَ نَّ وَ ُ السِّ رسِ دْ تَكْ ا قَ لَكِنَّهَ وَ
ثُكَ  دِّ : أُحَ الَ لَهُ قَ ، فَ فُ ْذِ لِكَ خيَ دَ ذَ عْ آهُ بَ رَ
 ، فِ ذْ نِ اخلَ َى عَ هُ هنَ نَّ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَ سُ نْ رَ عَ
كَ  لِّمُ ، الَ أُكَ فُ ذِ ْ أَنْتَ ختَ فَ وَ ذْ هَ اخلَ رِ أَوْ كَ
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ا). [رواه البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم  ذَ كَ ا وَ ذَ كَ
(١٩٥٤)، واللفظ للبخاري]

يِّ بن حاتِمٍ ريض اهللا  دِ ٧١- عن عَ
لُ  سِ ولَ اهللا، إِينِّ أُرْ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَ عنه قَ
ا  (إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  الَ  قَ فَ ي،  مِّ أُسَ وَ بِي  لْ كَ
تَلَ  قَ فَ ذَ  أَخَ فَ  ، يْتَ مَّ سَ وَ بَكَ  لْ كَ لْتَ  سَ أَرْ
 .( هِ سِ فْ ىلَ نَ كَ عَ سَ امَ أَمْ إِنَّ ، فَ لْ أْكُ الَ تَ لَ فَ أَكَ فَ
بًا  لْ هُ كَ عَ دُ مَ بِي، أَجِ لْ لُ كَ سِ : إِينِّ أُرْ لْتُ قُ
(الَ   : الَ قَ فَ هُ؟  ذَ أَخَ امَ  ُ أَهيُّ ي  أَدْرِ الَ   ، رَ آخَ
مِّ  ْ تُسَ ملَ بِكَ وَ لْ ىلَ كَ يْتَ عَ مَّ امَ سَ إِنَّ ، فَ لْ أْكُ تَ
 ، اضِ رَ يْدِ املِعْ نْ صَ أَلْتُهُ عَ سَ )، وَ هِ ِ ريْ ىلَ غَ عَ
ا  إِذَ وَ  ، لْ فَكُ هِ  دِّ بِحَ بْتَ  أَصَ ا  (إِذَ  : الَ قَ فَ
الَ  فَ  ، قِيذٌ وَ هُ  إِنَّ فَ تَلَ  قَ فَ هِ  ضِ رْ بِعَ بْتَ  أَصَ
ومسلم   ،(٥٤٨٦) البخاري  [رواه   .( لْ أْكُ تَ

(١٩٢٩)، واللفظ للبخاري]

نِيِّ ÷  بَةَ اخلُشَ لَ عْ نْ أَيبِ ثَ ٧٢- عَ
مٍ  وْ قَ ضِ  بِأَرْ ا  إِنَّ اهللاِ،  بِيَّ  نَ ا  يَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ
؟  مْ آنِيَتِهِ يفِ  لُ  نَأْكُ أَفَ  ، الكِتَابِ لِ  أَهْ نْ  مِ
بِي  لْ بِكَ وَ يسِ  بِقَوْ يدُ  أَصِ يْدٍ  صَ ضِ  بِأَرْ وَ
امَ  فَ  ، لَّمِ املُعَ بِي  لْ بِكَ وَ مٍ  لَّ عَ بِمُ لَيْسَ  ي  الَّذِ

نْ  مِ تَ  رْ كَ ذَ ا  مَ ا  (أَمَّ  : الَ قَ ي؟  لـِ لُحُ  يَصْ
الَ  فَ ا  هَ َ ريْ غَ مْ  تُ دْ جَ وَ إِنْ  فَ  ، الكِتَابِ لِ  أَهْ
ا  لُوهَ سِ اغْ فَ وا  ِدُ جتَ  ْ ملَ إِنْ  وَ ا،  فِيهَ لُوا  أْكُ تَ
ـكَ  سِ وْ بِقَ تَ  دْ صِ ا  مَ وَ ا،  فِيهَ ـلُوا  كُ وَ
تَ  دْ صِ ا  مَ وَ  ، لْ فَكُ اهللاِ  مَ  اسْ تَ  رْ كَ ذَ فَ
 ، لْ مَ اهللاِ فَكُ تَ اسْ رْ كَ ذَ مِ فَ لَّ بِكَ املُعَ لْ بِكَ
كْتَ  رَ أَدْ مٍ فَ لَّ عَ ِ مُ ريْ بِكَ غَ لْ تَ بِكَ دْ ا صِ مَ وَ
 ،(٥٤٧٨) البخاري  [رواه   .( لْ كُ فَ هُ  اتَ كَ ذَ

ومسلم (١٩٣٠)، واللفظ للبخاري]

 : الَ يِّ بن حاتِمٍ ÷ قَ دِ نْ عَ ٧٣- عَ
 : الَ يْدِ قَ نِ الصَّ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ ألتُ رَ سَ
اهللاِ، مَ  اسْ رِ  كُ اذْ فَ كَ  مَ هْ سَ يْتَ  مَ رَ ا  (إِذَ

هُ  ِدَ جتَ أَنْ  إِالَّ   ، لْ فَكُ تَلَ  قَ دْ  قَ هُ  تَ دْ جَ وَ إِنْ  فَ
هُ  تَلَ ي املَاءُ قَ رِ إِنَّكَ الَ تَدْ اءٍ، فَ عَ يفِ مَ قَ دْ وَ قَ
 ،(٥٤٨٤) البخـاري  [رواه   .( كَ مُ هْ سَ أَوْ 

ومسلم (١٩٢٩)، واللفظ له]

 : الَ قَ  ^ بَّاسٍ  عَ ابْنِ  نِ  عَ  -٧٤
لَةِ  نْزِ بِمَ وَ  هُ فَ ائِمِ  البَهَ نَ  مِ كَ  زَ جَ أَعْ ا  (مَ
). [رواه البيهقي (١٨٩٩٩)] يَهُ مِ رْ يْدِ أَنْ تَ الصَّ
 ÷ يدٍ  وَ سُ بنِ  يد  ِ الرشَّ عن   -٧٥
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 : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسولَ  عتُ  مِ سَ قال: 
اهللاِ  إِلَـى  جَّ  عَ بَثًا  عَ ا  ورً صفُ عُ ـتَلَ  قَ ن  (مَ
بِّ  : يا رَ قُولُ نْهُ يَ يامةِ مِ ومَ القِ لَّ يَ زَّ وجَ عَ
.( عةٍ قتُلنِي ملَنفَ بَثًا وملَ يَ نِي عَ تَلَ ا قَ إنَّ فُالنً
[رواه أحـمد (١٩٤٧٠)، والنسائي (٤٤٤٦)، 

وإسناده ضعيف]
لٍ ÷  فَّ غَ ٧٦- عن عبد اهللا بن مُ
الَ أَنَّ  ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (لَـوْ سُ قـال: قـال رَ
ا  تْلِهَ بِقَ تُ  رْ َمَ ألَ مِ  األُمَ نَ  مِ ةٌ  أُمَّ بَ  الكِالَ
). [رواه أمحد  يمَ دَ البَهِ وَ ا األَسْ نْهَ تُلُوا مِ اقْ فَ
والرتمذي   ،(٢٨٤٥) داود  وأبو   ،(١٦٧٨٨)
(١٤٨٦)، والنسائـي (٤٢٨٠)، وابـن ماجـه 

[(٣٢٠٥)
 : الَ ̂  قَ ٍ رِ بْنِ يَارسِ امَّ ٧٧- عن عَ
مَّ  ثُ  ، ةِ قَ بِالبُنْدُ أَوْ   ، رِ جَ بِاحلَ يْتَ  مَ رَ ا  (إِذَ
). [رواه عبد الرزاق  لْ كُ مَ اهللا فَ تَ اسْ رْ كَ ذَ

[(٨٥٢٤)
انَ  هُ كَ نَّ ٧٨- عن ابن عمر ^ (أَ
.( ةُ وذَ قُ : تِلْكَ املَوْ ةِ قَ تُولَةِ بِالبُنْدُ قُولُ يفِ املَقْ يَ

[رواه البيهقي (١٨٩٤٦)]
رُ  ـامَ انَ حِ ةَ قال: (كَ مَ لْقَ ٧٩- عن عَ

لٌ  جُ رَ بَ  َ فَرضَ اهللاِ،  بْدِ  عَ ارِ  دَ يفِ  شٍ  حْ وَ
 ، يْهِ لَ عَ اهللاِ  مَ  اسْ رَ  كَ ذَ وَ يْفِ  بِالسَّ هُ  نُقَ عُ
). [رواه  لُوهُ كُ ، فَ يْدٌ : صَ ودٍ عُ سْ الَ ابْنُ مَ قَ فَ

ابن أيب شيبة (٢٠١٥١)]

 : الَ قَ  ^ بَّاسٍ  عَ ابن  عن   -٨٠
 .( هُ لْ أْكُ الَ تَ يْدِ فَ نَ الصَّ لْبُ مِ لَ الكَ ا أَكَ (إِذَ

[رواه عبد الرزاق (٨٥٢١)]

 : الَ قَ  ^ عمر  ابن  عن   -٨١
ا،  هَ ُ ريْ غَ وَ انُ  البِيزَ  ِ الطَّريْ نَ  مِ طَادُ  (يَصْ
ـالَ  فَ إِالَّ  وَ  ، لْ فَكُ ـهُ  اتَ كَ ذَ ـتَ  كْ رَ أَدْ ـإِنْ  فَ
ا  ـَّ ممِ لْ  كُ فَ مُ  لَّ املُعَ لْبُ  الكَ ا  أَمَّ وَ  ، ـهُ مْ تَطْعَ
). [رواه  هُ نـْ ـلَ مِ إِنْ أَكَ ، وَ يْكَ لَ كَ عَ سَ أَمْ

عبد الرزاق (٨٥١٩)]

يْتَ  مَ ا رَ سٍ قال: (إِذَ ٨٢- عن طَاوُ
 َّد إِنْ تَرَ ، وَ لْ أْكُ الَ تَ اءٍ فَ عَ يفِ مَ قَ وَ يْدَ فَ الصَّ
شيبة  أيب  ابن  ).[رواه  لْ أْكُ تَ الَ  فَ بَلٍ  جَ نْ  مِ

[(٢٠٠٥٢)

  ÷ م  حاتـِ بـن  يِّ  دِ عَ عن   -٨٣
يْدَ  مِي الصَّ ولَ اهللاِ؛ أَرْ سُ ا رَ : يَ لْتُ قال: قُ
مِي.  هْ دُ فِيهِ سَ أَجِ ، فَ ةٍ دَ لَيْلَ عْ هُ بَ رَ لُبُ أَثَ أَطْ فَ
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لْ  أْكُ ْ يَ ملَ كَ وَ مَ هْ تَ فِيهِ سَ دْ جَ ا وَ : (إِذَ الَ قَ فَ
 : الَ قَ ٍ فَ َيبِ بِرشْ هُ ألِ تُ رْ كَ ذَ ). فَ لْ كُ بُعٌ فَ نْهُ سَ مِ
نِ النَّبِيِّ  يٍّ عَ دِ نْ عَ ٍ عَ بَريْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ عَ
مُ  لَ عْ تَ كَ  مَ هْ سَ فِيهِ  تَ  دْ جَ وَ (إِنْ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ،(١٩٣٧٦) أحـمد  [رواه   .( لْ كُ فَ هُ  تَلَ قَ هُ  نَّ أَ
والرتمذي (١٤٦٨)، والنسائي (٤٣٠٢)، وابن 

ماجه (٣٢١٣)]

لِ قال:  يْ ٨٤- عن عبد اهللا بن أيب اهلُذَ
دُ  وَ بْدٌ أَسْ أَلَهُ عَ سَ بَّاسٍ وَ عْتُ ابْنَ عَ مِ (سَ
يْدَ  مِي الصَّ ، إِينِّ أَرْ بَّاسٍ ا عَ ا أَبَ : يَ الَ لَهُ قَ فَ
يْتَ  مَ أَصْ ا  مَ  : الَ قَ فَ ي؟  أُنْمِ وَ مِي  أُصْ فَ
). [رواه ابن  لْ أْكُ الَ تَ يْتَ فَ ا أَنْمَ مَ ، وَ لْ فَكُ

أيب شيبة (٢٠٠٣٦)]

قـال:   ^ عمـر  ابن  عـن   -٨٥
تْـلِ  بِقَ ـرُ  أْمُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ عْتُ  مِ سَ
ـيَّـاتِ  احلَ ـتُـلُـوا  : (اقْ ـولُ قُ يَ بِ  الَ الْكـِ
 ، َ َبْرتَ األْ ِ وَ يَتَنيْ ا الطُّفْ تُلُوا ذَ اقْ ، وَ بَ الْكِالَ وَ
طَـانِ  قِ تَسْ يَسْ وَ  ، َ الْبَرصَ ـانِ  سَ تَمِ لْ يَ ُامَ  إِهنَّ فَ
ومسلم  البخاري (٣٢٩٧)،  ). [رواه  بَاىلَ احلَ

(٢٢٣٣) واللفظ له]

 : رُ مَ عُ الَ  (قَ  : الَ قَ دٍ  َاهِ جمُ عن   -٨٦
).[رواه  الٍ لِّ حَ ىلَ كُ ا عَ هَ لَّ يَّاتِ كُ تُلُوا احلَ اقْ

ابن أيب شيبة (٢٠٢٦٤)]

من   ﴿  : لِهِ وْ قَ يفِ   ، سٍ طَاوُ عن   -٨٧
بِ  نَ الكِالَ نن ىن  ين ٰى  ﴾: (مِ
اةِ،  البُـزَ ، وَ ـورِ قُ نَ الصُّ مُ مِ لَّ عَ ا يُ ـَّ ا ممِ هَ ِ ـريْ غَ وَ
الَ  وَ  : ـالَ قَ  ،( لِكَ ذَ ـبَاهِ  أَشْ وَ ـودِ،  هُ الفُ وَ
[رواه   . بَّاسٍ عَ ابْنِ  نِ  عَ هُ  رَ كَ ذَ إِالَّ  هُ  لَمُ أَعْ

عبد الرزاق (٨٤٩٧)] 

لِيا  : (أَنَّ عَ ِّ ينِ لْامَ ةَ السَّ بِيدَ ٨٨- عن عَ
 ، لِبَ غْ تَ نِي  بَ   ارَ نَصَ ةَ  بِيحَ ذَ هُ  رَ كْ يَ انَ  كَ
انِيَّةِ  َ نَ النَّرصْ ونَ مِ كُ سَّ تَمَ ُمْ الَ يَ : إِهنَّ قُولُ يَ وَ
الـرزاق  عبـد  [رواه   .( ـرِ مْ اخلَ بِ  ْ بِرشُ إِالَّ 

[(٨٥٧٠)

يفِ  الَ  قَ  ^ رَ  مَ عُ ابن  عن   -٨٩
، أَوْ  رَ عَ دْ أَشْ قَ يِّتًا، وَ جَ مَ رَ ا خَ : (إِذَ اجلَنِنيِ
). [رواه عبد الرزاق  هِ اةُ أُمِّ كَ هُ ذَ اتُ كَ ذَ رَ فَ بَّ وَ

 [(٨٦٤٢)

ا  دَ (عَ  : ـالَ قَ ةَ  طَلْحَ أبـي  عن   -٩٠
طَ  قَ فَسَ ا،  بَطْنَهَ   أَفْرَ فَ اةٍ  شَ ىلَ  عَ ئْبُ  الذِّ
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ابْـنَ  ألتُ  فَسَ  ، ضِ األَرْ إِلَـى  ءٌ  ْ يشَ هُ  نـْ مِ
نَ  مِ طَ  قَ سَ ـا  مَ إِلَـى  انْظُرْ   : الَ قَ فَ بَّاسٍ  عَ
ا  يَهَ كِّ ذَ يُ أَنْ  هُ  رَ أَمَ وَ  ، هُ لْ أْكُ تَ الَ  فَ  ، ضِ األَرْ

ا). [رواه عبد الرزاق (٨٦١٣)]  هَ لَ يَأْكُ فَ
 : يلٍ قِ عَ لَـى  وْ مَ ةَ  رَّ مُ أبـي  عن   -٩١
ا  هَ بَحَ ذَ فَ ُوتُ  متَ مْ  لَـهُ اةً  شَ دَ  جَ وَ هُ  نَّ (أَ
 ، ابِتٍ دَ بْنَ ثَ يْ أَلْتُ زَ سَ : فَ الَ ، قَ كَتْ رَّ تَحَ فَ
ا  أَلَ أَبَ سَ : وَ الَ ، قَ كُ رَّ : إِنَّ املَيْتَةَ لَتَتَحَ الَ قَ فَ
ا،  يْنُهَ عَ فَتْ  رَ طَ ا  إِذَ ا  هَ لْ كُ  : الَ قَ فَ  ، ةَ رَ يْ رَ هُ
[رواه  ا).  هَ ائِمِ قِوَ نْ  مِ ةٌ  ائِمَ قَ كَتْ  رَّ َ حتَ أَوْ 

عبد الرزاق (٨٦٣٦)]

 : الَ قَ  ^ عبَّاس  ابن  عن   -٩٢
 َ ريْ غَ اجَ  دَ األَوْ   أَفْرَ ا  إِذَ ودِ  بِالعُ بَحْ  (اذْ
تُـلُ بغري  قْ د: هو الذي يَ ). واملُـثَرِّ دٍ ثَـرِّ مُ

. [رواه عبد الرزاق (٨٦٢٤)]  كاةٍ ذَ
دِيِّ  طَـارِ العُ اءٍ  جَ رَ أبـي  عـن   -٩٣
انِبَ  أَرَ نْ  عَ بَّاسٍ  عَ ابْنَ  أَلْتُ  (سَ قال: 
َا  إِهنَّ ا؛ فَ هَ لْ أْكُ : الَ تَ الَ ي؟ قَ رِ ا بِظُفْ تُهَ بَحْ ذَ

). [رواه عبد الرزاق (٨٦١٧)] ةُ نِقَ املُنْخَ
افِعِ  ةَ بن رَ اعَ فَ ةَ بْنِ رِ بَايَ  ٩٤- عن عَ

عَ النَّبِيِّ  نَّا مَ : كُ الَ هِ قَ دِّ يجٍ عن جَ دِ ابن خَ
 ، وعٌ ابَ النَّاسَ جُ أَصَ ، فَ ةِ يْفَ لَ ي احلُ ملسو هيلع هللا ىلص بِذِ
النَّبِيُّ  انَ  كَ وَ  : الَ قَ  ، نَامً غَ وَ إِبِالً  ابُوا  أَصَ فَ
وا  بَحُ ذَ لُوا وَ عَجِ ، فَ مِ وْ اتِ القَ يَ رَ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ أُخْ
ورِ  دُ رَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالقُ أَمَ ، فَ ورَ دُ بُوا القُ نَصَ وَ
نَ  مِ ةً  َ رشَ عَ لَ  دَ عَ فَ  ، مَ سَ قَ مَّ  ثُ  ، ئَتْ فِ أُكْ فَ
بُوهُ  طَلَ فَ  ، بَعِريٌ ا  نْهَ نَدَّ مِ ، فَ بِبَعِريٍ نَمِ  الغَ
 ، ةٌ ريَ يَسِ يْلٌ  خَ مِ  وْ القَ يفِ  انَ  كَ وَ  ، مْ يَاهُ أَعْ فَ
هُ اهللاُ،  بَسَ مٍ فَحَ هْ مْ بِسَ نْهُ لٌ مِ جُ  رَ وَ أَهْ فَ
دِ  ابـِ أَوَ دَ كَ ابـِ ائِمِ أَوَ هِ البَهَ ذِ : (إِنَّ هلَِ الَ مَّ قَ ثُ
وا  نَعُ اصْ فَ ا  نْهَ مِ مْ  بَكُ لَ غَ ـا  مَ فَ  ، ـشِ حْ الوَ
أَوْ  و  جُ نَرْ ا  إِنَّ ي:  دِّ جَ الَ  قَ فَ ا)،  ذَ كَ هَ بِهِ 
 ، دً نَا مُ عَ تْ مَ لَيْسَ ا وَ دً وَّ غَ دُ افُ العَ نَخَ
 ، مَ َرَ الدَّ ا أَهنْ : (مَ الَ ؟ قَ بِ بَحُ بِالقَصَ نَذْ أَفَ
لَيْـسَ   ، لُوهُ كُ فَ يْـهِ  لَ عَ اهللاِ  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ
 : كَ لـِ ـنْ ذَ مْ عَ ثُكُ دِّ أُحَ سَ ، وَ رَ الظُّفُ نَّ وَ السِّ
  دَ مُ فَ رُ  الظُّفُ ا  أَمَّ وَ  ، عَظْمٌ فَ نُّ  السِّ ـَا  أَمّ
). [رواه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم  ةِ بَشَ احلَ

(١٩٦٨)، واللفظ للبخاري]
سٍ ÷ قال:  اد بن أَوْ ٩٥- عن شدَّ
 : الَ ولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ نْ رَ امَ عَ ظْتُهُ فِ ثِنْتَانِ حَ
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ءٍ،  ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ تَبَ اإلِحْ (إِنَّ اهللاَ كَ
تُمْ  بَحْ ا ذَ إِذَ ، وَ ةَ تْلَ نُوا القِ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ فَ
ـمْ  كُ دُ أَحَ دَّ  لْـيُحِ وَ  ، بْـحَ الذَّ وا  نـُ سِ ـأَحْ فَ
مسلم  [رواه   .( تَهُ بِيحَ ذَ حْ  ِ لْريُ فَ  ، هُ تَ رَ فْ شَ

[(١٩٥٥)

ا  مً وْ قَ أَنَّ   :’ عائشة  عن   -٩٦
نَا  أْتُونَ يَ ا  مً وْ قَ إِنَّ  اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ الُوا:  قَ
يْهِ  لَ مَ اهللاِ عَ وا اسْ رُ كَ ي أَذَ رِ ، الَ نَدْ مِ بِاللَّحْ
وا اهللاَ  مُّ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: (سَ سُ الَ رَ قَ ؟ فَ أَمْ الَ

). [رواه البخاري (٢٠٥٧)]  لُوهُ كُ يْهِ وَ لَ عَ
 ^ عمر  بن  اهللا  عبد  عن   -٩٧
 ، ارِ فَ دِّ الشِّ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بِحَ سُ رَ رَ قال: أَمَ
بَحَ  ا ذَ : (إِذَ الَ قَ ، وَ ائِمِ نِ البَهَ  عَ ارَ أَنْ تُوَ وَ
 ،(٥٨٦٤) أمحد  [رواه   .( زْ هِ يُجْ لْ فَ مْ  كُ دُ أَحَ

وابن ماجه (٣١٧٢) واللفظ له]

 : ٩٨- عن عبد اهللا بن عبَّاس̂ 
ا  هَ بَحَ ذْ يدُ أَنْ يَ رِ اةً يُ عَ شَ جَ الً أَضْ جُ أَنَّ رَ
يدُ  رِ الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَتُ قَ ، فَ هُ تَ رَ فْ ِدُّ شَ وَ حيَ هُ وَ
تَكَ  رَ فْ دْتَ شَ دَ الَّ حَ ، هَ تَاتٍ وْ ا مَ ِيتَهَ أَنْ متُ
احلاكم  [رواه  ـا؟!).  هَ عَ جِ تُضْ أَنْ  ـبْـلَ  قَ

[(٧٥٦٣)

 ، نْ أَبِيهِ ةَ بْنِ إِيَاسٍ ÷ عَ رَّ ٩٩- عن قُ
إِنِّـي  اهللاِ؛  ـولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ ـالً  جُ رَ أَنَّ 
 : الَ قَ أَوْ  ا،  هَ ـمُ حَ أَرْ ا  أَنَ وَ اةَ  الشَّ بَحُ  َذْ ألَ
 : الَ قَ فَ ا،  هَ بَحَ أَذْ أَنْ  اةَ  الشَّ مُ  حَ َرْ ألَ إِنِّـي 
). [رواه  َكَ اهللاُ محِ ا رَ تَهَ ـمْ حِ اةُ إِنْ رَ الشَّ (وَ

أمحد (١٥٥٩٢)]

١٠٠- عن ابن عبَّاس ^ قال: 
). [رواه عبد الرزاق  بَّةِ اللَّ لْقِ وَ اةُ يفِ احلَ كَ (الذَّ

(٨٦١٥)، وابن أيب شيبة (٢٠١٨٩)]

 ÷ ـريـرة  هُ أبـي  عن   -١٠١
بَّاسٍ ~ عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  وابنِ عَ
ةُ  بِيحَ ذَ َا  إِهنَّ فَ ؛  يطَةَ ِ الرشَّ لِ  أْكُ تَ (الَ 
يطَةُ  ِ الرشَّ : وَ كِ الَ ابْنُ املُبَارَ ). قَ يْطَانِ الشَّ
ريْ  غَ نْ  مِ طٍ  ْ بَرشْ نْهُ  مِ وحَ  الرُّ جَ  ْرِ خيُ أَنْ 
. [رواه أمحد (٢٦١٨)، واحلاكم  ومِ قُ لْ طْعِ احلُ قَ

(٧١٠٤) وصححه، ووافقه الذهبي]

من  ـلٍ  جُ رَ عـن   ، نافِعٍ عن   -١٠٢
دِ بن  عْ دٍ أَوْ سَ عْ اذِ بن سَ عَ األنصار، عن مُ
بْنِ  عْبِ  لِكَ ةً  يَ ارِ جَ أَنَّ   : هُ َ ربَ أَخْ اذٍ،  عَ مُ
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يبَتْ  أُصِ ، فَ لْعٍ نَامً بِسَ ى غَ عَ انَتْ تَرْ الِكٍ كَ مَ
 ، رٍ جَ بِحَ ا  تْهَ بَحَ ذَ فَ ا  تْهَ كَ رَ أَدْ فَ ا،  نْهَ مِ اةٌ  شَ
ا). [رواه  لُوهَ : (كُ الَ قَ ئِلَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ فَ

البخاري (٥٥٠٥)]

١٠٣- عن عبد اهللا بن عمرو̂  
ا  ورً فُ صْ تَلَ عُ نْ قَ : (مَ الَ عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
 .( نْهُ عَ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ اهللاُ  أَلَهُ  سَ هِ  قِّ حَ  ِ ريْ بِغَ
هُ  لُ يَأْكُ فَ هُ  بَحُ ذْ (يَ  : الَ قَ ؟  هُ قُّ حَ ا  مَ وَ  : قِيلَ
أمحد  [رواه   .( بِهِ مِي  ْ فَريَ هُ  أْسَ رَ طَعُ  قْ يَ الَ  وَ

(٦٨٦١)، والبيهقي (١٩١٣١) واللفظ له]

قـال:   ٍ بَريْ جُ بن  سعيد  عـن   -١٠٤
ةً  اجَ دَجَ بُوا  نَصَ دْ  قَ رٍ  بِنَفَ رَ  مَ عُ ابْنُ  رَّ  (مَ
وا  قُ رَّ فَ تَ رَ  مَ عُ ابْنَ  ا  أَوُ رَ امَّ  لَ فَ َا،  هنَ وْ امَ َ رتَ يَ
ا؟  ذَ هَ لَ  عَ فَ نْ  مَ  : رَ مَ عُ ابْنُ  الَ  قَ فَ ا،  نْهَ عَ
ا). ذَ لَ هَ عَ نْ فَ نَ مَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص لَعَ سُ إِنَّ رَ
 (١٩٥٨) ومسلم   ،(٥٥١٥) البخاري  [رواه 

واللفظ له]

قـال:  زيـدٍ  بن  شـام  هِ عن   -١٠٥
 ، مِ بْنِ أَيُّوبَ كَ ىلَ احلَ عَ أَنَسٍ عَ لْتُ مَ دَخَ
ةً  اجَ دَجَ بُوا  نَصَ ا  فِتْيَانً أَوْ  ا  نً امَ لْ غِ  َأ رَ فَ

َى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ  : (هنَ الَ أَنَسٌ قَ َا، فَ وهنَ مُ رْ يَ
 ،(٥٥١٣) البخاري  [رواه   .( ائِمُ البَهَ َ ربَ تُصْ

ومسلم (١٩٥٦)، واللفظ للبخاري]

١٠٦- عن عبد اهللا بن مسعود ÷ 
 ، رٍ فَ سَ يفِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ نَّا  كُ قال: 
ا  هَ عَ ةً مَ رَ ـمَّ أَيـْـنَا حُ رَ ، فَ تِهِ اجَ انْطَلَقَ حلَِ فَ
تِ  ـاءَ فَجَ ـا،  يْهَ خَ رْ فَ ـا  نَ ذْ أَخَ فَ  ، ـانِ خَ رْ فَ
النَّبِيُّ  اءَ  فَجَ  ، شُ رِ فْ تَ لَتْ  عَ فَجَ ةُ  رَ مَّ احلُ
ا؟  هَ لَدِ بِوَ هِ  ذِ هَ عَ  فَجَ نْ  (مَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص، 
لٍ  نَمْ ةَ  يَ رْ قَ  َأ رَ وَ ا).  إِلَيْهَ ا  هَ لَدَ وَ وا  دُّ رُ
)؟  هِ ذِ قَ هَ رَّ نْ حَ : (مَ الَ قَ ا، فَ نَاهَ قْ رَّ دْ حَ قَ
أَنْ  نْبَغِـي  يَ الَ  ـهُ  (إِنَّ  : ـالَ قَ  . نُ نَحْ نَا:  لْ قُ
أبو  [رواه  النَّارِ).  بُّ  رَ إِالَّ  بِالنَّارِ  بَ  ذِّ عَ يُ

داود (٢٦٧٥)]

لْتِ ÷ قال: قال  ١٠٧- عن الصَّ
 ، لٌ الَ لِمِ حَ ةُ املُسْ بِيحَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (ذَ
إِنْ  هُ  إِنَّ  ، رْ كُ ذْ يَ  ْ ملَ أَوْ  اىلَ  عَ تَ اهللاِ  مَ  اسْ رَ  كَ ذَ
مَ اهللاِ). [رواه البيهقي  رْ إِالَّ اسْ كُ ذْ ْ يَ رَ ملَ كَ ذَ
يف «الكرب» (١٨٨٩٥)، وضعفه ابن حجر يف 

«التلخيص» (٢٤٨/٤)]
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نِ أَنَّ ابْنَ  كَ يْسِ بْنِ السَّ ١٠٨- عن قَ
ا  ضً لْتُمْ أَرْ زَ مْ نَ : (إِنَّكُ الَ ودٍ ÷ قَ عُ سْ مَ
مُ النَّبَطُ  امَ هُ ، إِنَّ ونَ لِمُ ا املُسْ َ بُ هبِ قْصِ الَ يَ
إِنْ  لُوا، فَ امً فَسَ تُمْ لَـحْ يْ َ ا رشَ إِذَ ، فَ سُ ارِ فَ وَ
؛  لُوهُ كُ فَ  ٍّ اينِ َ نَرصْ أَوْ  ُودِيٍّ  هيَ ةَ  بِيحَ ذَ انَ  كَ
). [رواه عبد الرزاق  لٌّ مْ حِ مْ لَكُ هُ امَ عَ إِنَّ طَ فَ

[(٨٥٧٨)

هُ  ـَّ ن أَ  ^ عبَّاس  ابن  عن   -١٠٩
؟  بِ ـرَ  العَ ـارَ ائِـحِ نَصَ بَ ـنْ ذَ ئِـلَ عَ سُ
 : ةَ هِ اآليَ ذِ تَـالَ هَ َا، وَ أْسَ هبِ : (الَ بَ ـالَ قَ فَ
﴿ ىن ين جه مه ىه ﴾). [رواه مالك 

[(١٧٨٦)

 ١١٠- عن جابر بن عبد اهللا̂  
يدَ  عِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ يْتُ  لَّ صَ قال: 
بْشٍ  بِكَ ى  أَتـَ فَ  َ انْرصَ ـا  لَمَّ فَ ى،  حَ األَضْ
 ، ُ ربَ أَكْ اهللاُ  وَ اهللاِ،  مِ  (بِسْ  : الَ قَ فَ  ، هُ بَحَ ذَ فَ
نْ  حِّ مِ ْ يُضَ نْ ملَ مَّ عَ نِّي وَ ا عَ ذَ مَّ إِنَّ هَ هُ اللَّ
داود  وأبو   ،(١٤٨٣٧) أمحد  [رواه  تِي).  أُمَّ
(٢٨١٠)، والرتمذي(٣١٢١)، واللفظ ألمحد]

١١١- عن أَنَسٍ ÷: (أَنَّ النَّبِيَّ 

 ِ ـنيْ لَحَ أَمْ  ِ ـنيْ بْشَ بِكَ ـي  حِّ يُضَ انَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص 
امَ  تِهِ حَ فْ صَ لَـى  عَ هُ  لَ جْ رِ عُ  يَضَ وَ  ، ِ نَنيْ رَ أَقْ
». [رواه البخاري (٥٥٦٥)،  هِ امَ بِيَدِ هُ بَحُ ذْ يَ وَ

ومسلم (١٩٦٦).

هـريرة  وأبـي  عائشـة  عن   -١١٢
 ِ نيْ بْشَ ى بِكَ حَّ ولَ اهللاِ ضَ سُ ^: (أَنَّ رَ

 ِ نَنيْ ـرَ أَقْ  ِ ـنيْ لَحَ أَمْ  ِ ـنيْ ظِيمَ عَ  ِ نيْ ينـَ مِ سَ
 : الَ قَ فَ ـامَ  هُ دَ أَحَ بَـحَ  ـذَ فَ  ، ِ وئَـنيْ جُ وْ مَ
لَكَ  دَ  هِ شَ نْ  مَ ؛  تِهِ أُمَّ وَ دٍ  َمَّ حمُ نْ  عَ مَّ  هُ اللَّ
). [رواه أمحد  غِ دَ يلِ بِالبَالَ هِ شَ ، وَ يدِ حِ بِالتَّوْ

(٢٥٠٤٦)، واحلاكم (٧٥٧٤) واللفظ له]
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باب الطهارة والنجاسة

ريرة ÷ قال:  ١١٣- عن أبـي هُ
مْ  كُ دِ اءِ أَحَ ورُ إِنَ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (طُهُ
بْـعَ  سَ ـهُ  لَ سِ غْ يَ أَنْ  لْبُ  الكَ فِيـهِ  لَغَ  وَ ا  إِذَ
). [رواه البخاري  ابِ َ نَّ بِالرتُّ هُ ، أُوالَ اتٍ رَّ مَ

(١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) واللفظ له]

لَ  تَسَ انِئٍ ’: (اغْ ١١٤- عن أُمِّ هَ
دٍ  احِ وَ ـاءٍ  إِنَ ـنْ  مِ ـةُ  ونَ يْمُ مَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
أحـمد  [رواه   .( نيِ العَجِ رُ  أَثَ ا  فِيهَ ةٍ  عَ قَصْ
ماجـه  وابن   ،(٢٤٠) والنسائـي   ،(٢٦٨٩٥)

[(٣٧٨)

يِّ ÷  رِ ١١٥- عن أيب سعيدٍ اخلُدْ
نْ  أُ مِ ضَّ تَوَ ولَ اهللاِ، أَنَ سُ ا رَ : يَ قال: (قِيلَ
ـا  فِيهَ لْقَـى  يُ بِئْـرٌ  ـيَ  هِ وَ  ، ـةَ اعَ بُضَ بِئْـرِ 
 : الَ قَ ؟  بِ الكِالَ ومُ  حلُُ وَ النَّتْنُ  وَ يَضُ  احلِ
). [رواه أمحد  ءٌ ْ هُ يشَ سُ نَجِّ ورٌ الَ يُ (املَاءُ طَهُ
(١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والرتمذي (٦٦)، 

والنسائي (٣٢٦)]

١١٦- عن جرير بن عبد اهللا ÷: 
وا  ؤُ ضَّ تَوَ مْ أَنْ يَ هُ رُ أْمُ يَ تَاكُ وَ سْ انَ يَ هُ كَ نَّ (أَ

). رواه ابن أيب شيبة (١٨٢٧)] اكِهِ وَ لِ سِ ضْ بِفَ
عَ  قَ يا وَ بَشِ : (أَنَّ حَ طاءٍ ١١٧- عن عَ
 ِ بَريْ الزُّ ابْنُ  رَ  أَمَ فَ  : الَ قَ  ، تَ امَ فَ مَ  زَ مْ زَ يفِ 
املَاءُ  لَ  عَ فَجَ  : الَ قَ  ، مَ زَ مْ زَ اءُ  مَ فَ  نْزَ يُ أَنْ 
نْبُعُ  تَ  ٌ نيْ عَ ا  إِذَ فَ وا  نَظَرُ فَ  : الَ قَ  ، نْقَطِعُ يَ الَ 
الَ  قَ فَ  : الَ قَ دِ،  وَ األَسْ رِ  جَ احلَ قِبَلِ  نْ  مِ
). [رواه ابن أيب شيبة  مْ بُكُ سْ : حَ ِ بَريْ ابْنُ الزُّ

[(١٧٣٣)

ـلْـتُ  : (قُ ـالَ ـرٍ قَ ـمَ ـعْ ١١٨- عـن مَ
مَ  الدَّ هِ  بـِ وْ ثَ ي  فـِ   يَرَ لُ  جُ الرَّ  : يِّ ـرِ هْ لِلزُّ
 ،ٌ املِ سَ ينِ  َ ربَ أَخْ  : الَ قَ فَ  ، ثِريَ الكَ أَوِ  لِيلَ  القَ
هِ  لِيلـِ لِقَ فُ  ِ نْرصَ يَ انَ  كَ  ، ـرَ مَ عُ ابْـنَ  أَنَّ 
ىلَّ إِالَّ أَنْ  دْ صَ ا قَ ىلَ مَ بْنِي عَ مَّ يَ هِ، ثُ ثِريِ كَ وَ
). [رواه عبد الرزاق (١٤٥٣)] يُعِيدَ مَ فَ لَّ تَكَ يَ

÷ (أَنَّ  ريرة  هُ أبـي  عن   -١١٩
ي  فـِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أَتَتِ  ارٍ  يَسَ بِنْتَ  لَةَ  وْ خَ
اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ ةٍ  رَ مْ عُ أَوْ  جٍّ  حَ
يضُ  أَحِ ا  أَنَ وَ دٌ  احِ وَ بٌ  ثَوْ إِالَّ  يلِ  لَيْسَ 
عَ  ضِ وْ يلِ مَ سِ اغْ تِ فَ رْ ا طَهُ إِذَ : فَ الَ ، قَ فِيهِ
ولَ اهللاِ،  سُ ا رَ : يَ الَتْ . قَ يلِّ فِيهِ مَّ صَ ، ثُ مِ الدَّ
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 ، يكِ املَاءُ فِ كْ : يَ الَ هُ؟ قَ رُ جْ أَثَ ْرُ إِنْ لَـمْ خيَ
). [رواه أحـمد (٨٧٦٧)،  هُ رُ كِ أَثَ ُّ الَ يَرضُ وَ

وأبو داود (٣٦٥)] 

 ١٢٠- عن أسمـاء ’ قالت: 
 : الَتْ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  إِلَـى  ةٌ  أَ رَ امْ تِ  اءَ جَ
 ، ةِ يْضَ مِ احلَ نْ دَّ ا  مِ َ هبَ يبُ ثَّوْ ا يُصِ انَ دَ إِنَّ إِحْ
هُ  صُ رُ قْ مَّ تَ ، ثُ تُّهُ ُ : (حتَ الَ نَعُ بِهِ؟ قَ يْفَ تَصْ كَ
). [رواه  يلِّ فِيهِ مَّ تُصَ ، ثُ هُ حُ نْضَ مَّ تَ بِاملَاءِ، ثُ
البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١) واللفظ له]

١٢١- عن عائشة ابنة سعد قالت: 
ورَ  لُهُ الطَّهُ تُنَاوِ تَهُ فَ يَ ارِ رُ جَ أْمُ دٌ يَ عْ انَ سَ (كَ
 : الُ يُقَ فَ ا،  فِيهَ ا  هَ دَ يَ سُ  تَغْمِ فَ ةِ،  رَّ اجلَ نَ  مِ
تْ  ا لَيْسَ تَهَ يْضَ : إِنَّ حَ يَقُولُ ! فَ ائِضٌ َا حَ إِهنَّ

ا). [رواه ابن أيب شيبة (٩٠٠)] هَ دِ يفِ يَ
١٢٢- عن حييى بن عبد الرمحن بن 
ةٌ  نَابَ تْهُ جَ ابَ رَ أَصَ مَ : (أَنَّ عُ نْ أَبِيهِ حاطب، عَ
ا  نَ وْ رَ أَتَ  : الَ قَ بَحَ  أَصْ امَّ  لَ فَ  ، رٍ فَ سَ يفِ  وَ  هُ وَ
الُوا:  ؟ قَ سِ مْ لُوعِ الشَّ بْلَ طُ كُ املَاءَ قَ رِ نُدْ
لَ  تَسَ اغْ كَ فَ رَ تَّى أَدْ َ حَ ريْ عَ السَّ َ أَرسْ ، فَ مْ نَعَ
ي  فـِ ةِ  نَابَ اجلَ نَ  مِ  َأ رَ ا  مَ لُ  غْسِ يَ لَ  عَ جَ وَ

تَ  : لَوْ لَبِسْ و بْنُ العَاصِ رُ مْ الَ عَ قَ ، فَ بِهِ وْ ثَ
 : رُ مَ الَ لَهُ عُ قَ ؟ فَ يْتَ لَّ صَ ا وَ ذَ َ هَ ريْ ا غَ بً وْ ثَ
؟ إِينِّ  انٍ لُّ إِنْسَ هُ كُ دَ جَ ا وَ بً وْ تُ ثَ دْ جَ إِنْ وَ
لُ  سِ أَغْ لَكِنِّي  وَ  ، نَّةً سُ انَتْ  لَكَ لْتُ  عَ فَ لَوْ 
). [رواه  هُ أَرَ لَـمْ  ا  مَ حُ  أَنْضَ وَ  ، أَيْتُ رَ ـا  مَ

ريرة ÷  قال: عبد الرزاق (١٤٤٦)] ١٢٣- عن أيب هُ
لَهُ  تَنَاوَ فَ  ، دِ جِ املَسْ يفِ  بَالَ  ٌّ فَ ايبِ رَ أَعْ امَ  قَ
وهُ  عُ (دَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  مُ  لَـهُ الَ  قَ فَ  ، النَّاسُ
اءٍ، أَوْ  نْ مَ الً مِ جْ لِهِ سَ وْ ىلَ بَ وا عَ يقُ رِ هَ وَ
 ْ ملَ ، وَ ينَ ِ يَرسِّ ثْتُمْ مُ عِ امَ بُ إِنَّ اءٍ، فَ نْ مَ ا مِ نُوبً ذَ
). [رواه البخاري (٢٢٠)] ينَ ِ عَرسِّ ثُوا مُ بْعَ تُ
ثَّـابٍ قـال:  ١٢٤- عـن حييى بن وَ
إِىلَ  جَ  رَ خَ لٍ  جُ رَ نْ  عَ بَّاسٍ  عَ ابْنُ  ئِلَ  (سُ
إِنْ   : الَ قَ ةٍ؟  رَ ذِ عَ ىلَ  عَ طِئَ  وَ فَ ةِ  الَ الصَّ
انَتْ  إِنْ كَ ، وَ هُ ابَ ا أَصَ لَ مَ سَ بَةً غَ طْ انَتْ رَ كَ
). [رواه ابن أيب شيبة (٦١٣)] هُ َّ ْ تَرضُ ةً ملَ ابِسَ يَ
د عن أبيه:  ١٢٥- عن جعفر بن حممَّ
 : الَ قَ ، فَ رِ نَّوْ رِ السِّ ؤْ نْ سُ ئِلَ عَ لِيا سُ (أَنَّ عَ
[رواه   .( بِهِ أْسَ  بَ الَ  وَ  ، بَاعِ السِّ نَ  مِ يَ  هِ
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الدارقطني (٢٢٠)]

رِّ  ١٢٦- عن أيب هريرة ÷ -يفِ اهلِ
ةً  رَّ مَ ـهُ  لْ سِ (اغْ  : ـالَ قَ  - نَـاءِ اإلِ ي  فـِ لَغُ  يَ

). [رواه عبد الرزاق (٣٤٤)] هُ قْ رِ أَهْ وَ
بـن  بِ  عْ كَ بنت  ةَ  بْشَ عـن كَ  -١٢٧
 :- ةَ تَادَ قَ أَيبِ  ْتَ ابْنِ  حتَ انَتْ  كَ مالكٍ -وَ
ا،  وءً ضُ بَتْ لَـهُ وَ كَ لَ فَسَ ، دَخَ ةَ تَادَ ا قَ أَنَّ أَبَ
غَى  أَصْ فَ نْهُ  مِ بَتْ  ِ فَرشَ ةٌ  ـرَّ هِ تْ  ـاءَ فَجَ
 : ةُ بْشَ الَتْ كَ ، قَ بَتْ ِ تَّى رشَ اءَ حَ نَ ا اإلِ لَـهَ
ا  بِنيَ يَ : أَتَعْجَ ـالَ قَ ، فَ ي أَنْظُـرُ إِلَيْـهِ آنـِ رَ فَ
إِنَّ   : ـالَ قَ ، فَ ـمْ نَعَ  : لْتُ قُ فَ ـي؟  أَخِ ةَ  نـَ ابْ
 ، سٍ تْ بِنَجَ َا لَيْسَ : (إِهنَّ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ
.( اتِ افَ الطَّوَّ مْ وَ يْكُ لَ افِنيَ عَ نَ الطَّوَّ َا مِ إِهنَّ
 ،(٩٢) والتـرمـذي   ،(٧٥) داود  أبـو  [رواه 

والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧)]

هُ  نـَّ ^: (أَ عمر  ابن  عن   -١٢٨
). [رواه  سِ رَ رِ الفَ ؤْ ا بِسُ أْسً  بَ انَ الَ يَرَ كَ

ابن أيب شيبة (٣٢١)]

هُ  نـَّ ^: (أَ عمر  ابن  عن   -١٢٩
رِّ  اهلِ وَ لْبِ  الكَ وَ رِ  امَ احلِ رَ  ؤْ سُ هُ  رَ كْ يَ انَ  كَ

الرزاق  عبد  [رواه   .( مْ لِهِ ضْ بِفَ اَ  ضَّ تَوَ يُ أَنْ 
[(٣٧٣)

 ÷ مالكٍ  بن  أنس  عن   -١٣٠
ابِضِ  رَ يلِّ يفِ مَ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يُصَ قال: (كَ
يلِّ  انَ يُصَ : كَ قُولُ دُ يَ عْ تُهُ بَ عْ مِ مَّ سَ ، ثُ نَمِ الغَ
.( دُ جِ بْنَى املَسْ بْلَ أَنْ يُ نَمِ قَ ابِضِ الغَ رَ يفِ مَ
[رواه البخاري (٤٢٩)، ومسلم (٥٢٤)، واللفظ 

للبخاري]

بَّاسٍ ^ قال:  نِ ابْنِ عَ ١٣١- عَ
ودَ  اليَهُ اهللاُ  نَ  (لَعَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  قال 
ا،  وهَ بَاعُ فَ ومُ  حُ الشُّ مُ  يْهِ لَ عَ تْ  مَ رِّ حُ
ا  إِذَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ اهللاَ  إِنَّ  وَ َا،  هنَ أَثْامَ لُوا  أَكَ وَ
أمحد  [رواه   .( نَهُ ثَمَ مَ  رَّ ءٍ حَ ْ يشَ لَ  أَكْ مَ  رَّ حَ

(٢٦٧٨)، وأبو داود (٣٤٨٨)]

١٣٢- عن ابن عـبَّاس̂  قال: 
 ، تَتْ امَ اةٍ فَ ةَ بِشَ ونَ ةٍ ملَِيْمُ الَ وْ ىلَ مَ قَ عَ دِّ تُصُ
ـالَّ  : (هَ الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ ا  َ هبِ ـرَّ  مَ فَ
تُمْ بِهِ؟)  عْ تَفَ انْ وهُ فَ تُمُ غْ بَ دَ ا فَ َ اهبَ مْ إِهَ تُ ذْ أَخَ
مَ  ـرُ حَ ـا  (إِنَّمَ  : الَ قَ فَ  . يْتَةٌ مَ َا  إِهنَّ الُوا:  قَ فَ
ومسلم   ،(١٤٩٢) البخاري  [رواه  ا).  هَ لُ أَكْ
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(٣٦٣) واللفظ له]

١٣٣- عن ابن عبَّاس ^، عن 
اتَتْ  (مَ  : الَتْ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  زوج  ةَ  دَ وْ سَ
لْنَا  زِ ا  مَ مَّ  ثُ ا،  هَ كَ سْ مَ نَا  غْ بَ دَ فَ  ، اةٌ شَ لَنَا 
نا). [رواه البخاري  ارَ شَ تَّى صَ نْبِذُ فِيهِ حَ نَ

[(٦٦٨٦)

أبيه (أَنَّ  عن  املَلِيح  أيب  عن   -١٣٤
بَاعِ أَنْ  لُودِ السِّ نْ جُ َى عَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ رَ
). [رواه أمحد (٢٠٧٠٦)، وأبو داود  َشَ رتَ فْ تُ
والنسائـي   ،(١٧٧٠) والـرتمـذي   ،(٤١٣٢)

[(٤٢٥٣)

انَ  ١٣٥- عن معاوية ÷ قال:  (كَ
ـوبِ  كُ رُ ـنْ  عَ ـى  نْهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ
). [رواه أمحد (١٦٨٣٣)، وابن ماجه  ورِ النُّمُ

(٣٦٥٦) واللفظ له] 

 :÷ مالك  بن  أنس  عن   -١٣٦
يلِّ  الً يُصَ جُ أَ رَ طَّابِ رَ رَ بْنَ اخلَ مَ (أَنَّ عُ
لُـودِ  جُ ـنْ  مِ ا  ـتُـهَ بِطَانَ ةٌ  وَ ـنْسُ لَ قَ يْـهِ  لَ عَ وَ
 : الَ قَ ، وَ هِ أْسِ نْ رَ ا عَ اهَ ألقَ : فَ الَ ، قَ الِبِ الثَّعَ
). [رواه ابن  كِيٍّ هُ لَيْسَ بِذَ لَّ ، لَعَ يَكَ رِ دْ ا يُ مَ

أيب شيبة  (٦٥٣٦)]

الَ  قَ  ^ بَّاسٍ  عَ ابن  عن   -١٣٧
 : الَ قَ فَ اةٍ  زَ غَ ي  فـِ بْنَةٍ  بِجُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِىُّ  أُتِىَ 
 ، سَ ارِ بِفَ الُوا:  قَ فَ هِ؟)  ذِ هَ نِعَتْ  صُ نَ  (أَيْ
 : الَ قَ . فَ يْتَةٌ ا مَ لُ فِيهَ ْعَ هُ جيُ ـَّ ن  أَ نُ نُرَ نَحْ وَ
مَ  اسْ وا  رُ كُ اذْ وَ  ، نيِ كِّ بِالسِّ ا  فِيهَ نُوا  عَ (اطْ

لُوا). [رواه أمحد (٢٧٥٥)] كُ اهللاِ وَ
قال:   ^ عمر  ابن  عن   -١٣٨
ا  عَ دَ فَ  ، بُوكَ تَ يفِ  بْنَةٍ  بِجُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ   َ (أُيتِ
داود  أبو  [رواه   .( طَعَ قَ وَ ى  مَّ فَسَ  ، نيٍ كِّ بِسِ

[(٣٨١٩)

بِيلَ قال:  حْ َ ١٣٩- عن عمرو بن رشُ
هُ  إِنَّ  : لَهُ نَا  لْ قُ فَ رَ  مَ عُ نْدَ  عِ بْنَ  اجلُ ا  نَ رْ كَ (ذَ
يْهِ  لَ وا عَ مُّ : سَ الَ قَ ، فَ افِحُ املَيْتَةِ نَعُ فِيهِ أَنَ يُصْ

). [رواه ابن أيب شيبة (٢٤٩٠٨)]  لُوهُ كُ وَ
أَلَ  هُ سَ نَّ قِيِّ أَ ١٤٠- عن علـيٍّ البَارِ
نَعَ  ا صَ لْ مَ : (كُ الَ قَ ، فَ نِ اجلُبْنِ رَ عَ مَ ابْنَ عُ
). [رواه البيهقي  لُ الكِتَابِ أَهْ ، وَ ونَ لِمُ املُسْ

[(١٩٦٩٣)

 : الَ قَ يْمٍ  حَ سُ بْنِ  ةَ  بَلَ جَ نْ  عَ  -١٤١  
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 : الَ قَ ، فَ نِ مْ السَّ بْنِ وَ نِ اجلُ رَ عَ مَ ئِلَ ابْنُ عُ سُ
 : الَ قَ ؟ فَ يْتَةً : إِنَّ فِيهِ مَ يلَ قِ )، فَ لْ كُ مِّ وَ (سَ
). [رواه  هُ لْ أْكُ الَ تَ ، فَ يْتَةً تَ أَنَّ فِيهِ مَ لِمْ (إِنْ عَ

البيهقي (١٩٦٩٤)] 

انَ  دٍ قاال: (كَ ١٤٢- عن احلسن وحممَّ
مْ  وفِهِ ظُرُ يفِ  نِ  مْ بِالسَّ ِيئُونَ  جيَ ونَ  كُ ِ املُرشْ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولِ  سُ رَ ـابُ  ـحَ أَصْ يـهِ  ِ رتَ يَشْ فَ
 .( هُ لُ أْكُ نَ نُ  نَحْ وَ  ، هُ لُونَ يَأْكُ فَ ونَ  لِمُ املُسْ وَ

[رواه ابن أيب شيبة (٢٤٨٦٣)]

الَ  ١٤٣- عن معاوية ÷ قال: قَ
الَ  وَ ـزَّ  اخلَ ـبُوا  كَ تَـرْ (الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  ولُ  سُ رَ
داود  وأبو  أحـمد (١٦٨٤٠)،  ). [رواه  رَ النِّامَ

[(٤١٢٩)

مَ  دِ ١٤٤- عن أنس ÷ قال: (قَ
وا،  لَمُ أَسْ ، فَ لٍ كْ نْ عُ رٌ مِ فَ ىلَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص نَ عَ
إِبِلَ  أْتُوا  يَ أَنْ  مْ  هُ رَ أَمَ فَ  ، ينَةَ املَدِ وا  تَوَ اجْ فَ
َا،  البَاهنِ وَ ا  اهلَِ أَبْوَ نْ  بُوا مِ َ يَرشْ فَ  ، ةِ قَ دَ الصَّ
َا،  اهتَ عَ تَلُوا رُ قَ وا وَ تَدُّ ارْ وا، فَ حُّ لُوا فَصَ عَ فَ فَ
 َ أُيتِ ، فَ مْ هِ ارِ ي آثَ بَعَثَ فـِ ، فَ بِلَ وا اإلِ تَاقُ اسْ وَ
لَ مَ سَ وَ  ، مْ لَهُ جُ أَرْ وَ ُمْ  هيَ دِ أَيْ طَعَ  قَ فَ  ، ِمْ هبِ

اتُوا). [رواه  تَّى مَ مْ حَ هُ مْ ْسِ ْ حيَ مَّ ملَ ، ثُ مْ يُنَهُ أَعْ
البخاري (٦٨٠٢)، ومسلم (١٦٧١)، واللفظ 

للبخاري] 
١٤٥- عن عبد اهللا بن عمر ^ 
نْ املَاءِ  أَلُ عَ سْ عْتُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يُ مِ : سَ الَ قَ
نَ  مِ ـهُ  نُوبُ يَ ا  مَ وَ ةِ  ـالَ الفَ ضِ  بِأَرْ ونُ  يَكُ
ا  الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ قَ ، فَ بَاعِ السِّ ابِّ وَ وَ الدَّ
.( بَثَ لِ اخلَ ْمِ ْ حيَ ِ ملَ تَنيْ لَّ رَ القُ دْ انَ املَاءُ قَ كَ
 ،(٦٣) داود  وأبـو   ،(٤٦٠٥) أحـمد  [رواه 
والرتمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه 

[(٥١٧)

١٤٦- عن حييى بن عبد الرمحن بن 
جَ يفِ  رَ طَّابِ خَ رَ بْنَ اخلَ مَ حاطب: (أَنَّ عُ
تَّى  حَ  ، العَاصِ بْنُ  و  رُ مْ عَ مْ  فِيهِ  ، كْبٍ رَ
و بْنُ العَاصِ  رُ مْ الَ عَ قَ ا، فَ ضً وْ وا حَ دُ رَ وَ
ضِ  وْ بَ احلَ احِ ا صَ : يَ ضِ وْ بِ احلَ احِ لِصَ
رُ بْنُ  مَ الَ عُ قَ ؟ فَ بَاعُ كَ السِّ ضَ وْ دُ حَ رِ لْ تَ هَ
نَا،  ْ ربِ ْ ضِ الَ ختُ وْ بَ احلَ احِ ا صَ : يَ طَّابِ اخلَ
يْنَا). [رواه  لَ دُ عَ رِ تَ ، وَ بَاعِ ىلَ السِّ دُ عَ رِ ا نَ إِنَّ فَ

مالك يف «املوطأ (٦٢)]
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١٤٧- عـن عائشـة ’ قالت: 
 ، يْهِ لَ بَالَ عَ ، فَ هُ نِّكُ َ بِيٍّ حيُ َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِصَ (أُيتِ
 ،(٥٤٦٨) البخـاري  [رواه   .( املَاءَ هُ  بَعَ أَتْ فَ

ومسلم (٢٨٦)، واللفظ للبخاري]

  

باب اآلنية

ةَ ’ قالت:  لَمَ نْ أُمِّ سَ ١٤٨- عَ
اءٍ  بَ يفِ إِنَ ِ نْ رشَ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
ي  فـِ رُ  جِ َرْ ـامَ جيُ فإِنَّ  ، ةٍ فِضَّ أَوْ  بٍ  هَ ذَ نْ  مِ
البخـاري  [رواه   .( نَّمَ هَ نْ جَ مِ ا  ارً نَ بَطْنِهِ 

(٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥) واللفظ له]

١٤٩- عن عبد الرحـمن بن أبـي 
ى  قَ تَسْ ةَ فَاسْ فَ يْ ذَ نْدَ حُ انُوا عِ ُمْ كَ ليىل: أَهنَّ
هِ  دِ حَ يفِ يَ دَ عَ القَ ضَ امَّ وَ لَ ، فَ ٌّ ُويسِ اهُ جمَ قَ فَسَ
ةٍ  رَّ َ مَ ريْ َيْتُهُ غَ الَ أَينِّ هنَ وْ : لَ الَ قَ ، وَ اهُ بِهِ مَ رَ
ا،  ذَ لْ هَ ـمْ أَفْعَ ولُ لَ قُ هُ يَ نَّ أَ ، كَ ِ تَنيْ رَّ الَ مَ وَ
(الَ   : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  تُ  عْ مِ سَ كِنِّي  لَ وَ
بُوا  َ الَ تَرشْ ، وَ يبَاجَ الَ الدِّ يرَ وَ رِ وا احلَ بَسُ لْ تَ
لُوا يفِ  أْكُ الَ تَ ، وَ ةِ ضَّ الفِ بِ وَ هَ يفِ آنِيَةِ الذَّ
يفِ  لَنَا  وَ يَا  نْ الدُّ يفِ  مْ  لَـهُ َا  إِهنَّ فَ ا؛  افِهَ حَ صِ
). [رواه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم  ةِ رَ اآلخِ

(٢٠٦٧)، واللفظ للبخاري]

١٥٠- عن أنس بن مالكٍ ÷: 
انَ  كَ ذَ مَ َ اختَّ ، فَ َ رسَ حَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص انْكَ دَ (أَنَّ قَ
 : مٌ اصِ الَ عَ ). قَ ةٍ نْ فِضَّ ةً مِ لَ لْسِ عْبِ سِ الشَّ
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بْتُ فِيه. [رواه البخاري  ِ رشَ حَ وَ دَ أَيْتُ القَ رَ
[(٣١٠٩)

 ٍ ـنيْ صَ حُ بـن  ـران  مْ عِ عـن   -١٥١
ـهُ  ـابَ حَ أَصْ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ  النَّبـِ (أَنَّ   :÷

). [رواه  ةٍ كَ ِ رشْ ةٍ مُ أَ رَ ةِ امْ ادَ زَ نْ مَ ئُوا مِ ضَّ تَوَ
يف  بمعناه   ،(٦٨٢) ومسلم   ،(٣٤٤) البخاري 

ة طويلة] قصّ

١٥٢- عن ابن عبَّاسٍ ^ قال: 
اةُ  كَ يقـول: (ذَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سمعتُ 
افِرُ  ا نُسَ : إِنَّ لْتُ لَهُ قُ )، فَ هُ اغُ كٍ دِبَ سْ لِّ مَ كُ
ونَ  طْبُخُ ورٌ يَ دُ مْ قُ هُ عَ مَ مِ وَ اجِ هِ األَعَ ذِ عَ هَ مَ
انَ  ا كَ : (مَ الَ قَ ، فَ يرِ نَازِ مَ اخلَ لَـحْ ا املَيْتَةَ وَ فِيهَ
ا،  لُوهَ سِّ مَّ غَ ، ثُ ا املَاءَ لُوا فِيهَ اغْ ارٍ فَ نْ فَخَّ مِ
املَاءُ  فَ ؛  لُوهُ سِ اغْ فَ اسِ  النُّحَ نَ  مِ انَ  كَ ا  مَ وَ
). [رواه احلاكم (٧١٥٣)] ءٍ ْ لِّ يشَ ورٌ لِكُ طَهُ

  

باب الطب والتداوي

يكٍ ÷  ِ ١٥٣- عن أسامةَ بن رشَ
 ، هُ نْدَ هُ عِ ابُ حَ أَصْ يْتُ النَّبِيَِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَ قال: أَتَ
 : الَ قَ  ، َ الطَّريْ مُ  هِ وسِ ءُ رُ ىلَ  عَ ـا  أَنَّمَ كَ
تِ  اءَ : فَجَ الَ ، قَ تُ عَدْ قَ يْهِ وَ لَ تُ عَ لَّمْ فَسَ
ولَ  سُ رَ ا  يَ الُوا:  قَ فَ  ، أَلُوهُ سَ فَ ابُ  رَ األَعْ
إِنَّ  فَ ا،  وْ اوَ تَدَ مْ  (نَعَ  : الَ قَ ؟  اوَ تَدَ نَ اهللاِ؛ 
 َ ريْ ، غَ اءً وَ عَ لَهُ دَ ضَ اءً إِالَّ وَ عْ دَ ْ يَضَ اهللاَ ملَ
). [رواه أمحد (١٨٤٥٤)،  مُ رَ : اهلَ دٍ احِ اءٍ وَ دَ
 ،(٣٤٣٦) والرتمـذي   ،(٣٨٥٥) داود  وأبـو 
ماجه  وابن   ،(٧٥٥٣)  «الكرب» يف  والنسائي 

[(٣٤٣٦)

داء ÷ قال:  رْ  ١٥٤- عن أيب الدَّ
اءَ  لَ الـدَّ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ أَنْـزَ
ا،  وْ اوَ تَدَ ، فَ اءً وَ اءٍ دَ لِّ دَ لَ لِكُ عَ جَ ، وَ اءَ وَ الدَّ وَ
ام). [رواه أبوداود (٣٨٧٤)] رَ ا بِحَ وْ اوَ الَ تَدَ وَ

يِّ  فِ ُعْ دٍ اجلْ يْ وَ ١٥٥- عن طارق بن سُ
اهُ  نَهَ ، فَ رِ مْ نِ اخلَْ أَلَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ÷ سَ
ـامَ  إِنَّ  : ـالَ قَ فَ ا،  هَ نَعَ يَصْ أَنْ   - هَ ـرِ كَ -أَوْ 
اءٍ،  وَ هُ لَيْسَ بِدَ : إِنَّ الَ قَ اءِ، فَ وَ ا لِلدَّ هَ نَعُ أَصْ
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). [رواه مسلم (١٩٨٤)] اءٌ لَكِنَّهُ دَ وَ
١٥٦- عن أبـي هريرة ÷ قال: 
اءِ  وَ الـدَّ ـنِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ ى  ـَ (هنَ
). [رواه أحـمد (٨٠٤٨)، وأبو داود  بِيثِ اخلَ
ماجه  وابن   ،(٢٠٤٥) والرتمذي   ،(٣٨٧٠)

[(٣٤٥٩)

ةَ ’ قالت:  لَمَ نْ أُمِّ سَ ١٥٧- عَ
ولُ اهللاِ  سُ لَ رَ خَ دَ ، فَ وزٍ ا يفِ كُ بِيذً تُ نَ بَذْ نَ
 : لْتُ ا)؟ قُ ذَ ا هَ : (مَ الَ قَ ، فَ غْيلِ وَ  يَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص وَ
الَ  قَ فَ ا.  ذَ هَ ا  هلََ نُعِتَ  فَ  ، يلِ نَةٌ  ابْ تِ  تَكَ اشْ
ـلْ  ْعَ جيَ لَـمْ  اهللاَ  (إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ
). [رواه البيهقي  مْ يْكُ لَ مَ عَ رَّ مْ فِيامَ حَ كُ اءَ فَ شِ

[(١٩٧٦٩) «يف «الكرب

 ١٥٨- عـن عبد الرمحن بن عثامن 
نْ  أَلَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ بِيبًا سَ : (أنَّ طَ يشِ رَ القُ
النَّبِيُّ  اهُ  نَهَ فَ اءٍ  وَ دَ يفِ  ا  هَ لُ ْعَ جيَ عٍ  دِ فْ ضِ
 ،(٣٨٧١) داود  أبو  [رواه  ا).  تْلِهَ قَ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص 

والنسائي (٤٣٥٥)]
   

باب اللباس والزينة

أنَّ   ÷ ـريرة  هُ أبـي  عن   -١٥٩
لِّقَ  َ بَّ أَنْ حيُ نْ أَحَ : (مَ الَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ
نْ  ةً مِ قَ لْ هُ حَ قْ لِّ يُحَ لْ ارٍ فَ نْ نَ ةً مِ قَ لْ بِيبَهُ حَ حَ
بِيبَهُ  حَ قَ  طَوِّ يُ أَنْ  بَّ  أَحَ نْ  مَ وَ  ، بٍ هَ ذَ
 ، بٍ هَ نْ ذَ ا مِ قً هُ طَوْ قْ يُطَوِّ لْ ارٍ فَ نْ نَ ا مِ قً طَوْ
نْ  مِ ا  ارً وَ سِ بِيبَهُ  حَ رَ  وِّ يُسَ أَنْ  بَّ  أَحَ نْ  مَ وَ
لَكِنْ  وَ  ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ ا  ارً وَ سِ هُ  رْ وِّ يُسَ لْ فَ ارٍ  نَ
أمحد  ا). [رواه  َ هبِ بُوا  العَ فَ ةِ  ضَّ بِالفِ مْ  يْكُ لَ عَ

(٨٩١٠)، وأبو داود (٤٢٣٦) واللفظ له]

(أَنَّ   :÷ معاويـة  عـن   -١٦٠
يرِ  رِ احلَ لُـبْسِ  نْ  عَ َى  هنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولَ  سُ رَ
النسائـي  [رواه  ا).  طَّـعً قَ مُ إِالَّ  ـبِ  هَ الذَّ وَ

[(٥١٤٩)

 : ةَ فَ طَرَ بن  الرمحن  عبد  عن   -١٦١
هُ  فُ أَنْ طِعَ  قُ دَ  عَ أَسْ بْنَ  ةَ  فَجَ رْ عَ هُ  دَّ جَ (أَنَّ 
 ، قٍ رِ وَ نْ  مِ ا  فً أَنْ ذَ  َ اختَّ فَ  ، بِ الَ الكُ مَ  وْ يَ
ذَ  َ اختَّ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  هُ  رَ أَمَ فَ  ، يْهِ لَ عَ تَنَ  أَنْ فَ
). [رواه أحـمد (١٩٠٠٦)،  بٍ هَ نْ ذَ ا مِ فً أَنْ
 ،(١٧٧٠) والرتمـذي   ،(٤٢٣٢) داود  وأبـو 
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والنسائي(٥١٦١)] 

ـريرة ÷ عن  ١٦٢- عن أبـي هُ
ـةَ  لَ اصِ الوَ اهللاُ  ـنَ  : (لَـعَ ـالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ 
.( ةَ مَ شِ تَوْ املُسْ ةَ وَ مَ اشِ الوَ ، وَ ةَ لَ صِ تَوْ املُسْ وَ

[رواه البخاري (٥٩٣٣)]

١٦٣- عن ابن عبَّاس ^ قال: 
نَ  مِ نيَ  بِّهِ املُتَشَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ نَ  (لَعَ
اءِ  نَ النِّسَ اتِ مِ بِّهَ املُتَشَ اءِ، وَ الِ بِالنِّسَ جَ الرِّ

). [رواه البخاري (٥٨٨٥)] الِ جَ بِالرِّ
١٦٤- عن عبد اهللا بن عمر ^ 
ةِ،  املِيثَرَ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ َى  (هنَ قال: 
الَ  ). قَ مِ دَّ املُفَ بِ وَ هَ ةِ الذَّ قَ لْ حَ ، وَ يَّةِ سِّ القَ وَ
 : يَّةُ سِّ القَ ، وَ بَاعِ لُودُ السِّ : جُ ةُ املِيثَرَ : وَ يدُ زِ يَ
نْ  مِ َا  هبِ اءُ  َ جيُ مٍ  يْسَ رَ إِبْ نْ  مِ ةٌ  لَّعَ ضَ مُ ثِيَابٌ 
. [رواه  رِ فُ صْ بَّعُ بِالعُ : املُشَ مُ دَّ املُفَ ، وَ َ رصْ مِ
أحـمد (٥٧٥١). قال اهليثمي: «وفيه يزيد بن 

عطاء اليشكري، وهو ضعيف»]

يِّ قال:  دِ ١٦٥- عن أيب عثامن النَّهْ
بْنِ  تْبَةَ  عُ عَ  مَ نُ  نَحْ وَ رَ  مَ عُ كِتَابُ  ا  انَ (أَتَ
َى  ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ انَ أَنَّ رَ بِيجَ رَ دٍ بِأَذْ قَ رْ فَ

يْهِ  بَعَ بِإِصْ ارَ  أَشَ وَ ا،  ذَ كَ هَ إِالَّ  يرِ  رِ احلَ نِ  عَ
هُ  نَّ نَا أَ لِمْ الَ فِيامَ عَ ، قَ امَ َ هبْ لِيَانِ اإلِ ِ تَ تَنيْ اللَّ
). [رواه البخاري (٥٨٢٨)،  مَ الَ نِي األَعْ عْ يَ

ومسلم (٢٠٦٩)]

قال  قال:   ÷ أنسٍ  عن   -١٦٦
يفِ  يرَ  رِ احلَ لَبِسَ  نْ  (مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول 
). [رواه البخاري  ةِ رَ هُ يفِ اآلخِ بَسْ لْ ْ يَ يَا ملَ نْ الدُّ

(٥٨٣٣، ٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٧٣)]

قال:   ^ عمر  ابن  عن   -١٦٧
مَّ  ثُ بٍ  هَ ذَ نْ  مِ ًا  امتَ خَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ذَ  َ اختَّ
نَقَشَ  وَ  ، قٍ رِ وَ نْ  مِ ًا  امتَ خَ ذَ  َ اختَّ مَّ  ثُ  ، اهُ أَلْقَ
نْقُشْ  : (الَ يَ الَ قَ ولُ اهللاِ، وَ سُ دٌ رَ َمَّ : حمُ فِيهِ
ا  انَ إِذَ كَ ا)، وَ ذَ ِي هَ امتَ ىلَ نَقْشِ خَ دٌ عَ أَحَ
 ، ـهِ فِّ كَ بَطْنَ  ي  لـِ يَ َّا  ممِ هُ  فَصَّ لَ  عَ جَ هُ  لَبِسَ
ي بِئْرِ  يبٍ فـِ يْقِ عَ نْ مُ طَ مِ قَ ي سَ وَ الَّذِ هُ وَ
ومسلم   ،(٥٨٦٦) البخاري  [رواه   . يسٍ أَرِ

(٢٠٩١) واللفظ له]

أنَّ   ÷ موسى  أبـي  عن   -١٦٨
بُ  هَ ـلَّ الذَّ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (أُحِ
لَـى  عَ مَ  ـرِّ حُ وَ ـتِي،  أُمَّ نَاثِ  ِ إلِ يرُ  رِ احلَ وَ
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ا). [رواه أمحد (١٩٥٠٣)، والرتمذي  هَ ورِ كُ ذُ
(١٧٢٠)، النسائي (٥١٤٨) واللفظ له]

عن  ةَ  دَ يْ رَ بُ بن  اهللا  عبد  عن   -١٦٩
يْهِ  لَ عَ لٌ إِىلَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَ جُ اءَ رَ أبيه قال: جَ
يْكَ  لَ  عَ ا يلِ أَرَ : (مَ الَ قَ ، فَ يدٍ دِ نْ حَ مٌ مِ اتَ خَ
يْهِ  لَ عَ اءَ وَ مَّ جَ ، ثُ هُ حَ طَرَ )، فَ لِ النَّارِ يَةَ أَهْ لْ حِ
نْكَ  دُ مِ ا يلِ أَجِ : (مَ الَ قَ بَهٍ، فَ نْ شَ مٌ مِ اتَ خَ
نْ  ولَ اهللاِ؛ مِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ )، فَ نَامِ يحَ األَصْ رِ
هُ  تِمَّ الَ تُ ، وَ قٍ رِ نْ وَ : (مِ الَ هُ؟ قَ ِذُ ءٍ أَختَّ ْ أَيِّ يشَ
). [رواه أبو داود (٤٢٢٣)، والرتمذي  االً ثْقَ مِ
(١٧٨٥)، والنسائي (٥١٩٥)، وإسناده ضعيف، 

وقد حسنه بعض املعارصين]

 : ١٧٠- عن عبد اهللا بن عبَّاس̂ 
بٍ  هَ نْ ذَ ًا مِ امتَ أَ خَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رَ سُ أَنَّ رَ
دُ  مِ عْ : (يَ الَ قَ هُ وَ حَ طَرَ هُ فَ عَ نَزَ لٍ فَ جُ دِ رَ يفِ يَ
ا  هَ لُ عَ يَجْ فَ ارٍ  نَ نْ  مِ ةٍ  رَ ـمْ جَ إِلَـى  مْ  كُ دُ أَحَ
بَ  هَ ذَ ا  مَ دَ  عْ بَ لِ  جُ لِلرَّ يلَ  قِ فَ  !( هِ دِ يَ ي  فـِ
 . بِهِ عْ  تَفِ انْ َكَ  امتَ خَ ذْ  خُ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
هُ  حَ دْ طَرَ قَ ا وَ هُ أَبَدً ذُ اهللاِ، الَ آخُ : الَ وَ الَ قَ

ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص. [رواه مسلم (٢٠٩٠)] سُ رَ

 ١٧١- عن ابن عبَّاسٍ ^ قال: 
بِ  الثَّوْ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ َى  هنَ ـا  (إِنَّمَ
نَ  مِ مُ  لَ العَ ا  أَمَّ فَ  ، يرِ رِ احلَ نَ  مِ تِ  مَ املُصْ
 .( بِهِ أْسَ  بَ الَ  فَ بِ  الثَّوْ   دَ سَ وَ  ، يرِ رِ احلَ
 (٤٠٥٥) داود  وأبو   ،(١٨٧٩) أمحد  [رواه 

واللفظ له] 

صَ  خَّ : (رَ الَ ١٧٢- عن أنس ÷ قَ
بْنِ   ِ بَريْ لِلزُّ صَ  خِّ رُ أَوْ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
فٍ يفِ لُبْسِ  وْ َنِ بْنِ عَ محْ بْدِ الرَّ عَ ، وَ امِ وَّ العَ
). [رواه البخاري  ِامَ انَتْ هبِ ةٍ كَ كَّ يرِ حلِِ رِ احلَ

(٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦)]
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مصطلحات وألفاظ يف فقه 
صناعة احلالل(١)

اآلنية: ) ١

للطَّعام  عـاءُ  الوِ وهو  ؛  إناءٍ ـعُ  ـمْ جَ
بُه  قارِ ، ويُ ْعُ اآلنية: أَوانٍ اب. ومجَ والرشَّ

فُ واملاعون(٢).  الظَّرْ
ريسم:) ٢ اإلبْ

خترج  أن  قبل  املنقوض  احلرير  هو 
الدودة من الرشنقة(٣).

قيقة: ) ٣ األحياءُ الدَّ

وحيـدة  ـة  املجهريَّ األحيـاء  ـةُ  كافَّ
كاجلراثيم،  اخلاليا؛  دة  متعدِّ أو  اخلليَّة، 
والطُّفيْليات،  واخلَمرية،  طْريَّات،  والفِ
عديمة  وكذلك  الطَّحالِب،  وبعض 

النَّواة؛ كالفريوسات(٤). 
املصطلحات العلميَّة متت مراجعتها والتدقيق   (١)
عليها من قِبَلِ معهد الكويت لألبحاث العلميَّة.

(٢) املوسوعة الفقهية (١١٧/١).
(٣) معجم لغة الفقهاء (٣٦/١).

(٤) موقع: ويكي اجلامعة.

حالَة: ) ٤ تِ االسْ

لُ أو انقالبُ يشءٍ إىل يشءٍ آخر  وُّ َ حتَ
اً تاما حتَّى  بتغريُّ حقيقته وأوصافه تغريُّ
غري  جديداً  امً  كْ وحُ آخر،  اسامً  حيمل 

بْلَه(٥).  الذي قَ
هالك: ) ٥ تِ االسْ

إليه  أضيف  فيام  النجاسة  عني  فناء 
من  أثر  هلا  يبقى  فال  طاهرة،  مادة  من 

لون أو طعم أو ريح(٦). 
ساخ: ) ٦ نْ تِ االسْ

ةٍ  طابِقَ عمليَّة يتمُّ فيها إنتاج نُسخةٍ مُ
 ، ليَّة أو نَسيجٍ أو كائنٍ حيٍّ ينيا من خَ جِ
ويُطلَق عىل النُّسخة اجلديدة مصطلح 

خ)(٧).  تَنْسَ سْ (مُ
(٥) تأثري قاعديت االستحالة واالستهالك يف أحكام 
األغذية واألدوية - دراسة فقهية حتليلية (املجلة 
العاملية للدراسات الفقهية واألصوليَّة - مج٢/

ع١٤٤٠/٢-٢٠١٨) (ص٩-١٠).
(٦) استحالة املسكرات واملائعات النجسة. (مؤمتر 
الزرقاء)،  جامعة  األول،  الفقهية  املستجدات 

(ص٣٠).
(٧) موقع موسوعة اجلزيرة.
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الف: ) ٧ األَعْ

سـواء  دة  متعدِّ مـوادَّ  أو  ة  مـادَّ أيُّ 
كانت مصنَّعة أو شبه مصنَّعة أو خام، 
يكون اهلدف منها هو تغذية احليوانات 

املنتجة للغذاء بصورة مبارشة(١).
يَة: ) ٨ ذِ األَغْ

املطعومات واملرشوبات التي حتتوي 
ويتم  اجلسم،  تفيد  التي  العنارص  عىل 
الرشب،  أو  املضغ،  طريق  عن  تناوهلا 

أو احلقن، أو االستنشاق(٢).
ع: ) ٩ بُ يلَةُ السَّ أَكِ

 ٌ ، أو طَريْ بُعٌ احليوان الذي افرتسه سَ
يْد،  لَة عىل الصَّ سَ ةِ املُرْ جارحٌ غريُ املُعلَّمَ

ومات قبل أن يُذكَّى(٣). 
زميات: ) ١٠ اإلنْ

ة، ذات تركيب  دَ عوامل حيويَّة مساعِ

(١) املامرسات اجليدة لصناعة العلف، دليل منظمة 
األغذية والزراعة (الفاو) - قسم إنتاج وصحة 

احليوان، (ص١١).
(٢) املواصفة القياسية اخلليجية (٢٠١٣: ٩٩٣).

(٣) املواصفة القياسية اخلليجية (٢٠١٣: ٩٩٣).

تعمل  اجلزيئي،  الوزن  عايل  بروتيني 
عىل ترسيع التفاعالت الكيميائية(٤). 

ة: ) ١١ حَ فَ نْ إِ

وعاء  فـي  صفراويَّة  بيضاء  ة  مادَّ
أو  ي  اجلَدْ بَطْن  من  ج  رَ يُستَخْ ي،  لْدِ جِ
يف  قليلٌ  منها  ع  يُوضَ ضيع،  الرَّ ل  احلَمَ
ويتكاثف  دُ  قِ فينْعَ احلليب،  أو  اللَّبَن 
يف  الناس  يها  يُسمِّ اجلُبْن،  إىل  ل  ويتحوَّ

ْبَنَة)(٥).  بعض البلدان: (جمَ
ياب: ) ١٢ ذوات األَنْ

 ويفرتس  كلُّ حيوانٍ له نابٌ يتقوَّ
به ويصطاد(٦). 

١٣ (: تابِ لُ الكِ أَهْ

قِهم  هم اليهود والنصار بجميع فِرَ
إالَّ  ال يؤمن  دون غريهم ممن  املختلفة 

ف إبراهيم، وزبور داود(٧). حُ بصُ
(٤) موقع جامعة بابل - كلية الرتبية األساســية، 

قسم العلوم.
(٥) املوسوعة الفقهية (١٥٥/٥).

(٦) انظر: نيل األوطار (١٨٩/٨).
(٧) انظر: املوسوعة الفقهية (١٦٦/١٥).
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دَاج:) ١٤ أَوْ

يف  قَنيْ  رْ عِ أحدُ  وهو  دَج،  وَ ع  ـمْ جَ
 ، يءُ واملَرِ احلُلْقومُ  بينهام  نُق  العُ جانبي 
ن،  البَـدَ ـروق  عُ أكـثرُ  هبمـا  ويتَّصل 

ماغ(١). ويتَّصالن بالدِّ
اإليثانول: ) ١٥

ينتمي   ، عضويٌّ كيميائيٌّ  بٌ  مركَّ
ى أيضاً  حوليَّات، ويُسمَّ إىل فصيلة الكُ
ي،  النَّقِ حول  الكُ أو  اإليثييل،  حول  الكُ
، قابلٌ  وهو سائل عديمُ اللَّون، متطايرٌ
لالشتعال، ويَظْهر بالرتكيبة الكيميائيَّة 

 .(٢)(CH3CH2OH)
ات:) ١٦ مائيَّ البَرْ

دٍ ال حيتوي عىل  لْ حيواناتٌ ذواتُ جِ
منها،  قليلةٍ  أنواع  باستثناء   ، فَ راشِ حَ
وعلـى  املـاءِ  فـي  يْش  العَ بني  عُ  مَ ْ وجتَ

اليابسة(٣).
(١) انظر: املوسوعة الفقهية (١٨٤/٨).

 :٢٠١٧) اخلليجيــة  القياســية  املواصفــة   (٢)
.(٤-٢٠٥٥

(٣) املوسوعة العربية العاملية (٣٦٢/٤).

ج: ) ١٧ البَنْ

غري  النباتات،  من  لَصةٌ  تَخْ سْ مُ ة  مادَّ
الطِّـبِّ  فـي  م  ويُستخـدَ احلـشيـش، 
دان  قْ سبِّبٍ لفُ جاع، أو مُ نْ لألَوْ كِّ سَ كمُ

اإلحساس(٤).
بالزما الدم:) ١٨

نات الدم، ويمثِّل اجلزء  هو أحد مكوِّ
الكريات  فيه  تسبح  الذي  منه  السائلٌ 
ة، يميل إىل اللَّون األصفر، وله  الدمويَّ
دور مهمٌّ فـي انتقال الـامء واألمـالح 

واملـوادِّ الغذائيَّة إىل أجزاء اجلسم(٥).
البوتكس:) ١٩

ب تُنتجه  ة للعَصَ ة بروتينيَّة سامَّ مادَّ
مـن  متنـع  «كلوسرتيديوم»؛  بكترييـا 
نها  قْ حَ عند  لة  ضَ العَ تقليص  حتريض 
االستيل  بمستقبالت  الرتباطها  فيها، 
التجاعيد  عالج  يف  ويُستخدم  كولني، 

(٤) انظر: املوسوعة الفقهية (٢١٧/٨).
(٥) انظر: علم الدم لعبد املجيد مصطفى وآخرين 

(ص٩)، وموقع ويكيبيديا - بالزما الدم.
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احلركية التي تظهر عند حركة العضلة 
وتزول عند زوال هذه احلركة(١).

ل: ) ٢٠ حلُّ التَّ

بسيطـة،  عنارصَ  إلـى  ة  املادَّ تَفتيتُ 
نت  تكوَّ التي  عنارصها  إىل  تَفتيتُها  أو 

منها(٢).
٢١ (: ديرُ خْ التَّ

والعقاقري  األدوية  استخدام  عملية 
ة  التي تسبِّبُ فقدان اإلحساس -وخاصَّ
أو  اجلسم  جممل  يف  باألمل-  يتعلَّق  فيام 

جزء منه(٣).
ل: ) ٢٢ تخلُّ

ر إلـى حامض اخلـلِّ  انقـالبُ اخلَمْ
ذا  مائعاً  سائالً  عدُّ  ويُ اخلمرية.  بفعل 
عن  عليه  احلصول  يتم  الذع،  طعمٍ 
من  وغريها  الفاكهة  ثامر  ختمري  طريق 

(١) موقع ويكيبيديا - بوتكس.
(٢) املوسوعة العربية العاملية (١٣٥/٦).
(٣) املوسوعة العربية العاملية  (١٤٦/٦)

ر(٤). املوادِّ الغذائية القابلة للتخمُّ
ر: ) ٢٣ مُّ خَ التَّ

حتلُّـل  فيهـا  يتمُّ  كيميائيَّـةٌ  عمليَّـةٌ 
املَيْكروبـات؛  ـل  عْ بفِ ـة  العُضويَّ املوادِّ 
واخلـمـرية.  ـن،  ـفَ والعَ كالبكتـرييـا، 
م يف إنتاج اخلُبز واجلُبن واللَّبَن  وتُستخدَ

ر(٥). الرائب، وتصنيع اخلَمْ
ويخ: ) ٢٤ دْ التَّ

هو استخدام أيَّة طريقةٍ ميكانيكيَّة، 
أو كهربائيَّة، أو كيميائيَّة، أو أيَّة طريقةٍ 
حلة  يَه حتى مرْ عْ دُ احليوان وَ قِ فْ أُخر تُ

الذبح(٦).
ية: ) ٢٥ مِ سْ التَّ

«بسم  وأكملها:  اهللا»،  «بسم  قول: 
اهللا الرحـمن الرحيم»(٧). 

(٤) معهــد الكويت لألبحــاث العلمية. وانظر: 
الفقه اإلسالمي وأدلته (٢٦١/١).

(٥) املوسوعة العربية العاملية  (١٥٨/٦).
املنظمة   www.rr-middleeas t.oie.int  (٦)

العاملية لصحة احليوان.
(٧) املوسوعة الفقهية (٣٢٨/١١).
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التقشير الكيميائي:) ٢٦

جراحـي،  غـري  جتميلـي  إجـراء 
يستخدم لتحسني مظهر البرشة بشكلٍ 
عام والقضاء عىل التجاعيد، فهو يعمل 
للجلد  اخلارجية  الطبقات  تقشري  عىل 
وجتديد خاليا البرشة من خالل وضع 
تركيبة من عدة مواد كيميائية وأمحاض 
بدرجات  تقشريها  املراد  املنطقة  عىل 
حيددها  معينة  لفرتة  وترتك  متفاوتة، 
يف  اجللد  ويبدأ  تزال  ثم  ومن  الطبيب 

تقشري نفسه ذاتيا(١).
خيع: ) ٢٧ نْ التَّ

ل  ، بفَصْ لُّ احليوان شال كامالً هو شَ
بيِّ  صَ العَ اجلهاز  عن  كيِّ  وْ الشَّ احلَبْل 
، كي ال حيس احليوان  املركزيِّ أو املُخِّ

باألمل أثناء عملية الذبح(٢). 
التهجني (االستيالد):) ٢٨

هـو االنتقـاء أو االنتخـاب الدقيق 
(١) موقع ويكيبيديا - تقشري كيميائي.

(٢) انظر: موقع جامعة بابل - كلية العلوم، قســم 
علوم احلياة: طريقة التقطيع.

مـن  وغريهـا  واحليـوانات  للنباتـات 
بغـرض  بينها  واملزاوجـة  الكائنـات، 
حتسني خصائص نسلها. وهو نوعان:

ويشتمل  انتقائي:  استيالد  األول: 
الواحد  النوع  أفراد  أكثر  حتديد  علـى 
فائدة، والسامح ألفضلها لتصبح أمهات 
للجيل اجلديد. عن طريق املزاوجة بني 
األفراد املنتقاة إلنتاج أفضل نسل ممكن. 
مـا  وهـو  خلْطـي:  استيالد  الثاين: 
صنفني  أو  نوعـني  من  أفراده  كانت 
ـدة من نوعـني  خمتلفني، أو كانت مولَّ
نوع  من  خمتلفني  صنفني  أو  خمتلفني 

واحد(٣).
لة: ) ٢٩ الَّ اجلَ

لُ  أْكُ وتَ النَّجاسات  تْبَعُ  تَ التي  ةُ  الدابَّ
ة(٤).  رَ ذِ ة والعَ رَ لَّة، وهي البَعْ اجلِ

وخ:) ٣٠ اجلُ

، أو من الصوف النَّاعم،  قامش قُطْنيٌّ

(٣) املوسوعة العربية العاملية (٧٤٥/١).
(٤) املوسوعة الفقهية (٢٦٠/١٥).
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م يف صنع املعاطف، والبذالت،  يُستخدَ
والقمصان، وغريها من الثياب(١).

تني: ) ٣١ يالَ اجلِ

لودِ  ةٌ بُروتينيَّة تُستخلَصُ من جُ مادَّ
احليوانات وبعض أنسجتها وعظامها، 
ـة.  البحريَّ كالطحالب  النباتات؛  ومن 
الطعـم  عديـمـة  صلـبـة  ة  مـادَّ وهـو 

والرائحة(٢). 
٣٢ ( : نيُ اجلِ

هي الوحدة الوراثيَّـة األساس فـي 
حتديد  عن  واملسؤولة  احليَّة،  الكائنات 

.(٣) الصفات الوراثيَّة للكائن احليِّ
٣٣ ( : رامُ احلَ

اهللا  طابُ  خِ وهـو  احلَـالل.  نقيضُ 
اقتضـاءً  ـل  عْ الفِ عن  ـفَّ  الكَ املقتيض 

لَه(٤).  ز فِعْ وِّ جازماً، بأن مل جيُ

(١) املوسوعة العربية العاملية (٥٨٢/٨).
(٢) انظر: املوسوعة العربية العاملية (٦٧٧/٨).

(٣) انظر: ويكيبيديا - جني.
(٤) املوسوعة الفقهية (٢٠٥/١٥-٢٠٦).

وَة احليوان:) ٣٤ شْ حِ

لية  ما حواه البطن من األمعاء والكُ
والكبد والرئة والقلب وغري ذلك(٥).

قوم:) ٣٥ لْ احلُ

مـن  عال  والسُّ فَس  النـَّ  جمـر هو   
ف، وهو غرضوف ليس دونه من  اجلَوْ
، وطرفه األسفل  ظاهر العنق إال جلدٌ

إىل الرئة(٦). 
ي ) ٣٦ لِ ارُ األَهْ مَ احلِ

امرُ الذي يألف البيوت، وله  هو احلِ
ف  الَ خِ وهي  إليهم،  يرجع  أصحابٌ 

الوحشية التي ال أهل هلا(٧). 
ة: ) ٣٧ رَّ تَقِ احلياةُ املُسْ

هي ما يوجد معها احلركة االختياريَّة 
بقرائن وأمارات تغلب عىل الظنِّ بقاء 
م بعد  احلياة. ومن أماراهتا: انفجار الدَّ

(٥) املعيار املعرب للونرشييس (١٠/٢).
(٦) انظر: تاج العروس (٥٣٥/٣١).

(٧) انظر: فيض القدير (٣٩٥/٦).
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قَطْع احلُلْقوم واملَريء(١). 
احليوان املأكول: ) ٣٨

لُه، سواءٌ  باح لإلنسان أَكْ لُّ حيوانٍ يُ كُ
ريا. يا أو بَحْ رِّ كان بَ

احليوان غير املأكول:) ٣٩

عن  الرشيعة  هنت  حيوان  كلُّ 
أو  عليه،  طرأ  لعارض  أو  لذاته،  أكله 
وأصناف  أنواع،  وهو  الستقذاره(٢). 
وجوارح  والكلب،  كاخلنزير،  كثرية؛ 
الطري، واحليوانات املفرتسة، واحليات، 
املستقذرة،  واحلرشات  والعقارب، 

لة(٣).   واجلالَّ
احليوان املائي: ) ٤٠

احليوانات التي تعيش يف املاء، ماحلاً 
األهنار،  أو  البحار،  من  باً،  ذْ عَ أو  كان 

(١) الفقه اإلسالمي وأدلته (٣١٨/٤).
(٢) املواصفة القياســية اخلليجيــة رقم (٢٠١٣: 

.(١٩٣١
(٣) املواصفة القياســية اخلليجيــة رقم (٢٠١٣: 

.(١٩٣١

أو البحريات، أو العيون، أو الغدران، 
أو اآلبار، أو املستنقعات، أو سواها(٤). 

د:) ٤١ احليوان املتولِّ

نوعني  بني  تولَّد  الذي  احليوان  هو 
من احليوان. وهو ثالثة أصناف:

ل: ما تولَّد بني نوعني حاللني.  األوَّ
مني  حمرَّ نوعني  بني  تولَّد  ما  الثاين: 

. أو مكروهني حتريامً
الثالث: ما تولَّد بني نوعني أحدمها 
حاللٌ  والثاين   ، حتريامً مكروه  أو  م  حمرَّ
التنزهييَّة.  الكراهة  مع  أو  اإلباحة  مع 

ومن أمثلة هذا الصنف: البغال(٥). 
ر: ) ٤٢ ـمْ اخلَ

من  وغيَّبـه  لَ  العقْ خامـر  مـا  ـلُّ  كُ
أو  التمر،  أو  العنب،  كخمر  الرشاب؛ 

احلنطة، أو الشعري، أو غريها(٦). 

(٤) انظر: املوسوعة الفقهية (١٢٧/٥-١٢٨).
(٥) املوسوعة الفقهية (١٤٤/٥).

(٦) املوسوعة الفقهية (١٢/٥).
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زير: ) ٤٣ نْ اخلِ

حيوان جتتمع فيه الصفات السبعيَّة 
القاذورات  علـى    يتغذَّ والبهيميَّة، 
والفئران،  والفضالت،  القمـامة،  من 
واملـزابـل  واجلـيـف،  والقـوارض، 

وغريها(١). 
باغ: ) ٤٤ الدِّ

مائيَّته  وهـي  لْد؛  اجلِ فضـول  ع  نَـزْ
ورطوباته التي يفسده بقاؤها، ويطيِّبه 
نزعها، بحيث لو نقع يف املاء مل يعد إليه 

النتن والفساد(٢). 
م: ) ٤٥ الدَّ

ذلك السائل األحـمر احليوي الذي 
احليوان،  أو  اإلنسان  عروق  يف  جيري 

وعليه تقوم احلياة(٣).
فوح: ) ٤٦ مُ املَسْ الدَّ

هو الدم الذي يسيل من احليوان يف 

(١) جملة البحوث اإلسالمية (٣٦٦/٧١).
(٢) املوسوعة الفقهية (٣٢/٢٠).
(٣) املوسوعة الفقهية (٢٤/٢١).

حال احلياة، أو عند الذبح(٤).
الديباج: ) ٤٧

من  مته  وحلُ اه  دَ سَ الذي  الثوبُ  هو 
ب(٥). عرَّ احلرير، لفظ مُ

ب: ) ٤٨ صُ بْح على النُّ الذَّ

ب هي حجارة كانت منصوبة  النُّصُ
املرشكون  كان  احلرام،  البيت  حول 
اللحـم  ويرشحـون  عليهـا  يذبحون 
ويتقربون  بذلك،  ويعظموهنا  عليها، 
مة(٦).  به إليها، وهي نوع من امليتة املحرَّ

كاة: ) ٤٩ الذَّ

لِّ أَكْل احليوان  لُ إىل حِ السببُ املُوصِ
ويشمل:   . اضطراراً أو  اختياراً  الربِّي 

الذبح، والنحر، والعقر(٧).
ر: ) ٥٠ فُ ذو ظُ

ر  والظُّفْ وأَظافري،  ر،  أَظْفُ عىل  ع  مَ جيُ
(٤) حماسن التأويل (٢٥٣٨/٦).

(٥) معجم لغة الفقهاء (٢٥٥/١)
(٦) املوسوعة الفقهية (٣٩ /٣٨١-٣٨٢).

(٧) انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي (٣٤٠/١٠، 
.(٣٤٤
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، يكون لإلنسان وغريه. وقيل:  معروفٌ
ملـا  لَـبُ  واملِخْ يصيـد،  ال  ملـا  ر  الظُّفْ

يصيد(١). 
ة:) ٥١ رَجَ دْ الزيوت املُهَ

الزيوت  حتويـل  هبا  يتمُّ  عمليَّة  هي 
النباتيَّة إىل دهون صلبة بواسطة إضافة 
تصنيـع  فـي  وتستخدم  اهليدروجني. 
األطعمة لتزيد من صالحيَّتها الغذائيَّة 
قَـوام  وحتسني   ، ممكنـةٍ فـرتة  ألطـول 
فَن(٢). ذاقه، ومحايته من العَ الطعام ومَ

ديق:) ٥٢ نْ الزِّ
ر ويُظهـر اإلسالم.  ـفْ بْطِنُ الكُ نْ يُ مَ
املنافـق.  مـن  قريب  املعنى  هبذا  وهـو 
ال  أي  دينًا،  ينتحـل  ال  من  هو  وقيل: 

يستقرُّ عليه(٣).
م:) ٥٣ حْ الشَّ

مـن  اجلوف  فـي  يكون  الَّذي  هو 
(١) املوسوعة الفقهية (١٦٩/٥).

(٢) انظر: هدرجــة الزيوت (مــرشوع خترج لنيل 
شهادة اإلجازة يف الكيمياء التطبيقية، كلية العلوم 

بجامعة دمشق ١٩٨١/٨٠م) (ص٨، ١٠).
(٣) املوسوعة الفقهية (٣١/٢١).

ىلَ أَو غريه. وقال البعض: هو  شحم الكُ
لُّ ما يذوب بالنَّار ممَّا يف احليوان(٤). كُ

ة: ) ٥٤ ةُ اإلسالميَّ ريعَ الشَّ

يُ عىل رسول اهللا  حْ هي ما نزل به الوَ
ملسو هيلع هللا ىلص ممّا يتعلَّق بالعقائد، والوجدانيَّات، 
أو  كـان،  قطعـيا  املكلَّـفـني؛  وأفعـال 

يا(٥).  ظنـِّ
الل: ) ٥٥ ةُ احلَ هادَ شَ

ةٍ  دَ عتَمَ مُ ما،  هةٍ  جِ من  رُ  دُ تَصْ وثيقةٌ 
تُصـادِقُ بأنَّ املنتجـات أو اخلـدمـات 
يعةِ  الرشَّ ألحكام  ةٌ  طابِقَ مُ هبا  دة  املُحدَّ

اإلسالميَّة(٦) .
٥٦ ( : ربائيُّ هْ ق الكَ عْ الصَّ

هـو تسليطُ التيَّـار الكهربائي علـى 
املوضـع املالئـم مـن رأس احليـوان، 
يفقد  عصبيَّـةٌ  صدمةٌ  ـخِّ  للمُ فيحصل 

(٤) املوسوعة الفقهية (٥٣٣/٢٥).
(٥) انظر: املوسوعة الفقهية: ١٩٤/٢٣.

املواصفة القياســية اخلليجية رقــم (٢٠١٣:   (٦)
(١٩٣١
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ي، وقد يؤدي  عْ احليوان عىل إثرها الوَ
إىل الوفاة(١).

د: ) ٥٧ يْ الصَّ

يِّ  الـبَـرِّ احلـيـوان  وح  رُ هـاقُ  إزْ
لْبٍ  مٍ أو كَ هْ ش؛ بإرسال نحو سَ املتوحِّ

 .(٢) رٍ قْ أو صَ
الطيبات: ) ٥٨

الفُ اخلبيث، وهو الطاهر  الطَّيِّب خِ
.(٣) امً ورحياً ذُّ طَعْ النظيف، أو املُستَلَ

اخلبيث:) ٥٩

ام،  الف الطيِّب، ويطلق عىل احلَرَ خِ
ه  مُ طَعْ املستكره  ديء  والـرَّ س،  والنَّجِ

أورحيه(٤). 
ر: ) ٦٠ قْ العَ

أيِّ  فـي  للحيوان  القاتلة  اإلصابة 

(١) انظر: بحوث مقارنة للدريني (٣٥٢/٢)، موقع 
ويكيبيديا - صعق كهربائي

(٢) املوسوعة الفقهية (١٤٠/١١).
(٣) املغرب يف ترتيب املعرب (٣٠/٢).

(٤) املصباح املنري (١٦٢/١).

غري  كان  إذا  نِه  بَدَ من  كانت  ع  ضِ وْ مَ
أم  م  هْ بالسَّ أكانت  سواء  عليه،  مقدورٍ 

باع والطَّري(٥).  بجوارح السِّ
الغلصمة: ) ٦١

رأس  وهـي  ـنُق،  العُ ةُ  زَ ـوْ جَ هـي 
احلُلْقوم، وهي صفيحة غرضوفيَّة عند 
غطَّاة  جيَّة الشكل، مُ ْ أصل اللِّسان، رسَ
اخللف  إلـى  وتنحدر   ، اطيٍّ خمُ بغشاءٍ 
أثناء  يف  احلنجرة إلقفاهلا  فتحة  لتغطية 

البَلْع(٦).
ا: ) ٦٢ لة)  وراثيًّ رة (املعدَّ وَّ الكائنات املُحَ

تعديلٌ   جر التي  احليَّة  الكائنات 
إضافة  أو  بحذفٍ  الوراثيَّة  مادَّهتا  عىل 
جينات، بواسطة اهلندسة الوراثيَّة(٧). 

الكحول:) ٦٣

ات  ذرَّ من  ن  يتكوَّ كيميائي  مركَّب 
من الكربون واهليدروجني واألكسجني 

(٥) املوسوعة الفقهية (١٧٢/٢١).
(٦) املوسوعة الفقهية (١٧٨/٢١- ١٧٩).

(٧) موقع ويكيبيديا - كائنات معدلة وراثيا.
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ترتبط كيميائيا مع بعضها، وهو أنواع؛ 
كامليثانون، واإليثانول(١).

لْس: ) ٦٤ الكِ

الذي  األريض،  اجلريي  احلجر  هو 
عدُّ أحد األحجار أو الصخور الطبيعيَّة  يُ
التي تستخدم بشكلٍ رئيس للحدَِّ من 
انجراف الرتبة(٢). ويُستخدم يف بعض 

األطعمة كامللح.
الكوالجني:) ٦٥

األنسجة  فـي  رئيسةٌ  بروتينيَّةٌ  مادةٌ 
واحليوانات،  البرش  ألجسام  الضامة 
تعمل عىل توفري قدر من القوة، وتعطي 
كاألربطة،  ة؛  الضامَّ لألنسجة  الشكل 
لْد  للجِ رُ  وفِّ يُ كام  والعظام.  واألوتار، 
ة  القـوَّ مـن  الكثري  ـة  الدمويَّ واألوعية 
اجليالتـني،  يُصنـع  ومـنـه  واملـرونـة. 
ويُستخدم فـي األطعمة وموادِّ الغراء، 
ستـحـضـرات  ومُ الشـامـبـو  ع  نـْ وصُ

(١) موقع ويكيبيديا - كحول.
(٢) موقع موضوع - الكلس.

صمـامـات  نع  وصُ املشاهبة.  التجميل 
القلـب الصناعيَّـة، وتغطيـة النـدوب 

والتجاعيد(٣).
ة:) ٦٦ الالدينيَّ

ين  الدِّ مرجعية  يرفض  فكريٌّ  اجتاه 
يف حياة اإلنسان ويؤمن بحقِّ اإلنسان 
واختيار  ومستقبله،  حارضه  رسم  يف 
أو  دين،  وصاية  دون  بنفسه  مصريه 

االلتزام برشيعة دينيَّة(٤).
لَّ لغير الله به: ) ٦٧ ما أُهِ

ما ذُبح من احليوان تعظيامً لغري اهللا، 
سواء أكان برفع الصوت أم ال، وسواء 

أكان معه تعظيم اهللا تعاىل أم ال(٥). 
ما ال نفس له سائلة: ) ٦٨

لـها  دم  ال  التـي  احليَّـة  الكائنـات 
سائـل جيري؛ كالذباب والبعوض(٦). 

(٣) موقع ويكيبيديا - كوالجني.
(٤) موقع ويكيبيديا -ال ديني.

(٥) املوسوعة الفقهية (١٩٣/٢١).
(٦) انظر: املوسوعة الفقهية (٢٨/٤١).
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ية: ) ٦٩ رَدِّ املُتَ

لوٍّ  عُ من   َّد تَرَ الذي  احليوان  هي 
إىل أسفل، أو وقع يف بئر حتى مات(١).

ر:) ٧٠ دِّ املُخَ

هو ما غيَّب العقل دون احلواسِّ ال 
مع نشوة وطرب(٢).

لَب: ) ٧١ خْ املِ

وهو  اخلاء،  وسكون  امليم،  بكرس 
آلة االفرتاس يف جوارح الطري، ويقابله 

الظفر يف غري اجلوارح(٣). 
املرتد:) ٧٢

: الراجع. وهو  اسم فاعل من ارتدَّ
اجع عن دين اإلسالم إىل الكفر(٤). الرَّ

املريء: ) ٧٣

من  والرشاب  الطعـام   جمـر هـو 
(١) املوسوعة الفقهية (٣٣٩/٤٠).

الصغـري  الـرشح  علــى  الصـاوي  حاشـية   (٢)
.(٣٢٣/١ )

(٣) معجــم مصطلحات العلــوم الرشعية (ص 
.(١٤٦٨

(٤) املصدر السابق (ص ٤٢١).

احللق(٥).
مستحضر التجميل والعناية ) ٧٤

ة:  الشخصيَّ

ـم  ـصمَّ مُ ـب  كَّ ـرَ مُ أو  ة  مـادَّ ة  ـَّ أي
ومـالمسـة  اخلـارجـي  لالستخـدام 
مـن  (اخلارجيَّـة)  الظاهـرة  األجـزاء 
جسـم اإلنسان؛ بغـرض تنظيفهـا، أو 
تغيري مظهرها، أو حتسني رائحتها، أو 

محايتها، أو إبقائها يف أفضل حالة(٦). 
لَب: ) ٧٥ تَحْ املُسْ

 ، نيْ عبـارة عـن سائِلَنيْ غـري ممتزجِ
اآلخـر  ضمن  مبعثراً  أحدهـام  يكـون 
بشكل دقيق متجانس عىل شكل قطرات 
ضمن السائل الثاين، ويتم تثبيت اجلملة 

بوجود عامل استحاليب(٧).
ر:) ٧٦ كِ املُسْ

هو ما غيَّب العقل دون احلواسِّ مع 
(٥) املطلع عىل أبواب املقنع (ص٣٥٩).

(٦) املواصفة القياسية اخلليجية رقم (٢٠١٧-٤-
.(٢٠٥٥

(٧) انظر: املوسوعة العربية العاملية (١٦٢/٢٣).
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نشوةٍ وطرب(١).
راض: ) ٧٧ عْ املِ

دٌ  ـدَّ حمُ عصـا  ها  ـرُ آخِ ثقيلـةٌ  خشبةٌ 
هبـا  يـرمـي  د،  ـدَّ حيُ ال  وقـد  هـا،  رأسُ

الصائد(٢).
ة: ) ٧٨ مَ صَ لْ املُغَ

فيها  ة  زَ اجلَوْ ت  انْحازَ التي  بيحة  الذَّ
إىل  ه  يدَ ابح  الذَّ يُميلَ  بأن  ن،  البَدَ جلهة 
ة بل جيعلها  زَ قْن فال يقطع اجلَوْ جهة الذَّ
ن مفصولةً عن  ةً جلهة البَدَ نحازَ كلها مُ

الرأس(٣).
ر:) ٧٩ تِّ املُفَ

خوة  والرَّ الفتور  يُورث  رشاب  كلُّ 
يف األعضاء واخلَدر يف األطراف، وهو 

كر(٤). مة السُّ قدِّ مُ

(١) حاشــية الصــاوي عــىل الــرشح الصغــري 
.(٣٢٣/١)

(٢) انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته (٢٨١٥/٤).
(٣) املوسوعة الفقهية (١٧٩/٢١).

(٤) عون املعبود (٩٢/١٠).

٨٠ ( : يوانِ لُ احلَ قاتِ مَ
نَ  مواضع يف جسم احليوان، إذا طُعِ
واملَقاتِلُ  عندها.  احلياة  يمكن  ال  فيها 
: انقطاعُ  قُ عليها عند العلامء مخسةٌ املُتَّفَ
بَة  قَ ظْم الرَّ النُّخاع؛ وهو املُخُّ الذي يف عَ
قُ  ـرْ وخَ داج،  األَوْ وقَطْـعُ  لْب،  والصُّ
وانتشـارُ  ةِ،  ـوَ شْ احلِ وانتشـارُ   ، املَصـريِ

 .(٥) ماغِ الدِّ
٨١ ( : يُّ ذائِ لُ الغِ مِّ املُكَ

هي مستحرضات هتدف إىل تكملة 
مثل:  ة؛  ذويَّ تَغْ بمواد  الغذائي  النظام 
الفيتـامينـات، واملعـادن، واألليـاف، 
واألحـامض  هنـيَّـة،  الدُّ واألحـامض 
فـي  مفقودة  تكون  قد  التي  األَمينيَّة، 
النظام الغذائي للشخص، أو قد تكون 

يات كافية(٦).  ال تُستهلَك بكمِّ
٨٢ ( : دُ حِ املُلْ

لِّها(٧). ر باألديان كُ فَ هو من كَ
(٥) انظر: خمترص فتاو الربزيل (ص٨٨- ٨٩).

(٦) موقع ويكيبيديا - مكمل غذائي.
(٧) معجم لغة الفقهاء (ص٤٥٨).
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ة: ) ٨٣ ذائيَّ ثات الغِ املُلَوِّ

ة، أو موادُّ كيميائيَّة  ضَ رِ ـمْ عواملُ مُ
احتوائـه  عند  املـاء  أو  الغذاء  ث  يتلـوَّ
نة  مِ زْ ة أو مُ عليها، وتُسبِّب أمراضاً حادَّ
م  لإلنسان املُستهلِك، أو إصابته بالتسمُّ

الغذائي(١).
ة: ) ٨٤ قَ نِ خَ املُنْ

ا  نْقاً ، إمَّ هي احليوان الذي يموت خَ
ا اتِّفاقاً بأن تتخبَّط الدابَّة يف  داً، وإمَّ قَصْ

وثاقها، فتموت به(٢). 
ة: ) ٨٥ املوادُّ املُضافَ

إضافتها  يتم  كيميائيَّة  ةٍ  مادَّ أيُّ 
قيمته  زيادة  هبدف  الغذائي  املنتج  إىل 
الغذائية، أو حتسني لونه، أو مذاقه، أو 

شكله، أو حفظه من التلف(٣).
نُ الغذائي): ) ٨٦ نة (املُلوِّ املوادُّ املُلَوِّ

ةٍ طبيعيَّة أو صناعيَّة  تُضاف  أي مادَّ
 http://jamahir.alwehda.gov.sy/node  (١)

/314080

(٢) املوسوعة الفقهية (٣٩ /٣٨١).
(٣) موقع ويكيبديا - ملون غذائي.

لوهنـا  لتغيري  واألرشبة  األطعمة  إلـى 
وحتسني مظهرها(٤).

قوذَة: ) ٨٧ املَوْ

ب  بَ باخلَشَ ِ هي احليوان الذي رضُ
بغري  مات  حتَّى  غريمها  أو  ر  باحلَجَ أو 

ذكاة(٥). 
٨٨ ( : ةُ تَ املَيْ

ه،  تْف أَنْفِ هي احليوان الذي مات حَ
تِل عىل هيئةٍ غري مرشوعة(٦). أو قُ

٨٩ ( : النجاسةُ

ملوصوفهـا  بُ  تُوجِ ميَّـة  كْ حُ صفـةٌ 
منع استباحة الصالة ونحوها؛ كالدم، 

والبول، واملذي، واخلمر(٧). 
ر: ) ٩٠ حْ النَّ

يف  نحوها  أو  بَة  باحلَرْ البعري  بُ  ْ رضَ
ة التي بني أصل العنق والصدر،  دَ هْ الوَ

(٤) موقع ويكيبيديا  - ملون غذائي
(٥) املوسوعة الفقهية (٣٣٩/٤٠).
(٦) املوسوعة الفقهية (٣٣٩/٤٠).

(٧) املوسوعة الفقهية (٥٥/٨-٥٦).
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عند  العنق  أسفل  يف  العروق  قطع  مع 
الصدر(١). 

ة: ) ٩١ طيحَ النَّ

البهيمة التي تنطحها أخر فتموت 
كَّى(٢).  قبل أن تُذَ

النكهات: ) ٩٢

خليط من مواد ذات أصل نبايت أو 
العطاء  تستخدم  صناعي،  أو  حيواين 

مذاق أو رائحة للطعام(٣).
الوثني:) ٩٣

له  ما   : ثَنُ والوَ ثَـن.  الوَ عابـدُ  هـو 
صنع  سواء  اهللا،  دون  من  دَ  بـِ وعُ جثَّةُ 
، أم  ةٍ ، أم فضَّ رٍ جَ ، أم من حَ من خشبٍ

ر(٤). هَ وْ جَ


(١) انظر: املوسوعة الفقهية (١٤٠/١١).
(٢) انظر: املوسوعة الفقهية (٣٢٢/٣٩).

 http://www.food-info.net/ar/qa/qa-fi75.  (٣)
htm

(٤) معجم لغة الفقهاء (ص٤٩٨).






