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الفصل األول
الذبائح

بح وشروطه:
َّ
أوالً: ضوابط يف الذ

ْرِعيِّ ْبح الشَّ َعٌة يف الذَّ َفْتَوى ُمَوسَّ

م بالردِّ) ٣٣٧ ى التكرُّ  السؤال: يُرجَ
علـى االستفسارات التي تـمَّ طرحهـا 
قواعـد  وضـع  جلنـة  اجـتامع  خـالل 
بْح اللُّحوم  وإجراءات ضامن رشعيَّة ذَ
تـمَّ  التي  ة  بالبلديَّ وسالمتها  دة  املُستورَ
رة يف اللَّجنة  ثِّل وزارتكم املوقَّ تزويد ممُ
هبا، وتكليفه بعرضها عىل جلنة اإلفتاء 
التابعة لوزارتكم.. حتَّى يتسنَّى للجنة 
زم عىل ضوء  اذ الالَّ ة اختِّ ة بالبلديَّ املختصَّ
تعاونكم؛  سن  حُ لكم  شاكرين  ذلك، 

ة. ملا فيه املصلحة العامَّ
رة املرفقة   ثمَّ اطَّلعت اهليئة عىل املُذكِّ
واملعنونـة بـ (األحكـام واالشرتاطـات 
بْح عىل الطريقة اإلسالميَّة)  املطلوبة للذَّ
نة من ثالث صفحات، وقد  وهي مكوَّ

تمَّ استخراجها من (مرشوع املواصفات 
قِبَـلِ  مـن  املعـدِّ  اخلليجيَّـة)  القياسيَّـة 
ن  واملتضمِّ ة،  السعوديَّ العربيَّة  اململكة 
بْح احليوان طبقاً ألحكام  (اشرتاطات ذَ

الرشيعة اإلسالميَّة).
 وقـد قام مديـر اإلفتـاء ... بإعـداد 
من  مادَّهتا  ستخلِصاً  مُ السابقة  رة  املُذكِّ
رقـم ٦ع/٩٤ ومـن فتـاو الفتـو
كية  التَّذْ بأحكـام  متعلِّقـة  سـابقـة 

الرشعيَّة.
عـلـى  اللَّـجـنـة  اطَّـلـعـت  ثـمَّ 
مـة مـن اللَّجنـة  االستفـسـارات املُقـدَّ
لة لوضع (القواعد واإلجراءات  املُشكَّ
اللُّحوم  بْـح  ذَ رشعيَّة  بضامن  ة  اخلاصَّ
لة بقـرار  دة وسالمتها) واملشكَّ املستورَ
ة الكويت، والذي يُمثِّل  من رئيس بلديَّ
وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسالميَّة 

فيها مدير اإلفتاء ...
رة  املُذكِّ اهليئـة  ناقشـت  أن  وبعـد   
واالشرتاطـات  بـ (األحكـام  املعنونـة 
بْح عىل الطريقة اإلسالميَّة). املطلوبة للذَّ
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اجلواب: األحكـام واالشرتاطـات 
بْح عىل الطريقة اإلسالميَّة:  املطلوبة للذَّ

: التعاريف:  الً أوَّ
ر  قْ ر أو العَ بْح أو النَّحْ كاة: الذَّ ١) الذَّ

بالرشوط الرشعيَّة عىل النحو التايل: 
واملَريء  احلُلْقوم  قطع  بْح:  الذَّ  - أ 
ني، ويستعمل يف الغنم والبقر  دَجَ والوَ

والطيور. 
بَّة، ثـمَّ  ر: الطَّعْن فـي اللَّ ب- النَّحْ
قطـع  مـع  ر  دْ الصَّ مبدأ  إلـى  قَطْعها 
ني، ويغلب  دَجَ احلُلْقـوم واملَريء والوَ

استعامله يف اإلبل. 
غـري  احليـوان  جـرح  ر:  قْ العَ ج- 
بآلةٍ  منه  موضع  أيِّ  فـي  عليه  املقدور 
ة جرحاً يُفيض إىل الزهوق، سواء  حادَّ
ش من  الوحيش املباح صيده، أو املتوحِّ

احليوانات املستأنسة. 
تْف  ٢) املَيْتة: احليوان الذي مات حَ
كم املَيْتة ما  أنفه بغري ذكاة، ويعترب يف حُ

ها.  بْحِ قُطِعَ من البهيمة قبل ذَ

مـات  الذي  احليـوان  نِقة:  املُنْخَ  (٣
ق: حبس النَّفَس حـتَّى  باخلَنْق، واخلَنـْ

املوت. 
ة: احليوان الذي مـات  قـوذَ ٤) املَوْ
نتيجة الرضب بالعصـا، أو غـري ذلك 

لِه.  ممَّا يقتل بثِقَ
يـة: احليـوان الذي مـات  دِّ َ ٥) املُرتَ
أو   ، عـالٍ مكان  مـن  سقوطـه  نتيجـة 

وقوعه يف حفرةٍ ونحوها. 
ة: احليـوان الذي مـات  ٦) النَّطيحَ

بسبب النَّطْح. 
بُـع: احليـوان الذي  ٧) ما أَكَل السَّ
طـري  أو  بُـع  سَ افـرتاس  بسبب  مـات 

جارح (غري الصيد). 
ـلَّ لغـري اهللا به: احليـوان  ٨) مـا أُهِ
ه اسمُ غري اهللا  بْحِ كِر َعليه عند ذَ الذي ذُ

تبارك وتعاىل. 
: ما يشرتط فـي احليوان املـراد  ثانياً

تذكيته: 
املذكَّى أن  احليوان  يشرتط فـي   (١
نِقة  نْخَ يْتَة، أو مُ يكون حيا؛ بأالَّ يكون مَ
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ة.  ية، أو نَطيحَ دِّ َ رتَ قوذة، أو مُ وْ أو مَ
٢) أالَّ يكون مـن احليوانـات التي 
كاخلنـازيـر،  حلمهـا؛  ـل  أَكْ اهللا  م  ـرَّ حَ
ذي  لِّ  وكُ األهليَّة،  ر  واحلُمُ والكالب، 

ْلَب من الطري.  باع، وخمِ نابٍ من السِّ
كِّي:  : ما يشرتط يف املُذَ ثالثاً

ـي أن يكـون  كِّ ١) يشرتط فـي املُذَ
مسلامً أو كتابيا (هيوديا أو نرصانيا). 

 . ٢) أن يكون عاقالً
كِية:  : ما يشرتط يف أداة التَّذْ رابعاً

مة  كية املستخدَ ١) أن تكون أداة التَّذْ
ر.  نَّ والظُّفُ ةٍ عدا السِّ من أيَّ مادَّ

كية املستخدمة  ٢) أن تكون أداة التَّذْ
لِها.  ها ال بثِقَ دِّ حادَّة، تقطع بحَ

٣) عنـد استعامل الوسائـل احلديثـة 
عْق  كالصَّ بْحه؛  ذَ املراد  احليوان  لتدويخ 
ـة، أو  عَ الكهربائـي، أو الطَّلْقة املُسرتجَ
غري ذلك، جيب أن يبقى احليوان حيا، 
فيه  يكون  وأالَّ  بْح،  الذَّ فيها  يؤثِّر  حياةً 
مزيد تعذيب للحيوان، وأالَّ يكون فيه 

بْح.  مِ عند الذَّ ف الدَّ تقليل من نَزْ
كية الرشعيَّة:  : طريقة التَّذْ خامساً

ـي اسامً غـري اهللا  ١) أالَّ يذكـر املُذكِّ
ترك  د  يتعمَّ وأالَّ  كية،  التَّذْ عند  تعالـى 
املُذكِّي  كان  إذا  تعالـى  اهللا  اسم  ذكر 
ما  واحدةً  ةً  مرَّ التَّسمية  وتكفي  مسلامً، 
مل ينرصف املُذكِّي إىل عمل آخر يطول 
ي  يُسمِّ الفصل  طال  فإن  فيه،  الفصل 
والتَّسمية أن يقـول: (بسم   . ةً ثانيـةً مرَّ
اهللا)، واألفضـل أن يقـول: (بسـم اهللا 

واهللا أكرب). 
مـن  جـزءٍ  أيِّ  قَطْـع  يتـمَّ  أالَّ   (٢
وزهـوق  تذكيتهـا  قبـل  احليوانـات 
ع جـزءٌ مـن احليوان  وحها، فإن قُطـِ رُ
لَّ أَكْل احليوان  قبل تذكيته ومل يمت حَ
كية دون اجلزء املقطوع، فإن مات  بالتَّذْ

 . ِلَّ احليوان مل حيَ
: التوصيات:  سادساً

لرشوط  مـة  متمِّ التوصيـات  هـذه 
كية الرشعيَّة، ويُرتَك أمـر تقديرها  التَّذْ

ألولياء األمور. 
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تذكيته  املراد  احليوان  يكون  أن   (١
ـة  يَ دِ ، وخالياً مـن األمـراض املُعْ سليامً

وصاحلاً لالستهالك اآلدمي. 
إشـراف  حتت  كيـة  التَّذْ تتمَّ  أن   (٢
كـاة  مسلم عاقـل عـارف بأحكـام الذَّ

الرشعيَّة.
ـي حاصالً علـى  ٣) أن يكون املُذكِّ
مـن  ه  لـوَّ خُ تثـبت  يَّـة  صحِّ شهـادة 

األمراض. 
كية بأدوات تستخدم  ٤) أالَّ تتمَّ التَّذْ
املسلمـني  علـى  م  ْرُ حيَ حيوانات  بْح  لذَ

أَكْل حلومها، ما مل يتمَّ تطهريها. 
٥) أن يكون املجزر (املسلخ) الذي 
للمواصفات  مطابقـاً  بْـح  الذَّ فيه  تـمَّ 
يَّة املعتمدة، وإن  واالشرتاطات الصحِّ
م  ْرُ بْح حيوانات حيَ كان قد استخدم يف ذَ
جـميع  إزالة  من  د  التأكُّ فيجب  لُها  أَكْ
مة قبل  أجزاء وعوالق احليوانات املُحرَّ

بْح احلالل.  استخدامه يف الذَّ
٦) أالَّ يتمَّ التخزيـن أو النقـل فـي 
علـى  م  ْرُ حيَ حليوانات  تستخدم  أماكن 

لُ حلومها.  املسلمني أَكْ
أو  كرسها  أو  بة  قَ الرَّ قَطْع  ه  يُكرَ  (٧
القيام بأيِّ فعل مشابهٍ حتَّى تزهق روح 
م، واهللا  احليـوان، وينتهـي نزيـف الـدَّ

أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٥/١٠)]

  

َما َيْنَبِغي ُمَراَعاُته يف اللُُّحوم اُملْسَتوَرَدة

السؤال: بخصوص اللُّحوم ) ٣٣٨
ـدة  واملجمَّ املعلَّبـة  سـواء  ةِ؛  دَ املُستـورَ
فيها  ى  راعَ يُ أن  ينبغي  ماذا  والطَّازجة؛ 
حتَّى يكـون استـريادهـا واستهالكهـا 

مرشوعاً يف البالد اإلسالميَّة؟
اجلواب: إنَّ حلوم احليوانات املائيَّة
يَّة ا احليوانات الربِّ تُباح دون ذكاة، وأمَّ
كاة؛  فهناك حيوانـات ال تنفـع فيها الذَّ
والكِالب سة  املفرتِ باع  والسِّ كاخلنزير 
فإنَّ  عداها  ما  ــا  وأمَّ األهليَّة،  ر  واحلُمُ
مسلمٌ  ها  بَحَ ذَ إذا  مباحة  تكون  حلومها 
)، وال تباح  أو كتايبٌّ (هيوديٌّ أو نرصاينٌّ
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يـان؛  األَدْ نْكِـري  ومُ ـوس  املَجُ ذبائـحُ 
يوعيِّني. كالشُّ

بْـح الرشعـيُّ الصحيح  ويكـون الذَّ
ني، أو  دَجَ طْع املَريء واحلُلْقوم والوَ بقَ
ثالثة من هذه األربعة علـى األقل، إذا 
عَ ذلك مـن احليـوان، وفيـه حيـاةٌ  قُطـِ
ة، وهذا إن كان احليوان مقدوراً  مستقرَّ

عليه.
ا الصيد وغـري املقـدور عليه من  أمَّ
أو  مسلامً  الصائد  كان  فإن  احليوانات؛ 
 ، قُ ْرِ م أو نحوه ممَّا خيَ هْ كتابيا وأرسلَ السَّ
ـم  هْ بعـد تسميـة اهللا عليـه، فقتلـه السَّ
ائد  لُه، وإنْ أدركه الصَّ ه، جــاز أكْ دِّ بحَ
ِلَّ إالَّ بتذكيته، وإنْ وجـده  حيا لـم حيَ

. لُ غريقاً يف املاء فال يُؤكَ
ة من بالد أهل  دَ واللُّحوم املســتورَ
ن أنَّ  لُهــا، إالَّ إذا تيقَّ ِلُّ أكْ الكتــاب حيَ
ذابحها من غري املسلمني وأهل الكتاب، 
غـري  بصورة  أو  نْقـاً،  خَ تِلَت  قُ ـا  أهنَّ أو 

. جائزةٍ رشعاً
ة من البالد  دَ ا اللُّحوم املســتورَ وأمَّ

لُها  لُّ أكْ املجوســيَّة والشــيوعيَّة؛ فيَحِ
إنْ كان معها شهادة من جهةٍ إسالميَّة 
ت عىل الطريقة  بِحَ ا ذُ ثْبِت أهنَّ موثوقة تُ
لُها إنْ مل يكن  ِلُّ أَكْ اإلســالميَّة، وال حيَ
معها مثل تلك الشهادة. واهللا أعلم.                                                                     
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٤/١٠)]

   

ْبح َشْرعًا َطِريَقُة الذَّ

لَعنا عىل السؤال ) ٣٣٩ السؤال: اطَّ
ن موافاته ببيانٍ حول  م ... املتضمِّ املُقدَّ
بْـح  ذَ عند  اتِّباعهـا  الواجب  الرشوط 
طابقةً ألحكام الرشيعة  املاشية لتكون مُ

اء. اإلسالميَّة الغرَّ
اجلـواب: إنَّ اهللا سبحانـه وتعالـى 

قـال فـي كتابـه الكريـم: ﴿خل مل 
جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن  من  خن  حن 
خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه   ين 
تعالـى:  وقـال  [املائدة: ٣]،  ىي﴾  مي 

حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  ﴿حج 
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خس مس  حص خص مص جضحض﴾ [املائدة: 
بْح؛  الذَّ العرب:  كالم  يف  كاة  والذَّ  ،[٥
يتم) فـي اآليـة الكريمـة:  فمعنـى (ذكَّ
يقال:  إذ  التامم،  علـى  ذكاتـه  أدركتم 
مـن  ـة  مشتقَّ يهـا،  كِّ أُذَ الذبيحة  يتُ  كَّ ذَ
ـه  مُ دَ يـلَ  أُسِ إذا  فاحليـوان  التطيُّب؛ 

فقد طُيِّب. 
ـلَّ  هذا؛ وقـد قـال  أهل اللُّغة: إنِّ كُ
كيـة فـي  بْـحٍ ذكـاة، وإنَّ معنـى التَّذْ ذَ
قوله تعاىل: ﴿ىه يه جي﴾ أي مـا 
معها  ـب(١)  خُ تَشْ بقيـةٌ  وفيها  أدركتم، 
األوداج، وتضطرب اضطراب املذبوح 

كت ذكاته. الذي أُدْرِ
بْـح معروف بالفطـرة والعـادة  والذَّ
ه  ِ لِّ الناس، وقـد أقرَّ اإلسالم بيُرسْ لكُ
وسامحته وبساطته ما جرت بـه عـادة 
نَّة رسول اهللا  ته سُ الناس وأعرافهم، وأقرَّ

ية. حِ بْح األُضْ ليَّة يف ذَ عْ ملسو هيلع هللا ىلص الفِ

خْب: السيالن. النهاية يف غريب احلديث  (١)  الشَّ
 .(٤٥٠/٢)

لامء اإلسالم علـى أنَّـه  وقد اتَّفق عُ
املأكـول  احليـوان  مـن  يشءٌ  ِـلٌّ  حيَ ال 
يِّ املقدور عليه من دون ذكاة (أي  الربِّ
مات  بْح)؛ لقوله سبحانه يف آية املُحرَّ ذَ
السابقة ﴿ىه يه جي﴾؛ فقد استثنى 
اهللا سبحانه وتعاىل احليوان املذكَّى من 
م، و(االستثناء من التحريم إباحة).  املُحرَّ
هبـا  ِـلُّ  حيَ التي  الرشعيَّـة  كـاة  والذَّ
أن  هـي  عليه  املقدور  يُّ  الربِّ احليـوان 
ممَّا  ة  حادَّ بآلةٍ  ر  نْحَ يُ أو  احليوان  بَح  ذْ يُ
ر  يُفجِّ أي  األوداج؛  فْري  ويَ م  الدَّ رُ  نْهِ يُ
قبة  الرَّ من  روقه  عُ ويقطع  احليوان،  دم 
احليوان  فيموت  ر،  دْ والصَّ الرأس  بني 
يُقطع  بْح أن  الذَّ أثرها. وأكمـل  علـى 
احلُلْقوم واملَريء -وهـام جمر الطعام 
طَع معهام  قْ والرشاب والنَّفَس-، وأن يُ
قان غليظان بجانبي  رْ دَجان -ومها عِ الوَ

احلُلْقوم واملَريء-. 
ـلِّ  هـذا؛ وقـد اشـرتط الفقهـاء حلِ
ة رشوط؛ منهـا ما يتعلَّـق  الذبيحة عدَّ
بْح، ومنها ما يتعلَّق بمن يتوىلَّ  بآلة الذَّ
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بْح.  بْح، ومنها ما يتعلَّق بموضع الذَّ الذَّ
اشرتط  فقد  تذبح  التي  اآللة  ا  أمَّ

الفقهاء فيها رشطني: 
أو  تقطع  دة  حمدَّ تكون  أن  ل:  األوَّ

لِها.  ها ال بثِقَ دِّ خترق بحَ
ـراً،  ظُفْ وال  نا  سِ تكون  أالَّ  الثانـي: 
يشء  فـي  الرشطان  هذان  اجتمع  فإذا 
بْح  بـه، سواء أكان حديـداً،  ـلَّ الذَّ حَ
الرسول  لقول  خشبـاً؛  أو  حجـراً،  أو 
يْهِ  لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
وإن   ،( راً فُ ظُ أَوْ  نا  سِ نْ  كُ يَ  ْ ملَ ا  مَ لُوا،  كُ فَ

بْح بسكِّني حادٍّ . نُّ الذَّ كان يُسَ
نصَّ  فقـد  بْـح؛  الذَّ يتولَّـى  من  ا  أمَّ
بْح  الفقهاء عىل أنَّ ذبيحة من أطاق الذَّ
من املسلمني وأهل الكتاب حاللٌ إذا 
وا أو نسوا التَّسمية، فكلُّ من أمكنه  مُّ سَ
بْح من املسلمني وأهل الكتاب إذا  الذَّ
أو  كان  رجالً  ذبيحته،  أَكْل  لَّ  حَ ذبح 
امـرأة، بالغـاً أو صبـيا. وال فـرق بني 
العدل والفاسـق من املسلمني وأهـل 

الكتاب.

 واخـتلـف الفقهـاء فـي اشـرتاط 
التَّسمية باسم اهللا علـى الذبيحة عنـد 
غـري  ا  أهنَّ أحـمد:  اإلمام  فعن  ذبحها؛ 
. وبـه قـال  واجبةٍ فـي عمدٍ وال سهوٍ

اإلمام الشافعي. 
واملشهور من مذهب اإلمام أحـمد 
ا رشطٌ مع  ة املذاهب أهنَّ وغريه من أئمَّ

ر، وتسقط بالسهو.  التذكُّ
وإذا لـم تُعلَم حال الذابح إن كان 
، أو ذكر اسم  ى باسم اهللا أو مل يسمِّ سمَّ
غـري اهللا أو ال؛ فذبيحتـه حـالل؛ ألنَّ 
التي  الذبيحة  أَكْل  لنا  أباح  تعالـى  اهللا 
لِمَ  عَ وقـد  والكتابـي،  املسلم  يذبحها 
يَ  وِ لِّ ذابح، وقد رُ أنَّنا ال نقف علـى كُ
ُمْ  عنها (أَهنَّ تعاىل  اهللا  ريض  عائشة  عن 
يثُـو  دِ مَ حَ ـوْ ولَ اهللاِ، إِنَّ القَ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ
ي  رِ نَـدْ الَ  ـمٍ  بِلَحْ نَا  أْتُونَ يَ كٍ  ْ بِرشِ ـدٍ  هْ عَ
وا؟  رُ كُ ذْ ، أَوْ لَـمْ يَ يْهِ لَ مَ اهللاِ عَ وا اسْ رُ كَ أذَ
لُـوا) أخرجـه  كُ ، وَ تُمْ ـوا أَنـْ مُّ : سَ ـالَ قَ فَ

البخاري. 
كِرَ عليه اسمٌ غـري اسم اهللا،  ا ما ذُ أمَّ
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ـلُّ  حِ الفقهـاء  بعـض  عـن  روي  فقد 
بَـح  لِه إذا كان الذابـح كتابيا؛ ألنَّه ذَ أَكْ
لدينه، وكانت هذه ديانتهم قبل نزول 

القرآن. 
مة  رْ لامء إلـى حُ وذهب جـمهور العُ
حَ علـى غـري اسم اهللا إذا شوهد  بـِ ما ذُ

﴿ىف  به؛ لقوله تعالـى:  لِمَ  عُ أو  ذلك 
لك  اك  يق  ىق  يف 
مك ىك يك مل ىل يل﴾  [البقرة: ١٧٣]  

سواء كان الذابح مسلامً أو كتابيا.
اشـرتط  فقـد  بْـح  الذَّ موضـع  ا  أمَّ  
الفقهاء فـي اإلتيـان بـه أن يكـون بني 
احلُلْقـوم والصـدر مـع قطـع احلُلْقـوم 
احلنفيَّة،  عند  ني  دَجَ الوَ وأحد  واملَريء 
احلُلْقوم  قطع  من  دَّ  بُ ال  املالكيَّة:  وقال 
املَريء.  قطع  يشرتط  وال  ني  دَجَ والوَ
دََّّ من قطع  وقال الشافعيَّة واحلنابلة: ال بُ

احلُلْقوم واملَريء. 
بآلةٍ  كان  إن  بْح  الذَّ أن  إىل  ونضيف 
كهربائيَّـةٍ فإنَّـه إذا توافـرت الشـروط 
املذكورة فـي الذابح وهو يدير اآللـة، 

العـروق  تقطـع  يناً  سكِّ اآللـة  وكانت 
 ، بْح املبنيَّ الواجب قطعها يف موضع الذَّ
الذابح،  يد  يف  كالسكِّني  اآللة  اعتربت 
لُ ذبيحتها، وإذا مل تتوافر تلك  لَّ أَكْ وحَ
أو  تصعـق  اآللـة  كانت  بـأن  الرشوط 
غري   أخر طريقةٍ  بأيِّ  متيت  أو  ختنق 
فال  ذكرها،  السابق  للرشوط  مستوفية 

ِلُّ ذبيحتها. حتَ
بْـح  ذَ عند  مراعاتـه  ينبغي  والذي   
املاشية لتكون مطابقة ألحكام الرشيعة 
ار دم احليوان  اء هو إهنْ اإلسالميَّة الغرَّ
طْع تلك  بْح املذكور؛ بقَ من موضع الذَّ
لِّهـا أو أكثرهـا؛ للحـديث  العـروق كُ
كِرَ  ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ الصحيح الرشيف: (مَ
لْوه)، وقول الرسول  كُ ، فَ يْهِ لَ مُ اهللاِ عَ اسْ
لِّ  كُ ىلَ  عَ انَ  سَ ِحْ اإلْ تَبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  ْ يشَ
ـدَّ  لْيُحِ وَ بْح،  الذَّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ
)، وما  تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْـريُ ، وَ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ أَحَ
ا  رواه ابن عمر عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ
). واهللا سبحانه  زْ هِ يُجْ لْ ـمْ فَ كُ دُ بَـحَ أَحَ ذَ
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وتعاىل أعلم.
[ فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(٨٨٠٢/٢٣-٨٨٠٥)

  

َواِجن اُملْسَتوَرَدة ُيور والدَّ َأْكُل اللُُّحوم َوالطُّ

السؤال: بناء علـى ما نرشتـه ) ٣٤٠
نة  ل - السَّ جملَّة االعتصام - العدد األوَّ
م ١٤٠١  الرابعـة واألربعـون - املحـرَّ
ـة - ديـسمـرب  ١٩٨٠بعنـوان:  هـجـريَّ
واللُّحوم  الطُّيور  فـي  اإلسالم  كم  (حُ
دة)، وقد جاء فـي املقال الذي  املستورَ
اللَّطيف  عبد  الشيـخ  فضيلـة  ره  حـرَّ
إليـه  أحالـت  املجلَّـة  أنَّ  مشتهـري - 
هـذا  فـي  إليها  الواردة  االستفسارات 
الشأن، وأنَّه رأ إثارته ليكون موضع 
جلنـة  ـة  وبخاصَّ العُلامء  السادة  بحث 
الفتـو باألزهر، واملفتي. وقـد سـاق 
القواعـد  املقـال  مستهلِّ  فـي  فضيلته 
نَد  السَّ علـى  ة  املستقرَّ التالية  الرشعيَّة 

نَّة: الصحيح من القرآن والسُّ

١- األصل يف كلِّ األشــياء اإلباحة؛ 
قال تعالـــى: ﴿جع  مع جغ مغ جف 
حف خف مف﴾ [البقرة: ٢٩]، فـــال 
مثله  بيقني  إالَّ  األصل  هذا  رفع  يمكن 
فَع  رْ م املباح، أي أنَّ اليقني ال يُ رِّ حتَّى نُحَ
 : ، ويرتتَّب عىل هذه القاعدة أنَّ بالشكِّ
 أ- جمهــول األصل فـــي املطعومات 
املباحة حالل، وفـي السوائـل املباحـة 

طاهر.
بيحُ املحظورات أو  ب - الرضوراتُ تُ

إذا ضاقَ األمرُ اتَّسع.
ـــريِّ ملسو هيلع هللا ىلص بني أمريـن إالَّ  ج - مـــا خُ
هـام، ما لـم يكـن إثامً أو  اختـــار أيرسَ

قطيعة رحم.
الكـتـاب  أهـــل  ذبـائـح  ـــلُّ  حِ د- 
بِحت  ذُ إذا  القرآن،  بنصِّ  ومصاهرهتم 
عىل الطريقة الرشعيَّة؛ ألنَّ حتريم امليتة 
الـذي  بالنـصِّ  ثابت  وأخواهتام  م  والدَّ

ص. صَّ مل خيُ
هـ- ما روي أنَّ قوماً ســألوه ملسو هيلع هللا ىلص عن 
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وا  مُّ رون أَسَ دْ حلمٍ يأتيهم من ناسٍ ال يَ
تُمْ  نْ وا اهللاَ أَ مُّ عليه أم ال؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: (سَ
: إنَّ هـذا  طبيُّ رْ ـلُوا)، وإنْ قـال القُ كُ وَ
ة  وَ رْ سلٌ عـن هشام عـن عُ رْ احلديث مُ
عن أبيه، مل خيتلف عليه فـي إرسالـه. 

أخرجه الدارقطني وغريه.
نا  َ ربَ ــه إذا أَخْ ـَّ  ثمَّ استطرد املقال إىل أن
ـدولٌ ثقـاتٌ ليس هلم هدفٌ إالَّ مـا  عُ
يُصلِح الناس، وتواطؤهم عىل الكذب 
، فهم من العُلامء احلريصني علـى  بعيدٌ
مه  رِّ ة، إذا أخربونا عن يشء حيُ خري األُمَّ
اإلسالم شاهدوه بأعينهم عىل الطبيعة 
قهم فـي هـذا أفـراد  فـي موطنه، وصدَّ
وجـامعات وجـمعيَّات دينيَّة، ومراكز 
ثقافيَّة إسالميَّة يف نفس املوطن، أعتقد 
يكـون  أن  جيب  اليشء  هذا  حتريـم  أنَّ 
بهـة إنْ  حمـلَّ نظـر واعتبـار، يفيـدُ الشُّ

دِ احلرام. فِ لـم يُ
كاة  بَـذاً مـــن كتاب (الذَّ ثمَّ ســـاق نُ
الكتـاب  أهـل  وذبائـح  اإلسالم  فـي 
) ملؤلِّفـه األستـاذ  واألوروبِّـيِّني حديثاً

يف  املقيم  التونيس،  العود  علـى  صالح 
فرنسا؛ وممَّا نقل عنه: 

١- إنَّ إزهـــاق روح احليــوان جتري 
بُ جبهةُ احليوان  َ هناك كاآلتـــي: تُرضْ
وي إىل األرض،  ، فيَهْ سٍ سدَّ بمحتو مُ

. مَّ يُسلَخُ ثُ
 ِ ـــنيْ لَـخَ ـسْ مَ زار  املـؤلِّـــف  إنَّ   -٢
بضواحـي باريـس، ورأ بعينيـه مـا 
 ، رٌ بْحٌ أو نَحْ يعملون؛ لـم يكن هناك ذَ
لُقومٍ وال غريه،  نيٍ يف حُ كِّ وال إعاملُ سِ
ف جبهة احليـــوان بحديـدة  ْذَ وإنَّام ختُ
سٍ فيموت ويتمُّ  سدَّ لَة من مُ ر األنْمُ دْ قَ

ه.  لْخُ سَ
بالتـيَّار  فيصعقونـــه  جـــاج  الدَّ ـا  أمَّ
ه يف أعىل لسانه، فتزهق  سِّ الكهربائيِّ بمَ
ع  رُّ علـــى آلةٍ تقوم بنَزْ مُ أرواحه، ثمَّ يَ
. وآخر ما اخرتعـوه سنة ١٩٧٠  هِ يشِ رِ
خٍ  وِّ ـدَ جـــاج والطُّيـور بمُ تدويـخ الدَّ

. كهربائيٍّ أوتوماتيكيٍّ
٣- جـــمعيَّة الشــباب املسلم فـــي 
هــت نداءً قالت فيه: إنَّ  انمرك وجَّ الدَّ
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ذبَحُ عىل  انمرك ال يُ جاج فـــي الدَّ الدَّ
الطريقة اإلسالميَّة املرشوعة.

العاملي  األعــىل  املجلس  أصــدر   -٤
دورتـه  فـي  مـة  املكرَّ ة  بمكَّ للمساجد 
الرابعة توصيةً بمنع اســترياد اللُّحوم 
املذبوحة يف اخلارج، وإبالغ الرشكات 
أيضـاً  وطـالـب  بـذلـك،  رة  املُـصـدِّ
واملُعلَّبـات  املأكـوالت  استرياد  بمنـع 
لِمَ أنَّ  واحللويَّات واملرشوبـات التي عُ

فيها شيئاً من دُهن اخلنزير واخلمور.
٥- نقل عن جملَّة النهضة اإلســالميَّة 
أنَّ  وأضاف  ذلك.  مثل  العدد (١١٧) 
جـــاج والطُّيور التي تُقتَل بطريـق  الدَّ
غْطَسٍ  مَ يف  توضع  الكهربائيِّ  التدويخ 
قٍ يعمل بالبخار؛  ْرِ ضخمٍ حارٍّ جدا حمُ
جاج فيه آخر أنفاســه،  حتَّى يلفظ الدَّ
رُ إىل  دَّ طَف بآلـةٍ أخر، وتُصَ ثُـــمَّ تُشْ
دول الرشق األوســـط، يُكتَب علـى 

العبوات: (ذبح عىل الطريقة اإلسالميَّة).
وأضــاف أنَّ بعض املســلمني الذين 
يدرسون أو يعملون فـي أملانيا الغربيَّة 

م زاروا املصانع  والربازيل أخــربوا أهنَّ
واملسالـــخ، وشاهـدوا كيـف متـوت 
ا كلَّهـا متـوت  األبقـار والطُّيـور، وأهنَّ
بـان من  بالرضب علـى رؤوسها بقُضْ
يِّدَ هذا  ســات، وقد قُ احلديد أو باملُسدَّ
املوضوع برقم ٣٦٤ سنة ١٩٨٠ بدار 

اإلفتاء.
املقال  هذا  من  ْلُص  خيَ إنَّه  اجلواب: 
-علـى نحـو ما جـاء بـه- أنَّ اللُّحومَ 
بح  واجن والطُّيور املستوردة مل تُذْ والدَّ
رة يف الرشيعة اإلسالميَّة،  بالطريقة املقرَّ
غ يف  رَ فْ ب عىل رأســها، أو يُ َ وإنَّام تُرضْ
عَق  ، أو تُصْ يتٍ سٍ ممُ سدَّ و مُ شْ الرأس حَ
ا  ى يف ماءٍ يغيل، وأهنَّ لْقَ مَّ تُ بالكهرباء، ثُ

. عىل هذا الوجه تكون ميتةً
بنـصِّ  مة  املُحرَّ امليتـــةُ  كانـت  وإذ 
القرآن الكريم هي: ما فارقته الروح من 
امً من  كْ ذبَح، أو ما مات حُ غري ذكاة ممَّا يُ
تْفَ أنفه من غري قتلٍ بذكاةٍ،  احليوان حَ

أو مقتوالً بغري ذكاة.
التـي  ة -وهـي  قـوذَ املَوْ كانت  وإذ 
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باحلديد  أو  باخلشب  بُ  َ تُرضْ أو  مَى  تُرْ
مة بنصِّ  ر حتَّــى متوت- حمرَّ أو باحلَجَ

مل  خل    ﴿ آية:  فـي  الكريم  القرآن 
ىل يل ﴾ [املائدة: ٣]؛ حيث جاءت 
ذُ  قْ والوَ فيهـا،  مات  املُحرَّ من  ة  قوذَ املَوْ
ةُ الرضب؛ قال قتادة: كـــان أهـل  دَّ شِ

اجلاهليَّـة يفعلـون ذلك ويأكلونه.
يرضبـون  كانـوا  اك:  الضحَّ وقـال 
األنعام باخلشب آلهلتهم حتَّى يقتلوها 

فيأكلوها. 
ديِّ بن  وفـي (صحيح مسلم) عن عَ
إِينِّ  ــولَ اهللاِ؛ فَ سُ ا رَ : يَ لْتُ حاتم قال: (قُ
؛ فقال:  يبُ أُصِ يْدَ فَ اضِ الصَّ رَ مِي بِاملِعْ أَرْ
إِنْ  وَ  ، هُ لْ كُ فَ ه  قَ زَ فَخَ اضِ  رَ بِاملِعْ يْتَ  مَ رَ ا  إِذَ
)، ويف رواية:  هُ لْ أْكُ ــالَ تَ هِ فَ ضِ رْ هُ بِعَ ابَ أَصَ
). (اجلامع ألحكام القرآن  قِيــذٌ هُ وَ إِنَّ (فَ

للقرطبي ٦ ص ٤٨). 
وإذ كان الفقهــاء قد اتَّفقوا عىل أنَّه
غـري  احلـيِّ  احليـوان  تـذكيـةُ  ـحُّ  تَـصِ
امليؤوس مـن بقائـه، فإنْ كان احليـوان 
وئِسَ من بقائه؛ مثل أنْ  قد أصابــه ما يُ

نِقاً، فقد اختلفوا  نْخَ قُوذاً أو مُ وْ يكون مَ
كاة. يف استباحته بالذَّ

ففـي فقـه اإلمام أبـي حنيفة: وإنْ 
بْح،  قتَ الذَّ لَّتْ وَ ا، وإنْ قَ تْ حياهتُ لِمَ عُ

طلقاً بكلِّ حال. أُكِلَتْ مُ
وفـي إحـد روايتني عـن اإلمـام 
مالك، وأظهـر الروايتني عـن اإلمـام 
العـادة  ـرِّ  ستمِ بمُ لِـمَ  عُ متـى  أحـمد: 
لُـه وال تصـحُّ  مَ أَكْ ـرُ ه ال يعيش، حَ ـَّ أن
تذكيته. وفـي الروايـة األخـر عـن 
بيحُ منـه مـا  كاة تُ اإلمام مالك: أنَّ الذَّ
، وينايف احلياة  ةٌ ســتقرِّ دَ فيه حياةٌ مُ جِ وُ

ه. ه أو دماغُ نُقُ عنده أنْ يندقَّ عُ
متى  ه  ـَّ أن  : الشافعيِّ اإلمام  فقه  ويف 
تذكيتُه،  تصحُّ  ة  مستقرِّ حياة  فيه  كانت 

لُه باتِّفاق فقهاء املذهب. ِلُّ أَكْ وهبا حيَ
بْح؛ كاة فـي كالم العرب: الذَّ والذَّ

الكريمة:  اآلية  يف   ﴾ ﴿ جي  فمعنى 
أدركتم ذكاته علـــى التَّامم، إذ يقـال: 
ـــة مـن  يها؛ مشتقَّ كِّ بيحةَ أُذَ يتُ الذَّ كَّ ذَ
فقد  ـه  دمُ أُسيلَ  إذا  فاحليوانُ  التَّطَيُّب؛ 
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طُيِّب.
ارِ  كاة يف الرشع: عبارة عن إِهنْ والذَّ
املذبـوح،  فـي  داجِ  األوْ ي  وفَـرْ م،  الدَّ
ر فـي غري  قْ ر فـي املنحـور، والعَ والنَّحْ

املقدور عليه. 
كاة،  لامء فيام يقع به الذَّ واختلف العُ
لامء أنَّ   عليه مجهـــور العُ رَ والذي جَ
داجَ فهو   األوْ مَ وأَفْرَ َرَ الدَّ ـلَّ ما أَهنْ كُ
ن إذا  ـر والسِّ بْح، ما عـدا الظُّفْ آلةٌ للذَّ
بْـح هبام  كانـا غـــري منزوعني؛ ألنَّ الذَّ

قائمني يف اجلسد من باب اخلَنْق.
روق التـي يتـمُّ  كام اختلفوا فـي العُ
أنَّ  علـى  االتِّفاق  بعد  طْعِها،  بقَ بْح  الذَّ
كاملـه بقطـع أربعـة؛ هـي: احلُلْقـوم، 

دَجان. واملَريء، والوَ
بْح  واتَّفقوا كذلك عىل أنَّ موضع الذَّ
االختياري: بني مبدأ احلَلْقِ إلـى مبدأ 

ر. دْ الصَّ
بْـح  وإذ كـــان ذلـك؛ كـــان الـذَّ
ِلُّ به حلمُ احليوان  االختيــاريُّ الذي حيَ
لُه يف رشيعة اإلســالم هو ما  املباح أَكْ

بَةِ احليوان فيام بني احلَلْق  قَ كان فـــي رَ
ـدٍّ  ر، وأنْ يكون بآلـــةٍ ذات حَ دْ والصَّ
لِهـا،  هـا ال بثِقَ دِّ ق بحَ ْـــزِ تقطـع أو ختَ
سـواء كانت هـذه اآللة مـن احلديـد، 
 ، يْفٍ سَ أو  ني،  كِّ سِ هيئة  عىل  ر  احلَجَ أو 
، أو كانت من اخلشب هبذه  لْطَـــةٍ أو بَ
الة  اهليئة أيضاً؛ لقــول النَّبيِّ عليه الصَّ
مُ اهللاِ  كِرَ اسْ مَ وذُ َرَ الدَّ ا أَهنْ الم: (مَ والسَّ
 ( راً فْ ــنا أَوْ ظُ نْ سِ كُ ْ يَ ا ملَ لُوا، مَ كُ يْهِ فَ لَ عَ

متَّفق عليه. 
ملَّــا كان ذلك: فإذا ثبــت قطعاً أنَّ 
دة  رَ واجن والطُّيور املُستَوْ اللُّحوم والدَّ
رهـا  ال تُذبـــح هبذه الطريقـة التي قرَّ
رأسهـا  علـى  ب  تُرضَ وإنَّام  اإلسالم، 
، أو يُفـرغ فـي رأسهـا  بحديدةٍ ثقيلـةٍ
بتيَّار  عَق  تُصْ أو   ، يتٍ ممُ مُسدَّس   حمتو
لْفِظ  ى يف ماءٍ مغلـيٍّ تَ الكهرباء ثمَّ تُلقَ
فيه أنفاسها؛ -إذا ثبت هذا - دخلت 
مة  املُحرَّ ة  قوذَ واملَوْ نِقــة  املُنْخَ نطاق  يف 
بنصِّ اآلية الكريمة (اآلية ٣ من سورة 
املائدة). وما ساقه املقال نقالً عن بعض 
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بْح،  الذَّ طريقة  عن  والنرشات  الكتب 
ـلِّ الثـابت  ال يكفـي بذاتـه لرفـع احلِ
أصالً بعمـــوم نصِّ اآليـة الكريمـة: 
حصَّ﴾  مس  خس  حس  جس  ﴿مخ 
ه ليـس فـي  ـَّ ـالً عـن أن [املائـدة: ٥]، فَضْ
املقال ما يـدلُّ حتامً علـى أنَّ املطروح 
واجـن  فـي أسواقنـا من اللُّحـوم والدَّ
والطُّيور مستورداً من تلك البالد التي 
ـل  بْح فيها مـن نَقَ ق الذَّ ف طُـــرُ صَ وَ
االسترياد  أنَّ  ثْبُت  يَ أنْ  ـدَّ  بُ وال  عنهم، 
 من هذه البالد التي ال تستعمل سو
ق. ومـع هـذا فـإنَّ الطِّـبَّ  هـذه الطُّـرُ
-فيام أعلم- يستطيـع استجـالء هـذا 
األمر، وبيان ما إذا كانت هذه اللُّحوم 
قـد  دة  املستـورَ واجـن  والدَّ والطُّيـور 
عْق الكهربائيِّ  ها بالصَّ ـت أرواحُ قَ أُزهِ
واإللقاء فـي املاء املغيل أو البخار، أو 
 ، بالرضب عىل رأسها حتَّى هتوي ميِّتةً
أو بإفراغ حمتو املُســدَّس املميت يف 

رأسها كذلك.
فـإذا كان الطبُّ البيطريُّ أو الرشعيُّ

وجـه  علـى  هذا  بيـان  يا  لْمِ عِ يستطيع 
الثبوت، كان عــىل القائمني بأمر هذه 
لَـــع استظهار حاهلا هبذا الطـريق  السِّ
؛ ألنَّ  ةِ يَ دِ أو بغريها مـــن الطُّـرق املُجْ
احلالل واحلرام من أمور اإلسالم التي
فكام الواضحة،  بالنصوص  فيها  قُطِعَ 

قال اهللا سبحانه: ﴿ حج مج جح محجخ 
[املائدة:  حص﴾  مس   خس  حس  جس  مخ 

٥]، قال سبحانه قبل هذا: ﴿  خل مل 
جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن  من  خن  حن 
خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه   ين 
مي ىي ﴾ [املائدة: ٣]، وقد جاء فـي

(أحكام القــرآن  ج٢ ص٥٥٥) البن 
فإنْ  األُوىل-:  لآلية  تفسريه  عريب -يف 
كاة؛  قيل: فام أكلوه علـى غري وجه الذَّ
أس، فاجلواب: أنَّ  طْم الرَّ كاخلَنْق، وحَ

. ، وهى حرامٌ بالنصِّ يْتَةٌ هذه مَ
دنا أنَّ  ه متى تأكَّ ـَّ وهذا يدلُّ علـى أن
ق،  ـه باخلَنـْ قَت روحُ احليـوان قـد أُزهِ
يْتَةً  قْذ، كان مَ طْمُ الــرأس، أو الوَ أو حَ
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. ماً بالنصِّ وحمرَّ
عْق بالكهرباء حتَّى املوت من  والصَّ
باب اخلَنْق، فال حيِــلُّ ما انتهت حياته 

هبذا الطريق.
ةُ احليوان ال تؤثِّر  بَ رَ هْ ا إذا كانت كَ أمَّ
ــه يبقى فيه حياةٌ  ـَّ عىل حياته؛ بمعنى أن
ه حالالً يف  مُ ، كان حلَ ذبَحُ ةٌ ثمَّ يُ مستقرَّ
رأ مجهور الفقهاء، أو أيِّ حياةٍ -وإنْ 

قلَّت- يف مذهب اإلمام أيب حنيفة.
وعمليَّة الكهرباء فـي ذاهتا إذا كان 
ضُ منها فقط إضعاف مقاومـــة  رَ الغَ
احليوان، والوصول إلـى التغلُّب عليه 
ه، جائـزة وال بـأس هبا،  بْحِ وإمكان ذَ
ض منهـا هـذا،  ـرَ وإنْ لـم يكـــن الغَ
أصبحت نوعاً من تعذيب احليوان قبل 
لِّه  ، دون تأثري يف حِ ه، وهو مكروهٌ بْحِ ذَ
حـال  الرشعـيَّة  بالطريقـــة  ح  بـِ ذُ إذا 
مات  إذا  ا  أمَّ ة،  مستقرِّ حياة  يف  وجوده 
قاً بالكهرباء فهو ميتة غري مباحة،  عْ صَ

. مةٌ قطعاً رَّ وحمُ
ل فـــي  يْصَ وإذ كان ذلك؛ كان الفَ

ثْبُت عىل وجهٍ  هذا األمر املُثار هو أنْ يَ
والطُّيور  واجن  والدَّ اللُّحوم  أنَّ  قاطعٍ 
لة فـــي أسواقنـا قـد  دة املُتداوَ املُستورَ
ها  ُ ريِّ ت بواحدٍ من الطرق التي تُصَ بِحَ ذُ
مات املعدودات يف آية املائدة،  من املحرَّ
االسترياد  بأنَّ  يقطع  مل  واملقال  سيَّام  ال 
ل  هلذه اللُّحوم من تلك البالد التي نَقَ
عـن الكتب والنرشات اتِّباعهـا هـذه 
ق غري املرشوعة يف اإلسالم لتذكية  الطُّرُ
مَّ كان علـــى اجلهات  نْ ثَ احليوان، ومِ
، بمعرفة الطبِّ  الً نِيَّــة أنْ تتثبَّت فِعْ املَعْ
الرشعـــيِّ أو البيطـريِّ إذا كـان هـذا 
ْدِياً يف استظهار الطريقة التي يتمُّ هبا  جمُ
دة،  إهناء حياة احليــوان يف البالد املورِّ
بْح بالشـروط  وهل يتـمُّ بطريـــق الذَّ
الِف  ختُ ِيتَةٍ  ممُ بطريقـــةٍ  أو  اإلسالميَّة، 
ق مـن هـذا  أحكام اإلسـالم، أو التحقُّ
اجلهات  إىل  هبا  وثوقٍ  مَ وثٍ  بُعُ بمعرفة 
والطُّيـور  اللُّحـوم  منها  د  تُستورَ التي 
جـاج املعروضـة فـي األسـواق، والدَّ

ثِقُ  تَوْ وتَسْ األمرَ  وثُ  البُعُ هذه    تتحرَّ
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منه.
ـة  أو بتـكليـف البعـثـات التجـاريَّ
الستكشاف  دة  رِّ املُوَ البالد  يف  املرصيَّة 
بْح؛ إذ ال  ق من واقع الذَّ األمر والتحقُّ
د  رَّ يكفي للفصل يف هــذا بالتحريم جمُ

اخلرب. 
وإلـى أنْ يثبت األمر قطعاً يكـون 
اإلعامل للقواعــد الرشعيَّة؛ ومنها ما 
ســبق يف افتتاح املقال من أنَّ (األصلَ 
يف األشــياء اإلباحة)، وأنَّ (اليقني ال 
الرسول  لقول  امتثاالً  )؛  كِّ بالشَّ يزول 
ار والطرباينُّ من  ملسو هيلع هللا ىلص الذي أخرجه البزَّ
ا  : (مَ نٍ سَ رداء بســندٍ حَ حديث أيب الدَّ
وَ  هُ مَ فَ ـرَّ ـا حَ مَ ، وَ لٌ الَ وَ حَ هُ ـلَّ اهللاُ فَ أَحَ
؛  ـوٌ فْ ـوَ عَ هُ هُ فَ نـْ تَ عَ كَ ـــا سَ مَ ، وَ امٌ رَ حَ
نْ  كُ ْ يَ إِنَّ اهللاَ ملَ ، فَ افِيَتَهُ ــنَ اهللاِ عَ بَلُوا مِ اقْ فَ

.( يْئاً ى شَ لِيَنْسَ
بَـة الـذي رواه  لَ عْ وحديث أبـــي ثَ
الَ ائِضَ فَ رَ ضَ فَ ــرَ : (إِنْ اهللاَ فَ الطرباينُّ

ـالَ  يَـاءَ فَ ـــنْ أَشْ ى عَ ـَ هنَ ا، وَ ـوهَ يِّعُ تُضَ
ا،  وهَ تَدُ عْ الَ تَ وداً فَ دُ دَّ حُ حَ ا، وَ وهَ كُ نْتَهِ تَ

الَ  فَ يَانٍ  نِسْ غريِ  من  يَاءَ  أَشْ نْ  عَ تَ  كَ سَ وَ
نْ  تَ عَ كَ سَ ا)، ويف لفظ: (وَ نْهَ ثُوا عَ بْحَ تَ
ةً  َ محْ ا رَ وهَ فُ لَّ تَكَ الَ تَ يَانٍ فَ ِ نِسْ ريْ نْ غَ ثِريٍ مِ كَ

ا). بَلُوهَ اقْ ، فَ مْ لَكُ
ورو الرتمـذيُّ وابن ماجـه مـن 
بْنِ نِ اجلُ ئِلَ عَ نَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص سُ لْامن: (أَ حديث سَ

 ُ ريْ ـا غَ هَ نَعُ اءِ الَّتِي يَصْ ـــرَ الْفِ نِ وَ مْ السَّ وَ
اهللاُ  ـلَّ  أَحَ ـا  مَ الَلُ  احلَ  : الَ قَ فَ ؛  نيَ لِمِ املُسْ
 ، مَ اهللاُ يف كِتَابِهِ رَّ ا حَ امُ مَ رَ احلَ ، وَ يف كِتَابِهِ

.( نْهُ ا عَ فَ َّا عَ وَ ممِ هُ نْهُ فَ تَ عَ كَ ا سَ مَ وَ
ه ملسو هيلع هللا ىلص  ـَّ وثبـت فـــي الصحيحني: أن
)، ولـم  ةٍ كَ ِ رشْ ةٍ مُ أَ رَ ةِ امْ ادَ زَ نْ مَ أ مِ ضَّ (تَوَ
لِها.  سْ ها، وال عـن غَ يسأهلا عـن دِباغِ
(األشباه والنظائر للسيوطي - حتقيـق 
حامـد  د  حممَّ الشيـخ  فضيلة  املرحـوم 
قِي سنة ١٣٥٦ هجرية- ١٩٣٨م-  الفِ
ص٦٠، فـي باب األصل فـي األشباه 
علـى  الدليـل  يـــدلُّ  حتَّـى  اإلباحـة 
أعلم  وتعاىل  سبحانه  واهللا  التحريم)، 

باملوضوع. 
[فتاو دار اإلفتاء املرصية 
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[(٣٥٩٩/١٠-٣٦٠٦)

   

َباِئِح ُشُروُط ِحلِّ الذَّ

دجاجتني ) ٣٤١ ذبحـتُ  السؤال: 
وتركتهام، وبعد دقائق الحظت أنَّه ما 
م ينـزف،  زال فيهام حياة، رغـم أنَّ الدَّ
 أخـر ة  مرَّ عليهام  ـني  السكِّ فأمررت 
قْطَع، وبعدها  ظانا أنَّ بعض األوردة مل تُ
لِهام؟ ماتت الدجاجتان، فام حكم أَكْ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل سيِّدنا رسول اهللا.

بُدَّ ال  رشوط  الذبيحة  لِّ  حلِ يشرتط 
 جمر) احلُلْقوم  قطع  ذلك:  من  منها؛ 
الطـعـام   جمـر) واملَـريء  الـهـواء) 
لـو  بحيث  كامل،  بشكل  والرشاب) 
 ، ِلَّ ى منهام يشء ومات احليوان مل حيَ تبقَّ
وأيضاً لـو انتهى احليـوان إلـى حركـة 
من  املرتوك  ذلك  بعد  فقطع  املذبوح 

احلُلْقوم واملَريء فهو ميتة.
احليوان  حياة  تكون  أن  يشرتط  كام 

وهـذا  بْـح،  الذَّ ابتـداء  عنـد  ة  مستقـرَّ
يعرف بالعالمات، كاحلركة الشديدة، 
م بعد قَطْع احلُلْقوم واملَريء. وانفجار الدَّ
جاء فـي (املجموع) للنـووي رمحه 
كاة اهللا (٨٦/٩) «يشرتط حلصول الذَّ
قطع احلُلْقوم واملَريء، هذا هو املذهب 
الصحيح املنصوص... قال أصحابنا: 
ولـو ترك من احلُلْقـوم واملَريء شيئـاً 
ومات احليـوان فهـو ميتـة، وكذا لـو 
بعد فقطع  املذبوح  حركة  إلـى  انتهى 
انـتهـى  ميتـة»  فـهـو  املـرتوك،  ذلـك 

باختصار.
قاً  متحقِّ كنت  فإذا  هذا؛  عىل  وبناءً 
ة؛  من قَطْعك احلُلْقوم واملَريء أول مرَّ
بْح صحيح، واللَّحم حالل، وبقاء  فالذَّ
م  ـرِّ حيُ ال  مقطوعة  غري  العروق  بعض 

الذبيحة.
ا إذا تبنيَّ لك أنَّك مل تقطع احلُلْقوم  أمَّ
ة؛ فالغالب أنَّ  ل مرَّ واملَريء كاملني أوَّ
فهي  املذبـوح؛  احليوان  حركة  حركتها 
ها  بْحُ زئك ذَ لُها، وال جيُ ميتة، ال جيوز أَكْ
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بعد ذلك، واهللا أعلم.
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٢٧٣٨)]

  
اللُُّحوُم اُملْسَتوَرَدُة وَذبيَحُة َغِري اُملسِلِمني

كـمُ اللُّحـوم ) ٣٤٢ السؤال: مـا حُ
ها؟ وهل  فَ مصدرُ رِ ة، وإنْ عُ دَ رَ تَوْ املُسْ
الطريقة  علـى  «مذبوح  عبارة  تكفي 

اإلسالميَّة»، أو «حالل»؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

ا بعد: وااله. أمَّ
ا وغريها من  بَحُ يف أوروبَّ ذْ فإنَّ ما يُ
غري  جمازر  يف  اإلســالميَّة،  غري  البالد 
ة باملسلمني، ال جيري فـي أغلبه  خاصَّ
من  ومعظمه  الرشعيَّة،  الطريقة  علـى 
يْتَةٌ ال  ة، فهو مَ قوذَ نِقــة واملَوْ قبيل املُنْخَ

لُه، وذلك لألسباب اآلتية: جيوز أكْ
١- رشطُ ذبيحة أهـــل الكتاب أنْ 
ابح فعــالً من أهل الكتاب؛  يكون الذَّ
 نرصاينّ أو هيــوديّ عىل دين النصار

ا ويف  أو اليهود، والنصــار يف أوروبَّ
غريهـا شـاع بينهـم اإلحلـاد، وعـدم 
االعـرتاف باألديـان، وصـارت نسبـة 
وا يف اإلحصائيات  دُّ كبرية منهم وإنْ عُ
األمـر  واقـع  فـي  فهم   ،النصار من 
ال يدينــون وال يعرتفون باخلالق، وال 
ة،  بيشءٍ ممَّا جاءت به األديان الســامويَّ
 -نصار وا  مُّ فذبيحة هؤالء -وإن سُ
يِّـني  ـرِ هْ ـوس والدَّ مثـل ذبيحـــة املَجُ
لُهـا، وال  ِـلُّ أَكْ ـــيِّني، ال حيَ يـوعِ والشُّ
يِّز ما إذا كان  تســتطيع يف املجازر أنْ متُ
ن  ابح علـى دين النصـار، أو ممـَّ الذَّ
ال دين له؛ لذا كانت ذبيحته مشكوكاً 

لُها. ِلُّ أكْ فيها، فال حيَ
ا ويف ٢- النصار اليوم يف أوروبَّ
غريها ال يذبحون، وإنَّام يقتلون احليوان 
ه ليست هلم طريقة  ـَّ كيفام اتَّفق، بدليل أن
واحدة يف جـميع مذابحهم، فلو كانوا 
يذبحون وفقــاً لرشيعتهم ومعتقدهم 
بْح، كام هو  التَّفقت طريقتُهم فـي الذَّ
احلال عنـــد املسلمني وعنـد اليهود؛ 
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ألنَّ دين النصــار واحد، فيُفرتَضُ 
بْح -إنْ كان جارياً عىل دينهم-  يف الذَّ
بْح  أنْ تكـون صورتُـه واحدة، لكن الذَّ
نيَّة،  عندهم اليوم معدودٌ من املسائل املَدَ
ة؛ لذا  باديَّ ينيَّة العِ وليس من املسائل الدِّ
طريقتـه  فـي  بينهم  فيام  خمتلفـون  هم 
نُ  ْنِق، فيَطْعَ اختالفاً كبرياً؛ منهم من خيَ
ه  خُ ه بني أضالعه، وينْفُ رِ دْ احليوان يف صَ
تاهُ باهلواء ويمـوت  ئَ نْفاخ، فتمتلئ رِ بمِ
ْنُوقـاً، ومنهـم من يضـرب احليـوان  خمَ
ق  ْرِ س يف رأسه خترج منه إِبرةٌ ختَ سدَّ بمُ
ابح  علِّقه الذَّ دماغه، فيقع مرصوعاً، ثمَّ يُ
بته رشطةً خفيفةً قد  قَ طه فـــي رَ ويَرشْ
روقه أو بعضها، وقد ال تقطعها  تقطع عُ
ك الســكِّني  رِ دْ ة، وقد يُ يَّ لْدِ وتكون جِ
احليـــوان حيا قبـل أن يموت، وقـد 
املجازر  ومن  موته،  بعد  إالَّ  يُدركه  ال 
، مثل غاز  رُ احليوان بغازٍ سامٍّ َدِّ من خيُ
طه  ُ أكسيد الكربون، وبعد ختديره يرشْ
ومنهم  سبق،  ما  نحو  علـى  كِّني  بالسِّ
بةً يف رأس البقر،  ل حديدةً مدبَّ من يُدخِ

مـن  ومنهـم  بذلك،  ويكتفي  ع  فيُرصَ
ـةً  قَ عْ صَ رأسـه  نْبَي  جَ علـــى  عقه  يَصْ
كهربائيَّةً يقع منها علـى األرض، ثـمَّ 
رقبته  يف  التَّدمية  من  سبق  ما  به  لُ  مَ عْ يُ
ـق مـن قطـع  ـــني، دون التحقُّ كِّ بالسِّ
ـق ما إذا كانت  روقـه، ودون التحقُّ عُ
هذه التَّدمية يف رقبته وقعت قبل موت 
قة، ومعلوم  عْ احليوان أو بعد موته بالصَّ
تفيـد  فال  موتـه،  بعـد  وقعت  إذا  ا  أهنَّ
روقُه. كِّي وقُطِعَت عُ تذكيته، حتَّى لو ذُ

كاة عىل هذه  وملَّا وقع الشكُّ يف الذَّ
ِـلُّ الذبيحة؛  دة، فال حتَ ـــور املتعدِّ الصُّ
؛ فقد  كِّ ِـــلُّ مع الشَّ ألنَّ الذبيحة ال حتَ
يدَ إذا وقع يف املاء  مَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ رَّ حَ
ائد:  للصَّ وقال  م،  ــهْ بالسَّ إصابته  بعد 
 ( كَ مُ هْ هُ أَوْ سَ تَلَ ي املَاءُ قَ رِ إِنَّكَ الَ تَدْ (فَ
(مسلم: ١٩٢٩)، وقـال للذي وجـد 
امَ  إِنَّ لْ فَ أْكُ الَ تَ مع كلبه كلباً آخر: (... فَ
لْبٍ  ىلَ كَ مِّ عَ ْ تُسَ ملَ بِكَ وَ لْ ىلَ كَ يْتَ عَ مَّ سَ
) (البخــاري: ١٧٥)، وهذا يدلُّ  رَ آخَ
 ، عىل أنَّ احليوان املذبوح ال يؤكل بالشكِّ
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وأنَّ األصل فيه املنع حتَّى تثبت فيـــه
كاة الرشعيَّـــة بيقني، حتَّى إنَّه لـو  الذَّ
ـاة، جيـب  ذكَّ اختلطـت املَيْتَـة بشـاةٍ مُ
اجتناب اجلميع احتياطاً للتحريم. انظر 
(الفروق: ١٥٥/١، ١٨/٢)، و(إيضاح 

املسالك: ٨٢/ق٢٧).
بْح عىل النحو  ق يف الذَّ ٣ - هذه الطُّرُ
، لو  ذِ قْ عْق والوَ السابق من اخلَنْقِ والصَّ
ل، فكيف  فعلها مســلمٌ بذبيحةٍ ال تُؤكَ
إذا كان من يقوم هبا غري مسلم؛ نرصاين 

خٌ ال دِينَ له؟ سِّ تَفَ أو مُ
علـى  مذبـوح  عبارة «حـالل  ـا  أمَّ
علـى  ـة  قَ املُلْصَ اإلسالميَّـة»  الطريقـة 
دة، فقد ال تعني شيئاً،  بائح املُستورَ الذَّ
جتاريَّة  دعاية  د  ــرَّ جمُ معظمها  يف  وهي 
، يمكن لكلِّ رشكة،  ةِ ــلْعَ لتسويق السِّ
د  انٍ إلصاقها؛ ملُجرَّ كَّ بل لكلِّ صاحب دُ
ة، فال يُوثَق هبا،  لْعَ الكسب ونفاق السِّ
بيحة اعتامداً عليها،  لُ الذَّ وال جيــوز أكْ
إالَّ إذا كانــت هذه الشــهادة صادرة 
بائح  ثُوقٍ هبــا، راقبت الذَّ وْ من جهة مَ

، وأسندت األمر بنفسها، ذبيحةً ذبيحةً
م، تِهِ م وأَمانَ ينِهِ ثُوقٍ بدِ وْ فيها إىل أُناس مَ

ــوا ذلك بأنفســهم، واهللا أعلم.  لَّ وَ وتَ
د وعلـى  وصلَّـى اهللا علـى سيِّدنا حممَّ

آله وصحبه وسلَّم 
[دار اإلفتاء الليبية (رقم ٢٨١٣)]

   

ْبح َوالنَّْحر َفُة اَملْشُروَعُة يف الذَّ الصِّ

دُ إلـى هـذه ) ٣٤٣ ـرِ السؤال:... يَ
فـي  املرشوعة  فة  الصِّ عن  أسئلة  الدار 
ر، ويذكرُ مـن سأل عـن  بْح والنَّحْ الذَّ
مع  يتَّفق  ال  ما  لِمَ  وعَ شاهد  أنَّه  ذلك 
نَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. ونظراً إىل  كتاب اهللا وسُ
أن هذا يشرتك فيه اخلاصُّ والعامُّ رأينا 
أن تكون اإلجابة خارجةً خمرج التبليغ 
ة؛  لألمَّ ونُصحاً  لألمانة،  أداءً  للعموم؛ 

فنقول:
وإيَّاك-  اهللا  اعلم -وفَّقنا  اجلواب: 
نن،  وسُ رشوط  هلا  الرشعيَّة  كاة  الذَّ أنَّ 
م لذلك حديثاً عاما، ثمَّ نذكر بعده  ونُقدِّ
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نن.  الرشوط، ثمَّ السُّ
مـسلـم   فـرو احلـديـث:  ـا  أمَّ
اد بن أوس  نن عن شدَّ وأصحاب السُّ
ريض اهللا عنه، [قال] رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
لِّ  كُ ىلَ  عَ انَ  سَ حْ ِ اإلْ تَبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ 
 ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ  ، ءٍ ْ يشَ
دَّ  لْيُحِ ، وَ بْحةَ نُوا الذَّ سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ

. ( تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ ، ولْريُ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ أَحَ
ا الرشوط األربعة: وأمَّ

يكون  بأن  ـي  املُذكِّ أهليَّـة  ل:  األوَّ
أبـواه  أو   ، مسلامً  ،- مميِّزاً عاقـالً -ولو 
يف  ثبت  ما  هذا  يف  واألصل  كتابيَّان، 
الصحيحني عن عمر بن اخلطاب ريض 
امَ  اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ
ـا  مَ ئٍ  رِ امْ لِّ  لِكُ إنَّام  وَ بِالنِّيَّاتِ  لُ  امَ َعْ األْ
(مسند  يف  ثبت  وما  احلديث،   ( نَوَ
عن  داود)  أيب  و(سنن  أحـمد)  اإلمام 
عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا 
وا  ـرُ قـال: (مُ أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عـن  عنه، 
مْ  بُـوهُ ِ ارضْ وَ  ،ٍ بْع لسَ ةِ  ـالَ بِالصَّ مْ  كُ نَاءَ بْ أَ
ي  فـِ ـمْ  يْنَهُ بَ ـوا  قُ ـرِّ فَ وَ  ، ـرٍ لعَشْ ـا  يْـهَ لَ عَ

واملمـيِّز  البالـغ  من  ـلٌّ  فكُ )؛  عِ اجِ املَضَ
ل؛ وهلذا يصحُّ من املميِّز  قْ يوصف بالعَ

﴿مخ  تعالـى:  وقوله  العبادة،  قصد 
جس حس خس مس حص﴾ [املائدة: ٥]  وقد 
ثبت فـي (صحيح البخاري) عـن ابن 
عبَّاس ريض اهللا عنه: أنَّه فرسَّ طعامهم 

بذبائحهم.
م  َر الدَّ لِّ ما أهنْ الثاين: اآللة؛ فتباح بكُ
ر، واألصل فـي  نَّ والظُّفْ ه إالَّ السِّ دِّ بحَ
هذا ما أخرجه البخاري يف صحيحه، 
مَ  الدَّ َرَ  أَهنْ ا  (مَ قال:  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن 

.( رَ الظُّفُ نَّ وَ ، لَيْسَ السِّ لْ فَكُ
 الثالث: قَطْع احلُلْقوم -وهو جمر
 ـريء -وهـو جمـر فَـس-، والـمَ النـَّ
ـني؛ واألصـل فـي  دَجَ الطعام-، والوَ
هذا ما ثبت فـي (سنن أيب داود) عن 
َى  قال: (هنَ عنه،  اهللا  ريض  هريرة  أبـي 
)؛  يْطَانِ يطَةِ الشَّ ِ نْ رشَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ
وهـي التي تذبـح فيقطـع اجللـد وال 
تفري األوداج. ومعلوم أنَّ (النهي يف 
األصل يقتيض التحريم)، وفـي (سنن 
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عبَّـاس  ابن  عن  منصـور)،  بن  سعيد 
مُ  الدَّ يقَ  رِ أُهْ ا  قال: (إِذَ عنهام  اهللا  ريض 

) إسناده حسن.  لْ كُ جُ فَ دَ طِعَ الوَ قُ وَ
واللَّـبَّة؛  احلَلْقُ  كِر:  ذُ ما  قطع  وحملُّ 
العنـق  أصـل  بني  التي  ـدة  الوهَ وهي 
ذلك  غـري  فـي  جيـوز  وال  والصـدر، 
بَّة  ر فـي اللَّ باإلجـامع، قال عمر: «النَّحْ
واحللق». وثبت يف (سنن الدارقطني) 
قـال:  عنه  اهللا  ريض  هريرة  أبـي  عن 
يحُ  اءَ يَصِ قَ رْ لَ بْنَ وَ يْ (بَعَثَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بُدَ
لْقِ  احلَ يفِ  كاة  الذَّ إِنَّ  أَالَ  نًى:  مِ اجِ  فِجَ يفِ 

بَّة). اللَّ وَ
الرابع: التَّسمية؛ فيقول الذابح عند 
بْح: «بسم اهللا»، واألصل  حركة يده بالذَّ

زت  رت  تعالـى:  ﴿   قولـه  هذا  فـي 
نث﴾  مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت 
[األنعـام: ١٢١] ،  وقال تعالـى: ﴿ جل
 حل خل مل هل جم ﴾ [األنعام: ١١٨].