الفتاوى فـي األطعمـــة

الفصل األول: ضوابط فـي األطعمة 

الفصل الثاين: احليــــوان 

الفصل الثالث: امليتـــــات

الفصل الرابع: أطعمة أخرى 
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الفصل األول
ضوابط يف األطعمة

اَألْصُل يف اللُُّحوِم

السؤال: األصل فـي اللُّحوم هو ) ١
احلل أو التحريم؟

اجلواب: األصل يف اللُّحوم التحريم 
 ، لُّ ال يف احليوان، (األصل يف احليوان احلِ
واألصل يف اللُّحوم التحريم حتَّى نعلم 

ا مباحة). أو يغلب عىل ظنِّنا أهنَّ
احليوان  هذا  فـي  شككنا  لو  يعني: 
هل هو حالل أو حـرام؟ فهو حـالل 
يه ونأكله، لكن لو شككنا يف هذا  فنذكِّ
اللحم هل هو مذكَّى أو ميتة؟ فاألصل 
ه  ـَّ التحريـم، حتَّـى يغلب علـى ظنِّنا أن
حالل، ومن ذلك: إذا جاء هذا اللحم 
ممَّن حتِلُّ ذبيحته فهو حالل، وليس علينا 
أن نسأل كيف ذبح؟ وال أن نسأل هل 
ى اهللا عليه أم ال؟ ليس علينا هذا،  مَّ سَ
السؤال  ألنَّ  أيضاً؛  ذلك  لنا  وليس  بل 
ين،  الدِّ يف  ق  التعمُّ باب  من  هذا  عن 

وهلذا ملا جاء أُناسٌ يستفتون النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
الَ  مِ  بِاللَّحْ نَا  أْتُونَ يَ ماً  وْ قَ (إِنَّ  يقولون: 
 : الَ يْهِ أَمْ الَ؟ قَ لَ مَ اهللاِ عَ وا اسْ رُ رِي أَذَكَ نَدْ
اسألوهم،  يقل:  مل  لُوا)،  كُ وَ تُمْ  أَنْ وا  مُّ سَ

لُوا). كُ تُمْ وَ وا أَنْ مُّ قال: (سَ
قالت عائشة -راوية احلديث- ريض 
 ،( رٍ فْ دٍ بِكُ هْ يثِي عَ دِ انُوا حَ كَ اهللا عنها: (وَ
عليه  خيفَى  قد  بالكفر  العهد  وحديثُ 

بْح. وجوبُ التسمية عند الذّ
: إذا جاءك اللحم ممَّن  عىل كلِّ حالٍ
هو  ذبيحته  حتِلُّ  -والذي  ذبيحته  حتِلُّ 
ثالثـة أصنــاف مـن النـاس: املسلـم 
واليهودي والنرصاين- ال تسأل، وهلذا 
هل  أسواقنا  يف  ذبيحة  اآلن  جاءنا  لو 
ها؟ ال... ال نسأل. وهل  بَحَ نْ ذَ نسأل مَ
ال  ال؟  أو  يصيلِّ  الذابح  هل  نسأل 
ر اسم اهللا عليه  كَ نسأل. وهل نسأل أذَ
مَ  أم ال؟ ال نسأل. وهل نسأل أَهنَرَ الدَّ
علـى وجهٍ رشعيٍّ أو ال؟ ال نســأل. 
ق،  التعمُّ باب  مـن  يعتـرب  السـؤال 
باقي  لقلنا:  السؤال  بوجوب  قلنا  ولو 
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لْكٌ  مُ الذبيحـة  هـل  نسـأل:  أسئلـة؛ 
قلنا:  لْكاً،  مُ قالوا:  فإذا  ال؟  أو  ابح  للذَّ
أو  اشرتاهـا  هـل  هـا؟  لَكَ مَ وجـهٍ  بأيِّ 
قها؟ ثمَّ نسأل بعد ذلك  َ بَها أو رسَ استوهَ
ها؟ ثمَّ تتسلسل، لكن  لَكَ ل كيف مَ األوَّ
ع وقطـع دابـر هـذا  احلمد هللا، اهللاُ وسَّ

التساؤل بأالَّ نسأل.
دون إىل الرسول عليه  كان اليهود هيُ
دون  ويأكل  اللحم  الم  والسَّ الة  الصَّ
إىل  اليهوديُّ  يدعوه  وكان  يسأل،  أن 
يسأل  ال   ،(١) ةٍ نِخَ سَ ةٍ  وإِهالَ عريٍ  شَ بزِ  خُ
 ُ ريْ وخَ  ، تْ بِحَ ذُ كيف  اإلهالة  هذه  عن 

دٍ ملسو هيلع هللا ىلص. يُ حممَّ دْ ي هَ اهلَدْ
مـن  الناس  بعض  يتناقله  مـا  ـا  وأمَّ
ا مل تُذبح  اللُّحوم الواردة إىل أسواقنا بأهنَّ
وهذا  خطأ،  فهذا  رشعيَّة،  طريقة  عىل 
جَ هذا بني  روَّ وسواس، وال ينبغي أن يُ
من  األكلَ  يأكلُ  املؤمن  فيبقى  الناس، 

لِّه. دعوا الناس. اللحم ويشكُّ يف حِ

انظر:  الرائحة.  تغيِّـر  مُ نٌ  دُهْ أي  ة:  نِخَ سَ إهالة    (١)
غريب احلديث البن اجلوزي (٥٠٣/١).

دُ إلـى بالدنا واحلمد هللا  رِ ثمَّ الذي يَ
َانٍ هناك عند املذابح  مزكَّى من قِبَلِ جلِ
علـى  تُذبَحُ   ،األخر البالد  فـي  التي 

حسب الطريقة الرشعيَّة.
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٢٣٤)]

   
اَألْصُل يف َحْيواِن الَبْحِر

السؤال: مـن أيـن يؤخـذ حكـم ) ٢
ة أكل احليوان البحري الذي يقتات  مَ رْ حُ

خة؟ باجلثث املتفسِّ
البحر  حيوان  يف  األصلُ  اجلواب: 

﴿ٱخل  تعاىل:  قوله  لعموم  أكله؛  ـلُّ  حِ
خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
مم﴾ [املائدة: ٩٦]، حتَّى يثبت ما

ينقل عنه، ويؤيِّد ذلك قوله عليه الصالة 
هُ  ـاؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ والسالم يف البحر: (هُ
). سنن الرتمـذي (الطهارة  يْتَتُـهُ ـلُّ مَ احلِ

٦٩)، سنن النسائي (املياه ٣٣٢).
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١١٧٨٠) ]
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يور واَحليوان َماُت من الطُّ اُملَحرَّ

مـات مـن ) ٣ السؤال: مـا هـي املحرَّ
نَّة؟ وما  الطُّيور واحليوان يف القرآن والسُّ

أسباب هذا التحريم؟
اجلواب: 

مة فـي القرآن  األغذية املُحرَّ
مكيَّـة ومدنيَّـة

الغذاء  مـن  شيئاً  القرآنُ  م  ـرِّ حيُ لـم 
واحليوان سو أنواع أربعة:

حتف  ماتت  التي  وهي  امليتة؛  أوالً: 
قُوذَة،  واملَوْ نِقة،  املُنْخَ ومنها:  أنفها؛ 
بُع، التي  ية، والنطيحة، وأكيلة السَّ واملرتدِّ

مل تدرك بالتذكية وهبا حياة.
م  ؛ وهـو الـدَّ مُ املسفـوحُ : الـدَّ ثانياً
املصبـوب الذي جيـر مـن املذبوح، 
اللحـم  فـي  الباقـي  م  الـدَّ منه  وليس 

والعروق.
: حلم اخلنزير؛ واملراد به كل ما  ثالثاً

فيه من حلم وشحم.
ا  أهنَّ الثالثة  هذه  حرمة  يف  والسبب 

ة  ضـارَّ وأخالقيا-  طبِّـيا  ثبت  -كام 
مفسدة  لألمراض،  مولِّدة  باألبدان، 

لألخالق.
: املذبوح الذي ذكر عليه اسم  رابعاً
غري اهللا؛ والسبب يف حتريم هذا: قصد 
املحافظة عىل عقيدة التوحيد واإليامن 

باهللا وحده.
وقد جاء حتريم هذه األنواع أوالً يف 
يَّتني: سورة األنعام؛ وفيها:  سورتني مكِّ

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم    ﴿
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 
 ،[١٤٥ [األنعام:  هت﴾  مت  خت  حت  جت 

وسـورة النحـل؛ وفيهـا: ﴿ىك يك 
مم  ام  يل  ىل  مل 

رن  زن من نن ىنين﴾ [النحل: ١١٥]. 
ثم جاء ثانياً فـي سورتني مدنيَّتني:
يف ىف    ﴿ وفـيهـا:  البقـرة؛  سـورة 
ىك  مك  لك  اك  يق  ىق   

وسورة   ،[١٧٣ [البقرة:  يل﴾  ىل  مل   يك 
من  نزل  ما  أواخر  من  -وهي  املائدة 
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ا  هلَ الَ حَ لُّوا  (أَحِ قيل:  وفيها  القرآن-، 
ا)؛ ﴿خل مل ىل  هَ امَ رَ وا حَ مُ رِّ حَ وَ
جنَّ﴾  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
لـتْ أنـواع امليتـة  [املائـدة: ٣]، ثـم فصَّ

نِقة وأخواهتا.  املُنْخَ
لِّ  داللة اآليات عىل حِ
ما عدا األربعة املذكورة

جاءت  كلها  اآليات  أنَّ  ويالحظ 
بطريق احلرص؛ يدل عىل أنَّ هذه األربعة 
كام  غريها،  م  رَّ حيُ مل  ه  ـَّ أن وعىل  مة،  حمرَّ
ي القرآن ومدنيِّه  يالحظ أنَّ جميئها يف مكِّ
بصيغة واحدة يـدلُّ علـى أنَّ حتريمها 
وعدم حتريم غريها هو رشع اهللا الدائم 
د الذي ال يطرأ عليه نسخٌ  املستقر املؤكَّ
. وقد روي ذلك عن ابن عبَّاس  وال تقييدٌ
ابِّ  وَ نَ الدَّ رىض اهللا عنه قال: (لَيْسَ مِ
 :( ي كِتَابِهِ مَ اهللاُ فـِ رَّ ا حَ امٌ إِالَّ مَ رَ ءٌ حَ يشَ

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  ﴿مم 
 ﴾... جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
اآليـة [األنعـام: ١٤٥]، كـام روي مثلـه 
عـن ابـن عمـر، وعائشـة، والشعبـي؛ 

ئِلوا عن حكم غري هذه األربعة  حينام سُ
من احليوانات.

 وإىل هذا ذهب مجهورٌ من الفقهاء، 
نته  ووقفـوا فـي التحريم عند مـا تضمَّ

هذه اآليات.
أحاديث واردة يف املوضوع 

م  رَّ نعم، ورد أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هنى أو حَ
َى عن أكل  ر األهليَّة، وأنَّه هنَ حلوم احلُمُ
ْلَبٍ  باع، وكلِّ ذي خمِ كلِّ ذي نابٍ من السِّ
ة وأكل  رَّ َى عن أكل اهلِ من الطُّيور، وأنَّه هنَ
نِها. وقد أخذ هبذا مجاعةٌ من الفقهاء؛  ثَمَ
ةِ ما ورد أنَّ النَّبيَّ هنى عنه  مَ رْ فحكموا بحُ
األمر  من  هم  بعضُ أخذ  وقد  ه.  مَ رَّ حَ أو 
رب  قْ بقتل بعض احليوانات -كاحليَّة والعَ

لِها. ةَ أَكْ مَ رْ قور- حُ لْب العَ ةِ والكَ والفأْرَ
األحاديث تفيد الكراهة ال احلرمة

واحلـقُّ الـذي نراه أنَّ األمـر بقتـل 
لِـه،  ةِ أكْ مَ رْ احليوان ليس دليـالً علـى حُ
القرآن  ي  مكِّ فـي  الواردة  اآليات  وأنَّ 
ةِ  مَ ي أو احلُرْ ومدنيِّهِ ال تنهضُ حكايةُ النَّهْ



١٠٣

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

ه  علـى تغيري معناها، وأنَّ غايـة ما تُفيدُ
تـلك األحـاديث إنَّام هـو الكراهـة ال 
مـةِ يقتيض أنْ  رْ ، وثبـوتُ احلـُ ـةُ مَ رْ احلـُ
تِه،  هِ وداللَ رودِ ليل قطعيا يف وُ يكون الدَّ
هبذه  يشء  األحاديث  هذه  فـي  وليس 

املثابة. 
ةَ قارصةٌ عىل ما  مَ وإذنْ فاحلقُّ أنَّ احلُرْ
تضمنته اآليات من األنواع األربعة، وأنَّ 
ما عداها ممَّا وردت حكاية حتريمه عن 

النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليس إالَّ مكروهاً عىل األكثر.
[فتاو حممود شلتوت  (ص٣٨٦-٣٨٨)]

   

َمة اَألْطَعَمُة اُملَحرَّ

السؤال: مـا هـي األطعمـة التي ) ٤
مها اهللا عىل املسلمني؟ حرَّ

اجلواب: بيَّنها سبحانه يف قوله جل 
مل  خل  ﴿ٱ  املائدة:  سورة  يف  وعال 
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن  من  خن  حن 
خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

بيَّنهـا  هـذه   ،[٣ [املائدة:  ىي﴾  مي 
سبحانه وتعاىل.

واخلنزير،  امليتة،  هي  مة:  املُحرَّ هذه   
م املسفوح، وما أُهلَّ به لغري اهللا؛ ما  والدَّ
، أو للحسني،  ذُبح لألصنام، أو للبدويِّ
أو للشيخ عبد القادر اجليالين، أو لفالن 

.[ ماً أو فالن، هذا يكون ميتة [حمرَّ
نِقة  واملُنْخَ حَ لغـري اهللا،  بـِ  كلُّ مـا ذُ
نَق حتَّى متوت بخيطٍ أو غريه،  التي ختُ
ر  جَ ا أو حَ صَ بُ بعَ َ ة التي تُرضْ قُوذَ واملَوْ
يقال  جبلٍ  من   َّتُرد أو  متوت،  حتَّى 
ية، تسقط من اجلبل أو من حملٍّ  رتدِّ هلا: مُ
ية. والنطيحة التي  رفيع متوت، هذه مرتدِّ
تنطحهـا  متـوت،  حتَّى  أختُها  ها  تنطحُ
متوت.  حتَّى  العنز  أو  الشاة  أو  البقرة 
بُعُ  بُع؛ ما قتلها السَّ وهكذا ما أكل السَّ
ه  ـَّ فُ أن ، وهكذا كلُّ يشء؛ يعني يُعرَ يتَةٌ مَ
فيه  طعامٍ  مثل  ه؛  ُّ يَرضُ لإلنسان،  ضارٌّ 
حينئـذ  يعنـي  تأكلْه؛  ال   ، كَ يرضُّ مٌّ  سُ

. مٌّ ك لو كان فيه سُ خبيثةٌ يرضُّ
كلُّ  مة؛  املُحرَّ باعِ  السِّ حلومُ  وهكذا 
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 ، دِ ، واألَسَ لْبِ باع؛ كالكَ نَ السِّ ذي نابٍ مِ
 . مةٌ رَّ لُّها حمُ ، كُ رِّ ، واهلِ ئْبِ ، والذِّ رِ والنَّمَ

؛  ِ الطَّـريْ ـنَ  مِ ْلَـبٍ  خمِ ــلُّ  كُ وهكـذا 
ومـا   ، ـرِ قْ والصَّ  ، والبَـازِ  ، قـابِ كالعُ
بـه؛  يصيـدُ  ْلَـبٌ  خمِ لـه  ا  ممـَّ أشـبهها، 
م ذلـك -عليـه الصالة  فالرسـول حـرَّ
؛ كاحلشيشة  ُّ والسـالم-، كلُّ ضارٍّ يَرضُ
 ، ـاتُ القَ  ، ـانُ خَّ الدُّ  ، ـرُ اخلَمْ  ، ـكِرُ تُسْ
زيـلُ  يُ ـكِرُ  يُسْ أو   ُّ يَـرضُ الـذي  الـيشء 

. ـهُ كُ رْ تَ جيـبُ  العقـلَ 
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز  (املوقع)]

   

اَحليواَناُت اليت َيْحُرُم َأْكُلها

السؤال: أريد معرفة احليوانات ) ٥
فقد  أكلُها؛  مُ  رُ حيَ التي  ة  والبحريَّ ة  يَّ الربِّ
لْحفاةِ مثالً،  ه جيوزُ أكلُ السُّ ـَّ سمعتُ أن

فادع؛ فهل هذا صحيح؟ والضَّ
أنَّ  نعلـمَ  أنْ  جيـبُ  الً  أوَّ اجلواب: 
، إالَّ ما قام  لُّ (األصل فـي األطعمة احلِ
نا يف يشءٍ  كْ كَ الدليل عىل حتريمه)، وإذا شَ

؟ فإنَّه حاللٌ  ما هل هو حاللٌ أم حرامٌ
قوله  ذلك  دليل   ، مٌ رَّ حمُ ه  ـَّ أن تَبنيَّ  نَ حتَّى 
تعاىل: ﴿ جع مع جغ مغ جف حف خف
جغ  ﴿ٱ  قوله:  فإنَّ   .[٢٩ [البقرة:  مف﴾   

كلَّ  يشمل  مف﴾  خف  حف  جف  مغ 
 ، ونباتٍ حيوان،  من  األرض؛  يف  يشء 

ولِباسٍ وغري ذلك. 
وقال تعالـى: ﴿حن خن من هن جه
 مه ٰه جي حي خي﴾ [اجلاثية: ١٣]، وقال 

تَ  كَ ا سَ الم: (مَ الة والسَّ النَّبيُّ عليه الصَّ
ضَ  رَ وٌ)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ فَ فْ و عَ هُ نْهُ فَ عَ
وداً،  دُ حُ دَ  حَّ وَ ا،  يِّعُوهَ الَ تُضَ ، فَ ائِضَ رَ فَ
ةً  محْ يَاءَ رَ نْ أَشْ تَ عَ كَ سَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ الَ تَ فَ

ا).  نْهَ ثُوا عَ بْحَ الَ تَ ، فَ يَانٍ َ نِسْ ريْ مْ غَ بِكُ
وعلـى هذا؛ (فاألصل فـي جـميع 
دليـل  يقـوم  حـتَّى  ـلُّ  احلِ احليـوانات 

مة: التحريم)، فمن األشياء املُحرَّ
بن  أنس  حلديث  اإلنسيَّة؛  رُ  احلُمُ  -
النَّبِيُّ  رَ  (أَمَ قال:  عنه  اهللا  ريض  مالك 
إِنَّ  نَاَدِي:  يُ أَنْ   َ يْربَ خَ مَ  وْ يَ ةَ  لْحَ طَ ا  أَبَ ملسو هيلع هللا ىلص 
رِ  مُ ومِ احلُ نْ حلُُ مْ عَ يَانِكُ نْهَ ولَهُ يَ سُ رَ اهللاَ وَ
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.( سٌ جْ َا رِ إِهنَّ لِيَّةِ فَ األَهْ
من  نابٌ  له  ما  كلُّ  ذلك:  ومن   -
 ، دِ واألَسَ  ، ئْبِ كالذِّ به؛  يفرتس  باعِ  السِّ

، ونحوه. والفيلِ
ْلَبٌ  : كلُّ ما له خمِ - ومن ذلك أيضاً
 ، يِّ ، والبازِ قابِ ِ يصيد به؛ كالعُ من الطَّريْ
ألنَّ  أَةِ؛  دْ واحلِ  ، اهنيِ والشَّ  ، رِ قْ والصَّ
نَ  لِّ ذِي نَابٍ مِ نْ كُ َى عَ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: (هنَ

 .( ِ نْ الطَّريْ ْلَبٍ مِ لِّ ذِي خمِ كُ بَاعِ وَ السِّ
الرشع  رَ  أَمَ ما   : أيضاً ذلك  ومن   -
رَ  أَمَ (ما  ا  أمَّ تْلِه،  قَ عن  هنى  أو  تْلِه،  بقَ
رَ  أَمَ ما  ألنَّ  كَل)؛  ؤْ يُ فال  تْلِه  بقَ الشارع 
  الشارع بقتله مؤذٍ بطبيعته، فإذا تغذَّ
به اإلنسان فقد يكتسب من طبيعة حلمه 
ما فيه من األذ، فيكون ميَّاالً إىل أذيَّة 

الناس. 
ا ما هنى الشارع عن قتله فألجل  وأمَّ
قتله.  عن  الشارع  هنى  حيث  احرتامه؛ 
أَةُ،  ـدْ واحلِ  ، الغـرابُ بقتلـه:  أمـر  فمـامَّ 
العقور،  والكلب  والفأرة،  والعقرب، 
لَة،  والنَّحْ لة،  النَّمْ قتله:  عـن  هنى  ومـامَّ 

.(١) دُ َ ، والرصُّ دُ هُ واهلُدْ
: مـا تولَّـد مـن  - ومن ذلك أيضـاً
َّه اجتمع فيه  ؛ ألن لِ مأكولٍ وغريه؛ كالبَغْ
؛ إذ  لِّبَ جانبُ احلَظْرِ ، فغُ مبيحٌ وحاظِرٌ
كُ املحظور هنا إالَّ باجتناب  رْ ال يمكن تَ

املأمور، فوجب العدولُ عنه.
؛  يَفَ لُ اجلِ : ما يأكُ - ومن ذلك أيضاً

(٢)، وما أشبه ذلك. مِ خَ ، والرَّ كالنَّرسْ
الرشع  ورد  ممَّا  أنواع  سبعة  هذه 
بتحريمه، عىل أنَّ يف بعضها خالفاً بني 

دُّ األشياء إىل أُصوهلا. َ أهل العلم؛ فرتُ
 [فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣٦٥/١١- ٣٦٧)

  

: طائرٌ فوق العصفور، وقال األزهري:  دُ ـرَ (١) الصُّ
دُ طائرٌ أبقع ضخم  َ يدُ العصافري، وقيل: الرصُّ يَصِ
ونصفه  أبَيْض  نصفه  جر،  الشَّ يف  يكون  الرأس 

أسود. لسان العرب (٢٤٩/٣-٢٥٠). 
عٌ  مبقَّ اللون  أبَيْض  الريش،  غزير  طائر   : مُ خَ (٢) الرَّ
رماديُّ  س،  التقوّ قليل  طويل  منقار  له  بسواد، 
اللون إىل احلمرة، وأكثر من نصفه مغطَّى بجلدٍ 
رقيق، وفتحة األنف مستطيلة عارية من الريش، 
وله جناح طويل مذبب. انظر: املعجم الوسيط 

.(٣٣٦/١)
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اللُُّحوُم اليت ال ُيْعَرُف َذاِبُحها

السؤال: أنـا أذهب عنـد بعض ) ٦
وماً  مون يل لُـحُ الناس من أقاربـي فيقدِّ
ها مسلمٌ أم ال؟ وهل  ال أعرف هل ذابِحُ
كِرَ اسمُ اهللا عليها أم ال؟ أرجو اإلفادة. ذُ
بالد  يف  السائل  كان  إذا  اجلواب: 
اإلسالم،  شعائر  فيها  ظاهرةٌ  إسالميَّة 
ع يف  لَب يف أسواقها، أو يُوضَ فإنَّ ما جيُ
بيوتٍ من بيوت أهلها املسلمني يعترب 
حالالً، وكلُّ الناس عادهتم يأكلون من 
ـع لـهم فـي بــالد  اليشء الـذي يُوضَ

اإلسالم، وال يُكلَّفون السؤال.
بـالد  غـري  حمـلٍّ  فـي  كان  إذا  ـا  أمَّ
هبذه  يرفع  ال  بلد  يف  كان  أو  اإلسالم، 
املُذكَّى  بني  ق  يُفرِّ وال  رأساً،  األمور 
هل  د  يتأكَّ أن  عليه  فإنَّ  ى،  املُذكَّ وغري 

. هذه ذبيحةُ مسلمٍ أو كتايبٍّ
ا إذا كان يف بالد اإلسالم وظاهر  وأمَّ
ـم ال يسمحـون إالَّ بأشيـاء  البـالد أهنَّ
إخوانه  يكفي  كان  فام  رشعيا،  مباحة 

يكفيـه، وال داعـي لكـثرة التعنُّتـات، 
وكثرة السؤاالت التي ال داعي هلا. 

ا إذا كان هناك ما يدعو للشكِّ أو  أمَّ
االحتياط فإنَّ عليه أن حيتاط. 

[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٢٩/١٢)

  

اللُُّحوُم املَُعلَّبة اُملْسَتْوَرَدة

 السؤال: ما حكم تناول األطعمة ) ٧
وحلم  املعلَّب،  البقر  كلحم  املستوردة؛ 
الغنم املعلَّب، وغريها، سواء أكان قد 
بْح أم ال؟ كِرَ اسمُ اهللا عليها أثناء الذّ ذُ

 ،( لُّ اجلواب:  (األصل يف األطعمة احلِ
ـة التي ال حتتـاج إلـى تذكيـة؛  وبخاصَّ

فاحلبوب والنباتات ال كالم فيها.
ا حلـوم احليوانـات التي األصـل  أمَّ
أو  الغنم،  أو  البقر،  مثل  التذكية؛  فيها 
وردت  إذا  ا  فإهنَّ جاج،  الدَّ أو  اجلمل، 
قُ عليها  ، أو بالدٍ يَصدُ من بالدٍ إسالميَّةٍ
كيهـود  الكتاب؛  أهـل  مـن  أهلَها  أنَّ 
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تعاىل: لقوله  حالل؛  فهي   ،ونصار
حص﴾  مس  خس  حس  جس  ﴿مخ 
[املائدة:٥]، وهي من طعامهم فهو حاللٌ

لنا بمدلول هذه اآلية.
ا إذا وردت هذه اللُّحوم من بالد  أمَّ
كتاب  إىل  تنتسب  وال   ، إسالميَّةٍ غري 
ليست  ا  ألهنَّ لنا،  حتلُّ  ال  فهي   ، سامويٍّ
من طعام املسلمني، وليست من طعام 
ةٍ  ادِيَّ ةٍ إحلْ أهل الكتاب، بل هي ذبائح أُمَّ
ألنَّ  لنا؛  ِلُّ  حيَ ال  وهو  كتاب،  هلا  ليس 
أهـل  طعام  إالَّ  لنا  لُّ  ـِ حيُ ال  اإلسـالم 

الكتاب. 
دُ من  رِ وعىل فرض وجود شكٍّ فيام يَ
، لُّ احلِ فاألصل  اللُّحوم؛  من  اخلارج 
والشكُّ ال يصل إىل درجة حتريم اليشء
لْم إنَّه حاللٌ باألصل، الذي قال أهل العِ
د، واألصل اإلباحة، والشكُّ الذي يرتدَّ

ون تذكية، ما دام  م ال يُذكُّ أو يقال: إهنَّ
. لُّ ، فاألصل احلِ أنَّ هذا ظنٌّ

نَّا، أو ثبت عندنا أنَّ اللُّحوم ا إذا تيقَّ أمَّ
؛ سواء من بلدانٍ إسالميَّةٍ أو  دُ رِ التي تَ

م ن عندنا أهنَّ غري إسالميَّةٍ كتابيَّة، إذا تيقَّ
ق، أو غريه،  عْ ا بطريق الصَّ  يقتلوهنا إمَّ
لِ املسلم؛ بيحٍ ألَكْ فإنَّ هذا اإلجراء غري مُ

ها مسلامً أو غري   سواءٌ كان الذي يذبحُ
مسلم.

[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٠/١٢)

   

ُم يف الَوالِئِم اللُُّحوُم اليت ُتَقدَّ

يَ الشخصُ ) ٨ السؤال: هل إذا دُعِ
م له فيها حلم، هل يأكل  دِّ إىل وليمة وقُ

منه أم ال؟
حلم له  م  قُدِّ إذا  اإلنسان  اجلواب: 

هذا  يكون  أنْ  األصل  فإنَّ  طعام  أو 
ه مل يكن هنالك  ـَّ اللحم حالالً ما دام أن
 ، نِيٍّ ثَ وَ مُرشكٍ  ه ذبيحة  ـَّ أن قرينة  أو  بيِّنة 
؛ ألنَّ أصل ما جيلب يف  نْديقٍ دٍ زِ لْحِ أو مُ
بالد املسلمني أو يف البالد التي ظاهرها
اإلسالم أو ذبائح أهل الكتاب، األصل
فإذا حالل،  ا  أهنَّ واألصل  مباحة،  ا  أهنَّ
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كـان البلـد الـذي فيـه هـم مـن أهـل 
الكتـاب، أو بلداً إسالمـيا وظاهـرها 
اإلسالم، وأهلها يدينون باإلسالم ولو 
هـؤالء  ذبائـح  أصـل  فـإنَّ  ظاهـراً، 
وأطعمتهم حالل، والكالم يف األطعمة 
 ، ِّ علـى الذبائح، وباقي األطعمة كالـربُ
والشعـري، والفواكـه، ومـا إلـى ذلك، 
ال حتتاج إىل تذكية، وليس هلا رشوط، 
إلـى  حتتاج  التي  الذبائح  املُهمُّ  ولكـن 
إذا  إالَّ  اإلباحة  فيها  فاألصل  التذكية، 
كان هناك ما خيرج عن هذا األصل، وهو 
أن تكون الذبائح من ذبائح املرشكني، 
ـا  أمَّ الرشعي،  بْح  الذّ تذبح  مل  ا  أهنَّ أو 
ذبائح املسلمني وأهل الكتاب فاألصل 

ا مباحة. فيها أهنَّ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٠/١٢)
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الفصــل الثانـي
احليــوان

الً: حيوان الربِّ: أوَّ

ذبُح الَغزاِل واستخداُم َلـْحِمه 
لالْسِتهالِك اآلَدِميِّ

زالِ ) ٩ الغَ بْحُ  ذَ جيوز  هل  السؤال: 
؟  هِ لالستهالك اآلدميِّ واستخدامُ حلمِ

اجلواب: جيوز ذَبْح الغزال واستخدام 
لامء  عُ باتِّفاق  اآلدميِّ  لالستهالك  حلمه 

ة. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. األُمَّ
[فتاو دار اإلفتاء املرصية (٢٨/٣٦)]

* وانظر: فتو رقم (١٥٩)
   

اة ما ُيباُح َأْكُلُه من أجزاء الشَّ

السؤال: سألتُ أبـي عـن يشءٍ ) ١٠
؟  رامٌ اةِ حَ من الشَّ

الُ ال بأس به. ها. والطِّحَ اجلواب: دَمُ

ة(١)؟  دَّ قلت: الغُ
حديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  ها  هَ رِ كَ قال: 

؛ األوزاعيُّ عن واحد. دٍ اهِ جمُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[(٨٩٣/٣-٨٩٤)

   

استرياُد ُحلوِم اَخليِل والِبغاِل واَحلمِري 
فاِدِع  والضَّ

السـؤال: إشـارة إىل املوضـوع ) ١١
ة  أعـاله، والـوارد بكتـاب اإلدارة العامَّ
ـن االستفسـار عـن  للجـامرك، املتضمِّ
ـلع غـري املعروفة لدهيـا ما إذا  بعض السِّ
ـنْ  كان مسـموحاً باسـتريادها رشعـاً مِ

وهي: ـه،  مِ دَ عَ
١- حلـوم اخليـول واحلمري والبِغال 

دة. دة أو جممَّ طازجة أو مربَّ
وغري  األصيلة،  العربيَّة  اخليول   -٢

العربيَّة.

ة: حلمٌ حيدثُ من داءٍ بني اجللد واللَّحم،  دَّ (١) الغُ
ك بالتحريك. املصباح املنري (٦٠٦/٢). يتحرَّ
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فادع. ٣- أفخاذُ الضَّ
ة لشؤون الثروة  علامً بأنَّ اهليئة العامَّ
اإلدارة  إىل  بكتاهبا  أفادت  قد  كيَّة  مَ السَّ
ه من خالل التنسيق  ـَّ ة للجامرك أن العامَّ
ى إىل  ه نَمَ ـَّ ة الكويت مل يسبق أن مع بلديَّ
ها السامح باسترياد هذه األنواع من  لْمِ عِ
ة احليوانيَّة  اللُّحوم، وكذلك إدارة الصحَّ
باسترياد  ترصيح  أي  صدر  أنْ  يسبق  مل 
هذه اللُّحوم، وتنصح بعدم استرياد هذه 
األنواع من اللُّحوم، وعليه فإنَّ اإلدارة 
ة للجامرك قد قامت بإرسال كتاهبا  العامَّ
الِيه واملرفق عنه صورة إىل  املشار إليه بعَ
اذ  ة الكويت لإلفادة، حتَّى يُمكن اختِّ بلديَّ
ة  اإلجراء املناسب عىل ضوء إفادة بلديَّ

الكويت.
ة  بلديَّ بني  القائم  التنسيق  مِ  كْ وبحُ
ة، بام  الكويت ووزارات الدولة املختصَّ
بالرأي  باألخذ  رة  املوقَّ وزارتكم  فيها 
دينُنا  ده  حدَّ وبام   ، واإلسالميِّ الرشعيِّ 
ن  وْ احلنيف فيام يتعلَّق هبذه األمور، وكَ
املسؤولة  اجلهة  هي  الكويت  ة  بلديَّ أنَّ 

بالرقابـة علـى جـميع املـوادِّ الغذائيَّة 
فيـها  بـام  ـيا،  حملِّ ةُ  واملنتجَ املستـوردة 
دة  واجن املجمَّ اللُّحوم والدَّ إرساليَّات 
ة  املادَّ دت  حدَّ فقد  والطازجة؛  دة  واملربَّ
(٣) مـن القرار الوزاري رقـم ٩٢/٢١ 
فـي شأن الئحة األغذية البند (د): أنْ 
باإلضافة إلـى أنْ  تكون مباحة رشعاً، 
تكـون تلك اإلرساليَّات مـن اللُّحـوم 

قاً معها بعض املستندات، ومنها: فَ رْ مُ
والتي  اإلسالميِّ  بْح  الذّ شهادة  أ - 
واملراكـز  ـاد  االحتِّ مـن  صادرة  تكـون 
هو  ملا  طبقاً  املنشأ  دولة  فـي  اإلسالميَّة 
وتكون   ،٨٣/٤٦ رقم  باإلعالن  وارد 
قـاً عليها من قِبَلِ  تلك الشهـادة مصدَّ
نصليَّة دولة الكويت يف بلد املنشأ، أو  قُ
نصليَّة دولةٍ عربيَّة إسالميَّة فـي حالة  قُ
يف  الكويت  لدولة  نصليَّة  قُ وجود  عدم 

بلد املنشأ.
ب- ضــرورة مطابقــة البيانــات 
بْـح مـع  نـة بشـهادة الذّ الـواردة واملدوَّ
بيانات اإلرسـاليَّة الـواردة؛ من حيث 
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دِ،  ، واسـمُ املسـتورِ يَّةُ ، والكمِّ فُ نـْ الصِّ
حـن. الشَّ ووسيلةُ  ن،  زْ والــوَ

بْح اإلسالمـيِّ  ـقُ شهادةُ الذّ فَ رْ ج- تُ
مـع اإلرسالـيَّات الـواردة مـن اللُّحـوم 
واجن  اهتـا، والدَّ ـة أنواعهـا ومشتقَّ بكافَّ
مثـل  املصنَّعـةِ؛  واللُّحـوم  ا،  ومنتجـاهتِ
ـوسـج،  ، والبـورجـر، والسُّ املـرتـديـالَّ
ـة، ومـا شاهبـهـا، وكـذلك  مَ رْ طـِ والبَسْ
نات  واجن واملعجَّ مشتقَّات اللُّحوم والدَّ
ناهتـا لُـحومٌ أو  التـي تدخـل فـي مكوِّ
ـزة  املـركَّ املعلَّبـات  كـذلك  ـا،  منتجاهتُ
ـة مـن  ـة والسائـلـة املستخلَـصَ واجلـافَّ
عُ  اهتا، وتُوضَ واجن ومشتقَّ اللُّحوم أو الدَّ
تْ  بِحَ : (منتجـةٌ مـن حيوانـات ذُ عبارةُ
لتلك  البيانـات  بطاقة  علـى  إسالميا) 

املنتجات.
باإلضـافـة إلـى إجـراء الفـحـص 
ة  للمطابقة للمواصفات القياسيَّة املعتمدَ
فيام يتعلَّق ببطاقة بيانات العبوة، ونَقْل 
العيِّنات إلـى املركـز أو إلـى خمتـربات 
وذلك  يَّة؛  صحِّ بطريقة  ة  الصحَّ وزارة 

املخـربيِّ  الفحـص  إلـى  إلخضاعهـا 
ها من أيِّ إضافـات  لُـوِّ ـد من خُ للتَّأكُّ
ها مـن  لُـوِّ حٍ هبا، وخُ َّ رصَ غذائيَّة غـري مُ
الـهرمـونـات، أو شحـم اخلـنزيـر، أو 
األحيـاء الدقيقـة؛ حيث يتـمُّ الترصيح 
املطـابقـة  ثـبـوت  بعـد  باإلرسـاليَّـة 
، ولـم  والصالحيَّـة الستهالك اآلدميِّ
إليها  وردت  أنْ  الكويت  ة  لبلديَّ يسبق 
اللُّحوم  من  القبيل  هذا  من  إرساليَّات 
بكتاب  الـوارد  بالتسـاؤل  حـة  املوضَّ

ة للجامرك. اإلدارة العامَّ
واسـتناداً وتطبيقاً لرشيعة اهللا ومــا 

جـاء بكـتــابه الكــريم: ﴿ىك يك 
مم  ام  يل  ىل  مل 
زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  
خئ﴾  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي 
ة الكويت  [النحـل: ١١٥]؛  لذا فـإنَّ بلديَّ
وبحكـم التنسـيق القائـم فيـام خيـصُّ 
األمـور الرشعيَّـة، ومـا نرتكـز عليه يف 
مثـل تلك األمـور للفتـاو الصـادرة 
ـى  يُرجَ لـذا  ـرة،  املوقَّ وزارتكـم  مـن 
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م بإفادتنا عن التسـاؤالت الواردة  التكرُّ
ـة للجـامرك، وحتَّـى  مـن اإلدارة العامَّ
فتواكـم،  عـىل  بنـاءً  خماطبتهـا  يمكـن 
ــة  البلديَّ تقـوم  التــي  واإلجــراءات 

اذهـا. باختِّ
ة الفقهاء علـى حتريم  اجلواب: عامَّ
ا  أمَّ  ، والبِغالِ واحلَمريِ  فادِع  الضَّ حلوم 
لِّها  حِ عىل  الفقهاء  فأكثر  اخلُيول  وم  حلُ
هم؛ وعىل ذلك فال جيوزُ  ها بعضُ هَ رِ وكَ
ر األهليَّةِ  فادِع واحلُمُ وم الضَّ استريادُ حلُ
وم  ا حلُ ، أمَّ والبِغالِ لالستهالك اآلدميِّ
اخلُيول فال بأس باستريادها إذا اقتضت 
ذبحاً  مذبوحة  وكانت  ذلك،  احلاجة 
مستوفياً للرشوط الرشعيَّة، واهللا أعلم. 
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
 [(٤٩/١٠)

   
َالِء َأْكُل السَّ

الء؟]) ١٢ السؤال: [ما حكم أكل السَّ
اجلواب: أجاب الشيخ عبد احلميد 

ةُ التي  يمَ ، وهو البَشِ ءِ الَ الصائغ  يف السَّ
ا. لُهُ نَعُ أَكْ مْ : يُ دِ لَ اءُ الوَ عَ هي وِ

عِ موسى من كتاب الصالة:  امَ ويف سَ
. اةِ كَّ ةِ املُذَ مِ الناقَ هو كلَحْ

ة من شيوخ شيوخنا:  َاعَ وقال ابنُ مجَ
نا اإلمام،  . حكاه شيخُ دِ لَ ا تابعةٌ للوَ إهنَّ

ومالَ إليه.
من  ءٌ  زْ جُ َّه  ألن ؛  اجلوازُ والصواب: 

نَة).  اةِ، وهو ظاهر (املُدوَّ أجزاءِ الشَّ
[خمترص فتاو الربزيل  (ص٨٩٨)]

* وانظر: فتو رقم (٤١٣)
   

اِة  َأْكُل َذَكِر الشَّ

بِخَ يف ) ١٣ اةِ إذا طُ رُ الشَّ كَ السؤال: ذَ
لُها؟ ، هل جيوزُ أَكْ ةِ قَ املَرَ

قَة.  ةَ يف املَرَ راهَ اجلواب: نعم، وال كَ
اج املُنري).  كذا يف (الرسِّ

[فتاو اللكنوي (ص٣٧٣)]
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َأْكُل بعض أجزاء احليوان املأكول نيِّئًا

نَمِ ) ١٤ الغَ بِدِ  كَ أكلُ  هل  السؤال: 
ـيِّـئةٌ حـرامٌ أم ال؟ ألنَّني قـرأت  وهي نَ

قول اهللا تعاىل: ﴿ خل مل ىل يل 
جم حم ﴾ [املائدة: ٣].

مُ املقصودُ يف اآلية هو  اجلواب: الدَّ
عند  يقع  الذي  السائلُ  املسفوح  مُ  الدَّ
يف  ار  فَّ الكُ ه  يأخذُ ما  أو  الذبيحة،  رِ  نَحْ
أو  الناس  ه  يأخذُ ما  أو  اجلاهلية، 
بَةٍ  صَ بقَ أو  ةٍ،  بإبرَ البهيمة  من  يسحبونه 

. هُ مَّ يرشبونَ ثُ
مُ القليل الذي هو بني اللَّحم،  ا الدَّ أمَّ
عليه  ينطبق  ال  هذا  فإنَّ  روق،  العُ ويف 
وقد  م)،  (الدَّ القرآن  يف  تعاىل  اهللا  قول 
يْتَتَانِ  مَ مْ  لَكُ لَّتْ  (أُحِ احلديث:  يف  جاء 
ادُ،  رَ اجلَ وتُ وَ احلُ ، فَ ا املَيْتَتَانِ أَمَّ ، فَ انِ مَ دَ وَ

 .( الُ الطِّحَ بِدُ وَ الْكَ ، فَ انِ مَ ا الدَّ أَمَّ وَ
أو  نيِّـئةً  دِ  بـِ الكَ أكلَ  فـإنَّ  وعليـه؛ 
مطبوخةً ال يشء فيه، وكذلك الطِّحال، 
ا  ا مباحة. أمَّ ماً إالَّ أهنَّ بِدُ دَ وإنْ كانت الكَ

م الذي فـي داخل اللَّحم حتَّى ولـو  الدَّ
رٍ وخرج منه، فهذا  ع اللَّحم يف قِدْ ضِ وُ
عَ اهللا عنَّا هبذه الرشيعة  فَ ال يشء فيه، ورَ
السمحة اآلصـار واألغـالل واحلرج، 

فال حرج يف مثل هذه األمور.   
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
 [(٣٣٣/١٢)

   

بعض ) ١٥ أكلُ  يباحُ  هل  السؤال: 
أجزاء الشاةِ؛ كالقلب والكبد قبل طبخها 

بالنار؟
يِّئ ال  اجلواب: أكلُ بعض اللَّحم النـَّ
ينهون  األطباء  لكنَّ   ، وحاللٌ به  بأس 
الذبيحة  أو  الشاة  تكون  قد  َّه  ألن عنه؛ 
إذا  يِّئِ  النـَّ لُ  وأَكْ املرض،  فيها نوعٌ من 
ا  أمَّ كثرياً،  يؤثِّر  مريضاً  احليوان  كان 
ة  مادَّ يقطع  هذا  بْـخَ  الطَّ فإنَّ  خَ  بـِ طُ إذا 
اإلنسان  لَ  أَكَ فإذا  فيه،  الـذي  املرض 
أو   ، دِ بـِ كالكَ ؛  نَـيِّئٌ ه  حلمُ حيـوانٍ  مـن 
ةِ، وفيها مرض؛ فإنَّه  لْوَ ، أو الكُ لْبِ القَ
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بِخَ  ا لو طُ قد يُصاب باملرض برسعة، أمَّ
ي إصابته باملرض بعد  اللَّحم فإنَّ تعدِّ
ينبغـي  فـال  ؛  ضعيـفٌ احتاملٌ  بْـخِ  الطَّ
َّه  لإلنسان أنْ يأكلَ حلامً نيِّئاً إطالقاً؛ ألن

ى منه.  شَ قد خيُ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٣/١٢)

   

بِدِ أو بعض ) ١٦ لُُ الكَ السؤال: أَكْ
، هل هو جائز  بْخٍ أجزاء اللَّحم دون طَ

أو ال؟ 
لكنَّ  بأساً،  فيها  أعلم  ال  اجلواب: 
وأنفع  أحسن  الطبخ  أحسن،  الطبخ 
أعلم  فال  وإالَّ  املرض،  من  وأسلم 
بذلك شيئاً، إذا أكل شيئاً ممَّا أباح اهللا من 

. جاً رَ بِدِ أو غريها نيِّئاً ال أعلم به حَ الكَ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز  (املوقع)]

   
السؤال: من الناس مـن يأكلُ ) ١٧

؛  ها النارُ شَ دون أنْ متسَّ رْ بِدَ أو الكَ الكَ

هل يف ذلك يشء؟
اجلواب: ال بأس بذلك رشعاً، وإنَّام 
فإنَّ  ي،  الصحِّ ر  للرضَّ ذلك  عن  يُنهى 
ة،  النيِّئ من اللَّحم ونحوه مُرضٌّ بالصحَّ
 ، يَ وِ شُ أو  بِخَ  طُ إذا  هُ  رَ َ رضَ تُزيلُ  فالنارُ 
به.  واالنتفاع  ه  هضمُ املعدة  عىل  سهلٌ 
وال  نيِّئاً  تأكلُه  باعُ  والسِّ الدوابُّ  وإنَّام 
عىل  ة  القوَّ من  أمعائها  فـي  ملا  ها؛  يرضُّ
الكبدَ  إنَّ  ثُـمَّ  الرضر،  وإزالـة  اهلضم 
يأكلوهنا  فالكثريون  غريها،  من  أسهلُ 

هم، واهللا أعلم. قبل الطبخ ال ترضُّ
[الفتاو الرشعية يف املسائل الطبية 
البن جربين  (٢٠١/٢) - (املوقع)]

   
ُشحوُم الَبَقِر والَغَنِم

أرجو ) ١٨ الشيخ  فضيلة  السؤال: 
يف  الرشعيَّ  احلكم  لنا  تبينِّوا  أن  منكم 
مة عىل  شحوم البقر والغنم؛ هل هي حمرَّ
الناس  من  كثرياً  أنَّ  بالرغم  اإلنسان؟ 
تأكلُ هذه الشحـوم. أرجـو من فضيلة 
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الشيخ بيان ذلك بالتفصيل مأجورين.
اجلواب: شحوم البقر والغنم وحلومها 
وتعالـى:  تبارك  اهللا  لقول  ؛  حاللٌ كلُّه 
ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  ﴿اك 
نـي بام يتلـى  عْ يل﴾ [املائـدة: ١]، ويَ

علينا: قوله تعالـى: ﴿خل مل ىل 
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
ىن  من  خن  حن 
مي  خي  حي  جي  يه  ىه  جه مه  ين 
بـيـن  فـرق  وال  ىي﴾ [املائـدة: ٣]، 
حلـومهـا وشحـومهـا؛ ألنَّ الرشيـعـة 
ة  دَ طَّرِ اإلسالميَّة -وهللا احلمد- رشيعة مُ
ا  زءً م اهللا عزَّ وجلَّ جُ رِّ ، ولـم حيُ ال تنتقضُ
ـا  ، بل احليوان إمَّ من حيـوان دون جـزءٍ
ا حرامٌ كلُّه، بخالف بني  حاللٌ كلُّه، وإمَّ
هم:  إرسائيل؛ فإنَّ اهللا تعاىل قال يف حقِّ

﴿ خص مص جض حض خض مض حطمظ 
جف  مغ  جغ  مع  جع 
حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف 
هلجم  مل  خل  جلحل  مك  لك  خك 

حم خم﴾ [األنعام: ١٤٦]، وقد 
م  رَّ حَ من  عىل  وتعاىل  سبحانه  اهللا  أنكر 
شيئاً ممَّا أحلَّه من هبيمة األنعام أو غريها؛ 

فقال اهللا تبارك وتعاىل: ﴿ٱ هئ جب حب 
حت  جت  هب  مب  خب 
مح  مججح  حج  مث  هت  مت  خت 
جخ مخ جس حس خس مس حص خص 
مص جض حض خض مض ﴾ [النحل: ١١٦-
١١٧]، وقال تعاىل: ﴿ٱ ىه يه جي حي خي 
ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 
مئ  زئ  رئ   ّٰ        

نئ ىئ﴾ [األعراف: ٣٢]، وهبذا نعرف 
 عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ احلديث الذي يُروَ
 ( اءٌ فَ شِ ا  لَبَنَهَ وَ  ، اءٌ دَ رِ  البَقَ مِ  (لَـحْ أَنَّ  يف 
َّه ال يمكن  ة له؛ ألن حديثٌ باطل ال صحَّ
ِلَّ اهللاُ لعبادِه ما كان داءً ضارا هبم،  أنْ حيُ
(ما  أنَّ  اإلسالميَّة  الرشيعة  قاعدة  بل 
مٌ ال حيلُّ للمسلمني  كان ضارا فإنَّه حمرَّ

تناوله)؛ لقول اهللا تبارك وتعالـى: ﴿ٱ يئ 
يب  ىب  نب  زبمب  رب 
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وفـي   ،[٢٩ [النساء:   ﴾ زت  رت 
ه قال: (الَ  ـَّ أن احلـديث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

.( ارَ َ الَ رضِ رَ وَ َ رضَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣٨٣/١١-٣٨٤)

   

أكُل َلْحِم اَخلْيل

يلِ ) ١٩ السؤال: هل أكلُ لـحمِ اخلَ
؟ حاللٌ

؛  اجلواب: أكـلُ حلمِ اخلَيـلِ حـاللٌ
حلديث البخاري ومسلم عن جابر قال: 
نْ  عَ  َ يْربَ خَ مَ  وْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ َى  (هنَ
ي  ـصَ فـِ خَ أَرْ ، وَ لِيَّةِ ـرِ األَهْ مُ ومِ احلُ لُـحُ
أحـاديـث  ة  عـدَّ ووردت   ،( يْــلِ اخلَ
صحيحة تدلُّ علـى أنَّ الصحابة كانوا 
؛ منهـا: حديث  ـومَ اخلَيـلِ يأكلـون حلُ
يف  عنهام  اهللا  ريض  بكر  أيب  بنت  أسامء 
ساً  رَ ا فَ نَ رْ البخاري ومسلم، قالت: (نَحَ
ا).  نَاهَ لْ أَكَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ دِ  هْ عَ لَـى  عَ

.( ينَةِ نُ بِاملَدِ نَحْ : (وَ وفـي روايةٍ

 : مِ اخلَيـلِ ـلِّ حلَ ومـن القائلـني بحِ
 ، ـنُ البَصـريُّ يـحٌ القايض، واحلَسَ َ رشُ
، واللَّيثُ بن  ٍ بَريْ عيدُ بن جُ ، وسَ طاءٌ وعَ
ف،  ، وأبو يوسُ يانُ الثَّوريُّ فْ ، وسُ دٍ عْ سَ
، وغريهم.  رٍ ن، وأبو ثَوْ د بن احلَسَ وحممَّ
 ، وذهـب أبـو حنـيفـة، واألوزاعـيُّ
، غري أنَّ الكراهةَ  ه مكروهٌ ـَّ ومالكٌ إىل أن
 ، عند مالكٍ كراهةُ تنزيهٍ ال كراهةُ حتريمٍ
نن أيب داود والنسائيِّ  وا بام يف سُ واستدلُّ
لِ  نْ أَكْ َى عَ وابن ماجه؛ أنَّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص (هنَ
)؛ لقوله  ريِ مِ احلَ الِ وَ البِغَ يلِ وَ ومِ اخلَ لُـحُ
تعاىل:﴿جه مه ىه يه

 جيحي﴾ [النحل: ٨].

وقال الشافعـيُّ ومـن وافقه: ليس 
املراد من اآلية بيان التحليل والتحريم، 
 ، هُ مَ ه نِعَ بل املراد منها تعريف اهللا عبادَ

تِه.  مَ كْ تِه وحِ رَ دْ م عىل كامل قُ هُ وتنبيهُ
ــا احلـديث الـذي استـدلَّ بـه  وأمَّ
فقال  ام؛  هُ قَ افَ وَ ومن  ومالكٌ  حنيفةَ  أبو 
، وفيه  : ليس له إسنادٌ جيِّدٌ اإلمامُ أمحدُ
فان، وال ندع األحاديث  عرَ رجالن ال يُ
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هذا؛  وعلـى  احلديث.  هلذا  الصحيحة 
فأكلُ لـحمِ اخلَيـلِ حـاللٌ علـى أكـثر 

املذاهب.
[موسوعة فتاو دار اإلفتاء املرصية 
وفتاو جلنة الفتو باألزهر (رقم ٨٦)]

   
ه ) ٢٠ ـَّ ن أن السؤال: بالطلب املتضمّ

قد نشأ بني السائل وأحد زمالئه حوارٌ 
هذا  فـي  ص  تتلخَّ دينيَّة،  ظاهرة  حول 
مريِ  يلِ واحلَ السؤال: هل أكلُ حلـمِ اخلَ
؟ وطلب السائل اإلفادة  رامٌ حاللٌ أو حَ

كمِ الرشعيِّ يف هذا. عن احلُ
اجلواب: حيِـلُّ أكلُ حلـمِ اخليـل مع 
الكراهة التنزهييَّة عند اإلمام أيب حنيفة 
واية، وهـو الراجح عند  فـي ظاهر الرِّ

احلنفيَّة.
د  وقال الصاحبان أبو يوسف وحممَّ

بإباحة حلم اخليل.
وكـذلك قـال الشافعيَّـة واحلنابلـة 
بعض  قال  كـام  املالكيَّة،  عـن  ورواية 

ة؛  مَ باحلُرْ وبعضهم  بالكراهة،  املالكيَّة 
فعـن جابـر بن عبـد اهللا ريض اهللا عنه 
نْ  َ عَ يْربَ مَ خَ وْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ َى رَ قال: (هنَ
لُـُحومِ  يفِ  أَذِنَ  وَ  ، لِيَّةِ األَهْ رِ  مُ احلُ ومِ  لُـحُ
). وعن أسامء بنت أيب بكر ريض  يْلِ اخلَ
ـدِ  هْ لَـى عَ ـا عَ نَ ـرْ اهللا عنهام قالت: (نَحَ
يف  نُ  نَحْ وَ نَاهُ  لْ أَكَ فَ ساً  رَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ

) متَّفقٌ عليهام. ينَةِ املَدِ
ا احلامرُ األهيلُّ فغريُ مأكولِ اللَّحم  أمَّ
واحلنابلـة،  والشافعيَّـة  احلنفيَّـة  عنـد 

وللاملكيَّة قوالن:
ه ال يؤكل، وهو الراجح  ـَّ أحدمها: أن
ه يؤكل مع الكراهة. ـَّ عندهم، والثاين: أن
ولَ اهللاِ  سُ فعن أنس بن مالك (أَنَّ رَ
ولَهُ  سُ رَ وَ اهللاَ  إِنَّ   :َنَاد فَ نَادِياً  مُ رَ  أَمَ ملسو هيلع هللا ىلص 
َا  إِهنَّ ؛ فَ لِيَّةِ رِ األَهْ مُ ُومِ احلُ نْ حلُ مْ عَ يَانِكُ نْهَ يَ
ورُ  هي لَـتَـفُ ورُ وَ ـدُ ئَتِ الْقُ فِ أُكْ . فَ سٌ رجِ

) أخرجه البخاري. مِ بِاللَّحْ
علَمُ اجلواب عـامَّ جـاء  كِـرَ يُ ا ذُ وممـَّ

بالسؤال. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 
  [فتاو دار اإلفتاء املرصية 
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[(٧/ ٢٥٧٨-٢٥٧٩)

   

يـلِ ) ٢١ ومُ اخلَ : لُـحُ السؤال: قلتُ
اذين؟  والربَ

اجلواب: ال بأس هبام.
قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال،

أيضـاً،  ةٌ  جَّ حُ ـهُ  لَ فَ تـاركٌ  ام  هُ كَ رَ تَ فإنْ 
خصةُ أَحبُّ إلينا. والرُّ

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٥٣/٥-٢٢٥٤)

   

ئـلَ ) ٢٢ السؤال: سمعـتُ أبـي سُ
؟ يلِ تُؤكلُ ومِ اخلَ عن حلُُ

. لِهِ اجلواب: ال بأس بأَكْ
؟  اذِينُ قلتُ أليب: فالربَ

اخلَيل؛  سمعنا  إنَّام  سمعنا،  ما  قال: 
ـدِ  ـهْ ـلَـى عَ ا عَ نَ ــرْ : (نَحَ قالـت أسـامءُ

.( ساً ـرَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ رَ
س  رَ ئل عن حلم الفَ سمعت أبـي سُ

تُؤكل؟
قال: ال بأس بأكله.

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[(٨٨١/٢-٨٨٢)

   
ـوم اخليـل؛ ) ٢٣ السؤال: أكـلُ لُـحُ

؟ هـل هـي حاللٌ
اجلواب: احلمدُ هللا، هي حاللٌ عند

، وأحـمد،  لامء؛ كالشافعـيِّ مجهـور العُ
ـة فقهـاء  بَيْ أبـي حنيفـة، وعامَّ وصاحِ
احلديث. وقد ثبت يف الصحيحني عن

ومَ  ـُ حلُ  َ يْربَ خَ امَ  عَ مَ  رَّ (حَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبيِّ 
)، وقد ثبت  يْلِ وم اخلَ ـُ احَ حلُ أَبَ ، وَ رِ مُ احلُ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ دِ  هْ عَ ىلَ  عَ وا  رُ نَحَ ُمْ  (أَهنَّ

 .( هُ ـْمَ لُوا] حلَ [أَكَ ساً وَ رَ فَ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٠٨/٣٥)]

   

مِ ) ٢٤ السؤال: هل جيوزُ أكلُ لَـحْ
؟ يلِ اخلَ
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َى اجلواب: نعم، جاء يف احلديث: (هنَ
 ، رِ مُ ومِ احلُ ـنْ لُـحُ َ عَ ـيْربَ مَ خَ وْ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ
أخرجه  ( يْلِ اخلَ ومِ  لُـحُ ي  فـِ صَ  خَّ رَ وَ
البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١).

فهي   ، حاللٌ اخليل  حلوم  أنَّ  لِمَ  فعُ
مباحة األكل، لكنْ مل تكن تُذبح كثرياً 
ة دَّ ا كانت العُ ، وألهنَّ ا عزيزةٌ ونفيسةٌ ألهنَّ
األُولـى للمسلمني فـي السابق، وكانوا
ون بـهـا،  يعتمـدون عـليهـا، ويعـتـزُّ
ويفتخرون هبا، وهي من أنفس األموال 
وأمجلها، فكانت أرقى وأعزَّ من كوهنا 
تُذبح لألكل؛ وهلذا يف القرآن الكريم: 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  ﴿هت 
مخ جس﴾ [األنفال:٦٠]، ويف احلديث 
د ريض اهللا  روة بن اجلَعْ الصحيح: عن عُ
ودٌ  قُ عْ يْلُ مَ : (اخلَ الَ عنه، عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
 : يَامـَةِ القِ مِ  وْ يَ إِلَـى   ُ ريْ اخلَ ا  يهَ اصِ نَوَ ي  فـِ
) رواه البخاري (٢٨٥٢)،  نَمُ املَغْ رُ وَ األَجْ
. ومسلم (١٨٧٣)، ففي نواصيها العزُّ
  [ [معهوداً يكن  لـم  اخلَيلَ  أنَّ  املهمُّ 
األنعـام؛  هبيمة  كسائر  وأكلُهـا  ها  ذَبحُ

فلذا يتساءل عنها الناس: أهـي حـاللٌ 
أم ال؟ وقد جاء عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ما يفيد 
، كام يف احلديث السابق. أنَّ أكلَها حاللٌ

[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون  
[(٣٣٧/١٢)

   

يف ) ٢٥ سامحتكم  رأيُ  ما  السؤال: 
يلِ املعروفةِ لد العرب؟ لِ حلمِ اخلَ أَكْ
، قد أَذِنَ فيها اجلواب: اخليلُ مباحةٌ
ص يف حلم اخليل، وقالت النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ورخَّ
أسامء بنت أبـي بكـر ريض اهللا عنهام: 
سـاً  رَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  دِ  هْ عَ لَـى  عَ ا  نَ رْ (نَحَ
). رواه الشيخان ينَةِ نُ يفِ املَدِ نَحْ نَاهُ وَ لْ أَكَ فَ
، لكن إذا  يف الصحيحني. فاخليل مباحةٌ
ر،  احتيج إليها يف اجلهاد ال تُذبَح، ال تُنحَ
؛  ت فهي حاللٌ بِحَ تَج إليها وذُ وإذا مل حيُ
ل، وكاألرنب، وكغريها  عْ بَا، وكالوَ كالضِّ

من الصيود النافعة.
 ، ر والبِغال ال، ليست بحاللٍ ا احلُمُ أمَّ
األهليَّة  ر  احلُمُ والبِغال؛  ر  احلُمُ  ، مةٌ حمرَّ
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جيوز  ال  مةٌ  رَّ حمُ هذه  املعروفة  والبِغال 
لُها.  أَكْ

حشيَّة املعروفة؛ هذه ال  ر الوَ ا احلُمُ أمَّ
رٌ  ـمُ حُ وهي  مباحة،  فهذه  هبا...؛  بأس 
، فليست مثل  ، هلا نقشٌ عجيبٌ شةٌ نَقَّ مُ
ر األهليَّة، بل هلا شكلٌ آخر، ولونٌ  احلُمُ

لْقٌ آخر؛ فال بأس هبا.  آخر، وخَ
م، املعروفة  رُ ا حتَ ر األهليَّة فإهنَّ ا احلُمُ أمَّ
التي كان الناس يركبوهنا ويستعملوهنا 
نْي عليها، هذه معروفة،  ث والسَّ يف احلَرْ
فأنكر  خيرب،  يومَ  الناس  ها  بَحَ ذَ وقد 
 َ ، وبَنيَّ دورَ أَ القُ فَ عليهم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأَكْ

الم. الة والسَّ ها عليه الصَّ ريمَ حتَ
ِلُّ أكلُها،  وهكذا البِغالُ املعروفة ال حيَ
يف  لُ  وتُستعمَ بُ  تُركَ ؛  لُ تُستعمَ ولكن 

 . ريِ لِ عليها كاحلَمِ احلَمْ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز  (املوقع)]

   
ْفَدع أْكُل حلُم اِحلصان واِحلمار والضِّ

فادِع ) ٢٦ مري والضَّ  السؤال: حلمُ احلَ

صانِ حاللٌ أم حرامٌ؟ واحلِ
فـادع  والضَّ احلـمري  ـا  أمَّ اجلواب: 
النـاسَ  طَـبَ  خَ فالرسـولُ  م؛  حـرَّ فمُ
، وقال:  رَ األهليَّة حرامٌ وأخربهم أنَّ احلُمُ
لامء عىل حتريمها،  . وأمجع العُ سٌ جْ ا رِ إِهنَّ

ر األهليَّة املعروفة.  احلُمُ
... هذه ال بـأس  شِ حْ ر الوَ ـمُ ـا حُ أمَّ
من  آخر  شكل  لـها  -املعروفة-،  هبا 
التي  بيننا...  التي  رُ  احلُمُ ا  أمَّ الصيد، 
رُ  احلُمُ هلا:  يُقال  فهذه  عليها؛  لُ  مَ حيُ
وقد  يَّة،  اإلنْسِ ر  احلُمُ ويُقال  األهليَّة، 
طَبَ الناس فـي  مها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وخَ حرَّ
ا  وأهنَّ ها  كمَ حُ هلـم  وبَـنيَّ  ات،  مرَّ ذلك 

، وأمجع املسلمون عىل حتريمها. جسٌ رِ
تْلِها،  قَ عن  َى  هنَ فادِع  الضَّ وهكذا 

تْلِها دلَّ عىل حتريمها. َى عن قَ وملَّا هنَ
لٌّ صان فال بأس به، اخلَيل حِ ا احلِ أمَّ
ر األهليَّة، َى عن احلُمُ لنا؛ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هنَ

؛ قالت أسامء بنت  وأَذِنَ يف حلوم اخلَيلِ
دِ  هْ ىلَ عَ ا عَ نَ رْ أيب بكر ريض اهللا عنها: (نَحَ
)؛  نَاهُ لْ أَكَ فَ ينَةِ  املَدِ يفِ  ساً  رَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  لِ  وُ سُ الرَّ
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هبا،  بأس  ال  اخليلَ  أنَّ  عىل  يدلُّ  فهذا 
ها إذا كان  ولكن بعض أهل العلم يكرهُ
ما  كان  إذا  ا  أمَّ اجلهاد،  وقت  حاجة  هلا 
عنها  نْيةٍ  غُ يف  واملسلمون  حاجة،  هناك 
إذا  ا  أمَّ  ، لَ وتُؤكَ تُذبَحَ  أنْ  بأس  ال  ا  فإهنَّ
ىلَ  فاألَوْ اجلهاد؛  يف  إليها  احلاجة  دعت 
ليستعني  ها؛  بْحِ ذَ وعدم  للجهاد  ها  تركُ

هبا املسلمون يف جهاد أعدائهم.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز  (املوقع)]

   

أْكُل اِحلمار الَوْحِشيِّ إذا َدَجَن

: أرأيتَ احلـامرَ ) ٢٧ السؤال: قلتُ
عليه  لُ  يُعمَ وصار  نَ  دَجَ إذا  الوحيشَّ 

؟ لُ عىل األهلـيِّ كام يُعمَ
: إذا صار   اجلواب: قال: قال مالكٌ

. لُ هبذه املنزلة فال يُؤكَ
   [(٥٤٢/١) نة الكرب [املدوّ

  

َأْكُل اَحليواِن الَوْحِشيِّ الذي ال َيْفَتِرُس

ـشُ الذي ) ٢٨ حْ السـؤال: هـل الوَ

النِ  والغِزْ شِ  حْ الوَ ر  مُ كحُ يفرتس؛  مل 
هُ أم ال؟ لُ باح أَكْ بِّ يُ والضَّ

يفرتس  مل  الذي  الوحيشُّ  اجلواب: 
الن،  ، والغِزْ بِّ ـامر الوحش، والضَّ كحِ
دِ -وهـو الفأرُ الذي  لْ بُوع، واخلـُ ْ والريَ
بْر(١)،  والوَ النجاسة-،  إلـى  لُ  يَصِ ال 
بوب(٢)،  ْ ، والرضُّ ـذِ فُ ـنـْ واألرنب، والقُ

مباحٌ أكلٌه.
بُع،  والضَّ  ، بُعِ كالسَّ ؛  يفرتسُ ما  ا  وأمَّ
 ، يـلِ والفِ ةِ،  ـرَّ واهلِ  ، ئْبِ والذِّ  ، لَبِ والثَّعْ
؛  ـرِ والنَّمِ  ، ـدِ هْ والفَ  ، سِ والنِّمْ  ، بِّ والدُّ

فمكروهُ األكلِ عىل األشهر.
 ، سُ ـرَ ، والفَ ـلُ ، والبَغْ ـا اخلنزيرُ وأمَّ
لْبُ عىل أحد األقوال،  ، -والكَ امرُ واحلِ
دُ علـى أحد القولني-؛ فحـرامُ  ـرْ والقِ

. األكلِ
 ، ـربِ قْ ؛ كالعَ شاشُ األرضِ ـا خَ وأمَّ

ر  نَّوْ السِّ قدر  عىل  دويبة  الباء؛  بسكون  بْر:  الوَ   (١)
شديدة  العينني،  حسنة  نَب،  الذَّ صغرية  غرباء، 
املغرب  انظر:  وتُعلَّم.  البيوت  يف  بَّى  رَ تُ احلياء، 

يف ترتيب املعرب (ص٤٧٥).
بوب: حيوان كالقنفذ يف الشوك، قريب من  ـرْ (٢)  الضُّ

لْقة الشاة. انظر: حاشية العدوي (٥٥٣/٢). خِ



١٢٢

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

 ، لِ والنَّمْ دان(١)،  رْ وَ وبناتِ  ساءِ،  واخلُنْفُ
؛ فمباحٌ  ـوسِ ودِ، واحلَلَم(٢)، والسُّ والدُّ

 . نَمِ ، والغَ بِلِ ، واإلِ رِ أكلُه كالبَقَ
[فتاو الكفوري (ص١١٠)]
(١١٦) انظر: فتو

   
ِرضاُع الَكْبِش من ُأْنَثى اِحلماِر

عَ من أُنثَى ) ٢٩ ضَ السؤال: كبشٌ رَ
ارٍ كانا يعيشان معاً يف حظريةٍ واحدةٍ  محِ
مع بعض األغنام واملوايش. وقد تأكَّد 
وطلب  املوضوع،  هذا  السائل   لد
أكلُ  ِلُّ  حيَ كان  إذا  عامَّ  اإلفادة  السائل 

بْشِ أو ال؟ حلمِ الكَ
اجلواب: إنَّ رضاع الكبش من لبن 
الكبش،  حتريم  يوجب  ال  احلامر  أنثى 
وبالتايل ال حيرم بيعه؛ جاء يف (حاشية 
دان: دويبة نحو اخلنفساء؛ محراء اللون،  رْ (١)  بنت وَ
نُف. انظر:  مات، ويف الكُ وأكثر ما تكون يف احلامّ

املصباح املنري (٦٥٥/٢).
مثل  وهو  ة.  لَمَ حَ مفرده  العظيم،  رادُ  القُ  : لَمُ احلَ   (٢)
ل. وقيل: دود يقع يف جلد الشاة. فإذا دُبغ  مْ القَ
 انظر: حياة احليوان الكرب . بقي موضعه رقيقاً

للدمريي (٤٦/٢).

ابن عابدين عىل الدرِّ املختار ص٣٣٣ 
األتان  حلم  ه  رِ «وكُ اخلامس):  اجلزء 
لة  اجلالَّ ولبنُ  األهليَّة-،  احلامرة  -أي 
ي  دْ لَّ أكلُ جَ التي تأكلُ العذرة، كام حَ
 ، يَ بلبن خنزير؛ ألنَّ حلمه ال يتغريَّ ذِّ غُ
يبقى  ال  تهلَكاً  سْ مُ يصري  به  يَ  ذِّ غُ وما 

له أثر». 
وطبقاً ملا ذكرَ يكون رضاع الكبش 
حتريمه،  يف  له  أثرَ  ال  احلامر  أُنثى  من 
كِر  ذُ وممَّا   . هِ حلمِ وأكلُ  ه  بيعُ ِلُّ  حيَ وبذا 
واهللا  بالسؤال.  جاء  عامَّ  اجلواب  علَمُ  يُ

سبحانه وتعاىل أعلم. 
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٥٠٨/٧)

   

َأْكُل الَعناِق(٣) إذا َرَضَع من َلَبن آدميٍَّة

ت ) ٣٠ لَـدَ وَ ـلٍ  جُ لرَ نْزٌ  عَ السؤال: 
هُ  ؛ فأرضعتْ امرأتُ ةُ نْزَ ناقاً وماتت العَ عَ
دِ  لَ وَ نْ  مِ نْثَى  األُ والنون؛  العني  بفتح  نَاق:  العَ   (٣)
. انظر: املصباح املنري  زِ التي مل تستكمل سنةً املَعِ

.(٤٣٢/٢)
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بُ  نَاق؛ فهل جيُوزُ أكلُ حلمها أو رشُ العَ
لَبَنِها، أم ال؟

اجلواب: احلمـدُ هللا، نعـم جيُوزُ لـهُ 
ذلك. 

[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٠٩/٣٥)]

   

َراَفِة َأْكُل الزَّ

هل) ٣١ وفةُ  املعرُ رافةُ  الزَّ السؤال: 
لتُـم  قُ وإذا  هـا؟  بْحِ ذَ بعـد  لُها  أَكْ ِلُّ  حيَ

؟  هُ بالتَّحريم فام وجهُ
لُها كام جزم به يف  مُ أَكْ اجلواب: حيرُ
(التَّنبيه)، وقال النوويُّ يف (جمموعه): 
وإنَّ   ، خالفٍ بـال  حـرامٌ  رافـة  الزَّ إنَّ 
املأكول  بني  املُتولِّد  من  ها  عدَّ هم  بعضَ
رين:  وغريه ا.هـ. وإنْ قال بعضُ املتأخِّ

 . وع) شاذٌّ إنِّ ما يف (املجمُ
[فتاو الرميل (٧٤/٤)]

   

َأْكُل الِفيِل

السؤال: سألتُ أبـي عن حلم ) ٣٢
يل؟  الفِ

ـةِ  مَ أطعِ مـن  هـو  ليـس  اجلـواب: 
املسلمني.

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨٤/٢)]

   
َأْكُل الَوْبر

بْر) ) ٣٣ (الوَ بـ  يسمى  ما  السؤال: 
وهو حيوان ذو ناب يف الواقع، لكنَّه ال 
 عىل اللُّحوم، وإنَّام عىل النباتات  يتغذَّ
رِ  ببَعْ شبيهةً  التٍ  فَضَ نتجُ  ويُ ها،  وحدِ
يكون  الذي  احلجم  يف  عدا  ما  نَم،  الغَ
األغنام،   لد منه  بْر  الوَ  لد أصغر 

هذا احليوان هل جيوزُ أكلُه أم ال؟
َّه  ألن أكلُـه؛  حاللٌ  ـرُ  بْ الوَ اجلواب: 
هُ  تَلَ قَ إذا  مِ  رَ واحلـَ اإلحرام  فـي    دَ فْ يُ
يأكل  كاألرنب  حيـوان  وهو   ، مُ املُحرِ
يِّبات؛  النبات والبُقـول، وهو مـن الطَّ
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وليس  به،  يفرتسُ  نابٌ  له  ليس  َّه  ألن
وباهللا   . ـهُ أكلُ ـلَّ  فأُحِ املستخبثات،  من 
د وآله  التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٧٤٧)]

   

َأْكُل اَألراِنِب

؟) ٣٤ السؤال: سألتُ أيب عن األرنبِ
اجلواب: أرجو أنْ ال يكون به بأس.
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨٥/٢)]

   

أَكْـل ) ٣٥ كـمُ  حُ [مـا  السـؤال: 
األرانب؟]

 اجلواب: ...جاء عن بعض السلف
ا حتيض،  لِها؛ من أجل أهنَّ االمتناع من أَكْ
نَا  جْ فَ لُّها؛ حلديث: (أَنْ ولكن الصحيح حِ

 ( انِ رَ رِّ الظَّهْ باً يف مَ نَ أَرْ
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(٢١٢/١٢)

   
لُ حلم ) ٣٦ السؤال: هـل جيـوزُ أَكْ

؟ اللٌ رامٌ أم حَ نَب، وهل هو حَ األَرْ
وال  حاللٌ  األرنب  حلمُ  اجلواب: 
وال  ذلك،  فـي  إشكال  وال  فيه،  يشء 
لُ عىل  ، وال يُعوَّ خيالفُ فيه إالَّ من شذَّ

خمالفته. 
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٨/١٢)

   

نَب ) ٣٧ السـؤال: يسـأل عـن األَرْ
ةِ  لَ -سامحة الشيخ- والسيَّام وأنَّه من أَكَ

األعشاب -كام يقول؟
ـلٌّ باإلجـامع،  اجلواب: األرنـب حِ
األرنب من احليوانات املباحة من الصيد 
 ، بإمجاع املسلمني، األرنب والظباء صيدٌ
، وهكذا مجيع  لُ صيدٌ مباحٌ عْ وهكذا الوَ
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بيَّنها  التي  احليوانات 
اإلبـل،  احليوانات؛  مـن  احلالل  بيان 
األرانـب،  الظِّبـاء،  والغنـم،  والبقـر، 
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. بُع، كلُّها صيدٌ بْر، الضَّ الوَ
باعِ ما  م: كلُّ ذي ناب من السِّ املحرَّ
ْلَبٍ من الطري؛  بُع، وكلُّ ذي خمِ عدا الضَّ
 ، ئْبُ والذِّ  ، دُ هْ والفَ  ، واألسدُ  ، رُ كالنَّمِ
لُّها  ؛ هذه كُ لَبُ ، والثَّعْ طُّ ، والقِ لْبُ والكَ
ذات  وهكذا   ، نابٍ ذاتُ  ا  ألهنَّ ؛  مةٌ رَّ حمُ

املخالب.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]
(١٤١) انظر: فتو

   

ُبع َأْكُل الضَّ

؛ هل هي مباحةٌ ) ٣٨ بُعُ السؤال: الضَّ
أم ال؟

لامء  واجلواب: وباهللا التوفيق، إنَّ للعُ
بُع قولني:  يف الضَّ

ذهـب  وإليـه  التحريـم،  أحدهـام: 
اإلمام أبـو حنيفـة ريض اهللا عنه؛ عىل 
ا من ذوات األنياب التي جاء  أساس أهنَّ
فيها حديث أيب هريرة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه 

هُ  لُ أَكْ فَ بَاعِ  السِّ نَ  مِ نَابٍ  ذِي  لُّ  (كُ قال: 
). رواه مسلـم، وأخـرج معنـاه  امٌ ـرَ حَ
ى  مـن  حديث ابـن عبَّـاس بلفـظ: (نَـهَ
نَ  مِ نَابٍ  ذِي  لِّ  كُ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
نَ  مِ ْلَبٍ  خمِ ذِي  لِّ  كُ (وَ وزاد:   ،( بَاعِ السِّ
)، واستناداً إىل ما رو الرتمذي  ِ الطَّريْ
أَلْتُ  ءٍ قـال: (سَ زيمـة بـن جـُزْ عـن خُ
 : الَ قَ ، فَ بْعِ لِ الضَّ نْ أَكْ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ

دٌ؟!).  بْعَ أَحَ لُ الضَّ أْكُ يَ أَوَ
والثانـي: اإلباحـة، وإليهـا ذهـب 
ة الثالثة: مالك والشافعي وأمحد  األئمَّ
ابن حنبل، وكان الشافعي يقول: ما زال 
فا  الصَّ بني  ويبيعوهنا  يأكلوهنا  الناس 

ة من غري نكري.  وَ واملَرْ
 وهذا القول هو الصحيح؛ ملا رو
أبو دواد، والرتمذي، والنسائي، وابن 
ماجه عـن عبد الرمحن بـن عبد اهللا بـن 
بْعُ  ر قـال: قلت جلابـر: (الضَّ أبـي عـامَّ
ا؟  لُهَ َآكُ  : لْتُ قُ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  وَ هُ يْدٌ  أَصَ
ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص؟  سُ الَهُ رَ : أَقَ لْتُ . قُ مْ عَ : نَ الَ قَ
)، ولفظ أيب داود عن جابر:  مْ عَ : نَ الَ قَ
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؟  بْـعِ نِ الضَّ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ أَلْتُ رَ (سَ
ا  إِذَ بْشٌ  كَ فِيهِ  لُ  ْعَ جيُ وَ  ، يْدٌ صَ يَ  هِ  : الَ قَ فَ
)، وحديث عبد الرحـمن  مُ رِ هُ املُحْ ادَ صَ
 ، ، والرتمـذيُّ حـه البخـاريُّ هـذا صحَّ

. ة، والبَيهقيُّ زيمَ بَّان، وابنُ خُ وابنُ حِ
ذوات  من  بأنَّه  حنيفة  أيب  قول  ا  وأمَّ
بأنَّ  عنه  فأُجيب  السباع.  من  األنياب 
أرضاسها  ألنَّ  ناب؛  هلا  ليس  بُع  الضَّ
بُع  الضَّ وأيضاً  فيها.  ناب  ال  صفيحة 
ليست من السباع، وحديث خزيمة بن 
بن  الكريم  بعبد  الرتمذي  فه  ضعَّ جزء 
؛  سلِمٍ اوي عنه إسامعيلِ بن مُ أُميَّة، والرَّ

فال ينبغي التعلُّق به.
 وممَّن أحسن القول يف هذه املسألة 
شيخُ اإلسالم ابن تيمية؛ ففي (خمترص 
ا  فإهنَّ بُعُ  الضَّ ا  «أمَّ ه:  نصُّ ما  الفتاوي) 
مباحة فـي مذهـب مالك والشافعـي 
وأحـمد، وحرام يف مذهب أيب حنيفة؛ 
مـن  حنيفـة-  أبـي  عنـد  -أي  ـا  ألهنَّ
ـوا  لـون استدلُّ ذوات األنيـاب. واألوَّ
ا)  لِهَ بِأَكْ رَ  أَمَ وَ  ، يْدٌ صَ َا  (إِهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله 

حه الرتمذي،  نَن، وصحَّ رواه أهل السُّ
وقالـوا: ليس هلا نـاب؛ ألنَّ أرضاسهـا 

صفيحة ال ناب فيها» ا.هـ.
خالف  فيها  املسالة  أنَّ  واخلالصة: 
لامء، ولكن القول باإلباحة  قديم بني العُ
ليل الصحيح  هو قول اجلامهري املؤيَّد بالدَّ
ك به. والسالم  الرصيح؛ فوجب التمسُّ

عليكم ورمحة اهللا. 
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(٢٠١/١٢-٢٠٢)

   
السؤال: بعضُ الناسِ يأكلون ) ٣٩

؛ فهل هذا جيوز؟ بُعِ حلمَ الضَّ
اجلواب: يقول اهللا تعاىل: ﴿مم رن زن  
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني 
حت  جت  هب   مب  خب  حب  جب 
مخ جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت  خت 
 جس  حس خس مس ﴾ [األنعام: ١٤٥].  

ويقول اهللا تعاىل: ﴿خل مل ىل 
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جن﴾  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
بَـحَ علـى اسم غـريه.  [املائدة: ٣] بأن ذَ
ة:  قُوذَ واملَوْ  . نْقـاً خَ املَيِّتَـةُ  نِقـة:  واملُنْخَ
من  ةُ  الساقِطَ ية:  واملرتدِّ  . باً ْ رضَ املقتولة 
لٍ فامتت. والنطيحة: املقتولة  فْ علوٍّ إىل سُ
بُـعُ إالَّ  لَ السَّ بنَطْـحِ أُخر هلا. ومـا أَكَ
: مجع  بِ حَ علـى النُّصُ بـِ يتم، وما ذُ ما ذكَّ

نصاب؛ وهي األصنام.
مت  زت  ﴿رت  تعاىل:  اهللا  ويقول 
 ﴾ نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت 
الكريمة  اآليات  هذه   ،[١٢١ [األنعام: 
بعضاً  بعضها  يرشح  متعاونة  متساندة 
وترشدنا إىل املنهيِّ عنه من املطعومات. 
ويضاف إلـى ذلك حديثٌ لرسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص يف النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من 
باعَ  السِّ الشافعيُّ  اإلمام  وفرسَّ  باع،  السِّ
التي  يَة  العادَ باعُ  السِّ ا  بأهنَّ عنها  املنهيَّ 
. ومن  رِ دو عىل الناس؛ كاألسد، والنَّمِ تَعْ
أجل ذلك أباح الشافعي ريض اهللا عنه 
دو عىل الناس،  عْ َّه ال يَ بُع؛ ألن لَ الضَّ أَكْ
أو  كاألسد  مفرتساً  عليهم  ضُّ  نْقَ يَ وال 

ر. النَّمِ
أنَّ  األحـاديـث  فـي  جـاء  ولقـد 
أَلْتُ  (سَ قال:  ر  عامَّ بن  الرحـمن  عبد 
ا؟  لُهَ آكُ بُعِ  الضَّ نْ  عَ اهللاِ  بْدِ  عَ بْنَ  رَ  ابـِ جَ
 : الَ قَ ؟  يَ هِ يْدٌ  أَصَ  : لْتُ قُ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ
نْ  مِ لِكَ  ذَ عْتَ  مِ سَ أَنْتَ  أَفَ  : لْتُ قُ  . مْ عَ نَ

.( مْ عَ : نَ اَلَ لِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَ وُ سُ رَ
وعبد الرمحن -راوي هذا احلديث- 
وعلـى  احلديث.  ة  أئمَّ مجاعة  عند  ثقة 
ذلك، وبناء عىل مذهب اإلمام الشافعي 

بُع. لُ حلم الضَّ جيوز أَكْ
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٣٣/٢-٢٣٤)]

   
السؤال: بعض اإلخوة حيلِّلون ) ٤٠

سامحتكم  إنَّ  ويقولون:  بُع،  الضَّ لَ  أَكْ
لَها، فنرجو إفادتنا يف ذلك،  قد أجاز أَكْ

. جزاكم اهللا خرياً
ا  بـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (إِنَّـهَ اجلـواب: النـَّ
بُـع صيدٌ بنـصِّ احلديث  )، فالضَّ يْـدٌ صَ

الصحيح عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
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يعرفون  فالذين   ، مٌ كَ حِ فيها  وهللا 
بوه، يقولون فيه فوائد كثرية  ها وجرَّ حلمَ
 ، ـلٌّ ا حِ ألمراض كثرية، واملقصـود أهنَّ
ها ونَظَّفها، وألقى ما يف بطنها  بَحَ وإذا ذَ
لٌّ كسائر أنواع الصيد. ا حِ ها، فإهنَّ وطَبَخَ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز 
 [(٣٤/٢٣-٣٥)

   

باع هل ) ٤١ بُع من السِّ السؤال: الضَّ
يف  تلد  ا  أهنَّ صحيح  وهل  أكلُه؟  جيوز 

راً ويف أُخر أُنثى؟ كَ نَةٍ ذَ سَ
ا أكلُه فمباح؛ ألنَّ النَّبيَّ  اجلواب: أمَّ
م  رِ املُحْ تَلَها  قَ إذا  بُع  الضَّ يف  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص 
ا  ، وأهنَّ باحةٌ ا مُ بْشاً، وهذا يدلُّ عىل أهنَّ كَ
راماً مل يكن  من الصيود، ولو كانت حَ
نَةً  راً وسَ كَ نَةً ذَ ا تلد سَ ا أهنَّ . وأمَّ زاءٌ فيها جَ

أُنثى؛ فال علم يل بذلك.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني  
[(٣٨٢/١١)]

* انظر: فتو رقم (٨٢، ٩٢٩)

   

بِّ َأْكُل الضَّ

لـحمِ ) ٤٢ لِ  أَكْ حكمُ  ما  السؤال: 
بموجب  اللٌ  حَ أو  رامٌ  حَ هل  ؛  بِّ الضَّ

ديَّة؟ نَّة املحمَّ السُّ
اجلواب: إنَّ املنصوص عليه رشعاً 
فـي  جاء  -كام  احلنفيَّة  مذهب  فـي 
رِّ املُختـار)-  (التنويـر) وشـارحه (الدُّ
أو  بنابِهِ  يصيد  نابٍ  ذو  ِلُّ  حيَ ال  أنَّه: 
 ، ٍ بُعٍ أو طَريْ بِهِ من سَ لَ خْ ْلَبٍ يصيد بمِ خمِ
؛  والثعلـبُ بُـع  والضَّ احلشـرات،  وال 
من  يَ  وِ رُ وما   ، بُّ والضَّ ناباً،  هلام  ألنَّ 
لِهِ حممولٌ علـى ابتداء اإلسالم قبل  أَكْ

نث   ﴿مث  تعالـى:  قولـه  نزول 
ىث﴾ [األعراف: ١٥٧].

وقال ابن عابدين فـي (حاشيته ردِّ 
َى  ه ملسو هيلع هللا ىلص (هنَ ـَّ املُحتار): «والدليل عليه أن
 ، بَاعِ السِّ نَ  مِ نَابٍ  ذِي  لِّ  كُ لِ  أَكْ نْ  عَ
ِ) رواه مسلم  نَ الطَّريْ ْلَبٍ مِ لِّ ذِي خمِ وكُ
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ُّ فيه أنَّ طبيعة  وأبو داود ومجاعة. والرسِّ
ى  فيُخشَ رشعاً،  مذمومةٌ  األشياء  هذه 
ها،  أنْ يتولَّد من حلمها يشءٌ من طِباعِ
ِلُّ ما  ه حيَ ـَّ م إكراماً لبني آدم، كام أن فيَحرُ
لَّ إكراماً له، ويف (الكفاية): واملؤثِّر  أُحِ
راً يكون  ةِ اإليذاء، وهو طَوْ فـي احلُرمَ
 ، لَبِ أو اخلُبْثِ ، وتارةً يكون باملِخْ بالنَّابِ
؛ كام يف احلرشات  لْقةً وهو قد يكون خِ

» اهـ.  واهلَوامِّ
قول  عىل  تعليقاً  ذلك  بعد  قال  ثمَّ 
الطِّباعُ  تستخبِثُه  ما  «واخلبثُ   :( رِّ (الدُّ
لامء عىل أنَّ املستخبثات  »: «أمجع العُ السليمةُ

؛ وهو قوله تعاىل: ﴿مث  حرامٌ بالنصِّ
نث  ىث  ﴾ [األعراف: ١٥٧]، وما 
؛ لقوله تعالـى:  استطابه العرب حاللٌ
﴿يت رث زث﴾ [األعراف: ١٥٧]، 
 ، وما استخبثه العرب فهو حرامٌ بالنصِّ
جازِ  احلِ أهلُ  استطابتُهم  يعترب  والذين 
لَ  نَزَ الكتابَ  ألنَّ  األمصار؛  أهل  من 
عتَرب أهـلُ  وطِبـوا به، ولـم يُ عليهم وخُ

ـةِ  ـَرورة واملَجاعَ م للضّ البـوادي؛ ألهنَّ
يأكلون ما جيدون» اهـ.

بَّ  ) الضَّ ُرِ عِ األَهنْ ْمَ وذكر صاحب (جمَ
ةَ بقوله:  مَ م أكلُه، وعلَّلَ احلُرْ نَ املُحرِّ مِ
ـة  لألئمَّ خـالفـاً  ـبَاع،  السِّ مـن  ه  ـَّ «ألن

الثالثة». اهـ. 
ـى):  رِ املُنتـقَ وقـال صـاحـب (الـدُّ
هذا  اهـ.  اخلبائث».  من  َّه  ألن تُه  مَ رْ «حُ

هو مذهب احلنفيَّة.
إىل  ذهبوا  فقد  الثالثة  ة  األئمَّ ا  وأمَّ
ويت  رُ بأحاديث  مستدلِّني   ، أكلِهِ لِّ  حِ
عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ كحديث ابن عمر ريض 
اهللا عنهـام -وأصلـه فـي مسلم- قـال: 
 : ـالَ قَ ، فَ بِّ نِ الضَّ ئِلَ عَ (إنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ
يسِ  نَفْ ـدُ  أَجِ فَ ـي،  مِ وْ قَ امِ  عَ طَ نْ  مِ نْ  كُ يَ  ْ ملَ
)، وحديث  هُ مُ رِّ الَ أُحَ لهُ وَ لُّ الَ أُحَ ، فَ ـهُ افُ عَ تَ
ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام، قال: (أُكِلَ 
يفِ  وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ  ولِ  سُ رَ ةِ  ائِدَ مَ ىلَ  عَ بُّ  الضَّ

 .( نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ رٍ رَ و بَكْ ـُ اآلكِلِنيَ أَب
ناية)  وقد أجاب عنها صاحبُ (العِ
ه مـن احلنفيَّـة بـأنَّ (األصلَ أنَّ  وغـريُ
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ـحُ  ـرجَّ ـا يُ ضَ رَ واملُبيـحَ إذا تعارَ احلاظـِ
)، علـى أنَّ املبيحَ يف هذا األمر  رُ احلاظـِ
لٌ بام قبل التحريم. واهللا أعلم.                                   وَّ ؤَ مُ
[فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٥٥٠/٧-٢٥٥١)

   

؟]) ٤٣ بِّ لِ الضَّ السؤال: [ما حكم أَكْ
اجلواب: سمعتُ أيب يقول: ال بأس 
؛ قد أُكِلَ عىل مائدة رسول اهللا  بِّ بالضَّ

ملسو هيلع هللا ىلص.
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨٦/٢)]

   
ْربون(١) بِّ والضَّ َأْكُل الضَّ

بون؟) ٤٤ ْ السؤال: فالضبُّ والرضَّ
اجلواب: ال أعلـمُ أحـداً مـن الناس 

ها.  هَ رِ كَ
س؛  رْ بون: حيوان الحم من فصيلة ابـن عِ ـرْ (١)  الضَّ
 ، زُ رائحةً كرهيةً فـرِ اءٍ أسـود ورمـادي، يُ رَ ذو فـِ
راء). انظر:  يْ رَ نبول) و(الغُ : (الرضَّ ى أيضاً ويُسمَّ
(https://mawdoo3.com)، أطلس احليوانات 

(ص٥٠-٥٢).

[فتاو ابن سحنون  (ص٥٠٨)]

   
بِّ حاللٌ ) ٤٥ السؤال: هل حلمُ الضَّ

؟ أم حرامٌ
، وقد  اجلواب: لـحمُ الضبِّ حاللٌ
نْهَ ملسو هيلع هللا ىلص آكِلَه؛  أُكِلَ والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ينظر، ومل يَ
لِيدِ  الِدَ بْنَ الوَ فقد جاء يف احلديث: (أنَّ خَ
ىلَ  ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ عَ رَ لَ مَ نْهُ دَخَ َ اهللاُ عَ يضِ رَ
، بَّاسٍ الَةُ ابْنِ عَ خَ الَتُهُ وَ يَ خَ هِ ، وَ ةَ ونَ يْمُ مَ

بِهِ  تْ  مَ دِ قَ ْـنُوذاً  حمَ ـبا  ضَ ا  هَ نْدَ عِ دَ  جَ وَ فَ
 ، دٍ نْ نَجْ ثِ مِ ـارِ ةُ بنت احلَ يدَ فِ ـا حَ تُهَ أُخْ
انَ  كَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ سُ بَّ لِرَ تِ الضَّ مَ دَّ قَ فَ
بِهِ  ثَ  َدَّ حيُ تَّى  حَ ـامٍ  لِطَعَ هُ  دَ يَ مُ  دِّ قَ يُ ـامَ  لَّ قَ
هُ  دَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ  رَ وَ أَهْ ، وَ ى لَهُ مَّ يُسَ وَ
ةِ  وَ النِّسْ نَ  مِ ةٌ  أَ رَ امْ الَتْ  قَ فَ  ، بِّ الضَّ إىلَ 
ا  ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ مَ سُ نَ رَ ْ ربِ : أَخْ ورِ ضُ احلُ
ـولَ اهللاِ،  سُ ـا رَ بُّ يَ وَ الضَّ تُنَّ لَـهُ هُ مْ دَّ قَ
الَ  قَ  ، بِّ الضَّ نِ  عَ هُ  دَ يَ اهللاِ  ولُ  سُ رَ عَ  فَ رَ فَ
ـا  ـبُّ يَ امٌ الضَّ ـرَ : أَحَ لِيـدِ دُ بْـنُ الْوَ الـِ خَ
ـنْ  كُ لَكِنْ لَـمْ يَ : ال، وَ ـالَ ـولَ اهللاِ؟ قَ سُ رَ
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 : الِدٌ الَ خَ . قَ هُ افُ ينِ أَعَ دُ أَجِ ي، فَ مِ وْ ضِ قَ بِأَرْ
نْظُرُ  ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ تُهُ وَ لْ أَكَ هُ فَ تُ رْ َ رتَ اجْ فَ

.( إِلَـيَّ
 [ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٨/١٢)

   

من ) ٤٦ الرشع  كمُ  حُ ما  السؤال: 
هل  ؟  بِّ الضَّ لِ  أَكْ يف  نظركم  وجهـة 
َّني أر البعض  ؟ ألن رامٌ هو حاللٌ أم حَ
أعلم  وال   ، رامٌ حَ َّه  بأن يقول  النَّاس  من 

. امً كْ يف ذلك حُ
بِّ حالل ال بأس  اجلواب: أكلُ الضَّ
َّه ثبت ذلك عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن  به؛ ألن
هاهنا مسألةٌ أُحبُّ التنبيه عليها، وهو 
ء يف احلصول عىل  أنَّ بعض الناس يُيسِ
ا تعذيباً بالغاً يمكن  هبَ بَّان؛ بأنْ يُعذِّ الضُّ
إدراكها بدونه، ومعلومٌ أنَّ اإلنسان إذا 
ل إىل مقصودِه من  كان يمكنه أن يتوصَّ
جيوز  ال  فإنَّه  بيشءٍ أسهل  البهائم  هذه 
لـه أنْ يستعمل مـا هو أصعب؛ لقـول 

 ، ةَ تْلَ نُوا القِ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ
دَّ  لْيُحِ وَ  ، ةَ بْحَ الذِّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ
)؛ فمثالً  تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ ، وَ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ أَحَ
من  ب  الضَّ استخراج  يمكن  كان  إذا 
ه بالنار؛  ه باملاء فإنَّه ال جيوز إخراجُ رِ حْ جُ
مـن  لـه  ـةً  وأذيَّ أملـاً  أشدُّ  النـار  ألنَّ 
قِ  املاء، وإذا كان يمكن أنْ يُصادَ بالبُنْدِ
ر  صاص- فإنَّه ال يصاد باحلَجَ -أي بالرَّ
ـرَ ربام يقتلُـه، وإذا  ونحـوه؛ ألنَّ احلَجَ
مَ  رَّ حمُ يكـون  فإنَّـه  رِ  احلَجَ تْلِ  بقَ مات 

 . قيذٌ َّه وَ ؛ ألن لِ األَكْ
حيصل  أنْ  جيب  اإلنسان  أنَّ  واملهمُّ 
بَّان وعىل غريها ممَّا أباح اهللا عزَّ  عىل الضُّ
ِلُّ له  ، وال حيَ وجلَّ بأسهل طريقٍ ممكنٍ

أنْ يتَّبعَ األصعب مع إمكان األسهل.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣٨٣/١١)

   
َأْكُل َلْحم ِخْنزيٍر َجْهًال

السؤال: رجلٌ أكلَ حلمَ خنزيرٍ ) ٤٧
بعد  رجلٌ  إليه  جاء  ثمَّ  يعلم،  ال  وهو 
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حلمُ  بأنَّه  له:  وقال  األكل  من  انتهى  أن 
م عىل  ، وحلم اخلنزير كام نعلم حمرَّ خنزيرٍ

املسلمني، فامذا عليه أنْ يفعل؟
ذلك  جتاه  يشء  يلزمه  ال  اجلواب: 
ه حلم  ـَّ وال حرج عليه؛ لكونه ال يعلم أن
واحلذر  ي  التحرِّ يلزمه  وإنَّام  خنزير، 

يف املستقبل.
وباهللا التوفيق، وصلَّـى اهللا عىل نبيِّنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٧٣٢٢) ]

   
َأْكُل اَحللُّوف

فـي ) ٤٨ بكـثرة  يوجـد  السؤال: 
حيـوانٌ  وضواحيهـا  ـال  سَ كَ مديريـة 
»، وقـد أشكل علينا  لُّوفُ ـى «احلَ يُسمَّ
للخنزيـر،  بالنسبة  احليـوان  هذا  نـوع 
فبحثنا فـي الكتب عن حكمه الرشعي 
واختلف  فيه،  رصحياً  نصا  نجد  فلم 
ال  َّه  ألن أكله؛  لُّ  حيُ فبعضهم  لامء،  العُ
م أكله؛  رِّ عالقة له باخلنزير، وبعضهم حيُ

لوجود مشاهبة بينه وبني اخلنزير فيعتربه 
هذا  توضيح  فرجاؤنا  فصيلته،  من 
يف  احليوان  هذا  صورة  وتوجد  األمر. 
كتاب (املُنْجِد يف اللُّغة) باسم اهللوف، 
السودان:  يف  عندنا  يدعى  وهو  باهلاء، 

احللوف باحلاء. 
فـي  احللوف  كلمة  تطلق  اجلواب: 
مرص علـى اخلنزير، وال نـدري أتطلق 

عليه يف السودان أم ال؟ 
وكالم السائلني يستفاد منه أنَّ هناك 
احتامالً ألنْ يكون من فصيلته أو نوعه. 
لامء  عُ عند  هـي  حقيقته  معرفـة  وإنَّ 
لامء الرشيعة، فننصح  احليوان ال عند عُ
للسائلني أن يستفرسوا عـن نوع هـذا 
احليوان من أهل اخلربة يف علم األحياء. 
أنْ  يوجب  يـن  الدِّ فـي  االحتياط  وإنَّ 
ال يؤكل حتَّى يقـول أهل اخلربة كلمتهم 

فيه.
د أبو زهرة (ص٧٠٤)] [فتاو الشيخ حممَّ
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رورة اَألْكُل من حلِم اِخلرتيِر حال الضَّ

لِ من ) ٤٩ كمُ األَكْ السؤال: [ما حُ
حلم اخلنزير عند االضطرار؟]

كمسلمني  علينا  الواجب  اجلواب: 
أنْ نؤمن إيامناً جازماً أنَّ اهللا سبحانه ما 
م علينا إالَّ  أحلَّ لنا إالَّ الطيِّب، وما حرَّ

مث  زث  رث  يت   ﴿ اخلبيث؛ 
يف  ىف  يث  ىث  نث 
[األعراف:  لك﴾  اك   يق  ىق 
١٥٧]. وهـو سبحانـه حكيـم فـي كلِّ 
هناهم  أو  عباده  به  أمر  ما  وكلُّ  أفعاله، 
أمرهم  وصـالح  خلريهم  هـو  إنَّام  عنه 
، حتَّى ولـو غابـت هـذه  حلكمةٍ بالغـةٍ
احلكمة عـن العباد، فواجبنا أنْ نُطيـعَ 
األمـر اإلهلي، نعبد اهللا سبحانه حـتَّى 
القارصة  البرشيَّة  مداركنا  تصل  مل  وإنْ 
ومع  ونواهيه،  أوامره  فـي  اهللا  حلكمة 
ذلك وبالنسبة للحم اخلنزير، فإنَّ حلم 
دٌ  لألمراض،  اخلنزير ضارٌّ باألبدان، مولِّ
من  حيمل  ه  ـَّ أن ذلك  لألخالق؛  دٌ  فسِ مُ

لْميَّة  العِ بالتجربة  ثبت  ما  امليكروبات 
ا ال متوت يف أقىص درجات احلرارة  أهنَّ
والغليان، فتنتقل إىل اإلنسان الذي يأكلُه 
يستطيع  ال  قد  كثريةٍ  بأمراضٍ  فتصيبه 
(التينيا)  كميكروب  منها،  التخلُّص 

وغريها، هذا من الناحية اجلسميَّة. 
ا من الناحية النفسيَّة واألخالقيَّة؛  أمَّ
فإنَّ من املعروف أنَّ خصائص احليوان 
قـد تنتقـل إلـى اإلنسـان باألكل منه، 
ة، وأنَّه  سَّ ةِ واخلِ دَ واخلنزير معروف بالبَالَ
، وهذه الصفات  ثاهُ ة عىل أُنْ َ ريْ عديم الغَ

ةُ ال يرضاها اإلسالم ألتباعه. اخلَسيسَ
ا حالة االضطرار التي أباح اهللا فيها  أمَّ
عليه؛  اهللا  م  رَّ حَ ما  يتناول  أنْ  للمضطرِّ 
؛  ةِ صَ مَ باملَخْ الكريمة  اآلية  دهتا  حدَّ فقد 
ةِ أنْ  صَ مَ أي املجاعة، فأبيح يف حالة املَخْ
دِّ خممصته؛  م عليه لرَ رِّ يأكلَ املُسلِمُ ما حُ

ىث  نث  مث  ﴿زث  تعاىل:  قال  فقد 
لك﴾  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 
[املائدة: ٣]؛ أي غري مائل إلثمٍ يتجاوز به 
 :ق، وقال تعاىل يف اآلية األخر مَ سدَّ الرَّ
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ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم    ﴿
نَّة  ري﴾ [البقرة: ١٧٣]. وقد بيَّنت لنا السُّ
حني  تكون  إنَّام  احلالة  هذه  أنَّ  رة  املُطهَّ
اهللا،  أحلَّها  التي  األطعمة  مجيع  تنعدم 
ةُ وال جيدُ املسلمُ يف  صَ مَ فإذا حدثت املَخْ
قيمُ فيه طعاماً وال رشاباً من  البلد الذي يُ
لٍ أو غريها، إالَّ الطعامَ  قْ مٍ أو بَ بَنٍ أو حلَ لَ
لَ  يأكُ أنْ  له  بيحُ  يُ اإلسالم  فإنَّ  م؛  رَّ املُحَ

. غري باغٍ وال عادٍ
فقـد رو أحـمد والطـربانـي عن 
أبـي واقـدٍ اللَّيثيِّ ريض اهللا عنه قـال: 
يبُنَا  ضٍ تُصِ ا بِأَرْ ولَ اهللاِ، إِنَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ (قُ
 : الَ قَ نَ املَيْتَةِ؟ فَ ِلُّ لَنَا مِ امَ حيَ ، فَ ةُ صَ مَ املَخْ
ئُوا  تَفِ ْ ْ ختَ ملَ وا وَ تَبِقُ غْ ْ تَ ملَ وا وَ طَبِحُ ْ تَصْ ا ملَ إِذَ

ا).  َ مْ هبِ أْنَكُ شَ الً فَ قْ هبا بَ
بُوح، وهو  واالصطباح: هو أكل الصَّ
بُوق،  ، واالغتباق: هو أكل الغَ هنا الغداءُ
وهو هنا العشاء. وقد ذكر الشوكاين يف 
بَنِ  بُ اللَّ ْ بوح رشُ (نيل األوطار) أنَّ الصَّ
الغني-  -بفتح  بُوق  والغَ النهار،  ل  أوَّ
مِال  استُعْ ثمَّ  النهار،  آخر  اللَّبن  بُ  ْ رشُ

[ومعنى]  والعشاء،  للغداء  األكل  يف 
من  تقتلعوا  مل  إنْ   : الً قْ بَ هبا  ختتفئوا  مل 
م عن أكل  نيكُ الً تأكلونه فيُغْ قْ األرض بَ
وفق  لُوا  فكُ أي:  هبا)  م  (فشأنُكُ  ، املَيْتَةِ
م مع امليتة، أي إنْ مل جتدوا  مقتىض حالِكُ
غري امليتةِ فكلوا منها الضطراركم لألكل 

منها إذا مل جتدوا غريها.
أنَّ  الرشيف:  احلديث  من  ويؤخذ 
ِلُّ تناولُه إالَّ يف حالة  م ال حيَ الطعامَ املُحرَّ
االضطرار، وأنَّ حالة االضطرار ال تكون 
، ومل جيدوا أيَّ طعام  ةِ صَ مَ إالَّ عند املَخْ
أو  حلامً  اهللا؛  أحلَّها  التي  األطعمة  من 

بقالً أو غريمها من أنواع األطعمة.
ويف اعتقادنا أنَّ هذه احلالة ال توجد 
األيَّام،  نِ يف هذه  املُدُ معيشة من  يف أي 
 . ٌ بَنيِّ واحلَرامُ   ٌ بَنيِّ فاحلاللُ  ذلك  ومع 
رة،  نَّة املُطهَّ ا السُّ وحالةُ االضطرار بيَّنَتْهَ
أمامَ  مسؤولٌ  دِينِه،  عىل  أمنيٌ  واملسلمُ 

بِّه، واهللا اهلادي إيل سواء السبيل. رَ
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٢٨/٢-٢٣٠)]
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َأْكُل َلْحم اِخلرتيِر للتََّداوي

لُ حلم ) ٥٠ السؤال: هـل جيـوزُ أَكْ
نزيرِ للتَّداوي بِهِ؟ اخلِ

اجلواب: يقول اهللا تبارك وتعاىل يف 
سورة البقرة: ﴿ ىف يف  ىق يق 
يلام  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك 
ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم 

مي ني  ىي يي ﴾ [البقرة: ١٧٣].
ويقول تعاىل يف سورة املائدة: ﴿ خل
ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل   

من  خن  حن  جن  يم  
جي  يه  ىه  مه  جه   ين  ىن 
ٰرٰى  ٰذ   يي  ىي  مي  خي  حي 

﴾ [املائدة: ٣].  

ويقول تعالـى فـي سورة األنعـام: 
ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  ﴿مم 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 
جح  مج  حج  هتمث  مت  خت  حت  جت 
 ﴾ مس  خس  حس  جس   مخ  جخ  مح 

[األنعام: ١٤٥].
ويقول تعاىل يف سورة النحل: ﴿ىك 
ام  يل  ىل  مل  يك 
مم رن  زن من نن ىنين ٰى ري زي 
خئ﴾  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي 

[النحل: ١١٥].
ومن هذه النصوص القرآنية الكريمة 
نفهم بوضوح أنَّ اهللا تبارك وتعاىل قد 
ة،  نصَّ عىل حتريم حلم اخلنزير أكثر من مرَّ
يْنِه فـي األكل،  وهذا يدلُّ علـى حتريم عَ
التحريم  وهذا   ، بَحْ ذْ يُ مل  أو  حَ  بـِ ذُ سواء 
ـم والغضاريف؛  حْ يشمل اللَّحـم والشَّ
ة، وقد أمجعت  وهي العظام الليِّنة الطريَّ
ة اإلسالميَّة عىل حتريم حلم اخلنزير،  األمَّ
ومن ينكر هذا يكون منكراً ألمرٍ ثابتٍ يف 
ين ال شكَّ فيه وال ريب يف تصديقه. الدِّ

وال جيوز التداوي بلحم اخلنزير؛ ألنَّ 
هناك من األدوية ما يقوم مقامه، بل ما 
يف  كان  وإنْ  اخلنزير،  حلم  من  خريٌ  هو 
، ولقد قال رسول اهللا  حلم اخلنزير خريٌ
مَ  رَّ تِي فِيامَ حَ اءَ أُمَّ فَ لْ شِ ْعَ ْ جيَ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ ملَ
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ا). يْهَ لَ عَ
دٍ سأل  يْ وَ يَ أنَّ طارقَ بن سُ وِ ولقد رُ
امَ  ر، وقال له: (إِنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلَمْ
اءٌ  دَ َا  إِهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  لَهُ  الَ  قَ فَ اءِ،  وَ لِلدَّ ا  هَ نَعُ أَصْ

.( اءٍ وَ تْ بِدَ لَيْسَ وَ
أكلَ  أنَّ  احلديث  الطبُّ  أثبت  ولقد 
لـحم اخلنزير يُسبِّب أكثر مـن مرض، 
ث يف اجلسم متاعب خمتلفة، وثقاتُ  دِ وحيُ
األطبَّاء يقولون اليوم إنِّه ال يوجد أيُّ 
ين  مة يف الدِّ لُه أشياء حمرَّ دواء يف العامل تدخُ
يقوم  عنه  بديل  ويوجد  إالَّ  اإلسالميِّ 
منه،  املقصود  الغرض  ويؤدِّي  مقامه، 
ز مـن ارتكاب  فعلـى املسلم أنْ يتحرَّ
املعصية. ومـن يُطِع اهللا ورسوله فقـد 

 . فاز فوزاً عظيامً
[يسألونك يف الدين واحلياة (٤٦٢/١-٤٦٣)] 

   

اَألْطِعَمُة املَْقِليَّة بُدْهٍن ُقلِـَي فيه 
َلْحُم ِخرتيٍر

األحيان ) ٥١ بعضَ  لُ  آكُ السؤال: 

ب  ، وطبـعـاً أجتـنـَّ بمـطعـم الطَّـلَـبـةِ
مات، ولكنْ أحياناً أطلبُ بطاطا  املُحرَّ
ة  ليا، رأيتُ ذات مرَّ قْ يْضاً مَ ليَّة، أو بَ قْ مَ
ي يف نفس  لـِ قْ لِ تَ مَ ةَ عىل هذا العَ القائِمَ
 ، هُ نْهَ كُ أدري  ال  حلم  مع  يْضاً  بَ الزيت 
؛  نزيـرٍ ـنٍ بأنَّه حلـمُ خِ تيقِّ بْـهُ مُ ولكنِّي شِ

مُ أكلُ البَيْضِ والبطاطا؟ فهل حيرُ
لِـيَ  نْتَ أنَّ طعاماً قُ اجلواب: إذا تيقَّ
بْلُ  نْ قَ لِـيَ فيه مِ يْتٍ قد قُ نٍ أو زَ مْ يف سَ
جاز  وإالَّ  منه،  لْ  تأكُ فال  ؛  نزيرٍ خِ حلمُ 

لك األكلُ منه.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٧٢٩٠)]

   

اْسِتْعماُل ُدْهِن اِخلرتيِر يف املَُعلَّبات

كـمُ استعـاملِ ) ٥٢ السـؤال: [مـا حُ
ةِ  دَ بْ الزُّ مثل  لَّبات؛  املُعَ يف  نزيرِ  اخلِ ـنِ  دُهْ

؟] بَنِ واللَّ
أنَّ  مـنْ  ـُقُ  التـحـقّ جيـب  اجلـواب: 
سـات التـي تقـوم  اجلـمعـيَّات واملـؤسَّ
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فـي  تستعملُ  واللَّـبَن  بْدة  الزُّ بتعليب 
اخلنزير،  نَ  هْ دُ املعلَّبات  تلك  صناعة 
د ذلك لنا فيجبُ اجتناب كلِّ  وإذا تأكَّ
ه تلك الرشكات واجلمعيَّات؛  نْتِجُ ما تُ
لِّـه، والتنبيـه  نزيرِ كُ للقطع بتحريم اخلِ
علـى تلك الرشكـات برتك استعـامل 
ـنِ اخلنزيـر فـي كـلِّ مصنوعاهتـا،  هْ دُ
واستبدال املعلَّبات التي تضطرُّ إىل دُهنِ 
 ئِها بمعلَّبـات أخـر دَ اخلنزيـر ملنع صَ
ال تصدأ؛ كاألملنيوم والبالستيك، وما 
ذلك،  يف  صون  املتخصِّ لامء  العُ يعرفه 
مَ اهللا علينا -نحن املسلمني-  وكام حرَّ
ه  ـَّ حلم اخلنزيـر، وبَنيَّ لنـا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن
مَ  رُ وحَ فيه،  التجارةُ  علينا  مَ  رُ حَ سٌ  نَجِ
علينا استعاملُ أيِّ يشءٍ منه، وعىل من 
يعلم شيئاً يف ذلك من أفراد الشعب أنْ 
ر ليحفظوا  عَ بالتنبيه عىل أُويل األَمْ يُسارِ
وا بينه وبني  ولُ عىل الشعب كرامته، وحيَ

ه. ما يرضُّ
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٣٠/٢)]

   

مِ ) ٥٣ حْ مُ أكلُ شَ رُ السؤال: هل حيَ
هِ؟ مِ مُ أكلُ لَـحْ رُ نزيرِ كام حيَ اخلِ

اجلواب: نـصَّ القرآن الكريم فـي 
ثالث آيات علـى حتريم حلـم اخلنزير، 
أجزائه،  بجميع  اخلنزير  حتريمُ  واملرادُ 
اللَّحـمُ  ـصَّ  خُ وإنَّام  الشحـم،  ومنهـا 
ما  أهمُّ  َّه  ألن اآليات؛  هذه  يف  ر  كْ بالذِّ
وسائر  املذبوح،  احليوان  من  به  عُ  نتفَ يُ
أجزائه كالتَّـبَعِ له، عىل أنَّ اسم اللَّحم 
فاً ما يؤكل من احليوان، وال  رْ رادُ به عُ يُ
ظْم، فكان النصُّ عىل حتريم  يتناول العَ

. مِ حْ اللَّحم نصا عىل حتريم الشَّ
صُ يف األكل من حلمه أو  وال يُرخَّ
مل  بأنْ  االضطرار،  حالة  يف  إالَّ  شحمه 
؛  واهُ سِ قَ  مَ الرَّ به  دُّ  يَسُ ما  اإلنسان  جيد 
رِ الذي يدفع  دْ فيباح له التناول منه بالقَ
به عن نفسه غائلة التلف، غـري راغب 
ر  دْ ستطيبٍ له، وال متجـاوزٍ القَ فيـه مُ
الذي تندفع به الرضورة، وهذا معنى 

قوله تعاىل: ﴿مم رن زن من نن ىن 
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يي﴾  ىي  ني  مي  ريزي  ٰى  ين 
[البقرة: ١٧٣].

ـعـلَـمُ أنَّ املـسلـمـني  ومـن هـذا يُ
باحُ  يُ ال  األجنبيَّة  البالد  يف  املوجودين 
نزيرِ أو شحمه؛ لعدم  هلم أكلُ حلمِ اخلِ
ـقِ  مَ الرَّ دِّ  سَ إلمكان  إليه،  االضطـرار 
واألسامك  والطُّيور  اللُّحوم  من  بسواه 
واحلالل  يِّ  ناعِ ن الصِّ مْ والزيوت والسَّ

من الطعوم. واهللا أعلم.
[فتاو رشعية، حسنني خملوف (رقم ٦٣)]

   

ـم ) ٥٤ ـحْ ـكـمُ شَ السـؤال: [مـا حُ
اخلنزير؟ ال سـيَّام وأنَّه بلغنـا عن بعـض 

لُّ ذلك.]  لامء العرص حِ عُ
ة األربعة  اجلواب: الذي عليه األئمَّ
لْم هو حتريم شحمه تبعاً  ة أهل العِ وعامَّ
ـرطُبـيُّ  للحـمـه، وحـكـاه اإلمـام القُ
ـة  مـة الشـوكانـي إجـامعَ األُمَّ والعـالَّ
َّه إذا نُـصُّ علـى حتريم  اإلسالميَّة؛ ألن
لَـى بالتحريـم؛  األرشف، فاألدنـى أَوْ

م عند اإلطالق؛  م تابع للَّحْ حْ وألنَّ الشَّ
متَّصلٌ  َّه  وألن والتحريم؛  النهي  ه  فيعمُّ
لقة؛ فيحصل به من الرضر  به اتِّصال خِ
َّه  ه، وهو اللحم؛ وألن قِ ما حيصل بمالصِ
قـد ورد فـي األحاديث الصحيحة عن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مـا يـدلُّ علـى حتريـم 
ة  ـنـَّ والسُّ أجـزائـه،  بجميـع  اخلنزيـر 
ـح معنـاه، ولـم  ـر القرآن، وتُوضِّ تُفسِّ
ولو  نعلم،  فيام  أحدٌ  هذا  فـي  خيالف 
فرضنا وجود خالفٍ لبعـض النـاس، 
فهو خالفٌ شاذٌّ خمالفٌ لألدلَّة واإلمجاع 

الذي قبله، فال يلتفت إليه.
رواه  ما  ذلك  يف  السنَّة  يف  ورد  وممَّا 
الشيخان البخاري ومسلم يف الصحيحني 
عن جابر ريض اهللا عنه (أَنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
: إِنَّ اهللاَ  الَ قَ ؛ فَ تْحِ مَ الفَ وْ طَبَ النَّاسَ يَ خَ
املَيْتَةِ  رِ وَ مْ يْعَ اخلَ مْ بَ يْكُ لَ مَ عَ رَّ ولَهُ حَ سُ رَ وَ
...) احلديث، فجعل  نَامِ األَصْ يرِ وَ نْزِ اخلِ وَ
اخلنزير قرين اخلمر وامليتة، ومل يستثن 
شحمه، بل أطلق حتريم بيعه، كام أطلق 
نصٌّ  وذلك  وامليتة،  اخلمر  بيع  حتريم 
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يف  واألحاديث  كلِّه،  حتريمه  يف  ظاهر 
ذلك كثرية...

واهللا املسؤول أن يوفِّقنا مجيعاً للفقه 
عوة  يف دينه، والنُّصح له ولعباده، والدَّ
إليه عىل بصرية؛ إنَّه جواد كريم. والسالم 

عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز 
[(١١/٢٣-١٢)

   
السؤال: قضية تشغل بال كلِّ ) ٥٥

ا وأمريكا أليِّ  ه إلـى أوروبّ مسلم يتوجَّ
؛ وهو: كيف يتسنَّى له أن يعرف  غرضٍ
م له أو يشرتيه، جيب  قدَّ الطعام الذي يُ
أن يكون خالياً من دهن اخلنزير، الذي 
يستخدم بكثرة يف املجتمعات الغربية؟ 
كيف يضمـن أنَّ ما يأكلـه هو حسب 
دية؟  نَّة املحمَّ الرشيعة اإلسالميَّة، والسُّ
ف األغلبية  وقال: إذاً ماذا يمكن أن تترصَّ
ُمُّ عدداً  يف هذه الظروف؟ هذا سؤال هيَ
هم الظروف إىل احلياة  كبرياً ممَّن تضطرُّ

للعمل  سواء  الغربيَّة؛  املجتمعات  يف 
أو التعليم.

سامحة  إلـى  السؤال  هبذا  ه  ونتوجَّ
الشيخ/ عبد العزيز بـن عبد اهللا بن بـاز 
واإلفتاء  العلميَّة  البحوث  هيئة  رئيس 
الكثريين  لرييح  واإلرشاد؛  والدعوة 
من أبنائنا املبتعثني إىل اخلارج، والذين 
كثرت تساؤالهتم حول هذا املوضوع، 
حالتهم  أنَّ  إىل  ذهب  البعض  أنَّ  حتَّى 
الرضورات  وأنَّ  رضورة،  حالة  هذه 
بيـحُ املحظـورات، أم أنَّ ذلك أمـر ال  تُ
هناك  وأنَّ  اإلسالميَّة،  الرشيعة  ه  بيحُ تُ
لوالً أُخر غري النزول علـى حكم  حُ

الرضورة؟
الكاتب  لألخ  أشكرُ  إينِّ  اجلواب: 
اهتاممه هبذه املشكلة، وبحثه عن حلِّها، 
كلمة  يف  تساؤله  عن  أجيب  أن  وأودُّ 
موجزة، وأسأل اهللا أن ينفع هبا، فأقول:
املبتعث  الطالب  أنَّ  شكَّ  ال  أوالً: 
إىل اخلارج يواجه مشكالت عديدة؛ يف 
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مطعمه ومرشبه، ودخولـه وخروجـه، 
وأدائـه للعبـادات التـي افرتضهـا اهللا 
عليه، وهو فوق ذلك حمفوف بمخاطر 
ض الشاب للفتن ودعاة  عظيمة؛ إذ يتعرَّ
الضـالل، وأربـاب املُجـون، وجنـود 
املنظامت الغربيَّة والرشقيَّة، وال عاصم 
فال  وهلذا  اهللا؛  رحم  من  إالَّ  ذلك  من 
ينبغي للطالب املسلم أن يرتك الدراسة 
فـي بلده ويسافر إىل اخلارج؛ فيعرض 
نفسه هلذه األخطـار العظيمة، والفتن 

الكبرية.
ت البالد إىل سفر أُناس  ا إذا اضطرَّ أمَّ
ة ال توجد  معيَّنني لدراسة علوم خاصَّ
يف اململكة، وال غريها من بالد املسلمني، 
من  طائفة  تار  خيُ أن  ينبغي  ذلك  فعند 
م ألحكام  هْ ين والفَ ل والدِّ قْ أرباب العَ
يف  العلوم  تلك  ون  يتلقَّ ثمَّ  اإلسالم، 
واحلذر،  احلَيْطة  مع  وجودها،  أماكن 
ة املراقبة واملتابعة، وبعد هناية هذه  وشدَّ

الدراسة يعودون فوراً إىل بالدهم.
عليمٌ  وتعاىل  سبحانه  اهللا  إنَّ   : ثانياً

ومـا  خبريٌ بام ينفعهم  بأحـوال عباده، 
هم، وقد أنزل علـى عبده ورسوله  يرضُّ
د ملسو هيلع هللا ىلص رشيعة اإلسالم التي جاءت  حممَّ
، وأنَّه  رت من كلِّ رشٍّ ، وحذَّ بكلِّ خريٍ
مات للرضر املوجود  م املُحرَّ رَّ سبحانه حَ
ا علمـوه وما لـم  فيهـا علـى العباد ممـَّ

يعلموه.
لـحم  مـات:  املحـرَّ تلك  مـن  وإنَّ 
اخلنزيـر، الذي قـد دلَّ علـى حتريمـه 
لامء املسلمني، نَّة، وإمجاع عُ الكتاب والسُّ

قال تعالـى: ﴿  ىف يف ىق يق 
اك لك مك﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقال 

تعاىل: ﴿  مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري 
خئ حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي 

 مئ هئ جب حب ﴾ [األنعام: ١٤٥]، 

وفـي احلـديث املتَّفـق عليـه: (إِنَّ اهللاَ 
 ، املَيْتَـةِ وَ  ، ـرِ مْ اخلَ يْـعَ  بَ مَ  ـرَّ حَ ولَهُ  سُ رَ وَ
)؛ فـدلَّ القـرآن  امِ نـَ األَصْ يـرِ وَ ـنْزِ اخلِ وَ
والسنَّة علـى حتريم حلم اخلنزير، وعىل 

لامء. ذلك أمجع العُ
لامء رمحهم اهللا تعاىل:  قال بعض العُ
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علـى  ة  األُمَّ أمجعت  فقد  اخلنزير  ا  وأمَّ
حتريم مجيع أجزائه. ا.هـ. واهللا تعاىل إنَّام 
مٍ عظيمة يعلمها هو،  كَ م اخلبائث حلِ حرَّ
ه، ولو اتَّضح لبعض  يَتْ عىل غريِ فِ وإنْ خَ
م من حتريم  كَ اخلَلْق بعضُ األرسار، واحلِ
ْفَى عليهم  اهللا لبعض األشياء، فإنَّ ما خيَ

أكثر.
واحلكمة فـي حتريم اخلنزيـر -واهللا 
أعلم-: ما يتَّصفُ به من القذارة التي 
املاديَّة  واألمراض  األرضار  تصاحبها 
ـة؛ ولـذلك أشـهـى غـذائـه  واملعنـويَّ
القـاذورات والنجاسات، وهو ضـارٌّ 
ة  فـي جـميـع األقاليم، وال سيام احلارَّ
حلمـه  ـل  وأَكْ بالتجربـة-،  ثبت  -كام 
الوحيدة  ة  ودَ الدُّ وجود  أسبـاب  مـن 
يف  سيِّئاً  تأثرياً  له  إنِّ  ويقال:  القاتلة، 
أهل  حال  هلذه  ويشهد  ة،  َ ريْ والغَ ة  فَّ العِ

البالد الذين يأكلونه.
وقد وصل الطبُّ احلديث إىل كثري 
من احلقائق التي تثبت إصابة كثري من 
يتعذر  بأمراض  اخلنزير  لـحم  متناويل 

عـالجهـا، ومـع أنَّ الطـبَّ احلـديـث 
ل إىل تشخيص أرضار أكل  ر توصَّ املتطوِّ
لـحم اخلنزيـر، فقـد يكون مـا خفـي 
فيه مـن األرضار ومل يصل إليه الطبُّ 

أضعاف أضعافها.
ثالثاً: إنَّ لألكل من احلالل والطيِّب 
من املطاعم أثراً عظيامً يف صفاء القلب، 
واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كام أنَّ 
األكل من احلرام يمنع قبوهلا؛ قال تعاىل 

عن اليهود: ﴿جغ مغ جف حف خف 
حل  مكجل  لك  خك  حك  مقجك  حق  مف 
خل  حم  جم  هل  مل  خل 
[املائـدة:  يل﴾  ىل  مل 
٤١-٤٢] أي: احلرام، ومن كانت هذه 
وأنَّى  قلبـه؟  اهللا  ـر  يطهِّ كيـف  صفتـه 
ا النَّاسُ إِنَّ  ـهَ يستجيب له؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: (أَيُّ
رَ  إِنَّ اهللاَ أَمَ يِّباً، وَ بَلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ اهللاَ طَ
 : اَىلَ عَ الَ تَ قَ ، فَ لِنيَ سَ رَ بِهِ املُرْ نِنيَ بِامَ أَمَ مِ املُؤْ

يي  ىي  ني  مي  زي  ري    ﴿
[املؤمنـون:  جب﴾  هئ  مئ  خئ  جئحئ 
يب  ىب  ﴿نب   : اىلَ عَ تَ الَ  قَ وَ  ،[٥١
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ىتيت  نت  مت  زت  رت 
[البقــرة:  ىث﴾  نث  مث  زث  رث 
ـرَ  فَ السَّ طِيلُ  يُ ـلَ  جُ الرَّ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ  .[١٧٢
ءِ  امَ السَّ إِلَـى  ـهِ  يْ دَ يَ دُّ  مُ يَ بَـرَ  أَغْ عَـثَ  أَشْ
 ، امٌ رَ هُ حَ مُ طْعَ مَ ، وَ بِّ ا رَ ، يَ بِّ ا رَ : يَ لُ وُ قُ يَ
 َ ذِ غُ وَ  ، امٌ رَ حَ هُ  بَسُ لْ مَ وَ  ، امٌ رَ حَ هُ  بُ َ رشْ مَ وَ

؟). هُ ابُ لَ تَجَ أَنَّى يُسْ امِ فَ رَ بِاحلَ
م، فإنَّ الواجب  لم ما تقدَّ : إذا عُ رابعاً
عىل املسلم أن يتَّقيَ اهللا سبحانه وتعاىل 
مات، وأنْ ال يضـع  ويكفَّ عـن املحرَّ
يطيع  أن  فيه  يستطيع  ال  موضعاً  نفسه 
اهللا ويلتزم أحكامه، وال ينبغي للمسلم 
أن يضع نفسه هذا املوضع، ثم يلتفت 
لامء، ويقـول: أريـد حـال مـن  إلـى العُ
أنَّ  ذلك  املشكلة؛  هلذه  اإلسالم 
اإلسالم  رأي  بأخذ  ـلُّ  َ حتُ إنَّام  املشكلة 
جانب  إمهال  ا  أمَّ جوانبها،  مجيع  فـي 
أو التساهل فيه، وحماولة األخذ بجانب 

. واحد فقط، فإنَّه ال جيدي شيئاً
: ال جيوز للطالب املبتعث أن  خامساً

ا احللول  يأكل شيئاً من حلم اخلنزير، أمَّ
الكلمة  صاحب  يطلبها  التي   األخر
ما  إىل  -باإلضافة  ا  فإهنَّ إليها،  املشار 
سبحانه  اهللا   تقو من  تنبعث  م-  تقدَّ

وهو يقول: ﴿ رن زن من نن ىن ين 
ٰى ري زي مي ني ىي﴾ [الطـالق: 

.[٢-٣
ويـر الشاهد ما ال يـر الغائب، 
وما أرخص الدهون يف بالد املسلمني، 
ويستطيع املبتعث نقل حاجته معه منها، 
أو أن تُرسل إليه، أو أن جتتمع مجاعة من 
املبتعثني وهييئوا ألنفسهم املآكل املناسبة 
املباحة رشعاً؛ كاألسامك ونحوها، ولو 
احتاج األمر أن يذبحوا ألنفسهم، وما 
له  ة ينبغي حتمُّ حيصل يف ذلك من املشقَّ

يف سبيل مرضاة اهللا، وعدم الوقوع فيام 
حرم.

أبناء  يوفِّق  أن  اهللا  أسأل  وختامـاً؛ 
م، والتزام رشيعته،  املسلمني لطاعة رهبِّ
مكائد  من  واحلذر  بأحكامه،  والعمل 
، وهو سبحانه  أعدائه، إنَّه سميعٌ قريبٌ
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اهلادي إلـى سواء السبيل، وصلَّـى اهللا 
وآله  د،  حممَّ ورسوله  عبده  عىل  وسلَّم 

وصحبه أمجعني.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز 
[(٢٣/٢٣-٢٩)

   

اِحلْكَمُة من َتْحرمي َلْحم اِخلرتيِر

ةُ فـي حتريم ) ٥٦ مَ كْ السؤال: ما احلِ
لـحم اخلنزير؟ ويقول البعض: إنَّه إذا 
يكون  لـحمه  فإنَّ  نظيفاً  غذاءً    تغذَّ
ـيا أو خالـياً من األمـراض، فهل  صحِّ

هذا صحيح؟
اجلواب: جـاء فـي التعليـق علـى 
الكريم،  القرآن  تفسري  فـي  (املنتخب 
الذي نرشه املجلس األعلـى للشؤون 
املرصية،  األوقاف  بوزارة  اإلسالميَّة 
تعاىل:  قوله  تفسري  -عند   (١٤٥ ص 
حم﴾  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
[املائدة: ٣] -، يف بيان احلكمة يف حتريم 
ضٌ لإلصابة  رَّ عَ ه مُ ـَّ أكل حلم اخلنزير: أن

يلِيَّات التي تصيب  بعددٍ كبريٍ من الطُّفَ
اإلنسان، وأمهها:

ى  املُسمَّ اهلَديب  لـي  األوَّ احليوان   -١
«األنتديـوم كـوالي» املسبب للزحار، 
ومصدره الوحيد لإلنسان هو اخلنزير، 
يصيب  ال  مهنيا  مرضـاً  يكـون  ويكاد 
وذبحه  اخلنزير  برتبية  املشتغلني   سو

وبيع حلمه.
يف  ويَّة  واملِعَ يَّة  بِدِ الكَ الوشائع   -٢
ة وشيعة األمعاء  الرشق األقىص، وخاصَّ
الكبرية «فاسيلوبس بوسكاي» الواسعة 
األمعاء  ووشائع  الصني،  يف  االنتشار 
الصغرية التي تصيب اإلنسان يف البنغال 
بِدِ الصينية  وبورما وآسام، ووشيعة الكَ
«كاورنوكس سينتسز» املنرشة يف الصني 
واليابان وكوريا عىل اخلصوص، ويعترب 
هلذه  الرئييس  اخلازن  العائل  اخلنزير 
ة الديـدان األولـى  يليَّات، وخاصَّ الطُّفَ
التي تنطلق فيه لتقيض دورة حياهتا يف 
عوائلها األخر حتَّى تصيب اإلنسان، 
ه  وحدَ اإلنسان  يف  فمقاومتها  مَّ  ثَ نْ  ومِ
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ال تكفي.
يطيَّـة  الرشَّ اخلنزيـر  لـحم  دودة   -٣
أن  هلا  الطبيعيَّة  والدورة  «تيناسوليوم»، 
تنتقل بويضاهتا من اإلنسان إىل اخلنزير، 
يف  مثانية  ديداناً  نَّتُها  أجِ تكون  حيث 
اللحم  هذا  آكل  إلـى  تنتقل  ثمَّ  حلمه، 
يطيَّة البالغة يف أمعائه  فتنمو الدودة الرشَّ
يف  خطرية  غري  إصابة  وهذه  وهكذا، 
املعتاد، وتشبه يف ذلك دودة حلم البقر 
يطيَّة «تنياسا جيناتا»، ولكن دودة  الرشَّ
البقر  حلم  دودة  دون  تنفرد  اخلنزير  حلم 
لها النعكاس هذه الدودة  بخصائص تؤهِّ

انعكاساً جزئيا.
ا ابتالع اإلنسان للبويضات بيده  أمَّ
ث، أو بارتداد  ثة، أو مع طعامه امللوَّ امللوَّ
قطع الدودة املثقلة بالبَيْض، أو البَيْض 
نفسه، من األمعاء إىل املعدة، حيث يفقس 
عضالت  يف  الريقات  وتنترش  البَيْض 
، كثرياً  املصاب، مسبِّبةً أعراضاً شديدةً
أو   ، املخَّ أصابت  ما  إذا  قاتلةً  تكون  ما 
النخاع الشوكي، أو القلب، أو غريها 

من األعضاء الرئيسية، واإلصابة هبذه 
تكاد  ال  اخلطرية  ومضاعفاهتا  الدودة 
فُ يف البالد اإلسالميَّة، حيث حيرم  تُعرَ

أكل حلم اخلنزير.
احللزونيَّـة  ـة  الشعريَّ الـدودة   -٤
«تريكتيال سبريالس» وأعراضها اخلطرية 
مرتتِّبة عىل انتشار يرقاهتا يف عضالت 
شديدة  هبا  اإلصابة  وأعراض  اجلسم، 
ة، وآالم  عة، منها اضطرابات معويَّ متنوِّ
روماتيزمية، وصعوبة التنفس، والتهاب 
املـخِّ والنُّخـاع الشـوكـي، واألمراض 
ذلك  علـى  املرتتِّبة  ليَّة  قْ والعَ العصبيَّة 
التسمم، ويف اإلصابات القاتلة حتدث 
الوفـاة بني األسبوعني الرابع والسادس 

يف معظم األحوال.
واخلنزير هو املصدر الوحيد إلصابـة 
اإلنسان هبذا املرض الوبيل إالَّ يف املناطق 
هي  املرض  ومواطن  الشامليَّة،  طبيَّة  القُ
وأمريكا  املتَّحدة،  والواليات  أوروبا، 
لتجنُّب  نِيَة  املُضْ واملحاوالت  اجلنوبيَّة، 
يَّة،  هذا البالء برتبية اخلنازير بطريقة صحِّ
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وفحـص ذبائحهـا، ومعاجلـة حلومهـا 
يَة من  ْدِ بوسائل باهظة التكاليف غري جمُ
الناحية العمليَّة، ويكفي يف الداللة عىل 
ذلك أنَّ الواليات املتَّحدة األمريكيَّة هبا 
العامل  يف  اإلصابات  عدد  أمثال  ثالثة 
ط نسبة اإلصابة فـي  أمجع، وأنَّ متوسِّ
والياهتا املختلفة   هو  ١٦ %، مع الوثوق 
كثرياً،  احلقيقة  من  أقلُّ  الرقم  هذا  بأنَّ 
وأنَّ نسبـة إصابـة اخلنزير بـه بني ٥%،  

و٢٧ % .
نَ اخلنزير  هْ ويزادُ عىل هذا كلِّه: أنَّ دُ
خمتلفٌ متاماً يف درجة تشبُّعه عن الزيوت 
والدهون احليوانيَّة األخر، فصالحيته 
وينصـح  كبري،  شكٍّ  موضـع  للغذاء 
احليويَّة  الكيمياء  عامل  «رام»  األستاذ 
نوبل،  جائزة  عىل  احلاصل  الدانمركي 
ثبت  حيث  تناوله،  عىل  املداومة  بعدم 
ه من أهمِّ ما يُسبِّب حىص  ـَّ بالتَّجربة أن
املـرارة، وتصلُّب الرشايـني، وبعـض 

.أمراض القلب األخر
رضر  فـي  كر  الذِّ أهل  قاله  ما  هذا 

األكل من حلم اخلنزير، ومن هنا نطمئنُّ 
سبحانه  اهللا  حكمة  إىل  االطمئنان  كل 
يف حتريم أكله، وهكذا تكشف العلوم 

عن أرسار الترشيع.
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة الفتو باألزهر (رقم ٣٢٢)]

   
مَ ) ٥٧ لَـحْ اهللاُ  مَ  رَّ حَ ملـاذا  السؤال: 

نزير يف القرآن؟ اخلِ
بيحُ لنا ما يشاء،  اجلواب: املُلْكُ هللا، يُ
إالَّ  شيئاً  اهللاُ  مَ  رَّ حَ وما  يشاء،  ما  م  رِّ وحيُُ
نعرف،  مل  أم  عرفنا  سواء   ، ٌّ مُرضِ َّه  ألن
وقد ذكر األطبَّاء الكثري من أرضار حلم 

اخلنزير. واهللا تعاىل أعلم.
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ١٥٥١)]

   

مَ حلمُ اخلنزير؟) ٥٨ رِّ السؤال: ملاذا حُ
م فـي  رِّ اجلواب: إنَّ حلم اخلنزير حُ
اهللا  قول  وهو  القرآن،  بنصِّ  اإلسالم 



١٤٦

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

تعاىل يف سورة البقرة: ١٧٣﴿ىف يف 
مك﴾.  لك  اك  يق  ىق 
ملسلمٍ  األحوال  من  بحال  يباح  وال 
كان،  شكل  بأيَّ  شيئاً  منه  يتناول  أن 
حالة  يف  إالَّ  مطبوخ،  غري  أو  مطبوخاً 
صيانة  فيها  يتوقَّف  التي  الرضورات 
حياة الشخص عىل تناوله؛ كام لو كان 
سـواه؛  طعامـاً  جيـد  وال  مفازةٍ،  فـي 
بيـحُ  تُ وراتُ  ُ (الرضَّ أنَّ  لقاعـدة  وفقـاً 
التـي  القاعـدة  وهـي  املَحظُـورات)، 
بفتح  اإلسالميَّة  الرشيعة  فيها  جاءت 
لظـروف  تة  املؤقَّ االستثنائيَّـة  احللـول 
الرشيعة  ألنَّ  نظراً  عارضة؛  استثنائيَّة 
لكلِّ  ر  تقرِّ واقعيَّة،  رشيعة  اإلسالميَّة 
وتستدعيه  تستلزمه  ما  احلياة  يف  حالة 

من حلول وتدابري.
فإىل جانب املبادئ الثابتة واألحكام 
ة يف احلياة العاديَّة فتحت  األصليَّة العامَّ
الرشيعة بابَ احللول والتدابري االستثنائيَّة 
وهي  ة،  العاديَّ غري  للحاالت  املوقوتة 
الظروف االستثنائيَّة املعربَّ عنها بقاعدة 

رة يف القرآن  (الرضورات)، وهي املقرَّ
التي  السابقـة  اآلية  فـي  بقوله  العظيم 

جاءت بتحريم امليتـة واخلنزيـر: ﴿مم 
رن زن من نن ىن ين ٰى ري ﴾ [البقرة:

 .[١٧٣ 
ويقول اهللا سبحانه يف موطـن آخر 

جه  ين   ﴿ مـات:  املحرَّ تـلك  ذكـر  بعـد 
يف  يرد  ومل   .[١١٩ [األنعام:  مه﴾ 
خـاصٌّ  تعليلٌ  الرشعيَّـة  النصـوص 
لتحريم حلم اخلنزير -كام ورد يف حتريم 
التعليل  ولكن   ،- مثالً وامليرس  اخلمر 
مات  املحرَّ حتريم  يف  ورد  الذي  العام 
دُ  يُرشِ ونحومها  واملشارب  املآكل  من 
إىل حكمة التحريم يف اخلنزير، وذلك 

التعليل العامُّ هو قول اهللا تعاىل: ﴿يت 
ىث﴾  نث  مث  زث  رث 
بعمومه  يشمل  فهذا   ،[١٥٧ [األعراف: 
ه  ـَّ أن ويفيد  اخلنزير،  حلم  حتريم  تعليل 
معدود يف نظر الرشيعة اإلسالميَّة من 

مجلة اخلبائث.
راد هبا: ما  واخلبائث يف هذا املقام يُ
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أو  ته،  صحَّ يف  اإلنسان  حلياة  فسادٌ  فيه 
ماله، أو يف أخالقه، فكلُّ ما تكون مغبَّته 
وعواقبه وخيمة من [إحد] النواحـي 
ة يف حياة اإلنسان، دخل يف عموم  اهلامَّ

اخلبائث.
وقد أثبتت االكتشافات الطبيَّة فـي 
تْ  فَ هـذا العصـر احلديث الـذي اكتُشِ
فيه عوامل األمراض وخفايا اجلراثيم 
ة أنَّ اخلنزير يتولَّد من حلمه فـي  الضارَّ
دودة  يأكلـه  الذي  اإلنسـان  جسـم 
خطرية، توجد بذرهتا فـي حلم اخلنزير، 
وال تنشب فـي أمعاء اإلنسان بصورة 
قابلـة للطـرح بالعـالجـات الطـاردة 
لديدان األمعاء، بل تنشب تلك الدودة 
ـة ضمـن عضـالت اإلنسـان  اخلنزيريَّ
بصورة عجز الطبِّ إىل اليوم عن ختليص 
اإلنسان منها بعد إصابته، وهي خطرة 
ـى (تـريشـني)  عـلـى حـياتـه، وتـسمَّ
(Trichine)، ومن هنا ظهرت حكمة 

حتريم حلم اخلنزير يف اإلسالم.
وقـد جـاء فـي موسوعـة (الروس 

اخلبيثـة  الـدودة  هـذه  إن  الفرنسيـة): 
وتتجه  اإلنسان،  إىل  تنتقل  (الرتيشني) 
العضالت،  يف  تتوضع  ثم  القلب،  إىل 
واحلنجرة  واجلَنْب  الصدر  يف  ة  وخاصَّ
والعـني، واحلجـاب احلاجـز، وتبقـى 
تها يف اجلسم سنني  أجنَّتها حمتفظة بحيويَّ

عديدة.
هـذا  عنـد  الوقـوف  يمكـن  وال 
يمكـن  بـل  التعليل،  فـي  االكتشاف 
للعلم الذي اكتشف فـي اخلنزير هذه 
اآلفة أن يكتشف فيه يف املستقبل آفات 

أخر مل تعرف بعد.
ومن ثمَّ ال يُقبل يف نظر اإلسالم من 
يزعم أنَّ تربية اخلنزير األهلية يف العرص 
 ، عاهُ رْ احلارض بالطرق الفنِّيَّة املراقبة يف مَ
بالقضاء  كفيلة  ومأواه،   ، بيـتِهِ مَ ويف 
أنَّ  بيَّنَّا  ملا  فيه،  اآلفة  هذه  جرثومة  عىل 
طلَقٌ وغريُ  نصَّ الرشيعة يف التحريم مُ
هناك  تكون  أن  املمكن  ومن  علَّل،  مُ
مضار أخر للحم اخلنزير لـم تعرف 
نفسها  آفة (الرتيشني)  كانت  كام  بعد، 
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العصـر  فـي  اكتشافهـا  قبـل  جمهولـة 
احلديث.

إذا  ه  ـَّ أن ظَ  لْحَ يُ أن  جيب  ه  ـَّ أن علـى 
أمكنت العناية يف تربية اخلنزير بصورة 
وقت  فـي  فيه  اآلفة  هلـذه  مزيلـة  فنِّيَّة 
مراكز من  كثرية  أمكنةٍ  أو  مكان،  أو 
احلضارة وعواصمها فـي العالـم، فإنَّ 
ذلك غري ممكن يف مجيع آفاق األرض، 
فـي مجيع األزمنة، وال تتيرسَّ وسائلـه 
لكلِّ البرش، كام أنَّ هذه العناية الصحيَّة 
ليست  ـة  احلضاريَّ املراكز  فـي  برتبيتـه 
ئةً يف املِئةِ للقضاء عىل هذه اآلفة،  كفيلة مِ
، فام  ئةً فـي املِئةِ وال يتقيَّـد الناس هبا مِ
غنيَّـة  عاصمة  فـي  العناية  مـن  يمكن 
وباريس  كنيويورك  الفنيَّة؛  بالوسائل 
مثـالً، ال يمكـن بذلـه فـي الضواحي 
حني  ، وال سيَّام النائية بني الفالَّ رَ والقُ

ونحوهم.
وحكم الرشيعة جيب أن يكون صاحلاً 
واقياً جلميع الناس فـي مجيع األماكن، 
ولذلك وجب أن يكون التحريم عاما 

. وشامالً
ال  املؤمن  املسلم  الشخص  أنَّ  عىل 
جيوز له رفض حكم الرشيعة إذا مل تظهر 
ذَ  له حكمته؛ ألنَّ هذا يؤدِّي إىل أن يتَّخِ
يْن  َ كلُّ إنسانٍ من عقله وعلمه القارصِ
مقياساً متفاوتاً عن مقياس غريه يف قبول 
أحكام الرشيعة ورفضها ، بل عليه قبول 
والتحريم  التحليل  احلكم الرشعيِّ يف 
متى ثبت وجود النصِّ فيه، سواء أفهم 
ألنَّ  يفهمها؛  مل  أو  ذلك  يف  احلكمة 
من  ظلَّت  األحكام  حكمة  من  كثرياً 
العرص  هـذا  إلـى  الرشيعة  عهد  ل  أوَّ
جمهولة حتَّى اكتشفتها الوسائل العلميَّة 
جتـاه  املكلَّـف  نظـري  وذلك  احلديثـة، 
القوانني الوضعية النافذة عليه، فإنَّ عىل 
كلِّ شخص طاعة القانون، سواء أكان 
أن  بعد  مقتنع  غري  أو  بحكمته  مقتنعاً 
ره الترشيعي؛  يصدر القانون عن مُصدِّ
ألنَّ املفروض أنَّ السلطات الترشيعية 
رُ القوانني قد درست ما حييط  التي تُصدِ
باملوضـوع مـن كلِّ النواحـي املتعلِّقـة 
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واملستقبل،  واحلارض،  واجلامعة،  بالفرد، 
والنواحي املاليَّة، واخلُلُقيَّة، واالجتامعية، 
من  أوسع  ووسائـل  ببصرية،  دراسة 
بصرية الفرد املكلَّف الذي يقيس األُمور 
عـادةً بمقيـاس مصلحتـه، وأهوائـه، 

ورغائبه فقط.
[فتاو مصطفى الزرقا  (ص٢٢٠-٢٢٢)] 

   

ئب  ُبع والثَّعلب والذِّ أكُل الضَّ

بُع ) ٥٩ الضَّ أرأيتَ   : قلتُ السؤال: 
ِلُّ مالكٌ أكلَها؟  ئب هل حيُ والثَّعلب والذِّ
: ال أحبُّ  اجلواب: قال: قال مالكٌ
ئب، وال الثَّعلب،  بُـع، وال الذِّ أكلَ الضَّ
وال   ، اإلنيسَّ وال   ، الوحيشَّ ـرَّ  اهلِ وال 

باع. شيئاً من السِّ
 [(٥٤١/١) نة الكرب [املدوّ

  
َأْكُل الثَّْعَلِب

؟) ٦٠ لَبِ لِ الثَّعْ  يف أَكْ السؤال: ما تَرَ

اجلواب: ال يُعجبني؛ ألنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
 .( بَاعِ نَ السِّ لِّ ذِي نَابٍ مِ لِ كُ نْ أَكْ َى عَ (هنَ
عطاء؛  إالَّ  فيه  صَ  رخَّ أحداً  أعلم  مـا 
ىلَّ فيها؛  لُودها يُصَ هُ قال: ال بأس بجُ فإنَّ
إذا  -؛  مِ رَ احلـَ فـي  دَ -يعني  تُـوْ ا  ألهنَّ

أصابـه عليـه اجلزاء.
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[(٨٨٦/٣-٨٨٧)

   

امٌ ) ٦١ رَ السؤال: هل حلم الثَّعلب حَ
؟ اللٌ أم حَ

بني  خالف  فيه  الثعلب  اجلواب: 
َّه  ه حرام؛ ألن ـَّ لْم، والصواب أن أهل العِ
الم  والسَّ الة  الصَّ عليه  والنبيُّ  بُع،  سَ
هُ  لُ أَكْ فَ بَاعِ  السِّ نْ  مِ نَابَ  ذِي  لُّ  (كُ قال: 
وهو   ، نابٍ ذي  لِّ  كُ عن  وهنى   ،( امٌ رَ حَ
جاج  يور والدَّ من السباع التي تفرتس الطُّ
الصغـرية،  احليوانـات  مـن  ونحوهـا 
ر  نَّوْ طُّ السِّ يفرتسها الثعلب، وهكذا القِ
والقاعدة  يفرتس،  أيضاً  ه  ـَّ ألن ؛  امٌ حـَرَ
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نَ  لُّ ذِي نَابَ مِ مثلام قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ
ذي  لُّ  كُ وهكذا   ،( امٌ رَ حَ هُ  لُ أَكْ فَ بَاعِ  السِّ
اب،  قَ كالعُ به؛  يصيدُ  الطري  من  ْلَب  خمِ
ر، والباز، والفهد، هذه  قْ ق، والصَّ والباشِ
رامٌ  الطُّيور التي هلا خمالب تصيد هبا حَ
ئب،  باع التي تفرتس؛ كالذِّ لُها كالسِّ أَكْ
والكلب،  والفهد،  والنمـر،  واألسد، 

ونحـو ذلك.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز  (املوقع)]

   

ْئِب والثَّْعَلِب واِهلرِّ  ُبِع والذِّ َأْكُل السَّ
وغِريها ِمْن ِسَباِع الُوُحوِش

بُع ) ٦٢ السؤال: وسألته عن أكل السَّ
، وغري ذلك من  رِّ ئْب والثَّعْلب واهلِ والذِّ

باع الوحوش. سِ
لامء يف ذلك،  اجلواب: قد اختلف العُ
ي  فقال طائفة من أهل العلم: حرام؛ لنَهْ
نَ  مِ نَابٍ  ذِي  لِّ  كُ لِ  أَكْ عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ 

. بَاعِ السِّ

 ، حاللٌ لُّها  كُ  :أخر طائفة  وقالت 
. ريمٍ ْ يَ حتَ يُ أَدَبٍ وإرشاد، ال هنَ والنَّهيُ هنَ

لُها  أَكْ أصحابه:  وأكثرُ  مالكٌ  وقال 
ها  بعضَ أنَّ  إِالَّ   ، رامٍ بِحَ وليسَ  مكروهٌ 

ةُ دونَ بعض.  راهَ دُ فيه الكَ يتأكَّ
[فتاو ابن سحنون (ص٥٠٨)]

* وانظر: فتو رقم (١٥٩)
   

السؤال: هناك بعض احليوانات ) ٦٣
كـم اهللا-  التـي تشبـه الكـالب -أعـزَّ
وتعيش يف الغابات، يقوم بعض الناس 
باع، والثَّعالِب،  بأكل حلمها؛ مثل: الضِّ
ر، نرجو اإلفادة هبذا؟ د، والنَّمِ واألَسَ

اجلواب: أخرب النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ ذوات 
كالكالب،   : رامٌ حَ باع  السِّ من  األنياب 
ـد، والنَّمـر، كلُّ هـذه ئب، واألَسَ والذِّ

وفـي  ومؤذية،  مفرتسة  ا  ألهنَّ ؛  حرامٌ
، وفـي احلديث  لِها املضارُّ واملفاسدُ أَكْ
َى  بَّاسٍ ريض اهللا عنهام: (هنَ عـن ابـن عَ
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نَ  لِّ ذِي نَـابٍ مِ ـنْ كُ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ
ـنَ  مِ ْلَـبٍ  خمِ ذِي  ـلِّ  كُ ـنْ  عَ وَ  ، بَـاعِ السِّ

.( ِ الطَّريْ
بُع فألهل العلم فيه كالم:  ا الضَّ وأمَّ
ه أقلُّ من ذوات النَّاب،  ـَّ منهم من ير أن
ـا  ـواري، ويـر أهنَّ بـاع الضَّ ومـن السِّ
بُـع  حـالل، ومنهـم مـن يـر أنَّ الضَّ
ه  لْم كلٌّ له رأيُه واجتهادُ ، وأهل العِ حرامٌ

بُع. يف الضَّ
ئـب،  ـر، والذِّ ـد، والنَّمِ ـا األَسَ وأمَّ
والكلب، وغري ذلك من أنواع الوحوش 

التي تفرتس وهلا ناب، فال تؤكل.
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٤١/١٢)

* وانظر: فتو رقم (٨٢)
   
ْئب َأْكُل َلْحِم الذِّ

ئب ) ٦٤ لُ لـحم الذِّ السؤال: هل أَكْ
؟ بحيث إنَّ بعض الناس  حاللٌ أم حرامٌ
من  يأكلوا  أنْ  املرىض  لبعض  يذكرون 

هذا  عـن  اإلفادة  فنرجو  الذئب؛  حلم 
السؤال.

؛  رامُ حَ ئب  الذِّ لـحم  لُ  أَكْ اجلواب: 
وقـد  ا،  بنَاهبِ املفرتسة  باع  السِّ من  َّه  ألن
لِّ ذِي نَابٍ  لِ كُ نْ أَكْ َى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ (هنَ
)، رواه البخاري، ومسلم،  بَاعِ نَ السِّ مِ
وأبـو داود، والنسـائـي، والرتمـذي، 
وابن ماجه، وعىل هذا فتداوي املرىض 
. وباهللا التوفيق، وصىلَّ اهللا  ه حرامٌ مِ بلَحْ

د وآله وصحبه وسلَّم. عىل نبيِّنا حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٧٠٨٣)]

   

ئب والنَِّمر وُشْرُب َدِمِهما َأْكُل حلم الذِّ

لُ حلم أو ) ٦٥  السؤال: هل جيوزُ أَكْ
ئب والنَّمر؟ نَ الذِّ لٍّ مِ بُ دَم كُ ْ رشُ

لٍّ من  لُ حلم كُ اجلواب: ال جيوزُ أَكْ
مات،  ام من املُحرَّ ئب والنَّمـر؛ ألهنَّ الذِّ
نجـس،  َّه  ألن ام؛  هِ مِ دَ بُ  ْ رشُ جيـوز  وال 
لِّ ذِي نَابٍ  نْ أَكْل كُ ي النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ولنَهْ
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، رواه  ِ نَ الطَّـريْ ْلَبٍ مِ خمِ ، وَ بَـاعِ نَ السِّ مِ
داود،  وأبـو  ومـسـلـم،  البـخـاري، 

والنسائي، والرتمذي، وابن ماجه.
نبيِّنا  عىل  اهللا  وصىلَّ  التوفيق،  وباهللا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٩٤٣٢)]  

   
َأْكُل الَكْلِب

؟) ٦٦ لْبِ لِ الكَ السؤال: ما تر يف أَكْ
، إِالَّ  باعِ ةِ السِّ لَ ـمْ اجلواب: هو من جُ

 . ةُ راهَ دَتْ فيه الكَ دِّ ه قد شُ ـَّ أن
[فتاو ابن سحنون (ص٥٠٩)]

   

اِة  َأْكُل َجنِني الَبَقِر أو الشَّ
َلو َنَزَل َكْلبًا أو ِحَمارًا

ةِ ) ٦٧ رِ البَقَ ننيُ  جَ لَ  زَ نَ لو  السؤال: 
أم  لُ  كَ ؤْ يُ فهل  َاراً؛  محِ أو  باً  لْ كَ اةِ  الشَّ أو 

ال؟
ـه، كـام ال  ةِ نوعِ اجلواب: ال؛ حلُـرمَ

س ولـو كان  رَ ةِ والفَ امرَ لُ جننيُ احلِ يؤكَ
كالمهم:  وظاهر   ، لُ يُؤكَ ما  نوع  من 

ن من ذكاته.  ولو نزل حيا ومتكَّ
[فتاو الكفوري (ص١٠٩-١١٠)]

   
ة َأْكُل حلم الِقطَّ

طَّةِ حرام أم ) ٦٨ السؤال: هل أكلُ الْقِ
مكروه؟

ا من  طَّة؛ ألهنَّ مُ أكلُ القِ رُ اجلواب: حيَ
ذوات األنياب؛ ملا رو أبو داود عن 
َى  ابـن عبَّاس ريض اهللا عنهام قـال: (هنَ
نَ  لِّ ذِي نَـابٍ مِ ـنْ كُ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ
 .( ِ ـريْ نَ الطَّ ْـلَبٍ مِ لِّ ذِي خمِ كُ ، وَ بَاعِ السِّ
(صحيح مسلم، الصيد والذبائح وما 

يؤكل من احليوان، ١٩٣٤). 
نبيِّنا  عىل  اهللا  وصىلَّ  التوفيق،  وباهللا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٤٧٠١)]
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عـن ) ٦٩ أبـي  سـألـتُ  السـؤال: 
ر(١)؟ نَّوْ السِّ

لُه، أليس هو  اجلواب: ال يُعجبني أَكْ
باع؟! يُشبِه السِّ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨٥/٢)]

   

السؤال: اهلرُّ اإلنيسُّ كالوحيشِّ ) ٧٠
أم ال؟

ال  قال:  القاسم  ابنُ  ا  أمَّ اجلواب: 
بٍ قـال: ال بأسَ  هْ ـا ابنُ وَ ، وأمَّ لُ يُؤكَ

 . لِهِ بأَكْ
[فتاو ابن سحنون (ص٥٠٩)]

   

َأْكُل اْبِن ِعْرٍس

ابن ) ٧١ عن  أبـي  سألتُ  السؤال: 
؟ سٍ رْ عِ

شُ بأنيابِه  نْهَ ذُ يَ اجلواب: كلُّ يشء يأخُ
رة. انظر: تاج  نَّوْ ،، واألنثى: سِ رُّ ر: هو اهلِ نَّوْ (١)  السِّ

العروس (٩٣/١٢).

الِبِه  خَ ذُ بمَ باع، وكلُّ يشء يأخُ فهو من السِّ
لَبٍ من  ـْ لِّ ذي خمِ ِيَ عنه من كُ فهو ممَّا هنُ

الطري.
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[(٨٨٧/٣-٨٨٨)

   

َأْكُل الَفــْأِر

ةُ؟) ٧٢ أْرَ لُ الفَ كَ السؤال: هل تُؤْ
التي  األشياء  من  ةُ  أْرَ الفَ اجلواب: 
تْلِها، وقد سبق يف جواب السؤال  رَ بقَ أُمِ
ل(٢) أنَّ هذا يدلُّ عىل التحريم، فال  األوَّ
فـي  سبق  الذي  والدليل  لُها،  أَكْ جيوز 
هنا.  به  يُستدلُّ  ل  األوَّ السؤال  جواب 
وباهللا التوفيق، وصلَّـى اهللا علـى نبيِّنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٩٩)]

   
؟ ) ٧٣ أْرِ لِ الفَ السؤال: سألتُ عن أَكْ

(٢)  انظر: الفتو رقم (٧٥) (أكل احليَّة).
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ها  ـأْر؟! سامَّ اجلواب: مـن يـأكُل الفَ
ة. قَ يْسِ وَ ول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الفُ رسُ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[(٨٩٥/٣-٨٩٦)

   

أكُل اَحلـيَّـة

يف ) ٧٤ الرشعيُّ  كمُ  احلُ ما  السؤال: 
ـيَّـة؟ لِ احلَ أَكْ

اجلواب: ذهب مجهور الفقهاء إلـى 
اخلبيثة،  اهلوامِّ  من  ا  ألهنَّ احليَّة؛  حتريم 

فتدخل يف قوله تعاىل: ﴿ مث نث  
ىث﴾ [األعـراف: ١٥٧]، وذهــب 
ها،  مُّ ن سُ لِها إذا أُمِ املالكيَّة إىل إباحة أَكْ
ِـلُّ إنْ كانت مقـدوراً عليها إالَّ  وال حتَ
ا إذا كانت غري  ها، أمَّ لْقِ بتذكيتها من حَ
لُّ بقطع يشء منهـا  مقـدور عليهـا فتَحِ
تعاىل:  لقوله  يد؛  كالصَّ بموهتا  ل  جِّ عَ يُ

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  ﴿مم 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 

جت حت خت مت هتمث حج مج جح مح 
جخ مخ جس  حس خس مس ﴾ [األنعام: 
١٤٥]، واللجنة تر األخذ هبذا. واهللا 

أعلم. 
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٥٢/١٠-٥٣)

   
لُ احليَّـةَ إذا مل ) ٧٥ السؤال: هل يأْكُ

ها؟ مَّ َفْ سُ خيَ
اجلواب: (األصلُ يف األشياء اإلباحة 
إالَّ ما دلَّ الدليل الرشعي عىل حتريمه)، 
د  والتحريم كام يُستفاد من النَّهي املتجرِّ
عـن القرائن التي ترصفه عـن داللتـه 
من  التحريم  يُستفاد  كذلك  األصليَّة، 
األمر بالقتـل، واحليَّـة من الدوابِّ التي 
رَ بقتلها، فعن عائشة ريض اهللا عنها  أُمِ
سٌ  ـمْ قالـت: قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (خَ
 ، يَّةُ احلَ  : مِ رَ احلَ وَ لِّ  ِ احلْ يفِ  تَلْنَ  قْ يُ قُ  اسِ وَ فَ
لْبُ  الْكَ وَ  ، ةُ ـأْرَ الْفَ وَ  ، عُُ ـقَ َبْ األْ ابُ  الْغـُرَ وَ
ا). رواه أمحد (٣٣/٦،  يَّ دَ احلُ ، وَ قُورُ الْعَ
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.(٨٧
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٩٩)]

   
يلِ ) ٧٦ السؤال: هل جيوز أكلُ حلم الفِ

عَى؟ ع واألفْ دَ فْ والضِّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا. 
مُ تنـاولُ لـحوم كلٍّ مـن الفيل،  رُ حيَ

دع، واألفعى. فْ والضِّ
َّه من ذوات األنياب  ا الفيل؛ فألن أمَّ
و هبا علـى غريها.  دُ القويَّة التي قد تَعْ

انظر: (مغني املحتاج ١٤٩/٦).
ي النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عن  دع؛ فلنَهْ فْ ا الضِّ وأمَّ
تْلِها، واألكلُ ال يكون إالَّ بالقتل؛ عن  قَ
عبد الرمحن بن عثامن ريض اهللا عنهام: 
عٍ  دَ فْ ضِ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أَلَ  سَ بِيْباً  طَ (أنَّ 
نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  اه  نَهَ فَ اءٍ؟  دَوَ يفِ  ا  هَ لُ ْعَ جيَ
حه  تْلِها) رواه أبو داود (٥٢٦٩)، وصحَّ قَ

النوويُّ يف (املجموع  ٣٤/٩).
ا من الفواسق التي  ا األفعى؛ فألهنَّ وأمَّ

تْلِها وإتالفها؛ ملا فيها  رَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقَ أَمَ
ها  من األذ، ولو كانت تؤكلُ ملا سامَّ
ـامَ  الم بالفواسق، ولَ الة والسَّ عليه الصَّ
يقول  اقتنائها؛  من  ومنع  بإتالفها  رَ  أَمَ
اخلطيب الرشبيني رمحه اهللا: «ألنَّ األمر 
نْعٌ من  تِه، ومَ كِرَ إسقاطٌ حلُرمَ بقتل ما ذُ
انتهى.  اقتناؤه»  جلاز  أُكِلَ  ولو  اقتنائه، 
(مغني املحتاج ١٥١/٦). واهللا أعلم. 
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٥٩٠)]

   

َأْكُل اَحليَِّة َوالَعْقَرِب 

السـؤال: سألـتُ أبــي عـن ) ٧٧
ب؟  قْرَ لِ احليَّـة والعَ أَكْ

قِي  اجلواب: قـال ابن سـريين: يَسْ
لِمَ ما فيه  ياق. ولو عَ ْ ابنُ عمرَ ولده الرتِّ

. قاهُ ما سَ
رب؛ وذلك  قْ قال أيب: أكرهُ احليَّة والعَ
، واحليَّات هلا ناب. َةٌ أنَّ العقرب هلا محُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٣/٢)]
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علَم ) ٧٨ حٌ لـم يُ السؤال: رجلٌ فالَّ
ه شيخاً  لَدِ ه وال صالتُـه، وإنَّ فـي بَ دينـُ
الثَّعـابنيَ  ـلُ  أكُ يَ يَ  قِ وبَ إجـازةً  أعطـاهُ 
طْلُبُ  تِهِ ويَ نْ فِالحَ ل عَ ، ونَزَ بَ قارِ والعَ
ةُ عليه أم ال؟ قَ دَ وزُ الصَّ ؛ فهل جتُ هُ قَ زْ رِ

اخلبائثِ  لُ  أَكْ هللا،  احلمد  اجلواب: 
بإمجاع  رامٌ  حَ قارب  والعَ احلَيَّاتِ  لُ  وأَكْ
لذلك  ال  تَحِ سْ مُ لَها  أَكَ فمن  املسلمني، 
 ، لَ تـِ ، فـإنْ تـابَ وإالَّ قُ فـإنَّه يُستتـابُ
لَها فإنَّه فاسقٌ  ومن اعتقد التَّحريمَ وأَكَ
عاصٍ هللا ورسوله، فكيف يكون رجالً 
لُها بعد  صاحلاً؟ ولو ذَكَّى احلَيَّة لكان أَكْ
ألنَّ  لامء؛  العُ مجاهري  عند  راماً  حَ ذلك 
تَلْنَ يف  قْ قُ يُ اسِ وَ ْسٌ فَ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (مخَ
أَةُ،  دْ احلِ ، وَ بُ رَ قْ العَ ، وَ يَّةُ : احلَ مِ رَ احلَ لِّ وَ احلِ
النَّبيُّ  رَ  فأَمَ  .( ورُ قُ العَ لْبُ  الكَ وَ ةُ،  أْرَ الفَ وَ
م،  رَ واحلـَ ـلِّ  احلِ فـي  ذلـك  تْـلِ  بقَ ملسو هيلع هللا ىلص 
أي  قن؛  يَفسُ نَّ  ألهنَّ ق؛  فواسِ هنَّ  وسامَّ
عليهم،  تَدين  عْ ويَ النَّاس  عىل  جن  ْرُ خيَ
رتز  فال يمكن االحرتازُ منهنَّ كام ال حيُ

وان  دْ عُ فيكـون  ة،  العاديَ باع  السِّ من 
لِّ ذي نابٍ من  دوان كُ هذا أَعظم من عُ

م... .  رَ بَثُ وأَحْ نَّ أخْ باع، وهُ السِّ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٦٠٩/١١-٦١٠)]

* وانظر: فتو رقم (٨٠) 
   

َأْكُل َلْحِم الِقْرد

ةُ، وملاذا؟) ٧٩ دَ رَ لُ القِ السؤال: هل تُؤكَ
د، واألصل  رْ اجلواب: ال جيوز أكلُ القِ
يف ذلك ما ثبت عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من 
لِّ  وكُ باع،  السِّ من  نابٍ  ذي  لِّ  كُ حتريم 
د من ذوات  رْ ْلَبٍ من الطَّري، والقِ ذي خمِ
الناب، ومن األدلَّة ما رواه ابن عبَّاس 
ـولُ اهللاِ  سُ َى رَ ريض اهللا عنهام قـال: (هنَ
لِّ  كُ ، وَ بَاعِ نَ السِّ لِّ ذِي نَابٍ مِ نْ كُ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
). رواه اجلامعة إالَّ  نَ الطَّريْ ْلَبٍ مِ ذِي خمِ

البخاري والرتمذي. 
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٩٩)]
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َأْكُل الِفْئران والثَّعابني والِقَرَدة والَقواِقع

ـلُ ) ٨٠ الســؤال: هــل جيــوزُ أَكْ
ـام،  نَش السَّ ـريان، والثَّعابـني، واحلَ الفِ

لَزونيَّة؟ ة، والقَواقـع  احلَ دَ ـرَ والقِ
ـريان  الفِ ـلُ  أَكْ جيـوزُ  ال  اجلـواب: 
دة؛ ألنَّ  رَ ام والقِ والثعابني واحلَنَش السَّ
َى النَّبِيُّ  نْسها ممَّا يفرتس بنابه، وقد (هنَ جِ
  ،( بَاعِ نَ السِّ لِّ ذِي نَابٍ مِ لِ كُ نْ أَكْ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
ا مستخبثة، وقد قال اهللا تعاىل يف  وألهنَّ

بيـان صفـة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ رث زث 
[األعــراف: ىث﴾  نث   مث 

.[١٥٧ 
ا القواقع احللزونيَّة فيجوز أكلُها؛ أمَّ
ا من صيد البحر، فتدخل يف عموم ألهنَّ
قوله تعاىل: ﴿خل مل ىل يل جم

 حم خم مم﴾ [املائدة:  ٩٦].

وباهللا التوفيق، وصىلَّ اهللا علـى نبيِّنا 
د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ

[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٨٦)]

   

ربان َأْكُل الُغَرْيَراُء(١) اُملسمَّى ِبالضَّ

اء ) ٨١ ـرَ يْ ـرَ كـمُ الغُ السؤال: مـا حُ
املوجودة يف البالد الشاميَّة؟

اجلواب: مل نظفر هبذا االسم يف كتب 
الفقهاء، وإنَّام رأينا يف (خمترص احليوان) 
ها  رَ كَ بان؛ أخذاً من أوصافٍ ذَ ا الرضَّ أهنَّ
 ، ِلُّ حتَ ال  ا  وأهنَّ الغريراء،  فـي  موجودة 

واهللا أعلم. 
[فتاو اخللييل (١٦٨/٢)]

* وانظر: فتو رقم (٤٤)
   

ُبع َأْكُل َلْحِم الُقْنُفذ والثَّْعَلب والضَّ

السؤال: ما احلكم الرشعي يف ) ٨٢
والثَّعْلَب  ذ  نْفُ القُ مـن:  كلٍّ  لـحم  أكل 

بُع؟ والضَّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
رُ :حيوان من آكالت اللُّحوم،  يْ رَ اءُ  أو الغُ رَ يْ رَ (١) الغُ
ر، أسود القوائم قصريها،  نَّوْ هيئته بني الكلب والسِّ
تـان  جدَّ وجهـه  جانبـي  وعلـى  الوجـه،  أبَيْض 

سوداوان. انظر: املعجم الوسيط (٦٤٩/٢).
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عىل سيِّدنا رسول اهللا.
من  كلٍّ  أَكْل  يف  مذهبنا  يف  حرج  ال 
من  ا  ألهنَّ بُع؛  والضَّ لب،  والثَّعْ ذ،  نْفُ القُ
الطيِّبات التي تستطيبها العرب، وقد قال 
اهللا تعالـى: ﴿ىك يك مل ىليل ام مم
رن زن﴾ [املائدة: ٤]؛ فام استطابته 
العرب فـي عادهتـا كان حالالً، ومـا 
م؛ ألنَّ القرآن نزل  رَّ وه خبيثاً فهو حمُ عدُّ
قوله  تفسري  يف  فُهم  رْ عُ فكان  بلغتهم، 

تعالـى: ﴿ زن﴾ هو احلكم.
بُع  لَب والضَّ ا اشتامل كلٍّ من الثَّعْ وأمَّ
يف  كاف  بسبب  ليس  فهذا  أنياب،  عىل 
لامء احليوان-  ا -كام يقول عُ التحريم؛ ألهنَّ
ال تصطاد بناهبا، وإنَّام تقتات عىل فتات 
األنياب  ذوات  من  غريها  يصطاده  ما 
املفرتسـة، فسبب التحريـم ليس فقط 
االشتامل علـى الناب، بل وأنْ جيتمع 
وُ واالصطيادُ به. ولذا ال  دْ مع ذلك العَ
لَب ونحومها؛ لفقد  بُع والثَّعْ م الضَّ ْرُ حيَ

هذين الرشطني.
لِ  وقد استدلَّ فقهاؤنا عىل جواز أَكْ

ر قال:  بُع بام جاء عن ابن أبـي عامَّ الضَّ
 : الَ ؟ قَ يَ يْدٌ هِ بُعُ أَصَ : الضَّ ابِرٍ لْتُ جلَِ (قُ
ـالَ  قَ  . مْ عَ نَ  : ـالَ قَ ا؟  لُهَ آكُ  : لْـتُ قُ  . مْ عَ نَ
 .( مْ عَ : نَ الَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَ سُ الَهُ رَ : أَقَ لْتُ قُ
حديثٌ  هذا  الرتمذي:  عيسى  أبو  قال 
. وانظر: (مغني املحتاج  نٌ صحيحٌ سَ حَ

١٤٨/٦). واهللا أعلم. 
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٥)]

   
َأْكُل الُقْنُفذ والنَّْيص

ذ ) ٨٣ نْفُ القُ لِ  أَكْ كمُ  حُ السؤال: [ما 
والنَّيْص؟]

ك  ـوْ الشَّ ذو  هـو  ـذ  نْفُ القُ اجلواب: 
لَج)، والدليل عىل  عْ ار، وهو (الدَّ صَ القِ
دٍ ال يأكلونه،  حتريمه: اخلبث، وأهلُ نَجْ

لَب. لُه إالَّ الذين يأكلون الثَّعْ وال يأكُ
ك الطِّوال. واسم  وْ والنَّيْص ذو الشَّ

ذ يشمله. نْفُ القُ
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(٢١٢/١٢)



١٥٩

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

   
ذ؟ ) ٨٤ نْفُ السؤال: هل جيوز أكل القُ

أفتونا مأجورين.
اجلواب: اختلف الفقهاء فـي حكم 
يف  حديثٌ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن  وروي  أكله، 
لِه، واهللا أعلم. كُ أكْ رْ حتريمه؛ فاألحوط تَ
د السبيل  [فتاو ورسائل للشيخ حممَّ
(ص٤٨١- ٤٨٢)]

   

يـوان ) ٨٥ لِ حَ كمُ أَكْ السؤال: ما حُ
النَّيْـصِ املعروف؟

لامء رمحهم  اجلواب: قد اختلف العُ
اهللا يف حكمه، فمنهم من أحلَّه ومنهم 
ه حالل؛  ـَّ مه، وأصحُّ القولني أن من حرَّ
)؛ فال  ألنَّ (األصل يف احليوانات احللُّ
مه الرشع، ومل يرد  م منها إالَّ ما حرَّ ْرُ حيَ
يف الرشع ما يدلُّ عىل حتريم هذا احليوان، 
 بالنبات كاألرنب والغزال،  وهو يتغذَّ
وليس من ذوات الناب املفرتسة، فلم 

يبق وجهٌ لتحريمه.

القنافذ،  من  نوع  املذكور  واحليوان 
كٌ  وْ شَ ه  جلدَ ويعلـو  ل،  دُ لْ الدُّ ى  ويسمَّ
ئل ابن عمر ريض اهللا عنهام  طويل، وقد سُ

عن القنفذ، فقرأ قوله تعاىل: ﴿ مم رن زن 
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 
جب حب﴾اآلية [األنعام ١٤٥]، فقال 
شيخٌ عنده: إنَّ أبا هريرة رو عن النبيِّ 
 ،( بَائِثِ نَ اخلَ بِيثٌ مِ هُ خَ ه قال: (إِنَّ ـَّ ملسو هيلع هللا ىلص أن
ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ فقال ابن عمر: (إِنْ كَ

.( الَهُ امَ قَ وَ كَ هُ ، فَ الَ ذَلِكَ قَ
ه  ـَّ فاتَّضح من كالمه ريض اهللا عنه أن
شأن  يف  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أنَّ  يعلم  ال 
القنفذ شيئاً، كام اتَّضح من كالمه أيضاً 
عدم تصديقه الشيخ املذكور، واحلديث 
فه البيهقي وغريه من أهل  املذكور ضعَّ

العلم؛ بجهالة الشيخ املذكور.
لِّه،  ة القول بحِ لم ممَّا ذكرنا صحَّ فعُ
وضعف القول بتحريمه، واهللا سبحانه 

وتعاىل أعلم.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز 
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[(٣٥/٢٣-٣٦)

* وانظر: فتو رقم (١٣١)
   

َقْنُقور َأْكُل الصَّ

السؤال: فضيلـة الشيـخ: مـا ) ٨٦
نْقُور؟ قَ ى بالصَّ لِ ما يُسمَّ كمُ أَكْ حُ

نْقور إيش هو هذا؟  قَ  الشيخ: الصَّ
ل. مْ السائل: دابَّة تكون يف الرَّ

ا من احلرشات  اجلواب: الظاهر أهنَّ
-كام  وهي  مستخبثة،  ا  ألهنَّ مة؛  املُحرَّ
ل،  مْ الرَّ يف  سُّ  نْدَ تَ بَةٌ  يْ وَ دُ األخ-  ذكر 
، إذا حلقها اإلنسان  رٌ معلومٌ حْ ليس هلا جُ
يها  يُسمِّ وهلذا  مل،  الرَّ يف  ت  اندسَّ
يف  تندسُّ  ا  ألهنَّ ة؛  يسَ سِّ الدِّ بعضهم: 
مات؛ لكن جيب  ل، هذه من املحرَّ مْ الرَّ
نًى  أن نعلم أنَّ فيام أحلَّ اهللا تعاىل لنا غِ
عنها، فلو قال قائل: ما هو الدليل عىل 
يأيت  اإلنسان أن  يستطيع  ال  التحريم؟ 
بدليل عىل حتريمها بعينها، فربام يقول 

تعالـى:  قال  كام   ، لُّ احلِ األصلُ  قائل: 
خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  ﴿جع 
باب  من  فيقال:   .[٢٩ [البقرة:  مف﴾ 
الورع واجتناب الشبهات وأن ترتكها 
إىل ما أحلَّ اهللا لك عىل وجه ال شبهة 
هذا  من  بدالً  نقول:  إشكال،  وال  فيه 
؛ ألنَّ الضبَّ حالل. لْهُ با وكُ اطلب ضَ

[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ١٣٣)]

   

َأْكُل الَبْغِل املَُتَولِِّد 
ِمْن ِحَماِر َوْحٍش َوَفَرٍس

ـامرِ ) ٨٧ حِ من  تولَّدَ  لٌ  بَغْ السؤال: 
لُ أم ال؟ ؛ هل يُؤكَ سٍ رَ شٍ وفَ حْ وَ

سٍ  فَرَ بني  لُ  البَغْ تولَّد  إذا  اجلواب: 
 ، صانٍ ، أو بني أَتانٍ وحِ ـامرِ وحشٍ وحِ
بني  دٍ  تـولِّ مُ لُّ  كُ وهكـذا  لُه،  أَكْ جـازَ 
مَ ما تولَّد من  رُ ؛ وإنِّام حَ نيْ باحَ أصلَنيْ مُ
لِ الذي أحد  ؛ كالبَغْ بني حاللٍ وحرامٍ
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(١) املُتولِّد  عِ مْ ، وكالسِّ ٌّ يلِ ـامرٌ أَهْ يْه حِ أبوَ
 (٢) بَـارُ سْ ، واإلِ ئْـبِ بُـع والـذِّ بـني الضَّ
بْعان، واهللا  ئْب والضِّ املُتولِّد من بني الذِّ

أعلم. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٠٨/٣٥)]

* وانظر: فتو رقم (٥، ١١)
   

َنْعَجٌة َوَلَدْت َخُروفًا ِنْصُفُه َكْلٌب 
َوِنْصُفُه َخُروٌف

روفاً ) ٨٨ خَ تْ  لَدَ وَ نعجةٌ  السؤال: 
وهـو  ـروفٌ  خَ ـه  فُ ونِصْ لْبٌ  كَ ـه  فُ نِصْ
ِلُّ  لُه؛ أو حتَ ِلُّ أَكْ ؛ هل حيَ فانِ بالطُّولِ نِصْ

؟ روفِ يَةُ اخلَ ناحِ
ـنْ  ـلُ مِ كَ ؤْ اجلواب: احلمد هللا، ال يُ

دُ  لَ وَ امليم؛  وإسكان  السني،  بكرس  ع:  مْ السِّ  (١)
ة  دَّ ب، فيه شِ بُعٌ مركَّ بُع، وهو سَ الذئب من الضَّ
انظر:  ته.  فَّ وخِ الذئب  وجراءة  هتا،  وقوَّ بُع  الضَّ
احليوان  وحياة   ،(١٨١/١) للجاحظ  احليوان 

الكرب للدمريي (١٥٤٩/٢).
من  يتولَّد  باع  السِّ من  نوع  بار:  العِسْ أو  بار  اإلسْ  (٢)
بُع. انظر: لسان العرب (٥٦٧/٤)،  الذئب والضَّ

.(٩٢/٣) حياة احليوان الكرب

حـاللٍ  ـنْ  مِ دٌ  تولِّ مُ ـهُ  فإنَّ ؛  يشءٌ ذلك 
لَ  األَكْ ألنَّ  يَّزاً؛  ممُ كان  وإنْ   ، وحرامٍ
حُّ  يَصِ وال   ، كِيَةِ التَّذْ بعد  إالَّ  يَكونُ  ال 
االختالط.  ـلِ  ألَجْ هذا؛  مثـل  كِيَةُ  تَذْ

واهللا أعلم. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٠٩/٣٥)]

   

حيوانٍ ) ٨٩ يف  م  قولُكُ ما  السؤال: 
ه؛ [فهل]  مِ رَّ باحِ [األَكْل] وحمُ لَّد من مُ تَوَ
 ، لِ مَ األَكْ َرَّ يؤكل مطلقاً، كان أبوه من حمُ
هِ، أو بالعكس، جاء عىل  باحِ نْ مُ هُ مِ وأُمُّ
أو   ، املُباحِ ةِ  قَ لْ خِ علـى  أو  مِ  رَّ املُحَ ةِ  قَ لْ خِ

كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل رسول اهللا. 
ةِ املباح،  قَ لْ ه وهو عىل خِ لُ ما أُمُّ يُؤكَ
. قال (عج)(٣): ما تولَّد  لُ ه ال يُؤكَ وغريُ

د بن عبد الرمحن  (٣) (عج): أي الشيخ عيل بن حممَّ
ابن علـي أبو اإلرشاد، نور الدين األجهوري،  

املالكي (ت ١٠٦٦هـ). 
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مكروهٍ؛  أو  مٍ  حمرَّ من  وغريه  املباح  من 
؟  نجسـةً أو  طاهرةً  تُه  لَ فَضْ تكون  هـل 
؛ لقوهلم: كلُّ  قُ باألُمِّ لْحَ ه يُ ـَّ والظَّاهر أن

ها بمنزلتها. اهـ.  دُ لَ وَ مٍ فَ حِ ذاتِ رَ
موع): قـيَّـده  قـال فـي (ضـوء الشُّ
؛  مٍ رَّ هم بام إذا مل يكن له صورة حمُ بعضُ
ـامراً  حِ أو  ـالً  بَغْ البقـرةُ  تِ  ـدَ لَ وَ كأن 
كانت  إن  ه  ـَّ أن كام  احتياطاً،  مُ  فيَحـرُ
هبا  قَ  أحلِ مةً  رَّ حمُ هُ  وأُمُّ مباحةً  صورته 

احتياطاً اهـ. 
وقال اخلريشّ يف رشح قوله: (وذكاةُ 
ه): «وهذا إذا كان من  اجلنني بذكاة أُمِّ
فلو  نوعها؛  غري  من  ولو   ، األُمِّ نْس  جِ
ببطْنِ  لٌ  بَغْ أو  شاةٍ،  ببطْنِ  خنزيرٌ  دَ  جِ وُ
بقرةٍ؛ مل يؤكل، بخالف شاةٍ ببطْنِ بقرةٍ؛ 

ا من جنس ذوات األربع». اهـ.  ألهنَّ
(وهذا  قوله:   : يُّ وِ دَ العَ يه  حمشِّ قال 
): «أي بأنْ كان  إذا كان من جنس األُمِّ
؛  ، ولو اختلفَ النَّوعُ جيوز أكلُه مع األُمِّ
 ، لُ دَ خنزيرٌ يف بطْنِ شاةٍ فال يؤكَ جِ فلو وُ
خنزيرةٍ،  ببطْنِ  شاةٌ  دَت  جِ وُ إذا  كام 

لَدَت  ووَ َتْ  ربُ كَ اة  الشَّ تلك  أنَّ  فلو 
نْسِ  نْ جِ َلَتْ مِ لُ أوالدُها حيث محَ فتؤكَ

املأكول». اهـ. 
[فتاو ابن علِّيش  (١٨٩/١-١٩٠)]

* وانظر: فتو رقم (٥)
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ثانيًا: حيوان املــاء:
َأْكُل َحيواِن الَبْحِر

ـر ) ٩٠ يـوان البَحْ السـؤال: هـل حَ
لُّه] حاللٌ أم ال؟ [كُ

اجلواب: (األصلُ فـي حيوان البحر 
)؛ لقوله  لُّ الذي ال يعيش عادة إالَّ فيه احلِ

يل  ىل  مل  ﴿خل  وتعاىل:  سبحانه 
جم حم خم مم﴾ [املائـدة:
الم يف  الة والسَّ  ٩٦]، وقولـه عليـه الصَّ
 .( يْتَتُهُ لُّ مَ ِ احلْ هُ  اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ (هُ البحر: 
سنن الرتمـذي (الطهـارة ٦٩)، سـنن 
النسائـي (املياه ٣٣٢)، وباهللا التوفيـق، 
د وآله وصحبه  وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وسلِّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٥٨٢٨)]

  

لُ يشءٍ ) ٩١ ْـرمُ أَكْ السؤال: هـل حيَ
ر؟ ومـا هـي هـذه  مـن حيوانات البَحْ

احليوانات؟

نْ  مِ يشءٍ  أكـلُ  مُ  ْـرُ حيَ ال  اجلواب: 
حيوانات البحر؛ لعموم قولـه تعالـى: 

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم   ﴿
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 
هت...﴾ [األنعــام:  جت حت خت مت  هب  
١٤٥]، وألنَّ األصل اجلواز حتَّى يثبت 
تعالـى:  قولـه  ولعموم  عنه،  ينقل  ما 

حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
خم مم﴾ [املائدة: ٩٦]، وعموم 
لُّ  ِ هُ احلْ اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: (هُ
 ،(٦٩ الرتمذي (الطهارة  سنن   .( يْتَتُهُ مَ
سنن النسائي (املياه ٣٣٢)، سنن أبـي 
التوفيق،  وباهللا   .(٨٣ (الطهارة  داود 
د وآله وصحبه  وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وسلَّم. 
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١١٨٧٠)]

  

السؤال: قرأتُ يف كتاب أنَّ كلَّ ) ٩٢
لُه، ولكنِّي  ر يمكن أَكْ يشءٍ يعيش يف البَحْ
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سمعتُ أنَّ هناك بعض احليوانات التي 
لُها؛ فهل  ر ال جيوزُ أَكْ تعيش فـي البَحْ
كمُ الرشعيُّ  هذا صحيح؟ وما هو احلُ

ر؟ يْدِ البَحْ يف أَكْل صَ
لُّـه حاللٌ اجلواب: صيـد البحـر كُ
مِني جيوز هلم أن يصطادوا رِ حْ حتَّى للمُ
مل خل    ﴿ تعاىل:  اهللا  لقول  البحر؛  يف 
ىل يل جم حم خم ممىم 
ين﴾  ىن  من  خن  حن  جن  يم  
[املائدة: ٩٦]، فصيـد البحـر هـو ما أُكِلَ 
دَ ميتاً، وظاهر اآلية  جِ حيا، وطعامه ما وُ
؛  ه ال يُستثنى مـن ذلك يشءٌ ـَّ الكريمة أن
يْـد) اسمٌ مفردٌ مضاف، واملفردُ  ألنَّ (صَ
؛ كام يف قوله تعاىل:  املضافُ يفيدُ العمومَ
﴾ [النحل:    

﴿ ٰر ٰى 
١٨]، فإنَّ (نعمة) مفردٌ هنا، ولكن املراد 
هبا العموم، وهذا القول هو الصحيح 
، ال  لَّه حاللٌ الراجح؛ أنَّ صيد البحر كُ
، واستثنى بعض أهل  يُستثنى منه يشءٌ
ساح واحليَّة  ع والتِّمْ دَ فْ لْم من ذلك الضِّ العِ
لُها، ولكن القول  ِلُّ أَكْ إنَّه ال حيَ وقال: 

الصحيح العموم، وأنَّ مجيع حيوانات 
. البحر حاللٌ حيَّةً وميتةً

[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤٢٩/١١)

  

ر ) ٩٣ البَحْ يف  ما  كلُّ  هل  السؤال: 
لُه؟  وزُ أَكْ من احليوانات جيَ

اجلواب: قال اهللا تعالـى: ﴿  خل مل
خم  حم  جم  يل  ىل 
مم﴾ [املائدة: ٩٦]، فصيده: ما يصاد

هُ ميِّتاً، فكلُّه مباح  ظَ فَ فيه، وطعامه: ما لَ
البحر:  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  لقول  ذكاة،  بدون 
). وظاهره:  يْتَتُهُ لُّ مَ ِ هُ، احلْ اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ (هُ
حيا  حاللٌ  صيدٌ  البحر  دوابِّ  كلَّ  أنَّ 

وميِّتاً. 
ففـي  الضفادع؛  بعضهـم  استثنـى 
َى  ملسو هيلع هللا ىلص هنَ النَّبِيَّ  و(املُسند) (أَنَّ  نن)  (السُّ

 .( عِ دَ فْ تْلِ الضُّ نْ قَ عَ
حـرم  مـا  أنَّ  إلـى  بعضهم  وذهب 
ِّ حرم يف البحر؛ ككلب  شبيهه فـي الربَ
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عموم  األصل  كان  وإنْ  يَّاته.  وحَ املاء 
يف  يعيش  ما  إالَّ  البحر  لصيد  اإلباحة 

، واهللا أعلم.  الربِّ
[الفتاو الرشعية يف املسائل الطبيَّة، البن 
جربين (٣٦/٢) - (املوقع)]

  
حيـوانات ) ٩٤ ـلُّ  كُ هـل  السؤال: 

لُها؟ ر جائزٌ أَكْ البَحْ
ماء  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  ئِلَ  سُ اجلواب: 
لُّ  ِ ، احلْ هُ اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ البحـر فقال: (هُ
يْتَة  ). واحلديث يدلُّ علـى مجيع مَ يْتَتُهُ مَ
ساح  لِّها، ويُستثنى من هذا التِّمْ ر كُ البَحْ
مك ساما  دع، وكذا ما لو كان السَّ فْ والضِّ
ذلك،  نحـو  أو  ستخبَثاً  مُ أو  ضارا  أو 
لُه؛ لعموم األدلَّة الدالَّة عىل  فال جيوز أَكْ
كقوله  األطعمة،  هذه  مثل  عن  النهي 

مث  زث  رث  ﴿يت  تعالـى: 
نث ىث﴾ [األعراف: ١٥٧]. وما 
لعموم  إباحتُه؛  فاألصلُ  ذلك،   سو

احلديث. وباهللا التوفيق.
[فتاو ورسائل خمتارة - ابن سبيل (ص٤٨١)]

  
َمك َوُحْكُم الَبْرَماِئيَّاِت ُحْكُم َمْيَتِة السَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: ) ٩٥ النبـي  قـول  السـؤال: 
 ،( يْتَتهُ مَ لُّ  احلِ هُ  اؤُ مَ ورُ  الطَّهُ وَ  هُ رُ  (البَحْ
ك يف النهر أو احلوض أو  مَ هل ميتة السَّ
الربكة طاهرة؟ وما حكم الربمائيَّات؟
الة  اجلواب: قول الرسول عليه الصَّ
وَ  الم عن الوضوء بامء البحر: (هُ والسَّ
كلَّ  يشمل   ( يْتَتُهُ مَ لُّ  ِ احلْ  ، هُ اؤُ مَ ورُ  الطَّهُ
يف  إالَّ  يعيش  ال  يشء  كلُّ  املاء،  ميتات 
سواء  الظاهر،  هذا  طاهرة،  فميتته  املاء 
يرٍ أو يف  دِ ْرٍ أو يف غَ ةٍ أو يف هنَ كَ كان يف بِرْ
غري ذلك، كلُّ يشءٍ يعيش يف املاء فإنَّ 

ميتته طاهرة.
السائل: الربمائيَّة؟ 

ِّ والبحر  ا الذي يعيش يف الربَ الشيخ: أمَّ
دَّ من ذكاته. فال بُ

[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ١٦٤)]
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َمِك التَّْسِمَيُة َعَلى َصْيِد السَّ

صيد ) ٩٦ أرأيتَ   : قلتُ السؤال: 
مك أحيتاج فيه إىل التَّسمية كام حيتاج  السَّ
يف صيد الربِّ إىل التَّسمية عند اإلرسال؟

اجلواب: قال: ال، ومل أسمع من مالكٍ 
فيه شيئاً، ولكن صيد البحر مذكى كلُّه 
ما  التَّسمية  إىل  حيتاج  فإنَّام   ، مالكٍ عند 
يصيده  املجويسَّ  أنَّ   تر أالَ  ى،  يذكَّ

. فيكون حالالً
 [(٥٣٧/١) نة الكرب [املدوّ

  

َمِك ِفي اَحلَرِم املَكِّيِّ َصْيُد السَّ

السؤال: اشــرتيت جمموعــة ) ٩٧
كبـرية مـن األسـامك احليَّة مـن أطفال 
ة من الزمـن علمتُ  ـة، وبعـد مـدَّ كَّ بمَ
أنَّ مصدر هذه األسـامك هـو منطقة يف 
 ، ـة يوجـد فيهـا املـاء اجلـاري دائامً كَّ مَ
فهـل  فيهـا،  األسـامك  هـذه  وتعيـش 
اإلثـم يف تربيـة أو أكل مـا  ـق يب  لْحَ يَ

اشـرتيت من هـذه األسـامك؟

اجلواب: ال جيوز اصطياد الصيد يف 
ك وال غريه. قال شيخ  مَ م؛ ال السَّ احلَرَ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف (جمموع 
يصطـاد  الفتاو) (١١٧/٢٦): «وال 
ك  مَ به صيداً، وإن كان من املاء؛ كالسَّ
يف (الزاد  وقال  انتهى.  الصحيح».  عىل 
صيدُ  حيرمُ  «وال   :(٢٦/٤) ورشحه) 
م». قال ابن قاسم  البحر إن مل يكن باحلَرَ
م؛ رَ باحلـَ كان  «فإن  (احلاشية):  فـي 
واحـد،  غري  بـه  جـزم  ه،  صيدُ مَ  ـرُ حَ
حه يف التصحيح وغريه،  والشارح  وصحَّ
فيـه  التحريم  ألنَّ  وغريهـام؛  والشيـخ 

للمكان» انتهى.
ِـلُّ للسائـل صيـد هذه  فعليه؛ ال حيَ
م، وال  األسامك التي تعيش يف ماء باحلَرَ
الَ  م: (وَ لُها؛ لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلَرَ أَكْ

)، واهللا أعلم. هُ يْدُ رُ صَ نَفَّ يُ
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٤٤، ١٢٤٥) - (املوقع)]
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َبَكة َمك بالشَّ َصْيُد السَّ

يـدِ ) ٩٨ صَ ـكـمُ  حُ السـؤال: [مـا 
ة؟] بَكَ ك بالشَّ مَ السَّ

ول يف صيد  اجلواب: سمعتُ أيب يقُ
ة: ال بأس به، ليس فيه  بِكَ مك بالشَّ السَّ
و أحبُّ إيلَّ من نبع احلىص. اختالف، وهُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨١/٣)]

  

َمك اُملَصاِد بواِسَطِة ُدوَدٍة َأْكُل السَّ

التي ) ٩٩ ودة  الدُّ كمُ  حُ ما  السؤال: 
مُ هبا الشقى؛ يقصد هبا: اآللة التي  تُطْعَ
نَّارة)،  ى: (السِّ ك، وتُسمَّ مَ يُصاد هبا السَّ
ودة؛  الدُّ هبذه  سمكةً  الصيادُ  صاد  ثمَّ 

ك؟ مَ لُ السَّ فهل جيوز أَكْ
مكة.  السَّ تلك  أكلُ  جيوز  اجلواب: 
د  وباهللا التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٦٤٧١)]

  

َعاِم إَِليِه َمِك بِإْلَقاِء الطَّ َصْيُد السَّ

مكُ ) ١٠٠ السؤال: قلتُ أليب: السَّ
ـادُ  يُصَ ؛  عَ جيتمِ حـتَّى  الطَّعامُ  لـه  لْقَى  يُ

. بذلكِ
يكـون  أن  إالَّ  بـأس؛  ال  اجلواب: 

؛ فإينِّ أكرهُ أن يُصادَ باملَيْتَة. يْتةً مَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨١/٣)]

  

ْعق الَكْهربائي صيُد األْسَماك بالصَّ

يـدِ ) ١٠١ ـكـمُ صَ السـؤال: مـا حُ
باء؟ رُ هْ ـامك بالكَ األَسْ

الـوسيـلـة  هـو  الصيـد  اجلـواب: 
األساسية التي يتم هبا احلصول علـى 
األسامك، واألصل فـي صيد األسامك 

؛ لقوله تعالـى: ﴿خل مل ىل  لُّ هو احلِ
مم﴾  خم  جمحم  يل 
ـك  مَ السَّ فـي  واألصـلُ   ،[٩٦ [املائـدة: 
؛ حلديث أيب هريرة ريض اهللا عنه:  لُّ احلِ
وَ  : (هُ الَ ، قَ رِ بَحْ نِ الْ ئِلَ عَ أَنَّ  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ
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) رواه اإلمام  يْتَتُهُ لُ مَ الَ احلَ ، وَ هُ اؤُ ورُ مَ الطَّهُ
مالك يف (املوطَّأ)، واإلمامان الشافعي 
اق وابن  وأمحد يف (املسند)، وعبدالرزَّ
وأصحاب  فـي (املُصنَّف)،  يْبـة  شَ أبـي 
وابن  يمة،  زَ خُ وابن  األربعة)،  (السنن 
بَّـان، واحلاكـم فـي (صحاحهـم)،  حِ

حه اإلمام البخاري. وصحَّ
ولصيد األسامك أنواع وطرق؛ منها 
املرشوع،  غري  ومنها  مرشوع،  هو  ما 
ها  ـرُّ قِ يُ بطريقـة  يكـون  أن  والواجب 
رُ  ـربِّ يُ ال  ك  مَ السَّ ـلَّ  حِ فـإنَّ  الشـرع؛ 
؛  احلصول عليـه بوسيلـةٍ غري مرشوعةٍ
ل إىل احلالل باحلرام،  َّه ال جيوز التوصُّ ألن
تعالـى  اهللا  نعم  إلـى  ل  يُتوصَّ أن  وال 
بمعاصيه، وقد هنى اهللا تعاىل اإلنسان 
أن جيعل التمتُّع برزقه سبيالً إىل اإلفساد 

مك ىك يك مل ىل يل ام مم  ﴾ يف أرضه؛ فقال سبحانه: ﴿اك  لك 
[البقرة: ٦٠].

ونَصَّ الفقهاء عىل أنَّ (الغاية ال تُربِّر 
مرشوعة  الغاية  كانت  فإذا  الوسيلة)، 

دَّ أن تكون الوسيلة إليها مرشوعة  فال بُ
غ  أيضاً؛ (فاملقاصـد املرشوعة ال تسـوِّ

الوسائل املمنوعة).
ق صيـد األسـامك التـي  ومـن طُـرُ
عْق  ظهرت يف هذه اآلونة: الصيد بالصَّ
سلكني  توصيل  فيه  ويتمُّ  الكهربائي؛ 
كهربائيَّة  دائرة  لصنع  باملاء  كهربائيَّني 
كاملة، ويتمُّ استخدام التيَّار الناتج عنها 
يف صعق الكائنات البحريَّة التي تدخل 
األسامك  من  الكهربائي  التيَّار  حيِّز  يف 
ة،  الكبرية والصغرية، والعوالق البحريَّ
عليها    تتغذَّ التي  املناعة  ومضاداتِ 
والكائنات  األسامك،  وبَيْض  األسامك، 

الدقيقة، والنباتات املائيَّة.
يكـون  قـد  م  املستخدَ التـيَّار  وهذا 
ته عاليةً جدا، ويؤدِّي  مبارشاً، فتكون قوَّ
الكائنات  لكلِّ  التامِّ  القتل  إىل  حينئذٍ 
املائيَّة، وأحياناً يكون منخفضاً فال يؤدِّي 
إىل املوت، بل يؤدِّي إىل إحداث خللٍ أو 
شللٍ يف اخلاليا العصبيَّة لألسامك وختديرٍ 
دها القدرة  قِ ألعصاهبا لفرتة معيَّنة، فيُفْ
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وقهـا عن اهلـرب،  عُ علـى السباحة ويَ
ـن  فيتمكَّ الصيـد  عمليَّـة  ـر  يسِّ يُ ا  ممـَّ
أخذها بسهولة، وهي  الصيَّادون مـن 
طريقة تشتمل عىل خماطر كثرية، وتؤثِّر 

تأثرياً سلبيا عىل البيئة املائيَّة.
األسامك  صيد  فـي  الطريقة  وهذه 
فيها من املضارِّ الكثرية واآلثار السيِّئة 
يف  املائيَّة  والبيئة  كيَّة  مَ السَّ الثروة  عىل 
احلارض واملستقبل ما يستوجب القول 
بتحريمها؛ فقد هنى اإلسالم عن إيقاع 
الرضر بالنفس واإلرضار بالغري، وذلك 
 ( ارَ َ الَ رضِ رَ وَ َ يف قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ رضَ
أخرجه اإلمام مالك والشافعي وأمحد، 
من حديث عمرو بن حييى املازين عن 
فـي  ماجـه  ابن  وأخرجه   ، رسالً مُ أبيه 
ك)،  نن)، واحلاكم فـي (املُستـدرَ (السُّ
حه من حديث ابن عبَّاس ريض  وصحَّ

اهللا عنهام.
فـي  الـبَـرِّ  عـبـد  ابـن  اإلمـام  قـال 
(االستذكار ١٩١/٧، ط. دار الكتب 
ف يف  العلميَّة): «وهو لفظ عامٌّ مترصِّ

نيا» اهـ. أكثر أمور الدُّ
عـن  تنتج  التـي  املضارِّ  هذه  ومـن 

ك بالكهرباء: مَ طريقة صيد السَّ
إيالماً  الطريقة  هذه  يف  أنَّ   : الً أوَّ
زائداً وتعذيباً لألسامك؛ فإنَّ يف الصعق 
اجلهاز  عىل  شديداً  تأثرياً  الكهربائي 
من  ون  املختصُّ يذكره  وهذا  العصبي، 
م حتريم أكل  كَ املسلمني وغريهم يف حِ
احليوان املقتول صعقاً، كام أنَّ الصعق 
تذكية  يف  املعهودة  الطرق  من  ليس 
الرشعي  واألصل  اجلملة،  يف  احليوان 
لغرض  إالَّ  قتله  حتريم  احليوان  يف 
صحيح، برشط أن يكون ذلك بوسيلة 
تتَّفق مع مقاصد الرشع التي اختارت 
ها إماتةً  من طرق إزهاق الروح أرسعَ
التعذيب،  عن  ها  وأبعدَ إيالماً  وأقلَّها 
به،  لالنتفاع  تذكيته  سبيل  وجعلتها 
فيام  رشعيا  مقصوداً  هذا  كان  وإذا 
يكون  أن  لـى  فأَوْ بْح،  بالذّ إالَّ  ِلُّ  حيَ ال 
أمل  ألنَّ  ذبح؛  دون  ِلُّ  حيَ فيام  مقصوداً 
لالنتفاع  عنها  بديل  ال  رضورة  بْح  الذّ
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ـا غـري املذبـوح كاألسامك  باملذبوح، أمَّ
إلمكان  إليالمه؛  رضورة  فال  وغريها 
االنتفاع به دون إيالم، وهذا غري متوفِّر
ـق الكهربائي؛ فإنَّه  عْ فـي القتـل بالصَّ
علـى  لتسلُّطه  والتعذيب؛  األمل  شديد 
اجلهاز العصبيِّ للكائن احليِّ مبارشة، 
مها وهو من جنس طرق القتل التي حرَّ
الرشع؛ كالتحريق، واخلنق، والتقطيع،

والرتدية من شاهق، والرضب باخلشب، 
أو احلديد، أو غري ذلك ممَّا يؤذي عند
القتل، والقتل باحلجارة، ويف معنى ذلك 
مِّ البطيء املفعول الذي  أيضاً قتلُها بالسُّ

ب به احليوان قبل موته. يتعذَّ
عْق األسامك بالكهرباء يزيد عىل  وصَ
ذلك؛ حيث إنَّه قد ال يؤدِّي إىل الوفاة 
يف احلال، فيظلُّ ألـم الصعق مصاحباً 
للسمكـة حتَّى متوت، وبذلك تـذوق 
ةً بصعقها بالكهرباء،  تني: مرَّ األلـم مرَّ

ةً عند إخراجها من املاء. ومرَّ
ثمَّ إنَّه إذا مل يكن الصعق الكهربائي 
قاتالً لألسامك الكبرية، فإنَّه يؤدِّي غالباً 

إلـى قتل كثري مـن األسامك الصغـرية 
والكائنات البحريَّة.

لَ  واإلسالم عندما أحلَّ لإلنسان أَكْ
احليوان فقد حثَّه علـى اإلحسان فـي 
ر من تعذيبه، وراعى  طريقة قتله، وحذَّ
الرفق والشفقة والرمحة يف كلِّ الوسائل 
كان  صيداً  روحه؛  إلزهاق  املرشوعة 
ذلك، أو ذبحاً، أو نحراً، أو عقراً؛ فعن 
اد بن أوس ريض اهللا عنه قال: ثِنْتَانِ  شدَّ
:(إِنَّ  الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ نْ  عَ امَ  تُهُ ظْ فِ حَ
ا  إِذَ ءٍ، فَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ اهللاَ كَ
تُـمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ  ، ـةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ
ـمْ  كُ أَحـَدُ ـدَّ  لْيُحِ وَ  ، بْـحَ الذَّ وا  نـُ سِ أَحْ فَ
) رواه اإلمام  تَـهُ بِيحَ حْ ذَ يُـرِ لْ ، فَ ـهُ تَ رَ فْ شَ

مسلم يف (صحيحه).
وعن أمِّ املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها 
، إِنَّ  ةُ ائِشَ ا عَ أنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: (يَ
 ( ـهِ لِّ رِ كُ ي األَمْ قَ فـِ فْ ِبُّ الرِّ فِيقٌ حيُ اهللاَ رَ

متَّفق عليه.
يَاض يف رشحه (إكامل قال القايض عِ

لِم ٣٩٥/٦، ط. دار  سْ لِم بفوائد مُ املُعْ
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نُوا سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  (إِذَ «وقوله:  الوفاء): 
التذكية،  من  ؛  يشءٍ كلِّ  يف  عامٌّ   ( ةَ تْلَ الْقِ
والقِصاص، وإقامة احلدود، وغريها، 
ز يف  هِ لْقَ اهللا، وليُجْ ب خَ ه ال يعذِّ ـَّ من أن

ذلك» اهـ.
وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أشدَّ الناس هنياً عن 
تعذيب احليوان وسوء معاملته؛ فنهى 
بمنعه  وذلك  اً؛  ربْ صَ احليوان  قتل  عن 
عن الطعام والرشاب حتَّى يموت، بل 
فعن  النار؛  لدخول  سبباً  ذلك  وجعل 
عبد اهللا بـن عمـر ريض اهللا عنهمـا أَنَّ 
ةٌ يفِ  أَ رَ بَتِ امْ ذِّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (عُ
ا  لَتْ فِيهَ خَ دَ اتَتْ فَ تَّى مَ ا حَ نَتْهَ جَ ةٍ سَ رَّ هِ
إِذْ  ا  تْهَ قَ سَ الَ  وَ ا  تْهَ مَ عَ أَطْ يَ  هِ الَ  ؛  النَّارَ
نْ  مِ لُ  أكُ تَ ـا  تْهَ كَ رَ تَ ـيَ  هِ الَ  وَ ـا،  تْهَ بَسَ حَ

) متَّفق عليه. ضِ اشِ األَرْ شَ خَ
وهنى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عـن قتـل احليـوان 
اإليـالم  من  ق  رْ احلـَ فـي  امَ  لـِ قـاً؛  رْ حَ
والتعذيب؛ فعن عبد اهللا بـن مسعـود 
يةَ  رْ أَ قَ ريض اهللا عنه أنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رَ
هِ؟»  ذِ قَ هَ رَّ نْ حَ : (مَ الَ قَ ، فَ قَتْ رِّ دْ حُ لٍ قَ نَمْ

بَ  ذِّ عَ نْبَغِي أَنْ يُ هُ الَ يَ : إِنَّ الَ ، قَ نُ نَا: نَحْ لْ قُ
) رواه أبو داود. بُّ النَّارِ بِالنَّارِ إِالَّ رَ

باحليوان  الرشع  رمحة  من  بلغ  وقد 
لـه  النفيس  اإليالم  د  جمرَّ عن  هنى  ه  ـَّ أن
ه بإظهار آلة القتل له عند إرادة  بْحِ قبل ذَ
ذبحـه، فكيف بـام كان فيـه إيـالمٌ لـه  

عْق قبل موته! الصَّ
فعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

ارِ  فَ الشِّ دِّ  بِحَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ رَ  أَمَ قال: 
ا  (إِذَ  : ـالَ قَ وَ  ، ائِمِ البَهَ نِ  عَ   ارَ تُـوَ أَنْ  وَ
) رواه ابن ماجه. زْ هِ يُجْ لْ مْ فَ كُ دُ بَحَ أَحَ ذَ

وعـن ابـن عبَّـاسٍ ريض اهللا عنهام 
لٍ  جُ رَ ىلَ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ (مـَرَّ  قال: 
وَ  هُ وَ اةٍ  شَ ةِ  حَ فْ صَ لَـى  عَ هُ  لَ جْ رِ عٍ  اضِ وَ
ا؛  هَ ِ ظُ إِلَيْهِ بِبَرصَ لْحَ يَ تَ هِ ، وَ هُ تَ رَ فْ ُدُّ شَ حيَ
ا  يتَهَ ـِ متُ أَنْ  يدُ  رِ أَتُ ا!  ذَ هَ بْلَ  قَ الَ  أَفَ  : الَ قَ فَ
بْلَ أَنْ  تَكَ قَ رَ فْ دْتَ شَ دَ الَّ أَحْ ! هَ تَنيِ تَ وْ مَ
حه  وصحَّ الطرباينُّ  رواه  ا!)  هَ عَ جِ تُضْ

احلاكم.
ةَ عن أَبِيه ريض  رَّ يةَ بنِ قُ عاوِ وعن مُ
اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ الً  جُ رَ عنه (أَنَّ  اهللا 
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 : الَ قَ أَوْ  ا،  ُهَ محَ أَرْ ا  أَنَ وَ اةَ  الشَّ َذبَحُ  ألَ إِينِّ 
الَ  قَ فَ ا،  هَ بَحَ أَذْ أَنْ  اةَ  الشَّ مُ  حَ َرْ ألَ إِنِّـي 
َكَ اهللاُ)  محِ ا رَ تَهَ ْ محِ اةُ إِنْ رَ الشَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: وَ

حه احلاكم. رواه أمحد وصحَّ
: أنَّ الصيد بالصعق الكهربائي  ثانياً
املياه  فـي  األسامك  خمزون  علـى  يؤثِّر 
بني  ق  فـرِّ يُ ال  إنَّـه  حيث  وتناسلهـا؛ 
املمنـوع  يعة)  رِّ (الزَّ الصغري  ك  مَ السَّ
ه فـي احلال؛ ألجل احلفاظ علـى  صيدُ
واألجيال  للسنوات  األسامك  مصادر 
الكبـرية  األسـمـاك  وبـني  القـادمـة، 
املسموح بصيدها؛ فإنَّ كلَّ سمكة تكون 
ها؛  داخل املجال الكهربائي سيتمُّ صعقُ
سـواء كانت كبرية أو صغرية، بـل إنَّ 
يعة) هو أكثر أنواع  رِّ ك الصغري (الزَّ مَ السَّ
راً بالكهرباء، حتَّى ولو كان  ك تأثُّ مَ السَّ
ك  مَ التيَّار منخفضاً ال يؤدِّي إىل وفاة السَّ
ـل مـا  الكبـري؛ إذ إنَّ الصغـري ال يتحمَّ
له الكبري، وهذا بخـالف وسائـل  يتحمَّ
الصيد األخـر؛ كالشبك الذي تكون 
عيونـه واسعـة؛ بحيث ال يصطـاد إالَّ 

ئق بالصيد. ك الكبري الالَّ مَ السَّ
املخزون  عىل  احلفاظ  أنَّ  ريب  وال 
مهمٌّ  أمرٌ  الطبيعيَّة  املياه  يف  كي  مَ السَّ
الستمرار دورة حياته، واستمرار صيد 
األسامك سنة بعد سنة؛ ومن أجل ذلك 
فقد نُظِّمَت يف العامل كلِّه عمليَّات صيد 
املخزون  حتمي  بطريقة  املائيَّة  األحياء 
ومواسـم  أوقـات  فهنـاك  كي؛  مَ السَّ
مـن  إذ  الصيد؛  فيهـا  ظَر  حيُ ومناطق 
كُ أثناء فرتات  مَ املفرتض أن يُرتَك السَّ
ه  توالده وتكاثـره حتَّى يستمـرَّ وجـودُ
حفاظـاً علـى التوازن البيئي، وحـتَّى 

تستمرَّ عملية الصيد.
وقد راعى الرشع الرشيف استمرارَ 
ـره اهللا  دِ املوارد الطبيعيَّـة فيام سخَّ جتدُّ
لإلنسـان من الكائنات املنتجـة املنتفع 
مـن  فـإنَّ  نبـات؛  أو  حيـوان  مـن  هبا 
حكمة اهللا تعالـى أنْ جعل لكلِّ كائن 
منظومة  مع  تتناسب  نموٍّ  دورةَ  حيٍّ 
؛ بام حيافظ  أخذاً وإعطاءً الغذاء البيئيَّة 
االنتفاع  استمرار  مع  ساللته  بقاء  عىل 
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به، ويضمن حصول التوازن البيئي يف 
دُ  لَ اإلنسان بام يُفسِ نَعَ تدخُّ الطبيعة، ومَ
اخللل؛  فيها  ثُ  دِ حيُ أو  املنظومة  هذه 
حدا  لألُضحية  جعل  ه  ـَّ أن ذلك:  فمن 
ل  النَّسْ لبقـاء  مراعـاةً  قبله؛  جتـزئ  ال 
لَ علـى حـامية الزروع  مِ احليواين، وعَ
وِّ  بُدُ قبـل  بيعها  عن  بالنهـي  والثامر 
َى  صالحها خمافة انقطاع نتاجها؛ فـ(هنَ
وَ  بْدُ يَ تَّى  حَ رِ  الثِّامَ يْعِ  بَ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
 ، وَ هُ زْ تَّى يَ لِ حَ يْعِ النَّخْ نْ بَ ا، وعَ هَ الَحُ صَ
نَ  أْمَ يَ وَ  ، بْيَضَّ يَ تَّى  حَ نْبُلِ  السُّ يْعِ  بَ نِ  عَ وَ
)؛ كام يف حديث (الصحيحني)  ةَ اهَ الْعَ

عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام.
وال خيفى أنَّ حظر الصيد يف أوقات 
معيَّنة أو أماكن معيَّنة للمصلحة هو أمرٌ 
مة  قدَّ مُ ة  العامَّ (املصلحة  فإنَّ  ؛  مرشوعٌ
ة)، وقد أعطى الرشع  عىل املصلحة اخلاصَّ
للمصلحة؛  املباح  تقييد  حقَّ  للحاكم 
يمنع  التي  ى»  مَ «احلِ يف  احلال  هو  كام 
ةَ من االنتفاع بموضع  اإلمام فيها العامَّ

ة. معنيَّ للمصلحة العامَّ

رة رشعاً  ومن القواعد الفقهيَّة املقرَّ
منَعُ اخلاصُّ من بعض منافعه إذا  ه (يُ ـَّ أن
فاملصالـح   ،( عـامٌّ رضرٌ  عليـه  ترتَّـب 
الشخصيَّة موقوفة إذا ما تعارضت مع 
هنا  ة  العامَّ واملصلحة  ة،  العامَّ املصالح 
امَ  تقتيض منع صيد األسامك بالصعق؛ لـِ
يرتتَّب عليه مـن فقدان األجيال القادمة 
كيَّـة؛ حيث يقيض  مَ التمتُّع بالـثروة السَّ
الصعق الكهربائي علـى جيل األسامك 
املائيَّـة  بالبيئـة  يرضُّ  وحيث  الصغرية، 
التي تعيش فيها األسامك، ثمَّ إنَّه إذا كان 
ك وتيسري احلصول  مَ تسهيل صيد السَّ
، فـإنَّ اإلرضار  عليه فـي نفسـه حالالً
بالبيئة حـرام، واجتامع احلاظر واملبيـح 
عىل فعلٍ واحدٍ جيعلُه حمظوراً، والقاعدة: 
لِّبَ  غُ واحلرامُ  احلاللُ  اجتمعَ  (إذا  ه  ـَّ أن
ر فـي قواعد الفقه. )، كام هو مقرَّ احلرامُ
ر يف قواعد الرشع أنَّ  ه قد تقرَّ ـَّ كام أن
لْبِ املصالِح)،  مٌ عىل جَ قدَّ دِ مُ ءَ املفاسِ رْ (دَ
ءَ مفسدة إهالك أجيال  رْ وال خيفى أنَّ دَ
يَّة  م عىل مصلحة زيادة كمِّ قدَّ األسامك مُ
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الصيد وسهولة احلصول عليه
: أنَّ الصيد بالصعق الكهربائي  ثالثاً
مع  قتله  يف  منفعة  ال  ما  قتل  إىل  يؤدِّي 
ها؛ كاألجسـام  األسـامك املـراد صيـدُ
والكائنات  املائيَّة،  والعوالق  ة،  املضادَّ
د بالصيد  الدقيقة، وغري ذلك ممَّا ال يُقصَ
التي  الكهرباء  فإنَّ  اآلدمي؛  واالنتفاع 
ق بني كائن وآخر،  ترسي يف املاء ال تُفرِّ
بل إنَّ يف قتل هذه الكائنات رضراً بالغاً 
ل  ا تُشكِّ ة؛ وذلك ألهنَّ عىل البيئة البحريَّ
مصـدر الغـذاء األسـاسـي لألسـامك 
 ة؛ ملَِا فيها من املحتو والكائنات البحريَّ

الفسفوري الغني.
وقـد نـهـى النَّبـيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص عـن قـتـل 
رٍ أو منـفعـةٍ  ـن غري مـربِّ احليـوانـات مِ
قتله  يف  كان  بام  فكيف  رشعاً؛  معتربة 

ة! َّ مَرضَ
و ريض اهللا  فعـن عبد اهللا بـن عمـرٍ
نْ  مِ ا  قال: (مَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أَنَّ  عنهام 
 ِ ريْ بِغَ ها  قَ وْ فَ امَ  فَ وراً  فُ صْ عُ تَلَ  قَ انٍ  إِنْسَ
 : نْها، قِيلَ لَّ عَ جَ زَّ وَ أَلَهُ اهللاُ عَ ا إِالَّ سَ هَ قِّ حَ

ا  هَ بَحُ ذْ : يَ الَ ا؟ قَ هَ قُّ ا حَ مَ ولَ اهللاِ، وَ سُ ا رَ يَ
ا)  َ هبِ مِي  رْ يَ وَ ا  هَ أْسَ رَ طَعُ  قْ يَ الَ  وَ ا،  هَ لُ يَأْكُ فَ
حه  رواه اإلمام أحـمد والنسائي وصحَّ

احلاكم.
يدٍ ريض اهللا عنه  وَ يد بنِ سُ ِ وعن الرشَّ
قـال: سمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: 
زَّ  جَّ إِىلَ اهللا عَ بَثاً عَ وراً عَ فُ صْ تَلَ عُ نْ قَ (مَ
؛ إِنَّ  بِّ ا رَ : يَ ـولُ قُ ةِ يَ يَامَ مَ القِ ـوْ ـلَّ يَ جَ وَ
 ( ةٍ عَ نفَ مَ لـِ نِي  تُلْ قْ يَ  ْ ملَ وَ بَثاً  عَ نِي  تَلَ قَ نـاً  فُالَ
حه  رواه اإلمام أمحد، والنسائي، وصحَّ

ابن حبان.
ذوات  ـاذ  اختِّ عـن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  وهنى 
مرَ ريض اهللا  ضاً؛ فعن ابن عُ رَ وح غَ الرُّ
بُوا  دْ نَصَ يْشٍ قَ رَ نْ قُ تْيَانٍ مِ رَّ بفِ هُ مَ نَّ عنهام (أَ
بِ  احِ لُوا لِصَ عَ دْ جَ قَ ، وَ هُ ونَ مُ رْ مْ يَ هُ اً وَ طَريْ
ا  أَوُ رَ امَّ  لَ فَ  ، مْ بْلِهِ نَ نْ  مِ اطِئَةٍ  خَ لَّ  كُ  ِ الطَّريْ
وا،  قُ ـرَّ فَ تَ امَ  نْهُ عَ اهللاُ   َ يضِ رَ ـرَ  مَ عُ ابْنَ 
نْ  مَ  : امَ نْهُ عَ اهللاُ   َ يضِ رَ رَ  مَ عُ ابْنُ  ـالَ  قَ فَ
إِنَّ  ا؛  ذَ هَ لَ  عَ فَ نْ  مَ اهللاُ  نَ  لَعَ ا؟!  ذَ هَ لَ  عَ فَ
فِيهِ  يْئاً  شَ ذَ  َ اختَّ نِ  مَ نَ  لَعَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ

) رواه مسلم. ضاً رَ وحُ غَ الرُّ
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جر  الشَّ قَطْع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  هنى  كام 
 ٍّ بْيشِ من غري حاجة؛ فعن عبد اهللا بن حُ
ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
يفِ  هُ  أْسَ رَ اهللاُ  بَ  وَّ صَ ةً  رَ دْ سِ طَعَ  قَ نْ  (مَ
) رواه اإلمام أبو داود فـي (سننه)،  النَّارِ
والنسائي يف (السنن الكرب)، والطرباين
فـي (املعجم األوسط)، والبيهقي فـي 

(السنن).
رابعاً: أنَّ السامح بمثل هذه الطريقة 
فـي الصيـد سبيلٌ أكيدٌ إلـى حصـول 
االختالل البيئي؛ فإنَّ الصعق الكهربائي 
قد يتسبَّب يف اإلفناء اجلامعي للحيوانات 
ة، وقد  املائيَّة، وحمو مظاهر احلياة البحريَّ
الوجـود  بقـاء  مسألة  اإلسالم  راعـى 
فات  احليواين يف الطبيعة، وهنى عن الترصُّ
التي قد تـؤدِّي إلـى إحداث االختالل 
احليواين،  والتناسل  البيئي،  التوازن  يف 
نا باحلفاظ عىل البيئة بكلِّ أشكاهلا  رَ وأَمَ

ورعايتها ومحايتهـا؛ قـال تعالـى: ﴿حل 
خل مل هل جم حم﴾ [هــود: 

.[٦١

واحلفاظ علـى البيئة يشمل ما علـى 
وجه األرض من مجاد ونبات وحيوان 
بَّه إىل ذلك القرآن  وكائنات دقيقة كام نَ

الكريـم؛ فقـال تعالـى: ﴿    ّٰ رئ زئ 
نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

ىب﴾ [األنعام: ٣٨].
من  علـى  الكريم  القرآن  نعى  وقد 
يسعى يف األرض باإلفساد، وجعل من 
ل؛ فقال  ث والنَّسْ صور ذلك إهالكَ احلَرْ

سبـحـانـه: ﴿ زت مت نت ىت يت 
ىف  ىثيث  نث  مث  زث  رث 
ر  يف ىق يق﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وحذَّ
الالت  النبي املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص من إفناء السُّ
احليوانيَّة يف الطبيعة، وهذا من مظاهر 
إعامر الكون، وحرص اإلسالم علـى 
انقـراض  بعـدم  البيئي  التـوازن  بقـاء 

أنواع احليوان املختلفة.
فأخرج اإلمام أحـمد يف (مسنده)، 
بَّان  وأصحاب (السنن األربعة)، وابن حِ
بن  اهللا  عبد  حديث  من  يف (صحيحه) 
فَّل ريض اهللا عنه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  غَ مُ
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تُ  رْ َمَ مِ ألَ ُمَ نَ األْ ةٌ مِ بَ أُمَّ الَ أَنَّ الكِالَ (لَوْ
 ،( يمَ الْبَهِ دَ  وَ َسْ األْ ا  نْهَ مِ تُلُوا  اقْ فَ ا،  تْلِهَ بِقَ
قـال الرتمـذي: حسن صحيح، ورواه 
ابن أبـي عاصم فـي (اآلحاد واملثاين) 
مِ  ُمَ نَ األْ ةٌ مِ بَ أُمَّ الَ أَنَّ الكِالَ بلفظ: (لوْ
ا)، وبنحو  تْلِهَ تُ بِقَ رْ َمَ ا ألَ نِيَهَ هُ أَنْ أُفْ رَ أَكْ

وياين يف (مسنده). لفظه رواه الرُّ
وأخرج ابن أيب شيبة يف (املصنَّف)، 
بَّان فـي (الصحيح)، والبيهقي  وابن حِ
لـه،  واللفـظ   (الكـرب فـي (السـنن 
-وأصله فـي (مسند أمحد) و(صحيح 
- من حديث جابر بن  مسلم) خمترصاً
عبد اهللا ريض اهللا عنهام، عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
مِ  ُمَ األْ نَ  مِ ةٌ  أُمَّ بَ  الْكِالَ أَنَّ  الَ  (لَوْ قال: 

ا). تْلِهَ تُ بِقَ رْ َمَ ا ألَ نِيَهَ هُ أَنْ أُفْ رَ أَكْ
فـي  سـيُّ  ـدِ املَقْ يـاء  الضِّ وأخـرج 
(األحاديث املختارة) عـن عبد اهللا بن 
عبَّـاس ريض اهللا عنهام عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
مِ  األُمَ نَ  مِ ةٌ  أُمَّ الكِالبَ  أَنَّ  ال  قـال: (لَوْ

.( ِيمٍ دَ هبَ وَ لِّ أَسْ تْلِ كُ تُ بِقَ رْ ألَمَ
قال اإلمام أبو سليامن اخلطَّابـي يف 

املطبعة  ط.   ،٢٨٩  /٤ السنن  (معامل 
ه صلَّـى اهللا عليه  ـَّ العلميَّة): «معناه: أن
األُمم،  ن  مِ ةٍ  أُمَّ إفناءَ  هَ  رِ كَ وسلَّم،  وآله 
يأيت  حتَّى  اخللق  ن  مِ جيلٍ  وإعدامَ 
ما  َّه  ألن باقية؛  منه  يُبقي  فال  كلَّه  عليه 
ن  مِ نوعٌ  وفيه  إالَّ  تعالـى  هللا  خلقٍ  ن  مِ

ن املصلحة» اهـ. احلكمة، ورضبٌ مِ
الصيد  مـن  النوع  هذا  أنَّ   : خامساً
ض  ويُعرِّ أنفسهم،  الصيَّادين  يـؤذي 
يف  يكونون  ممَّن  غريهم  وحياة  حياهتم 

تلك األماكن خلطر املوت بالكهرباء.
ورضرُ هـذه الطريقـة مـن الصيـد
ت  معلوم عند كلِّ العقالء؛ ولذلك نصَّ
قوانني الدول علـى حظرها وجتريمها، 
يف  نَصَّ  فقد  املرصي؛  القانون  ومنها 
القـانـون اخلـاصِّ بـصيـد األسـمـاك 
لسنة   (١٢٤) رقـم  املائيَّـة  واألحيـاء 
١٩٨٣م فـي مادته (١٣) علـى أنَّـه: 
أو  ة،  الضـارَّ باملـوادِّ  الصيد  جيـوز  «ال 
رة، أو املميتة لألحياء  ة، أو املخدِّ السامَّ
جيوز  ال  كمـا  قَعـات،  رْ املُفَ أو  املائيَّـة، 
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أو  احلـوض،  أو  باحلـواجـز،  الصيـد 
اللبش، أو الزالليـق، أو أيِّ نـوع من 
السدود والتحاويط، كام ال جيوز حيازة 
داخل  املياه  رفـع  آالت  استعمـال  أو 
البحريات أو عىل شواطئها إالَّ بترصيح 
كيَّة،  مَ ة لتنمية الثروة السَّ من اهليئة العامَّ
الصيد  عىل  ة  املادَّ هذه  أحكام  وترسي 
األرايض اململوكة  يف املياه التي تغطِّي 

لألفراد، وتتَّصل باملياه املرصيَّة» اهـ.
السلطات  مـن  قـرارٌ  صـدر  كمـا 
ـة بمحافظـة الدقهليَّة -والتـي  التنفيذيَّ
تقـع فيها بحـرية املنزلـة- برقم (٢٤) 
يأيت:  ما  علـى  فيه  نُصَّ  ٢٠١٦م  لسنة 
ظَـر صيـد األسامك ببحـرية املنزلة  «حيُ
(بنطـاق حمافظـة الدقهليَّـة) باألدوات 
باك املمنوع الصيد هبا،  واآلالت والشِّ
ـة أو  ص هبا، أو باملـوادِّ السامَّ أو املُرخَّ
ة أو املميتـة لألحيـاء املائيَّـة، أو  الضارَّ

عْق بالكهرباء.  ـْرقَعـات، أو بالصَّ املُفَ
يعة من بحرية املنزلة، رِّ حيظر صيدُ الزَّ

لـة  وتضبـط جـميـع السيَّـارات املحمَّ

يعة غري املعلومة املصدر، وتُسلَّم  رِّ بالزَّ
كيَّـة  مَ السَّ الـثروة  ملنـطقـة  يعـة  رِّ الـزَّ

باملنزلة» اهـ.
وبناء عىل ذلك، ويف واقعة السؤال: 
فإنَّ عملية صيد األسامك واألحياء املائيَّة 
عْق الكهربائـي حرامٌ وال  بطريقـة الصَّ
األحياء  إيالم  فيها من  ملَِا  جتوز رشعاً؛ 
مـع  يتنافـى  وهـذا  وتعذيبهـا،  املائيَّـة 
مقصود الرشيعة اإلسالميَّة يف إحسان 
من  اختـارت  ولذلك  القتـل؛  عمليَّـة 
وأقلَّها  إماتـةً  ها  عَ َ أرسْ التذكيـة  ق  طُـرُ
ها عن التعذيب فيام يُذبَح  إيالماً وأبعدَ
ال  فيام  ذلك  يُعترب  فألنْ  احليوان،  من 
، وملَِا هلذه الطريقة  ىلَ يُذبَح من باب أَوْ
مـن األضـرار الكثرية واآلثـار السيِّئـة 
كيَّة والبيئة املائيَّة يف مَ علـى الثروة السَّ

علـى  تأثريها  من  واملستقبل؛  احلارض 
قتل ومـن  وتناسلها،  األسامك  خمزون 

ما ال منفعة يف قتله معها، ومن إحداث 
باإلفناء  البيئي  التوازن  يف  االختالل 
اجلامعي هلذه احليوانات املائيَّة، بام يتناىف 
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مع مقاصد اإلسالم فـي احلفاظ علـى 
البيئة، وفـي تقديم درء املفاسد علـى 
ة  جلب املصالح، وتقديم املصلحة العامَّ
ة، هذا باإلضافـة  علـى املصلحة اخلاصَّ
إلـى املخاطـر املحتملـة علـى البشـر 
الصيد.  عملية  نطاق  فـي  املوجودين 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣٦٤٠)]

  
َراِت َمِك ِبالَكْهُرباِء أو املَُتَفجِّ َصْيُد السَّ

١٠٢ ( ، السؤال: رجلٌ صيادُ سمكٍ
يضعُ  املاء  يف  الشبكة  يضعَ  أنْ  وقبل 
 ، املاءَ بُ  رِ هْ فيُكَ  ، ةً ربَ هْ كَ مُ لَّة  سَ املاء  يف 
فيصطادُه؛  فيموتُ  مكُ  السَّ بُ  رَ هْ فيتَكَ
لِه؟ لُّ أَكْ هل هذا حرام أم حالل، وما حِ

البحر  ماء  يف  يضعُ  رجلٌ  كذلك 
رة تنفجرُ داخل املاء، فيموتُ  جِّ فَ ة مُ مادَّ
ة تأثري الضغط؛ ما رأي  كُ من شدَّ مَ السَّ

الشارع؟
لُ  اجلواب: جيوز ذلك، وجيوز األَكْ

منه، ما مل يكن يف ذلك رضرٌ عىل أحد. 
وباهللا التوفيق، وصلَّـى اهللا علـى نبيِّنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٩٠٦١)]

  
اسِتْعماُل  (اِجلالِطيَنة)(١) 

يف َصْيِد اَألْسَماِك

استخدام ) ١٠٣ حكم  ما  السؤال: 
ا  أهنَّ ة  وخاصَّ الطِينَة،  باجلِ يسمى  مـا 
ومن  الصيَّادين  علـى  خطراً  ل  تشكِّ
قتل  من  فيها  يكون  ملا  إضافة  حوهلم، 
الصغري،  ك  مَ السَّ من  كبرية  كميَّات 

الذي ال يستفاد منه؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

ا بعد: وااله. أمَّ
إن كان الصيد هبذه الطريقة ممنوعاً 
بحسب اللوائح املنظِّمة للصيد البحري، 
أو ثبت رضرها عىل البيئة أو اإلنسان؛ 
ر بلهجة أهل ليبيا. (١) اجلالطينة: هي البارود املتفجِّ
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فال جيوز استخدامها؛ لقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
اإلمـام  (مسند   ( ارَ َ رضِ الَ  وَ رَ  َ رضَ (الَ 
الدولة  قيدت  وإذا   ،(٢١٧١٤ أمحد: 
دة،  ، أو صفة حمدَّ استخدامها بقدر معنيَّ
ق  ال حيصل معها الرضر عىل البيئة، وحيقِّ
يتقيَّدوا  أن  الصيَّادين  فعىل  املصلحة، 
د وعىل  بذلك. وصىلَّ اهللا عىل سيِّدنا حممَّ

آله وصحبه وسلَّم.
[فتاو دار اإلفتاء الليبية، (رقم ٨٤٠)]

  
يل وَبْيضها َأْكُل ُلحوِم َسْيفيِّات الذَّ

يف ٢١ من لعام ٢٠١١م عقد ) ١٠٤
جملس الفتو الوطني املاليزي اجللسة 
وم  حلُ لِ  أَكْ كم  حُ فـي  للمباحثة   (٩٣)
يْضها. واتَّفق املجلس  يْل وبَ يَّات الذَّ يْفِ سَ

يف قراره عىل ما ييل:-
ج  واحلُجَ ـة  األدلَّ دراسة  بعـد   (١
ت علـى املجلـس،  حَ واآلراء التـي طُرِ
ه ال يوجـد هنـاك أيُّ  ـَّ وجد املجلسُ أن
نصٍّ قطعيٍّ يشري إىل حتريم أَكْل سيفيَّات 
املائيَّة  احليوانات  خرباء  أنَّ  كام  الذيل. 