ـال غايـر بني احلـالتني  فاهللا جلَّ وعَ
تـرك  إن  لكـن  مني؛  احلُكْ بني  ق  وفـرَّ
رواه  ملا  ذبيحته؛  لَّت  حَ نسياناً  التَّسمية 

ننه) عن النبيِّ  سعيد بن منصور يف (سُ
 ْ إِنْ ملَ الَلٌ وَ لِمِ حَ ةُ املُسْ بِيحَ ملسو هيلع هللا ىلص  قال: (ذَ
). فإن اختلَّ رشط من  دْ مَّ تَعَ ْ يَ ا ملَ مِّ إِذَ يُسَ

 . ِلُّ هذه الرشوط فإنَّ الذبيحة ال حتَ
نن فهي ما ييل:  ا السُّ وأمَّ

وأن  ة،  حادَّ اآللة  تكون  أن   (٢،١
دَّ  لْيُحِ ة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (وَ حيمل عليها بقوَّ

.( تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ ، ولْريُ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ أَحَ
راد  دُّ اآللة واحليوان الذي يُ ٤،٣) حَ
بْحـه ال يراه، ومواراة الذبيحـة عـن  ذَ
بْح؛ ملا ثبت يف (مسند  البهائم وقت الذَّ
عمر  بن  اهللا  عبد  عن  أحـمد)،  اإلمام 
ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ  سُ رَ رَ ريض اهللا عنهام: (أَمَ
 ،( ائِمِ نِ البَهَ  عَ ارَ أَنْ تُوَ ارُ ، وَ فَ دَّ الشِّ َ حتُ
وما ثبت يف (معجمي الطرباين الكبري 
واألوسـط) ورجالـه رجال الصحيح 
عنه  اهللا  ريض  عبَّاس  بن  اهللا  عبد  عـن 
لٍ  جُ لَـى رَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ ـرَّ رَ قال: (مَ
ـوَ  هُ اةٍ، وَ ةِ شَ حَ فْ لَـى صَ هُ عَ لَ جْ عٍ رِ اضِ وَ
ا،  هَ ِ بِبَرصَ إِلَيْهِ  ظُ  لْحَ تَ يَ  َوهِ هُ  تَ رَ فْ شَ ِدُّ  حيُ
ا  ِيتَـهَ يدُ أَنْ متُ رِ ا، أَتـُ ذَ بْلَ هَ : أَفَـال قَ ـالَ قَ
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؟) ِ تَنيْ رَّ مَ
بْلة؛ ألنَّ رسول  ٥) توجيهها إىل القِ
ياً إال  دْ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ذبح ذبيحةً أو نحر هَ
قائمة  اإلبل  وتكون  القبلة،  إىل  وجهه 
والبقر  والغنم   ،اليرس يدها  معقولة 

عىل جنبها األيرس.
حتَّى  لْخه  وسَ نُقه  عُ كرس  تأخري   (٦
حلديث  روحه؛  خروج  بعد  أي  يربد، 
أبـي هريرة ريض اهللا عنه (بَعَثَ النَّبِيُّ 
َلٍ  ىلَ مجَ يَّ عَ اعِ زَ اءَ اخلُ قَ رْ لَ بْنَ وَ يْ ملسو هيلع هللا ىلص بُدَ
تٍ  لِامَ بِكَ نًى  مِ  ِ اج فِجَ يفِ  يحُ  يَصِ قٍ  رَ أَوْ
بْـلَ أَنْ  ـلُـوا األَنْفُـسَ قَ ـا: الَ تُعَجِّ نْـهَ مِ

) رواه الدارقطني.  قَ هَ زْ تُ
املسلمني  يرزق  أن  اهللا  ونسأل  هذا 
ـك بدينهـم علـى الوجـه الذي  التمسُّ
يرضاه حتَّى يلقوه، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا 

د وآله وصحبه.  حممَّ
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(٢١٤/١٢-٢١٦)

  

حيِح ْبح الصَّ ُشُروُط الذَّ

بْـح ) ٣٤٤ السؤال: مـا شـروط الذَّ
الصحيح؟

اجلواب: املطلـوب فـي الذابـح: أن 
؛ يقـول: «بسم اهللا»، ثمَّ  الً ي اهللا أوَّ يسمِّ
روق التي عىل يمني  يقطع البُلْعوم والعُ
ـروق، وهـو  املَريء ويساره، أربعـة عُ
يعنـي:  ـلَّهـا،  كُ يقطـعهـا  أن  األكمـل 
ـس،  ـران(١) الـذي هـو جمـر التنفُّ اجلِ
الطعـام   جمـر هـو  الـذي  والبُلْعـوم 
قـان املجاوران  ـرْ ـل، والعِ وجمـر األَكْ
هلام، عن يمني وعن يسار [يرتكهام] مع 
بْح بأالَّ يُبقي شيئاً  الرأس، فال يكون الذَّ
من احلَلْق مع الرأس، فال جيوز، ويكون 
الذابـح مـسلامً، وعاقـالً، وجيـوز ذكـاة 
. ومـا  الكتابـيِّ اليهـوديِّ أو النرصانـيِّ
عْق الكهربائي فإنَّه  سو ذلك مثل الصَّ
نِقة،  نْق، وهـو داخـل فـي املُنْخَ من اخلـَ

نُق من البعري وغريه. املعجم  ان: باطن العُ رَ (١)  اجلِ
الوسيط (١١٩/١). 
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ب احليـوان بدبُّـوس، أو  ـرْ وكذلك ضَ
ب علـى رأسـه ثمَّ  قـة كبرية يُرضَ طرَ بمِ
م،  رَّ قْـذ، وهـو حمُ يمـوت؛ فهـو من الوَ

قوذَة. وْ بيحة مَ ى هذه الذَّ وتُسمَّ
هناك  تكون  أن  دََّّ  بُ ال  أنَّه  واحلاصل 
كية الصحيحة  ذكاة، وسواء اشرتاط التَّذْ
، يعني  مِّي الكتايبِّ بالنسبة للمسلم وللذِّ
االشرتاط واجب بأن يكون هناك ذكاة 
دَّ  كاة [من] احلَلْق، وال بُ مرشوعة، والذَّ

أن يكون عاقالً وغري سكران. 
وذكاة املـرأة ال بـأس هبـا حـالل، 
ة،  حتَّى ولو كانت عليها الدورة الشهريَّ

فذكاهتا صحيحة ليس فيها يشء. 
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٠٩/١٢)

  

َكاِة َما َيْنَبِغي ُمَراَعاُتُه يف الذَّ

السؤال: هل هناك يشءٌ يُفعَل ) ٣٤٥
بْح؟ أو يُقال عند الذَّ

ه  بْح ينبغي أن يوجِّ اجلواب: عند الذَّ

نَّة ومطلوب  بْلَة، وهو سُ الذبيحة إىل القِ
نْبها  ىل، وأن جيعل الذبيحة عىل جَ واألَوْ
، وأن  األيسـر إذا كانت بقـراً أو غنـامً
ة؛ لقول  تكون اآللة التي يذبح هبا حادَّ
ىلَ  انَ عَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ كَ
 ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  ْ يشَ لِّ  كُ
دَّ  لْيُحِ وَ بْح،  الذَّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ
). وال  تَـهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ ، فَ ـهُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ أَحَ
يذبح احليوان وحيوان آخر ينظر إليه، 
ها،  لْخِ سَ يف  ع  َ يَرشْ وال  ينبغي،  ال  فإنَّه 
بَتها  قَ رسْ يشءٍ من عظامها، أو رَ أو يف كَ

. قبل أن متوت متاماً
ي اهللا،  ومن األمور املعتربة: أن يُسمِّ
ين  ريدَ والوَ البُلْعوم  قَطْع  يستويف  وأن 
نُق، وأن يرفق باحليوان،  املوجودة يف العُ
ة،  وال يضايق احليوان بأن يدوس عليه بقوَّ
مثل ما يفعله بعض الناس من وضعه يف 

ة، كلُّ ذلك ال  ينبغي.  األرض بقوَّ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٠٨/١٢)
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ْرِعيَُّة التَّْذِكَيُة الشَّ

التَّـذكيـة ) ٣٤٦ هـي  مـا  السؤال: 
ة؟ بْحِ اإلبل خاصَّ الرشعيَّـة؟ وطريقة ذَ
لإلبل  الرشعيَّة  التَّذكية  اجلواب: 
ابـح  الذَّ طَـع  قْ يَ أن  والبقـر،  والغنـم 
«ومها  ـني  دَجَ والوَ واملَريء  احلُلْقـوم 

العرقان املحيطان بالعنق».
بْح وأحسنه؛  وهـذا هـو أكمـل الذَّ
 النَّفَس، واملَريء جمر فاحلُلْقوم جمر
قان  رْ عِ دَجان  والوَ والرشاب،  الطعـام 
ابـح  الذَّ قطعهام  إذا  ق،  نـُ بالعُ حييطـان 
قُطِعَت  فإذا  خروجاً،  أكثر  م  الدَّ صار 
مجيع  عند  حالل  بْح  فالذَّ األربعة،  هذه 

لامء. العُ
احلُلْقـوم  طَـع  قْ يَ أن  الثانية:  احلالة 
أيضاً  وهذا  ني،  دَجَ الوَ وأحد  واملَريء 
حالل صحيح، وطيِّب، وإن كان دون 

ل. األوَّ
احلُلْقوم  طَـع  قْ يَ أن  الثالثة:  واحلالة 
ني، وهو أيضاً  دَجَ واملَريء فقط دون الوَ

لْم،  ْعٌ من أهل العِ صحيح، وقال به مجَ
الم:  والسَّ الة  الصَّ عليه  قوله  ودليلهم 
 ، يْـهِ لَ مُ اهللاِ عَ رَ اسْ كـِ ذُ ، وَ مَ رَ الدَّ ـَ ا أَهنْ (مَ
)، وهذا هو  رَ الظُّفُ نَّ وَ لُوا، لَيْسَ السِّ كُ فَ

املختار يف هذه املسألة.
علـى  قائمـة  اإلبـل  ـر  نَحْ نَّة:  والسُّ
ثالث، معقولـة يدهـا اليرس، وذلك 
ر. دْ نُق والصَّ بَّة التي بني العُ نِها يف اللَّ بطَعْ

بَح  تُذْ أن  نَّة  فالسُّ والغنم،  البقر  ا  أمَّ
نَّة  وهي عىل جنبها األيرس، كام أنَّ السُّ
إىل  احليوان  توجيه  ر  والنَّحْ بْح  الذَّ عند 
نَّة  بْلَة، وليس ذلك واجباً، بل هو سُ القِ
لَّت  بْلَة حَ ر لغري القِ بَح أو نَحَ فقط؛ فلو ذَ
أو  بَح،  ذْ يُ ما  ر  نَحَ لو  وهكذا  بيحة،  الذَّ
ذلك  لكـنَّ  لَّـت،  حَ ـر،  نْحَ يُ مـا  بَـحَ  ذَ
نَّة، وباهللا التوفيق.                                              خالف السُّ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٢٦/١٨-٢٧)]

  

َكاِة ُشُروُط الذَّ

شـروط ) ٣٤٧ هـي  مـا  السـؤال: 
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كاة يا فضيلة الشيخ؟ الذَّ
كاة هلا رشوط:  اجلواب: الذَّ

كاة  ل: أن يكون املُذكِّي أهالً للذَّ األوَّ
وهـو املسلم أو الكتايب؛ لقولـه تعاىل: 

حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج    ﴿
خس مس  حص خص مص جض﴾ [املائدة: 
٥]، قـال ابـن عبَّـاس ريض اهللا عنهـام: 

«طعامهم: ذبائحهم».
م، وذلك  ر الدَّ نْهِ والرشط الثاين: أن يُ
قان الغليظان  رْ ني، ومها العِ دَجَ بقطع الوَ
بعض  يه  يُسمِّ كام  باحلُلْقوم،  املحيطان 

الناس األوراد، وهي مجع وريد.
عىل  اهللا  ي  يُسمِّ أن  الثالث:  والرشط 
مَ  َرَ الدَّ ا أَهنْ الذبيحة؛ لقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص (مَ
لفظ:  ويف   ،( لْ كُ فَ يْهِ  لَ عَ اهللاِ  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ
نُّ  ـا السِّ ، أَمَّ رَ الظُّـفُ ـنَّ وَ ـلْ إِالَّ السِّ كُ (فَ
 ،( ةِ بَشَ  احلَ ـدَ مُ رُ فَ ا الظُّـفُ أَمَّ ، وَ ظْـمٌ عَ فَ
طْع  بقَ يكون  م  الدَّ ار  إهنْ أنَّ  شكَّ  وال 
واملَريء  احلُلْقوم  قَطْع  ا  وأمَّ ني،  دَجَ الوَ
بْح، وير بعض أهل  فهو من كامل الذَّ

رشطٌ  واملَريء  احلُلْقوم  قَطْع  أن  لْم  العِ
كـاة، وعلـى هـذا فينبغـي  ـة الذَّ لصحَّ
لَّ بقطعهام، وفـي حمـلَّ  لإلنسـان أالَّ خيُ
ىلَ  ريء، فاألَوْ لْقوم ومَ دْجان وحُ بْح وَ الذَّ
يقطع  أن  واألكمل  شكٍّ  بال  باإلنسان 
بعضها  قطع  فإن  لَّها،  كُ األربعة  هذه 
لْـم وتفصيل  ففيـه خالف بني أهل العِ
م،  ْر الدَّ منهم؛ ألنَّ ذلك حيصـل بـه هنَ
لَّام كانت الذبيحة أطيب وأحلَّ  ولكن كُ
، وهلذا ننصح بأن يقطع الذابح  ىلَ كان أَوْ

مجيع هذه األربعة.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[٣٩٧/١١-٣٩٨)

  

ْيِر ُدوَن َقْطِع َوِريِدِه َذْبُح الطَّ

بْح الطَّريْ ) ٣٤٨ كمُ ذَ السؤال: ما حُ
اللٌ أم  ه؟ وهـل هـو حَ ريدِ طْع وَ دون قَ

؟ رامٌ حَ
إذا  م  الدَّ ار  إهنْ من  ـدََّّ  بُ ال  اجلواب: 
من  دَّ  بُ فال  عليه،  مقدوراً  الطري  كان 
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بة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قَ م من الرَّ ار الدَّ إهنْ
يْهِ  لَ عَ اهللا  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ  ، مَ الدَّ رَ  ـَ أَهنْ ا  (مَ
عليه  مقدورٍ  غـري  كان  إذا  ا  أمَّ  .( لْ كُ فَ
كان  موضعٍ  أيِّ  يف  إصابته  يكفي  فإنَّه 
من بدنه؛ سواءٌ كان يف صدره أو بطنه 
بعد  سقط  إذا  لكن  مكان،  أيِّ  يف  أو 
الواجب  فإنَّ  ةٌ  مستقرَّ حياةٌ  وفيه  رميه 
مات  فإن  عليه،  مقدورٌ  ألنَّه  تذكيته؛ 
رَ علـى تذكيته ومل  دِ ؛ ألنَّه قَ فإنَّه ال حيلُّ
ا إذا سقط وقد أعياه اجلرح،  يفعل، أمَّ
املذبوح،  كحركة  حركةٌ  إالَّ  فيه  وليس 

فهذا حاللٌ ويُؤكَل.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤١٩/١١)

  
ْبِح  َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسالِميِّ ِبَشْأِن الذَّ

ِبَأْنَواِعِه َوُصَوِرِه اَحلِديَثِة

٣٤٩ ( ، ـقُّ بْـح فـي اللُّغـة: الشَّ الذَّ
واملَريء  احلُلْقوم  قَطْـع  الرشع:  وفـي 
ني، أو أكثر هذه العروق، فـي  دَجَ والوَ

أيِّ  يف  واجلرح  عليه،  املقدور  احليوان 
موضـع من جسده فـي احليوان غـري 

املقدور عليه.
االختيـاري  بْح  الذَّ قسامن:  بْح  للذَّ

بْح االضطراري. والذَّ
بقطـع  يكون  االختياري  بْـح  والذَّ  
أربـعـة عـروق: احلُـلْقـوم، واملَـريء، 
ني، أو أكثرها، وذلك يف احليوان  دَجَ والوَ
قـدرة  حتت  بْح  الذَّ وقت  يكـون  الذي 
الذابح، ويطبق فـي احليوانات اإلنسية 
نـدَّ  إذا  إال  ـة،  عامَّ االختياري  بْـح  الذَّ

احليوان.
بْح االضطراري يكون بإصابة  والذَّ
احليوان فـي أيِّ موضـع مـن جسده، 
تكـون  ال  التي  احليوانات  فـي  وذلك 
بْح حتت قدرة الذابح، فيُطبَّق  وقت الذَّ
بْح  يف احليوانات الوحشية (الصيود) الذَّ
االضطـراري، إالَّ أن يصبـح حيـوانٌ 
وحـيشٌّ إنسـيا، أو جـاء حتـت قـدرة 

الذابح حـيا.
بْـح  للـذَّ املـشـرتكـة  الشـروط   -
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االختياري واالضطراري:
١- كون الذابح مسلامً أو كتابيا.

. ٢- كون الذابح عاقالً
بْح. ٣- ذكر اسم اهللا وقت الذَّ

ر اسم غري اهللا مع اسم  ٤- عدم ذِكْ
اهللا.

بْح. ٥- كون احليوان حيا وقت الذَّ
احليـوان  روح  زهـوق  كـون   -٦

بْح. بمحض الذَّ
ة وقاطعة. بْح حادّ ٧- كون آلة الذَّ

بْح االختياري: ة للذَّ - رشائط خاصَّ
١- التَّسمية عىل املذبوح املعني.

٢- قطع العروق املعينة.
٣- عدم الفصل الطويل بني التَّسمية 

بْح. وعمل الذَّ
بْح االضطراري: ة للذَّ - رشائط خاصَّ

. ماً ْرِ ١- أالَّ يكون الصائد حمُ
٢- أالَّ يكـون احليـوان مـن صيـد 

م. احلَرَ
٣- أن يكـون احلـيـوان أو الطـري 

. امً لَّ عَ الصائد مُ
احليـوان  إرسـال  عند  التَّسمية   -٤

عىل الصيد أو إرسال الرمي.
بْح االختياري هي  ٥- مواضع الذَّ
بْح االضطـراري، وال  غـري مواضع الذَّ
بْح االضطراري  جيوز اللجـوء إلـى الذَّ
بْح االختياري، فال  إالَّ عند استحالة الذَّ
بْح االضطراري فـي مواضع  جيـوز الذَّ

بْح االختياري. الذَّ
ر اسم اهللا تعالـى عند  - وينبغي ذِكْ
بْح وفقاً للرشيعة، وإذا ذُكِر اسم غري  الذَّ

. ِلُّ اهللا عىل املذبوح فال حيَ
عليه،  يسمِّ  ولـم  حيوانٌ  بِحَ  ذُ وإذا 
عمداً،  أو  سهواً  يكون  أن  ا  إمَّ فذلك 
حلَّت  سهواً  عليه  التَّسمية  كَت  تُرِ فإذا 
كَت عمداً، ففي  تلك الذبيحة، وإذا تُرِ
ِلُّ تلك الذبيحة. مذهب اجلمهور ال حتَ

 وعند اإلمام الشافعي -رمحه اهللا- 
ِلَّ  كَت التَّسمية استخفافـاً لـم حتَ إذا تُرِ
قـصـد  يكـن  لـم  إذا  ـا  أمَّ الـذبيحـة، 
االستخفاف، ولكن ترك التَّسمية عمداً، 
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مثل  ِلُّ  وحتَ عنده،  ة  نـَّ سُ التَّسمية  فألنَّ 
هذه الذبيحة. 

عنـد  واجبـةٌ  التَّسمية  أنَّ  وليعلـم 
ة عند اإلمـام  نـَّ جـمهور الفقهـاء، وسُ
الشافعي -رمحه اهللا-، ويف كال احلالني؛ 
 ، سواء أكانت التَّسمية واجبةً أم مسنونةً
لِّ مسلم أنَّه ال يذبـح تـاركاً  فالظنُّ بكُ
التَّسمية عمداً، فام دامت الذبيحة ملسلم 
بالتثبُّت  لَّف  نُكَ مل  فإنَّنا  كان،  من  كائناً 
والتحقيق من أنَّه هل ترك التَّسمية عمداً 
لِّ  أم ال؟ لذا فإنَّه ينبغي اعتبار ذبيحة كُ

مسلم حالالً.
عمليـة  علـى  واجبـةٌ  والتَّسمية   -
دت  تعدَّ العمـل  د  تعـدَّ فـإذا  بْـح،  الذَّ
تْ  فَ التَّسمية، وإذا كان العمل واحداً كَ
بدأ  لو  أنَّه  ذلك:  مثال  واحدة؛  تسمية 
بْـح حيـوان بالتَّسمية، ولكنَّه  أحـدٌ بذَ
ةً  مرَّ ه  بْحِ ذَ ففي  بْح،  الذَّ متام  قبل  هرب 
ثانيـةً جتب إعـادة التَّسمية، ولـو أمـرَّ 
عديد  بْح  ذَ وتمَّ  واحدة،  ة  مرَّ السكِّني 

من احليوانات فـي وقت واحـد بعمل 
. تْ تسميةٌ واحدةٌ فَ بْح الواحد، كَ الذَّ

بْح االختياري كـون  وجيب فـي الذَّ
بْح  املذبـوح معلومـاً ومعيَّنـاً عنـد الذَّ
حيـوان  بنيَّـة  ـى  سمَّ فـلـو  والتَّسمية، 
املعلومة،  احليوانات  بعض  أو  معلوم، 
ت مكاهنا حيوانات أُخر، فال  بِحَ وذُ

ِلُّ هذه الذبائح. حتَ
بْح أكثر  -يشارك أحياناً يف عملٍ الذَّ
: لـو أمسك  مـن شخص واحـد؛ مثالً
شخصان بقبضة السكِّني أو كانت هناك 
شخصٍ  يدُ  ضعيفٍ  شخصٍ  يد  فوق 
التَّسمية  جتب  الصورة  هذه  ففي  آخر، 
عينه، وليس  عىل الشخصني: الذابح ومُ
القابض علـى أيدي وأرجل ورؤوس 

بْح. يناً يف الذَّ عِ احليوانات مُ
[فتاو فقهية معارصة (ص١٠٣) 
قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 
باهلند (رقم ٣٢) (٧/٢)]
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ْرِعيِّ  َقراُر اَملْجِلِس اُألوُروبِّي َعِن اُحلْكِم الشَّ
َجاِج يف اَألْسواِق  يف ُلُحوِم اَألْنَعاِم َوالدَّ

َواَملَطاِعِم اُألوُروبِّيَِّة 

باستفاضة ) ٣٥٠ املجلـس  ناقـش 
أثـار  الذي  اهلـامَّ  املوضوع  هـذا  ة  تامَّ
 كثرياً من اجلدل واخلالف حول مـد
ل إلـى رضورة حرص  رشعيَّته، وتوصَّ
كية  التَّذْ برشوط  االلتزام  عىل  املسلمني 
كام جـاءت هبـا الرشيعـة اإلسالميَّـة، 
إرضاءً للربِّ سبحانـه، وحمافظة علـى 
ينيَّة ممَّا تتعرَّض لـه من  شخصيَّتهم الدِّ
تناول  مـن  ألنفسهم  وصـوناً  أخطار، 

مات. املُحرَّ
بْح املتَّبعة  وبعد استعراض طرائق الذَّ
نه الكثري منهـا من خمالفات  ومـا يتضمَّ
غـري  عـدد  موت  إلـى  تـؤدِّي  رشعيَّة 
جاج،  قليل مـن احليوانات، ال سيَّام الدَّ
ر املجلس عـدم جواز تنـاول  فقـد  قرَّ
جـاج واألبقـار. بخـالف  لـحـوم الدَّ
األغنام  والعجول الصغرية؛ فإنَّ طريقة

كـاة  هـا ال تتنافـى مـع رشوط الذَّ بْحِ ذَ
الرشعيَّة يف بعض البلدان. 

هـذا؛ ويـويص املجلـس أن يتَّخـذ 
ة  املسلمون يف ديار الغرب مذابح خاصَّ
وحيافظوا  ضامئرهم،  حتَّى ترتاح  هبم؛ 
ينيَّة واحلضاريَّة. علـى شخصيَّتهم الدِّ

ويدعو املجلس الدول الغربيَّة إلـى 
ينيَّـة  الدِّ باخلـصـوصـيَّات  االعـرتاف 
بْح  للمسلمني، ومنها: متكينهم من الذَّ
أسـوةً  اإلسالميَّـة  الرشيعـة  حـسـب 
 ينيَّة األُخر بغريهم من اجلامعات الدِّ
كاليهود، كام يدعـو الدول اإلسالميَّـة 
إىل استرياد اللُّحوم احلالل التي ختضع 
ملراقبة رشعيَّة من قبل املراكز اإلسالميَّة 

املوثوق هبا يف ديار الغرب. 
[موقع املجلس األورويب (رقم ٣/٢)]

  
ِبيَحِة التَّْسِميُة على الذَّ

كمُ التَّسميـة ) ٣٥١ السؤال: [ما حُ
أو   ، واجبـةٌ هـي  هل  الذبيحـة؛  علـى 
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؟] مستحبَّةٌ
بيحـة  الذَّ علـى  التَّسميـة  اجلواب: 
؛  ستحبَّةٌ ، لكـنْ قيـل: هـي مُ مرشوعةٌ

 . افعيِّ كقول الشَّ
وتسقط  د،  مْ العَ مع  واجبةٌ  وقيل: 
و؛ كقول أيب حنيفة، ومالك،  هْ مع السَّ

وأمحد يف املشهور عنه.
تُؤكـل  فـال  طْلقـاً؛  مُ جتب  وقيـل: 
داً  مْ عَ كها  تَرَ سواءٌ  دوهنا،  من  بيحة  الذَّ
أمحد  عن   األُخر واية  كالرِّ واً؛  هْ سَ أو 
وهو  وغريه-،  اخلَطَّاب  أبو  -اختارها 
لَف، وهذا أظهر  قول غري واحدٍ من السَّ
لَّقا  نَّة قد عَ األقوال؛ فإنَّ الكتاب والسُّ
لَّ بذكر اسم اهللا يف غري موضعٍ كقوله:  احلِ

جب  هئ  مئ  خئ   حئ  جئ  ﴿يي 
حب﴾ [املائـدة: ٤]، وقولـه: ﴿جل حل 
 ،[١١٨ [األنعــام:   ﴾ جم  هل  مل  خل 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
مم ىم ﴾ [األنعام: ١١٩]، ﴿رت زت 
مت نت ىت  يت رث زث ﴾ [األنعام: ١٢١].

رَ  ـَ ا أَهنْ أنَّه قال: (مَ الصحيحني  ويف 
ويف  لُوا)،  كُ فَ يْهِ  لَ عَ اهللاِ  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ مَ  الدَّ
لْتَ  سَ ا أَرْ : (إِذَ يٍّ دِ حيح أنَّه قال لعَ الصَّ
تَلَ  قَ فَ اهللاِ  مَ  اسْ تَ  رْ كَ ذَ وَ  ، لَّمَ املُعَ بَكَ  لْ كَ
رٍ  آخَ بُ  كِالَ بَكَ  لْ كَ الَطَ  خَ إِنْ  وَ  ، لْ فَكُ
لَـى  عَ يْتَ  مَّ سَ ـامَ  إِنَّ إِنَّكَ  فَ ؛  لْ أْكُ تَ الَ  فَ

 .( هِ ِ ريْ ىلَ غَ مِّ عَ ْ تُسَ ملَ بِكَ وَ لْ كَ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٣٩/٣٥)]

  

التَّْسِميُة على اُألْضِحيِة 

حايا ) ٣٥٢ : أرأيتَ الضَّ السؤال: قلتُ
بعد  ويقول  اهللا،  اسمَ  عليها  رُ  يَذكُ هل 

. بَّلْ من فُالنٍ قَ مَّ تَ هُ التَّسمية: اللَّ
اجلواب: قال: قال مالك: يقول عىل 
حايا: «باسم اهللا، واهللا أكرب». فإنْ  الضَّ
أحبَّ قال: «اللَّهمَّ تقبَّل منِّي». وإالَّ فإنَّ 

التَّسمية تكفيه. 
قال: فقلت ملالك: فهذا الذي يقول 
النَّاس: «اللَّهمَّ منك وإليك»؟ فأنكره، 
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. وقال: هذا بدعةٌ
[(٥٤٤/١) نة الكرب [املدوّ

  

ِبيَحِة ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة التَّْسِمَيُة َعَلى الذَّ

ـلِّ ) ٣٥٣ السؤال: هل يشرتط فـي حِ
التَّسمية  تكون  أن  اجلمهور  عند  الذبيحة 
«اهللا  لفـظ  وكـذا  العربيَّة،  باللُّغة  عليها 

أكرب»؟
لِّ الذبيحة  اجلواب: يشرتط فـي حِ
 ، غةٍ لُ بأيِّ  تعاىل  اهللا  رُ  ذِكْ اجلمهور  عند 
أو   ، هتليلٍ أو   ، تسميةٍ من  صيغةٍ  وبأيِّ 
عند  رَ  كَ ذَ إذا  وذلك   ، تكبريٍ أو   ، تسبيحٍ
، أو  َ بْح، وقدر عىل ذلك، ال إن نَيسِ الذَّ
-؛ فال جتـب  جـَزَ -كاألخـرس مثالً عَ

، وهذا يف حقُّ املسلم. حينئذٍ
ـا الكتابـي؛ فالشـرط فيـه أن ال  أمَّ
قـال:  فـإن  تعالـى،  اهللا  لغـري  به  لَّ  ـِ هيُ
«باسم املسيح»، أو «باسم الصنم»، أو 
لْ كاملَيتَة، وال تشرتط  «العذراء»، مل يُؤكَ
فتشـرتط  املسلـم  بخـالف  تسميتـه، 

تسميته عند املالكيَّة.
كاملسلم  الكتابـيُّ  األحناف:  وقال 
ا  لُّ ذلك خالفً يف اشرتاط التَّسمية، وكُ
من  عندهـم  التَّسمية  فإنَّ  للشافعيَّة؛ 
املسلم مستحبَّـة؛ ألنَّه أهـلٌ للتسمية، 
. واهللا  وسـواء تركهـا عمـداً أو سهـواً

تعاىل أعلم.
[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
  [(١٢٣/٣)
* وانظر: فتو رقم (٥٤٣، ٥٦٨)

  

كاة النِّيــَُّة والتَّْسِمَيُة يف الذَّ

كاة ) ٣٥٤ السؤال: هل النِّـيَّة يف الذَّ
؟ ميَةُ واجبةٌ أم ال؟ وهل كذلك التَّسْ

كاة واجبةٌ من  يَّة يف الذَّ اجلواب: النـِّ
يِّدت به التَّسمية، ومعناه:  غري قيدٍ ممَّا قُ
ـرٍ  بْـحٍ ونَحْ أنَّه ينوي هبذا الفعل مـن ذَ
تْلها؛ أي: ينوي أنَّه  رٍ تذكيتها ال قَ قْ وعَ
تركهـا  فلو  يقتلها،  ال  بيحها،  ويُ ِلُّها  حيُ
باحلكم،  جهالً  أو  ال،  أم  هتاوناً  عمداً 
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أو نسياناً، أو تأويالً، مل تؤكل.
فإن  ر]،  كْ [الذِّ مع  واجبةٌ  والتَّسمية 
كها معه  ل، وإنْ تَرَ يها فإنَّ ذكاته تُؤكَ نَسِ
. داً ل، سواء كان جاهالً أو متعمِّ مل تُؤكَ

ال  فاألخرس  رة؛  دْ القُ مع  وواجبةٌ 
رته.  ؛ لعدم قُدْ جتب عليه تسميةٌ

[فتاو الكفوري (ص١٠٤)]
* وانظر: فتو رقم (٣٧٢)

  
َتْكَراُر التَّْسِمَيِة ِبَواِسَطِة آَلِة َتْسِجيٍل

السؤال: هـل جيوزُ استعاملُ ) ٣٥٥
جهاز تسجيلٍ لتكرار التَّسمية يف حالة 

؟ بْح اآليلِّ الذَّ
مـن  بالتَّسميـة  العـربة  اجلـواب: 
عربة  ال  اجلهاز  من  والتَّسمية  الذابح، 
شيئاً،  الذبيحة  لِّ  حِ فـي  تفيد  وال  هبا، 
بْح  والتَّسمية عند تشغيل اآللة فـي الذَّ
مع  اآللـة،  ذبحت  مهام  جتزئ  اآللـي 
فـي  إليه  اإلشارة  سبقت  مـا  مراعـاة 
شأن التَّسميـة مـن املسلـم والكتابـي، 

واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٠/١٠)] 

  

ًة َواِحَدًة ِعْنَد َتْشِغيِل  التَّْسِمَيُة َمرَّ
ْبح َماِكيَنِة الذَّ

زئ التَّسمـية ) ٣٥٦  السؤال: هل جتُ
ك  تتحـرَّ والتي  املاكينـة  تشغيـل  عنـد 
التَّسمية  بـأنَّ  لمـاً  عِ واحـدةٍ؟  بحركةٍ 
ةٍ  بْح، وملرَّ تكون عند حتريك املاكينة للذَّ

واحدةٍ؟
ة واحدةً  اجلواب: جتزئ التَّسمية مرَّ
ـاها  إيَّ حتريكه  حني  املاكينة  ك  حيـرِّ ممَّن 
أن  عىل  ها،  بْحِ ذَ بنيَّة  ذبائح  ة  عدَّ علـى 
، أو كتابـيا  كهـا مسلامً ـنْ حيرِّ يكـون مَ

هيوديا، أو نرصانيا. 
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٩٦٧٧)] 

  

بْـح ) ٣٥٧ الذَّ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
وقتٍ  يف  اآلالتُ  بَح  تَذْ أن  وهو  اآليل؟ 
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جاج بتسميةٍ واحدةٍ  واحدٍ عرشات الدَّ
بَح  ذْ يَ واحدٌ  شخصٌ  كان  وإذا  طبعاً، 
فهـل  جاج؛  الدَّ مـن  كبريةً  يَّـةً  كمِّ بيده 
ي  يكفيه تسميةٌ واحدةٌ، أم جيب أن يُسمِّ

يْنِها؟ لِّ واحدةٍ بعَ عىل كُ
اجلواب: 

بْح باآلالت احلديثة  : جيوز الذَّ الً أوَّ
ة، وأن تقطع احلُلْقوم  برشط كوهنا حادَّ

واملَريء. 
: إذا كانت اآللة تذبح عدداً من  ثانياً
جاج يف وقتٍ واحدٍ متَّصل فتُجزئ  الدَّ
اآللـة  ك  رِّ حيُ ممَّن  واحدةً  ةً  مرَّ التَّسمية 
بْح، برشط  يَّة الذَّ حني حتريكه إيَّاها بنـِ

ك مسلامً أو كتابيا.  كون الذابح املُحرِّ
بَح بيده،  ذْ : إذا كان الشخص يَ ثالثاً
لِّ  ي تسميةً مستقلَّة عىل كُ فيجب أن يُسمِّ
لِّ دجاجة  بَحها؛ الستقالل كُ دجاجة يذْ

بنفسها. 
كية يف حملِّ  رابعا: جيب أن تكون التَّذْ
والَودَجان،  املَريء  يُقطَع  وأن  بْح،  الذَّ

أو أحدمها. 
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢١١٦٥)]

  
السؤال: قمتُ بزيـارةٍ إلـى ) ٣٥٨

واجن الوطنيَّة، فرأيتُ كيف  مزارع الدَّ
علِّقون  جاج؛ ففي البداية يُ يذبحون الدَّ
أن  يستطيـع  مـا  حتَّى  يعنـي  جاج؛  الدَّ
نْ  ك، ثمَّ يمرُّ عىل الذابح فيذبح مِ يتحرَّ
ي؟  تُسمِّ ال  ملاذا  فسألت:   ، تسميةٍ دون 
ي فـي البدايـة، وال  قال: ألنِّـي أنا أُسمِّ
ي علـى مخسامئة ألف  أستطيع أن أُسمِّ
دجاجة، فأقـول عندما أدخـل: «بسم 
اهللا، اهللا أكرب» ويكفي هذا. فقلت: من 
بذلك  أفتوا  العِلْم  أهل  قال:  سألت؟ 
وأجازوها، فام أدري يا فضيلة الشيخ! 

جواز هذا الفعل؟
ي عىل يشءٍ  دََّّ أن يُسمِّ اجلواب: ال بُ
، سـواء كانت واحـدة أم أكـثر؛  معنيَّ
: إذا صفَّ ألف دجاجة، ثمَّ عند  فمثالً
حتريك املاكينة قال: «باسم اهللا» كفى، 
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-، ثمَّ  فإذا صفَّ له ألف دجاجة -مثالً
األمـواس،  وحتركت  املاكينـة  كت  حترَّ
يكفي إذا قال: «باسم اهللا» علـى هذه 
 املصفوفة، فإذا صفَّ له جمموعة أخر

ى عليها. مَّ سَ
 [لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٣٥)]

  

السـؤال: بـعــض مــزارع ) ٣٥٩
ره  وتُصدِّ جاج  الدَّ تُنتج  التي  واجن  الدَّ
بْـح  بذَ تقوم  األسـواق  إلـى  مذبوحاً 
عىل  ها  رَّ مِ يُ بأن   ، آليَّةٍ بطريقةٍ  جاج  الدَّ
فيتمُّ  آليا  ك  تتحرَّ التي  بْح  الذَّ سكاكني 
العمـل  فكيـف  الطريقة،  هبذه  بْحها  ذَ
وهل  هذا؟  يف  عليها  للتَّسمية  بالنسبة 

ها هبذه الطريقة جائزٌ أم ال؟ بْحُ ذَ
هـذه  أنَّ  يـظـهـر  الـذي  اجلواب: 
كية رشعيَّة حسب ما أفهمه اآلن؛  التَّذْ
كية تتمُّ بواسطة سكاكني تُدار  ألنَّ التَّذْ
آليا، ومعناه أنَّ السكاكني تأتـي علـى 

نْهيـه، أو  طَعـه وتُ جاجـة فتَقْ ران الدَّ جِ
فيبقـى   ، ـلٍّ كُ كَ الـرأس  طَـع  قْ تَ ربَّـام 
ـي  موضـوع التَّسميـة، ممكـن أن يُسمِّ
يقول  للجميع،  ينوهيا  واحدةً  تسميةً 
: «بسم اهللا، واهللا وأكرب» ينوي هبا  مثالً
تأيت  ما  لَّ  وكُ دفعة،  ل  أوَّ مع  للجميع 
ير  دِ يُ الذي  ي  يُسمِّ أيضاً   أخر دفعة 
لها، وليس يف التَّسمية يشء  اآللة ويُشغِّ
لُّ ما جاءت دفعة  حيتاج إىل جمهود، فكُ
رها عرشين  يقول: «بسم اهللا»، ولو كرَّ

كية. ر التَّذْ ر ما تتكرَّ دْ ة بقَ مرَّ
رشعيَّة؛  كية  التَّذْ هذه  مثل  أنَّ  املهمُّ 
ألنَّ الوفاة تتمُّ بواسطة السكاكني التي 
ران املذبوح  لْق أو علـى جِ مترُّ علـى حَ
ويبقى  رشعيَّة،  تذكية  فهذه  فتقطعه، 
كِرَ  موضوع التَّسمية واحلُكمُ فيها كام ذُ
ربَّام تكفي تسميةٌ واحدةٌ إذا كان اجلهاز 

يشتغل برسعة. 
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣١١/١٢)
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كـمُ مـا تقوم ) ٣٦٠ السؤال: مـا حُ
م جيمعون  به بعض املسالخ؟ حيث إهنَّ
يضعوهنا  ثمَّ  دجاجة،   ١٠٠ من  أكثر 
اهللا،  ونَ  مُّ ويُسَ اإللكرتونيَّة  اآللة  حتت 
هذه  فتُذبَحُ  بْح  الذَّ رَّ  زِ يضغطون  ثمَّ 
تكفي  فهل  ؛  واحدٍ وقتٍ  يف  الذبائح 
جاج، أم أنَّه  تسميةٌ واحدةٌ عن مجيع الدَّ
ستقلَّة؟ لِّ دجاجةٍ تسميةٌ مٌ يُشرتَط لكُ

ـارع  الشَّ إرادة  اقـتضـت  اجلواب: 
وأن  كاة،  الذَّ علينا  يفرض  أن  احلكيم 
لِّ أَكْل احليوان، وحقيقة  جيعلها سبباً حلِ
احلُلْقوم  احليوان  من  طَع  قْ يُ أن  كاة:  الذَّ
بة التي  صَ دَجان؛ فاحلُلْقوم هو القَ والوَ
هـام  دَجـان:  والوَ النَفَس،  فيهـا  جيري 
نُق، يتَّصل هبا  تَي العُ حَ فْ قان فـي صَ رْ عِ
ن  مِ بْح  الذَّ ويكون  ن،  البَدَ روق  عُ أكثر 
فا، وال من أحد  م، فال يصحُّ من القَ دَّ املُقَ
نُق؛ ألنَّ ذلك قَطْعٌ للنُّخاع،  جانبي العُ
طْع نُخاعها  تْلٌ هلا بقَ ها من اخلَلْف قَ بْحُ فذَ

اة. يْتةً غري مذكَّ بْح، فتكون مَ قبل الذَّ

كِيَتها؛ قال اهللا  ويُشرتَط أن ينوي تَذْ
تعاىل:   ﴿جل حل خل مل هل جم ﴾ 
ت  دَ ا قُصِ لـوا ممـَّ [األنعام: ١١٨]؛ أي: كُ
أو  دجاجة  بَح  وذَ اهللا  رَ  كَ ذَ فإذا  ذكاته، 
شاء  إن  منها  األَكْل  له  لَّ  حَ فقد  أكثر، 
لِّ  لكُ ي  يُسمِّ أن  يُشرتَط  وال  تعاىل،  اهللا 

ذبيحة.
[من فتاو العرص يف نوازله ومستجداته 
(ص١٢٩)]

  

التَّْسِمَيُة على اُألْضِحَيِة ِمْن صاِحِبها 
اِبِح دوَن الذَّ

أنْ ) ٣٦١ ه  غـريَ رَ  أمَ ـنْ  مَ السؤال: 
ى صاحبُها ولـم  مَّ يذبَحَ أُضحيتَه، وسَ
مية  بتَسْ يكتفي  هل  ؛  حُ ابـِ الذَّ  [ [يسمِّ

، أم ال؟ ِلُّ صاحبها وحتَ
مـن  ـدَّ  بُ وال   ، ِـلُّ حتَ ال  اجلـواب: 

ابح.  التَّسمية من الذَّ
[الفتاو الزينية؛ البن نجيم (ص٤٦١)]
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ِبيَحِة ِنْسياُن التَّْسِمَيَة َعَلى الذَّ

بيحة ) ٣٦٢ كمُ الذَّ  السؤال: مـا حُ
ر اسم اهللا عليها؟ كُ ذْ َ املسلمُ أن يَ إذا نَيسِ

بيحة يف هذه  اجلواب: جيوز أَكْل الذَّ
نَّة،  بْح سُ ر اسم اهللا عند الذَّ احلال؛ ألنَّ ذِكْ
بْح. ة الذَّ فإذا نسيه مل يؤثِّر ذلك يف صحَّ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
[(٢٤٩٦ رقم الفتو) األردنية

  
ـيَ التَّسمية ) ٣٦٣ السؤال: مـن نَسِ

بْح؟ عند الذَّ
اجلواب: ال بأس به.

قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال.
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
 [(٢٢٤٧/٥)

  

بَحَ) ٣٦٤ ن ذَ السؤال: سألتُ أيب عمَّ
داً؟  مِّ ناسياً أو عامِ ومل يُسَ

ا ناسياً فال بأس إن شاء  اجلواب: أمَّ

داً فال يُعجبني. ا عامِ اهللا، وأمَّ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا 
(ص٢٦٣)]

  
ـد بـن ) ٣٦٥ السؤال: حـدثني حممَّ

يْد،  َّاد بن زَ ي، قال: ثنا محَ مِ دَّ أيب بكر املُقَ
بَح  ل ذَ جُ د: فـي رَ وب، عن حممَّ ـُّ عن أَي
وتـال  ذلك،  ه  ـرِ كَ فَ ـي؛  مِّ يُسَ أن   َ نَيسِ وَ

ىت   نت  مت  زت  ﴿رت  اآلية:  هذه 
سألت   .[١٢١ [األنعام:   ﴾ زث  رث  يت 

أيب عن هذا احلديث وحدثتُه به.
. مِّ اجلواب: ال بأس وإن مل يُسَ

[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا (ص٢٦٣)]

  
ـد بـن ) ٣٦٦ السؤال: سألـتُ حممَّ

ـن  عمَّ عنه  تعالـى  اهللا  ريض  نـون  حْ سُ
ـيَ  ى صيـداً، أو أراد أن يذبـح، ونَسِ مَ رَ
أم   ، يدُ والصَّ بيحةُ  الذَّ أتُؤكَل  التَّسمية؛ 

ال؟
اجلواب: قد اختُلِف يف ذلك؛ فقال 
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د  ابنُ القاسم: ال بأس بذلك ما مل يتعمَّ
ترك التَّسمية، فال تُؤكَل. 

كَ  تَـرَ إذا  ـل  تُـؤكَ ال  غـريه:  وقـال 
ناسياً؛  أو  عمداً  تركها  سواء  التَّسمية؛ 

نت  مت  زت  ﴿رت  تعاىل:  قوله  لظاهر 
ىت  يت رث زث  ﴾ [األنعام: ١٢١].

والقول الثالث: مكروهٌ يف النِّسيان، 
د.  مْ رامٌ يف العَ حَ

 . وقولُ ابن القاسم أثبتُ وأصحُّ
نون (ص٣٥١)] حْ [فتاو ابن سُ

  

أَكْـل ) ٣٦٧ جيـوزُ  هـل  السـؤال: 
ر اسمُ اهللا عليها؟  كَ ذْ الذبيحة إذا مل يُ

ال  الفقهـاء:  بعـض  قـال  اجلواب: 
مت  زت  رت    ﴿ تعاىل:  لقوله  يؤكل؛ 
يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت 
اكلك  يق  ىق   يف  ىف 
[األنعــام:   ﴾ مل   يك  ىك  مك 
١٢١]، وقـال آخـرون: إنَّه ما لـم يذكر 
اسم غري اهللا فإنَّه يكون حالالً؛ لقوله 

تعالـى: ﴿ مم رن زن  من نن ىن ين ٰى 
جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 
حج  هتمث  مت  خت  حت  جت  هب   مب 
خس  حس  جس   مخ  جخ  مح  جح  مج 
هـذا  فكان   ،[١٤٥ [األنعام:   ﴾ مس 
صاً  يِّناً وضع التحريم، أو خمصِّ عَ النصُّ مُ
الـذي  وهـذا  ل،  األوَّ النـصِّ  لعمـوم 

نختاره؛ لكيال يكون الناس يف حرج.
د أبو زهرة (ص٧٠٥)] [فتاو الشيخ حممَّ

  

ك ) ٣٦٨ كمُ من تَـرَ السؤال: مـا حُ
بيحة؟ وهل جيبُ  بْح الذَّ لة عند ذَ مَ البَسْ

؟  أن تكون كاملةً
اجلواب: ال خيلو تارك التَّسمية عند 
ا أن يرتكها لعذرٍ  بيحة من حالني؛ إمَّ الذَّ
ا أن يرتكها لغري  ، وإمَّ من جهلٍ أو نسيانٍ
، فإن تركها لغري عذرٍ فإنَّ الذبيحة  عذرٍ
مـن  رشطاً  ك  تَـرَ ألنَّه  وذلك  ؛  ِلُّ حتَ ال 
ـلِّ الذبيحـة؛ ألنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  رشوط حِ
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يْهِ  لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ مَ وَ رَ الدَّ ـَ ا أَهنْ قال: (مَ
ر اسم اهللا  )، فجعـل النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص ذِكْ لْ كُ فَ
بيحة، وقال اهللا تعالـى:  لِّ الذَّ رشطاً حلِ

رث  يت  ىت   نت  مت  زت  رت    ﴿
كها  ا إذا تَـرَ زث ﴾ [األنعام: ١٢١]، وأمَّ
معذوراً بجهلٍ أو نسيانٍ فإنَّ جـمهور 
لِّ هذه الذبيحة؛ ألنَّه  لْم عىل حِ أهل العِ

، وقد قـال اهللا تعاىل: ﴿جض حض  معذورٌ
[البقـرة:  جع﴾  مظ  حط  مض  خض 
 ،( لْتُ عَ دْ فَ ٢٨٦]،  فقـال اهللا تعالـى: (قَ
لْم مـن السلف  وذهب بعض أهـل العِ
ِلُّ ولـو  واخللف إلـى أنَّ الذبيحة ال حتَ
، فـإذا  كان معـذوراً بجهـلٍ أو نسيـانٍ
فإنَّ  اهللا  يَ  يُسمِّ أن   َ ونَيسِ بيحة  الذَّ بَح  ذَ
، وقد اختار هذا القول  ِلُّ بيحة ال حتَ الذَّ
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، وهو 
ر اسم اهللا عليه  كَ ذْ الراجح؛ أنَّ ما لـم يُ

لُه؛ وذلك لقوله تعاىل: ﴿  رت  رامٌ أَكْ حَ
﴾ [األنعام:  رث  يت  ىت   نت  مت  زت 
١٢١]، فنهى اهللا تعاىل أن نأكل من يشءٍ 
يِّد ذلك  قَ ر اسمُ اهللا عليه، ولـم يُ كَ ذْ لـم يُ

اهللا  اسمُ  ر  كَ ذْ يُ مل  ممَّا  يقل:  لـم  بالعمد، 
بْح،  عليه عمداً، وهاهنا جهتان: جهة الذَّ
َ أن  ابح الذي نَيسِ ـل؛ فالذَّ وجهـة األَكْ
بيحة ال إثم عليه؛ ألنَّه  يَ اهللا عىل الذَّ يُسمِّ
ِلُّ  ا بالنسبة لآلكل فإنَّه ال حيَ معذور، وأمَّ
ر اسمُ اهللا عليه، ولو  كَ ذْ له أن يأْكُل ممَّا مل يُ
َ فأَكَل فال إثم عليه؛ ألنَّه معذور،  نَيسِ
فيجب علينا أن نعرف الفرق بني هاتني 
اجلهتني، وأن نقول: نحن نُسلِّم بأنَّ اهللا 
ذُ باجلهل والنسيان، ولكن  تعاىل ال يؤاخِ
ابح ال يؤاخذ به  هاهنا فِعْالن؛ فعل الذَّ
باجلهل والنسيان، وال يعاقب عىل ذلك، 
د أن يأْكُل من يشءٍ  وفعل اآلكل إذا تعمَّ
ر اسمُ اهللا عليه وقد هنى اهللا عنه،  كَ ذْ مل يُ
فقد وقع فـي اإلثم، ثمَّ إنَّ قـول النبيِّ 
مَ  رَ الدَّ ـَ ـا أَهنْ الم: (مَ الة والسَّ عليه الصَّ
) دليل علـى  لْ كُ يْهِ فَ لَ مُ اهللاِ عَ رَ اسْ كـِ ذُ وَ
ار  ـر اسم اهللا علـى الذبيحة كإهنْ أنَّ ذِكْ
م منهـا، وكالمهـا رشط، والرشط  الدَّ
ال يسقـط باجلهـل وال بالنسيـان، ولو 
أنَّ أحداً من الناس كان جاهـالً فذبـح 
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م فإنَّه  بيحة عىل وجه ال ينهر به الدَّ الذَّ
ل؛  تُؤكَ ال  هذه  ذبيحته  أنَّ  املعلوم  من 
نِقة ونحوها التي  ا داخلةٌ فـي املُنْخَ ألهنَّ

مها اهللا عزَّ وجلَّ يف قوله: ﴿  خل  رَّ حَ
ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
 [٣ ﴾ [املائدة:  خن  حن  جن  يم  
م  ر الدَّ نْهِ كِّي بام يُ ذَ إلخ، ولو أنَّه نيس أن يُ
 ، ِلُّ ا ال حتَ م فإهنَّ فقتلها بيشءٍ ال ينهر به الدَّ
هذا  لكن  ناسياً،  الرجل  هذا  كان  ولو 
القاتل ال يأثم بنسيانه؛ ألنَّه معفوٌّ عنه، 
ي اهللا، أو جهل  َ أن يُسمِّ فكذلك إذا نَيسِ
حديث  يف  اجلميع  ألنَّ  اهللا؛  ي  يسمِّ أن 
ِلُّ ألحدٍ  ، فال حيَ واحدٍ وخمرجهام واحدٌ
ر اسمُ اهللا عليها،  كَ ذْ أن يأكل ذبيحةً مل يُ
أنَّ  لو  وهلذا  نسياناً،  التَّسمية  ك  تَرَ وإن 
اإلنسان صىلَّ بغري وضوءٍ ناسياً لكانت 
، ووجـب عليـه  صالتـه هـذه باطلـةً
إعادهتا، مع أنَّه ال يؤاخذ بصالته بغري 
، لكن عدم مؤاخذته  وضوء؛ ألنَّه ناسٍ
بصالته بغري وضوء ناسياً ال يعني أنَّه 

ال تلزمه اإلعادة.

حتريمها  فـي  إنَّ  قائل:  يقول  وقد 
-أي حتريم الذبيحة التي مل يذكر اسم 

- إضاعة للامل. اهللا عليها نسياناً
فنقول: ليس يف ذلك إضاعة للامل، 
بل يف ذلك محاية لإلنسان أن يأكل من 
كِرَ اسمُ اهللا عليه؛ ألنَّنا إذا قلنا  غري ما ذُ
ي: إنَّ  َ أن يُسمِّ ـل الذي نَيسِ جُ هلـذا الرَّ
يؤدِّي  ذلك  فإنَّ   ، رامٌ حَ اآلن  ذبيحتك 
إلـى أن يذكر التَّسمية يف املستقبل وال 
إنَّ  قلنا:  لـو  ما  بخالف  أبداً،  ينساهـا 
هذه  ـلُ  أَكْ ِلُّ  حيَ وأنَّه  عنه،  معفـوٌّ  ذلك 
سهلٌ  األمر  أنَّ  لِمَ  عَ إذا  فإنَّه  بيحة،  الذَّ
بُسط  وقد  التَّسمية،  ر  كْ بذِ يتهاون  ربَّام 

هذا الكالم يف غري هذا املوضع.
تكمـل  هـل  السائـل:  قـول  ا  وأمَّ  
النصوص  ظاهر  فإنَّ  ال؟  أم  التَّسمية 
ا ال تكمـل، وأنَّه يكفي أن نقـول:  أهنَّ

«بسم اهللا» فقط.        
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤١٠/١١-٤١٢)
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َتْرُك التَّْسِمَيِة َعْمدًا ِعْنَد َذْبِح اُألْضِحَيِة

٣٦٩ ( اشرت ن  عمَّ ئِلَ  سُ السؤال: 
ها  بَحَ فذَ رجالً  رَ  فأمَ لألُضحية،  شاةً 

داً؟ مْ مية عَ وترك التَّسْ
ابح قيمة الشاة،  اجلواب: يضمن الذَّ
كانت  وإن   أخـر بقيمتهـا  ويشرتي 
ق هبا علـى  ر، يتصدَّ ام النَّحْ مضت أيـَّ
ابح  املساكني. قال الفقيه: هذا إذا أقرَّ الذَّ
ضامن  فهو  عمـداً  ميـة  التَّسْ ك  تَـرَ أنَّه 

لقيمتها.
مية  ك التَّسْ وقال أبو القاسم: إذا تَرَ
ك  تَـرَ وإن  ل،  كَ ؤْ يُ ناسيـاً  بْح  الذَّ عند 
داً ال يُؤكَل عند أصحابنـا. وقـال  عامِ
 . ناسياً أو  عمداً  ك  تَرَ ل،  يُؤكَ ال   : ٌ بِرشْ

: يُؤكَل. وقال الشافعيُّ
[الفتاو من أقاويل املشايخ، للسمرقندي 
(ص٤٦٥)]

  
ْبح َقْوُل: «ِبْسِم اِهللا َوِبْسِم ُفالٍن» عند الذَّ

ل أبو نرص بـن ) ٣٧٠ ئـِ السؤال: سُ

اهللا  وقال: «بسم  بَح  ذَ لٍ  جُ رَ عن  سالم 
وبسم فالن»؟ 

ة  لَمَ سَ بن  د  حممَّ سمعت  اجلواب: 
يقول:  يوسف  بن  إبراهيم  كان  قال: 

 . يصري ميتةً
؛  ة: ال يصري ميتةً لَمَ د بن سَ وقال حممَّ
. ل كافراً جُ ألنَّه لو صـار ميتةً صـار الرَّ

[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص٤٦٥)]

  

ئِل أبو بكر عـن ) ٣٧١ السؤال: سُ
اهللا،  «بسم  وقال:  أُضحيةً  بَح  ذَ لٍ  جُ رَ
بسم فالن»، وأراد بذلك أنَّه من فالن، 

؟  أو مل يكن له؛ هل تصري ميتةً
. اجلواب: أرجو أالَّ يصري ميتةً

[الفتاو من أقاويل املشايخ ؛ للسمرقندي 
(ص٤٦٦)]
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ْبِح  َقْوُل «ِبْسِم اِهللا» ِعْنَد الذَّ
ُدوَن ِإْظَهاِر اَهلاِء

ل أبـو القاسـم ) ٣٧٢ ئـِ السؤال: سُ
بَح وقـال: «بسم اهللا» ولـم  لٍ ذَ جُ عن رَ
ِلُّ هذه  ر اهلاء فـي قوله: «اهللا»؛ أَحتَ ظْهِ يُ

الذبيحة؟
اجلواب: مل يكن هذا ذابحاً بسم اهللا. 
ومل  اهللا  اسم  رَ  ذِكْ قصد  إن  الفقيه:  قال 
اهلاء  ترك  قصد  وإن  جاز،  اهلاء  ر  يُظهِ

ال جيوز.
[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص٤٦٦)]

  

ْبِح التَّْسِمَيُة ِعْنَد الذَّ
ِبيَحِة ُدوَن َقْصِد التَّْسِميِة للذَّ

د بن مقاتل ) ٣٧٣ السؤال: سئل حممَّ
د به  رِ ى عند ذبيحته ومل يُ مَّ لٍ سَ جُ عن رَ

التَّسمية للذبيحة؟ 
لو  أنَّه   تر أال  زئه،  جيُ ال  اجلواب: 

فقال  أكرب»،  «اهللا  يقول:  املؤذِّن  سمع 
الرجل: «اهللا أكرب»، ومل يُرد به االفتتاح 
رشع  إذا  للصالة  [جيزئه]  ومل  للصالة 
فيها بتلك التكبرية ما مل يرد به االفتتاح.
ـى عنـد الذبيحة ولـم  ولـو أنَّه سمَّ

حترضه النيَّة فإنَّه جيزئه. 
[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص٤٦٦)]

  

التَّْسِمَيُة ِباْسِم اَملِسيِح 

أرأيــتَ ) ٣٧٤  : قـلـتُ السـؤال: 
ى باسم املسيح،  مَّ بَح وسَ النّرصاينَّ إذا ذَ
ى  مَّ مه وسَ هْ ه أو سَ ازَ بَه أو بَ لْ أو أرسل كَ

لُ أم ال؟ باسم املسيح؛ أيُؤكَ
 اجلواب: قال: سمعت مالكاً يكره 
وكنائسهم،  ألعيادهم  ذبحوا  ما  كلَّ 
أكره   : مالكٌ قال  لكنائسهم  ذبحوا  إذا 
هذه  تال  أنَّه  عنه  وبلغني  قال:  لَها.  أَكْ
اآلية ﴿ىك يك ملىل يل﴾ [البقرة: ١٧٣]، 
قال:  شديدةً،  كراهيةً  يكرهها  وكان 
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إذا  وما سمعت من مالكٍ يف مسألتك 
. قـال: وأراهـم  ـوا املسيـح شيئـاً مُّ سَ
هـم  بْحِ ذَ بمنزلـة  املسيـح  ـوا  ـمُّ سَ إذا 

لكنائسهم، فال أر أن تُؤكَل.
[(٥٣٦/١) نة الكرب [املدوّ

  
َمِة  َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسالِميِّ ِلُمَنظَّ

املُْؤَتَمِر اِإلْسالِميِّ ِبَشأِن التَّْسِمَيِة 
ِعْنَد التَّْذِكَيِة 

أن ) ٣٧٥ كية:  التَّذْ ة  لصحَّ يشرتط 
كية،  يذكر املذكِّي اسم اهللا تعاىل عند التَّذْ
ر  كْ آلة تسجيل لذِ وال يكتفي باستعامل 
التَّسمية، إال أنَّ من ترك التَّسمية ناسياً 

فذبيحته حالل.
 [جملة املجمع (١٨٠/١٠) (رقم ٩٥)]

  

ـــــي ُشــــُروُط املُـذكِّ

كاة؟) ٣٧٦ السؤال: ما رشوط الذَّ
كاة يُشرتَط هلا اإلسالم؛  اجلواب: الذَّ

فال يكـون كافـراً، وال مرتـدا وال شيئاً 
من هذا القبيل. أو يكون كتابيا؛ يعنـي 
عاقالً  يكون  وأن  نرصانيـا،  أو  هيوديـا 
أيضاً؛ يعني ال يكون جمنوناً وال سكراناً، 

 . كِّ فإذا حصل ذلك فليُذَ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣١٠/١٢)

  

َذْبُح اُملْسِلم ِإَذا َكاَن َعَلى َغْيِر َطَهاَرٍة

املُسلـم ) ٣٧٧ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
ر؟ تطهِّ بَح وهو غري مُ ذْ الذي يَ

نُب واحلائض أن  اجلواب: جيوز للجُ
بذلك؛ ألنَّ الطهارة  بأس  وال  ا،  بَحَ ذْ يَ
ِـلُّ  حتَ وكـذا  بْح،  الذَّ ة  لصحَّ تُشرتَط  ال 

ذبيحة املسلم غري املختون.
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ١٣٠٢)]

  
َذْبُح الِكتاِبيِّ َذِبيَحَة اُملْسِلِم للنُُّسِك وَغِريِه

بـحُ أهلُ ) ٣٧٨ ذْ : يَ السؤال: قلـتُ
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سلمني؟ الكتاب للمُ

مـا  ا  وأمَّ فال،  ك  النُّسُ ـا  أمَّ اجلواب: 
سو ذلك فال بأس.