حوا بأنَّ سيفيَّات الذيل هو حيوان  رصَّ
وال  البحـار،  قـاع  فـي  يعيش  مائـيٌّ 
خيرج إلـى الشاطـئ إالَّ ليبَيْض. وهـو 
حيوان بحري/مائي يعيش فـي ميـاه 
لَّـة فـي مياه  البحار املاحلـة. ويعيش بقِ
املستنقعات العذبة. وال يمكنه العيش 

َّه يتنفَّس من اخليشوم. ؛ ألن يف الربِّ
٢) وعىل هذا الصعيد، أقرَّ املجلس 
يْل  الذَّ يَّات  يْفِ سَ وم  حلُ أَكْل  جواز  عىل 
لامء الذين  يْضها وفقاً لرأي مجهور العُ وبَ
لِّ حيوان يعيش يف املاء  أجازوا أَكْل كُ

وال يمكن البقاء بدونه.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩١)]

  
َمِك الَِّذي َيِعيُش يف املِياِه املَُلوََّثِة َأْكُل السَّ

ك ) ١٠٥ مَ ـلُ السَّ السؤال: هـل أَكْ
ـرامٌ  حَ ث  املُلَـوَّ املاء  فـي  يعيش  الذي 
يْـلِ  سَ مـن  ه  نصيـدُ الـذي  كُ  مَ (السَّ

قاء)؟ رْ الزَّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
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عىل سيِّدنا رسول اهللا.
ثة  ك الذي يعيش يف املياه امللوَّ مَ السَّ

له حالتان:
يْل بالنجاسة،  : إذا تغريَّ ماء السَّ الً أوَّ
ك حتَّى غريَّ طعم حلمه  مَ ثمَّ أثَّر يف السَّ
مذهبنا  يف  فاألصحُّ  لونه؛  أو  رحيه  أو 
لَ إىل  نقَ ك حتَّى يُ مَ كراهة أكل هذا السَّ
املاء الطاهر فيذهب عنه أثر النجاسة؛ 
 ( لَةِ الَّ اجلَ لِ  أَكْ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َى  فقد (هنَ
: كلُّ حيـوان  لةُ رواه أبـوداود. واجلـالَّ
يأكل اجلَلَّة -أي النجاسة- حتَّى يتغريَّ 

وصفه.
شـرح  املحتـاج  فـي (مغنـي  جـاء 
لةٍ من  الَّ املنهاج): «إذا ظهر تغريُّ حلم جَ
يسرياً،  ولو   - -كدجاجٍ غريه  أو  مٍ  نَعَ
ا  لُه، وبه قال اإلمام أمحد؛ ألهنَّ مَ أَكْ رُ حَ
صارت من اخلبائث، وقد صحَّ النهي 
كام  ا  كوهبِ ورُ بَنِها  لَ بِ  ْ ورشُ لِها  أَكْ عن 

قاله أبو داود وغريه... . 
ألنَّ  ؛  هُ يُكرَ األصحُّ   : النوويُّ وقال 
ال  وهو  اللَّحم،  لتغريُّ  هو  إنَّام  النهي 

اللَّحم  تِنَ  نَ لو  كام  التحريم،  يوجبُ 
عىل  أكلُه  ه  يُكرَ فإنَّه  ؛  حَ وَّ تَرَ وَ املُذكَّى 
الصحيح». (مغني املحتاج ١٥٦/٦).

ا إذا مل يؤثِّر املاءُ النَّجِس يف  : أمَّ  ثانياً
األسامك التي تعيش فيه، فال حرج يف 
ولكن  اإلباحة،  فيه  األصل  إذ  لِه؛  أَكْ
ـة  صحَّ علـى  ه  رضرُ نَ  يُؤمَ أن  برشط 
رُ  نذِ تُ العلميَّة  راسات  فالدِّ اإلنسان؛ 
ثة  امللوَّ األسامك  ـهُ  حتملُ الذي  باخلطـر 
بسـبب مـا حتـملـه مـن الطـفيليَّـات 
ة اإلنسان، والبكترييا اخلطرية عىل صحَّ

 ( ارَ َ الَ رضِ رَ وَ َ والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (الَ رضَ
رواه ابن ماجه. واهللا أعلم.

[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ١٩٠٤)] 

  
َماِت َحاَلُة َنَقاِء اَألْسَماِك اليت ُتْطَعُم باُملَحرَّ

لعـام ) ١٠٦ أبريـل  مـن   ٤-٦ يف 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٦م 
فـي  للمباحثة   (٧٣) اجللسة  املاليزي 
ـم  حـالـة نقـاء األسـمـاك التـي تُـطْعَ
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فتواه  املجلس  وأصـدر  مـات.  باملُحـرَّ
ـد  مِّ بتحريم أَكْل هذه األسامك التي تُعُ
ة،  سَ يف تربيتها داخل أحواض مياه نَجِ
م  د إطعامها بالنَّجاسات؛ كلَحْ مِّ أو تُعُ

اخلنزير أو املَيْتَة أو غريها.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٠)]

  

اِفـي َعَلى َسْطِح املَاِء ِمِك الطَّ َأْكُل السَّ

كِ ) ١٠٧ مَ السَّ عن  سألتُه  السؤال: 
؟  الطَّايفِ

. وقـال: إنَّ  اجلواب: ليس بـه بـأسٌ
. هُ لَ رٍ أَكَ أبا بَكْ

[مسائل اإلمام أمحد رواية صالح  (٤٨٤/١)]

  

نَ ) ١٠٨ كمُ األَكْل مِ السؤال: [ما حُ
؟] وتِ الطَّايفِ احلُ

 : يَ عن مالكٍ وِ : رُ اجلواب: ابن احلاجِّ
ي من احلُوتِ مـا  ـلِ الطَّافـِ ال بأسَ بأكْ

 . نْتِنْ لـم يُ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٩١)]

  

َمِك يف النَّاِر وهو َحيٌّ إِْلقاُء السَّ

فـي ) ١٠٩ لْقَى  تُ ةُ  كَ مَ السَّ السؤال: 
؟  يَّةٌ النَّارِ وهي حَ
اجلواب: ال.

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٥)]

  

َمُك ُيْشَوى وُيْطَبُخ ِبَرْوِثه  السَّ
يف باِطِنه ومل ُيْغَسل

١١٠ (  وَ كُ هل يُشْ مَ السؤال: السَّ
ل؟ هل  غْسَ ثِه يف باطِنِه ومل يُ وْ طْبَخ برَ ويُ
لُ  سْ غَ جيبُ  وهـل  ال؟  أم  أكلُه  مُ  ـرُ حيَ

ان؟  باطِن املُرصْ
لَف مـا  لُـه، والسَّ اجلواب: جيوزُ أَكْ
ِـب  لون فـي ذلك، وال جيَ زالـوا يتَساهَ
ثِه؛  وْ ـيَ عن رَ فِ انِه، وعُ ل باطِن مُرصْ سْ غَ

ه.  راجِ تبُّعِه وإخْ رسْ تَ لعُ
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[فتاو الرميل (٧٢/٤)]

  
َأْكُل اَحليواناِت الَبْحريَّة الِقْشريَّة

ـلِ ) ١١١ أَكْ ـكـمُ  حُ مـا  السـؤال: 
وبيان  ة كالرُّ يَّ ة القِرشْ احليوانات البحريَّ

بْقُب وغريها ...؟ والقُ
اجلواب: ذهب جـمهور الفقهاء إىل 
كاً  مَ سَ البحر؛  حيوان  لُ كلِّ  أكْ ِلُّ  حيَ أنَّه 

كان أو غريه؛ لعموم قوله تعاىل: ﴿خل 
خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
قوله  ولعموم   ،[٩٦ [املائدة:  ممىم﴾ 
هُ،  اؤُ مَ ورُ  الطَّهُ وَ  البحر: (هُ يف شأن  ملسو هيلع هللا ىلص 
)، ومل خيالف يف هذا من فقهاء  يْتَتُهُ لُّ مَ ِ احلْ
ـد بـن احلسن  املذاهب األربعـة إالَّ حممَّ
يث» و«املارمـاهي»،  رِّ فإنَّـه استثنى «اجلِ
ْس.  كالرتِّ ر  مدوَّ سمكٌ  هو:  يث  رِّ واجلِ
 واملارماهي هو: ثعبان البحر، والفتو
ذلك،  خالف  علـى  احلنفيَّة  مذهب  يف 
املـاء  إنسـان  أيضـاً  احلنفيَّـة  واستثنى 
ك الطايف وهـو الذي  مَ وخنزيره، والسَّ

تْف أنفـه؛ وذلك خلبث هـذه  يمـوت حَ
األنـواع أو ضـررها. 

ـب  بْـقُ وبْيـان والقُ وعليـه؛ فـإنَّ الرُّ
وغريهـام مـن احليوانات البحريَّة ولو 
باتِّفاق  لُها  أَكْ حاللٌ   ٍ قِرشْ ذات  كانت 

مة. واهللا أعلم.  لامء؛ لألدلَّة املتقدِّ العُ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٤٦/١٠)

  

َأْكُل اَجلْمَبري ِعْنَد اَحلَنفيَِّة

الســؤال: مـا حكــم أكـل ) ١١٢
ي عند احلنفيَّـة؟ حيث إنَّ بعض  ربَ مْ اجلَ
احلنفـي  املذهـب  إىل  ينسـبون  النـاس 
ي؛ حيث إنَّه ال يباح  ـربَ مْ حتريم أكل اجلَ
عندهم إالَّ األسـامك فقط، وانطالقاً مِن 
ود؛ حيث حيرم  قْـرب أو الـدُّ ه بالعَ ـبَهِ شَ
م  مـن حيوانـات البحـر مـا شـابه املحرَّ

 . ِّ مـن حيوانـات الربَ
مائـيٌّ  حيـوان  ي:  ربَ اجلَمْ اجلواب: 
ع  صغري ال فقاري من القرشيَّات، يتنوَّ



١٨٣

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

إىل حوايل ألفي نوع، وهو معروف.
ي» فـي األصل كلمة  ْربَ وكلمة «مجَ
ن  مِ غريها  مع  حديثاً  تْ  َ رسَ إيطاليَّة 
مرص  أهل  هلجة  إىل  اإليطاليَّة  األلفاظ 
ن املصنفني؛ منهم  كام ذكره غري واحد مِ
عبد الرمحن بدوي فـي «سرية حيايت» 

(١٢/١- ١٣)
ى فـي بـالد املغـرب العربـي  مَّ ويُسَ
ي»  ربَ مرون»... وكان «اجلَمْ باسم «القَ
س» يْدِ رَ ى عند أهل مرص قديامً «بالقُ مَّ يُسَ
بأسامء  ي»  ربَ «اجلَمْ ـى  مَّ يُسَ وقـد   ...
أخـر؛ منهـا: «اجلـراد البحري»...، 
و«برغوث البحر»...، و«أبو جلنبو»...
اللُّـغـة  فـي  ي»  ـربَ مْ «اجلـَ واسـم 
ى -كام هو يف معاجم حَ العربيَّـة الفُصْ

 : بِيَانُ رْ -: «اإلِ اللٌّغة العربيَّة قديامً وحديثاً
 ...« ْنٌ حلَ مهزتـه  وفتـح  اهلمزة،  بكرس 
اخلليـج  أهـلُ  وبيـان»  «بالرُّ يـه  مِّ ويُسَ

والعراق حتَّى اآلن.
ي» املعروف ربَ لَ ... أنَّ «اجلَمْ فتحصَّ
مرون»،  س» و«القَ يْدِ رَ بني الناس «بالقُ

ـة (Shrimp) و وبـاللُّـغـة اإلنـجلـيزيَّ
 « بِيَــانُ رْ ه «اإلِ (Prawns) هــو عـيـنـُ
» املنصوصُ عليهام يف كتب  بِيَانُ وْ و«الرُّ
السـابقـني مـن أهـل اللُّـغـة والفـقـه 

واحليوان والطبِّ وغري ذلك...
ربِيان»  ن وصـف «اإلِ لَـمُ مِ عْ وكـام يُ
حيث  السابقني؛  كتب  يف  وبِيَان»  و«الرُّ
بَّاد بأنَّه: «سمكٌ  يصفه الصاحب بن عَ
أحـمرُ نحو اإلصبع املعقوفة» اهـ، ... 
ه: «صغـريٌ جدا  مِريي بأنـَّ ويصفـه الدَّ
أمحر» اهـ، ويصفه داود األنطاكي بأنَّه: 
ل نحو الرسطان،  جُ «أحـمر كثـري األَرْ
من  ذلك  غري  إىل  اهـ،   « حلامً أكثر  لكنَّه 

النصوص... 
ـدِّ  عَ علـى  اللُّغـة  أهـل  نصَّ  وقـد 
ـك  مَ السَّ أنواع  ن  مِ نوعـاً  بِيَان»  رْ «اإلِ
فاجلاحظ  ذلك؛  يف  بينهم  خالف  بال 
كتـاب (احليـوان)  فـي  ٢٥٥هـ)  (ت 
العلميَّة)  الكتب  دار  ط.   ،٣١١  /٤)
مـك، وقـال  يسوقـه فـي أصنـاف السَّ
يْـد (ت ٣٢١هـ) فـي  رَ أبو بكـر بـن دُ
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دار  ط.   ،١٢٣٦  /٣ اللغة  (جـمهرة 
بٌ  ْ رضَ بِيـان:  «وإرْ للماليـني):  العلم 

بيا» اهـ ... رَ يتان أحسبه عَ ـن احلِ مِ
الفريوزآبادي  املجد  مة  العالَّ وقال 
(ت٨١٧هـ) فـي «القاموس املحيط» 
بالكرس: بِيانُ  رْ «واإلِ (أرب):  مادة  يف 

ة (ربـو):  » اهـ، وقـال فـي مـادَّ كٌ مَ سَ
واإلمــام  اهـ،   « ودِ كالــدُّ ــكٌ  ـمَ «سَ

الفريوزآبادي حنفيُّ املذهب ...
وقد نصَّ السادة احلنفيَّة عىل إباحة 
ك، من غري تفريق  مَ لِ مجيع أنواع السَّ أكْ
، قال اإلمـام الرسخيس  بني نـوعٍ ونـوعٍ
دار  ط.   ،٢٤٨/١١ فـي (املـبـسـوط 
؛  لٌ الَ كِ حَ مَ اعِ السَّ ِيعُ أَنْوَ املعرفة): «مجَ
لِكَ  ذَ يفِ  هُ  ُ ريْ غَ وَ يجُ  هِ املَارِ وَ يثُ  رِّ اجلِْ

» اهـ. اءٌ وَ سَ
ك  مَ السَّ أنواع  بإباحة  القول  لَّة  وعِ
حتت  ها  اندراجُ احلنفيَّة:  عند  املختلفة 
مة  العالَّ قال  اللغة،  يف  ك»  مَ اسم «السَّ
يْني احلنفي يف (البناية رشح اهلداية  العَ
الفكر): «وقال:  دار  ط.   ،٧٣٠  /١٠

يث واملارماهـي  رِّ ـل اجلِ وال بـأس بأَكْ
ك واجلراد من غري ذكاة،  مَ وأنواع السَّ
ش: أي: قـال القـدوري رحـمه اهللا: 
الراء  وتشديد  اجليم  بكرس  يثُ  رِّ (واجلِ
آخره  ويف  ساكنة،  احلروف  آخر  بعده 
ثاء مثلثة. قال يف كتب اللغة: هـو نوع 
ك  مَ يث: السَّ رِّ ك). قلت: (اجلِ مَ من السَّ
كـة التـي  مَ السـود: واملارماهـي: السَّ
هو  و(ماهي):  احليَّة،  صورة  يف  تكون 
ك؛  مَ ـلَّ أنواع السَّ ـك، وإنَّـام أُحِ مَ السَّ
 (... يْتَتَانِ ا مَ لَّتْ لَنَ لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (أُحِ

احلديث» اهـ.
بـل نقـل اإلمام الكاسانـي احلنفي 
ك من  مَ لِّ مجيع أنواع السَّ اإلمجاع عىل حِ
غري فرق بني نوع وآخر؛ فقال يف (بدائع 
الصنائع فـي ترتيب الرشائـع ٣٦/٥، 
ط. دار الكتب العلميَّـة): «ويستـوي 
ك من  مَ لِّ األكل مجيعُ أنواع السَّ يف حِ
ما  ألنَّ  وغريمها؛  واملارماهي  يث  رِّ اجلِ
ك ال  مَ ذكرنا من الدالئل يف إباحة السَّ
صَّ  يفصل بني سمكٍ وسمكٍ إالَّ ما خُ
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وي عن سيِّدنا عيلٍّ وابن  بدليل، وقد رُ
يث  رِّ اجلِ إباحة  عنهام  اهللا  ريض  عبَّاس 
نْقل عن غريمها  ومل يُ ر،  كَ الذَّ ك  مَ والسَّ

» اهـ. خالفُ ذلك، فيكون إمجاعاً
ك  مَ ونقل اإلمجاعَ علـى إباحة السَّ
ـلِّ أنواعـه كذلك غريُ واحـد مـن  بكُ

لامء. العُ
قال اإلمام النووي يف (رشح مسلم 
٨٦/١٣، ط. دار إحياء الرتاث العريب): 
«وقـد أجـمع املسلمون علـى إباحـة 

ك» اهـ. مَ السَّ
وقال احلافظ ابن حـجر فـي (فتـح 
املعرفة): «ال  دار  ط.  الباري ٦١٩/٩، 
ك عىل  مَ لِّ السَّ لامء يف حِ خالف بني العُ

اختالف أنواعه» اهـ.
ـك  مَ السَّ جنس  مـن  كان  ما  ـلُّ  فكُ
احلنفيَّة بال  فاً فهو حاللٌ عند  رْ لغةً وعُ
خالف فـي ذلك، وجاء فـي نصوص 
وبِيَان  الرُّ أَكْل  بحلِّ  الترصيحُ  لامئهم  عُ
ك  مَ ن أنواع السَّ بخصوصه مع غريه مِ
ى  مُسمَّ فـي  لدخولـه  خالف؛  بـال 

فـاً، وسبـق سيـاق  رْ ك» لغةً وعُ مَ «السَّ
مة الفريوزآبادي -وهو من  نصِّ العالَّ
ن  بِيَـان مِ رْ لامء احلنفيَّة- علـى أنَّ اإلِ عُ

ك. مَ السَّ
وهذا هـو مـا عليه العمـل والفتو
نْديَّة يـار اهلِ لامء احلنفيَّـة فـي الدِّ لد عُ

والباكستانيَّة وغريها. وأمجعُ مَن تكلَّم 
ـل  ري احلنفيَّة علـى حكم أَكْ ن متأخِّ مِ
مة الشيخ أمحد رضا  بيان: هو العالَّ اإلْرْ
خان الربيلوي احلنفي (ت١٣٤٠هـ)؛ 
لِّه  ـق فـي (فتاواه) القـولَ بحِ فإنَّـه حقَّ
ه  ـَّ أن غري  املتون،  إطالق  مقتىض  علـى 
ع عنه؛ خروجاً من  أفتى بأولويَّة التورُّ
احلافل  كتابه  فـي  جاء  فيه؛  اخلالف 
(العطايا النبويَّة فـي الفتاو الرضوية 
ص٣٣٣-٣٣٧، ط. رضا فاؤنديشن، 
الهور ١٩٩٤م - مع الرتمجة العربية): 
«استفتاء رقم ١٧٣: املستفتي: شوكت 
علـي املحـرتم، ٢ ربيـع الثاين امليمون 
لامء الدين وأهل  ١٣٢٠هـ: ماذا يقول عُ
الفتـو فـي الرشع املتـني فـي حكـم 
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لُه  لُه أم ال؟ وهل أَكْ بِيَان؛ هل جيوز أَكْ رْ اإلِ
؟  رامٌ مكروهٌ أم حَ

قوالن   ( ديةَّ (احلامَّ يف  لَ  نُقِ اإلجابة: 
باجلواز وعدمه؛ حيث قال: الدود الذي 
لامء؛  يُقـال لـه جهينگه عنـد بعض العُ
ك، وإنَّام يباح عندنا  مَ َّه ال يشبه السَّ ألن
ك، وهذا ال  مَ من صيد البحر أنواع السَّ
حالل؛  بعضهم:  وقال  كذلك،  يكون 

ك. مَ ى باسم السَّ َّه يُسمَّ ألن
ـاديَّة) أنَّ  أقول: ظاهر عبـارة (احلمَّ
مه،  َّه قدَّ عدم اجلواز هو املختار لديه؛ ألن
وداً،  دُ ه  وسامَّ التقديم،  أمارة  والتقديم 
لِّ  باحلِ للقول  واستدلَّ   ، حرامٌ ود  والدُّ
يَه  ك دون أن يُسمِّ مَ ى باسم السَّ مَّ بأنَّه يُسَ

هو بذلك.
ه ال جيوز  ـَّ والتحقيق يف هذا املقام: أن
ه  وغريُ ك،  مَ السَّ غريُ  البحر  صيد  من 
حرامٌ مطلقاً يف مذهبنا، وعىل هذا: فمن 
ك  مَ ي ليس من أنواع السَّ ربَ ظنَّ أنَّ اجلَمْ
فينبغي أن يكون حراماً عنده، غري أنَّ

العبد الفقري رجع إىل كتب اللغة وكتب 

فوجدها  احليوان  لْم  عِ وكتب  الطبِّ 
ك  مَ السَّ ن  مِ نوع  ه  ـَّ أن عىل  تنصُّ  مجيعاً 

 ... رصاحةً
وبناءً عىل هذا، وعىل إطالق املتون 
أن  ينبغي  راية):  الدِّ (معراج  وترصيح 
املتـون  فـإنَّ  مطلقـاً؛  مباحـاً  يكـون 
ك،  مَ لِّ جـميع أنواع السَّ حت بحِ رصَّ
وصفٌ  بل  برأسه،  نوعاً  ليس  والطايف 
ح صاحـب  ـلَّ نـوع. وصـرَّ يعـرتي كُ
التي  الصغرية  األسامك  بأنَّ  (املعراج) 
بداخلها  ما  نَظَّف  يُ وال  بطنها  قُّ  تُشَ ال 
هي  كام   ، ىلَ قْ وتُ رُ  مَّ َ وحتُ نجاسات  من 
اإلمام   سو ة  األئمَّ مجيع   لد مباحةٌ 

الشافعي. 
وفـي (ردِّ املُحتار): «وفـي (معراج 
تْ سمكـةٌ فـي  ـدَ جِ رايـة): ولـو وُ الدِّ
ل، وعند الشافعي:  حوصلة طائر، تُؤكَ
جيع، ورجيع الطائر  َّه كالرَّ ل؛ ألن ال تؤكَ
ُ رجيعاً إذا  عتَربَ عنده نجس، وقلنا: إنَّام يُ
تُقىلَ  التي  الصغار  ك  مَ السَّ ويف   ، تغريَّ
قَّ جوفه؛ فقال أصحابه:  من غري أن يُشَ
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لُه؛ ألنَّ رجيعه نجس، وعند  ِلُّ أكْ ال حيَ
». اهـ.  ة: حيلُّ سائر األئمَّ

ولكن العبد الفقري رأ يف (جواهر 
ك  مَ السَّ لِ  أكْ ةِ  مَ رْ بحُ نصا  األخالطي) 
ك  مَ حه؛ حيث قال: «السَّ غار وصحَّ الصِّ
الصغار كلُّها مكروهة كراهة التحريم، 

هو األصح». اهـ. 
متاماً  خمتلفة  بِيَان  رْ اإلِ وصورة  هذا 
ك وقريبة إىل شكل الرسطان  مَ عن السَّ
وغريه من الديدان، والكلمة الفارسية 
ك) تطلـق علـى غـري  مَ «ماهي» (السَّ
ك أيضاً؛ كام يقال بالفارسيَّة  مَ جنس السَّ
ور» وهـو مـن احليوانـات  نْقُ قَ «ماهي سَ
يَّة التي تولد علـى سواحل النيل،  ِّ الربَ
وكـذلـك «ريگ مـاهـي» أو (سمـك 
ل املاء، وهو حيوان  نْدَ مَ مال) وهو سَ الرِّ
ال شكَّ يف كونه من حرشات األرض، 
تنا قـوالً فـي  ـن أئمَّ وال نعلـم ألحـدٍ مِ
بِيَان بخصوصه، وعىل افرتاض  رْ لِّ اإلِ حِ
كونـه سمكاً فـإنَّ الذي يوجـد عندنـا 
تصحيـح  عليـه  فينطبـق  صـغري،  منه 

(جـواهـر األخالطي) السابق. ومهام 
لَـى  ، واألَوْ بْهـةٌ يكن مـن أمـر ففيـه شُ
اخلالف،  من  خروجاً  بَه؛  الشُّ اجتناب 
واهللا تعالـى أعلـم» انتهـى النقـل عـن 

(الفتاو الرضويَّة).
مة  وهذه النقـول التي ساقهـا العالَّ
تقتيض  تعاىل  اهللا  رمحه  خان  رضا  أمحد 
ا ما يوهم  بِيَان عند احلنفيَّة، وأمَّ رْ لَّ اإلِ حِ
لَ  وَّ عَ التحريم أو نقل اخلالف فيه فال مُ
عليه، وحيتاج إىل حترير القول فيه عىل 

الوجه اآليت:
بِيَان  رْ لِّ اإلِ رَ اخلالف يف حِ - إنَّ ذِكْ
صاحب  فإنَّ  د؛  معتمَ غريُ  احلنفيَّة  عند 
الفتح  أبو  -وهو  ديَّة)  احلامَّ  الفتاو)
كن الدين الناكوري احلنفي- إنَّام نقل  رُ
عبـارة  ونصُّ  بَّاد)،  العُ عـن (كنز  ذلك 
ـة) ص: ٧٧٨، ط. در آمـد)  ـاديَّ (احلمَّ
بَّاد): «الدود الذي يقال له  ن (كنز العُ مِ
لـامء؛  (جهينگه) حـرامٌ عنـد بعض العُ
باح عندنا  ك، وإنَّام يُ مَ َّه ال يشبه السَّ ألن
ك، وهذا  مَ ن صيـد البحـر أنواعُ السَّ مِ
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وقـال  ك،  مَ السَّ أنواع  ـن  مِ يكـون  ال 
بأسامء  ى  مَّ يُسَ َّه  ألن حـالل؛  بعضهم: 

ك» اهـ. مَ السَّ
فـي بَّاد  العُ (كنز  هـو  منه  واملنقول 
راد) للشيخ علـي بن أحـمد رشح األَوْ

ألوراد  فاريسٌّ  رشحٌ  وهو  الغوري، 
يـن  الـدِّ شهـاب  العـارف  الشيـخ 
دِي؛ كام ذكر صاحب (كشف رْ وَ رَ هْ السُّ
الظنون ١٥١٧/٢، ط. مكتبة املثنى)، 
عنـد  املعتمـدة  غـري  الكتب  من  وهو 

احلنفيَّة.
نات  ث أبو احلَسَ مة املحدِّ قال العالَّ
(النافع  فـي  (ت١٣٠٤هـ)  اللكنوي 
الـقـرآن إدارة  ط.  ص٢٩،  الـكـبري 

ـن الكـتب  والعلـوم اإلسالميَّـة): «ومِ
بَّاد)؛ فإنَّه مملوءٌ  غري املعتربة... (كنز العُ
واألحـاديث  الـواهيـة  املسـائـل  مـن 
املوضوعة، وال عربة له ال عند الفقهاء 
ثني، قال عيلٌّ القاري يف  وال عند املحدِّ
أحـمد  بن  علـي  احلنفيَّـة):  (طبقات 
مكروهات  فيه  مجع  كتاب  له  الغوري 

وله  املستفيد)،  (مفيد  سمـاه  املذهب، 
قال  راد)؛  األَوْ رشح  فـي  ـبَّاد  العُ (كنز 
يـن املرشـدي: فيـه  مـة جـامل الدِّ العالَّ
ِـلُّ  حيَ ال  موضوعـة،  ة  جَ مِ سَ أحاديث 

امعها» اهـ.  سَ
د  جَّ املُمَ (التعليـق  فـي  أيضاً  وقال 
ـد ١/ ٦١٣، ط. دار  علـى موطَّـأ حممَّ
القلم): «وذكر بعض أصحاب الكتب 
(كـنـز  كـصـاحـب  املـعـتـربة  غـري 

بَّاد)». اهـ. العُ
ه مل يَنقل  ـَّ فإذا انضاف إلـى ذلك أن
صاحب  غري  احلنفيَّة  ن  مِ اخلالفَ  هذا 
نقلـه  خمالفـة  مـع  هذا،  بَّاد)  العُ (كنز 
احلنفيَّة  مي  متقدِّ عند  املتـون  إلطـالق 
ك  مَ السَّ أنواع  كلِّ  لِّ  حِ يف  رهيم  ومتأخِّ
من  ك  مَ السَّ من  نوعاً  بِيَان  رْ اإلِ دِّ  عَ مع 
آكد  ذلك  كان   : لِّ احلِ ن  مِ يُستَثْنَى  أن 
أشارت  كام  باإلباحة  القول  إلطالق 
احِ هذا  ى إلـى اطِّرَ إليه الفتـو، وأَدْعَ

النقل وعدم االعتداد به.
ـا مـا يوهـمه نقـلُ (جواهـر  - وأمَّ
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الكراهـة  تصحيـح  من  األخالطـي) 
غـار عـنـد ـك الصِّ مَ التحـريميَّـة للسَّ
احلنفيَّـة: فغـري سديـد؛ إذ هـو خمالفٌ 
كِـرَ قبلَـه عـن صاحـب (معـراج  ملَِا ذُ
رمـة فيـه إلـى  اهلدايـة) مـن نسبـة احلـُ
ـلِّ إلـى احلنفيَّـة  الشافعيَّـة، ونسبـة احلِ
ه  ة، وقـد نقلـه أيضـاً غـريُ وسائـر األئمَّ
يْني يف (البناية  من احلنفيَّة؛ كاحلافظ العَ
رشح اهلداية ١٠/ ٧٣٤) وفيه تصحيف 
ح من نقل ابن عابدين، وهو عىل  حَّ يُصَ
التهانوي  مة  العالَّ عند  أيضاً  الصواب 
يف (إعالء السنن ١٩١/١٧، ط. إدارة 
القرآن والعلوم اإلسالميَّة)، وهو يوافق 
نقل اإلمام ابن قُدامة احلنبيل يف (املغني)؛ 
غري  عن  ذلك  حتريم  ينقل  مل  حيث 
فقال (٩/ ٣٩٥،  أصحاب الشافعي؛ 
ط. مكتبة القاهرة): «ويباح أكل اجلراد 
ىلَ  قْ ك، جيوز أنْ يُ مَ بام فيه، وكذلك السَّ
قَّ بطنُه، وقال أصحاب  من غري أنْ يُشَ
ـك: ال جيـوز؛ ألنَّ  مَ الشافعي فـي السَّ

ه نجس». اهـ. رجيعَ

عىل أنَّ ما نقله ابنُ قَدامة وصاحب 
اإلمام  أصحاب  عن  اهلداية)  (معراج 
ك الصغار  مَ ن حتريم أكل السَّ الشافعي مِ
قَّ جوفها، إنَّام  التي تُقىلَ من غري أن يُشَ
هـو أحـد الوجهـني عنـد الشافعيَّـة، 
لطهارة  ـا  إمَّ ؛  ـلُّ احلِ هم  عندَ ـحُ  جَّ واملُرَ
وياين، واحتج له  رجيعه عند اإلمام الرُّ
ساحمة؛  للمُ ا  وإمَّ ببيعه،  تَدُّ  عْ يُ بأنَّه  ه  غريُ
ال  فَّ لعُرس شقه وإخراجه عند اإلمام القَ
كام  وغريه؛  الفوراين  اإلمام  حه  وصحَّ
 ،٧٣/٩ النووي  لإلمام  (املجموع  يف 
احلـافـظ  ـحـه  ورجَّ الفكـر)،  دار  ط. 
السيـوطـي فـي (األشبـاه والنظـائـر، 
العلميَّة)،  الكتب  دار  ط.   ،٤٣٣/١
وهـو املعتمـد فـي املذهـب الشافعـي 
ابن  مة  العالَّ الشيخان:  عليه  نـصَّ  كام 
املحتـاج،  حجـر اهليتمـي فـي (حتفـة 
ـة   التـجـاريَّ املـكـتبـة  ط.   ،٣١٧/٩
لـي يف (هناية  مْ مة الرَّ الكرب)، والعالَّ
الفكر)،  دار  ط.   ،١٥١/٨ املحتاج 
ـلِّ هو مـا نقلـه صاحب  والقـول باحلِ
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ة. (معراج اهلداية) عن سائر األئمَّ
مَّ إنَّ التحريم عند مَن قال به متعلِّقٌ  ثُ
ْوي يف جوفه  ك الصغار الذي حيَ مَ بالسَّ
ا  أمَّ رجيعه،  بنجاسة  لقوهلم  رجيعاً؛ 
ما  جَ  رِ أُخْ ولو  بتحريمه  القول  إطالقُ 
ك الصغار  مَ يف جوفه، أو بتحريم السَّ
بِيَان  رْ قاً حتَّى ما ال رجيعَ فيه كاإلِ مطلَ
ملا  خمالفٌ  وهو  به،  قائلَ  فال  ونحوه: 
عىل  مبنيَّةٍ  فروعٍ  من  احلنفيَّة  عند  ر  تقرَّ
لمِ  السَّ كجواز  الصغار؛  ك  مَ السَّ لِّ  حِ
فيه، بل هو خمالف لإلمجاع الذي نقله 
أنواع  مجيع  لِّ  حِ يف  وغريهم  احلنفيَّة 

ك.  مَ السَّ
ن  كِرَ مِ : ما ذُ دُ عىل ذلك أيضاً رِ وال يَ
ود،  ـرب أو الدُّ قْ ي للعَ ربَ مشاهبـة اجلَمْ
مة؛ حيث  ِّ املُحرَّ ومها من حيوانات الربَ
نُقِل االختالفُ بني الفقهاء يف حكم ما 
كان من حيوان البحر علـى صورة غري 
ة  لعدَّ وذلك  الرب؛  حيوان  من  املأكول 

أوجه:
هلا: أنَّ هذا اخلالف خمصوص عند  أوَّ

أنـواع  مـن  كان  فام  ك؛  مَ بالسَّ احلنفيَّة 
ك فهو عندهم حالل حتَّى لو شابه  مَ السَّ
؛ قال احلافظ  ِّ ن حيوانات الربَ مَ مِ رُ ما حَ
ابن حجر يف (فتح الباري ٩/ ٦١٩): 
صورة  علـى  كان  فيـام  اختُلِفَ  «وإنَّام 
لْـب  والكَ كاآلدمـيِّ  ؛  ِّ الـربَ حـيـوان 
بان؛ فعند احلنفيَّة، وهو  واخلنزير والثُّعْ
ك..  مَ مُ ما عدا السَّ ْرُ قول الشافعيَّة: حيَ
علـى  مطلقاً  ـلُّ  احلِ الشافعيَّـة  وعـن 
مذهـب  وهـو  املنصـوص،  األصـحِّ 
وعن  رواية...  يف  اخلنزير  إالَّ  املالكيَّة 
ِّ حالل،  الشافعيَّة ما يؤكل نظريه يف الربَ
ما  األصحِّ  عىل  واستثنوا  فال،  ال  وما 

» اهـ. ِّ يعيش يف البحر والربَ
ه ال تشابه يف احلقيقة بني ـَّ ثانيها: أن
ي ربَ ود؛ فاجلَمْ ب أو الدُّ رَ قْ ي والعَ ربَ اجلَمْ

ن  يَّات، وهو معدود مِ من طائفة القِرشْ
وغريهم العرب  عند  ك  مَ السَّ طيِّبات 
ونافع مفيد  وهو  الناس،  أعراف  ويف 

ـدُّ مـن أشهـر  عَ ة، ويُ للطعـام والصحَّ
ـة وأشهاهـا، وفيـه  املأكـوالت البحريَّ
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كمية  علـى  حيتوي  حيث  ة؛  عدَّ فوائد 
واليـود،  الكـالـسيـوم،  مـن  كبـرية 
والربوتني،  والكولسرتول، مع انعدام 
أيضـاً  فهـو  املشبعـة؛  الدهون  نسب 

مفيـد للـدورة الدمويَّة.
طـائـفــة  فـمـن  العـقـرب  ــا  أمَّ
 ، سامٌّ أنواعـه  ومعظم  العنكبوتيَّـات، 
فاً، بل  رْ رٌ طبعاً ورشعاً وعُ وهو مستقذَ
ح  رصَّ التي  اخلمس  الفواسق  من  هو 
فِّ  م لِكَ لِّ واحلَرَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقتلها يف احلِ
أذاها، فلكلٍّ منهام خصائص ومميِّزات 
جتعله خمتلفاً متام االختالف عن اآلخر، 
يَ التشابهُ الظاهريُّ بني بعض  عِ وإن ادُّ
ود؛  الدُّ فـي  احلالُ  وكذلك  أنواعهام، 
من  يكون  وما  كذلك،  رٌ  ذَ ستَقْ مُ فإنَّه 
ي  ربَ اجلَمْ وبني  بينه  الظاهري  التشابه 
بينهام  حقيقيَّة  مشاهبة  أي  عن  نْبِئُ  يُ ال 

يف اخلصائص أو املميزات.
التحريم -عند  يف  العربة  أنَّ  ثالثها: 
مـن قـال بـه- ليست مطلـق املشاهبـة 
فـي  التـوافــق  بـل  الـصـورة،  فـي 

املـقتضيـة  واخلـصـائـص  الصـفـات 
للتحريـم؛ فاملارمـاهـي -وهو ثعبـان 
البحر- حالل عند احلنفيَّة، وال خيرجه 
دُ املشاهبة الصوريَّة لثعبان  رَّ لِّ جمُ عن احلِ
مة شيخي زاده املعروف  ؛ قال العالَّ ِّ الربَ
األهنر  يف (جممع  احلنفي  أفندي  بداماد 
فـي رشح ملتقى األبحر٥١٤/٢، ط. 
يث)  رِّ دار إحياء الرتاث العريب): «(كاجلِ
بكرس اجليـم وتشديد الراء: نـوع مـن 
(واملارماهي)  املارماهي.  غري  ك  مَ السَّ
ر ملكان اخلفاء فـي  كْ وإنَّام أفردهـام بالذِّ
وملكـان  ـك،  مَ السَّ جنس  مـن  كوهنام 
صاحب  ذكره  د،  ملحمَّ فيهمـا  اخلالف 
يث كان  رِّ (املغـرب)، ومـا قيـل أنَّ اجلِ
خَ اهللا  سَ تِه فمَ ليلَ وثاً يدعو الناس إىل حَ يُّ دَ
لَ  ؛ ألنَّ املمسوخ ال نَسْ تعاىل به فممنوعٌ
وإنَّ  ام،  أيـَّ ثالثة  بعد  باقياً  يقع  وال  له 
دٌ من احليَّة ليس بواقع،  املارماهي متولِّ

» اهـ. بل هو جنسٌ شبيهٌ هبا صورةً
لِّه كان التحقيق عند احلنفيَّة:  وهلذا كُ
الذي  وهو  خالف،  بال  بِيَان  رْ اإلِ لُّ  حِ



١٩٢

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

أمحد  ظفر  ث  املحدِّ مة  العالَّ عليه  نصَّ 
العثامين التهانوي احلنفي (ت١٣٩٤هـ) 
ـنن  السُّ (إعـالء  احلافـل  كتابـه  فـي 
١٨٨/١٧)؛ حيـث قـال: «... وفـي 
ِلُّ  (الدر املختار - مع الشاميَّة): وال حيَ
الطايف،  غري  ك  مَ السَّ إالَّ  مائي  حيوانٌ 
يث: سمكٌ أسود، واملارماهي:  رِّ وإالَّ اجلِ
دَمها بالذكر؛  سمكٌ يف صورة احليَّة، أفرَ
جنس  من  كوهنام  خلفاء  أي:  للخفاء، 
ـد، قـال فـي  ـك، وخـالف حممَّ مَ السَّ
رر): وهـو ضعيـف (٣٠٠/٥)،  (الدُّ
يث غـري  رِّ ـرُ بكـون اجلِ وفيـه مـا يُشعِ
املـارمـاهـي، وفـي (حيـاة احليـوان): 
يشبه  الذي  ك  مَ السَّ هذا  هو  يث:  رِّ اجلِ
: اجلري، وهو  الثعبان، ويقال له أيضاً
ى  ويُسمَّ احليَّة،  يشبه  ك  مَ السَّ من  نوعٌ 
 . لُّ احلِ وحكمه  مارماهي،  بالفارسيَّة: 
حـاللٌ  يـث  اجلـِرِّ إن  البـغـوي:  قـال 
باالتِّفـاق، واملراد: هذه الثعابـني الـتي
ـا احليَّـات  ال تعيش إالَّ فـي املـاء، وأمَّ
من  فتلك  والبحر،   ِّ الربَ يف  تعيش  التي 

اهـ  رام».  حَ لُها  وأَكْ السموم،  ذوات 
 .(١٧٧/١)

ـلُّ ما كان مـن جنس وباجلملة؛ فكُ
فاً فهو حاللٌ  بال خالف؛  رْ ك لغةً وعُ مَ السَّ
بْيان ونحوهـام، واهللا  ـنْقـور والرُّ قَ كالسَّ

تعاىل أعلم بالصواب» اهـ.
اجتناباً  تركه  بأولويَّة  اإلفتاء  ا  وأمَّ
ع عىل  ةِ اخلالف فيه: فهو إنَّام يتفرَّ بْهَ لشُ
نقـل  أنَّ  ذكرنـا  وقد  اخلالف،  ثبوت 
اخلالف فيه غريُ معتمد، كام أنَّ املفتَى به 
عند السادة احلنفيَّة منذ قرون متطاولة: 
تَى باألورع أو األحوط؛ ألنَّ  فْ ه ال يُ ـَّ أن
دْ زمانَ اجتناب الشبهات،  عُ الزمانَ مل يَ
بن  حممود  ين  الدِّ برهان  مة  العالَّ قال 
يف (املحيط  احلنفي (ت٦١٦هـ)  مازه 
(٥/ ٤٩٩، ط. دار الكتب العلميَّة): 
ئِل عن  ه سُ ـَّ يَ عن عيل بن إبراهيم أن وِ «رُ
زمانَ  هذا  ليس  فقال:  الشبهات،  هذه 
بمعنى:  عياناً؛  احلـرام  اتِّق  الشبهات؛ 
إن اجتنبت عن غري احلرام كفاك» اهـ. 
مة الفقيه املفتي  واملحكيُّ عنه هو العالَّ
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يْه  وَ َ أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن نَرصْ
ترمجه  كام  (ت٤٤١هـ)؛  نْدي  قَ رْ مَ السَّ
احلافظ الذهبي يف (سري أعالم النبالء، 

٦٠٤/١٧، ط. الرسالة).
(ت قـاضيخـان  مـة  العـالَّ وقـال 

 ،(٤٠٢/٣ (فتـاواه-  فـي  ٥٩٢هـ) 
ـة،  اهلنديَّ  الفتـاو) هبامش  املطبوعـة 
زمانُنا  «ليس  ١٣١٠هـ):  األمرييَّة  ط. 
يتَّقيَ  أنْ  املسلم  فعىل  الشبهات؛  زمانَ 

احلَرامَ املُعايَن» اهـ.
خـليـل  الشيـخ  مـة  العـالَّ وقـال 
(ت  احلـنفـي  الشيـبانـي  النحـالوي 
فـي  املُباحة  ر  رَ (الدُّ فـي  ١٣٥٠هـ) 
٨٠): «الـورعُ  ص:  واإلباحة،  احلظر 
من تناول الشبهات يف احلالل واحلرام 
ليس كالورع يف أمر الطهارة والنجاسة، 
سريةُ  وهـو  ين،  الدِّ فـي  أهمُّ  هو  بل 
زماننا  فـي  ولكن  الصاحلني،  لَف  السَّ
بهات  هذا ال يمكن ذلك الورعُ من الشُّ
يف احلالل واحلرام، بل ال يمكن األخذُ 

بالقول األحوط يف الفتو». اهـ.

الربهاين  سعيد  د  حممَّ الشيخ  وقال 
الداغستاين (ت ١٣٨٦هـ) يف التعليق 
أن  بعد  ص٨٠)  املباحة،  رر  (الدُّ عىل 
ساق النقل السابق عن (فتاو قايض 
(اهلدايـة)،  صاحـب  «وكـذا  خـان): 
اهلجرة  من  سنة  ستامئة  قبـل  ام  وزماهنُ
والتغريُّ  الفساد  أنَّ  خفاء  وال  ة،  النبويَّ
عهد  عن  ه  لبُعدِ الزمن؛  بزيادة  يزيدان 
يف  زماننا:  يف   والتَّقو فالورع  ة،  النبوَّ
حفظ القلب واللسان وسائر األعضاء، 
بغري  الغري  وإيذاء  الظلم  عن  ز  والتحرُّ

» اهـ. حقٍّ
لَ  علـى أنَّ بعض الناس قد يرتك أَكْ
سبيل  علـى  اجلراد-  بِيَان -ومثلُه  رْ اإلِ
ر واجتناب غري املألوف من الطعام  التقذُّ
النبيُّ  تـرك  كام  ع؛  التورُّ جهة  علـى  ال 
بِّ واألرنب وغريمها مع  ملسو هيلع هللا ىلص أَكْل الضَّ
إقراره اجلـواز، وقد نقـل أبو الطيِّـب 
شـَّى  (املُوَ فـي  ٣٢٥هـ)  (ت  ـاء  الوشَّ
ط.  ص١٦٩،  فاء،  الظُّرَ أوصاف  فـي 
اد  اجلَرَ يأكلون  اخلانجي): «وال  مكتبة 
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باألشيـاء  شبههام  لَّـة  لعِ بيان؛  رْ واإلِ
ن احليوان» اهـ. القبيحة مِ

ي)  ربَ (اجلَمْ بِيَان  رْ فاإلِ ذلك  وعىل 
ومنهم  الفقهاء،  جـميع  عنـد  حاللٌ 
ال  ه  ـَّ أن والصحيـح  احلنفيَّـة،  السادة 
خالف فـي ذلك عندهم؛ التِّفاق أهل 
ك،  مَ ه نوع من السَّ ـَّ اللغة وغريهم عىل أن
حـالل  وأصنافـه  ك  مَ السَّ أنواع  وكلُّ 

باإلمجاع. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
 [موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٤٣٢)]

  
َرَطاِن(١) َأْكُل السَّ

 السؤال: ما حكم الرسطان؟ ) ١١٣
هل يدخل فـي حكم احلديث: الطَّهور 

يتته؟  لُّ مَ مـاؤه احلِ
؛  لُّ اجلواب: الرسطان األصل فيه احلِ
تعاىل:  اهللا  لقول  ؛  بحريٌّ حيوان  ألنَّه 

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ﴿ٱ 
القِرشيَّات  مـن  بحـريٌّ  حيـوان  طَـان:  ـرَ السَّ  (١)
العرشيَّات األرجل. املعجم الوسيط (٤٢٧/١).

خم مم﴾ [املائدة: ٩٦]، ولقول 
هُ  اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف البحر: (هُ
) سنن الرتمذي (الطهارة  يْتَتُـهُ ـلُّ مَ ِ احلْ
 ،(٣٣٢ النسائـي (امليـاه  سـنن   ،(٦٩
سنن أبـي داود (الطهارة ٨٣)، إالَّ أنْ 
عىل  يدلُّ  ما  به  اخلربة  أهل  عند  يثبت 

حتريمه. 
نبيِّنا  عىل  اهللا  وصىلَّ  التوفيق،  وباهللا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٨٥٠٥)]

  

السؤال: قيل له [أي سفيان]: ) ١١٤
؟ قال: أرجو أنْ ال يكون  لُ طانُ يُؤكَ َ الرسَّ

به بأس.
ال  أنْ  أرجو  أحـمد:  قال  اجلواب: 

يكون به بأس.
قـال إسحـاق [بـن راهويـه]: هـو 

ه. بيحُ ةٌ تُ نـَّ َّه ليس فيه سُ مكروه؛ ألن
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٤٦٧٤/٩)
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عـن ) ١١٥ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
الرسطان؟

اجلواب: ال بأس به.
بَح؟  ذْ قلت: ال يُ

قال: ال.
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[(٨٩٠/٢-٨٩١)

  

َأْكُل ُسْلُحفاة الَبْحر واَجلْمَبري

واِحلَماِر الَوْحِشيِّ

ـلِ ) ١١٦ أَكْ ـكـمُ  حُ مـا  السؤال:   
ر؛  ـوم احليوانات املوجودة يف البَحْ لُـحُ
لُ  ي؟ وأيضاً أَكْ نْربَ فاة واجلَ لْحُ مثل السُّ
الربِّ  يف  املوجودة  احليـوانات  لُـحوم 

؟ شِ حْ ر الوَ ـامَ مثل حِ
ر  البَحْ فاة  لْحُ سُ لُ  أَكْ جيوزُ  اجلواب: 
ي؛ ملا ثبت أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال يف  واجلَنْربَ
لُّ  ِ هُ احلْ اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ ئل عنه: (هُ البحر ملا سُ

) سنن الرتمـذي (الطهارة ٦٩)،  يْتَتُـهُ مَ
سنن النسائـي (املياه ٣٣٢)، سنن أبـي 
لُ  داود (الطهارة ٨٣)، كذلك جيوز أَكْ
دَ يف  رَ ؛ ألنَّ النهي إنَّام وَ ِّ يشِ حْ ر الوَ امَ احلِ

. يلِّ امر األَهْ احلِ
نبيِّنا  عىل  اهللا  وصىلَّ  التوفيق،  وباهللا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١١١٢٦)] 

  

َأْكُل َسَمِك الِفسيِخ

ـكـمُ ) ١١٧ السـؤال: مـا هــو احلُ
وهو  سيخ؟  الفِ حلم  لِ  أَكْ فـي  الرشعيُّ 
لُ ثمَّ يُرتكُ  غْسَ مك، يُ نوعٌ من أنواع السَّ
خشبيَّة،  براميل  يف  املِلْح  يف  دة  حمدَّ ة  ملدَّ
جتفيف  وهـي:  أُخر؛  طريقة  وهناك 
ووضعه  متليحه  مَّ  ثُ بالشمس  مك  السَّ
ة  ملدَّ األرض  يف  ودفنه  خيشة،  داخل 
يف  احلكم  بيان  فأرجو  تقريباً،  أسبوع 

. احلالتني، وجزاكم اهللا خرياً
املستفتى  الفسيخ  دام  ما  اجلواب: 
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وجيوز   ، حاللٌ فهو  ك  مَ السَّ من  عنه 
ومُرضا  فاسداً  يكون  أنْ  إالَّ  لُه،  أكْ
لِه  يا، فإنْ كان كذلك فيُمنَعُ من أكْ صحِّ

ه. واهللا أعلم.  رِ َ لرضَ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٤٦/١٠)

  

ْرِديِن َأْكُل الِفسيِخ والسَّ

كمُ اإلسالم يف ) ١١٨ السؤال: ما حُ
دِين؟ ْ سيخِ والرسَّ لِ الفِ أَكْ

دين أصلُهام  ْ سيخُ والرسَّ اجلواب: الفِ
لُه ولو ميتة؛  ك حالل أكْ مَ ك، والسَّ مَ السَّ
ئل  ه قال ملا سُ ـَّ ملا ثبت عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أن
لُّ ِ هُ احلْ اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ عن ماء البحر: (هُ

 ،(٦٩ (الطهارة  الرتمذي  سنن   ( يْتَتُهُ مَ
سـنن   ،(٣٣٢ (امليـاه  النسائـي  سنن 
إِذَنْ  لُهام  فأكْ  .(٨٣ (الطهارة  داود  أيب 

حالل.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٥٥٦٤) ]

  

١١٩ ( ، يـخُ سِ ـكُ الفَ مَ السؤال: السَّ
ه نَجِسٌ  ـَّ هل هو طاهرٌ أم ال؟ وعلـى أن

هِ؟ نْجيسِ ةُ تَ لَّ فام عِ
هِ  مِ نْ دَ لَ مِ سِ كُ إن غُ مَ اجلواب: السَّ
هُ  يرشبُ مٌ  دَ منه  خيرجُ  ال  بحيث  لِّحَ  ومُ

. سٌ تَنَجِّ ه؛ فطاهر، وإالَّ فمُ بعضُ
د  رٍ حممَّ د: وسمعتُ أبا بَكْ نـَ قـال سَ
ه مسألةُ احليتان  كِرَ عندَ ابن الوليد وقد ذُ
حَّ ذلك  ها؛ فقال: إنْ صَ يمُ ياشِ لَّحُ وخَ متُ
من  شأهنا  عن  فسألتُ  ها،  سُ نَجِّ يُ فهو 
فال  احليتانُ  ت  لَحَ صَ إذا  فقال:  ه،  ُ خيربُ
َّه إذا  ؛ ألن تْامً لِها بعد ذلك حَ سْ دَّ من غَ بُ
يَّضَ  ها، وبَ مَ حْ بَ شَ وَّ يَ فيها املِلْحُ ذَ قِ بَ
فيها  قيمُ  يُ ما  وأكثرُ   ، هُ دَ وأَفْسَ ها  ْمَ حلَ
ها  لْحُ لُ منها، وقد مجعَ مِ سَ غْ مَّ يُ يومني ثُ
دونَ  َدِّ جيُ ثُـمَّ  ها،  خَ سَ ووَ هـا  مَ دَ لُ  األوَّ
دونَ  ـهـا  صِّ رَ طَبقـاتِ  بني  لْحـاً  مِ هلـا 

ها. انتهى، واهللا أعلم.  يمِ خياشِ
[الفتاو األجهورية (٣٢/١-٣٣)]
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كـمِ ) ١٢٠ م يف حُ السؤال: ما قولُكُ
؟ َ سيخ املعروف بمِرصْ لِ الفِ أَكْ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
دٍ رسول اهللا.  عىل سيِّدنا حممَّ

من  بِهِ  ْ برشُ تِه  لنجاسَ ة؛  مَ احلُرْ ه  كمُ حُ
م املسفوح الذي يَسيلُ منه حالَ وضع  الدَّ
. قال فـي (املجموع):  ه عىل بعضٍ بعضِ
هُ  بَ ِ ؛ فام رشَ كٍ مَ «ودمٌ مسفوحٌ وإنْ من سَ
واهللا   .« سٌ نَجِ صالِه  انفِ بعد  املِلْحِ  من 
سبحانه وتعالـى أعلم وصلَّـى اهللا عىل 

د وآله وسلَّم.  سيِّدنا حممَّ
[فتاو ابن علِّيش (١٩٣/١)]

  

ِغِري املَُملَِّح اُملَسمَّى  َمِك الصَّ َأْكُل السَّ
(املُُلوَحة) َوَلو َتَغيََّر

غـريُ ) ١٢١ ـكُ الصَّ مَ السـؤال: السَّ
هل ة»،  له: «املُلُوحَ ويقال  لَّحُ  مَ يُ الذي 
ت رائحتُه، أو التغريُّ لُه ولو تغريَّ جيوز أَكْ

ةِ؟ وقـولُ الشيخِ  ناقـلٌ لـه عن اإلباحَ

يَّدٌ  قَ »؛ هل مُ ليل: «املباحُ طعامٌ طاهرٌ خَ
مِ التغريُّ أم ال؟ دَ بعَ

البحـرِ  ميتةَ  أنَّ  شـكَّ  ال  اجلواب: 
باحُ  ويُ  ، تَنَتْ ونَ ت  تغريَّ ولو  طاهرةٌ 
مُ  فيحـرُ ها  رُ رضَ ـق  يتحقَّ أنْ  إالَّ  لُها  أكْ
ـى  املذكَّ وكذلك  تِها،  لنجاسَ ال  لذلك 
 ، تَنَ ونَ تغـريَّ  ولـو  طاهرٌ  رشعيَّة  ذكاةً 
ه، وقد بلغني  رُ َ ق رضَ لُ ما مل يتحقَّ ويُؤكَ
من  تغريَّ  ما  ةِ  بنجاسَ تَى  أفْ هم  بعضَ أنَّ 
 . لِهِ ةِ أكْ رمَ ك واللَّحمِ املُذكَّى وحُ مَ السَّ
يف  تِه  بنجاسَ القولَ  ألنَّ  ؛  دٌ فاسِ وهو 
جيوزُ  ممَّا  فليس   ، ضعيفٌ ة  خاصَّ حالةٍ 

اإلفتاءُ به.
قـال الشيـخ أبو احلسن فـي (رشح 
لَ ما بني أسنانِه إالَّ  الكبري): وله أنْ يأكُ

. انتهى ساً أنْ يتغريَّ فإنَّه يصريُ نَجِ
قيل،  هكذا  األقفهيس:  الشيخ  قال 

وفيه نظر. انتهى.
ةِ  بالنجاسَ القولَ  جعلَ  تراهُ  فأنت 
: «وفيه  تَفِ بذلك، فزادَ ضعيفاً، ومل يكْ
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نظر»، وهو يف يشءٍ خاصٍّ -أي ما تغريَّ 
. بني األسنان- سواء كان حلامً أو خبزاً

ـا ما تغـريَّ ال بني األسنـان فلـم  وأمَّ
صاحبَ  أنَّ  عىل  تِه،  بنجاسَ قال  نْ  مَ رَ  نَ
تَه ليست  ر ما يفيد نجاسَ كَ ل) ذَ خَ (املَدْ
من  عليه  لِبُ  غْ يَ امَ  لـِ بل  ه،  تغريُّ دِ  ملجرَّ
 : ؛ فإنَّه قالَ ثَاتِ مِ اللِّ تِه ليشءٍ من دَ خمالطَ
األكلِ  رِ  أَثَ نْ  مِ أسنانِهِ  بني  ما  جَ  عالَ إذا 
تُه  خمالطَ الغالبَ  فإنَّ   ، هُ بْلَعْ يَ فال  هُ  وأَزالَ

. انتهى. ثَاتِ مِ اللِّ نْ دَ ليشءٍ مِ
ه لذلك. مُ ابتالعِ دَ فعَ

يتانٌ  تْ حِ لِّحَ نة): إذا مُ وقال يف (املدوَّ
بأسَ  فال   ، يْتةٌ مَ فادِعُ  ضَ فيها  أُصيبَ  فَ

. انتهى. رِ يْدِ البَحْ نْ صَ ا مِ لِها؛ ألهنَّ بأكْ
ها أحدٌ  تَنَتْ أم ال، ومل يقيِّدْ وسواءٌ نَ
من  إفتاءَ  أنَّ  تَبنيَّ  وهبذا  نْتِن،  تُ مل  إذا  بام 
لِنَتَنِها  لِ  األَكْ ةِ  مَ رْ بحُ ةِ  املُلُوحَ يف  تَى  أفْ

 . ٌ طأٌ بَنيِّ ، خَ ا صارت نجسةً ألهنَّ
كِ  مَ السَّ دمَ  أنَّ  ر  تقرَّ قد   : قلتَ فإنْ 
لوجود  ؛  نجسٌ منه  لِّحَ  مُ فام   ، نجسٌ

مِ فيه. الدَّ

كَ الصغريَ  مَ لِّمُ أنَّ السَّ : ال نُسَ قلتُ
لِّمَ  سُ وإنْ   ، مٌ دَ فيه  ةً  لُوحَ مُ لُ  ْعَ جيُ الذي 
ةِ  بالنَّجاسَ كِ  مَ السَّ مِ  دَ عىل  مُ  ْكَ حيُ فإنَّام 
من  حينئذٍ  هو  إذْ  عنه؛  انفصلَ  حيثُ 
ا ما دامَ فيه فهو طاهرٌ  مِ املسفوح، وأمَّ الدَّ
ساً،  وليس من املسفوح، فال يكون نَجِ
تندفعُ  وبه  هم،  كالمِ يف  رصيحٌ  وهذا 
البحـرِ  قولـهم: «ميتـةُ  بني  ـةُ  ضَ املعارَ
املسفوحُ  مُ  «الدَّ قوهلم:  وبني   ،« طاهرةٌ

»، واهللا أعلم.  سٌ ريِّ نَجِ من البَحْ
 [الفتاو األجهورية (٢٧/١- ٢٨)]

  

ْرِديِن النِّيِليِّ َأْكُل السَّ

ـلُ ) ١٢٢ أَكْ جيـوزُ  هـل  السؤال: 
دُ من دمياط يف  رِ دِين النِّييلِّ الذي يَ ْ الرسَّ
منها  الواحد  ةُ  نَ زِ اخلشب،  من  براميل 

١٢٥ أقة؟
عندنا،  لُـه  أَكْ جيـوز  نعـم  اجلواب: 

وهو سمك طاهر. واهللا أعلم.
[فتاو رشعية - حسنني خملوف، (رقم ٥٩)]
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َأْكُل َسَمِك الِقْرِش

ش ) ١٢٣ السؤال: هل سمك القِرْ
حرام أم حالل؟

كُ مَ ك كلُّه حالل، سَ مَ اجلواب: السَّ
تعالـى:  قوله  لعموم  ه؛  وغريُ ش  رْ القِ

حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
وقوله   ،[٩٦ [املائدة:  مم﴾  خم 
لُّ ِ هُ احلْ اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص يف البحر: (هُ

) سنن الرتمـذي (الطهارة ٦٩)،  يْتَتُـهُ مَ
وبـاهللا   .(٣٣٢ (امليـاه  النسائـي  سـنن 
د وآله  التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٥٨٣٤)]

  
َأْكُل اَحلَلزون(١) والتِّْمَساح

أكـل ) ١٢٤ جيـوز  هـل  السـؤال: 
ساح؟ لَزون والتِّمْ احلَ

فة،  دَ وٌ يعيشُ يف صَ خْ (١) احللزون: حيوانٌ بحريٌّ رَ
وبعضه يؤكل. املعجم الوسيط (١٩٢/١).

وجـامعةٌ  مـالك  أجـاز  اجلواب: 
لَ احلَلَـزون والتِّمسـاح؛  والشافعيُّ أَكْ
يف  فيدخالن  البحر؛  صيد  مـن  ام  ألهنَّ

ىل  مل  خل    ﴿ تعالـى:  قولـه  عموم 
مم﴾  خم  حم  جم  يل 
[املائـدة: ٩٦]، ومنـع ذلـك أبـو حنيفـة 
فيدخالن  باع؛  السِّ من  ام  ألهنَّ ؛  ومجاعةٌ
لِّ ذِي نابٍ  لِ كُ يف عموم هنيه ملسو هيلع هللا ىلص عن أَكْ
ة، واألمر  باع. واملسألة اجتهاديَّ من السِّ
راعاة  لِه مُ ، واألحوط ترك أَكْ فيها واسعٌ
للخالف، وتغليباً جلانب احلَظْر. وباهللا 
د وآله  التوفيق وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٧٥٢)]

* وانظر: فتو رقم (٨٠)
  
َأْكُل ُأمِّ اُخلُلول

لُـول(٢) هـل ) ١٢٥ السؤال: أُمّ اخلُ
جيُـوزُ أكلُها أو ال؟ 

انظـر:    . يفٌّ ـدَ صَ بحـريٌّ  حيـوان  لُـول:  اخلُ أمُّ    (٢)
(٢٥٣/١) الوسـيط  املعجـم 
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لُها كام أفتى به ابنُ  ِلُّ أكْ اجلواب: حيَ
طعام  من  ا  ألهنَّ عرصه؛  لامءُ  وعُ الن  دْ عَ
نصَّ  وقد  فيه،  إالَّ  تعيشُ  وال  البحر، 
حيوان  أنَّ  عىل  عنه  اهللا  ريض  افعيُّ  الشَّ
؛  يُؤكلُ فيه  إالَّ  يعيشُ  ال  الذي  البحر 
م:  هُ بعضُ قال  واألخبار.  اآلية  وم  مُ لعُ
هُ  أنَّ من  الم  السَّ عبد  ابن  عن  لَ  نُقِ وما 

 . أفتى بتحريمها مل يصحَّ
[فتاو الرميل (٧١/٤)]

  
َدِف َأْكُل َلـْحِم الصَّ

ف ) ١٢٦ دَ الصَّ حلم  أكلُ  السؤال: 
ِلُّ أكلُه أو ال؟  لِيبار» هل حيَ املوجود يف «مِ
يكون  والكبري  والكبري،  الصغري  وفيه 
فِ اللُّـؤلـؤ، والصغري يكون  ـدَ مثـل صَ
ه  مُ كْ (١) أو حُ يْلَسُ نَ راً، وهل هو الدَّ وَّ ـدَ مُ
النون  وفتح  ها،  وضمِّ الدال  بفتح  يْلَس:  نَ الدُّ  (١)
فة، وسكون الياء، وفتح الالم؛ وهو نوع  املخفَّ
يف  اللَّوز،  مثل  صغريٌ  واحلَلَزون،  ف  دَ الصَّ من 
 الفتاو انظر:  سوداء.  نقطةٌ  فيه  حلمٌ  باطنه 
إعانة   ،(٢٦١/٤) للهيتمي   الكرب الفقهية 
احليوان  حياة   ،(٤٠١/٢) للدمياطي  الطالبني 

الكرب للدمريي (٣٦٧/٢). 

فيه  يكون  الذي  هِ  مِ لَـحْ وفـي  ه؟  مُ كْ حُ
، هل جيـوزُ أكلُه معه  طانُ الصغريُ َ الرسَّ
ه  بِخَ معه؟ وهل يكونُ حكمُ أو ال؛ إذا طُ
ال؟  أو  املأكول  من  لِّدِ  املتوَ ودِ  الدُّ حكمُ 
ه سوادٌ يقول بعضُ الناسِ  مِ وفـي لَـحْ
ال؟  أو  معه  أكلُه  جيوزُ  هل  ه؛  ؤُ رْ خُ ه  ـَّ أن
سَ لهُ سائلة أو  طانُ ممَّا ال نَفْ وهل الرسَّ

ال؟
اجلواب: الكالم عىل ذلك يستدعي 
والذي   ، البحرِ حيوانِ  يف  احلكمِ  حتريرَ 
إالَّ   ، حاللٌ ه  ـَّ أن وأصلِها   ( وضةِ يف (الرَّ
فيه  يكون  بأن  ؛  ِّ الربَ يف  منه  يعيش  ما 
ع  دَ فْ ، وإالَّ الضُّ يْشِ مذبوحٍ ه غريَ عَ يْشُ عَ
فاة، وكذا  لْحَ طان والسُّ ساح والرسَّ والتِّمْ
ـهُ  حَ رجَّ  ِ نيْ هَ جْ وَ أحدِ  علـى  ناسُ  النَّسْ
أن  بعد  (املجموع)  يف  والذي  مها.  غريُ
أنَّ  دُ  املعتمَ الصحيحُ  قلت:  ذلك:  ذكر 
ع،  دَ فْ ِلُّ ميتتُه إالَّ الضُّ مجيعَ ما يف البحر حتَ
هم  ه األصحابُ أو بعضُ رَ لُ ما ذكَ ْمَ وحيُ
عىل  ناس  والنَّسْ واحلَيَّة  فاة  لْحَ السُّ من 
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غري ما يف البحر. 
ِـلُّ عندنـا  وفـي موضع آخر منه: حيَ
والتابعـني،  الصحابـة  مـن  ـعٍ  مْ -كجَ
ومـالـك، وأحـمـد رضـي اهللا تبـارك 
يْتات البحر غري  لُّ مَ وتعالـى عنهم- كُ

دع اهـ.  فْ الضُّ
فعىل ما فـي (املجموع) فـي هذين 
ف؛  دَ الصَّ أنـواع  ـلُّ  كُ ِـلُّ  حيَ املوضعني 
طان  َ ه، وسواء الرسَّ ه وكبريُ سواء صغريُ
فاة،  لْحَ ة والسُّ سَ ْ يْلَس وغريه؛ كالرتِّ نَ والدُّ

 . يةً مِّ إالَّ ما ثبتَ أنَّ فيه سُ
وعلـى مـا فـي (الروضة) وأصلِهـا 
طانُ  َ مُ الرسَّ -: حيرُ -وهو املنقولُ املعتمدُ
ف ممَّا يعيشُ يف الربِّ  دَ وسائرُ أنواع الصَّ
وهو  يْلَس؛  نَ الدُّ فـي  واختلفوا  أيضاً، 
 ، زِ فٌ صغريٌ صورتُـه صـورةُ اللَّـوْ دَ صَ
فأفتَى  سوداء؛  نقطةٌ  فيه  حلمٌ  باطِنِه  يف 
لامءُ عصـره  الن وعُ ـدْ الشمـس ابـن عَ
َّه من طعـام  لِّه؛ قالـوا: ألن هم بحِ وغريُ
البحـر، وال يعيش إالَّ فيه. وأفتـى ابنُ 
ممَّا  هذا  وقال:  ه،  بتحريمِ المِ  السَّ عبدِ 

واختلفَ   . لِ قْ العَ ليمُ  سَ فيه  تابُ  رْ يَ ال 
قاله  ما  ح  رجَّ ن  مَّ فمِ أيضاً؛  رون  املتأخِّ
 ، ُّ يشِ كَ رْ الزَّ رُ  البَـدْ ـالم:  السَّ عبد  ابـنُ 
ه  دِ لتولُّ ؛  طانِ َ الرسَّ لُ  أصْ بأنَّه  هُ  هَ جَّ ووَ
باحليوان،  ةِ  فَ املعرِ أهلُ  ه  رَ كَ ذَ كام  منه؛ 
ف  ـَدَ ه مـن أنـواع الصّ حـوا بأنـَّ ورصَّ

لْحفاة اهـ.  كالسُّ
الن  دْ عَ ابـنُ  قالـه  مـا  ـح  رجَّ وممَّن 
فقال  ؛  رييُّ مِ الدَّ املُ  الكَ عرصه:  وأهلُ 
يأتِ  مل   : يشِّ كَ رْ الزَّ كالم  لردِّ  ضاً  تَعرِّ مُ
ابنِ  عن  لَ  نُقِ وما   ، دليلٌ ه  حتريمِ علـى 
لِه  أَكْ بتحريم  اإلفتاء  من  الم  السَّ عبد 
، وقد أفتَى بعضُ فقهاء عرصنا  مل يصحَّ
دَ نصَّ  قَ لِه، وهذه عبارةُ من فَ بتحريم أكْ
عنه  وتعاىل  تبارك  اهللا  ريض  الشافعيِّ 
يعيش  ال  الذي  البحر  حيوان  أنَّ  عىل 
ولقوله:  اآلية،  لعموم  يؤكل؛  فيه  إالَّ 
اهـ.   ( يْتَتُهُ مَ لُّ  احلِ  ، هُ اؤُ مَ ورُ  الطَّهُ وَ  (هُ
دُّ ما قاله الزركيشُّ  وفيه نظر، وهذا ال يرُ
الم؛ ألنَّ اآلية واحلديثَ  ] عبدِ السَّ [وابنُ

﴿مث  تعالـى:  بقولـه  خمصوصان 
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نث  ىث﴾ [األعراف: ١٥٧]. وقد 
طان  الرسَّ حلمَ  بأنَّ  األصحابُ  ح  رصَّ
يْلَس -كام  نَ دٌ من الدُّ ، وهو متولِّ خبيثٌ
تَ نقلَه عن أهل املعرفة باحليوان-،  علِمْ
أنَّ  اللُّغـويِّني  بعـض  قـول  ه  ـدُ ويؤيُّ
فـي  الذي  اللَّحم  من  ـدُ  يتولَّ ع  دَ فْ الضُّ
ع خبيـثٌ أيضـاً،  ـدَ فْ يْلَـس، والضُّ نَ الدُّ
ع  دَ فْ الضُّ دِ  لُّ وَ تَ ـيْ  لَ وْ قَ نْ  مِ كلٍّ  فعلـى 
إالَّ  منه  يتولَّد  ال  هو  منه،  طان  َ والرسَّ
بْثُه  خُ ثبت  وإذا  خبيثاً،  نْ  فليكُ ؛  خبيثٌ
هُ  لَ ىلَ ملن أرادَ أَكْ مَ بنصِّ اآلية؛ فاألَوْ رُ حَ
تقليدَ مالكٍ وأمحدَ ريض اهللا تبارك وتعاىل 
يْتاتِ البحر  لَّ مجيع مَ يانِ حِ رَ ام يَ عنهام؛ فإهنَّ
عنهام-،  (املجموع)  يف  لُه  قْ نَ رَّ  مَ -كام 
يْلَس ويبيعونه  نَ َ يأكلون الدُّ رصْ وأهلُ مِ
علـى  جارون  فلعلَّهم  ؛  نكريٍ غري  من 
فاحلقُّ  عارصه؛  نْ  ومَ الن  دْ عَ ابن  إفتاء 
لِهِ  نُّبَ أَكْ ، وإنَّ جتَ بْثٍ ه ال خيلو عن خُ ـَّ أن
وادِ  ، وإنْ مل يثبتْ أنَّ ما فيه من السَّ ىلَ أَوْ
هُ  ؤُ ـرْ ، علـى أنَّ ما قيـل إنَّـه خُ هُ ؤُ ـرْ خُ

ال أصل له. 
املأكول  من  دِ  املتولِّ ودِ  بالدُّ هُ  وإحلاقُ
؛  بوجهٍ بينهام  جامع  ال  إذ  جدا؛  بعيدٌ 
هِ  متييزِ  ُ رسْ عُ ودِ  الدُّ لِ  أَكْ ـلِّ  حِ ةَ  لَّ عِ فإنَّ 
ونحـوه  يْلَس  نَ الدُّ ـا  وأمَّ طَـه،  خالَ عامَّ 
مون لذلك حيكمون علـى مجيع  رِّ فاملُحَ
نْ  مِ ر  رَّ قَ تَ ملا  والتَّحريم  ةِ  بالنجاسَ يْنِه  عَ
حتَّى  ه  غريَ الِطْ  خيُ مل  هو  فحينئذٍ  بْثِه؛  خُ
 ، طانُ له نفسٌ سائلةٌ فَى عنه، والرسَّ عْ يُ
ع، وال ينافيـه قـولُ  ـدَ فْ ـوهُ بالضُّ َقُ وأحلْ
 ، تَاجٍ ونَ دٍ  بتوالُ لَّق  يتَخَ ال  إنَّه  رييِّ  مِ الدَّ
جُ منه؛  ف، ثمَّ خيرُ دَ لَّق يف الصَّ إنَّام يتَخَ
دِ والنَّتاجِ  ه ال يلزم مـن نفـي التـوالُ ـَّ ألن
من  جـامعةٌ    ـرَ جَ لكنْ   ، مِ الدَّ عـدمُ 
له  نفسَ  ال  ع  دَ فْ الضُّ أنَّ  عىل  أصحابنا 
، ومع  طانِ َ ؛ فيجري ذلك يف الرسَّ سائلةٌ

 . ذلك ما قاله هؤالء ضعيفٌ
[فتاو ابن حجر اهليتمي (٢٥٩/٤)]
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َأْكُل الَبَطاِرخ(١)

ـلُ ) ١٢٧ أَكْ لُّ  ـِ حيَ هـل  السـؤال: 
خ؟  البَطارِ

كِ كام  مَ َّه بَيْض السَّ اجلواب: نعم؛ ألن
حوا به، وال ينافيه قول (اجلواهر):  رصَّ
ما  ع  نْزَ يُ ومل  لِّحَ  مُ كِ  مَ سَ لُ  أَكْ ِـلُّ  حيَ وال 
لِّها  ةِ كُ كَ مَ لِ السَّ َّه فـي أَكْ ؛ ألن فِهِ وْ فـي جَ
فِها من النجاسة، بخالف  وْ مع ما يف جَ
جُ منه،  ْرَ مَّ خيُ فُها ثُ وْ قُّ جَ خ؛ فإنَّه يُشَ البَطارِ
تُه لنجاسةِ  لَم مماسَّ عْ َلُّ هذا إنْ مل يُ لكن حمَ
لُه قبلَ  سْ بَ غَ جَ لِمَت وَ اجلَوف، فإنْ عُ
البَطارخ  ةَ  مَ رْ حُ هم  بعضِ فإِطالقُ  لِه؛  أَكْ
 ، استدالالً بعبارة (اجلواهر) هذه غلطٌ
؛ ملا  كٍ كِبارٍ مَ ثمَّ عبارهتا حممولةٌ عىل سَ
لُها  ه جيوز أَكْ ـَّ غارِ أن يف (الروضة) يف الصِّ

ِ تتبُّع ما فيها.  رسْ قِّ أجوافِها؛ لعُ قبلَ شَ
[فتاو ابن حجر اهليتمي (٢٥٩/٤)]

  
ك. انظر: منح اجلليل،  مَ (١) البطارخ: هو بَيْض السَّ

البن عليش (٨/٥).

ـلُ ) ١٢٨ أَكْ لُّ  ـِ حيَ هـل  السـؤال: 
؟ رٌ سٌ أم طاهِ خ؟ وهل هو نَجِ البَطارِ

اجلواب: املنقـول فـي (اجلـواهـر) 
لِّحَ  كٍ مُ مَ ه ال جيوز أكلُ سَ ـَّ ِّ أن ويلِ مُ للقَ
خُ  فِه؛ فإنْ كان البَطارِ وْ ع ما يف جَ نْزَ ومل يُ
بَ  ، ومـن نَسَ فة فهـو حـرامٌ هبذه الصِّ
؛ ألنَّ  العفـوَ إلـى (الروضة) فهو غالطٌ
لُ  أَكْ ِـلُّ  حيَ هل  (الروضة):  فـي  الذي 
قَّ ما  ويَتْ ومل يُشَ غارِ إذا شُ كِ الصِّ مَ السَّ
ج ما فيه؟ فيه وجهان؛  ْرَ فِها وخيُ وْ يف جَ
ُ تتبُّعِها، وعىل املساحمة  رسْ وجه اجلواز عُ
ويَاين هبذا أفتى،  لون؛ فإنَّ الرُّ جر األوَّ

ها طاهرٌ عندي. انتهى.  يعُ جِ ورَ
يف  ها  ضَ فَرَ َّه  ألن املسألة؛  غري  وهذه 
ِ التتبُّع، وهو  رسْ الصغار، وعلَّل اجلوازَ بعُ

مفقود يف الكبار. 
[احلاوي يف الفتاوي للسيوطي (ص٣٦٣)]
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ثالثًا: احليوان الربمائي:
ْلُحفاُة املَيَِّتة السُّ

فـاةٌ تعيشُ يف) ١٢٩ لْحُ السؤال: سُ
املَيْتَـة  طاهـرةُ  هـي  هـل  ر،  والبَحْ  ِّ الربَ
طهـارة  كـمُ  حُ مـا  ؟  ال  أو  ك  مَ كالسَّ
ر؟ هل  فاة املَيِّـتَة فـي الربِّ والبَحْ لْحُ السُّ

ك أم ال؟ مَ هي طاهرةُ امليتة كالسَّ
فإنْ  املذكورة،  السلحفاة  اجلواب: 
تكون  سائلٌ  مٌ  دَ وهلا  لِدِ  املَوْ يَّة  رِّ بَ كانت 

، وإالَّ فال. ةً سَ يْتَتُها نَجِ مَ
[فتاو دار اإلفتاء املرصية (٨٢٥/٣-٨٢٦)]

   
ْلُحفاة وَفَرِس الَبْحر َأْكُل َلْحِم السُّ

والتِّْمساح والُقْنُفذ

لُ احليوانات) ١٣٠ ِلُّ أَكْ  السؤال: أحيَ
ـر،  البَـحْ سُ  ـرَ فَ فـاة،  لْـحُ السُّ اآلتيـة: 
لُها؟ رامٌ أَكْ ذ، أم هـي حَ نْفُ ساح، القُ التِّمْ

ـلُـه؛  أَكْ حـاللٌ  ـذُ  فُ نـْ القُ اجلواب: 
ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم    ﴿ آيـة:  لعمـوم 

يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
هت﴾  مت  خت  حت  جت  هب   مب  خب 
[األنعام: ١٤٥]، وألنَّ األصـل اجلـواز 

حتَّى يثبت ما ينقل عنه. 
من  مجاعة  فقـال  لحفاة؛  السُّ ـا  وأمَّ
تُذبَح؛  لـم  ولـو  لُها  أكْ جيـوزُ  لامء:  العُ

ىل  مل  ﴿ خل  تعالـى:  قولـه  لعموم 
مم﴾  خم  حم  جم  يل 
[املائدة: ٩٦]، وقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف البحر: 
سنن   ( يْتَتُهُ مَ لُّ  ِ احلْ هُ  اؤُ مَ ورُ  الطَّهُ وَ  (هُ
الرتمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي 
داود (الطهارة  أيب  سنن   ،(٣٣٢ (املياه 
خروجاً  ها؛  بْحُ ذَ األحوط  لكنَّ   .(٨٣

من اخلالف. 
مك؛  لُ كالسَّ ا التِّمساح فقيل: يُؤكَ أمَّ

م من اآلية، واحلديث.  لعموم ما تقدَّ
ذوات  من  لكونه  يؤكل؛  ال  وقيل: 
ل.  باع، والراجح األوَّ األنياب من السِّ
م  ر فيؤكل؛ ملا تقـدَّ س البَحْ ا فَرَ وأمَّ
من عموم اآلية واحلديث، وعدم وجود 
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؛  ِّ حالل بالنصِّ املعارِض، وألنَّ فرس الربَ
. وباهللا التوفيق،  لِّ ىلَ باحلِ سُ البحر أَوْ رَ ففَ
د وآله وصحبه  وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٥٣٩٤)] 

   
السـؤال: سألـتُ أبـي عـن ) ١٣١

فاء؟ لْحُ السُّ
 . اجلواب: كان عطاء ال ير به بأساً

حَ ال بأس به. بـِ قال أيب: إذا ذُ
يَ به يف النَّار من  مِ قلت أليب: فإنْ رُ

؟ بَحَ ذْ غري أنْ يُ
قال: ال، إالَّ أنْ يُذبح.

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨٩/٣)]

   
لُ حلم ) ١٣٢ السؤال: هل جيـوزُ أَكْ

فاة؟ لْحُ السُّ
مـن  وغـريها  فـاة  لْحُ السُّ اجلواب: 
األشياء التي يستخبثهـا الناس، وباقـي 
، لكـن  ـلُّ األشيـاء، فاألصـل فيهـا احلِ

واحليَّة،  احلرشات،  مثل:  األشياء  هذه 
ب، هذه كلُّها يستخبثها الناس،  رَ قْ والعَ
مستخبث  هو  ممَّا  فهي  يرغبوهنا،  وال 
فُّ عنها  ىلَ الكَ وغري مرغوب فيه، واألَوْ

والبُعد عنها. 
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٤١/١٢)

   
َأْكُل التِّْرَسة(١)

هـي ) ١٣٣ هـل  ـةُ  سَ ْ الرتِّ السؤال: 
اللٌ أو ال؟  حَ

حيثُ  حـاللٌ  هـي  نعـم  اجلواب: 
كانت ال تعيشُ إالَّ يف املاء؛ فقد قالوا: 
ه املاءُ من احليوان رضبان:  لِكُ إنَّ ما ال هيُ
جَ  رَ خَ وإذا  فيه،  يَعيشُ  ما  ا:  مهُ أحدُ
؛  كِ مَ بوحِ كالسَّ يْشَ املذْ ه عَ يْشُ منه كان عَ
ةِ  صورَ عىل  ليس  وما  بأنواعه،  اللٌ  فحَ

 . اللٌ أيضاً كِ فحَ مَ السَّ
ـة. انظـر: املعجم  ـلْحفاةُ البحريَّ : السُّ ةُ سَ (١) التِّــرْ

الوسـيط (٨٤/١).
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جَ  رَ خَ وإذا  املاء،  يف  يَعيشُ  ما  الثَّاين: 
 ، كِ مَ هُ فكالسَّ يْشُ مْ عَ دُ ، فإنْ مل يَ تْ منه مل يَمُ
-؛  زِّ وَ وإنْ دامَ فإنْ كان طائراً -كالبَطِّ واإلِ
ِلُّ  لَق، وال حتَ قْ ه إالَّ اللَّ فهو حاللٌ بأنواعِ
ع،  ـدَ فْ -كالضُّ هُ  غـريَ كان  وإن  يتَتُـه،  مَ
فـاءِ، لْحَ والسُّ  ، سـاحِ والتِّمْ  ، طانِ َ والرسَّ
-؛  بِ رَ قْ والعَ كاحلَيَّة،  وم؛  مُ السُّ وذواتِ 

. ا.هـ.  فحرامٌ
[فتاو الرميل (٧١/٤)]

* وانظر: فتو رقم (١١٦)
  

َتَناُوُل َكْبُسوالِت َزْيِت الَفْقَمِة

السؤال: يوجـدُ كبسـوالت ) ١٣٤
قْمة (fur seal oil) للعالج أو  يتِ الفَ زَ
ك.  مَ الت غذائيَّة؛ مثل زيت السَّ كمكمِّ
عىل  لُها  أكْ جيوز  هل  هو:  والسؤال 
لُّ  (احلِ بحريٌّ  احليوان  هذا  أنَّ  اعتبار 
صنَّعة  امً أنَّ هذه الكبسوالت مُ لْ يْتَتُه)؟ عِ مَ

. بالصني، وجزاكم اهللا خرياً
اجلواب: مجهور الفقهاء عىل إباحة 

ذبحها  بعضهم  واشرتط  الفقمة،  حلم 
بْح.  لِّها، والبعض مل يشرتط الذّ حلِ

من  مانعاً  اللَّجنة   تر فال  وعليه؛ 
مـن  ـزءٍ  جُ أيِّ  أو  بالفقمـة،  التـداوي 
مـاتت،  أو  ـت  بِحَ ذُ سـواء  أجزائهـا، 
برشط أنْ ال يكون يف ذلك رضرٌ عىل 
نِعَ منه، واهللا تعاىل  املتداوي هبا، وإالَّ مُ

أعلم.  
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
 [(٢٩٥/٢٥)

   
َأْكُل َكْلِب املَاِء(١)

لِ ) ١٣٥ السؤال: سألت أيب عـن أَكْ
لْبِ املاء؟ كَ

ثنا حييى بن سعيد، عن  اجلواب: حدَّ
وأبـي  دينار  بن  عمرو  عن  يج،  رَ جُ ابن 
يعيش  الحم،  مائيٌّ  ثدييٌّ  حيواين  املاء:  كلب   (١)
وقوائمه  غليظة،  عنقه  واألهنار،  البحريات  يف 
األسامك  عىل  يقتات   ، فرويٌّ وجلده  قصرية، 
وقيل:  واألعشاب.  والضفادع  والقرشيات 
هو القندس. انظر:  حياة احليوان (١٦٧/٢)، 

معجم اللغة العربية املعارصة (١٩٤٩/٣). 
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حياً -رجالً أدرك النَّبيَّ  َ ، سمعا رشُ بَريْ الزُّ
)؛  بُوحٌ ذْ مَ رِ  البَحْ فـي  ءٍ  ْ يشَ لُّ  ملسو هيلع هللا ىلص-: (كُ
الطَّري  ا  أمَّ فقال:  لعطاء،  ذلك  فذكرت 

. هُ بَحَ ذْ فأر أن يَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٠/٣)]

   
ْفَدع األكل من التِّْمَساح  والَكْنَغِر  والضِّ

ـم ) ١٣٦ لُكُ ـى تفضُّ السـؤال: يُرجَ
ـوم..  باإلفـادة عـن مـد مرشوعيَّة حلُ

دع. فْ ونْغارو، الضِّ ساح، الكُ التِّمْ
اجلواب: اختلف الفقهاء فـي حكم 
ساح؛ فري مجهور الفقهاء أَكْل حلم التِّمْ
ـة  مَ رْ حُ واحلنابلة)  واحلنفيَّة  (الشافعيَّة 
؛  كَّ ذَ ه مطلقاً، سواء ذُكِّي أو مل يُ لِ حلمِ أكْ
بنابـه،    يتقـوَّ  ، مفرتسٌ حيـوانٌ  ه  ـَّ ألن
لَّ أَكْل  . وير املالكيَّة حِ ِّ ويعيش يف الربَ

 . َّه حيوان بحريٌّ ساح؛ ألن حلم التِّمْ
وتر اهليئـة ترجيـح األخـذ برأي 

مجهور الفقهاء.
؛  لِهِ لَّ أَكْ ر فرت اللَّجنة حِ نْغَ ا الكَ أمَّ

َّه  وألن حتريمه،  عىل  يدلُّ  ما  د  رِ يَ مل  َّه  ألن
من  وليس  له،  ناب  ال  نباتـيٌّ  حيوان 
َى الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص عن  احليوانات التي هنَ
اهللا  ريض  عبَّاس  ابـن  بحـديث  لِها  أَكْ
لِ  نْ أَكْ َى عَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ عنهام: (أَنَّ رَ
ـلِّ ذِي  كُ ، وَ بَاعِ ـنَ السَّ ـلِّ ذِي نَابٍ مِ كُ
) رواه مسلم، وألنَّ  ِ ـنَ الطَّـريْ ْلَبٍ مِ خمِ
)، هذا ما  (األصلَ يف األطعمة اإلباحةُ

مل يثبت رضره عىل اإلنسان.
؛ للحديث  لُه حرامٌ دع فأكْ فْ ا الضِّ وأمَّ
 ، ـنٍ سَ حَ بإسنـادٍ  داود  أبو  رواه  الـذي 
والنسائـيُّ بإسنـاد صحيـح -كـام فـي 
ص٣١)-  ج٩  للنـووي،  (املجمـوع 
الصحايب  عثامن  بن  الرحـمن  عبد  عن 
عٍ  دَ فْ نْ ضِ بِيبٌ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ أَلَ طَ قال: (سَ
نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  اهُ  نَهَ فَ اءٍ؛  دَوَ ي  فـِ ا  هَ لُ ْعَ جيَ
وهذا  تِه،  مَ رْ حُ عىل  يدلُّ  وهذا  ا)،  تْلِهَ قَ

لامء. واهللا أعلم.    مذهب مجهور العُ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٤٨/١٠)]

* وانظر: فتو رقم (١٠٧٧)
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َفاِدع وَتْصِديُرها  اْصِطياُد الضَّ
وِل اليت َتْأُكُلها َمْذبوَحًة للدُّ

فادع ) ١٣٧ السؤال: هل اصطيادُ الضَّ
ول التي تأكلها  ها مذبوحةً للدُّ وتصديرُ

جائز؟
ا  ؛ إذ إهنَّ بةٌ اجلواب: هذه مسألةٌ مركَّ
بْح  والذّ االصطياد  حكـم  عن  تتكلَّـم 
والتصديـر لألكل، ومسألـة التصديـر 
فعـادت  بْح،  الذّ مسألـة  علـى  مبنيَّـةٌ 

دع. فْ تْل الضِّ املسألة إىل حكم قَ
وهنـاك أحاديث تنهـى عـن قتلـه؛ 
منهـا حديث عبد الرحـمن بن عثامن 
َى ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ ريض اهللا عنه: (أَنَّ رَ

) رواه اإلمام أمحد وأبو  عِ دَ فْ تْلِ الضِّ نْ قَ عَ
واحلاكم ماجه  وابن  والنسائي  داود 

حه، وسكت عنه الذهبي. وصحَّ
اهللا تعالـى  ريض  هريرة  أبـي  وعن 
آلِهِ  يْهِ وَ لَ اىلَ عَ عَ ىلَّ اهللاُ تَ عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صَ
 ، عِ دَ فْ الضِّ دِ، وَ َ تْلِ الرصُّ نْ قَ َى عَ مَ هنَ لَّ سَ وَ

) رواه ابن ماجه. دِ هُ دْ اهلُ ، وَ ةِ لَ النَّمْ وَ

وعن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا تعاىل 
اىلَ  عَ لَّـى اهللاُ تَ َى النَّبِيُّ صَ عنهام قال: (هنَ
 ، عِ ـدَ فْ تْلِ الضِّ نْ قَ مَ عَ لَّ سَ هِ وَ آلـِ يْـهِ وَ لَ عَ
) رواه الطرباين يف  بِيحٌ ا تَسْ هَ يقُ قِ : نَ الَ قَ وَ

(الصغري) و(األوسط).
وأخـرج البيهقيُّ فـي (سننه) مـن 
و ريض اهللا تعاىل عنهام:  حديث ابن عمرٍ
 ( بِيحٌ ا تَسْ هَ يقَ قِ إِنَّ نَ ؛ فَ ادِعَ فَ قتُلُوا الضَّ (الَ تَ

. : إسناده صحيحٌ قال البيهقيُّ
والشافعيَّـة  احلنفيَّـة  فـإنَّ  ولذلك؛ 
ن  وْ ـرَ ـة وغريهم يَ واحلنابلـة والظاهريَّ
فادع؛ أخذاً من قاعدة:  لِ الضَّ مة أَكْ رْ حُ
لُه)؛  تْلِه فال جيوزُ أكْ ِيَ عن قَ (إنَّ كلَّ ما هنُ

لُه جاز قتلُه. إذ لو جاز أَكْ
لِ  وهنـاك من ذهب إلـى جـواز أَكْ
دع؛ أخذاً من عموم قوله تعاىل:  فْ الضِّ
جم﴾ [ملائدة:  يل  ىل  خل مل    ﴿
وَ  ٩٦]، ومن عموم احلديث املشهور: (هُ
) رواه أبو داود،  يْتَتُهُ لُّ مَ ِ هُ احلْ اؤُ ورُ مَ الطَّهُ
عبي،  وهم املالكيَّة، وابن أيب ليىل، والشَّ
يه، مع تضعيفهم  والثَّوري يف أحد قولَ
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دع. فْ لألحاديث الواردة يف قتل الضِّ
ونحـن نميـل إلـى رأي اجلمهـور 
علـى  بنـاءً  ـدع  فْ الضِّ ألكل  مِني  رِّ املُحَ
أهـل  لتحسني  وذلك  تْلِه؛  لقَ حتريمهم 

العلم ألحاديث الباب يف اجلملة.
وعليه؛ ويف واقعة السؤال: ال جيوز 
ها.  ها وتصديرُ فادع وذبحُ لكم صيدُ الضَّ

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٦٢٦)]

   

قـتـل ) ١٣٨ جيـوز  هـل  السـؤال: 
مـن  ـدع  فْ الضِّ يعترب  ـدع؟ وهـل  فْ الضِّ
يا  رِّ ة، إن كان بَ ة أو البحريَّ يَّ ِّ احليوانات الربَ
بْح؟ والناس ال  لُه بدون الذَّ فهل جيوز أَكْ
َّه معدوم  يذبحونه؟ وال يمكن ذبحه؛ ألن
ل لألكل  جْ العنق، وإنَّام يقطعون منه الرِّ
ويرمون الباقي، وإن كان بحريا فام املانع 
من أن يكون داخالً يف صيد البحر الذي 
إنَّ  العلم:  أهل  بعض  يقول  اهللا؟  أحلَّه 
النهي  يف  وردت  التي  األحاديث  مجيع 

دع ضعيفة ومل يصحَّ منها  فْ عن قتل الضِّ
يشء، فامذا تقولون؟

لْم يف حكم  اجلواب: اختلف أهلُ العِ
لَه،  أكْ أجاز  من  فمنهم  دع،  فْ الضِّ لِ  أكْ
لَه: مالك  ومنهم من منعه، وممَّن أجاز أكْ
لْم،  العِ أهل  من  وافقه  ومن  أنس  ابن 
ومـن  أحـمد  اإلمام  لَه  أكْ منـع  وممَّن 
لم، والذين أجازوه  وافقه من أهل العِْ

﴿خل  تعالـى:  قولـه  بعموم  وا  استدلُّ
خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله   ،[٩٦ مم﴾ [املائدة: 
 ( يْتَتُهُ لُّ مَ ِ احلْ هُ  اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ (هُ البحر: 
سنن   ،(٦٩ (الطهارة  الرتمذي  سنن 
النسائي (املياه ٣٣٢)، سنن أبـي داود 
يتناول  العموم  وهذا   ،(٨٣ (الطهارة 

َّه من صيد البحر. دع؛ ألن فْ الضِّ
بـام  ـوا  استدلُّ لَه  أكْ منعـوا  والذيـن 
والنسائي   ، الطبِّ يف  داود  أبو  أخرجه 
يف الصيد عن ابن أيب ذئب، عن سعيد 
ابن خالـد عـن سعيد بن املسيِّب عـن 
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بِيباً  يش: (أَنَّ طَ رَ عبد الرمحن بن عثامن القُ
ا  هَ لُ ْعَ عٍ جيَ دَ فْ نْ ضِ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ أَلَ رَ سَ
ا) رواه  تْلِهَ نْ قَ اهُ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ نَهَ اءٍ، فَ وَ يفِ دَ
أمحد، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود 
الطياليس فـي (مسانيدهم)، واحلاكـم 
فـي (املستـدرك) فـي الفضائـل، عن 
، وأعاده  يِّ عبد الرحـمن بن عثامن التَّيْمِ
ومل  اإلسناد  صحيح  وقال:   ، الطبِّ يف 
جاه، وقال البيهقي: هو أقو ما ورد  رِّ خيُ
دليل  احلديث  هذا  ففي  دع.  فْ الضِّ يف 
دع؛ ألنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  فْ لِ الضِّ عىل حتريم أكْ
تْل احليوان  تْله، والنهي عن قَ َى عن قَ هنَ
لتحريم  ا  وإمَّ  ، كاآلدمـيِّ تِه؛  مَ حلُرْ ـا  إمَّ
بمحرتم؛  ليس  فإنَّه  دع؛  فْ كالضِّ لِه؛  أكْ

لِه. فينرصف النهي إىل أكْ
وهذا احلديث معلولٌ بأنَّ فيه سعيدَ 
فه النسائي.  ابن خالد بن قارض؛ ضعَّ
بَّان،  حِ ابنُ  ه  قَ وثَّ بأنَّه  عنه  وأُجيب 

تَجُّ به. ينٌّ حيُ دَ ارقُطني: مَ وقال الدَّ
نبيِّنا  عىل  اهللا  وصىلَّ  التوفيق،  وباهللا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٤١٤)]

   
له ) ١٣٩ قيل  قال:   : قلتُ السؤال: 

؟ قال:  فادِعُ لُ الضَّ كَ فيان-: تُؤْ -يعني سُ
 هبا؟ قال: ال. تَداوَ ال. قيل: يُ

اجلواب: جيِّد.
قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال.
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٤٦٧٣/٩-٤٦٧٤)

   

عـن ) ١٤٠ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
فادِع؟  الضَّ

َى  تَـل؛ هنَ قْ اجلواب: ال يُـؤكَل وال يُ
ع؛ حديث  دَ فْ تـلِ الضُّ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عـن قَ

عبد الرمحن عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٢/٢)]

* وانظر: فتو رقم (١١، ٢٦، ٧٦)
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* وانظر: فتو رقم (٩٥)

 

رابعًا: الطــري:
يوُر واَألَراِنُب واُخلْضَرواُت الطُّ

 اليت جيوُز َأْكُلها

السؤال: ما هي أنواعُ الطُّيور) ١٤١
ـضـرواتِ التـي جيـوزُ  بِ واخلُ واألرانـِ

لُها؟ أَكْ
أنواع  جـميع  ـلُ  أكْ جيوز  اجلواب: 
أة  دَ كاحلِ املَخالِب؛  ذوات  إالَّ  الطُّيور، 
ـلُ جـميع أنـواع  ر، وجيـوز أكْ قْ والصَّ
وات.  لُ مجيع أنواع اخلُرضْ األرانب، وأَكْ
د  وباهللا التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٩٨٦٨)]

   
ـــْير َأْكُل الطَّ

لُ الطَّري ) ١٤٢ باحُ أَكْ السؤال: هل يُ
ه؟ رَ كْ أو يُ

لُه،  أَكْ مباحٌ  ه  جـميعُ الطريُ  اجلواب: 
ه أكلُه عىل املشهور،  رَ فيُكْ طْواطَ  إالَّ الوَ
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إىل  لُ  يَصِ الذي  أْر  كالفَ سٌ  نَجِ ه  جيعُ ورَ
أْرِ  لُ إليها -كفَ ا ما ال يَصِ النجاسة، وأمَّ

- فيُباحُ أكلُه. يْطِ الغَ
[فتاو الكفوري (ص١١٠)]

    

َأْكُل َطاِئر النَّعام

السـؤال: رشكـةٌ لالستثـامر ) ١٤٣
والتنميـة الزراعيَّة قـد أنشأت مركـزاً 
وقـد  النَّعام،  طيـور  وإكثـار  لتفريـخ 
حصلت الرشكة علـى مجيع املوافقات 
 الفتو وطلبت  املعنيَّة،  اجلهات  من 

بأنَّ ذبح النَّعام حالل.
لُ  م أكْ ْرُ ه حيَ ـَّ ر رشعاً أن اجلواب: املقرَّ
ْلَبٍ من  باع وذي خمِ كلِّ ذي نابٍ من السِّ

الطُّيور كام ير ذلك مجهور الفقهاء.
إىل  احلَلْق  مبدأ  من  يكون  بْح  والذّ
ان -ومها  دَجَ ر، بأنْ يُقطَع الوَ دْ مبدأ الصَّ
نُق- ويُقطَع  قان كبريان يف جانبيِّ العُ رْ عِ
يءُ  واملَرِ النَّفَس،    رَ جمَ وهو  احلُلْقومُ 

 الطعام والرشاب. رَ وهو جمَ

وذكر الفقهاء أنَّ من بني الطُّيور التي 
لُها النَّعام. (الفقه عىل املذاهب  ِلُّ أكْ حيَ
من  لُه  أكْ ِلُّ  حيَ ما  بيان  -يف  األربعة) 
العبادات  قسم  جيوز،  ال  وما  الطُّيور 

(ص٧٧٣)-.
ويف واقعة السؤال: إنَّ طائر النَّعام 
لُه، ويُذبَح عىل الطريقة الرشعيَّة  ِلُّ أكْ حيَ
واحلُلْقـوم  ني  دَجَ الوَ قَطْـع  جيب  بأنَّـه 
يء، وال مانـع رشعـاً مـن ذلك.  واملَرِ
لِمَ اجلوابُ عامَّ جاء بالسؤال. وهبذا عُ

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 
[فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(١٨٧/٢٥-١٨٨)

   
السؤال: يريدون إقامة مزرعة ) ١٤٤

يف  الستغالهلا  وذلك  النَّعام،  طائر  من 
إنتاج اللُّحوم املُصنَّعة من حلم هذا الطائر، 
لِ حلم هذا الطائر؛  ويسأل عن حكم أكْ

هل هو حالل أم حرام؟
لِّ  لَ كُ مَ اإلسالم أكْ اجلواب: لقد حرَّ
ر،  قْ ر) يصطاد به؛ كالصَّ ْلَب (ظُفُ ذي خمِ
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قاب،  ، والعُ اهني، والنَّرسْ والباز، والشَّ
ر ال يصطاد  ونحوها، بخالف ما له ظُفُ

لَه حالل.  م-؛ فإنَّ أكْ به -كاحلَامَ
باع  لَ كلِّ ذي نابٍ من سِ م أكْ كام حرَّ
كاألسد،  غريه،  عىل  به  يسطو  البهائم 
يل،  والفِ  ، بِّ والدُّ ئْب،  والذِّ ر،  والنَّمِ
 ،(ابن آو) د، والنِّمْس هْ د، والفَ رْ والقِ

ة أهليَّةً كانت أو وحشيَّة.  رَّ واهلِ
ا ما له ناب ال يسطو به عىل غريه  أمَّ
 لُه؛ فقد رو -كاجلمل-؛ فهو حالل أكْ
اإلمام مسلم عن ابن عبَّاس ريض اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ َى  (هنَ قال:  ه  ـَّ أن عنهام 
لِّ  نْ كُ عَ ، وَ بَاعِ نَ السَّ لِّ ذِي نَابٍ مِ نْ كُ عَ
)، واملراد األنياب  ِ نَ الطَّريْ ْلَبٍ مِ ذِي خمِ
واملخالب التي يصطاد هبا. وعن جابر 
رِ مُ ومَ احلُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص لُـحُ سُ مَ رَ رَّ قال: (حَ

ذِي  ـلَّ  كُ وَ  ، ـالِ البِغَ ومَ  لُـحُ وَ  ، يَّةِ نْسِ اإلِ
نَ  مِ ْلَبٍ  خمِ ذِي  لَّ  كُ وَ  ، بَاعِ السِّ نَ  مِ نَابٍ 

) رواه أمحد والرتمذي. ِ الطَّريْ
النَّعـام  طائـر  أنَّ   : علَـمُ يُ كِـرَ  ذُ وممَّا 
ذات  الطُّيور  مـن  ليـس  عنه  املسؤول 

ِلُّ  مَّ حيَ نْ ثَ املخالب التي يصطاد هبا، ومِ
األشياء  يف  إذ (األصلُ  ُومها؛  حلُ تناول 

). واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.  اإلباحةُ
[فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(٧٨٩٥/٢١-٧٨٩٦)

   
ةِ ) ١٤٥ االستفادَ كمُ  حُ ما  السؤال: 

لود طائرِ النَّعام؟ وم وجُ من حلُ
)؛  لُّ اجلواب: (األصلُ يف األطعمة احلِ

لقوله تعالـى: ﴿خض مض حط مظ جع 
مع جغ مغ﴾ [البقرة: ١٦٨]، وقوله: 
 ،[٤ [املائدة:   ﴾ زن  رن  مم  ﴿ام 
ورد  ما  إالَّ  األصل  هذا  عن  خيرج  وال 
امليتة،  مثل  س؛  كالنَّجِ لِه  أكْ عن  النهي 
ة؛  َّ مَرضَ فيه  وما  اخلنزير،  وحلم  م،  والدَّ
باع  مِّ ونحوه، وكلُّ ذي نابٍ من السِّ كالسُّ
ْلَب من الطري،  لُّ ذي خمِ بُع- وكُ -غري الضَّ

. يَفَ ر األهلِيَّة، وما يأكلُ اجلِ واحلُمُ
لُه؛ لدخوله حتت  ا النَّعام فيجوزُ أكْ أمَّ
ريض  الصحابة  ولقضاء  األصل،  هذا 
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تَطاب،  سْ َّه مُ ة؛ وألن يَ دْ اهللا عنهم فيه بالفِ
جاز  ذلك  جاز  وإذا   ، نابٌ له  وليس 

ه. لْدِ أيضاً االستفادة من جِ
وباهللا التوفيق. وصىل اهللا عىل سيِّدنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم١٧٠٣١)] 

  

اِري َأْكُل الُعْصُفور الضَّ

أنـواع ) ١٤٦ مـن  نـوعٌ  السـؤال: 
بحيث  ة  وَّ قُ هِ  هامِ سِ يف   ، كبريٌ العصافري 
إذا اجتمع مع أصغرَ منه من العصافري 
تَلَه، وربَّام يأكلُ منـه، فـام  ا عليه وقَ دَ عَ

حكم هذا اجلنس؟
اري فور الضَّ صْ مُ العُ ْرُ اجلواب: ال حيَ
اجلنس،  عىل  عارضٌ  هذا  ألنَّ  بذلك؛ 

ة. لْقَ وليس من أصل اخلِ
[فتاو العز ابن عبد السالم 
(ص١٧٠، ١٧١)]

   

َأْكُل الَعصاِفري

ين ) ١٤٧ الدِّ اجُ  [رسِ ئِلَ  سُ السؤال: 
جيوز  هل  نَوي]:  زْ الغَ إسحاق  بن  عمرُ 

لِّ أجناسها؟ لُ العَصافِري بكُ أَكْ
لِّها،  لُ العصافري كُ اجلواب: جيوزُ أَكْ
لِها.  بأَكْ بأس  ال  طاطيف  خَ كانت  ولو 

لامئنا.  نْ عُ قاتِل مِ د بن مُ كذا قال حممَّ
[فتاو قارئ اهلداية (ص٢٠٠)]

   

لِ ) ١٤٨ كمُ فـي أَكْ السؤال: ما احلُ
حلم العَصافِري؟

لُها حاللٌ وال  اجلواب: العصافري أكْ
يشء فيه إن شاء اهللا.

 [ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٤١/١٢)

   
َأْكُل طاِئِر اَجلْوِزيَّة الذي يكوُن

 َغاِلبًا يف املاِء

السؤال: الطَّائر األبَيْض الذي ) ١٤٩
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ونُ يف املاء؛  ِة(١)، وغالباً يكُ زيَّ وْ ى باجلَ يُسمَّ
هُ أم ال؟  لُ ِلُّ أكْ هل حيَ

لِه.  لُّ أَكْ اجح حِ اجلواب: الرَّ
[فتاو الرميل (٢٣٢/٥)]

   

َرد أْكُل ْحلِم اُهلْدُهد والصُّ

حلم ) ١٥٠ أكل  حكم  ما  السؤال: 
د مع ذكر الدليل؟ َ اهلدهد والرصُّ

د  هُ اهلُدْ م  لَـحْ لُ  أكْ مُ  ْـرُ حيَ اجلواب: 
ِيَ  تْلِهام، وما هنُ َّه منهيٌّ عن قَ د؛ ألن َ والرصُّ
. وباهللا التوفيق،  هِ مَ أَكلُ حلمِ رُ تْلِه حَ عن قَ
د وآله وصحبه  وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٩٧٧)]

   

ئِل أبـو بكـر عن ) ١٥١ السؤال: سُ
؟  دِ هُ دْ أكل اهلُ

رس؛ كام نبَّه إىل ذلك  (١)  طائر اجلوزيَّة: هو طائر النَّوْ
يف حاشية قليويب وعمرية (٢٦٠/٤).

اجلواب: ال بأس به.
[الفتاو من أقاويل املشايخ، للسمرقندي 
(ص ٤٦٦)]

  

وزُ ) ١٥٢ د جيَ هُ دْ ـلُ اهلُ السؤال: أَكْ
أم ال؟

اجلواب: نعم، جيوز. 
[الفتاو الزينية، البن نجيم (ص٤٦٣)]

* وانظر: فتو رقم (١٥٨)
   

أْكُل َلْحم اَحلَمام

السؤال: أخونا لديه إشكال ) ١٥٣
لِه؟ م أكْ كْ م، ويسأل عن حُ امَ عن حلم احلَ
فيه  ليس  املسلمني  بإمجاع  اجلواب: 
بإمجاع  لٌّ  حِ اج  جَ والدَّ م  احلَامَ خالف، 
فيـه  يكـون  أن  ينبغي  فـال  املسلمني، 

. إشكال. جزاكم اهللا خرياً
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]
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اف(١) َأْكُل اُخلـــــشَّ

عـن ) ١٥٤ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
؟ لُ اف يُؤكَ شَّ اخلُ

َّه  اف؟! كأن لِ اخلُشَّ نْ يأْكُ اجلواب: مَ
ه. هَ رِ كَ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٨٣/٢)]

   
اِف(٢)  أكل اُخلـــطَّ

د بن مقاتل ) ١٥٥ ئِل حممَّ السؤال: سُ
طَّاف؟  عن أكل اخلُ

اجلواب: ال بأس به.
[الفتاو من أقاويل املشايخ، للسمرقندي 
(ص ٤٦٦)]

   
اف: طائر صغري العينني. وقال اجلوهري:  شَّ (١)  اخلُ
اف: اخلُفَّاش. وقيل: اخلُطَّاف. انظر: لسان  اخلُشَّ

العرب (٦٩/٩). 
اف أيضاً عىل نوع من األرشبة، كام  ويُطلق اخلُشَّ  

سيأيت يف باب األرشبة.
العصفور  له  يقال  الطُّيور  من  نوع  طَّاف:  اخلُ   (٢)
انظر:  اجلنَّة.  عصفور  ة  العامَّ يه  وتسمِّ األسود، 

لسان العرب (٤٢٥/١٠).

التـي ) ١٥٦ طاطيـف  اخلَ السؤال: 
تكون يف البيوت.

لِها،  َى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن أَكْ اجلواب: هنَ
لَها.  وأجاز أصحابُه من بعده أَكْ

[فتاو ابن سحنون (ص٥٠٩)]

   

َأْكُل الُغـــَراِب

عـن ) ١٥٧ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
تَع(٣)؟  الغُراب األَبْ

يَفَ فال  لُ اجلِ لُّ يشءٍ يأكُ اجلواب: كُ
بأس  فال  يَفَ  اجلِ أكُل  يَ مل  وما   ، لُ يُؤكَ
ما  الطَّريْ  من  هُ  يُكرَ أيب:  وقال  لِه.  بأَكْ

. يَفَ لُ اجلِ أكُ يَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (ص٢٧١)]

   

السؤال: أفيدونـي -جزاكم ) ١٥٨
د  هُ دْ واهلُ الغُراب  حلم  عن   - خرياً اهللا 
واضحة-  غري  -الربقيَّة  املنيف  وحلم 

(٣)  األبتع: املمتلئ. املعجم الوسيط (٣٧/١).
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يقول: هـل هـو حـرامٌ أم حاللٌ هـذه 
] فلامذا؟ راماً اللُّحوم؟ وإذا كان [حَ

الشيخ: الغراب؟
. دُ هُ دْ املذيع: نعم؛ الغُرابُ واهلُ

 ، ِلُّ حيَ وال  جيوز...  ال  هذا  اجلواب: 
رَ النَّبيُّ  ؛ وهلذا أَمَ يَفَ لُ اجلِ راب يأكْ والغُ
واحلَيَّة،  ب،  رَ قْ والعَ ة،  أْرَ كالفَ تْلِه  بقَ ملسو هيلع هللا ىلص 
لُه،  ور، كلُّ ذلك ال جيوز أكْ قُ لْب العَ والكَ
تْلِه  رَ بقَ ، وهلذا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَمَ رامٌ هُ حَ وحلمُ
تِه، وهكذا  مَ رْ ه؛ فدلَّ عىل حُ رِ َ خلُبْثِه ورضَ
تْلُه وال  تْلِه، فال جيوز قَ يٌّ عن قَ نْهِ د مَ هُ اهلُدْ

لُه. أكْ
لَّة  عِ هناك  هل  د  هُ اهلُدْ لكن  املذيع: 

لِه؟ للنهي عن أكْ
إىل  وسيلة  لِه  أكْ إباحة  ألنَّ  الشيخ: 
تْلِه، فلَـامَّ  تْلِه، والنَّبيُّ [ملسو هيلع هللا ىلص] هنى عن قَ قَ
تْلِه دلَّ عىل حتريم  َى النَّبيُّ [ملسو هيلع هللا ىلص] عن قَ هنَ
تْلِه.  قَ إىل  وسيلةٌ  لِه  أكْ لَّ  حِ ألنَّ  لِه؛  أكْ
ه، فلهذا  رِ َ تْلِه خلُبْثِه ورضَ رَ بقَ راب أُمِ والغُ
لْـب  قـْرب، وكالكَ م كاحليَّـة، والعَ ـرُ حَ
ور، وما أشبه ذلك، وأنواع الكالب قُ العَ

أقوال  من  الصحيح  علـى  مة  رَّ حمُ لُّها  كُ
لامء. العُ

[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

   
َأْكُل َلْحِم الُغَراِب والثَّْعَلِب 

ْقِر والَغَزاِل والصَّ

هـذه ) ١٥٩ ـلُ  أكْ هـل  السـؤال: 
ـراب،  الغُ  : رشعـاً جائـز  احلـيوانـات 

قر، الغَزال؟  الثَّعلب، الصَّ
جيـوز  فـال  ـراب  الغُ ـا  اجلواب: أمَّ
يف  تُقتَل  التي  الفواسق  من  فإنَّه  لُه؛  أكْ
يَـفَ  لُ اجلِ ـلِّ واإلحـرام، وهـو يأكُ احلِ
ع، رْ والنَّجاسات، لكن هناك غرابُ الزَّ
؛  رَ لُ إالَّ احلَبَّ والطَّاهِ وهو الذي ال يأكُ
راب  ، وهـو أصغر مـن الغُ فهـو حاللٌ

األسود املشهور.
، ويفرتسُ ا الثَّعْلب فهو ذو نابٍ  وأمَّ

ومن   . حرامٌ فهو  النَّجاسات؛  ويأكلُ 
، أراد كراهة التحريم.  قال: إنَّه مكروهٌ
ر فهو من ذوات املَخالب، قْ ا الصَّ وأمَّ
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ْلَبٍ  لِّ ذِي خمِ نْ كُ َى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ وقد (هنَ
ه  طعامَ لُ  حيمِ ما  كلُّ  )، وهو  ِ الطَّريْ نْ  مِ
قـْر،  كالصَّ هبـا؛  يصيـدُ  أو   ، هِ خالِبـِ بمَ
ِ قاب، والنَّرسْ اهني، والعُ ، والشَّ قِ والباشِ
 ، وتتغذَّ يَفَ ا تأكلُ اجلِ ونحوها، وألهنَّ

لُها.  مَ أَكْ رُ بالنَّجاسات؛ فحَ
زال فحاللٌ باإلمجاع، وهي  ا الغَ وأمَّ
ش، وقد ا من الصيد املتوحِّ ؛ ألهنَّ الظَّبْيُ

تَلَها  ةً عىل من قَ يَ جعل الصحابةُ فيها فِدْ
ام؛ فدلَّ عىل إباحتها،  رَ مِ أو اإلحْ يف احلَرَ

واهللا أعلم. 
[الفتاو الرشعية يف املسائل الطبية البن جربين 
(١٤٣/٢) - (املوقع) 

   

يوِر اليت َتْأُكُل اِجلَيَف  َأْكُل الطُّ
ِممَّا ال ِمْخَلَب َلُه

لُ الطُّيور ) ١٦٠ السؤال: هل جيوزُ أَكْ
؛  يَفَ لُ اجلِ أْكُ ْلَب، ولكن تَ التي ليس هلا خمِ

لَق وغريه؟ قْ مثل اللَّ
ال  التي  الطُّيور  لُ  أكْ مُ  ْرُ حيَ اجلواب: 

؛ للحديث  يَفَ ْلَبَ هلا وهي تأكل اجلِ خمِ
قُ  اسِ وَ ْسٌ فَ الصحيح عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (مخَ
منها:  وذكر   ..( مِ رَ احلَ وَ لِّ  احلِ يفِ  تَلْنَ  قْ يُ
ه مثله؛  ، وغريُ يَفَ راب، وهو يأكلُ اجلِ الغُ
مسلم،  (صحيح  لَّة.  العِ يف  لالشرتاك 
احلج، ١١٩٨)، (مسند أمحد بن حنبل، 
٩٨/٦). وباهللا التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل 

د وآله وصحبه وسلَّم. نبيِّنا حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٠٢٩)]

   

َأْكُل َلـْحِم الرََّخم

لِ ) ١٦١ السؤال: سألتُ أيب عن أَكْ
م؟  خَ مِ الرَّ لَـحْ

ال  يَفَ  اجلِ لُ  يأكُ يشءٍ  كلُّ  اجلواب: 
. يَفَ لُ اجلِ ل، وهي تأكُ كَ ؤْ يُ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٢/٢)]

   

ْيِر الذي َيْأُكُل اِجلَيَف َأْكُل الطَّ

ـلُ ) ١٦٢ السؤال: الطـريُ الذي يأْكُ
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ـةَ مـن ذواتِ املَخالِبِ وغريهـا؛  يفَ اجلِ
لُها؟ ِلُّ أَكْ أحيَ

اجلواب: نعم، وال أعلم فيه خالفـاً 
بني أصحابنا. 

[فتاو ابن سحنون (ص٥١٣)]

   
وَحِة(٢)، والَببَّغاُء َأْكُل الَقاِق(١)، والشُّ

؛ هل ) ١٦٣ ةُ وحَ السؤال: القاقُ والشُّ
؟ وقد  لَقُ قْ ين واللَّ َ جيوز أكلُ هذين الطَّريْ
، وبينهام  ر احلاللُ بَـنيِّ واحلرام بَـنيِّ كـِ ذُ
، وما  ، وما احلرامُ ، ما احلاللُ تَبِهاتٌ شْ مُ

تَبِه؟  املُشْ
 - رابُ -وهو القاقُ مَ الغُ رِّ  اجلواب: حُ
أَةُ  دَ واحلِ والكبري،  واألسود،  منه،  عُ  األبقَ

ة يطلقونه  (١)  القاق: طائر مائي طويل العنق. والعامَّ
مادة (ق  الغني)  يف (معجم  وقال  الغراب.  عىل 
رتبة  من  رابيَّات،  الغُ فصيلة  من  «طائرٌ  وق): 
الرأس  أسـود  اللون،  رمـادي  فوريَّـات،  صْ العُ
العربيـة  اللغـة  وانظـر:  نَب».  والذَّ واجلناحـني 

املعارص (١٨٧١/٣).
. انظـر: حيـاة احليوان  ةُ أَ ـدَ ـوحة: هـي احلِ (٢)  الشُّ

.(٦٣٩/٢)  الكـرب

لَـقُ  اء، واللَّـقْ -، والبَـبَّغَ ـةُ وحَ -وهي الشُّ
م أيضاً عىل املختار من الوجهني.  رُ حيَ

كُّ فـي  ا احلالل؛ فهـو ما ال يُشَ وأمَّ
كُّ يف حتريمه،  إباحته، واحلرام ما ال يُشَ
كُّ فـي أمـره،  بُهاتُ مـا وقـع الشَّ والشُّ

واهللا أعلم. 
[فتاو ابن الصالح  (ص٤٧١-٤٧٢)]

   
َأْكُل َبْيِض غري مأكول اللَّْحم

غـري ) ١٦٤ يْضُ  بَ هـل  السـؤال: 
؟  ِلُّ أكلُهُ ، وحيَ م- طاهرٌ خَ املأكُول -كالرَّ
لُه عىل  ِلُّ أَكْ ، وحيَ هُ طاهرٌ اجلواب: إنَّ

املذهب. 
[فتاو الرميل (٧٣/٤)]

   
َأْكُل الَبْيَضة اليت خرجت 

من َدجاَجٍة َميَِّتٍة

ة ) ١٦٥ لُ البَيْضَ السؤال: هل جيوز أَكْ
يِّتَةٍ؟ ةٍ مَ التي خرجت من دَجاجَ
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اجلواب: نعم، كام يف (الرساجيَّة). 
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٤)]

 

لة: خامسًا: اجلالَّ
َمْعَنى اَجلالََّلة

لَة؟]) ١٦٦ الَّ السؤال: [ما هي اجلَ
 (١) ةَ رَ ذِ لَتِ العَ لَة: ما أَكَ اجلواب: اجلَالَّ

وابِّ والطَّري. نَ الدَّ مِ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٥)]

   

ِإْطَعاُم َحيواٍن َمْأكوٍل َأْجَزاَء 
َحيواَناٍت َمْذبوَحٍة

ـم ) ١٦٧ نُحيطَكُ أنْ  نـودُّ  السؤال: 
نشـاطٍ  ذات  مزرعـةً  نملك  نـا  أنَّ امً  لْ عِ
برتبيـة  ونـقـوم  ع،  مـتنـوِّ اقتصـاديِّ 
لبيعهـا  واألبقـار  والطُّيـور  واجـن  الدَّ

ومزاولة هذا النشاط االقتصادي.
رشائنـا  عنـد  راً  مـؤخَّ نـا  لِمْ عَ وقـد 
األنواع  هذه  لتغذية  زمة  الالَّ لألعالف 
فُّر نوعني من  واجن والطُّيور تَوَ من الدَّ

العلف يف األسواق حسب اآليت:
رة : الغائط . املعجم الوسيط (٥٩٠/٢). ذِ (١) العَ
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أوالً: 
دمٌ  ناته  مكوِّ ضمن  من  يدخل  أ- 
وفقاً  احليوانات  هذه  ذبح  بعد  حيواين 

للرشيعة اإلسالميَّة.
ب - علـفٌ مستـوردٌ مـن اخلـارج 
ناته دمٌ حيواين ال  يدخل من ضمن مكوِّ

ه. بْحِ ف طريقة ذَ تُعْرَ
 : ثانياً

ناعيَّـة  صِ لْميَّـة  عِ أبحـاثٌ  هنـاك  أ- 
واجن  الدَّ بقايـا  استخدام  علـى  قائمة 
عاء  ؤوسٍ وأَمْ لٍ ورُ جُ واحليوانات (من أَرْ
الفِه) املذبوحة وفقاً للطريقة  يشٍ وخِ ورِ
صناعيَّة  عمليَّة  يف  وإدخاهلا  اإلسالميَّة، 
واجن  للدَّ م  قدَّ يُ الذي  العَلَف  لصناعة 

ي به. والطُّيور للتغذِّ
دٌ يدخل رَ ستَوْ ب - علفٌ صناعيٌّ مُ

(مـن  واجن  الدَّ بقايـا  ناته  مكوِّ ضمن 
الفِه) يشٍ وخِ عاء ورِ ؤوسٍ وأَمْ لٍ ورُ جُ أَرْ

ها.  بْحِ فُ طريقة ذَ رَ ال تُعْ
احلكم  عـن  بإفادتنا  م  التكرُّ ونرجـو 
الرشعي يف احلاالت السابقة -حالله أو 

حرامه- يف حال قيامنا برشاء أحد هذه 
واجن  للدَّ إلطعامه  العَلَف  من  األنواع 

والطُّيور التي نقوم برتبيتها يف مزرعتنا.
اجلواب: جيوز إطعام األغنام وغريها 
من احليوانات املأكولـة اللَّحم أعـالفاً 
يدخل فـي تكوينها العظـام والشحوم 
اة،  ذكَّ واللُّحـوم املأخوذة من ذبائـح مُ
ولـو كانت تلك اللُّحوم غـري صاحلـة 
ة  لالستـعـامل البشـري؛ النتـهـاء مـدَّ
صالحيَّتها أو لغري ذلك من األسباب؛ 
لَـف  ألنَّ هـذه املـوادَّ املضافة إلـى العَ

الطبيعي طاهرةٌ جيوز االنتفاع هبا.
ا إضافـة حلـوم وشحـوم وعظام  أمَّ
م ولو من حيوان  احليوانات امليتة، أو الدَّ
مذكَّى فهـو مكـروه؛ ألنَّ فيـه انتفاعـاً 
بالنجاسات، واألصل عدم جوازه، ومع 
لُ حلم احليوانات املعلوفة  هذا جيوز أكْ
بٍ قليلةٍ  م أو امليتة بنِسَ بام دخل فيه الدَّ
لَف؛  بحيث ال ينتن اللَّحم من هذا العَ
لة؛  فـال يأخـذ حكـم احليوانـات اجلالَّ
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لِها أو غالِبِه مـن  وهـي التي جـميع أكْ
وتظهر  حلمها  ينتن  بحيث  النجاسات 
منه رائحة النَّتن، هذا كلُّه إذا مل يرتتَّب 
لِ اإلنسان حلوم هذه احليوانات  عىل أَكْ
ه  رُ ضـرَ ثبت  فـإنْ  به،  رضرٌ  املعلوفة 
، واهللا  رِ َ عاً للرضَّ فْ لإلنسان فال جيوز؛ دَ

أعلم. 
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٤١/١٠)

   

أكُل َلْحم َغَنم َأَكَلْت َنجاَسًة

السؤال: هل يمكن للمسلم ) ١٦٨
 ، لَتْ نجاسةً أنْ يأكلَ حلمَ أغنام قد أَكَ
ناته حلم  لَفٍ هلا أحدُ مكوِّ أو تمَّ تقديم عَ
ة ذلك،  مَ رْ خنزير؟ ويف حال كراهة أو حُ
يمكن  حتَّى  االنتظار  جيب  يوماً  كم 

. ها؟ وجزاكم اهللا خرياً مِ لُ حلَ أكْ
الشاة  باب  يف  هذا  يدخلُ  اجلواب: 
لة؛ وهـي التي تأكلُ النجاسـات،  اجلالَّ
بَ  هـا ورشُ ـلَ حلمِ هَ الفقهاءُ أَكْ رِ وقد كَ

ة ثالثة أيَّام علـى  ها مدَّ بْسِ بَنِها قبل حَ لَ
النجاسات،  لِ  أكْ من  فيها  متنع   ، األقلِّ
لَف  ة علـى العَ ت هذه املـدَّ بِسَ فـإذا حُ
بُ  ها، وال رشُ لُ حلمِ ه أكْ ـرَ كْ الطاهر مل يُ

بَنِها. واهللا أعلم. لَ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
 [(٤١/١٠)

   
َأْكُل اَجلالََّلِة

لَة؟ ) ١٦٩ الَّ السؤال: قلت ألمحد: اجلَ
ى النَّبيُّ  اجلواب: قال: أكرهها(١)؛ هنََ

ا. وهبَ كُ هُ رُ رَ ة، وأَكْ لَ وم اجلَالَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن حلُ
قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال، 

ا. باهنُ وكذلك أَلْ
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٥١/٥-٢٢٥٢)

   
ٍم َتْغِذيُة َحيواٍن َمْأكوٍل ِبَلَبِن َحيواٍن ُمَحرَّ

(١) القول بالكراهة هو إحد الروايتني عن اإلمام 
اإلنصاف  انظر:  التحريم.  عىل  واملذهب  أمحد، 

للمرداوي (٢٧٥/١٠-٢٧٦).
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يـاً ) ١٧٠ دْ جَ تْ  لَدَ وَ ـنْزٌ  عَ السؤال: 
حتَّى  بةٍ  لْ كَ من  يُ  دْ اجلَ عَ  ضَ فرَ وماتت، 

لُه؟ ه وأكْ ، فهل جيوز ذبْحُ َ ربُ كَ
بلبن  ي  ذِّ غُ الذي  يُ  اجلَدْ اجلواب: 
  بَسَ ويُغذَّ ه حتَّى حيُ الكلب حيرمُ حلمُ
حكم  يف  َّه  ألن فأكثر؛  ام  أيَّ ثالثة  بطاهر 
لة؛ فعن عبد اهللا بن عبَّاس ريض  اجلالَّ
نْ  ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ اهللا عنهام قال: (هنَ
ةِ -وهي: املصبورة للقتل-  ثَّمَ لِ املُجَ أَكْ
ا) رواه  بِ لَبَنِهَ ْ رشُ ، وَ لَةِ الَّ لِ اجلَ نْ أَكْ عَ وَ

الرتمذي والنسائي وأبو داود.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٦٤١٣)]

   

قاتل) ١٧١ د بن مُ ئِل حممَّ السؤال: سُ
بَن اخلنزير؟  بِّـيَ بلَ ي إذا رُ دْ عن اجلَ

ينبغي  لة  اجلالَّ بمنزلة  هو  اجلواب: 
لَف. عْ اماً ويُ َك أيَّ أنْ يُرتْ

[الفتاو من أقاويل املشايخ، للسمرقندي 
(ص٤٦٦)]

   

حلم ) ١٧٢ أَكْل  كمُ  حُ السؤال: [ما 
أو  لة،  الَّ جَ أو  لْبٍ  كَ بَن  بلَ بِّيت  رُ ةٍ  لَ خْ سَ

؟] غْصوبٍ لَفٍ مَ يَتْ بعَ بِّ شاةٍ رُ
يَتْ  بِّ رُ لو  أصحابنا:  قال  اجلواب: 
لـة ...(١)  اجلالَّ أو  لْب  الكَ بِلَبَن  ةٌ  لَ خْ سَ
أكلُه،  حيلَّ  مل  تغريُّ  ه  طَعمِ يف  ظهر  إن 
لَفٍ  بعَ شاةٌ  يَتْ  بِّ رُ إذا  ا  فأمَّ فال.  وإالَّ 
إن  قـال:  لُـه؟  أَكْ ـلُّ  حيَ هل  مغصوبٍ 
ساً يظهرُ  راً لو كانت شيئاً نَجِ دْ كانت قَ
م أن  رُ لُه، وإالَّ فال حيَ مَ أَكْ رُ ه فيه حَ تَغريُّ
ِلُّ  ، وحيتمل أن يقال: حيَ ةِ بْهَ خيلو عن الشُّ
 ِ ريْ الغَ مالِ  أصلَ  ألنَّ  ؛  حالٍ لِّ  بكُ لُه  أَكْ
، ولو  ِ ريْ مَ لكونِه حقُّ الغَ رُ ، إنَّام حَ اللٌ حَ
لِ  ـلَّ وصـارَ تالِفاً بأَكْ هُ حَ لَكَ اشرتاه ومَ
القيمـة،  ريْ  للغَ تِه  ذِمَّ يف  واستقرَّ  الشاةِ، 
بَنِ  م أصلُ هذه الشاة، بخِالف لَ رُ وال حيَ

، وهذا شبهه. رامٌ ؛ فإنَّ أصلَه حَ لْبِ الكَ
[فتاو ابن الصالح (ص٧١١)]
(١) جاء يف املطبوع من فتاو ابن الصالح يف هذا 
لنا  يظهر  ومل  الرسقني)،  عبارة (احلليل  املوضع 

املقصود منها.
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كمُ األَكْل من ) ١٧٣ السؤال: [ما حُ
يدَ  يْدٍ صِ ع من خنزيرةٍ، أو صَ ضَ يٍ رَ دْ جَ

سٍ؟] بنَجِ
 ، نْزيرةٌ خَ ياً  دْ جَ أرضعَ  إذا  اجلواب: 
ابنُ  بَّ  فاستَحَ  ، سِ بنَجِ يْدٌ  صَ يدَ  صِ أو 
 ، نْ بطنِهِ ه حتَّى يذهبَ مِ القاسم تأخريَ
ـر ثالثةَ  فْصٍ أنَّه يُؤخَّ وأحفظُ ألبـي حَ

 . َّامٍ أي
[خمترص فتاو الربزيل (ص٣٠)]

   

صالح]) ١٧٤ سئل [ابن  السؤال: 
 بلبن هبيمة ال يؤكل  غَذَّ عن اخلروف يُ
حلمها، مثل احلامرة، والكلبة واخلنزيرة، 

لُه؟ ِلُّ أكْ ونحوها؛ أحيَ
نِه لُه، هو يف بَدَ ِلُّ أكْ اجلواب: نعم حيَ

َ من ذلك اللبن  ربُ وما تناسل منه، وإن كَ
 َ ربُ كَ إنْ  أرأيتَ  له:  قيل  حالل.  لُه  فأكْ
ها؟  دِ لَ وَ ولَ لُه  أَكْ هلا  ِلُّ  أحيَ امرأةٍ  بَنِ  بِلَ

ولولدها  هلا  حالل  ذلك  نعم،  فقال: 
ولغريهم من مجيع الناس.

[املعيار املعرب للونرشييس (١٢/١)]

   
ئِلَ [األستاذ أبو ) ١٧٥  السؤال: سُ

رضع  يٍ  دْ جَ عن   [ لُبٍّ بن  جُ  رَ فَ سعيد 
لُ أم ال؟ راراً هل يُؤكَ ارةً مِ محِ

ه برضاعة  دِ هْ مُ عَ اجلواب: إنْ كان قِدَ
فال  يوماً  األربعني  علـى  زيادة  امرة  احلِ
د  هْ العَ قريب  كان  وإنْ  لِه،  أَكْ يف  ج  رَ حَ
مَّ  ثُ ة  املدَّ تلك  له  رَّ  ـُ متَ حتَّى  كَ  رِ تُ بذلك 

. لُ يُؤكَ
[املعيار املعرب للونرشييس (١٣/٢)]

   
السؤال: إذا كان هنـاك ابـنٌ ) ١٧٦

بالطَّلـِيِّ  ف  يُعـرَ ما  وهو  لشاةٍ،  صغريٌ 
ه بعدما  الصغري أو غريه، وقد ماتت أُمُّ
 ، لِ م األكْ َرَّ ي عىل لَبَنِ حيوانٍ حمُ ذِّ ، وغُ لِدَ وُ

لُ أم ال؟  فهل يُؤكَ
اجلواب: بسـم اهللا الرمحن الرحيـم، 
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احلمد هللا، وصىلَّ اهللا وسلَّم عىل رسول 
 اهللا، وعلـى آله وأصحابه ومن اهتد

ا بعد..  هبداه، أمَّ
مـن  ه  غـريُ أو  الطَّلِـيُّ  ي  ـذِّ غُ فـإذا 
بَنِ  كلَ م  رَّ حمُ بَنٍ  لَ عىل  املباحة  احليوانات 
لْب أو نحو ذلك، فإنَّه ال  ر أو الكَ امَ احلِ
ويكون  حالالً،  يبقى  بل  بذلك،  م  ْرُ حيَ
مُ الطَّـيِّبَ  طْعَ لة، ويُ كمُ اجلالَّ هُ حُ كمُ حُ
مَن يغلب  ة من الزَّ ى الطَّـيِّبَ مدَّ قَ ويُسْ
عىل الظنِّ نظافته وطهارته فيها، يكفي. 
أيَّام،  ثالثة  لْـم:  العِ أهـل  بعـضُ  قـال 
لِّ حالٍ  هم قال: سبعة أيَّام، فعىل كُ وبعضُ
ينبغي ألهلـه أنْ يسقـوه اللَّبَن الطيِّب، 
ام  لَفَ الطيِّب سبعـة أيـَّ ـوه العَ لِفُ عْ أو يَ
طِيبُ وتذهبُ آثاره  أو أكثر، فإنَّه هبذا يَ
(اللَّبن اخلبيث)، وال حـرج فـي ذلك 
أو  يومني  بَسُ  ْ حتُ لة  كاجلالَّ هللا.  واحلمد 
أونحوها،  دجاجة  كانت  إنْ  أيَّام  ثالثة 
أو سبعة أيَّام أو أكثر فـي مثل احليوان 
مُ الطَّيِّبَ واحلمد  والشاة ونحوها، وتُطْعَ

هللا، ويكفي. 

[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

   
جاج الذي يأُكُل النَّجاَساِت أكُل الدَّ

ـلِ ) ١٧٧ أَكْ ـكـمُ  حُ مـا  السـؤال: 
ساخ؟ لُ األَوْ يَّ الذي يأْكُ جاج البَلَدِ الدَّ

  ابـة الـتـي تتـغـذَّ اجلـواب: الـدَّ
لة»،  ى عند الفقهاء «اجلالَّ بالنجاسة تُسمَّ
بَس ثالثة  ْ لَها ما مل حتُ م احلنابلة أَكْ رَّ وقد حَ
ـم طعامـاً طاهـراً  أيَّام بلياليهـا، وتُطعَ
بحيث ينتهي تأثري النجاسة يف حلمها.

لَها مكروه،  وذهب غريهم إىل أنَّ أكْ
ونحن يف هذه مع احلنابلة. 

بَسُ  ة التي حتُ ر الفقهاء املـدَّ وقـد قـدَّ
فاً طاهراً بأربعني  لَ م عَ ابة وتُطعَ فيها الدَّ
يوماً يف اإلبل، وثالثني يف البقر، وسبعة 

جاج. يف الشاة، وثالثة يف الدَّ
م لبنُها  ْـرُ لة حيَ م حلـمُ اجلالَّ ْـرُ وكام حيَ
  تتغـذَّ كانت  إذا  ـا  أمَّ  . أيضاً هـا  يْضُ وبَ
ـلُ النجاسات فـي  ، وتأْكُ بطعامٍ طاهرٍ
َّه ال  ؛ ألن األحيـان؛ فهذا ال يرضُّ بعض 
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لِطَ غذاؤها  يؤثِّر فـي حلمها، وكذا لو خُ
بنجاسة ومل يؤثِّر يف حلمها؛ كام هو احلال 
يف  يدخل  إذ  جاج،  الدَّ غذاء  يف  اآلن 

م؛ فهذا ال يؤثِّر. واهللا أعلم. خلطته الدَّ
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٢٤٨٣)]

   
نعلمُ ) ١٧٨ دَجـاجٌ  عندنا  السؤال: 

ِلُّ  لُ بعض النَّجاسات؛ فهل حيَ ه يأْكُ ـَّ أن
جاج  يْعُ ذلك الدَّ يْضه؟ وبَ هِ وبَ لُ حلمِ أَكْ

ه؟ يْضِ وبَ
النوع  هذا  الفقهاءُ  ي  يُسمِّ اجلواب: 
لُها  لة)، وأكْ جاجة اجلالَّ جاج (الدَّ من الدَّ
ها، وذلك إذا كـان  يْضُ ، وكـذا بَ مكروهٌ

لِها نجاسة. أكثر أَكْ
د أبو زهرة (ص ٧٠٨)] [فتاو الشيخ حممَّ

   
َجاِج الذي َيْأُكُل َعَلفًا  َأْكُل الدَّ

ِم َمْخُلوطًا بالدَّ

يف ) ١٧٩ ع  ْ الرشَّ كمُ  حُ ما  السؤال: 

مَ  الـدَّ بأنَّ  امً  لْ عِ ع؟  املَزارِ دَجاج  تنـاول 
يدخل يف طعامه.

جواز  فـي  لامء  العُ خيتلف  اجلواب: 
هي  لة:  باجلالَّ واملقصود  لة،  اجلالَّ أكل 
فقط؛  بالنجاسات    تتغذَّ التي  الدابَّة 
لُها فقط، ومنهم  ه أكْ رَ كْ فمنهم من قال: يُ
  بَسَ فرتةً وتتغذَّ ْ مُ حتَّى حتُ ْرُ من قال: حيَ
بغذاء طاهر حيث يغلب عىل الظنِّ أنَّ 
أثر الغذاء النَّجِس قد ذهب من حلمها، 
ة  دون لكلِّ نوع من احليوانات مدَّ دِّ وحيُ
ودجاج  الطاهر،  الطعام  علـى  حبس 
بل  فقط،  بالنجاسة    يتغذَّ ال  املزارع 
 أخر أنواع  مع  املجفَّف  مُ  الدَّ لَطُ  خيُ
ة وغريها،  رَ من األغذية الطاهرة؛ كالذُّ
لة، وال توجد كراهة  وهلذا ال تُعدُّ جالَّ
حبسها  قبل  حلمها  أكل  يف  مة  رْ حُ وال 

عىل الطعام الطاهر.
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن- دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٩٧)]
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جاج األبَيْض ) ١٨٠ السؤال: إن الدَّ
م، فهل  يُضاف للعَلَف الذي يتناوله الدَّ
؟  رامٌ لِ أم أنَّه حَ جاج صالحٌ لألكْ هذا الدَّ
َّه قد ذُكِرَ يف كتب الفقه أنَّ احليوانات  ألن
 علـى القاذورات  والطُّيور التي تتغذَّ
اسم  عليها  يُطلَقُ  حيُها  رِ يتغريَّ  أنْ  إلـى 
ت  بِسَ لة، وهي تُعترب نجاسة، فإذا حُ اجلالَّ
تزول  حتَّى  الطبيعيِّ  بالطعام  يت  ذِّ وغُ
عنها الرائحة الكرهية، يزولُ عنها اسم 

لة، وال تكون نجاسة.  اجلالَّ
ما  نَ  مْ ضِ مُ  الدَّ لُ  يدخُ هل  السؤال: 
يمكن أنْ نُطْلِقَ عليه قاذورات أم ال؟ 

الطـري  كـان  إذا  نعـم،  اجلـواب: 
 جاج ونحوه، أو البهائم األُخر والدَّ
ت  تغـذَّ إذا  واإلبـل،  والبقـر  كالغنـم 
لَب  غَ إذا  لـة  جالَّ ـى  تُسمَّ بالنجاسات 
يسرياً  اليشء  كان  إذا  ا  أمَّ ذلك،  عليها 
م أو غـريها، والغالبُ عليهـا  مـن الدَّ
ا  فإهنَّ  ، الطيِّبُ والطعامُ  الطيِّبُ  اليشءُ 
ها ذلك، وال  ُّ لة وال يَرضُ ى جالَّ ال تُسمَّ

ها  لَفِ عَ يف  لُ  ْعَ جيُ كان  فإذا  لِها،  بأكْ بأس 
 ، يرضُّ ال  فإنَّـه  يسـريٌ  يشءٌ  مِ  الدَّ مـن 
لَب عليها الطعام الطيِّب واليشء  إذا غَ
لة، وال تعترب  ا ال تعترب جالَّ الطيِّب، فإهنَّ
لَبَ عليها القاذورات من  ة، فإذا غَ سَ نَجِ
بَسُ  ْ ا حتُ مـاء فإهنَّ النجاسات أو مـن الدِّ
ر  الطيِّب، ثمَّ تَطْهُ لَف  ة مناسبة وتُعْ مدَّ
جاجة ثالثة  ت الدَّ بِسَ بعد ذلك، وإذا حُ
أيَّام كفى ذلك، كام كان ابنُ عمر يفعل 
ت الشاة  بِسَ ذلك ريض اهللا عنه،  وإذا حُ
أكثر من ذلك سبعة أيَّام أو أكثر، والبقر 
وتُعلَـف  أكثر،  أو  ام  أيـَّ سبعة  كذلك 
ـمُ القـاذورات، واهللا  كْ الطيِّـب زالَ حُ

ويلُّ التوفيق.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

   

وم ) ١٨١ لِ حلُ مُ أكْ كْ السؤال: ما حُ
لَفُ  عْ واجن التي تُربَّى يف املزارع، وتُ الدَّ
مُ عنرصاً أساسيا يف  لُ فيه الدَّ فاً يدخُ لَ عَ
جاجة  تغذيتها، بالقياس إلـى حكم الدَّ
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ة؟ رَ ذِ لُ العَ لة) التي تأكُ ة (اجلالَّ املخالَّ
جاجـة أو الشـاة أو  اجلواب: إنَّ الدَّ
ـلُ تـأكُ التـي  (هـي  لـة  اجلـالَّ النـاقـة 

هـا كراهةً  مِ ـلُ حلَ هُ أكْ رَ كْ النجاسات) يُ
فـي معظـم املذاهب الفقهيَّة، إلـى أنْ 
ـلِ النجاسات،  ها عـن أكْ بْسِ أَ بحَ َ تَـربْ تُسْ
ةً يغلب  لَف الطاهـر مـدَّ الفهـا العَ وإعْ
لِّ  اجلـَ أثـر  ذهـاب  الظنِّ  علـى  فيها 
ة بحسب  ها، وختتلف هذه املدَّ مِ من حلَ
رت  قُدِّ جاجة  الدَّ ففي  احليوان؛  حجم 
بثالثة أيَّام، ويف الشاة بأكثر، ويف الناقة 
م حلمُ  ْرُ بأكثر، وفـي بعـض املذاهب حيَ

. أَ َ لة حتَّى تُستَربْ اجلالَّ
فال  لة،  اجلالَّ دِّ  حَ معرفةُ  املهمَّ  لكنَّ 
لةً بالنظر  جاجة ونحوها جالَّ تكون الدَّ
لُها كلُّه أو غالبُه من  الفقهيِّ إالَّ إذا كان أكْ
النجاسات واألقذار حتَّى أنتن حلمها، 
هكـذا  النَّتَن،  رائحـة  منهـا  وظهـرت 
فـي  ختلط  كانت  إذا  ـا  فأمَّ فوهـا،  عرَّ
ها فـال كراهة  مُ نْتن حلَ عاها، ولـم يَ رْ مَ
لِنَتَنِ  ةَ  َ العِربْ بأنَّ  حوا  ورصَّ لِها،  أَكْ فـي 

لِها من النجاسات،  د أكْ ها ال ملُجرَّ مِ حلَ
لُ  عَ جيَ ال  النجاسـات  ـلِ  أكْ د  ـرَّ جمُ فإنَّ 

. ها حراماً وال مكروهاً مَ حلَ
واجن التي  فُ أنَّ حلمَ الدَّ رَ عْ وبذلك يُ
تُربَّى يف املزارع ال كراهة فيه، وإنْ دخلَ 
مَ  ها، وال سيَّام أنَّ الدَّ لَفِ مُ عنرصاً يف عَ الدَّ
رة، ألنَّ اللحم ال ينتن  ذِ ال يعترب مثل العَ
ها ما دامت  لَفِ بَتُه يف عَ تْ نِسْ ثُرَ منه وإنْ كَ

حيِها. ها ورِ مِ ةُ لنَتَنِ حلَ َ العِربْ
[فتاو الشيخ مصطفى الزرقا 
(ص٢٢٥-٢٢٦)]

   

ـيٌّ ) ١٨٢ راعِ هندسٌ زِ السؤال: أنـا مُ
صٌ فـي اإلنتاج احليواينِّ وأعملُ  متخصِّ
خالفٌ  وقع  وقد  جاج،  الدَّ مزارع  فـي 
بيني وبني خطيبتي حـول هذا العمـل؛ 
ه؛  كُ تَرْ وجيبُ  بْهةً  شُ فيه  إنِّ  تقول:  فهي 
واجن فـي الغالب عبارة  لَفَ الدَّ ألنَّ عَ
لَّفاتِ املجازرِ وأسامك  فٍ وخمُ فَّ مٍ جمُ عن دَ
؛ فهل هذا العمل فعالً جيب  فةٍ يِّتةٍ جمفَّ مَ
يص، وهو العمل  ه رغم أنَّ هذا ختصُّ كُ تَرْ
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الوحيد الذي أعيشُ منه؟
واجـن  الدَّ لَفُ  عَ كان  إذا  اجلواب: 
جيـوز  ال  فإنَّـه  النجاسات  مـن  ناً  مكوَّ
لة،  َى عن اجلالَّ لُها، ألنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ أكْ
لُ النجاسات من الدوابِّ  وهي التي تأكُ
وبالتايل  الطاهر،  مَ  وتُطْعَ بَسَ  ْ حتُ حتَّى 
تربية  بعمل  يقوم  أن  لإلنسان  جيوز  ال 
ة النَّجسة ويبيعها  واجن من هذه املادَّ الدَّ
لِها؛ ألنَّ اهللا  علـى الناس مـن أجل أكْ
والواجب  ثمنه،  م  رَّ حَ شيئاً  م  رَّ حَ إذا 
غري  آخر  عمالً  يلتمس  أن  املسلم  عىل 
هذا العمل لطلب الرزق، وبإمكانه أن 
طاهر  لَفٍ  بعَ النَّجس  لَفَ  العَ يَستبدل 

واجن. ويستمرَّ يف عمله يف إنتاج الدَّ
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(ص١٢٤١) -( املوقع)

   

ُة َحْبِس اَجلالََّلِة ُمدَّ

لَة؟]) ١٨٣ الَّ بَسُ اجلَ ْ السؤال: [كم حتُ

بَـسُ  حتُ لـة  اجلـالَّ ابَّـة  الدَّ اجلواب: 
بَـسُ  حتُ لـة  اجلالَّ جاجـةُ  والدَّ أربعـني، 

. ثَالثاً
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٤)] 

   

ل [أبـو بـكـر ) ١٨٤ ئـِ السـؤال: سُ
قـد   ٍ طَـريْ أو  ـةٍ  دَجاجَ عن  اإلسكاف] 

ة؟  رَ ذِ ةٍ أو عَ كان عليهـا مـن نَجاسَ
اجلواب: رو نصـري عـن احلسـن 
ثالثة  بَس  حيُ الطري  قال:  ه  ـَّ أن زياد  ابن 
حرام  بيشءٍ  بِّيت  رُ إذا  والشاة  أيَّام، 
بس  بَس عرشة أيَّام، واإلبل والبقر حتُ حتُ
تطهر  حتَّى  طاهراً  فاً  لَ عَ لَف  وتُعْ شهراً 

ثمَّ تُذبح.
[الفتاو من أقاويل املشايخ، للسمرقندي 
(ص٤٦٨)]

   

َلِة ِإَذا َتَغيََّر َلْحُمها َأْكُل اَجلالَّ

تَغـريَّ ) ١٨٥ إنْ  لَـةُ  الَّ اجلَ السـؤال: 
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؟  لٍ أُكِلَ ها بِأَكْ مُ لَـحْ
، مُ رُ ها وال حتَ ه أكلُ حلمِ اجلواب: يُكرَ

هذه طريقةُ العراقيِّ واختياره، وطريقةُ 
اً،  تَغريِّ مُ كان  إذا  لُه  أَكْ مُ  رُ حيَ ه  ـَّ أن القايض 
قال  التغريُّ  زالَ  حتَّى  ها  مُ حلَ ولِجَ  عُ فلو 
رُ  مْ لِّلَ اخلـَ ر؛ كام لـو خُ طْهُ القايض: ال يَ
؛ كام  رَ بالعالج، وإنْ زال التغريُّ بنفسه طَهُ
رُ بنفسه. قال اإلمام: وهذا  لو ختلَّلَ اخلَمْ
ر،  طْهُ ه إذا زال التغريُّ مل يَ ـَّ كِلُ أن عندي يُشْ
ر  طْهُ سواء زال بنفسه أو بالعالج، إنَّام يَ

ها]. لْفِ إذا زال التغريُّ يف حال احلياة [بعَ
[فتاو ابن الصالح (ص٧٠٩-٧١٠)]

   

َمِن َزواُل َتَغيُِّر اَجلالََّلِة ِبُمِضيِّ الزَّ

لَة ) ١٨٦ الَّ ُ اجلَ السؤال: لو زالَ تَغريُّ
ةُ أم ال؟  ن هل تَزولُ الكراهَ مَ ِّ الزَّ يضِ بمُ
رُ  طْهُ يَ حيثُ  املاء  وبني  بينها  قُ  رْ الفَ فام 

ريُّ بنفسه؟  بزوالِ التَّغَ
ولُ الكراهةُ بام ذكر كام  اجلواب: تزُ

، واقتضاهُ كالمُ  هُ جزم به القايض وغريُ
: وهـذا فـي  وع). قـال البُلقينـيُّ (املجمُ
مان عىل اللَّحم، فلو مرَّ علـى  مرور الزَّ
لة أيَّام من غري أن تأكُل إالَّ طاهراً،  اجلالَّ
وإنَّام   ، الكراهـةُ زالت  ائحةُ  الرَّ فزالت 
أنَّ  الغالب  ألنَّ  ؛  بطاهرٍ لَفُ  العَ كِـرَ  ذُ

لَف.  دَّ لهُ من العَ احليوان ال بُ
[فتاو الرميل (٢٢٥/٥)]

   
َعاِم  إِْلَقاُء َبْيِض اَجلالََّلة يف الطَّ

َقْبَل َأْن ُيْغَسَل

كمُ البَيْضِ إذا ) ١٨٧ السؤال: ما حُ
لَ -أعنـي  غْسَ يَ يف الطعام قبل أنْ يُ أُلْقِ
حُ ذلك الطعام  طْرَ لة-؛ هل يُ يْضَ اجلالَّ بَ

أم ال؟ 
 ه األذ سَّ لة إنْ مَ يْضُ اجلالَّ اجلواب: بَ
إنْ  املذكور  الطعامُ  حَ  طُرِ به،  تعلَّق  أو 

. كان مائعاً
[نوازل باز النوازل، للسجلاميس (٢١٢/١)]
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سادسًا: ما ال نفس له سائلة:
َأْكُل اَحللَــــزون 

السؤال: سئل مالكٌ عن يشءٍ ) ١٨٨
يكون يف املغرب يقال له: احللزون، يكون 
؟ لُ جر؛ أيؤكَ حار يتعلَّق بالشَّ يف الصَّ

ما  اجلَرادِ؛  مثلَ  أراهُ  قال:  اجلواب: 
 أر فال  يَ  وِ شُ أو  لِقَ  فسُ حيا  منه  ذَ  أُخِ
. لُ دَ منه ميِّتاً فال يؤكَ جِ لِه بأساً، وما وُ بأكْ
  [(٥٤٢/١) نة الكرب [املدوّ

  

َأْكُل اَجلـَراد

ـرادِ ) ١٨٩ اجلَ ـلُ  أَكْ هـل  السؤال: 
؟ اللٌ حَ

اجلواب: رو مسلم عن عبد اهللا بن 
ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ عَ رَ ا مَ نَ وْ زَ ىفَ قال: (غَ أيب أَوْ
 ،( هُ عَ مَ ادَ  رَ اجلَ لُ  أْكُ نَ نَّا  كُ اتٍ  وَ زَ غَ بْعَ  سَ
لِه عىل اجلملة،  لامء يف أَكْ ومل خيتلف العُ
ه  ـَّ أن ه  رأسُ وقُطِعَت  حيا  ذَ  أُخِ إذا  وأنَّه 
ل منـه  حـاللٌ باتِّفـاق، وأنَّ ذلك يتنـزَّ

كاة فيه. وإنَّام اختلفـوا: هـل  منزلة الذَّ
أم  صيد  إذا  به  يموت  سبب  إىل  حيتاج 
ه ال حيتاج إىل ذلك  ـَّ تهم عىل أن ال؟ فعامَّ
عندهم  وحكمه  مات،  كيفام  لُ  ويُؤكَ

حكم احليتان [األسامك]. 
دَّ له من  ه ال بُ ـَّ وذهب مالك إلـى أن
سبب يموت به؛ كقطع رأسه، أو أرجله، 
أو  ذلك،  من  مات  إذا  أجنحته،  أو 
عنده  َّه  ألن النار؛  يف  ح  يُطْرَ أو  لَق(١)  يُصْ
 ورو مة،  َرَّ حمُ فميتته   ِّ الربَ حيوان  من 
الدارقطني عن ابن عمر أنَّ رسول اهللا 
وتُ  احلُ  : يْتَتَانِ مَ لَـنَا  ـلَّ  (أُحِ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
 ،( الُ الطِّحَ وَ دُ  بـِ الكَ  : ـانِ مَ دَ وَ ادُ،  رَ اجلَ وَ
مالك:  بن  أنس  عن  ماجه  ابن   ورو
ادَ  رَ اجلَ نَ  يْ ادَ تَهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  اجُ  وَ أَزْ انَ  (كَ
أيضاً  املنذر  ابن  وذكره   ،( بَاقِ األَطْ ىلَ  عَ
(تفسري القرطبي، ج٧ ص٢٦٨)، وجاء 
مِريي  للدَّ  (الكرب احليوان  (حياة  يف 
مالكاً  اإلمام  أنَّ  ذلك-  علـى  -زيادة 
لَـقَ  صَ ويقال:   ، هُ طَبَخَ ونحوه:  مَ  اللَّحْ لَقَ  صَ   (١)
املعجم  جنبها.  علـى  واها  شَ ونحوهـا:  اةَ  الشَّ

الوسيط (٥٢١/١).
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ذكر يف كتابه (املوطَّأ) عن ابن عمر (أنَّ 
دْتُ أَنَّ  دَ : وَ الَ قَ ادِ، فَ رَ نِ اجلَ ئِلَ عَ رَ سُ مَ عُ
ا)، ورو البيهقي  نْهَ لُ مِ ةً آكُ فَّ ي قُ نْدِ عِ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ  الباهيلِّ  أُمامة  أيب   عن 
ا  يْهَ لَ عَ انَ   رَ مْ عِ بِنْتَ  مَ  يَ رْ مَ (إِنَّ  قال: 
امً الَ  ا لَـحْ هَ طْعِمَ ا أَنْ يُ َ هبَّ أَلَتْ رَ مُ سَ الَ السَّ
مَّ  هُ : اللَّ الَتِ قَ ، فَ ادَ رَ ا اجلَ هَ مَ أَطْعَ ، فَ مَ لَهُ دَ
 ِ ـريْ بِغَ يْنَهُ  بَ عْ  ابـِ تَ وَ  ، ـاعٍ ضَ رَ  ِ ريْ بِغَ هُ  شْ أَعِ

). والشياع هو الصوت. انتهى. يَاعٍ شِ
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو] 
جلنة الفتو باألزهر (رقم ١٤٧)]

   

َطْبُخ اَجلَراِد وهو َحيٌّ

السؤال: سألتُ أيب عن اجلراد) ١٩٠
؟  يٌّ طْبَخُ وهو حَ يُ

اجلواب: ال بأس به.
[مسائل اإلمام أمحد رواية صالح (٢٤٥/٢)]

   
اجلراد ) ١٩١ عن  أيب  ئِلَ  سُ السؤال: 

وت؟ يٌّ باملاء وامللح يمُ طْبَخُ وهو حَ يُ

اجلواب: هذا ذكاته.
و  وهُ النَّار  يف  يَ  قِ أُلْ فإنْ  أليب:  قلت 

؟ وَ يٌّ يُشْ حَ
وال  لهُ  أعلم  ما  به،  بأس  ال  قال: 

. كاةٌ كِ ذَ مَ للسَّ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[٨٨٣/٢-٨٨٤)

   

َتْذِكَيُة اَجلَراِد

رادُ إىل ) ١٩٢ رُ اجلَ تَقِ فْ السؤال: [هل يَ
كِيَةٍ؟] تَذْ

اجلـرادُ   : احلاجِّ ابنُ  [قال]  اجلواب: 
افتقاره  وفـي  لِه،  أَكْ جواز  علـى  عٌ  مَ جمُ
ه  : افتقارُ ، ومذهبُ مالكٍ الفٌ كاة خِ للذَّ
وقَطْعِ   ، سِ وْ بالدَّ ويكون  كاة،  الذَّ لنيَّة 

حِ يف النَّار، ونحوه. ، والطَّرْ ؤوسِ الرُّ
: ال  لْمِ وعن الشافعيِّ وسائر أهل العِ
. وهذا قولُ ابنِ عبدِ  كاةٍ؛ كاحلُوتِ يفتقرُ لِذَ
ف، وغريمها من أصحابنا.  طَرِّ م، ومُ احلَكَ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٩٠)]
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َقْتُل اَجلَراِد

رادِ؟) ١٩٣ تْلُ اجلَ السؤال: هل جيوزُ قَ
تْلُه  قَ ِلُّ  حيَ يْدٌ  صَ فإنَّه  نعم؛  اجلواب: 
كذا   . ىلَ أَوْ رِ  َ الرضَّ عِ  فْ لِدَ فَ  ، لِ األَكْ لِ  ألَجْ

يف (فتاو قايض خان). 
[فتاو اللكنوي (ص٤٦٩)]

   

عاِم ُوُقوُع النَّْمِل يف الطَّ

فيـه ) ١٩٤ وقـعَ  طعـامٌ  السـؤال: 
جيوزُ  فهل  منه؛  هُ  ختليصُ ر  ذَّ وتَعَ  ، لٌ نَمْ
؛  جيوزُ ال  أو  لِه،  بنَمْ الطَّعامِ  ذلك  أكلُ 

هِ؟  رِ َ فِ رضَ وْ ملوتِهِ فيه، وخَ
الطَّعــام  ـلُ  أكْ لـه  جيـوزُ  اجلواب: 
ه  رُ َ نِّه رضَ ور، إالَّ أنْ يغلب عىل ظَ املذكُ

منه، فال جيوز له. 
[فتاو الرميل (٧٣/٤)]

   

َعاِم َتَحـلُّل َأْجَزاَء النَّْحِل يف الطَّ

لَ سيـدي أبو ) ١٩٥ ئـِ السـؤال: سُ
ـل؛ هـل  عبـد اهللا الـزواوي عـن النَّحْ
شـاش األرض الـذي قالوا:  هو من خَ
اد أم ال؟ فـإنْ قلتـم:  ـرَ إنَّ ذكاتـه كاجلَ
حتليـلُ  ـرُ  تَفَ غْ يُ فهـل  شـاش،  كاخلَ إنَّـه 
ـل، ألنَّ أجزاءهـا ال  أجزائهـا يف العَسَ

، أم ال؟ ـلِ ـكُّ عـن العَسَ نْفَ تَ
شاش األرض،  اجلواب: هو من خَ
يرضّ  وال  اجلَراد،  به  لُ  يَؤكَ بام  لُ  ويُؤكَ
ل إذا كان بقي بعض أجزائه  سَ ذلك العَ
واهللا  غالباً،  عنه  كُّ  نْفَ يَ ال  ممَّا  َّه  ألن فيه؛ 

تعاىل أعلم.
[املعيار املعرب للونرشييس (١٤/٢)]

   

َثريٌد وقعت فيه َقْمَلٌة 

نون عـن ) ١٩٦ حْ ئِلَ سُ السؤال: سُ
ةٌ فلم توجد؟ لَ مْ ثَريـدٍ وقعت فيه قَ

ـد:  شْ . ابن رُ ـلُ ه] يُوكَ اجلواب: [أنـَّ
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قرصيَّة  بطرح  نصري  بن  سعيد   وفتو
مكاهنا  جت  أُخرِ هبا  ة  أْرَ فَ لسقوط  عٍ  قْ فَ
حيَّة، وحكاية غريه ذلك عن رواية ابن 

 . ذوذُ بٍ شُ هْ وَ
سعيد  ختطئة  والصواب  شد:  رُ ابن 
دقيق  يف  البرية  فقهاء  قول  نصري.  بن 

 . لُ بَلُ ويُؤكَ رْ غَ : يُ ةٌ أْرَ نَت فيه فَ طُحِ
وطـرح سليامن بن سالـم الكنـدي 
دقـيـقٍ  عـجـنيَ  نـون  حْ سُ صـاحـب 
قَ هبا غـريه  ـَ لَـة، وأَحلْ مْ اختلطـت به قَ
ا  ق بـأهنَّ أَبـاه غـريه؛ وفـرَّ ْغوث، وَ الربُ
من  لَـة  مْ والقَ م،  الدَّ يتنـاول  باب  كالذُّ

ه.  مِ دَ اإلنسان كَ
شد: طرح كثري العجني إغراق؛  ابن رُ
ه،  كثـريُ مُ  ـرُ حيَ فـال  فيه؛  نْامعُ  تَ ال  ا  ألهنَّ
فـإنْ  نسـوةٍ،  بكـثري  مة  رَّ ـَ حمُ كاختالط 
 ، باقِيهِ يف  كوهنا  الحتامل  بعضه  فنا  خفَّ

. فنا باقِيهِ الحتامل كوهنا فيام أُكِلَ خفَّ
[املعيار املعرب للونرشييس (١٥/١)]

   

َأْكُل الَوَزَغة والتََّداوي ِبَها

١٩٧ ( ناقشت مذاكرة جلنة الفتاو
اإلسالميَّة  للشؤون  الوطني  باملجلس 
املاليزيَّة اخلامسة والتسعون يف اجتامعها 
مَ  كْ املنعقد يف ١٦-١٨ يونيو ٢٠١١م حُ
ة والتَّداوي هبا، وانتهت إىل  غَ زَ لِ الوَ أَكْ

القرار اآليت: 
ج واآلراء  بعد دراسة البيانات واحلُجَ
املطروحة ومتحيصها، رأت املذاكرة أنَّ 
ا  ألهنَّ ة؛  غَ زَ الوَ لَ  أكْ موا  رَّ حَ قد  الفقهاء 
ف  رْ عُ إنَّ  ثمَّ  اخلبائث،  ومن  مسمومة 
ة  غَ زَ الوَ دُّ  عُ يَ املاليزي  املسلم  املجتمع 
لْميا  عِ يثبت  ومل  لألكل،  صاحلة  غري 
ا دواء ألمـراض معيَّنة.  حتَّـى اآلن أهنَّ
م،  رَّ ـَ لِها حمُ لذا تر املذاكرة أنَّ حكم أَكْ
التـداوي  لغـرض  استخـدامهـا  وإنَّ 
لْميا كدواء، وعدم  جائز برشط ثبوهتا عِ

وجود دواء آخر ملعاجلة املرض.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص١٠١)]
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ِزيُر َتْمٍر َوَقَعْت ِفيِه َوَزَغٌة َميَِّتٌة َياِبَسٌة

ن ) ١٩٨ يُّ عمَّ مِ السؤال: سئل اللَّخْ
. ةً ميِّتةً يابسةً غَ زَ رٍ وَ يرِ تَـمْ د يف زِ جَ وَ

؛ للحـديـث:  اجلـواب: تستـعمـلُ
لُ عىل موهتا  ْمَ ا). وحيُ لَـهَ وْ ا حَ مَ لْقَى وَ (تُ
ذلك،  غري  لَمَ  عْ يُ حتَّى  موضعهـا  فـي 

ر فال بأس. لَ التَّمْ سَ فإنْ غَ
[املعيار املعرب للونرشييس (١٧/١، ١٨)]

   

َطعاٌم َوَقَعْت ِفيِه ُخْنُفساُء أو َعْقَرٌب

عن ) ١٩٩ ةَ  لُبابَ ابن  سئل  السؤال: 
ساء تقعُ يف الطعام. نْفُ اخلُ

له: فقيل  لِه.  بأكْ بأس  ال  اجلواب: 
ـرب  ـقْ العَ ليـس  قـال:  ب؟  ـرَ قْ فـالعَ

. تَناً ربُ أشدُّ نَ قْ ساء؛ العَ كاخلُنْفُ
[املعيار املعرب للونرشييس (١١/١)]

* وانظر: فتو رقم (٧٧، ٧٨)
   

ُوُقوُع الَوَزِغ واُخلْنُفَساِء يف املَاِئـِع 
راِب عاِم والشَّ من الطَّ

ـاءُ ) ٢٠٠ سَ نْفُ غُ واخلُ زَ السؤال: الـوَ
أو  ـل،  العَسَ فـي  مها  أَحدُ أو  ـا  عَ قَ وَ إذا 
أو   ، لِّ اخلَ أو   ، املائعِ ن  مْ السَّ أو   ، يتِ الزَّ
مها فيه؛ هل  ا أو أحدُ اتَ قِ الطعام، ومَ رَ مَ
بذلك  املذكورات  نَ  مِ يشءٌ  سُ  يتنجَّ
عىل  بذلك  االنتفاعُ  جيوزُ  وهل  ال؟  أم 
يْعاً،  وبَ هاناً  وادِّ الً  أَكْ املذكور؛  الوجه 

وغريَ ذلك، أم ال؟
ساءِ  اخلُنْفُ من  فيه  مات  ما  اجلواب: 
هاناً  وادِّ الً  وينتفعُ به أَكْ  ، رٌ كِرَ طَاهِ ممَّا ذُ
يْعاً، لكنْ جيبُ عىل البائعِ بيانُ ذلك؛  وبَ
، وما مات فيه  هُ النفوسُ هُ َّه ممَّا تكرَ ألن
مائِعاً  كان  حيثُ  س  متنجِّ فهو  غُ  زَ الوَ
 فـي جـميعه  َ أو كان غريَ مائعٍ ورسَ
  َ رسَ وإنْ  ذلك.  يف  ةِ  ربْ اخلِ أهلِ  بقولِ 
 فيه،  َ س منـه مـا رسَ ه تنجَّ فـي بعضِ
بِه  ْ ورشُ يِّ  مِ اآلدَ لِ  أَكْ يف  به  عُ  نْتَفَ يُ وال 
املسجـد،  فـي  بـه  قادُ  يُ وال  ه،  هانـِ وادِّ
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عُ به يف غري ذلك، واهللا أعلم.  نْتَفَ ويُ
[الفتاو األجهورية (٢٧/١)]

    

يخ اُملَدوِِّد َأْكُل الِبطِّ

لِ ) ٢٠١ السؤال: سألتُ أيب عن أَكْ
دِ؟  وِّ البِطِّيخ املُدَ

ديء لُ اجليِّد، ويرتكُ الرَّ اجلواب: يأكُ
.  منهُ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٤/٢)]

   

ِء اُملَدوِِّد َأْكُل الَباِقالَّ

عـن ) ٢٠٢ أبـي  سـألتُ  السؤال: 
د؟  ء املُدوِّ الباقالَّ

، إنْ لـم  تَنِبُه أحبُّ إلـيَّ ْ اجلواب: جتَ
هُ فأرجو. رْ ذِ تَقْ تَسْ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٥/٢)]

   

َأْكُل ُدوِد الثََّمِر

ـرةً ) ٢٠٣ ـلَ ثَمَ ـنْ أَكَ السـؤال: [مَ
أو  ها  بْلَعُ يَ هل  حيَّة  ودةً  دُ فيها  فوجد 

لقيها؟] يُ
ودَ  دُ بأنَّ  يُّ  مِ اللَّخْ أجابَ  اجلواب: 

 . رامٍ رِ ليس بحَ الثَّمَ
وايات  الرِّ ظاهرُ  شيخنا:  قال  قلت: 
ابـنِ  وقـولُ  كغـريه،  الطعـام  دودَ  أنَّ 
لُ دُودِ الطعام معه،  مُ أَكْ ْرُ : ال حيَ بِ احلاجِ
، مل  المِ وابنُ هارونَ بِلَه ابنُ عبدِ السَّ وقَ
قومٌ  صَ  خَّ رَ ر:  مَ عُ أيب  ل  قوَ إالَّ  ه،  دْ أجِ
 ، الفولِ وسِ  وسُ التِّني،  دُودِ  لِ  أَكْ يف 
؛ لعدم النجاسة  لِ والطعام، وفِراخِ النَّحْ
وهذا   . هُ لَ أَكْ وا  نَعُ ومَ مجاعةٌ  هُ  هَ رِ وكَ فيه، 

] يف املذهب. ثْبِتُهُ [يشءٌ ال يُ
قوله يف [(التعليق)]: ما ال نفس له 
رب، هو كدوابِّ البحر ال  قْ سائلة؛ كالعَ
نجس، وال ينجس ما مات فيه، وكذا 
ل،  النَّحْ ودُود  ء  والباقِالَّ ل  سَ العَ بابُ  ذُ
؛  إنَّام يدلُّ عىل مساواهتا كسائر اخلَشاشِ

يفتقر لذكاة.



٢٣٧

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

يناهُ عـن غريه من سائـر  والذي تلقَّ
يزون  جيُ م  أهنَّ البغداديِّني  عن  شيوخنا 
لَ اخلَشاش بغري ذكاة، وهـو ظاهـر  أكْ
ملا  الطعـام؛  دُود  فـي  عنـدي  املذهب 
ة االحرتاز منـه، كام أفتانا  م، وملشقَّ تقدَّ
أْرِ إذا كثر يف الطعام؛ فإنَّه  ثِ الفَ وْ يف رَ

ة.  ؛ للخالف فيه وللمشقَّ رٌ تَفَ غْ مُ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٩٠)]
* وانظر فتو رقم (٢٨، ٧٧، ٧٨)

   

عاِم وقوُع «بنِت َوْرداِن» يف الطَّ

سمعـتُ أحـمـدَ ) ٢٠٤ السـؤال: 
عَ يف يشءٍ؟  قَ دان وَ رْ ئلَ عن بنتِ وَ سُ

. اجلواب: ال يُؤكلُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٥)]

* وانظر: فتو رقم (٢٨)
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الفصل الثالث
امليتات

َبْيُض الطائر امليِّت

شخـصٌ ) ٢٠٥ بَ  ـرَ ضَ السـؤال: 
دَ  جَ وَ بطنَها  تَحَ  فَ وملَّا  فامتت،  دَجاجـةً 
ة؟ لُ البَيْضَ لُّ أكْ ـِ ة، فهل حيَ يْضَ فيها بَ

كتـاب (حيـاة  فـي  جـاء  اجلواب: 
رييِّ عند كالمه  مِ احليوان الكرب) للدَّ

ه:  جاج ما نصُّ علـى الدَّ
ف الطائر  وْ ة التي يف جَ : البَيْضَ «فرعٌ
ديُّ  رْ امليِّت فيها ثالثة أوجهٍ حكاها املَاوَ
-وهو  ها  أصحُّ  ، ُّ ايشِ والشَّ وياينُّ  والرُّ
يَّاض، وبه قطع  طَّان وأيب الفَ قول ابن القَ
وإالَّ  فطاهرة،  تصلَّبت  إن  اجلمهور-: 

. ةٌ سَ فنَجِ
والثاين: طاهرةٌ مطلقاً، وبه قال أبو 
بالولد  فصارت  عنه،  لتميُّزها  حنيفة؛ 

أشبه.
قـال  وبـه  مطلقاً،  ةٌ  سَ نَجِ الثالث:   
ا قبـل االنفصـال جزءٌ من ؛ ألهنَّ مالكٌ

لِّـي عـن نـصِّ  الطـائـر، وحكـاه املُتَوَ
الشافعيِّ ريض اهللا تعالـى عنـه، وهـو 

. لٌ غريبٌ شاذٌّ ضعيفٌ نَقْ
وقال صاحب (احلاوي) و(البحر): 
طائرٍ  حتت  ة  البَيْضَ هذه  عَت  ضِ وُ فلو 
طاهـراً  خُ  ـَرْ الف كـان  خـاً  فَرْ فصـارت 
احليوان،  كسائـر  لِّها  كُ األوجـه  علـى 

. سٌ ة نَجِ وال خالف أنَّ ظاهر البَيْضَ
ة اخلارجة فـي حال حياة  ا البَيْضَ وأمَّ
م بنجاسة ظاهرها؟  كَ جاجة فهل حيُ الدَّ
وياينُّ  ديُّ والرُّ فيه وجهان حكامها املَاورْ
الوجهني  عىل  بناء  وغريهم،  ويُّ  والبَغَ
قال  املرأة،  جِ  رْ فَ طوبـة  رُ نجاسة  فـي 
نجاسة  املنصوص  إنَّ  ب):  فـي (املُهذَّ
: إنَّ  دِيُّ رْ جِ املرأة، وقال املَاوَ رْ طوبة فَ رُ
نصَّ  قد  عنه  تعاىل  اهللا  ريض  الشافعيَّ 
ى  كَ يف بعض كتبه عىل طهارهتا، ثمَّ حَ
لَخَّص  فمُ يْج.  َ رسُ ابن  عن  التنجيس 

اخلالف فيها قوالن ال وجهان.
ج  رْ طوبة الفَ : رُ وقال اإلمامُ النوويُّ
ج مـن  رْ طاهـرةٌ مطلقاً، سـواء كان الفَ
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عنا  ، وإذا فرَّ هبيمة أو امرأة، وهو األصحُّ
لَ النوويُّ  نَقَ ج فَ رْ طوبة الفَ عىل نجاسة رُ
ب) عـن فتـاو ابـن  فـي (رشح املُهذَّ
جيب  ال  املولود  أنَّ  خيالفه  ومل  بَّاغ  الصَّ
لُه إمجاعاً، وقال يف آخر باب اآلنية  سْ غَ
وجهني  فيـه  إن  املذكـور:  الرشح  من 
،  وقـد  ويـاينُّ حكاهـام املَـاورديُّ والرُّ
حكامها الشيخ أبو عمرو بن الصالح 
فـي (فتـاويـه)، ورأيت فـي (الكافـي) 
للخوارزمي أنَّ املاء ال ينجس بوقوعه 
عاً  رَّ فَ فيه، فيحتمل أن يكون اخلالف مُ
علـى القـول القديـم بعـدم وجـوب 
ا  الغسل لكونـه نجساً معفوا عنه، وأمَّ
يْنُه  فعَ موهتا  بعد  حيا  الولد  انفصل  إذا 
غسـل  وجيـب  خـالف،  بـال  طاهـرةٌ 
ا البلل اخلارج  ظاهره بال خالف، وأمَّ
مع الولد أو غريه فنَجِس كام جـزم به 
افعيُّ يف (الرشح الصغري) والنوويُّ  الرَّ
اإلمام:  وقـال  ب)،  املُهذَّ (رشح  فـي 

ال شكَّ فيه.
باطن  من  اخلارجة  طوبة  الرُّ ا  وأمَّ

قلنا  وإنَّام  م،  تقدَّ كام  ة  سَ نَجِ ا  فإهنَّ ج  رْ الفَ
ذلك  عىل  ونحوه  ع  املُجامِ رِ  كَ ذَ بطهارة 
قال  بخروجها،  نقطع  ال  ألنَّا  القول؛ 
ج  طوبة فَرْ قُ بني رُ رْ يف (الكفاية): والفَ
ةٌ  جَ زِ لَ ا  ألهنَّ ر  كَ الذَّ باطِنِ  طوبة  ورُ املرأة 
جُ سائـر  ـازِ ال تنفصـل بنفسهـا، وال متُ

مَ هلا.  كْ ن، فال حُ طوبات البَدَ رُ
دٌ  طوبة هي ماء أبَيْض مرتدِّ : والرُّ قلتُ
يف (رشح  قاله  كام  ق،  رَ والعَ ي  املَذْ بني 
مِريي  ب) وغريه»، انتهى ما قاله الدَّ املُهذَّ

يف ذلك.     
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة الفتو باألزهر (رقم ١٢٧)]

   

االنتفاُع بُقروِن املَْيَتِة َوريِشها

لُود) ٢٠٦ السؤال: سألتُ أيب عن جُ
؟ كاكنيِ باً للسَّ ذُ نُصُ تَّخَ وهنا يُ رُ املَيْتَة وقُ

بإِهابٍ  املَيْتَةِ  نَ  مِ عُ  نْتَفَ يُ ال  اجلواب: 
. بٍ صَ وال عَ

ها؟ قلت: وريشُ
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. لَ سِ قال: ال بأس به إذا غُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٤٧/١)]

   
ِعظاُم املَْيَتة وحاِفُرها وَقْرُنها وُظْفُرها 

وَشْعُرها وِريُشها وإْنَفَحُتها

السؤال: عظام امليتة وحافِرها، ) ٢٠٧
وريشها،  عْرها،  وشَ رها،  فْ وظُ هنا،  رْ وقَ
ـسٌ أم  ـهُ نَجِ لُّ تهـا؛ هـل ذلك كُ حَ فَ وإِنْ
والبعض  طاهرٌ  منه  البعض  أم  ؟  طاهرٌ

؟ سٌ نَجِ
ا،  هنُ رْ وقَ امليتـة  ظْـمُ  عَ ـا  أمَّ اجلواب: 
هـا، ومـا هـو مـن جـنس ذلك  رُ وظُفْ
ها،  ها وريشُ رُ عْ -كاحلافِرِ ونحوه-، وشَ
لامء  للعُ النَّوعني  هذين  ففي  ها؛  بَرُ ووَ

 : ثالثةُ أقوالٍ
هـا: نجاسـةُ اجلميـع؛ كقـول  أحدُ
، وذلك روايةٌ  ور عنهُ افعيِّ يف املشهُ الشَّ

عن أمحد. 
 ، ةٌ سَ نَجِ ونحوها  العِظامَ  أنَّ  والثَّاين: 
عـورُ ونحـوها طاهرةٌ؛ وهذا هـو  والشُّ

 . املشهورُ من مذهب مالكٍ وأمحدَ
كقول  ؛  طاهرٌ اجلميع  أنَّ  والثَّالث: 
أيب حنيفة، وهو قولٌ يف مذهب مالكٍ 
؛  وابُ الصَّ هو  القولُ  وهذا  وأحـمد. 
وال   ، الطَّهارةُ فيها  األصلَ  ألنَّ  وذلك 

دليلَ عىل النَّجاسة. 
من  هي  األعيان  هذه  فإنَّ  وأيضاً؛ 
لُ  فتدخُ اخلبائث،  من  ليست  الطَّيِّبات 
ل  تدخُ مل  ا  ألهنَّ وذلك  التَّحليل؛  آية  يف 
مهُ اهللا من اخلبائث ال لفظاً وال  فيام حرَّ
م امليتة، وهذه  رَّ معنًى، فإنَّ اهللا تعاىل حَ
ال  اهللاُ  ه  مَ حرَّ فيام  لُ  تدخُ ال  األعيانُ 

لفظاً وال معنًى.
ا اللَّفظ؛ فألنَّ قوله تعاىل: ﴿خل أمَّ
مل ىل﴾ [املائدة: ٣] ال يدخل فيها
عورُ وما أشبهها؛ وذلك ألنَّ امليِّت  الشُّ
حيـاةُ  نوعـان:  واحليـاة   ، احلـيِّ ضـدُّ 
احليوان، وحياةُ النَّبات؛ فحياةُ احليوان 
ة، وحياة  سُّ واحلركة اإلراديَّ تُها احلِ خاصَّ

وُّ واالغتذاء. تها النُّمُ النَّبات خاصَّ
إنَّـام ىل﴾  مل  ﴿خل  وقولـه: 
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دون  احليوانيَّة  احلياة  فارقته  بـام  هـو 
بِسَ  يَ إذا  ع  رْ والزَّ ر  جَ الشَّ فإنَّ  النَّباتيَّة، 
قال  وقد  املسلمني،  باتِّفاق  س  نْجُ يَ مل 
تعـالـى: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم

وقال:   ،[٦٥ [النحل:  يم﴾  ىم  مم   

حك﴾  جك  مق  حق  مف  خف  ﴿حف 
ب [احلديد: ١٧]، فموت األرض ال يُوجِ

امليتة  وإنَّام  املسلمني،  باتِّفاق  تَها  نجاسَ
كـة  واحلَرَ سُّ  احلِ قَهـا  فارَ مـا  مـة  املُحرَّ

اإلراديَّة. 
عر حياتُه من  وإذا كان كذلك؛ فالشَّ
جنس حياة النَّبات، ال من جنس حياة 
ويَطُول  تَذي  ويغْ ينمو  فإنَّـه  احليوان؛ 
ك  رَّ تَحَ ، وال يَ سٌّ رع، وليس فيه حِ كالزَّ
ِلُّه احلياة احليوانيَّة حتَّى  تِه؛ فال حتَ بإرادَ
ه.  ه لتَنْجيسِ جْ تها؛ فال وَ قَ فارَ يموت بمُ

من  ا  ءً زْ جُ ر  عْ الشَّ كان  فلو  وأيضاً؛ 
احلياة؛  حال  يف  ه  ذُ أخْ أُبيح  ملا  احليوان 
ُـبُّـون  نْ قَـومٍ جيَ ئِلَ عَ فإِنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ
ا  ، فقال: (مَ نَمِ يَات الغَ أَلْ ة اإلبل وَ نِمَ أَسْ
 ( يِّتٌ مَ وَ  هُ فَ يَّةٌ  حَ يَ  هِ وَ ةِ  يمَ البَهِ نَ  مِ أُبِنيَ 

تَّفقٌ عليه  رواه أبو داود وغريه. وهذا مُ
كمَ  ر حُ عْ كمُ الشَّ لامء، فلو كان حُ بني العُ
ه فـي حال  يَة ملا جاز قَطْعُ نام واألَلْ السَّ
. فـلامَّ  احليـاة، وال كان طاهـراً حالالً
وف  ر والصُّ عْ لَامء علـى أنَّ الشَّ اتَّفق العُ
 ، زَّ من احليوان كان طاهراً حالالً إذا جُ

لِمَ أنَّه ليس مثل اللَّحم.  عُ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  (أنَّ  ثبت  فقد  وأيضاً؛ 
 ،( نيَ لِمِ سْ هُ لِلْمُ أْسَ لَقَ رَ هُ ملَّا حَ رَ عْ طَى شَ أَعْ
)، فمن  رُ مِ تَجْ يَسْ ي وَ تَنْجِ سْ انَ ملسو هيلع هللا ىلص يَ كَ (وَ
ة فقد  رَ ذِ ل والعَ عر والبَوْ  بني الشَّ وَّ سَ

. يِّناً أخطأَ خطأً بَ
قيـل:  فإذا  ونحوها؛  العِظـام  ا  وأمَّ
وتأمل.  حتسُّ  ا  ألهنَّ امليتة؛  يف  داخلةٌ  ا  إهنَّ
تأخذوا  لـم  أنتم  ذلك:  قـال  ملن  قيـل 
بعموم اللَّفظ؛ فإنَّ ما ال نَفْس له سائلةٌ 
ساء- ال  ـرب واخلُنْفُ قْ بـاب والعَ -كالذُّ
لامء،  العُ مجهور  وعند  عندكم  سُ  نجِّ يُ
يِّتةٌ موتاً حيوانيا، وقد ثبت يف  ا مَ مع أهنَّ
عَ  قَ وَ ا  (إِذَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ  الصحيح 
مَّ  ثُ هُ  سْ مِ يَغْ لْ فَ مْ  كُ دِ أَحَ اءِ  إِنَ يف  بَابُ  الذُّ
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يف  وَ  ، اءٌ دَ يْهِ  نَاحَ جَ دِ  أَحَ يف  إِنَّ  فَ ؛  هُ عْ لْيَنْزَ
سَ هذا قال يف  نْ نَجَّ ). ومَ اءٌ فَ رِ شِ اآلخَ
املائعات  سُ  نجِّ يُ ال  هُ  إِنَّ القولني:  أحد 
كان  وإذا  احلديث.  هلذا  فيهـا  الواقـع 
إنَّام  امليتة  نجاسة  ةَ  لَّ عِ أنَّ  لِمَ  عُ كذلك: 
له  سَ  نَفْ ال  فام  فيها؛  م  الدَّ احتباس  هو 
مل  ماتَ  فإذا   ، سائلٌ مٌ  دَ فيه  ليس  سائلةٌ 
ظْمُ  فالعَ س،  يَنجُ فال   ، مُ الدَّ فيه  حيتبس 
هذا؛  من  التَّنجيس  بعدم  ىلَ  أَوْ ونحوه 
، وال كان  ظْم ليس فيه دمٌ سائلٌ فإنَّ العَ
كاً باإلرادة إالَّ علـى وجه التَّبع،  تحرِّ مُ
اس  احلسَّ الكامـل  احليـوان  كان  فـإذا 
؛ لكونه ليس  سُ ك باإلرادة ال يَنجُ املُتحرِّ
ظْمُ  العَ سُ  نجُ يَ فكيف   ، سائلٌ دمٌ  فيه 

؟  الذي ليس فيه دمٌ سائلٌ
اجلُمهـور:  قـول  ـة  صحَّ  ُ بنيِّ يُ وممَّا 
م  الدَّ علينا  م  حـرَّ إنَّام  سبحانه  اهللا  أنَّ 

املسفوح؛ كام قال تعالـى: ﴿مم رن زن  
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 
 ﴾ مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني 
م غري يَ عن الدَّ فِ [األنعام: ١٤٥]، فإذا عُ

لِمَ  م، عُ ه من جنس الدَّ ـَّ املسفوح مع أن
م الذي يسيلُ  ق بني الدَّ ه سبحانه فرَّ ـَّ أن
عون وبني غريه، وهلذا كان املسلمون يَضَ

فـي  مِ  الدَّ طوطُ  وخُ قِ  املَرَ فـي  اللَّحم 
لون ذلك عىل عهد  ، ويأكُ دور تَبنيُ القُ
بذلك  أخـربت  كام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
مَ  الدَّ الستخرجوا  هذا  ولوال   ، عائشةُ
روق كام يفعل اليهود، واهللا تعاىل  من العُ
ه أو بسبب غري  تْف أنْفِ م ما مات حَ رَّ حَ
ة  قُوذَ ة واملَوْ نِقَ م املُنْخَ دٍ؛ فحرَّ دَّ جارحٍ حمُ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  مَ  رَّ وحَ ة،  والنَّطيحَ ية  دِّ واملُرتَ
هُ  ، وقال: (إِنَّ راضِ ض املِعْ رْ يدَ بعَ ما صِ
قُ  رْ والفَ ه،  دِّ بِحَ يد  صِ ما  دون   ،( قِيْذٌ وَ
لَّ عىل أنَّ  ؛ فَدَ مِ حُ الدَّ فْ بينهام إنَّام هو سَ
م  الـدَّ ـتِقـانُ  احْ هـو  التَّنْجيـس  سبب 
خبيثٍ  بوجـهٍ  ـحَ  فِ سُ وإذا  ه،  تِباسُ واحْ
كان  اهللا،  اسـم  غريُ  عليـه  رَ  كَ ذْ يُ بـأنْ 
اخلُبث هنا من جهةٍ أُخر؛ فإنَّ التَّحريم 
ساد  لفَ وتارةً  م،  الدَّ لوجود  تارةً  يكون 
 ، تَـدِّ واملُرْ املجـويسِّ  كـاة  كذَ كِيَـة؛  التَّذْ
. وإذا كان كذلك؛  لِّ كاةِ يف غري املَحَ والذَّ
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ر والظِّلْف وغري  ن والظُّفْ رْ ظْم والقَ فالعَ
، فـال وجه  وحٌ سفُ ذلك ليس فيـه دمٌ مَ
لف؛  ـمهور السَّ ه، وهذا قول جُ لتَنْجيسِ
ـةِ  األُمَّ هذه  يـارُ  خِ كان   : هريُّ الزُّ قـال 
شـاطٍ من عظام الفيـل،  طون بأَمْ تَشِ مْ يَ
 ، معروفٌ حديثٌ  العاج  يف  يَ  وِ رُ وقد 
فإنَّـا  ه،  موضعُ هذا  ليس  نظرٌ  فيه  لكن 

ال نحتاج إلـى االستدالل بذلك. 
الصحيح  فـي  ثبت  فقد  وأيضـاً؛ 
يْمونة:  ه قال فـي شاة مَ ـَّ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أن
الُوا:  تُمْ بِهِ؟ قَ عْ تَفَ انْ ا فَ َ اهبَ مْ إِهَ تُ ذْ ـالَّ أَخَ (هَ
ا). وليس يف  هَ لُ مَ أَكْ رُ امَ حَ : إِنَّ الَ . قَ يِّتةٌ ا مَ إهنَّ
ومل  باغ،  الدِّ رُ  ذِكْ البخاري)  (صحيح 
عنه،  هـريِّ  الزُّ أصحاب  ة  عامَّ ه  ـرْ كُ ذْ يَ
سلمٌ يف  يَيْنَة، ورواه مُ ه ابنُ عُ رَ كَ ولكن ذَ
نَ اإلمـام أحـمد  (صحيحه)، وقد طَعَ
يَينة فيه،  يف ذلك، وأشار إىل غلط ابن عُ
بيحون  هريَّ وغريه كانوا يُ رَ أنَّ الزُّ كَ وذَ
لود املَيْتَة بال دِباغ ألجل هذا  االنتفاع بجُ
يقتيض  النَّصُّ  فهذا  وحينئـذٍ  احلديث، 
بطريق  بْغ  الدَّ بعـد  هبا  االنتفاع  جواز 

 . ىلَ األَوْ
مَ بعد ذلك  رَّ لكن إذا قيل: إنَّ اهللا حَ
ا  : إهنَّ بَغ، أو قِيلَ االنتفاع باجلُلود حتَّى تُدْ
م حتريم العِظام  لزَ باغ. مل يَ رُ بالدِّ ال تطهُ
املَيْتَة،  من  جزءٌ  دَ  لْ اجلِ ألنَّ  ونحوهـا؛ 
والنَّبيُّ  أجزائها،  سائر  يف  كام  مُ  الدَّ فيه 
باغَ  الدِّ ألنَّ  ذَكاتـه؛  دِباغـه  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص 
سبب  أنَّ  علـى  لَّ  فَدَ طوباته؛  رُ ف  نَشِّ يُ
ظْم ليس  طوبات، والعَ التَّنْجيس هو الرُّ
، وما كان فيه منها فإنَّه  طوبةٌ سائلةٌ فيه رُ
أكثر  ْفَظ  وحيُ بْقى  يَ وهو  يْبَس،  ويَ ِفُّ  جيَ
لْد.  ىلَ بالطَّهارة من اجلِ لْد، فهو أَوْ من اجلِ
هل  بـاغ؛  الدِّ فـي  تنازعوا  لامء  والعُ

ر؟  طَهِّ يُ
املشهور  يف  وأحـمدُ  مالكٌ  فذهب 

ر.  طَهِّ ام: أنَّه ال يُ عنهُ
افعـيِّ  والشَّ حنيفـةَ  أبـي  ومذهـب 
ر. وإلـى هذا القول  طَهِّ واجلمهور: أنَّه يُ
يُّ  ذِ مِ ر ذلك عنه الرتِّ كَ رجع أمحد، كام ذَ
عنه.  يِّ  ذِ مِ ْ الرتِّ احلسن  بن  أحـمد  عن 
لُّ علـى أنَّ  ـدُ يْـم يَ كَ وحـديث ابـن عُ
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املَيْتَة  من  ينتفعوا  أن  م  اهُ هنَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ 
أَذِنَ  كان  أن  بعد   ، بٍ صَ عَ أو  بإِهـابٍ 
بْلَ  قَ يكون  قد  هذا  لكنَّ  ذلك،  يف  هلم 
فإنَّ  ؛  صَ خَ أَرْ قـد  فيكـون  بـاغ،  الدِّ
ه  ـَّ أن  ُ بنيِّ يُ حيحَ  الصَّ هريِّ  الزُّ حديث 
بْـلَ  قَ املَيْتَة  لُود  جُ فـي  ص  خَّ رَ قد  كان 
باغ، فيكون قد أرخص هلم يف ذلك  الدِّ
باغ  الدِّ بْلَ  قَ هبا  االنتفاع  عن  َى  هنَ ملَّا  مَّ  ثُ
من  طائفةٌ  قال  وهلذا  ذلك؛  عن  م  اهُ هنَ
بَغ،  دْ أهل اللُّغة: إنَّ اإلِهاب اسمٌ ملا مل يُ
بُ ال  صَ ، والعَ بَ صَ نَ معه العَ رَ وهلذا قَ

بَغ. دْ يُ
تُها؛  حَ وإِنْفَ املَيْتَة  بَنُ  لَ ا  وأمَّ  : فصلٌ

لامء:  ففيه قوالن مشهوران للعُ
؛ كقول أيب  ا: أنَّ ذلك طاهرٌ مهُ أحدُ
وايتني  الرِّ  إحد وهو  وغـريه،  حنيفة 

عن أحـمد. 
مالكٍ  كقول  ؛  سٌ نَجِ ه  ـَّ أن والثَّاين: 
وايـة األُخـر عـن  ، والرِّ افعـيِّ والشَّ

أحـمد. 
يف  م  هُ نِزاعُ بَنَى  انْ النِّزاع  هذا  وعىل 

وس  املَجُ ذبائح  فإنَّ  وس؛  املَجُ بْن  جُ
لَف واخلَلَف،  رامٌ عند جـامهري  السَّ حَ
بني  عليه  ـعٌ  مَ جمُ ذلك  إنَّ  قيـل:  وقد 
-واجلُبْنُ  بْناً  جُ نَعوا  صَ فإذا  ؛  حابةِ الصَّ
هـذان  فيـه  كـان  ـة-  حَ نْفَ باإلِ ع  نـَ يُصْ

القوالن. 
وأنَّ   ، حـاللٌ ـم  بْنَهُ جُ أنَّ  ـر  واألظْهَ
ألنَّ  وذلك  ؛  طاهرٌ بَنَها  ولَ املَيتَة  ة  حَ إنْفَ
لوا  أَكَ العراق  بالد  تَحوا  فَ ملَّا  حابةَ  الصَّ
وس، وكان هذا ظاهراً شائعاً  بْنَ املَجُ جُ
ل عن بعضهم من كراهة  نْقَ بينهم، وما يُ
بعض  ـلِ  نَقْ من  فإنَّـه  ؛  نَظَرٌ ففيه  ذلك 
. وأهـل العراق  جازيِّني، وفيه نظـرٌ احلِ
كانوا  وس  املَجُ فـإنَّ  هبذا؛  أعلم  كانوا 
جاز،  احلِ بأرض  يكونوا  ولـم  ببالدهم 
لْامن الفاريسَّ كان  ويدلُّ عىل ذلك أنَّ سَ
رَ بن اخلَطَّاب عىل املدائن،  مَ هو نائب عُ
وقد  اإلسالم،  إىل  سَ  رْ الفُ يدعو  وكان 
ن  مْ ئِلَ عن يشءٍ من السَّ ه سُ ـَّ ثبت عنه أن
لَّ  ا أَحَ لُ مَ الَ راء؛ فقال: (احلَ واجلُبْن والفِ
ي  مَ اهللاُ فـِ رَّ ا حَ امُ مَ رَ احلَ ي كِتابِهِ، وَ اهللاُ فـِ
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يَ  فِ عُ َّا  ممِ وَ  هُ فَ نْهُ  عَ تَ  كَ سَ ا  مَ وَ كِتابِهِ، 
إىل  مرفوعاً  داود  أبو  رواه  وقد   ،( نْهُ عَ
ؤال  ه مل يكن السُّ ـَّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومعلومٌ أن
بْن املسلمني وأهل الكتاب، فإنَّ  عن جُ
بْن  ؤال عن جُ ، وإنَّام كان السُّ ٌ هذا أمرٌ بنيِّ
لْامن كان  وس؛ فدلَّ ذلك عىل أنَّ سَ املَجُ
عن  ذلك  يَ  وِ رُ كان  وإذا  لِّها،  بحِ يُفتي 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص انقطع النِّزاع بقول النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 
يَموتا،  مل  ة  حَ نْفَ واإلِ فاللَّبَن  وأيضاً؛ 
يف  هنام  وْ لكَ ام  هُ سَ نَجَّ من  ام  هُ سَ نَجَّ وإنَّام 
، فيكون مائعاً فـي وعـاءٍ  سٍ وعاءٍ نَجِ
؛  تنيْ مَ دِّ قَ بنيٌّ عىل مُ ؛ فالتَّنْجيس مَ سٍ نَجِ
ساً، وعىل  عىل أنَّ املائع القَى وعاءً نَجِ
. فيُقال  ساً ه إذا كان كذلك صار نَجِ ـَّ أن
القاة  سُ بمُ نْجُ : ال نُسلِّم أنَّ املائع يَ الً أوَّ
نَّة دلَّت عىل  م أنَّ السُّ دَّ قَ ة، وقد تَ النَّجاسَ

ته.  طهارته ال عىل نَجاسَ
الباطن يف  املُالقاةَ  إنَّ   : ثانياً ويُقال 
مَ هلا؛ كام قال تعالـى: ﴿ىي كْ ال حُ

ٰر   ٰذ  يي 
رئ ﴾ [النحـل: ٦٦]؛ وهلذا جيُوزُ

بيِّ الصغري يف الصالة مع ما  لُ الصَّ ـمْ حَ
يف بطنه. واهللا أعلم.  

[جمموع فتاو ابن تيمية (٩٦/٢١-١٠٤)]

    

اِة املَيَِّتِة ُشْرُب َلَبِن الشَّ

اة) ٢٠٨ لُ لَبَنُ الشَّ السؤال: هل يُؤكَ
امليِّتة؟

اجلواب: نعم؛ كذا يف (الرساجية).
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٩)] 

   

االْنتفاُع باملَْيَتة

بني ) ٢٠٩ ـعُ  ْمَ جيُ كيـف  السؤال: 
يْمونَة:  مَ ـاةِ  شَ فـي  عبَّاسٍ  ابن  حديث 
ا) املتَّفق عليه،  هَ لُ نَ املَيْتَةِ أَكْ مَ مِ رُ امَ حَ (إِنَّ
وإن اختُلِفَ يف بعض ألفاظه، فإنَّه يدلُّ 
لِ جاز االنتفاع به،  أنَّ كلَّ ما عدا األَكْ
يْـم: (ال  كَ وبني حديث عبدِ اهللا بـن عُ
 ،( بٍ صَ عَ ال  وَ ابٍ  بِإِهَ املَيْتَةِ  نَ  مِ وا  عُ نْتَفِ تَ
تُبِ احلديث،  تُبـِهِ مِن كُ فكام هو فـي كُ
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. وقد  عُ منها بيشءٍ نْتَفَ ه ال يُ ـَّ فإنَّه يدلُّ أن
دفـع مـا قيـل فيه مـن االضطـراب أو 
ضٍ فمعناه صحيحٌ  رْ االنقطاع؟ وعىل فَ
نَطَقَ به القرآن الكريم؛ قال اهللا تعاىل: 

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  ﴿مم 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 

جت ﴾ [األنعام: ١٤٥].
حتريمُ  يَّةِ  سِ جْ الرِّ معنَى  نْ  مِ والظاهرُ 
، ال األكلُ فقـط؛ ملا وقع فـي  االنتفاعِ
ه  ـَّ أن جابرٍ  حديث  من  ه  وغريِ البخاريِّ 
 : مَ لَّ ملَّا قال النبيُّ صىلَّ اهللاُ عليه وآلِهِ وسَ
نْزيرِ  رِ واملَيْتَةِ واخلِ مْ يْعَ اخلَ مَ بَ رَّ (إِنَّ اهللاَ حَ
اهللا؛  ـولَ  سُ رَ ا  يَ  : لَهُ يـلَ  قِ فَ  ،( نَامِ األَصْ وَ
ا  َ هبِ يُطْىلَ  هُ  إِنَّ فَ ؛  املَيْتَةِ ومَ  حُ شُ أَيْتَ  أَرَ
بَحُ  تَصْ يُسْ ، وَ لُودُ ا اجلُ َ نُ هبِ هَ دْ يُ ، وَ نُ فُ السُّ
مَّ  )، ثُ امٌ رَ وَ حَ ، هُ : (الَ الَ قَ ؟ فَ ا النَّاسُ َ هبِ
مَ  رَّ حَ ملَّا  اهللاَ  إِنَّ  ؛  ودَ اليَهُ اهللاُ  اتَلَ  : (قَ الَ قَ

.( وهُ مَّ بَاعُ لُوهُ ثُ َ ا مجَ هَ ومَ حُ مْ شُ يْهِ لَ عَ
ئِلَ رسولُ اهللا وحلديث أيب هريرة سُ

نٍ  مْ سَ ـنْ  عَ وسلَّم  وآلِهِ  عليه  اهللاُ  صىلَّ 

ا مَ وَ ا  (أَلْقُوهَ  : الَ قَ فَ ةٌ؟  أْرَ فَ فِيهِ  عَتْ  قَ وَ
)، وهو يف البخاريِّ مْ نَكُ مْ لُوا سَ كُ ا وَ هلَ وْ حَ

ه.  وغريِ
ةُ أْرَ عَتِ الفَ قَ ا وَ : (إِذَ ونةَ يْمُ وحلديث مَ

ا  أَلْقُوهَ فَ داً  امِ جَ انَ  كَ إِنْ  فَ  ، نِ مْ السَّ فـي 
( بُوهُ رَ قْ الَ تَ ائِعاً فَ انَ مَ إِنْ كَ ا، وَ هلَ وْ ا حَ مَ وَ
ـا  فإهنَّ والنسائـي؛  داود  أبـو  أخرجـه 
رِ  ذِكْ وعىل  االنتفاع،  ةِ  مَ رْ حُ يف  رصحيةٌ 
فائـدةُ  لُ  كـِ يُشْ فإنَّـه  الكريمة؛  اآليـة 
نْزير؛ فإنَّه مل يظهر ىلَ حلم اخلِ التَّنْصيص عَ
بَّهَ عليه بعد البحث.  له فائدة، ومل أرَ من نَ
انتهى  مطلوبة.  حسناتكم  من  فاإلفادة 

السؤال. 
اجلواب: أقول: الكالمُ عىل حديث 
واضطراباً،   ، الالً إِعْ يْمٍ  كَ عُ بن  اهللا  عبد 
فـي  يتُه  فَ تَوْ اسْ قد  وتصحيحاً  وحتسيناً، 
كتب  من  وهو  (املنتقى)،  عىل  ي  حِ ْ رشَ
لُ  نُطَـوِّ فال  فوائـده-  اهللا  السائـل-كثَّر 
البحثَ بالكالم عليه، فإنَّ سؤال السائل 
ع بني احلديثني، ثمَّ  إنَّام يتعلَّق بكيفيَّة اجلَمْ
يف  البحث  طريف  أحد  به  حَ  جَّ رَ ما  رِ  ذِكْ
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سؤاله هذا.
نَ  مِ مَ  رِّ حُ امَ  (إِنَّ حديث:  أنَّ  واعلـمْ 
ِ علـى  ا) يدلُّ بمفهوم احلَرصْ هَ لُ املَيْتَةِ أَكْ
هو  بـل  منها،  مُ  ْرُ حيَ ال  لِ  األَكْ غريَ  أنَّ 
بوجهٍ  هبا  االنتفاعُ  ذلك  نْ  ومِ  ، حاللٌ

من وجوه االنتفاع غري األكل.
يْمٍ ليس فيه  كَ وحديث عبد اهللا بن عُ
هابِ  باإلِ االنتفاع  عن  يِ  النَّهْ د  جمرَّ إالَّ 
ب، ال بغريه من األجزاء؛ فكان  والعَصَ
صـاً هلذيـن النوعـني مـن عمـوم  خمصِّ
املَيْتَةِ  نَ  مِ مَ  رِّ حُ امَ  (إِنَّ حديث:  مفهـوم 
احلديثان  هذان  إالَّ  دْ  رِ يَ مل  فلو  ا)،  هَ لُ أَكْ
فقط، لكان املُستفادُ منهام مجيعاً حتريمُ 
 ، حلمٍ بني  قٍ  رْ فَ غري  من   ، امليتةِ لِ  أكْ
، وغري ذلك،  بٍ صَ ، وعَ لْدٍ ، وجِ ظْمٍ وعَ
، إالَّ  لِ وجوازُ االنتفاعِ هبا يف غري األكْ
؛ فإنَّه  لْدِ بِ واجلِ صَ فيام كان منها من العَ
ال جيوزُ االنتفاعُ هبام يف يشءٍ من وجوه 

االنتفاع، كائناً ما كان.
ـا قياسُ بقيَّـة أجزاء املَيتَة علـى  وأمَّ
ـل القـيـاس  ـعْ هذيـن اجلـزئـني، وجَ

ا ال تطمئنُّ  صاً لذلك املفهـوم ممـَّ خمصِّ
نْثَلِـجُ لـه اخلاطـر، وإنْ  به النَّفْس، وال يَ
هـذا  ثْـل  بمِ التَّخصيص  بجـواز  قـال 

ة األُصول. نْ أئمَّ القياسِ مجاعةٌ مِ
ه صلَّـى  هُ اقتصارِ جْ : فام وَ لْتَ فإنْ قُ
لَّم عىل هذين اجلزئني  اهللاُ عليه وآلِهِ وسَ
أنَّ  مـع  هبام،  االنتفاع  عـن  النَّهي  فـي 

يْتَةِ أجزاء غريمها؟ للمَ
ـفْ  قِ فَ ؛  عُ الرشَّ دَ  رَ وَ هكـذا   : قلتُ
ـلَّ  عَ لَ عنـكَ  عْ  ودَ  ، كَ بـِ قَـفَ  وَ حيثُ 

ى ونحومها. سَ عَ وَ
فقـد  ذلك؛  من  ـدَّ  بُ ال   : لْتَ قُ فـإنْ 
هَ التَّنصيص عليهام دون  جْ لَّ وَ عَ : لَ قالُ يُ
هبذين  تنتفعُ  كانت  ب  رَ العَ أنَّ  غريمها 
هابَ  اإلِ فيأخذون   ، املَيْتَةِ من  النوعني 
 ، بوغٍ دْ مَ وغـريَ  بوغـاً  دْ مَ بـه  لالنتفـاع 
مـا  بـه  وا  ـدُّ يَشُ لَ ـبَ  صَ العَ ويأخـذون 
ا غريُ هذين اجلزئني  . وأمَّ دٍّ حيتاجُ إىل شَ
ه.  دَ حْ وَ لُ  األَكْ هي  به  املتعلِّقةُ  فاملنفعةُ 
ه  هذا غايةُ ما يقولُه من أرادَ إتعابَ نفسِ
ـامتِ  بالتَّخيُّالت التي ال تنفع، والتَّوهُّ
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التي ال يُستفادُ هبا.
عُ بأنَّ أجزاءَ املَيْتَةِ اخلارجة عن  فَ دْ ويُ
هذين اجلزئني ما ينتفعون به كانتفاعهم 
م  ؛ فإهنَّ مُ حْ نْ ذلك الشَّ هبام أو أكثر؛ فمِ
منها:  عديدة؛  منافع  يف  هبام  ينتفعون 
وهلذا   ، باحُ تِصْ واالسْ  ، لألشياءِ نُ  هْ الدَّ
مَ عليهم الشحومَ منبِّهنيَ  رَّ قالوا: ملَّا حَ
ا  يَ أَيْتَ  (أَرَ فيها:  هلم  التي  املنافع  عىل 
ا  َ هبِ يُطْىلَ  هُ  إِنَّ فَ  ، املَيْتَةِ ومَ  حُ شُ اهللا  ولَ  سُ رَ
بِحُ  تَصْ يَسْ ، وَ لُودُ ا اجلُ َ نُ هبِ هَ دْ يُ ، وَ نُ فُ السُّ
م  فإهنَّ  ، ظْمُ العَ وهكذا  ؟)،  النَّاسُ ا  َ هبِ
ينتفعـون بـه فـي منافـع؛ فقـد كانـوا 
دَ يف احلديث، وهكذا  رَ يذبحون به كام وَ
من  اجلُلُودِ  عىل  التي  األصوافُ 
وقد  املنافع،  أعظم  فيها  هلم  ؛فإنَّ  املَيْتَةِ
م  هُ عارُ وشِ هم  وفراشُ م  هُ لِباسُ كان 
فإنَّه  م  اللَّحْ وهكذا  منها،  م  هُ ودِثارُ

م. يُمكنُ أنْ ينتفعوا به يف طعام دواهبِّ
اهللاُ  صىلَّ  النَّبيُّ  رَ  كَ ذَ قد   : لْتَ قُ فإنْ 
الشحوم،  بيع  حتريمَ  لَّم  وسَ وآلِهِ  عليه 
بحِ  رَ حتريمَ الذَّ كَ ، وذَ بل حتريمَ بيع املَيْتَةِ

. ظْمِ بالعَ
أحاديث  يف  ذلك  رَ  ذَكَ نعم؛   : قلتُ
 ، رِ كْ الذِّ طْلَقِ  مُ يف  النِّزاعُ  وليس  آخرة، 
ر  كَ ذْ بل النِّزاعُ يف كون ذلك ونحوه مل يُ
مـع   ، يْمٍ كَ عُ بـن  اهللا  عبد  حديث  فـي 
كوهنم ينتفعون به كام ينتفعون باإلِهابِ 
نا  رِ ذِكْ من  املقصود  وليس   ، بِ صَ والعَ
أنَّ  زعم  من  عىل   [ ضَ [النَّقْ إالَّ  لذلك 
االنتفاع،  حتريم  يف  تَويةٌ  سْ مُ املَيْتَةِ  أجزاءَ 
بِ  صَ والعَ اإلِهابِ  عىل  التَّنْصيص  وأنَّ 

ثْرة انتفاعهم هبام. إنَّام وقع لكَ
حَ النَّبيُّ صىلَّ اهللاُ  َّ : قد رصَ لْتَ فإنْ قُ
يف  املَيْتَةِ  بيع  بتحريم  لَّم  وسَ وآلِهِ  عليه 
ها يف حديث  حومِ حديث، وبتحريم شُ

آخر، وكالمها يف الصحيح.
من  يشءٍ  يْعُ  بَ ِلُّ  حيَ ال  نعم؛   : قلتُ
املشار  احلديثني  يف  كام  املَيْتَةِ  أجزاء 
عليه  اهللاُ  صىلَّ  النَّبيُّ  لَّل  عَ وقد  إليهام، 
مَ  رَّ ا حَ لَّم ذلك بقولِه: (إِنَّ اهللاَ إِذَ وآلِهِ وسَ
) كام ثبت يف الصحيح،  نَهُ مَ ثَمَ رَّ يْئاً حَ شَ
يف  لَّم  وسَ وآلِهِ  عليه  اهللاُ  صىلَّ  ح  فرصَّ



٢٤٩

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

هذا احلديث بأنَّ حتريمَ البيع الزمٌ من 
مُ  رُ عٌ عليه؛ فيَحْ تفرِّ لِ ومُ لوازمِ حتريم األَكْ
ذلك  ومن  مجيعاً،  املَيْتَةِ  ألجزاء  البيعُ 
ه،  دَ بَعْ ال  بْغِه  دَ بْلَ  قَ هابُ  واإلِ بُ  صَ العَ
 ، صحيحـةٍ بأحاديثَ  خمصوصٌ  فهـو 
بتحريـم  هابُ  واإلِ بُ  صَ العَ وخيتـصُّ 
عىل  ذلك  عدا  ما  ى  بْقَ ويَ هبام،  االنتفاع 

أصل اجلواز.
ـيَ عـن االنتـفـاع  ـلَـمْ أنَّ النَّهْ واعْ
بيع  عن  يَ  والنَّهْ  ، واإلِهابِ بِ  صَ بالعَ
ةً  سَ مان أنْ تكون املَيْتَةُ نَجِ املَيْتَةِ ال يَستَلْزِ
ة  نَعُ وجودَ يشءٍ منها صحَّ مْ عىل وجهٍ يَ
ال  البيـع  حتريـمَ  فإنَّ  لِّـي؛  املُصَ صـالة 
عاً  ْ ساً، ال رشَ يستلزمُ أنْ يكونَ اليشءُ نَجِ
األصنامِ  ةُ  نجاسَ م  زِ لَ وإالَّ   ، عقالً وال 
ممَّا  ونحوها   ، ِ املَيْرسِ هامِ  وسِ  ، المِ واألَزْ
يْعِها،  بَ بتحريم  الصحيحُ  ليلُ  الدَّ د  رَ وَ
لَّم  نَ النَّبيُّ صىلَّ اهللاُ عليه وآلِهِ وسَ رَ وقد قَ
يف حديث جابرٍ الثابت يف الصحيح بني 
ومُ  ، فاملَلْزُ زمُ باطِلٌ املَيْتَةِ واألصنام، فالالَّ
ا بُطالنُ  ، وأمَّ رةٌ ةُ فظاهِ مَ ا املُالزَ ثْلُه. أمَّ مِ

م فباإلمجاع. زِ الالَّ
وهكذا ال يستلزم هنيه صىلَّ اهللاُ عليه 
هـابِ  لَّـم عـن االنتفـاع باإلِ هِ وسَ وآلـِ
عاً  ْ رشَ ال   ِ نيْ سَ نَجِ يكونا  أنْ  بِ  صَ والعَ
ساً يمنع  ونَ اليشءِ نَجِ ؛ فإنَّ كَ الً قْ وال عَ
يثبتُ  إنَّام   ، املصيلِّ صالة  ة  صحَّ وجود 
 ، مقبولةً داللةً  ذلك  عىل  يدلُّ  بدليلٍ 
والنَّهيُ عن االنتفاع هو بابٌ آخرُ غريُ 
سـاً أو طاهـراً،  نِ اليشءِ نَجِ ـوْ بـاب كَ
ةِ  أْرَ قاءِ الفَ وهكذا ال يُستفادُ من حديث إلْ
 ، دِ نِ اجلامِ مْ تْ يف السَّ قَعَ ا إذا وَ وما حوهلَ
ةُ إذا  أْرَ نِ الذي وقعت فيه الفَ مْ ةِ السَّ وإراقَ
، فإنَّ حتريمَ  ةَ هذه املَيْتَةِ كان مائعاً نَجاسَ
ـه،  مـا وقعت فيـه من اجلامد ومـا حولَ
وحتريم مجيع [املائع] الذي وقعت فيه؛ 
لكونه قد خالطه يف الطرفني يشءٌ من 
راماً  لُه حَ لُها، فكان أَكْ مُ أَكْ رُ املَيْتَةِ التي حيَ
وال  ساً،  نَجِ لكونه  ذلك  وليس  مثلها، 
كِ االنتفاع  رْ ةَ بني اإللقاء وبني تَ مُالزمَ
إلـى  اإللقاء  يكون  فقد  ؛  وجهٍ كلِّ  من 

يشءٍ له بذلك نوع انتفاع.
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ادُ من قوله تعالـى:  وهكذا ال يُستفَ
[األنعام:   ﴾ مب  خب  حب  جب  ﴿هئ 
نزيرِ  اخلِ غري  نْ  مِ املَيْتَةُ  تكونَ  أنْ   [١٤٥
، فإنَّ الضمري يف قوله: ﴿خب﴾  ةً سَ نَجِ
افِ وهـو (حلم)، أو  راجـعٌ إلـى املُضَ
عىل  وهو (اخلنزير)  إليه  املضاف  إلـى 

خالف يف ذلك. 
مُ  يَستلزِ ال  فذلك  ؛  تقديرٍ كلِّ  وعىل 
 ، نٍ مُّ تَضَ وال   ، ةٍ قَ بمطابَ ال  امليتةِ  ةَ  نجاسَ
هُ اهللا سبحانه  رَ كَ ، بل لو كان ما ذَ تِزامٍ وال الْ

يف هذه اآلية -أعني قوله: ﴿مم رن زن  من 
ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 
جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي 
ساً؛ لقـالَ  حب﴾ [األنعـام: ١٤٥]- نَجِ
لامَّ  فَ  ،( سٌ جْ رِ ا  (فإهنَّ هذه:  يف  سبحانه 
نزيرِ  يَّةِ خاصا باخلِ سِ جْ مَ بالرِّ لَ احلُكْ عَ جَ
فوح معه، أفادَ  مِ املَسْ رِ املَيْتَةِ والدَّ مع ذِكْ
الصفة؛  هذه  يف  له  غايران  مُ ام  أهنَّ ذلك 

. يَّةَ سِ جْ أعني: الرِّ
لَّ  دُ ه مل يَ ـَّ فْتَ أن رَ ر لك هذا؛ عَ إذا تقرَّ
نزيرِ  ةِ املَيْتَةِ من غري اخلِ دليلٌ عىل نَجاسَ

. يَّةُ األُوىلَ لِّ كائنةً ما كانت. هذه الكُ
حرامٌ  املَيْتَةِ  لَ  أَكْ أنَّ  الثَّانية:  يَّةُ  لِّ الكُ

قٍ بني مجيع أجزائها. رْ من غري فَ
من  حرامٌ  ها  يْعَ بَ أنَّ  الثَّالثة:  يَّة  لِّ الكُ

. قٍ رْ غري فَ
اتَّفقت  قد  لِّيَّات  الكُ الثَّالث  فهذه 
وإنَّام   . أصالً خيتلف  ومل  ة،  األدلَّ عليها 
غري  يف  باملَيْتَةِ  االنتفاع  د  جمرَّ يف  الفُ  اخلِ
نَ  مِ مَ  رِّ حُ امَ  (إِنَّ فحديث:  والبَيْع؛  لِ  األَكْ
ا) دلَّ عىل جواز االنتفاع هبا يف  هَ لُ املَيْتَةِ أَكْ
، وحديث عبد اهللا بن  لِ والبَيْعِ غري األَكْ
باإلِهابِ  االنتفاع  عن  يُ  النَّهْ فيه  يْمٍ  كَ عُ
صاً  َصِّ ، فكان هذا احلديثُ خمُ بِ صَ والعَ
نَ  مِ مَ  رِّ حُ امَ  حديث: (إِنَّ مفهوم  ه  يِّدُ قَ يُ ملا 
قدمنا-،  -كام  العموم  من  ا)  هَ لُ أَكْ املَيْتَةِ 
فناك  وال جيوز إحلاقُ غريمها هبام؛ ملا عرَّ

سابقاً.
بعض  فـي  عَ  قَ وَ بام  تغرتَّ  أن  اكَ  وإيَّ
عُ  رْ ةَ اليشءِ فَ نْ أنَّ نجاسَ كتب الفروع مِ
  وَ عْ ، ودَ ؛ فإنَّ ذلك كالمٌ باطلٌ هِ حتريمِ

. ويف هذا كفايةٌ إن شاء اهللا. ةٌ ْضَ حمَ
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[الفتح الرباين من فتاو الشوكاين 
(ص٢٥٦٣-٢٥٧٦)]

   
أخُذ صوٍف من األغنام امليِّتة

وفِ من ) ٢١٠ ذُ الصُّ السؤال: هل أَخْ
أم  حاللٌ  منها  واالستفادةُ  املَيِّتَةِ  األغنام 

؟ حرامٌ
وف  الصُّ ذِ  أَخْ من  مانع  ال  اجلواب: 
ذَ  ، فإذا أُخِ لٌ صِ نْفَ ه يشءٌ مُ ـَّ عىل اعتبار أن

تُفيدَ منه أرجو أنْ ال بأسَ به. واسْ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٧/٣)

   

َأْكُل املَْيَتِة للُمْضَطرِّ الَعاِصي املُِقيِم اَحلاِضِر

قيامً ) ٢١١ السؤال: إذا كان عاصياً مُ
ِلُّ له  حيَ لِ املَيْتَةِ،  إىل أَكْ فاضطرَّ  حارضاً، 
ا مع كونِه عاصياً بأنواع املعايص،  هَ لُ أَكْ

رِ إذا كان عاصياً به. فَ الفِ السَّ بخِ
: أَلَيْــسَ قــد قــال اهللا  فــإنْ قيــلَ
تعالـى: ﴿زن من﴾ [البقرة: ١٧٣]، وهذا

باغٍ ظاملٌ، فيجبُ أنْ ال يباح له؟
باغياً  يكـون  أن  أرادَ  إنَّام  اجلواب: 
 ، لِ املَيْتَةِ هُ إىل أَكْ َأَ فـي السبب الذي أَجلْ
إىل  هُ  جَ وَ أَحْ الذي  هو  يُه  غْ بَ كان  فإنْ 
إنَّام  وهذا  لـه،  ها  نُبيحُ فال  ؛  املَيْتَةِ لِ  أَكْ
يَهُ  غْ بَ ألنَّ  املعصية؛  رِ  فَ سَ فـي  رُ  وَّ تَصَ يُ
لِها.  هُ إِلـى أَكْ جَ وَ ه هـو الذي أحْ رِ فَ بسَ
الةِ  الصَّ كِ  ْ بِرتَ يُهُ  غْ بَ فليس  املُقيمُ  ا  فأمَّ
هو  ظوراتِ  املَحْ وارتكابِ  يامِ  والصِّ
حـتَّى  املَيْتَةِ  لِ  أَكْ إلـى  هُ  جَ وَ أَحْ الذي 
إىل  يؤدِّي  َّه  ألن ذلك؛  له  ِلُّ  حيَ ال  قالَ  يُ
لْبِ  جَ إلـى  سبباً  املعصيـةُ  تكـونَ  أنْ 
املسافر  فـي  كام   ، ةِ صَ خْ والرُّ التَّخفيف 
لذلك؛  سبباً  يُهُ  غْ بَ يكونَ  أنْ  إىل  يؤدِّي 
بسببٍ  رَّ  طُ اضْ ممَّن  كأنَّه  ه  تقديرُ فيصريُ 
هو غري باغٍ فيه، ففي حقِّ املسافر من 
دٌّ من  ، فلمْ يكنْ بُ يِهِ غْ األخطار بسبب بَ

الفِ هذا. ةِ عنه، بخِ التوبَ
[فتاو القفال (ص١٧١)]
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روَرِة َأْكُل املَْيَتِة للضَّ

السؤال: لـو خـافَ شخصٌ ) ٢١٢
من  لُ  األَكْ له  أَيُباحُ  ؛  اهلالكَ ه  نفسِ عىل 

قَه؟ مَ دُّ رَ ر ما يَسُ دْ املَيْتَة بقَ
؛ فإنَّه  نَّهُ لِمَ ذلك، أو ظَ اجلواب: إنْ عَ
رِ ما  دْ نَ املَيْتَةِ بقَ لُ مِ باحُ له حينئذٍ األَكْ يُ
ظِ احلياة... إلخ.  فْ لِ حِ ه؛ ألجْ قَ مَ دُّ رَ يَسُ
[فتاو الكفوري (ص١١٠)]

   
لٌ يَسـأَلُ عـن ) ٢١٣ السؤال: سائـِ

، وقد  راءَ خالِيَةٍ حْ لِ املَيْتَة يف صَ وازِ أكْ جَ
ةٍ  دَّ لُ من الطعام فقط منذُ مُ طَعَ األكْ انقَ
الكايف  املاءَ  معه  أنَّ  مِ  لْ العِ مع   ، طويلةٍ

أْهولَة. لوصوله إىل مناطق مَ
ذلـك،  إلـى  اضـطـرَّ  إذا  اجلواب: 
وخاف عىل نفسه املوت إن مل يأكل، جاز 
له ذلك؛ لقوله سبحانه: ﴿خل مل
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل   

ىن  من  خن  حن 
خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 
رئزئمئنئ      

ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ   

ىت  نت  مت  زت  رت  يب 
ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  يترث 

يف ىق يق اك لك َّ ﴾ [املائدة: ٣].
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز 
[(٣٦/٢٣-٣٧)

   
ُق بَلْحم َمْيَتٍة واَألْكُل منه َجْهًال التََّصدُّ

عَ) ٢١٤ زَّ السؤال: هنـاك رجـلٌ وَ
حلمَ شاةٍ علـى طائفةٍ من النَّاس باعتبار 
، ثمَّ تبنيَّ بعد ذلك أنَّ هذه  قةٌ دَ ه صَ ـَّ أن
ل  جُ ، وكانَ هـذا الرَّ يِّتَـةً الشـاة كانت مَ
م؛ فهل عىل  ربهُ يعلمُ ذلك، ولكنَّه مل خيُ

؟ هؤالء إثمٌ
لُ املَيْتَةِ حرامٌ بنصِّ القرآن اجلواب: أَكْ

يقول  وتعاىل  تبارك  اهللا  ألنَّ  الكريم؛ 
ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  ﴿مم  فيه: 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
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 ﴾ مب   خب  حب  جب  هئ  مئ 
إلـى آخر اآلية الكريمة [األنعام: ١٤٥]، 
ويقول أيضاً: ﴿ىف يف  ىق يق
يلام  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك   

ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم 
مي ني  ىي يي  ﴾ [البقرة: ١٧٣].