بح  ذْ قال إسحاق [بن راهويه]: ال يَ
فإذا  للمسلمني،  غريها  وال  أُضحيةً 
ى غري اهللا عزَّ وجلَّ  مَّ ها لنفسه وسَ بَحَ ذَ

تُه، إذا مل أسمع منه ذلك.  لْ أَكَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٠٠/٥-٢٢٠١)

  

أذبــحَ ) ٣٧٩ أن  أريـد  السـؤال: 
بْح،  نُ الذَّ يَّـةَ العيد، ولكنِّي ال أُتقِ حِ ضَ
؛ فهل جيوزُ  يٌّ سيحِ وبجواري شخصٌ مَ
هذه  بْح  ذَ فـي  لَه  كِّ أُوَ أن  رشعاً  لـي 

يَّة؟ حِ الضَّ
حيَّة  بْح الضَّ اجلواب: األصل فـي ذَ
ن  سِ حيُ كان  إذا  بيده  املسلمُ  ها  يذبَحَ أن 
أكرب،  واهللا  اهللا  «باسم  يقول:  بْح،  الذَّ
رُ اسمه-؛  كُ ذْ مَّ هذا عن فُالن» -ويَ اللَّهُ

تُ  دْ هِ يَ عن جابرٍ قال: (شَ وِ ألنَّه قد رُ
لَّـى -أي  ى بِاملُصَ حَ عَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص األَضْ مَ
ـامَّ قَـىضَ  لَ صـالة عيـد األضحـى-، فَ
بْشٍ  بِكَ يَ  أُتـِ وَ هِ،  ِ نْربَ مِ نْ  عَ لَ  زَ نَ طْبَتَـهُ  خُ
اهللاُ  مِ اهللاِ، وَ : بِاسْ ـالَ قَ هِ، وَ ـهُ بِيَـدِ بَحَ ذَ فَ
حِّ  ْ يُضَ نْ ملَ نْ مَ عَ نِّي وَ ا عَ ذَ مَّ هَ هُ ، اللَّ ُ ربَ أَكْ

تِي). نْ أُمَّ مِ
سن  ي ال حيُ وإذا كان الشخص املُضحِّ
غريه  ر  يأمُ أن  له  نْدب  يُ فإِنَّه  بْح؛  الذَّ
فقـد  بْـح؛  الذَّ عملية  ويشهد  بْح،  بالذَّ
ـا  (يَ البنتـه:  قـال  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أنَّ  يَ  وِ رُ
هُ  إِنَّ ؛ فَ يَتَكِ حِ ي أُضْ دِ هَ اشْ ومِي فَ ، قُ ةُ اطِمَ فَ
نْـبٍ  لُّ ذَ ةٍ كُ طْـرَ لِ قَ دَ أَوَّ نـْ فـَرُ لَكِ عِ غْ يُ
ي  كـِ نُسُ ي وَ تـِ الَ ي: إِنَّ صَ ولـِ قُ ، وَ تِيهِ لْ مِ عَ
بِّ  ي هللا رَ َاتـِ ممَ ْيَايَ وَ حمَ بادتـي- وَ -أي عِ
تُ  رْ أُمِ لِكَ  بِذَ وَ  ، لَهُ يكَ  رشَ الَ   ، ِنيَ املَ العَ
ـران بن  مْ نَ املسلمني). فقـال عِ ا مِ أَنـَ وَ
ولَ  سُ ا رَ ني -وقد سمع ذلك-: (يَ صَ حُ
ـةً  اصَّ خَ يْتِكَ  بَ ـلِ  َهْ ألِ وَ لَكَ  ا  ـذَ هَ اهللاِ، 
؟  ةً امَّ نيَ عَ لِمِ سْ - أَمْ لِلْمُ تُمْ نْ لِكَ أَ لُ ذَ أَهْ -فَ
.( ةً امَّ نيَ عَ لِمِ سْ الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: بَلْ لِلْمُ قَ فَ
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سلـامً  ـل املُسلـم مُ كِّ وَ واألصـل أن يُ
لَ  كَّ ، ولكنَّه إذا وَ حيَّةِ بْحِ الضَّ مثلَه يف ذَ
أهل  من  شخصاً  أو  سيحيا،  مَ شخصاً 
بْح، جازَ ذلك  الكتاب فـي عمليَّـة الذَّ
رشعاً، وال كراهة يف ذلك، ما دام هذا 
بْح، ويستطيع القيام  ن الذَّ سِ الشخصُ حيُ
ر اإلمام النوويُّ فـي كتابه  كَ به، وقد ذَ
لامء قد أجـمعوا عىل  (املجموع) أنَّ العُ
بْح  ي جيوز له أن يَستنيب يف ذَ أنَّ املُضحِّ
مذهب  وأنَّ   ، سلامً مُ شخصـاً  أُضحيته 
املُسلم  يصحُّ توكيل  ير أنَّه  الشافعيَّة 
سلمٍ من أهل الكتاب  شخصاً آخر غري مُ
ذلك  كان  وإن  حيَّـة،  الضَّ بْح  ذَ فـي 

. ىلَ خالف األَوْ
ومن هذا نفهم أنَّ املُسلم الذي يريد 
بْح،  سن الذَّ حيَّة، ولكنَّه ال حيُ بْح الضَّ ذَ
لـه  ولـم يتيرسَّ لـه شخصٌ مُسلم يُوكِّ
شخصاً  يأمر  أن  له  جيوز  بْح،  الذَّ فـي 
دام  ما  أُضحيته،  له  بح  ذْ يَ بأن  مسيحيا 
بْح، وتكون األُضحية حالالً  تْقن الذَّ يُ

 . مرشوعةً
[يسألونك يف الدين واحلياة 
[(٤٥٥/١- ٤٥٦)

  

ْبح ْبح َوآخُر ِبِنيَِّة الذَّ َتْوِكيُل ُمْسِلٍم بالذَّ

السـؤال: هـل يُـؤخـذ مـن ) ٣٨٠
بْح والنِّـيَّة»  سلِامً يف الذَّ لُ مُ كِّ وَ قوهلم: «يُ
وآخـرُ  النِّـيَّة  فـي  سلِامً  مُ ـلُ  كِّ وَ يُ ال  أنَّه 
اح  ـرَّ شُ بعض  قالـه  كام  بْـح؛  الذَّ فـي 

(اإلرشاد)، أم ال؟ 
يَّة  كِّل فـي النـِّ وَ اجلواب: جيوز أن يُ
بْح غريه، كام  كِّل يف الذَّ وَ يِّزاً، ويُ مسلامً ممُ
فقوهلم  هو؛   ونو بْح  الذَّ يف  كَّل  وَ لو 
؛ إذ ال يظهر فرقٌ  املذكور متثيلٌ ال تقييدٌ
يَّـة فقـط؛  بني تفويضهام وتفويض النـِّ
خص  الشَّ ن  متكَّ (ما   : أنَّ القاعدة  فإنَّ 
ن  كِّل فيه من يتمكَّ وَ له جاز أن يُ من فِعْ

سه).  من مبارشته لنَفْ
[فتاو الرميل (٢١٣/٥)] 
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َتَعاُقُب َشْخَصْيِن َعَلى َتْذِكَيِة َشاٍة 
بِسكٍِّني َكالٍَّة

نيٍ) ٣٨١ كِّ بَح شاةً بسِ السؤال: من ذَ
مَّ  ه، ثُ طْعُ كالَّةٍ فقَطَعَت بعضَ الواجب قَ
فأتمَّ   أخر نيٍ  كِّ بسِ آخرُ  ذابحٌ  أدْركه 
لُ يـده؛ هل بْح قبل أن يرفع األوَّ هبا الذَّ
يرينيُّ هُ عبد العزيز الدَّ ـرَ كَ ؛ كام ذَ ِـلُّ  حتَ
ر)، وسواءٌ أكان فيهـا رَ  فـي كتابه (الدُّ

بْح الثَّاين أم ال؟  ةٌ قبل ذَ ستقرَّ حياةٌ مُ
يكن  مل  وإن  بيحة  الذَّ ِلُّ  حتَ اجلواب: 
حياةٌ  طْع  القَ يف  الثَّاين  رشوع  عند  فيها 

 . ةٌ ستقرَّ مُ
[فتاو الرميل (٢٠٢/٥)]

  

َذِبيَحــــُة املَــــْرَأِة 

: أرأيتَ املـرأةَ ) ٣٨٢ السؤال: قلتُ
بَـح من غري رضورةٍ، أتُؤكَل ذبيحتُها  تَذْ

؟ يف قول مالكٍ
. لُ اجلواب: قال: نعم تُؤكَ

  [(٥٤٤/١) نة الكرب [املدوّ

  
السؤال: [هـل جتـوزُ ذكـاةُ ) ٣٨٣
املرأةِ؟]

ل،  جُ اجلواب: جتوزُ ذكاة املرأة والرَّ
فإنَّ  حائِضاً؛  كانت  وإن  املَرأةُ  بح  وتَذْ
ها. وذكاة املَرأة  دِ حيضتها ليست فـي يَ
ت  بَحَ ذَ وقد  املسلمني،  باتِّفاق  جائزةٌ 

لِها.  رَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بأَكْ ، فأَمَ امرأةٌ شاةً
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٣٤/٣٥)]

  

يف ) ٣٨٤ ع  ْ الرشَّ كمُ  حُ ما  السؤال: 
ذكاة املرأة؟

اجلواب: ذكاةُ املرأة صحيحة، فإذا 
مـن  أكان  سواء  ؛  احليوانَ املرأةُ  ذكَّت 
أْن أم املاعز أم من البقر، وكذلك  الضَّ
بـاء،  من الطيـور، ومن الصيـد؛ كالضِّ
وغريهـا، فـإذا ذَكَّت املرأة مـا حيتـاج 
ذكاهتا  فإنَّ  احليوانات،  من  ذكاةٍ  إلـى 
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ـا استكملـت  صحيحـة ما دامـت أهنَّ
كـاة، بأن قطعـت احلُلْقـوم  رشوط الذَّ
يْن حولـه، حتَّى ولـو  يْـن اللَّذَ يدَ رِ والوَ
ذكاهتـا  فـإن  حـائضـاً؛  املـرأة  كانـت 
من  وليس  فيهـا،  يشء  وال  صحيحة، 
 ، رٍ كَ كاة أن تكون من ذَ ة الذَّ رشط صحَّ
 ، سلمٍ أو من كتابـيٍّ بل أن تكون من مُ
وأن يقطع احلُلْقوم، واملَريء، وكذلك 
هو  هذا  باحلُلْقوم،  املُحيطَنيْ  قَنيْ  رْ العِ
أو  لٍ  جُ رَ من  حصل  سواء  املطلوب، 
ةٍ، وأالَّ  دََّّ أن يكون بآلةٍ حادَّ امرأةٍ، و ال بُ

، وهذا معروف.  رٍ يكون بنَابٍ أو ظُفْ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣١٦/١٢)

  

السؤال: هل جيوزُ للمرأة أن ) ٣٨٥
بيحة؟ وهل جيوزُ األَكْل منها؟ بح الذَّ تَذْ
بـح  تَذْ أن  للمـرأة  جيـوزُ  اجلواب: 
بذلك  ت  صحَّ كام  ل،  جُ كالرَّ بيحة  الذَّ
نَّة عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجيوز األَكْل  السُ

أو  مسلمـةً  كانـت  إذا  ذبيحتهـا  مـن 
ولو   ، الرشعيَّ بْح  الذَّ ت  بَحَ وذَ  ، كتابيَّةً
ذلك،  فـي  مقامها  يقـوم  لٌ  جُ رَ ـدَ  جِ وُ
لِّ ذبيحتها عدم وجود  فليس من رشط حِ

ل. جُ الرَّ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٨٢/٢٣)]

  

بْحُ املرأة حاللٌ) ٣٨٦ السؤال: هل ذَ
بيحة التي  كَل من الذَّ ؤْ ؟ وهل يُ رامٌ أم حَ
بْحها؟ أفيدونا جزاكم اهللا خرياً،  تقوم بذَ
علامً بأنَّه ال يوجد أحدٌ سواها يف البيت، 

. وال من اجلريان، جزاكم اهللا خرياً
يعنـي  ؛  حاللٌ املرأة  ذكاةُ  اجلواب: 
كاة،  بالذَّ ِلُّ  حتَ هبيمةً  ذَكَّت  إذا  املرأة  أنَّ 
أو  بقرةً،  أو  شاةً  ذَكَّت  لو   ، حاللٌ فهي 
، ودليل ذلك:  ت بعرياً فهي حاللٌ رَ نَحَ
لَ  وْ ا حَ نَامً لَـهَ ى غَ عَ انَتْ تَرْ ةً كَ يَ ارِ (أَنَّ جَ
ابَ  أَصَ -، فَ : جبلٌ باملَدينَةِ لْعُ ، -وسَ لْعٍ سَ
داً  َدَّ راً حمُ جَ تْ حَ ذَ أَخَ ا، فَ نْهَ اةً مِ ئْبُ شَ الذِّ
لَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  أَحَ ، فَ ُوتَ بْلَ أَنْ متَ ا قَ تْهَ بَحَ ذَ فَ
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ته  كَّ لِّ ما ذَ ا)، وهذا دليلٌ عىل حِ تَهَ بِيحَ ذَ
ق بني أن تكون املرأة بالغةً  املرأة، وال فَرْ
أو صغـريةً، لكنَّها مميِّـزة، وال بـني أن 
تكون طاهراً أو حائضاً؛ ألنَّ النبيَّ صىلَّ 

اهللا عليه وعىل آله وسلَّم مل يستفصل.
ا ظنُّ بعض الناس أنَّ املرأة ال   وأمَّ
ِلُّ  ا، أو أنَّ املرأة احلائض ال حتَ ِلُّ ذكاهتُ حتَ
ا، فهذا ال أصل له، وهلذا نقول:  كاهتُ ذَ
اجلُنُب،  كاةُ  وذَ احلائض،  كاةُ  ذَ ِلُّ  حتَ
غري  كاةُ الصَّ كاةُ من عليه وضوء، وذَ وذَ

. إذا كان مميِّزاً
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤٢٢/١١)

  

بْـح املــرأة ) ٣٨٧ السـؤال: هـل ذَ
؟ ألنَّ املعروف عندنا أنَّه  للبهائم حاللٌ
تُها  بيحَ ، وذَ بَح ذبيحةً ال جيوزُ هلا أن تَذْ

. رامٌ حَ
حاللٌ  للبهيمة  املرأة  بْح  ذَ اجلواب: 
أو  سلمـةً  مُ كانت  إذا  فيـه  كراهـة  ال 

بْح املعروفة رشعاً،  ، برشوط الذَّ كتابيَّةً
بْح من  لِّ من أمكنه الذَّ بْح كُ وكذلك ذَ
املسلمني وأهل الكتاب؛ رجالً كان أو 

امرأة.
الصحيح  احلديث  فـي  جـاء  وقـد 
اهللاُ   َ يضِ رَ الِكٍ  مَ بْنِ  عْبِ  لِكَ ةً  يَ ارِ جَ (أَنَّ 
-جبلٌ  عٍ  لْ بِسَ ا  هَ نَمَ غَ ى  عَ تَرْ انَتْ  كَ نْهُ  عَ
ا  نْهَ مِ اةٌ  شَ يبَتْ  أُصِ فَ باملدينة-،  معروفٌ 
 ، رٍ جَ ا -أي ذبحتها- بِحَ تْهَ كَّ ذَ ا فَ تْهَ كَ رَ أَدْ فَ

ا). لُوهَ : كُ الَ قَ ] النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ئِلَ سُ [فَ
املرأة أنَّ  علـى  يدلُّ  احلديث  وهذا 
ساء- الذابحة -وإن كانت حائضاً أو نُفَ

لـم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  ألنَّ  ؛  مبـاحٌ هـا  بْحُ فذَ
يستفصل، ومل يستثن احلائض والنُّفساء.

واهللا أعلم.
د السبيل  [فتاو ورسائل خمتارة للشيخ حممَّ
(ص٤٨٢-٤٨٣)]

  
السؤال: هل جيوزُ للمرأة أن ) ٣٨٨

هذا  أنَّ  أم  للبهائم  بْح  الذَّ بعمليَّة  تقوم 
جال؟ الفعل خاصٌّ بالرِّ
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بْح املرأة، وال  اجلواب: ال حرج يف ذَ
األمر  يف  ومها  ل،  جُ الرَّ وبني  بينها  ق  فَرْ
يف  غنامً  ى  عَ تَرْ كانت  امرأةً  فإنَّ  سواء، 
علـى  الذئب   اعتـد ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيِّ  زمن 
واحدةٍ منها، فأدركت الشاة وهي حيَّة 
لِهـا،  ئِـلَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن أَكْ تهـا، فسُ كَّ فذَ
بْح املرأة  فأذن يف ذلك، ممَّا يدلُّ عىل أنَّ ذَ
ـل،  جُ الرَّ بْح  ذَ مثل  وأنَّه  حـرج فيـه  ال 
واهللا تعالـى يقـول: ﴿ ىه يه جي﴾ 
سواء  املسلم  يشمل؛  وهذا   ،[٣ [املائدة: 
كتابيَّةً  أو  كتابيا  أو  أُنثى،  أو  ذكراً  كان 

من أهل الكتاب؛ لقوله تعاىل: ﴿  مخ 
 ،[٥ [املـائـدة:   ﴾ حص  مس   خس  حس  جس 
ـلٌ منهـم أو امـرأة،  جُ اهـا رَ سـواء ذكَّ

وكذلك من املسلمني، واهللا أعلم.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٣٨-١٢٣٩) - (املوقع)]

  

َتْذِكَيُة اَملْرَأِة اَحلاِئِض

للمرأة ) ٣٨٩ جيـوزُ  هـل  السؤال: 

وجود  مع  حائضٌ  وهي  شاةً  بَح  تَذْ أن 
جال؟ الرِّ

اة  ذكَّ بيحة مُ اجلواب: نعم جيوز، والذَّ
بائح  بْح الذَّ ىلَ بذَ جال أَوْ ل، لكنَّ الرِّ تُؤكَ
م أجرأ علـى هذا،  ، ألهنَّ لِّ حالٍ علـى كُ
واملرأة قد تكون ضعيفةً فتُطيل عمليَّة 
ب احليـوان، لكـن لـو  بْـح، فيتعـذَّ الذَّ

تَها تُؤكَل. بيحَ ت فإنَّ ذَ بَحَ ذَ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٩٠)] 

  

ِبيِّ َذِبيَحُة اَملْرَأِة  والصَّ

: ذبيحـةُ املرأة ) ٣٩٠ السؤال: قلـتُ
؟ بيِّ والصَّ

اجلواب: ال بأس به إذا كان الصبيُّ 
بْح. يُطيقُ الذَّ

قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال، 
بْعِ سنني. نْ سَ وال أقلَّ مِ

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٤٧/٥-٢٢٤٨)
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ةِ) ٣٩١ بيحَ السؤال: سألتُ أيب عن ذَ
بيِّ واملرأةِ؟ الصَّ

يَا؛ فال بأس،  مَّ سَ ا وَ اجلواب: إذا أَطاقَ
مالكٍ  بـن  بِ  عْ لكَ جاريـةً  أنَّ    ويُروَ
ـتْ بمـروة(١)؛ فسألوا النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛  بَحَ ذَ

لِها. هم بأَكْ رَ فأَمَ
ثني أبـي، حدثنا  قال [عبد اهللا]: حدَّ
عبة، عن قيس،  د بن جعفر، حدثنا شُ مَّ حمُ
ة، عن  دَ رْ صني، عن أبـي بُ عن أبـي حُ
نَ  بَحْ فيَذْ بناتِهِ  يأمرُ  كان  أنَّه  موسى  أيب 

. هيِنَّ نَّ بأيدِ يهِ أضاحِ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا 
[(٨٧٦/٣-٨٧٧)

  

َذبيَحُة اَألْقلَــــِف

ــةُ ) ٣٩٢ بيـحَ : ذَ السـؤال: قـلـتُ

بْح  الذَّ فـي  واملراد   ، اقٌ برَّ أبيضُ  رٌ  جَ حَ  : ةُ وَ املَرْ   (١)
يف  النهاية  نفسهـا.  املـروة  ال  األحجار،  جنس 

غريب احلديث (٣٢٣/٤).

؟  لَفِ األَقْ
اجلواب: ال بأس هبا.

قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال، 
. نَّ دَ مَّ ولكنْ ال يتَعَ

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٤٨/٥- ٢٢٤٩)

  

َذبيَحُة اَملرأِة أو اَألْقَلِف أو اَألْبَرِص

بَح ) ٣٩٣ تَذْ أن  جيوزُ  هل  السؤال: 
؟ صُ ، أو األَبْرَ لَفُ ، أو األَقْ املرأةُ

اجلواب: نعم؛ ففي (الرساج املنـري)
عـن (الرساجيَّة): وجتوز ذبيحة املرأة، 
ـلُ  قِ عْ يَ الـذي  بـيِّ  والصَّ ـران،  كْ والسَّ
لَفَ ال  بْح، وكونُه أَقْ التَّسميةَ علـى الذَّ

. انتهى. ُّ يَرضُ
لُّ ذبيحِ  وفـي (جامـع الرمـوز): حِ

صِ بال كراهة.  رَ األَبـْ
[فتاو اللكنوي (ص٤٧٣)]
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َذِبيَحــــُة اَألْبَكـــِم

بْـحُ ) ٣٩٤ ذَ جيـوزُ  هـل  السـؤال: 
؟ مِ كَ األَبـْ

كِ  رْ تَ يف  معذورٌ  فإنَّه  نعم؛  اجلواب: 
، كام يف (خمترص الوقاية). يَةِ التَّسمِ

 [فتاو اللكنوي (ص٤٧٣)]  

* وانظر: فتو رقم (٣٥٣، ٣٥٤)
  

َذِبيَحُة اُجلُنِب

للمسلم ) ٣٩٥ جيوزُ  هل  السؤال: 
؟ نُبٌ ة وهو جُ بيحَ بَح الذَّ ذْ أن يَ

بح  ذْ اجلواب: نعم جيوز للمسلم أن يَ
نُب؛ ألنَّ اجلُنُب ال يُمنَع  بيحة وهو جُ الذَّ
ر اهللا، قالت عائشة ريض اهللا عنها:  من ذِكْ
ـلِّ  لَـى كُ ـرُ اهللاَ عَ كُ ذْ ـانَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ (كَ
ِلُّ  بَح، واملسلم حتَ ذْ ي ويَ )، فيسمِّ يَانِهِ أَحْ
الً أم امرأةً، كبرياً  جُ ذبيحتُه سواء كان رَ

م. َر الدَّ ى وأهنْ مَّ أم صغرياً يعقل إذا سَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 

[(٤٢٣/١١)
  

َأْكُل َبَقَرٍة َمْذُبوَحٍة ال ُيْعَلُم َذاِبُحَها

لٌ وجد شاةً أو ) ٣٩٦ جُ السؤال: رَ
ها، وطاهرةٌ  ابحُ مُ ذَ علَ رةً مذبوحةً ال يُ قَ بَ

لُ أو ال؟ ؛ هل تُؤكَ يْتَةٌ أو مَ
ار  الـدَّ كانـت  إن  ـل  تُؤكَ اجلواب: 
دار إسـالم. هكـذا رأيتُـه منقـوالً عن 
(الواقعات). وظاهر كالم قايض خان 

فيده. واهللا أعلم.     طَة يُ يف كتاب اللُّقَ
[فتاو التمرتايش (ص٦٥٠)]

  

َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسالِميِّ باِهلْنِد بَشْأِن 
ْبِح بَأْنواِعِه وُصَوِرِه اَحلِديَثِة  الذَّ

جاء فيه ما ييل:) ٣٩٧
ابح، وهي  ١- تشرتط األهليَّة يف الذَّ
كان  ومميِّزاً -إذا  بالغاً  عاقالً،  يكون  أن 

صبيا- مسلامً أو كتابيا.
٢- املـراد من الكتابـيِّ من عندهم 
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قه القرآن، واليهود  كتابٌ سامويٌّ يُصدِّ
والنصار أهل الكتاب يف هذا العرص.

ي نفسه اليوم هيوديا أو  ٣- من يُسمِّ
ِلُّ ذبيحته إالَّ  نرصانيا يعترب كتابيا، وحتَ

نْكِراً هللا. داً ومُ لْحِ ن بكونه مُ تيقَّ أن يُ
سواء   ، ياينِ القادْ ذبيحة  ِلُّ  حتَ ال   -٤

يا. يا أو الهورِ دِ ـمَ ي نفسه أحْ يُسمِّ
زم تواجد حقيقةٍ رشعيَّةٍ  ٥- من الالَّ
أم  مسلامً  ابـح  الذَّ أكان  سـواء  بْح،  للذَّ
لُّ صورةٍ هيلك فيها احليوان  كتابيا، فكُ
ال  بحيث  املاكينة  بواسطة  أو  مبارشة، 
فال  رشعيا،  بْحاً  ذَ ذلك  اعتبار  يمكن 
؛  ِلُّ ى احليوان اهلالك ذبيحة وال حيَ يُسمَّ
مثـل أن هيلك إن كان مقـدوراً عليـه 
بإطالق الرصاص، أو بإحراق موضع 
بْح بالتيَّـار الكهربائـي، أو إخـراج  الذَّ
ه بجـرح يف موضع آخر من جسده،  مِ دَ

أو غري ذلك من الصور.
[قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 
باهلند (ص١٠٤) (رقم: ٧/٢/٣٢)] 

  

ة ِعْنَد َذْبِح اَحلْيواِن َعَالَمُة اَحلياِة اُملْسَتِقرَّ

السـؤال: إجابـةً للمشـروع ) ٣٩٨
جملس  لـدول  التقييس  لـهيئة  لـي  األَوَّ
التعاون لدول اخلليج العربيَّة، اخلاصِّ 
طبقـاً  احليـوان  بْـح  ذَ (اشرتاطـات  بـ 
ألحكام الرشيعـة اإلسالميَّـة) ووقوفاً 
عىل تعريف بعض املصطلحات املتعلِّقة

م  التكرُّ منكم  نرجو  املواصفات،  هبذه 
.بعرض السؤال التايل عىل هيئة الفتو

دٍ لـ (احلياة  دَّ ما هو اختيار ضابطٍ حمُ
نصوص  خالل  من  وذلك  ة)؟  املُستقرَّ
الفقهـاء الواردة فـي البحث املـرفـق، 
آنـف  املشـروع  فـي  مواصفـةٍ  العتامد 

الذكر.
ة  ا ملُستقـرَّ احليـاة  عالمـة  اجلواب: 
بانفجـار  أو  األطـراف،  بحركة  تكون 

بْح، واهللا تعاىل أعلم. م بعد الذَّ الدَّ
[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٤٤٣/٢٩)
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َتْذكيُة يمٍة أصاَبها املوُت 
وقد ُأْدِرَك فيها حياٌة

نَم والبَقَر ونحو ) ٣٩٩ السؤال: الغَ
ذلك إذا أصابه املوت، وأَتاه اإلنسان، 
هُ  حياتَ نٌ  تَيَقِّ مُ وهو  منه  شيئاً  يُذكِّي  هل 
لـم  وابِّ  الدَّ بعض  وأنَّ  ـه،  بْحِ ذَ حـني 
فهل  ذكاته؛  حني  ةٌ  حَ جارِ منه  ك  يتحرَّ
ها  مُ دَ لُّ عىل وجود احلياة، وعَ احلركة تَدُ
م احلياة، أم ال؟ فإنَّ غالب  دَ لُّ عىل عَ يدُ
ها  بْحِ ذَ عند  ابَّة  الدَّ حياةَ  قُ  قَّ يتَحَ النَّاس 
ا  إهنَّ فيقول:  ك؛  تتحرَّ ومل  ها  مِ دَ ة  وإراقَ
قيق  م األمحر الرَّ ميها. وهل الدَّ ْ يِّتةٌ فريَ مَ
فيها  أنَّ  عىل  لُّ  دُ يَ بْح  الذَّ حني  اجلاري 
اجلامد  األسود  م  والدَّ  ، ةً رَّ ستقِ مُ حياةً 
مُ املوت أم ال؟ وما أرادَ النَّبيُّ  القليل دَ
مُ اهللاِ  كِرَ اسْ ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: (مَ

لُوا)؟ كُ يهِ فَ لَ عَ
العاملـني،  ربِّ  هللا  احلمـد  اجلواب: 

يل  ىل  مل  ﴿خل  تعاىل:  اهللا  قال 
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم 

جه   ين  ىن  من  خن 
مه ىه يه جي  ﴾ [املائدة: ٣]، وقوله 
ما  إىل  عائدٌ   ﴾ جي   يه  ﴿ىه  تعالـى: 
ية،  دِّ َ قوذَة، واملُرتَ نِقة، واملَوْ م من املُنْخَ تقدَّ
ـة  عامَّ عند  بُـع  السَّ وأَكيلَـة  ة،  والنَّطيحَ
حنبل،  بن  وأمحد   ، افعيِّ كالشَّ لامء؛  العُ
وأيب حنيفة، وغريهم. فام أصابه قبل أن 

يموت أُبيح. 
مـن  كَّى  ذَ يُ فيام  لامء  العُ تنـازع  لكن 

ذلك: 
ال  وتُـه  مَ نَ  يقِّ تُ ما  قـال:  من  فمنهم 
، وروايةٍ عن أمحد.  ى؛ كقول مالكٍ يُذكَّ
عظَم  مُ يعيش  ما  يقول:  من  ومنهم 

كِّي.  اليوم ذُ
ومنهم من يقول: ما كانت فيه حياةٌ 
من  يقوله  من  يقوله  كام  ي؛  ذُكِّ ةٌ  رَّ ستقِ مُ

افعيِّ وأمحد.  أصحاب الشَّ
ثُـمَّ مـن هؤالء مـن يقـول: احليـاة 

بُوح.  ة ما يَزيد عىل حركة املذْ رَّ املُستقِ
ومنهم من يقول: ما يُمكن أن يزيد 
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عىل حياة املذبوح. 
كِّي  فذُ حيا  كان  إذا  أنَّه  حيح:  والصَّ
عتَربَ فـي ذلك حركة  لُه، وال يُ ـلَّ أَكْ حَ
ال  املذبـوح  كـات  ـرَ حَ فـإنَّ  مذبـوح؛ 
ظُم  تنضبط، بل فيها ما يَطُول زمانُه وتَعْ
كِرَ  ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ كتُه، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ رَ حَ
مُ   الدَّ رَ لُوا) فمتى جَ كُ يهِ فَ لَ مُ اهللاِ عَ اسْ
بِح وهو  الذي جيري من املذبوح الذي ذُ

لُه.  لَّ أَكْ يٌّ حَ حَ
قون بني دَم ما كان حيا  فرِّ والنَّاس يُ
ه  مُ د دَ ْمُ امليِّت جيَ يِّتاً؛ فإنَّ  ودَم ما كان مَ
م اهللا املَيْتَة؛ الحتقان  رَّ ؛ وهلذا حَ دُّ وَ ويَسْ
م  الدَّ منها    رَ جَ فإذا  فيها،  طوبات  الرُّ
ح  بـِ ذُ الذي  املذبـوح  مـن  خيرج  الذي 
ـن أنَّه  يقِّ لُـه، وإن تُ ـلَّ أَكْ يٌّ حَ وهـو حَ
؛  بْح ما فيه حياةٌ يموت؛ فإنَّ املقصود ذَ
ـن أنَّه يمـوت بعـد  يقِّ يٌّ وإن تُ فهـو حَ
؛ فعمر بن اخلطَّاب ريض اهللا عنه ساعةٍ

يا؛ جـازت  ـن أنَّه يَمـوت وكان حَ يَقَّ تَ
وصيَّته وصالته وعهوده. 

حابة  الصَّ من  واحدٍ  غري  أفتى  وقد 
بِها، نَ تْ بِذَ عَ صَ ا إذا مَ ريض اهللا عنهم بأهنَّ
لِها  جْ بِرِ تْ  ضَ كَ رَ أو  يْنها،  بعَ فَتْ  طَرَ أو 
أن  يرشطوا  ومل  لَّت،  حَ بْح  الذَّ بعد 
تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة
ألنَّ  حابة؛  الصَّ قاله  وهذا  املذبوح. 
ال  ليل  والدَّ احلياة،  علـى  دليلٌ  احلركة 
هذا  يوجد  لـم  إذا  يلزم  فال  ينعكس، 
يَّةً  ، بل قد تكون حَ يِّتةً منها أن تكون مَ
وإن مل يوجد منها مثل ذلك. واإلنسان 
نائـمٌ  وهـو  بَـح  فيُذْ نائـامً  يكـون  قـد 
ى عليـه  طَـرب، وكـذلك املُغمَ وال يضْ
ابَّـة  الدَّ وكذلك  طَرب،  يضْ وال  بَـح  ذْ يُ
طَرب  تضْ وال  بَح  فتُذْ يَّـةً  حَ تكون  قد 
 ، يَّةً حَ كانت  وإن  كة  احلَرَ عن  ها  فِ عْ لضَ
إالَّ  ْرج  خيَ ال  الذي  م  الدَّ خروج  ولكنَّ 
ليلٌ  دَ امليِّت  مُ  دَ هو  وليس  مذبوحٍ  من 

عىل احلياة، واهللا أعلم. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٣٦/٣٥- ٢٣٨)]
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ُبع ِحْشَوا وُذِبَحْت  شاٌة َأْخَرَج السَّ
ٌة وفيها َحياٌة ُمستِقرَّ

بُـع ) ٤٠٠ ج السَّ ـرَ السؤال: لـو أَخْ
ت وفيها  اة وأَبانَـها وذُبحَ ة(١) الشَّ وَ شْ حِ
ال؟  أم  لُها  أَكْ ِلُّ  حيَ هل  ؛  ةٌ ستقرَّ مُ حياةٌ 

ة؟  وما احلياة املُستقرِّ
املذكـورة،  ـاة  الشَّ ِـلُّ  حتَ اجلـواب: 
ف  تُعرَ املذكورة  فـي  ة  املُستقرِّ واحليـاة 

بصار واحلركة االختياريَّني. باإلِ
[فتاو الرميل (٢١٠/٥)] 

  
َأْكُل َما َلْم ُتَتَيقَّْن َذَكاُتُه

ذكـاة ) ٤٠١ تُـدرك  بامذا  السؤال: 
فقـد  حالالً؟  حلمها  ويكـون  البهيمـة 
ةً ذئب علـى إحد البهائـم  اعتد مرَّ
فاستخـرج  الفنـاء،  فـي  رعيها  أثنـاء 
أحشـاءهـا، ولكنِّـي أدركـتهـا حـيَّـة 
تُه: بضم احلاء وكرسها؛  وَ شْ ةُ البَطْنِ وحِ وَ شْ (١)  حُ
أمعاؤه. وقال األزهري والشافعي: مجيع ما يف 
العروس  تاج  الشحم.  عدا  ما  ةٌ  وَ شْ حِ البطن 

.(٤٣٢/٣٧)

بعض  ولكنَّ  ها،  حلمَ نا  لْ وأَكَ فذبحتُها 
جيـوز  وال   ، يْتةٌ مَ ا  إهنَّ يقولـون:  الناس 

لُها؛ فهل صحيح هذا أم ال؟ أَكْ
اجلواب: الدابَّـة أو البهيمـة حـينام 
دَّ  بُ ال  ا  أهنَّ فيه  يعرف  بعطب  تُصـاب 
وأن تؤول إىل املوت، فحينئذ إذا أدركها 
ة  ستقرَّ مُ حياةٌ  وفيها  اها،  وذكَّ صاحبها 
بْح  الذَّ عن  تنشأ  التي  احلركة  من  أكثر 
كـت احلركـة التي هـي حركة  بأن حترَّ
لْم  ة، فهنا كثري من أهل العِ ستقرَّ حياةٍ مُ
ت وفيها حياةٌ  بِحَ ا ذُ يروهنا حالالً، ألهنَّ
من  لْم  العِ أهل  من  أنَّ  وربَّام  ة،  ستقرَّ مُ
أصبحت  ا  ألهنَّ [تُباح]؛  ال  ا  أهنَّ  ير
أو  بَطْنها،  رَ  قِ بُ ا  أهنَّ دام  ما  امً  كْ حُ ميتةً 
يقيناً  تعيش  لن  ا  فإهنَّ هـا،  يدُ رِ وَ ع  قُطـِ
الذي  القـول  لكـن   ، يسـريةً ةً  مـدَّ إالَّ 
وفيها  أدركها  إن  أنَّه  هـو  العمل  عليه 
أكثر  وحركة  قة،  حمقَّ أو  ة،  رَّ ستقِ مُ حياةٌ 
اها علـى هذا  من حركة املذبوح، وذكَّ
وهي  اها  ذكَّ ألنَّه  حالل،  فهي  النمط، 
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ة.  ستقرَّ حيَّة فيها حياة مُ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٢٧/١٢)

  

َمقاِتـــُل اَحلْيـــواِن

ل ) ٤٠٢ قـاتـِ مَ هـي  السؤال: [مـا 
يوان؟] احلَ

املَقاتِلُ   : شدٍ رُ ابن  [قال]  اجلواب: 
: انقطاع النُّخاع؛ وهو  املُتَّفَق عليها مخسةٌ
لْب،  والصُّ بَة  قَ الرَّ ظْم  عَ يف  الذي  املُخُّ 
 ، املَـصـريِ ق  وخـَرْ داج،  األَوْ وقَـطْـع 

ماغ. ة، وانتشار الدِّ وَ شْ وانتشار احلِ
الذي فيه جيري  األَعىل  واملَصري هو 
الطعام والرشاب قبل أن يتغريَّ ويصري 

جيع. إىل حال الرَّ
جيع  الرَّ يكون  حيث  أسفلـه  ـا  وأمَّ
، والوجود يَشهدُ لذلك. تَلٍ قْ فليس بمَ

فعند  نُق؛  العُ قاق  انْدِ يف  واختُلِف 
البن  خالفاً  ؛  تَلٍ قْ بمَ ليس  القاسم  ابن 

شون. املاجِ

داج؛ فعـن ابن  وفـي انشقـاق األَوْ
. تَلٍ قْ م: ليس بمَ عبد احلَكَ

. تَلٌ قْ هَب وغريه: مَ وقال أَشْ
تنا إذا انقطع  وكذا اخلالف عند أئمَّ
اإلمـام  شيخنـا  وكان  طُـوالً،  املَصريُ 
انُ األمحر الذي  يقول: املَصريُ هو املُرصْ
[يقع معه البَلْع]. وزاد شيخنا القايض 
لْب من أصله].  رة: انقطاع [القَ يْدَ ابن حَ

كر لوضوحه.  ذْ قال: وإنَّام مل يُ
ة: قال شيخنا اإلمام:  وَ شْ وانتشار احلِ
ر. وعن غريه:  د الظَّهْ عَ قْ هو انقطاعٌ من مَ
هـو [إحصـار]  املصاريـن واختالفهـا 

واختالطُها.
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٨-٨٩)]

  

لَ ) ٤٠٣ ـيِّنـوا لنـا املَقاتـِ السؤال: بَ
انتثـارُ  هـو  وكيـف  عليهـا؟  املُـتَّـفَق 

ة؟ وَ شْ احلِ
انتثار  فهـي:  ل  املَقاتـِ ا  أمَّ اجلواب: 
املعروف-،  الصحيح  ة -علـى  وَ شْ احلِ



٦١

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

النُّخاع -وهـو  وقَطْع  ماغ،  الدِّ وانتثار 
وقَطْع  لـة-،  لْسِ السِّ فـي  الذي  املُـخُّ 

داج، وثَقْب املَصري األعىل. األَوْ
قِّ  وشَ ش،  رْ الكَ ثَقْب  يف  واختُلِف 
من  نُق  والعُ لْب  الصُّ رسْ  وكَ ني،  دَجَ الوَ

غري قَطْع النُّخاع.
ل  والصحيـح: أنَّه ليس مـن املَقاتـِ
مـن  ع  قُطـِ وإذا  النُّخاع،  ينقطـع  حتَّى 
؛ فالظَّاهر أنَّ البهيمة  النُّخاع يشءٌ يسريٌ

تُؤكَل.
ه: الفقهاء -ريض اهللا  ئِلَ بام نصُّ وسُ
ة من املَقاتِل؛  وَ شْ وا انتثار احلِ دُّ عنهم- عَ
وباالنتثار  تشتمل؟  ماذا  عىل  ة  وَ شْ فاحلِ
ا عليها  دَ ما معناها؟ فإنَّ البهيمة ربام عَ
بعـض  ج  ـرَ فَخَ نَهـا،  بَطْ تَح  ففَ بُـع  السَّ
مصارينهـا ساملـاً من الشقـوق بحيث 
ومعاجلتها  لْد  اجلِ وخياطة  دُّه  رَ يمكن 
خرج  وربام  ذلك،  أراد  ملن  أ  تَربْ حتَّى 
ث، خياف  وْ املُرصان مثقوباً يسيل منه الرَّ

.عليها املوت أكثر من األُخر
 ة تشمل مـا احتو وَ شْ فأجاب: احلِ

ئـة،  والرِّ عـاء،  األَمْ مـن  البَطْـن  عليـه 
ـلْـب  نـوق(١) والقْ ـرْ ،  والغُ والطِّـحـالِ

لَـى. والكُ
ش فليس من املَقاتِل عىل  رْ ا الكَ وأمَّ

الصحيح.
بُع بَطْن الشاة أو غريها،  وإذا فتح السَّ
دَّ يف  يطَ ورُ وخرج من مُرصاهنا يشءٌ فخِ
تل. قْ قٍّ فيه، فليس بمَ ف من غري شَ اجلَوْ
ث، رْ ان الذي فيه الفَ ا ثَقْب املُرصْ وأمَّ

تل عىل الصحيح. قْ فليس بمَ
م: وأجاب يف املعنى املتقدِّ

ـوة: ما حـواه البَطْـن،  شْ املـراد باحلِ
بِد  ئة والكَ فيدخل يف هذا: األمعاء والرِّ
لْب وغريها. وانتثارها: انقطاعها،  والقَ
د  ا جمرَّ وانفصال بعضها عن بعض. وأمَّ

. بها فالراجح أنَّه ال يرضُّ قْ ثَ
رين اخلالف وقد حكى بعض املتأخِّ

(١) مل يظهــر لنا املــراد من هذه الكلمــة يف هذا 
رنوق طائر مائي، طويل  املوضع؛ حيث إن الغُ
الســاق، أبيض مجيل. وال وجه لذكره هنا  يف 
هذا الســياق؛ ومل نجدهــا يف مصادر املذهب 

املالكي عند بيان ما تشتمل عليه احلشوة.
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وقع  كام   ، ىلَ والكُ لْب  القَ انشقاق  يف 
ق  زْ د وشيخه ابن رِ شْ اخلالف بني ابن رُ

ش.  رْ يف ثَقْب الكَ
لِّه: اجلواز. والراجح يف ذلك كُ

عن  عبارة  فهو  األعىل  املَصري  ا  وأمَّ
فيه  حدث  فإن  منها،  ب  قَرُ وما  ة  دَ املَعِ
انقطاعٌ أو انخراق ينقطع به الغذاء فهو 
باً يسرياً  قْ تَلٌ عىل املشهور، وإن كان ثَ قْ مَ
جواز  فالراجح  به،  الغذاء  ينقطع  ال 

األَكْل.
. ب النُّخاع ال يرضُّ ْ ورضَ

قاتِله وأصاهبا ما خياف  وفيام مل تنفذ مَ
عىل البهيمة منه املوت ثالثة أقوال:

ق بني  ـرْ نْعـه. والفَ ـل ومَ جـواز األَكْ
ظَنَّ فال  كَّ يف موهتا فيجوز، أو يُ أن يُشَ

. جيوز. والظاهر: جواز األَكْل مطلقاً
يُطعمه  فـال  خـالف  فيـه  مـا  لُّ  وكُ
اإلنسان أحداً، فقرياً أو غريه، إالَّ بعد 

التَّبْيني. 
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٤-١٣٦)]

  

ـراج ) ٤٠٤ لَ ابـن السِّ ئـِ السؤال: سُ
عن املَقاتِل يف البهيمة كم عددها؟ وما 

هي؟
ل: انتشـار الدمـاغ،  اجلواب: املَـقاتـِ
يف  األبيض  املُخُّ  -وهو  النُّخاع  وقَطْع 
وثَقْب  داج،  األَوْ وقَطْع  لْسلة]،  [السِّ
ة وما قرب دَ املصري األعلـى -وهو املَعِ
ة -وهي ما حواه  وَ شْ منها-، وانتثار احلِ
د  بـِ لْيـة والكَ عـاء والكُ البَطْـن مـن األَمْ

لْب وغري ذلك-. ئَة والقَ والرِّ
بها [وانشقاقها] من  قْ تُلِف يف ثَ واخْ
غري انتثار وال قَطْع، والصحيح جواز 

األَكْل.
ني  دَجَ الوَ انشقاق  يف  أيضاً  تُلِف  واخْ
ق  نـُ العُ اندقـاق  وفـي  قَطْع،  غـري  مـن 
لْسلة مـن غـري قَطْـع. والصحيـح  والسِّ
ويف  ل،  األَكْ عدم  ني  دَجَ الوَ انشقاق  يف 
قَطْع  غري  من  لْسلة  والسِّ نُق  العُ اندقاق 
النُّخاع جواز األَكْل.                                                               
[املعيار املعرب للونرشييس (١٠/٢)]
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َكاِة يف َمْنُفوِذ املََقاِتِل َعَمُل الذَّ

أبو ) ٤٠٥ األستـاذ  لَ  ئـِ سُ السؤال: 
كاة يف  : هل تعمل الذَّ ج بن لُبٍّ سعيد فَرَ
ة  نْفـوذَ مَ ت  دَ جِ فوُ يَت،  كِّ ذُ إذا  نِقة  املُنْخَ
الدمـاغ  انتثـار  معنـى  ومـا  ل؟  املَقـاتـِ
ب  وة والقَصَ شْ وة؟ وما هـي احلِ شْ واحلِ
واألمعاء؟ وما معنى قول العُلامء: املَقاتِل 
فيهـا؟  القَلْب  يذكـروا  ولـم  خـمسة، 
واملشاهد أنَّه أرسع موتاً إذا أُصيب من 
وجه  ة، وما  يَ الَ والرِّ الكُ وكذلك  غريه، 
ني، وإىل حيث  دَجَ قِّ الوَ اختالفهم يف شَ
ينتهي املَصري األعلـى؟ وبامذا يتميَّز من 
د يف املشقوقة  شْ رَ ابن رُ كَ األسفل؟ وما ذَ
ار  ش عن ابن [رزق] من بيع اجلزَّ رْ الكَ
ار؟  ؛ ما وجـه [تبيني] اجلـزَّ هلـا إذا بنيَّ
ضُّ  وكيف يكون لفظ التبيني؟ وهل رَ
طْعِه؟ أو الثقب اليسري فيـه  النُّخاع كقَ

كالقَطْع؟
ـا املنفـوذ املقاتـل مـن  اجلواب: أمَّ

تلك األسباب املذكورة فـي اآلية؛ فقد 
وخارج  لْم  العِ وأهل  املذهب  اختلف 
كاة فيه عىل قولني:  املذهب يف إعامل الذَّ
بُع  ق السَّ ْرِ نة) يف الشاة خيَ فقال يف (املدوَّ
ا  ؛ ألهنَّ لُ كَ قُّ أمعاءها: ال تُوْ بَطْنها، أو يَشُ
يَ  وِ . قالـوا: وقد رُ ق علـى حالٍ لْحَ ال تُ
ا تُوكَل وإن انتثرت  عن ابن القاسم أهنَّ
وة. وهبذا املذهب كان يُفتي كثريٌ  شْ احلِ
بابـة وابن  من فقهـاء األندلس؛ كابن لُ
خالد وغريمها؛ بناءً عىل أنَّ قوله تعاىل 
يف اآلية  ﴿ ىه يه جي﴾ [املائـدة: ٣]. 

استثناءٌ متَّصل.
املُخُّ  ينتثر  أن  الدماغ:  انتثار  ومعنى 
يشء  عنه  ويربز  فاق(١)  الصِّ فـي  الذي 

منفصالً عنه.
يها الناس  ومعنى احلشوة التي يُسمِّ
اهنا من  ارة، وأصلها يف جوف مُرصْ وَّ الدَّ
األثفال، ومعنى انتثارها: خروج تلك 
ان أو  طْع يشءٍ من تلك املُرصْ األثفال بقَ

الظاهر.  اجللد  حتــت  الباطن  اجللد  فاق:  الصِّ  (١)
املعجم الوسيط (٥١٧/١).
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زُ عنه ما  قَّ الفاحش الذي يَربُ ه الشَّ قِّ بشَ
وة، وقيـل: انتثارها عبـارة  شْ فيه من احلِ
ارة من البَطْـن، وعـن  وَّ عـن خروج الدَّ

قِّ البَطْن. حملِّها من اجلوف بشَ
ا  بأهنَّ قائله  عىل  القول  هذا  دَّ  رُ وقد 
ها  دَّ طْع وحياول رَ قد تربز ساملة من القَ

اط عليها ويعيش صاحبها. وخيُ
ب واألمعـاء: وذلك  صَ ومعنـى القَ
وة شْ  احلِ وَ ف سِ ان اجلَوْ عبارة عن مُرصْ

املذكورة.
وا  ا كالمهم يف املَقاتِل ولـم يعدُّ وأمَّ
هـذا  فـي  وقع  كان  فقد  معها؛  لْب  القَ
كالمٌ فيام سلف، وانفصل البحث فيه 
عىل أنَّه من املَقاتِل، وأنَّه داخل باملعنى 
ألنَّ  احلُلْقوم؛  وقَطْع  داج  األَوْ ي  فَرْ يف 
حملِّ  قَطْع  عن  عبارة  كالمهم  يف  ذلك 
ر  لِمَ أنَّ حملَّها أيضاً املَنْحَ كاة، وقد عُ الذَّ
إالَّ  تالً  قْ مَ ر  املَنْحَ كان  ومـا  ـر،  نْحَ يُ فيام 
لْب كذلك،  ر إلـى القَ لوصول آلة النَّحْ
بْـح سـواء. واكتفوا فـي العبـارة  والذَّ
ر ومها سـواء. ر املَنْحَ بَـح عـن ذِكْ باملَذْ

لْب؛  القَ معنى  يف  يَة  والرِّ لْيتان  والكُ
ف.  لالتِّصال به يف اجلَوْ

ني  دَجَ قِّ الوَ واالختالف الذي يف شَ
ة انبنى علـى شهادة  وَ شْ من مَصـريِ احلِ
والصحيح  ال؟  أم  ويصـحُّ  يلتئم  هـل 
فيام قالوا إنَّه يلتئم ويعيش احليوان بعد 
طْع واالنتثار جـملة،  ذلك، بخالف القَ

. فإنَّه ال يلتئم أصالً
ذ الطعام  نْفَ واملَصري األعلـى: هو مَ
والرشاب، وهـو املَـريء الـذي حتـت 
ـَدة،  احلُلْقـوم، وينتهـي إلـى رأس املَعِ
املَصريِ  بخالف  تَل،  قْ مَ أنَّه  خالف  وال 
األسفل، فإنَّ فيه اختالفا بني الفقهاء، 
ووجه وجوب البيان أنَّ البهيمة حينئذٍ 
وبيع  لِّـيَّة،  احلِ جهة  من  عيبةً  مَ تكون 
عُ  رِ يَ قد  ألنَّه  البيان؛  فيه  جيب  املَعيب 

لَه. بعض الناس فال يريد أَكْ
ق  لْحَ : هل يُ ويف رضِّ النُّخاع خالفٌ
طْعه أم ال؟ والصحيح أنْ ال؛ فإنَّه قد  بقَ
أ، إالَّ أن يعرتيه فسادٌ بحيث يكون  يَربْ
ه، فحينئـذٍ  ـرِّ قَ لِـه عن مَ ـدََّّ من فَصْ ال بُ
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ه، إالَّ  ضِّ بُه يف معنى رَ قْ تالً، وثَ قْ يكون مَ
تلٌ  قْ أن ينفصل منه يشءٌ من ذلك، فإنَّه مَ
تَلٌ  قْ علـى الصحيح، والذي هو منه مَ

ل بعضه من بعض. باتِّفاق قَطْعِه بفَصْ
[املعيار املعرب للونرشييس (١١/٢- ١٢)]

  
َتْذِكيُة اَحلْيَواِن املَْيُؤوِس ِمْن َحَياِتِه

عـن ) ٤٠٦ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
دِّ  حَ إلـى  وصارت  ت  قِرَ عُ إذا  البهيمة 
هـل  فيها؛  املـوت  آثـار  وتَبنيَّ  املوت، 

لُها؟ جيوزُ أَكْ
إذا   :- َّ يلَ عَ -وأَمْىل  اكتُبْ  اجلواب: 
فَت  وطَرَ بِها،  نَ بِذَ عَت(١)  صَ فَمَ يَت  كِّ ذُ

لِها. ها؛ فال بأس بأَكْ مُ يْنِها، وسال دَ بِعَ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا (٨٧٣/٣)]

  
ـلَـفُ ) ٤٠٧ ـعْ يُ وجٌ  ـرُّ فَ السـؤال: 

 ، لْفِ قَ فـي حـني العَ تَنـَ ، فاخْ بالعَجنيِ
الدابَّة  تِ  عَ صَ ومَ والرضب،  التحريك   : عُ املَصْ   (١)
، ورضبت به.  وٍ دْ كته من غري عَ بِها: أي حرَّ نَ بذَ

انظر: تاج العروس (٢٠١/٢٢).

تان من  ك منه إالَّ ريشَ رَّ بِح ولـم يتحَ فذُ
ه؟ مُ ف جناحه، وسال دَ طَرَ

وج ال يُؤكَل.  رُّ اجلواب: الفَ
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٢)]

  
السؤال: جـوابكـم الشافـي ) ٤٠٨

: ﴿ىه يه جي ﴾؛ فـي قوله جلَّ وعزَّ
نْفَصل؟ وما ، أو مُ  هل االستثناء متَّصلٌ

احلكم فـي املأيوسـة هـل تعمـل فيهـا 
كاة أم ال؟ الذَّ

املسألـة  ـا  أمَّ هللا،  احلمـد  اجلواب: 
تُلِف يف االستثناء يف اآلية  : فاخْ األُوىلَ
الكريمة، هل هو متَّصل، أو منفصل؟ 
فمـن ذهب إلـى اتِّصالـه أجـاز ذكـاة 
نِقة وأخواهتا، وإن صارت البهيمة  املُنْخَ
بام أصاهبا من ذلك إلـى حـال اإلياس 
تَـل،  قْ مـن حياهتـا مـا لـم ينفـذ لـها مَ
وروايته  القاسم،  ابن  مذهب  وهذا 
املشهور.  وهو  وغريها،  (املدونة)  يف 
ِزْ ذكاهتا،  ومن ذهب إىل انفصاله، مل جيُ
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فتصري بذلك مأيوساً منها، وإن مل ينفذ 
تَل، وهي روايـة أشهـب وابن  قْ لـها مَ
عبد احلكم، وقاله ابن املاجشون. ويف 
هذا جواب ما سألتم عنه من املأيوس 

منها.
[نوازل باز النوازل للسجلاميس 
[(٣٥٩/١-٣٦١ )

  
كَّى ) ٤٠٩ السؤال: هـل يُؤكَـل املُذَ

املَيؤوس من حياته؟
اجلواب: يُؤكَل وإن آيَس من حياته 
قاتِل،  ذْ مَ نْفَ ، أو رضبةٍ مل تُ بسبب مرضٍ
ذْ  نْفَ تُ ولـم  بلٍ  جَ ق  شاهِ من   َّترد أو 
نحو  أو  فانتفخ،  باً  شْ عُ أَكَل  أو  قاتِله،  مَ

ذلك.  
[فتاو الكفوري (ص١٠٧)]  

  

دِيـكٌ ) ٤١٠ قَ  ـنـِ خُ لـو  السـؤال: 
أم  يُؤكَل  فهل  بِح؛  وذُ بعجنيٍ   - -مثالً

ال؟

ذ  نْفِ ن أنَّ العجني مل يُ اجلواب: إن تيقَّ
قول  من  يأيت  ملا  أُكِل؛  قاتِله  مَ من  شيئاً 
نْ  مِ أيِسَ  وإنْ  كَّى  املُذَ «وأُكِلَ  (خ)(١): 

.« حياتِهِ
[فتاو الكفوري (ص١٠٣-١٠٤)]

  

السؤال: ما قولُكم فـي شاةٍ ) ٤١١
حياهتا  من  وأُيِس  كثرياً،  جيناً  عَ لَت  أَكَ
 ، بٍ خْ ها كثرياً بال شَ ت، وسال دَمُ بِحَ فذُ
ها؛  ها، وبعض وَدَجِ تفُ وال حركةٍ إالَّ كَ
فهل  يَت؛  مِ فرُ يِّتةٌ  مَ ا  بأهنَّ لٌ  جُ رَ فأفتى 

أخطأ وعليه قيمتها؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

دٍ رسول اهللا.  عىل سيِّدنا حممَّ
قيمتها  وعليه  فتواه،  يف  أخطأ  نعم 
فغارٌّ  وإالَّ  يَها،  مْ رَ تَوىلَّ  أو  انتصب  إن 
ر،  جَ زْ ويُ فيه،  ضامن  ال  قوليا  غروراً 
أُدِّب؛  لْم  بالعِ اشتغالٌ  له  م  يتقدَّ مل  وإن 

(١)  أي: خليل بن إسحاق املالكي، صاحب (خمترص 
خليل).
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بِّه يف األَكْل  ففي (رشح املجموع): وشُ
خْب يف  يَالنه بغريه) أي الشَّ فقال: (كسَ
حيـح  حيـح، واملراد بالصَّ احليوان الصَّ
بْه  نِه املرض، ال الذي مل يُصِ الذي مل يُضْ

مرضٌ اهـ.
وذكـاةُ   :( اخلـرشـيِّ وفـي (كـبـري 
- راخ -مثالً ى(١)، والبالعة من الفِ مَ البَشْ

والواقعة  املحروقة  بخالف   ، صحيحةٌ
يف املاء اهـ.

أو  باً  شْ عُ ـل  أَكَ أو  وفـي (صغريه): 
كَل  ؤْ يُ ملـا  مثاالً  ه  ـرَ كَ ذَ فانتفخ.  نحـوه 
كاة، وعبارة (املجموع): وأَكل ما  بالذَّ
ومـا  نِقة  املُنْخَ ولـو   ، قاتِلُهُ مَ ذْ  نْفَ تُ لـم 
كاة  معهـا، أو مريضـاً أُيِسَ [منـه] بالذَّ
بٍ  خْ بشَ ه  مُ دَ سال  أو  قويا،  ك  حترَّ إن 

حيح اهـ.  كغريه يف الصَّ
فَـة: واملصابة بأمـرٍ  رَ وعبـارة ابن عَ
هـا غالـباً  يْشَ ، وال مانـعٍ عَ غـري مرضٍ
تَلها  قْ مَ ذ  أُنْفِ بام  واملصابة   ، كصحيحةٍ
ة من الطعام. انظر: املعجم  مَ مى: أي املُتْخَ (١)  البَشْ

الوسيط (٥٩/١).

 . قٌ فيها طُرُ
 . : ذكاهتا لغوٌ اتِّفاقاً الباجيُّ

ج  رَّ د: هذا املنصوص، ويتَخَ شْ ابن رُ
اعتبارها من سامع أيب زيدٍ ابنَ القاسم؛ 
قاتِله  ـذ مَ فِ ز علـى من أُنـْ هَ قيـل: من أَجْ
واب  ل فقط، والصَّ غريه، ويعاقب األوَّ

نون وعيسى عنه عكسه.  حْ رواية سُ
بموضع  إنفاذها  كان  إن   : اللَّخميُّ
وإالَّ  ل،  تُؤكَ لـم  داجَ  األوْ   فَرَ كاة  الذَّ

فقوالن. 
ة وما معها ما أصابه  قوذَ ثمَّ قال: واملَوْ
قـوطٍ ألسفـل، أو  ، أو سُ بٍ ْ طْلَـق رضَ مُ
ـا  ـيَـت حياهتُ جِ ؛ إن رُ ، أو عـقـرٍ نَـطْـحٍ
ت مقاتِلُها فكام  ذَ فِ ، وإن أُنـْ فكصحيحةٍ
كَّ  شُ أو  ا  حياهتُ تْ  أُيِسَ فإن  وإالَّ   ، رَّ مَ
تُها  مَ رْ وحُ  ، كمريضةٍ لِّها  حِ ففي  فيها؛ 

كَّ فيها. اهـ. ثالثُها إن شُ
لّيش (١٨٥/١- ١٨٦)]  [فتاو ابن عِ
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َتْذِكيُة اَحليواِن اَملِريِض
 الِذي َشاَرَف َعَلى املَْوِت

عـن ) ٤١٢ بكر  أبو  ئِلَ  سُ السؤال: 
علـى  ف  َ فأرشْ ضَ  رِ فمَ  ، أْنٌ ضَ له  لٍ  جُ رَ
م، ومل  بَحه فسالَ منه قليل الدَّ املوت، فذَ
يهِ؟  دَجَ روق وَ ك منه إالَّ قليلٌ من عُ يتحرَّ
ل، وقـد فعلـت مثـل  اجلواب: يُؤكَ
نا حركة  ، فاعترب أصحابُ لْتُ ة فأَكَ هذا مرَّ
ألنَّ  م؛  الدَّ سيالن  ال  بْح  الذَّ بعد  الشاة 

م. بَح وال يسيل منها الدَّ الشاة ربَّام تُذْ
[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص٤٦٩-٤٧٠)]

  

احلميد ) ٤١٣ [عبدُ  ئِلَ  سُ السؤال: 
ـلُ  الصائـغ] ... عـن شاةٍ مريضةٍ تأْكُ
تْ أيَّاماً، فخاف عليها  شَ د، وربَّام مَ قُ رْ وتَ
ا  إهنَّ فقال:  ار  اجلزَّ فجاء  املوت،  ا  أرباهبُ
ار  هـا، فأمسكهـا اجلـزَّ قِ مَ علـى آخر رَ
خملوطٌ  مٌ  دَ منها   فجر ا،  هبُّ رَ ها  بَحَ وذَ
، فخاف  لةً كٌ مجُ رُّ بامءٍ، ومل يظهر منها حتَ

كت يف  ار: حترَّ ا من ذلك، فقال اجلزَّ رهبُّ
، األشبه أنَّه  طٌ مُ السائل متوسِّ يدي والدَّ

قليل.
ها سالَ منها  لْخِ بعد سَ ها،  رَ نَحَ وملَّا 
ها بعد  كت يدُ ر، وحترَّ مٌ قليلٌ من املَنْحَ دَ
 . لْخ بوقتٍ يسريٍ بْح وقبل السَّ كامل الذَّ
دَ يف  جِ ت فوُ بِحَ وما تر يف الشاة ذُ
ه،  رُ عْ شَ ونَبَت  ه  قُ لْ خَ مَّ  تَ روفٌ  خَ بطنها 
روف  ه، واخلَ رُ عْ ه ومل ينبت شَ قُ لْ أو مل يتمَّ خَ
الَ  ؛ فهـل جيـوزُ أَكْـل السَّ الَ داخـل السَّ
املوجود فـي بطن النَّعْجة أو ال جيوز؟ 

وهو خيرج بخروج الولد.
ا املريضة فيُنظر إىل حني  اجلواب: أمَّ
ني؛ فإن كانت حيَّة  بْح ووضع السكِّ الذَّ

مل يُلتفت بعد ذلك إىل غريه. 
ل؛ ألنَّه بائنٌ من  الَ فال يُؤكَ ا السَّ وأمَّ

جة. النَّعْ
[املعيار املعرب للونرشييس (٢٨/٢)]

  

احلميد ) ٤١٤ [عبدُ  ئِلَ  سُ السؤال: 
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الصائغ]: ما اختيارك يف الشاة املريضة 
ك  تتحرَّ ولـم  ها  مُ دَ فسالَ  ت  بِحَ ذُ إذا 
، فقال  بْح بال شكٍّ وكانت حيَّة قبل الذَّ

م؟ الذابح: يدلُّ عليه سيالن الدَّ
فـي  حيَّة  كانت  إذا  الشاة  اجلواب: 
ها أو لـم  مُ بْح أُكِلَـت، سالَ دَ حال الذَّ
. هذا  كاة وقعت فـي حيَّةٍ ؛ إذ الذَّ لْ يَسِ

الذي يظهر يل.
[املعيار املعرب للونرشييس (٢٧/٢- ٢٨)]

  

َتْذِكَيُة اَحلْيَواِن الَِّذي ُيَخاُف َعَلْيِه 
املَْوُت ِبَسَبِب اَملَرِض

ل سيـدي أبـو ) ٤١٥ ئـِ السؤال: سُ
ضَ  رِ عبد اهللا بن [مرزوق] عن ثـورٍ مَ
من  قِطَعاً  قِطَعاً  صارينه  مَ يرمي  وصار 
تنفع  فهل  املوت؛  عليه  يف  وخِ ه،  رِ بُ دُ

كاة أم ال؟ فيه الذَّ
إن  الثور  يف  كاة  الذَّ تنفع  اجلواب: 

كان ما أصابه من املرض، واهللا أعلم.

[املعيار املعرب للونرشييس (١٩/٢)]

  
اِة الَِّتي ال ُيَراُد َأْكُلَها  َتْذِكَيُة الشَّ

ِبَسَبِب اَملَرِض 

السؤال: هـل جيـوزُ تذكيـةُ ) ٤١٦
لُها بسبب مرضٍ  راد أَكْ الشاة التي ال يُ
مـن  ذلك  فـي  سمعنا  ألنَّنا  غريه؟  أو 
هونا يف ضوء هذا  يقول: ال تُذكَّى، وجِّ

السؤال.
لْكـاً  مِ الشـاة  كانـت  إذا  اجلواب: 
لإلنسان وأصيبت بمرض وأَيِسَ منها، 
فال بـأس أن [يبيعها]؛ ألنَّه إذا أبقاهـا 
عليها  واإلنفاق  عليها،  اإلنفاق  لِّف  كُ
كانت  إذا  ـا  أمَّ منـه.  فائـدة  ال  ضائـعٌ 
دَ شاةً مريضةً  جَ لْكاً له؛ كام لو وَ ليست مِ
، فليس عليه منها يشء، فيرتكها،  يف الربِّ

ومتى أراد اهللا أن متوت ماتت.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤١٧/١١- ٤١٨)
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َذْبُح اَحلْيَواِن الَِّذي َتَحقََّق ُفْقُدُه ِللَحَياِة

بَـح ) ٤١٧ كـمُ من ذَ السؤال: ما حُ
قْدها للحياة، وسال  جاموسةً وحتقَّق فَ
ك  تتحرَّ مل  ولكنَّها   ، قاتِمٌ أسودُ  مٌ  دَ منها 

بْح وال بعده؟ ال قبل الذَّ
ك  تتحرَّ مل  التي  اجلاموسة  اجلواب: 
بْـح،  ك بعد الذَّ بْح، ولـم تتحرَّ قبل الذَّ

. يتةً ا كانت مَ تدلُّ الظواهر عىل أهنَّ
، حتلُّ ال  ا  فإهنَّ م  الدَّ منها  سال  ومهام 
م ـرَّ حَ وقـد   ، يتةٌ مَ ا  ألهنَّ ؛  رامٌ حَ لُهـا  وأَكْ
﴿خل تعالـى:  فقال  ؛  املَيتةِ لَ  أَكْ اهللا 

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 
مئ   زئ  رئ   

ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ 
ىت  نت  مت  زت  رت  يب  
ىف  يث  ىث  نث   مث  زث  يترث 
 .[٣ [املـائـدة:    ﴾ لك  اك  يق  ىق  يف 

وليست   ، يتةٌ مَ ا  ألهنَّ ؛  رامٌ حَ إذن  فهي 
من األصناف املستثناة.