نْ حلم  لَ مِ األَكْ يتَّضحُ أنَّ  هذا  ومن 
م رشعاً، وال جيوز للمسلم  رَّ اة حمُ هذه الشَّ
يْتَة،  مَ ا  أهنَّ يعلم  كان  إذا  منه  لَ  يأكُ أنْ 
اعتقاد  عىل  ها  حلمِ من  لَ  أَكَ إذا  ولكنَّه 
م  نْ قَدَّ بْحاً رشعيا -ألنَّ مَ ا مذبوحة ذَ أهنَّ
ه بذلك-؛ فإنَّه  َ هُ وأخربَ عَ دَ إليه اللَّحم خَ
نْبٌ عىل هذا  ةٌ وال ذَ بِعَ ال تكون هناك تَ
لَ دون أنْ يعلمَ احلقيقة. َّه أَكَ ؛ ألن اآلكِلِ

اآلثم  هذا  يف  حمصورٌ  كلُّه  نْبُ  والذَّ
ـهُ  عَ زَّ ووَ  ، املَيِّتَـةِ الشاة  حلمَ  أخذ  الذي 
ه حلمٌ  ـَّ امً هلم أن علـى هؤالء النَّاس زاعِ
 ، قُ تَصدَّ يَ بأنَّه  رَ  التَّظاهُ وحماوالً   ، طَيِّبٌ
اهللا؛  عند  مقبـولٍ  غريُ  قُ  التَّصدُّ وهـذا 

. قُ بيشءٍ خبيثٍ غري طيِّبٍ تَصدَّ َّه يَ ألن
لِ أنْ يتوبَ إىل اهللا،  جُ وعىل هذا الرَّ

ةِ  رَ بالطاعَ فِّ كَ بِه، وأنْ يُ نْ نْ ذَ وأنْ يستغفرَ مِ
عن خطيئتِه، واهللا هيدي منْ يشاءُ إلـى 
وتعالـى  تبارك  واهللا   . مستقيمٍ رصاطٍ 

أعلم. 
[يسألونك يف الدين واحلياة (٣٠٠/٢)]

   

َما ُأِهلَّ به ِلَغِري اِهللا

لَّ به ) ٢١٥ السؤال: ما هو الذي أُهِ
ممَّا  املحفوظة  اللُّحوم  وهل  اهللا؟  لغري 
لَّ لغري اهللا به؟ وهل األغذيةُ املحفوظة  أُهِ

باحٌ تناوهلا؟ مُ
د اهللا سبحانه وتعاىل  اجلواب: لقد حدَّ
قاً  مَ له طُرُ سَ دوداً معيَّنة، ورَ للمسلم حُ
قَ  ِ ْرتَ خيَ أنْ  ملسلمٍ  ينبغي  فال   ، مرشوعةً
َى تلك  كَ محِ تارَ هذه احلدود، أو ينتَهِ سِ
بـاعِ  باتِّ ـرَ  وأَمَ اهللا  ها  مَ سَ رَ التي  ق  الطُّـرُ

لِّه. ذلك كُ
طِ  سْ وَ نْ  ومِ احلدود،  تلكَ   ِ بَنيْ نْ  مِ
ر اسمِ اهللا سبحانه عىل  ق، ذِكْ هذه الطُّرُ
هِ  مِ حلَ لِ  بأَكْ احليوانات  من  اهللا  لَّه  أَحَ ما 
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 ، اإلهليُّ ل  التفضُّ وهذا   ، هِ مِ دَ ةِ  وإباحَ
بالكثري  ه  لْقِ خَ علـى  بانـيُّ  الرَّ م  والتكرُّ
ةِ دِماءِ  ه التي منها استباحةُ إراقَ مِ من نِعَ
هُ اهللا  نَ رَ لِها، قَ بعض احليوانات املأذون بأَكْ
ه،  رِ اسمِ يَّده برشط ذِكْ قَ سبحانه وتعاىل وَ
نْوَ  صِ ذبَحُ  يُ ما  عىل  ه  اسمِ رَ  ذِكْ وجعل 
بحيث  عليه  ماً  دَّ قَ مُ بل   ، لِ ضُّ التفَ هذا 
ه  رِ اسمِ كْ لَّه اهللا إالَّ بذِ لُ ما أحَ ِلُّ أكْ إنِّه ال حيَ

نت  مت  زت  رت    ﴿ بْح،  الذّ عند  عليه 
ىت يت رث زث ﴾  [األنعام: ١٢١].

ه  اسمَ رَ  كُ نَذْ أنْ  علينا  بَ  جَ أَوْ فقد 
عند  ه  رِ ذِكْ عدم  لَ  عَ وجَ  ، بَحُ ذْ يُ ما  عىل 
وأنَّ  اهللا،  طاعـة  عـن  روجـاً  خُ بح  الذَّ
الذي يَذبـحُ ولـم يذكر اسمَ اهللا عليه 
لُه. ومن هنا كان املعنى  ِلُّ أكْ قٌ ال حيَ فِسْ

املقصود من قوله تعالـى: ﴿  خم مم ىم 
الذي  احليوان  إنَّه   ،[٣ ﴾ [املائدة:  جن  يم 
كِرَ  رِ اسمُ اهللا عليه، وذُ كَ ذْ حَ ولـم يُ بـِ ذُ
 ، تِ الالَّ اسمَ  كقوهلم  ه؛  غريِ اسمُ  عليه 
غري  رِ  ذِكْ عند  وتِ  الصَّ عِ  فْ برَ   زَّ والعُ

اسمِ اهللا عليه.

املحفوظة؛  اللُّحوم  عن  الكالم  ا  أمَّ
ال؟  أو  به  اهللا  لغري  بِه  لَّ  أُهِ ممَّا  هي  هل 
املشاهد  فالواقع  ؟  مباحٌ ا  تناوهلُ وهل 
مل  ا  ألهنَّ اهللا؛  لغري  لَّ  أُهِ ممَّا  تكن  مل  ا  أهنَّ
مَّ  بح ومل يُسَ دْ هبا غريُ اهللا عند الذَّ صَ قْ يُ

عليها اسمٌ غريُ اسمِ اهللا عليها. 
أم  تناوهلا  باحٌ  أَمُ عليها  مُ  احلُكْ ا  وأمَّ

ال؟
من  ن  تيقَّ إذا  ذلك:  عن  فاجلواب   
رِ اسمِ اهللا عليها فال مانعَ من تناوهلا،  ذِكْ

باح تناوهلا. واهللا أعلم. وإالَّ فال يُ
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٣٤/٢-٢٣٥)]

   

تفسري قوله تعاىل: 
﴿  خل مل ىل يل جم حم.... ﴾

السؤال: أرجو منكم تفسري ) ٢١٦
قول اهللا تعاىل: ﴿خل مل ىل يل 
حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
جه  ين  ىن  من  خن 
مه ىه يه جي حي خي مي ىي﴾ 
ة،  والنَّطيحَ ية  املرتدِّ عن  ثمَّ   ،[٣ [املائدة: 
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مبارشةً  متوتُ  عندما  ام  لُهُ أَكْ مُ  ْرُ حيَ هل 
يَتَا  قِ بَ ولو  ام  لُهُ أَكْ مُ  ْرُ حيَ أو  ذلك،  بسبب 

ام بعد ذلك؟ تُهُ بَحْ مَّ ذَ ، ثُ ةً طويلةً دَّ مُ
وتعاىل  سبحانه  اهللا  يقول  اجلواب: 
خماطباً عباده املؤمنني الذين ناداهم يف 
بقولـه:  العظيمة  السورة  هذه  مطلع 
[املائدة:  ىق﴾   يف  ىف  يث  ﴿ىث 
ىل﴾  مل  ﴿خل  تعاىل:  يقول   ،[١
عليكم  وتعاىل  سبحانه  اهللا  م  رَّ حَ أي: 
: هي التي ماتت بغري  ، وامليتةُ لَ امليتةِ أكْ
ليل:  صَّ منها الدَّ ، وقد خَ ذكاةٍ رشعيَّةٍ
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  كام  ادِ؛  واجلَرَ مكِ  السَّ ميتةَ 
 : ا املَْيْتَتَانِ أَمَّ ، فَ انِ مَ دَ يْتَتَانِ وَ لَّتْ لَنا مَ (أُحِ
ادُ  واجلَرَ مكُ  فالسَّ  ،( ادُ رَ اجلَ وَ وتُ  احلُ فَ
فإنَّه  ذلك  عدا  ومـا  ام،  يْتَتَهُ مَ اهللا  لَّ  أَحَ
هنا   ﴾ ﴿يل   تعالـى:  وقولـه   ، حـرامٌ
فـي  الثانيةُ  اآليةُ  هُ  قيَّدتْ ولكنْ   ، طَلقٌ مُ

املسفوح؛ كام قال تعالـى: ﴿مم رن زن 
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 
مئ﴾  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 
خيرجُ  الذي  به:  واملراد   ،[١٤٥ [األنعام: 

خُب من  ها ويَشْ بْحِ من الذبيحة وقتَ ذَ
روق  العُ يف  ي  املتبقِّ مُ  الدَّ ا  أمَّ ها.  داجِ أَوْ
لِه  وٌّ عنه، ال بأس بأَكْ فُ عْ واللَّحم فهذا مَ
ان  مَ م: الدَّ نَ الدَّ مع اللَّحم، واستُثْنِيَ مِ
لَّتْ  مها يف احلديث: (أُحِ رُ رَّ ذِكْ اللَّذان مَ
بِدُ الْكَ : فَ انِ مَ ا الدَّ أَمَّ ... وَ انِ مَ دَ يْتَتَانِ وَ لَنا مَ

)، وقوله تعاىل: ﴿ٱجم حم﴾  الُ الطِّحَ وَ
ذارة والدناءة،  هو احليوان املعروف بالقَ
لَـه؛ ملا فيـه مـن األضـرار  م اهللا أكْ حـرَّ
األمـراض  مـن  يورثـه  ومـا  البالغة، 
؛ فإنَّ  ر ذلك أهلُ الطِّبِّ اخلطرية كام قرَّ
خطـرية  وأمراض  جراثيم  فيه  اخلنزير 
، واهللا جلَّ  فُ تَشَ تْ وال تزال تُكْ فَ اكتُشِ
فيه  ما  إالَّ  عبادِه  علـى  م  َرِّ حيُ ال  ال  وعَ

ةٌ عليهم. مَرضَّ
وقوله تعالـى: ﴿خم مم ىم يم جن﴾ 
باً إليها،  حَ لألصنام تقرُّ بـِ املراد به: ما ذُ
حَ لسائر املعبودات، وكذلك ما  بـِ وما ذُ
؛  ي عليه غري اسم اهللا عزَّ وجلَّ مِّ حَ وسُ بـِ ذُ
اسمُ  عليه  كِـرَ  وذُ اللَّحمُ  حَ  بـِ ذُ لـو  كام 

كِرَ عليه اسمُ غريه، ﴿خم مم  املَسيح أو ذُ
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ب  ىم يم جن﴾ يشملُ النوعني: ما تُقرِّ
كِـرَ عليـه اسمُ اهللا،  بـه لغري اهللا ولـو ذُ
بِحَ  ب، وإنَّام ذُ بِح لغري التقرُّ ويشملُ ما ذُ
ـي عليـه غـريُ اسـمِ  مِّ ، لكـنْ سُ مِ للَّحْ
 ، بْـحِ الذَّ عنـد  وتعـالـى  سبحانـه  اهللا 
هذا   ، وتِ الصَّ عُ  فْ رَ  : اللِ هْ واملـرادُ باإلِ

يف األصل، واملراد هنا ما ذكرنا.
قالوا:  ﴿حن﴾  تعاىل:  وقوله 
ها  رَ كَ ذَ التي  يْتَةِ  للمَ تفصيلٌ  هذا  إنَّ 
التي  هي   : ةُ نِقَ واملُنْخَ اآلية.  ل  أوَّ يف  اهللا 
بْل أو بغريه حتَّى ماتت  ها بحَ سُ بِسَ نَفَ حُ

 . بسبب اخلَنْقِ
بَتْ  ـرِ ضُ التـي  هـي  ﴿خن﴾: 
ج  رَ ةِ ولو خَ بَ ْ لٍ وماتت  بالرضَّ ثَقَّ بيشءٍ مُ
وإنَّام  ها،  حُ ْرَ جيَ ال  لَ  املُثَقَّ ألنَّ  ؛  مٌ دَ منها 
بسبب  فتموتُ  ها  ضَّ رُ ويَ لِه  بثِقَ يقتُلُها 

لِه. ثِقَ
اقطة من يشءٍ  ﴿من﴾ فهي السَّ
ارِ  دَ اجلِ أو  اجلَبَلِ  أو  طْح  كالسَّ ؛  عٍ فِ رتَ مُ
بسبب  وماتت  بِئْرٍ  يف  أو  رةٍ،  فْ حُ يف  أو 

ية.  ، هذه هي املرتدِّ طَةِ قْ السَّ

تْ  ناطَحَ تَ التي  هي   :﴾ ﴿ىن 
مع  بعضها  نَم  الغَ كتناطُحِ  ؛  رَ أُخْ مع 
فإذا  بعض،  مع  بعضها  ر  والبَقَ بعض، 
النَّطيحة،  فهي  املناطحة  بسبب  ماتت 

 . لُ كَ وال تُؤْ
 ،﴾ مه  جه  ﴿ين  تعاىل:  وقوله 
من  بِنابِهِ  سُ  رِ فْ يَ الذي  هو  بُع:  السَّ
باع  السِّ من  وغريها  واألُسودِ  ئابِ  الذِّ
سُ بأنياهبا أو بمخالبها  رِ فْ ةِ التي تَ سَ ِ رتَ املُفْ
فإذا  احلَيْوان،  بُع  سَ أو  الطَّري،  بُعِ  كسَ
أصابَ احليوانَ ومات بسبب إصابتِه، 

. لُ يْتَةً ال يُؤكَ فإنَّه يكون مَ
 ﴾ جي  يه  ﴿ىه  تعالـى:  وقولـه 
وهُ  تُمُ كْ رَ ؛ أي إالَّ ما أَدْ بَقَ هذا استثناءٌ ممَّا سَ
ة قُوذَ ة واملَوْ نِقَ حيا من هذه األشياء: املُنْخَ
بُع، إذا  لَ السَّ ة وما أَكَ ية والنَّطيحَ دِّ َ واملُرتَ
هذه  من  بيشءٍ  إصابته  بعد  وهُ  تُمُ كْ رَ أَدْ
 ، يتُموهُ كَّ ةٌ وذَ رَّ األمور، وفيه حياةٌ مستَقِ
رشوط  فيه  توفَّرت  َّه  ألن ؛  حاللٌ فإنَّه 
ا ما  كاة الرشعيَّة. أمَّ اإلباحة؛ وهي الذَّ
أدركتموه وقد مات بسبب اإلصابة، أو 
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مَق األخري وحياتُه  أدركتموه حيا يف الرَّ
ة كحياةِ املذبوح، فهذا أيضاً  رَّ ستَقِ غريُ مُ
: إنَّ ما  لْمِ ، وقال بعضُ أهل العِ ِلُّ ال حيَ
يَ  كِّ - وذُ كَ وفيه حياةٌ -أو بقيَّةُ حياةٍ رِ أُدْ
ما  أنَّ  عىل  اجلمهور  ولكنَّ   ، ِلُّ حيَ فإنَّه 
كحركـة  ة  ـرَّ مستَقِ غـري  حياتُـه  كانت 
يف  َّه  ألن بتذكيته؛  ِلُّ  حيَ ال  فهذا  املذبوح، 

. مِ املَيِّتِ كْ حُ
ىي ﴾ مي  خي  ﴿حي  تعاىل:  وقوله 
: األحجار التي كان أهل  بِ املراد بالنُّصُ
بـدم  ويلطخوهنـا  يعظِّموهنا  اجلاهليَّة 
باً إليها، وقيل:  الذبائح تعظيامً هلا وتقرُّ
جارة  احلِ نفس  عىل  هُ  يذبحونَ الذي  إنَّه 
تْ  بِحَ ذُ كِيَّة  ْ رشِ ذبائحُ  فهذه  هلا،  تعظيامً 
ِلُّ  حيَ ال  ممَّا  فهي   ، بِ النُّصُ هلذه  تعظيامً 
فـي  لُ  عَ فْ يُ كان  ملا  بيانٌ  وهذا  لُه،  أكْ

اجلاهلية.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٢٢-١٢٢٥) - (املوقع)] 

* وانظر: فتو رقم (٨٤٠)
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الفصل الرابع
 أطعمة أخرى
جاج َمْعجون َمَرَقة الدَّ

األسواق ) ٢١٧ يف  يوجدُ  السؤال: 
ى: شوربة  راخ يُسمَّ معجونٌ من حلم الفِ
ل منه شوربة  عْمَ ىلَ يف ماء ويُ غْ ماجي، يُ
ال  ونحن  تناوهلا  جيوزُ  فهل  للطعام، 
مة  رَّ حمُ شحوم  أو  دهون  فيها  هل  نعلمُ 

أم ال؟
اجلواب: هذه الشوربة تابعة ألصلها 
مة، فإذا  لِّ واحلُرْ ذَت منه يف احلِ الذي أُخِ
هُ فهي حالل، وإن  لُّ كان أصلُها معلوماً حِ
لَم  عْ كان جمهوالً فهي حالل، وكذا إذا مل يُ
حوم  شُ أو  دهونٍ  من  م  رَّ حَ بمُ لْطُها  خَ
 ، لُّ مة، فهي حالل؛ ألنَّ األصلَ احلِ َرَّ حمُ
التَّحريم.  بُ  يُوجِ بام  إالَّ  عنه  ينتقل  فال 
د  وباهللا التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٦٣٣٧)]

* وانظر: فتو رقم (١٠٠٢)

   

أْكِل ُعشِّ َطْيِر النَّْوَرس

لعام ) ٢١٨ سبتمرب  من   ٦-٨ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٧م 
فـي  للمباحثة   (٧٩) اجللسة  املاليزي 
. وأصـدر  سِ رَ وْ شِّ النـَّ ـلِ عُ حكـم أكْ
 ِ طَريْ شِّ  عُ لِ  أكْ بجواز  قراره  املجلس 

. سِ رَ النَّوْ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩١)]

   
َلة ِجينيًّا تناوُل املأكوالت املَُعدَّ

٢١٩ ( ناقشت مذاكرة جلنة الفتاو
اإلسالميَّة  للشؤون  الوطني  باملجلس 
املاليزية اخلامسة والتسعون يف اجتامعها 
املنعقـد فـي ١٦-١٨ يونيـو ٢٠١١م 
جينياً  املعدلة  املأكوالت  تناول  حكم 

وانتهت إىل القرار اآليت:
التعليامت  إلـى  االستامع  بعد   -١
والتوضيحات مـن صاحب السعـادة 
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الربوفسور داتؤ، الدكتور يعقوب جئ
بجامعة  حالل  منتجات  رئيس   ، نْ مَ
البيانات دراسة  وبعد  املاليزية،  فوترا 
ج واآلراء املطروحة ومتحيصها، واحلُجَ
لة دَّ الحظت املذاكرة أنَّ املأكوالت املُعَ
ينياً يشرتكُ يف إعدادها حتويل جيناتٍ جِ

حـاللٍ وغـري حـالل، مـن حيوانـاتٍ 
، لتحصيـل املميزات املطلوبة ونباتـاتٍ

يف األدوية أو األطعمة.
اإلسـالم  أنَّ  املـذاكـرة   تـر  -٢
أوجب علـى املسلمني تناول أطعمـة 
للنفس  ة  املرضَّ وغري  الطيِّب،  احلالل 
ال  أنْ  جيب  إعدادها  وعمليَّة  والعقل، 

ترضَّ باإلنسان وبالبيئة.
٣- لـذا رأت املـذاكـرة أن حكـم 
جينـيا،  لـة  املعـدَّ املـأكـوالت  إنتـاج 
ة  واملضـرِّ مة  املُحـرَّ املـوادّ  واستخـدام 
وإنَّ   ، ممنـوعٌ أمـرٌ  والبيئـة  لإلنسـان 
استخدام احليوانات الداجنـة احلـالل 
بالطريقـة  مذبوحـة  كانت  إذا  جائـزٌ 

اإلسالميَّة.

[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩١-٩٢)]

   

التكنولوجيا احليويَّة يف 
األغذية واملشروبات

يف ١٢من يوليو لعام ١٩٩٩م) ٢٢٠
املاليزي  الوطني   الفتو جملس  عقد 
قضيـة  فـي  للمباحثة  ـة  خاصَّ جلسة 
فـي  ـة  احليويَّ التكنولوجيـا  استخدام 
األغذية واملرشوبات. وأصدر املجلس

 قراره عىل النحو التايل: -
الغـذائيَّـة  واملـوادّ  الـسلـع   -١
واملرشوبات التي تمَّ إنتاجها باستخدام
 (DNA) عمليَّة التكنولوجيا احليويَّة من
خمالفةٌ  ا  ألهنَّ ؛  رامٌ حَ ها  مُ كْ حُ اخلنزير 

للرشيعة اإلسالميَّة.
٢- ال يمكـن اعـتبـار اسـتخـدام 
التكنولوجيا احليوية من (DNA) اخلنزير 
الغذائيَّـة  واملـوادّ  السلـع  إنتـاج  فـي 
واملرشوبـات مـن الرضورات املرشوعـة؛ 
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.وذلك لتوفُّر اخليارات األُخر
٣- يُستنبـط هـذا االجـتهـاد مـن 
املفاسدِ  ءُ  رْ (دَ التالية:  الفقهيَّة  القاعدة 

لْبِ املَصالِح). م عىل جَ قدَّ مُ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٨٩)]

   
َأْكُل اللَّْحم إذا َتَغيََّر ِرُحيُه َوَنَتَن

عـن ) ٢٢١ أبـي  سألـت  السؤال: 
 الرجلُ  قْوَ ، يَ تَنَ اللَّحم إذا تغريَّ رحيُه ونَ
أو   ، لهُ يأكُ إليك:  أحبُّ  أيُّام  ؛  لِهِ أَكْ عىل 

يرمي به؟
إِىلَ  يءَ  (جِ  : أنسٍ حديث  اجلواب: 
وإنَّام  ا)،  هَ لَ أَكَ فَ ةٍ  نِخَ سَ الَةٍ  بِإِهَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ 
لَه عىل  ل، فإنْ أَكَ جُ ه الرَّ رُ هو يشء يتقذَّ

. هُ مل ير به بأساً حديث أنس. كأنَّ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٦/٢)]

   
إذا ) ٢٢٢ املُذكَّى  اللَّحم  السؤال: 

شاً، هل  تَناً فاحِ ار نَ زَّ تَنَ وتغريَّ عند اجلَ نَ

ه أم ال؟  يْعُ تِه، وجيوز بَ هو باقٍ عىل طهارَ
الصيَّادين؛  عندَ  تَنَ  نَ إذا  كُ  مَ السَّ وكذا 
هل هو باقٍ علـى طهارته أم ال؟ وهل 
فيه خمالفة لقول الشيخ خليل: «وانتفاعٌ 
ر»،  يْضٌ إالَّ املَذَ : «وبَ به»، ولقوله أيضاً
الطعام»  عن  املتغريِّ  «إالَّ   : أيضاً وقوله 

أم ال؟
ـى ال ينجـس  اجلواب: اللَّحـم املذكَّ
نتَفَع به،  باع حيث كان ال يُ ه، وال يُ بتغريُّ
وقـد رأيتُ طائفـةً مـن أهـل املغـرب 
لُه، وهو  تَنَ من اللَّحم وتأكُ جيفِّف ما أنْ
إنَّه  ثمَّ  لِه،  بأكْ يرضُّ  ال  كان  حيث  جائزٌ 
بنيِّ  ولو قيل ببيعه، جيبُ عىل بائعه أنْ يُ
ما فيه من ذلك، فإنْ مل يفعل فهو غاشٌّ 
يلزمه األدب، وملشرتيه ردُّه عليه، واهللا 

أعلم.
[الفتاو األجهورية (٣٣/١)]

    

َأْكُل اَملَرِق إذا َتَغيَّرت َوَأْنَتَنت

ت ) ٢٢٣ تَغَـريَّ ا  إِذَ ـةُ  قَ املَرَ السؤال: 
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لُها؟ تَنَت؛ هل جيوزُ أَكْ أنْ وَ
شاً  فاحِ اً  ريُّ تَغَ ت  ريَّ تَغَ إنْ  اجلواب: 

لُها. مُ أَكْ ْرُ حيَ
صـالة  وفـي (القنية) (صج) -أي 
ه  ُ ريُّ تَدَّ تَغَ ريَّ واشْ يب-: الطَّعامُ إذا تَغَ اجلَالَّ
إنْ  األرشبـة):  وفـي (كتـاب   ، سَ نَجَّ تَ
دُ  ـْ . قـال (مت) -أي جمَ مُ ـرُ ريُّ ال حيَ بالتَّغَ
ه  ـرَ كَ لْ مـا ذَ مَ انـي-: فيُحْ مجُ ة الرتُّ األئمَّ
يف  ه  رَ كَ ذَ وما   ، ِ ريُّ التَّغَ هنايةِ  عىل  يبُّ  اجلَالَّ

. انتهى.  ِ ريُّ سِ التَّغَ (األرشبة) عىل نَفْ
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٥)].

    

َأْكُل اللَّْحِم اَملْطبوِخ ِبالِعَنِب

ئل) ٢٢٤ السؤال: سمعتُ أمحد سُ
؟  عن اللَّحم يُطبخُ بالعِنَبِ

اجلواب: ال بأس. 
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٥)] 

   

أكُل حلٍم َمْدهوٍن َخبْمٍر

هنا ) ٢٢٥ املطاعم  بعض  السؤال: 
ـر، ثـمَّ  مْ ـنُ اللُّحـوم بيشء من اخلَ هَ يدْ
ر، فيحرتقُ  مْ يشو هذا اللَّحم عىل اجلَ
هـو  كام  االشتعال  رسيـع  َّه  ألن ر؛  مْ اخلَ
اللَّحم؟  هـذا  أكلُ  جيوز  فهل  معلوم؛ 
ر؛ قياساً عىل الطالء؟ حول تبخَّ ألنَّ الكُ

اخلمر  ألنَّ  لُه؛  أكْ جيوز  ال  اجلواب: 
نجسٌ عند اجلمهور، وقد لُطِّخ اللَّحم 
بـه، وألنَّ ذلك وسيلـة إلـى التَّساهـل 
ب يف أوانيه  ْ ر، واألَكْل والرشُّ بِ اخلَمْ ْ برشُ
وصىلَّ  التوفيق،  وباهللا  غسل.  غري  من 
د وآله وصحبه وسلَّم. اهللا عىل نبيِّنا حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٢٠٨٧)]

   

َأْكُل اللَّحم املَْكُمور

مـة ) ٢٢٦ العَالَّ مـراد  مـا  السؤال: 
مُ  ـرُ اخلطيب بقوله فـي (اإلقنـاع): «وحيَ
عليه  املُلْقَى  وهو   ، ورِ مُ املَكْ مِ  اللَّحْ أكلُ 
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ائِه»؟ تِوَ الغِطاءُ بعد اسْ
مـة الشمـس  اجلواب: مـراد العـالَّ
ـمِ  اخلطـيب -طـيَّب ثـراه- مـن اللَّحْ
أو  اجلُبِّ  يف  لُ  ْعَ جيُ الذي  هو   : ورِ مُ املَكْ
 ، املَبنيِّ أو  األرض،  يف  قِ  مَّ املُعَ ع  املَوضِ
ه  ـَّ لَمَ أن عْ لُ فيه النارُ ابتداءً حتَّى يُ عَ ْ ثمَّ جتُ
منه  النـار  فَع  تُـرْ مَّ  ثُ اللَّحـم،  ي  ـوِ يَسْ
ع اللَّحـم مكاهنـا، أو قريبـاً منه  ويُوضَ
عليه،  ـدُّ  ويُسَ هتـا  حرارَ ـهُ  كُ رِ تُدْ بحيثُ 
فيه   ُ تَرتِ سْ يَ أنَّه  ة؛  بالنِّيفَ عندنا  فُ  رَ عْ ويُ
، فيُؤذِي  مِ واخلبائِثِ ن آثارِ الدَّ األَدنى مِ

. عاً ْ ، واملُؤذِي حرامٌ رشَ أَكلُهُ
[فتاو علامء األحساء (٧٤٧/٢، ٧٤٩)]

   
ـُد ِمَن اَألْطِعَمـِة اُملْسَتـوَرَدة التََّأكُّ

السؤال: هل جيبُ قراءةُ قائمة ) ٢٢٧
املحتويات املكتوبة عىل األطعمة للتأكُّد 
أو  ة  خنزيريَّ منتجات  وجود  عدم  من 

كحوليَّة؟
بَ  جَ بهة وَ جدت الشُّ اجلواب: إذا وُ

قراءةُ قائمة املحتويات. واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٤٦/١٠)

   

َأْكُل َمْرَتِديالَّ اللَّْحَمة املَُعلَّبة 

أَكْـل ) ٢٢٨ ـكـمُ  حُ مـا  السؤال: 
لَّبة؟ ) اللَّحمة املُعَ (مرتديالَّ

اجلواب: املرتديالَّ خليط من اللَّحم 
يتوقَّف  فيها  القاطع  واحلكم  وغريه، 
بحسب  لكـن  ناهتا،  مكوِّ معرفة  علـى 
البالد  يف  املصنوع  لُ  أكْ جيوز  الظاهر 
اإلسالميَّة من قِبَلِ املسلمني، فإذا شكَّ 
أنْ  وجب  ذلك  من  يشء  فـي  املسلم 
ا  عْ مَ يرتكه، فقد قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (دَ
أحـمد  رواه   ( يبُكَ رِ يَ الَ  ا  مَ إِىلَ  يبُكَ  رِ يَ
عْ ما تشكُّ  والرتمذي والنسائي، أي دَ
ك  فيـه وافعـل ما ال تشـكُّ فيـه، وتَـرْ
ة اإليامن  الشبهات هو عالمة علـى قوَّ
اهللا  رسول  قال  وقد  الورع،  من  وهو 
النَّارُ  ، فَ امٍ رَ نْ حَ بَتَ مِ مٍ نَ امَ لَـحْ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَيُّ



٢٦٣

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

عَب  ) رواه البيهقـي فـي (شُ لَـى بـِهِ أَوْ
اإليامن).

فـإن  ار؛  الكفَّ بالد  يف  املصنوع  ا  أمَّ
ـلُ  أكْ جـاز  هيـوداً  أو   نصـار كانـوا 
أنْ  برشط  اللُّحـوم،  مـن  منتـوجاهتم 
بْح بالرشوط اإلسالميَّة،  يتقيَّدوا يف الذّ
رِ غري  قبة، وعدم ذِكْ بْح يف الرَّ وهي الذَّ
حيوانات  حلوم  تكون  وأنْ  عليها،  اهللا 

 . لُها رشعاً جيوز أكْ
ا غري املسلمني والنصار واليهود أمَّ

فال جيوز أكلُ ذبائحهم.
وقد رفضت بعض رشكات املرتديالَّ 
منها  تتألَّف  التي  اخللطة  أنواع  بيان 
إىل  املسلم  يطمئنُّ  فكيف  بضاعتهم!! 

ن.  ما ال يعرف ممَّ يتكوَّ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن- دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٥٠٦)]

   
َأْكُل الُبُلوِبيف اُملْسَتْوَرد

السؤال: إينِّ أتناول يف بعض ) ٢٢٩
األيَّام (البُلُوبِيف) املعبَّأ يف العلب واآليت 

كذلك  وغريها،  يوغسالفيا  من  إلينا 
ن الصناعي. وقد أخربنـي بعض  مْ السَّ
بْح  الناس أنَّ تناول هذا حرام؛ ألنَّ الذَّ
، وعىل ذلك  يف تلك البالد غريُ رشعيٍّ
راماً،  حَ وم  حُ والشُّ اللُّحوم  لُ  أكْ يكون 

فهل هذا صحيح؟
بلـد  من  جاء  مٍ  ـحْ لَ كلُّ  اجلواب: 
ه مل يذبح  ـَّ ل، إالَّ إذا ثبت أن مسيحيٍّ يُؤكَ

ذبحاً رشعيا، وذلك لقوله تعاىل: ﴿مخ 
مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس 

جضَّ﴾ [املائدة: ٥].
د أبو زهرة  [فتاو الشيخ حممَّ
(ص٧٠٧-٧٠٨)]

   

ـلِ ) ٢٣٠ ـمُ أَكْ ـكْ السـؤال: مــا حُ
؟ البُولُوبِيف؛ أهو حاللٌ أم حرامٌ

اجلواب: (البُولُوبيف) كلمةٌ أجنبيَّةٌ 
معناها: حلم الثور، وحلم الثور املذبوح 
 يَّنَّا يف فتو ، وقد بَ بْحاً رشعيا حاللٌ ذَ
أهل  ذبائح  من  عنَّا  غاب  ما  أنَّ  سابقة 
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الكتاب حيلُّ أكلُه رشعاً؛ لقوله تعاىل: 
حص﴾  مس  خس  حس  جس  ﴿مخ 
[املائدة:٥]، واملـراد بالطعـام: الذبائـح 
حتسيناً  وذلك  ين،  املُفَرسِّ مجهور  عند 
باملسلم  الظنَّ  نُ  سِ نُحْ كام  هبم،  للظنِّ 
ذهب  كام  ذبيحة،  من  إلينا  م  قدِّ يُ فيام 

إليه اجلمهور. واهللا أعلم.  
[فتاو رشعية، حسنني خملوف 
(رقم ٦٢) (ص١٢١)]

   

َأْكُل اَألْطِعَمِة املَُعلََّبِة اُملسَتْوَرَدةِ 
ِمَن اللُُّحوم وَغْيِرها

لُّ لنـا أكلُ ) ٢٣١ ـِ السؤال: هل حيَ
دول  مـن  معلَّبة  تأتـي  التـي  األطعمة 
اللُّحوم  ات  وبالذَّ الكتاب،  أهـل  غري 
علـى  عليها: «ذُبح  أحياناً  يكتب  التي 
الرشيعـة اإلسالميَّـة»، وغالبـاً تكـون 

مكتوبة باللُّغة اإلنجليزيَّة؟
األطعمة  من  املعلَّبات  ا  أمَّ اجلواب: 
ومـن  األجبــان،  من  اللُّحــوم؛  غـري 

ـة،  اخلرضاوات، ومـن األرشبـة الغازيَّ
ا؛  هبِ ْ لِها ورشُ وغري ذلك؛ فال حرج يف أكْ
واألرشبـة  األطعمة  فـي  (األصلَ  ألنَّ 
حتريمه)؛  عىل  الدليلُ  دلَّ  ما  إالَّ   ، لُّ احلِ
كرات واألشياء املشتملة عىل موادَّ  كاملُسْ
من  يشء  فيها  ليس  كانت  فإنْ  مة؛  رَّ حمُ
م  حْ شَ من  يشء  فيها  وليس  الكحول، 
فيها  األصل  فإنَّ  اته؛  ومشتقَّ اخلنزير 

. احللُّ
لَّبـات  املُعَ هذه  أنَّ  علمنـا  إذا  ـا  أمَّ
م من الكحول أو  رَّ تشتمل عىل يشء حمُ
مُ  رُ حيَ فإنَّه  اته؛  شتقَّ ومُ اخلنزير  حلم  من 
ا أصبحت خملوطة  علينا استعامله؛ ألهنَّ
ا إذا مل نعلم عنها شيئاً؛  مة. أمَّ رَّ ة حمُ بامدَّ

 . لُّ فاألصل احلِ
من  املعلَّبات  هذه  كانت  إذا  ا  أمَّ

اللُّحوم؛ فهذا فيه تفصيل:
ةً  دَ رَ تَوْ سْ مُ اللُّحوم  هذه  كانت  إذا 
؛  ِـلُّ ـا ال حتَ من دولة غـري كتابيَّـة؛ فإهنَّ
نِيِّني  ثَ يِّني والوَ يُوعِ ة مـن الشُّ دَ رَ تَـوْ كاملُسْ
ار غري  فَّ ةِ؛ ألنَّ ذبائح الكُ رَ فَ وسائر الكَ
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. يْتَةٌ ، وهي مَ ِلُّ الكِتابيِّني ال حتَ
بـالدٍ  من  ةً  دَ مستـورَ كانت  إذا  ـا  أمَّ
كتابيَّة، وهـي بالد النصـار أو بـالد 
اليهود؛ فإنَّ اهللا سبحانه وتعاىل أباح لنا 
لَ ذبائحهم إذا ذبحوها عىل الطريقة  أكْ
الرشعيَّة؛ قال تعاىل: ﴿مخ جس حس 

خس مس حص﴾ [املائدة: ٥].
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٣٦-١٢٣٧) - املوقع)]

   

ِم يف اَملطاِعم اَألْمريِكيَّة َأْكُل اللَّْحِم املَُقدَّ

ـلُ ) ٢٣٢ أَكْ جيـوزُ  هـل  السـؤال: 
م يف املطاعم األمريكيَّة؟ اللَّحم املُقدَّ

مُ  تَخدِ تَسْ األمريكيَّة  املطاعم  بعضُ 
أو  اخلبز  فـي  أو  لْـي،  للقَ اخلنزير  نَ  هْ دُ
؛ فهل عىل املسلم أنْ يسأل عن  عْكِ الكَ
مطعمٍ  كلِّ  يف  م  املستخدَ هن  الدُّ نوعيَّة 

لُه؟ يدخُ
يُكتَـب   - بزِ -كاخلُ املنتجـات  بعض 
فقط  ـن»  هْ «دُ املحتويات:  فـي  عليها 
ه نباتـي أو حيوانـي؛ فهل  ـَّ ر أن دون ذِكْ

ةِ  املُنْتِجَ بالرشكات  االتِّصال  بُّ  يُستحَ
هـن  الدُّ نوعيَّـة  عـن  لالستفسار  لـه 

م؟ املستخدَ
تكثرُ الشكـوكُ حـول مـوادَّ معيَّنـة؛ 
فـي  املستخـدم  اخلـبز  أو  التـني،  كاجلِ
اخلنزيـر  ـنَ  هْ دُ بـأنَّ  معيَّنـة؛  مطاعـم 
مع  أكلُهـا  جيـوز  فهل  فيها؛  مٌ  مستخدَ
السؤال  يُستحبُّ  وهل  ؟  الشكِّ وجود 

عنها؟
زِ  رْ احلِ لوجوب  لُ  صَ تَفْ سْ يُ اجلواب: 

. لِ احلَرامِ من أَكْ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٧٧٦٨)]

   

ناعيِّ ُوجوُد َشْحِم ِخرتيٍر يف اُجلْبِن الصِّ

نزيرٍ ) ٢٣٣ مِ خِ حْ السؤال: وجودُ شَ
. ناعيِّ بنِ الصِّ فـي اجلُ

ثُرَ  اجلواب: اجلُبنُ الصناعيُّ الذي كَ
اخلنزير،  شحم  فيه  أنَّ  عىل  فيه  القولُ 
خنزير،  شحم  فيه  أنَّ  عندنا  يثبت  مل 
ومن   ،( ـلُّ احلِ األشياء  فـي  و(األصلُ 
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لَبَ  غَ أو  خنزير،  شحم  فيه  أنَّ  ن  تيقَّ
عىل ظنِّه، ال جيوز له استعامله.

[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٣١٩٣)]

   

ْمن اُهلوَلْنِديِّ أكُل السَّ

اإلسالمِ ) ٢٣٤ حكمُ  ما  السؤال: 
؟ يِّ ولَنْدِ ن اهلُ مْ لِ السَّ يف أَكْ

ن  مْ السَّ أنواع  يف  األصلُ  اجلواب: 
اإلباحة، حتَّى يثبتَ ما ينقل عنها، ومل 
فتبقى  عنها؛  ينقل  ما  اآلن  حتَّى  نعلم 

عىل األصل.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٥٥٦٤)]

   

َأْكـــُل اُجلــْبِن

يف ٣ من أكتوبر لعام ١٩٩٠م ) ٢٣٥
املاليزي  الوطني   الفتو جملس  عقد 
لِ  أكْ م  كْ حُ يف  للمباحثة   (٢٧) اجللسة 
لُ  أكْ جيوز  ه  ـَّ أن املجلس   ورأ اجلُبْن. 
مُ  دَ املُستَخْ يمُ  اإلنْزِ أكان  سواء  اجلُبْن؛ 

أو  طْر،  الفِ أو  النبات،  من  صناعته  يف 
بْحاً  لُها املذبوحة ذَ احليوانات احلالل أكْ

رشعيا.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٨٨)]

   

؟ ) ٢٣٦ بْنُ : اجلُ السؤال: قلتُ
. لٍّ اجلواب: يُؤكل من كُ

قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال.
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٥٦/٥)

   

َأْكـــُل اُجلــْبِن اإلْفَرْنِجـــــي

اإلفرنجـيِّ ) ٢٣٧ بْنُ  السؤال: [اجلُ
ة  ، أو قال أحد من األئمَّ هل هو مكروهٌ
وأنَّ   ، سٌ نَجِ إنَّـه  قولُه-:  دُ  عتمَ يُ -ممَّن 

ن اخلنزير؟] هْ ن بدُ هَ دْ بْن يُ اجلُ
بنُ  اجلـُ ـا  أمَّ هللا؛  احلمـدُ  اجلـواب: 
نْـج؛ فالذين  رَ املجلُوبُ مـن بـالد اإلفْ
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هوهُ ذكروا لذلك سببني: رِ كَ
ـمُ  حْ شَ بينـه  ـعُ  يُوضَ هُ  أنَّ ا:  مهُ أحدُ

 . نِ فُ ِل يف السُّ نْزيرِ إذا محُ اخلِ
تُصنَعُ  ما  ون  كُّ ذَ يُ ال  ُم  أهنَّ والثَّاين: 
رِ  البَقَ رأسَ  بونَ  ِ يَرضْ بَلْ   ، ةُ حَ نْفَ اإلِ منه 

ونَه.  كُّ ذَ وال يُ
: فغايتُهُ أنْ ينجس  لُ ا الوجهُ األوَّ فأمَّ
اجلُبْنُ  ـطَ  شِ كُ فمتى  ؛  اجلُبْنِ ظاهـرُ 
يف  ثبت  ذلك  فإنَّ  ر،  طَهُ لَ  سِ غُ أو 
ةٍ  أْرَ نْ فَ ئِلَ عَ حيح (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ الصَّ
ا  مَ ا وَ : أَلْقُوهَ ـالَ قَ ، فَ نٍ مْ عَتْ فـي سَ قَ وَ
كان  فإذا   ،( مْ نَكُ مْ سَ لُـوا  كُ وَ ا،  لَـهَ وْ حَ
تُـوجـبُ  ال  ـن  مْ للسَّ الفـأرة  القـاةُ  مُ
القاةُ  مُ تكونُ  فكيف  مجيعه،  نجاسة 
بُ نجاسة  بْن تُوجِ سِ للجُ م النَّجِ حْ الشَّ
باطِنِه، ومع هذا فإنَّام جيب إزالة ظاهره 
مع  ا  وأمَّ له،  النَّجاسة  إصابة  ن  تيقَّ إذا 

كِّ فال جيب ذلك.  الشَّ
لِمَ أنَّه ليس  ا الوجهُ الثَّاين: فقد عُ وأمَّ
كون  ُ يَرتْ األنعام  من  ونه  رُ قِ عْ يَ ما  لُّ  كُ
يفعلون  إنَّام  م  إهنَّ قيل:  قد  بل  كاته،  ذَ

ذلك  يفعلون  م  إهنَّ وقيل:  بالبقر،  هذا 
ال  هذا  ومثل  ونه،  كُّ ذَ يُ مَّ  ثُ يسقط  حتَّى 
بُ حتريم ذبائحهم، بل إذا اختلط  يوجِ
ينحرص؛  ال  دٍ  دَ عَ يف  باحلَالل  امُ  احلَرَ
واختالط   ، لَدٍ بَ ل  بأهْ أُخته  كاختالط 
بْ  يُوجِ مل  ةٍ  لْدَ بَ بأَهل  واملَغصوب  املَيْتَة 
إذا  كـام  البَلَـد،  فـي  ما  حتريـم  ذلك 
كَّى  واملُذَ باألجنبيَّة،  األُختُ  اختلطت 
بُ  ر املذكور ال يُوجِ دْ بامليِّت، فهذا القَ

حتريم ذبائِحهم املجهولة احلال. 
نُوعاً  صْ مَ اجلُبْنُ  يكون  أن  وبتقدير 
يْتَةٍ فهذه املسألة فيها قوالن  ة مَ حَ نْ إِنْفَ مِ

لامء: مشهوران للعُ
كام  ؛  طاهرٌ باحٌ  مُ ذلك  أنَّ  ا:  مهُ أحدُ
 هو قول أيب حنيفة، وأحـمد يف إحد

وايتني.  الرِّ
كقـول  ؛  نجسٌ حرامٌ  أنَّـه  والثَّاين: 
واية  ، وأحـمد يف الرِّ افعيِّ مالك، والشَّ

 .األُخر
بَن املَيْتَـة  ـورٌ فـي لَ واخلـالف مشهُ

؟  تها؛ هل هو طاهرٌ أم نجسٌ حَ وإِنْفَ
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حابـة  ـوا بأنَّ الصَّ ـرون احتجُّ واملُطهِّ
ن ذبائِحهم  وْ وس مع كَ بْن املَجُ لوا جُ أَكَ
، ومـن خالفهم نازعهم؛ كام هـو  يِّتـةً مَ

ورٌ يف موضع آخر. مذكُ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٥٣١/٢١-٥٣٣]

    

أكُل األْجباِن اُملستوَرَدِة

ـلُ ) ٢٣٨ أَكْ جيـوزُ  هـل  السـؤال: 
ةِ من اخلارج؟ دَ بـانِ املستورَ األَجْ

اجلواب: إذا كانت مـن بـالد أهـل 
ا من بالد غريهم  الكتاب فال بأس، أمَّ
؛  لْمِ رٍ وخالفٍ بني أهل العِ لُّ نَظَ فهو حمَ
لكن  وغريه،  وس  املَجُ مثل  األجبان، 

من أهل الكتاب ال بأس.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

* وانظر: فتو رقم (٢٠٧، ٣٢٦)
   

كُّ ِفي َأْطِعَمِة الِبَالِد َغْيِر اِإلْسَالِميَِّة الشَّ

السؤال: تكثُر الشكوك حول) ٢٣٩

ـبْز  اخلُ أو  كاجليـالتـني  معيَّنـة؛  مـوادَّ 
عيَّنة بأن يكون  م فـي مطاعم مُ دَ املُستَخْ
ماً فيها؛ فهل جيوز  دَ ستَخْ ن اخلنزير مُ دُهْ
تَحبُّ  ؟ وهل يُسْ كِّ جود الشَّ لُها مع وُ أَكْ

ؤالُ عنها؟ السُّ
أن  بالشكِّ  املراد  كان  إذا  اجلواب: 
مـن  ـر  األَمْ ا  فَ طَرَ األَكْل  عند  يستوي 
ة بالشكِّ حينئذٍ  ربْ ، فال عِ وجودٍ وعدمٍ
حان  جْ رشعاً، حتَّى يغلب عىل الظنِّ رُ
وجود سبب التحريم، والسؤال سبيل 
واهللا   . ستحبٌّ مُ  - الشكِّ ع -حني  رَ الوَ

أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٤٥/١٠)

  

ْيِت الذي ُتْقَلى ِفيِه اَألْطِعَمة الشكُّ يف الزَّ

لْـي) ٢٤٠ السؤال: الغالـب فـي قَ
مك  بعض املأكوالت، كالبطاطس والسَّ
لَـى فـي الزيوت النباتيَّة،  قْ ونحوه أنْ تُ
كُ  يُشكِّ قد  هنا  املسلمني  بعض  ولكن 
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مُ دُهن اخلنزير هلذا  ه ربَّام يُستَخدَ ـَّ يف أن
ذلك،  من  التحقُّق  ويصعبُ  الغرض، 

فام توجيه سامحتكم؟
اجلـواب: (األصـلُ فـي األطعمـة 
ه يشتمـل علـى  ـَّ )، إالَّ مـا ثبت أن ـلُّ احلِ
يشء من حلم اخلنزير أو مشتقاته، وما 
مل يثبت فيه يشء من ذلك فاألصلُ فيه 
دُ الشكِّ ال يلتفت إليه. وباهللا  ، وجمرَّ لُّ احلِ
د وآله  التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١١٧٨٠)]

   
اَألْكُل ِمْن َطَعاٍم ال ُيْعَرُف َمْصَدُرُه 

يف َبَلٍد غري ُمْسِلٍم

غري ) ٢٤١ بلد  يف  أعيش  السؤال: 
إىل  أحياناً  الظروف  ين  وتضطرُّ  ، مسلمٍ
أنْ آكل من طعامهم، وال أعلم مصدرَ 
كُّ فـي  الطعام يف الغالب. كام أنَّـي أشُ
من  الطعام  تصنيع  يف  نجاسةٍ  دخول 
كمُ  اخلمـور أو حلـم اخلنزيـر، فـام احلُ

عندئذ؟
اجلواب: أبـاحَ اهللا لنـا طعـامَ أهـل 
هم  غريُ ـا  أمَّ ذبائحهم.  ومنه  الكتاب، 
بَّاد  وعُ البُوذِيِّني  من  ار  فَّ الكُ عموم  من 
مـن  جيـوز  فـال  وغـريهـم،  ثـان  األَوْ
ا ما ال ذكاة فيه  طعامهم ما فيه ذكاة، أمَّ
من طعامهـم ومن صنائعهـم؛ كاللَّبَن 
واخلُبْز والعطور وغريها، فاألصل فيه 

. ه طاهرٌ ـَّ أن
ه قـد يقـع لنا شكٌّ أو يقـنيٌ  ـَّ غري أن
أربع  وهنـا  ذلك،  من  يشءٍ  طهارة  يف 

حاالت:
وجـود  مـن  ـق  نتحقَّ أنْ  األُولَـى: 
النجاسة يف طعامهم، وهذا ال شكَّ يف 

حتريمه.
مـن  هِ  لُوِّ خُ من  ـق  نتحقَّ أنْ  الثانية: 

النجاسة، وهذا ال شكَّ يف جوازه.
فهـذا  شيئاً،  عنـه  نعلـم  أالَّ  الثالثة: 
؛ وهـو اجلواز؛  مِ باقٍ علـى أصل احلُكْ
عىل  حممولةٌ  م  هُ نائِعَ وصَ م  تَهُ مَ أطعِ ألنَّ 
والزيت  باخلبز  لذلك  ومثَّلوا  الطهارة، 
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لُنا من بالدهم. ل الذي يَصِ سَ والعَ
وجود  يف  شكٌّ  لنا  يقعَ  أنْ  الرابعة: 

النجاسة فيه، وهي مسألتُنا:
عالمةٍ  إىل  ستنِداً  مُ الشكُّ  كان  فإنْ 
م  أهنَّ اعَ  وذَ عنهم  رَ  اشتُهِ بأنِ  ظاهرةٍ؛ 
مٍ  رَّ حمُ يشءٍ  بإضافة  طعامهم  يصنعون 
تُه  خمالطَ الظنِّ  عىل  لِبُ  غْ يَ فهذا  إليه؛ 
مُ النَّجس، وقد مثَّل  كْ للنجاسة، فله حُ
إذا  الكتاب  أهل  بْن  بجُ لذلك  الفقهاء 
اخلنزير،  ةَ  حَ إِنْفَ فيه  يضعون  م  أهنَّ شاعَ 
إذا  الوثنيِّني  من  غريهم  بْن  جُ وكذلك 
من  مأخـوذةً  ـةً  حَ إِنْفَ فيـه  أنَّ  ـرَ  اشتُهِ
فحيث  ؛  ةٌ سَ نَجِ م  هُ وذبائحُ ذبائحهم، 
هُ كثريٌ من الفقهاء  دَّ شاع ذلك عنهم عَ

بْنِهم. سبباً لتحريم جُ
تَندٍ  سْ وإن كان الشكُّ ضعيفاً، وغري مُ
طعامهم  يف  فاألصلُ  ؛  ظاهرٍ سببٍ  إىل 
نَ  ، ومِ ، والطعام ال يُطْرحُ بالشكِّ لُّ احلِ
ع،  رَ ن مظانِّ الوَ هُ مِ كَ رْ دَّ تَ الفقهاء من عَ

. كِّ ةِ الشَّ بْهَ لَه لشُ هَ أَكْ رِ فكَ
[من فتاو العرص، قيس آل الشيخ  (ص١٢٣)]

   

َعاِم التَّْدِقيُق َعَلى ِحلِّـيَّة الطَّ

السؤال: توجد هنا فـي ديار ) ٢٤٢
ةِ  جَ املُستخرَ الغذائيَّة  املواد  بعض  ر  فْ الكُ
من احليوانات؛ فهل جيبُ علينا السؤال 
وإذا  احليوانات؟  هذه  بْح  ذَ كيفية  عن 
من  مأخوذةٌ  ا  أهنَّ فقط  املكتوب  كان 
احليوانات، فهل جيب علينا السؤال عن 
نوع احليوان، هل هو خنزير أو حيوان 
ه يف كثري من األحيان  ـَّ آخر؟ مع العلم أن

ر علينا السؤال.  يتعذَّ
ع عن اللُّحوم  ح التورُّ اجلواب: يرتجَّ
كَّب من أشياء  املشكوك فيها، وعن املُرَ
، فإنْ دعت احلاجة  كٌّ مة، أو فيها شَ رَّ حمُ
عن  البحث  من  دَّ  بُ فال  منها  األكل  إىل 
يشء  فيها  يكون  أنْ  خمافةَ  باهتا،  كَّ رَ مُ
حتَّى  اخلنازير،  حلم  من  أو  امليتة،  من 

 . هِ ضِ رْ ينِه وعِ ئَ اإلنسان لدِ ِ يَستربْ
[اللؤلؤ املكني من فتاو الشيخ ابن جربين 
(٤٤٨) - (املوقع)]
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السؤال: نحن شباب بأمريكا ) ٢٤٣
«بيـتزا»،  وطلبنـا  مطعـمٍ  إلـى  ا  نـَ حْ رُ
باربكيـو  مـع  دجـاج  بيتـزا  بْـتُ  فطَلَ
كانت  إذا  أسألَهُ  أنْ  ونسيت  صوص، 
وصلت  يوم  ال؟  أو  «بورك»(١)  فيها 
البيت تذكَّرت أينَّ مل أسأله، فام حكمها 

. لو كان هبا «بورك»؟ وشكراً
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  أمَّ وصحبه،  آله  وعىل  اهللا  رسول  عىل 

بعد:
فإنَّ (األصل يف أطعمة أهل الكتاب 
لُّ واإلباحة)، والشكُّ يف وجود  هو احلِ
التحريم،  بُ  يُوجِ ال  هبا  اخلنزير  حلم 
حلم  وجود  هو  الغالب  أنَّ  لم  عُ إنْ  إالَّ 
جيب  فحينئذ  األطعمة؛  يف  اخلنزير 
كَّ فيه  السؤال، والكفُّ عن تناول ما شُ
ثَيْمني:  عُ ابن  سئل  وقد  عنه،  يُسألْ  ومل 
تعنـي  باإلنجليزيـة   (pork (بـورك  كلمـة    (١)
املصطلحـات  معجـم  انظـر:  اخلنزيـر.   حلـم 
(ص١٠٠). زنـايت  حممـد  ألنـور  اإلسـالمية؛ 

كاً أو بطاطس  مَ هل جيوز لنا أنْ نأكل سَ
حلمٍ  يلْ  لقَ لُ  يُستعمَ كان  بزيتٍ  [مقليا] 
جيب  هل  ؟  خنزيرٍ ربام  أو   ، حاللٍ غري 
أنْ نسأل صاحب املطعم: هل قَىلَ شيئاً 
نأكل  أم  ال؟  أم  الزيت  ذلك  يف  آخر 

بدون سؤال؟ 
ىلَ  قْ نَا نعلم أنَّ أكثر ما يُ فأجاب: «ما دُمْ
هبا اليشءُ النَّجِس من ميتة أو خنزير، فال 
هل  ندري  ال  نَّا  كُ إذا  ا  وأمَّ نسأل،  أنْ  دَّ  بُ
أو  سُ  النَّجِ اليشء  هبا  ىلَ  قْ يُ أنْ  األكثر 

ه، فال جيب السؤال». اهـ. غريُ
«ال  الدائمـة:  اللَّجنة   فتاو وفـي 
من  املصنوعة  األجبان  أكل  يف  جَ  رَ حَ
عنها؛  السؤال  جيب  وال  البقر،  ةِ  حَ إِنْفَ
مـن  يأكلـون  زالـوا  مـا  املسلمني  فإنَّ 
ـار مـن عهـد الصحابـة،  فَّ أجبـان الكُ
لِمَ  ، فإذا عُ ةِ حَ ومل يسألوا عن نوع اإلنْفَ
من  مُ  دَ تُستَخْ ة  حَ نْفَ اإلِ هذه  أنَّ  يقيناً 
أبقارٍ مل تُذبَح عىل الطريقة الرشعيَّة فإنَّه 
مُ حينئذٍ تناوهلا. وإذا شكَّ شخص  رُ حيَ
؛ بالنظر  مُ رُ ِلُّ أم حيَ يف يشء منها هل حيَ
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والقرائن؛  املالبسات  من  له  احتفَّ  ملا 
ا  مَ عْ  (دَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  تركه؛  فاالحتياط 
) رواه أحـمد  يبُكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِلَـى مَ رِ يَ
والنسائي والرتمذي وصححه». اهـ.

ا إنْ تبنيَّ وجود يشء من اخلنزير  وأمَّ
مـن الطعـام، فـال ريب فـي وجـوب 
طعـامـاً  املسلـمُ  ـلَ  أكَ وإذا  اجتنابـه، 
 - لِّ -حيث جيوز البناءُ علـى أصل احلِ
علـى  يشتمل  األمر  حقيقة  فـي  وكان 
له  يتبنيَّ  ومل  غريه،  أو  خنزير  من  مٍ  رَّ حمُ
، وال إثم عليه؛  ذلك؛ فإنَّه غري مؤاخذٍ
قال  ة،  األُمَّ هذ  عن  مرفوع  اخلطأ  فإنَّ 

تعاىل: ﴿جئ حئ خئ مئ هئ  
حت  هبجت  مب  خب  حب  جب 
قال    ،[٥ [األحزاب:  هت﴾  مت  خت 
ابن كثري: فإنَّ اهللا قد وضع احلرج فـي 
اخلطأ ورفع إثمه، كام أرشد إليه يف قوله 

خض  حض  ﴿جض  يقولوا:  أنْ  عباده  آمراً 
 ،[٢٨٦ [البقرة:   ﴾ جع  مظ  حط  مض 
وثبت يف (صحيح مسلم) أنَّ رسول اهللا 

 .( لْتُ عَ دْ فَ الَ اهللاُ: قَ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (قَ

عمرو  عن   : البُخاريِّ صحيح  ويف 
ابن العاص قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ، انِ رَ هُ أَجْ لَ ، فَ ابَ أَصَ اكِمُ فَ دَ احلَ تَهَ ا اجْ (إِذَ
وفـي   .( رٌ أَجْ هُ  لَ فَ طَأَ،  أَخْ فَ دَ  تَهَ اجْ إِنِ  وَ
تِي  نْ أُمَّ عَ عَ فَ احلديث اآلخر: (إِنَّ اهللاَ رَ
 .( يْهِ لَ عَ ونَ  هُ رَ كْ يُ ا  مَ وَ  ، يَانُ النِّسْ وَ طَأُ  اخلَ

وقـال هاهنـا: ﴿جئ حئ خئ مئ 
هبجت  مب  خب  حب  جب  هئ  
حت خت مت هت﴾ [األحزاب:٥] 
د الباطل؛  أي: وإنَّام اإلثم عىل من تعمَّ

جم  يل  ىل  مل  ﴿خل  تعاىل:  قال  كام 
 ﴾ جن  يم   ىم  مم  خم  حم 

[البقرة: ٢٢٥]. اهـ.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة  (رقم ٢٧٩٨٩٥)]

   
التدقيق ) ٢٤٤ علـيَّ  هل  السؤال: 

نوع  عن  أبحث  بأن  الطعام  يَّة  لِّ حِ فـي 
هناك  كانت  إذا  أو  املستخدم،  الزيت 
؟  حيواينٌّ أو  نبايتٌّ  مصدرها  فهل  مادَّة؛ 
س الفم بطعام حرام أو بالدم،  وإذا تنجَّ
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أو  الطعام  بقايا  من  تنظيفه  جيب  فهل 
ترسبات اجلري؟

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  أمَّ وصحبه،  آله  وعىل  اهللا  رسول  عىل 

بعد:
احلالل  ي  وحترِّ الورع  أنَّ  شكَّ  فال 
أن  ينبغي  ال  ولكن   ، حممودٌ حسنٌ  أمرٌ 
والتنطُّع  الغلوِّ  حدِّ  إىل  بصاحبه  يصل 

والوسواس...
التدقيق  عليك  ليس  ه  ـَّ أن ولتعلمي 
يَّة الطعام أو طهارته ما  لِّ والبحث يف حِ
ة موجب لالرتياب فيه، ألنَّ  مل يكن ثَمَّ
والطهارة)؛  لُّ  احلِ األشياء  يف  (األصل 
اةً  شَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  إِىلَ  ةٌ  ُودِيَّ هيَ تْ  دَ (أَهْ فقد 
ومل  داود وغريه،  رو أبو  كام   ،( لِيَّةً صْ مَ
يستفرس عنها هـل هـي من احلـالل أو 

الطاهر؟ ... 
نْهُ  عَ اهللاُ   َ يضِ رَ رَ  مَ عُ املوطَّأ: (أنَّ  ويف 
 ، العَاصِ بْنُ  و  رُ مْ عَ فِيهِ  كْبٍ  رَ يفِ  جَ  رَ خَ
بْنُ  و  رُ مْ عَ الَ  قَ فَ ضاً،  وْ حَ دُوا  رَ وَ تَّى  حَ
بَ  احِ صَ ا  يَ  : ضِ وْ احلَ بِ  احِ لِصَ العَاصِ 

؟  بَاعُ السِّ كَ  ضَ وْ حَ دُ  رِ تَ لْ  هَ ؛  ضِ وْ احلَ
ا  نَ ْ ربِ ْ ضِ الَ ختُ وْ بَ احلَ احِ ا صَ : يَ رُ مَ الَ عُ قَ فَ

...) احلديث. كَ ضِ وْ نْ حَ عَ
دٍ املالكي:  شْ مات) ابن رُ وفـي (مقدِّ
حُ  طْرَ م يف الطعام: إنَّه ال يُ «قال ابنُ القاسِ
ا  مَ لُ  َالَ احلْ يقولون:  وكانوا  بيقني،  إالَّ 

.« هُ لُ لِمَ أَصْ ا عُ ، الَ مَ لُهُ لَ أَصْ هِ جُ
الزيت  أصل  تعلمني  ال  تِ  مْ دُ فام 
من  أو أنَّه   ، حيواينٌّ أو  نبايتٌّ  هو  هل 
 ، سٍ رامٍ أو طاهرٍ أو نَجِ اللٍ أو من حَ حَ
إذا  إالَّ  حرج،  دون  تستعمليه  أن  فلَكِ 
ه نجس.. فعليك  ـَّ غلب علـى ظنِّك أن
ألنَّ  حقيقته،  عـن  حينئذ  تبحثـي  أن 
ر  ل منزلة اليقني إذا تعذَّ (غلبة الظنِّ تُنزَّ

الوصول إىل اليقني).
الطعام  أو  م  بالدَّ الفم  س  تنجَّ وإذا 
النَّجِس أو غريمها من النجاسات فيجب 
الطعام  بقايا  إزالة  من  بدَّ  وال  تطهريه، 
النَّجِس وتطهري الفم بعدها، وال يلزم من 
بات اجلري. واهللا أعلم. ذلك إزالة ترسُّ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٥٠٥٥٥)]
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َمة يف اَألْطِعَمة إْدَخاُل َموادَّ ُمَحرَّ

م بإفادتنا ) ٢٤٥ السؤال: نرجو التكرُّ
األغذية  موضوع  فـي  الرشعيِّ  باحلكم 
من  اتٌ  مشتقَّ تصنيعها  يف  تدخل  التي 
ة  ة بصحَّ حيوان اخلنزير، ومن املوادِّ املُرضَّ
ز هلـا علـى غالف  مَ رْ اإلنسان، والتـي يُ
لَـع (E100 – E181) علـى سبيـل  السِّ

املثال ال احلرص.
مرشوبٍ  أو  مطعومٍ  كلُّ  اجلواب: 
يكن  مل  إذا  لإلنسان  حالالً  يكون 
م،  رَّ حمُ فيه  يوجد  مل  أو  رشعاً،  ماً  رَّ حمُ
والرشاب:  الطعام  يف  مات  املُحرَّ ومن 
كِرات والنَّجاسات، وما فيه إرضار  املُسْ
املواد  من  وغريها  موم  كالسُّ ة؛  بالصحَّ
ة، فإذا ثبت قَطْعاً أو بظنٍّ غالبٍ  املرضَّ
ة  كِرَ سْ ة مُ أنَّ يف مطعومٍ أو مرشوبٍ مادَّ
 ، مَ رُ حَ ة  بالصحَّ ة  مُرضَّ أو  ة  سَ نَجِ أو 
، ومدارُ ثبوت ذلك عىل  مُ رُ وإالَّ فال حيَ
ني واملسؤولـني عـن الشـؤون  املختصِّ

ـيَّة. الصحِّ
ه إذا حصل تغريُّ  ـَّ كام تر اللَّجنة أن
ة  سَ النَّجِ واألعيان  للموادِّ  استحالة  أو 
ة أُخر، فإنَّ بعض املذاهب  إلـى مادَّ
ةً  رَ طَهِّ اإلسالميَّة يعترب هذه االستحالة مُ
طاهـرة،  ـة  سَ النَّجِ ة  املـادَّ فتصبـح  هلا، 
لُهـا واالنتفـاع هبا. وهـذا ما  ِـلُّ أَكْ وحيَ
تأخذُ به هيئة الفتو تيسرياً عىل الناس. 
ا  فإهنَّ  أُخـر مادَّة  إىل  ل  تتحوَّ مل  إذا  ا  أمَّ
، إالَّ فـي حـال  مـةً ـةً حمـرَّ سَ تبـقـى نَجِ
االضطـرار، ومنـه اسـتعـامل األدويـة 
األدوية  من  يشء  مقامها  يقوم  ال  التي 
حـكـم  بـني  تـعـارض  وال  احلـالل، 
التداوي  حتريم  أصالة  وبني  الرضورة 
واالختيار.  ة  عَ السَّ حال  يف  مات  باملحرَّ

واهللا أعلم.
املسؤولة  اجلهات  اللَّجنة  وتويص 
بمتابعة مجيع األغذية من مطعومات أو 
ها مـن كلِّ  لُوِّ د مـن خُ مرشوبات للتأكُّ
ـَة  بصحّ ة  ـرَّ املُضِ واملـوادِّ  مـات  املُحرَّ
اإلنسان، ومنع تناول أو تداول ما كان 
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ة  غـري خـالٍ منهـا، حفاظاً علـى صحَّ
ة.  األُمَّ

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٣٧/١٠-٣٨)

   
م إلينا يف الرشكة ) ٢٤٦ دَّ قَ السؤال: يُ

وجبات يوميَّة حتتوي عىل موادَّ غذائيَّة 
فلوريا  حليب  يف  خنزير  مة (شحم  رَّ حمُ
 ، ىلَّ املُحَ لِّ  اخلَ فـي  حول  والكُ بْن)،  واجلُ
وأخطر من ذلك اخلبز الذي هو أساس 
العيش عندنـا حيتوي علـى (خـمرية) 
مصنوعة من زبد اجلعة (البرية)، وهي 
هذه  يف  الرشع  حكم  فام  رشهبا؛  مة  رَّ حمُ
املواد؟ وهل يعترب حالنا هذا رضورة يف 

نظر الرشع أم ال؟
تنـاول  لكـم  جيـوز  ال  اجلـواب: 
اخلنزير،  شحم  عىل  املشتملة  األطعمة 
واألرشبـة املشتملـة علـى الكحـول، 
وجيب عليكم تناول أطعمة وأرشبة مل 
مة،  تشتمل عىل يشء من األمور املُحرَّ
ال  بأنْ  الرشكة  مطالبة  إمكانكم  ويف 

 . رشعاً مباحاً  طعاماً  إالَّ  لكـم  م  تقدِّ
وباهللا التوفيـق، وصلَّـى اهللا علـى نبيِّنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٥٤٣٤)]

   

السؤال: موجودٌ يف األسواق ) ٢٤٧
باللُّغـة  عليـه  مكتوب  بطاطس  منتـجُ 
ب البرية،  ْ ة: «يستعمل مع رشُ اإلنجليزيَّ
وحيتوي علـى حلم اخلنزيـر»، وهنالك 
العديد من املسلمني ال يستطيعون قراءة 
ة، أو حتَّى األطفال ال يعرفون  اإلنجليزيَّ
القراءة حتَّى يطَّلعوا عىل حمتوياته. لذلك 
نريد من سيادتكم فتو دينيَّة عن هذا 

املوضوع.
اجلواب: إذا اختلط الطعام الطيِّب 
مات؛ كشحم  الطاهـر بيشءٍ من املُحـرَّ
اخلنزير أو حلمه، أو يشءٍ من النجاسات، 
الطعام  مَ  رُ حَ ذلك،  نحو  أو  اخلَمر،  أو 
م،  ؛ الختالطه باملُحرَّ اءً أكالً وبيعاً ورشِ
لِّـبَ  ـرامُ غُ ـاللُ واحلَ و(إذا اجتمـع احلَ
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الفقهيَّة...  القاعدة  تقول  كام   ( رامُ احلَ
واهللا تعاىل أعلم.

[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
 [(١٠٥/١٠-١٠٦)

  

السؤال: هنـاك بعض املـوادِّ ) ٢٤٨
ة من اخلـارج حتتـوي  دَ الغذائيَّة املستـورَ
بلدٍ  يف  مذبوحة  حيوانيَّة  بات  كَّ رَ مُ عىل 

، ما حكم هذه املوادّ؟ سلمٍ غري مُ
كانت  إذا  خيتلف؛  هذا  اجلواب: 
أحلَّ  فقد   والنصار اليهود  بالد  من 
م  أهنَّ تعرف  أنْ  إالَّ  ذبيحتهم  لنا  اهللا 
ذبحوا عىل غري الرشع، فال تأكلها وال 
تشرتهيا، وما دمت ال تعرف فاألصل 
اإلباحـة، لكـن بسبب وجـود جمـازر 
كثرية تذبـح علـى غـري الرشع يكـون 
ذلك  من  ورد  ما  كُ  رْ تَ الورع  باب  من 
ا  يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ عمالً بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (دَ
دِ  قَ فَ  ، اتِ بُهَ الشُّ اتَّقَى  نِ  (مَ  ،( يبُكُ رِ يَ الَ 
تركـت  فـإذا   .( هِ ضِ رْ عِ وَ ينِهِ  لِدِ أَ  َ تَربْ اسْ

ة، واجتهدتَ يف  دَ هذه اللُّحوم املستورَ
لُّها، هذا هو اخلري  رشاء حلومٍ معلوم حِ
لك واألفضل لك، يف بالدك ويف غري 

بالدك.
يِّني  يُوعِ دُ من بالد الشُّ ا ما يُستورَ  أمَّ
ألنَّ  لُه؛  أكْ جيوز  ال  فهذا  نِيِّني  ثَ الوَ أو 
لَم أنَّ الذي  عْ مة، إالَّ أنْ تَ رَّ ذبائحهم حمُ
وإالَّ  بالرشع،  متقيِّدٌ  مسلمٌ  ذلك  بَحَ  ذَ
التي  بـائح  الذَّ أَكْل  عـدم  فالواجـب 
البالد  أو  يُوعيَّة  الشُّ بالد  من  دُ  تُستورَ
الكافرة  البالد  من  نحوها  أو  نِيَّة  ثَ الوَ

 .غري بالد اليهود والنصار
اليـهـود  عـدا  مـا  أنَّ  ؛  فاحلـاصـلُ
غري  ذبيحتهم  ار  فَّ الكُ من   والنصار
بائح منهم  ، فال جيوز استرياد الذَّ حاللٍ

ا غري مباحة. واللُّحوم؛ ألهنَّ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

   
اْسِتْخَداُم َأَدَواِت َطْهٍي َسَبَق اْسَتْخَداُمَها 

ِفي َلْحِم ِخْنِزيٍر

السـؤال: بـعـض املـطاعـم ) ٢٤٩
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وي حلم البقر علـى نفس الصفيحة  تَشْ
فهـل  اخلنزير،  حلم  عليها  وي  تَشْ التي 
وكـذلك  اللَّحـم؟  ذلك  ـلُ  أكْ جيـوز 

كِّني يف القَطْع. م نفس السِّ دَ تُستخْ
اجلواب: ال جيـوز أكلُ لـحم البقر 
  وَ يُشْ التـي  الصفيحة  علـى  املشويِّ 

كِّني كذلك. عليها حلم اخلنزير، والسِّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١١٦٩٧)]

   

 ِشَراُء اَحلَلِويَّاِت ِفي الِبَالِد الَغْرِبيَِّة
شـراءِ ) ٢٥٠ حكـمُ  مـا  السـؤال: 

احللويَّات يف بالد الغرب، أو يف بعض 
ار؛  البالد التي فيها مسلمون وفيها كفَّ
أنَّ  املعلوم  من  إنَّه  حيث  تركيا؟  مثل 
النصار يف كثري من األحيان يقومون 
علـى  (النـبيـذ)  حـول  الكُ بإضافـة 
ي  التحرِّ علـيَّ  جيب  فهل  احللويَّات؛ 
ال؟  أم  احللويَّات  رشاء  عند  ذلك  عن 

. وشكراً

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  أمَّ وصحبه،  آله  وعىل  اهللا،  رسول  عىل 

بعد:
فننبِّه إلـى أنَّ الكحول إذا استحالَ 
 ،استحالةً كاملةً قبل إضافته إىل احللو

فإنَّه ال حرج يف رشائها وتناوهلا. 
بإضافة  ار  ـفَّ الكُ بعض  قيام  أنَّ  كام 
الكحول إىل احللو ال يكفي العتباره 
أمـراً غالباً بحيث يفيد حتريـم رشائها، 
قبل  عنها  ي  التحـرِّ جيـب  ال  وحينئـذٍ 
الرشاء، عمالً باألصل فـي األطعمـة، 

وهو اإلباحة. 
إلـى  الكحول  إضافة  كان  إنْ  ا  فأمَّ
م هو الغالب يف  رَّ احللو عىل وجهٍ حمُ
رشاؤها  جيوز  ال  فحينئذٍ  البالد؛  تلك 
؛  ي عن كـوهنا حـالالً إالَّ بعـد التحـرِّ

اعتباراً باألغلب. واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ١٠٨١٤٠)]

* وانظر: فتو رقم (١٠٣٣)
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َعاِم ِباْسِم َشَراٍب ُمْسِكٍر َتْسِمَيُة الطَّ

يِّنـة ) ٢٥١ السؤال: قد ورد إلينـا عَ
م»، والتي  مـن شوكوالتـة بنكهـة «الرَّ
ـة بتحليلهـا، وثبت  قـام خمتـرب الصحَّ
نَّعٌ  صَ ها من الكحول، إالَّ أنَّ املُنتَج مُ لُوُّ خُ
م»، وهـو اسـم نـوع مـن  بنكهـة «الرَّ
نَع من منشأ  املرشوبات الروحيَّة، ويُصْ

. نباتـيٍّ
وعليه يرجـى إفادتنـا حـول جـواز 
بأنَّه  امً  لْ عِ املُنْتَج،  هذا  بتداول  امح  السَّ
ومطابـق  اآلدمـي،  الستهالك  صالح 
وذلك  الفنيَّة.  القياسيَّة  للمواصفـات 
ـاذ  اختِّ لنا  ليتسنَّى  ممكن  وقـت  بأرسع 

زم. الالَّ
وهذه صورة بيانات األغلفة املرفقة 

مع االستفتاء.
وبعـد االتِّـصـال هـاتفيـا بمراقبـة 
التجـارة  بـوزارة  الفنِّـيَّة  املواصفات 
أكَّدت  التـي  إفادهتم  إلـى  واالستامع 
ـوَّ هذه الشوكوالتة مـن الكحول،  خلُ

املذاق  نفس  هي  فيها  التي  النكهة  وأنَّ 
ر،  كـِ املُسْ لرشاب «الـرم»  يوجد  الذي 
املستخدم  الغالف  عىل  االطِّالع  وبعد 
يف تعبئتها، واملشتمل عىل نص: (خال 
من الكحول) بالعربيَّة، ولوحظ علـى 
الغالف املستخدم صورة برميل مكتوب 
وهو   ،(rum) «رم»  باإلنكليزية  عليه 

كِر. اسم للرشاب املُسْ
مُ  ْرُ حيَ ال  ه  ـَّ أن اللَّجنة   تر اجلواب: 
رشعاً تناول هذا املُنْتَج ما دام قد ثبت 
كِرة، ولكن مع ذلك  ه من املواد املُسْ لُوُّ خُ
تـر اللَّجنة منعـه مـن باب السياسة 
ف من البيانات كلمة  ْذَ الرشعيَّة، ما مل حتُ
 ، م» من النصِّ العريبِّ واإلنجليزيِّ «الرَّ
ف صورة  ذْ ف صورة الربميل، وحَ ذْ وحَ
املائدة الدالَّة عىل تعاطي اخلمر، وذلك 
للمرشوبات  عائـيُّ  الدِّ التأثـري  لينتفي 

كِرة. واهللا أعلم. املُسْ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٦٣/١٠-٦٤)

   



٢٧٩

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ Ô›≈ù˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

َأْكُل الَفواِكِه اليت ِفيها َمادٌَّة ُكُحوِليٌَّة َذاِتيٌَّة

يف ) ٢٥٢ ع  ْ الرشَّ كمُ  حُ ما  السؤال: 
فـي  املوجودة  الذاتيَّة  حـول  الكُ ة  مـادَّ
الفواكه وعصائرها بشكل طبيعي ودون 
وجزاكم  فيها؟  اإلنسان  يد  ل  تدخُ أن 

ا. اهللا خريً
حـول الذاتيَّة  ة الكُ اجلواب: إنَّ مـادَّ
املوجودة يف الفواكه وعصائرها بشكل 
اإلنسان  يد  ل  تدخُ أن  ودون   ، طبيعيٍّ

. رامٍ فيها، ليست بحَ
ت  ا إذا دخلتها يد اإلنسان، وغريَّ أمَّ
راً؛  كَ ها، وصـارت سَ أوصافهـا ومسامَّ
ر  ؛ كام يف عصري العِنَب والتَّمْ رامٌ ا حَ فإهنَّ
يْن؛ قال  كِرَ سْ را وصـارا مُ ـمِّ ين خُ اللَّذَ
اهللا تعاىل: ﴿مئ نئ ىئ يئ 
رب زب مب نب ىب﴾ [النحـل: 
قـال  العربـيُّ  هـا  عَ مِ سَ فعندمـا   ،[٦٧
ر؛ ألنَّ  بفطرته: بدأ ربُّكم بتحريم اخلَمْ
ر خالف  كْ طْف يقتيض املغايرة، فالسُّ العَ

ن. واهللا تعاىل أعلم. زق احلَسَ الرِّ

[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
[(١٧٥/٨)

(١٠٣٦) وانظر: فتو *
  

ُكوالَتِة َعَلى َمادَِّة «املَاْلت» اْحِتَواُء الشُّ

تُ أحدَ أنواع) ٢٥٣ دْ جَ السؤال: وَ
دولــة  مـن  ة  دَ رَ تَـوْ املُـسْ الشكـوالتـة 
ة  مـادَّ عـلـى  حتتـوي   Switzerland

«املالت». فهل هذا يعترب كُحوالً؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  أمَّ وصحبه،  آله  وعىل  اهللا  رسول  عىل 

بعد:
 فاملعروف أنَّ «املالت»، أو «املولت»
وهذه  املاء،  يف  بالنَّقعِ  نْبَتٌ  مُ عِري  شَ هو 
صناعة  يف  تستعمل  كانت  وإن  ة  املادَّ
ا ال تكون  املرشوبات الكحوليَّة، إالَّ أهنَّ
فال  ذلك  وعىل  ر.  تتخمَّ مل  ما  كحوالً 
عىل  املحتوية  األطعمة  تناول  يف  حرج 
هلا إىل كحول؛  ة، ما مل يثبت حتوُّ تلك املادَّ
 .( لُّ احلِ هـو  األطعمة  فـي  إذ (األصلُ 
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واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم: ٢٣٤٤٣٩)]

    

ُحوِن ِمَن الَعِجِني َوَبْيُعَها ِصَناَعُة الصُّ

السؤال: هناك بعض املخابز ) ٢٥٤
نات والفطائر فـي  تقـوم بتقديـم املعجَّ
أوعيـة مصنوعـة من اخلبز علـى شكل 
صحن. ممَّا أثار استشكاالً رشعيا عند 

بعض الناس. 
والسؤال: ما حكم استعامل العجني 
اهللا  وجزاكم  األوعية؟  هذه  صنع  فـي 

. خرياً
اجلواب: إذا كان من املعتاد أن يأكل 
املشـرتي الصحـن بام فيـه مـن أنـواع 
نات والفطائر املوضوعة فيه، فال  املعجَّ
مانـع مـن ذلك رشعـاً، وإذا كان مـن 
العادة أنْ يتلفه فإنَّه ال جيوز رشعاً، واهللا 

تعاىل أعلم.
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(١٣٦/٢٦)

   

ِصَناَعُة اَحلْلَوى َعَلى َشْكِل َحيواَنات

داً ) ٢٥٥ السـؤال: أعـمــلُ مــورِّ
بتوريـد  وأقـوم  اجلمعيات،   إلحـد
هذه  ومـن  الغذائيَّة،  املنتجـات  بعض 
املنتجات نوع من أنواع احللو، وهي
عىل شكل حيوانات، عىل غرار الصورة
هبذه  اخلاصِّ  املُغَلَّف  علـى  املوجـودة 
ات رفـض  احللو، وفـي إحد املـرَّ
استالم  اجلمعيَّات   إحد إدارة  جملس 
شكل  علـى  ا  أهنَّ ة  جَّ بحُ  احللـو هذه 
لُها، لذا يُرجى  ها وأَكْ يْعُ ْرمُ بَ أصنام، وحيَ
ة  قَ فَ بيان احلكم الرشعي وفقاً للعيِّنة املُرْ

مع االستفتاء؟
املنتجات  هذه  كانت  إذا  اجلواب: 
علـى شكل حيوانـات -علـى النحو 
جيـوز  فإنَّـه  الغالف-  علـى  املرسوم 
باح  يُ َّه  ألن لُهـا؛  وأَكْ هـا،  يْعُ وبَ هـا،  نْعُ صُ
باح للكبار. واهللا  لألوالد يف هذا ما ال يُ

تعاىل أعلم.
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[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣٤٠/٢٨)

   

بيعيِّ َهِب الطَّ َأْكُل اَحللويَّاِت اُملَزيَّنة بالذَّ

السؤال: انترشت فـي اآلونة ) ٢٥٦
ـب  هَ بالذَّ نة  مـزيَّ اتٌ  حـلـويَّ األخـرية 
 ، ذاذٍ أو قِرشةٍ رقيقةٍ الطبيعيِّ عىل شكل رَ
، وليس  ، صالحٍ لألَكْل، غري ضارٍّ الَجٍ عَ مُ
لُه؟  رامٌ أَكْ باهظ الثمن؛ فهل حاللٌ أم حَ

عَ دليل واضح. ضْ أرجو وَ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  أمَّ وصحبه،  آله  وعىل  اهللا  رسول  عىل 

بعد:
هبيَّـة  الذَّ ينـة  الزِّ تلك  كانت  فـإنْ 
ت علـى  ضَ رِ رِ بحيث لو عُ دْ يسرية القَ
جَ  رَ حَ فال   ، يشءٌ منه  لُصْ  خيَ مل  النارِ 
مُ  ْرُ حيَ ال  كام  اهللا-،  شاء  -إن  لِها  أَكْ يف 
هب علـى  لِيَّة بالذَّ األكلُ يف األواين املَطْ

هذا النحو.
رٌ  دْ قَ هلا  الزينة  تلك  كانت  إنْ  ـا  أمَّ

النار عىل  تْ  ضَ رِ عُ لو  بحيثُ  حمسوسٌ 
ـلُ  أَكْ جيـوز  فـال   ، يشءٌ منهـا  ـلَ  حتصَّ
 َّ هَ أو املَطْيلِ وَّ احللو املذكورة، فإنَّ املُمَ
ب  هَ مَ الذَّ كْ بِ يأخذُ حُ هَ مَ بالذَّ أو املُطَعَّ

ه. نفسِ
مَ األكلُ والرشبُ يف األواين  رُ وإذا حَ
ب  هَ مة بالذَّ هة أو املُطَعَّ وَّ املَطْليَّة أو املُمَ
نْ فمِ االستعامل،  بعد  األواين  بقاء  مع 

ة  املُحالَّ  احللو أكلُ  مُ  رُ حيَ ىلَ  أَوْ باب 
ـةِ  لَّ هـب، إضافـة إلـى أنَّ نَفـْسَ عِ بالذَّ
ب هَ ب يف أواين الذَّ ْ حتريم األَكْل والرشُّ

سواء   ،احللو تلك  أَكْل  يف  موجودة 
كسـر  أو  واخليـالء،  اإلسـراف  كانت 
لامء  قلوب الفقراء، وقد أحلق مجهور العُ
أوجـه  كلِّ  حتريـم  والشـرب  ـل  باألَكْ
ه فـي  االستعامل، إالَّ مـا ورد ختصيصُ

الرشع، أو كان حلاجة.
ـَب  ه لكـن إذا استحالـت زينـةُ الذَّ
جَ يف  رَ ة أُخر، فال حَ باملعاجلة إىل مادَّ
نـة هبا، طاملا انتفـى   املزيَّ أكل احلَلْـوَ
يف  (األصل  إنَّ  إذ  واإلرساف،  رُ  َ الرضَّ
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). واهللا أعلم. لُّ األطعمة هو احلِ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٣٣٧٣٤)]

   

اْحِتَواُء اَحلَلِويَّاِت َعَلى َمادَِّة 
«الَكاَراِجيَنان» 

السؤال: ما حكمُ احللويَّات) ٢٥٧
التي حتتوي عىل مادَّة carrageenan؟

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  أمَّ وصحبه،  آله  وعىل  اهللا  رسول  عىل 

بعد:
)، وال  (فاألصلُ فـي األطعمة احللُّ
 ، خاصٍّ لدليل  إالَّ  التحريم  إىل  يُصارُ 
زاد  رشح  ع  بـِ املُرْ وض  (الرَّ فـي  قـال 
لقوله  ؛  لُّ احلِ فيها  نِع): «األصلُ  تَقْ املُسْ

حف  جف  مغ  جغ  مع  ﴿جع   تعـالـى: 
كلُّ  فيُباح   ،[٢٩ [البقرة:   ﴾ مف   خف 
سٍ  سٍ ونَجِ ، بخالف متنجِّ طعامٍ طاهرٍ
مِّ ونحوه،  ة فيه، احرتاز عن السُّ ال مرضَّ
ك ونحوه؛ كالعنرب من حبٍّ  حتَّى املِسْ
رٍ وغريمها من الطاهرات». اهـ وثَمَ

واملعـروف أنَّ مـادة «الكاراجينان» 
ـة،  تُستخلَـصُ مــن طحالــب بحـريَّ
أنَّ  إلـى  إضافة  طاهـرة،  والطحالبُ 
 ،( لُّ (األصلَ فـي طعـام البحر هـو احلِ
لعمـوم قولـه تعالـى: ﴿خل مل ىل 

ممىم  خم  حم  جم  يل 
ينجه  ىن  من  خن  حن  جن  يم  
﴾ [املائــدة:  حي   جي   يه  ىه  مه 

.[٩٦
قُطْنيُّ عن  ارَ : «أسند الدَّ طُبيُّ رْ قال القُ

: ﴿خل  ابن عبَّاس فـي قول اهللا عزَّ وجلَّ
خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
 ، يـدَ ـا صِ هُ مَ يْـدُ مم﴾ اآليـة: (صَ
)، وروي عن أيب  رُ ظَ البَحْ ا لَفَ هُ مَ امُ عَ طَ وَ
ريرة مثله، وهو قول مجاعة كثرية من  هُ
الصحابـة والتابعني، وروي عـن ابـن 
ذلك  يف  وهو   ،( يْتَتُهُ مَ  : هُ امُ عَ (طَ عبَّاس: 
ا  هُ مَ امُ عَ ه قال: (طَ ـَّ املعنى، وروي عنه أن
)، وقاله معه مجاعة، وقال  يَ قِ بَ نْهُ وَ لِّحَ مِ مُ
ائِهِ،  نْ مَ دُ مِ قِ نْعَ ي يَ هُ الَّذِ لْحُ هُ مِ امُ عَ قوم: (طَ

هِ)». اهـ ِ ريْ غَ بَاتٍ وَ نْ نَ ا فِيهِ مِ ائِرُ مَ سَ وَ
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ة  فعىل ذلك يكون األصلُ فـي املادَّ
ا  ا حـالل ما لـم يثبت أهنَّ املذكـورة أهنَّ
ر.  تشتملُ عىل سببٍ لتحريمها كالرضَّ

واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٢٩٦٢٤)]

   
َأْكُل «النُّوِدْلز» اُملْحَتوي َعَلى 
ُمْسَتْخَرِج َمْسُحوِق اللُُّحوِم

السـؤال: أنـا طـالبــة مــن ) ٢٥٨
الكويت، وأدرس يف الواليات املتحدة 
كثرياً  الطعـام  علـى  وأنتبه  األمريكيَّة، 
إذا كان حالالً أو ال، وأبتعـد عـن كلِّ 
أي  أو  جيالتني  حتتـوي  التي  األطعمة 
نوع من اللُّحوم، ولكنِّي حمتارة؛ فيوجد 
يٌّ مثل «النودلز» وخايل من  ورِ طعام كُ
ناته يوجد يشء  اللُّحوم، ولكن يف مكوِّ
 (beef extract powder) اسمــه 
باللُّغـة العربيَّـة «مستخـرج مسحـوق 
الشـرعي  احلكـم  هـو  فام  اللُّحـوم»؛ 

لِه؟ ألكْ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

ا  أمَّ وصحبه،  آله  وعىل  اهللا  رسول  عىل 
بعد:

أهل  من  ليسوا  كوريا  ان  سكُّ فأكثر 
الكتاب، وعليه فاألصل فـي ذبائحهم 
ج  مة. وكذلك املسحوق املُستخـرَ احلُرْ
استحـال  حـتَّى  جَ  عولـِ إذا  إالَّ  منهـا، 
عـن حـقيقتـه إلـى حـقيقـة أخـر؛ 
فيجوزاستعاملُه علـى قول مـن يعمـل 

باالستحالة.
وقد سبق لنا بيان معنى االستحالة، 
ـعَ فـي معرفتهـا هـم أهـل  وأنَّ املرجِ
االختصاص. والتنبيه علـى أنَّ الشكَّ 
بقينا عىل احلكم األصيل،  يف حصوهلا يُ

. واهللا أعلم. ةُ مَ وهو احلُرْ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٤٣٩١٣)]

    

َطْهُي الَبْيِض اَملْسُلوِق َمَع َبيٍض فاِسٍد

احلميد ) ٢٥٩ [عبد  ئِل  سُ السؤال: 
بعض  بخطِّ  رأيت  له:  فقيل  الصائغ] 
البَـيْـض  عـن  سئـل  الشيـوخ -وقـد 
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ه  ـَّ - أن لِقَ مع آخر فاسدٍ لُوق إذا صُ املَصْ
لُـه. ورأيـت  ال يؤكـل، والصـواب أكْ
كَّى،  ذَ رادِ؛ فقيل: يُ طِّه: اختُلِفَ يف اجلَ بخَ
عند  التسمية  إلـى  حيتاج  هـذا  وعلـى 
كاة.  التذكية، وينـوي بام يقـع منـه الذَّ
يؤكـل  لـم  واملَيْتَـةُ  كَّـي  املُذَ بِخَ  طُ وإذا 
الرواية  وهذه  له،  املَيْتَةِ  قْي  لسَ املُذكَّي؛ 
لالختالف  ذلك؛  يُستحبُّ  وقد  فيه، 
ه ال  ـَّ فيه هل حيتـاج لذكاةٍ أم ال؟ وألن
رَ  دْ القِ أنَّ  أيضاً  وفيه  امليت.  منه  ينفكُّ 
؛  لُ تُؤكَ فال  ةُ  رادَ اجلَ فيه  فتسقطُ  يُطبَخُ 
ر  دْ القِ فـي  ما  ـلُ  ويؤكَ كِيتِها،  تَذْ لعدم 
الراجـح  فام  ساً،  نَجِ يكـون  وال  معهـا 
ةُ  نَشـْرَ ـا  إهنَّ فيها:  فقيل  فيهـا؟  عنـدك 
تني، أو  لِّ عـامٍ مرَّ هُ فـي كُ ُ وتٍ يَنرشُ حُ
كاةِ،  الذَّ نيَّة  إىل  فيحتاجُ  الربِّ  صيدِ  نْ  مِ
هيا أو  دِ لِها أو أَيْ جُ كَّى بقطع أَرْ وهل تُذَ
ها،  أْسِ رَ وزوال  لْق  احلَ يف  أو  تِها  نِحَ أَجْ

عىل القول بوجوب التذكية؟
 ، كِرَ اجلواب: القولُ يف البَيْضِ كام ذُ

يرشب  َّه  ألن لِه؛  أَكْ بعدم  القول  ووجه 
مِ  دَ لعَ لِهِ  بأكْ القول  ووجه  الفاسد،  من 
ـرَ البَيْضِ  هِ من األُخـر: أنَّ قِشْ بـِ ْ رشُ
ال تتحلَّـلُ أجزاؤه، بـل هو فـي يابـسٍ 
كاحلديد وشبهـه، إذا كان مـع غريه ال 
وهو  قُه،  يُصدِّ يانُ  والعَ معه،  ما  يدخله 
 ، لَ معه زعفرانٌ أو نيلٌ عِ لِقَ وجُ إذا صُ
فهو  دَ  جِ وُ فإنْ  بياضه؛  إىل  نظرُ  يُ ثمُّ 
 ، لُهُ يُداخِ فال  يوجدْ  لـم  وإنْ   ، لُهُ يُداخِ

ج اخلالف. فعليه يتخرَّ
[املعيار املعرب للونرشييس (٢٦/٢)]

   
اَألْكُل ِمْن َطَعاِم اَملُجوِس ِمْن َغْيِر اللُُّحوِم

٢٦٠ (: ئلَ السؤال: سمعتُ أمحدَ سُ
؟  ويسِّ لُ عند املجُ جُ لُ الرَّ يأكُ

من  لْ  يأكُ مل  ما  بأس،  ال  اجلواب: 
ر  كَ ذَ هم،  فواكِهِ من  لُ  يأكُ هم:  ورِ قُدُ

 . َّ يلَ بَ عَ هَ شيئاً أو أشياءَ ذَ
م؟  بْنُهُ : جُ قيل لهُ

ح  ِّ خصة فيه، ومل يُرصَ فذهب إىل الرُّ
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بــه.
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٤)]

   

ِني َوالنَّْوَرِة الذي  َأْكُل الطِّ
َعَلى الَوَرِق املَْأكوِل

ة) ٢٦١ رَ لُ النَّوْ السؤال: هل جيوزُ أَكْ
، وهو  نْدِ صارِ اهلِ قِ املَأْكولِ يف أَمْ رَ يف الوَ

التُّنْبول(١)؟
ــاب  (نِصَ فــي  نعــم؛  اجلـواب: 
أَكلَ  أنَّ   : احلُلْواينُّ رَ  كَ وذَ تِساب):  االحْ
فال،  وإالَّ   ، هُ يُكرَ  ُّ يَرضُ كانَ  إنْ  الطِّنيِ 
وإنْ كان يتناولُه قليالً، أو يفعلُه أحياناً 

ه.  رَ كْ ال يُ
شأنـه-:  اهللا  -أصلـحَ  بـدُ  العَ قـالَ 
ةِ  رِ لُ النَّوْ باحَ أَكْ ويُقاسُ علـى هذا أنْ يُ
َّه  ألن ؛  نْدِ اهلِ دِيارِ  يف  املَأْكولِ  قِ  رَ الوَ مع 
؛ نباتٌ  نْديُّ طِنيُ اهلِ (١)  التُّنْبُول أو التَّانْبول: هو اليَقْ
بقليل  ورقه  يمضغون  الفلفليَّة  ةِ  صيلَ الفَ من 
أفواههم،  يف  به  فينتفعون  وفوفل؛  كِلْسٍ  من 
بْغاً أمحر. انظر: تاج العروس  بِغُ األسنانَ صِ ويَصْ

(١٤٣/٢٨)، املعجم الوسيط (٨٩/١).

من  املطلوب  ضَ  رَ الغَ فإنَّ  ؛  نافعٌ قليلٌ 
وهو  ا،  وهنِ بِدُ حيصلُ  ال  املذكور  قِ  رَ الوَ
لَ عنه يف (خزانة  . انتهى. وقد نَقَ ةُ رَ احلُمْ

 . وايات)، و(جممع الربكات) أيضاً الرِّ
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٩-٣٨٠)].

   

َمْضُغ اللَُّبـــاِن

غِ مـا ) ٢٦٢ ضْ السؤال: مـا حكمُ مَ
يعرف بـ «اللُّبان» الذي يستعملُه اهلنود؟ 
قِ بعض األشجار مع  رَ وهو عبارة عن وَ
لُ  اتِ غري املعروفة، يتحوَّ بعض املُكرسَّ
إىل صبغة حـمراءَ داكنةٍ يف الفم، وهل 
بعض  إنَّ  حيث  ؟  ٌ رتِّ فَ مُ أو  رٌ  َدِّ خمُ هو 
ة واملؤذِّنني يستعملونه، ويتساءل  األئمَّ
حيث  من  املصلني  بعضُ  حكمه  عن 
جواز الصالة خلف هذا اإلمام أو املؤذن 

من عدمه.
ون  رهُ املختصُّ اجلواب: يف ضوء ما قرَّ
مضغ  عىل  األرضار  بعض  ترتب  من 
مادة «اللُّبان» املستعملة يف اهلند والبالد 
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املجاورة هلا؛ فإنَّ اهليئة تر كراهة مضغ 
األنفس  ة  صحَّ عىل  حفاظاً  املادَّة،  هذه 

ضها لألرضار. واهللا أعلم. من تعرُّ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٢٤٥/١٠)

   

َأْكُل َثَمِر َشَجٍر ُسِقَي ِمبَياِه اَملَجاِري

إلينــا ) ٢٦٣ مـت  تقـدَّ الســؤال: 
يعمل  بمرشوع  الرشكات   إحــد
وجعلها  املجاري  ميـاه  تدوير  علـى 
ة أخر، كام هو  مياهاً طبيعيَّة ١٠٠% مرَّ
تيِّب الرشكة، واستغالهلا  ح فـي كُ موضَّ
فـي عمليات ريِّ املزروعات من خالل 
وحدة صناعيَّة صغرية، وهي عبارة عن 
مياه  تطهري  عىل  يعمل  بيولوجي  جهاز 
للوحدة  بزيارة  قمنا  وقد  املجاري، 
ذة يف كلِّية الرتبية األساسيَّة بمنطقة  املُنفِّ

الشاميَّة. 
يف  النظام  هذا  جتربة  يتمَّ  أنْ   ونر
أي مسجدٍ من املساجد التي تصل إليها 

طريق  عن  انات  اخلزَّ بَّأ  عَ وتُ العذبة  املياه 
التناكر، وذلك بعد خماطبة إدارة اإلفتاء، 

واالستفسار عن النقطة التالية: 
هـل جيـوز أكلُ الثِّامرِ الناجتـة مـن 
 من هذه  وَ األشجار والنخيل التي تُرْ

ة؟ املياه املعاجلَ
 اجلواب: جيوز أكلُ الثامر الناجتة من 
املياه  هبذه  املرويَّة  والنخيل  األشجار 
طلقاً، ما مل يكن فيها أرضار صحيَّة،  مُ
دُّ تعيني ذلك ألهل االختصاص.  رَ ومَ

واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٤٠/١٠)]

   
َعاِم ملْصَلَحٍة َوْضُع الَكاُفوِر يف الطَّ

  السؤال: أحدُ اجلنودِ يقول: ) ٢٦٤
بوضع  يأمرون  املسؤولني  أنَّ  عَ  مِ سَ إنَّه 
مادَّة الكافور يف الطعام؛ وذلك لتخفيف 
الطاقة اجلنسيَّة لد اجلنود.  فام احلكم 

الرشعيُّ يف تعاطي هذه املادة؟
اجلواب: إنَّه ال بأس من وضع مادَّة 
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رضرٌ  هبا  يكن  مل  ما  الطعام  يف  الكافور 
ة املتعاطي. واهللا أعلم. عىل صحَّ

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٤٥/١٠)]

   

ِر بالَعْظِم كَّ َتْكريُر السُّ

ر ) ٢٦٥ كَّ السؤال: كانت مصانع السُّ
تستعني بالعظام املحروقة لتكريره؛ فهل 

ساً؟ ر نَجِ كَّ يكون السُّ
عَ مثـلُ هـذا السـؤال  فـِ اجلواب: رُ
إلـى مفتي مرص املرحوم الشيخ بكري 
الصديف سنة ١٣٢٥ هجرية؛ فأجاب:
ظْمَ إذا كان من ميتةٍ فهو طاهر  بأنَّ العَ
يف رواية، ما عدا ميتة الكلب واخلنزير.
 [فتاو دار اإلفتاء املرصية وفتاو جلنة 
الفتو باألزهر (رقم ١٤٣)]

   
ُر األَبْيُض املارُّ َعَلى  كَّ السُّ
الِعَظاِم َمْجُهوَلِة اَألْصِل

يْضُ املارُّ ) ٢٦٦ ر األبَ كَّ السؤال: السُّ

مُ  كَ عىل العظام املجهولة األصل، هل حيُ
عليه بالطهارة أم ال؟

العظام  عىل  املارُّ  رُ  كَّ السُّ اجلواب: 
املجهولة األصل فالشأنُ فيه الطهارة، 
أنَّ  علـى  لامء  العُ نَصَّ  وقـد  خصوصاً 
والكلب-  اخلنزير  -إالَّ  املَيْتَـةِ  ظـامَ  عِ
من  خالية  كانت  إذا  طاهرة،  رواية  يف 

سومة. واهللا تعاىل أعلم.  الدُّ
 جلنة الفتو دار اإلفتاء املرصية وفتاو فتاو]
باألزهر (رقم ٤١٣)] 

   
َأْكُل اُخلْبِز اَملْحُروِق

ـبـزِ ) ٢٦٧ ـلِ اخلُ السـؤال: فـي أَكْ
املَحروقِ هل جيوز أم ال؟

َفْ  لُ ما مل خيُ اجلواب: احلمدُ هللا؛ يُؤكَ
هُ إنْ  ؛ كاملوت واملرض، ويُكرَ منه رضرٌ
، واهللا تعاىل أعلم. ٌ َفْ منه رضرٌ بَنيِّ مل خيُ
[نوازل باز النوازل، للسجلاميس (٩٤١/٢)]
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اَألْكُل ِمْن ُسْؤِر الَفْأِر

٢٦٨ (. ةِ أْرَ رِ الفَ ؤْ السؤال: عن سُ
ةِ  ـأْرَ رُ الفَ ـؤْ اجلواب: احلمـدُ هللا؛ سُ
رِ أو يف  ؛ سواء كان ذلك يف التَّمْ يؤكلُ
نة): «وال بـأسَ  ، قال فـي (املدوَّ اخلُبْزِ
بضمِّ  ويَ  رُ  ،« ةِ ارَ الفَ رِ  ؤْ سُ نْ  مِ باخلُبْزِ 
منه،  لَتْ  أَكَ بْزٍ  خُ من  بقيَّتُها  أي  اخلاء، 
من  جنيَ  العَ به  أرادَ  تْحِ  بالفَ رواه  ومن 

بَتْ منه.                               ِ ماءٍ رشَ
[نوازل باز النوازل، للسجلاميس 
 [(٩١٤/٢-٩١٥)

   
يور والبهائم للسِّريك  شراُء ِسباِع الطُّ

وشراء  احليوانات املريضة طعامًا 
للحيوانات املفترسة

كٍ ) ٢٦٩ ريْ السؤال: أُدِيرُ مرشوعَ سِ
فيـه حيوانـات خمتلفـة، وأريـد معرفـة 

احلكم الرشعي فيام يأيت: 
... كنت أشرتي احلـامر املكسـورة 
ه الذي ال يقدر عىل العمل وأجعله  قوائمُ

اللُّحـوم،  آكِلَـة  للحيوانـات  طعامـاً 
أو  اء  الرشِّ ذلك  أنَّ  البعضُ  ي  نـِ َ ربَ فأَخْ
الرشعيَّة  ة  عَ املَنْفَ تِفاء  النْ ؛  جيوزُ ال  البَيْع 

...
أيِّ  اء  رشِ من  مانع  ال   ... اجلواب: 
لَ  عَ حيوانٍ سواء كان مريضاً أم ال؛ ليُجْ
ةِ اللُّحوم، برشط  طعاماً للحيوانات آكِلَ

ه قبل ذلك، واهللا أعلم.   بْحِ ذَ
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(١٣٤/٢٤-١٣٥)

 




فـــي  الفـتـاوى 
األشــربــة
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أوالً: اخلَْمر:
ُحكُم اَخلْمر وَدليلُـه 

٢٧٠ ( ، رِ مْ كمُ اخلَ السؤال: ما هو حُ
وما دليلُ حتريمه يف القرآن؟

له  م اهللا اإلنسـان وفضَّ اجلواب: كـرَّ
عىل سائر املخلوقات وأنعم عليه بنعمة 
إنَّ  إذ  للتكليف؛  مناطاً  وجعله  ل  قْ العَ
النافع  بني  والتمييز  اإلدراك  يمكن  به 
ري  بيـح، واخلـَ ـن والقَ ، واحلَسَ والضـارِّ

. ِّ والرشَّ
مقاصد الرشيعة  من  ل  قْ وحفظ العَ
اإلسالميَّة التي أطلـق عليهـا الفقهـاء 
الضـرورات اخلمـس؛ وهـي: حفـظ 
ل،  قْ ين، وحفظ النَّفْس، وحفظ العَ الدِّ

ض، وحفظ املَال. وحفظ العِرْ
ل وسالمته من  قْ وإذا كان حفظ العَ
م اإلسالم  رَّ بني هذه الرضورات فقد حَ
بُ  هِ ذْ لَّ ما يُ دات، وكُ واملُفسِ املُوبِقات 
ه من مطعوم أو مرشوب،  ل أو يفسدُ قْ العَ
املُفسـدات  املُـوبقـات  مـة  مـقدِّ وفـي 

ر، وقد ثبت  املُهلكات أمُّ اخلبائث اخلَمْ
ة  نـَّ والسُّ الكـريـم  بالقـرآن  حتريمهـا 

وباإلمجاع. 
ففي القرآن؛ قوله تعالـى: ﴿ جف 
حف خف مف حق مق جك 
حك خك لك مك جل حل 
خل مل هل خل مل  ىل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
يم جن  حن خن من 
ىن ين جهمه ىه يه جي ﴾
[املائدة: ٩٠-٩١]، تعبري القرآن يف هذه
اآليـة بقولـه:  ﴿ حل ﴾ آكـد فـي 
التحريم؛ ألنَّ هذا اللفظ دالٌّ رصاحةً 
مـور  علـى حتريـم االقـرتاب مـن اخلـُ

وجمالسها، فام بالك برشهبا!
وآله  عليه  اهللا  صىلَّ  قوله  نة  السُّ ويف 
حديث  من  مسلم  أخرجه  فيام  وسلَّم 
ابن عمر ريض اهللا عنهام أنَّ النبيَّ صىلَّ 
كِرٍ  سْ مُ لُّ  قال: (كُ وسلَّم  وآله  عليه  اهللا 
فرسَّ  وقد   ،( امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  وكُ  ، رٌ ـمْ خَ
عنه  اهللا  ريض  اخلطاب  بن  عمرُ  سيِّدنا 
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 .« بَهُ جَ حَ لَ وَ قْ ر العَ امَ ا: «ما خَ رَ بأهنَّ اخلَمْ
سبل  ورشحه  حجر  البن  املرام  (بلوغ 

السالم للصنعاين، ج ٤ ص ٤٧).
وانعقد إجـامع الصحابة علـى هذا 
أنَّ  وعىل  ر،  اخلَمْ حتريم  وعىل  التفسري، 

ار. كَ لَّة يف التحريم اإلسْ العِ
ـرِ آثـاراً  مْ هـذا وقـد ثبـت أنَّ للخَ
ة؛ إذ هي  ـَّ ي وأرضاراً جسيمة أدبيَّة ومادِّ
ل وإفساد اإلنسانيَّة  قْ تؤدِّي إىل زوال العَ
يَّته وكرامته، كام  مِ للشارب، وإهدار آدَ
تمعه،  وجمُ به  وأقارِ بأهلِه  عالقته  د  سِ تُفْ
ته،  يويَّ حَ عىل  وتقيض  شأنه،  من  طُّ  ُ وحتَ
لَل؛ ملا هلا من تأثري  وتُصيب اجلسم بالعِ
هذا  ومـع  بِد،  والكَ ة  دَ املَعِ علـى  ضارٍّ 
تلكاتـه،  ـب بأمـوال الشـارب وممُ هِ تُذْ
ب  ـرْ ـل وفسـد بشُ قْ تَـلَّ العَ ومتـى اخْ
لَة شارهبا بربِّه،  ات انقطعت صِ كِرَ املُسْ
ا تُورِث قسوة  وابتعد عن عبادته؛ ألهنَّ
ر  ـس، فـال يتذكَّ نِّـس النَّفْ القلـب، وتُدَ

رته. عظمة اهللا وقُدْ
ك باهللا،  نْواً للرشِّ ر صِ هلذا كانت اخلَمْ

ساً من عمل الشيطان؛ كام وصفها  جْ ورِ
القرآن الكريم يف تلك اآلية. 