[فتاو عبد احلليم حممود (٢٢٧/٢)]

  
َكاِة ُهروُب الَبِهيَمِة َبْعَد َقْطِع َمَحلِّ الذَّ

بْح ) ٤١٨ عَ شاةً للذَّ جَ السؤال: أَضْ
بَتْه وقامت  لَ كاة، فغَ قَطَع بعض حملِّ الذَّ فَ
ز عليها؛  هَ ، فقبضها بعد ذلك وأَجْ هاربةً
ر  يُعذَ أو  املذكور،  الرتاخي  ه  يرضُّ هل 

فيه؟
الشـاةَ  ـع  جِ املُضْ مسألـة  اجلـواب: 
يِه  رْ بْح فتغلبه وتقـوم هاربـةًً بعـد فَ للذَّ
كاة فيحبسها بعد ذلك،  بعض حملِّ الذَّ
هز عليها؛ فقـد جعلهـا الشيـخ أبو  وجيُ
إسحـاق التونيس حمـلَّ نَظَـر، إن كانت 
مسافة هروهبا قريبة. وجزم الشيخ أبو 
ه  ألنـَّ قـال:  لِهـا،  بأَكْ العطَّـار  حفـص 
لِه،  م بأَكْ كَ ب، وحَ رْ معذور، ومل يقيِّده بقُ
وبيانِ بائِعِه ذلك، وكانت مسافة هروبه 
نحواً من ثالثامئة باع. واهللا تعاىل أعلم.
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[نوازل باز النوازل للسجلاميس 
[(٣٦٠/١-٣٦١)

  

ِبيَحِة َوِقَياُمَها َبْعَد  اْضِطراُب الذَّ
َقْطِع األْوَداِج

اضـطـربـت ) ٤١٩ [إذا  السـؤال: 
بْح حتَّى قامت من يـد  البهيمةُ عنـد الذَّ
داج، ثـمَّ  طَع بعض األَوْ ابِح، وقـد قَ الذَّ
ـز عليها؛ فهـل  هَ ها بعـد ساعـةٍ فأَجْ رَدَّ

؟] ِلُّ حتَ
بيحة. ِلُّ تلك الذَّ اجلواب: ال حتَ

[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٠)]

  

ِبيَحُة َوَلْم َتَتَحرَّك ُخُروج َدٍم َكِثٍري ِمَن الذَّ

ت فخرج ) ٤٢٠ بِحَ ةٌ ذُ السؤال: دابَّ
ك؟ مٌ كثريٌ ومل تتحرَّ منها دَ

اجلواب: إذا خرج منها الذي خيرج 
مُ  دَ هـو  العادة  فـي  املذبوح  احلَيِّ  من 
يلَ  وْ قَ أظهر  فـي  لُها  أَكْ ِلُّ  حيَ فإنَّه  ؛  احلَيِّ

لامء، واهللا تعاىل أعلم.  العُ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٣٥/٣٥)]

  

ضَ ) ٤٢١ ـرْ عَ ح  ذَبـَ مـن  السؤال: 
مَ  ، إالَّ أنَّ الدَّ ك منه عضوٌ رٍ فلم يتحرَّ قَ بَ
ابح،  شَّ ثياب الذَّ عجاً حتَّى رَ نْزَ خرج مُ
؛ فهل تُؤكَل  بيحة دَمٌ كثريٌ وسال من الذَّ

أم ال؟
اجلواب: إن كانت الذبيحة صحيحةً

ومل  ها  مُ دَ سال  إن  فتؤكَل  بْح  الذَّ عند 
ك، وإن كانت مريضةً فال يُكتفَى  تتحرَّ
كُض بِيَـدٍ  م حـتَّى تَرْ يَـالن الدَّ منها بسَ
ف  تَطْـرِ أو  َهـا،  نَب ذَ ك  رِّ حتُ أو   ، لٍ جْ رِ أو 

ها. لْقِ ها يف حَ سُ يْنها، أو جيري نَفَ بعَ
وسال  ت  بِحَ ذُ إذا  الشاة  يف  ئِلَ  وسُ

ك؟ ها، ومل تتحرَّ دمُ
فأجاب: إن كانت الشاة التي سال 
؛ فيُكتفـى فيهـا  هـا ليس هبا مـرضٌ دمُ
م، وإن كانت مريضـةً أو  يَـالن الـدَّ بسَ
ةً أو مـا أشبـه ذلك، فـال يُكتفَى  نِقَ نْخَ مُ
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دََّّ من التَّحريك.  م، وال بُ بالدَّ
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٣-١٣٤)]

  

السؤال: هـل يُكـتفـى فـي ) ٤٢٢
من  دَّ  بُ ال  أو  فقط،  م  الدَّ يْلُ  سَ ةِ  بيحَ الذَّ

كة؟ رَ ب واحلَ خْ الشَّ
م من غري  يْل الدَّ اجلواب: يُكتفَى سَ
، وإن كانت مريضةً  بٍ وال حركةٍ خْ شَ
حركةٌ  وكـذا   ، وٌ غْ لَ فيهـا  م  الدَّ يَالن  فسَ
 ، لٍ جْ دُّ يدٍ أو رِ وارتعاشٌ أو ارتعادٌ أو مَ
ـا  وأمَّ فيُعترب،  معاً  بْضٍ  وقَ دٍّ  مَ بخالفِ 
كالمهم  فـي  يقع  مل  ممَّا  احلركات  باقي 
لُ  النصُّ عىل كونه قويا أو ضعيفاً؛ فيُعمَ
م مع  يْلُ الدَّ فيه بقول أهل املعرفة. وسَ
خْب بمنزلة احلركة القويَّة يف كونه  الشَّ

يكفي يف املريضة.
نِها  واملراد بالصحيحة: التي لـم يُضْ

بْها] مرض.   ، ال التي [مل يُصِ املرضُ
[فتاو الكفوري (ص١٠٧)]

  

كاة يف املَْوقوَذة وَأَخواِتها َعَمُل الذَّ

ية ) ٤٢٣ دِّ َ واملُرتَ ة  قوذَ املَوْ السؤال: 
من  ا  وأَخواهتُ بُع  السَّ ةُ  وأَكيلَ ة  والنَّطيحَ

لُ أم ال؟ كَ ذوات األسباب، أَتُؤْ
ا  اجلواب: اختُلِفَ يف ذلك األثر؛ أمَّ
هؤالء،  بأَكْل  بأس  ال  فقال:  رَ  مَ عُ ابنُ 
ا؛  كاهتُ كَت ذَ رِ قاتِلُها إذا أُدْ ت مَ ذَ وإن نُفِ
تَثْن شيئـاً؛ لقـول اهللا تعالـى:  سْ فلـم يَ
﴿ىه يه جي  ﴾ [املائدة: ٣]، وبـه قـال 
املُسيِّب،  بن  عيد  وسَ  ، دٍ عْ سَ بن  اللَّيث 
وعبد   ، دِينارٍ بن  ومالك   ، زٍ مُ رْ هُ وابن 

. دِيُّ رْ اوَ رَ م، والدَّ العزيز بن حازِ
معنى   : القاسمِ وابن  مالك،  وقـال 
قـولـه تعـالـى: ﴿ىه يه جي  ﴾ من 
ا  قاتِلُه، وأمَّ ذ فيه مَ نْفُ غري هؤالء ممَّا مل تَ
حياهتا،  من  ة  واملَأْيوسَ املَقاتِل  ة  وذَ املَنْفُ
ةٌ  قَ لْحَ مُ وهي  كاة،  الذَّ فيها  لُ  مَ تَعْ فال 

كَت. رَّ ت وحتَ بِحَ باملَيتَةِ وإن ذُ
نون (ص٣٥٥-٣٥٦)] حْ [فتاو ابن سُ
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ـا ) ٤٢٤ نِقـة وأخواهتُ السؤال: املُنْخَ
؛ هـل  بلَغـاً ال تعيشُ بعـدهُ إذا بلَغَتْ مَ
ية يف البئر  دِّ َ كاة؟ ويف املُرتَ لُ فيها الذَّ تَعمَ

ر إذا مل يقدر عىل تذكيتها؟ أو النَّهْ
اجلواب: احلمد هللا ربِّ العاملني. 

 ، معـروفٌ نـزاعٌ  فيهـا  املسألة  هذه 
كت عنـد  ا إذا حترَّ وأظهـر األقـوال أهنَّ
هو  فهذا  أُكِلَت،  هـا  مُ دَ   رَ وجَ بْح  الذَّ
يـدلُّ  وعليـه  حابـة،  الصَّ عـن  املنقول 
؛ فإنَّ اهللا تعالـى قـال:  ةُ نَّ الكتاب والسُّ

يه  ﴿حن ﴾ إلــى قـولــه: ﴿ىه 
َرَ  أَهنْ ا  (مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبيُّ  وقال   ،﴾ جي  

 .( لْ كُ يهِ فَ لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ مَ وَ الدَّ
ولـم  ونحوها،  بئرٍ  يف  عَ  قَ وَ ما  ا  وأمَّ
ح حيث أَمكن؛  رَ ه فتُجْ بَحِ ذْ ل إىل مَ يُوصَ
ـل  فعَ يُ كام  ذها،  فَخِ فـي  الطَّعن  مثل 
عنـد  بذلك  وتُبـاح  ع،  املُمتَنـِ يـد  بالصَّ
لامء، إالَّ أن يكون أعان عىل  مجهور العُ
موهتا سببٌ آخر؛ مثل أن يكون رأسها 
غاطسـاً فـي املـاء؛ فتكـون قـد ماتت 

. واهللا  ق؛ فال تُباح حينئذٍ رَ ح والغَ باجلُرْ
أعلم.

[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٣٥/٣٥-٢٣٦)]
   

لَ األستـاذ أبـو ) ٤٢٥ ئـِ السؤال: سُ
نِقة وأخواهتا،  ار عن املُنْخَ عبد اهللا احلفَّ
وكذلـك  ش،  رْ الكَ قوقة  املَشْ وكذلك 

لِّها؟ يَت إىل اجلسد كُ ة إذا أُلْقِ دَ قْ العُ
اجلواب: وقفت عىل ما كتبت أعاله،

نِقـة وأخواهتـا لـها ثالثـة  هـذا واملُنْخَ
أحوال:

ـى  جَ قاتِلُها وتُرْ ذ مَ نْفَ األُولَـى: أالَّ تُ
كَّى وتُؤكَل باتِّفاق. حياهتا وتُذَ

قاتِلُها، فال  ذ مَ نْفَ احلالة الثانية: أن تُ
تُؤكَل.

قاتِلُها، لكن ذ مَ نْفَ احلالة الثالثة: أالَّ تُ
تعمل هل  فيختلف:  حياهتا،  من  أُيِسَ 

كاة أم ال؟  فيها الذَّ
اجلسد  جلهة  كَت  تُرِ إذا  ة  دَ قْ العُ ا  وأمَّ
لِهـا. والصحيـح مـن  فاختُلِف فـي أَكْ
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القولني جوازُ األَكْل. 
ش، فكذلك  ـرْ قوقـة الكَ ـا املَشْ وأمَّ
جواز  د  شْ رُ ابن  ح  وصحَّ فيها،  خيتلف 

لِها. أَكْ
[املعيار املعرب للونرشييس (٨/٢)]

  

ئِلَ سيدي علـي ) ٤٢٦  السؤال: سُ
ونحوه،  بحبل  نِقة  املُنْخَ عن  عثامن  ابن 
ىصَ تُذبح وهي ر وعَ جَ ة بحَ قوذَ وعن املَوْ

تعمـل  هـل  بْح،  الذَّ حني  احلياة  حمقَّقة 
كاة أم ال؟ فيها الذَّ

منفوذة  غـري  كانت  إن  اجلواب: 
علـى  كاة  الذَّ فيها  عملت  املقاتـل 

املشهور، واهللا تعاىل أعلم.
[املعيار املعرب للونرشييس (١٤/٢)]

  

لَ سيـدي عبد ) ٤٢٧ ئـِ السؤال: سُ
الشاة  أو  البقرة  عن  الوغلييس  الرمحن 
بَـلٍ فيصيبهـا مـا ال  إذا تـردَّت مـن جَ
فاً عند أهل املاشية، غري  رْ تعيش منـه عُ

ا ساملة املَقاتِل؛ هل يكون ذلك سبباً  أهنَّ
لتحريمها أم ال؟

ا  اجلواب: فيه خالف، واملشهور: أهنَّ
ت واقرتنت بذلك عالمة  بِحَ تُوكَل إذا ذُ
ك  رِّ لِها، أو حتُ جْ احلياة، مثل أن تركض برِ
ها،  سُ يْنِها، أو جيري نَفَ ف بعَ بَها، أو تَطْرِ نَ ذَ

واهللا تعاىل أعلم.
[املعيار املعرب للونرشييس (١٤/٢)]

  

يف ) ٤٢٨ كاةٌ  ذَ لُ  تَعمَ هل  السؤال: 
أم  معها،  وما  املَقاتِلِ  ةِ  املَنْفوذَ ة  قوذَ املَوْ

ال؟
ة -أي املرضوبـة  قـوذَ اجلواب: املَوْ
أو  بْلٍ  بحَ نِقة  واملُنْخَ ونحوه-،  رٍ  جَ بحَ
اقِطـة مـن  يـة -أي السَّ دِّ َ ـه، واملُرتَ بْهِ شِ
ة  بَلٍ وبِئْرٍ ونحوه-، والنَّطيحَ شاهق جَ
بعضها؛  بُع  السَّ لَ  أَكَ وما   ،أُخر من 
ولو   ، كِرَ ذُ ممَّا  يشءٍ  يف  كاة  الذَّ تعمل  ال 
ه  مُ دَ بَ  خَ شَ أو   ، ةً قويَّ حركةً  ك  رَّ حتَ
رها. كُ ذ بعض املَقاتِل التي نَذْ حيث أُنْفِ
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مـن ذلك  مـن  يشءٌ  أصاهبا  لو  ا  أمَّ
كاة، الذَّ فيها  لَت  مِ لعَ املَقاتِل  إنفاذ  غري 

.- ولو آيَسَ من حياهتا -كام مرَّ
ها؛ منهـا:  رُ ل التي سبق ذِكْ واملَقاتـِ
فَقار  يف  أبيض  خٌّ  مُ وهو  النُّخاع؛  قَطْع 
لَكِه، ر، بني فَ نُق والظَّهْ -بفتح الفاء- العُ

ماء؛  ماغ وأثر القلْب للدِّ لُ أثر الدِّ يوصِ
ئ املوت.  ه يُفاجِ ألنَّ قَطْعَ

ما  وهـو  مـاغ؛  الدِّ انتشـار  ومنها: 
ن.  هْ مة من الدُّ جُ ه اجلُمْ ـوزُ حتَ

اجلوف  من  ة  وَ شْ احلِ انتشار  ومنها: 
دِّها،  ر علـى رَ دِ قْ ه، بحيث ال يَ قِّ عند شَ
بِدٍ  كَ مـن  البَطْـن  حـواه  ما  ـلُّ  كُ وهي 

لْبٍ ونحوها. وطِحالٍ وقَ
األمعـاء  ق  ـرُّ فَ تَ هـا:  بنَرشْ واملـراد 
بعـد  األصليَّـة  هـا  مقارِّ عـن  الباطِنيَّة 
اتِّصاهلـا، ال خروجها مـن البَطْن مـع 
ألنَّه  املَقاتِل؛  مـن  ليس  فإنَّـه  اتِّصاهلا؛ 

ها فتعيش. دُّ يمكن رَ
إبانـة  أي:  دَج؛  الـوَ يُ  فَـرْ ومنها: 
غري  من  ه  قُّ شَ ـا  وأمَّ  ، بعضٍ من  بعضه 

؛ ففيـه  قَطْـعٍ وإبانَـة بعضه مـن بعضٍ
قوالن.

أعـاله؛  مـن  ان  املُرصْ بُ  ثَقْ ومنها: 
ـه، بخالف   قَطْعُ رَ قُـه، وأَحْ رْ أي: خَ

. تَلٍ قْ ه؛ فليس بمَ قِّ شَ
لْب،  القَ قُّ  وشَ ش،  رْ الكَ بُ  ثَقْ وكذا 
دون  أْس  الرَّ سري  وتَكْ بِد،  الكَ ومثله 

تَل. قْ ماغ ليس بمَ انتشار الدِّ
ضُّ  ورَ ماغ،  الدِّ خريطة  ق  رْ خَ وكذا 
رسْ  وكَ ر،  دْ الصَّ ظْم  عَ رسْ  وكَ  ، األُنْثَيَنيْ

 . تَلٍ قْ لْب ليس بمَ الصُّ
[فتاو الكفوري (ص١٠٨)]

  

شـاةٌ ) ٤٢٩ دَّت  تَـرَ لـو  السـؤال: 
قَّ  بَـلٍ أو غـريه، فانْـدَ - مـن جَ -مثـالً
ا  لَم أهنَّ عْ ها، أو أصاهبا من ذلك ما يُ نُقُ عُ
كاة  الذَّ فيها  لُ  تَعمَ فهل  معه؛  تعيش  ال 

كَل أم ال؟ وتُؤْ
كَل  كاة وتُؤْ ل فيها الذَّ مَ اجلواب: تَعْ
طَع نُخاعها؛  قْ ها؛ أي: إن مل يَ عْ نْخَ إن مل يَ
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ه فال. أي: فإن قَطَعَ
كاة احليوان الذي  ل فيه الذَّ مَ وممَّا تَعْ
سيم  رْ ـــة(١) البـِ لْفَ ـــل خِ نْتَفِخ من أَكْ يَ
- ويســقط، وحيصل اليأس من  -مثالً
شــيئاً  يبتلع  الذي  واحليــوان  حياته، 
ياته،  حَ من  يْــأَس  ويَ ه،  لْقِ حَ يف  ويقف 
كِر.  تَلِه ممَّا ذُ قْ صل له إنْفاذُ مَ حيث مل حيَ
[فتاو الكفوري (ص١٠٨-١٠٩)]

  

السؤال: الطيور أو احليوانات) ٤٣٠
ح  رْ التي تسقط من أعلـى وتُصاب بجُ
، تكـون حركتهـا أحيانـاً مثل  أو كَرسْ

السليمـة؛ فهل جيوزُ األَكْل منها؟
ها  بَحَ اجلواب: نعم، إذا أمسكها وذَ
لَّت، إذا سقطت احلاممة أو غريها من  حَ
بَلٍ الطيور املباحة من شجرةٍ أو من جَ

لَّت،  هـا وهي حيَّة حَ بَحَ وأمسكهـا وذَ

م،  يتهشَّ الذي  النبات  بعد  ينبتُ  نبتٌ   : ةُ فَ لْ اخلِ   (١)
الكثري.  الثمر  بعد  خيرجُ  ثمرٌ  الشجر:  لْفة  وخِ

حاح يف اللغة (١٨٣/١). الصِّ

رح. ولو كان فيها جُ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  
ُبِع إذا ُأْدِرَكْت فيها َحياٌة  َتْذكيُة َأِكيَلِة السَّ

شاةً) ٤٣١ افـرتس  بُـعٌ  سَ السؤال: 
هتـا،  وَ شْ هتا، وأبان حِ َ تَطع منها خارصِ فاقْ
ـرَ  وأهنْ صارينهـا،  مَ من  ا  جزءً وأخـرج 
كَت فيها حياةٌ عند  مَّ ذُكِّيت وأُدْرِ م، ثُ الدَّ

؟ غَلَّب التحريمُ ذكاهتا؛ فهل يُ
ِلُّ واحلالة هذه، واهللا  اجلواب: ال حتَ

أعلم.
[فتاو ابن الصالح (ص٤٧٤)]

  
ـةَ ) ٤٣٢ يلَ أَكـِ ـد  جَ وَ إذا  السـؤال: 

بيحة، الذَّ كاضطراب  تضطرب  بُع  السَّ
؟ ِلُّ ، فهل حتَ مٌ هـا، فخرج منها دَ بَحَ ثـمَّ ذَ
ب، فـإنَّ أَكِيلَـة  هَ ـا املَذْ اجلواب: أمَّ
ك حـركـةً  ـدهـا تتحـرَّ جَ بُـع إذا وَ السَّ
 ، ، مثل حركة املذبـوح أو أقـلَّ ضعيفةً
احلياة  مـن  ـدَّ  بُ ال  بـل   ، ِلُّ حتَ ال  ـا  فإهنَّ
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حركـة  علـى  تزيد  مـا  وهي  ة،  رَّ املُستقِ
ب لو قَطَع  هَ املذبوح، وكذلك عىل املَذْ
ولو  ِلَّ  حتَ مل  ا،  وهتَ شْ وحِ أمعاءها  بُع  السَّ
بقى هلا حركةٌ أكثر من حركة املذبوح؛ 
ا ال تبقى بعد هذا، ولكن  ن أهنَّ ألنَّه يتيقَّ
اختاره  الذي  املذهب  يف  اآلخر  القول 
شيخ اإلسالم رحـمه اهللا، وهو الذي 
تدلُّ عليه النصوص الرشعيَّة، أنَّ أَكِيلَة 
هتا،  وَ شْ بُع سواء قَطَع أمعاءها أو حِ السَّ
ولـو   ، حياةٌ وفيهـا  أدركهـا  إذا  ال،  أم 
ا ال تبقى معها، ثمَّ أتمَّ ذكاهتا  علمنا أهنَّ
، وسال منهـا  بْح الرشعيَّ هـا الذَّ بَحَ وذَ
من  يَالنه  بسَ العادة  جرت  الذي  مُ  الدَّ
ا حالل؛ ألنَّ اهللا تعالـى  بيحة، فإهنَّ الذَّ

جه   ين    ﴿ فقال:  أشياء  ة  عدَّ ر  كَ ذَ ملَّا 
أي  ٣]؛  [املـائـدة:   ﴾ جي  يه  ىه  مه 
متَّمتم ذكاته، وهو عامٌّ فيام فيه حركـة 
وتُه،  شْ طويلة أو قصرية، وما قُطِعَت حِ
أن  قبـل  اه  كَّ ذَ فإذا  كذلك،  ليس  وملـا 
لَّ ذلك. ومن أبلغ ما يُعْرف  يموت حَ
فقد   ، دَّ وَ واسْ مُ  الدَّ دَ  ـمُ جَ إذا  املَيتَة:  به 

ا قد ماتت.  جرت العادة أهنَّ
[الفتاو السعدية (ص ٥٩٩-٦٠٠)]

  

أغنامي ) ٤٣٣ كانت  بينام  السؤال: 
بُعٌ  سَ عليها   اعتد إذ  الربِّ  فـي  ى  ترعَ
واختطف إحداها، فلحقتُ به فوجدته 
قد كرس أحد أعضائها، ولكنها ما زالت 
يتُها، فهل جيوزُ األَكْل  كَّ ُت، فذَ حيَّة مل متَ

من حلمها أم ال؟
اجلواب: نعم جيوز األَكْل من حلمها 
ما دُمتَ أدركتها حيَّة؛ لقول اهللا تعاىل: 
يعني:   [٣ [املائدة:  مه﴾  جه   ﴿ين 

حـرامٌ عليكـم ﴿  ين جه  مه ىه يه 
من  ذكاتُـه  كَت  أُدْرِ فمـن   ،﴾ جي 
قـوذَة  واملَوْ نِقـة  واملُنْخَ بُـع  السَّ مأكـول 

ة فإنَّه يكون حالالً. ية والنَّطيحَ دِّ َ واملُرتَ
حلمها  مجيع  يعني  الشيخ:  فضيلة 
بُع  ع السَّ َ حاللٌ حتَّى اجلزء الذي قد رشَ

لِه؟ يف أَكْ
فأجاب رمحه اهللا تعاىل: حتَّى اجلزء 
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ا إذا كان  لِه، أمَّ بُع يف أَكْ ع السَّ َ الذي رشَ
لُه؛ ألنَّ  ِلُّ أَكْ ه فإنَّه ال حيَ بُع قد قَطَعَ السَّ

يْتَته. ما أُبني من حيٍّ فهو كمَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤١٧/١١)

  

َتْذِكَيُة الَبِهيَمِة ِإَذ ُأْدِرَكْت 
َبْعَدَغَرِقها يف املاِء

إذا ) ٤٣٤ والبقـر  اإلبـل  السؤال: 
ـتْ  كَ رِ أُدْ ـمَّ  ثُ  ، قَتْ رَ غَ ـمَّ  ثُ قِبت(١)،  رْ عُ
سٍ أو غريه؛ فهل  رْ ، وذلك يف عُ يَتْ كِّ فذُ

تؤكل؟
هبا  نِعَ  صُ ما  وليس  ل،  تُؤكَ اجلواب: 

يا معها.  ْ من املَقاتِل التي ال حتَ
[فتاو ابن أيب زيد القريواين (ص١٣٣)]

  

يـدٍ) ٤٣٥ ئِلَ ابنُ أبـي زَ السؤال: سُ

قُوهبَا. انظر: املعجم  رْ ابَّة؛ إذا قَطَع عَ قَبَ الدَّ رْ (١)  عَ
الوسيط (٥٩٦/٢).

كَت  رِ مَّ أُدْ بَها، ثُ قَ رْ عن البقر واإلبل إذا عَ
سٍ وغريه، هل  رْ يَت، وذلك فـي عُ كِّ وذُ

؟ لُ كَ تُؤْ

نِعَ هبا ما  ل، إالَّ إن صُ اجلواب: تُؤكَ
ْيَى معها. ذَ من املَقاتِل التي ال حيَ أَنْفَ

روايـةً  قـون  رْ زَ ابـن  نـقـل  قلـت: 
به  أفتى  كام  باجلواز  وقوالً  بالكراهة، 

الشيخ.
سٍ أو غـريه» ولـو  ـرْ قوله: «فـي عُ
العوائـد التي تكـون بني القبائـل، أو 
كِّي  ر، أو اخلُيَالء، وأَحفظ أنَّ ما ذُ خْ للفَ
لغري  لَّ  أُهِ ممَّا  أنَّه  ر  خْ للفَ أو  الفتن  فـي 
اجلاه،  م  سْ برَ حَ  بـِ ذُ ما  وكذلك  به،  اهللا 
ينـاهُ  قِ لَ مـن  فكان  ؛  ـيُّ مِ اللَّخْ ـهُ  هَ رِ وكَ
ى اهللا عليـه؛ فالصوابُ  مَّ يقـول: إذا سَ
لُـه، والقصـدُ بـه خـارجٌ عـن نيَّـة  أَكْ

كية.  التَّذْ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٩-٩٠)]
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يمٌة َوَقَعْت يف ماٍء فُذِبَحْت يف 
موِضِعها مثَّ ماتت فيه

وس ) ٤٣٦ ابَّـة كاجلامُ السؤال: الدَّ
بَحُ ويموتُ يف املاء؛  وغريه يف املاء، فيُذْ

؟ لُ هل يُؤكَ
 ،(١) وحٍ اجلواب: إذا كان اجلُرح غري مُ
ِلَّ  حيَ مل  املاء،  يف  احليوان  رأسُ  وغابَ 
احلاظِرُ  ه  مِ كْ حُ يف  اشرتك  هُ  فإنَّ ؛  لُهُ أكْ
بـن  يِّ  دِ لعَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  قال  كام   ، واملُبيحُ
ـالَ  بٌ فَ الَ بَكَ كـِ لْ الَـطَ كَ حاتم: (إِنْ خَ
 ، بِكَ لْ كَ ىلَ  عَ يْتَ  مَّ سَ امَ  إِنَّ إِنَّكَ  فَ ؛  لْ أْكُ تَ
يف  هُ  بدنُ كان  وإنْ   .( هِ ِ ريْ غَ ىلَ  عَ مِّ  تُسَ  ْ ملَ وَ
ذلك   َّ يرضُ مل  املاء  خارج  هُ  ورأسُ املاء 
ياً ففيه نزاعٌ  وحِ . وإنْ كان اجلُرحُ مُ شيئاً

 . وفٌ معرُ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٣٤/٣٥)]

  

فاعل  اسم  احلاء-  وكرس  امليم  -بضمِّ  مُوح:    (١)
ي:  وحِ الـمُ واجلرح  أرسع،  بمعنى  ى،  حَ أوْ من 
املرسع للموت. انظر: املطلع عىل أبواب املقنع 

(ص٣٨٥).

عَتْ هبيمةٌ يف ) ٤٣٧ قَ السؤال: لو وَ
ها، ثمَّ ماتت  بْحِ ع ذَ ضِ وْ ت بمَ بِحَ ماءٍ وذُ

يف املاء؛ فهل تُؤكَل أم ال؟
رأسها  عُ  فْ رَ نَ  كَ أَمْ ل؛  تُؤكَ اجلواب: 
من املاء أم ال، علـى املذهب؛ لوجود 
حياهتـا،  ق  حتقُّ مع  فيها  كاة  الذَّ حقيقة 
رضورة،  بغـري  ذلك  فِعْل  ه  ـرَ كْ يُ لكنَّه 

سواء كانت تعيش يف املاء أم ال.  
[فتاو الكفوري (ص١٠٣)]

* وانظر: فتو رقم (٦٨٦)
  

َأْكُل َمْثُقوَبِة الَكْرِش

ـلِ ) ٤٣٨ السـؤال: [مـا حكـم أَكْ
؟] شِ رْ ـةِ الكَ ثْقوبَ مَ

اختُلِفَ  مات):  دِّ (املُقَ يف  اجلواب: 
قٍ  زْ رِ ابن  فأفتى  ش؛  رْ الكَ املَثْقوبة  يف 
بعـدم  يس  دِ ـمْ حَ وابن  لِها،  أَكْ بجـواز 

يَّتها فيه.  لِها. انظر بقِ أَكْ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٨)]
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يـةٌ ) ٤٣٩ دِّ رتَ السؤال: نَطيحـةٌ أو مُ
ـت، وعالمـات احلياة هبـا؛ مثـل:  بِحَ ذُ
ومـا  ـل،  جْ الرِّ كْض  ورَ م،  الـدَّ يَالن  سَ
أو  ثْقوبـاً،  مَ هـا  شُ رْ كَ د  فيُوجَ أشبهـه، 
طْعٌ قليلٌ أو  قاتِلها قَ ـد فـي أحد مَ يُوجَ

لُها أم ال؟ ؛ هل جيوز أَكْ كثريٌ
ـلُ الشـاة التـي كـانت  اجلواب: أَكْ
ابن  قـول  علـى  جيوز  ش  رْ الكَ ثْقوبَة  مَ
الصحيح.  وهو   . دٍ شْ رُ ابن  شيخ  قٍ  زْ رِ
ال  لكن  زمانه،  يف  فيها  اخلالف  ووقع 

. بنيِّ يبيعها إالَّ بعد أن يُ
عليه  فاملعمول  ة؛  وَ شْ احلِ تِثار  انْ ا  وأمَّ

يف املذهب: أنَّه من املَقاتِل. 
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٢-١٣٣)]

  
َعْت َمَصاِريُنُه َذْبُح َثْوٍر َتَقطَّ

نون ) ٤٤٠ حْ سُ ابن  ئِلَ  سُ السؤال: 
فقال   ، راقِدٍ رٍ  وْ ثَ عىل  قَف  وَ لٍ  جُ رَ عن 
تُه  ر؟ فقال: أشبعْ ربُ الثَّوْ لصاحبه: ما خَ

ه،  بَحَ أَذْ أن  علـى  نِيه  بِعْ فقال:  عري.  الشَّ
قَطَّعَت  تَ قد  هو  فإذا  ه،  بَحَ فذَ ففعل؛ 

مصارينه. 
. اجلواب: أر بيعه جائزاً

لُه؟ قال: نعم. قيل له: أفيجوزُ أَكْ
تلـي  التـي  لَـى  فْ السُّ لعلَّهـا   : قلتُ
يا  لْ ا لو كانت املَصارين العُ ، وأمَّ شَ رْ الكَ

تُل.  قْ ا تَ التي جيري معها الطعام، فإهنَّ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٨)]

  

َتْذِكَيُة َنِطيَحٍة َمْخُروَقِة اُملْصَراِن

أبو ) ٤٤١ [األستاذ  ئِلَ  سُ السؤال: 
]  ... عـن نَطيحةٍ  سعيـد فـرج بـن لُبٍّ
ة، وقـع  ب املَعِـدَ خمروقـة املُرصان بقُـرْ

؟ اختالفٌ فيها بني ناسٍ
اجلواب: وقـفـتُ علـى املسـألـة، 
ق املَصريِ األعىل الذي  رْ واحلُكمُ أنَّ خَ
تَـلٌ  قْ مَ والرشاب  الطعـام   جمـر هو 
بي  هَ باتِّفاق املذهب، لكن اخلالف املَذْ
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كاة  لُ فيه الذَّ قاتِلُه هل تَعمَ ت مَ ذَ فيام أُنْفِ
ا ال تعمل فيه، وأنَّه  أم ال؟ فاملشهور أهنَّ
ابن  عـن  روي  وقد  املَيتَة،  كم  حُ فـي 
كان  وإن  كاة  بالذَّ يُؤكَل  أنَّه  القاسم: 

ة. وَ شْ منثور احلِ
لِـم مـن  وسبب اخلالف: ما قـد عُ

االحتامل فـي االستثناء الذي يف اآلية 
فذهب  ٣]؛  [املائدة:  جي﴾  يه   ﴿ ىه 

أنَّ  إلـى  كثريٌ من أهل املذهب واألكثر 
ت  ذَ أُنْفِ ما  يتناول  لـم  االستثناء  هذا 
وذهبـت  مـات.  فيام  هـو  إذ  قاتِلُـه؛  مَ
من  حياةٍ  ذات  لِّ  لكُ تناوله  إىل  مجاعةٌ 
يف  الراجح  وهذا  بعدها.  وما  نِقة  املُنْخَ
فـي  جاء  الذي  باألثر  واملفهوم  النظر 
عْب  الغنم التي كانت ترعاها جاريةٌ لكَ
تْها  بَحَ ، فأُصيبت منها شاةٌ فذَ ابن مالكٍ
لَها، وقد أضاف ابن  وأباح النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَكْ
يب هذا القول (للموطَّأ)، واختاره  رَ العَ
رين.  املتأخِّ من  وغريمها  مي  واللَّخْ هو 
حملِّ  فـي  كان  إن  املَقاتِل  إنْفاذَ  أنَّ  إالَّ 

فيتها(١)، فال خيتلف يف  كاة بحيث يُ الذَّ
لِها. حتريم أَكْ

وأمثاهلا  النازلة  يف  املثىل  فالطريقة   
ة فـي أسـواق  أن ال تُباع تلك النَّطيحَ
صاحبهـا  بني  لَّـى  خيُ وأن  املسلمـني، 
لُها إن شاء وينتفع هبا، لكن  وبينها يأكُ
غريها  أو  قةٍ  دَ بصَ أحداً  منها  أطعم  إن 
عُ  رِ يَ ممَّن  يكون  قد  إذ  ذلك؛  له  فليُبنيِّ 
عىل  أحدٌ  منها   اشرت وإن  مثلها،  عن 
خصوصٍ فعلـى البائع البيان، فهذا ما 

حرض تقييده.
[املعيار املعرب للونرشييس (١٢/٢- ١٣)]

  
َتْذِكيُة الَبَقِر الذي ُيِصيُبه َداٌء 

َتُه أو َيُذبُّها(٢) َيْقَطُع ِفشَّ

البَقَر ) ٤٤٢ يف  م  قولُكُ ما  السؤال: 
ا  هبُّ ذُ يَ أو  تَه  فِشَّ يَقطَع  داءٌ  يُصيبُه  الذي 

. تاج العروس  هُ قَّ : دَ تَّتَهُ تا، وفَ تُّهُ فَ فُ ءَ يَ (١)  فَتَّ اليشَّْ
.(٢٠/٥)

. انظر:  لَ زِ هُ بَلَ وَ : أي ذَ ة: هي الرئة. وذبَّ شَّ (٢)  الفِ
املعجم الوسيط (٣٠٨/١) و(٦٨٩/٢).
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فقد  البَحـر؛  بَـد  كزَ يْحـاً  قَ تَصري  حتَّى 
لَ  قِ نُ مـا  بسبب  ه  كمُ حُ علينـا  أشكـل 
يار) من أنَّ الذي انفصل عنه  عن (املِعْ
ح القَلْب مـن املَقاتِل،  ـرْ البحث أنَّ جُ
لْب،  القَ معنى  يف  يَتني  لْ والكُ ئة  الرِّ وأنَّ 
أو  قـاً  رَّ فَ مُ ذلك  من  يشءٌ  ـد  جِ وُ فـإن 

طَّعاً أو جمروحاً فال يُؤكَل. قَ مُ
سالة)  ويِّ عىل الرِّ دَ ويف (حاشية العَ
البقرُ  عافَـى  يُ وقد  ة،  ئَ الرِّ فاسد  كراهة 
بال  ـد  جِ وُ حَ  بـِ ذُ وإذا  اء،  الدَّ ذلك  مـن 
؟  كمُ ؛ فام احلُ ئةٍ ناقصةٍ ئةٍ أصالً، أو برِ رِ

أفيدوا اجلواب.
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

دٍ رسول اهللا.  عىل سيِّدنا حممَّ
لُ عليه ما يف (املعيار) وقد نقله  وَّ املُعَ
ه  ضُ يُعارِ وال  وه،  وأقرُّ وغريه،  البُناينُّ 
سادِها  ؛ ألنَّ املراد بفَ ئةِ دِ الرِّ ةُ فاسِ كراهَ
ـر، واليـهـود  دُ التصـاقِهـا بالظَّـهْ ـرَّ جمُ
تَالً، وال يأكلون ما جيدونه  قْ يعتقدونه مَ
؛  صٍ خْ برُ للمسلمني  ويبيعونَه  كذلك، 

لِه؛  ائه وأَكْ لامء عىل كراهة رشِ فنصَّ العُ
ةٌ هلم علـى ضالهلم. وعبـارة  ألنَّه إِعانَ
عليهم  حتريمه  يثبت  وإالَّ  الباقي:  عبد 
مَ  رِّ حُ بأنَّه  نا  عُ ْ رشَ رب  خيُ مل  أي:  عنا؛  ْ برشَ
م  هُ عَ ْ رشَ أنَّ  أخربوا  هم  وإنِّام  عليهم، 
أي:  كالطَّريفـة؛  عليهـم؛  ذلك  م  ـرَّ حَ
ـر  بظَهْ قـةٌ  تَصِ لْ مُ أي:  ؛  ئـةِ الرِّ فاسـدة 
احليـوان، ولـو كان الواقـع ذلك فـي 

اؤه. اهـ.  لُه ورشِ هَ لنا أَكْ رِ هم، كُ عِ ْ رشَ
لِّيش (١٨٧/١- ١٨٨)] [فتاو ابن عِ

  
اة احلامل ذبح الشَّ

ئِل أبـو القاسـم ) ٤٤٣  السؤال: سُ
عن شاة حاملٍ هل تذبح؟

علـى  أرشفت  كانت  إذا  اجلواب:   
الوالدة أكره ذلك.

[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص٤٦٨)]

  
اة) ٤٤٤ بْحُ الشَّ السؤال: هل جيوزُ ذَ
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؟ لِ احلامِ
علـى  ـةً  فَ ِ مُرشْ كانت  إذا  اجلواب: 
(نِصاب  يف  كذا  ها.  بْحُ ذَ ه  رَ كْ يُ الوالدة 
تِساب) يف (باب احتساب األَكْل  االحْ

ب).  ْ والرشُّ
[فتاو اللكنوي (ص٤٧٢)] 

  
َذكاُة اَجلنِني

؟ ) ٤٤٥ ننيِ كاةُ اجلَ : ذَ السؤال: قلتُ
. هِ كاةُ أُمِّ اجلواب: ذَ

قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال.
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٥٢/٥-٢٢٥٣)

  
السؤال: سمعت أبـي يقول: ) ٤٤٦

عَر  ه. قيل أليب: أَشْ ذكاة اجلنني ذكاة أُمِّ
عِر؟  أو مل يُشْ

اجلواب: نعم.
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا (ص٢٦٥)]

  
َذْبُح اَجلنِني الذي َخَرَج بعُضه ِمْن الَبهيَمِة

كَّى اجلننيُ) ٤٤٧ ذَ السؤال: [كيف يُ
ه من بَطْن األمِّ حيا؟] ج رأسَ رَ إذا أخْ

ـه  رأسَ اجلَننيُ  ج  ـرَ أَخْ إذا  اجلواب: 
عَ  ِّ من بَطْن األُمِّ حيا؛ قال القايض: رسُ
بَـح األُمَّ ومـات  ، لو ذَ ِلَّ ه حتَّى حيَ بْحُ ذَ
يكـون  اجلَنني  بَـح  يذْ أن  بْـلَ  قَ اجلَننيُ 

 . راماً حَ
علـى  هُ  لَ جْ رِ جَ  رَ أَخْ لو  اإلمام:  قال 
ح،  ْـرَ قياس قول القايض ينبغـي أن جيُ
قَـع بعريٌ فـي بئرٍ منكوساً فلم  كام لو وَ

. راماً ؛ يكون حَ يُطْعن حتَّى ماتَ
[فتاو ابن الصالح (ص٧٠٩)]

  

ـنْ ) ٤٤٨ مِ جَ  ـرَ خَ بقـرةٌ  السؤال: 
؛  هُ شخصٌ بَحَ ، فذَ ننيِ ها بعضُ اجلَ جِ رْ فَ

ِلُّ أو ال؟  هل حيَ
 . ِلُّ اجلننيُ املذكورُ اجلواب: حيَ
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[فتاو الرميل (٢٠٩/٥)]

  
ذكاُة اَجلنِني إذا َخَرَج َميِّتًا ِمْن َبْطِن ُأمِِّه 

بسبب َذكاِتها

نـنيِ ) ٤٤٩ السؤال: هـل ذكـاةُ اجلَ
بسبب  يِّتاً  ه مَ بَطْـن أُمِّ ـرجُ من  الذي خيَ

ه أم ال؟ ل بذكاة أُمِّ صُ ذكاهتا حتَ
خيرج  الذي  اجلَنني  ذكاةُ  اجلواب: 
كاته  ذَ بعد  املَأْكول  احليوانِ  بَطْن  من 
ـه؛  أُمِّ ذكاة  فـي  ةٌ  لَ حاصِ أو  ْصـورةٌ  حمَ
ذكاةٍ،  إىل  حيتاج  وال  بذكاهتا،  فيُؤكَل 
به،  اهللا  أراده  الذي  ه  لْقِ خَ كامل  ط  ْ برشَ
ه  لْقُ خَ يتمَّ  مل  فلو  ه،  دِ سَ جَ ر  عْ شَ ونباتُ 
ه  ل؛ ال بذكاة أُمِّ ه مل يُؤكَ رِ عْ مع نبات شَ
ه  رُ عْ نْبُت شَ ه، ولو مل يَ وال بغري ذكاة أُمِّ
 . ه مثالً رِ عْ َض من نبات شَ رتَ ضٍ اعْ لعارِ
لَم أنَّه استمرَّ حيا  عْ دَّ أيضاً أن يُ وال بُ
قةً  قَّ حمُ حياةً  كِيتها  تَذْ لوقت  بطنها  يف 
وإن  ل،  تُؤكَ مل  وإالَّ  فيها،  مشكوكاً  أو 
يِّتاً  مَ ج  رِ أُخْ إن  ا  وأمَّ  ، يَ كِّ ذُ حيا  ج  رِ أُخْ

حيا؛  ه  رُ عْ شَ نْبُت  يَ ومل  ه،  لْقُ خَ تِمَّ  يَ ومل 
فيه  لُ  مَ تَعْ ال  ا  ألهنَّ ؛  يَ كِّ ذُ ولو  يِّتٍ  فكمَ

كاة، كام للحطَّاب وغريه.  الذَّ
[فتاو الكفوري (ص١٠٩)]

  
ْقِط(١) الذي اْنَزَلَق ِمْن ُأمِِّه قبل  َأْكُل السِّ

َذْبِحها وَقْبَل َتماِم َحْمِلِه

لَـقُ ) ٤٥٠ السؤال: هـل يُؤكَل املُـزْ
ه  رُ عْ شَ بَتَ  ونَ ه  قُ لْ خَ مَّ  وتَ ثْلُه  مِ يِيَ  حَ إِنْ 

؟ يَ كِّ وذُ
 ، كِرَ ذُ كام  كان  إن  يُؤكَل  اجلواب: 
تَمل  حيُ موته  ألنَّ  ؛  يَ كِّ ذُ ولو  فال،  وإالَّ 

أن يكون من االنزالق.
ه  زايِل أُمَّ ط الذي يُ قْ لَق: هو السِّ واملُزْ

لِه.  ـمْ بْحها، وقبل متام حَ قبل ذَ
[فتاو الكفوري (ص١٠٩)]

  

. واجلنني يسقطُ من بَطْن  : كلُّ ما يسقطُ طُ قْ (١)  السِّ
ه قبل متامه، ذكراً كانَ أَو أنثى. املعجم الوسيط  أُمِّ

.(٤٣٦/١)
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َذْبُح اَجلِنِني َقْبَل ُخُروِجِه

ئِل الفقيه أبو جعفر ) ٤٥١ السؤال: سُ
ت عليها الوالدة فأدخل  َ رسُ رةٍ عَ قَ عن بَ
ه فـي غري موضع  حَ رَ لَد أو جَ بَح الوَ وذَ

لُه؟  بْح؛ هل جيوزُ أَكْ الذَّ
ر  قَدَ وإن   ، جيوزُ ه  بَحَ ذَ إن  اجلواب: 
ر  دِ ، وإن مل يقْ حه ال جيوزُ رَ ه فجَ بَحِ ذْ عىل مَ
حه يف موضعٍ آخر جيوزُ  رَ بَحه فجَ ذْ عىل مَ

أيضاً.
[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص ٤٧١-٤٧٢)]

  

ْكَراَنِة َتْذِكَيُة الَبِهيَمِة السَّ

ت ) ٤٥٢ بِحَ رانةُ إذا ذُ كْ السؤال: السَّ
ـرامٌ أو  هـا، هـل هي حَ رِ كْ فـي حال سُ
مكروهة؟ وهل يرتبَّص إلـى أن يعلم 

أين يؤول أمرها أم ال؟
كَّى  تُذَ فال    رَ كْ السَّ ا  وأمَّ اجلواب: 
الحتامل  ل؛  تُؤكَ فال  وإالَّ  تفيق،  حتَّى 

رها. فيحصل إذن الشكُّ  كَ موهتا ممَّا أَسْ
ممَّا ماتت به، والشكُّ يوجب التحريم، 
وللمسألـة نظائر أرضبنا عنهـا خشيـة 

اإلطالة.
[نوازل باز النوازل للسجلاميس 
[(٣٦٠/١-٣٦١)

  
لَ [سيدي عبدُ ) ٤٥٣ ئـِ السؤال: سُ

بَح الوحش  ن يذْ محن الوغلييس] عمَّ الرَّ
بالضـرب  ـران  ـكْ سَ وهـو  غـريه،  أو 

مغلوب.
ق احلياة  اجلواب: يُؤكَل إذا كان حمقَّ

بْح، واهللا تعاىل أعلم. عند الذَّ
ح فيام شأنه أنَّه  مْ ن يطبخ القَ ئِلَ عمَّ سُ وَ
كِر،  كِر ويرميه للطَّري، فإذا التقطه سَ يُسْ
ه؟ أو ال تعمل  رِ كْ بَحه يف حالة سُ ذْ هل يَ
ر؟ كْ كاة فيه حتَّى يذهب عنه السُّ الذَّ

تعالـى  واهللا  ذلك،  جيـوز  فأجاب: 
أعلم.

[املعيار املعرب للونرشييس (١٥/٢)]
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ِبيَحِة َبْعَد اْنِجَذاِب ِجَراِنها(١)  َذْبُح الذَّ
أو َذْبُحها ِمْن َتْحِت َمْذَبِحها

ـةً ) ٤٥٤ بِيـحَ ذَ بَـحَ  ذَ إذا  السؤال: 
بْح، فـامتت  ـا قبـل الذَّ اهنُ رَ ب جِ ذَ فانْجَ
، أو [من]  ، فهل هي حاللٌ مُ يسيلُ والدَّ
ها هل هي حاللٌ أيضاً؟ بَحِ ذْ حتت مَ

اجلواب: هـذا السؤال فيـه ألفـاظٌ 
مـراد  منـه  الظاهـر  ولكـنَّ   ، غامضـةٌ
ا  اهنَ رَ جِ قَطَع  إذا  الذابح  أنَّ  املقصود، 
ذابه ما دامت حيَّة وقَطَع  ولو بعد انْجِ
ان  ـرَ فاجلِ لَّـت،  حَ املَـريء،  ذلك  مـع 
الطعـام   جمـر واملَريء  احلُلْقوم،  هو 
قبـل  قطعهام  من  ـدَّ  بُ فـال  والرشاب، 
قبـل  مـاتت  فـإن  بيحـة،  الذَّ مـوت 
 ، ِلَّ قَطْعِهام، أو قبل قَطْع أحدمها، مل حتَ
ان من دون قَطْعٍ ال قبل  رَ ذاب اجلِ وانْجِ
قَطْع  حصل  فإذا  فيد،  يُ ال  بعد،  وال 
بيحة، سواء  لَّت الذَّ احلُلْقوم واملَريء حَ
نُق إىل املنحر. املحيط يف اللغة  م العُ ان: مقدَّ رَ (١)  اجلِ

.(١١٠/٢)

بة أو أسفلها أو  قَ كان ذلك يف أعىل الرَّ
بَح ومل  ا إذا ارتفع عن املَذْ وسطها، فأمَّ
 ، ِلَّ حيَ فلم  املَريء،  وال  احلُلْقوم  طَع  قْ يَ
إالَّ  فيه  ر  يُتصوَّ فال  األسفل،  ا  وأمَّ

طْع؛ التِّصال احلُلْقوم واملَريء.  القَ
[الفتاو السعدية (ص ٥٩٨-٥٩٩)]

  

بيَحِة ِمْن َقَفاَها َذْبُح الذَّ

ئل عن) ٤٥٥ السؤال: سمعتُ أيب سُ
رِ علـى  ْ فاها ومل جتَ بيحة تُذبَحُ من قَ الذَّ

؟ داجِ لْقوم واألَوْ احلُ
ها عىل  بَحَ ذْ لُ حتَّى يَ كَ اجلواب: ال تُؤْ

داج. احلُلْقوم واألَوْ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا (ص٢٦٤)]

  

َأْكُل َمــا ذبُِــَح ِمَن الَقَفــا

ئِلَ الفقيه السكوين) ٤٥٦ السؤال: سُ
لَّت  فكَ بِحَ  ذُ ثورٍ  عن  تونس  لامء  عُ من 
طَع  بَها الذابح إىل فوق وقَ لَ ني، فقَ السكِّ
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وتِبَ  له، فعُ هبا بقية األوداج، فأفتى بأَكْ
يف ذلك.

 ، بةٌ غَ سْ مَ فيه  الزمان   [ [إنَّ اجلواب: 
ة  األئمَّ من  مالك   سو نْ  مَ أجاز  وقد 
بيحة إذا كانت من القفا،  الثالثة أَكْل الذَّ
هذا  كان  وإن  للرضورة،  هذه   فأحر
ابن  حفيد  لَه  قَ نَ ة  األئمَّ عن  لَ  نُقِ الذي 

، فسكتوا عنه. دٍ شْ رُ
[املعيار املعرب للونرشييس (١٥/٢)]

  

ْبح َقْطُع ِعْرٍق َلْم ُيَر ِعْنَد الذَّ

بَحَ ) ٤٥٧ ذَ نْ  مَ حكم  السؤال: [ما 
كِّني؟] هُ بالسِّ طَعَ قَ قاً فَ رْ ثمَّ رأ عِ

بَحَ  ذَ فيمن  نون  حْ سُ هَ  رِ كَ اجلواب: 
حتته  كِّني  السِّ فأدخل  قاً  رْ عِ  رأ ثمَّ 

كَل.  طَعه أن تُؤْ فقَ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٦)].

  

َذكاُة َمْقطوَعِة اُحلْلقوم

ـلٌ ) ٤٥٨ جُ هـا رَ السؤال: شاةٌ ذَبَحَ
هل  ؛  ثَنيْ الثُّلُ مقدار  لْقومها  حُ من  طَعَ  قَ

كاة؟ لُ فيها الذَّ مَ تَعْ
كاة تعمل فيها.  اجلواب: إنَّ الذَّ

[فتاو قايض اجلامعة (ص١٢٩)]

  

َقْطُع اُحلْلقوم َوَبقاُء اَملِريء أو َبعِضِه

َلٌ ) ٤٥٩ لٌ وقع منه مجَ السؤال: رجُ
أو غريه، فخاف عليه أن يموت، فقال 
مَّ  ثُ  . هُ بَحْ اذْ أو  هُ  رْ انْحَ فالن  يا   : لٍ لرجُ
البقرة،  بَحَ  ذَ أو  اجلمل  نحر  لَ  جُ الرَّ إنَّ 
املَريء  أنَّ  لْقوم  احلُ طْع  قَ بعد  تَبنيَّ  مَّ  ثُ
هبذا  احليوان  ِلُّ  حيَ فهل  ؛  باقٍ بعضه  أو 
قلتـم  وإذا  ال؟  أو  بْـح  الذَّ أو  ـر  النَّـحْ

نُهُ الفاعلُ أو ال؟  مَ بتحريمه؛ فهل يَضْ
ر  ِلُّ احليوان هبذا النَّحْ اجلواب: ال حيَ
ئِه؛ فهو  نُه الفاعل خلَطَ مَ بْح، ويضْ أو الذَّ

 . مقصودٌ
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[فتاو الرميل (٢٠١/٥)]

  
َقْطُع ِنْصِف اُحلْلقوم مَع الَوَدَجني 

وُحْكُم املَُغْلَصَمة(١)

طْع ) ٤٦٠ قَ ـزئُ  جيُ السؤال: [هـل 
كمُ ني؟ وما حُ دَجَ لْقوم مع الوَ نصف احلُ

ة؟] مَ لْصَ املُغَ
إذا  القاسم:  ابن  مذهبُ  اجلواب: 
ني أجزأ.  دَجَ قُطِعَ نصف احلُلْقوم مع الوَ
قَطَعَ  إذا  واختُلِفَ   . ميُّ اللَّخْ أفتى  كذا 
ني مع احلُلْقوم؛ عىل قولني  دَجَ دَ الوَ أحَ

. ياضٌ ملالكٍ حكامها عِ
ما  ة -وهي  مَ لْصَ املُغَ يف  ل  صَّ َحَ واملُت
ن-  البَدَ جهة  من  فيها  ة  دَ قْ العُ قَعَت  وَ
طلَقاً،  مُ األَكْل  جـواز   : أقـوالٍ ثالثـة 
طلَقاً، والكراهة. وكان شيخنا  واملنع مُ
منذ  بتونس  تْيا  الفُ إنَّ  يقـول:  اإلمـام 

احللقـوم،  رأس  والسني؛  بالصـاد  مة:  لْصَ الغَ   (١)
ى اجلوزة؛ فإذا انحازت اجلوزة ناحية البطن  وتسمَّ
لألسـامء  السـالك  دليـل  (مغلصمة).  يت  مِّ سُ

واملصطلحات يف فقه اإلمام مالك (ص٣٦).

اخلالف،  ة  لقوَّ لها؛  أَكْ بجواز  عام  مائة 
-: إن كان  وكان هو يُفتي -استحساناً
جاز  بَةٍ  غَ سْ مَ زمن  أو  فقرياً،  صاحبُها 

ق هبا.  دَّ نيا تَصَ لُها، وإن كان غَ أَكْ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٧)]

  

َأْكُل َمْقطوَعِة َأَحِد الَوَدَجني

ـرْض ) ٤٦١ السؤال: رجلٌ ذَبَـح عَ
الواحـد،  دَج  والوَ لْقوم  احلُ فقَطَع   ، رٍ قَ بَ
شيئاً؛  منه  قْطَع  يَ مل  ر  اآلخَ دَج  الوَ يَ  قِ وبَ

لُه أم ال جيوز؟ فهل جيوزُ أَكْ
مالكٍ  مذهب  من  املشهور  اجلواب: 

. لُ وأصحابه: أنَّه ال يُؤكَ
لِه، وهو  ويرو عن مالكٍ جواز أَكْ
املذهب؛  خارج  لامء  العُ جـمهور  قول 
ض؛ ألنَّه  رتَ عْ هبذا القول مل يُ أخذ  فمن 
صحيحٌ من جهة البحث والنظر؛ قال 
مُ اهللاِ  كِرَ اسْ ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
ال  ه  دَجُ وَ قُطِعَ  ما  بأنَّ  طْعُ  والقَ  ،( لْ كُ فَ

يعيش.
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[فتاو قايض اجلامعة (ص١٢٩-١٣٠)]

  
كِِّني ِمْن َتحِت الَوَدَجني ِإْدخاُل السِّ
وَقْطُعُهما بعد َقْطِع اُحلْلقوم

كِّني ) ٤٦٢ السؤال: لـو كانت السِّ
بعد  ني  دَجَ الوَ حتت  من  لَها  فأدْخَ
هبا  فيَقْطَع  لبها  قْ يَ مَّ  ثُ لْقوم،  احلُ طْع  قَ

كَل أم ال؟ ني؛ فهل تُؤْ دَجَ الوَ
قَطَع  لو  نون:  حْ سُ قال  اجلواب: 
فـي  كِّني  السِّ ده  تُساعِ لـم  ثمَّ  احلُلْقوم 
 ، ةً هنا حادَّ وْ ني؛ لعدم كَ دَجَ ها عىل الوَ رِّ مَ
داخل؛  من  داج  األوْ هبا  وقَطَع  لَبها  قَ فَ
زاد  (اللقائي)،  يف  كام  ل،  كَ تُؤْ ال  ا  فإهنَّ

. عٍ : عىل املذهب، ونحوه جلَمْ اذِيلُّ الشَّ
حتت  ابتداءً  كِّني  السِّ أدخل  لو  ا  وأمَّ
ني، ثمَّ رفعها فقطعت  دَجَ احلُلْقوم والوَ
ل؛ إذ ليس  كَ ا تُؤْ ني فإهنَّ دَجَ احلُلْقوم والوَ
 « مِ ـدَّ ـنَ املُقَ فـي هـذه؛ فقـول (خ): «مِ
الصورة،  هذه  يشتمل  امً  كْ حُ ولو  أي: 
نون ظاهرةٌ؛ لعدم  حْ ومغايرهتا ملسألة سُ

طْعه  تَل يف هذه، وكقَ قَطْع يشءٍ من املَقْ
نـون- احلُلْقوم قبـل  حْ -فـي مسألة سُ
ابن  مة  (مقدِّ ناظـم  نصَّ  لكـن  بِها،  لْ قَ

 . ) عدم األَكْل يف هذه أيضاً دٍ شْ رُ
[فتاو الكفوري (ص١٠٢)]

  
ما ُيْشَتَرُط َقْطُعه يف التَّْذِكَيِة

ة ) ٤٦٣ السؤال: هل يُشرتط يف صحَّ
ني معاً، أو  دَجَ لْقوم والوَ طْعُ احلُ بْح قَ الذَّ

مها؟ دِ يكتفى بقَطْع أَحَ
بْح  ة الذَّ اجلواب: يُشرتط فـي صحَّ
مذهب  وهو  د،  تَمَ املُعْ عىل  معاً  هام  قَطْعُ
م  دَّ قَ سالة)، ويكون من مُ نون و(الرِّ حْ سُ
ـر، وال من اجلَنْب،  نُق ال من املُؤخَّ العُ
ل:  هرياً ال يسـاوي األوَّ ر أيضاً شَ هِّ وشُ
وتـامم  احلُلْقوم  نصف  طْع  بقَ االكتفاء 

ني. دَجَ الوَ
إذا  تْبيَّة):  فـي (العُ القاسم  ابن  قال 
ه  داجِ فور يف أوْ صْ جاجة والعُ زَ الدَّ هَ أَجْ
ومثله  لِه،  بأَكْ بأْس  فال  ه  لْقِ حَ ونصف 
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 . عن ابن حبيبٍ
 ْر بَة التي تيل جمَ صَ واحلُلْقوم يف القَ
فـي  قان  رْ عِ هـام  دَجان:  والوَ النَّفَس. 
روق  نُق يتَّصل هبام أكثر عُ تَي العُ حَ فْ صَ

ماغ.  ن، ويتَّصالن بالدِّ البَدَ
[فتاو الكفوري (ص١٠١)]

  
َقْطُع اَملِريء يف التَّْذِكيِة

طْـعُ ) ٤٦٤ طُ قَ السؤال: هـل يُشرتَ
املَريء أم ال؟

ه  قَطْعُ ط  يُشرتَ ال  املشهورُ  اجلواب: 
قٌ أحـمر  رْ -خالفاً للشافعيَّة-، وهو عِ
ورأس  بالفم  لٌ  متَّصِ احلُلْقوم،  حتت 
ش، جيري فيه الطعام منه  رْ ة والكَ دَ املَعِ

إليها، وهو البُلْعوم. 
[فتاو الكفوري (ص١٠١)]

  

بيحِة َقْبَل ُزهوق َنْفِسها ما ُقِطَع ِمَن الذَّ

السؤال: قـال ابـن القاسـم: ) ٤٦٥

بيحته  ذَ بح  ذْ يَ الذي  يف  مالكٌ  يل  وقال 
ق نَفْس  هَ ةً قبل أن تَزْ عَ فيقْطَع منها بَضْ

بيحة.  الذَّ
: بئس ما صنع،  اجلواب: قال مالكٌ

. ة حاللٌ عَ لُ تلك البَضْ وأَكْ
 [(٥٣٨/١) نة الكرب [املدوّ

  

آَلـــُة التَّْذِكَيِة

: ما يُذكَّى به؟) ٤٦٦ السؤال: قلتُ
. رَ نَّ والظُّفْ لُّ يشءٍ إالَّ السِّ اجلواب: كُ

قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال، 
. ظْمٌ نَّ عَ ألنَّ السِّ

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٤٩/٥)

  

التَّْذِكَيُة ِباَحلَجِر َوَمْقذوِف الَباُروِد

حيـح ) ٤٦٧ السؤال: ورد فـي الصَّ
زا أو  ر؛ فهل كان ذلك حَ جَ التَّذكِية باحلَ
فـي  ر  جَ احلَ معنى  فـي  وهل  مـاً؟  دْ صَ
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اع  رَّ الزُّ ل  عْوَ كمِ ليل؛  الكَ د  املُحدَّ ذلك 
رَ  ـَ أَهنْ إذا  ت  النَّحْ ل  ـوَ عْ ومِ «الفأس»، 
قْد  ق عند فَ ديد والطَّرْ م الشَّ دْ م بالصَّ الدَّ
لُّ بذلك احليـوان،  ة احلديدة؛ فيَحِ يَ املُدْ
تْلَة؛  القِ إحسان  مُ  دَ عَ ورة  للرضَّ ر  غتَفَ ويُ

ني؟ كِّ م السِّ دَ لعَ
ف  ذْ حَ عـن  النَّهيُ  أيضـاً  فيه  جـاء 
ق لعِلَّـة أنَّه ال يصيـد صيداً، وال  البُنْدُ

نْكِي عدوا.  يُ
وجـاء فيـه التفـصيـل فــي صيـد 
مَ  رِّ ه، وحُ دِّ لَّ ما أصاب بحَ املِعْراض؛ فأُحِ
حدث  فيام  ترون  فامذا  ه؛  ضِ رْ بعَ تَل  قَ ما 
البـارود؛  بمقـذوف  الصيد  مـن  اآلن 
مـع  ق؛  دُ البُنـْ بمحذوف  ق  لْحَ يُ فهـل 
نظري  فيه  ل  صَّ فَ يُ أو  نْكِي؟  ويُ يصيد  أنَّه 
يـدَ  صِ إن  فيقـال:  املِعْراض؛  تفصيـل 
بام  والطَّري  -كاألرانب  احليوان  صغريُ 
شا، وهـو ما كان فـي حجم  ونه رَ يُسمُّ
دِّ  بحَ إحلاقاً  ؛  لَّ حَ  - مثالً ح  القَمْ حبَّة 
؛ إحلاقاً  ِلَّ ، وما كان بأكرب مل حيَ املِعْراضِ
احليـوان؛  كبار  فـي  وكذلك  ه،  ضِ رْ بعَ

صيد  وما   ، لَّ حَ ة  قَ البُنْدُ بمثل  صيد  فام 
ين  دْ شِ أرْ ؟  ِلَّ حيَ لـم  املدافع  بمقذوفات 

أرشدك اهللا إىل ما فيه رضاه.
ـملةَ ما ورد يف  هَ جُ قِ نْ فَ اجلواب: مَ
احليـوان  تذكيـة  فـي  نَّةِ  والسُّ الكتاب 
ه، وأنَّ أصل معنى التَّذكية فـي  يْدِ وصَ
لِـه،  أَكْ ـدِ  صْ بقَ احليـوان  ـةُ  إماتَ اللُّغـة: 
كام  ة؛  ريزيَّ الغَ حرارتِهِ  إزالةُ  وحقيقتُه: 
لِمَ  اغب يف (مفردات القرآن) عَ قال الرَّ
ع مل جيعل للتَّذكية صفةً معيَّنة  ْ أنَّ الرشَّ
ـل احليـوان، ولكنَّه  ـلِّ أَكْ طٌ حلِ ْ هي رشَ
فـي  باإلحسان  وأمـر  التَّعذيب،  م  رَّ حَ
وقد  بْحة،  والذَّ تْلَة  القِ حتَّى   ، يشءٍ كلِّ 
 فتو تأييد  يف  كتبناه  فيام  ذلك  لنا  فصَّ
السادس)،  يف (املجلَّد  اإلمام  لألستاذ 
مـات  رَّ حمُ آيـة  تفسري  فـي  خلَّصنـاه  ثمَّ 
الطعـام مـن سـورة املائدة، فلرياجعه 
نَاء إن شاء اهللا تعاىل.  السائل جيد فيه غَ
ق بني  ـرْ ـا ما اشتبه فيـه من الفَ وأمَّ
صـاص  شِّ والرَّ ق والرَّ دُ يـد بالبُنـْ الصَّ
يـدِ  ـه مـن حـديـث صَ ـكمُ ف حُ يُعـرَ
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يِّ بن  دِ راض؛ فإنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال لعَ املِعْ
اضِ  رَ يْتَ بِاملِعْ مَ ا رَ حاتم إذْ سألَه عنه: (إِذَ
الَ  فَ هِ  ضِ رْ بِعَ هُ  ابَ أَصَ إِنْ  وَ  ، لْ فَكُ قَ  زَ فَخَ
صـاصُ -كام فـي  شُّ والرَّ )، والرَّ لْ ـأْكُ تَ
ق  نْدُ ق دون بُ ْزِ حديث الصحيحني- خيَ

الطِّني. 
ا املَدافِع الكبرية فال يُصطاد هبا،  وأمَّ
رُ  قَ الن وبَ ولكن قد تُصطادُ آجالُ الغِزْ
اش «املرتاليوز». شَّ فَع الرَّ ش باملِدْ حْ الوَ
أو  أس  الرَّ دةُ  دَّ حمُ ا  صَ عَ  : راضُ واملِعْ
ديدةٌ  فِها حَ ، وقد يكون يف طَرَ فَنيْ الطَّرَ
كانوا يرمون به الصيد فيقتله، ويف لفظٍ 
ابَ  ا أَصَ : (مَ يٍّ عند البُخاريِّ دِ حلديث عَ
وَ  هُ فَ هِ  ضِ رْ بِعَ ابَ  أَصَ ا  مَ وَ  ، هُ لْ كُ فَ هِ  دِّ بِحَ
لْبِ  يْدِ الكَ نْ صَ تُهُ عَ أَلْ سَ : وَ الَ ). قَ قِيذٌ وَ
ـإِنَّ   ، فَ ـلْ يْكَ فَكُ لَ ـكَ عَ سَ ا أَمْ : (مَ ـالَ قَ فَ
)، ونقـل احلافظ فـي  اةٌ كَ لْبِ ذَ ذَ الكَ أَخْ
(رشحه) عـن اإلمـام األوزاعي وغريه 
ه  ضِ رْ بِعَ تَلَ  قَ ما  ـلَّ  حِ الشام  فقهاء  من 
 ، هُ سالـمٌ هَ رِ : وكَ أيضاً، وقال البُخاريُّ
 ، ، وعطاءٌ ، وإبراهيمُ ، وجماهدٌ والقاسمُ

نُ اهـ.  واحلَسَ
)، وقول  اةٌ كَ لْبِ ذَ ذُ الكَ فحديث (أَخْ
ائِمِ  هِ البَهَ ذِ نْ هَ كَ مِ زَ جَ ا أَعْ ابن عبَّاس: «مَ
بَعِريٍ  ويفِ   ، يْدِ الصَّ كَ وَ  هُ فَ  ، يْكَ دَ يَ يفِ  َّا  ممِ
تَ  رْ دِ قَ يْثُ  حَ نْ  مِ هِ  كِّ ذَ فَ بِئْرٍ  يفِ   َّد تَرَ
دالئلٌ   ،- البُخاريِّ فـي  -وهو   « يْهِ لَ عَ

كاة. نا به الذَّ عىل ما فرسَّ
ق  الرشَّ لامء  عُ مـن  كثرياً  وإنَّ  هـذا 
سائـل  الرَّ فـوا  وألَّ أفتـوا  قـد  ب  رْ والغَ
بعد  صاصِ  الرَّ ق  دُ نـْ بُ يـدِ  صَ لِّ  حِ فـي 
لامء احلنفيَّـة: الشيخ  حدوثـه؛ فمـن عُ
د بِريم من علامء تـونس األعـالم،  حممَّ
وكاين  الشَّ اإلمام  احلديث:  علامء  ومن 
ـيِّد  هـري من جمتهـدي اليمـن، والسَّ الشَّ
يق حسن خـان صاحب النَّهضـة  دِّ صِ
ينيَّة االستقالليَّة احلديثة يف  لْميَّة الدِّ العِ
اهلند؛ فإنَّه قال يف باب الصيد من كتابه 
ة البهيَّـة)  رَّ ـة رشح الـدُّ وضة النَّديَّ (الرَّ

ه:  للشوكاين؛ ما نصُّ
لَ صىل اهللا عليه وآله وسلم «وقد نَزَّ
ـةَ  منزلَ قَ  ـزَ فخَ أصـاب  إذا  ـراضَ  املِعْ
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فـي  كام  قِ  اخلَزْ دَ  رَّ جمُ واعترب  اجلارح، 
يِّ بن حاتم املذكور -وكان  دِ حديث عَ
لفظٍ  ويف  له-،  حيحني  الصَّ رواية  رَ  كَ ذَ
ا  : يَ لْتُ يٍّ قال: (قُ دِ ألمحدَ من حديث عَ
ِلُّ لَنَا؟  امَ حيَ ي؛ فَ مِ رْ مٌ نَ وْ ا قَ ولَ اهللاِ؛ إِنَّ سُ رَ
مُ  تُ رْ كَ ذَ ا  مَ وَ  ، يْتُمْ كَّ ذَ ا  مَ مْ  لَكُ ِلُّ  حيَ  : الَ قَ
فدلَّ  لُوا)؛  كُ فَ تُمْ  قْ زَ فَخَ يْهِ  لَ عَ اهللاِ  مَ  اسْ
كان  وإنْ   ، قِ اخلَزْ د  جمرَّ املعترب  أنَّ  عىل 
نْ يرمي  ه مَ لُّ ما صادَ يَحِ لٍ فَ ثَقَّ تْلُ بمُ القَ
هبا  يُرمَى  التي  اجلديدة  البنادق  هبذه 
صاصَ  الرَّ ألنَّ  صاص؛  والرَّ بالبارود 
الح،  السِّ قِ  زْ خَ عىل  زائداً  قاً  زْ خَ قُ  زِ ختَ
الصائد  يدرك  لـم  وإنْ  ه،  كمُ حُ فلهـا 
رَ اسم اهللا علـى  كَ يد إذا ذَ هبا ذكاةَ الصَّ
فـي  (الشوكاين)  املاتن  وعبارة  ذلك، 
لة  مجُ ومن  «أقول:  فاء):  الشِّ (حاشية 
هذه  اآلالت:  من  بـه  يدُ  الصَّ ِلُّ  حيَ مـا 
البنادق اجلديدة التي يُرمَى هبا بالبارود 
صاصة حيصل هبا  صاص، فإنَّ الرَّ والرَّ
مْح  والرُّ م  هْ السَّ ق  زْ خَ عىل  زائدٌ  قٌ  زْ خَ
يف، وهلا يف ذلك عملٌ يفوق كلَّ  والسَّ

يَ من  وِ ». وذكر مثاالً لذلك. وما رُ آلةٍ
قَة، كام يف  يَ بالبُنْدُ مِ النَّهي عن أَكْل ما رُ
يِّ بن حاتم عند  دِ روايةٍ من حديث عَ
ا  مَ إِالَّ  ةِ  قَ البُنْدُ نَ  مِ لْ  أْكُ تَ الَ  (وَ أحـمد: 
التي  هي  هنا  قَة  بالبُنْدُ فاملراد  )؛  يْتَ كَّ ذَ
أن  بعـد  هبـا  مَى  ْ فريُ طـنيٍ  مـن  تَّخـذُ  تُ
باحلَىصَ  ف  اخلَذْ بعده  رَ  كَ ذَ ثمَّ   ، يْبَسَ تَ

قَة الطِّني. نْدُ وكونه مثل بُ
د رشيد رضا  [فتاو حممَّ
 [(١٤٩٧/٤-١٥٠٠)

  

َكاِة  ُمواَصَفاُت آَلـــِة الذَّ

السؤال: ما املواصفات التي ) ٤٦٨
كاة؟ جيب أن تكون يف آلة الذَّ

اآللـة  هـي  كـاة  الذَّ آلـة  اجلـواب: 
علـى  ـز  هِ ْ جتُ التـي  ـني  كالسكِّ احلـادَّة 
لقول  تعذيب؛  دون  برسعة  احليوان 
ىلَ  انَ عَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ كَ
 ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  ْ يشَ لِّ  كُ
دَّ  لْيُحِ وَ بْح،  الذَّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ
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 ،( تَـهُ بِيحَ ذَ حْ  ِ لْـريُ فَ  ، ـهُ تَ رَ فْ شَ ـمْ  كُ ـدُ أَحَ
تْل من  واإلحسان مطلوبٌ حتَّى فـي قَ
تْل  ن القَ سِ تْل، ينبغي أن نُحْ يستحقُّ القَ
وال   ، احلدَّ نتجاوز  وال  اإلمكان،  بقدر 

. تْالً حسناً نميل إىل التعذيب بل نقتل قَ
يعـرف  أن  ح  ابـِ الذَّ من  واملطلـوب 
حادَّة،  اآللة  تكون  وأن  بْح،  الذَّ كيفية 
بْلة، وهو عىل  بيحة إىل القِ ه الذَّ جِّ وَ وأن يُ
وأالَّ  بواجـب،  وليس  ة،  نـَّ سُ حالٍ  لِّ  كُ
بيحة، أو يبدأ  يكرس شيئاً من عظام الذَّ

د من موهتا.  ها قبل أن يتأكَّ لْخِ بسَ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣١٠/١٢)

  

ْفِر نِّ والظُّ ْبح ِبالسِّ ِعلَُّة النَّْهي َعِن الذَّ

َرَ ) ٤٦٩ ا أَهنْ السؤال: قوله [ملسو هيلع هللا ىلص]: (مَ
لُوا، لَيْسَ  كُ يهِ؛ فَ لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ الدَّ
احلديث.   ( مْ ثُكُ دِّ أُحَ سَ وَ  ، رَ الظُّفْ وَ نَّ  السِّ
رُ للصحابة ريض اهللا  أخذَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يذكُ
كاة  عنهم املعنى املُقتَيضِ لعدم جواز الذَّ

من  أكثر  رَ  كَ ذَ أراه  فام   ، رِ والظُّفْ نِّ  بالسِّ
رُ  الظُّفْ ا  أَمَّ وَ  ، عَظْمٌ فَ نُّ  السِّ ا  قال: (أَمَّ أن 
علـى  بتنصيصٍ  ليس   ،( ةِ بَشَ احلَ   دَ مُ فَ
هبام؛  كاة  الذَّ جواز  لعدم  يَة  املُقتضِ العِلَّة 
فإن كان هذا تعليالً؛ فام توجيهه بكونه 

لَّة؟  عِ
لَّة، غري أنَّ  اجلواب: بل فيه بيان للعِ
 - ظْامً نِّ -وهـو كونـه عَ لَّة فـي السِّ العِ
فـي  تـارةً  يكون  قـد  [هبا]،  عتَدُّ  يُ ةٌ  لَّ عِ
م، وتارةً يف وضع األسباب  أصل احلُكْ
، فإنَّ هذا أيضاً مـن األحكـام  لَلِ والعِ
ةٌ  بْطِلَ ةٌ مُ لَّ ظْم إذاً عِ الرشعيَّة؛ فوضع العَ
ل  قَ عْ كاة، تَعبُّدٌ ال يُ ةٌ من جـواز الذَّ مانِعَ
؛  ر فمعقولةٌ لَّة فـي الظُّفْ ا العِ معناه، وأمَّ
ـب  ناسِ يُ فإنَّه  ة؛  باحلَبَشَ التشبُّـه  وهـي 
منهم،  فكأَنَّه  بقومٍ  بَّه  تَشَ من  فإنَّ  املَنْع؛ 
مكروهاً،  يكون  قد  ار  فَّ بالكُ والتشبُّه 
حسب  عىل  وذلك  راماً؛  حَ يكون  وقد 

، واهللا أعلم.  ثْرةً ةً وكَ ش فيه قِلَّ الفُحْ
[فتاو ابن الصالح (٤٧٢/٢- ٤٧٣)] 
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ـنِّ التَّْذِكَيُة بالَعْظِم َغْير السِّ

ـرَ األصحـابُ ) ٤٧٠ كَ السـؤال: ذَ
فهل  ؛  نِّ السِّ غري  بالعَظْم  بْح  الذَّ ة  حَّ صِ

ذلك وجيهٌ أم ال؟
هـو  ذكـروه  الـذي  هـذا  اجلواب: 
ب، وأنَّه ال يُستثنـى  هَ املشهـور من املَذْ
، والصحيح القول  نُّ من العِظَام إالَّ السِّ
يِّم  ب -اختـاره ابن القَ هَ اآلخر فـي املَذْ
كاة  ِلُّ الذَّ وغريه- أنَّ مجيع العِظَام ال حتَ
حـيث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  بذلك  علَّل  كام  هبـا؛ 
) فتعليل اخلاصِّ  ظْمٌ عَ نُّ فَ ا السِّ قال: (أَمَّ
ـم  باملعنى العـامِّ يـدلُّ علـى ربط احلُكْ
، وأنَّه بمنزلـة هنيـه عـن  باملعنى العـامِّ
، وهـذا واضـحٌ وهللا  ظْمٍ ـلِّ عَ بْح بكُ الذَّ
ـا إن  احلمد، ومن احلكمة فـي ذلك أهنَّ
كانت  وإن  تِهـا،  فلِنَجاسَ ةً  سَ نَجِ كانت 
ها علـى إخواننـا مـن  طاهرةً فلِتَنْجيسِ

، واهللا أعلم.  نِّ اجلِ
[الفتاو السعدية (ص٥٩٧-٥٩٨)]

  

ْبُح بُعوٍد أو َحَجٍر أو َعْظٍم حلاَجٍة الذَّ

ابِحُ إىل ) ٤٧١ السؤال: لو احتاج الذَّ
؛ فهل  ظْمٍ رٍ أو عَ جَ ودٍ أو حَ بَح بعُ ذْ أنْ يَ
ْزئه ذلك؟ وهل لو معه سكِّني أم ال؟ جيُ

إذا  كَل  وتُؤْ ذلك،  ْزئه  جيُ اجلواب: 
بال  ةٍ  رَ فْ بشَ بْح  والذَّ داج،  األَوْ   أَفْرَ

وم ال بأس به.   مْح وقَدُّ نِصاب، وبِرُ
[فتاو الكفوري (ص١٠٣)]

  

اَألْكُل ِمْن َحيواٍن ُذِبَح بالَفْأِس

دَ حيوانٌ مأكول) ٤٧٢ جِ السؤال: وُ
علـى  يقيض  طارئ  لـه  حصل  اللَّحم 
ني،  حياته بعد حلظات، وال يوجد سكِّ
فرضب شخصٌ احليوانَ بفأسٍ يف حملِّ 
طْعِه  بَته املأمـورَ بقَ ْ طَـعَ برضَ بْـح وقَ الذَّ
لُ  أَكْ ِلُّ  حيَ فهل  احليوان،  مَ  دَ أراق  حتَّى 

هذا احليوان عىل املذاهب األربعة؟
األربعة  ة  األئمَّ عند  جيوز  اجلواب: 
ه  قَطْعُ ط  يُشرتَ ما  يقطع  ما  لَّ  بكُ بْح  الذَّ
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نَّ  السِّ إالَّ  م،  الدَّ ويُسيل  منهم  لٍّ  كُ عند 
دٍ من  َدَّ لُّ حمُ ر، فيدخل يف ذلك كُ والظُّفْ
 ، ـبٍ ، وقَصَ ـرٍ جَ ، وحَ ـنيٍ كِّ ، وسِ يْفٍ سَ
، وسائـر األشيـاء  ، ونُحـاسٍ فٍ ـزَ وخَ
دة؛ لقول الرسـول صلـوات اهللا  املحدَّ
مَ  َرَ الدَّ ا أَهنْ وسالمه عليه وعلـى آله: (مَ
نَّ  السِّ لَيْسَ   ، لْ فَكُ يْهِ  لَ عَ اهللاِ  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ

) رواه البخاري. رَ الظُّفُ وَ
ر  نِّ والظُّفْ بْح بالسِّ ز احلنفيَّة الذَّ وجوَّ
املنزوعني مـع الكراهـة؛ لقول الرسول 
م بِامَ  رِ الدَّ صىل اهللا عليه وآله وسلم: (أَمْ
ة  ) رواه أحـمد، والفأس آلة حادَّ ئْتَ شِ
لُ مـا  ـلُّ لذلك أَكْ ها، فيَحِ دِّ تقطـع بحَ

بِحَ هبا، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. ذُ
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ١٩٨٢)]

  

بيَحِة َضْرَبًة واحدًة يف َمَحلِّ  َضْرُب الذَّ
ْبح التَّْذِكَيِة، أو ِإْمراُر َرَقَبِتها على آَلِة الذَّ

لٍ ) ٤٧٣ جُ م يف رَ السؤال: ما قولُكُ
بآلةِ  هُ  بَ َ ورضَ  ، ضَ األَرْ بوحَ  املَذْ عَ  جَ أَضْ

كِيةِ  التَّذْ َلِّ  حمَ يف  واحدةً  بةً  ْ رضَ بْح  الذَّ
هبا  ل  صَ فحَ ياً،  مِّ سَ مُ كاة  الذَّ هبا  ياً  ناوِ
عَ آلَةَ ضَ ني، أو وَ دَجَ لْقوم والوَ طْعُ احلُ قَ

بَةَ  قَ رَ عليها  رَّ  أَمَ وَ  ، باألرضِ بْح  الذَّ
ةُ  بَ ا؛ فهل الرضَّ مَّ ذَكاهتَ بوحِ حتَّى أتَ املَذْ
بوحِ يف الثَّانيةِ  بَةِ املَذْ قَ رارُ رَ ، وإِمْ يف األُوىلَ
ها؟  أحكامُ عليها  بْنَى  تُ عيَّةٌ  ْ رشَ كاةٌ  ذَ

أفيدوا اجلواب.
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

دٍ رسول اهللا.  عىل سيِّدنا حممَّ
بْنَى [عليها]  نعم؛ ذلك ذكاةٌ رشعيَّةٌ تُ
يِّزٍ  : قَطْعُ ممَ بْح الرشعيَّ أحكامها؛ ألنَّ الذَّ
ني دَجَ سلمٍ أو كتايبٍّ مجيع احلُلْقوم والوَ مُ
طْع  القَ أنَّ  شكَّ  وال   . مِ دَّ املُقَ نَ  مِ يَّـةٍ  بِنـِ
ا يشمل الصورتني املذكورتني، وأُوالمهُ

ط  ْ مفهوم قوهلم فـي التَّفريع علـى رشَ
النِّيـَّة: فلو رضب احليوان غري ناوٍ ذكاته

ل؛  كَ ؤْ يُ فال  يْه،  جَ دَ وَ وَ ومه  لْقُ حُ طَع  قَ فَ
[هبا]  ت  رَ جَ وثانِيَتُها  ذكاته.  نِيَّة  لعدم 
مل  إذا  اللَّحم  تقطيع  يف  النِّساء  عادة 

 . كه لـهنَّ ن من يُمسِ ِدْ جيَ
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املـذكـورتـان  الكـيـفـيَّـتان  نعـم؛ 
بْـح،  ة الذَّ نـَّ مكروهتـان بمخالفتهام لسُ
د  واهللا أعلم، وصىلَّ اهللا عىل سيِّدنا حممَّ

وآله وسلَّم. 
لِّيش (١٨٦/١)] [فتاو ابن عِ

      

ْبُح ِمبْنَجٍل ُمَضرٍَّس الذَّ

بْـح ) ٤٧٤ كـمُ الذَّ السؤال: [مـا حُ
ل احلصاد؟] نْجَ بمِ

بْـح  الذَّ أنَّ  ـيُّ  مِ اللَّخْ رَ  كَ ذَ اجلواب: 
ال  قاطعـاً  كان  وإن  احلصـاد  ل  نْجَ بمِ

. ب البهيمة فهو جائزٌ ذِّ عَ يُ
ل  نْجَ : ال خري فـي مِ وعن ابن حبيبٍ
ألنَّه  املِنْشار؛  مثل  س  َّ املُرضَ احلصاد 
طْعُ  القَ هي  إنَّام  كِية  والتَّذْ  ، قَطْعٌ ال   ٌ نَرشْ

. ٍ فَل ال بِنَرشْ ألَسْ
رين بجواز تذكية  وأفتى بعض املتأخِّ

كِّني. س كالسِّ َّ ل [غري] املُرضَ املِنْجَ
ل  كية باملِنْجَ وأفتى آخر بأَنَّه جيوز التَّذْ

إن قَطَع يف املرور ال يف الرجوع. 

فَل  مون علـى قَطْعِه ألَسْ َرِّ م حيُ لُّهُ وكُ
ال مقابله.

[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٦)]

  
بَحَ) ٤٧٥ م فيمن ذَ السؤال: ما قولكُ

تُه؟  بيحَ ِلُّ ذَ ؛ فهل حتَ سٍ َّ رضَ لٍ مُ نْجَ بمِ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

دٍ رسول اهللا. عىل سيِّدنا حممَّ
تُه، واهللا أعلم، وصىلَّ  بيحَ ِلُّ ذَ نعم حتَ

دٍ وآلِهِ وسلَّم. اهللا عىل سيِّدنا حممَّ
لِّيش (١٨٦/١)] [فتاو ابن عِ

  

ْبح ِبما َيْقَطُع اللَّْحَم ِبَضْغِطِه َألْسَفَل الذَّ

بْح؟]) ٤٧٦ السؤال: [ما هي آلةُ الذَّ
ما  بْح  الذَّ آلةُ  شيخنا:  قال  اجلواب: 
ج  رُ فيَخْ ل؛  فَ ألَسْ طِه  غْ بضَ م  اللَّحْ طَع  قْ يَ

م. وش، وقد تقدَّ ل املَنْقُ ار، واملِنْجَ املِنْشَ
قَلَب  إذا  نون:  حْ لسُ تقدم  ما  قلت: 
تَىضَ  قْ ل؛ هو مُ كَ ق فال تُؤْ كِّني للعِرْ السِّ
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ومل  بْح،  الذَّ آلَة  يف  اإلمام  شيخنا  م  سْ رَ
الفَه.  أرَ يف املذهب خِ

لَت  ا نَزَ بيبيُّ أهنَّ وحـكى شيخنـا الشَّ
بتـونس زمـن فتـو الفقيـه عبـد اهللا 
أبينـا  بـدار  ثـور  بْـح  ذَ فـي  كوينُّ  السُّ
إلـى  حُ  ابـِ الذَّ بَها  لَ فقَ فكلَّت،  اهللا،  عبد 
فأفتى  داج،  األَوْ بقيَّة  هبا  وقَطَعَ  فـوق، 

وتِبَ بذلك. بأكلها؛ فعُ
، وقد أجاز بةٍ غَ سْ فأجاب بأنَّه زمن مَ
الثالثـة  ة  األئمَّ مـن  مالكٍ   سو مـن 
هـذه    ـرَ فأَحْ ـا،  فَ القَ مـن  بيحـة  الذَّ
ـة  ـلَ عـن األئمَّ الصورة، وأنَّ الذي نُقِ

د، فسكتوا.  شْ حكاه حفيد ابن رُ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٦- ٨٧)]

  

ْبِح ْفَرِة اآلِليَِّة يف الذَّ اْسِتْخَداُم الشَّ

استخدام ) ٤٧٧ كمُ  حُ ما  السؤال: 
متَّت  إذا  بْح)  الذَّ (ماكينة  اآلليَّة  رة  فْ الشَّ
يف  الواردة  الرشوط  وفق  بْح  الذَّ عمليَّة 
املطلوبة  واالشرتاطات  األحكام  (ورقة 

بْح عىل الطريقة اإلسالميَّة)؟ للذَّ
رة فْ الشَّ أنَّ  بيقني  ثبت  إذا  اجلواب: 
ني دَجَ اآلليَّة تقطع احلُلْقوم واملَريء والوَ

ا  ا إذا ثبت أهنَّ فال بأس باستخدامها، أمَّ
ال تؤدِّي إىل ذلك ولو بنسبةٍ قليلةٍ فال 

جيوز استخدامها، واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٢٦/١٠)

  
َذْبُح اَألْبَقاِر ِبَواِسَطِة ُصْنُدوٍق 

َمْعِدِنيٍّ َهْيدروِليِكيٍّ

السؤال: يُـرجـى مـوافـاتـنا ) ٤٧٨
بردِّكم علـى مد جواز االستمرار يف 
لَخ  باملَسْ احلاليَّـة  األبقـار  بْح  ذَ طريقة 
ـل  جُ أَرْ وتكسـري  بالضـرب  املركـزي 
يف  بْح،  الذَّ قبل  عليها  يطرة  للسَّ البقرة 
بواسطة  أبقار  بْح  ذَ طريقة  توفُّر  حالة 
مثبَّت  يْدروليكـي  هَ معدنـيٍّ  صندوق 
دونام  البقرة  فيه  تدخل  بْلَة؛  القِ اه  باجتِّ
إحلاق أيِّ رضر هبا، ثمَّ يدور الصندوق 
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إىل  البقرة  نُق  عُ ليصبح  ة  مئويَّ  ْ(١٨٠)
ـلِّ  بكُ بْـح  الذَّ عمليَّة  تتمُّ  ثمَّ  األعلـى 
فَع البقرة بعدها عن طريق  سهولة، وتُدْ
باب جانبي لتُلْقَى عىل منطقة االستالم 
الرجاء  لْخ.  والسَّ فْع  الرَّ أعامل  ملبارشة 

 . اإلفادة، جزاكم اهللا خرياً
اجلواب: إذا توافـرت هذه الطريقة 
املُبيَّنة يف السؤال (ذبح األبقار بواسطة 
وكان  هيدروليكي)،  معدين  صندوق 
يصاحب  ولـم  ميسـوراً،  اجلهـاز  هذا 
ـا  فإهنَّ باحليوان،  بالغٌ  رضرٌ  استعاملـه 
وجيب بْح،  للذَّ مرشوعة  طريقة  تكون 

ـل  جُ أَرْ تكسري  طريقـة  عـن  العـدول 
بجسـده  واملساس  ـره  قْ عَ أو  احليـوان 
ذلك،  إلـى  حاجـةٍ  أو  ضـرورةٍ  دون 
باحليوان  إرضاراً  أقلَّ  هذه  دامت  ما 
نا باإلحسان  رْ ؛ فقد أُمِ املذبوح من األُوىلَ
تَبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  بْح؛  الذَّ عند 
تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  ْ يشَ لِّ  كُ لَـى  عَ انَ  سَ ِحْ اإلْ
نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ  ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ
حْ  ِ ، ولْريُ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ لْيُحِ بْحة، وَ الذَّ

ت  دَ جِ وُ لَّام  وكُ مسلم.  رواه   ،( تَهُ بِيحَ ذَ
الطريقة  هذه  من  أخفُّ   أخر طريقة 
الطريقـة  امتنعـت  عنهـا-  -املسؤول 
. واهللا أعلم.                                   األشدُّ

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية ٢٨/١٠)]

  
ْبُح بالَكْهَرَباِء الذَّ

بْـح باآللة ) ٤٧٩ السؤال: هـل الذَّ
لة يف كثري من البالد  الكهربائيَّة املُستعمَ
تذكيـة  فيه  وهل  رشعـاً؟  جائـزٌ  اليوم 
أَكْـل  جـوازُ  عليهـا  يرتتَّـب  رشعيَّـة 

املذبوح وبيعه للمسلمني؟
كاة  ] اهللا تعاىل جعل الذَّ اجلواب: [إنَّ
إذا  احليوان  أَكْل  لِّ  حلِ رشطاً  بْح)  (الذَّ
اشرتط  وقد  رشعاً،  لُه  أَكْ ِلُّ  حيَ ممَّا  كان 
رشوط:  ة  عـدَّ الذبيحة  ـلِّ  حلِ الفقهـاء 
بْح، ومنهـا مـا  منها مـا يتعلَّق بآلة الذَّ
ما  ومنها  بْح،  الذَّ يتولَّـى  بمن  يتعلَّق 

بْح.  يتعلَّق بموضع الذَّ
ا اآللة التي تذبح هبا فقد اشرتط  أمَّ
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الفقهاء فيها رشطني: 
أو  تقطع  دة  حمدَّ تكون  أن  ل:  األوَّ

ها ال بثقلها . ختزق بحدِّ
. راً نا وال ظُفْ الثاين: أالَّ تكون سِ

فإذا اجتمع هذان الرشطان يف يشءٍ 
أو  حديـداً  كان  سواء  به،  بْح  الذَّ لَّ  حَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  لقول  باً؛  شِ خُ أو  راً  جَ حَ
لُوا  كُ يْهِ فَ لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ مَ وَ َرَ الدَّ ا أَهنْ (مَ
نُّ  )، وإن كان يُسَ راً فُ نا أَوْ ظُ نْ سِ كُ ْ يَ ا ملَ مَ

. بْح بسكِّني حادٍّ الذَّ
بْـح؛ فقـد نصَّ  ـا مـن يتولَّـى الذَّ أمَّ
بْح  الفقهاء عىل أنَّ ذبيحة من أطاق الذَّ
الكتاب حالل إذا  وأهل  املسلمني  من 
لُّ من أمكنه  وا التَّسمية، فكُ وا أو نَسُ مُّ سَ
إذا  الكتاب  وأهل  املسلمني  من  بْح  الذَّ
أو  كان  الً  جُ رَ ذبيحته  لُ  أَكْ لَّ  حَ ذبح 
لَم يف هذا  عْ أو صبيا، وال يُ بالغاً   ، امرأةً

خالف؛ لقوله تعاىل : ﴿ مخ جس حس 
أي:  ٥]؛  [املـائــدة:  حص﴾  مس   خس 
ق  ل والفاسِ دْ ذبائحهم. وال فرق بني العَ

من املسلمني وأهل الكتاب.

واختلف الفقهاء يف اشرتاط التَّسمية 
بيحة عند ذَبْحها؛ فعن  باسم اهللا عىل الذَّ
ا تسميةٌ غري واجبة يف  اإلمام أحـمد أهنَّ
، وبه قال اإلمام الشافعي.  وٍ هْ د وال سَ مْ عَ
واملشهور من مذهب اإلمام أمحد وغريه 
ر،  ا رشط مع التذكُّ ة املذاهب أهنَّ من أئمَّ
حال  لَم  عْ تُ لـم  وإذا  و،  هْ بالسَّ وتسقط 
 ، مِّ ى باسم اهللا أو مل يُسَ مَّ الذابح إن كان سَ
فذبيحتـه  ال،  أو  اهللا  غري  اسم  رَ  ذَكَ أو 
لَ  أَكْ لنا  أباح  تعالـى  اهللا  ألنَّ  ؛  حاللٌ
والكتايب،  املسلم  يذبحها  التي  بيحة  الذَّ
لِّ ذابح، وقد  لِمَ أنَّنا ال نقف عىل كُ وقد عَ
ُمْ  (أَهنَّ عنها  اهللا  ريض  عائشة  عن  روي 
دٍ  هْ يثُو عَ دِ مَ حَ وْ ولَ اهللاِ إِنَّ القَ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ
مَ  وا اسْ رُ رِي أَذَكَ مٍ الَ نَدْ نَا بِلَحْ أْتُونَ كٍ يَ ْ بِرشِ
وا أَنْتُمْ  مُّ : سَ الَ قَ وا، فَ رُ كُ ذْ ْ يَ يْهِ أَوْ ملَ لَ اهللاِ عَ

لُوا) أخرجه البخاري. كُ وَ
فقد  اهللا؛  غري  اسمُ  عليه  كِرَ  ذُ ما  ا  أمَّ
إذا  لِه  أَكْ لُّ  حِ الفقهاء  بعض  عن  روي 
ه  ينـِ لدِ بَحَ  ذَ ألنَّه  كتابيا؛  ابـح  الذَّ كان 
وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن 
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لَّها يف كتابه.  وأَحَ
ة  مَ رْ حُ إىل  لامء  العُ جـمهور  وذهب 
د  وهِ حَ علـى غري اسم اهللا إذا شُ بـِ ما ذُ

لِم به ؛ لقوله تعالـى: ﴿  ىف  ذلك أو عُ
لك  اك  يق  ىق  يف  
يلام﴾[البقرة: ىل  مل  يك  ىك  مك 
أو  مسلامً  الذابح  كان  سواء   ،  [١٧٣  

كتابيا .
أن  رشطوا  فقد  بْح؛  الذَّ موضع  ا  أمَّ
قَطْع  مـع  ر،  دْ والصَّ احلَلْق  بني  يكـون 
عند  ني  دَجَ الوَ وأحد  واملَريء  احلُلْقوم 
قَطْع  من  دََّّ  بُ ال  املالكيَّة:  وقال  احلنفيَّة. 
قَطْع  ط  يُشرتَ وال  ني،  دَجَ والوَ احلُلْقوم 
واحلنابلـة:  الشافعيَّـة  وقـال  املَـريء. 

دَّ من قَطْع احلُلْقوم واملَريء. ال بُ
بالسؤال  يذكر  مل  السائل  كان  وملَّا 
بْـح باآللـة الكهربائيَّـة التي  طريقة الذَّ
يريد معرفة احلُكم الرشعيِّ يف تذكيتها، 
: بأنَّه إذا  يدُ ؛ فنُفِ ِـلُّ ِـلُّ أو ال حتَ وهـل حتَ
ابح،  توافرت الرشوط املذكورة يف الذَّ
وهو يدير اآللة، وكانت اآللة هبا سكِّني 

روق الواجب قطعها يف موضع  تقطع العُ
كالسكني  اآللة  اعتربت   ، املُبنيَّ بْح  الذَّ
لُ ذبيحتهـا.  لَّ أَكْ ابـح، وحَ فـي يد الذَّ
ِلُّ  وإذا لـم تتوافر تلك الرشوط فال حتَ
عَق  ذبيحتها، وذلك بأن كانت اآللة تُصْ
يت بأيِّ طريقةٍ أخر غري  ْنَق أو متُ أو ختُ
ها، فال  رُ مستوفيةٍ للرشوط السابق ذِكْ
اجلواب عن  لِمَ  وهبذا عُ ذبيحتها.  ِلُّ  حتَ

السؤال. واهللا تعاىل أعلم.
[فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٦١٤/٧-٢٦١٦)

  

َتْخِديُر اَحلْيواِن َقْبَل َذْبِحِه ِبَبْنج وَنْحوه

ـم ) ٤٨٠ البَـهـائـِ بْـح  ذَ السـؤال: 
أو  جيـوز  هل  ؛  نْجٍ بَ أو  ر  دِّ خمُ باستخدام 

ال؟
مل  ﴿خل  تعاىل:  قال  اجلـواب: 
جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن  من  خن  حن 
خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه   ين 
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ٰرٰى   ٰذ   يي  ىي  مي 
نئ  مئ   زئ  رئ   
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].
تَبَ  وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ كَ
تَلـْتُـمْ  ا قَ ـإذَ ءٍ، فَ ْ لِّ يشَ لَـى كُ ـانَ عَ سَ اإلِحْ
نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ  ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ
حْ  ِ لْريُ فَ  ، هُ تَ رَ فْ شَ مْ  كُ دُ أَحَ دَّ  لْيُحِ وَ بْح،  الذَّ
) رواه اإلمام مسلم يف صحيحه  تَهُ بِيحَ ذَ
سٍ ريض اهللا  ادِ بـن أَوْ دَّ مـن حديث شَ

عنه.
فـي  بْـح  الذَّ إحسـان  لامء:  العُ قـال 
نْف،  عها بعُ َ فْق هبا؛ فال يَرصْ البهائم الرِّ
ها من موقع إىل آخر، وإحدادُ  وال جيرُّ
كها  وتَرْ بيحة  الذَّ إراحة  ثمَّ  بْح،  الذَّ آلةِ 

د. إىل أن تسكن وتَربْ
وفيام  الذبائح  فـي  اهللا  أوامـر  هذه 
ر  دِّ م، فإذا كانت عمليَّة املُخَ رَّ لَّ وحَ أَحَ
ه بإضعاف  بْحِ تساعد عىل التمكني من ذَ

فـي  تؤثِّر  وال  بْح،  الذَّ وقت  مقاومتـه 
كَ بعدها دون  رِ حياته -بمعنى أنَّه لو تُ
بْح عـاد إلـى حياته الطبيعيَّة- جـاز  ذَ
ر  دِّ املُخَ العقار  من  اجلرعـة  استخـدام 

بيحة هبذه الطريقة. لَّت الذَّ وحَ
يف  يؤثِّر  احليوان  ختدير  كان  إذا  ا  أمَّ
دَ  قَ فَ بْح  ذَ دون  كَ  رِ تُ لو  بحيث  حياته 
دَ  رَ وَ يكون  وقتئذٍ  بْح  الذَّ فإنَّ  حياته؛ 
اإلسالم؛  يف  لُها  أَكْ ِلُّ  حيَ فال   ، يْتةٍ مَ عىل 
ار  العقَّ بسبب  احليوان  موت  الحتامل 

بْح. ر قبل الذَّ دِّ املُخَ
ار  العقَّ كان  فإذا  ذلك؛  عىل  وبناءً 
بْحـه ال يـؤدِّي  ر للحيوان قبل ذَ دِّ املُخَ
بْح عاد  كَ دون ذَ رِ إىل موته بحيث لو تُ
إلـى حياتـه الطبيعيَّة، جاز استخدامه 
ه  بْحِ ذَ حال  احليوان  مقاومة  إلضعاف 

فقط. 
من  غريه  أو  العقار  ذلك  كان  وإن 
ِلُّ  يتُ احليوان؛ فال حيَ مِ ق التَّخدير يُ طُرُ
بْح، وال أَكْل ما ذُبِح  استخدامه قبل الذَّ
هبذه الطريق، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 
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[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣١٥٢ )]    

  

َصْعُق اَحلْيواِن َقْبَل َذْبِحِه

ة ) ٤٨١ قـوَّ فِّضـت  خُ إذا  السؤال: 
تـؤدَّي  ال  بحيث  الكهربائيَّـة  عْقة  الصَّ
-؛ فام  إىل قتل احليوان -صغرياً أو كبرياً
يف  الكهربائيَّة  عْقة  الصَّ استخدام  كمُ  حُ

هذه احلالة؟
عْق  الصَّ أنَّ  بيقني  ثبت  إذا  اجلواب: 
الكهربائي ال يؤدِّي إىل قتل احليوان فال 
بأس به، برشط أالَّ يكون يف ذلك مزيد 
م  ف الدَّّ تعذيب للحيوان، وال تقليل نَزْ
بْح، فإذا ثبت أنَّه يؤدِّي إىل  منه عند الذَّ
، أو كان فيه  قتل احليوان ولو بنسبةٍ قليلةٍ
م منه، فال  ف الدَّ ، أو تقليلٌ لنَزْ تعذيبٌ

عْق. واهللا أعلم.  جيوز الصَّ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٢٥/١٠)]

  

اللَّجنة ) ٤٨٢ عىل  ضَ  رِ عُ السؤال: 

واجـن)،  للدَّ جتهـيز  (مصنـع  مرشوع 
إلبداء رأهيا فيه، وتقديـم املقرتحـات 
التي تراها هلذا املرشوع، وبعد االطِّالع 
بْح  عىل املخطَّط، وعىل تقرير طريقة الذَّ
لـخ، وهـي إعطـاء  التي ستُتَّبع من املَسْ
لُّ  تَشِ خفيفةً  كهربائيَّةً  مةً  دْ صَ الطيور 
ة ٤٥ ثانية، يتمُّ خالهلا  تاً ملدَّ حركتها مؤقَّ

بْح. الذَّ
مة  دْ الصَّ هلذه  األسايسُّ  والغرض   
الكهربائيَّة هو: تقليل حركـة الطيـور 
عنه  يتسبب  الذي  األمر  ها،  بْحِ ذَ أثناء 
أعامل  يعيق  بام  وتطايره  الريش  تناثر 
تقليل  كذلك  بْح،  بالذَّ املوكلني 
بْح،  أصوات الطيور عند إمساكها للذَّ
الكهربائيَّة  الصدمـة  تأثري  أن  كام  هذا 
الطيـور  وتعـود  ثانية،   ٤٥ بعد  ينتهي 
مل  إذا  الطبيعية،  حالتها  إىل  ذلك  بعد 
الكهربائية  الصدمة  وأن  بْح،  الذَّ يتم 
جروحاً،  أو  آالماً  تسبب  وال  ضعيفة، 
ة  حادّ بسكاكني  الطيور  هذه  تذبح  ثم 
خط  مقابل  بْح،  الذَّ ل  عامّ وقوف  مع 



١٠٤

Ó_‘Üÿ^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

سري الطيور يف اجتاه القبلة. 
هذا؛ وقد طلبوا رأي وزارة األوقاف 
وفـي  ذلك،  فـي  اإلسالميَّة  والشؤون 
طائرٍ  ـلِّ  كُ علـى  تكون  هل  لة؛  مَ البَسْ
من  جمموعةٍ  لِّ  كُ علـى  أم  ةٍ،  دَ حِ علـى 

الطيور بعضها مع بعض؟
يعيش  ال  عْق  الصَّ كان  إن  اجلواب: 
بْح، فيكون  كَ بال ذَ رِ احليوان بعده لو تُ
ة؛  قوذَ واملَوْ ية  دِّ َ املُرتَ حكم  فـي  احليوان 
ت عليه اآلية الثالثة  لُه، كام نصَّ رامٌ أَكْ حَ

من سورة املائدة.
بـه  يمـوت  ال  عْق  الصَّ كان  إن  ا  أمَّ
بْح  الذَّ فإنَّ  بَح،  ذْ يُ ومل  كَ  رِ تُ لو  احليوان 
مانع  فال  ؛  حالالً بيحة  الذَّ جيعل  بعده 

 . ىلَ امً بأنَّ تركه أَوْ لْ من إجرائه. عِ
ه  بْحَ واهللا باحليوان أرحم حني رشع ذَ
داج األَوْ قُطِعَت  ومـتى   ... ه  ـرَ نَحْ أو 

. فَسَ ـمَ بعد ذلك، وإن رَ فال أَلَ
اختارت  فقد  لة  مَ للبَسْ بالنسبة  ا  أمَّ
ـلِّ  كُ علـى  إطالقها  جيـوز  أنَّه  اللَّجنة 
جمموعةٍ من الطيور بعضها مع بعض.

أنَّ  إلـى  التنبيه   الفتو جلنة  وحتبُّ 
ابح جموسيا  بْح ال يصحُّ إن كان الذَّ الذَّ
سلامً  مُ يكون  أن  دَّ  بُ ال  بل  داً،  لْحِ مُ أو 
عدم  مالحظة  ينبغي  أنَّه  كام  كتابيا،  أو 
ـرَّ  إلقـاء الطيـور فـي املاء قبل أن تَـمُ
نُفوس  هوق  لزُ كافية  فرتةٌ  بْح  الذَّ عىل 

الطيور. واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٢٣/١٠)] 

  

السؤال: استـشكـل بعـض ) ٤٨٣
بجـواز   الفتـو نتـه  تضمَّ مـا  النـاس 
بْـح  ذَ ـه  تْبعُ يَ الذي  ب  ْ والرضَّ عْق  الصَّ
رشعي، وفهمـوا منه جتويـز االكتفـاء 
للتذكيـة  كوسيلـة  ب  ْ والرضَّ عْق  بالصَّ

الرشعيَّة.
ونصُّ  سليم،  غـري  الفهم  اجلواب: 
فـي  جاء  حيث  متامـاً؛  ينفيه   الفتـو
ا  إِذَ (وَ بحـديـث  االستـدالل  هـا  لـِ أوَّ
) توطئـةً  ـةَ بْـحَ وا الذَّ نـُ ـسِ أَحْ تُـمْ فَ بَحْ ذَ
قبـل  لإلراحة  وسيلةً  عْق  الصَّ العتبار 
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ه:  بْح، كام جاء يف آخر الفتو ما نصُّ الذَّ
لِمَت من  «فال مانع من استعامهلا إنْ سَ
يِّتَة  بْح بعض احليوانات وهي مَ بْهة ذَ شُ

ب». ْ عْق أو الرضَّ ة الصَّ من شدَّ
ر مـا  ولـزيـــادة التـوضـيـح نُـقـرِّ
دََّّ من  ـل من الفتو؛ وهو أنَّه ال بُ يتحصَّ
عْق  الرشوط التالية جلواز استعامل الصَّ

بْح: ب قبل الذَّ ْ أو الرضَّ
عْق أو  لْميــا أنَّ الصَّ (أ) أن يثبت عِ
قبل  املذبوح  إلراحــة  يؤدِّي  ب  ْ الرضَّ
ب  ْ عْق أو الرضَّ ه، وال يزيد أمل الصَّ بْحِ ذَ

بْح. عن أمل الذَّ
للمصعوق  بْح  الذَّ حيصل  أن  (ب) 

. ةٌ ستقرَّ أو املرضوب وفيه حياةٌ مُ
لـجميع  بالنسبـة  حيصـل  أن  (ج) 
بَـح هبذه الطريقـة  احليوانـات التي تُذْ
موهتا  قبل  مجيعها  ت  بِحَ ذُ ا  بأهنَّ ن  التيقُّ
عْق أو الرضب؛ لئالَّ تكون  بسبب الصَّ
القـرآن  بنـصِّ  مـة  املُحرَّ ة  قوذَ املَوْ مـن 
بْهـة ولـو فـي  الكريم، فـإن بقيت الشُّ
الطريقة،  هذه  استعامل  جيز  مل  البعض 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٢٤/١٠)] 

  

السؤال: هل جيوزُ استخدامُ ) ٤٨٤
بْح الطيور  اعِق الكهربائي يف حالة ذَ الصَّ

احليَّة عند ٣٠ فولت؟
أنَّ  لْميا  وعِ طبيا  ثبت  إذا  اجلواب: 
للسيطـرة علـى  استخـدام طريقةٍ مـا 
ه يرتتَّب عليها خروج  بْحِ احليوان قبل ذَ
ة إلـى موتٍ  ن احلياة املستقرَّ احليوان مِ
ك  يتـحـرَّ ال  مذبـوح  حـركـة  إلـى  أو 
بْح  باإلرادة، ممَّا يتعارض مع رشوط الذَّ
هذه  فإن  اإلسالمي  الفقه  فـي  رة  املقرَّ
إذا  ـا  أمَّ شـرعـاً،  جتـوز  ال  الطريقـة 
اقترصت آثارها عىل إضعاف املقاومة 
ك  تُرِ لو  بحيث  فقط،  األمل  ختفيف  أو 
بْح لعاد إىل حياته الطبعيَّة؛ فإنَّه  دون ذَ
للسيطرة  الطريقة  هذه  استخدام  جيوز 
ه يف هذه احلالة؛  بْحِ عىل احليوان قبل ذَ
ألنَّه ال يتعارض مع القواعد الرشعيَّة 
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بْح احليوان. يف ذَ
لِّ  حِ يف  ح  دَ قْ يَ فال  ذلك:  عىل  وبناءً 
عْق  الصَّ عمليَّة  اللحم  مأكولة  الطيور 
الكهربائي ما دامت تقترص عىل إضعاف
كاً  مقاومة احليوان فقط مع بقائه متحرِّ
باإلرادة، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.                  
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣٢٣٥)]

  

املـركــز ) ٤٨٥ ر  صــدَّ السـؤال: 
اإلسالميُّ الرسميُّ يف بالدنا تراخيص 
تعتـرب  التي  الغذائيَّـة  لَع  للسِّ استهالك 
، ومن بني  من املنظور اإلسالميِّ حالالً
ـح  لَع اللَّحـم، ولكن ال يوضِّ هذه السِّ
ترخيص االستهـالك اخلاصِّ باللَّحـم 
علـى  احليوان  بْح  ذَ تمَّ  قد  كان  إذا  ما 
ختدير  تمَّ  قد  أنَّه  أم  الرشعيَّة،  الطريقة 
ه؛ فهل جيوز للمسلم  بْحِ احليوان قبل ذَ
دون  احليـوان  هذا  حلم  مـن  يأْكُـل  أن 
للطريقة  وفقاً  ه  بْحُ ذَ تمَّ  هل  يعرف  أن 
الرشعيَّة أم أنَّه قد تمَّ ختديره؟ أم ينبغي 

التخلِّـي عن هذا اللَّحم واالجتاه إلـى 
دة التي يثق املـرء متاماً  اللُّحوم املستورَ
الرشعيَّـة؟  الطريقة  علـى  ت  بِحَ ذُ ا  أهنَّ

ا جزيالً عىل اإلجابة. شكًً
اجلواب: للمسلم أن يكتفي بفتو

كان  إذا  بلـده  فـي  اإلسالمـي  املركـز 
مأمـوراً  وليس  بـه،  موثوقـاً  معتمـداً 

بالبحث والتنقيب فيام وراء ذلك.
بْحه: ا عن ختدير احليوان قبل ذَ وأمَّ
مقـاومـة  إضـعـاف  شـرعـاً  فيجـوز 
أكان  سـواء  بْحهـا؛  ذَ قبل  احليوانات 
أم  خفيفـاً،  ختديـراً  بتخديـرها  ذلك 
منخفـض  كهربـائـي  بتيَّـار  ها  قِ عْ بصَ
األساليب  من  ذلك  بغري  أم  الضغط، 
برشط  صـون،  املتخصِّ هـا  رُ قرِّ يُ التي 
إىل  عْق  الصَّ أو  التخدير  هذا  يؤدِّي  أالَّ 
حتيا  بل  بْح،  ذَ دون  كَت  تُرِ لو  موهتا 
ذلك  بعد  تُذبَـحُ  ثـمَّ  ة،  ستقرِّ مُ حيـاةً 
كاة، فتكون  بالطريقـة الرشعيَّة فـي الذَّ
ن ذلك  . فإذا أدَّ يشءٌ مِ حالالً حينئذٍ
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ه فإنَّه يُعترب ميتةً  بْحِ ملِوتِ احليوان قبل ذَ
لُه. مُ أَكْ رُ وحيَ

[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣٦٤٩)]       

  

٤٨٦ ( ... م  دَّ املُقَ بالطَّـلَب  السؤال: 
ن  املتضمِّ سنة ١٩٧٨  برقم ٣٥٣  املقيَّد 
بْح  أنَّ الدول الغربيَّة تتَّبع طريقةً معيَّنة لذَ
الصدمـة  باستعامل  وذلك  احليوانـات، 
التخدير  ق  الكهربائيَّة أو غريها من طُرُ
أن  دون  احليوان  آالم  مـن  فِّف  ختُ التـي 
م  كْ يتَه. ويطلبُ السائلُ اإلفادة عن حُ متُ
ق  بائح بعد استعامل إحد طُرُ أَكْل الذَّ

التخدير املشار إليها.
اجلواب: قال اهللا تعالـى فـي سورة 

املـائـدة: ﴿ٱخل مل ىل يل جم 
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم 
جه   ين  ىن  من  خن 
مه ىه يه جي﴾. وقـال رسول اهللا 
لِّ  كُ ىلَ  عَ انَ  سَ اإلِحْ تَبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ا  إِذَ وَ ةَ  تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ  يشَ

مْ  كُ دُ دَّ أَحَ لْيُحِ بْحةَ وَ نُوا الذَّ سِ أَحْ تُمْ فَ بَحْ ذَ
لامء:  )، قـال العُ تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ ، وَ هُ تَ رَ فْ شَ
هبا،  فْق  الرِّ البهائم  فـي  بْح  الذَّ إحسان 
ها مـن  ُرُّ ف، وال جيَ نـْ فـال يرصعهـا بعُ
بْح، ثمَّ  موقع إىل آخر، وإحداد آلة الذَّ
إراحة الذبيحة وتركها إلـى أن تسكن 
وتربد. هذه أوامر اهللا يف الذبائح، وفيام 
مـه، فـإذا كانت الصدمـة  أحلَّـه وحرَّ
ق  الكهربائيَّة للحيوان أو غريها من طُرُ
بْحه  التخدير تساعد عىل التمكني من ذَ
وإذا  بْح،  الذَّ وقت  مقاومته  بإضعاف 
كانت هذه الصدمة ال تؤثِّر يف حياته، 
بْـح  كَ بعـدها دون ذَ رِ بمعنى أنَّه لـو تُ
عاد إلـى حياته الطبيعيَّة، جاز استعامل 
ق  الصدمة الكهربائيَّة أو غريها من طُرُ
بْـح،  التخديـر هبـذا املفهـوم قبـل الذَّ

بيحة هبذه الطريقة. وحلَّت الذَّ
ا إذا كانت الصدمة الكهربائيَّة أو   أمَّ
ختدير احليوان بأيِّ طريق آخر تؤثِّر يف 
بْحٍ  كَ بعدها دون ذَ رِ حياته؛ بحيث لو تُ
يكون  وقتئذٍ  بْح  الذَّ فإنَّ  حياته،  د  فَقَ
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لُها فـي  ِلُّ أَكْ ، فال حيَ يْتَةٍ قد ورد علـى مَ
احليـوان  مـوت  الحتمـال  اإلسـالم؛ 
بالصدمة الكهربائيَّـة أو التخديـر قبـل 
بْح؛ إذ تقيض نصوص فقه الرشيعة  الذَّ
اإلسالميَّة أنَّه إذا اجتمع فـي الذبيحة 
مة،  رَّ حمُ تكون  مبيحٌ  وآخر  مٌ  رِّ حمُ سبب 
كام إذا رمـى شخصٌ طائـراً فجرحـه 
ميِّتاً،  الصائد  فانتشله  املاء،  يف  فسقط 
قـاً  رَ لُه؛ الحتامل موتـه غَ ِلُّ أَكْ فإنَّه ال حيَ
ال بجرح الصيد، ومثله واقعة السؤال.
الصـدمـة  أنَّ  السائـل  ـد  تأكَّ فـإذا 
ه ال تؤدِّي  بْحِ الكهربائيَّة للحيوان قبل ذَ
بْح عاد  كَ دون ذَ رِ إىل موته، بحيث لو تُ
استخدامها  جاز  الطبيعيَّة،  حياته  إلـى 
فقط،  ه  بْحِ ذَ حـال  مقاومته  إلضعـاف 
وإن كانت تلك الصدمة أو غريها من 
ِلُّ  حيَ فال  احليوان،  يت  متُ التخدير  ق  طُرُ
ِلُّ  حيَ ال  كام  بْـح،  الذَّ قبـل  استخدامهـا 
ا  وممـَّ الطريقة.  هبذه  املذبـوح  احليـوان 
واهللا  السؤال.  عن  اجلواب  لَم  عْ يُ م  تقدَّ

سبحانه وتعاىل أعلم.

[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٣٥٤٨/١٠-٣٥٤٩)

  

عْـق ) ٤٨٧ صَ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
ها؟ بْحِ احليوانات بالكهرباء قبل ذَ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل سيِّدنا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

قُ احليوانـات بالكهربـاء قبـل  عْ صَ
ل  وح، أو يُوصِ قاً للرُّ زهِ ها إن كان مُ بْحَ ذَ
احليوان إلـى حالة تُشبه حالة املذبوح، 
لُّها، بل جيعلها فـي حكـم املَيْتـَة.  ال حيُ
داج فـي  وقَطْعُ املَريء واحلُلْقوم واألَوْ
ذكـاةً  ـى  يُسمَّ ال  ذلـك  بعـد  احليـوان 
هبا  ِلُّ  حيَ التي  هي  كاة  الذَّ ألنَّ  رشعيَّة؛ 
أَكْل احليوان، واحليوان امليِّت ال تلحقه 

كاة. الذَّ
الكهربائـي  ـق  عْ الصَّ كان  إن  ـا  وأمَّ
د احليـوان الوعـي فقط مـع بقـاء  فقِ يُ
حياته، بحيث يمكـن أن يصحو بعـد 
دُّ  عَ ه وهو فـي هذه احلالة يُ بْحُ فرتةٍ؛ فذَ
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ذلك  اجلزارون  ويفعل  رشعيَّة.  ذكاةً 
ه، ولتسهيل  بْحِ رحـمةً باحليوان عند ذَ
عْق ال يُميت  هذه العمليَّة، فإذا كان الصَّ
بِح هبذه الطريقة. لُ ما ذُ احليوان جاز أَكْ

اهللا  يتَّقـوا  بأن  اريـن  اجلَزَّ وننصـح 
قبـل  باملوايش  يتلطفـوا  وأن  تعـالـى، 
إيـالم  دون  عليهـا  ليسيطروا  ها؛  بْحِ ذَ
بقدر االستطاعـة، وأن يكون السكِّني 
بة اهلوائيَّة،  صَ حادا ليقطع املَريء، والقَ
بالرسعـة  ق  نـُ بالعُ املحيطـة  روق  والعُ
الم:  الة والسَّ املمكنة؛ فقد قال عليه الصَّ
ءٍ،  ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ (إِنَّ اهللاَ كَ
تُمْ  بَحْ ا ذَ إِذَ ، وَ ةَ تْلَ نُوا الْقِ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ فَ
ـمْ  كُ دُ أَحَ ـدَّ  لْيُحِ وَ  ، ـةَ بْحَ الذَّ وا  نـُ سِ أَحْ فَ

) رواه مسلم. تَهُ بِيحَ حْ ذَ ، ولْيُـرِ هُ تَ رَ فْ شَ
بْح  الذَّ علـى  القائمـني  نويص  كام 
 لِّ ذبيحة، فهي إحد بالتَّسمية عند كُ
قال  بل  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيِّ  عن  الثابتة  نن  السُّ
املعتمد  ولكن  بوجوهبا،  لامء  العُ بعض 
نَّة مستحبَّة،  ا سُ يف مذهب الشافعيَّة أهنَّ
م  رِّ ها ال حيُ ينبغي احلرص عليها، وتركُ

لِّ  كُ قلب  يف  تعاىل  اهللا  فاسم  بيحة،  الذَّ
ة  نـَّ مسلم، ولـم يرد فـي الكتاب والسُّ
دليل علـى حتريم أَكْل مرتوك التَّسمية، 

تنا -فـي قوله تعالـى: ﴿ىه  بل قال أئمَّ
يه جي﴾ [املـائـدة: ٣]-: إنَّـه «أبـاح 

كَّى ومل يذكر التَّسمية». املُذَ
ا قوله تعاىل: ﴿رت زت مت نت  وأمَّ
١٢١]؛  [األنعـام:   ﴾ زث  رث  يت  ىت  
فقـد فرسَّ كثريٌ من املفرسين اآلية بـأنَّ 
املقصود هبا: «ما ذُبح لغري اهللا تعالـى» 
ينظر: (تفسري الطربي، ١٢/ ٨٣)، واهللا 

أعلم.
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٢٧٩٩)] 

  

بْـح ) ٤٨٨ ذَ جيـبُ  هـل  السـؤال: 
الرشيعـة  حـسـب  واملـوايش  األغنـام 
ة وبـدون اإلسالميَّـة بسـكاكـني حـادَّ
عْق؟ هذا ونحيطكم علامً بأنَّ مرشوع  صَ
التعـاون اإلسالمـي متواصـل فـي هذا 
بْـع  يني طـوال السنوات السَّ املنهج الدِّ
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عرشة السابقة بالنسبة للذبائح؛ وذلك 
تنفيـذاً للرشيعـة اإلسالميَّـة ولتأمـني 
اللَّحم احلالل للمسلمني، ورجاؤنا أن 
هـة إلـى هـيئـة  تكـون اإلجـابـة موجَّ
(AQIS) املسؤولة عىل مراقبة وتأمني 
بْـح  يَّـة لعمليَّـات الذَّ الظـروف الصحِّ
ة  للموايش األسرتاليَّة. هذا، ودمتم ألُمَّ

اإلسالم واملسلمني.
ـى  كَّ تُـذَ أن  جيـب  نعـم،  اجلواب: 
طْـع  بقَ وذلك  رشعيَّـة،  تذكيةً  بائح  الذَّ
ـر  نَحْ أو  ـني،  بالسكِّ واملَريء  احلُلْقـوم 
بَّة» من  اإلبل بالطَّعْن بحديدة فـي «اللَّ
إالَّ  بيحة  الذَّ ِلُّ  حتَ وال   ، كتايبٍّ أو  سلمٍ  مُ

بذلك لقـول اهللا تعالـى: ﴿خل مل 
جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
ىن  من  خن  حن 
ين جه  مه ىه يه جي﴾ [املائدة: 
مات  دت اآلية الكريمة املُحرَّ ٣]، فقد عدَّ
قـوذَة، والتي متـوت  وذكـرت منهـا املَوْ
قة الكهربائيَّة هـي موقوذة، فإن  عْ بالصَّ

يَت  كِّ ة، وذُ ستقرَّ ُتْ وكانت حياهتا مُ مل متَ
ا إن  لَّت، أمَّ ق، حَ عْ ذكاةً رشعيَّةً بعد الصَّ
ماتت، أو كانت حركتها حركة مذبوح، 

لْم. ِلُّ بإمجاع أهل العِ ا ال حتَ فإهنَّ
وعليـه؛ فـإنَّ الواجـب عليكـم أن 
تكونوا حملَّ ثقة الناس الذين يطمئنُّون 
كاة الرشعيَّة  إىل أنَّـكم حتافظون عىل الذَّ
ة  ني، أو اآللـة احلـادَّ بْـح بالسكِّ من الذَّ
ا  لة منزلتهـا، كام قـال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ املنزَّ
يْـهِ  لَ عَ اهللاِ  مُ  اسْ رَ  كـِ ذُ وَ  ، مَ الدَّ رَ  ـَ أَهنْ
)، كام أخرجه  رَ الظُّفُ نَّ وَ ، لَيْسَ السِّ لُوهُ كُ فَ
البخاري ومسلم من حديث رافع بن 

يْج ريض اهللا عنه. دَ خُ
فإن امتنعـت اهليئـة التي تذبحـون 
كاة الرشعيَّة، فعليكم أن  عندها من الذَّ
سات  فاملؤسَّ غريها،  إىل  عنها  لوا  تتحوَّ
كثرية، وأرض اهللا واسعة. واهللا تعالـى 

أعلم.
[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
[(٢٨٧/٥- ٢٨٨)
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لعـام ) ٤٨٩ سبتمـرب  من   ٢٩ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٥م 
املالـيزي جلسة (٧٠) للمباحثـة فـي 
املميت  غري  الكهربائي  التخدير  قضيَّة 
بْح اآليل، وأصدر املجلس  يف عمليَّة الذَّ

قراره عىل النحو التايل:
الكهربـائـي  ـق  عْ الصَّ عمـليَّـة   (١
علـى احليـوان – وهـي إرسـال تيَّـار 
بطريقة:   – عالٍ ضغط  كهربائي [ذي] 
أو   ،(Penetrative Captive Bolt)
 Non – penetrative) بـطـريـقـة: 
ح هبام؛  ، وال يُسمَ رامٌ Captive Bolt) حَ

ألنَّ هاتني الطريقتني [تتسبَّبان يف موت 
احليوان.

٢) جيوز طريقة التخدير الكهربائي 
(Electrical Stunning) فقط برشوط 

آتية:
م عىل  أ  - أن يكون التخدير املُستخدَ

الرأس فقط.
ة التيَّار  م فـي قـوَّ ب- جيب التحكُّ
الكهربائـي بحيث ال يتجـاوز مقـدار 

األمبـري الكهربائـي املحـدود، وهـو: 
أمبري)   ٢٫٠) للامعز،  أمبري)   ٠٫٧٥)
للبقر. ويكون فرتة تصويب التيَّار عىل 

احليوان ما بني (٣-٦) ثوان.
حتت  العمليَّة  تكون  أن  ينبغي  ج- 

ل. ؤهَّ إرشاف مسؤول مُسلم مُ
جاج  واجن (الدَّ ٣) جيوز ختدير الدَّ
املائي  م  احلامَّ بطريقة   ( واألوزُّ والبطُّ 

(Waterbath Stunning)، برشط:
التيَّار  ة  قوَّ عىل  املراقبة  تتمَّ  أن   - أ  
موت  يف  يتسبَّب  ال  بحيث  الكهربائي 

احليوان.
حتت  العمليَّة  أن تكون  ينبغي  ب- 

ل. إرشاف مسؤول مُسلم مؤهَّ
رات  املخـدِّ استخـدام  وجيـوز   (٤
ربون فـي عمليَّة التخديـر  وأُكسيد الكَ
بْح، برشط أالَّ يكون هناك نوع  قبل الذَّ
من التعذيب عىل احليوان، أو سبب يف 

موته.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٩-١٠٠)]
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تْل املاشية ) ٤٩٠ كمُ قَ السؤال: ما حُ
عْـق؟ وهل تُؤكَـل هـذه  والطيور بالصَّ

بائح حتَّى مع التَّسمية؟ الذَّ
 ، مستقـلٌّ حكمٌ  التَّسميـة  اجلواب: 
 ، مستقلٌّ أمرٌ  بْح  الذَّ وكيفيَّة  بْح  الذَّ وآلة 
بَح بالسكِّني وذَكَّى تذكيةً رشعيَّةً  فلو ذَ
ولـو  بيحة،  الذَّ لَّت  حَ ملـا  تسميـةٍ  دون 
بيحة،  الذَّ لَّت  حَ بالسكِّني  بَح  وذَ ى  مَّ سَ
سواء كانت مـن هبيمة األنعـام أو من 

الطيور. 
عْق بالكهرباء مع التَّسمية، فإنَّ  والصَّ
التَّسمية هنـا ال أثـر هلا، ألنَّ التَّسميـة 
، وعنـدنـا آلـة  عنـدنـا حكـمٌ مستقـلٌّ
 ، بْـح حكمٌ مستقلٌّ بْـح وكيفيَّـة الذَّ الذَّ
عْق من اخلَنْق، واهللا عزَّ وجلَّ قال:  فالصَّ

حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
خن حن  جن  يم   ىم  مم  خم 
عْق  منىن﴾ [املائدة: ٣]، فالصَّ
من اخلَنْق، سواء من الطيور أو احليوانات، 

تُذكَّى  أن  دَّ  بُ ال  بل  بائح،  الذَّ به  ِلُّ  حتَ ال 
ر اسمُ اهللا عليها.  كَ ذْ ويُ

[ ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
 [(٣١٣/١٢)

  

النرصانيَّة ) ٤٩١ املجازرُ  السؤال: 
فـي معظم البالد األوربِّية واألمريكيَّة، 
بواسطة  فـان  رْ اخلِ بْـح  ذَ علـى  ت  جَ رَ دَ
جاج  بْح الدَّ ع الكهربائي، وعىل ذَ ْ الرصَّ
كمُ ذلك؟ بَة، فام حُ قَ ف الرَّ بواسطة قَصْ
العزيـز  اهللا  كتاب  دلَّ  قد  اجلواب: 
رة وإجـامع املسلمني عىل  نَّة املطهَّ والسُّ
اهللا  لقـول  الكتاب؛  أهـل  طعـام  لِّ  حِ

سبحـانـه: ﴿  حج مج جح محجخ مخ 
مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس 
الكريمة  اآلية  هذه   ،[٥ [املائدة:  جض﴾ 
لِّ طعام أهل الكتاب،  قد دلَّت عىل حِ
واملراد من ذلك ذبائحهم. وهم بذلك 
ليسوا أعلـى من املسلمني، بل هم فـي 
م  أهنَّ لِمَ  عُ فإذا  كاملسلمني،  الباب  هذا 
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بْحاً جيعل البهيمة فـي حكم  يذبحون ذَ
املسلم؛  ذلك  فعل  لو  كام   ، مَ رْ حَ املَيْتَة 

-: ﴿  خل مل  لقـول اهللا -عـزَّ وجـلَّ
يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
من  خن  حن  جن 

ىن ﴾ [املائدة: ٣] اآلية.
، جيعل  سلمٍ أو كتايبٍّ بْح من مُ لُّ ذَ فكُ
ة  قوذَ املَوْ أو  نِقة  املُنْخَ م  كْ حُ يف  بيحة  الذَّ
م  رِّ بْحٌ حيُ ة، فهو ذَ ية أو النَّطيحَ دِّ َ أو املُرتَ
البهيمة، وجيعلها يف عداد املَيْتات؛ هلذه 

اآلية الكريمة.
قوله  عموم  هبا  َصُّ  خيُ اآلية  وهذه 

مس  خس  حس  جس  ﴿ مخ  سبحانه: 
حص خص مص جض﴾ [الـامئـدة: ٥]، كـام 
لِّ ذبيحة  الَّة علـى حِ َصُّ به األدلَّة الدَّ خيُ
بْح علـى وجـهٍ  املسلم، إذا وقع منه الذَّ

م املَيْتَة. كْ جيعل ذبيحته يف حُ
ا قولكم: إنَّ املجـازر النرصانيَّـة  أمَّ
بواسطة  رفان  اخلِ بْـح  ذَ علـى  ت  جَ رَ دَ
جاج  بْح الدَّ ع الكهربائي، وفـي ذَ ْ الرصَّ
سألتُ  فقـد  بـة،  قَ الرَّ ف  قَصْ بواسطة 

ع  ْ ة عـن معنى الرصَّ ـربْ بعض أهـل اخلِ
حوا معنامها، ف؛ ألنَّكم مل توضِّ صْ والقَ
ع هو: إزهاق ْ فأجابنا املسؤول بأنَّ الرصَّ
بْـح  وح بواسطـة الكهربـاء بغـري ذَ الرُّ
بَة  قَ ف فهو: قَطْع الرَّ صْ ا القَ . وأمَّ رشعيٍّ

. ةً واحدةً مرَّ
ع  ْ الرصَّ مـن  املـراد  هـو  كـان  فـإذا 
يْتَـة؛  مَ ع  ْ بالرصَّ بيحـة  فالذَّ ف؛  صْ والقَ
بْح الرشعيَّ الذي  بح الذَّ لكوهنا لـم تُذْ
ن قَطْع احلُلْقوم واملَريء وإسالة  يتضمَّ
م، وقد صحَّ عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه  الدَّ
يْهِ  لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ َرَ الدَّ ا أَهنْ قال: (مَ

.( رَ الظُّفُ نَّ وَ ، لَيْسَ السِّ لْ فَكُ
فهو  م،  املُتقدِّ باملعنى  ف  صْ القَ ا  وأمَّ
بْح  بيحة؛ ألنَّه مشتملٌ عىل الذَّ ِلُّ الذَّ حيُ
، وهو: قَطْع احلُلْقوم واملَريء  الرشعيِّ
مع  م،  الدَّ ار  إهنْ ذلك  ويف  ني،  دَجَ والوَ

قَطْع ما ينبغي قَطْعه.
ف  صْ ع والقَ ْ ا إن كان املراد بالرصَّ أمَّ
لديكم غري مـا ذكرنـا، فنرجـو اإلفادة 
ضوء  علـى  اجلواب  يكون  حتَّى  عنه؛ 
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. ذلك. وفَّق اهللا اجلميع إلصابة احلقِّ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٨٢/٢٣- ٨٤)]

  
السؤال: مـا تعليقكم علـى ) ٤٩٢

الفتو التي نُرشت يف جريدة املسلمون 
العدد (٢٤) فـي ١٤٠٥/٨/٢١ هـ. 
القرضـاوي،  يوسـف  الشيخ  لفضيلة 
«اللحـوم  ـه:  نصُّ ما  فيهـا  جـاء  وقـد 
الكتـاب؛  أهـل  عنـد  مـن  دة  املُستـورَ
ممَّا  املحفوظ،  البقر  وحلوم  جاج،  كالدَّ
الكهربائي  عْق  بالصَّ تذكيته  تكون  قد 
لٌّ لنا ما داموا يعتربون هذا  ونحوه، حِ

كى.. الخ» ا.هـ. ذَ الالً مُ حَ
اجلواب: هذه الفتو فيها تفصيل، 
دالَّ  قد  نَّة  والسُّ الكتاب  بأنَّ  لْم  العِ مع 
لِّ ذبيحة أهل الكتاب، وعلـى  علـى حِ
ـار،  الكفَّ مـن  غريهـم  ذبائـح  حتريـم 
قال تعاىل: ﴿  حج مج جح محجخ مخ

مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس   

جض﴾ [املائدة: ٥] فهذه اآلية نصٌّ رصيحٌ 

يف حلِّ طعام أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصار، وطعامهم ذبائحهم، وهي 
ـة بمفهومهـا علـى حتريـم ذبائـح  دالَّ
غريهم من الكفار، ويستثنى مـن ذلك 
عند أهل العلم ما علم أنه أُهلَّ به لغري 
اهللا؛ ألنَّ ما أُهلَّ به لغري اهللا منصوص 
علـى حتريمـه مطلقاً؛ لقولـه تعالـى: 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل    ﴿
مم ىم يم  جن ﴾ اآلية [املائدة: ٣] .