القـول  يستمعـون  ن  ممـَّ اهللا  جعلنـا 
فيتَّبعـون أحسنه. واهللا سبحانه وتعالـى 

أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ١٩٨٦)]

  

حقيقُة اَخلْمر وُحْكُمها
مُ اإلسالم يف) ٢٧١ كْ السؤال: ما حُ

ر؟  مْ دُّ شـارب اخلَ ر؟ ومـا هـو حَ مْ اخلَ
ار  دٍّ جيوز لغري املسلمني االجتِّ وإىل أيِّ حَ
رؤوس  عىل  للمسلمني  وبيعها  فيها، 
باملعروف  األمر  حدُّ  هو  وما  األشهاد؟ 

والنهي عن املنكر؟
سلـمٍ  مُ فـي  فضيلتكـم  قـول  ومـا 
رأ إذ  يـن؛  بالـدِّ االستـهتـار  ه  أسـاءَ

تَحُ أمـام املساجـد، فدعـا  فْ احلانـات تُ
املسلمني إلـى العمل علـى إغالقهـا، 
ـة فـي  مَّ ـر بيعهـا علـى أهـل الذِّ وقَصْ

أحيائهم؟ ولفضيلتكم أكرم الثواب.
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نا علـى هذا السؤال  اجلواب: اطَّلَعْ
ونفيد بام يأيت :

ر  عن املسألة األُولـى: إنَّ حكم اخلَمْ
ة،  مَ رْ فـي الرشيعة اإلسالميَّـة هـو احلـُ

ة.  نـَّ وذلك ثابت بالكتـاب والسُّ
ا الكتاب فقول اهللا تعاىل: ﴿ جف  أمَّ
حف خف مف حق مق جك 
حك خك لك مك جل حل 
خل مل هل خل مل ىل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
يم جن  حن خن من 
ىن ين جهمه ىه يه جي ﴾

[املائدة: ٩٠-٩١]. 
الة  الصَّ عليه  فقولـه  ة؛  نـَّ السُّ ـا  وأمَّ
رٍ  ْ مخَ لُّ  كُ وَ  ، ْرٌ مخَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ الم:  والسَّ
) رواه أبـو داود واإلمام أحـمد،  امٌ رَ حَ
ورو عبد اهللا بـن عمـر أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ا،  اقِيَهَ سَ َا، وَ هبَ ارِ شَ ، وَ رَ مْ نَ اهللاُ اخلَ قال: (لَعَ
ا،  هَ َ تَرصِ عْ مُ ا،وَ هَ َ ارصِ عَ ا، وَ هَ بْتَاعَ مُ ا، وَ هَ ائِعَ بَ وَ
) رواه أبو داود.  ولَةَ إِلَيْهِ مُ املَحْ ا، وَ هَ لَ امِ حَ وَ
إلـى غـري ذلك من األحاديث الكثرية 

ر. الواردة يف حتريم اخلَمْ
نِي): «وثبت  امة فـي (املُغْ دَ قال ابن قُ
ر بأخبار تبلغ  عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حتريم اخلَمْ

بَةَ التَّواتُر». تْ بمجموعها رُ
ل  قْ رَ العَ امَ كرٍ خَ سْ ر: كلُّ مُ هذا واخلَمْ
ر يتناول كلَّ رشاب  ه؛ فاسم اخلَمْ َ رتَ وسَ
من  أو  نَبِ  العِ من  أكان  سواء  ؛  كِرٍ سْ مُ
غريه، وهذا ما عليه مجهور الفقهاء وأهل 
احلديث مجيعاً، ويدلُّ عىل ذلك ما جاء 
يف البخاري عن ابن عمر ريض اهللا عنهام 
ىلَ  عَ نْهُ  عَ اهللاُ   َ يضِ رَ رُ  مَ عُ طَبَ  (خَ قال: 
لَ  زَ نَ دْ  قَ هُ  إِنَّ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ  ِ نْربَ مِ
 : يَاءَ أَشْ ةِ  ْسَ مخَ نْ  مِ يَ  هِ وَ  ، رِ مْ اخلَ يمُ  رِ ْ حتَ
 ، عِـريِ الشَّ ، وَ نْطَـةِ احلِ ، وَ ـرِ التَّمْ ، وَ العِنَبِ

 .( لَ قْ رَ العَ امَ ا خَ : مَ رُ مْ اخلَ ، وَ لِ العَسَ وَ
وما رواه البخاري عن أنس بن مالك 
ـا  قِـي أَبَ نْتُ أَسْ ريض اهللا عنه قال: (كُ
نْ  مِ عْبٍ  كَ بْنَ  يَّ  ـَ أُب وَ ةَ  لْحَ طَ ا  أَبَ وَ ةَ  بَيْدَ عُ
: إِنَّ  الَ قَ مْ آتٍ فَ هُ اءَ ، فَجَ ْرٍ متَ وٍ وَ هْ يخِ زَ فَضِ
مْ  : قُ ةَ لْحَ الَ أَبُو طَ قَ ، فَ تْ مَ رِّ دْ حُ رَ قَ مْ اخلَ
يخُ  ضِ ا)، والفَ تُهَ قْ رَ أَهْ ا، فَ هَ قْ رِ أَهْ ا أَنَسُ فَ يَ
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خَ  دَ شَ إذا   ِ للبُرسْ اسم  عظيم-:  -بوزن 
. بَذَ ونَ

اهلاء  وسكون  اي  الزَّ وُ -بفتح  هْ والزَّ
أو  رُّ  ْمَ حيَ الذي   ُ البُرسْ هو  واو-:  بعدمها 

. رُّ قبل أنْ يرتَطَّبَ فَ يَصْ
قال: أيضاً  أنس  عن  البخاري  ويف 

ـمْ  يهِ قِ أَسْ ـيِّ  احلَ لَـى  عَ امً  ائـِ قَ تُ  نـْ (كُ
يخَ  ضِ نا- الفَ مْ سِ هُ رُ غَ ا أَصْ أَنَ تِي وَ ومَ مُ -عُ
ا،  ئْهَ فِ أَكْ الُوا:  قَ فَ  ، رُ مْ اخلَ تِ  مَ رِّ حُ  : يلَ قِ فَ

ا).  َ أْهتُ فَ كَ فَ
بن  أنسَ  أنَّ  اهللا  عبد  بن  بكر  وعن 
 ، ـتْ مَ رِّ حُ ـرَ  مْ اخلَ (أَنَّ  ـم  ثهُ حدَّ مالكٍ 
)، إىل آخر  رُ التَّمْ ُ وَ ئِذٍ البُرسْ مَ وْ رُ يَ مْ اخلَ وَ

ما جاء يف البخاري.
وما أحسن ما نقله احلافظ ابن حجر 
قولـه: «األحاديث  من  رطبي  القُ عـن 
تها  الواردة عن أنس وغريه علـى صحَّ
الكـوفيِّـني  مذهـب  لُ  بْطـِ تُ وكثرهتـا 
مـن  إالَّ  يكون  ال  ر  اخلَمْ بـأنَّ  القائلني 
ى  يُسمَّ ال  ه  غريِ نْ  مِ كان  وما  نَب،  العِ
وهو  ر،  اخلَمْ اسم  يتناوله  وال  راً،  ـمْ خَ

ة  نـَّ وللسُّ ب،  ـرَ العَ ـةِ  للُغَ الِفٌ  خمٌ قولٌ 
م ملا نزل  الصحيحـة، وللصحابة؛ ألهنَّ
ر فهموا من األمر باجتناب  حتريم اخلَمْ
قوا  رِّ فَ يُ ولـم   ، كِرٍ سْ مُ كلِّ  حتريم  ر  اخلَمْ
من  ذُ  تَّخَ يُ وما  نَبِ  العِ من  ذُ  تَّخَ يُ ما  بني 
موا كلَّ ما  وا بينهام، وحرَّ وَّ غريه، بل سَ
لوا،  صَ تَفْ كِرُ نوعه، ومل يتوقَّفوا وال اسْ يُسْ
بل  ذلك،  من  يشء  عليهم  كِلْ  يُشْ ومل 
غـري  مـن  كان  ما  إتالف  إلـى  بادروا 
نَب، وهـم أهـلُ اللِّسـان،  عصـري العِ
تِهم نزل القرآن... فلو كان عندهم  وبلُغَ
حتَّـى  اإلراقة  عـن  لتوقَّفوا  دٌ  تردُّ فيـه 
ـقـوا  يستـكشفـوا ويستفصلـوا ويتحقَّ
ر عندهم من النهي  التحريم؛ ملا كان تقرَّ
عن إضاعة املال، فلامَّ مل يفعلوا، وبادروا 
م فهموا التحريم  نا أهنَّ لِمْ إىل اإلتالف عَ
نصا، فصار القائل بالتفريق سالكاً غري 
بةُ  طْ خُ ذلك  إلـى  انضاف  ثمَّ  سبيلهم. 
لَ  عَ جَ ممَّن  ذلك -وهو  يوافق  بام  عمر 
وسمعه  بِه-،  لْ وقَ لِسانِه  عىل  احلقَّ  اهللا 
أحدٍ  عن  لْ  نقَ يُ فلم  وغريهم  الصحابة 
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منهم إنكار ذلك.
ْراً  مخَ يسمى  ذلك  كل  أنَّ  ثبت  وإذا 
ثبتت  وقـد  وكثريه،  قليله  حتريـم  لزم 
ثـمَّ  ذلك،  فـي  الصحيحة  األحاديث 

ها. رَ كَ ذَ
ا األحاديث عن الصحابة  قال: وأمَّ
يصحُّ  فال  املُخالِف  هبا  ك  متسَّ التي 
منهـا يشء علـى مـا قـال عبد اهللا بـن 
املبارك وأحـمد وغريهم، وعىل تقدير 
ثبوت يشء منها فهو حممولٌ عىل نقيع 
دِّ  بيب أو التمر من قبل أن يدخل حَ الزَّ

كار؛ مجعاً بني األحاديث» ا.هـ. اإلسْ
وقد قال أبو بكر بن العريب يف كتابه 
تعالـى:  قوله  عند  القـرآن)  (أحكام 
﴿خص مص جض  حضخض﴾ [البقرة:
لِـذٍّ  مُ شـراب  ـلُّ  كُ ـر  اخلَمْ ٢١٩]: «إنَّ 

ة. . قاله أهل املدينة وأهل مكَّ بٍ طْرِ مُ
ليس  بأحاديث  حنيفة  أبو  وتعلَّق 
رشح  يف  ذكرناها  ة  مَّ أَزِ وال  طُمٌ  خُ هلا 
األحاديث ومسائل اخلالف، فال يلتفت 

إليها» أ.هـ. 

ة أنَّ أنساً  والصحيح ما رو األئمَّ
ا  مَ وَ تْ  مَ رِّ حُ مَ  وْ يَ رُ  مْ اخلَ تِ  مَ رِّ (حُ قال: 
ةُ  امَّ عَ ، وَ لِيلٌ نَابِ إِالَّ قَ رَ األَعْ ـمْ ينَةِ خَ بِاملَدِ
جه البخاري. ) خرَّ رُ التَّمْ ُ وَ ها البُرسْ رِ ـمْ خَ
ة عىل رواية أنَّ الصحابة واتَّفق األئمَّ
ر مل يكن عندهم يومئذ تِ اخلَمْ مَ رِّ إذ ْحُ
ر ـمْ ، وإنَّام كانوا يرشبون خَ نَبٍ ر عِ ـمْ خَ
ُم وبادروا باالمتثال؛  النَّبيذ، فكرسوا دِناهنَ
ْر. إىل آخر  العتقادهم بأنَّ كلَّ ذلك مخَ

ما قال.
مة رَّ ر املُحَ ومجلةُ القول: أنَّ اسم اخلَمْ
فـي الرشيعـة اإلسالميَّـة يتنـاول كـلَّ 
اللُّغويَّة  احلقيقة  سبيل  عىل  ا  إمَّ  ، كِرٍ سْ مُ
أو علـى سبيل احلقيقـة الرشعيَّـة، بأنْ 
لَها من نوع خاصٍّ من  قَ يكون الشارع نَ
كِر إىل مفهومٍ يتناول مجيع  اب املُسْ الرشَّ

كِر. اب املُسْ أنواع الرشَّ
طْلَقُ ر ال يُ ضِ أنَّ اسم اخلَمْ وعلـى فَرْ

كِـر؛  سْ مُ ـراب  شَ كـلِّ  علـى  حقيقـةً 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن  املستفيضة  فالنصوص 
قاطعةٌ  واملَسانِيد  نَن  والسُّ حاح  الصِّ يف 
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كِر، ولوال خشية  سْ لَّ مُ م كُ رَّ بأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص حَ
اإلطالة لذكرنا هذه النصوص.

فلريجع  عليها  االطِّالع  شاء  ومن 
األرشبة  باب  أو  األحاديث،  كتب  إىل 
 ابع من (فتاو اب، اجلزء الرَّ دِّ الرشَّ وحَ
ذكر  فقد  تيمية)؛  ابن  اإلسالم  شيخ 
رمحه اهللا كثرياً من هذه األحاديث، ثمَّ 
لامء أنَّ النَّبيذ  قال: «فمن اعتقد من العُ
كِراً -يعني  سْ صَ فيه يكون مُ خِّ الذي رُ
ح، ونحو ذلك-  مْ ل والقَ سَ من نبيذ العَ
كِر  يُسْ مل  ما  منه  يتناول  أنْ  باح  يُ فقال: 

فقد أخطأ.
فوا أنَّ الذي  رَ لامء فعَ ا مجاهري العُ وأمَّ
، وهذا القول  كِرُ أباحه هو الذي ال يُسْ

هو الصحيح يف النصِّ والقياس. 
ا النصُّ فاألحاديث كثرية فيه. أمَّ

ا القياس؛ فألنَّ جـميع األرشبة  وأمَّ
كِر،  ة متساويـة فـي كوهنـا تُسْ كِـرَ املُسْ
واملفسدة املوجودة يف هذا موجودةٌ يف 
ق بني املتامثلني،  رِّ فَ هذا، واهللا تعاىل ال يُ
ل  ـدْ ويـة بني هـذا وهـذا مـن العَ والتَّسْ

كِرٍ  سْ مُ لَّ  كُ أنَّ  فتبنيَّ   ، ِّ اجلَيلِ والقياس 
 ، رامٌ ة حَ كِرَ يشة املُسْ ام. واحلَشِ رَ ر حَ ـمْ خَ
فـقـد  منهـا  كِـرَ  املُسْ اسـتحـلَّ  ومـن 

ـر» ا.هـ. فَ كَ
وجاء فـي (تفسري األلويس) -عند 
جض   مص  ﴿خص  تعالـى:  قولـه 
بـعـد   [٢١٩ [البقـرة:  اآليـة  حضخض﴾ 
ه: «وعندي أنَّ احلقَّ الذي  كالم- ما نَصُّ
ذَ دول عنه أنَّ الرشاب املتَّخَ ال ينبغي العُ

اسمٍ  وبأيِّ  كان،  كيف  العِنَب  عدا  ممَّا 
نْ لـم  كِرُ مَ ي، متى كان بحيث يُسْ مِّ سُ
ـدُّ  وحيُ ككثريه،  وقليلُـه  ام،  رَ حَ ده  وَّ يتعَ
عُ طالقُه، ونجاسته غليظة. قَ شاربُه، ويَ
ئِلَ  ه ملسو هيلع هللا ىلص سُ وفـي (الصحيحني): أنـَّ
ل- فقال:  سَ عن النَّقيع -وهو نبيذ العَ
 ورو ،( امٌ رَ وَ حَ هُ رَ فَ كَ ابٍ أَسْ َ لُّ رشَ (كُ
لِّ  نْ كُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ أبو داود: (هنَ
ـرَ  كَ ـا أَسْ : (مَ )، وصـحَّ ٍ فـرتِّ كِرٍ ومُ سْ مُ
)، ويف حديث آخر: امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ كَ
قُ -مكيالٌ يسع ستة عرش  رَ رَ الفَ كَ ا أَسْ (مَ
 ،( امٌ رَ حَ نْهُ  مِ فِّ  الكَ ءُ  لْ مِ فَ نْهُ  مِ  - طْالً رِ
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إىل  ذلك»،  عىل  متضافرة  واألحاديث 
 ... . آخر ما قال األَلُويسِ

احلقَّ  أنَّ  جليا  يتبنيَّ  كلّه  ذكرنا  وممَّا 
يف  ه  وكثريُ قليلُه  رام،  حَ كِرٍ  سْ مُ كلَّ  أنَّ 

ذلك سواء.
ومن هنا كانت الفتو يف مذهب أيب 

د القائل بذلك. حنيفة عىل رأي حممَّ
شارب  دَّ  حَ أنَّ  الثانية:  املسألة  عن 
، ولكنَّ الفقهاء اختلفوا  ر هو اجلَلْدُ اخلَمْ
يف مقداره؛ فذهب أبو حنيفة وأصحابه 

لْدة. إىل أنَّه ثامنون جَ
أنَّـه  إلـى  الشافعـيُّ  اإلمامُ  وذهب 

ة.  لْدَ أربعـون جَ
قال  روايتان؛  أحـمد  اإلمام  وعـن 
ه: «وهبذا  نِي) ما نصُّ ابن قُدامة يف (املُغْ
ومن  حنيفة  وأبو  والثوريُّ  مالك  قال 
ي  وِ رُ فإنَّه  الصحابة؛  إلمجاع  تبعهم؛ 
ر،  اخلَمْ دِّ  حَ يف  الناس  استشار  عمرَ  أنَّ 
هُ  لْ عَ ف: (اجْ وْ فقال عبد الرحـمن بن عَ
رُ  مَ عُ بَ  َ فَرضَ  ، نِنيَ امَ ثَ ودِ  دُ احلُ فِّ  أَخَ كَ
ةَ  بَيْدَ ي عُ أَبـِ الِدٍ وَ تَبَ بِهِ إِىلَ خَ كَ ، وَ نِنيَ امَ ثَ

.( امِ بِالشَّ
ة:  ورَ لِـيا قـال فـي املَشُ وروي أنَّ عَ
  ـذَ هَ ا  إِذَ وَ  ، ـذَ هَ رَ  كـِ سَ ا  إِذَ ـهُ  (إِنَّ
 ي) رو ِ ـرتَ ـدَّ املُفْ وا حَ ـدُّ َ؛ فَحُ ـرتَ افْ
ذلك اجلوزجاين والدارقطني وغريمها.
أربعون،  احلَدَّ  أنَّ  الثانية:  والرواية 
ـرٍ مـن احلنابلة،  وهـو اختيـار أبـي بَكْ
لَد  جَ عليا  ألنَّ  الشافعي؛  ومذهب 
دَ  لَ الوليد بن [عقبة] أربعني، ثمَّ قال: (جَ
 ، بَعِنيَ أَرْ رٍ  بَكْ أَبُو  وَ  ، بَعِنيَ أَرْ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
بُّ  أَحَ ا  ذَ هَ وَ نَّة،  سُ لٌّ  كُ وَ  ، نِنيَ امَ ثَ رُ  مَ عُ وَ

) رواه مسلم. َّ إِيلَ
اهللاِ  ولُ  سُ رَ يَ  قـال: (أُتـِ أنسٍ  وعن 
ـهُ  بَ َ فَرضَ رَ  مْ اخلَ بَ  ِ رشَ ـدْ  قَ ـلٍ  جُ بِرَ ملسو هيلع هللا ىلص 
بِهِ  يَ  أُتـِ مَّ  ثُ  ، بَعِنيَ أَرْ نْ  مِ واً  نَحْ الِ  بِالنِّعَ
بِهِ  يَ  أُتـِ مَّ  ثُ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ نَعَ  فَصَ رٍ  بَكْ أَبُو 
الَ  قَ . فَ ودِ دُ ارَ النَّاسَ يفِ احلُ تَشَ اسْ رُ فَ مَ عُ
هُ  بَ َ ؛ فَرضَ نُونَ امَ ودِ ثَ دُ لُّ احلُ : أَقَ فٍ وْ ابْنُ عَ
ةٌ جَّ ) متَّفق عليه. وفعل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حُ رُ مَ عُ

ينعقدُ  وال  غريه،  بفعل  ه  كُ رْ تَ جيوز  ال 
اإلمجاع علـى ما خالف فعل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص
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ل مَ ٍّ ريض اهللا عنهام، فتُحْ يلِ وأيب بكرٍ وعَ
جيوز  تعزيرٌ  ا  أهنَّ عىل  رَ  مَ عُ من  الزيادة 
عبـارة  انتهت  اإلمـام».  رآه  إذا  لُها  فِعْ

(املُغني). 
والظاهر لنا وجاهة القول بأنَّ احلَدَّ 
إقامـة  مـع  ر  يُعزِّ أن  ولإلمام  أربعون، 

احلَدِّ بام يراه أصلح.
قيمُ احلَدَّ إنَّام هو اإلمام  هذا؛ ومن يُ

ه اإلمام ذلك. أو من والَّ
متكني  جيوز  ال  الثالثة:  املسألة  عن 
ور ظاهراً يف  غري املسلمني من بيع اخلُمُ
ر  أمصار املسلمني، ألنَّ إظهار بيع اخلَمْ

ون من ذلك. نَعُ ق، فيُمْ سْ إظهارٌ للفِ
ـر بعضهم  نعم؛ هلم أن يبيعـوا اخلَمْ

ا. لبعض رسِ
ر ار باخلَمْ وعىل اجلملة: ال جيوز االجتِّ
رؤوس  علـى  املسلمني  أمصار  فـي 
(البدائع  من  هذا  يؤخذ  كام  األشهاد؛ 
صفحة ١١٣ من اجلزء السابع)، ومن 
فـي  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ   فتاو)

باب األرشبة من اجلزء الرابع).

أوجب  من  إنَّ  الرابعة:  املسألة  عن 
الواجبات األمر باملعروف والنهى عن 
الكريم  بالكتاب  ثابت  وذلك  املنكر، 
نَّة؛ قال اهللا تعالـى: ﴿ ىل يل والسُّ
نن  من  زن  رن  مم  ام 
ىن ين ٰىري زي مي ني﴾
[آل عمران: ١٠٤] ،  وقال تعاىل: ﴿ جغ
جك  مق  حق   مف  حفخف  جف  مغ 
حكخك﴾  [املائدة: ٢]، ومعنى التعاون

رِّ والتَّقـو: احلثُّ عليهـام،  علـى البـِ
 ِّ بُل الرشَّ ق اخلري، وسدُّ سُ وتسهيل طُرُ

والعدوان بحسب اإلمكان.
وقـد رو مسلم عـن أبـي سعيدٍ 
سمعت  قال:  عنه  اهللا  ريض  ريِّ  اخلُدْ
مْ  نْكُ أَ مِ نْ رَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (مَ
 ، تَطِعْ سْ يَ  ْ ملَ إِنْ  فَ هِ،  بِيَدِ هُ  ْ ريِّ يُغَ لْ فَ راً  نْكَ مُ
لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ  ْ ملَ إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ
)، ورو الرتمذيُّ عن  نِ يامَ عَفُ اإلِ أَضْ
ذيفة ريض اهللا عنه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  حُ
وفِ  رُ بِاملَعْ نَّ  رُ لَتَأْمُ هِ  بِيَدِ يسِ  نَفْ ي  الَّذِ (وَ
نَّ اهللاُ أَنْ  كَ ، أَوْ لَيُوشِ رِ نْ املُنْكَ نَّ عَ وُ لَتَنْهَ وَ
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)، إىل غري ذلك  نْهُ اباً مِ قَ مْ عِ يْكُ لَ بْعَثَ عَ يَ
من اآليات واألحاديث املتضافرة عىل 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  وجوب 
لامء رشوط األمر  ل العُ املنكر، وقد فصَّ
وبيَّنوا  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

حدود ذلك.
وأحسن من كتب يف هذا املوضوع 
ـة اإلسالم  جَّ -علـى ما رأينـا- هو حُ
الغزايل؛ (فـي اجلزء الثانـي من كتاب 
إحياء علوم الدين)، فقد أطال رحـمه 
هذا  ورشح  ذلك،  يف  القول  تعاىل  اهللا 
نـا  . والذي هيمُّ املوضـوع رشحاً وافيـاً
فـي اإلجابة عن هذا السؤال هـو مـا 
راهنة  املعصية  كانت  إذا  أنَّه  من  ذكره 
وصاحبهـا مبارش هلـا؛ كلبسـه احلرير، 
ر، فإبطال هذه  مْ وإمساكـه العود واخلـَ
لـم  ما  يمكن  ما  لِّ  بكُ واجبٌ  املعصية 
مثلها،  أو  منها  شَ  أفْحَ معصيةٍ  إىل  يؤدِّ 
عيَّـة. فهـذا  وذلك يثبتُ لآلحـاد والرَّ
رصيح يف أنَّ النهي عن املنكر إنَّام يكون 
رٌ أعظم  نْكَ إذا مل يرتتَّب عىل هذا النهي مُ

من هذا املُنكر ومفسدةٌ أشدُّ من مفسدة 
أالَّ  ينبغي  الذي  وهذا هو  املُنكر.  فِعْل 

يكون فيه خالف.
يِّم يف (أعالم  ق ابن القَ وقد قال املحقِّ
املوقِّعني من اجلزء الثالث) فـي مبحث 
تغريُّ  بحسب  واختالفها   الفتو تغريُّ 
األزمنـة واألمكنـة واألحـوال والنيِّات 
ه: «فإنكار  والعوائد -بعد كالم- ما نَصُّ

املنكر أربع درجات: 
ه. األوىل: أن يزول وخيْلُفه ضدُّ

ملته. لْ بجُ زُ لَّ وإن مل يَ قِ الثانية: أن يَ
الثالثة: أن خيْلُفه ما هو مثله.

ْلُفه ما هو رشٌّ منه. الرابعة: أن خيَ
يـان مرشوعتان،  رجتـان األُولَ فالدَّ
ابعـة  والرَّ اجتهـاد،  موضـع  والثالثـةُ 

مة. اهـ.   رَّ حمُ
وحينئذٍ ال جيوز األمر باملعروف وال

النهي عن املنكر إذا ترتَّب علـى ذلك 
ك  تَرْ مـن  أعظـمُ  ـرٌّ  وشَ ـدُّ  أشَ ةٌ  دَ سَ فْ مَ

املعروف وفِعْل املنكر».
املسلم  كان  إذا  أنَّه  لَم  عْ يُ هذا  ومن 
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 رأ إذْ  ين  بالدِّ االستهتار  ه  ساءَ الذي 
آخره  إىل  املساجد  أمام  فتَحُ  تُ احلانات 
إغالق  علـى  العمل  إىل  املسلمني  دعا 
عليها  يرتتَّب  ال  بطريقة  احلانات  هذه 
دعاهم  بأنْ  أكرب؛  فتنةٌ  وال  أعظم،  رشٌّ 
إىل مطالبة أُولـي األمر بمنع فتح هذه 
سائر  ومنع  ر،  باخلَمْ ار  واالجتِّ احلانات 
ة فأماتت  ت يف األُمَّ املنكرات التي فَشَ
ـول  قُ العُ علـى  تْ  وأفسـدَ  ، لُـوبَ القُ
النـاس  مـن  كثـريٌ  فأصبـح  هـا،  إدراكَ
ويستقبـحـون  القبيـح  يستـحسنـون 
التَّمـييز  ة  قـوَّ منهم  ت  دَ وفُقِ احلسن، 
 ، والضارِّ والنافع   ، والشـرِّ اخلـري  بني 
ن والقبيح، كان هذا املسلمُ ومن  واحلَسَ
عىل  واجب  هو  ما  وا  أدَّ قد  معه  يقوم 

حسب استطاعتهم.
هذا  بإزالـة  بأنفسهم  قامـوا  إذا  ا  أمَّ
املنكر، وتغيريه بأيدهيم، وكان هذا ممَّا 
ة أعظم من  ٌّ لألُمَّ يرتتَّب عليه فتنةٌ ورشَ
ر، فذلك ممَّا ال جيوز فعله،  ار باخلَمْ االجتِّ
مـن  عليه  يرتتَّب  ملا  ؛  حمظـورٌ هـو  بل 

، كام قدمنا. دِ واملَضارِّ املَفاسِ
اهللا  رمحه  حنيفة  أبو  ذهب  وقد  هذا 
علـى  هو  إنَّام  باليد  املنكر  تغيري  أنَّ  إىل 
ام، والتغيري باللِّسان عىل  اء واحلُكَّ رَ األُمَ
؛  وامِّ لْب علـى العَ لامء، والتغيري بالقَ العُ
ذهاباً منـه إلـى أنَّ التغيري باليد يعتمد 
رة لغـري األُمـراء ـدْ رة، وأنَّـه ال قُ دْ القُ

واحلكام.
مْ  نْكُ مِ  َأ رَ ـنْ  حـديث: (مَ ولكـن 
، ...) إلـى آخره،   هِ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ ـراً فَ نْكَ مُ
مة الربكوي- فـي  نصٌّ -كام قال العالَّ
كون الوجوب عىل هذا الرتتيب علـى 
لامء  العُ أكثر  قولُ  وهو   ، شخصٍ كلِّ 

.وهو املختارُ للفتو
- يَّد -كام قلنا سابقاً قَ غري أنَّ األمر مُ

أعظم  رشٌّ  ذلك  عىل  يرتتَّب  مل  إذا  بام 
ومفسدةٌ أكرب. 

الشــريعة  أنَّ  القـول:  وخــالصة 
ابـن  ـق  املحقِّ قـال  -كـام  اإلسـالميَّة 
م  كَ يِّـم-: مبناها وأساسـها عـىل احلِ القَ
ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، وهي 
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لُّها  لُّها، ومصالح كُ لُّها، ورمحةٌ كُ ل كُ دْ عَ
لُّها. كُ وحكمـةٌ 

ل إىل  دْ فكلُّ مسألةٍ خرجت عن العَ
ها، وعن  دِّ ر، وعن الرحـمة إىل ضِ اجلَوْ
املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل 

العبث، فليست من الرشيعة.
تْ بيشءٍ فإنَّام تأمرُ به ملا فيه  رَ فإذا أَمَ
َتْ عنه  وإذا هنَ اجحة،  املصلحة الرَّ من 
املفسدة  مـن  بـه  ملـا  عنـه  تنهـى  فـإنَّام 

اجحة. الرَّ
قواعد  يتَّبع  أنْ  حينئذٍ  املسلم  فعىل 
اهللا،  إىل  دعوته  يف  كيامً  حَ فيكون  دِينه؛ 

ويف أمره باملعروف وهنيه عن املنكر.
هذا ما ظهر لنا واهللا سبحانه وتعاىل 

أعلم
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(١٥٦٧/٤-١٥٧٤)

   
َمناُط َتْحرِمي اَخلْمِر 

ريـم ) ٢٧٢ ْ نـاطُ حتَ السؤال: [مـا مَ
ر؟] مْ اخلَ

نـاطُ التحريم فـي مثـل  اجلواب: مَ
كانـت  إذا  ـه  مُ دَ وعَ املرشوبـات  هـذه 
ةً، كانت مـن األشيـاء  فرتِّ كِرةً أو مُ سْ مُ
َى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص [عن] تناوهلا،  التي هنَ
ر يف التحريم،  كم اخلَمْ ها حُ كمُ وكان حُ
م كثريها، رو أبو  رُ م قليلها كام حيَ رُ وحيَ
ة ريض اهللا عنها قالت:  لَمَ داود عن أمِّ سَ
كِرٍ  سْ مُ لِّ  كُ ـنْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ َى  (هنَ

 .( ٍ رتِّ فَ مُ وَ
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أنَّ  عمر  ابن  وعن 
 ( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ ، وكُ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ لُّ مُ (كُ
رواه اجلامعة إالَّ البخاري وابن ماجه، 
رٍ  ْ لُّ مخَ كُ ، وَ ْرٌ كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ ويف رواية: (كُ
) وعن النعامن بن بشري قال: قال امٌ رَ حَ
راً، ـمْ نْطَةِ خَ نَ احلِ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ مِ
راً، ـمْ نَبِ خَ نَ العِ مِ راً، وَ ـمْ عِريِ خَ نَ الشَّ مِ وَ

 ( راً ـمْ لِ خَ نَ العَسَ مِ راً، وَ ـمْ رِ خَ نَ التَّمْ مِ وَ
رواه اخلمسة إالَّ النَّسائي، زاد أحـمد 
)؛  كِرٍ سْ لِّ مُ نْ كُ َى عَ أَنَا أَهنْ وأبو داود: (وَ
فـالبـرية والبُوظـة ومـا شـاهبهـا مـن 
 ، رامٌ رات مجيعهـا حَ دِّ كِرات واملُخَ املُسْ
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هلا أسامء  الناس  ذ  اختَّ وإن  رٌ  ـمْ خَ وهي 
ر، وهذا رسول اهللا  أخر غري اسم اخلَمْ
يرويه  فيام  فيقول  ذلك  عن  ثنا  دِّ حيُ ملسو هيلع هللا ىلص 
امِت ريض اهللا عنه قال:  ة بن الصَّ بادَ عُ
ةٌ  ائِفَ لَّنَّ طَ تَحِ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (لَتَسْ
 ،( اهُ إِيَّ َا  وهنَ مُّ يُسَ مٍ  بِاسْ رَ  مْ اخلَ تِي  أُمَّ نْ  مِ
رواه أمحد وابن ماجه، وعن أيب أُمامة 
ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
بَ  َ تَّى تَرشْ األَيَّامُ حَ يَايلِ وَ بُ اللَّ هَ (الَ تَذْ
 ِ ريْ بِغَ َا  وهنَ مُّ يُسَ  ، رَ مْ اخلَ تِي  أُمَّ نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ

ا). هَ مِ اسْ
سواء  كالكثري  التحريم  يف  والقليل 
عنهام  اهللا  ريض  عمر  ابن  فعن  بسواء، 
هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  (مَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن 
)، وعـن عائشـة ريض اهللا امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ فَ
لُّ عنها قالت: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ

 ، نْهُ قُ مِ رَ ـرَ الفَ كَ ا أَسْ مَ ، وَ امٌ ـرَ كِرٍ حَ سْ مُ
رواية  وفـي   ،( امٌ رَ حَ نْه  مِ فِّ  الكَ ءُ  لْ مِ فَ
،( امٌ رَ نْهُ حَ األُوقِيَّةُ مِ اإلمام أمحد بلفظ: (فَ

 .( امٌ ـرَ نْهُ حَ ةُ مِ ـوَ سْ احلَ وفـي روايـة: (فَ
يالٌ  كْ اء وبسكوهنا؛ مِ : بفتح الرَّ قُ رَ والفَ

طْالً،  عُ ستة عرش رِ يَسَ معروفٌ باملدينة 
طْالً،  اء ستة عرش رِ وقيل: هو بفتح الرَّ
طْالً،  نت فهو مائة وعرشون رِ كِّ فإذا سُ
ءَ  لْ مِ وال  ق،  رَ الفَ حقيقة  املراد  وليس 
وة، وإنَّام هو  ، واألُوقِيَّة، أو احلَسْ فِّ الكَ

متثيل للكثري والقليل.
قال الشوكانـي يف (نيل األوطار): 
يف  األُوقِيَّة  [أو]   ، فِّ الكَ ءَ  لْ مِ ه  رُ وذِكْ
فاحلُكمُ  التمثيل؛  سبيل  عىل  احلديث 

شاملٌ للقطرة ونحوها.
نن):  الن يف (رشح السُّ سْ قال ابن رَ
املسلمـون علـى وجوب احلَـدِّ علـى 
شارهبا، سواء رشب قليـالً أم كثـرياً، 

. ةً واحدةً ولو قَطْرَ
إذا  ذلك  مـن  يشـرب  من  جزاءُ  ا  أمَّ
تُب عنها؛ فقد بيَّنه رسول اهللا  مات ومل يَ
نْ  الً مِ جُ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد روي عن جابر: (أَنَّ رَ
أَلَ  سَ  - نِ اليَمَ نَ  مِ انُ  يْشَ جَ وَ  - انَ  يْشَ جَ
مْ  هِ ضِ هُ بِأَرْ بُونَ َ ابٍ يَرشْ َ نْ رشَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
النَّبِيُّ  الَ  قَ فَ  ، رُ املِزْ  : لَهُ الُ  قَ يُ ةِ  رَ الذُّ نْ  مِ
 : ـالَ َفقَ  ، مْ نَعَ  : ـالَ قَ ؟  وَ هُ رٌ  كـِ سْ أَمُ ملسو هيلع هللا ىلص 
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داً  هْ عَ اهللاِ  لَـى  عَ إِنَّ   ، امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ
طِينَةِ  نْ  مِ يَهُ  قِ يَسْ أَنْ  كِرَ  املُسْ بُ  َ يَرشْ ملَِنْ 
طِينَةُ  ا  مَ وَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ الُوا:  قَ  . بَالِ اخلَ
، أَوْ  ارِ ـلِ النـَّ أَهْ قُ  ـرَ عَ  : ـالَ قَ ؟  بَـالِ اخلَ
وأمحد  مسلم  رواه   ( النَّارِ لِ  أَهْ ةُ  ارَ صَ عُ

والنَّسائي.
وعن ابن عبَّاس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
 ، امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ ، وَ رٌ ـمْ رٍ خَ َمِّ لُّ خمُ (كُ
ـهُ  تُ الَ صَ تْ  سَ بُخِ كِراً  سْ مُ بَ  ِ رشَ نْ  مَ وَ
دَّت عليه ولـم  بَاحاً -أي: رُ بَعِنيَ صَ أَرْ
إِنْ تَابَ تَابَ  ماً-، فَ وْ بَعِنيَ يَ بَلْها اهللاُ أَرْ قْ يَ
ىلَ  قا عَ انَ حَ ةَ كَ ابِعَ ادَ الرَّ إِنْ عَ ، فَ يْهِ لَ اهللاُ عَ
ا  مَ : وَ . قِيلَ بَالِ نْ طِينَةِ اخلَ يَهُ مِ قِ اهللا أَنْ يَسْ
يدُ  دِ : صَ الَ ولَ اهللاِ؟ قَ سُ ا رَ بَالِ يَ طِينَةُ اخلَ
فُ  رِ عْ غِرياً الَ يَ اهُ صَ قَ نْ سَ مَ ، وَ لِ النَّارِ أَهْ
ىلَ اهللاِ أَنْ  قا عَ انَ حَ هِ كَ امِ رَ نْ حَ الَلَهُ مِ حَ
) رواه أبو داود. بَالِ نْ طِينَةِ اخلَ يَهُ مِ قِ يَسْ
[فتاو عبد احلليم حممود  (٢٢١/٢-٢٢٢)]

   
َتحرُمي اَخلْمر

م اإلسالمُ ) ٢٧٣ ـرَّ السؤال: هـل حَ

، أو أنَّه هنى عنهام فقط؟ ر واملَيْرسِ مْ اخلَ
ر  م اإلسالمُ اخلَمْ ـرَّ اجلواب: لقد حَ
قاطعـاً  حتريامً  املسلمني  علـى  واملَيْرسِ 
الكريـم  القرآن  بنصِّ  رصحياً  واضحاً 

رة.  نَّة النَّبويَّة املطهَّ والسُّ
ـل  قْ العَ يَسرتُ  سكِرٍ  مُ لُّ  كُ ـر:  واخلَمْ
شاده  رَ عن  اإلنسانَ  ج  رِ وخيُ ويغطِّيـه، 

يِهِ املستقيم.  عْ ووَ
امر بأنواعه املختلفة. : هو القِ واملَيْرسِ
ر واملَيْرسِ جاء قاطعاً يف  وحتريم اخلَمْ
تعالـى:  قوله  يف  وذلك  املائدة؛  سورة 

حك  جك  مق  حق  ﴿مف 
خك لك مك جل حلخل 
ـس: هـو جْ مل﴾ اآليـة ٩٠. والرِّ
ر فْ ر، والكُ ذِ بيح والقَ لُ القَ عْ احلرام، والفِ

واللَّعنة. 
ا  بأهنَّ األوثـان  وصف  قـد  والقرآن 

س يف قوله تعاىل: ﴿مظ جع  جْ رِ
معجغمغجفحف﴾ سورة
املنافقني ووصـف   .٣٠ اآلية  احلـج، 
س، فقال: ﴿نئ جْ م أصحاب الرِّ بأهنَّ
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ىب  نب   مب  زب  رب  يئ  ىئ 
مت﴾  زت  رت  يب 

التوبة  ١٢٥.
وكلمـة: (فاجتنبـوه) طلـبٌ وأمـرٌ 
باالبتعـاد عنـه، واالبتعـادُ عـن اليشء 
ـن عدم مالمستـه أو استعاملـه،  يتضمَّ
فـي  التَّشديد  علـى  تدلُّ  الكلمة  فهذه 

. ر واملَيْرسِ حتريم اخلَمْ
لتحريم  الكريم  القرآن  د  مهَّ ولقد 
مـا  إلـى  باإلشارة  قاطعاً  حتريامً  ر  اخلَمْ
فيها من رشورٍ كثرية بجانب قليلٍ من 
ومن  لـه،  قيمه  ال  الذي  يِّ  املـادِّ النفع 
ل  َى فـي أوَّ هذا التمهيد: أنَّ القرآن هنَ
أو  الة،  الصَّ حالة  يف  ر  كْ السُّ عن  األمر 
ر يف  كْ عن الدخول فيها وهناك أثرٌ للسُّ
الة متقاربة، فال  اإلنسان، وأوقات الصَّ
ر  يسهل علـى اإلنسـان أنْ يرشب اخلَمْ
رها قبل دخول وقتٍ  كْ نْ سُ ويتخلَّص مِ

جديدٍ للصالة يف أغلب األحيان.
رة  املطهَّ النَّبويَّة  نَّة  السُّ فـي    وَ رْ ويُ
مهاجراً املدينة  مَ  دِ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أنَّ 

ـر ويأكلـون مال وهـم يرشبـون اخلَمْ
، فسألوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عنهام، فأنزل  املَيْرسِ
﴿خصمصجض   قولـه:  تعالـى  اهللا 
مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض 
خفمف﴾  حف  جف  مغ   جغ 

البقرة: ٢١٩.
علينا،  م  رَّ حُ ما  الناس:  بعض  فقال 
يرشبون  وكانوا   .( كبريٌ (إثمٌ  قال:  وإنَّام 
ام صىلَّ فيه  ر حتَّى كان يوم من األيَّ اخلَمْ
رجلٌ من املهاجرين إماماً ألصحابه يف 
لَط يف قراءة القرآن،  صالة املغرب، فخَ
ني ﴿مي  قوله:  تعالـى  اهللا  فأنزل 
هئ  مئ  خئ  حئ   جئ  يي  ىي 
جب حب خب﴾ سورة النساء، اآلية 

 .٤٣
وقـال عمـر بن اخلطَّـاب ريض اهللا 
يَاناً  بَ رِ  مْ اخلَ ي  فـِ لَـنَا   ْ بَنيِّ مَّ  هُ (اللَّ عنه: 

.( لِ قْ العَ بُ بِاملَالِ وَ هِ ا تُذْ إِهنَّ افِياً؛ فَ شَ
ر  مْ ثمَّ نزلت آية التحريم القاطع للخَ
سورة  يف  تعاىل  قوله  يف  وذلك   ، واملَيْرسِ

حق  مف  خف  حف  جف   ﴿ املـائــدة: 
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مك  لك  خك  حك  جك  مق 
جل حلخل مل  هل خل
خم  حم  جم  يل  ىل  مل    

حن  جن   يم  ىم  مم 
يه  ىه  جهمه  ين  ىن  خنمن 
جي﴾؟... وهنا قال عمر ريض اهللا 

يْنَا). تَهَ نَا انْ بَّ ا رَ يْنَا يَ تَهَ عنه: (انْ
وقولـه: ﴿ىه يه جي﴾ جاء 
استفهاماً عىل سبيل التهديد والوعيد، 
بدليل أنَّ اآليتني السابقتني وهـام رقم 
٩٠ و٩١ من سورة املائدة، واآلية التالية 

لـها وهـي رقم ٩٢ تقـول: ﴿خي  
مي ىي يي ٰذ ﴾.

ر،  م الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص اخلَمْ ـرَّ وكذلك حَ
داءٌ  ـا  وبأهنَّ اخلبائث،  أمُّ  ـا  بأهنَّ ها  فَ صَ ووَ
، وجاء احلديث املشهور:  وليست بدواءٍ
 .( امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ لُّ مُ (كُ
رَ  كَ أَسْ ابٍ  َ رشَ لُّ  (كُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  وقال 
هُ  ثِريُ ـرَ كَ كَ ـا أَسْ )، وقال: (مَ امٌ ـرَ ـوَ حَ هُ فَ
اهللاُ  ـنَ  وقـال: (لَـعَ  .( امٌ ـرَ حَ ـهُ  ـلِيلُ ـقَ فَ
هـَا،   ائِعَ بَ ـا، وَ اقِيهَ سَ َـا، وَ هبَ ارِ ـر؛ شَ مْ اخلَ

ـا،  لَـهَ امِ حَ ـا، وَ هَ َ تَـرصِ عْ مُ ـا، وَ ـهَ بْتَاعَ مُ وَ
 .... ( ولَةَ إِلَيْهِ مُ املَحْ وَ

[يسألونك يف الدين واحلياة 
[(٤٥٨/١-٤٦١)

   
رات ُحكُم اَخلْمر واُملَخدِّ

السؤال: ما هو حكم حتريم ) ٢٧٤
رات  دِّ ـر؟ ومـا حكـم حتريـم املُخَ مْ اخلَ
املوجودة حالياً؟ والتي مل تكن موجودة
ام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، أمثـال احلبـوب  فـي أيَّ
رات دِّ وغريها؛ ألنَّ بعض أصحاب املُخَ
يعرتفون  وال   ، بذنبٍ ون  رُّ قِ يُ ال  هؤالء 
يشءٍ  كلَّ  أفسدت  هذه  رات  دِّ املُخَ بأنَّ 
معظم  وأفسدت  ل،  والنَّسْ ع  رْ الزَّ من 
مار علـى  يْل والدَّ ت الوَ العائالت، وجرَّ

. أصحاب العائالت واملسلمني مجيعاً
اجلواب: الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- بنيَّ حكم 
ر، من أيِّ يشءٍ كانت؛ يقول عليه  اخلَمْ
 ، ـمرٌ كِرٍ خَ سْ لُّ مُ الم: (كُ الة والسَّ الصَّ
رَ  كَ ا أَسْ )، ويقول: (مَ رامٌ سكِرِ حَ لُّ مُ وكُ
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كِرُ  )، فكلُّ يشءٍ يُسْ امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ كَ
مأكوالً أو مرشوباً أو من طريق احلبوب 
م، كلُّ ما  رَّ أو من طريق التدخني كلُّه حمُ
بنصِّ  م  رَّ حمُ فإنَّه  بالعباد   َّ أرضَ أو  رَ  كَ أسْ
كِرات  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فجميع أنواع املُسْ
لقوله  مة؛  رَّ حمُ كلُّها  واملرشوبة  املأكولة 
لُّ  وقال: (كُ  ،( امٌ رَ حَ كِرِ  سْ مُ لُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ
لُّ  )، وقال: (كُ امٌ رَ وَ حَ هُ رَ فَ كَ ابٍ أَسْ َ رشَ
ا  )، (مَ امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ مُ
يعـمُّ  هذا   ،( امٌ رَ حَ هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ
رة  دِّ ة أو املُخَ ؛ فاحلبوب الضارَّ كلَّ يشءٍ
أو الرشاب أو املأكول؛ كاحلشيشة، كلُّ 
ار  كَ يشءٍ حيصل به هذا املعنى من اإلسْ
م، حتَّى  رَّ تعاطِيه فإنَّه حمُ ة علـى مُ َّ ومَرضَ
كِر إذا كان يرضُّ صاحبـه  ولـو لـم يُسْ
م؛  ، فإنَّـه حمرَّ ويُسبِّب [لـه] أرضاراً بيِّنةً
كالتدخني وغريه ممَّا يتعاطاه الناس ممَّا 
رَ فهـو  كَ ، فـإنْ أسْ كِرُ يَرضُّ ولكنَّه ال يُسْ
م؛  ـرَّ َّ فهـو حمُ ه، وإنْ أرضَ ارِ كَ م إلسْ رَّ حمُ
وإذهابـه  األبـدان  وإفسـاده  إلرضاره 
بالعقـول  َّ وأرضَ رَ  كَ أسْ فـام  للعقـول، 

بوبٍ أو رشاب  م منكر؛ من حُ رَّ فهو حمُ
فَ  رِ أو مأكول أو غري ذلك، وهكذا ما عُ
به،  العارفني  األطبَّاء  بشهادة   ٌّ مُرضِ أنَّه 
م  رَّ ُّ فهو حمُ أو بالتجارب معروفٌ أنَّه يَرضُ
الَ  رَ وَ َ نكرٌ لقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ رضَ ومُ

ني ىي   ﴿ سبحانـه:  ولقولـه   ،( ارَ َ رضِ
فاهللا   ،[١٩٥ [البقـرة:   ﴾ حئ  جئ  يي 
ـرُّ عقولنـا  نا ويَضُ ُّ م علينا مـا يَرضُ ـرَّ حَ
؛  كِرٍ سْ لَّ يشءٍ مُ م علينا كُ رَّ وأبداننا، وحَ
فْيضِ هبا  ها ويُ ُّ طِّي العقول ويَرضُ غَ ألنَّه يُ
 ، مورُ املَخْ يقتل  فقد  الفساد،  أنواع  إىل 
ق؛ إلـى غري هذا  ِ نـي، وقد يَرسْ زْ وقد يَ
ر،  من الفساد العظيم املرتتب عىل اخلَمْ

وقد قال اهللا سبحانه: ﴿ جف حف خف 
حك  جك  مق  حق  مف 
حلخل  جل  مك  لك  خك 
الكلمـة   هذه   ،[٩٠ [املائـدة:  مل﴾ 
التحريم،  شدة  عىل  تدلُّ   ﴾ حل   ﴿
أي: ابتعدوا عنـه غايـة االبتعـاد، مثلام 

جع  مظ   ﴿ سبحانـه:  اهللا  قـال 
مع جغ مغ جف حف﴾ [احلج: 
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٣٠]، وهي أبلغ من قـول: (فاتركوه)، 
ثمَّ قـال سبحانـه: ﴿خل  مل ىل
ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
من  خن  حن  جن   يم 
جي﴾  يه  ىه  جهمه  ين  ىن 
[املائدة: ٩١]، ثبت عن عمر ريض اهللا عنه 
يْنَا  تَهَ قـال: (انْ اآليـة  هذه  سمـع  ملَّا  أنَّه 
واملَيْرسِ  ر  اخلَمْ أن  لنا  بنيَّ  فاهللا  يْنَا)،  تَهَ انْ
ـسٌ مـن عمـل الشيطـان،  جْ مـار رِ والقِ
التحـريـم،  ة  شـدِّ عـلـى  يـدلُّ  وهـذا 

قـال:  ﴿حل﴾، ثمَّ قـال: ﴿خل 
هذه  باجتناب  الفالح  مل﴾، فعلَّق 
ا] من أسباب العداوة  األمور، وبنيَّ [أهنَّ
اإلسالم  أهل  عىل  فوجب  والبغضاء، 
روهـا، وأنْ يبتعدوا عنهـا، وأنْ  ْذَ أنْ حيَ
يتناصحوا برتكها، وأنْ ينكروها علـى 
من فعلها، واهللا املستعان وال حـول وال 

قوة إالَّ باهللا.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

ُشْرُب اُملْسِكر ِمْن َغْير اَخلْمر
رٍ ) ٢٧٥ ـمْ بِ خَ كمُ شارِ السؤال: حُ

رَ والتجأ إلـى يشءٍ آخـر غري  مْ كَ اخلَ رَ تَ
. كِرٌ سْ رٍ ولكنَّه مُ ـمْ خَ

مهـا اهللا  ـر حرام، حرَّ اجلواب: اخلَمْ
سبحانه وتعاىل بنصِّ القرآن؛ قال تعاىل: 
مق حق  مف  خف  حف  ﴿جف 
جل  مك  لك  خك  حك  جك 

حل﴾ [املائدة: ٩٠].
ا بعد هذا النصِّ الرصيح  هبَ ِ فمن رشَ
ما  أنكر  ألنَّه  كافراً؛  كان  هلا،  ال  ستحِ مُ

ين بالرضورة. لِم من الدِّ عُ
متها فهو  رْ ا وهو يعتقد حُ هبَ ِ ا إذا رشَ أمَّ
ا،  هبِ ْ مرتكبٌ للكبرية، وهو عـاصٍ برشُ
دَّ له من التوبة والرجوع إلـى اهللا  وال بُ

واإلقالع عن هذا املنكر.
حمدوداً  معيَّناً  نوعاً  ر  اخلَمْ وليست 
ر،  ـمْ كِر خَ سْ لُّ مُ من املرشوبات، وإنَّام كُ
كام ورد فـي احلديث الرشيف، ومـن 
لَّ  ر، وكُ ـمْ كِـرٍ خَ سْ لَّ مُ املعـروف أنَّ كُ
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ر  اخلَمْ أنَّ  املعروف  ومن   ، رامٌ حَ ر  ـمْ خَ
لَّ باتِّزانه، وإنْ  ل؛ أي: أَخَ قْ رَ العَ امَ ما خَ
يبدأ  ر  كْ والسُّ يَّة،  لِّ كُ ل  قْ العَ يُذهِب  لـم 
ما  وكلُّ  يل،  قْ العَ التوازن  هذا  باختالل 
ب أيِّ يشءٍ  ْ يل من رشُ قْ أخلَّ بالتوازن العَ
ماً، وجيب عليه  رَّ كِرٍ فقد ارتكب حمُ سْ مُ

اإلقالع عنه.
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٢٣/٢-٢٢٢)]

   
ِعلَُّة َتْحرِمي اَخلْمر

وَما اُحلْكُم َلو اْرَتَفَعِت الِعلَُّة؟

ـرُ -أكرمـك ) ٢٧٦ مْ السـؤال: اخلَ
مـةُ  رَّ ، أو حمُ ِ مـةُ العَنيْ رَّ اهللا-هـل هي حمُ
مةٌ بسببٍ؟ والسببُ هو  رَّ ات، أو حمُ الذَّ
؛  مُ كْ ةُ ارتفعَ احلُ لَّ العِلَّة، وإنِ ارتفعت العِ
نا،  لَدَ بَ غَبَ  وشَ علينا،  دَ  رَ وَ رجالً  فإنَّ 
نا أمـرَ مسألتنا  لْ كَّ بَتَنا، وقـد وَ لَ ـريَّ طَ وحَ
مراجعتنـا،  فـي  ل  ضْ الفَ فلَكَ  إليـك، 
وتبيني مسألتنا وتفصيلها، وإقامة األدلَّة 

علـى كلِّ نوع من أنواعها .... 

ؤالَكَ الواقع  اجلواب: تصفَّحتُ سُ
تُ عليه. فْ يف بطن هذا الكتاب، ووقَ

 ، نيِ العَ مة  رَّ حمُ ر  اخلَمْ هل  والسؤال: 
نيَ  ؛ ألنَّ عَ مة الذات؟ سؤالٌ فاسدٌ رَّ أو حمُ
م  رَّ ا؛ فمن املستحيل أنْ حيُ ر هو ذاهتُ اخلَمْ

مها دون اآلخر.  أحدُ
مـة  رَّ ر حمُ وكذلك السؤال: هل اخلَمْ
فاسدٌ  سؤالٌ  لسببٍ؟  مةٌ  رَّ حمُ أو  نيِ  العَ
لَّة  أيضاً؛ إذ ال يستقيم أنْ يُسأَلَ عن عِ

حتريمها إالَّ بعد املعرفة بتحريمها.
فمسألتك ترجع إىل أسئلة:

أم  نيِ  العَ مة  رَّ حمُ ر  اخلَمْ هل  أحدها: 
ال؟

، أو عبادةٌ  لَّةٍ والثاين: هل حتريمها لعِ
؟ لَّةٍ لغري عِ

لَّة ما هي؟ والثالث: السؤال عن العِ
والرابع: السؤال عن الدليل علـى 

يْنِها. ة حتريم عَ حَّ صِ
واخلامس: السؤال عن الدليل عىل 

لَّة. ة العِ حَّ صِ
مةُ  رَّ ، حمُ نيِ مةُ العَ رَّ ر حمُ فنقول: إنَّ اخلَمْ
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ا  اهتِ يْنِها وذَ الذات، والدليل عىل حتريم عَ
نَّة،  والسُّ  ، الكتابُ يْنُهـا:  عَ [هي]  التي 

ة. وإجـامع األُمَّ
: ﴿جف  ا الكتاب: فقوله عزَّ وجلَّ فأمَّ
جك  مق  حق  مف  خف  حف 
حل﴾  جل  مك  لك  خك  حك 

[املائدة: ٩٠].
ه رُ ر، وأَمْ رَ عزَّ وجلَّ باجتناب اخلَمْ فأَمَ

ض عند مجيع  رْ بذلك عىل الوجوب والفَ
ا من عمل الشيطان،  املسلمني، وأخرب أهنَّ

. لُ الشيطان حرامٌ مَ وعَ
: ﴿خل مل  ىل  وقال عزَّ وجلَّ
ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
من  خن  حن  جن   يم 
﴾ جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن 
د عزَّ وجلَّ عىل ذلك [املائدة: ٩١]؛ فتوعَّ
وال   ،﴾ جي  يه  ىه   ﴿ بقولـه: 
أنَّه  لِه  فِعْ علـى  اهللا  ـد  توعَّ فيام  خالف 

 . حرامٌ
نَّة: فإنَّ اآلثار الواردة عن  ا السُّ وأمَّ
ـلَ  لَـتْ نَقْ قِ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بتحريمهـا قـد نُ

. ىصَ التَّواتُر، فال حيُ
مـن ذلك: حديث ابـن عبَّاس: أنَّ 
 ، ْرٍ ةَ مخَ يَ  لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص راوِ رجالً أهدَ
تَ أَنَّ  لِمْ ا عَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَمَ سُ الَ لَهُ رَ قَ فَ
انٌ  هُ إِنْسَ ـارَّ ، فَسَ : الَ ـالَ ا؟) قَ هَ مَ رَّ اهللاَ حَ
بِمَ  ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: (وَ سُ الَ رَ قَ ، فَ نْبِهِ إِلَـى جَ
الَ  قَ ا، فَ هَ بِيعَ هُ أَنْ يَ تُ رْ : أَمَ الَ ؟) قَ تَهُ رْ ارَ سَ
ا  َ هبَ ْ مَ رشُ رَّ ي حَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ الَّذِ سُ رَ

ا). هَ يْعَ مَ بَ رَّ حَ
ة  ا اإلمجاع: فمعلومٌ من دِينِ األُمَّ وأمَّ
وإطـالقُ  ، حـرامٌ ـر  اخلَمْ : أنَّ  رضورةً

نَّة واإلمجاع  التَّحريم فـي الكتاب والسُّ
م؛ ر نصٌّ يف أنَّ عينَها هو املُحرَّ عىل اخلَمْ
نَّة. ى عند أهل السُّ ألنَّ االسم هو املُسمَّ
ى  ومن ذهب إىل أنَّ االسم غري املُسمَّ
نا عىل أنَّ التحريم إنَّام وقع عىل  قَ فقد وافَ
ر؛  ـر، ال علـى اسم اخلَمْ ى باخلَمْ املُسمَّ
ر.  فحصل اإلمجاع عىل حتريم عني اخلَمْ
ل أن يكـون  قْ ومـن املستحيل فـي العَ
ر واقعاً علـى ما عدا  ب اخلَمْ ْ حتريم رشُ
حتريم  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  نصَّ  وقد  عينها، 
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ا،  يْنِهَ بِعَ رُ  مْ اخلَ تِ  مَ رِّ (حُ بقوله:  عينها 
كِرُ  أَو (املُسْ  ،( ابٍ َ رشَ لِّ  كُ نْ  مِ رُ  كْ والسُّ
واة يف  ) عىل اختالف الرُّ ابٍ َ لِّ رشَ نْ كُ مِ

ذلك.
مةِ  حرَّ ر ليست بمُ فمن قال: إنَّ اخلَمْ
م يُستتاب؛  ، حالل الدَّ العني، فهو كافرٌ

. تِلَ ، وإالَّ قُ فإنْ تابَ
جـميع  من  رَ  كَ أسْ ما  لُّ  كُ وكذلك 
بُ  ْ ِلُّ رشُ م العني، ال حيَ رَّ األنبذة، فهو حمُ
القليل منه، وال الكثري، عند مالكٍ وكافَّة 
حابـة والتَّابعـني  لْـمِ مـن الصَّ أهـل العِ
ا  وفقهاء املسلمني؛ لقول النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ

.( امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ أَسْ
ةَ  لَّ ، وإنَّ العِ لَّةٍ مة لعِ رَّ ا حمُ ونقول: إهنَّ
ة  دَّ يف حتريمها املعنَى املوجود هبا من الشِّ
هلا  بَـةِ  املُوجِ للعقـول،  ةِ  َ ريِّ املُغَ ـةِ  بَ املُطْرِ

ار. كَ ر، وهو اإلسْ التَّسمية باخلَمْ
لَّـة،  ة هـذه العِ ليـل علـى صحَّ والدَّ
ـد التحريـم  ، يوجَ طَّردةٌ منعكسةٌ ا مُ أهنَّ
ا  ها، أال تر أهنَّ مِ دَ م بعَ بوجودها، ويُعدَ
فيها  حيدث  أنْ  قبل  عصرياً  كانت  إذا 

، فإذا حدث  كِر، حاللٌ املعنى الذي يُسْ
مَ  دِ مَت به، فإذا عُ رُ فيها ذلك املعنى حَ
ـه منهـا.  مِ دَ منهـا بالتَّخليـل حلَّـت بعَ
لِّ  أَدَ مـن  هـا  وانعكاسُ لَّـة  العِ واطِّـرادُ 
تهـا، وقـد بينَّهـا اهللا  دليـلٍ علـى صحَّ
﴿خل مل  ىل يل  بقولـه:  تعالـى 
يم  ىم  مم  خم  حم  جم 

ين  ىن  من  خن  جن  حن 
﴾؛ فدلَّ عزَّ وجلَّ بقوله هذا عىل  جهمه
ب  مها ملا فيها من املعنى املوجِ أنَّه إنَّام حرَّ
ر  دِّ عـن ذِكْ للعـداوة والبغضاء، والصَّ

الة. اهللا وعن الصَّ
مةٌ  رَّ ا حمُ ومن الناس من ذهب إىل أهنَّ
حتريمهـا  فـي  لَّة  العِ فجعـل  ها؛  مِ السْ
اللِّسان  فـي  ـر  اخلَمْ السم  استحقاقها 
د التَّحريم فيهـا تابعـاً  جَ ؛ لـامَّ وَ يبِّ رَ العَ
ى  تُسمَّ أنْ  ـت  استحقَّ متـى  هـا،  مِ السْ
ذلك  تستحقَّ  مل  ومتى   ، مَتْ رُ حَ ْراً،  مخَ
لْنـاه مـن  لَّـت. وذلك مـوافـقٌ ملا قُ حَ
راً بوجود  ـمْ ى خَ ا إنَّام تُسمَّ املعنى؛ ألهنَّ
فـإذا  فيهـا،  ة  كِـرَ املُسْ ـةِ  بَ املُطْرِ ة  دَّ الشِّ
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. راً ـمْ مَّ خَ مَت منها مل تُسَ دِ عُ
يْنِها،  مة لعَ رَّ ا حمُ وال يصحُّ أن يقال: إهنَّ
أنْ  صحَّ  ملا  يْنِها،  لعَ مة  رَّ حمُ كانت  لو  إذ 

يْنِها. لَّلت؛ لبقاء عَ ِلَّ إذا ختَ حتَ
ختلَّلت  إذا  ِلُّ  حتَ ا  أهنَّ عىل  فاإلجـامع 
ةً يف حتريمها،  لَّ يْنُها عِ بطِلُ أنْ تكون عَ يُ
م  رَّ حُّ أنْ يقال فيه: إنَّه حمُ وإنَّام الذي يصِ
م، ولـحمُ اخلنزير،  ينِه: مسفـوح الدَّ لعَ

وشبهه. وباهللا التوفيق، ال رشيك له.
[مسائل أيب الوليد ابن رشد (٦٣٥/٢-٦٣٩)]

   
َرِة إذا مل ُيْسِكر تناوُل َشراِب الذُّ

رة فأخذ ) ٢٧٧ شَّ الذُّ السؤال: من هَ
عليه  ويَعمل  لُه  نْزِ يُ مَّ  ثُ ه،  رِ قِدْ يف  غْلـي  يَ
يـه؛  ةٍ ويُصفِّ ـرَ لِّيـه إلـى بُكْ حـاً، وخيُ مْ قَ
مَّ  كِرُ فـي ذلك اليوم، ثُ فيكونُ ممَّا ال يُسْ
فيَبْقَى  ذلك،  بعد  ثَالثةً  يومني أو  لِّيه  خيُ
ل  ب منه يف أوَّ ؛ هل جيوز أنْ يَرشَ كِرُ يُسْ

يومٍ أم ال؟ 
كِر إىل  هُ ما مل يُسْ بُ ْ اجلواب: جيوزُ رشُ

رامٌ  ـهُ حَ ـرَ فإنَّ كَ ا إذا أَسْ . فأمَّ ثالثة أيَّامٍ
رَ بعد  كَ بنصِّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ سواءٌ أَسْ
رَ  كَ الثَّالثـة أو قبـل الثَّالثة، ومتـى أَسْ
حيح أنَّه  ؛ فإنَّه ثبت عنه فـي الصَّ مَ رُ حَ
كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ وَ  ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  قال: (كُ

 .( امٌ رَ حَ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢١٩/٣٤- ٢٢٠)]

   
ُشْرُب َقليِل َما َأْسَكَر َكثُريُه

السؤال: قلـتُ ألحـمد: ما ) ٢٧٨
؟  هُ حرامٌ ، فقليلُ هُ رَ كثريُ كَ أسْ

اجلواب: نعم. 
ما  قليل  عن  ينهى  ةٍ  مرَّ غري  سمعتُهُ 

. هُ رَ كثريُ كَ أسْ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٦)]

   
ُشْرُب َقليِل ما َأْسَكَر َكثُريُه ِمْن 

غري َخْمِر الِعَنِب
ـربُ ) ٢٧٩ السؤال: هـل جيـوزُ شُ
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؛  ْر العِنَبِ هُ من غري مخَ ر كثريُ كَ قليل ما أسْ
ر(٣)؟  زْ ز(٢)،  واملـِ ـمْ ماء(١)، والقُ ْ كالرصِّ

؟ حُ األخريُ ـدَ مُ إالَّ القَ ـرُ أو ال حيَ
اجلواب: احلمـد هللا. قـد ثبت فـي 
: لْتُ حيحني عن أيب موسى قال: (قُ الصَّ
ا  نـَّ ِ كُ ابَنيْ َ ا فـي رشَ تِنـَ ـولَ اهللاِ؛ أَفْ سُ ا رَ يَ
لُ  العَسَ ـوَ  هُ وَ  : البِتْعُ ؛  نِ بِاليَمَ امَ  هُ نَعُ نَصْ
ةِ  رَ نَ الذُّ وَ مِ هُ : وَ رُ املِزْ ، وَ تَدَّ شْ تَّى يَ نْبَذُ حَ يُ
ولُ اهللاِ  سُ انَ رَ كَ : وَ الَ ، قَ تَدَّ شْ تَّى يَ نْبَذُ حَ يُ
 : الَ قَ فَ ؛  لِمِ الكَ عَ  امِ وَ جَ طِيَ  أُعْ دْ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ
ولَ  سُ أَلْتُ رَ وعن عائشة قالت: (سَ
 ، لِ العَسَ بِيذُ  نَ وَ  هُ وَ ؛  البِتْعِ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ 
لُّ  : كُ الَ قَ ، فَ هُ بُونَ َ نِ يَرشْ لُ اليَمَ كانَ أَهْ وَ

 .( امٌ رَ وَ حَ هُ رَ فَ كَ ابٍ أَسْ َ رشَ
(أَنَّ  جابرٍ  عن  مسلمٍ  صحيح  ويف 
مة -بالكــرس-، وهي  ْ مــاء: مــن الرصِّ ْ (١)  الرصِّ
الوســيط  املعجم  انظر:  النخــل.  من  القطعة 

.(٥١٤/١)
ر. انظر: لسان العرب  تْلَة من التَّمْ ة: الكُ زَ مْ (٢)  القُ

. (٣٩٧/٥)
تَّخذ من الذرة، وقيل: من الشعري أو  : نبيذ يُ رُ (٣)  املِزْ

احلنطة. النهاية يف غريب احلديث (٦٨٨/٤).

ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَلَ  سَ نِ  اليَمَ نَ  مِ الً  جُ رَ
ةِ  رَ نَ الذُّ مْ مِ هِ ضِ هُ بِأَرْ بُونَ َ ابٍ يَرشْ َ نْ رشَ عَ
؟  ـوَ هُ كِرٌ  سْ أَمُ فقـال:   ، رُ املِزْ  : لَهُ ـالُ  قَ يُ
، إِنَّ  امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ : كُ الَ قَ . فَ مْ عَ : نَ الَ قَ
أَنْ  كِرَ  املُسْ بُ  َ يَرشْ نْ  مَ لـِ داً  هْ عَ اهللاِ  ىلَ  عَ
ولَ  سُ ا رَ الُوا: يَ . قَ بَالِ نْ طِينَةِ اخلَ يَهُ مِ قِ يَسْ
لِ  قُ أَهْ رَ : عَ الَ ؟ قَ بَالِ ا طِينَةُ اخلَ مَ اهللاِ؛ وَ

.( لِ النَّارِ ةُ أَهْ ارَ صَ ، أَوْ عُ النَّارِ
حيحة أنَّ ففي هذه األحاديث الصَّ

ئِـل عـن أرشبـةٍ مـن غـري  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ
ُم بكلمةٍ  ر وغريه، فأجاهبَ ؛ كاملِزْ نَبِ العِ
كِرٍ  سْ لَّ مُ : (إنَّ كُ ةٍ ، وقاعدةٍ عامَّ جامعةٍ
ابٍ  لَّ رشَ ُ أنَّه أراد كُ بنيِّ )، وهذا يُ امٌ رَ حَ
كِرَ  سَ سواءٌ  ؛  رامٌ حَ كِراً  سْ مُ هُ  نْسُ جِ كان 
العِنَب.  ر  ـمْ خَ يف  كام  ؛  رْ كَ يَسْ مل  أو  منه 
حَ األخري فقط مل  دَ كِر القَ ولو أراد باملُسْ
بنيَّ  ولكان  راماً،  حَ هُ  لُّ كُ ابُ  الرشَّ ن  يَكُ
روا،  كَ هلم؛ فيقول: ارشبوا منه وال تَسْ
؟  وَ رٌ هُ كـِ سْ ر: (أَمُ ه سأهلم عن املِزْ وألنـَّ
 ،( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ : كُ الَ قَ . فَ مْ عَ الُوا: نَ قَ فَ
؟) إِنَّـمـا  ـوَ رٌ هُ كـِ سْ فـلـامَّ سألـهـم: (أَمُ



Ôfàè˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

٣١٣

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

بز  ه؛ كـام يُقـال: اخلـُ كِـرُ كثـريُ أراد يُسْ
يُّ  صلُ الرِّ وي، وإنَّام حيَ رْ ، واملاء يَ عُ يُشبـِ
بَعُ بالكثري منه ال بالقليل. كذلك  والشِّ
رُ بالكثري منه،  كْ صلُ السُّ كِرُ إنَّام حيَ املُسْ
لُّ  ، قـال: (كُ كِرٌ سْ فلامَّ قالـوا لـه: هو مُ
كِـر  )؛ فبنيَّ أنَّه أراد باملُسْ امٌ ـرَ كِرٍ حَ سْ مُ
ونحومها،  ي  وِ واملُرْ ع  بـِ باملُشْ رادُ  يُ كام 

 . حٍ دَ د آخرَ قَ رِ ومل يُ
ويف (صحيح مسلم)ٍ عن عبد اهللا بن 
كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عن  رَ  مَ عُ
لُّ  : (كُ )، ويف لفظٍ امٌ رَ رٍ حَ ْ لُّ مخَ كُ ، وَ ْرٌ مخَ
حِ  دَ القَ عىل  هُ  لَ تأوَّ ومن   ،( امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ
. والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  رٌ ـمْ األخري ال يقول: إِنَّه خَ

 . راماً كِرٍ حَ سْ لَّ مُ جعل كُ
نن عـن النُّعمـان بن بشـريٍ  وفـي السُّ
نْطَةِ  نَ احلِ قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ مِ
بِيبِ  الزَّ نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ عِريِ  الشَّ نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ

 .( ْراً لِ مخَ نَ العَسَ مِ ْراً، وَ مخَ
اخلطَّاب  بن  رَ  مَ عُ أنَّ  حيح  الصَّ ويف 
َا  : أَهيُّ دُ عْ ا بَ قال عىل منرب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَمَّ
يَ  هِ وَ  ، رِ مْ اخلَ يمُ  رِ ْ حتَ لَ  زَ نَ هُ  إِنَّ ؛  النَّاسُ

 ، رِ التَّمْ وَ  ، العِنَبِ نَ  مِ  : يَاءَ أَشْ ةِ  ْسَ مخَ نْ  مِ
رُ  مْ اخلَ وَ ؛  عِريِ الشَّ وَ  ، نْطَةِ احلِ وَ  ، لِ العَسَ وَ

 .( لَ قْ رَ العَ امَ ا خَ مَ
كثريةٌ  الباب  هذا  فـي  واألحاديث 
مها  رَّ رَ التي حَ ُ أنَّ اخلَمْ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص تُبنيِّ
ل،  سَ ؛ سواءٌ كان من العَ كِرٍ سْ لِّ مُ اسمٌ لكُ
بَنِ  عري، أو لَ نْطَة، أو الشَّ ر، أو احلِ أو التَّمْ

اخلَيْل، أو غري ذلك. 
قال  قالت:  عائشة  عن  نن  السُّ ويف 
ا  مَ ، وَ امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ
هُ  نـْ فِّ مِ ـلءُ الكَ مِ نْهُ فَ قُ مِ ـرَ ـرَ الفَ كَ أَسْ
 . نٌ سَ : حديثٌ حَ مذيُّ )، قال الرتِّ امٌ رَ حَ
نن عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: وقد رو أهلُ السُّ
)؛ من  امٌ ـرَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ ـرَ كَ كَ ـا أَسْ (مَ
بن  رو  مْ وعَ  ، مرَ عُ وابن   ، جابرٍ حديث 
ه، وغـريه،  دِّ يبٍ عـن أبيـه عـن جَ عَ شُ

 . هُ ارقُطْنيُّ وغريُ حهُ الدَّ وصحَّ
ـة  أئمَّ جـامهري  عليـه  الـذي  وهـذا 
حابـة والتَّابعـني،  املسلمـني؛ مـن الصَّ

ة األمصار واآلثار.  وأئمَّ
عوا  مِ لامء املسلمني سَ ولكن بعض عُ



Ôfàè˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

٣١٤

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

وأنَّ  النَّبيذ،  فـي  ص  رخَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ 
نُّوا  فظَ ؛  النَّبيذَ يَرشبون  كانوا  حابة  الصَّ
. وليس كذلك؛ بـل النَّبيـذُ  كِرُ هُ املُسْ أنَّ
هو  حابة  والصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  هُ  بَ ِ رشَ الذي 
بيب أو  ر أو الزَّ ون التَّمْ نبذُ م كانوا يَ أهنَّ
هُ  بُ َ يَرشْ ْلُو، فَ نحو ذلك فـي املاء حتَّى حيَ
، وثالث يومٍ، وال  ، وثاين يومٍ ل يومٍ أوَّ
ةُ  دَّ الشِّ تَكون  لئالَّ  ؛  ثالثٍ بعد  هُ  بُ َ يَرشْ
تْ فيـه، وإذا اشتـدَّ قبـل ذلك قـد بَدَ

ـنن  ب. وقد رو أهـلُ السُّ ـرَ لـم يُشْ
نَاسٌ  بَنَّ  َ قال: (لَيَرشْ أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عن 
ا)،  هَ مِ ِ اسْ ريْ َا بِغَ وهنَ مُّ رَ يُسَ مْ تِي اخلَ نْ أُمَّ مِ
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مـن أربعة  هذا عـن  يَ  وِ ورُ
بَ هـذه  ِ ـنْ رشَ ، وهـذا يتناولُ مَ هٍ أوجُ
وغري  ماء  ْ الرصَّ وهنا  يُسمُّ التي  ةَ  األرشبَ
فإنَّ  ؛  واضحٌ ذلك  فـي  واألمرُ  ذلك، 
نَبِ قد أجـمع املسلمون عىل  رَ العِ ـمْ خَ
حتريم قليلهـا وكثريهـا، وال فرق فـي 
العِنَب  ر  ـمْ خَ بني  ـل  قْ العَ وال  ـسِّ  احلِ
هـذا  فـإنَّ  ل؛  سَ والعَ بيب  والزَّ ر  والتَّمْ
ـالة،  الصَّ وعـن  اهللا  ـرِ  ذِكْ عـن  ـدُّ  يَصُ

الة،  رِ اهللا وعن الصَّ دُّ عن ذِكْ وهذا يَصُ
وهذا   ، والبغضاءَ العداوةَ  وقِعُ  يُ وهذا 
، واهللا سبحانه  وقِعُ العداوةَ والبغضاءَ يُ
قـد أمـر بالعدل واالعتبار، وهـذا هو 
، وهـو التَّسويـةُ بني  ـرعيُّ القياس الشَّ
بني  ورسولهُ  اهللاُ  قُ  فرِّ يُ فال  ؛  املُتامثِلَنيْ
فيُبِيحُ  ؛  كِرٍ سْ مُ ابٍ  ورشَ كِرٍ  سْ مُ ابٍ  رشَ
بـل  هـذا،  قليلَ  بِيحُ  يُ وال  هـذا،  قليلَ 
م القليل  رَّ ام، وإذا كان قد حَ ي بينهُ وِّ يُسَ
فإنَّ  منهام؛  القليل  م  رَّ حَ أحدمها،  من 
سبحانه  وأنَّه  الكثري،  إىل  و  عُ دْ يَ القليل 
ـرُ  يُؤمَ وهلـذا  ؛  ـرِ اخلَمْ باجتنـاب  أمـَرَ 
كِـمَ  وحُ هـا،  اقتناؤُ مُ  ـرُ وحيَ بإراقتهـا، 
لُّ  كُ ا؛  هبِ شارِ دِ  لْ بجَ رَ  وأمَ بنجاستها، 
بِيحُ  يُ فكيف  الفساد،  ة  ملادَّ امً  سْ حَ ذلك 
واهللا  ة.  كِـرَ املُسْ األرشبـة  مـن  القليـلَ 

أعلم. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (١٩٣/٣٤- ١٩٦)]

   
َتْصنيُع النَّبيِذ اخلاِلي ِمَن الُكُحول

م) ٢٨٠ التكـرُّ الرجـاء  السـؤال: 
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إنَّني  حيث  ؛  الرشعيِّ م  كْ باحلُ بإفاديت 
أقوم بعملٍ برشكةٍ لتصنيع النَّبيذ اخلايل 
بطريقتني  تصنيعه  ويتمُّ  ول،  حُ الكُ من 
ومها: تصنيعٌ مبنيٌّ عىل التخمري، ولكن 
شفـط  أو  سحـب  يتمُّ  ر  مَّ يتخَ عندمـا 

ول من النَّبيذ.  حُ الكُ
والسؤال هو:

كانت  إذا  املنتج  هذا  كمُ  حُ ما   -١
صناعته مبنيَّة عىل التَّخمري؟

ثبوتـه  عنـد  املنتج  كمُ  حُ مـا   -٢
ظَ بطريقة  فِ بالبحوث العلميَّة أنَّه إذا حُ
من  يزيد  صالحيَّته  انتهت  أو  خاطئة 
ول فيه ليصل لدرجة إذهاب  حُ نسبة الكُ

قْل؟ أفتونا مأجورين. العَ
من  وغريه  الشعري  رشابُ  اجلواب: 
املرشوبات األخر اخلالية من أيٍّ من 
انتزاع  بعد  أو  -أصالً  ة  كِرَ املُسْ املواد 
واالنتفاعُ  ا  هبُ ْ رشُ جيوز  منها-  كِر  املُسْ
ة  مادَّ أيَّة  إليها  أُضيفت  فإذا  طْلقاً،  مُ هبا 
إذا  ا  أمَّ  ، مَتْ رُ حَ  - لَّتْ قَ ة -مهام  كِرَ سْ مُ
كِرات  فْ إليهـا يشء مـن املُسْ لـم يُضَ

ر بسبب التخزين  ولكنَّها بدأت بالتخمُّ
من  ذلك  غري  أو  النقل  أو  التعقيم  أو 
به  أفادت  ما  عىل  بناءً  فإنَّه  األسباب، 
الشـراب  أنَّ  مـن  ـة  املختصَّ اجلهـات 
املحتـوي علـى مـا نسبته (٠٫٠٥%) 
كِر  ة ال يُسْ كِرَ مخسة باأللف من املادة املُسْ
هيئة  فإنَّ  كبريةٍ؛  يَّاتٍ  بكمِّ بَ  ِ رشُ ولو 
ـامح  السَّ مـن  مانعـاً   تـر ال   الفتـو
بالرشاب املحتوي عىل هذه النسبة من 

كِر فقط. املُسْ
رشاب  ضِ  رْ عَ كراهة  اهليئة   وتر
مة،  الشعري املباح بعبوات األرشبة املُحرَّ
مة. وكراهة تسميته بأسامء األرشبة املُحرَّ
وتويص اهليئـة بعـدم شـراء رشاب 
رشكات  من  واسترياده  املباح  الشعري 
ومصانع اخلمور؛ ملا يف ذلك من دعم 
ومساعدة هلا عىل االستمرار يف أعامهلا 
مة، إلـى جانب ما فيه مـن مظنَّة  املُحرَّ
مة، وهو ممنوعٌ  ث باألرشبة املُحرَّ التلوُّ

. واهللا أعلم.   رشعاً
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٦١/١٠)]
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السـؤال: يُـرجـى إفـتـاؤنـا ) ٢٨١

عري اخلالـي من  برشعيَّة بيع رشاب الشَّ
. ول، وجزاكم اهللا خرياً حُ الكُ

املذكور  الرشاب  خال  إذا  اجلواب: 
بُه، وجاز  ْ كِر جاز رشُ حول املُسْ من الكُ
كثريه  كِر  يُسْ كان  فـإن  ه،  ورشاؤُ ه  بيعُ
قليلُه  عندئذٍ  م  رُ حيَ فإنَّه  قليله،  دون 
؛ حلديث  اءً يْعاً أو رشِ باً أو بَ ْ ه، رشُ وكثريُ
جابـر بن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنهام 
أنَّه  وغريهـام  والبيهقي  الرتمذي  عند 
 .( امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (مَ

واهللا تعاىل أعلم.
[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
 [(٩٤/١٠)

   

ُشْرِب النَّبيِذ والتََّداوي به
مرض رجلٌ مرضاً ) ٢٨٢ السؤال: 

األطباء،  من  كثري  علـى  وتردَّدَ  شديداً 
وقتيا  عالجاً  ة  مرَّ لِّ  كُ يف  عالجه  وكان 

أشار  وقد  كان،  كام  مرضه  يعوده  ثمَّ 
فنجاناً  يتعاطى  أنْ  إخوانه  بعض  عليه 
فَ  من النَّبيت (النَّبيذ)، فتعاطاه ثمَّ أَسِ
تعاطيـه  لـه  جيـوز  فهل  تِه؛  مَ رْ حلُ كثرياً 

رشعاً؟
من  نوعٌ  كِر  املُسْ النَّبيذ  إنَّ  اجلواب: 
لُّ  ر.  وقد قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ اخلَمْ
) رواه  امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ مُ
ـوَ هُ فَ ـرَ  كَ أَسْ ابٍ  ـرَ شَ ـلُّ  كُ (وَ مسلم، 

عىل  بُه  ْ رشُ م  رُ فيَحْ عليه.  متَّفق   ( امٌ رَ حَ
ة الصحيح واملريض، إالَّ أنَّ بعض األئمَّ

ـص للمريـض فـي التـداوي  قـد رخَّ
م إذا ثبت أنَّه دواؤه بقول طبيبٍ  باملُحرَّ
؛ تقديراً للرضورة، واألمر  أمنيٍ حاذِقٍ
األطباء   ألنَّ  ذلك؛  خالف  علـى  هنا 
-كام يفهـم مـن السؤال-  لـم يعاجلـوا 
له  دواءً  تعنيَّ  أنَّه  ولو  املريض،  هذا  به 
ال  من  عليه  به  أشار  وإنَّام  به،  لعاجلوه 
له  جيوز  فال  والعالج،  بالطبِّ  له  لْمَ  عِ
لفقد  القول؛  هذا  د  جرَّ بمُ به  التَّداوي 
خصـة املذكـورة، وفيام أحلَّ  رشط الرُّ
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اهللا تعالـى من األدويـة متَّسع عظيـم. 
واهللا أعلم. 

[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٥١٦/٧)

   
ُروِف  النَّْبُذ ِفي الظُّ

أرأيـتَ ) ٢٨٣  : قـلــتُ السـؤال: 
نْبَذ  ه أنْ يُ رَ كْ الظُّروف، هل كان مالكٌ يَ

يف يشءٍ منها؟ 
عنهـا  مالكاً  سألتُ  قـال:  اجلواب: 
فقال: الذي ثبت عندنا والذي آخذ به، 
فَّت(٢) ال يصلح النَّبيذ  بَّاء(١) واملُزَ أنَّ الدُّ

نبَذُ فيهام. فيهام وال يُ
 [(٥٢٤/٤) نة الكرب [املدوّ

  
ُحْكُم النَّبيِذ

السؤال: من قال فـي النَّبيذ: ) ٢٨٤
ع. النهايــة يف غريب احلديث  ــرْ بَّــاء: القَ (١)  الدُّ

.(٢٠٣/٢)
فْت. انظر: النهاية يف  فَّت: اإلناء املطيل بالزِّ (٢)  املُزَ

غريب احلديث (٧٥١/٢).

ه قومٌ عىل  كَ هُ قومٌ عىل التَّأويل، وتَرَ بَ ِ رشَ
قَفَ يف قوله.  هُ وَ التَّحريم؛ كأنـَّ

القـول.  هـذا  يُعجبني  ال  اجلواب: 
التَّحريم أثبتُ عندي وأقو، ال يثبت 

. كِرِ يشءٌ عندي يف حتليل املُسْ
[مسائل اإلمام أمحد رواية صالح (٣٠٣/١)]

   
لـدينــا ) ٢٨٥ يـوجــد  السـؤال: 

بُه مجيع  بِيذ)، ويَرشَ رشوبٌ يقال له: (نَ مَ
يقولون:  العُلامء  وبعض  هنا،  ان  كَّ السُّ
ـالل، وهو  رام، وبعضهم يقـول: حَ حَ
، أفتونا يف هذا  وصِ عْفِ اخلُ من نوع سَ

؟ رامٌ الرشاب، أحاللٌ هو أم حَ
م اهللا تبارك وتعاىل  اجلواب: لقد حرَّ
ل،  قْ بالعَ بُ  هَ تَذْ  ، كِرةٌ سْ مُ ا  ألهنَّ ر؛  اخلَمْ
واستقامة  هِ  شادِ رَ عن  ا  هبِ بِشارِ ْرجُ  وختَ
تفكـريه، وجتعلُـه بذلك يأتـي أعـامالً 
وأقواالً ال تليق به، فـوق ما فيهـا مـن 
يَّة وماليَّة، وقد نصَّ القرآن  حِّ أرضارٍ صِ
ر حني قال:  الكريم علـى حتريـم اخلَمْ
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حك  جك  مق  حق  ﴿مف 
خك لك مك جل حل خل 
الرسول  وقال   ،[٩٠ [املائدة:  مل﴾ 
ـتْ  لَيْسَ وَ اءٌ  دَ ا  ـَ (إِهنَّ ـر:  اخلَمْ عـن  ملسو هيلع هللا ىلص 

.( اءٍ وَ بِدَ
ر ترجع إىل  والقاعدة يف حتريم اخلَمْ
 ، ْرٌ كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ احلديث الذي يقول: (كُ
فَ  رَ ابٍ عَ لُّ رشَ )، فكُ امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ وَ
 ، كِرٌ سْ مُ أنَّه  لْم  العِ أو  بالتَّجربة  الناسُ 
شادِه  ورَ لِه  قْ عَ عن  اإلنسانَ  جُ  رِ خيُ وأنَّه 
راماً،  راً، وعىل هذا يكون حَ ـمْ يكون خَ
ا  والقاعدة الرشعيَّة املشهورة تقول: (مَ

 .( امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ أَسْ
وبناءً علـى هذا القول: إذا كان هذا 
جُ  رِ وخيُ كِر  يُسْ عنـه  املسؤول  ابُ  الرشَّ
ه،  دِ شْ لِه ورُ قْ بِه عن عَ ْ اإلنسانَ عند رشُ
غـري  كان  وإذا  رامـاً،  حَ يكـون  فإنَّـه 
حول  الكُ ة  مادَّ من  فيه  وليس   ، كِرٍ سْ مُ

. راماً كِر، فإنَّه ال يكون حَ التي تُسْ
بطريـق  ذلك  مـن  د  التأكُّ ويمكـنُ 
االختصـاص؛  أهــل  إلـى  جـوع  الرُّ

كاألطبَّاء، واملحلِّلني ملثـل هـذه املواد، 
هذا  أنَّ  روا  قرَّ فإذا  ة؛  ربْ اخلِ وأصحاب 
ة فإنَّه  كِرَ نْس املوادِّ املُسْ اب من جِ الرشَّ
راماً، وإذا  بُه حَ ْ راً، ويكونُ رشُ ـمْ دُّ خَ عَ يُ
كار،  بيَّنوا أنَّه ال يوجد فيه عنرص اإلسْ تَ

 . اماً رَ فإنَّه ال يكون حَ
[يسألونك يف الدين واحلياة 
[(٤٦١/١-٤٦٢)

   
ِبيب  َنِبيُذ التَّْمر َوالزَّ
وما ُيْعَمـُل مـن اَجلَزر

السـؤال: نبـيــذُ الـتَّـمــر، ) ٢٨٦
التـي   « ـةِ ويقَ و«السَّ  ، رِ زْ واملـِ بيب،  والزَّ
مـن  لُ  يُعمَ والـذي  ر،  زَ اجلَ مـن  لُ  تُعمَ
ـوح»؛ هـل هـو  ـى «النَّصُ العِنَب يُسمَّ
من  يشءٍ  استعاملُ  جيُوزُ  وهل  ؟  حاللٌ

هذا أم ال؟
العاملـني.  ربِّ  هللا  احلمـد  اجلواب: 
، فهو حرامٌ  ْرٌ و مخَ كرٍ فهُ سْ لُّ رشابٍ مُ كُ
ة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص املستفيضة عنـه  نـَّ بسُ
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حابـة، كام ثبت عنـه فـي  باتِّفـاق الصَّ
هُ  حيح من حديث أبـي موسى: (أنـَّ الصَّ
الُ  قَ ةِ يُ رَ نَ الذُّ نَعُ مِ ابٍ يُصْ َ نْ رشَ ئِلَ عَ سُ
لِ  العَسَ نَ  مِ نَعُ  يُصْ ابٍ  َ رشَ وَ  ، رُ املِزْ لَهُ 
النَّبِيُّ  يَ  أُوتـِ دْ  قَ انَ  كَ وَ  ، البِتْعُ لَهُ  الُ  قَ يُ
كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ  : الَ قَ فَ ؛  لِمِ الكَ عَ  امِ وَ جَ ملسو هيلع هللا ىلص 
عائشة  عن  حيحني  الصَّ وفـي   ،( امٌ رَ حَ
ـوَ  هُ ـرَ فَ كَ ابٍ أَسْ َ لُّ رشَ ه قال: (كُ عنه أنـَّ
رَ  مَ حيح عـن ابن عُ )، وفـي الصَّ امٌ رَ حَ
لُّ  كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ لُّ مُ ه قال: (كُ عنه أنـَّ
حيح:  )، وفـي لفظ الصَّ امٌ ـرَ رٍ حَ كـِ سْ مُ
 ،( امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ لُّ مُ (كُ
رَ  كَ ـا أَسْ نن عنه أنَّه قـال: (مَ وفـي السُّ
ح ذلك  )، وقد صحَّ امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ كَ
اظ، واهللا عـزَّ وجلَّ  غريُ واحدٍ من احلُفَّ
ـال  غَ إذا  يء  النـَّ العِنَب  عصـري  م  ـرَّ حَ
ة  دَّ بَد؛ ملا فيه من الشِّ ف بالزَّ واشتدَّ وقَذَ
ر اهللا وعـن  بَة التي تَصـُدُّ عـن ذِكْ املُطْرِ
ـالة، وتُوقِـع العداوة والبغضـاء.  الصَّ
بَة  املُطْرِ ةُ  دَّ الشِّ هذه  فيه  كانت  ما  لُّ  وكُ
مـن  كان؛  ةٍ  مادَّ أيِّ  مـن   ، رٌ ـمْ خَ فهو 

احلُبُوب والثِّامر وغري ذلك، وسواءٌ كان 
حتَّى  خَ  بـِ طُ إذا  لكنَّه  مطبُوخاً،  أو  نيِّئاً 
كِراً،  سْ مُ يبقَ  مل  ثُه  لُ ثُ وبقي  لُثاه  ثُ ذهب 
أو   ،(١) أفاويهُ إليه  يُضاف  أن  إالَّ  مَّ  اللَّهُ
لَّ  نـوعٌ آخر. واألصل فـي ذلك (أَنَّ كُ
)، وهذا مذهب  امٌ ـرَ ـوَ حَ هُ رَ فَ كَ ـا أَسْ مَ
قـال  -كـام  ـة  األئمَّ لـامء  العُ جـامهـري 

افعيُّ وأحـمدُ [وغريمها]-.  الشَّ
علـى  احلَـدَّ  ب  يُوجِ كِـر  املُسْ وهذا 

ة.  سٌ عند األئمَّ شاربه، وهو نَجِ
جيب  ة  كِرَ املُسْ «احلَشيشة»  وكذلك 
سةٌ يف أصحِّ الوجوه،  ، وهي نَجِ فيها احلَدُّ
قُ بني  رَّ فَ ، وقيل: يُ ا طاهرةٌ وقد قيل: إِهنَّ
حيـح؛  ل الصَّ يابسهـا ومائعهـا. واألوَّ
ء،  ر النَّيِّ كِر باالستحالة كاخلَمْ ا تُسْ ألهنَّ
ل؛  قْ كِر بل يُغيِّب العَ بخِالف ما ال يُسْ
كِـر بعـد االستحالـة؛  ج، أو يُسْ كالبَنـْ
 . سٍ ة الطِّيب؛ فإنَّ ذلك ليس بنَجِ زَ وْ كجَ
كِر وإنَّام  ومن ظنَّ أنَّ احلَشيشة ال تُسْ

؛ كالتوابل يعالج  (١)  األفاويه: ما يعالج به الطِّيبُ
هبا الطعام. انظر: الصحاح (٢٢٤٤/٦).
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ةٍ، فلم يعرف حقيقة  ذَّ ل بال لَ قْ تُغيِّب العَ
مل  ة  اللَّذَّ من  فيها  ما  لوال  فإنَّه  ها؛  رِ أمْ
البَنْج  بخالف  لوها؛  أَكَ وال  يتناولوها، 

ة فيه.  ونحوه ممَّا ال لذَّ
ما  بني  مات  املُحرَّ يف  ق  فَرَّ ع  ارِ والشَّ
ال  فام  تشتهيه؛  ال  وما  النُّفوس  تشتهيه 
يَ فيه  م واملَيْتَة اكتُفِ تشتهيه النُّفوس كالدَّ
فيه  العقوبة  عَل  فجَ ؛  عيِّ الرشَّ اجر  بالزَّ
عَل  ا ما تشتهيه النُّفوس فجَ التَّعزير. وأمَّ
عيِّ زاجراً طبيعيا،  اجر الرشَّ فيه مع الزَّ

. واحلشيشة من هذا الباب. وهو احلَدُّ
 [جمموع فتاو ابن تيمية 
  [(١٩٧/٣٤-١٩٨)

   
الء إذا َذَهب ُثُلَثاه وَبِقَي ُثُلُثه ُشْرُب الطِّ

ئل) ٢٨٧ السؤال: سمعتُ أمحدَ سُ
ثاه وبقي  لُ ب الطِّالء، إذا ذهب ثُ ْ عن رشُ

ثُه؟  لُ ثُ
اجلواب: ال بأس به. 

إنَّه  يقولون:  م  إهنَّ ألحـمد:  قيل 

 . كِرُ يُسْ
ما  كِرُ  يُسْ كان  لو   ، كِرُ يُسْ ال  قال: 

. رُ مَ هُ عُ لَّ أَحَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٧)]

* وانظر: فتو رقم (٣١٤)
   

ئل شيخ اإلسالم ) ٢٨٨ السؤال: سُ
وح»  ابن تيمية -رمحه اهللا-: عن «النَّصُ
؟ وهم يقولون:  هل هو حاللٌ أم حرامٌ
رَ بن اخلطَّاب ريض اهللا عنه كان  مَ إنَّ عُ
ثـالثني  يأخـذ  أنْ  وصورتُـه:  يعملُـه؛ 
ىلَ حتَّى يبقى  غْ نَبٍ ويُ طْـالً من ماء عِ رِ
من  نقل  وقد  صورتُه؟  هذه  فهل  ثُه؛  لُ ثُ
، وهو اليوم  كِرُ فعل بعض ذلك أنَّه يُسْ
ونقول  ومرص،  ة  اإلسكندريَّ يف  جهاراً 
علـى  كان  فيقولون:   ، رامٌ حَ هـو  هلم: 
ى عنه؟ اماً لنَهَ رَ ر؛ ولو كان حَ مَ زمن عُ

اجلـواب: احلمــد هللا. قــد ثبــت 
بالنُّصوص املستفيضة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف 
م  رَّ حَ أنَّه  واملسانيد  نن  والسُّ حاح  الصِّ
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ْراً؛ كام يف صحيح  هُ مخَ لَ عَ كِرٍ وجَ سْ لَّ مُ كُ
أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عن  عمر  ابن  عن  مسلمٍ 
رٍ  ـمْ خَ لُّ  كُ وَ  ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  قال: (كُ
 ،( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ )، ويف لفظ: (كُ امٌ رَ حَ
النَّبيِّ  عن  عائشة  عن  الصحيحني  ويف 
وَ  هُ فَ رَ  كَ أَسْ ابٍ  َ رشَ لُّ  (كُ قال:  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص 
حيحني عن أيب موسى  )، ويف الصَّ امٌ رَ حَ
ابِ  َ رشَ نْ  عَ ئِلَ  سُ هُ  نَّ (أَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عن 
يَ  أُوتـِ دْ  قَ انَ  كَ وَ  ، البِتْعَ ى  مَّ يُسَ لَ  العَسَ
 ،( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ : كُ الَ قَ ؛ فَ لِمِ عَ الكَ امِ وَ جَ
ويف الصحيحني عن عمر بن اخلطَّاب أنَّه 
قال عىل املنرب -منرب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص-: (إِنَّ اهللاَ 
نَ  : مِ يَاءَ ةِ أَشْ ْسَ نْ مخَ يَ مِ هِ ؛ وَ رَ مْ مَ اخلَ رَّ حَ
 ، ـرِ التَّمْ وَ  ، العِنَبِ وَ  ، عـِريِ الشَّ وَ  ، نْطَةِ احلِ
)، وهو  لَ قْ رَ العَ امَ ا خَ رُ مَ مْ اخلَ . وَ بِيبِ الزَّ وَ
سنَدٌ عن ابن عمر عن النَّبيِّ  نن مُ يف السُّ
يَ عنه من غري وجهٍ أنَّه قال:  وِ ملسو هيلع هللا ىلص، ورُ
وقـد   ،( امٌ رَ حَ هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  (مَ
اظ. واألحاديثُ  حهُ طائفةٌ من احلُفَّ صحَّ

 . يف ذلك كثريةٌ
واليمـن،  احلجـاز،  أهـل  فمذهبُ 

وفقهـاء  والبصـرة،  ـام،  والشَّ ومرص، 
افعي، وأحـمد  احلديث؛ كاملك، والشَّ
رَ  كَ أسْ ما  لَّ  كُ أنَّ  وغريهم:  حنبل،  ابن 
رٌ عندهم؛  ـمْ ، وهو خَ ه فقليلُه حرامٌ كثريُ
نَ احلُبُوب والثِّامر  ةٍ كانت؛ مِ من أيِّ مادَّ
نَب، أو التَّمر،  وغريها، سواءٌ كان من العِ
 ، يْلِ بَنِ اخلـَ عـري، أو لَ نْطَـة، أو الشَّ أو احلِ
أو  ـيِّـئاً،  نَ كان  وسـواءٌ  ذلك،  غـري  أو 
ثُـه،  لُ لُثاه، أو ثُ مطبوخاً، وسواءٌ ذهب ثُ
كان  فمتـى  ذلك؛  غـري  أو  ـه،  فُ نِصْ أو 
نـزاع  بـال  قليلُه  مَ  ـرُ حَ كِـراً  سْ مُ ه  كثريُ

بينهم. 
عن  ثبت  بام  يقولون  فهم  هذا  ومع 
م  قَدِ ملَّا  عنه  اهللا  ريض  عمر  فإنَّ  عمر؛ 
اباً  ام وأرادَ أنْ يَطبُخ للمسلمني رشَ الشَّ
، طبـخَ العصريَ حتَّـى  هُ كِـرُ كثريُ ال يُسْ
ثُـه، وصـار مثـل لُ لُثـاه وبقـي ثُ ذهب ثُ
، فـأدخـل فيـه أُصبعـه فوجـده  بِّ الرُّ
ه الطِّـال(١)؛ يعني  غليظـاً، فقـال: كأنـَّ
خ من  ء: -بكرس الطَّاء- ما طُبـِ (١)  الطِّالَ أو الطِّالَ
لســان  انظر:  لُثاه.  ثُ ذهب  حتَّى  العِنَب  عصري 

العرب (١٠/١٥).
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وا ذلك  مُّ ؛ فسَ الطِّال الذي يُطىلَ به اإلبلُ
نْ  كُ رُ مل يَ مَ «الطِّال»، فهذا الذي أباحهُ عُ
رَ ذلك أبو بكرٍ عبد العزيز  كَ ، وذَ كِرُ يُسْ
باحٌ  مُ أنَّه  ل:  اخلَالَّ صاحب  جعفرٍ  ابن 
بإجـامع املسلمني. وهذا بناءً علـى أنَّه 
ة  ـل أحدٌ مـن األئمَّ قُ . ولـم يَ كِـرُ ال يُسْ
كِراً،  سْ مُ كونه  مع  باح  يُ إنَّه  املذكورين 
هذا  أنَّ  جهة  من  ةٌ  بْهَ شُ أَت  نَشَ ولكن 
ألنَّ  ا  إمَّ ألشياء؛  كِرُ  يُسْ قـد  املطبـوخ 
صفة  ذكروا  م  فإهنَّ تاما؛  ن  يَكُ مل  هُ  طَبْخَ
الً حتَّى يذهب  ىلَ عليه أوَّ غْ ه أنَّه يُ طَبْخِ
حتَّى  ذلك  بعد  عليه  ىلَ  غْ يُ مَّ  ثُ  ، هُ خُ سَ وَ
لُثاه والوسخ  لُثاه، فإذا ذهب ثُ يذهبَ ثُ
الثُّلُثني؛  من  أقلَّ  منه  اهِب  الذَّ كان  فيه 
غري  مـن  حينئـذٍ  يكـون  الوسـخ  ألنَّ 

اهِب.  الذَّ
إلـى  يُضاف  قد  أنَّه  جهة  من  ا  وإمَّ
يه  قوِّ يه وغريها ما يُ اوِ املطبوخ من األَفَ
فيصـري  كِراً،  سْ مُ يصـري  حتَّى  ه،  دُّ ويشُ
، وقد استفاض  بذلك من باب اخلَليطَنيْ
)؛  ِ لِيطَنيْ نِ اخلَ َى عَ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه (هنَ

عن  َى  هنَ كام  صاحبه،  أحدمها  وية  لتَقْ
طَب  الرُّ وعـن  بيب،  والزَّ ر  التَّمْ خليط 

ر، ونحو ذلك. والتَّمْ
لامء نزاعٌ فـي اخلَليطَنيْ إذا لـم  وللعُ
لامء يف نبيذ األوعية  كِر، كام تنازع العُ يُسْ
وكام  بالغليان،  فيها  ما  يَشتدُّ  ال  التي 
 . تنازعوا يف العصري والنَّبيذ بعد ثالثٍ
كِر فإنَّه  ا إذا صار اخلَليطان من املُسْ وأمَّ

ة.  امٌ باتِّفاق هؤالء األئمَّ رَ حَ
ر من املطبوخ كان  مَ ه عُ فالذي أباحَ
لُثاه،  اه وذهب ثُ لَطَه بام قوَّ فاً، فإذا خَ ْ رصِ
بَّام يكون  ر. ورُ مَ ه عُ مل يكن ذلك ما أباحَ
كِر فيها ما ذهب  لبعض البالد طبيعةٌ يُسْ
مناط  فإنَّ  ر؛  كَ أَسْ إذا  م  رُ فيَحْ لُثاه،  ثُ
ة. ومن  رُ باتِّفاق األئمَّ كْ التَّحريم هو السُّ
حابة أباح  رَ أو غريه من الصَّ مَ قال: إنَّ عُ

كِراً فقد كذب عليهم.  سْ مُ
[جمموع فتاو ابن تيمية 
[(١٩٨/٣٤-٢٠١)
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عىل ) ٢٨٩ ىلَ  غَ إذا  ر  مْ اخلَ السؤال: 
؛ هل جيوز استعامله  النَّار ونَقَصَ الثُّلُثُ

أم ال؟
كِراً  سْ اجلواب: احلمد هللا. إذا صار مُ
ِلُّ بالطَّبخ.  ، وال حيَ ِبُ إراقتُهُ رامٌ جتَ فإنَّه حَ
كِراً  سْ مُ يصري  أن  قبل  خَ  بـِ طُ إذا  ا  وأمَّ
كِر،  ثُه ومل يُسْ لُ لُثاه وبقي ثُ حتَّى ذهب ثُ

فإنَّه حاللٌ عند مجاهري املسلمني. 
كِراً  سْ خَ قبل أنْ يصريَ مُ بـِ ا إنْ طُ وأمَّ
كان  فإنْ  ه؛  فُ نِصْ أو  ثُه  لُ ثُ ذهب  حتَّى 
ة  رامٌ فـي مذهب األئمَّ كِراً، فإنَّه حَ سْ مُ
فإنَّه  كِراً،  سْ مُ ن  يكُ مل  وإنْ  األربعة، 

ام.  كِر إىل ثالثة أيَّ لُ ما مل يُسْ يُستعمَ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٢٠/٣٤)]

   
ِبيِب وَنِقيُعه َطْبُخ الزَّ

أرأيــتَ ) ٢٩٠  : قلــتُ السـؤال: 
نْبِذ  يَ أنْ  يف  ع  يوسِّ مالكٌ  أكانَ  بيب،  الزَّ

نَقيعاً وال يطبخه؟
اجلواب: قال: ما سمعتُ من مالكٍ 

إالَّ  شيئاً،  نقيعه  وال  بيب  الزَّ مطبوخ  يف 
بيب وغريه حاللٌ عنده ما مل  أنَّ نبيذ الزَّ

كِر. يُسْ
[(٥٢٤/٤) نة الكرب [املدوّ

  
أرأيــتَ ) ٢٩١  : قلــتُ السـؤال: 

ختافُ  أما  ؛  غَىلَ فَ نقيعاً  كان  إذا  بيب  الزَّ
ر؟ مْ أنْ يكون هذا من اخلَ

اجلواب: قـال: قـال لنا مالكٌ فـي 
كِر.  ب ما مل يُسْ َ عصري العنب: إنِّه يُرشْ

ه؟ دُّ : ما حَ قال: فقلنا ملالكٍ
كِر.  ه إذا مل يُسْ دُّ : حَ قال: قال مالكٌ
ه  أنـَّ املنزلة  هبذه  بيب  الزَّ  فأر قـال: 

لَـى. كِر وإنْ غَ ب ما مل يُسْ َ يُرشْ
  [(٥٢٤/٤) نة الكرب [املدوّ

  
، سألهُ ) ٢٩٢ السؤال: سمعتُ أمحدَ

مَّ جعلتُه يف  بيباً، ثُ ، قال: نقعتُ زَ لٌ رجُ
يا؟  فِ إناءٍ ألرشبَه، فسمعتُ له صوتاً خَ
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. هُ بْ َ ، ال تَرشْ اجلواب: هذا غليانٌ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٦)]

   
ئِلَ ) ٢٩٣ سُ أمحدَ  سمعتُ  السؤال: 

عن العصري؟ 
ل،  غْ بُه ثالثة أيَّام ما مل يَ َ اجلواب: يَرشْ
يَرشبه،  مل   ، يلِ غْ ويَ أيَّام  ثالثة  جاز  فإن 

ام، مل يَرشبه. ىلَ قبل ثالثة أيَّ وإنْ غَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٦)]

   
ئل ) ٢٩٤ السؤال: سمعتُ أمحدَ سُ

؟  نَبٌ عن العِنَب يَغْيل وهو عِ
اجلواب: ال بأس به.

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٧)]

   
َأْكُل اُخلَشاف(١)

عَـل فـي ) ٢٩٥ فْ السؤال: هـل ما يُ

بيـب والتِّـني  ـاف: رشاب يُعمـل مـن الزَّ شَ (١)  اخلُ
فة بعد نقعها أو إغالئها  ونحومها من الفواكه املجفَّ

يف املاء. انظر: املعجم الوسيط (٢٣٦/١).