ح علـى غـري الوجـه  بـِ ـا مـا ذُ  وأمَّ
أنَّه  علمنـا  الذي  كاحليـوان  الرشعي؛ 
عْق أو باخلَنْق ونحومها، فهو  مات بالصَّ
نِقـة حسب  ة أو املُنْخَ قـوذَ يعترب من املَوْ
الواقع، سواء كان ذلك من عمل أهل 
لَم  عْ الكتاب أو عمل املسلمني، وما مل تُ
لُّه إذا كان من  ه، فاألصل حِ بْحِ كيفيَّة ذَ
ذبائح املسلمني أو أهل الكتاب، ومـا 
ك حـيا، وذكِّي  رِ ب وأُدْ ِ عِـق أو رضُ صُ
عىل الكيفيَّة الرشعيَّة، فهو حالل؛ قال 

جم  ىل يل  مل  خل    ﴿ تعاىل:  اهللا 
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم 
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جه   ين  ىن  من  خن 
ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 
﴾ [املائـدة:  يي ٰذ  ٰرٰى  
ة  قوذَ ٣]، فدلَّت اآليـة علـى حتريـم املَوْ
إذا  عوقة  املَصْ مهام  كْ حُ ويف  نِقة،  واملُنْخَ
بْحها، وهكذا التي  ماتت قبل إدراك ذَ
ب يف رأسها أو غريه فتموت قبل  َ تُرضْ
لآليـة  لُهـا؛  أَكْ م  ْـرُ حيَ هـا،  بْحِ ذَ إدراك 
الكريمة املذكورة. وبام ذكرنا يتَّضح ما 
يف جواب الشيخ يوسف -وفَّقه اهللا- 

من اإلجـامل.
 النـصـار أو  اليـهـود  كـون  ـا  أمَّ
ق،  عْ يستجيزون املقتولة باخلَنْق أو الصَّ
لو  كام  لَهام،  أَكْ لنا  جييز  ممَّا  ذلك  فليس 
استجازه بعض املسلمني، وإنَّام االعتبار 
مه، وكون  رَّ ر أو حَ ع املطهَّ ْ لَّه الرشَّ بام أحَ
لَّ طعامهم  اآلية الكريمة قد أمجلت حِ
ـلُّ مـا  ـذ مـن ذلك حِ ال جيـوز أن يُؤخَ
نِقة  ت اآلية علـى حتريمه من املُنْخَ نصَّ
لُ  ـمْ ة ونحـومها، بل (جيب حَ قوذَ واملَوْ
)، كام هي القاعدة  لَـى املُبَنيَّ ل عَ مَ املُجْ

رة يف األصول. الرشعيَّة املقرَّ
إليه  أشار  الذي  عائشة  حديث  ا  أمَّ
مسلمني  أُناسٍ  يف  فهو  يوسف  الشيخ 
اراً،  كفَّ وليسوا  باإلسالم  عهد  ثاء  دَ حُ
ذبائح  لِّ  حِ علـى  به  تَجَّ  حيُ أن  جيوز  فال 
ار التي دلَّ الرشع علـى حتريمهـا،  الكفَّ
عنها  اهللا  ريض  عائشة  عن  ه:  نصُّ وهذا 
ا  مً وْ قَ إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لِلنَّبِيِّ  الُوا  قَ ا  مً وْ قَ (أَنَّ 
مَ  اسْ وا  ـرُ أَذَكَ رِي  نَدْ الَ  مِ  بِاللَّحْ نَا  أْتُونَ يَ
تُمْ  أَنْ يْهِ  لَ عَ وا  مُّ سَ  : الَ قَ فَ ؟  الَ أَمْ  يْهِ  لَ عَ اهللاِِ 
ـدٍ  هْ عَ ي  ـِ يث دِ حَ انُوا  كَ وَ  : الَتْ قَ  . لُوهُ كُ وَ

.) رواه البخـاري.  ـرِ فْ بِالْكُ
والبـيـان،  ـح  صْ النـُّ والـواجــب 

 .والتقو ِّ والتعاون عىل الربِ
جر حتريره، وأسأل اهللا أن يوفِّقنا 
وفضيلة الشيخ يوسف وسائر املسلمني 
إنَّه  والعمل،  القول  فـي  احلقِّ  إلصابة 
خري مسؤول، وصلَّـى اهللا وسلَّم عىل 

د، وآله وصحبه. نبيِّنا حممَّ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٤٢٨/٨-٤٣٠)]
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َمِة  َقَراُر َمْجَمع الِفْقِه اإلْسَالِميِّ ملَُنظَّ
َباِئِح  َة ِبَشْأِن الذَّ املُْؤَتَمِر اإلْسَالِميِّ ِجبدَّ

جاء فيه ما ييل:) ٤٩٣
أن  الرشعيَّة  كية  التَّذْ يف  األصلُ  (أ) 
ألنَّ  للحيوان؛  تدويخ  دون  من  تكون 
بْـح اإلسالميَّـة برشوطهـا  طريقـة الذَّ
وآداهبـا هي األمثل، رحـمة باحليـوان 
ته، وتقليالً من معاناته،  بْحَ وإحساناً لذَ
بْح أن  ويُطلَب من اجلهات القائمة بالذَّ
ها بالنسبة للحيوانات  بْحِ ر وسائل ذَ تُطوِّ
هـذا  ـق  قِّ حتُ بحيث  احلجـم،  الكبرية 

بْح عىل الوجه األكمل. األصل يف الذَّ
بنيَّ يف البند  (ب) مع مراعاة ما هو مُ
احليوانات  فـإنَّ  الفقرة،  هذه  مـن  (أ) 
رشعيَّة  ذكاةً  التدويخ  بعد  تُذكَّى  التي 
الفنيَّة  الرشوط  توافرت  إذا  لُها  أَكْ ِلُّ  حيَ
بيحة قبل  د هبا عدم موت الذَّ تأكَّ التي يُ
اء يف الوقت  دها اخلُربَ تذكيتها، وقد حدَّ

احلايل بام ييل:
طْـبَـني  القُ تطـبيـق  يـتـمَّ  أن   -١

فـي  أو  ـني  غَ دْ الصِّ علـى  الكهربائيَّني 
فَوي). ايل (القَ ذَ اه اجلَبْهي - القَ االجتِّ

بني  مـا  الفولْطـاج  يرتاوح  أن   -٢
(١٠٠-٤٠٠ فولط).

بني  مـا  التيَّار  ة  شدَّ ترتاوح  أن   -٣
(٠٫٧٥إىل ١٫٠ أمبري) بالنسبة للغنم، 
ومـا بني (٢ إلـى ٢٫٥ أمبري) بالنسبة 

للبقر.
التـيَّـار  تطبيـق    ـرَ يُـجْ أن   -٤
 ٣) بني  ما  ترتاوح  ة  مدَّ يف  الكهربائي 

إىل ٦ ثوان).
املراد  احليوان  تدويخ  جيوز  ال  (ج) 
اإلبرة  ذي  املُسدَّس  باستعامل  تذكيته 
وال  قة،  باملِطْرَ أو  بالبَلْطَة،  أو  ة،  الواقِذَ

بالنَّفْخ عىل الطريقة اإلنجليزيَّة.
واجـن  الـدَّ تـدويـخ  جيـوز  ال  (د) 
مة الكهربائيَّة؛ ملا ثبت بالتجربة  دْ بالصَّ
من إفضاء ذلك إلـى موت نسبةٍ غـري 

كية. قليلة منها قبل التَّذْ
كِّي من احليوانات  م ما ذُ رُ (هـ) ال حيَ
بعد تدوخيه باستعامل مزيج ثاين أُكسيد 
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أو  األُكسجني،  أو  اهلواء  مع  بون  رْ الكَ
وي  رَ باستعامل املُسدَّس ذي الرأس الكُ
بصورةٍ ال تؤدِّي إىل موته قبل تذكيته. 
البالد  يف  املقيمني  املسلمني  وعلـى 
ق  غـري اإلسـالميَّـة أن يسعـوا بالطُّـرُ
القانونيَّـة للحصول علـى اإلذن لـهم 
بْـح علـى الطريقـة اإلسالميَّة من  بالذَّ

دون تدويخ.
[جملة املجمع (٥٩٥/١٠) القرار (رقم ٩٥) 
[(١٠/٣)

  
َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اإلْسَالِميِّ باِهلْنِد ِبَشْأِن 

ْبِح ِبَأْنَواِعِه َوُصَوِرِه اَحلِديَثِة  الذَّ

ائج اليوم أنَّ احليوان ) ٤٩٤ من الرَّ
عْق الكهربائي أو بأي يشء  ر بالصَّ دَّ خيُ
بْـح، ويعترب ذلك ختفيفاً  آخر قبـل الذَّ
وة ال  لألمل واألذ عن احليوان، والنَّدْ
بْـح  تُؤيِّد هذا املنظور، واألولـى هـو ذَ
احليوان من دون التخديـر، ولكـن إذا 
بَح  ذْ ويُ  ، منطقةٍ يف  رائجاً  التخدير  كان 

وحيصـل  التخدير،  بعد  فيهـا  احليوان 
مـة  دْ ـد مـن أنَّ استـخـدام الصَّ التـأكُّ
 الكـهربـائيَّـة أو الـوسـائـل األخـر
اإلغـامء  عليه  طرأ  بحيث  تمَّ  للتخدير 
تِ احليوان، وأنَّ تطبيق  مُ فقط، ولـم يَ
كاملةٍ  ةٍ  يْطَ بحَ يتمُّ  الكهربائي،  التيَّـار 
تغمي احليوان وال تؤدي إىل موته، ثم 
جيوز  فإنه  املخدر  احليوان  هذا  يذبح 

أكله.
[قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 
باهلند ص١٠٦، القرار رقم: ٣٢/(٧/٢)] 

  

ْبُح ِبَطريَقٍة َتِقي ِمَن اإلَصاَبِة  الذَّ
يوِر باْنفَلوْنزا الطُّ

ـل ) ٤٩٥ السؤال: أعمـلُ فـي املَعْمَ
ة علـى اإلنتـاج  قابة البيطريَّ القومـي للرَّ
ـل  اجني بوزارة الزراعة، وهـو املَعْمَ الدَّ
املسؤول عن تشخيص وبحوث مرض 
انفلونزا الطيـور، وهـو مـرض خطـري 
ة فادحة ووفيات  يُسبِّب خسائر اقتصاديَّ
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ل إلـى  فـي البرش، ونسأل اهللا أالَّ يتحوَّ
. جائحةٍ عامليَّةٍ

أنَّ  العِلْميَّة  األبحاث  أثبتت  ولقد 
اإلنسـان يمكـن أن يُصـاب باملـرض 
من  كثيفةٍ  كبريةٍ  جلرعـةٍ  ض  التعرُّ عند 
بْـح الطيور  ـة عنـد ذَ الفريوس، خاصَّ
املصابة، وهو ما حدث يف احلاالت التي 
لَت يف مرص وتوفيت إىل رمحة اهللا  جِّ سُ

بْح الطيور. اء ذَ من جرَّ
مـع  -باملشاركـة  لنـا  كـان  ولقـد 
الباحثني األجانب- بعض املحاوالت 
يَّـة  كمِّ تقـليـل  إلـى  الرامية  العِلْميَّـة 
مـع  بْـح،  الذَّ عمليَّة  خـالل  الفريوس 
تلـك  تكـون  أن  االعتبـار  فـي  األخذ 
تستطيع  حيث   ، وسهلةً يسريةً  ق  الطُّرُ
تكلفـة  دون  هبا  تقوم  أن  يفيَّة  الرِّ املرأة 
التفكري  وهدانـا  عقَّدة،  مُ إجراءات  أو 
كيس  يف  الطائر  وضع  يمكن  أنَّه  إلـى 
فـي  بكثرة  عادي -املتوافر  بالستيكي 
البيوت-، وإبراز رأس ورقبـة الطائـر 
ه  بْحِ ه أو تقييـد حركتـه، ثمَّ ذَ نْقِ دون خَ

ني، وأوضحت املشاهدة أنَّ كميَّة  بالسكِّ
الطائر  وإفرازات  م  بالدَّ ل  املُحمَّ الغبار 
ممَّا  ملحـوظ،  بشكـل  انخفضت  قـد 
االتصـال  إلـى  العمـل  فريـق  ـع  شجَّ
انفلونـزا  فـي  دولـي  عي  جِ رْ مَ لٍ  مَ عْ بمَ
من  مزيدٍ  إلجراء  أمريكا؛  فـي  الطيور 
لِيَّـة التي تستطيـع أن  مَ االختبارات املَعْ
اهلـواء  فـي  الفـريوس  تركيـز  تقيـس 
، ودراسـة مـد فاعليَّـة  بصورةٍ دقيقةٍ
ض املرأة  ق تُقلِّل من تعرُّ استخدام طُرُ
بْح. يفيَّة للفريوس خالل عمليَّة الذَّ الرِّ

األجـانب  الباحثـون  طلب  ولقـد 
طبقاً  احلالل  بْح  الذَّ طريقة  عـن   فتو
للرشيعة اإلسالميَّة؛ حتَّى يتمَّ تطبيقها 
خـالل إجراء التجارب فـي أمريكـا، 
وهندف من الدراسة إلـى أنَّه فـي حالة 
سوف  فإنَّه  إجيابيَّة  نتائج  إىل  الوصول 
يتمُّ نرش نتائج هذه األبحاث يف املراجع 
ة،  العِلْميَّة، واملؤمترات الدوليَّة املُختصَّ
يفيَّة. ة للرتبية الرِّ وريَّات اإلرشاديَّ والدَّ
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اجلواب: من املعروف رشعاً أنَّه ال 
اللحم  مأكول  احليوان  حلم  أَكْل  ِلُّ  حيَ
-كاإلبل، والبقر، والغنم، واألرانب، 
 ، والبَطِّ جاج،  كالدَّ الطيـور؛  وداجـن 
تـمَّت  إذا  إالَّ  ذلك-  وغـري   ، واألوزِّ
كاة الرشعيَّة هي  تذكيته الرشعيَّة، والذَّ
يِّ  لِّ أَكْل احليوان الربِّ السبب املوصل حلِ
-مأكول اللحم- املقدور عليه، وحتصل 
ا غري املقدور  ر، وأمَّ بْح أو النَّحْ تذكيته بالذَّ
اجلرح  طريق  عن  ره  قْ بعَ فتذكيته  عليه 
الطري  أو  احليوان  إغراء  أو  الصيد،  أو 
دَّ أن يكون  لُّ ذلك ال بُ نيْ به، وكُ لَّمَ املُعَ
أو  املسلم  وهـو  ذلك،  منه  ِـلُّ  حيَ ن  ممـَّ

الكتايب.
-أعىل  احلَلْق  قَطْع  فهو  بْح  الذَّ ا  فأمَّ
طْع  نُق- من احليوان، وحيصل ذلك بقَ العُ
احلُلْقوم -وهو جمر النَّفَس-، واملَريء 
ين  قَني اللَّذَ رْ -وهو جمر الطعام-، والعِ
ان]، فإنَّه  دَجَ يان [الوَ يطان هبام -ويُسمَّ حيُ
 . الرشعيُّ بْح  الذَّ حيصل  األربعة  طْع  بقَ
احلُلْقوم  طْع  بالقَ ابِح  الذَّ استوعب  وإذا 

بْح عىل الراجح؛  واملَريء فقط صحَّ الذَّ
. ألنَّ احلياة ال تبقى بعد قَطْعِهام عادةً

ـبَّـة احليـوان  ر فهو قَطْع لَ ا النَّحْ وأمَّ
أسفـل  تَني  ـوَ قُ الرتَّ بني  الثُّغـرة  -وهي 
ق-، بـأن حيصـل قَطْـعُ األربعـة  نـُ العُ
من  منها  واملَريء  احلُلْقوم  أو  السابقة، 
بْح، وذهب املالكيَّة إىل  بَّة كالذَّ جهة اللَّ
طَعناً  بَّة  اللَّ يف  بالطَّعْن  يكون  ر  النَّحْ أنَّ 
ياً للموت دون اشرتاط قَطْع يشءٍ  فضِ مُ
من املجاري األربعة علـى املشهور من 
ـر  النَّحْ خيتص  أن  واألفضل  مذهبهم، 
ه من احليوانات  نُقُ لِّ ما طال عُ باإلبل وكُ
بام  بْح  الذَّ خيتصُّ  بينام  اللحم،  مأكولة 
والغنـم  كالبقـر  منها،  ـه  نُقُ عُ قـرص 
ر-  والنَّحْ بْح  وكالمها -الذَّ شابه،  وما 
مقـام  أحدمها  فيقـوم   ، مسنونةٌ تذكيةٌ 
اآلخر؛ ودليل ذلك قوله صىلَّ اهللا تعاىل 
ي  فـِ كاة  الذَّ إِنَّ  (أَالَ  وسلم:  وآله  عليه 
بَّة) رواه الدارقطني يف سننه  اللَّ لْقِ وَ احلَ
(٢٨٣/٤) من حديث أيب هريرة ريض 
فـي  تعليقاً  البخاري  وذكره  عنه،  اهللا 
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ر  كتاب (الذبائح والصيد) (باب النَّحْ
والذبائح) من (صحيحه) من حديث 

ابن عبَّاس ريض اهللا تعاىل عنهام.
ى بذكـاة  ر؛ وهـو ما يُسمَّ قْ ـا العَ وأمَّ
الرضورة، فيكون بجرح احليوان جرحاً 
جسمه،  من  جهةٍ  أيِّ  يف  للروح  زهقاً  مُ
دَّ  نَ إذا  احليوان  تذكية  هي  هذه  وتكون 
عليه،  صاحبُه  يقدر  ومل  ر-  نَفَ -أي 
ـراد  يُ الذي  احليـوان  تذكيـة  ـا  أهنَّ كـام 
ا املقدور عليه فال يباح إالَّ  اصطياده، أمَّ

. ر إمجاعاً بْح أو النَّحْ بالذَّ
ابح  لِّه أن يكون الذَّ ويُشرتَط يف هذا كُ
أهل  من  أو  سلامً  مُ اقِر  العَ أو  ر  النَّاحِ أو 
 .-الكتاب -أي من اليهود أو النصار
سلمٍ وغري كتايبٍّ فإنَّ ما  ا إن كان غري مُ أمَّ

لُه. يْتةٌ وال جيوز أَكْ يذبحه مَ
عَ  ضْ وَ فإنَّ  بيان؛  من  سبق  ما  وعىل 
جاج وغـريه من الطيـور فـي ذلك  الدَّ
اليشء املصنوع من البالستيك، أو أيَِّ 
نُق الطائر منه بغري  مادَّة أخر، وإبراز عُ
املذكورة،  بْحه بالرشوط  ذَ ثمَّ  نْق له،  خَ

لُ  فِعْ الناس  عىل  جيب  بل  فيه،  يشء  ال 
يِّنة  ذلك إن كانت هذه هي الطريقة املُتعَ
للوقاية من ذلك املرض الفتَّاك؛ وذلك 
تْل النَّفْس واإلرضار [هبا]. واهللا  مة قَ حلُرْ

سبحانه وتعاىل أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٦٣٤)]

  
ْبُح ِبَطِريَقٍة آِليٍَّة الذَّ

م ) ٤٩٦ السـؤال: رجــاء الـتـكـرُّ
باإلحاطة بأنَّ رشكتنا قد قامت بإنشاء 
لصالح  واجـن  للدَّ آلـي  ر  ْزَ جمَ  ٢ عدد 
فـي  بْح  الذَّ وطريقة  اجلهات،   إحـد
بْح اليـدوي،  رين هي الذَّ ـزَ هذين املَجْ
أن  رشكتنـا  من  اجلهـة  هذه  وتطلـب 
فـي  أوتوماتيكية  بْح  الذَّ طريقة  تكون 
بْـح  الذَّ مـن  بـدالً  ريـن  ـزَ املَجْ هـذين 

اليدوي.
رشكتنا  قامت  م  تقدَّ ما  علـى  وبناءً 
باالتِّصال بمعظم الرشكات األجنبيَّـة 
صة فـي إنشاء املجـازر اآلليَّـة  املتخصِّ
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وأفادت جـميعها باآليت:
ه مـن املعـروف فـي جـميع  ١- أنـَّ
جاجة عند تعليقها  املجازر اآلليَّة أنَّ الدَّ
ا  بْحها، فإهنَّ ريْ العلوي متهيداً لذَ فـي السَّ
لَيها، ورأسها إلـى أسفل،  جْ لَّق من رِ تُعَ
ةٍ،  ستمرَّ ك بصفةٍ مُ ا تتحرَّ وبالتالـي فإهنَّ

ة أجنحتها ورأسها. خاصَّ
األوتوماتيكي  بْح  الذَّ نظام  أنَّ   -٢
عبارة عن عدد ٢ ماكينة؛ األوىل تقوم 
إلـى  دخوهلـا  قبـل  جاجـة  الدَّ بتهدئة 
بْح اآللـي، وهذه  املاكينة الثانية؛ وهي الذَّ
تيَّـار  مـرور  طريـق  عن  تتمُّ  التهدئـة 
دخول  ثمَّ  ماء،  به  حوض  يف  كهربائي 
جاجة أتوماتيكيا إلـى هذا احلوض  الدَّ
، ممَّا يؤدِّي إلـى شلِّ حركتها  ة ثوانٍ ملدَّ
نْقها  متاماً الرأس واألجنحة-، وليس خَ
إىل  لدخوهلا  متهيداً  وذلك  موتـها؛  أو 
عليهـا  كَّب  املُرَ اآللـي  بْح  الذَّ ماكينة 
بْـح  بذَ تقوم  للغاية  ة  حـادَّ سكاكني 

الدواجن آليا دون فصل الرأس.
٣- سيتمُّ تركيب جهاز تسجيل عىل

ل عليه (بسم  سجَّ بْح اآليل مُ ماكينة الذَّ
ات. ة مرَّ دَّ اهللا، اهللا أكرب) عِ

م  التكـرُّ سيـادتكـم  مـن  واملرجـو 
اإلسالميَّة  الرشيعة  حكم  عن  باإلفادة 
هبذه  بْح  الذَّ هذا  وهل  ه،  رُ ذِكْ سبق  فيام 

الطريقة مطابق للرشيعة؟
مجهور  عليه   جر الذي  اجلواب: 
  وأَفْرَ مَ  الدَّ َر  أَهنْ ما  لَّ  كُ أنَّ  الفقهاء 
ر  بْح -ما عدا الظُّفْ األوداج فهو آلةٌ للذَّ
-؛ لقوله صلَّـى اهللا عليـه وآلـه  نَّ والسِّ
اهللاِ  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ  ، مَ الدَّ َرَ  أَهنْ ا  (مَ وسلَّم: 
ا)  رً فْ ظُ أَوْ  نا  سِ نْ  كُ يَ  ْ ملَ ا  مَ لُوا،  كُ فَ يْهِ  لَ عَ
رواه البيهقي وأبو داود ريض اهللا عنهام؛ 
مقام  اجلسد  يف  قائامن  هبام  بْح  الذَّ ألنَّ 

اخلَنْق.
وعليه؛ ويف واقعة السؤال: فإذا كان 
جاج  الدَّ وأنَّ  بالسؤال،  ورد  كام  احلال 

بح بطريقةٍ آليَّةٍ يف مرحلتني: ذْ سوف يُ
إضعاف  منهـا  الغرض  األُولَـى: 
فيه  م  التحكُّ ل  هُ ليَسْ احليوان؛  مقاومـة 
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والسيطرة عليه، وال تؤدِّي إلـى موته؛ 
بالتيَّار  مروره  بعد  كَ  رِ تُ لو  أنَّه  بمعنى 
حياته  إلـى  عاد  بْح  ذَ دون  الكهربائي 
الطريقة  هذه  استخدام  جاز  الطبيعية، 
بْحاً  ه ذَ بْحِ لُ هذا احليوان بعد ذَ لَّ أَكْ وحَ

رشعيا.
بالتيَّار  جـاج  الدَّ مرور  كان  إذا  ا  أمَّ
احليـوان  حيـاة  علـى  يؤثِّر  الكهربائي 
بْح  كَ بعد التخدير دون ذَ رِ بحيث لو تُ
حينئـذٍ  بْـح  الذَّ فإنَّ  حياته،  يفقد  فإنَّه 
لُها  ِلُّ أَكْ ، فال حيَ يْتةٍ يكون قد ورد عىل مَ

يف اإلسالم.
أهــل  ـد  تـأكَّ إذا  عـليـه:  وبـنـاءً 
به  بامءٍ  احليوان  مرور  أنَّ  االختصاص 
بالسؤال-  فَ  صِ وُ -كام  كهربائي  تيَّار 
ال يؤثِّر علـى حياة احليوان أو خروج 
الثانية  باملرحلة  بَح  ذْ يُ إنَّه  ثمَّ  منه،  م  الدَّ
بْـح  الذَّ فيكـون  بالسـؤال،  املوصوفـة 
حالالً وال غبـار عليـه، واهللا سبحانه 

وتعاىل أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٨٥٦)]

  

َتوِصياٌت ِفي إْنَتاِج اَألْغِذَيِة اَحلَالِل 
َوِإْعَداِدَها َوَتْحِضِريَها َوَتْخِزيِنَها

يف ٣ من إبريل لعام ٢٠٠٠م) ٤٩٧
املاليزي  الوطني   الفتو جملس  عقد 
يتعلَّـق  فيام  للمباحثة   (٤٨) اجللسـة 
فـي  والتوصيـات  اإلرشادات  ببعض 
وإعـدادهـا  احلـالل  األغذيـة  إنتـاج 
وحتضريهـا وختزينها، وأشـار املجلس 

يف قراره إىل النقاط اآلتية: -
غِّل السكِّني  شَ ١- جيب أن يكون مُ
. وجيب عليه أن يقرأ  امليكانيكي مسلامً
البسملة قبل التشغيل، ويُراقب احليوان 

بْح. أثناء عملية الذَّ
ـني  السكِّ ـل  غِّ شَ مُ علـى  جيب   -٢
بْح أثناء  امليكانيكي أالَّ يرتك مكان الذَّ
لْهيه  له أعاملٌ أخر تُ غَ العمليَّة، وال تَشْ

بْح. وتُشتِّت تركيزه عن عمليَّة الذَّ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٨٩)]
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َتْذِكَيُة اَحليَواِن اُملْشِرِف َعَلى

ِس  املَْوِت ِباُملَسدَّ

كِيـة ) ٤٩٨ السؤال: هـل جيـوزُ تَذْ
س  فِ علـى املوت باملُسدَّ احليوانِ املُرشْ

ني؟ بسبب عدم وجود السكِّ
اجلواب: 

عليـه -أي  املقدور  احليـوان   : الً أوَّ
الذي يستطيع اإلنسان أن يمسكه وأن 
إالَّ  تذكيته  تصحُّ  ال  بالسكِّني-  يذبحه 
واملَريء،  البُلْعوم  قَطْع  وهو  بْح،  بالذَّ
الطعـام  وطريـق  التنفُّـس  طريـق  أي 
والرشاب، ويُسنُّ أيضاً قَطْع األوداج، 
بَة، سواء  قَ م التي يف الرَّ روق الدَّ وهي عُ
كان احليوان داجناً؛ كالشاة واخلروف، 
م. يا ممسوكاً؛ كالغزال واحلَامَ أو كان برِّ

: احليوان غري املقدور عليه -أي  ثانياً
الذي ال يقـدر اإلنسان علـى إمساكـه 
فهذا  األولـى-؛  احلالة  يف  كام  ه  بْحِ وذَ
بـةً  ْ رضَ ب  َ يُرضْ أن  بْحـه  ذَ فـي  يكفـي 

جسمه،  من  جزءٍ  أيِّ  يف  قاتلةً  جارحةً 
والشاة  املمسوك،  غري  يد  كالصَّ وذلك 
إخراجها  يمكن  ومل  بئر  يف  وقعت  إذا 
قبل الغرق، والبعري إذا هرب ومل يقدر 
علـى إمساكـه، ففي هذه احلـاالت لو 
ى؛  كً ذَ تِل يعترب مُ أطلق عليه الرصاص فقُ

كيته بغري ذلك. إذ ال يمكن تَذْ
من هذا يتبنيَّ أنَّ عدم وجود السكِّني 

كية باملسدَّس. بيح التَّذْ ال يعترب عذراً يُ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٥٠١)]

  

َمِة  َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اإلْسَالِميِّ ملَُنظَّ
َباِئح  َة ِبَشْأِن الذَّ املُْؤَتَمِر اإلْسالِميِّ ِجبدَّ

جاء فيه ما ييل:) ٤٩٩
يكـون  أن  كية:  التَّذْ ة  لصحَّ يُشرتَط 
ها،  دِّ ة تقطع وتَفْري بحَ بْح بآلةٍ حادَّ الذَّ
غـريه  من  أم  احلديد  من  كانت  سواء 
ر،  نَّ والظُّفْ م، مـا عـدا السِّ ر الدَّ نْهِ ا يُ ممـَّ
نِقة بفعلها أو بفعل غريها،  ِلُّ املُنْخَ فال حتَ
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قَت روحها  ة: وهي التي أُزهِ قوذَ وال املَوْ
ـل (حجـر أو هـراوة أو  ثقَّ هبـا بمُ ْ برضَ
ية: وهي التي متوت  دِّ َ نحومها)، وال املُرتَ
، أو بوقوعهـا  قوطها من مكانٍ عـالٍ بسُ
ة: وهـي التي  فـي حفـرةٍ، وال النَّطيحَ
بُـع:  السَّ لَ  أَكَ مـا  وال  بالنَّطْـح،  متوت 
أو  باع  السِّ من  يشءٌ  افرتسـه  مـا  وهو 
لَة  سَ الطيـور اجلارحـة غري املعلَّمة املرُ

عىل الصيد. 
عىل أنَّه إذا أُدرك يشءٌ ممَّا سبق حيا 

لُه. ؛ جاز أَكْ يَ كِّ ةً فذُ حي اةً مستقرَّ
األصل  أنَّ  الثامن:  البند  يف  وجاء 
واجن وغريها أن تتمَّ بيد  يف تذكية الدَّ
اآلالت  باستخدام  بأس  وال  ي،  املُذكِّ
واجن ما دامت  امليكانيكيِّة يف تذكية الدَّ
كية الرشعيَّة املذكورة فـي  رشوط التَّذْ
الفقـرة (الثانيـة مـن هذا القـرار ) قـد 
ـلِّ  ـزئ التَّسمية علـى كُ توافرت، وجتُ
ها، فإن انقطعت  بْحُ جمموعةٍ يتواصل ذَ

أعيدت التَّسمية.
[جملة املجمع (٥٩٤/١٠)

القرار (رقم ٩٥) (١٠/٣)]

  

َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اإلْسَالِميِّ ِباِهلْنِد ِبَشْأِن 
ْبِح ِباْسِتْخَداِم اآلَالِت املِيَكاِنيِكيَِّة  الذَّ

جاء فيه ما ييل:) ٥٠٠
لَّـق  املُعَ احليـوان  وصـل  إذا   : الً أوَّ
كة بالكهرباء باحلزام أو السلسلة املتحرِّ
ابح بعد مرور مرحلة التخدير،  إىل الذَّ
ن  ابح بيده مع التَّسمية، وتيقَّ ه الذَّ بَحَ وذَ
فهذا  حيا،  بْح  الذَّ عند  كان  احليوان  أنَّ 
هذه  فـي  يتمُّ  ال  ألنَّه  باالتِّفاق؛  جائز 
ـل احليـوان  الصـورة باملـاكينـة إالَّ نَـقْ

بْح يتمُّ باليد.  ْله، وفِعْل الذَّ ومحَ
املسالخ  أصحاب  ع  مَ املَجْ ويناشد 
وإذا  الصـورة،  هـذه  ترويج  املسلمني 
بْح  الذَّ عمل  إرساع  إىل  احلاجة  ت  مسَّ

فيمكن تعيني أكثر من ذابح واحد.
بـاستخـدام  بْـح  الذَّ صـورة   : ثانياً
ل  نَقْ فيها  يتمُّ  التي  امليكانيكيَّة  اآلالت 
بْحه كذلك باملاكينة،  ْله وذَ احليوان ومحَ
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 ، رِّ الزِّ بضغط  املاكينة  ك  تتحرَّ بحيث 
وتأيت احليوانات عىل املاكينة بالتَّعاقب، 

فهناك ثالثة آراء حول هذه الصورة:
ل فقط،  ِـلُّ احليـوان األوَّ ل: حيَ األوَّ
 ، ِـلُّ حتَ ال  بعـده  ـاة  املُذكَّ واحليوانـات 
لامء املشاركني يف  وهذا رأي أغلبيَّة العُ

وة. النَّدْ
ل أيضاً،  ِلُّ احليوان األوَّ الثاين: ال حيَ

لامء، وهم: وهو رأي بعض العُ
الشيخ املفتي شبري أمحد، مراد آباد.
ار أسعد، بنارس. الشيخ جميب الغفَّ

الشيخ بدر أحـمد الندوي، بتنه.
الشيخ أبو احلسن عيل، غواجرت.

ل  األوَّ الـحـيـوان  ِـلُّ  حيَ الثـالـث: 
انقطاع  قبل  بعده  اة  كَّ املُذَ واحليوانات 
وهـذا رأي مـن تلـي  بْـح،  الذَّ ـل  عْ فـِ

أسامؤهم:
الشيخ رئيس األحرار الندوي 

الشيخ صباح الدين ملك الفالحي.
الشيخ سلطان أمحد اإلصالحي.

الشيخ جالل الدين أنرص العمري.

الشيخ يعقوب إسامعيل املنيش.
اإلسـالم  جماهـد  القـايض  الشيخ 

القاسمي.
الشيخ خالد سيف اهللا الرمحاين.

الشيخ املفتي نسيم أمحد القاسمي.
الشيخ إعجاز أمحد القاسمي.

احليـوان  ـلِّ  بحِ القائلـني  إنَّ   : ثالثاً
باستخـدام  بْـح  الـذَّ فـي  فقـط  ل  األوَّ
تـمَّ  إذا  أنَّه  يـرون  امليكانيكيَّة  اآلالت 
اخرتاع ماكينات ترتبـط هبـا سكاكني 
كثرية، وجـميع السكاكني تفعل فِْعلها 
جـميع  بْح  بذَ وتقوم   ، رِّ الزِّ ضغط  مع 
جـميع  لَّت  حَ  ، واحدةً ةً  مرَّ احليوانات 

اة. كَّ هذه احليوانات املُذَ
ر  كْ الذِّ السالفة  القرارات  أنَّ  رابعاً: 
اآلالت  باسـتـخـدام  بْـح  الـذَّ حـول 
ماكينة  إىل  نظراً  اذها  اختِّ تمَّ  امليكانيكيَّة 
من  نوعٍ  لِّ  كُ عىل  تُطَبَّق  فال  خمصوصة، 
لِّ نوعٍ من  املاكينة، واحلكمُ الرشعيُّ لكُ

املاكينة يكون حسب ذلك النوع.
[قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 
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باهلند (ص١٢٦)، رقم (٩/٤/٤٠)]

  
َقَبِة ْبِح يف الرَّ َمْوِضُع الذَّ

الســؤل: هل هنــاك مكان ) ٥٠١
بَة؟ قَ د يف الرَّ دَّ حمُ

حملٌّ  لُّها  كُ بَة  قَ فالرَّ نعم؛  اجلواب: 
ر، أعالها وأسفلها، لكن  بْح والنَّحْ للذَّ
بَّـة،  ها فـي اللَّ ـرُ نَّة نَحْ فـي اإلبـل السُّ
فـي  ها  بْحُ ذَ نَّة  فالسُّ والغنم،  البقر  ا  أمَّ
بـذلك  يقطـع  حتَّـى  ق؛  نـُ العُ أعـلـى 
م.  ني، كام تقدَّ دَجَ احلُلْقوم واملَريء والوَ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٢٧/١٨)]

  
ْبِح َقْطُع اَجلْوَزِة ِعْنَد الذَّ

بْح ) ٥٠٢ السؤال: هل يُشرتَط يف الذَّ
يف  زة  وْ (اجلَ زة  ـرَ اخلَ أسفل  يكون  أن 
لْقوم واملَريء  طْع احلُ نُق)، أم يكفي قَ العُ

ني؟ دَجَ والوَ
طْع القَ يكون  أن  األفضل  اجلواب: 

ق-،  نـُ العُ فـي  زة  زة -اجلَوْ اخلَرَ أسفل 
واملَـريء  احلُـلْقـوم  قَـطْـع  ويكـفـي 

ني. واهللا أعلم. دَجَ والوَ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣١/١٠)] 

  
َقَبِة ِبيَحِة ِإَذا ُتِرَكِت اَجلْوَزُة بالرَّ َأْكُل الذَّ

ـةً) ٥٠٣ بيحَ ذَ بَح  ذَ لٌ  جُ رَ السؤال: 
بَة املتَّصلة باجلسم؛  قَ ة بالرَّ زَ وْ وتـرك اجلَ
كمُ  ؟ وما حُ بيحة حاللٌ أم حرامٌ فهل الذَّ

ارة؟ لَها؟ وهل عليه كفَّ من أَكَ
اجلواب: اختلفت الروايـات عنـد
دوري بْح: فرواية القُ احلنفيَّة يف حملِّ الذَّ

احلَلْق  بني  بْح  الذَّ حملَّ  أنَّ  تابعه  ومن 
ر؛ دْ دة إىل مبدأ الصَّ قْ بَّة؛ أي من العُ واللَّ
ألنَّ احلَلْـق هـو احلُلْقـوم -كمـا فـي 
(القامـوس)- ومقتىض هـذه الروايـة 
دة؛  قْ بْح قبل العُ لِّ إذا وقع الذَّ عدم احلِ
بْـح،  الذَّ مـحـلِّ  غـري  فـي  وقـع  ألنَّه 
فـي (الذخـرية).  بـذلك  ح  رصَّ وقـد 
وروايـة (املبسوط) ومن نحا نحوه أنَّه 
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ـيَني،  واللَّحْ اللَّـبَّـة  بـني  بْـح  الذَّ حيِـلُّ 
إذا  فـيام  ـلُّ  احلِ الروايـة  هذه  ومقتىض 
بَّة  دة؛ ألنَّه بني اللَّ قْ بْح قبل العُ وقع الذَّ
ـيَني، وقـد رصح بـذلك اإلمام  واللَّحْ
، سواء بقيت  ـلِّ نِي فقـال باحلِ فَ تُغْ سْ الرُّ
ر، وقد  دْ دة ممَّا يلـي الرأس أو الصَّ قْ العُ
ـح هذه الروايـة صاحب (العناية)  رجَّ
شارح (اهلداية)؛ حيث قال: «واألصل 
فيه قوله صلَّـى اهللا عليه وآلـه وسلَّم: 
 .«( ِ يَنيْ اللَّحْ وَ ـَبَّـة  اللّ  َ بَنيْ ـا  مَ كـاة  (الذَّ
احلَلْق  فوق  بْح  الذَّ جواز  يقتيض  وهو 
دة  قْ بْل العُ دة؛ ألنَّه وإن كان قَ قْ قبل العُ
دليلٌ  وهو   ، يَنيْ واللَّحْ اللَّـبَّة  بني  فهـو 
نِيِّ رحـمه اهللا يف  فَ تُغْ سْ ظاهرٌ لإلمام الرُّ
يلـي  ممَّا  احلُلْقوم  عقدة  بقـي  ما  لِّ  حِ
أيضـاً  (املـبسـوط)  وروايـة  ـدر،  الصَّ
ذبائـح  فـي  ح  صـرَّ ولكـن  تساعـده، 
أعلـى  وقع  إذا  بْح  الذَّ أنَّ  (الذخـرية) 
 فتاو) يف  وكذلك   ، حيِلُّ ال  احلُلْقوم 
غـري  فـي  بْحٌ  ذَ ألنَّه  نْد)؛  قَ رْ مَ سَ أهـل 
بَح، وهو خمالفٌ لظاهر احلديث كام  املَذْ

عُ  ْمَ يَني جمَ بَّة واللَّحْ تر، وألنَّ ما بني اللَّ
، فيحصل بالفعل فيه  رَ روق واملَجْ العُ
م علـى أبلـغ الوجـوه، وكان  ار الدَّ إهنْ
دة»  قْ لِّ سواء، وال معترب بالعُ حكم الكُ

انتهى.
الثـانيـة؛  للـروايـة  نميـل  ونحـن 
للحديث،  وملوافقتهـا  دليلهـا،  ة  لقـوَّ
(التُّـحـفـة)  كـالم  أنَّ  وخـصـوصـاً 
و(الكايف) وغريمها يدلُّ عىل أنَّ احلَلْق؛ 

نُق كام يف (القهستاين). أي أصل العُ
السؤال،  اجلواب علـى  لِم  وهبذا عُ
زة  كت اجلَوْ بيحة إذا تُرِ لُ الذَّ وأنَّه حيِلُّ أَكْ
قد  كان  إذا  باجلسم،  املتَّصلَة  بَة  قَ بالرَّ
روق  العُ باقي  قَطْعُ  بْح  الذَّ فـي  يَ  وعِ رُ
سبحانه  واهللا  رشعاً،  ها  قَطْعُ الواجب 

وتعاىل أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ١٩٨١)]

  

بيَحُة املَُغْلَصَمُة الذَّ

بيحةً فردَّ ) ٥٠٤ بَح ذَ السؤال: من ذَ
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مة إىل البدن؟ لْصَ الغَ
القـاســم:  ابــن  قــال  اجلـواب: 
. وقال غريه: ال تُؤكَل. وقال  مكروهةٌ
أشهب وابن نافع ومجاعةٌ من أصحاب 

لِها.  : ال بأس بأَكْ مالكٍ
نون (ص٣٥٥)] حْ [فتاو ابن سُ

  

ـةِ ) ٥٠٥ بيحَ كـمُ الذَّ السؤال: [ما حُ
ة؟] مَ لْصَ املُغَ

فـي  الطيِّب  أبـو  أجـاب  اجلواب: 
لَهـا وال  مة: ال أُجـيزُ أَكْ لْصَ مسألة املُغَ
 ، ز له حتَّى يُبنيِّ مه، ومن باع مل يَـجُ رِّ أُحَ
. ويُكره البيع، وإن أُطْعِمَت فهو أخفُّ

ز: األظهر يف  رِّ ـَ وأجاب عنها ابن حمُ
لها.  ع مل يأْكُ لُها، ومن تورَّ املذهب أَكْ

[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٨)]

  

مـة تكـون ) ٥٠٦ ـلْصَ السؤال: الغَ
جلهة  يشءٌ  منها  يبق  ومل  ر،  دْ الصَّ جلهة 

أس؟ الرَّ
فـي  كثريٌ  اختالفٌ  فيهـا  اجلواب: 
مـن  كثريةٌ  جـامعـةٌ  فذهب  املذهب؛ 

لِها. أصحاب مالك إىل منع أَكْ
وذهب مجاعةٌ كثريةٌ منهم أيضاً إىل 

اجلواز.
يَ عـن مـالكٍ املنـع، وطعـن  وِ ورُ

ة هذه الرواية.  بعضهم يف صحَّ
والصحيح من جهة النظر: اجلواز. 
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٠-١٣١)]

  

وجاً ) ٥٠٧ ـرُّ فَ بَـح  ذَ مـن  السؤال: 
لَّ ما يتعلَّق هبام، إالَّ  ني وكُ دَجَ طَع الوَ وقَ
مة مل يُقطَع منه  لْصَ لْقوم الذي فيه الغَ احلُ
، قال اللَّخمي عىل هذا: ال يكون  يشءٌ
كاة عىل من أجاز األَكْل،  طاً يف الذَّ ْ رشَ

مة لألسفل. لْصَ وإن كانت الغَ
فـوق  ابـح  الذَّ قَطَـع  إن  اجلواب: 
من  أسفَ  ة  زَ اجلَوْ وكانت  زة،  اجلَوْ
بيحة  مة، وتُؤكَل الذَّ لْصَ غَ طْع فهي مُ القَ
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عىل القول الصحيح.
فـوق  مـن  شيئاً  طَع  قْ يَ لـم  إن  ا  وأمَّ

ة وال حتتها؛ فال تُؤكَل.  زَ اجلَوْ
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣١)]

  

احلميد ) ٥٠٨ [عبد  ئِلَ  سُ السؤال: 
فتصري  بَـح  تُذْ الشاة  عـن  الصائـغ] 
ـى  وتُسمَّ ة،  زَ ـوْ اجلَ مـة -وهـي  لْصَ الغَ
فـام  البـدن؛  إلـى  لْقـوم  واحلُ ة-  دَ قْ العُ
اختيارك من اخلالف فيها؟ وعن أجوبةٍ 
من شيوخنا املوتى: فيام أجابني به أبو 
ز: األظهر يف املذهب  رِّ ـحَ القاسم بن مُ

لْها.  ع مل يأْكُ لُها، ومن تورَّ أَكْ
وممَّا أجابني به أبو الطيِّب الكِنْدي: 
ومن  مهـا،  ـرِّ أُحَ وال  لَهـا  أَكْ أختـار  ال 
  . ق هبا علـى الفقراء كان أخفُّ تصـدَّ
فام  مة  لْصَ الغَ ا  أمَّ  :السيور وأجابني 
لُّ  كُ واحليوان  إليه،  ع  يُرجَ حديث  فيها 
 ، كاةٍ بإمجاعٍ ما يُؤكَل منه ال يُؤكَل إالَّ بذَ
أَكْل  ِلُّ  حيَ فال  فيها؛  تَلَفٌ  خمُ مة  لْصَ والغَ

عَ عىل حتريمه إالَّ بذكاةٍ اجتمع  ـمِ ما أُجْ
الناس فيها . 

دٍ ال أعرفه،  يْ وما ذكرته عن ابن أيب زَ
وكنت  وكـذا أبـو حفص والداودي، 
بيشءٍ  مة  لْصَ الغَ يف  فتيا  يُ أالَّ  هلام  كتبت 
ة اخلالف فيها، وكان عندي أنَّ أبا  لشدَّ
ال  م  أهنَّ املدينة  أهل  عن  أخرب  مصعب 

مة وال يلتفتون إليها. لْصَ يُراعون الغَ
ا تُؤكَل مطلقاً، وكثري  ابن حارث: إهنَّ
اخلالف  له  ر  كَ ذْ يُ هل  عنها؛  يسأل  من 

 لنفسه ما أحبَّ واشتهى؟ ويتحرَّ
ار فأراد بيعها؛ فهل  زَّ ولو نزلت بجَ
ثُر من يشرتي منه؟  يُمنَع من ذلك إذا كَ
باع له مع التَّعيني؟ وإن مل يُوثَق به يف  أو يُ
ق به عليه أحبّ أم  التَّعيني؛ فهل يتصدَّ
كره؟ أو يؤمر من غري قضاء وال حيال 
ها  رُ خِ يدَّ أو  لُها  يأْكُ َك  ويُرتْ وبينها،  بينه 

أو يصنع هبا ما شاء؟
لِب عىل الصدقة هبا، هل  وكيف لو غُ
كالغصب  عليها  [أجربه]  من  يغرمها 

للحالل؟ 
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فَن  وبلغني عن السيوري أنَّه قال: تُدْ
مة فيها إىل  لْصَ بيحة التي حيزت الغَ الذَّ
فيها،  ل  يُوصَ ال  بموضعٍ  فَن  تُدْ البدن، 
ا ؟  فام تراه يف هذه، ويف الصدقة عىل رهبِّ
لُهـا.  أَكْ عندي  الصـواب  اجلواب: 
القاسم  أبـي  شيخنا  عن  ذكرتـه  ومـا 
البن  من (اإلرشاف)  به  تعلَّق  إنَّام  فيه 
كَّ مع األصول مل يثبت،  املنذر، وإذا حُ
ْك  لُها. ومن احتـاط برتَ والصـواب أَكْ
يه إىل  لِها، إن كان له من النظر ما يؤدَّ أَكْ
ق هبا حتَّى  ذلك، فال يبيعها أو يتصـدَّ
، فإن مل يُوثَق به فـي البيان فيجعل  يبنيِّ
، وإن مل يوجد إالَّ  معه من يُوثَق به فيبنيِّ

بأجرة، وتكون من عند البائع.
صعوبة؛  فيه  فْن  الدَّ من  ذكرته  وما 
فيُفتَى  فيه؛  خمتلف  اجتهادية  مسألة 
بدفنها إالَّ أن يكون ظهر له من اجتهاده 
التحريم فيعمل يف نفسه، وحاله ما هو 
مطلوب باجتهاده، وإالَّ بغريه ممَّن هو 
ومن  له،  ظهر  بام  خيربه  التقليد  بصفة 

مني  املتقدِّ خالف  له   ْ فبنيِّ عنها  سألك 
رين فيها.  واملتأخِّ

[املعيار املعرب للونرشييس (٢٧/٢-٢٨)]

  

ةُ ) ٥٠٩ زَ وْ تِ اجلَ السؤال: لو انحازَ
لُ أم ال؟ ن، هل تُؤكَ لُّها للبَدَ كُ

ـدَّ أن ينحـاز  اجلواب: ال، بـل ال بُ
ة -ولو دائرة- إىل الرأس،  زَ بعض اجلَوْ
ل،  كَ تُؤْ لـم  للبدن  لُّها  كُ انحازت  فإن 
لِها هو  ة. وعدم أَكْ مَ لْصَ ويقال هلا: املُغَ
وابـن   ، مـالكٍ قـول  وهـو  املذهـب، 

القاسم. 
وهـو  ـل،  كَ تُؤْ ـب:  هْ وَ ابـن  وقـال 

مذهب الشافعيَّة. 
الرأس  مـع  ة  زَ وْ اجلـَ من  بقي  ولـو 
بقـي  ولـو  أُكِلَت،  اخلاتَم  ة  لَقَ حَ رُ  دْ قَ
قول  علـى  ئَ  زِ جُ الدائرة  نصف  رُ  دْ قَ
نون يف اعتبار نصف  حْ ابن القاسم وسُ

احلُلْقوم. 
[فتاو الكفوري (ص١٠٢- ١٠٣)]
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ـة ) ٥١٠ عامَّ مـن  ـلٌ  جُ رَ السؤال: 
يوم  ذات  دخل  خروف،  عنده  الناس 
عليه وجده طلب احلالل وتكاد روحه 
من  أحدٍ  عىل   وناد رصخ  تزهق،  أن 
أحـد،  إليـه  حيرض  فلم  يغيثـه  الناس 
أمسـك  اخلـروف،  مـوت  وخـيش 
م،  ر الدَّ بَة اخلروف فأهنْ قَ زَّ رَ السكِّني وحَ
ه.  لْخِ اراً ليقوم بعمليَّة سَ زَّ ثمَّ أحرض جَ
بْح»  الذَّ كاة «أي  الذَّ هذه  إن  لـه:  قـال 
رة»  نْجَ زة «احلُ رَ اخلَ ألنَّ  رشعيَّة؛  ليست 
بْح إىل جهة جسم اخلروف،  يف هذا الذَّ
رأسه  جهة  إلـى  َك  تُرتْ ا  أهنَّ واملفروض 

سليمة غري منقوصة. 
رِض عيلَّ وعلمتُ أنَّ أحد العُلامء  عُ
بْـح  الذَّ هذا  برشعيَّة  قال  بـأن  أجـازه 
أستنـري  حـتَّى  فْـت  فتوقَّ لالضطـرار، 
كثرياً يف  ر  تتكرَّ ا  بأهنَّ العِلْم  مع  برأيك، 
يعرفون  ال  حني  الفالَّ وأغلب  يف،  الرِّ

. بْح الرشعيِّ أصول الذَّ

يف  حاللٌ  بْح  الذَّ هذا  إنَّ  اجلواب: 
م، وإن مل يكن  ذاته ما دام قد أراق الدَّ
إحسـان  من  ليس  ألنَّه  أحسـن؛  هـو 
تُمْ  تَلْ قَ (إِنْ  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبيُّ  بْحة،  الذِّ

.( ةَ تْلَ نُوا الْقِ سِ أَحْ فَ
د أبو زهرة  [فتاو الشيخ حممَّ
(ص٧٠٥- ٧٠٦)]

  

السؤال: عندنا فـي السودان ) ٥١١
لْف  خَ يكون  أن  بْح  الذَّ يف  يشرتطون 
لْقوم  حُ يف  البارز  النتوء  زة -وهي  رَ اخلَ
بَح أحدٌ هبيمةً وفصل  بيحة-، وإذا ذَ الذَّ
زة والـرأس فالنـاس ال  ـرَ بني هـذه اخلَ
ة هـذا  يأكلون ذبيحته؛ فام مـد صحَّ

الكالم؟
اجلواب: إذا قَطَع احلُلْقوم واملَريء، 
وذبيحته  بأس،  فال  ة  زَ اخلَرَ ل  فَصَ ولو 
، وإن قَطَع األربعة؛ احلُلْقوم،  صحيحةٌ
أكمـل  فهـذا  ـني،  دَجَ والوَ واملَـريء، 

وأفضل.
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[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٨١/٢٣)]

  

عند ) ٥١٢ العادة  جـرت  السؤال: 
بيحة  الذَّ بَحوا  ذَ إذا  م  أهنَّ القبائل  بعض 
لُّ ما يلزم، يقولون:  كِرَ اسم اهللا وكُ مَّ ذُ ثُ
رة يف الرأس فإنَّ هذه  نْجَ إذا مل تكن احلُ
لُها، وإذا كانت  بيحة تعترب حراماً أَكْ الذَّ
لَت [مع]  عَتْ -يعني فُصِ جَ رة رَ نْجَ احلُ
كِرَ اسم  لُها رغم أنَّه ذُ لَّ أَكْ الرأس- حَ
نَّة؛ فهل هذا  اهللا كام فـي الكتاب والسُّ
صحيحٌ أم خطأٌ؟ أفيدونا وجزاكم اهللا 

. عنَّا خرياً
أهـل  بعض  به  قـال  هذا  اجلواب: 
حـتَّى  تصـحُّ  ال  الذبيحـة  أنَّ  لْـم؛  العِ
زة التي فـي أعلـى  تكون من دون اخلَرَ
بصحيح،  ليس  هذا  ولكن  بة،  قَ الرَّ
ق  لْحَ ِـلُّ وإن لـم يَ ـا حتَ والصـواب أهنَّ
النبيِّ  لقول  احلُلْقوم؛  من  يشءٌ  الرأس 
 ، يْهِ لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ َرَ الدَّ ا أَهنْ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
م، وذلك  ـار الدَّ )، واملهمُّ هو إهنْ ـلْ كُ فَ

قان الغليظان  رْ ني، ومها العِ دَجَ طْع الوَ بقَ
املحيطان باحلُلْقوم، هذا هو أهمُّ ما جيب 
بة،  قَ الرَّ من  طَع  قْ يُ ملا  بالنسبة  بْح  الذَّ يف 
وهـام  دَجان،  الوَ طَـع  قْ يُ أن  والكمـال 
العِرقان اللَّذان ذكرنـا، واملَريء وهـو 
 الطعـام، واحلُلْقـوم وهو جمر جمر

النَّفَس.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[٤١٨/١١- ٤١٩)

  

ِبيَحُة اليت َلْم ُيْقَطْع ُحْلُقوُمَها  الذَّ

ـت ) ٥١٣ بَحْ ذَ أنْ  ثَ  دَ حَ السؤال: 
بَح فيها،  ة أَذْ ل مرَّ ، وليست هذه أوَّ شاةً
ة  املرَّ هذه  ولكن  بْل،  قَ من  ت  بَحْ ذَ فقد 
حدث قضاءٌ وقدرٌ من اهللا؛ فقد أهويت 
بَة الشـاة، فارتفعت  قَ بالسكِّني علـى رَ
السكِّني جلهة الرأس، فقطعت األوردة 
لْقوم، فلامَّ  ني، ولكن مل تقطع احلُ دَجَ والوَ
أدركت ذلك أعدت السكِّني يف احلال، 
لْقوم ورميته قبل  ا من احلُ وقطعت جزءً
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الشاة  هذه  من  لَ  أَكَ وقد  الشاة،  موت 
 ، أحدٌ لَم  عْ يَ ومل  عندي،  وضيوفٌ  أهيل 

اً، أرجو اإلفادة. تحريِّ تُ مُ ْ وأنا رصِ
؛  ِلُّ بيحة ال حتَ اجلواب: مثل هذه الذَّ
ألنَّه يف احلالة األوىل قَطَعَ ما ال تبقى معه 
ه احلُلْقوم أو  حياةٌ، فحينئذٍ عودته وقَطْعُ
لَه بعد أن أجهز عىل  مِ املَريء معناه أنَّه عَ
بيحة  بيحة، فاحلياة التي بقيت مع الذَّ الذَّ
هـذه  فمثل  وحينئذٍ  ة،  مستمـرَّ ليست 
يل،  يظهر  كام  حالالً،  ليست  بيحة  الذَّ

واهللا أعلم.
بيحة جيب فيهـا قَطْع احلُلْقـوم  فالذَّ
ني كالم ألهل  دَجَ واملَريء، ويف قَطْع الوَ
ا  لْم يف كونه الزماً أو غري الزم، أمَّ العِ
ـدَّ من قطعهـام،  احلُلْقوم واملَريء فال بُ
عمالً  عمل  أن  بعد  هام  قَطْعَ أعاد  وهو 
الثاين  العمل  فهذا   ، حياةٌ معه  تبقى  ال 
بيحة  بيحة، فالذَّ ال أثر له فـي ذكاة الذَّ
ل، فال يظهر  يت وانتهت بالعمل األوَّ كِّ ذُ
ها، وهي  بيحُ ِلُّها أو يُ لـي أنَّه فعل ما حيُ

طْـع احلُلْقـوم واملَـريء  ِـلُّ إالَّ بقَ ال حتَ
ني أيضاً علـى القـول الراجـح  دَجَ والوَ

ألهل العلم.
 [ثمر الغصون من فتاو ابن غصون  
[٣١٢/١٢)

  
بيَحُة إذا أُِبَني رأُسها الذَّ

عـن ) ٥١٤ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
أس؟  بَح فيُبِني الرَّ ذْ لِ يَ جُ الرَّ

ى وأراد  مَّ اجلواب: ال بأس به إذا سَ
كِية. التَّذْ

[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (١٥٨/١)]
  

عـن ) ٥١٥ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
بيحة  الذَّ رأس  فقَطَع  بَح  ذَ إذا  لِ  جُ الرَّ

عامداً؟
فـال  ـني  كِّ السِّ تْـه  بَقَ سَ إذا  اجلواب: 

ا عامداً فال يُعجبني. بأس، وأمَّ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا (ص٢٦٥)]
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بيحـةً ) ٥١٦ ذَ بَـحَ  ذَ مـن  السؤال: 
ِلُّ أو ال؟  فأَزال رأسها؛ هل حتَ

 . اجلواب: حتلُّ
[فتاو الرميل (٢٠٨/٥)]

  

ةَ) ٥١٧ ابحُ إبانَ د الذَّ السؤال: لو تَعمَّ
الرأس؛ فهل تُؤكَل ذبيحته أم ال؟

ـل عند ابـن القاسم،  اجلواب: تُؤكَ
  . اجح، أو جهالً أُكِلَت اتِّفاقاً وهـو الرَّ
[فتاو الكفوري (ص١٠٥)]

  

ْوِكيِّ َبْعَد التَّْذِكَيِة ُمَباَشَرًة َقْطُع النَُّخاِع الشَّ

٥١٨ ( ، السؤال: نحن يف بلدٍ غريبٍّ
يف  عليه  املتعارف  من  أنَّه  الحظتُه  وممَّا 
بْح احليوانات يف عيد  هذه البالد أثناء ذَ
أنَّ  املسلمني،  قِبَلِ  من  حتَّى  األضحى 
بقليل،  األضحية  بَح  ذْ يَ بعد أن  ابح  الذَّ
كيَّ  وْ ل السكِّني ويقَطْع النُّخاع الشَّ خِ دْ يُ
بحركتها بعد  األضحية  به  لكي ال تُعذِّ

احليـوان  أنَّ  فيه  شكَّ  ال  وممَّا  هـا،  بْحِ ذَ
النُّخـاع  طْـع  قَ بعد  متاماً  حركته  لُّ  تُشَ
بي منه، وهذه العمليَّة متنع  قَ كي الرَّ وْ الشَّ
يَّة من جسم  م بأكرب كمِّ من خروج الدَّ
األضحيـة، فمـن الطبيعـي أنَّ حركـة 
ه تساعد علـى إخراج  بْحِ احليوان بعد ذَ
فام  ممكـن؛  مٍّ  كَ بأكـرب  جسمه  من  م  الدَّ

كمُ يف ذلك؟ احلُ
بْح مـع مراعـاة  اجلواب: إذا تمَّ الذَّ
الرشوط املطلوبة رشعاً، فال حرج من 
وقَطْع  احليوان  ز  خْ بوَ ابح  الذَّ يقوم  أن 
إيقـاف  أو  لتخفيف  كي  وْ الشَّ النُّخـاع 

حركة املذبوح.
فال  الذبيحة  مـن  م  الدَّ خروج  ـا  أمَّ
كي، وإنَّام خيرج  وْ عالقة له بالنُّخاع الشَّ
يف  يستمرُّ  الذي  لْب  القَ رضبات  بتأثري 
صبيَّة  لة العَ بْح بتأثري اجلُمْ ه بعد الذَّ بْضِ نَ
املميَّزة  ة  فَ الصِّ وهذه  لْب،  بالقَ ة  اخلاصَّ
لْب من ميِّت  ل القَ هي التي سمحت بنَقْ

. إىل حيٍّ
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[موقع املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث،  
(رقم ١٦/٤)] 

  

ْوِكيِّ َبْعَد التَّْذِكَيِة اتَِّصاُل النَُّخاع الشَّ

الشيـخ: ) ٥١٩ فـضيلـة  السـؤال: 
بيحة، لكنْ  ني يف الذَّ دَجَ طْع الوَ رتُم قَ ذَكَ
جون من النظر  كثريٌ من املسلمني يتحرَّ
إلـى الذبائح وهي معلَّقة فـي دكاكني 
ارين، حيث يرون أنَّ اتِّصال النُّخاع زَّ اجلَ

كمُ  حُ فام  قْطَع؛  يُ لـم  بالرأس  وكيِّ  الشَّ
ذلك؟

وهـذه   ، يـضـرُّ ال  هـذا  اجلواب: 
الة  الصَّ عليه  النبيِّ  عن  دْ  رِ يَ مل  املسألة 
طَع، ويف  قْ الم تفصيلٌ بالنسبة ملا يُ والسَّ
دَجان اثنان،  بَـة أربعـة أشيـاء: الوَ قَ الرَّ
 واحلُلْقوم، واملَريء. واحلُلْقـوم جمـر
رة،  وَّ املُدَ اللَّـيِّنة  العِظام  وهو  النَّفَس، 
واملَريء جمر الطعام والرشاب، وهو 
بة. هذه  قَ ظْم الرَّ حتت احلُلْقوم ممَّا ييل عَ
طْعِهـا  بقَ كاة  الذَّ متام  األربعـة  األمـور 

، إذا قُطِعَت مجيعاً فهذا  كٍّ مجيعاً بال شَ
فإنَّ  بعضهـا  قُطِعَ  فـإذا  كاة،  الذَّ متـام 
ط قَطْـع  ْ لامء من يـر بأنَّ الرشَّ من العُ
ني  دَجَ الوَ قَطْع  وأنَّ  واملَريء،  احلُلْقوم 
ير أنَّ قَطْع  ومنهم من  ليس برشط، 
ني هو الرشط، وأنَّ قَطْع احلُلْقوم  دَجَ الوَ
واملَريء عىل سبيل االستحباب فقط، 
ير أنَّ الرشط قَطْع ثالثةٍ  ومنهم من 
يني أو علـى  ا علـى التَّعْ من األربعة؛ إمَّ
يني، وهذه االضطرابات فـي  عدم التَّعْ
لْم سببها أنَّه ليس فـي  أقـوال أهل العِ
طَع فـي  قْ ةٌ قاطعةٌ تُبنيِّ ما يُ نـَّ املسألة سُ
املعنى  إلـى  نظرنا  إذا  ولكنَّنا  كاة،  الذَّ
َرَ  أَهنْ ـا  (مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  عليه  يـدلُّ  الذي 
)، ومل يذكر اشرتاط يشءٍ آخر  لْ كُ مَ فَ الدَّ
األمور  هذه  قَطْع  فـي  لنا  تأمَّ ثمَّ  أبداً، 
م،  ار الدَّ األربعة؛ ما الذي حيصل به إهنْ
حيصـل  إنَّام  م  الدَّ ـار  إهنْ أنَّ  يتبـنيَّ  فإنَّه 
إنَّ  ثمَّ  معلوم،  هو  كام  ني  دَجَ الوَ طْع  بقَ
لْم علَّلوا حتريم املَيْتَة التي لـم  أهل العِ
أشبهها  وما  ة  قوذَ واملَوْ نِقة  كاملُنْخَ كَّ  تُذَ
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م فصارت خبيثةً  بأنَّه قد احتقن هبا الدَّ
هبام  حيصـل  ني  دَجَ الوَ أنَّ  ومعلـومٌ  به، 
املعترب  أنَّ   نر هلذا  متاماً؛  م  الدَّ إفراغ 
فقط؛  ني  دَجَ الوَ قَطْع  هو  إنَّام  كاة  الذَّ يف 
مَ  الدَّ َرَ  أَهنْ ا  احلديث: (مَ إلشارة  وذلك 
وجـوب  إلـى   ( يْـهِ لَ عَ اهللاِ  مُ  اسْ رَ  كـِ ذُ وَ
قَطْع  يوجب  ما  وجود  وعدم  قَطْعِهام، 

احلُلْقوم واملَريء.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤١٤/١١)

  
اِبِح َيَدُه قبَل أْن ُيْكِمَل َقْطَع  َرْفُع الذَّ

بعِض اُحلْلقوم والَوَدج

هبيمة ) ٥٢٠ بَح  ذْ يَ لٌ  جُ رَ السؤال: 
ل  مَ أكْ أنَّه  منه  نا  ظَ هُ  دَ يَ عَ  فَ فرَ األنعام، 
مل  دَج  والوَ لْقوم  احلُ بعض  فإذا  بْح،  الذَّ
بْح ملا  ل الذَّ مَ تَكْ ه فاسْ دَ قْطَع، ثمَّ أعاد يَ يُ

ة أم ال؟ بيحِ كَل هذه الذَّ بقي؛ أتُؤْ
أصحاب  ذلك  يف  تَلف  اخْ اجلواب 
ل،  كَ تُؤْ ال  القاسم:  ابن  فقال  ؛  مالكٍ

. رامٌ حَ
لِها.  بأَكْ بأَس  ال  ب:  هْ وَ ابن  وقال 

نون، وبه أقول أنا.  حْ وبه أخذ سُ
نون (ص٣٥١-٣٥٢)] حْ [فتاو ابن سُ

  

فـي ) ٥٢١ هُ  دَ يَ دَّ  رَ ـلٌ  جُ رَ السؤال: 
تنيِ أو ثَالثاً؟ رَّ بْح مَ الذَّ

يرفع  مل  إذا  ذلك  مُ  رَ غْ يَ ال  اجلواب: 
يده  دَّ  رَ إذا  عبَّاس:  ابن  وتفسري  يده. 
وهو  يده  رفع  إذا  عنده  ذلك  ل؛  مل تُؤكَ
له  تَبنيَّ  ثمَّ  ماتت،  قد  كاة  الذَّ أنَّ  يظنُّ 
فأتمَّ  يده  فردَّ  ذلك،  من  يشءٌ  بقي  أنَّه 
ثمَّ  رفع،  وإن  ل،  تُؤكَ ال  قال:  كاة؛  الذَّ
عٍ  فْ رَ يف  كاة  الذَّ من  بقي  ما  ليُتِمَّ  ه  دَّ رَ

ا تُؤكَل.  ؛ فإهنَّ واحدٍ
كَُل  تُؤْ قال:  أنَّه  ب  هْ وَ ابن   ورو

 . لِّ حالٍ عىل كُ
[فتاو ابن أيب زيد القريواين (ص١٣٣)]

  

ة ) ٥٢٢ بيحَ الذَّ كمُ  حُ [ما  السؤال: 
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ابح يده عنها لالختبار؟] عَ الذَّ فَ إذا رَ
ـاح: رأيت  اجلواب: [قـال] ابن وضَّ
يـدهُ  فَـع  رَ إذا  بيحة  الذَّ هُ  ـرَ يكْ نـون  حْ سُ
عىل  كان  ولو  م،  اجلَزْ عىل  بل  ة،  َ ربْ للخِ

ة ال بأس. َ ربْ اخلِ
كان  كيف  جيوزُ  امللك:  عبد  وعن 

ر. وْ إذا كان بالفَ
ل،  األوَّ كَس  عَ مـن  ومنهـم  قلت: 
ظاهرُ  وهـو  طلَقـاً،  مُ نَعَ  مَ مـن  ومنهم 
راهة،  الكَ [عيسى]:  وعن  نة).  (املدوَّ

فهي مخسة أقوال.
غلِبُ عىل  ز: الذي يَ َرِّ وأجاب ابنُ حمُ
فأتمَّ  التَّامم،  عدم  تَبنيَّ  ثمَّ  التَّامم،  نِّه  ظَ

. فوراً؛ أُكِلَتْ
تَرب،  : إذا رفع يده ليَخْ وأجاب أيضاً

كَل.  ب قائامً تُؤْ رْ ها بالقُ ثمَّ ردَّ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٨٦)]

  

هُ عن ) ٥٢٣ عَت يدُ تفَ السؤال: من ارْ
داج، طَع بعض األوْ بْح مغلوباً وقد قَ الذَّ

زها؟ هَ ر فأجْ وْ هُ يف الفَ دَ مَّ أَعاد يَ ثُ
حيح  والصَّ فيها،  اختُلِفَ  اجلواب: 

لِها.  وازُ أَكْ جَ
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٠)]

  
لَ عبـد احلميد ) ٥٢٤ ئـِ السؤال: سُ

لْد  رَّ السكِّني عىل جِ ن إذا أَمَ الصائغ عمَّ
الشاة فتضطرب، فيصرب ساعةً من غري 
كاة وال رفع يده، ثمَّ يتامد عىل  إمتام الذَّ
أم  شيئاً  فيها  ؤثِّر  ويُ ه  رَ كْ يُ فهل  ذكاهتا، 
ة إىل  مَ لْصَ ال؟ وما مذهبك يف جواز الغَ

البدن؟
من  اليد  إمرار  الصواب  اجلواب: 
ه؛  داجُ أَوْ قُطِعَ  ما  لُ  ويُؤكَ  ، اخٍ رَ تَ غري 
ألنَّه ال يعيش فـي العادة مـن قُطِعَـت 

ه، أعني ال تطول حياته. داجُ أَوْ
ـي  كَّ ذَ يُ الذي  ز:  رِّ ـَ حمُ ابن  وأجـاب 
 أنَّه قد  كية أو يَرَ فيغلب عىل متام التَّذْ
ر  وْ ؛ فإنْ رجع بالفَ تمَّ ، ثمَّ تبنيَّ أنَّه مل يُ تمَّ
 . لْ فأتمَّ ذكاته أُكِلَت، وإن تباعد مل تُؤكَ
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داج األقلَّ  فإن قَطَع من احلُلْقوم واألَوْ
ال  أنَّه  خالف  فال  األكثر،  بقي  والذي 
يُؤكَل إذا تباعد. وإن كان الباقـي هـو 
لامء. وعندنـا  األقـل ففيها اختالف العُ
بْـح؛ وهـو قَطْـع  ـل إالَّ بتامم الذَّ ال يُؤكَ

داج واحلُلْقوم. األَوْ
: إذا رفع يده ليخترب ثمَّ  وأجاب أيضاً
ل،  ا تُؤكَ قْت، فإهنَّ ب أو للوَ رْ ها بالقُ دَّ رَ
ب ال قَطْع  ـرْ وإنَّمـا يعتـرب الطُّـول والقُ
يف  رَّ  مَ الذي  ا  وأمَّ واحلُلْقوم.  داج  األَوْ
، فال  فْع يده فأتمَّ بْل رَ طْع ثمَّ اسرتدَّ قَ القَ

بيحة. ه، وتُؤكَل الذَّ يرضُّ
[املعيار املعرب للونرشييس (٢٤/٢- ٢٥)]

  
عن ) ٥٢٥  ُّ ابِيسِ القَ ئِلَ  سُ السؤال: 

لٌ فيضطرب فـي يده،  جُ طائرٍ يذبحه رَ
 ، بْحَ ها فيُتمَّ الذَّ عيدُ فريفع السكِّني ثمَّ يُ

كَل؟ أتُوْ
بـني  اضـطـرابٌ  فـيـهـا  اجلواب: 
أصحابنا؛ فمنهم من قال: هي بمنزلة 

من شكَّ يف صالته؛ فيخرج ثمَّ يرجع 
فكذلك  وجتزئه،  صالته  فيُتمُّ  بالفور 
. ومنهم من قال: هي بمنزلة  لُ كَ هذه تُوْ
لَّم عىل شكٍّ ثمَّ رجع لإلصالح،  من سَ
يده  رفع  إذا  هذه  فكذلك  جتزئه،  فال 
كَل. ن التَّامم، ثمَّ رجع فأتمَّ فال تُوْ متيقِّ

د،  ئِلَ عنها أبو حممَّ : وسُ قال القابِيسُّ
ة بعدمه،  ة باألَكْل ومرَّ فأجاب عنها مرَّ
فقيل له: فام تقول أنت؟ فذكر جواب 
ا أن حيصل فيها ما  م، إمَّ السيوري املتقدِّ

تعيش معه أم ال.
[املعيار املعرب للونرشييس (٢٩/٢- ٣٠)]

  

يد ) ٥٢٦ فِعَت  رُ إذا  هل  السؤال: 
اختياره  بغري  بْح  الذَّ متام  قبل  ابح  الذَّ
انْـحـالل  أو  ابَّـة،  الـدَّ ـطـراب  -كاضْ
ِلُّ  حتَ بْح؛  الذَّ وأتمَّ  فوراً  فعاد  وثائقها- 

ة أم ال؟  بيحَ الذَّ
 . ِلُّ اجلواب: نعم حتَ

[فتاو الرميل (٢٠٣/٥)] 
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هُ) ٥٢٧ دَ ابح يَ فَع الذَّ السؤال: لو رَ
ني؛ فهل تُؤكَل دَجَ لْقوم والوَ ام احلُ قبل متَ

أم ال؟
قاتِلها  ذ شيئاً من مَ نْفِ اجلواب: إن مل يُ
ذَ شيئاً  فَ أُكِلَت بال خالف، وإن كان أَنْ
ا  فإهنَّ ب  قُـرْ عن  يرجـع  أنْ  ا  فإمَّ منها؛ 
ميةٍ ونيَّةٍ  ل أيضاً، وال حتتاج إىل تَسْ تُؤكَ
أن  ا  وإمَّ ل،  األوَّ هو  اجح  الرَّ كان  إن 
ـل حيث  ا ال تُؤكَ ـدٍ فإهنَّ عْ يرجع عـن بُ

قاتِلها. ذَ شيئاً من مَ فَ أنْ
به  أفتى  كام  ذراع  ثلثامئة  ب:  رْ والقُ
رٍ ذهب  وْ طَّار فـي ثَ احٍ وابن العَ دَّ ابن قَ
ِمَت  وأُمتْ ع  جِ أُضْ مَّ  ثُ ذكاته،  إمتام  قبل 
نحـو  هروبـه  مسافـة  وكانت  ذكاتـه، 

د ما زاد عليها.  ثلثامئة باع؛ فالبُعْ
ية إن كان  مِ يَّة والتَّسْ ـدَّ من النـِّ وال بُ
ب، وكان الثاين  طلَقاً، أو قُرْ دٍ مُ عْ نْ بُ عَ
ل، وإالَّ مل حيتج لذلك، كام هو  غري األوَّ

ي. يْخِ ظاهر الطُّخَ

يُشـرتَط  ال  أنَّه  هذا  مـن  واستُفيـد 
عُ  ضْ وَ فيجوز  ؛  ـادُ االحتِّ ابـح  الذَّ فـي 
بآلةٍ  بْح  الذَّ حملِّ  عىل  ام  هيْ دَ يَ نيْ  صَ خْ شَ
يَّة  النـَّ مع  معاً  ام  هُ بْحُ وذَ منهام،  كلٍّ  مع 
فيام  وكـذا  منهام،  ـلٍّ  كُ مـن  ية  والتَّسمِ
علـى  اآللَة  شخصٌ  وضـع  إذا  يظهـر 
ا  وقَطَعَ رِ  اآلخَ عىل  اآللةَ  وآخر  دَج،  وَ

ني واحلُلْقوم.  دَجَ مجيعاً الوَ
[فتاو الكفوري (ص١٠١- ١٠٢)]
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ثانيًا: ذبائح أهل الكتاب

لُ دجاج ) ٥٢٨ السؤال: هل جيوزُ أَكْ
لٍ إنجليزيَّة؟ وَ جة القادم من دُ الثالَّ

اجلواب: إنَّ الرشيـعـة اإلسالمـيَّـة 
لُّ  فكُ الكتاب؛  أهل  طعام  لنا  أباحت 
 بائح التي تأيت من اليهود والنصار الذَّ
ت علـى  بِحَ ا ذُ لَم أهنَّ عْ جائزة، ما لـم يُ
بائـح  ا الذَّ غـري الطريقة اإلسالميَّة، أمَّ
دة من البالد الشيوعيَّة أو بالد  املُستورَ
قطعاً،  مة  رَّ حمُ ا  فإهنَّ الكتاب؛  أهل  غري 
ها تمَّ عىل الطريقة  بْحَ إالَّ إذا ثبت أنَّ ذَ

اإلسالميَّة، واهللا أعلم. 
 [الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١١/١٠)]    

  

أَكْـل ) ٥٢٩ كـمُ  حُ مـا  السـؤال: 
بالد  فـي  املذبوح  جاج  والدَّ اللُّحـوم 
اليهـود والنَّصـار؟ وكذلك غـريها 
مـن املطبوخـات؛ مثل البطاط والبيتزا 
ا  باخلضار؟ ألنَّ بعض الناس يقول: إهنَّ

مطبوخة بزيوتٍ ال نعلم عنها. 
اإلسالميَّـة  الرشيـعـة  إنَّ  اجلواب: 
لُّ  فكُ الكتاب،  أهل  طعام  لنا  أباحت 
 بائح التي تأيت من اليهود والنصار الذَّ
ت  ا ذُبِحَ جائزةٌ، ما مل يغلب عىل الظنِّ أهنَّ
عىل غري الطريقة اإلسالميَّة، واهللا تعاىل 

أعلم.
[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٣٤٠/٢٨)

  

لَعنا عىل السؤال ) ٥٣٠ السؤال: اطَّ
م الرشعي  كْ ن بيان احلُ م ... املتضمِّ املقدَّ
يَ املسلمُ لوليمةٍ عند نرصاينٍّ  عِ فيام إذا دُ
بِح عىل غري الطريقة  م له فيها طرياً ذُ وقدَّ

اإلسالميَّة؟
يـن  املفرسِّ جـمهور  يقول  اجلواب: 
للقـرآن والفقهـاء: إنَّ املراد من قولـه 
تعاىل: ﴿ مخ جس حس خس مس  حص  ﴾ 
ا هي  بائح أو اللحوم؛ ألهنَّ [املائدة: ٥] الذَّ
باقـي  ا  أمَّ  ، الشكِّ موضـع  كانت  التي 
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حـالالً  كانت  فقـد  املأكوالت  أنـواع 
؛  واحللُّ اإلباحة  وهـو  األصل؛  بحكم 
فقد نقل ابنُ جرير وابنُ املنذر والبيهقي 
وغريهم عن ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام 

حس  جس  مخ   ﴿ تعالـى:  قولـه  تفسري 
خس مس  حص  ﴾ أي ذبائحهم. وما جاء 
يَ  بالسؤال من أنَّ السائل يقول: إذا دُعِ
م له فيها  املسلمُ لوليمةٍ عند نرصاينٍّ وقُدِّ
بِح علـى غري الطريقة اإلسالميَّة،  طريٌ ذُ
ئِل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا حسبام  فقد سُ
أَلُوا  ماً سَ وْ رواه الدارقطني، قال: (إِنَّ قَ
اسٍ  نْ أُنـَ مْ مِ أْتِيهِ مٍ يَ نْ لَـحْ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
الَ  قَ فَ ؟  الَ أَمْ  يْهِ  لَ عَ اهللاَ  وا  مُّ أَسَ   رَ دْ يُ الَ 
يْهِ،  لَ وا اهللاَ عَ مُّ : سَ مُ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ عَ
لُوا)، وقد روي عن عائشة ريض اهللا  كُ وَ
مَ  وْ ولَ اهللاِ؛ إِنَّ الْقَ سُ ا رَ م قالوا: (يَ عنها أهنَّ
رِي  مٍ الَ نَدْ ا بِلحْ أْتُونَ كٍ يَ ْ دٍ بِرشِ هْ يثُو عَ دِ حَ
 : الَ قَ وا. فَ رُ كُ ذْ ْ يَ يْهِ أَمْ ملَ لَ مَ اهللاِ عَ وا اسْ رُ أَذَكَ

لُوا) أخرجه البخاري.  كُ وا أَنْتُمْ وَ مُّ سَ
رية بأنَّ  نَّة والسِّ كام حفلت كتب السُّ
ـل مـن ذبائح  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يأْكُ

وا اهللا عند  مُّ اليهود دون أن يسأل هل سَ
بْح أم ال؟ وكذلك الصحابة رضوان  الذَّ

اهللا عليهم. 
أطاق  من  لِّ  كُ فذبيحة  ذلك؛  وعىل 
بْح من مسلم أو كتايبٍّ حاللٌ بتلك  الذَّ
إن  ابح  الذَّ حال  علَم  يُ مل  إذا  النصوص 
ر  كَ ، أو ذَ مِّ ى باسم اهللا أو مل يُسَ مَّ كان سَ
ا  اسمَ غري اهللا أو ال، وذلك ما مل يتبنيَّ أهنَّ
عْق بالكهرباء،  بح وإنَّام أُميتت بالصَّ مل تُذْ
ب  ْ ، أو بالرضَّ أو بالقذف يف املاء املغيلِّ
أو  ذلك،  شابه  ما  أو  الرأس،  علـى 
شوهد  فإذا  اهللا،  غري  اسمُ  عليها  كِـر  ذُ
يف  ا  فإهنَّ يقيناً،  امً  لْ عِ به  لِم  عُ أو  ذلك 
ا هبذا  مة؛ ألهنَّ رَّ يْتةً حمُ هذه احلالة تعترب مَ
علَم  يُ وهبذا  مـات.  املُحرَّ آية  يف  تدخل 

اجلـواب. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٨٨١٣/٢٣- ٨٨١٤)

  

السؤال: ما هو الرأي يف طعام ) ٥٣١
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بْـح  أهـل الكتـاب؟ مع العِلْـم بأنَّ الذَّ
 . عندهم غري رشعيٍّ

إن  الكتاب  أهـل  طعـام  اجلواب: 
بْح- فال  كان ال حيتاج إىل ذكاة -أي ذَ

لِه. لِّ أَكْ لامء يف حِ خالف بني العُ
وهـم  الكتـاب؛  أهـل  ذبائـح  ـا  أمَّ
النصار واليهود؛ فقد قال الشوكاين 

حس  جس  ﴿مخ  آليـة:  تفسريه  فـي 
خس مس حص﴾ [املائدة: ٥] قال: الطعام 

ل، ومنه الذبائح. كَ ؤْ اسمٌ ملا يُ
ختصيصه  إلـى  لامء  العُ أكثر  وذهب 

هنـا بالذبائح. 
ويف هذه اآلية دليلٌ علـى أنَّ مجيع 
بني  ق  فَرْ غري  من  الكتاب  أهل  طعام 
وإن  للمسلمني،  حاللٌ  وغريه  اللَّحم 
كانوا ال يذكرون علـى ذبائحهم اسمَ 
لقوله  صة  خمصِّ اآلية  هذه  وتكون  اهللا، 

يت  ىت  نت  مت  زت  ﴿رت  تعاىل: 
هذا  وظاهر   ،[١٢١ [األنعام:  زث﴾  رث 
ر  كَ أنَّ ذبائح أهل الكتاب حاللٌ وإن ذَ

ر  كَ رٍ عىل ذبيحته، وذَ يْ زَ اليهوديُّ اسمَ عُ
النَّرصاينُّ عىل ذبيحته اسمَ املسيح.

بادة بن  داء، وعُ رْ وإليه ذهب أبو الدَّ
ـري،  هْ الصامـت، وابـن عبَّـاس، والزُّ

حول. كْ بي، ومَ عْ بيعة، والشَّ ورَ
، وعائشة، وابن عمـر:  وقال علـيٌّ
ي غري اهللا فال  تَ الكتايبَّ يُسمِّ عْ مِ إذا سَ

تأكل. 
وهذا هو قول طاووس، واحلسن. 
كوا بقوله تعاىل: ﴿رت زت  ومتسَّ
مت نت ىت يت رث زث﴾، ويدل عليه 
أيضاً قوله تعاىل: ﴿خم مم ىم يم  جن  ﴾ 
وال  ه  رَ كْ يُ إنَّه  مالك:  وقال   ،[٣ [املائدة: 

م. رُ حيَ
ثمَّ قال: وهذا اخلالف ينصبُّ عىل 
ذكـروا  الكتاب  أهـل  أنَّ  نا  لِمْ عَ إذا  ما 
ا مع عدم  اسم غري اهللا عىل ذبائحهم، أمَّ
ي وابن  لْم فقد حكى [الكيا]الطَّربَ العِ
لِّها؛ هلذه اآلية، وملا  كثري اإلمجاع عىل حِ
لِه ملسو هيلع هللا ىلص من الشاة  نَن من أَكْ ورد فـي السُّ
ة، وهو  لِيَّة التي أهدهتا إليه اليهوديَّ املَصْ
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يف الصحيح وغري ذلك.
الكتاب  أهل  فطعام  هذا؛  وعلـى 
ا  غري الذبائح حالل وال يشء فيـه. أمَّ
اسم  عليها  كِر  ذُ أنَّه  د  تأكَّ فام  ذبائحهم 
لْم  لُه، وعند عدم العِ ِلُّ أَكْ غري اهللا ال حيَ
 ،( لْ مِّ وكُ لُه؛ حلديث (سَ لُّ أَكْ بذلك فيَحِ

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 
[فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(١٠/ ٣٥٥٨-٣٥٦٠)

  

ة) ٥٣٢ السؤال: بكتاب اهليئة العامَّ
للرقابة علـى الصادرات والـواردات، 
استفساراً  تلقت  اهليئة  أنَّ  به  جاء  وقد 
من فرعها بالعريش عن مد االعتداد 
لـرسائـل  املرافقـة  بْـح  الذَّ بشهـادات 
دة الواردة من إرسائيل،  واجن املُجمَّ الدَّ
حسب  تمَّ  قد  بْـح  الذَّ أنَّ  تفيـد  والتي 
الرشيعة  ة واملقبولة يف  اليهوديَّ الرشيعة 

اإلسالميَّة.
الرأي  عن  اإلفادة  ترجو  اهليئة  وأنَّ 
ة علـى  بْح بصفة عامَّ الرشعيِّ فـي الذَّ

ـة، ومـد موافقتهـا  الرشيعـة اليهوديَّ
للرشيعة اإلسالميَّة، حتَّى يتسنَّى إذاعة 

هذا الرأي عىل فروع اهليئة.
وتعالـى  سبحانـه  اهللا  إنَّ  اجلواب: 

قـال فـي كتابه الكريم: ﴿خل مل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
من حنخن  جن  يم  
يه  ىه  مه  جه  ين  ىن   

جي حي خي مي ىي﴾ [املائدة: ٣]، 
وقال: ﴿حج مج جح محجخمخ جس 
 ﴾ جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس 
لامء اإلسـالم [املائدة: ٥]، وقـد اتَّفـق عُ
ِلُّ يشءٌ من احليوان املأكول  عىل أنَّه ال حيَ
(أي  ذكاةٍ  بدون  عليه  املقدور  الربِّي 
مات  بْح)؛ لقوله سبحانه يف آية املُحرَّ ذَ
السابقـة: ﴿ىه يه جي ﴾ [املائدة: ٣]؛ 
فقد استثنى اهللا سبحانه وتعاىل احليوان 
م و(االستثنـاء مـن  ـى من املُحـرَّ املذكَّ
الرشعيَّـة  كاة  والذَّ إباحـة)،  التحريـم 
املقدور  الربِّي  احليـوان  هبا  ِـلُّ  حيَ التي 
ـر  نْحَ بَـح احليـوان أو يُ ذْ عليه هي: أن يُ
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فْري األوداج،  م ويَ ر الدَّ نْهِ ة ممَّا يُ بآلةٍ حادَّ
روقه  عُ طَع  ويقْ احليوان  مَ  دَ ر  يُفجِّ أي: 
ر، فيموت  دْ قبة بني الرأس والصَّ من الرَّ
طَع  قْ بْح أن يُ ها، وأكمل الذَّ احليوان إثْرِ
الطعام   جمر واملَريء -ومها  احلُلْقوم 
طَع معهام  قْ والرشاب والنَّفَس-، وأن يُ
ليظان بجانبي  قان غَ رْ دَجان -ومها عِ الوَ

احلُلْقوم واملَريء-.
والعادة  طْرة  بالفِ معروف  بْح  والذَّ
ه  بيُرسْ اإلسالم  أقرَّ  وقد  الناس،  لِّ  لكُ
وسامحته وبساطته مـا جرت به عـادة 
نَّة رسول اهللا  ته سُ الناس وأعرافهم، وأقرَّ

بْح األُضحية. ملسو هيلع هللا ىلص الفعليَّة يف ذَ
الفقهـاء  بعض  أثـاره  فـام  مَّ  ثَ نْ  ومِ
بْـح  ه هـل من الواجب فـي الذَّ من أنـَّ
واملَـريء  (احلُـلْقـوم  األربعـة  قَـطْـع 
ني)؟ وهل جيب فـي املقطـوع  دَجَ والوَ
يُشرتط  وهـل  األكثر؟  أو  لِّ  الكُ قَطْـع 
ة إلـى جهة  زَ طَع اجلَوْ قْ طْع أالَّ تُ فـي القَ
طَع إىل جهة الرأس؟  قْ البدن، بل إنَّام تُ
ـلَّ  نُق حَ وهـل إن قُطِعَت من جهة العُ

كاة  ط الذَّ ْ لُهـا أم ال؟ وهـل مـن رشَ أَكْ
بيحة حتَّى  ابح يده عن الذَّ أالَّ يرفع الذَّ
لُّ هذه التساؤالت  كاة أم ال؟ كُ تتمَّ الذَّ
خاض فيهـا الفقهاء دون اعتامد علـى 
نصٍّ رصيح باشرتاطها، والذ ينبغي 
ـار دم احليـوان مـن  مراعاتـه، هـو إهنْ
فاً  رْ وعُ عـادةً  املعروف  بْـح  الذَّ موضع 
لِّهـا أو أكثرهـا؛  ـروق كُ طْـع تلك العُ بقَ
َرَ  ا أَهنْ للحديث الرشيف الصحيح: (مَ
لْوا) رواه  كُ يْهِ فَ لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ الدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  وقول  وغريه،  البخاري 
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 ـدَّ أَحَ لْـيُحِ ، وَ بْحـةَ وا الذَّ نـُ سِ أَحْ فَ
مسلم  رواه  تَهُ)  بِيحَ ذَ حْ  ِ ولْريُ  ، هُ تَ رَ فْ شَ
عن شداد بن أوس، وما رواه ابن عمر 
مْ  كُ دُ بَحَ أَحَ ا ذَ عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : (إِذَ

زْ) رواه ابن ماجه.  هِ يُجْ لْ فَ
ـلَّ  كُ إنَّ  اللُّغة:  أهل  قال  وقـد  هذا 
قوله  يف  كية  التَّذْ معنى  وإنَّ   ، ذكاةٌ بْح  ذَ
تعاىل: ﴿ىه يه جي ﴾ [املائدة: ٣] أي: 
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خُب معهـا  مـا أدركتم وفيها بقيَّـة تَشْ
داج، وتضطرب اضطراب املذبوح  األَوْ

كَت ذكاتُه. رِ الذي أُدْ
ل الكِتَاب بائِحُ أَهْ ذَ

اليهود والنصار هم أهل الكتاب، 
وقد  توحيد،  أهل  األصل  فـي  م  ألهنَّ
جاء حكم اهللا يف اآلية بإباحة طعامهم 
للمسلمـني، وإباحـة طعام املسلمـني 

جس  ﴿مخ  سبحانه:  قوله  فـي  هلم 
جضحض﴾  مص  خص  حص  مس   خس  حس 
[املائدة: ٥]، ومعنى هذه اآلية عىل وجه 
اإلمجال -واهللا أعلم-: أنَّ طعام الذين 
 والنصار اليهود  من  الكتاب  أوتوا 
مه  رِّ األصل، لـم حيُ لٌّ لكم بمقتىض  حِ
فـال  هلم؛  لٌّ  حِ كذلك  وطعامكم  اهللا، 
وا  كُّ ذَ التي  اللحوم  من  تأكلوا  أن  بأس 
حيواناهتا، أو التي صادوها، ولكم أن 

ون وممَّا تصطادون. تُطعموهم ممَّا تُذكُّ
وكلمـة: ﴿مخ جس حس خس﴾ 
هلم، طعام  لَّ  كُ تشمل  ة  عامَّ  [٥ [املائدة: 

ق عـلـى الذبـائـح واألطعمـة  ـدُ فتَصْ
ذلك  لُّ  فكُ مباحة،  موادَّ  من  املصنوعة 
لذاتـه،  ماً  رَّ حمُ يكن  لـم  ما  لنـا،  حاللٌ 
م املسفوح، وحلم اخلنزير؛  كاملَيْتَة، والدَّ
لُها باإلجـامع، سواء  فهذه ال جيـوز أَكْ

. كانت طعام مسلم أو كتايبٍّ
م  هُ بائِحُ طُ أن تكون ذَ رتَ هل يُشْ
لْق؟ ةٍ، ويف احلَ ادَّ اةً بآلَةٍ حَ كَّ ذَ مُ

املسلمني  فقهاء  أكثر  اشرتط  لقـد 
بْح  لِّ ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذَّ حلِ
علـى الوجـه الذي ورد بـه اإلسـالم،
كانت  إن  املالكيَّة:  فقهاء  بعض  وقال 
ذبائحهم وسائر أطعمتهم، ممَّا يعتربونه 
لُه، وإن مل تكن  لَّ لنا أَكْ كى عندهم حَ ذَ مُ
ومـا  صحيحـة،  ذكـاة  عندنـا  ذكاتـه 
ِـلُّ لنا، ثمَّ  ال يرونـه مُذكى عندهم ال حيَ
قيل:  فإن  فقال:  الفريق  هذا  استدرك 
كاة؛  الذَّ وجـه  غـري  علـى  لـوه  أَكَ فـام 
أنَّ  فاجلواب  الرأس؟  طْم  وحَ كاخلَنْق 
لُها  نأْكُ فال   ، بالنصِّ رامٌ  وحَ يْتَة  مَ هذه 
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ومـن  حـاللٌ  فإنَّـه  كاخلـنزيـر؛  نحـن 
رامٌ علينا. فهذه أمثلة،  طعامهم، وهو حَ
واهللا أعلم (أحكام القرآن البن العربـي 
- املجلد الثاين ص٥٥٣ -٥٥٦، طبعة 

دار املعرفة).
ويف فقه اإلمام أيب حنيفة: إنَّام تُؤكَل 
د ذبحه، ومل  ذبيحة الكتايبِّ إذا لـم يُشهَ
د منـه  هِ ع وشُ مِ ـع منه يشء، أو سُ يُسمَ
وي عن  تسمية اهللا تعاىل وحده، وقد رُ
ئِلَ عن  اإلمام عيل بن أيب طالب حني سُ
دْ أحلَّ اهللاُ  ذبائح أهل الكتاب قوله: «قَ
علمُ ما يقولون» (بدائع  هم وهو يَ ذبائحَ
للكاساين  الرشائع  ترتيب  يف  الصنائع 

ج - ٥ ص ٤٥ و٤٦).
الشافعـي (هناية  اإلمـام  فقه  وفـي 
املحتاج إلـى رشح املنهاج للرميل ج٨ 
ص١٠٧، واإلقناع بحاشية البيجرمي 
ج٤ ص ٥٦): أنَّه لـو أخرب فاسـق أو 
بِلْناه؛ ألنَّه  كَّى هذه الشاة قَ كتابـيٌّ أنَّه ذَ

كاة. من أهل الذَّ
النصـوص  هـذه  إليـه  تشـري  ومـا 

الفقهيَّة يمكن جتميعه يف القاعدة التي 
رها الفقهاء؛ وهي: أنَّ (ما غاب عنَّا  قرَّ

ال نسأل عنه).
إذ أنَّه ليس عىل املسلم أن يسأل عامَّ 
وهل  ذكاته؟  كانت  كيف  عنه،  غاب 
كِر  استوفـت رشوطهـا أم ال؟ وهل ذُ
ر؟ بل إنَّ  كَ ذْ بيحة أم مل يُ اسمُ اهللا عىل الذَّ
ه مسلمٌ [-أيا  بَحَ لَّ ما غاب عنَّا ممَّا ذَ كُ
لَّ  ، حَ -] أو كتايبٌّ كان جاهالً أو فاسقاً

لُه. أَكْ
الـذي  احلديث  هذا  فـي  واألصل 
النَّبِيَّ  أَلُوا  سَ ماً  وْ قَ (أَنَّ  البخاري،  رواه 
 ، مِ بِاللَّحْ نَا  أْتُونَ يَ ماً  وْ قَ إِنَّ  الُوا:  قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص 
؟  الَ أَمْ  يْهِ  لَ عَ اهللاِ  مَ  اسْ روا  كَ أَذَ ي  رِ نَدْ الَ 
لُوا). كُ تُمْ وَ نْ يْهِ أَ لَ وا اهللاَ عَ مُّ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: سَ قَ فَ

فقد قال الفقهاء: إنَّ يف هذا احلديث 
فـات واألفعـال  دليالً علـى أنَّ الترصُّ
المة حتَّى  ة والسَّ ل عىل حال الصحَّ مَ حتُ

يقوم دليل عىل الفساد والبُطالن.
العـامُّ  األصـل  كان  ذلك؛  كان  ملَّا 
ر من اهللا فـي القرآن الكريم فـي  املقرَّ
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هناك  أنَّ  املائـدة  سـورة  (٣و٥)  آيتي 
ـى، وأنَّ  مـات استُثْنـي فيهـا املُذكَّ رَّ حمُ
هنـاك إباحـة لطعـام أهـل الكتـاب، 
طعامهـم  ـنْ  ومِ  ،والنَّصـار اليهـود 
حـكمـي  بـني  واالرتبـاط  بائـح،  الذَّ
من  م  نُحـرِّ أن  ـدَّ  بُ فال  قائـم،  اآليتني 
يْتةً  مَ القرآن  كم  بحُ عتربَ  يُ ما  ذبائحهم 
، أو  يةً دِّ رتَ ، أو مُ ةً قوذَ وْ ، أو مَ نِقةً نْخَ أو مُ
هذه  بأحد  حياهتا  انتهت  أو   ، ةً نَطيحَ
كاة، وكان مع  ك بالذَّ رَ األسباب ومل تُدْ
هذا علينا أن نرعى وصايا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
أخرج  فقد  هبا؛  ونعمل  الشأن  هذا  يف 
ار والطَّرباين من حديث أيب الدرداء  البزَّ
 ، لٌ الَ وَ حَ هُ لَّ اهللاُ فَ ا أَحَ بسند حسن: (مَ
نْهُ  عَ تَ  كَ سَ ا  مَ وَ  ، امٌ رَ حَ وَ  هُ فَ مَ  رَّ حَ ا  مَ وَ
إِنَّ  فَ ؛  هُ افِيَتَ عَ اهللاِ  نَ  مِ بَلُوا  اقْ فَ  ، وٌ فْ عَ وَ  هُ فَ
أخرجه  وما   ،( يْئاً شَ ى  لِيَنْسَ نْ  كُ يَ  ْ ملَ اهللاَ 
(إِنَّ  لَبة:  عْ ثَ أبـي  حديث  من  الطَّرباين 
ـا،  يِّعُوهَ تُضَ الَ  فَ  ، ضَ ائـِ رَ فَ ضَ  رَ فَ اهللاَ 
دَ  حَّ وَ ا  وهَ كُ َهِ نْت تَ الَ  فَ  ، يَاءَ أَشْ نْ  عَ َى  هنَ وَ
ـنْ  ـتَ عَ كَ سَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ الَ تَ ا، فَ ودً ـدُ حُ

ثُـوا  بْحَ تَ ـالَ  فَ  ، يَانٍ نِسْ  ِ ـريْ غَ نْ  مِ يَـاءَ  أَشْ
ثِريٍ  نْ كَ تَ عَ كَ سَ ا)، وفـي لفظ: (وَ نْهَ عَ
ةً  ـمَ حْ ا رَ وهَ فُ لَّ تَكَ الَ تَ يَانٍ فَ ِ نِسْ ـريْ ـنْ غَ مِ

ا). بَلُوهَ اقْ ، فَ مْ لَكُ
ماجـه  وابن  الرتمـذي   رو وقـد 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أنَّ  لْامن  سَ حديث  من 
اءِ الَّتي  رَ الفِ نِ وَ مْ السَّ نِ اجلُبْنِ وَ ئِلَ عَ سُ
لُ  الَ ، فقال: (احلَ ها غريُ املسلمنيَ يصنَعُ
مَ  رَّ حَ ا  مَ امُ  رَ احلَ وَ  ، كِتَابِهِ يفِ  اهللاُ  لَّ  أَحَ ا  مَ
َّا  ممِ وَ  هُ فَ نْهُ  عَ تَ  كَ سَ ا  مَ وَ  ، كِتَابِهِ يفِ  اهللاُ 
) (األشباه والنظائر للسيوطي  نْهُ ا عَ فَ عَ
حتقيق املرحوم الشيخ حامد الفقي سنة 
١٣٥٦ هجريَّة - ١٩٣٨ م ص٦٠ فـي 
باب األصل فـي األشياء اإلباحة حتَّى 
أنَّ  إذ  التحريـم)؛  علـى  الدليـل  يدلَّ 
أنَّه  عىل  رصاحةً  تدلُّ  األحاديث  هذه 
مل  يشء  حتريم  إىل  نُسارع  أن  ينبغي  ال 
نتثبَّت  أن  دَّ  بُ وال   ، رصاحةً اهللا  مه  رِّ حيُ
إلـى  األمر  نُرجـع  وأن  التحريم،  قبل 

نَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. كتاب اهللا وسُ
بيَّنـا  قـد  ورسـولـه  اهللا  كـان  وإذا 
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للمسلمني احلالل واحلرام علـى هـذا 
احلكم  كان  فيه؛  بْهة  شُ ال  الذي  النحو 
اليهـود  ذبـائـح  أنَّ  العـامُّ  الرشعـيُّ 
لٌّ للمسلمني بنصِّ القرآن  والنصار حِ
ة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـوالً  نـَّ الكريـم وبسُ
الصحيحـني  فـي  ثبت  فقـد  وفعالً؛ 
ةٍ  أَ ـرَ امْ ةِ  ادَ ـزَ مَ ـنْ  مِ ـأ  ضَّ تَوَ ملسو هيلع هللا ىلص  هُ  نـَّ (أَ
ها، وال  ا عن دِباغِ )، ولـم يسأهلْ ةٍ كَ ِ رشْ مُ
دٍ من  لْ عن غسلِها. (املزادةُ وعاءٌ من جِ
فيه  حيمل  ثالث  أو  طبقتني  أو  طبقةٍ 
مادة  يف  العروس  وتاج  املصباح  املاء. 

زود).
أنس حديث  من  املشهور  وللخرب 
تْ  ـدَ أَهْ ـةً  ُودِيَّ هيَ (أَنَّ  عنـه:  اهللا  ريض 
لَ  أَكَ فَ ةً  ومَ مُ سْ مَ اةً  شَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولِ  سُ لِرَ
ا) أي: دون أن يسـأل عن طريـق  نْهَ مِ
بْـح.  ـق مـن آلـة الذَّ هـا، أو يتحقَّ بْحِ ذَ
(الـروض النضـري ج ٣ ص١٦٧ ومـا 

بعدها).
ح  ملَّا كان ذلك، ونزوالً علـى ما رصَّ
به الفقهاء من قبول خرب املسلم الفاسق 

ـلِّ  حِ فـي  الكتابـيِّ  وخرب  اجلاهـل  أو 
بيحـة، باعتبـار أنَّ كُال منهم أهـلٌ  الذَّ
علـى  ة،  نـَّ والسُّ القـرآن  بنصِّ  كاة  للذَّ
االعتداد  جيوز  سنـده؛  بيـان  سلف  ما 
لرسـائـل  املرافقـة  بْـح  الذَّ بشهـادات 
من  د  تُستورَ التي  واللحوم  واجن  الدَّ
بْح فيها كتابيُّون (اليهود  بالدٍ يقوم بالذَّ

.(والنصار
وذلك ما مل يظهر من فحص رسائل 
لـم  ا  أهنَّ املستوردة  واللحوم  واجن  الدَّ
عْق بالكهرباء،  يتَت بالصَّ بح، وإنَّام أُمِ تُذْ
البُخار،  يف  أو  يل،  املَغْ باملاء  ف  ذْ بالقَ أو 
أو بالرضب علـى الـرأس، أو بإفـراغ 
أو  رأسها،  يف  املُميت  املسدَّس   حمتو
أرواحهـا  قَت  أُزهِ قد  ا  أهنَّ ظهـر  متى 
وأمثاهلـا،  ق  الطُّـرُ هـذه  مـن  بطريـق 
ا هبذا تدخل  مة؛ ألهنَّ رَّ يْتةً حمُ أصبحت مَ
الثالثة)  (اآلية  مات  املُحرَّ آية  نطاق  يف 

يف سورة املائدة.
أمور  من  واحلرام  احلالل  كان  وملَّا 
لُّ من القرآن  اإلسالم التي قَطَع فيها كُ



١٤٩

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

نَّة بالنصوص الواضحة التي جيب  والسُّ
املسؤولني  عىل  كان  مجيعاً،  هبا  العمل 
اللحوم  من  الواردات  عىل  قابة  الرَّ عن 
واملعلَّبـة،  بـل  املذبوحـة،  واجـن  والدَّ
أو  ـت،  بِحَ ذُ قد  كانت  إذا  ممَّا  التثبُّت 
لَها من تلك  عَ قَت روحها بطريق جَ أُزهِ
دة  املُورِّ اجلهة  تطالب  وأن  مات،  املُحرَّ
بوضـوح الشهـادة؛ وذلـك بتحـديـد 
بآلةٍ  يكون  بأن  ومكانه؛  بْح  الذَّ طريق 
ر، وليس  دْ ةٍ، وفيام بني الرأس والصَّ حادَّ
عْق أو اخلَنْق وأمثاهلام، عىل ما سبق  بالصَّ
عامٍّ  بوصفٍ  اليهود  ألنَّ  ذلك  بيانه؛ 
بْح  الذَّ رشع  سامويٍّ  كتابٍ  أصحاب 
ـرة  املسخَّ احليـوانـات  ألكـل  حتليـالً 
لإلنسان، ومثلهم النَّصار باعتبارهم 
من أهل الكتاب أيضاً، غري أنَّه يُشرتط 
أن تكـون اللحـوم ممَّا أبـاح اإلسـالم 

تناوهلا.
عليـه،  وترتيبـاً  م  تقدَّ مـا  كان  وإذا 
االعتداد  جيوز  القيود،  تلك  ومراعاةً 
لرسائـل  املرافقـة  بْـح  الذَّ بشهـادات 

مـا  عنها،  املسؤول  دة  املُجمَّ واجن  الدَّ
بح  تُذْ لـم  ا  أهنَّ الفحص  من  يظهر  لـم 
آخـر؛  بطريـق  روحهـا  قت  هِ أُزْ وإنَّام 
بـاب  من  ه  وأنـَّ ق،  اخلَنـْ أو  ـق  عْ كالصَّ
أقرتح  واحلـرام؛  للحـالل  االحتيـاط 
ببـيـان ردة  املُـوِّ اجلـهـة  تُطالَـب  أن 
الشهادة  يف  يُكتفى  وأالَّ  بْح،  الذَّ طريق 
بْح تمَّ حسب الرشيعة اليهوديَّة. بأنَّ الذَّ
لَّ راعٍ عـامَّ  هـذا، وإنَّ اهللا سائـلٌ كُ
اسرتعاه، حفظ أم ضيَّع، والعمل أمانة، 
والرقابة عىل أقوات الناس وأطعمتهم 

أمانة؛ قـال تعالـى: ﴿ين جه مه 
 ،[٢٨٣ [البقرة:  حي﴾  جي  يه   ىه 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.     
 [الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
    [(٣٦٠٩/١٠-٣٦١٥)

  
السؤال: السائـل قرأ تفسرياً ) ٥٣٣

لقول اهللا سبحانه يف القرآن الكريم يف 
سـورة املائـدة: ﴿  حج مج جح محجخ 
خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ 
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اآليـة  آخـر  إلـى  [املائـدة:٥]  جض﴾  مص 
باللُّـغـة  التفسـري  وهـذا  الكـريمـة، 
د أحـمد،  ة ملؤلِّفه املفرسِّ حممَّ اإلنجليزيَّ
بإنجلرتا،  بلندن  ١٩٧٩م  يف  واملنشور 
وقد قال فـي (صحيفة ١١٠) تفسـرياً 
لكم  لَّ  أُحِ ترمجته: «اليوم  ما  اآلية  هلذه 
ِلُّ لكـم أن  الطيِّبات من الرزق، كام حيَ
أنَّ  كام  الكتاب،  أهل  طعام  من  تأكلوا 
ذبيحة اليهود واملسيحيِّني مسموحٌ لكم 
لٌّ هلم، وجيوز  هبا، وطعامكم مسموحٌ حِ
وكذا  املؤمنات،  باحلرائر  الزواج  لكم 
من حرائر اليهود واملسيحيَّات، عىل أن 

تعطوهنَّ املُهور».
والسؤال هو: هل جيوزُ للمسلم أن 
يأْكُل من ذبيحة اليهود والنصار كام 
د أحـمد فـي تفسريه  ها األخ حممَّ فرسَّ
هذا باللُّغة اإلنجليزيَّة؟ مع العِلْم بـأنَّ 
ر اسمُ اهللا عليها، كام أنَّ  كَ ذْ ذبيحتهم مل يُ
بعد  إالَّ  البهيمة  يذبحون  ال  املسيحيِّني 
تْم أنفاسها نتيجة رضبةٍ بام  ها أو كَ نْقِ خَ

س. يُشبه املسدَّ

ين للقرآن  اجلواب: إنَّ مجهور املفرسِّ
والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء يف هذا 
املـراد  إنَّ  قالوا:  إذ  م؛  املرتجَ التفسـري 
مـن كلمـة: ﴿  مخ جس حس خس ﴾ 
أو  الذبائـح  اآلية  هذه  فـي   [٥ [املائدة: 
ا هي التي كانت موضـع  اللحـوم؛ ألهنَّ
ا باقي أنواع املأكوالت فقد  ، أمَّ الشكِّ
كانت حـالالً بحكـم األصـل، وهـي 
، فقـد نقـل ابن جرير  ـلُّ اإلباحة واحلِ
عن  وغـريهم  والبيهقـي  املنـذر  وابن 
تفسري  يف  عنهام  اهللا  ريض  عبَّاس  ابن 
خس ﴾  جس حس  مخ    ﴿ تعاىل:  قوله 

[املائدة: ٥] ؛ أي: ذبائحهم.
ا ما جاء بالسؤال من أنَّ اليهود  وأمَّ
ـون علـى الذبائـح  مُّ والنصار ال يُسَ
ئِلَ  بْح باسم اهللا تعاىل، فقد سُ وقت الذَّ
رسول اهللا صىلَّ اهللا عليه وآله وسلَّم عن 
هذا حسبام رواه الدارقطني قـال: (إِنَّ 
آلِهِ  وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النَّبِيَّ  أَلُوا  سَ ماً  وْ قَ
الَ  نَـاسٍ  نْ  مِ مْ  أْتِيهِ يَ مٍٍ  لَـحْ نْ  عَ مَ  لَّ سَ وَ
ـالَ  قَ فَ ؟  الَ أَمْ   ، يْهِ لَ عَ اهللاَ  ـوا  مُّ أَسَ   رَ دْ يُ
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أنتُمْ  اهللاَ  وا  مُّ سَ  : مُ الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ عَ
لُوا). وكُ

رية بأنَّ  نَّة والسِّ كام حفلت كتب السُّ
رسول اهللا صىلَّ اهللا عليه وآله وسلَّم كان 
يسأل  أن  دون  اليهود  ذبائح  من  يأْكُل 
ال.  بْـح، أم  الذَّ عـنـد  اهللا  ـوا  مُّ هـل سَ
وكذلك الصحابة رضوان اهللا عليهم.

أنَّ  مـن  بالـسـؤال  جـاء  مـا  ـا  وأمَّ
يتُـون  مِ النصـار ال يذبحـون، وإنَّام يُ
ب الرأس بنحو  ْ احليوان باخلَنْق أو برضَ
س؛ فإنَّـه إذا تبـنيَّ أنَّ احليـوان  املُسـدَّ
، وأنَّه مل يُذبَح من املحلِّ املعروف  خمْنوقٌ
ـني،  دَجَ الوَ ـروق؛  العُ األربعـة  طْـع  بقَ
واملَريء، واحلُلْقـوم، أو أكثرهـا، كان 
ـل حلمه؛  علـى املسلم االمتناع عن أَكْ
ه يدخـل هبذا االعتبـار فـي اآليـة  ألنـَّ

خل    ﴿ املائـدة:  سورة  فـي   األخر
خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
خن  حن  جن  يم   ىم  مم 
مه  جه   ين  ىن  من 
يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 

﴾ [املائدة: ٢]. ٰذ  ٰرٰى  
ون  ملَّا كان هذا هـو ما نقلـه املفرسِّ
والفقهاء وأصحاب كتب السنة تفسرياً 
هلذه اآلية، وهو موافق للرتمجة الواردة 
يف السؤال، كان ما قال به ذلك املفرسِّ 
فـي ترجـمته علـى هذا الوجه الوارد 
بالسؤال صواباً ال خروج فيه عىل حكم 
اإلسالم.   واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ١٩٨٤)]

  

يف ) ٥٣٤ رُس  دْ يَ ابنٌ  لـي  السؤال: 
بلدٍ أجنبيٍّ (أوكرانيـا)، ويسألني: هل 
واللُّحوم؟  جاج  الدَّ حلم  أَكْل  له  جيوزُ 
حيث إنَّه منذ ثالث سنوات مل يأْكُل حلامً 
وال دجاجاً، مع العلم بأنَّه يوجد هناك 
ويقوم  نرصانيَّة،  والدولة  وحلم،  دجاج 
جزاكم  أفتوين   .نصار بْح  الذَّ بعمليَّة 

. اهللا خرياً
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا.
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اليهـود  ذبائـح  لنـا  اهللا  أحلَّ  لقـد 
توافق  بطريقةٍ  ت  بِحَ ذُ إذا   والنَّصار
طْع املَريء  الرشيعة اإلسالميَّة، وذلك بقَ
بآلـةٍ  بَة  قَ الرَّ فـي  بْح  الذَّ أي  والبلعوم، 
. وا عليها اهللا عزَّ وجلَّ مُّ ة، ولو مل يُسَ حادَّ
بَـح  يذْ مـن  منهم  النَّرصانيَّـة  والبُلدان 
عْق  هبذه الطريقة، ومنهم من يقتل بالصَّ
الكهربائـي، ولـذا ينبغـي لولـدك أن 
يظهر  مل  فإذا  بْح،  الذَّ طريقة  عن  يسأل 
فله  اإلسالميَّة  الرشيعة  خيالف  مـا  له 
بأنَّ  التذكـري  وأودُّ  ذبائحهم.  يأْكُل  أن 
ـن  عمَّ النَّظـر  بغـضِّ  ـل  كَ ؤْ يُ ك  مَ السَّ
لُه بغضِّ  باح أَكْ اصطاده، وأنَّ البَيْض يُ
جاج، وبإمكان  النظر عن أصحاب الدَّ
ـك والبَيْض  مَ ولـدك أن يكتفـي بالسَّ

. ويستغني عن أَكْل ما فيه شكٌّ
جـميع  وحيفظ  حيفظه  تعالـى  واهللا 
مات، إنَّه  املسلمني من الوقوع يف املُحرَّ
، واهللا تعاىل أعلم.                                                              سميعٌ جميبٌ
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٦١٩)]     

  

لعام ) ٥٣٥ أبريل  من   ١١-١٢ يف 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ١٩٨٤م 
املاليزي اجللسة (٧) للمباحثة يف قضيَّة 
ـل ذبيحـة أهـل الكتـاب. وأصـدر  أَكْ
أهل  ذبيحة  أَكْل  بجواز  قراره  املجلس 
يكـون  أن  ط  ْ برشَ األصليِّني،  الكتـاب 
الرشيعة  يف  بْح  الذَّ لقواعد  وفقاً  بْح  الذَّ

اإلسالميَّة
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٧)]

  

: هل كان مالكٌ) ٥٣٦ السؤال: قلتُ
يكره ذبائح اليهود والنَّصار من أهل 

ب؟ رْ احلَ
ب والذين  اجلواب: قال: أهلُ احلَرْ
عندنا من النَّصار واليهود عند مالكٍ 
سواءٌ يف ذبائحهم، وهو يكره ذبائحهم 
ها، ويكره رشاء  مَ رِّ كلَّهم من غري أنْ حيُ

. راماً اللَّحم من جمازرهم وال يراه حَ
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بـن  عمـر  أنَّ  وبلغني   : مالكٌ قـال 
اخلطَّاب كتب إلـى البلدان ينهاهم أن 
أسواقهم  يف  واليهود   النَّصار يكون 
من  قاموا  يُ وأن  ارين،  زَّ جَ أو  ةً  فَ صيارِ
قد  وتعالـى  تبارك  اهللا  فإنَّ  األسواق، 

أغنانا باملسلمني.
  [(٥٤٥/١) نة الكرب [املدوّ

  

يِّ الكِتايبِّ) ٥٣٧ مِّ السؤال: ذبيحةُ الذِّ
طلقاً أو ال؟  ِلُّ مُ هل حتَ

ألنَّ  ؛  الكتايبِّ ذبيحة  ِلُّ  حتَ اجلواب: 
لَّة  مِ صاحب  ابح  الذَّ كون  طها  ْ رشَ من 
  التَّوحيـد حقيقةً كاملُسلـم، أو دَعـوً
تُب  ؤمنٌ بكتابٍ من كُ ، وألنَّه مُ كالكتايبِّ
فصـار   ، ناكحتُـهُ مُ ِـلُّ  وحتَ تعالـى،  اهللا 
قَ فـي الكِتايبِّ  رْ كاملسلم يف ذلك، وال فَ
ـيا هيوديا أو نرصانيا،  بني أن يكون ذِمِّ
لِبيا؛ إلطـالق  غْ حـربيا، أو عـربيا، أو تَ
قوله تعاىل: ﴿ مخ جس حس خس مس
 حص  ﴾ [املـائـدة: ٥]، واملـراد بطعـامهـم 

م؛ قال البخاري رمحه اهللا تعاىل  اهُ ذكَّ مُ
فـي (صحيحه): قال ابن عبَّاس ريض 
 ،« مْ هُ ائِحُ بَ ذَ مْ  هُ امُ عنهام: «طَعَ تعاىل  اهللا 
ِـلُّ  طلَق الطَّعام غـري املُذكَّى حيَ وألنَّ مُ
فوجب  باإلجـامع،  كان  كافر  أيِّ  من 
ع  يُسمَ مل  إذا  وهذا  ى،  باملُذكَّ ختصيصه 
ى غري اهللا تعالـى؛  مَّ من الكتابـيِّ أنَّه سَ
عَ فـال  مِ ـا لو سُ يْر، وأمَّ زَ كاملسيح والعُ

؛ لقوله تعالـى: ﴿ خم مم  ِـلُّ ذبيحتُهُ حتَ
ىم يم  جن  ﴾ [املائدة: ٣]، وهو كاملُسلم يف 

ذلك. 
يكون  أن  اليهوديِّ  يف  يُشرتط  وهل 
أنَّ  يعتقد  أالَّ  النَّرصاينِّ  ويف  إرسائيليا، 
(اهلداية)  إطالق  مقتىض  إلهٌ؟  املسيح 
وغريها عدم االشرتاط، وبه أفتى اجلَدُّ 
ط يف (املُستصفى)  َ ، ورشَ يف اإلرسائييلِّ
النَّرصاينِّ  اعتقاد  عدم  ناكحتهم  مُ لِّ  حلِ
ذلك، وكذلك يف (املبسوط)؛ فإنَّه قال: 
لُوا ذبائح أهل الكتاب إن  وجيب أالَّ يأكُ
 ، يراً إلهٌ زَ ، وأنَّ عُ اعتقدوا أنَّ املسيح إلهٌ

م.  هُ جوا نساءَ وال يتزوَّ
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ة:  لكن فـي (مبسوط) شمس األئمَّ
سواءٌ  طلَقاً؛  مُ النَّرصاينِّ  ذبيحة  ِلُّ  وحتَ

قال: ثالثُ ثالثةٍ أو ال. 
الئـل وإطـالق اآليـة  مـقتىض الـدَّ
رتايشُّ يف (فتاواه).  اجلوازُ كام ذكره التُّمُ
ـل ذبيحتهم، وال  لَـى أالَّ يأْكُ واألَوْ
قـه  حقَّ كام  لرضورةٍ؛  إالَّ  منهم  ج  يتزوَّ
امل ابن اهلُامم. واهللا ولـيُّ اإلنعـام،  الكَ
الة  واحلمد هللا عىل دين اإلسالم، والصَّ

د سيِّد األنام.  الم عىل حممَّ والسَّ
مة قاسم يف (رسائله): قال  قال العالَّ
 اإلمام: ومن دان دين اليهود والنَّصار
ذبيحتُـه،  أُكِـلَ  امرة  والسَّ ابئة  الصَّ مـن 
مرَ ريض  كي عن عُ ه. وقد حُ لَّ نساؤُ وحَ
يف  أو  فيهم  إليه  تِبَ  كُ أنَّه  عنه  تعاىل  اهللا 
أحدهم، فكتب مثل ما قلنا؛ فإذا كانوا 
ـة والنَّرصانيَّـة فقـد  يعرتفـون باليهوديَّ
إذا  جيوز  فال   ، قٌ فِرَ  النَّصار أنَّ  نا  لِمْ عَ
أنَّ  نزعم  أن  بينهم  النَّرصانيَّة  تِ  عَ ـمَ جَ
ه، وبعضهم  ِلُّ ذبيحتُه ونساؤُ بعضهم حتَ
، وال نعلم يف هذا  لْزمٍ ٍ مُ ربَ م، إالَّ بخَ رُ حيَ

والنَّرصانيَّة  اليهوديَّة  تْه  َعَ مجَ فمن  اً،  ربَ خَ
. ا هـ. بحروفه. كمٌ واحدٌ ه حُ كمُ فحُ

[تنقيح الفتاو احلامدية (٣٦٤/٦-٣٦٥)]

  

ع فـي األسواق ) ٥٣٨ السؤال: تُوزَّ
دُ مـن  ـرِ لَبٌ مـن اللَّحم املحفـوظ، تَ عُ
نعرف:  ال  ولكنَّا   ، العريبِّ العامل  خارج 
ها  حلمُ ظَ  فِ حُ التي  املاشيةُ  ت  بِحَ ذُ هل 
ال؟  أو  رشعيَّةٍ  بطريقةٍ  لَبِ  العُ هذه  يف 
فهل للمسلم أن يتناول من هذا اللَّحم 

املحفوظ؟
تُذبَح  واملاشية  األغنام  أنَّ  نسمع  كام 
؛  فـي العالـم الغريبِّ بطريقةٍ ميكانيكيَّةٍ

؟ بْح رشعيٌّ فهل هذا الذَّ
ـل  يأْكُ أن  سلـم  للمُ ِـلُّ  حيَ اجلواب: 
 -مـن طعام أهل الكتاب -كالنَّصار
أو  الرشق  يف  أكانوا  سواء  وذبائحهم، 
يف الغرب؛ ألنَّ اهللا تبارك وتعاىل يقول 

يف سورة املائدة: ﴿حج مج جح محجخ 
خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ 
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مص جض ﴾ [املائدة: ٥]. واملراد هنا بالطعام
عن  ذلك  وي  رُ كام  واللحوم،  الذبائح 
عبد اهللا بن عبَّاس وغـريه. وقـال ابنُ 
نْهُ  تَثْنِ مِ سْ ْ يَ ملَ مْ وَ هُ امَ لَّ اهللاُ طَعَ : «أَحَ زيدٍ
لُ  مْ أَهْ امَ هُ رداء: «إِنَّ ». وقال أبو الدَّ يْئاً شَ
ا  نـَ امُ طَعَ نَا، وَ ـلٌّ لَ مْ حِ هُ امُ ، طَعَ الكِتَابِ
». ولقد أَكَل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مْ ـهُ لٌّ لَ حِ
. وكان  ةٌ متها إليه امرأةٌ هيوديَّ من شاةٍ قدَّ
لون  يأْكُ عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة 
نكري  بال  يف الشام   النَّصار من طعام 

عليهم.
الكتايبِّ  ذبيحة  أنَّ  الفقهاء  ر  قرَّ وقد 
حيرض  مل  املسلم  كان  إذا  للمسلم  حتِلُّ 
ها، أو لـم يعلم عـن طريقة  بْحِ حني ذَ
اسمَ  ابحُ  الذَّ رَ  كَ أَذَ وسواء  شيئاً،  بْح  الذَّ
ألنَّ  ه؛  رْ كُ ذْ يَ لـم  أو  بيحة  الذَّ علـى  اهللا 
وقد   ، الكتايبِّ ذبيحة  لنا  أباح  تعاىل  اهللا 
لِّ  كُ بْح  ذَ علـى  نَطَّلِـعُ  ال  أنَّنا  اهللا  لِمَ  عَ
ِـلُّ للمسلم ذبيحـة  ذابح، ولكن ال حتَ
ذبيحة  وال  نم،  الصَّ يعبدُ  الذي  الوثنيِّ 
ذبيحة  وال  النَّار،  يعبدُ  الذي  املجويسِّ 

ـل  أَكْ م  ـرُ حيَ كـام   . بدينٍ يدين  ال  مـن 
ذابحها  أنَّ  املسلم  لَم  عْ يَ التي  بيحة  الذَّ
اهللا،  غـري  معبودٍ  اسمَ  عليهـا  ر  كَ ذَ قـد 
أو  إنسانٍ  اسمَ  االسمُ  هذا  أكان  سواء 
حيوانٍ أو مجادٍ أو كواكب، وهذا النوع 
بائح هو الذي أشار إليه  م من الذَّ املُحرَّ
املائدة:  سورة  يف  بقوله  الكريم  القرآن 

﴿خم مم ىم يم  جن  ﴾ [املائدة: ٣].
 بيحـة التي يـر م الذَّ ـرُ وكذلك حتَ
بطريقةٍ  ها  يذبحُ املسلم  غريَ  أنَّ  املسلمُ 
غري  اسامً  عليها  ر  كُ يذْ أو  رشعيَّة،  غري 

. اسمِ اهللا عزَّ وجلَّ
روق املعروفة  بْح: هو قَطْعُ العُ والذَّ
يف رقبة احليوان، بني مبدأ احلَلْقِ ومبدأ 
ةٍ  طْـع بآلـةٍ حـادَّ ر، ويكـون القَ ـدْ الصَّ
طَع هي:  قْ روق التي تُ ، وهذه العُ قاطعةٍ
قان كبريان يف جانبي  رْ دَجان -ومها عِ الوَ
ق من األمـام-، واحلُلْقـوم -وهو  نـُ العُ
 النَّفَس-، واملَريء -وهو جمر جمر
الطعام والرشاب-، ولـو قَطَـع ثالثـةً 
بعض  وفـي  لكفى.  األربعة  هذه  من 



١٥٦

Ó_‘Üÿ^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

املذاهب: لـو قَطَـع احلُلْقـوم واملَريء 
قَطْـعُ  طُ  يُشـرتَ ال  أي:  بْـح؛  الذَّ صـحَّ 

ني.  دَجَ الوَ
ةٍ،  حـادَّ آلـةٍ  ة  بأيـَّ جيـوز  بْـح  والذَّ
ولـو   ، ميكانيكيَّـةٍ غـري  أو  ميكانيكيَّـةٍ 
قَطَعَت  طْع  القَ آلة  أنَّ  بْح  الذَّ يف  حدث 
عـن  ق  نـُ العُ لَت  وفَصَ ـلَّهـا،  كُ بـة  قَ الرَّ
بْـح؛  الذَّ صحَّ  فـا،  القَ من  ولو  اجلسم، 
أو  ـةٍ  فرديَّ بطريقة  بْح  الذَّ أكان  سواء 

. جـامعيَّةٍ
الواردة  اللُّحوم  أنَّ  هذا  من  ونفهم 
رٍ من األقطار الغربيَّة أو  إلينا من أيِّ قُطْ
الرشقيَّة التي يدين أهلُها بدينٍ سامويٍّ 
لُها، وال يُشرتَط  غري اإلسالم، جيوز أَكْ
السؤال عنهـا، أو التدقيق فـي البحث 
تبارك  اهللا  ألنَّ  ذبحهـا؛  طريقـة  عـن 
وتعاىل أحلَّ لنا طعامهم، ومن الطعام 

بائح. الذَّ
اللُّحوم  هـذه  ـلُ  أَكْ كذلك  وجيـوز 
ت منها قد  ذَ ولو كانت املاشية التي أُخِ
ت بطريقةٍ ميكانيكيَّة، ما دام يتوافر  بِحَ ذُ

قَطْع  أو  املذكورة،  روق  العُ قَطْع  فيها 
لِّها. قبة كُ الرَّ

أن  املسلمني  بحكومات  لَـى  واألَوْ
تُكلِّف  وأن  العمليَّة،  هذه  عىل  ف  ِ تُرشْ
بعض رجاهلا املسؤولني يف البالد التي 
عىل  فوا  يُرشِ بأن  اللُّحوم  منها  تستورد 
ذبائح،  من  بالدهم  إلـى  د  يُورَّ ما  بْح  ذَ
بهة وتطمئنَّ النفوس.  لكي تزول الشُّ

[يسألونك يف الدين واحلياة (٤٥٣/١- ٤٥٥)]

  

كم ) ٥٣٩ احلُ بيان  نرجـو  السؤال: 
الرشعيِّ فـي ذبائح أهل الكتاب؛ ألنَّ 
 يـر والبعض  مها،  رِّ حيُ العُلامء  بعض 

لِها. جواز أَكْ
الكتاب  أهـل  ذبائـح  إنَّ  اجلواب: 
باسم  ت  بِحَ ذُ ا  أهنَّ يتبنيَّ  لـم  ما  حاللٌ 
غري اهللا، فمن يتبنيَّ له باملشاهدة أو ما 
اسمُ  عليها  كِرَ  ذُ ا  أهنَّ املشاهدة  يساوي 
بمقتىض  حـالالً  تكـون  فال  اهللا،  غري 
 ﴾ جن  يم   ىم  مم  خم    ﴿  : القرآنـيِّ النصَّ 



١٥٧

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

[املائدة: ٣]. 
كِر  لَم أَذُ عْ لَت احلال ومل يُ هِ وأما إذا جُ
ا  ر، فإنَّنا نقول: إهنَّ كَ ذْ عليها ذلك أم مل يُ

مخ    ﴿ تعالـى:  قوله  لعموم  ؛  حاللٌ
جس حس خس مس  حص ﴾ [املائدة: ٥].