يدخلُ  اف  شَ اخلُ ى  يُسمَّ ما  من  رمضان 
بْذِ شيئني معاً، مع  ي عن نَ كمِ النَّهْ يف حُ
  تتعدَّ ال  لذلك  قة  املُستغرَ الفرتة  أنَّ 
ر  التَّمْ من  فات  املُجفَّ هذه  تلني  أن 

مِش وخالفه للامء؟ واملِشْ
وال  ذكرت،  فيام  ج  رَ حَ ال  اجلواب: 
ه إىل  ل بتغريُّ ِيَ عنه ما مل يَصِ يدخل فيام هنُ
ار. وباهللا التوفيق، وصىلَّ  كَ درجة اإلسْ
د وآله وصحبه وسلَّم. اهللا عىل نبيِّنا حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٧٦٥٢)]

  
ِزياَدُة َماٍء يف اُملْسِكر

ئل: ) ٢٩٦ السؤال: سمعتُ أمحدَ سُ
[هلام]   (٢) تِخَّ يَ أنْ  هِ  يْ والِدَ لُ  جُ الرَّ يُطيعُ 

 . : هو عندي حاللٌ كِر، ويقولُ املُسْ
. كرُ حرامٌ اجلواب: ال يفعل؛ املُسْ

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٦)]

   
(٢)  تخَّ اليشء: إذا كثُر ماؤه حتَّى يلني. انظر: تاج 

العروس للزبيدي (٢٣٨/٧).
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َتْحريُر َمْذَهب َأِبي َحنيَفة يف النَِّبيِذ 
ِإَذا َلْم َيُكْن ُمْسِكرًا

ـرَ ) ٢٩٧ ـمْ السؤال: من قال: إنَّ خَ
لـم  إذا  ه  بعضُ جيوز  واحلشيشة  العِنَب 
كِر فـي مذهـب اإلمام أبـي حنيفة؛  يُسْ
ورة، أم  فهل هـو صادقٌ فـي هذه الصُّ
لَّ ذلك هل  لِه؟ ومن استحَ قْ كاذبٌ يف نَ
ر جيوزُ  ر أنَّ قليل املِزْ كَ ر أم ال؟ وذَ فُ يكْ
ر العِنَب  ـمْ كمُ خَ ه حُ كمُ بُه؛ فهل حُ رشُ
كمٌ  يف مذهب اإلمام أيب حنيفة، أم له حُ

ل؟ جُ آخر كام ادَّعاه هذا الرَّ
ر التي  ا اخلَمْ اجلواب: احلمد هللا. أمَّ
الَ واشتدَّ  هي عصري العِنَب الذي إذا غَ
ها  وكثريُ قليلُها  مُ  فيَحرُ بَد؛  بالزَّ وقذف 
لَ عـن أبـي  نَقَ ومن  املسلمني،  باتِّفاق 
، بل  بَ ذَ حنيفةَ إباحةَ قليل ذلك فقد كَ
، فإنْ تابَ  لَّ ذلك فإنَّه يُستتابُ نِ استحَ مَ
رِ  اخلَمْ بَ  ْ رشُ لَّ  استحَ ولو   ، تِلَ قُ وإالَّ 
أنَّه  لف  السَّ لبعض  وقعت  بْهةٍ  شُ بنوع 
ة، ال علـى  مُ علـى العامَّ رُ ا إنَّام حتَ ظَنَّ أهنَّ

قَ  فَ احلات؛ فاتَّ الذين آمنوا وعملوا الصَّ
مر وعيلٍّ وغريمها عىل أنَّ  حابة كعُ الصَّ
، فإنْ أقرَّ بالتَّحريم  لَّ ذلك يُستتابُ ستَحِ مُ

 . تِلَ َّ عىل استحالهلا قُ ، وإنْ أَرصَ لِدَ جُ
مُ القليل والكثري  رِّ بل وأبو حنيفةَ حيُ
راً؛  ـمْ ها خَ ر، وإن مل يُسمِّ نْ أرشبةٍ أُخَ مِ
مُ  رُ بيب النَّيء؛ فإنَّه حيَ كنبيذ التَّمر والزَّ
كِراً،  سْ مُ كان  إذا  هُ  وكثريُ هُ  قليلُ هُ  عندَ
وكذلك املطبوخُ من عصري العِنَب الذي 
هُ  قليلُ هُ  عندَ مُ  رُ حيَ فإنَّه  لُثاه،  ثُ يذهب  مل 
. فهـذه األنـواعُ  كِـرُ هُ يُسْ إذا كـان كثريُ
ها وإن  هُ قليلُها وكثريُ مُ عندَ رُ األربعةُ حتَ

رْ منها.  كَ مل يَسْ
كِر؛ بهةُ يف سائر املُسْ وإنَّام وقعت الشُّ
ح ونحوه؛  مْ ر الذي يُصنَعُ من القَ كاملِزْ
ة املسلمني؛ كام  فالذي عليه مجاهريُ أئمَّ
يف الصحيحني عن أيب موسى األشعريِّ 
ولَ اهللاِ؛ إِنَّ  سُ ا رَ الُوا: يَ نِ قَ لَ اليَمَ (أَنَّ أَهْ
 ، لِ نَ العَسَ ؛ مِ الُ لَهُ البِتْعُ قَ اباً يُ َ ا رشَ نَ نْدَ عِ
انَ  كَ وَ  ، رُ املِزْ لَهُ  الُ  قَ يُ ةِ  رَ الذُّ نَ  مِ اباً  َ رشَ وَ
 : الَ قَ ؛ فَ لِمِ عَ الكَ امِ وَ َ جَ دْ أُويتِ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
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)، ويف الصحيحني  امٌ رَ وَ حَ هُ كِرٍ فَ سْ لُّ مُ كُ
عن عائشة ريض اهللا عنها، عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه 
 ،( امٌ رَ ـوَ حَ هُ رَ فَ كَ ابٍ أَسْ َ لُّ رشَ قـال: (كُ
أنَّ  رَ  مَ عُ ابن  عن  أيضاً  الصحيح  ويف 
لُّ  كُ ، وَ ْرٌ كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (كُ
نن من غري وجهٍ  )، ويف السُّ امٌ رَ كِرٍ حَ سْ مُ
هُ  لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ هُ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (مَ عنه أنَّ
)، واستفاضت األحاديثُ بذلك.  امٌ رَ حَ
ر مل يكن ألهل  م اخلَمْ رَّ فإنَّ اهللا ملَّا حَ
مدينـة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رشابٌ يرشبـونـه إالَّ 
م، وجاء  هُ ْرُ ر، فكانت تلك مخَ من التَّمْ
 ،( بُ النَّبِيذَ َ انَ يَرشْ هُ كَ نَّ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص (أَ
عَ  ؛ وهو أنْ يُوضَ واملرادُ به: النَّبيذُ احلُلوُ
مَّ  ْلُو، ثُ بيبُ يف املاء حتَّى حيَ رُ أو الزَّ التَّمْ

 . هُ يرشبُ
أَنْ  ـمْ  َاهُ هنَ ـدْ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ  النَّبـِ ـانَ  كَ (وَ
 ، رِ جَ احلَ وَ  ، بِ شَ اخلَ وَ  ، عِ رْ القَ يفِ  وا  نْتَبِذُ يَ
انتبذوا  إذا  ُم  ألهنَّ )؛  فَّتِ املُزَ فِ  الظَّرْ وَ
ـرُ وهـم ال يعلمـون؛  كْ فيهـا دَبَّ السُّ

 . كِراً سْ ل مُ جُ فيرشب الرَّ
ـرِ  ـنَ التَّمْ ِ مِ لِيطَنيْ ـنِ اخلَ مْ عَ َاهُ هنَ (وَ

ي  ا يُقوِّ مهُ )؛ ألنَّ أحدَ يعاً ـمِ بِيبِ جَ الزَّ وَ
اآلخر. 

ـدَ  عْ بَ النَّبِيـذِ  بِ  ْ رشُ ـنْ  عَ ـمْ  َاهُ هنَ (وَ
ـرُ  كْ )؛ ألنَّـه قـد يصـري فيـه السُّ ثٍ ثَـالَ
بالغةً منه  لُّ ذلك مُ واإلنسانُ ال يدري. كُ
النَّبيذَ  أنَّ  لامء  العُ من  اعتقد  فمن  ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
كِراً -يعني  سْ صَ فيه يكونُ مُ خِ الذي أُرْ
ذلك؛  ونحو  ح  مْ والقَ ل  سَ العَ نبيذ  من 
كِر-؛  تناولَ منه ما مل يُسْ باح أن يُ فقال: يُ

فقد أخطأ.
لامء فعرفوا أنَّ الذي  ا مجاهري العُ وأمَّ
كِر، وهذا القول  أباحهُ هو الذي ال يُسْ

هو الصحيح يف النصِّ والقياس. 
؛ فاألحاديث الكثرية فيه.  ا النصُّ أمَّ
ا القياس؛ فألنَّ جـميع األرشبة  وأمَّ
 ، كِـرُ تُسْ ا  هنِ وْ كَ فـي  متساويـةٌ  ة  كِرَ املُسْ
واملفسدة املوجودة يف هذا موجودةٌ يف 
قُ بني املُتامثِلَني،  فرِّ هذا، واهللا تعاىل ال يُ
العدل  من  وهذا  هذا  بني  التَّسوية  بل 
كِرٍ  سْ مُ لَّ  كُ أنَّ  فتبنيَّ   . ِّ اجلَيلِ والقياس 

. رٌ حرامٌ ـمْ خَ
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، ومـن  كِـرة حـرامٌ واحلشيشـة املُسْ
رَ منها فقد كفر، بل هي  كْ لَّ السُّ استحَ
ر؛  كاخلَمْ نجسةٌ  لامء  العُ قويل  أصحِّ  يف 
ر كالبول، واحلشيشةُ كالعذرة...  فاخلَمْ
 [جمموع فتاو ابن تيمية 
[(٢٠١/٣٤-٢٠٤)

   
يًّا(١) وْضُع اِحليَتاِن يف اَخلْمِر فَتِصُري ُمرِّ

السؤال: سألـتُ مالكـاً عـن ) ٢٩٨
يا؟ رِّ يتان فتصري مُ لُ فيها احلِ عَ ر جيُ مْ اخلَ

 ال أر :  اجلواب: قال: قال مالكٌ
ه. هَ رِ لَه. وكَ أكْ

 [(٥٢٥/٤) نة الكرب [املدوّ
  

ئل ) ٢٩٩ سُ أمحد  سمعتُ  السؤال: 
يِّ النِّينان(٢).  رِّ عن مُ

ر؛  مْ ي: رشابٌ يعمله أهل الشام، تؤخذ فيه اخلَ (١)  املُرِّ
، وتوضع يف الشمس،  مكُ فيجعل فيها امللحُ والسَّ
ي، وتســتحيل عن هيئتها.  فتتغــريَّ إىل طعم املُرِّ

انظر: النهاية يف غريب احلديث (٣٨٢/٢).
(٢)  النينان: جـمع نون، وهو احلوت. انظر: النهاية 

يف غريب احلديث (٢٧٤/٥).

اجلواب: ال يُعجبني.
يتان. قاله أبو داود.  النِّينان: هو احلِ
هُ أهلُ  قال أبو داود: قال أحـمد: يعملُ

ر. ام من اخلَمْ الشَّ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٧)]

   
روَرة ُشْرُب اَخلْمر للضَّ

رٌ ) ٣٠٠ مْ السؤال: قلتُ ألبـي: فخَ
ا؟ يضطرُّ إليها رجلٌ يرشهبُ

ر اضطراراً،  اجلواب: ال يكون اخلَمْ
ر  اخلَمْ ألنَّ  املَيتَة؛  إىل  االضطرار  إنَّام 

. طِّشُ عَ يُ
[مسائل اإلمام أحـمد رواية عبد اهللا 
[(١٢٩٩/٣-١٣٠٠)

   
َسْقُي اَخلْمر للَبهاِئم

قرأتُ عىل أبـي، وقال أبـي: ) ٣٠١
 ، بـيِّ الكِالَ سليامن  بن  ةَ  بْدَ عَ عن  هِ  وِ ارْ
بيدُ اهللا عن نافعٍ، أنَّ ابنَ  قال: حدثنا عُ
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. رَ ى البَهائِمُ اخلَمْ قَ ى أَنْ تُسْ نْهَ رَ كان يَ مَ عُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (١٣٠٠/٣)]

   
بيُع َشراٍب ُيمِكُن استْخداُمه َمَع اَخلْمر

السؤال: بعـد التحيَّـة، ورد ) ٣٠٢
الكاكـاو  رشاب   ... رشكـة  حلسـاب 
املتَّحدة  الواليات  إنتاج  مـن  اجلاهز 
يَّـة  الصحِّ املعاينة  وبتقرير  األمريكيَّـة، 
ـة  بلديَّ قِـبَـلِ  من  عليـه  الكشـف  تـمَّ 
ملختـرب وزارة  إرسالُـه  وتـمَّ  الكويت، 
الصالحيَّة،  من  للتأكُّد  ة  العامَّ ـة  الصحَّ
ـا  أهنَّ وتبنيَّ  العيِّنـة،  ـت  صَ فُحِ وعليـه 
أنَّ  إالَّ   ، اآلدمـيِّ لالستهـالك  صاحلـة 
ة أفاد بمراجعة  ة العامَّ خمترب وزارة الصحَّ
(إدارة  والصـِّنـاعـة  التِّـجـارة  وزارة 
املواصفات  املقاييس) بخصوص العبارة 
باللُّغة  البيانات  بطاقـة  علـى  املذكورة 
هـذا  تقديم  بإمكانيَّة  تفيد  ة  اإلنجليزيَّ
(براندي).  الكحول  نوع  مع  الرشاب 
التِّجـارة  وزارة  خمـاطبـة  تـمَّ  وفعـالً 
ناعـة -املواصفـات واملقـاييس-  والصِّ

إالَّ  املنتج،  هـذا  حـول  أي  الرَّ إلبداء 
لت  حوَّ ناعة  والصِّ التِّجارة  وزارة  أنَّ 
جلنـة  علـى  للعـرض  املوضـوع  هـذا 
عىل  عرضه  وتمَّ  دة،  تورَ املُسْ األغذية 
رت اللَّجنـة حتويـل  اللَّجنـة، حيث قرَّ
(إدارة  األوقـاف  لوزارة  املنتـج  هـذا 

.(الفتو
عـن  بموافاتنـا  م  التكرُّ ـى  يُرجَ لذا 
بأسـواق  لع  السِّ تلك  عرض  إمكانيَّـة 
الكـويت مـن عدمـه؟ شاكريـن لكـم 
فائق  بقبول  وتفضلوا  تعاونكم.  ن  سْ حُ

االحرتام.
تداول  رشعاً  م  ْرُ حيَ ال  إنَّه  اجلواب: 
من  ه  لُوُّ خُ ثبت  قد  دام  ما  املُنتَج  هذا 
بَارة  العِ سُ  طَمْ وينبغي  ة،  كِرَ املُسْ املوادِّ 
ر  اخلَمْ أنواع  تسمية  علـى  حتتوي  التي 
االستعامل؛  إرشادات  ضمن  املذكورة 

ريعة. واهللا أعلم. وذلك سدا للذَّ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٦٨/٥)]
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عام باْسِم َشراٍب ُمْسِكٍر تسميُة الطَّ
من ) ٣٠٣ عيِّنةٌ  إلينا  ورد  السؤال: 

، والتي قام خمترب  مِّ شوكوالتة بنكهة الرَّ
من  ها  لُوُّ خُ وثبت  بتحليلها،  ة  الصحَّ
بنكهة  صنَّعٌ  مُ املُنتَجَ  أنَّ  إالَّ  الكحول، 
املرشوبات  من  نوعٍ  اسمُ  وهو   ،( مِّ (الرَّ

. وحيَّة، ويُصنَعُ من منشأ نبايتٍّ الرُّ
جـواز  حـول  إفادتنا  ى  يُرجَ وعليه 
بأنَّـه  امً  لْ عِ املُنتَج،  هذا  بتداول  السامح 
طابـقٌ  ، ومُ صالـحٌ الستهـالك اآلدمـيِّ
وذلك  الفنِّـيَّة.  القياسيَّة  للمواصفات 
اذ  اختِّ لنا  ليتسنَّى  ؛  ممكن  وقت  بأرسع 

زم. الالَّ
بمراقبـة  هاتفـيا  االتِّصـال  وبعـد 
التِّجـارة  بـوزارة  الفنِّـيَّة  املواصفـات 
وَّ  لُ واالستامع إىل إفادهتم التي أكَّدت خُ
وأنَّ  الكحول،  من  الشوكوالتة  هذه 
النكهـة التي فيهـا هـي نفـس املـذاق 
ر،  كـِ املُسْ  ( مِّ (الـرَّ لرشاب  يوجد  الذي 
املستخدم  الغالف  عىل  االطِّالع  وبعد 
فـي تعبئتها، واملشتمل عىل نصِّ (خالٍ 

من الكحول) بالعربية، ولوحظ علـى 
بـرميـل  صـورة  املستخـدم  الغـالف 
 ،(rum) مكتوب عليه باإلنكليزية رم

كِر. وهو اسمٌ للرشاب املُسْ
م  ْرُ حيَ ال  أنَّه  اللَّجنة   تر اجلواب: 
رشعاً تناول هذا املنتج ما دام قد ثبت 
مع  ولكن  كِرة،  املُسْ املوادِّ  من  ه  لُوُّ خُ
بـاب  مـن  ه  نْعَ مَ اللَّجنـة   تـر ذلك 
مـن  حتذف  لـم  ما  الرشعيَّة  السياسة 
م) من النصِّ العريبِّ  البيانات كلمة (الرَّ
ف صورة الربميل،  ذْ ، وحَ واإلنجليزيِّ
ف صورة املائدة الدالَّة عىل تعاطي  ذْ وحَ
عائيُّ  الدِّ التأثري  لينتفي  وذلك  ر؛  اخلَمْ

كِرة. واهللا أعلم.  للمرشوبات املُسْ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٦٣/١٠)]

   
َتوِصيٌة ِبَشْأِن املََوادِّ الِغَذاِئيَِّة اليت 
َتْحَتوي َعَلى ِنْسَبٍة ِمَن اُخلُموِر

ال جيوز تناول املوادِّ الغذائيَّة ) ٣٠٤
التي حتتوي عىل نسبةٍ من اخلمور مهام 
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، وال سيَّام الشائعة يف البالد  كانت ضئيلةً
الغربيَّـة؛ كبعـض الشوكوالتة، وبعض 
أنواع املثلجات (اآليس كريم، اجلياليت، 
ة؛  الغازيَّ املرشوبات  وبعض  البوظة)، 
رَ  كَ اعتباراً لألصل الرشعيِّ يف أنَّ ما أسْ
بٍ  ام، ولعدم قيام موجِ رَ ه فقليلُه حَ كثريُ

رشعيٍّ استثنائيٍّ للرتخيص فيها.
[ توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالميَّة 
للعلوم الطبية بالكويت  ١٤١٥هـ /١٩٩٥م]

 

نب:
َّ
ثانيًا: الل

 اللََّبُن إذا َوَلَغ فيه َكْلٌب
؛) ٣٠٥ لْبُ لَغَ فيه الكَ السؤال: لَبَنٌ وَ

؟ مُ ْرُ ِلُّ أو حيَ أَحيَ
عن م  القاسِ ابنُ  أخربين  اجلواب: 

فيه  غَ  لَ وَ لَبن  عن  ئل  سُ أنَّه  مالكٍ 
ق؟ رَ ؛ هل يُرشب أو هيُ لبُ الكَ

من  رزق  إلـى  ل  جُ الرَّ دُ  يَعمَ قال: 
غَ فيه! هو  لَ لبٍ وَ قه لكَ أرزاق اهللا فيُهرِ

 . حاللٌ
[فتاو ابن سحنون (ص٥٠٩-٥١٠)]

   
ُشْرُب اللََّبن ما مل َيِصْر ُمْسِكرًا

(١) ) ٣٠٦ رةٌ جْ لٌ عنده حِ السؤال: رجُ
من  بُ  الرشُّ جيـوزُ  فهل  ؛  ةٌ لُـوَّ فَ ها  فَ لْ خَ

لَبَنِها أم ال؟
ة: األنثى من اخليل. وإثبات اهلاء يف آخره  رَ جْ (١)  احلِ
؛ ألنَّه اسمٌ ال يشرتك  ة، وهو حلنٌ ممَّا تنطق به العامَّ

ر. انظر: تاج العروس (٥٣٦/١٠). فيه املذكَّ
ة. انظر:  لُـوَّ ر الصغري، واألنثى فُ : املُهْ لُـــوُّ والفَ  

الصحاح (٢٤٥٦/٦).
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بَنِها؛ إذا  بُ من لَ اجلواب: جيوزُ الرشُّ
 . كِراً سْ ْ مُ مل يَرصِ

[جمموع فتاو ابن تيمية (٢١٨/٣٤)]

   
اة اليت َنَزا عليها َكْلٌب َفَأْوَلَدَها َلَبُن الشَّ

عىل ) ٣٠٧ نَزا  إذا  الكلبُ  السؤال: 
سُ  لَداً؛ هل يتنجَّ ها وَ شاةٍ مأكولةٍ فأولَدَ
به  طَع  وقَ اخلادم،  يف  يَّده  قَ -كام  لَبَنُها 
 ، عيُّ ابنُ العِامد-، أم ال -كام قاله األَذْرُ
ـلتُـم  قُ وإذا  ـم-؟  كـالمـُهُ واقـتضـاه 
أو  ؤبَّـداً،  مُ يصـريُ  فهـل  ـس؛  بالتَّنجُّ
يكـون بالنِّسبة إلـى الولد فقـط، حتَّى 
لَبَنُها  يكـون  طاهرٍ  من  بولدٍ  أتت  لـو 
القائل  وهل  لـه؟  رُ  املُطهِّ ومـا  طاهراً؟ 
كام  ل،  جُ للرَّ اللَّبن  بأنَّ  لَّل  عَ س  بالتَّنجُّ
ضاع، أم ال؟  لَّلوا به يف التَّحريم بالرَّ عَ

؟  قُ رْ لتُم: ال؛ فام الفَ وإذا قُ
ولـو  طاهـرٌ  ـاة  الشَّ لبنُ  اجلواب: 
م-،  هُ كالمُ شمله  -كام  لْبٌ  كَ بَلَها  أَحْ
لِّ  بحِ وغريه  ويِّ  البَغَ ترصيح  ؤيِّده  ويُ

لـو  إذ  ؛  الً بَغْ ولدت  وإنْ  س،  رَ الفَ لَبن 
دِ يف هذه حلُكِمَ  لَ كِمَ بتبعيِّة اللَّبن للوَ حُ
يشُّ وابنُ العِامد  ركَ بتنجيسه. وما قاله الزَّ
الفٌ إلطالقهم،  م بتنجيسه خمُ من احلُكْ
بَنِها   إلـى لَ وعلـى القول به فال يتعدَّ
إذ  ؛  طاهـرٍ حيـوانٍ  بـوالدة  احلاصـل 
هُ حاصالً  م بتنجيسه كونُ كْ املُقتيض للحُ

، وقد زال. سٍ بسبب حيوانٍ نَجِ
 [فتاو الرميل (٦٣/١-٦٤)] 

   
َلَبُن اَألَتاِن(١)

ب لَبَن ) ٣٠٨ ْ كم رشُ السؤال: [ما حُ
األَتان؟]

بانُ األُتُن. اجلواب: ال تُعجبُني أَلْ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (١٣٠١/٣)]

   
بُ لَبَنِ ) ٣٠٩ ْ السؤال: هل جيوزُ رشُ
؟ األَتانِ

ة. النهاية يف غريب  امرة األنثى خاصَّ : احلِ تانُ (١)  األَ
احلديث (٢٦/١).
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اجلواب: يُكره. كذا يف (الكنز).
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٩)]

 

ثالثًا: البوظــة:
شراب البوظة(١)

السـؤال: طلبـت مـحافظـة ) ٣١٠
العـامِّ  السكـرتـري  -مكتـب  الغربيَّة 
املؤرخ   ١٢٤٨ رقم  بكتاهبا  املساعد- 
وحـدة  أنَّ  ـن  املتضمِّ  ١٩٧٤/٦/٣٠
ـاد االشرتاكـيِّ العربـيِّ لشياخـة  االحتِّ
مت  صندفا بمدينة املَحلَّة الكُرب - قدَّ
اد  لالحتِّ العامِّ  األمني  السيِّد  إىل  رة  ذكِّ مُ
 االشرتاكيِّ العريبِّ ببندر املَحلَّة الكُرب
بيـع  ت  حمالَّ نشاط  تغيري  فيهـا  يطلب 
البُوظَـة املوجـودة باملنطقـة، وأنَّ هـذه 
ت تقع وسط منطقة تضمُّ أربعة  املحالَّ

مساجد وأربع مدارس.
ع  كم الرشَّ وطلبت املحافظة بيان حُ
يف هذا النوع من املرشوبات (البوظة) 
ة. وهـو مرشوب يتـمُّ  عَ (١)  البوظـة: نـوع من اجلِ
اللغة  انظر: معجم  الشــعري.  بتخمري  حتضريه 
الكحول  إدمان   ،(٢٦٣/١) املعارصة  العربية 
واملرشوبات الكحولية حممود حممد (ص٤٨)، 
بحث منشور- جملة أسيوط للدراسات البيئية. 

العدد ١٩ يوليو ٢٠٠٠م. 
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النوع  هذا  وهل  ح،  القَمْ من  املصنوع 
أو  رشعاً  بُه  ْ رشُ ام  رَ حَ املرشوب  من 

حالل؟
اجلواب: نفيد بأنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال 
نَ  -فيام رواه النُّعامنُ بن بَشري-: (إِنَّ مِ
نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ عِريِ  الشَّ نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ نْطَةِ  احلِ
نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ رِ  التَّمْ نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ بِيبِ  الزَّ
وأصحاب  أحـمد  رواه   ( ْراً مخَ لِ  العَسَ
ة إالَّ النَّسائـي، وزاد أحـمد وأبو  نـَّ السُّ
كِرٍ)،  سْ مُ لِّ  كُ نْ  عَ َى  أَهنْ ا  أَنَ (وَ داود: 
هـذه  مثـل  فـي  التـحـريـم  نـاطُ  ومَ
فإذا  وعدمه،  اإلسكار  هو  املرشوبات 
مـن  كانت  ةً  ـرتِّ فَ مُ أو  ةً  كِرَ سْ مُ كانت 
َى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عـن  األشياء التي هنَ
ر  اخلَمْ حكم  حكمها  وكـان  تنـاوهلـا، 
م  ْـرُ حيَ كام  قليلها  م  ْرُ وحيَ التحريم،  يف 
اهللا  صلـوات  الرسـول  ألنَّ  كثريهـا، 
كِرٍ  سْ مُ لِّ  كُ ـنْ  عَ َى  عليـه (هنَ وسـالمه 
ـلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ الرسـول  وقـال   ،( ـرتِّ فَ ومُ
) رواه  رامٌ سكِرِ حَ لُّ مُ ، وكُ ـمرٌ كِرٍ خَ سْ مُ
ويف  ماجه،  وابن  البخاري  إالَّ  اجلامعة 

رٍ   ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ لُّ مُ رواية: (كُ
)؛ فالبوظـة ومـا شـاهبهـا مـن  امٌ ـرَ حَ
هلا  الناس  ذ  اختَّ وإنِ  ام،  رَ حَ كِرات  املُسْ
ـر؛ لقـولـه ملسو هيلع هللا ىلص:  اسـامً غـري اسـم اخلَمْ
مٍ  رَ بِاسْ مْ تِي اخلَ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ لَّنَّ طَ تَحِ (لَيَسْ
) رواه أحـمد وابن ماجه.   اهُ َا إِيَّ وهنَ مُّ يُسَ
هذا والقليل يف التحريم كالكثري سواء؛ 
ـهُ  لِيلُ قَ هُ فَ ريُ ثـِ ـرَ كَ كَ ـا أَسْ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ

.( امٌ رَ حَ
قالت  عنها  اهللا  ريض  عائشة  وعن 
 ، امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ
هُ  نـْ مِ فِّ  الكَ ءُ  لْ مِ فَ قُ  رَ الفَ ـرَ  كَ أَسْ ـا  مَ وَ
قُ مكيالٌ يسع ستة عرش  رَ )؛ والفَ امٌ رَ حَ

. طْالً رِ
ام؛  رَ كِر أنَّ البوظة حَ ] ممَّا ذُ  [فيتبنيَّ
كام  ر  ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ وكلُّ  ة،  كِرَ سْ مُ ـا  ألهنَّ
ذكـرنـا، وقـد صـحَّ عـن أصـحـاب 
بخطابه  أعلـم  وهـم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
املعاد)-  (زاد  يف  القيِّم  ابن  ذكر  -كام 
ل.  قْ العَ رَ  امَ خَ ما  ر  اخلَمْ إنَّ  قالوا:  م  أهنَّ
بالسؤال.  كِرَ  ذُ كام  احلال  كان  إذا  وهذا 
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واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٥٧٥/٧-٢٥٧٦)

   
فـي ) ٣١١ قولكـم  مــا  السـؤال: 

عري؛ هل  ذة من نحو الشَّ (البوزة) املتَّخَ
؟ وهـل  ـرامٌ وموجبٌ للحـدِّ ا حَ هبُ ْ رشُ
الذي  اللَّبن  كذلك  وهل  ؟  سةٌ نَجِ هي 
راً؟  كـِ سْ مُ وصـار  تُه  ـموضَ حُ ت  اشتدَّ

أفيدونا اجلواب.
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

دٍ رسول اهللا.  عىل سيِّدنا حممَّ
أو  عري  الشَّ من  ذة  املتَّخَ البوزة  نعم 
مع  ل  قْ للعَ يِّبة  املُغَ -أي  كِرة  املُسْ نحوه 
رامٌ  ا حَ هبُ ْ ، ورشُ ةٌ سَ ب- نَجِ ة والطَّرَ وَ النَّشْ
الذي  بَنُ  اللَّ وكذلك   ، دِّ للحَ بٌ  وجِ ومُ
كِرات من  كِراً، وكذا سائر املُسْ سْ صار مُ

لِ (١)، وغريها. ةِ النَّخْ جامَ النَّبيذِ وحِ
ر  ـــامَّ ة النَّخل: ماء العصري املُتَّخذُ من جُ جامَ (١) حِ
ى (الالقمي)، وهو مشهور فـي  النخل، ويُسمَّ

بالد املغرب. 
www.aljazeera.net/news/healthmedicine :انظر  

ريض عائشة  عن  داود  أبو   ورو
قالت:  ا  أهنَّ عنها  وتعالـى  سبحانه  اهللا 
ـلُّ  يقـول: (كُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سمعت 
قُ  رَ الفَ هُ  نـْ مِ ـرَ  كَ أَسْ ا  مَ وَ  ، امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ
وقـال   ،( امٌ ـرَ حَ هُ  نـْ مِ ـفِّ  الكَ ءُ  ـلْ مِ فَ
 ( كِرٍ سْ مُ لَّ  كُ تَنِبُوا  (اجْ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول 
 ، لٍ فَّ غَ مُ بن  اهللا  عبد  عن  الطَّرباينُّ  رواه 
 ( رَ كَ ا أَسْ تَنِبُوا مَ وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (اجْ
؛ قاله يف (اجلامع  ٍّ يلِ رواه احلُلْواينُّ عن عَ
ـيُّ عـن أنسٍ  مِ غـري)، ورو اللَّخْ الصَّ
رُ  مْ تِ اخلَ مَ رِّ ريض اهللا عنه أنَّه قال: (حُ
ةُ  امَّ عَ ، وَ لِيالً نَابِ إِالَّ قَ رَ األَعْ ْ دُ مخَ ا نَجِ مَ وَ

.( رِ التَّمْ ِ وَ بِيذُ البُرسْ اكَ نَ نيَ ذَ ا حِ نَ ْرِ مخَ
وفـي البخاريِّ أنَّ عمر بن اخلطَّاب 
طَبَ  ريض اهللا سبحانه وتعالـى عنه خَ
يمُ  رِ ْ حتَ لَ  زَ نَ دْ  قَ هُ  فقـال: (إِنَّ املنرب  علـى 
 ، : العِنَبِ يَاءَ ةِ أَشْ ْسَ نْ مخَ يَ مِ هِ ، وَ رِ مْ اخلَ
 . لِ العَسَ وَ  ، عِريِ الشَّ وَ  ، نْطَةِ احلِ وَ  ، رِ التَّمْ وَ
) أراد ريض اهللا  لَ قْ رَ العَ امَ ا خَ رُ مَ مْ اخلَ وَ
ليست  رَ  اخلَمْ أنَّ  عنه  وتعاىل  سبحانه 
مقصـورةً علـى هذه األشياء اخلمسـة 
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نـزول وقـت  عندهـم  كانـت  التـي 
ـل  قْ العَ خمامـرة  لَّتـه  عِ وأنَّ  التَّحريـم، 
وة والطَّرب؛ فكلُّ ما كان كذلك والنَّشْ

 ، دِّ للحَ بٌ  وموجِ سٌ  ونَجِ مٌ  رَّ حمُ فهو 
ليلُه  فقَ ه  كثريُ كِرُ  يُسْ ما  الفقهاء:  وقال 
واهللا   . ـدِّ للحَ بٌ  موجِ بُـه  ْ ورشُ  ، ـرامٌ حَ
سبحانه وتعالـى أعلم، وصىلَّ اهللا عىل 

دٍ وآله وسلَّم.  سيِّدنا حممَّ
لِّيش (٣٦٢/٢)] [فتاو ابن عِ

   

السؤال: ما يقعُ يف هذه البالد) ٣١٢
طويالً  ناً  مَ زَ ثُ  يمكُ مائعٍ  جنيٍ  عَ من 
فام  ؛  ةٌ بَ طْرِ مُ ةٌ  دَّ شِ فيه  تَصريُ  بحيثُ 

حكمه؟
م  هِ اجلواب: ال خيفى أنَّ عمومَ كالمِ
من  ا  وأهنَّ ورة،  الصُّ هذه  ملثل  شاملٌ 
ألنَّ  شاربُه؛  َدُّ  حيُ الذي  ام  احلَرَ كِر  املُسْ
فحيثُ  بَـة؛  املُطْرِ ة  ـدَّ الشِّ علـى  املـراد 
دَّ الشارب.  ، وحُ مَ التناولُ رُ ت حَ دَ جِ وُ
جيب  شٌّ  غِ وأنَّه   ، سٌ نَجِ أنَّه  فَى  خيَ وال 

نْ  علـى الناس اجتنابه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
نَّا) واهللا أعلم.  يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ غَ

[فتاو اخللييل (١٥٥/٢-١٥٦)]
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رابعًا : البــرية
 ُشْرُب الِبــــَرية

السـؤال: مـن السيـد/...: ) ٣١٣
بطلبه قال: إنَّه الحظ أنَّ رشاب البرية 
منهـا  أخذ  إذا  شارهبا  علـى  يؤثِّـر  ال 
غريهـا  بعكس  ا  ألهنَّ معقولـة؛  يـة  كمِّ
من املرشوبـات الروحيَّـة، نسبة تركيز 
عـن  وتقلُّ  جدا،  بسيطـة  هبا  الكحول 

نسبتها يف الكينا البسلريي. 
تِساءُ قليلٍ من البرية  وسأل: هل احْ
كِر حالل أم حرام؟ رجة التي ال تُسْ بالدَّ
اجلواب: إنَّ اآلثار عـن رسـول اهللا 
كِر؛ فقد  سْ ملسو هيلع هللا ىلص قد جاءت بتحريم كلِّ مُ
أنَّ  عنهام  اهللا  ريض  عمر  ابن  عن  روي 
لُّ  كُ ، وَ ْرٌ كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (كُ
لُّ  مسلم: (كُ رواية  ويف   ،( امٌ رَ حَ كرٍ  سْ مُ
امٌ )، وعنه  رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ مُ
هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ـا  قـال: (مَ ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّـه  أيضاً 
)، رواه أمحد، وابن ماجه،  امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ فَ
حـه؛ فهـذه اآلثـار  والدارقطني وصحَّ

ـرَ فهو  كَ تـدلُّ علـى أنَّ كلَّ رشاب أَسْ
ام. رَ ه فقليلُه حَ رَ كثريُ كَ ْر، وأنَّ ما أَسْ مخَ
والبرية باعرتاف السائل رشابٌ من
مة، القليل رَّ ة فتكون حمُ كِرَ األرشبة املُسْ
راً  ـمْ ا تعترب خَ منها والكثري سواء؛ ألهنَّ
لُّ الم: (كُ رشعاً؛ لعموم قوله عليه السَّ
ا ، ومَ امٌ رَ كرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ مُ
)، واهللا أعلم.   امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ أَسْ
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٥٥٥/٧)

   
ـرابُ ) ٣١٤ السؤال: مـا هـذا الشَّ

مادة  وما  ه؟  حكمُ وما  ا)؟  (بِريَ ى  املُسمَّ
ه؟ وهـل يقـال: إنَّه من األجـزاء  ذِ أَخْ
ِلُّ  رات، أو حيَ كـِ الدوائيَّة، أو غـري املُسْ
تناوله؟ وهـل هـو أنواع؟ وهـل فـي 

بُه؟ ْ بيبِ ما جيوز رشُ عصري الزَّ
أي:  )؛  ةُ عَ (اجلِ هي  البريا  اجلواب: 
عـري،  ـرابُ املأخـوذ مـن مـاء الشَّ الشَّ
ينار،  الدِّ بحشيشة  رُ  َمَّ ختُ ـا  إهنَّ ويقـال: 
وهي أنواع، وال شكَّ فـي كوهنا مـن 
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، ولكـن يقـال: إنَّ القليـل  كِراتِ املُسْ
كِرُ ال سيَّام بعـد االعتيـاد.  منهـا ال يُسْ
حيح املختار عند مجاهري املسلمني والصَّ
هم أهل قلِّدُ افعيَّةُ الذين يُ -ومنهم الشَّ

ه فقليلُـه  ـرَ كثريُ كَ بالدكـم- أنَّ مـا أَسْ
األدويـة،  مـن  ليسـت  وهـي   . حـرامٌ
ل. وفـي  ولكنَّها تُفيد فـي حتليل البَـوْ
ذلـك؛  فـي  عنهـا  ي  نـِ غْ يُ مـا  احلـالل 
ـر  صْ بحَ ضَ  ـرِ مَ ـنْ  ومَ ـدونس.  كالبَقْ
ـلَّ  حَ غريها،  َلِّالً  حمُ جيد  ولـم  ل،  البَـوْ

ر احلاجة. ـدْ لـه التَّداوي هبـا بقَ
منهـا  نـوعٌ  يـوجـد  ه  أنـَّ وعلمـت 
كِر قليلُه وال  ل للتَّحليل، ال يُسْ يُستعمَ
ب  َ يُرشْ ث؛  املُكْ قليل  ولكنَّه  ه،  كثريُ
نْعِه، فـإذا طـال عليـه األمـد  قِب صُ عَ

دَ وذهبت فائدتُه. اماً، فَسَ أيـَّ
م إالَّ  رُ بيب؛ فـال حيَ ـا عصري الزَّ وأمَّ
بْتُ  جِ كِراً، وقد عَ سْ ر وصار مُ تَمَ إذا اخْ
، وما زال  بهةٍ من هذا السؤال يف غري شُ
بيب  ذْ كانوا يرشبون ماء الزَّ املسلمون مُ
عْصوراً؛ ما مل يمكث  نْبوذاً ومَ وغريه مَ
كِـراً، وله  سْ ر فيـه ويصري مُ زمناً يتخمَّ

باع فيها هو  َ وغريها مواضع يُ رصْ يف مِ
، وغري  وسِ قُ السُّ رْ وب وعِ رُّ وماء اخلـَ

ذلك.
د رشيد رضا  [فتاو حممَّ
 [(٥٦٠/٢-٥٦١)

   
لُ حـول ) ٣١٥ ـدَ ثُـرَ اجلَ السؤال: كَ

ة والكِينا ؛ هل هو  ب البِريَ ْ موضوع رشُ
؟ حاللٌ أم حرامٌ

ه  أنـَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبـيِّ  عـن  ورد  اجلواب: 
رٍ  ـمْ خَ لُّ  كُ وَ  ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  قال: (كُ
كِـر  ). فكـلُّ مـا من شأنـه أنْ يُسْ امٌ ـرَ حَ
امرئ  ـلُّ  كُ ـتِ  تَفْ يَسْ ولْ اماً،  رَ حَ يكـون 
ه، وإنَّ  تَـوْ قلبَـه وإن أفتـاه النـاس وأَفْ
م اخلبـائث،  ـرَّ ـلَّ الطيِّبـات وحَ اهللا أحَ
ـلَّ مـا من شأنه  ومن املتَّفـق عليه أنَّ كُ
مها  كار فهو من اخلبائث التي حرَّ اإلسْ

اهللا.
د أبو زهرة  [فتاو الشيخ حممَّ
(ص٦٨٣-٦٨٤)]
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ام ) ٣١٦ األيَّ هذه  يف  شاع  السؤال: 
ا  أهنَّ شاربوهـا  ويزعـم  البرية،  تنـاول 
هيَّة  ا تفتح الشَّ ة، بـل إهنَّ رَ كـِ سْ ليست مُ
هـذا  فـي  الـرأي  فـام  ل،  البَـوْ رُّ  وتُـدِ

املوضوع؟
ها، وما  كِرٌ كثريُ سْ اجلواب: البرية مُ

ام. رَ ه فقليلُه حَ رَ كثريُ كَ أَسْ
د أبو زهرة (ص٦٨٤)] [فتاو الشيخ حممَّ

   
يف ) ٣١٧ ينِ  الدِّ كمُ  حُ ما  السؤال: 

ة »؟ ى باسم «البِريَ اب املُسمَّ بِ الرشَّ ْ رشُ
كِـرُ  لُّ مـا يُسْ رُ هـو كُ اجلواب: اخلَمْ
 ، يِـهِ الطبيعيِّ عْ جُ اإلنسـانَ عـن وَ رِ وخيُ
رُ مـن األمـور  ه املألوف، واخلَمْ دِ شْ ورُ
بَـةٌ  هِ ذْ مُ ـا  ألهنَّ اإلسالم؛  مهـا  رَّ حَ التي 
ضيِّعةٌ للامل.  ةٌ للجسم، مُ دَ سِ فْ ل، مُ قْ للعَ
: قـول  رِ والدليل علـى حتريـم اخلَمْ

حق  ﴿مف  املائدة:  سورة  يف  تعاىل  اهللا 
مك  لك  خك  حك  جك  مق 
 ﴾ مل  خل  حل  جل 

لُّ  [املائدة: ٩٠]. والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (كُ
). ويقول  امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ مُ
هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  مَ لُّ  (كُ  : أيضاً
ا  مَ ، وَ امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ ). ويقول: (كُ امٌ رَ حَ
قُ -مكيالٌ يسع ستَّة  ـرَ هُ الفَ نـْ ـرَ مِ كَ أَسْ

.( امٌ رَ نْهُ حَ فِّ مِ ءُ الكَ لْ مِ - فَ طْالً عرش رِ
الم  الة والسَّ وأخرب النَّبيُّ عليه الصَّ
ر داءٌ وليس  ذ من اخلَمْ واء املُتَّخَ بأنَّ الدَّ

. بدواءٍ
ة» الذي  واملعروف أنَّ رشاب «البِريَ
باع يف كثري من بالدنا حيوي نسبةً من  يُ
قد  ة-  كِرَ املُسْ ة  املادَّ الكحـول -وهـي 
تكون حوايل عرشة يف املائة، وقد تعلو 
إىل مخسة عرش يف املائة، وما دامت هذه 
 « ةِ «البِريَ ابَ  رشَ فإنَّ  موجودة،  النِّسبة 
ة، وحينئذٍ  كِرَ حينئذٍ يكون من املوادِّ املُسْ
امـاً، واألطبـاء -فيام  رَ بُـه حَ يكـون رشُ
ة» املعروف  ونَ رشاب «البِريَ دُّ عُ أعلم- يَ
التي  حوليَّة  الكُ قائمة  ضمن  بالدنا  يف 
، وهـو عنرص  كارٍ يوجد فيها عنرص إِسْ

«الكحول».
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وقـد سمعـت أنَّ هناك نوعـاً مـن 
ولكنَّه  ة»،  «البِريَ أيضاً  ى  يُسمَّ اب  الرشَّ
خالٍ من الكحول؛ أي خالٍ من العنرص 
اململكة  فـي  باع  يُ النَّوع  وهذا  كِر،  املُسْ
ما  عليه  كتبوا  وقد  ة،  عوديَّ السُّ العربيَّة 
حـول؛  فيدُ أنَّه ال حيوي شيئاً مـن الكُ يُ
ال  دام  مـا  بُـه  ْ رشُ بـاح  يُ وع  النـَّ فهـذا 
النَّوعَ  هذا  وليتَ   ، كارٌ إسْ فيه  [يوجد] 
مُ يف البالد األخر؛ حتَّى يستفيد  يُعمَّ
يقطع  وحتَّى   ، منفعةٍ من  فيه  الناسُ بام 
ة  ة» التي حتـوي مادَّ الطريق علـى «البِريَ

حول. الكُ
النصـوص  إنَّ   : قائـلٌ يقـولُ  وقـد 
اسمـه  شيئاً  تذكر  لـم  رِ  مْ للخَ ةَ  مَ رِّ املُحَ

ة».  «البِريَ
ـةِ  بَلَ لْ وهـذا نـوعٌ مـن التَّضليـل وبَ
ـة  النَّبويَّ نَّة  السُّ فـي  ورد  ألنَّه  قول؛  العُ
ه يأتـي علـى النَّاس زمـانٌ  ـرة أنـَّ املُطهَّ
لُّ  وكُ أسامئها،  بغري  رَ  اخلَمْ فيه  ون  يُسمُّ
نُه  وْ لَ كان  مهام  ة  كِرَ املُسْ املوادِّ  من  نوعٍ 
؛ ألنَّ  ـرامٌ ـه فهـو حَ أو شكلُـه أو اسمُ

رٍ  كـِ سْ القاعـدة الرشعيَّـة هـي: (كلُّ مُ
.( رامٌ رٍ حَ ـمْ ، وكلُّ خَ رٌ ـمْ خَ

وأحبُّ أنْ ألفت النَّظر هنا إىل أمرٍ له 
ينيَّ قد يسألُه  يَّته؛ وهو أنَّ الفقيه الدِّ أمهِّ
الناسُ عن نوعٍ من األرشبـة، وهـو ال 
يـدري عناصـره، وال يعـرفُ طريقـة 
تكوينه؛ ففي هذه احلالة ال يكون أساسُ 
ـربة  الفتـو إالَّ علـى تقريـر أهـل اخلِ
؛ فإذا أثبتَ  واالختصاص يف هذه املوادِّ
وعَ  الطَّبيب املسلـم احلـاذِق أنَّ هـذا النـَّ
ةً صار  كِرَ سْ ة مُ ن مادَّ اب يتضمَّ من الرشَّ
تاطُ الفقيه عند  اماً، ولذلك حيَ رَ تناولُه حَ
: إنْ كـان هـذا  اإلفتـاء؛ فيقـول مثـالً
يكـون  ة  كِـرَ سْ مُ ة  مـادَّ فيـه  ـرابُ  الشَّ
لَّـة املرشوب منـه  ةَ بقِ َ ـربْ ـراماً، وال عِ حَ
تقول:  ينيَّة  الدِّ القاعدة  فإنَّ  كثرته؛  أو 
). واهللا  امٌ ـرَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ ـرَ كَ ا أَسكَ (مَ

تبارك وتعاىل أعلم. 
[يسألونك يف الدين واحلياة 
[(٢٢٩/٤-٢٣٠)
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لْمي أنَّ ) ٣١٨ السؤال: نَمـا إلـى عِ
ت  رشاب البرية املوجود حالياً يف املحالَّ
رشاب  هو  وأنَّه  بُه،  ْ رشُ امٌ  رَ حَ ة  التجاريَّ
َى عنه الرسولُ ملسو هيلع هللا ىلص، مـع  ـة الذي هنَ عَ اجلِ
يشء  به  ليس  حالياً  املوجود  أنَّ  العِلْم 
عن  الً  مفصَّ إفادتـي  أرجو  لذا  كِر؛  يُسْ

حكم رشاب البرية؟
اجلواب: الذي أعرفـه أنَّ البرية ال 
دَ نوعٌ من  جِ ختلو من الكحول، فإذا وُ
ى البرية خالٍ وسامل من  الرشاب املسمَّ
ال  ه  أنـَّ دام  ما  بأس،  ال  فإنَّـه  الكحول 
حمظور فيه، وأنه أُخذ من ماء الشعري، 
كحول،  أخالط  فيه  يكون  أنْ  دون 
وإنَّام راجعٌ إلـى معرفة حقيقة سالمته 
من الكحول، وأنا ال أعرف هذا اليشء 
متامـاً، والذي أفهمه أنَّه ال خيلـو مـن 
دَ  جِ وُ فإذا  عنه،  ينفكُّ  ال  وأنَّه  كحول، 
رشابٌ أو نوعٌ من أنواع البرية ال كحول 

فيه فال بأس به.
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٤٢/١٢)

   
ب ) ٣١٩ ـرْ شُ ـمُ  كْ حُ مـا  السؤال: 

البرية؟ وكذا ما شاهبها من املرشوبات؟
ممَّا  سليمةً  البرية  كانت  إذا  اجلواب: 
مشتملةً  كانت  إذا  ا  أمَّ بأس،  فال  كِر  يُسْ
جيوز  فال  ر  كْ السُّ مادَّة  من  يشء  علـى 
سواء  كِرات،  املُسْ بقيَّة  وهكذا  ا،  هبُ ْ رشُ
كانت مرشوبـة أو مأكولـة جيب احلذر 
ب يشءٍ منهـا وال  ْ منهـا، وال جيـوز رشُ

حف  ﴿جف   : وجلَّ عزَّ  اهللا  لقول  لُه؛  أكْ
حك جك  مق  حق  مف  خف 
خل  حل  جل  مك  لك  خك 
جم  يل  ىل  مل   خل  هل  مل 
يم  ىم  مم  خم  حم 
ىن  من  خن  حن  جن 
ين جهمه ىه يه جي﴾ [املائدة: 
رٌ  ْ كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ ٩٠-٩١]. ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ
) أخرجه اإلمام مسلم  امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ وَ
نَ  يف صحيحه، وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه: (لَعَ
ا،  هَ َ ارصِ عَ وَ ا،  اقِيَهَ سَ وَ َا،  هبَ ارِ شَ وَ  ، رَ مْ اخلَ



Ôfàè˚^=Ω=ÒË_kÕÿ^

٣٤١

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

ولَةَ إِلَيْهِ،  مُ املَحْ ا، وَ هَ لَ امِ حَ ا، وَ هَ َ تَرصِ عْ مُ وَ
كام  ا)،  نِهَ ثَمَ آكِلَ  وَ َا،  هيَ ِ رتَ شْ مُ وَ ا،  هَ ائِعَ بَ وَ
ابٍ  َ رشَ ـلُّ  قـال: (كُ ه  أنـَّ ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  صحَّ 
)، كام صحَّ عنه أيضاً أنَّه  امٌ رَ وَ حَ هُ رَ فَ كَ أَسْ

.( ٍ رتِّ فَ مُ كِرٍ وَ سْ لِّ مُ نْ كُ َى عَ (هنَ
فالواجب عىل مجيع املسلمني احلذر 
منها،  والتحذير  كِرات،  املُسْ مجيع  من 
وعىل من فعل شيئاً من ذلك أن يرتكه، 
وأن يبادر بالتوبة إلـى اهللا سبحانه من 

﴿حل    : وجـلَّ عـزَّ  قـال  كـام  ذلـك؛ 
خم  حم  جم  هل  مل  خل 
سبحانه:  وقال   ،[٣١ [النور:   ﴾ مم  

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
مم ﴾ [التحريم: ٨ ].

[جمموع فتاو ابن باز (٥٨/٢٣-٦٠)]

   
تُبـاع ) ٣٢٠ التـي  البـرية  السؤال: 

باألسواق املَحليَّة ومكتوب عليها هذه 
الكثري  الكحول»،  من  «خالية  العبارة: 
فام  املرشوب،  هذا  إباحة  عن  يتساءلون 

حكمه؟
ه مبـاح؛ وذلك  ه أنـَّ اجلواب: حكمُ
أنَّ (األصـل فـي األشيـاء اإلبـاحـة)؛ 

جف  مغ  جغ  مع  ﴿جع   تعالـى:  لقوله 
حـتَّى   [٢٩ [البقـرة:   ﴾ مف  خف  حف 
نعلم ما يقتيض التَّحريم، وهنا مل نعلم 
بت  رِّ جُ قد  ا  إهنَّ إذ  التحريم؛  يقتيض  ما 
ة  كِرَ سْ ة، وإذا مل تكن مُ كِرَ سْ فلم تكن مُ
ا حالل ال سيَّام وأنَّه قد كتب عليها:  فإهنَّ
ا خالية من الكحول، وعىل هذا تكون  إهنَّ

مباحة؛ ألنَّه األصل.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣٨٦/١١)

   
ب البرية؟) ٣٢١ ْ كمُ رشُ السؤال: ما حُ

عـن  لت  حتوَّ ة  مـادَّ البرية  اجلواب: 
اجلمعيَّة  تْهـا  ووضعَ ـر،  التخمُّ طريـق 
ات من املرشوبات كِرَ الدولية ملنع املُسْ
ة، وأشارت كثري مـن املراكـز  كِـرَ املُسْ
ا ال ختلو من الكحول، فهذه  البحثيَّة أهنَّ
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بَـهٍ توجب البحـث  كلُّهـا مثـاراتٌ لِشُ
والسؤال، بـل وتوجب االبتعاد عنهـا 
فقـد  كِر،  املُسْ من  هـا  لوَّ خُ ن  نتيقَّ حتَّى 
ت بمرحلـة  رَّ نـا يقينـاً أنَّ البرية مَ لِمْ عَ
مـن ها  لـوَّ خُ أنَّ  ـلِمنـا  وعَ التخمـري، 

نـاً،  تَيقَّ حـول حمـلُّ شـكٍّ وليـس مُ الكُ
نُ  ْسُ فاألصل عـدم اإلقدام عليها، وحيَ
رَ فهو  كَ لَّ ما أسْ التنبيه ابتداءً إلـى أنَّ كُ
رٍ  كـِ سْ لُّ مُ ر؛ ففي (البخاري): (كُ ـمْ خَ
ولـذا  كـار،  لإلسْ صالـحٌ  أي   ( امٌ ـرَ حَ

رام باإلجـامع. كانت القطرة منه حَ
وقـد نـصَّ احلديث الرشيف علـى 
؛  كثريهُ كر  يُسْ ممَّا  القليل  رشب  حتريم 
فعن عائشة قالت: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
نْهُ  فِّ مِ لءُ الكَ مِ قُ فَ رَ هُ الفَ نـْ رَ مِ كَ ا أَسْ (مَ
نْهُ  رَ مِ كَ ا أَسْ )، ورو البيهقي: (مَ امٌ رَ حَ
ق  ـرَ والفَ  ،( امٌ رَ حَ نْهُ  ةُ مِ ـوَ سْ احلُ فَ قُ  رَ الفَ
عـن  عبـارة  كـالمها   ، الكفِّ ومـلءُ 

التكثري والتقليل.
أيِّ  شـأن  شـأهنام  والنَّبيـذ  والبـرية 
ب الكثري منها  ْ رشاب؛ إذا حصل من رشُ

حلديث  م؛  املُحرَّ ر  اخلَمْ فهو  كار  اإلسْ
ويكون   ،( رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ مسلم: 

 . ة منهام كبريةً إمجاعاً ب قَطْرَ ْ رشُ
[من فتاو العرص - قيس آل الشيخ 
(ص١٣٠)]

   
السؤال: من السيد/ ... بطلبه ) ٣٢٢

ن برقم ١٣٤٨ سنة ١٩٥٧ قال:  املتضمِّ
وحلويَّـات،  افرنجي  بِقالَـةٍ  تاجـر  إنَّه 
رشاء  منه  يطلب  اجلمهور  معظم  وأنَّ 
ار  رشاب البرية، وسأل: هل جيوز االجتِّ

يف هذا الصنف أو ال؟ 
اجلواب: إنَّ اآلثار عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
فقد  ؛  كِرٍ سْ مُ لِّ  كُ بتحريم  جاءت  قد 
عنهام،  اهللا  ريض   ، رَ مَ عُ ابن  عن  وي  رُ
 ، ْرٌ مخَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أنَّ 
إالَّ  اجلامعة  رواه   ( امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ وَ

البخاري وابن ماجه.
 ، ْرٌ كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ ويف رواية مسلم: (كُ
ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّه  أيضاً  وعنه   ،( امٌ رَ حَ رٍ  ْ مخَ لُّ  كُ وَ
 ( امٌ رَ حَ هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  (مَ قال: 
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رواه أحـمد، وابن ماجه، والدارقطني 
حه. وصحَّ

فهذه اآلثار تدلُّ عىل أنَّ كلَّ رشابٍ 
ه  ر كثريُ كَ ر، وأنَّ ما أسْ ـمْ ر فهو خَ كَ أسْ

رام. فقليلُه حَ
أن  شأهنا  من  عنها  املسؤول  فالبرية 
مة، القليل  رَّ كِر متعاطيها فتكون حمُ تُسْ
راً  ـمْ خَ دُّ  عَ تُ ا  ألهنَّ سواء؛  والكثري  منها 
لُّ  الم: (كُ رشعاً؛ لعموم قوله عليه السَّ
ا  ، ومَ امٌ رَ كرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ مُ
)، وعىل ذلك  امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ أَسْ
ار فيها؛  ال جيوز رشعاً للمسلمني االجتِّ
ينعقد  فال  عندهم،  مة  تقوَّ مُ غري  ا  ألهنَّ
هـا بينهـم، لعـدم توفُّـر رشط مـن  بيعُ
وهي  املبيع،  م  تَقوُّ وهو  البيع؛  رشوط 
غـري  عند  ومـاالً  مـة  متقوَّ كانت  وإن 
املسلمـني، فهـي ليست كـذلك عنـد 
املسلمني، فـال جيـوز لـهم التعامـل أو 

ار فيها.  واهللا أعلم. االجتِّ
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٥٤٤/٧-٢٥٤٥)

   
ويبيع ) ٣٢٣ تاجرٌ  والدي  السؤال: 

ا  مة؛ ألهنَّ رَّ ا ليست حمُ البرية، ويقول: إهنَّ
مصنوعة من ماء الشعري؛ فام رأيكم؟

أن  شـأهنا  مـن  كـان  إذا  اجلواب: 
ـرام؛ ألنَّه  ها حَ يْعُ رام، وبَ كِر فهي حَ تُُسْ
كِرٍ  سْ مُ ـلُّ  (كُ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أنَّ  دَ  رَ وَ

.( امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ خَ
د أبو زهرة (ص٦٨٣)] [فتاو الشيخ حممَّ

   
تقريُر املُؤَمتر الدَّويل ملكافحة 

اُملْسِكرات عام ١٩٣٩ عن الِبَرية والكينا 
إنَّ إنتاج هذا الرشاب وغريه) ٣٢٤

من أنواع اخلمـور ال يستفيـد منـه إالَّ 
ا ضحاياه فهم أولئك  ه، أمَّ ه وبائعُ صانعُ
ُم األهواء بإدْمانِه وتعاطيه. هتْ رَ الذين أَغْ

من  البرية  أنَّ  املؤمتر  هذا  اعترب  لقد 
ـلِّ حالٍ  ـر، [وهي] علـى كُ أنواع اخلَمْ
علـى  حتتوي   - التَّقاريرُ رُ  كُ تَذْ -حسبام 
 ، ثْرةً وقِلَّةً نسبة من الكحول تتفاوت كَ
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ها  فكثريُ كِراً  سْ مُ قليلُها  يكن  لـم  وإذا 
، وقد قال صلوات اهللا عليه -فيام  كِرٌ سْ مُ
مـاجـه  وابـن  أحـمد  اإلمـام  رواه 
هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  والدارقطني-:(مَ
)؛ فقـد رو البخـاري ومسلم:  امٌ ـرَ حَ
وهـو   ،( رَ املِزْ مَ  رَّ حَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ (أنَّ 
مـن  ن  اليَمَ أهـلُ  ه  ذُ يتَّخِ كـان  ابٌ  رشَ
، وهـذا  تَدَّ شْ نْبَذُ حتَّى يَ عري، يُ رة والشَّ الذُّ
نصٌّ فـي البـرية؛ فيقـول صلـوات اهللا 
نْطَةِ  نَ احلِ عليه فيام رواه ابن ماجه: (إِنَّ مِ
)، ورو مسلم  ْراً عِريِ مخَ نْ الشَّ مِ ْراً، وَ مخَ
وغريه عن ابن عمر أنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
سكِرٍ  مُ لُّ  وكُ  ، ـمرٌ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  قال: (كُ
ر  ـمْ ).  مـن هذا نتبـنيَّ أنَّ البرية خَ رامٌ حَ

ام. رَ ا حَ وأهنَّ
ـر،  باخلَمْ املخلوطـة  الكِينا  وكذلك 
قـال  فقد  األسامء،  باختالف  ةَ  ربْ عِ وال 
نْ  بُ نَـاسٌ مِ َ صلـوات اهللا عليه: (يَرشْ

ا). هَ مِ ِ اسْ ريْ َا بِغَ وهنَ مُّ ، يُسَ رَ مْ تِي اخلَ أُمَّ
نطاق  يف  داخل  فهو  فيها  ار  االجتِّ ا  أمَّ
فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  صبَّها  التي  اللَّعنـة 

؛  هٍ جُ أَوْ ةِ  َ رشْ عَ لَـى  عَ رُ  مْ اخلَ نَتِ  (لُعِ قال: 
ا،  ائِعِهَ بَ ا، وَ هَ ِ تَرصِ عْ مُ ا، وَ هَ ِ ارصِ عَ ا، وَ يْنِهَ بِعَ
 ، ولَـةِ إِلَيْـهِ مُ املَحْ ـا، وَ لِهَ امِ حَ ـا، وَ هَ بْتَاعِ مُ وَ

ا). اقِيهَ سَ َا، وَ هبِ ارِ شَ ا، وَ نِهَ آكِلِ ثَمَ وَ
ا للتداوي؛ فقد سأل طارقُ  هبُ ْ ا رشُ أمَّ
ـر  يـدٍ الرسـولَ ملسو هيلع هللا ىلص عـن اخلَمْ وَ ابنُ سُ
واء، فنهاه رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يصنعها  للدَّ
عن ذلك، وقال هذه الكلمة التي هي 
هُ  لَكِنـَّ وَ اءٍ،  وَ دَ بـِ لَيْسَ  ـهُ  (إِنَّ ة:  مَ كْ كاحلِ

.( اءٌ دَ
وفيام رواه ابن ماجه يف [سننه] قوله 
لْ  ْعَ جيَ لَـمْ  اهللاَ  (إِنَّ  عليه:  اهللا  صلوات 

ام). رَ مْ يفِ حَ كُ اءَ فَ شِ
[فتاو الدكتور عبد احلليم حممود (٢٢٤/٢)]

* وانظر: فتو رقم (١٠٣٦) 
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خامسًا: أشربة أخرى:
َتَناُوُل َشَراِب (األبرتن) 
اُملْسَتْخَلِص ِمَن الُكُحوِل

د لنـا كمية مـن ) ٣٢٥ رِّ السؤال: وُ
هذه  ن  وْ ولِكَ (األبرتن)،  رشاب  ز  كَّ رَ مُ
ة الكحول،  ة تُستخلَصُ مـن مـادَّ املـادَّ
والتي بعد التصنيع النهائي لالستهالك 
اآلدمي تكون خالية متاماً من الكحول.
م بأخذ رأي الرشع لذا نرجو التكرُّ
جيـوز  ال  أم  ذلـك،  صالحيَّـة   بمـد
رشعاً؟ وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

يتعامل  أن  للمسلم  ليس  اجلواب: 
ها، ولكن ر يف أيِّ طورٍ من أطوارِ باخلَمْ

ر بنفسه، ثمَّ  مَّ لو كان عنده عصريٌ فتخَ
يعمل أن  غري  من  ر  اخلَمْ هذه  ختلَّلت 
ال خَ وتكون  ر،  تطهُ ا  فإهنَّ عمالً  فيها 
فيها  لَ  مِ عَ إن  ا  أمَّ االستعامل،  جائز 
ال فإنَّ عمله هبا الً حتَّى صارت خَ مَ عَ
يكون  منها  الناتج  اخلَلَّ  ولكن  ام،  رَ حَ
طاهراً جائز االستعامل، وهذا التفصيل 

هبا  عمل  إذا  ا  أمَّ املسلم.  إلـى  بالنسبة 
اخلَلَّ  فإنَّ  ال،  خَ وصارت  املسلم  غري 
ال شكَّ يكون حالالً، وعلـى هذا فإنَّ 
ة وهي «األبرتن» إذا وصلت  هذه املادَّ
باح  يُ فإنَّه  كحول  فيها  ليس  درجة  إىل 

استعامهلا. واهللا أعلم.
[(الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
  [(٢٤٠/١٠)

   
َتَناُوُل اَملْشُروَباِت الَغاِزيَّة َوَأْكُل اُجلْبن

كمُ املرشوبات ) ٣٢٦ السؤال: ما حُ
يقال:  حيث  أنواعها؛  بجميع  ة  الغازيَّ
ن اخلنزير،  ة من دُهْ ا حتتوي عىل مادَّ إهنَّ
دُ من اخلـارج؟ وكذلك  رَ وهـذه تُستَـوْ
عنيَّ تنصح  بْن هل هناك نوعٌ مُ أنواع اجلُ
لَّه صالحٌ  لِه، أم أنَّ كُ به اإلدارة بعدم أكْ

؟ لِ لألكْ
يَّة  لِّ اجلواب: من القواعد الفقهيَّة الكُ
األشياءِ  فـي  (األصلُ  الفقهاء:  قـول 

)؛ لقوله تعالـى: ﴿مم رن زن  من  اإلباحةُ
ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 
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جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي 
حب خب مب ﴾ [األنعام: ١٤٥].

لَّ مطعوم أو مرشوب  وعليه؛ فإنَّ كُ
يكون حالالً لإلنسان إذا مل يوجد فيه 
مـات فـي الطعـام  م، ومـن املُحرَّ ـرَّ حمُ
كِرات والنَّجاسات، وما  والرشاب املُسْ
فإذا  موم،  كالسُّ ة؛  بالصحَّ إرضارٌ  فيه 
ثبت قطعاً أو بظنٍّ غالِبٍ أنَّ يف مطعوم 
ة أو  سَ ة أو نَجِ كِرَ سْ ة مُ مرشوب مادَّ أو 
م،  رُ حيُ فال  وإالَّ  مَ  رُ حَ ة  بالصحَّ ة  مُرضَّ
ـني  ـدار ثبـوت ذلك علـى املختصِّ ومَ
واملسؤولـني عـن الشـؤون الصحيَّـة، 
ويستوي فـي ذلك املرشوبات الغازيَّة 

واألجبان وغريها، واهللا أعلم.      
[(الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
  [(٣٥/١٠)

   
ُشْرُب املشروبات املثلَّجة

اإلسالم ) ٣٢٧ كمُ  حُ مـا  السؤال: 
بِ املرشوبـات املثلَّجـة؛ مثل:  ْ فـي رشُ

البيبيس، وسبورت كوال مثالً .
بُه  ْ لُّ ما ذكرته حاللٌ رشُ اجلواب: كُ

ه . كِر كثريُ ما دام ال يُسْ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٥٥٦٤) ]

     

ُشْرُب الَغازوَزِة
السؤال: املاء الذي يقال لـه ) ٣٢٨

جيوزُ  هل  «غازوز»؛  كيَّة  الرتُّ اللُّغة  يف 
بُه أم ال؟ ْ رشُ

ا  ممـَّ هذا  أنَّ  نظنُّ  كنَّا  ما  اجلواب: 
كِـرُ  يُسْ ال  فإنَّـه  عنه؛  للسؤال  حيتـاج 
من  يشء  فيه  وليس  ه،  كثريُ وال  قليلُه 
يرشبون  العلامء  زال  وما   ، رِ كْ السُّ ة  مادَّ
الكازوزة يف اآلستانة ومرص، ويف كلِّ 

بلدٍ توجد فيه.
د رشيد رضا (٢٢٣/١)] [فتاو حممَّ

   
َعِصُري ِعَنٍب بدون ُكُحول

ة ) ٣٢٩ جتاريَّ رشكة  نحن  السؤال: 
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ملنتج  وكالء  نكون  بأنْ  نرغب  غذائيَّة 
مرشوب  عـن  عبارة  وهـو  غذائي ... 
لَـص مـن عصري فواكـه ستَخْ غـازي مُ

هو  فام  كُحـُول)؛  بـدون  نَب  (عِ ز  كَّ رَ مُ
املرشوب  هذا  بتناول  الرشعي  كمُ  احلُ

وبيعه ورشائه وتداوله؟
وُّ هذا الرشاب  لُ اجلواب: إذا ثبت خُ
فال  ة  الضارَّ األشياء  أو  كِرات  املُسْ من 
تقديمه  ه  رَ كْ يُ ولكن  رشبه،  من  مانع 
كام  مة،  املُحرَّ األرشبة  آنية  بِهُ  تُشْ بآنيةٍ 
أسـامء  هُ  بـِ تُشْ بأسـامء  تسميتـه  ه  ـرَ تُكْ

مة. واهللا تعاىل أعلم. املرشوبات املُحرَّ
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٢٩٧/٢٥)

   
ِعري ُشْرُب َماِء الشَّ

جلنـة ) ٣٣٠ مـن  ـى  يُرجَ السؤال: 
الفتو الردُّ الشايف علـى مـا ورد مـن 
ولكـم  الصحف،   إحـد فـي  أسئلة 

الشكر اجلزيل.

الشعري  ماء  بيعَ  يمنع  من  كمُ  حُ ما 
مة؟ وهل جيوز  ة املكرَّ املستورد من مكَّ

حتريم ما أحلَّه اهللا؟
الشعري  مـاء  فـي  كان  إذا  اجلواب: 
؛  قَلَّ وإنْ  ام،  رَ حَ فهو  كِرُ  يُسْ ما  وغريه 
هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِريُ كَ ـرَ  كَ أَسْ ـا  ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ لقولـه 
) رواه الرتمذي، والنَّسائي، وأبو  امٌ رَ حَ
لَتْ  خَ فإذا  وأمحد.  ماجه،  وابن  داود، 
فهي  طْلقاً  مُ كِر  املُسْ عن  األرشبة  هذه 
حالل، إالَّ أنَّ لويلِّ األمر أنْ يأمر بمنع 
ذلك  فـي   رأ إذا  مباح  هو  ما  بعض 
منكرٍ  لذريعة  دا  وسَ ة،  األُمَّ مصلحةَ 

مك  لك   ﴿ تعاىل:  لقوله  عليه؛  يرتتَّب 
 ،[٥٩ [النساء:   ﴾ مل  خل   حل  جل 
عُ عمـر ريض اهللا عنـه  نـْ ومـن ذلك: مَ
طَلْحة  ومنهـم  الصحابـة؛  كبار  بعض 
واج  ـة ريض اهللا عنهام، مـن الزَّ فَ يْ ذَ وحُ

بالكِتابيَّات، واهللا أعلم. 
 [الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٦٠/١٠)]
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ُشْرُب الُفقَّاع(١)

سمعـتُ أحـمـدَ ) ٣٣١ السـؤال: 
 . ةٍ قَّاع غري مرَّ ئِلَ عن الفُ سُ

كِر،  اع زعمـوا ال يُسْ قَّ اجلواب: الفُ
د.  وا أنَّه يُفسِ وزعمُ

ر نحو  ةٍ يذكُ سمعتُ أحـمد غري مرَّ
فـي  خصة  الرُّ إلـى  يميل  ورأيتُه  هذا، 

به. ْ رشُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود 
(ص٣٤٧- ٣٤٨)]

   
ُثَالِثيٌّ ُصبَّ َعَليِه َعِصٌري

سألتُ ) ٣٣٢ نصري:  قال  السؤال: 
بَّ [عليه]  ثِيٍّ ] صُ ليامن عن [ ثُالَ أبا سُ

صري؟  عَ
[عليـه]  يُستأنَـف  قـال:  اجلواب: 
لُثه،  ثُ ويبقى  لُثاه  ثُ يذهب  حتَّى  الطَّبْخ 

ي به  مِّ عري؛ سُ تَّخذُ من الشَّ ـــاع: رشاب يُ ـقَّ (١)  الفُ
بَـد. انظر: املحكـم واملحيـط  لوه مـن الزَّ عْ ملا يَ

ه (٢٣٧/١). يدَ األعظم، البن سِ

د.  وهو قول حممَّ
لْواً؟ ب ما دام حُ َ قلت: أَوَ يُرشْ

. فْ أن يتغريَّ قال: ما مل خيَ
فقلت: كم؟ 

ام. قال: أقلُّ من ثالثة أيَّ
[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص٥٣١)]

   
ئـل أبو بكـر عـن ) ٣٣٣ السؤال: سُ

حتَّـى  الشمس  فـي  عَ  ضِ وُ إذا  العصري 
لُثه؟  ثاه وبقي ثُ لُ ذهب ثُ

وهو  بـه،  بـأس  ال  قـال:  اجلواب: 
وي  ه بالنَّار. قال الفقيه: ورُ بمنزلة طَبْخِ
ئِل عن هذا؟ قال:  عن أيب حنيفة أنَّه سُ

ال بأس به.
ذلك  عـن  الثـوري  سفـيان  ئِـل  سُ

ه، والقياس ما قال أبو حنيفة. هَ رِ فكَ
[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص٥٣٢)]
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ُشْرُب اإلقسما

بُ ) ٣٣٤ ْ السـؤال: هـل جيـوزُ رشُ
«اإلقسام»؟

من  كانت  إذا  هللا.  احلمد  اجلواب: 
امٍ  أيَّ ثالثة  بُه  ْ رشُ باح  يُ فإنَّه  فقط  زبيبٍ 
إن  ا  أمَّ لامء.  العُ باتِّفاق   ، يَشتدَّ لـم  إذا 
مها اآلخر  دُ أحدُ ِ يُفسِ ليطَنيْ كان من خَ
-، أو بقـي أكـثر  بيب والبُرسْ -مثل الزَّ

 . من الثَّالث؛ فهذا فيه نزاعٌ
كاخلَلِّ  ه؛  ضُ مِّ حيُ ما  فيه  عَ  ضِ وُ وإنْ 
يف  ع  يُوضَ اللَّيمون -كام  وماء  ونحوه، 
بُه  ْ رشُ جيوز  فهذا  ب-؛  ذَّ املُشَ اع  قَّ الفُ
 . يَشتدَّ أنْ  ه  نعُ متَ ته  وضَ محُ فإنَّ  طلَقاً؛  مُ
 ْ ت ومل تَرصِ ُضَ لُّ هذه األرشبة إذا محَ فكُ

ا.  هبُ ْ ةً جيوزُ رشُ كِرَ سْ مُ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢١٠/٣٥)]

* وانظر: فتو رقم (٣١٤)
   

َمْشروُب الياْنُسون لَتْهِدَئِة اَألْطَفاِل
السـؤال: كثـري مـن النـاس ) ٣٣٥

األطفال  لتهدئة  اليانسون  يستعملون 
اليانسون  هـذا  يُعترب  فهـل  ولنومهم، 
م  نوِّ ومُ ر  دِّ خَ كمُ ألنَّه  مات؛  املُحرَّ من 

لألطفال؟ 
د  اجلواب: إذا كان ليس فيه إالَّ جمرَّ
ض،  ض وعدم الشعور باملَرَ رَ ختديرٍ للمَ
فهو من جنس البَنْج ليس فيه حمذورٌ إذا 
ا إن كان  ة ال حرج فيها، أمَّ كان من مادَّ
 أُخـر ة  مـادَّ أو  اخلنزيـر،  ة  مـادَّ مـن 
ام؛ كالكالب أو غريها، فال جيوز،  رَ حَ
مباحة،  صاحلة  ة  مادَّ من  كان  إذا  ا  أمَّ
وختدير  األمل،  تسكني  به  حيصل  ولكن 
راً،  كْ الطفل ختديراً ال يرضُّ ال يكون سُ
أو  للطفل  رحياً  مُ لألمل  فاً  فِّ خمُ يكون  إنَّام 
ج الـذي  غـريه، فهـو مـن جنس البَنـْ
حيصل به ختدير العضـو حتَّى ال يتألَّـم 
اإلنسان من العالج من جرح ونحوه.
ممَّا  استعامله  كان  إذا  أنَّه  فاحلاصل 
ينفع املريض أو الطفل أو وقت العمليَّة 
فيه  كان  إن  ا  أمَّ البَنْج،  جنس  من  فهو 
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ة  مادَّ من  أو  ة،  كِرَ سْ مُ مادة  من  ؛  رٌ كْ سُ
ام كاخلنزير، فال جيوز. رَ حَ

 [الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]
  

راِب باِب يف الشَّ وقوُع الذُّ

السؤال: رو أبو هريرة عن ) ٣٣٦
بابُ يف  عَ الذُّ قَ ا وَ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال: (إِذَ
مْ  هُ ثُ سْ مِ يَغْ لْ ، فَ هِ امِ عَ مْ أَوْ طَ كُ دِ ابِ أَحَ َ رشَ
يف  وَ  ، اءٌ دَ يْهِ  نَاحَ جَ دِ  أَحَ يف  إِنَّ  فَ  ، هُ عْ لِيَنْزَ
)؛ فام مبلغ هذا احلديث من  اءٌ وَ رِ دَ اآلخَ
عْف؟ وهل فـي الطِّبِّ  ة أو الضَّ الصحَّ

احلديث ما يؤيِّد ذلك؟
اجلواب: جاء يف احلديث الذي رواه 
البخاريُّ وأبو داود وأحـمد والبيهقيُّ 
وأيب  هريرة،  أيب  طريق  عن  والنَّسائيُّ 
، أنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ريِّ سعيد اخلُدْ
إِنَّ  فَ  ، مْ كُ دِ أَحَ اءِ  إِنَ يفِ  بَابُ  الذُّ عَ  قَ وَ ا  (إِذَ
 ، اءً فَ شِ رِ  اآلخَ يفِ  وَ اءً  دَ يْهِ  نَاحَ جَ دِ  أَحَ يفِ 
 ، اءُ الدَّ فِيهِ  ي  الَّذِ هِ  نَاحِ بِجَ تَّقِي  يَ هُ  إِنَّ وَ
ثون أنَّ  دِّ ). وقد قال املحَ هُ لَّ هُ كُ سْ مِ يَغْ لْ فَ

هذا احلديث صحيح.
ولكن االعرتاض عىل هذا احلديث 
ر العلامء  كَ موجود منذ زمن قديم، وقد ذَ
وا عليـه، فقـال  هـذا االعـرتاض وردُّ
هذا  [عىل]  تكلَّم  «وقد   : مثالً اخلطَّايبُّ 
قَ له، وقال:  الَ احلديث بعض من ال خَ
اء  الدَّ جيتمع  وكيف  هذا؟  يكون  كيف 
وكيف  بابة؟  الذُّ جناحي  يف  فاء  والشِّ
م جناح  دِّ قَ ها حتَّى تُ سِ لَمُ ذلك من نَفْ عْ تَ
ا  هبُ فاء؟ وما أَرَ ر جناح الشِّ اء، وتُؤخِّ الدَّ

يف ذلك؟
أو  ـلٍ  جاهِ سـؤال  هـذا   : وقـلـتُ
، وإنَّ الذي جيد نفسه ونفوس  لٍ تجاهِ مُ
احلـرارة  بني  جـمع  قد  احليوان  ة  عامَّ
وهي  ة،  واليُبُوسَ طوبة  والرُّ ودة  والربُ
تفاسدت،  تالقت  إذا  ة،  تضادَّ مُ أشياء 
ثمَّ ير أنَّ اهللا سبحانه قد ألَّف بينها،
منها لَ  عَ وجَ االجتامع،  علـى  ها  رَ هَ وقَ
بقـاؤهـا  هبـا  التـي  احلـيـوان    قِـوَ
اجتامع  نكِرَ  يُ ال  أنْ  جلدير  وصالحها، 
حيوان  من  جزئني  فـي  فاء  والشِّ اء  الدَّ
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لة أن تتَّخذ َم النَّحْ واحد، وإنَّ الذي أَهلْ
ل  سِّ تُعَ وأنْ  نْعة،  الصَّ العجيب  البيت 
تكتسب  أن  لة)  ة (النَّمْ الذرَّ َم  وأَهلْ فيه، 
ه ألوان حاجتها إليه، هو  رَ خِ ا وتدَّ قُوهتَ
اهلداية  له  وجعل  باب  الذُّ خلق  الذي 
ملا  جناحاً؛  ر  وتؤخِّ جناحاً  م  أن تُقدِّ إىل 
رجة  دْ أراد اهللا من االبتالء الذي هو مَ
امر  ضْ مِ هو  الذي  واالمتحان  التعبُّد، 
ة،  مَ كْ ة وحِ ربْ التكليف، ويف كلِّ يشء عِ

كر إالَّ أولو األَلْباب». وما يذَّ
احلـديث  لـهذا  الطـبِّيُّ  والتفسـري 
؛ فقد قال اإلمام  موجودٌ منذ عهدٍ بعيدٍ
أنَّ  «واعلم  املعاد):  (زاد  يف  القيِّم  ابن 
م  رَ يَّة، يدلُّ عليها الوَ مِّ ة سُ وَّ باب قُ يف الذُّ
عِـه، وهـي  ـة العارضـة مـن لَسْ واحلَكَّ
يؤذيه  فيام  سقط  فإذا  الح،  السِّ بمنزلة 
ر النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن تُقابَل  اتَّقاه بسالحه، فأَمَ
ه اهللا فـي جناحه  عَ دَ يَّة بام أوْ مِّ تلك السُّ
فـي  كلُّه  مَس  فيُغْ فاء،  الشِّ من  اآلخـر 
يَّة  مِّ السُّ ة  املـادَّ فتُقابَل  والطعـام،  املـاء 
ها]. وهذا  ة النافعة، فيزول [رضرُ باملادَّ

طـبٌّ ال هيتـدي إليـه كبـار األطـبَّـاء 
تُهـم، بـل هـو خـارج من مشكاة  وأئمَّ
ة، ومع هذا فالطبيب العامل العارف  النبوَّ
ـرُّ ملـن  قِ ويُ هلذا العالج،  املوفَّق خيضع 
جاء به بأنَّه أكمل اخللق عىل اإلطالق، 
ـيٍ إهلـيٍّ خـارج عـن  حْ ـدٌ بوَ وأنَّه مؤيَّ

القو البرشيَّة».
ولقد أثبت بعض األطبَّاء املعارصين 
ة،  يْكروبات ضارَّ بابة مَ أنَّ يف جناح الذُّ
مضادَّة  يْكروبات  مَ اآلخر  اجلناح  ويف 
يْكروبات األُوىل، فإذا التقت معها  للمَ

أفسدهتا وقضت عليها.
سَ مْ وينبغي أنْ نالحظ أنَّ هذا الغَ

وال  ضٍ  ـرْ بفَ فليـس   ، اختيـاريٌّ ـرٌ  أَمْ  
إنائه  فـي  باب  الذُّ سقط  فمن  ؛  بٍ واجِ
هُ أنْ ال يستعمل ما فـي  واستقذره، فلَ
سٍ  مْ باب دون غَ اإلناء، ومن أخرج الذُّ
هُ ثمَّ أخرجه  سَ مَ فال عقاب له، ومن غَ

فقد تابع احلديث. 
[يسألونك يف الدين واحلياة 
[(٤٥٦/١-٤٥٨)
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قائمة احملتويات

٧ ...................................................................... كلمة اإلدارة
١١ .................................................................... مقدمة الكتاب
افُها:.......................................................... ١٣ دَ ةِ وأَهْ وعَ سُ أمهيةُ املَوْ
١٤ ......................................................... ة: سوعَ ل يف املَوْ مَ منهجُ العَ
١٨ .......................................................... ة: سوعَ ل يف املَوْ مَ ةُ العَ طَّ خُ
تعريف صناعة احلالل............................................................. ٢١
رديْه:..................................... ٢١ فْ الً: تعريف «صناعة احلالل» باعتبار مُ  أوَّ
٢١ ............................................. : ناعة» لغةً واصطالحاً أ- تعريف «الصِّ
٢٢ ............................................  : ب- تعريف «احلالل» لغةً واصطالحاً
٢٢ .................................... : تعريف «صناعة احلالل» باعتبار الرتكيب: ثانياً
عيَّة.................................. ٢٥ عنايةُ اإلسالمِ بالغذاء والدواء وضوابطها الرشَّ
٣٥ ................................................. دور إدارة اإلفتاء يف صناعة احلالل
٣٥ .................................................................. : راتُ ـَ متَ الً: املُؤْ أوَّ
٣٦ ...........................................................: لْميَّـةُ راتُ العِ وْ : الدَّ ثانياً
٣٦ ................................................................: لِ مَ شُ العَ رَ : وِ ثالثاً
٣٧ ............................................................: ـيُّ لْمِ تَاجُ العِ : اإلنْ رابعاً
٣٨ ..........................................: لِ ـمَ قُ العَ ـرَ فـِ يَّـةُ وَ نـِّ ـانُ الفَ : اللِّجَ خامساً
٤١ ................................................... اآليات الواردة يف صناعة احلالل
األحاديث واآلثار الواردة يف صناعة احلالل......................................... ٤٩
باب األطعمة...................................................................... ٤٩
٥٥ ...................................................................... باب األرشبة
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باب الصيد والذبائح............................................................... ٦٠
٦٨ ............................................................ باب الطهارة والنجاسة
باب اآلنية......................................................................... ٧٣
باب الطب والتداوي.............................................................. ٧٤
باب اللباس والزينة................................................................ ٧٥
٨١ .......................................... مصطلحات وألفاظ يف فقه صناعة احلالل
الباب األول: الفتاو يف األطعمة.................................................. ٩٧
الفصل األول: ضوابط يف األطعمة................................................. ٩٩
٩٩ ................................................................. ومِ لُ يف اللُّحُ األَصْ
١٠٠ ............................................................ رِ يْوانِ البَحْ لُ يف حَ األَصْ
اتُ من الطُّيور واحلَيوان..................................................... ١٠١ مَ رَّ املُحَ
ة................................................................... ١٠٣ مَ رَّ ةُ املُحَ مَ األَطْعَ
١٠٤ ......................................................... لُها مُ أَكْ ْرُ احلَيوانَاتُ التي حيَ
١٠٦ ...................................................... ها ابِحُ فُ ذَ رَ عْ ومُ التي ال يُ اللُّحُ
١٠٦ ........................................................... ة دَ رَ تَوْ لَّبة املُسْ ومُ املُعَ اللُّحُ
١٠٧ ....................................................... الئِمِ مُ يف الوَ دَّ قَ ومُ التي تُ اللُّحُ
١٠٩ ............................................................. الفصل الثاين: احليوان
١٠٩ ................................................................. : الً: حيوان الربِّ أوَّ
١٠٩ .................................. يِّ مِ تِهالكِ اآلدَ ه لالسْ مِ زالِ واستخدامُ لَـحْ ذبحُ الغَ
١٠٩ ....................................................... اة هُ من أجزاء الشَّ لُ باحُ أَكْ ما يُ
١٠٩ .................................... فادِعِ  استريادُ حلُومِ اخلَيلِ والبِغالِ واحلَمريِ والضَّ
١١٢ ........................................................................ ءِ الَ لُ السَّ أَكْ
١١٢ .................................................................... اةِ  رِ الشَّ كَ لُ ذَ أَكْ
١١٣ ............................................... لُ بعض أجزاء احليوان املأكول نيِّئاً أَكْ
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١١٤ ................................................................ نَمِ رِ والغَ حومُ البَقَ شُ
ْمِ اخلَيْل..................................................................... ١١٦ أكلُ حلَ
١٢٠ ................................................ ع دَ فْ امر والضِّ صان واحلِ لُ حلمُ احلِ أكْ
١٢١ ....................................................... نَ ِّ إذا دَجَ يشِ حْ امر الوَ لُ احلِ أكْ
١٢١ .............................................. سُ ِ رتَ فْ ِّ الذي ال يَ يشِ حْ لُ احلَيوانِ الوَ أَكْ
١٢٢ ....................................................... امرِ بْشِ من أُنْثَى احلِ ضاعُ الكَ رِ
١٢٢ ................................................. بَن آدميَّةٍ عَ من لَ ضَ ناقِ إذا رَ لُ العَ أَكْ
١٢٣ ........................................................................ ةِ افَ رَ لُ الزَّ أَكْ
١٢٣ ......................................................................... يلِ لُ الفِ أَكْ
بْر.......................................................................... ١٢٣ لُ الوَ أَكْ
١٢٤ ...................................................................... لُ األَرانِبِ أَكْ
بُع........................................................................ ١٢٥ لُ الضَّ أَكْ
١٢٨ ........................................................................ بِّ لُ الضَّ أَكْ
بون............................................................. ١٣٠ ْ بِّ والرضَّ لُ الضَّ أَكْ
١٣١ .............................................................. الً هْ نْزيرٍ جَ ْم خِ لُ حلَ أَكْ
لُ احلَلُّوف....................................................................... ١٣٢ أَكْ
ورة............................................... ١٣٣ نزيرِ حال الرضَّ لُ من حلمِ اخلِ األَكْ
١٣٥ .......................................................... اوي نزيرِ للتَّدَ ْم اخلِ لُ حلَ أَكْ
١٣٦ .......................................... نزيرٍ ْمُ خِ لِـيَ فيه حلَ نٍ قُ هْ لِيَّة بدُ ةُ املَقْ مَ األَطْعِ
لَّبات................................................... ١٣٦ نزيرِ يف املُعَ نِ اخلِ هْ املُ دُ تِعْ اسْ
١٤٣ ...................................................... نزيرِ ْم اخلِ ْريم حلَ ةُ من حتَ مَ كْ احلِ
ئب ...................................................... ١٤٩ بُع والثَّعلب والذِّ أكلُ الضَّ
١٤٩ ....................................................................... لَبِ لُ الثَّعْ أَكْ
١٥٠ ...................... وشِ حُ بَاعِ الوُ نْ سِ ها مِ رِّ وغريِ لَبِ واهلِ ئْبِ والثَّعْ بُعِ والذِّ لُ السَّ أَكْ
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ئْب.................................................................... ١٥١ ْمِ الذِّ لُ حلَ أَكْ
ام............................................... ١٥١ هِ مِ بُ دَ ْ ر ورشُ ئب والنَّمِ لُ حلم الذِّ أَكْ
١٥٢ ........................................................................ لْبِ لُ الكَ أَكْ
١٥٢ ....................................... َاراً باً أو محِ لْ لَ كَ اةِ لَو نَزَ رِ أو الشَّ ننيِ البَقَ لُ جَ أَكْ
طَّة..................................................................... ١٥٢ لُ حلم القِ أَكْ
١٥٣ ..................................................................... سٍ رْ لُ ابْنِ عِ أَكْ
١٥٣ ......................................................................... ـأْرِ لُ الفَ أَكْ
أكلُ احلَـيَّـة........................................................................ ١٥٤
١٥٥ ............................................................... بِ  رَ قْ العَ لُ احلَيَّةِ وَ أَكْ
د..................................................................... ١٥٦ رْ ْمِ القِ لُ حلَ أَكْ
١٥٧ ............................................ واقِع ة والقَ دَ رَ ئْران والثَّعابني والقِ لُ الفِ أَكْ
١٥٧ ..................................................... بان ى بِالرضَّ اءُ املُسمَّ رَ يْ رَ لُ الغُ أَكْ
١٥٧ .................................................. بُع لَب والضَّ ذ والثَّعْ نْفُ ْمِ القُ لُ حلَ أَكْ
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ور..................................................................... ١٦٠ نْقُ قَ لُ الصَّ أَكْ
١٦٠ ........................................... سٍ فَرَ شٍ وَ حْ َارِ وَ نْ محِ دِ مِ لِّ لِ املُتَوَ لُ البَغْ أَكْ
١٦١ .................................... وفٌ رُ هُ خَ فُ نِصْ لْبٌ وَ هُ كَ فُ وفاً نِصْ رُ تْ خَ دَ لَ ةٌ وَ جَ نَعْ
١٦٣ ............................................................... : حيوان املــاء: ثانياً
١٦٣ .................................................................. رِ يوانِ البَحْ لُ حَ أَكْ
١٦٥ .............................................. ائِيَّاتِ مَ ْ مُ الربَ كْ حُ ك وَ مَ يْتَةِ السَّ مُ مَ كْ حُ
١٦٦ .......................................................... كِ مَ يْدِ السَّ ىلَ صَ يَةُ عَ مِ التَّسْ
١٦٦ ....................................................... يِّ مِ املَكِّ كِ يفِ احلَرَ مَ يْدُ السَّ صَ
ة.............................................................. ١٦٧ بَكَ ك بالشَّ مَ يْدُ السَّ صَ
١٦٧ .................................................. ةٍ ودَ ةِ دُ طَ ادِ بواسِ ك املُصَ مَ لُ السَّ أَكْ
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١٦٧ ..................................................... يهِ امِ إِلَ اءِ الطَّعَ قَ كِ بإِلْ مَ يْدُ السَّ صَ
١٦٧ .................................................. ربائي هْ عْق الكَ ك بالصَّ امَ صيدُ األسْ
١٧٨ .............................................. اتِ رَ جِّ باءِ أو املُتَفَ رُ هْ كِ بِالكَ مَ يْدُ السَّ صَ
١٧٨ .............................................. كِ امَ يْدِ األَسْ الطِينَة) يف صَ املُ  (اجلِ استِعْ
١٧٩ .................................................. يْضها يل وبَ يْفيِّات الذَّ ومِ سَ لُ حلُ أَكْ
١٧٩ ............................................ ةِ ثَ عِيشُ يف املِياهِ املُلَوَّ ي يَ كِ الَّذِ مَ لُ السَّ أَكْ
١٨٠ ........................................... اتِ مَ رَّ مُ باملُحَ كِ التي تُطْعَ امَ اءِ األَسْ قَ ةُ نَ الَ حَ
١٨١ ............................................... طْحِ املَاءِ ىلَ سَ ي عَ كِ الطَّافـِ مِ لُ السَّ أَكْ
١٨١ ..................................................... يٌّ كِ يف النَّارِ وهو حَ مَ قاءُ السَّ إِلْ
١٨١ ...................................................... ثِه  وْ بَخُ بِرَ طْ  ويُ وَ كُ يُشْ مَ السَّ
١٨١ ................................................................. ل سَ غْ يف باطِنِه ومل يُ
١٨٢ .................................................... يَّة ريَّة القِرشْ لُ احلَيواناتِ البَحْ أَكْ
١٨٢ .......................................................... نْدَ احلَنَفيَّةِ ي عِ ربَ لُ اجلَمْ أَكْ
١٩٤ ...................................................................... طَانِ َ لُ الرسَّ أَكْ
ي...................................................... ١٩٥ ربَ ر واجلَمْ فاة البَحْ لْحُ لُ سُ أَكْ
١٩٥ ................................................................... ِّ يشِ حْ رِ الوَ امَ واحلِ
١٩٥ ................................................................ سيخِ كِ الفِ مَ لُ سَ أَكْ
١٩٦ ............................................................. دِينِ ْ سيخِ والرسَّ لُ الفِ أَكْ
١٩٧ ............................. َ ريَّ لَو تَغَ ة) وَ ى (املُلُوحَ مَّ لَّحِ املُسَ ريِ املُمَ غِ كِ الصَّ مَ لُ السَّ أَكْ
١٩٨ ................................................................ ِّ دِينِ النِّييلِ ْ لُ الرسَّ أَكْ
١٩٩ ................................................................. شِ رْ كِ القِ مَ لُ سَ أَكْ
اح............................................................ ١٩٩ سَ لُ احلَلَزون والتِّمْ أَكْ
لُ أُمِّ اخلُلُول..................................................................... ١٩٩ أَكْ
٢٠٠ ................................................................ فِ دَ مِ الصَّ ـحْ لُ لَ أَكْ
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٢٠٣ ...................................................................... خ لُ البَطَارِ أَكْ
٢٠٣ ............................................................ : احليوان الربمائي: ثالثاً
فاةُ املَيِّتَة..................................................................... ٢٠٤ لْحُ السُّ
٢٠٤ ................................ ذ نْفُ ساح والقُ ر والتِّمْ سِ البَحْ فاة وفَرَ لْحُ ْمِ السُّ لُ حلَ أَكْ
ة........................................................................ ٢٠٥ سَ ْ لُ الرتِّ أَكْ
٢٠٦ ...................................................... ةِ مَ قْ يْتِ الفَ والتِ زَ بْسُ لُ كَ نَاوُ تَ
٢٠٦ ..................................................................... لْبِ املَاءِ لُ كَ أَكْ
٢٠٧ ............................................ ع دَ فْ رِ  والضِّ نْغَ اح  والكَ سَ األكل من التِّمْ
لُها............................ ٢٠٨ أْكُ ولِ التي تَ ةً للدُّ بوحَ ذْ ها مَ يرُ دِ ادِع وتَصْ فَ طِيادُ الضَّ اصْ
٢١١ .................................................................... : الطــري: رابعاً
٢١١ ..................................... لُها واتُ التي جيوزُ أَكْ َ انِبُ واخلُرضْ الطُّيورُ واألَرَ
٢١١ ...................................................................... لُ الطَّـــريْ أَكْ
لُ طَائِر النَّعام.................................................................... ٢١٢ أَكْ
٢١٤ ............................................................ ي ارِ ور الضَّ فُ صْ لُ العُ أَكْ
٢١٤ ..................................................................... صافِري لُ العَ أَكْ
٢١٤ ......................................... الِباً يف املاءِ يَّة الذي يكونُ  غَ زِ لُ طائِرِ اجلَوْ أَكْ
د........................................................... ٢١٥ َ د والرصُّ هُ لُ حلْمِ اهلُدْ أكْ
م..................................................................... ٢١٥ ْم احلَامَ لُ حلَ أكْ
٢١٦ ..................................................................... اف شّ لُ اخلـُ أَكْ
٢١٦ ..................................................................... طَّافِ  أكل اخلـُ
٢١٦ ....................................................................... ابِ رَ لُ الغُ أَكْ
٢١٧ ........................................ الِ زَ رِ والغَ قْ لَبِ والصَّ ابِ والثَّعْ رَ ْمِ الغُ لُ حلَ أَكْ
٢١٨ ........................................ هُ ْلَبَ لَ َّا ال خمِ يَفَ ممِ لُ اجلِ أْكُ لُ الطُّيورِ التي تَ أَكْ
م.................................................................. ٢١٨ خَ مِ الرَّ ـحْ لُ لَ أَكْ
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٢١٨ ....................................................... يَفَ لُ اجلِ أْكُ ِ الذي يَ لُ الطَّريْ أَكْ
٢١٩ ..................................................... ، والبَبَّغاءُ ةِ وحَ ، والشُّ اقِ لُ القَ أَكْ
٢١٩ ....................................................... م يْضِ غري مأكول اللَّحْ لُ بَ أَكْ
٢١٩ .......................................... يِّتَةٍ ةٍ مَ ة التي خرجت من دَجاجَ لُ البَيْضَ أَكْ
٢٢٠ .................................................................. لة: : اجلالَّ خامساً
٢٢٠ ...................................................................... نَى اجلَالَّلَة عْ مَ
٢٢٠ ...................................... ةٍ بوحَ ذْ يوانَاتٍ مَ اءَ حَ زَ أْكولٍ أَجْ يوانٍ مَ امُ حَ إِطْعَ
٢٢٢ ........................................................ ةً لَتْ نَجاسَ نَم أَكَ ْم غَ أكلُ حلَ
٢٢٢ ........................................................................ ةِ لُ اجلَالَّلَ أَكْ
٢٢٢ .............................................. مٍ َرَّ يوانٍ حمُ بَنِ حَ أْكولٍ بِلَ يوانٍ مَ يةُ حَ ذِ تَغْ
٢٢٥ ................................................ اتِ لُ النَّجاسَ جاج الذي يأكُ أكلُ الدَّ
٢٢٦ ......................................... مِ ْلُوطاً بالدَّ فاً خمَ لَ لُ عَ أْكُ اجِ الذي يَ جَ لُ الدَّ أَكْ
٢٢٩ ................................................................. ةِ بْسِ اجلَالَّلَ ةُ حَ دَّ مُ
٢٢٩ ......................................................... ها ْمُ َ حلَ ريَّ ا تَغَ ةِ إِذَ لَ لُ اجلَالَّ أَكْ
٢٣٠ .................................................... نِ مَ ِّ الزَّ يضِ ةِ بِمُ ِ اجلَالَّلَ ريُّ والُ تَغَ زَ
٢٣٠ ......................................... لَ سَ غْ بْلَ أَنْ يُ امِ قَ يْضِ اجلَالَّلَة يف الطَّعَ اءُ بَ قَ إِلْ
: ما ال نفس له سائلة:....................................................... ٢٣١ سادساً
لُ احلَلَزون ...................................................................... ٢٣١ أَكْ
٢٣١ ........................................................................ اد لُ اجلَرَ أَكْ
٢٣٢ .............................................................. يٌّ ادِ وهو حَ بْخُ اجلَرَ طَ
٢٣٢ ....................................................................... ادِ كِيَةُ اجلَرَ تَذْ
٢٣٣ ......................................................................... ادِ تْلُ اجلَرَ قَ
٢٣٣ ............................................................. لِ يف الطَّعامِ قُوعُ النَّمْ وُ
٢٣٣ ....................................................... امِ لِ يف الطَّعَ اءَ النَّحْ زَ لُّل أَجْ َ حتَ
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ةٌ .............................................................. ٢٣٣ لَ مْ ثَريدٌ وقعت فيه قَ
٢٣٤ .......................................................... َا اوي هبِ ة والتَّدَ غَ زَ لُ الوَ أَكْ
٢٣٥ ................................................. ةٌ ابِسَ يِّتَةٌ يَ ةٌ مَ غَ زَ تْ فِيهِ وَ قَعَ ْرٍ وَ يرُ متَ زِ
٢٣٥ ................................................. بٌ رَ قْ ساءُ أو عَ نْفُ تْ فِيهِ خُ قَعَ طَعامٌ وَ
٢٣٥ ............................... ابِ اءِ يف املَائِع من الطَّعامِ والرشَّ سَ غِ واخلُنْفُ زَ قُوعُ الوَ وُ
٢٣٦ ................................................................. دِ وِّ لُ البِطِّيخ املُدَ أَكْ
٢٣٦ ................................................................. دِ وِّ ءِ املُدَ لُ البَاقِالَّ أَكْ
٢٣٦ ..................................................................... رِ ودِ الثَّمَ لُ دُ أَكْ
٢٣٧ ...................................................... » يف الطَّعامِ دانِ رْ وقوعُ «بنتِ وَ
٢٣٨ .................................................................... الفصل الثالث
٢٣٨ ............................................................................ امليتات
يْضُ الطائر امليِّت.................................................................. ٢٣٨ بَ
٢٣٩ ....................................................... ها ريشِ رونِ املَيْتَةِ وَ االنتفاعُ بقُ
٢٤٠ ..................... تُها حَ ها وإنْفَ يشُ ها ورِ رُ عْ ها وشَ رُ ا وظُفْ هنُ رْ ها وقَ ظامُ املَيْتَة وحافِرُ عِ
٢٤٥ .............................................................. اةِ املَيِّتَةِ بَنِ الشَّ بُ لَ ْ رشُ
٢٤٥ ..................................................................... االنْتفاعُ باملَيْتَة
٢٥١ ....................................................... أخذُ صوفٍ من األغنام امليِّتة
٢٥١ ........................................... ِ يمِ احلَارضِ ايصِ املُقِ رِّ العَ طَ ضْ لُ املَيْتَةِ للمُ أَكْ
٢٥٢ ................................................................ ةِ ورَ لُ املَيْتَةِ للرضَّ أَكْ
٢٥٢ .............................................. الً هْ لُ منه جَ يْتَةٍ واألَكْ م مَ قُ بلَحْ دُّ التَّصَ
٢٥٣ .................................................................. ريِ اهللاِ لَّ به لِغَ ا أُهِ مَ
تفسري قوله تعاىل: ﴿خل مل ىل يل جم حم.... ﴾......................... ٢٥٤
٢٥٨ ...................................................... الفصل الرابع: أطعمة أخر
جاج.............................................................. ٢٥٨ قَة الدَّ رَ عْجون مَ مَ
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س............................................................. ٢٥٨ رَ ِ النَّوْ شِّ طَريْ لِ عُ أكْ
٢٥٨ ...................................................... ينيا لَة جِ دَّ تناولُ املأكوالت املُعَ
التكنولوجيا احليويَّة يف األغذية واملرشوبات........................................ ٢٥٩
٢٦٠ ...................................................... تَنَ نَ هُ وَ حيُ َ رِ ريَّ م إذا تَغَ لُ اللَّحْ أَكْ
تَنَت....................................................... ٢٦٠ أَنْ ت وَ ريَّ قِ إذا تَغَ لُ املَرَ أَكْ
٢٦١ ........................................................ نَبِ مِ املَطْبوخِ بِالعِ لُ اللَّحْ أَكْ
٢٦١ ............................................................ رٍ مْ هونٍ بخَ دْ أكلُ حلمٍ مَ
٢٦١ ................................................................ ور مُ لُ اللَّحم املَكْ أَكْ
ة.................................................... ٢٦٢ دَ تَـورَ ـةِ املُسْ مَ نَ األَطْعِ ـدُ مِ التَّأَكُّ
٢٦٢ ........................................................ لَّبة  ة املُعَ مَ يالَّ اللَّحْ تَدِ رْ لُ مَ أَكْ
٢٦٣ ............................................................ د رَ تَوْ لُ البُلُوبِيف املُسْ أَكْ
٢٦٤ .................................. ها ِ ريْ وم وغَ نَ اللُّحُ ة ِمِ دَ رَ بَةِ املُستَوْ لَّ ةِ املُعَ مَ لُ األَطْعِ أَكْ
٢٦٥ ............................................. ريكِيَّة مِ يف املَطاعِم األَمْ دَّ مِ املُقَ لُ اللَّحْ أَكْ
٢٦٥ .............................................. ناعيِّ نزيرٍ يف اجلُبْنِ الصِّ مِ خِ حْ جودُ شَ وُ
٢٦٦ .............................................................. يِّ نْدِ ن اهلُولَ مْ أكلُ السَّ
٢٦٦ ....................................................................... ـلُ اجلُـبْنِ أَكْ
ـي............................................................. ٢٦٦ نْجِ رَ لُ اجلُـبْنِ اإلفْ أَكْ
٢٦٨ ............................................................. ةِ دَ بانِ املُستورَ أكلُ األجْ
٢٦٨ .............................................. يَّةِ مِ الَ سْ ِ اإلِ ريْ دِ غَ ةِ البِالَ مَ كُّ يفِ أَطْعِ الشَّ
٢٦٨ ............................................ ة ىلَ فِيهِ األَطْعِمَ قْ يْتِ الذي تُ الشكُّ يف الزَّ
٢٦٩ ................................. لِمٍ سْ دٍ غري مُ لَ هُ يف بَ رُ دَ صْ فُ مَ رَ عْ امٍ ال يُ نْ طَعَ لُ مِ األَكْ
٢٧٠ .......................................................... امِ لِّـيَّة الطَّعَ ىلَ حِ قِيقُ عَ التَّدْ
٢٧٤ ..................................................... ة ة يف األَطْعِمَ مَ َرَّ وادَّ حمُ الُ مَ إدْخَ
٢٧٦ .............................. يرٍ نْزِ ْمِ خِ ا يفِ حلَ هَ امُ دَ تَخْ بَقَ اسْ يٍ سَ اتِ طَهْ وَ امُ أَدَ دَ تِخْ اسْ
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٢٧٨ .................................................. كِرٍ سْ ابٍ مُ َ مِ رشَ امِ بِاسْ يَةُ الطَّعَ مِ تَسْ
٢٧٩ ............................................ اتِيَّةٌ ولِيَّةٌ ذَ حُ ةٌ كُ ادَّ واكِهِ التي فِيها مَ لُ الفَ أَكْ
٢٧٩ ............................................... ةِ «املَالْت» ادَّ ىلَ مَ ةِ عَ والتَ كُ اءُ الشُّ تِوَ احْ
ا................................................ ٢٨٠ هَ يْعُ بَ نيِ وَ جِ نَ العَ ونِ مِ حُ ةُ الصُّ نَاعَ صِ
يوانَات................................................ ٢٨٠ لِ حَ كْ ىلَ شَ  عَ ةُ احلَلْوَ نَاعَ صِ
٢٨١ ............................................. بِ الطَّبيعيِّ هَ نة بالذَّ يَّ اتِ املُزَ لُ احلَلويَّ أَكْ
٢٨٢ ......................................... ينَان»  اجِ ارَ ةِ «الكَ ادَّ ىلَ مَ اتِ عَ يَّ اءُ احلَلَوِ تِوَ احْ
٢٨٣ ............................. ومِ وقِ اللُّحُ حُ سْ جِ مَ رَ تَخْ سْ ىلَ مُ تَوي عَ لُ «النُّودِلْز» املُحْ أَكْ
٢٨٣ ............................................... دٍ عَ بَيضٍ فاسِ لُوقِ مَ يُ البَيْضِ املَسْ طَهْ
٢٨٤ ........................................... ومِ ِ اللُّحُ ريْ نْ غَ وسِ مِ امِ املَجُ نْ طَعَ لُ مِ األَكْ
٢٨٥ ........................................ قِ املَأْكولِ رَ ىلَ الوَ ةِ الذي عَ رَ النَّوْ لُ الطِّنيِ وَ أَكْ
٢٨٥ ...................................................................... بَـانِ غُ اللُّ ضْ مَ
ي................................................. ٢٨٦ ارِ يَاهِ املَجَ يَ بمِ قِ رٍ سُ جَ رِ شَ لُ ثَمَ أَكْ
٢٨٦ ................................................... ةٍ لَحَ امِ ملصْ افُورِ يف الطَّعَ عُ الكَ ضْ وَ
٢٨٧ ............................................................... ظْمِ رِ بالعَ كَّ ريرُ السُّ تَكْ
٢٨٧ ..................................... لِ ةِ األَصْ ولَ ْهُ ىلَ العِظَامِ جمَ يْضُ املارُّ عَ رُ األبَ كَّ السُّ
٢٨٧ ................................................................ وقِ رُ لُ اخلُبْزِ املَحْ أَكْ
٢٨٨ ............................................................... أْرِ رِ الفَ ؤْ نْ سُ لُ مِ األَكْ
٢٨٨ ...... ريك ورشاء  احليوانات املريضة طعاماً للحيوانات املفرتسة باعِ الطُّيور والبهائم للسِّ رشاءُ سِ
٢٨٩ ................................................... الباب الثاين: الفتاو يف األرشبة
٢٩١ ...................................................................... ر: مْ أوالً: اخلَ
٢٩١ ............................................................... ليلُـه  ر ودَ كمُ اخلَمْ حُ
٢٩٢ ............................................................. ها مُ كْ ر وحُ حقيقةُ اخلَمْ
٣٠١ ................................................................. رِ  ريمِ اخلَمْ ْ ناطُ حتَ مَ
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٣٠٣ ....................................................................... ر ريمُ اخلَمْ حتَ
٣٠٥ ........................................................... رات دِّ ر واملُخَ كمُ اخلَمْ حُ
ر........................................................ ٣٠٧ ريْ اخلَمْ نْ غَ كِر مِ بُ املُسْ ْ رشُ
؟...................................... ٣٠٨ لَّةُ تِ العِ عَ فَ تَ مُ لَو ارْ ا احلُكْ ر ومَ ريمِ اخلَمْ ْ ةُ حتَ لَّ عِ
٣١١ ..................................................... كِر ةِ إذا مل يُسْ رَ ابِ الذُّ تناولُ رشَ
٣١١ ......................................................... هُ ثريُ رَ كَ كَ ا أَسْ ليلِ مَ بُ قَ ْ رشُ
٣١١ ....................................... نَبِ ْرِ العِ نْ غري مخَ هُ مِ ثريُ رَ كَ كَ ليلِ ما أَسْ بُ قَ ْ رشُ
ول.................................................... ٣١٤ حُ نَ الكُ نيعُ النَّبيذِ اخلايلِ مِ تَصْ
اوي به........................................................... ٣١٦ بِ النَّبيذِ والتَّدَ ْ رشُ
٣١٧ .................................................................. وفِ  النَّبْذُ يفِ الظُّرُ
٣١٧ ........................................................................ مُ النَّبيذِ كْ حُ
ر............................................ ٣١٨ لُ مـن اجلَزَ مَ عْ بِيب وما يُ الزَّ ر وَ بِيذُ التَّمْ نَ
ثُه.............................................. ٣٢٠ لُ يَ ثُ قِ ثَاه وبَ لُ ب ثُ بُ الطِّالء إذا ذَهَ ْ رشُ
ه................................................................ ٣٢٣ يعُ قِ بِيبِ ونَ بْخُ الزَّ طَ
٣٢٤ ...................................................................... اف لُ اخلُشَ أَكْ
٣٢٤ ................................................................ كِر اءٍ يف املُسْ ةُ مَ يادَ زِ
٣٢٥ .................................. كِراً سْ نْ مُ كُ ْ يَ ا ملَ ة يف النَّبِيذِ إِذَ نيفَ ب أَيبِ حَ هَ ذْ ريرُ مَ ْ حتَ
يا.................................................. ٣٢٧ رِّ ريُ مُ رِ فتَصِ يتَانِ يف اخلَمْ عُ احلِ وضْ
٣٢٧ ............................................................. ة ورَ ر للرضَّ بُ اخلَمْ ْ رشُ
ر للبَهائِم................................................................ ٣٢٧ يُ اخلَمْ قْ سَ
ر.............................................. ٣٢٨ عَ اخلَمْ ه مَ دامُ ابٍ يُمكِنُ استخْ بيعُ رشَ
٣٢٩ .................................................. كِرٍ سْ ابٍ مُ مِ رشَ تسميةُ الطَّعام باسْ
٣٢٩ ........................ ورِ نَ اخلُمُ بَةٍ مِ ىلَ نِسْ تَوي عَ ْ ائِيَّةِ التي حتَ ذَ ادِّ الغِ أْنِ املَوَ يةٌ بِشَ تَوصِ
٣٣٠ ....................................................................... : اللَّبن: ثانياً
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٣٣٠ ............................................................. لْبٌ غَ فيه كَ لَ بَنُ إذا وَ  اللَّ
٣٣٠ ...................................................... كِراً سْ ْ مُ بُ اللَّبَن ما مل يَرصِ ْ رشُ
ا.............................................. ٣٣١ هَ دَ لَ أَوْ لْبٌ فَ ا عليها كَ اة التي نَزَ بَنُ الشَّ لَ
٣٣١ ......................................................................... انِ بَنُ األَتَ لَ
٣٣٢ ..................................................................... : البوظة: ثالثاً
٣٣٢ ..................................................................... رشاب البوظة
٣٣٦ ..................................................................... رابعاً : البـرية
ة...................................................................... ٣٣٦ ريَ بُ البـِ ْ  رشُ
ة والكينا ................ ٣٤٣ كِرات عام ١٩٣٩ عن البِريَ ويل ملكافحة املُسْ تقريرُ املُؤمتَر الدَّ
٣٤٥ .............................................................:أرشبة أخر : خامساً
٣٤٥ .................................... ولِ حُ نَ الكُ لَصِ مِ تَخْ ابِ (األبرتن) املُسْ َ لُ رشَ نَاوُ تَ
لُ اجلُبْن............................................... ٣٤٥ أَكْ يَّة وَ ازِ وبَاتِ الغَ ُ لُ املَرشْ نَاوُ تَ
بُ املرشوبات املثلَّجة........................................................... ٣٤٦ ْ رشُ
٣٤٦ .................................................................... ةِ ازوزَ بُ الغَ ْ رشُ
ول.......................................................... ٣٤٦ حُ نَبٍ بدون كُ ريُ عِ صِ عَ
عِري.................................................................. ٣٤٧ اءِ الشَّ بُ مَ ْ رشُ
٣٤٨ ...................................................................... اع قَّ بُ الفُ ْ رشُ
٣٤٨ ............................................................ ريٌ صِ يهِ عَ لَ بَّ عَ ثِيٌّ صُ ثُالَ
بُ اإلقسام...................................................................... ٣٤٩ ْ رشُ
٣٤٩ ................................................. الِ ةِ األَطْفَ ئَ دِ ون لتَهْ وبُ اليانْسُ مَرشْ
٣٥٠ .......................................................... ابِ بابِ يف الرشَّ وقوعُ الذُّ
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