د أبو زهرة  [فتاو الشيخ حممَّ
(ص٧٠٦- ٧٠٧)] 

  

كمُ األَكْل من ) ٥٤٠ السؤال: ما حُ
ه؟ بْحَ رَ ذَ ذبيحة الكتايبِّ الذي مل نَ

اجلواب: جيوز ذبيحة الكتايب؛ لقوله
تعاىل: ﴿مخ جس حس خس مس  حص ﴾

 [املائدة: ٥].
د أبو زهرة (ص٧٠٧)] [فتاو الشيخ حممَّ

  

السؤال: كنتُ أستمـع إلـى ) ٥٤١
إذاعتكم املباركة، ويف ذلك اليوم تكلَّم 
موضـوع  فـي  األفاضل  املشايخ  أحد 
ق إلـى  اللُّحوم حالهلا وحرامها، وتطرَّ
عرض  حيث  الكتاب؛  أهل  ذبائح 

نَّة، وقد  األدلَّة الرشعيَّة من القرآن والسُّ
يص  ة يف فرنسا أتابع ختصُّ كنت قبل مدَّ
الطبِّي فيها، وكنت ال آكُـل من ذبائـح 
معظـم  آلراء  استنـاداً  الكتاب؛  أهـل 
م قالوا:  الشبـاب املسلم يف فرنسا؛ إذ أهنَّ
لنا  حالالً  كان  الكتاب  أهل  طعام  إنَّ 
الطريقة  علـى  يذبحونه  كانوا  عندما 
علـى  بْح  الذَّ فإنَّ  اآلن  ـا  أمَّ الرشعيَّة، 
فهم  موجود،  غري  الرشعيَّة  الطريقة 
يف هذه البالد يتَّبعون إحد طريقتني؛ 
وهـم   ،األُخر مـن  أحدث  إحدامها 
إضعاف  هو  منهام  اهلدف  إنَّ  يقولون: 
بْح  الذَّ أثناء  باأللـم  احليوان  إحساس 
بْح القديمة  وحضور املوت، فطريقة الذَّ
ة  بامدَّ احليوان  قْن  حَ علـى  ترتكز  منهام 
لـة العصبيَّة  مْ رة لألعصـاب واجلُ ـدِّ خمُ
اآلالت  إىل  احليوان  ر  يُمرَّ ثمَّ  ة،  املركزيَّ
نُق  القاطعة التي ال ندري هل تبدأ بالعُ

أم غريه. 
ترتكز  األحدث  الثانيـة  والطريقـة 
مـة  دْ صَ إلـى  احليـوان  تعريض  علـى 
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لُّ  ده اإلحساس باألمل وتُشِ كهربائيَّة تُفقِ
القاطعـة  اآلالت  تأتـي  ثـمَّ  دماغـه، 
لتفعل به ما فعلته األُولَـى، ناهيك عن 
عدم التَّسمية عليها أو التكبري. واملسألة 
ـة هنـا هـي أنَّ البعض يقـول: إنَّ  اهلامَّ
اآلالت  بـدء  قبـل  يمـوت  احليـوان 
رة  املُخدِّ ة  املادَّ أنَّ  إذ  بتقطيعه؛  القاطعة 
مة الكهربائيَّة كافيتان  دْ املحقونة أو الصَّ
م  إهنَّ ثمَّ  احليوان،  هذا  روح  إلزهـاق 
قْـن  يذكـرون نسبة ما يموت بعـد احلَ
عْق بمقـدار تسعني أو خـمس  أو الصَّ
حتَّى  أو  باملائة (٩٠-٩٥%)،  وتسعني 
واهللا  أدري  وال   ،(%١٠٠) باملئة  مئة 
من أيـن أتـوا هبذه األرقـام، هـذا من 
م يقولون:  جهـة، ومن جهة أخر فإهنَّ
موت  من  متأكِّدين  نكن  مل  ولو  حتَّى 
احليوان قبل تقطيعه، فإنَّ يف أَكْل ذلك 
نـا  رَ أَمَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ورسـول   ، بْهةٌ شُ اللَّحم 
ثمَّ  املتشاهبات،  واألمـور  بَه  الشُّ باتِّقاء 
ارين مسلمني  زَّ م يضيفون أنَّ هناك جَ إهنَّ
زائريُّون وتونسيُّون وأتراك  معظمهم جَ

إالَّ  اإلسالميَّة،  الطريقة  عىل  يذبحون 
 ،ن الكرب عون فـي املُدُ زَّ وَ أنَّ هؤالء مُ
ن الصغرية، فتفتقر إلـى مثلهم،  ا املُدُ أمَّ
ن الكرب حتتوي أمثال  إضافةً إىل أنَّ املُدُ
هؤالء يف مراكزها دون ضواحيها، ثمَّ

تؤكِّد  اإلسالميَّة  اجلـامعات  بعض  إنَّ 
مـن  اللَّحم  رشاء  جيـوزُ  ال  إنَّه   : قائلةً
أو  اللَّحـم  هذا  كان  إذا  إالَّ  املسلمـني 
اجلمعيـة  بخـاتـم  مدموغـاً  جـاج  الدَّ
إذا  فرنسا، ويف احلقيقة  فـي  اإلسالميَّة 
أردنا أن نلتزم هبذا اخلاتم فإنَّ علينا أن 
إىل  تسعني  من  اللَّحم  رشاء  عن  نمتنع 
خـمسة وتسعني يف املئة (٩٥-٩٠ %) 
م  ألهنَّ املسلمني؛  ارين  اجلزَّ هؤالء  مـن 
ال يضعـون علـى ذبائحهـم مثل هـذا 
ـة أصحاب اجلمعيَّـة أنَّ  جَّ اخلاتم. وحُ
من  بائح  الذَّ يشرتون  ارين  اجلزَّ هؤالء 
املسالخ الفرنسيَّة ويبيعوهنا للمسلمني 
كذباً وخداعاً وغِشا، ثمَّ إنَّ البعض من 
مور واللُّحوم،  هؤالء ال يُصيلِّ ويبيع اخلُ
ق شهادهتم؟ فامذا تقولون  دِّ فكيف نُصَ
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يف هذا؟
فيه  شكَّ  ال  ممَّا  هذا   : الً أوَّ اجلواب: 
ار  الكفَّ بالد  إىل  السفر  مشاكل  من  أنَّه 
نَى فـي بالدهم، وخماطر السفر  كْ والسُّ
كثرية؛  فيها  ن  كَ والسَّ ار  الكفَّ بالد  إىل 
منها: مسألـة األطعمـة واللحـوم وما 
لامء السفر  م العُ رَّ يتَّصل بذلك؛ وهلذا حَ
الرشط  برشطني؛  إالَّ  ار  الكفَّ بالد  إىل 
ل: أن يكـون هذا السفـر حلاجـة  األوَّ
ة، والرشط الثاين: أن يقدر املسلم  لِحَّ مُ
نْكِـرَ ما عليـه  علـى إظهار دينـه؛ بأن يُ
ين الصحيح  ار، وأن يدعو إىل الدِّ الكفَّ

وهو دين اإلسالم. 
ه السائـل مـن مشكلة  ـرَ كَ ـا ما ذَ أمَّ
ذبائح  أنَّ  شكَّ  فال  بائح؛  والذَّ اللحوم 
مة  باإلمجاع؛  رَّ ار غري أهل الكتاب حمُ الكفَّ
والشيوعيِّـني،  الـوثـنـيِّـني،  فـذبائـح 
يـن من املسلمني،  تدِّ ريِّـني، واملُرْ هْ والدَّ
ومن كان ال يعتنق دِيناً سامويا؛ فذبيحته 

 . طْلقاً رامٌ مُ حَ

ـا بالنسبة لذبائـح أهـل الكتاب  أمَّ
ففيها التفصيل التايل: 

علـى  ذبحوها  م  أهنَّ لِم  عُ ما   : الً أوَّ
الطريقة الرشعيَّة؛ فهو حالل باإلمجاع 

لقوله تعالـى: ﴿  مخ جس حس خس 
مس  حص ﴾ [املائدة: ٥].

فأباح  ذبائحهم؛  بطعامهم:  واملراد 
اهللا لنا ذبائح أهل الكتاب -اليهود أو 
الطريقـة  علـى  ذبحوه  إذا   -النصار
بْـح  الذَّ حملِّ  فـي  يكون  بأن  الرشعيَّة؛ 

كاة. طْع ما جيب قَطْعه يف الذَّ وبقَ
ذبحوه  م  أهنَّ لِم  عُ ما  الثانـي:  النوع 
علـى غـري الطريقة الرشعيَّة؛ كالقتـل 
أو  الكهربائـي،  ـق  عْ الصَّ أو  ق،  باخلَنـْ
أو  رأسه،  علـى  بالرصـاص  الرضب 
بالتدويخ حتَّى يموت، وال يدرك وفيه 
لقولـه  باإلجـامع؛  حرامٌ  فهـذا  حياة؛ 

ىل يل جم  مل  ﴿خل  تـعـالـى: 
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم 
جه   ين  ىن  من  خن 
وهذه   ،[٣ [املائدة:   ﴾ جي  يه  ىه  مه 
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الرشعيَّة  كاة  الذَّ بغري  ماتت  حيوانات 
ق، أو  عْ ماتت بإصابتها باخلَنْق، أو الصَّ
من  ذلك  غري  أو  بالرصاص،  الرضب 
كَّ وفيها  رك وتُذَ وسائل اإلماتة، ومل تُدْ
ة عىل الوجه املرشوع، هذه  ستقرَّ حياةٌ مُ

لْم. رامٌ بإجـامع أهل العِ حَ
النوع الثالث: ما حصل فيه الشكُّ 
من ذبائح أهل الكتاب؛ هل ذبحوه عىل 
الطريقة  غري  عىل  أو  الرشعيَّة  الطريقة 
لامء  الرشعيَّة؟ فهذا حملُّ خالف بني العُ

املعارصين عىل قولني:
ألنَّ  ـلِهـا؛  أَكْ ـلُّ  حِ ل:  األوَّ القـول 
احللُّ  الكتاب  أهل  ذبائح  فـي  األصل 
حتَّى يثبت ما يقتيض حتريمها من كوهنا 
الرشعيَّة؛  الطريقـة  غري  علـى  ت  بِحَ ذُ
غـري  علـى  ذبحوها  م  أهنَّ لَـم  عْ يَ بأن 
لَم فاألصل  عْ الطريقة الرشعيَّة، فإذا مل يَ
استناداً  ؛  احللُّ الكتاب  أهل  ذبائح  يف 

إىل قوله تعاىل: ﴿  مخ جس حس خس 
مس  حص ﴾ [املائدة: ٥].

ِلُّ فـي هذه  ا ال حتَ القول الثانـي: أهنَّ

أهـل  ذبائح  فـي  األصل  ألنَّ  احلالة؛ 
لَـم  عْ يُ حتَّى  التحريم  وغريهم  الكتاب 

ت عىل الطريقة الرشعيَّة. بِحَ ا ذُ أهنَّ
ة هذا اخلـالف فـي املسألة؛   ولقـوَّ
ك هذه اللحوم؛  ن باملسلم تَرْ سُ فالذي حيَ
ة، وقـد قـال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  تَبِهَ شْ ا مُ ألهنَّ
)، وقال  يبُكُ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ (دَ
أَ  َ تَربْ دِ اِسْ قَ اتِ فَ بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ ملسو هيلع هللا ىلص: (فَ
اتِ  بُهَ عَ يفِ الشُّ قَ نْ وَ مَ ، وَ هِ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ لِدِ

 .( امِ رَ عَ يفِ احلَ قَ وَ
بالد  يف  املوجودين  املسلمني  وعىل 
ب أن  ـار من اجلاليـات أو الطـالَّ الكفَّ
بأنفسهم؛  املشكلة  هلذه  ال  حَ يوجدوا 
بأن يتعاونوا علـى إجياد مسلخ خاصٍّ 
بْح  هبم، أو يتَّفقوا مع مسلخ يلتزم بالذَّ
تنحـلُّ  وهبذا  الرشعيَّة،  الطريقة  علـى 

املشكلة.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٢٩-١٢٣٢) - (املوقع)]    
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كمُ اللُّحوم يف ) ٥٤٢ السؤال: ما حُ
فرنسا؟

الرحيم،  الرمحن  اهللا  بسم  اجلواب: 
الم عىل رسول  الة والسَّ احلمد هللا والصَّ
ا  اهللا، وعىل آله وصحبه ومن وااله؛ أمَّ

بعد:
املقيمني  لْم  العِ أهل  من  لديك  فإنَّ 
فهم  ذلك،  يف  تستفتيهم  من  فرنسا  يف 
أخرب بواقع احلال وأقدر علـى اإلفتاء 
إىل  حتتاج  كام  بنيَّ  يا   الفتو فإنَّ  فيه؛ 
بواقع  دراية  إىل  حتتاج  بالرشع  لْم  عِ
هي   فالفتـو فيهـا،  املستفتى  املسألة 
دََّّ  بُ وال  الواقـع،  فـي  الواجب  معرفة 
األمـرين:  بكـال  العمـل  مـن  للفقيـه 

الرشع والواقع.
ة: إنَّه يُشرتَط  ولكنَّنا نقول بصفة عامَّ
يتعلَّق  ما  منها  رشوط؛  بيحة  الذَّ لِّ  حلِ
سلامً أو كتابيا،  ابح، وهو أن يكون مُ بالذَّ
بيحة، أن تكون ممَّا  ومنها ما يتعلَّق بالذَّ
اخلنزير  حلمُ  يُؤكَل  فال  لَه؛  أَكْ اهللا  لَّ  أحَ

فـال  بالتَّسمية؛  يتعلَّـق  ما  ومنها  مثالً، 
لَّ هبا لغري اهللا.  تكون ممَّا أُهِ

هذه  قانون  كان  فإذا  هذا؛  وعلـى 
بْح، فال حرج يف أَكْل  ب الذَّ البالد يُوجِ
ة؛  اللحوم املتوفَّرة فـي األسواق العامَّ
فـي  الكتابيَّـة  الدول  مـن  فرنسا  ألنَّ 

لة، واهللا تعاىل أعىل وأعلم. اجلُمْ
[موسوعة فتاو املغرتبني - صالح الصاوي 
    [(٤٠٥/٨- ٤٠٦)

  

يف ) ٥٤٣ األكارم  اإلخوة  السؤال: 
ع فقهاء الرشيعة بأمريكا، حفظهم  ْمَ جمَ
هم: هل جيوزُ  اهللا ورعاهم ونفعنا بعِلْمِ
للمسلم املقيم يف الربازيل أن يأْكُل من 
اللُّحوم التي تُباع يف األسواق الربازيليَّة، 
وتوجد  بْحهـا،  ذَ طريقـة  جيهـل  والتي 
كِرَ اسمُ اهللا عليها  جهالة يف معرفة هل ذُ

. أم ال؟ أفيدونا جزاكم اهللا خرياً
اجلواب: بسم اهللا الرحـمن الرحيم، 
الم عىل رسول  الة والسَّ احلمد هللا والصَّ
اهللا، وعلـى آلـه وصحبه ومـن وااله؛ 
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أما بعد:
ب  فإذا كانت قوانني هذه البالد تُوجِ
، وال  ـلْ مِّ اهللا وكُ م، فسَ ار الدَّ بْح وإهنْ الذَّ
لِك بالتَّسمية؛ ملا  هْ ج عليك فـي جَ رَ حَ
ثبت يف (صحيح البخاري) عن عائشة 
لِلنَّبِيِّ  الُوا  قَ ا  مً وْ قَ (أَنَّ  عنها:  اهللا  ريض 
رِي  نَدْ الَ  مِ  بِاللَّحْ ا  أْتُونَ يَ ا  مً وْ قَ إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
وا  مُّ : سَ الَ قَ . فَ يْهِ أَمْ الَ لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ أَذُ
يثِي  دِ انُوا حَ كَ : وَ الَتْ ). قَ لُوهُ كُ تُمْ وَ يْهِ أَنْ لَ عَ

 . رِ فْ كُ دٍ بِالْ هْ عَ
بْح  ويمكنك السؤال عن طريقة الذَّ
بل  البالد،  هذه  فـي  دة  املُعتمَ الرسميَّة 
م قيادتك للمسلمني  كْ يلزمك ذلك بحُ
بْني  تَ ثمَّ  العالـم،  من  املنطقة  هذه  فـي 
موقفك يف الفتو بناءً عليها، بارك اهللا 
فيك، وزادك حرصاً وتوفيقاً، وأهلمك 
د فـي القـول والعمل، واهللا تعاىل  شْ الرُّ

أعىل وأعلم.
[موسوعة فتاو املغرتبني - صالح الصاوي 
   [(٤٠٧/٨- ٤٠٨)

* وانظر: فتو رقم (٣٥٣)

  

السؤال: ذبيحة أهل الكتاب ) ٥٤٤
ِلُّ أو ال؟  من اليهود والنَّصار هل حتَ
اليهود  من  ابح  الذَّ كون  يُشرتَط  وهل 

إرسائيليا أم يكفي كونه كتابيا؟
أهـل  ذبيحـة  ِـلُّ  حتَ نعم؛  اجلواب: 
الكتاب من اليهود والنصار وغريهم.

اليهودي  كـون  رشط  مَن  أرَ  ومل 
إرسائيليـا مـن مشاخينـا، بـل إطـالق 
عـدم  علـى  يدلُّ  وغـريها  (اهلدايـة) 

االشرتاط املذكور.
ِـلُّ  حتَ (املـستـصفـى):  فـي  وذكـر 
مناكحتهم برشط عـدم اعتقـاد كـون 

. املسيح إهلاً
ا إذا اعتقدوه فال.  قال: أمَّ

اإلسـالم):  شيخ  (مبسـوط  وفـي 
أهـل  بَـح  ذَ ما  يأكلـوا  ال  أن  وجيـب 
 ، ـهٌ إلَ املسيح  أنَّ  اعتقدوا  إن  الكتاب 
جوا نساءهم،  ، وال يتزوَّ هٌ راً إلَ يْ زَ وأنَّ عُ

.وقيل: عليه الفتو



١٦٣

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

أن  ينبغي  الدالئل  إىل  بالنظر  لكن 
ج، وهـو موافق ملا  جيوز األَكْل والتزوُّ
يف  ة)  األئمَّ شمس  رضاع (مبسوط  يف 
 النَّصار ذبيحة  ِلُّ  وحتَ قال:  بيحة  الذَّ
ال،  أو  ثالثة  ثالث  قالوا  سواء  طْلقاً،  مُ
مناه من اإلطالق الواقع  وموافق ملا قدَّ
فـي (اهلدايـة) وغريهـا من املعتربات، 
ىلَ أالَّ تُؤكَل ذبيحتهم، وال  هذا؛ واألَوْ
قـه  حقَّ كام  لرضورة،  إالَّ  منهم  ج  تزوَّ يُ

الكامل يف (فتح ال قدير)، واهللا أعلم.
رتايش (ص٦٤٩)] [فتاو التُّمُ

  

شـراءُ ) ٥٤٥ جيـوزُ  هـل  السؤال: 
ار، مع العِلْم  ـزَّ لُها من اجلَ اللُّحـوم وأَكْ
مـن  أهـو  ه:  أمرُ يظهر  لـم  ابحَ  الذَّ بأنَّ 

املسلمني، أم من املسيحيِّني؟
ار،  اجلَزَّ ذبيحة  أَكْل  جيوز  اجلواب: 
وعلـى  مسيحيا،  كان  أم  سلامً  مُ أكان 
إذا  لُها  وأَكْ اللُّحوم  رشاء  جيوز  هذا؛ 
من  أم  سلمٍ  مُ ار  زَّ جَ من  مُشرتاةً  كانت 

ار مسيحيٍّ كام جاء يف السؤال. جزَّ
وإنَّام جيوز ذلك استناداً إىل قول اهللا 

﴿حج  املائدة:  سورة  يف  وتعاىل  تبارك 
خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج 

مس  حص خص مص جض ﴾ [املائدة: ٥].
) مـا رطبيِّ وقد جاء فـي (تفسري القُ
ـل،  يُؤكَ ملـا  اسمٌ  الطعـام  خـالصتـه: 
والذبائح من الطعام، واملراد من اآلية 
اليهود  -وهم  الكتاب  أهل  ذبائح  أنَّ 
مرويٌّ  وهذا  لنا،  حاللٌ   -والنَّصار
وقـال  عنه.  اهللا  ريض  عبَّاسٍ  ابن  عن 
لْ من ذبيحة النَّرصاينِّ وإن  طـاء: «كُ عَ
وعزَّ  جلَّ  اهللا  ألنَّ  املسيح؛  باسم  قال: 
مـا  لِمَ  عَ وقـد  ذبائحهـم،  أبـاح  قـد 

يقولون».
الكتايبَّ  سمعت  إذا  طائفة:  وقالت 
فـال  وجلَّ  عـزَّ  اهللا  اسم  غـري  ي  يُسمِّ

تأكل.
بِحَ  ذُ كبشٍ  عن  رداء  الدَّ أبو  ئِلَ  وسُ
لكنيسةٍ أهدوه إليها، أتأْكُل منه؟ فقال 
إنَّام  واً،  فْ عَ مَّ  اللَّهُ ائل:  للسَّ رداء  الدَّ أبو 
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لٌّ لنـا،  هـم أهـل كتاب، طعامهـم حِ
لِه. هُ بأَكْ رَ لٌّ هلم، وأَمَ نا حِ وطعامُ

علـى  واجبـاً  ليـس  ه  أنـَّ ويالحـظ 
املسلم يف مثل هذه احلالة أن يسأل عن 
كيف  ها:  بْحَ ذَ د  هَ يَشْ مل  التي  بيحة  الذَّ
الرشوط؟  استوىف  وهل  بْح؟  الذَّ كان 

وهكذا.
سلامً -حتَّى ولو كان  ابح مُ فام دام الذَّ
ـلُ  -، أو من أهـل الكتـاب، فأَكْ فاسقاً

. ذبيحته حاللٌ
النَّبيَّ  سألـوا  قومـاً  أنَّ  صحَّ  وقـد 
مِ  بِاللَّحْ نَا  أْتُونَ يَ ماً  وْ قَ (إنَّ  فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلص 
؟  الَ أَمْ  يْهِ  لَ عَ اهللاِ  مَ  اسْ وا  رُ كَ أذَ ي  رِ نَدْ الَ 
يْهِ  لَ عَ اهللاَ  وا  مُّ سَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
لُوا)، واهللا تبارك وتعاىل أعلم.  كُ تُمْ وَ نْ أَ
[يسألونك يف الدين واحلياة (٢٢٦/٤-٢٢٧)]

  

طيع عن ) ٥٤٦ ئِل أبو مُ السؤال: سُ
نرصانـيٍّ دعا رجالً إلـى طعامه، وقال 

لُه؟  اشرتيتُ اللَّحم من السوق؛ أيأْكُ

اجلواب: قال أبو مطيع: سألت ابن 
. هُ لْ أيب عروة عن ذلك، فقال: كُ

ا   وكذلك قال مقاتل بن حيَّان. وأمَّ
 ير حتَّى  يأْكُل  ال  يقولون:  أصحابنا 

بح. ذْ أنَّه يَ
لُه. قـال  طيع: وأنـا ال آكُ  قـال أبو مُ
الفقيه: ولو كان هذا هيوديا وقال: هذا 
ال  م  ألهنَّ ـل؛  يأْكُ اليهودي  ذبيحـة  من 
 النصار ـا  وأمَّ ذبيحـة،  بغري  لون  يأْكُ
ذبيحة  لون  يأْكُ وإنَّام  هلـم،  ذبيحة  فال 
يأخذ  أن  فينبغي  خينقون،  أو  املسلمني 

باالحتياط وال يأْكُل.
[الفتاو من أقاويل املشايخ؛ للسمرقندي 
(ص ٤٧٢)]

  

َأْكُل اللُُّحوِم اَملْصُعوَقِة َواَملْضُروَبِة
 يف ِبالٍد َغْيِر إْسَالِميٍَّة

السؤال: أرجو من سيادتكم ) ٥٤٧
إفاديت بالفتو الرشعيَّة فيام ييل:

: رشعيَّة أكل اللُّحوم املذبوحة  الً أوَّ
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فـي  األخذ  مع  إسالميَّة  غري  بالدٍ  فـي 
االعتبار ما ييل:

هبا علـى رأسها  ْ ١) املوايش يتمُّ رضَ
الوعـي  عن  لتغييبها  ضخمةٍ  قةٍ  طْرَ بمِ
اهللا  اسم  ر  ذِكْ يتمُّ  وال  بَح،  تُذْ أن  قبل 

بْحها.  عليها عند ذَ
بالكهربـاء  عَـق  تُصْ واجـن  الدَّ  (٢
إن  أدري  وال  الوعـي،  عـن  لتغييبهـا 
يتمُّ  وال  ال،  أم  ذلك  بعد  بَح  تُذْ كانت 

ر اسمِ اهللا عليها. ذِكْ
بعـض  مـن  املعلـومـات  هـذه   (٣
املسلمني املقيمني يف البلدة التي أعيش 

فيها.
٤) املسلمـون هنـا يعاملـون هـذه 

اللُّحوم بناءً عىل رأيني:
ر  كَ ذْ يُ مل  ألنَّه  طْلقاً؛  مُ مة  رَّ حمُ ا  أهنَّ أ - 

اسمُ اهللا عليها.
ـر  ذِكْ عدم  مع  لُها  أَكْ ِلُّ  حيَ أنَّه  ب- 
بْهة  لشُ م  رُ حتَ ا  أهنَّ إالَّ  ها،  بْحِ ذَ عند  اهللا 
منهـا  البعض  أنَّ  (بفـرض  يْتـة.  مَ ا  أهنَّ
عْق  الصَّ من  بَـح  ذْ يُ أن  قبل  يموت  قـد 

الكهربائي أو اإلصابة يف الرأس).
ـا  إهنَّ يقـول:  املسلمني  بعض  ج- 
وال  فوراً،  تقطيعها  يتمُّ  ولكن  بَح،  تُذْ
أعلم  وال  م.  الدَّ لُّ  كُ خيرج  حتَّى  نتظر  يُ
ة  مَ رْ حُ أو  لِّ  حِ فـي  ذلك  أهـمية   مد

اللُّحوم.
ثالثة  لْمي  عِ حسب  عىل  يوجد   (٥
دةً  مَّ جمُ حمفوظةً  اللُّحوم  تبيع  ت  حمالَّ
حـسـب  (مذبوحـة  عليهـا  مطبوعـاً 
الرشيعة اإلسالميَّة) كثري من املسلمني 
يشرتون منها، والبعض ال يثـق فيهـا، 
حلوم  لرشاء  جماورةٍ  بلدةٍ  إىل  ويذهب 
تُذبَح بأيدي العاملني يف املسجد هناك. 
هـذه  فـي  تباع  التي  اللُّحـوم   (٦
، وأقلُّ  ةٍ طويلةٍ دَّ دة من مُ مَّ ت جمُ املحالَّ
دة من مثيالهتا الطازجة يوميا يف  وْ يف اجلَ
 . راً عْ ا أعىل سِ املحـالِّ األخـر، كام أهنَّ
املحـالِّ  هذه  مـن   (٢) عدد  بأنَّ  امً  لْ عِ

تدنِّية.  دةُ فيها مُ وْ الثالثة اجلَ
اللُّحـوم  هذه  أَكْل  ِلَّ  حيَ مل  إذا   (٧
لِها  أَكْ يف  رخصة  يل  فهل  ة؛  عامَّ بصفة 



١٦٦

Ó_‘Üÿ^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

لألسباب التالية:
أ - أنَّني أدرس للحصول عىل درجة 
ة  ملـدَّ العمل  تتطلَّب  ودراستي  لْميَّة،  عِ
قد تصل إىل ١٢ حتى ١٦ ساعة يوميا، 
العطالت  يف  للعمل  أضطر  ما  وكثرياً 

األسبوعيَّة. 
يبيع  الذي  املحلِّ  إىل  الذهاب  ب- 
الرشيعـة  حسـب  املذبوحـة  اللُّحـوم 
اإلسالميَّة يتطلَّب حوايل ٤٥ دقيقة يف 
الذهاب، ومثلها يف العودة، وهو ليس 

لِّية أو املنزل. يف طريق الكُ
يتطـلَّـب  ـدة  املُجـمَّ اللُّحـوم  ج- 
من  جدا  بكثري  أطول   [ [وقتاً إعدادها 
ج  اللُّحوم الطازجة، كام أنَّني غري متزوِّ

وأقوم بذلك بنفيس.
د - توقَّفت فرتةً طويلةً عن تناول أيَّة 
ا لرشائها  حلوم؛ لعدم توافر الوقت؛ إمَّ
أو إلعدادها، ممَّا أثَّر سلباً عىل دراستي 
وجمهودي وقدرتـي علـى التحصيـل، 
وزاد من إحسايس باإلرهـاق، وأطال 
زمة لـي للراحة لتجديـد  الفرتات الالَّ

النشاط.
اجلواب: 

عىل  ا  هبُ ْ رضَ يتمُّ  التي  املوايش   (١
عن  لتغييبها  ضخمة  قةٍ  طْرَ بمِ رأسها 
بة  ْ بَح؛ إن ماتت بالرضَّ الوعي قبل أن تُذْ
وإن  ل،  تُؤكَ ال  يتْةٌ  مَ فهي  بح  تُذْ أن  قبل 
ي  مِّ سُ أُكِلَت،  متوت  أن  قبل  ت  بِحَ ذُ
ذابحها  دام  ما  عليها،  يُسمَّ  مل  أم  عليها 
هيوديا)؛  أو  (نرصانيا  كتابيا  أو  مسلامً، 
الفقهاء،  بعض  عند  نَّة  سُ التَّسمية  ألنَّ 

حه اللَّجنة(١). وهو ما تُرجِّ
عَق بالكهرباء  واجن التي تُصْ ٢) الدَّ
أو  بْح،  الذَّ قبل  ماتت  إن  ها؛  بْحِ ذَ قبل 
وإن  ل،  تُؤكَ فال  أصالً،  بَح  تُذْ مل  ا  أهنَّ
لِها،  ت قبل موهتا فال مانع من أَكْ بِحَ ذُ
دام  ما  عليها،  يُسمَّ  مل  أم  عليها  ي  مِّ سُ

الذابح مسلامً أو كتابيا.
٣) هذه املعلومات مـدار الوثـوق 
 ومـد قائليهـا  عدالة  علـى  يقوم  هبا 
بحسب  هلم  إليهـم  املستمـع  تصديـق 

(١)  هذا ما استقرَّ عليه رأي اللجنة.
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قرائن األحوال املحيطة هبم، فإن كانوا 
فـي  إليهم  املستمـع   رأ أو  ـدوالً،  عُ
ح  نفسـه صدقهـم لقرائن أحوال تُرشِّ
فـال  وإالَّ  بأخبارهم،  التزم  صدقهم، 

يلزمه األخذ بأخبارهم.
اللحـوم  هـذه  أَكْل  فـي  العربة   (٤
م مـن القواعـد  وعدمـه منوط بام تقدَّ
بـني  يشـاع  بام  يرتبـط  وال  واملبادئ، 

العوامِّ من الناس.
ة ما  ٥) يعود أمـر الوثوق فـي صحَّ
تِبَ عىل علب اللحم من أنَّه مذبوح  كُ
حسب الرشيعة اإلسالميَّة إلـى غلبـة 
ظنِّ املشرتي هلا صدقها بحسب قرائن 
ت  بِحَ ا ذُ احلال؛ فإن غلب عىل ظنِّه أهنَّ
لَّت، وإالَّ  حسب الرشيعة اإلسالميَّة حَ
، وال يسأل اإلنسان عن أكثر ممَّا  ِلَّ مل حتَ
لْم  ر العِ ح لديه من الظنِّ عند تعذُّ ترجَّ

اليقينيِّ يف اليشء.
اللحـم  خيتـار  أن  للمستـفتـي   (٦
يكون  عندما  ة  دَ وْ جَ واألكثر  الطازج 
مذبوحـاً حسب الرشيعة اإلسالميَّـة، 

ال  ألنَّه  ة؛  دَ وْ جَ أقـلَّ  هذه  كانت  ولو 
مقارنة بني النَّجِس والطاهر. 

اللحوم  تناول  للمسلم  جيوز  ال   (٧
مة إالَّ يف حاالت الرضورة؛ وهي  املُحرَّ
خشية اهلالك علـى نفسه، إذا لـم جيد 
عن  به  ويدفـع  ه،  قَ مَ رَ به  دُّ  يَسُ غريهـا 
متابعة  تكون  فال  وعليه  اهلالك؛  نفسه 
ـة،  العامَّ ـة  الصحَّ وحتسـني  الدراسـة، 
ذلك  وأمثال  الطريق،  د  بُعْ واختصار 
من املصالح، مربِّرات لتنـاول اللحـم 

م. املُحرَّ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
 [(١٩/١٠-٢٢)

* وانظر: فتو رقم (٦١٧)
  

ْبح ْرُب َعَلى َرْأِس اَحلْيواِن َقْبَل الذَّ الضَّ

كمُ اإلسالم يف ) ٥٤٨ السؤال: ما حُ
األجنبيَّة  ول  الدُّ من  دة  املُستورَ اللُّحوم 
امً  لْ عِ اإلسالميَّة،  ول  الدُّ فـي  تُباع  التي 
احليوانات  بْح  ذَ فـي  وسائلهم  من  بأنَّ 
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ب عىل رأس احليوان؟ ْ الرضَّ
لِّ أَكْل  كية حلِِ عت التَّذْ اجلواب: رشُ
طْـع  احليـوان املبـاح، وهـي حتصل بقَ
قَطْـع  ويُستحـبُّ  واملَـريء،  احلُلْقـوم 
الرشوط  هذه  توفَّـرت  فإذا  ني،  دَجَ الوَ
سلامً أو كتابيا (هيوديا أو  ابح مُ وكان الذَّ
لُ الذبيحة بال خالف؛  نرصانيا) جاز أَكْ
ا الكتابـيُّ  املسلم هـو األصل، أمَّ ألنَّ 
فتجوز أَكْل ذبيحته؛ لقول اهللا تعالـى: 

  ﴾ حص  مس   خس  حس  جس  مخ    ﴿
َ الطعام بالذبائح،  [املائدة: ٥]، وقد فُرسِّ
دة إذا كانت من بالد  فاللحوم املستورَ
ألنَّ  جائز؛  لُها  فأَكْ كتابيَّة  أو  إسالميَّة 
الطريقة  حسب  يذبحون  م  أهنَّ األصل 

الرشعيَّة.
الذبائـح  أنَّ  لدينا  ثبت  إذا  لكـن 
عْل  مة؛ كأن ماتت بفِ رَّ ت بوسيلةٍ حمُ بِحَ ذُ
ـةٍ  قَ عْ ـة علـى الرأس، أو صَ رضبةٍ قويَّ
ة،  قوذَ وْ ه فهي مَ بْحِ دَت بحياته قبل ذَ أَوْ

وال جيوز األَكْل منها.

الكهربائيَّـة  قـة  عْ الصَّ كـانـت  وإذا 
يت احليـوان، بـل جتعله ال يقـاوم  ال متُ
السيطـرة عليـه، ولو  ـل  هُ فتَسْ بْح،  الذَّ
ه لعاد إليه إحساسه ونشاطه؛  بْحُ كَ ذَ رِ تُ
ى  مً غْ حَ وهو مُ بـِ لُه إذا ذُ فهذا جيـوز أَكْ
ال  واألطبَّـاء  يـمـت،  لـم  ألنَّه  عليه؛ 
التخدير؛ ألنَّه ال جيعل  ينصحون هبذا 
م  بْح، وبقاء الدَّ لّه بعد الذَّ م ينزف كُ الدَّ

ع بفساد حلمها.  يف الذبيحة يُرسْ
بـالد  من  دة  املستـورَ الذبائـح  ـا  أمَّ
فيهـا  فاألصـل  وثنيَّـة؛  أو  شيـوعيَّـة 
هيئـة  هناك  أنَّ  ثبت  إذا  إالَّ  التحريم، 
ف علـى الذبائح؛ بحيث  إسالميَّة تُرشْ
سلامً أو كتابيا، وحصل  ابح مُ يكون الذَّ

بْح عىل الطريقة اإلسالميَّة. الذَّ
مـن  د  يُستورَ ما  حكم  فإنَّ  وعليه؛ 
التحريم،  والوثنيَّـة  الشيوعيَّـة  ول  الدُّ
التموين،  وزارة  مصـادر  أفادت  لكن 
علـى  باالطِّالع  لِّفت  كُ التي  والوفود 
بطريقةٍ  كان  بْـح  الذَّ أنَّ  بْح:  الذَّ كيفيَّة 
جائـزةٍ موافقـةٍ للرشيعـة اإلسالميَّـة، 
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نُ الظنَّ هبم. واهللا أعلم. سِ ونحن نُحْ
وال بأس بتقليـد مـن اطَّلـع علـى 

ك هذه اللحوم.  ع تَرْ رَ األمر. والوَ
بائح  الذَّ هذه  حلوم  عىل  التَّسمية  ا  أمَّ
احلديث  ألنَّ  يكفـي؛  فال  لِها  أَكْ عند 
اللحوم  أنَّ  علـى  نصَّ  ذلك  يف  الوارد 
كان يأيت هبا أقوامٌ أسلموا حديثاً؛ فهم 
مسلمون، لكنَّهم ال يعرفون تفصيالت 
جـملتها  من  التي  الرشعيَّة  األحكام 
للظنِّ  فتحسيناً  الذبائح،  عىل  التَّسمية 
م مسلمون - أجاز الرسول  هبم - ألهنَّ
تلك  عىل  اهللا  وا  يُسمُّ أن  للسائلني  ملسو هيلع هللا ىلص 
شاسع  ق  رْ فالفَ منها،  ويأكلوا  بائح  الذَّ
ل يف  بني شيوعيٍّ أصيل وبني مسلم دَخَ
. واحلديث املشار إليه هو  دين اهللا حديثاً
 : ما جاء يف (موطَّأ اإلمام مالك): (قِيلَ
ةِ  الْبَادِيَ لِ  أَهْ نْ  مِ ا  نَاسً إِنَّ  اهللاِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ
ا  وُ مَّ سَ لْ  هَ رِي  نَدْ الَ  وَ  ، نٍ امَ بِلُحْ نَا  أْتُونَ يَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ الَ؟  أَمْ  ا  يْهَ لَ عَ اهللاَ 
 : الِكٌ الَ مَ ا). قَ لُوهَ مَّ كُ ا ثُ يْهَ لَ وا اهللاَ عَ مُّ سَ

. الَمِ سْ لِ اإلِ لِكَ يفِ أَوَّ ذَ وَ

[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٨١)]    

  

اللُُّحوُم املُعلََّبُة اُملْسَتْوَرَدُة ِمَن اَخلاِرِج

دُ يف ) ٥٤٩ رِ كمُ اللُّحوم التي تَ [ما حُ
لَبٍ ونحوها من اخلارج؟]: عُ

الة  اجلواب: احلمد هللا وحده والصَّ
الم علـى من ال نبيَّ بعده، وآلـه  والسَّ

ا بعد، وصحبه... أمَّ
ة أسئلة عن اللحوم  فقد وردت عدَّ
دُ يف علب ونحوها من اخلارج،  رِ التي تَ
كـنت  وإن  اإلجابـة،  علـى  فأقـدمت 
وقلَّة  باعي،  لقِرصَ  لذلك؛  أهالً  لست 

اطِّالعي، فأقول وباهللا التوفيق:
قال اهللا تعاىل: ﴿زب مب نب ىب 
ىت  نت  مت  زت  رت  يب  
العظيمة  اآلية  وهذه  يت﴾ [املائدة :٣]، 
من آخر ما نزل، وهي تدلُّ عىل إحاطة 
حادثـة  حتدث  فلم  وكامهلا؛  الرشيعـة 
ديَّة  املحمَّ والرشيعة  إالَّ  حتدث  ولن 
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قد أوضحت حكمها وبيَّنته، ومل يمت 
املُبني،  البيان  بنيَّ  حتَّى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
ىلَ  عَ مْ  تُكُ كْ رَ قال: (تَ أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  وورد 
يغُ  زِ ا الَ يَ هَ ارِ نَهَ ا كَ هَ اءِ لَيْلُ ةِ الْبَيْضَ جَّ املَحَ
ابن  (سنن   ...( الِكٌ هَ إِالَّ  ي  بَعْدِ ا  نْهَ عَ
أحـمد  (مسند   ،(٤٤ مة،  املقدِّ ماجه، 
ابن حنبل، ١٢٦/٤)، (سنن الدارمي، 

مة، ٩٥). املقدِّ
اهللاِ  ولُ  سُ رَ اتَ  مَ ا  ذر: «مَ أبو  وقال   
اءِ، إِالَّ  وَ يْهِ يفِ اهلَ نَاحَ لِّبُ جَ قَ ائِرٌ يُ ملسو هيلع هللا ىلص وطَ

«... امً لْ هُ عِ نـْ رَ لَنا مِ كَ ذَ
ولُ اهللاِ  سُ اتَ رَ ا مَ وقال العبَّاس: «مَ
»، فهـذه  ْجـاً بِيلَ هنَ كَ السَّ تَّى تـَرَ ملسو هيلع هللا ىلص حَ
اخلـارج،  مـن  دة  املُـستـورَ اللُّحـوم 
واملحفوظة فـي علب أو نحـوها قـد 
بيَّنت الرشيعة اإلسالميَّة حكمها غاية 
ثالثة  إىل  تنقسم  اللُّحوم  فإنَّ  البيان، 

أقسام:
ا من ذبائح أهل  ق أهنَّ ل: أن يتحقَّ األوَّ
الكتـاب، فهـذه حاللٌ بنـصِّ الكتاب 
نَّة واإلمجاع، ولـم يقل بتحريمها  والسُّ

سبحانـه:  قـال  بخالفـه،  عتـدُّ  يُ أحدٌ 
  ﴾ حص  مس   خس  حس  جس  ﴿مخ 
[املائـدة: ٥]؛ قـال ابن عبَّـاس وغـريه: 
طعامهـم ذبائحهم، وهـذا دون باقـي 
ِلُّ للمسلمني؛  ار فإنَّ ذبائحهم ال حتَ الكفَّ
بْح  ألنَّ أهل الكتاب يتديَّنون بتحريم الذَّ
لغري اهللا، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون 
غريهم، ورو سعيد عن ابن مسعود 
ـنَ  مِ ـلُوا  أْكُ تَ «الَ  قـال:  عنه  اهللا  ريض 
ـلُ أهْ ونَ وَ لِمُ بَـحَ املُسْ ـا ذَ ائِحِ إِالَّ مَ بَ الذَّ

»، وفـي حـديث أنـس: (أَنَّ  الْكِتَـابِ
بْزِ  ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص إِلَـى خُ سُ ـا رَ عَ ُودِيا دَ هيَ
). (مسند أمحد بن  ةٍ نِخَ الَةٍ سَ إِهَ ، وَ عِريٍ شَ
حنبل، ٢١١/٣)، واإلهالة: الودك(١)، 
اليهوديَّة  وحديث  ة،  املتغريِّ نِخة:  والسَ
ليَّة،  املَصْ الشاة  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبيِّ  أهدت  التي 
وثبت يف الصحيح عن عبد اهللا بن مغفل 
نْ  ابٌ مِ رَ َ جِ يلِّ َ دُ يْربَ مُ خَ وْ انَ يَ قال: (ملَّا كَ
ا  دً طِي أَحَ : الَ أُعْ لْتُ قُ ،  فَ نْتُهُ تَضَ احْ مٍ فَ حْ شَ
ج منه،  نُه الذي يُستخرَ هْ م ودُ مُ اللَّحْ سَ : دَ كُ دَ (١)  الوَ
املعجم  اخلروف.  فـي  واجلَنْبَني  يَة  األَلْ م  حْ وشَ

الوسيط (١٠٢٢/٢). 
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ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ا  ـإِذَ فَ  ، ـتُّ الْتَفَ فَ يْـئًا،  شَ هُ  نـْ مِ
) (صحيـح البخـاري، فـرض  ـمُ تَبَسَّ يَ
اخلمس، ٣١٥٣)، (صحيـح مسلـم، 
(سـنن   ،(١٧٧٢ والسـري،  اجلـهـاد 
النسائـي، الضحايـا، ٤٤٣٥)، (سنن 
أبـي داود، اجلهـاد، ٢٧٠٢)، (مسنـد 
٨٦/٤)، (سـنن  حـنبل،  بـن  أحـمد 
الدارمـي، السـري، ٢٥٠٠). وقد صحَّ 
 ،( ةٍ كَ ِ رشْ ةِ مُ ادَ زَ نْ مَ أ مِ ضَّ (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص تَوَ

. انِيَّةٍ َ ةِ نَرصْ رَّ نْ جَ رُ مِ مَ أَ عُ ضَّ تَوَ وَ
القسم الثاين: أن تكون هذه اللحوم 
من ذبائح غري أهل الكتاب؛ كاملجوس، 
واهلندوس، وعبدة األوثان، ونحوهم 
يـقـل  ولـم  حـرام،  اللـحـوم  فـهـذه 
عتدُّ به، وملَّا اشتهر قول  بإباحتها أحدٌ يُ
لامء،  العُ عليه  أنكره  بإباحتها  ثور  أيب 
كاسمه،  ثور  أبو  أحـمد:  اإلمام  فقال 
ثور  أبو  خرق  احلريب:  إبراهيم  وقال 
لُّ قول ال يؤيِّده الدليل ال  اإلمجاع، وكُ
معترباً  جاء  خالف  لُّ  كُ وليس  يعترب، 

حتَّى يكون له حظٌّ من النظر.

قـال اهللا سبحانه وتعالـى: ﴿مخ
 جس حس خس مس  حص ﴾  [املـائـدة : ٥]، 

مفهومه: أنَّ غري أهل الكتاب ال تباح 
عن  بإسناده  أحـمد   ورو ذبائحهم، 
قـال  قـال:  األسدي  ن  كَ السَّ بن  قيس 
سَ  ارِ لْتُمْ بِفَ زَ مْ نَ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إنَّكُ

انَ  إِنْ كَ ، فَ ْامً تُمْ حلَ يْ َ رتَ ا اشْ إِذَ ، فَ مِن النَّبَطِ
إِنْ  وَ لُـوا،  كُ فَ يٍّ  انـِ َ نَرصْ أَوْ  ُودِيٍّ  هيَ نْ  مِ
لُوا)،  أْكُ ـالَ تَ ٍّ فَ ُويسِ ةِ جمَ بِيحَ ـنْ ذَ انَ  مِ كَ
اهللا  اسم  يذكرون  الكتاب  أهل  وألنَّ 
علـى ذبائحهم وقرابينهـم، كام ذكـره 
غـريهم،  بخـالف  وغـريه  كثـري  ابـن 
ـة  يَ زْ ت منهـم اجلِ ذَ واملجـوس وإن أُخِ
م  فإهنَّ وإحلاقاً هبم،  الكتاب  ألهل  تبعاً 
ال تُنكَح نساؤهم، وال تُؤكَل ذبائحهم، 
لِ  ةَ أَهْ نـَّ ِمْ سُ نُّوا هبِ  (سُ ـروَ ـا مـا يُ وأمَّ
) (موطأ مالك، الزكاة، ٦١٧)  الْكِتَابِ
فلم يثبت هبذا اللفظ، عىل أنَّه ال دليل 
أهـل  نَّة  سُ هبم  وا  نـُّ سُ املـراد:  إذ  فيـه، 
يَة منهم.  زْ ذ اجلِ كِرَ من أَخْ الكتاب فيام ذُ
ة هذا احلديث فعمومه  لِّم بصحَّ ولو سُ
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خمصوص بمفهوم هذه اآلية: ﴿مخ 
جس حس خس مس  حص ﴾ [املائدة :٥].

علَـم هـل هـي  القسم الثالث: أالَّ يُ
من ذبائـح أهـل الكتاب أو غـريهم: 
فالقواعـد الرشعيَّـة تقيض بالتحريـم؛ 
اشتبه  (إذا  أنَّه  الرشعيَّة:  القاعدة  فإنَّ 
باألصالة  مها  أحدُ م  رِّ حُ م  حرَّ بمُ باح  مُ
 :واآلخرُ باالشتباه)، والقاعدة األخر
)؛  م احلاظِرُ دِّ بيحٌ وحاظِرٌ قُ (إذا اجتمع مُ
بهة، واألدلَّة  ألنَّه أحوط وأبعد من الشُّ
بهة؛ كام  د عن مواضع الشُّ دلَّت عىل البُعْ
 ، ٌ امُ بَـنيِّ رَ احلَ ٌ وَ لُ بَنيِّ الَ يف احلديث: (احلَ
نَّ هُ فُ رِ عْ الَ يَ اهبـاتٌ  تَشَ مُ ـورٌ  أُمُ امَ  يْنَهُ بَ وَ

اتِ  بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ ، فَ ـنَ النَّاسِ ثِريٌ مِ  كَ
ي  فـِ عَ  قَ وَ نْ  مَ وَ  ، هِ ضِ رْ عِ وَ ينِهِ  لِدِ أَ  َ تَربْ اسْ
اعِـي  الرَّ كَ  ، امِ رَ احلَ ي  فـِ عَ  قَ وَ اتِ  بُهَ الشُّ
 ( فِيـهِ قـَعَ  يَ أَنْ  كُ  يُوشِ ى  مَ احلِْ لَ  ـوْ حَ
(صحيـح البخـاري، اإليمـان، ٥٢)، 

(صحيح مسلم، املساقاة، ١٥٩٩).
ويف حديث احلسن بن عيل ريض اهللا 
عنه قال: سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

) رواه  يبُكَ رِ ـا الَ يَ يبُكَ إِلَـى مَ رِ ا يَ عْ مَ (دَ
حـه.  النسائي والرتمذي وصحَّ

وا به علـى التحريم فـي  ا استدلُّ وممـَّ
ريض  يٍّ  دِ عَ حديث  االشتباه:  موضع 
مَ   لَّ املُعَ بَكَ  لْ كَ لْتَ  سَ ا أَرْ (وإِذَ عنه:  اهللا 
إِنَّكَ  ، فَ لْ أْكُ الَ تَ رَ فَ بًا آخَ لْ هُ كَ عَ تَ مَ دْ جَ وَ فَ
 ( هِ ِ ريْ ىلَ غَ مِّ عَ ْ تُسَ ملَ ، وَ بِكَ لْ ىلَ كَ يْتَ عَ مَّ سَ
والصيد،  الذبائح  البخاري،  (صحيح 
الصيـد  مسلـم،  (صحيـح   ،(٥٤٧٦
والذبائـح ومـا يؤكـل مـن احليـوان، 
لْتَ  سَ ا أَرْ (إِذَ روايـة:  وفـي   ،(١٩٢٩
إِنْ  فَ اهللاِِ،  مَ  اسْ رِ  كُ اذْ فَ  ، لَّمَ املْعَ بَكَ  لْ كَ
 ، تَلَ دْ قَ قَ هُ وَ َ ريْ بًا غَ لْ بِكَ كَ لْ عَ كَ تَ مَ دْ جَ وَ
 ( ـهُ تَلَ ـامَ قَ هُ ـُّ ي أَي رِ إِنَّكَ الَ تَدْ لْ فَ أْكُ الَ تَ فَ

متَّفق عليه.
كانت  وإن  ا  فإهنَّ اللحوم  هذه  ا  أمَّ
ا  ا كتابيَّة فإهنَّ عي أهنَّ د من بالد تدَّ تُستورَ
بيعها  جيوز  فال   ، ةٌ سَ ونَجِ وميتةٌ  حرامُ 
م قيمتها، كام فـي  وال رشاؤهـا، وحتـرُ
مَ  ـرَّ حَ يْئًا  شَ مَ  ـرَّ حَ ا  إِذَ اهللاَ  (إِنَّ  احلديث 
) (سنن أيب داود، البيوع، ٣٤٨٨)،  نَهُ ثَمَ
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(مسند أمحد بن حنبل، ٢٤٧/١).
وذلك لوجوه عديدة:

: أنَّ هـذه الدول فـي الوقـت  الً أوَّ
احلـارض قـد نبذت األديـان وخرجت 
أو هيـوديا  الشخـص  وكـون  عليهـا، 
كـه بأحكـام ذلك  نرصانـيا هـو بتمسُّ
ظهره  وراء  ونبذه  تركه  إذا  ا  أمَّ ين،  الدِّ
عدُّ كتابيا، واالنتساب فقط دون  فـال يُ
مسلمٌ  املسلمَ  أنَّ  كام  ينفع،  ال  العمل 
كه بدين اإلسالم، فإذا تركه فليس  بتمسُّ
فإنَّ  مسلمني،  أبواه  كان  ولو  بمسلم، 
د االنتساب ال يفيد، وقد روي عن  جمرَّ
 نصار يف  قال  أنَّه  عنه  اهللا  ريض  عيلٍّ 
نْ دِينِ  وا مِ ذُ أْخُ ُمْ لَـمْ يَ بني تغلب: «إِهنَّ

.« رِ مْ بِ اخلَ ْ  رشُ وَ انِيَّةِ سِ َ النَّرصْ
تيمية  بن  الدين  تقـي  الشيخ  قـال 
ل  جُ -رمحه اهللا- بعد كالم: «وكون الرَّ
يستفيده  كمٌ  حُ هو  كتايبٍّ  غري  أو  كتابيا 
بدين  يَّن  تَدَ من  لُّ  فكُ بِه،  بِنَسَ ال  سه  بنَفْ
أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه 
يدخل،  مل  أو  دينهم  يف  دخل  ه  جدُّ أو 

خ والتبديل  وسواء كان دخوله بعد النَّسْ
أو قبل ذلك، وهو املنصوص الرصيح 
أصحابه  بني  كان  وإن  أحـمد،  عن 
خالف، وهو الثابت عن الصحابة بال 
هذا  أنَّ  الطحاوي  وذكر  بينهم،  نزاع 

إجـامع قديم».
ا  الثاين: أنَّ ذبائح املذكورين اآلن إمَّ
ْنَق  ة التي ختُ تَنِقَ ة، واملُخْ تَنِقَ ـْ ة أو خمُ قوذَ وْ مَ
ب  ـرَ ة التـي تُضْ قـوذَ فـتمـوت، واملَـوْ
فتموت، وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم 

من ىن ﴾ [املائدة : ٣].
ق أنَّ هذه الدول اآلن تقتل  وقد حتقَّ
الكهرباء  تسليط  بواسطة  ا  إمَّ البهيمة 
طْرقة يف  ا برضهبا بمَ نْقاً، وإمَّ فتموت خَ
 ، حاالً فتموت  لدهيم  معروف  مكان 
أحد؛  فيه  يمرتي  ال  عنهم  ق  حمقَّ وهذا 
هذا  يف  كتابات  ة  عدَّ عنَّهم  تِبَت  كُ فقد 

الصدد.
نِقة  نْخَ مُ بني  ما  ذبائحهم  أنَّ  ق  فتحقَّ
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أحـد  يمـرتي  ال  وهـذه  قـوذَة،  ـوْ ومَ
كتابه،  فـي  اهللا  مها  حرَّ فقد  بتحريمها؛ 
واخلنزير  امليتة  بتحريم  حتريمها  وقرن 
يف  غاية  وهذا  اهللا،  لغري  به  لَّ  أُهِ وما 
التنفـري والتحريـم، فال يبيحهـا كـون 
خانقهـا أو واقذهـا منتسباً لدين أهـل 

الكتاب.
رشوط  من  أنَّ  لامء:  العُ رصح  وقد 

بْح اآللة، ولآللة رشطان: ة الذَّ صحَّ
دةً تقطع، أو  أحدمها: أن تكون حمدَّ
حديث  ويف  لِها،  بثِقَ ال  ها،  دِّ بحَ خترق 
يْدِ  نْ صَ أَلْتُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ يٍّ قال: (سَ دِ عَ
 ، هُ لْ كُ هِ فَ دِّ ابَ بِحَ ا أَصَ : مَ الَ قَ اضِ فَ رَ املِعْ
) (صحيح  قِيذٌ وَ وَ هُ هِ فَ ضِ رْ ابَ بِعَ ا أَصَ مَ وَ
البخاري، الذبائح والصيد، ٥٤٧٥)، 
(صحيح مسلم، الصيد والذبائح وما 

يؤكل من احليوان، ١٩٢٩).
راً،  نا وال ظُفُ والثانـي: أالَّ تكـون سِ
يشءٍ فـي  الرشطان  هذان  اجتمع  فإذا 

 ، مَ َرَ الدَّ ا أَهنْ بْح به؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ لَّ الذَّ حَ

، لَيْـسَ  ـلْ ، فَكُ يْـهِ لَ ـمُ اهللاِ عَ رَ اسْ كـِ ذُ وَ
) متَّفق عليه. رَ الظُّـفُ ، وَ نَّ السِّ

وقال يف (املغني): وأما املحلُّ -حمل 
ة  دَ هْ الوَ وهي  بَّة،  واللَّ -فاحلَلْق  بْح  الذَّ
ر، وال  ـدْ ق والصَّ نـُ التي بني أصـل العُ
املحـلِّ  هـذا  غـري  فـي  بْـح  الذَّ جيـوز 

باإلجـامع.
أهـل  ذبائـح  أبـاح  اهللا  أنَّ  الثالث: 
م يذكرون اسم اهللا عليها،  الكتاب؛ ألهنَّ
ا اآلن فقد  كام ذكره ابن كثري وغريه، أمَّ
ر  كْ ت احلال، فهم ما بني مهمل لذِ تغريَّ
اهللا، فال يذكرون اسم اهللا وال اسم غريه، 
أو ذاكرٍ السم غريه؛ كاسم املسيح، أو 
ما  حكم  خيفى  وال  مريم،  أو  ير،  زَ العُ
مات  املحرَّ سياق  فـي  به  اهللا  لغري  أُهلَّ 
﴿ىك يك مل  ىل يل ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ويف 
 ِ ريْ بَحَ لِغَ نْ ذَ نَ اهللاُ مَ : (لَعَ حديث علـيٍّ
اهللاِ) احلديث رواه مسلم والنسائي، أو 
ذاكرٍ عليه اسم اهللا واسم غريه، أو ذابحٍ 
ير  زَ لغري اهللا كالذي يذبح للمسيح أو عُ
مسلـمٌ  يشـكُّ  ال  فهـذا  باسمهـام،  أو 
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لَّ به لغري اهللا. بتحريمه، وأنَّه ممَّا أُهِ
بِح  ذُ ما  أنَّ  وذِي:  املرُّ إبراهيم  وذكر 
أفتى  إليه  باً  تقرُّ السلطان  استقبال  عند 
لَّ  أُهِ ا  ممـَّ ألنَّه  بتحريمه؛    بُخـارَ أهل 

لغري اهللا. اهـ. 
فمـن ذبـح للصنـم، أو ملوسى، أو 
 ، رامٌ حَ هذا  لُّ  فكُ غريمها،  أو  لعيسى، 
الذابح  كان  سواء  الذبيحة،  ِلُّ  حتَ وال 
هذه  أباح  وبعضهم  كافراً،  أو  مسلامً 

جس  ﴿مخ  بقوله:  مستدال  الذبائح 
وهذه   [٥ [املائدة:  حص﴾   مس   خس  حس 

ذبائحهم. 
والصحيح: ما ذكرنا؛ ملا أرشنا إليه 
يطلـب  حتَّى  خمالفـة  وال  ـة،  األدلَّ من 
فال  مباحة،  الكتايبِّ  ذبيحة  إذ  اجلمع، 
ـلَّ به  ة ومـا أُهِ قوذَ نِقة واملَوْ تبـاح املُنْخَ
ها وذابحها  لغري اهللا؛ ألنَّ خانقها وواقِذَ

من أهل الكتاب.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية بعد 

كالم يف اجلمع بني قوله: ﴿ىك يك مل  ىل 

يلام ﴾  [البـقـرة: ١٧٣]، وقوله: ﴿  مخ 
جس حس خس مس  حص ﴾  [املائدة: ٥] قال: 
عليه  دلَّ  ما  والسنة  بالكتاب  واألشبه 
من  كان  وإن  احلَظْر،  من  أحـمد  كالم 
ـري أصحابنـا مـن ال يذكـر هذه  متأخِّ

الرواية بحال؛ وذلك ألنَّ قوله: ﴿ يك 
 ﴾ ىن  نن  من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  
ختصَّ  مل  حمفوظٌ  عمومٌ   [١٧٣ [البقـرة: 
منه صورة، بخالف طعام الذين أوتوا 
كاة املبيحة،  ط له الذَّ الكتاب، فإنَّه يُرشَ
كَّى الكتايبُّ يف غري املَحلِّ املرشوع  فلو ذَ
أن  الكتايبِّ  غاية  وألنَّ  ذكاتُه،  تبحْ  لـم 
تكون ذكاته كاملسلم، واملسلم لو ذبح 
لغري اهللا وذبح باسم غري اهللا لـم يبح، 
ي؛  وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمِّ

مس   خس  حس  جس  مخ    ﴿ قوله:  ألنَّ 
حص خص مص جضحض ﴾ [املائدة: ٥] سواء، 
وهم وإن كانوا يستحلُّون هذا، ونحن 
لُّ ما استحلُّوه حيلُّ  ال نستحلُّه، فليس كُ
رٌ  لنا، وألنَّه قد تعارض دليـالن حاظـِ



١٧٦

Ó_‘Üÿ^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

م،  قـدَّ يُ أن  لَـى  أَوْ رُ  فاحلاظـِ  ، ومبيـحٌ
بْح لغري اهللا أو باسم غريه قد  وألنَّ الذَّ
علمنا يقيناً أنَّه ليس مـن دين األنبيـاء 
الم، فهو من الشـرك الذي  عليهم السَّ
قـد أحدثـوه، فاملعنـى الـذي ألجلـه 
واهللا  هذا،  فـي  نتفٍ  مُ ذبائحهم  لَّت  حَ

أعلم. اهـ.
فقط  التَّسمية  مـرتوك  حكم  ا  وأمَّ
اخلالف  املسألة  فهذه  سهواً،  أو  عمداً 
فيها شهري، واحلكم وهللا احلمد واضح.
بْــح  الـذَّ مـوضـوع  أنَّ  الـرابـع: 
االختياري معروف، وهو فـي احلَلْـق 
إمجاعاً،  ذلك  غري  يف  وال جيوز  بَّة،  واللَّ
هريرة  أيب  عن  واألثرم  سعيد   ورو
اءَ  قَ رْ وَ بْنَ  لَ  يْ بُدَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  قال: (بَعَثَ 
كاة يفِ  : أَالَ إِنَّ الذَّ ةَ كَّ اجِ مَ يحُ يفِ فِجَ يَصِ
بإسناد  الدارقطني  رواه  بَّة)  اللَّ وَ لْقِ  احلَ
َى  جيِّد، وروي عن أيب هريرة قال: (هنَ
 ، يْطَانِ الشَّ يطَةِ  ِ رشَ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
الَ  وَ ـدَ  لْ ِ اجلْ طَعُ  تَقْ فَ بَـحُ  تُذْ ي  الَّتـِ ـيَ  هِ وَ

) رواه أبو داود. اجَ دَ َوْ ي األْ رِ فْ تَ

ورو سعيد فـي (سننه) عـن ابن 
يقَ  ـرِ أُهْ ا  (إذَ عنهام:  اهللا  ريض  عبَّـاس 
). إسنـاده  ـلْ كُ جُ فَ دَ عَ الْـوَ طـِ قُ مُ وَ الـدَّ
باحلُلْقوم،  قان  رْ عِ دَجان:  والوَ حسن، 
كام  املذكورين  ذبائح  يف  معدوم  وهذا 
، قال يف (مغني  ذكرناه سابقاً، فال حتلُّ
ذوي األفهـام): الثـالـث: أن يـقطـع 
خنقها،  فإن  باآللة،  واملَريء  احلُلْقوم 
أو عرص رأسها بيده، أو رضهبا بحجر 

لُها. ِلَّ أَكْ بْح مل حيَ أو عصا عىل حملِّ الذَّ
فـي  يوجد  أنَّه  فرضنا  لو  اخلامس: 
رشعيا،  ذبحاً  يذبح  من  البلدان  تلك 
كاخلَنْق  آخر؛  ذبحاً  يذبح  من  ويوجد 
هـي  كام  لالشتباه،  ؛  ِلُّ حتَ فال  قْذ،  والوَ
يٍّ  دِ قاعدة الرشع املعروفة، وحلديث عَ
ب -بعد كالم-:  جَ م. قال ابن رََ املتقدِّ
وحلوم  كاألَبْضاع،  احلَظْر؛  أصلُه  وما 
من  لِّـه  حِ بيقني  إالَّ  ِـلُّ  حتَ فـال  احليوان 
د، فإن تردَّد يف يشء من  قْ كية والعَ التَّذْ
األصل  إلـى  رجع  آخر،  لسبب  ذلك 
ة بُني علـى  مَ فبنَى عليه، فام أصله احلُرْ
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التحريم؛ وهلذا هنى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن أَكْل 
الصيد الذي جيد فيه الصائد أثر سهمٍ 

أو كلب غري كلبه. اهـ.
نَا  أْتُونَ أما حديث عائشة: أَنَّ أُنَاساً يَ
اهللاِ  ـمَ  اسْ وا  ـرُ كَ أَذَ ي  رِ نَـدْ الَ  وَ مِ  بِاللَّحْ
اهللاَ  ـوا  مُّ (سَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  ـالَ  قَ فَ يْـهِ؟  لَ عَ

لُوا) أخرجه البخاري. كُ وَ
فالـجـواب: أنَّ هـؤالء مسلمـون، 
هم  عهدُ حديثٌ  احلديث  يف  ولكنَّهم 
ون أم  مُّ باإلسالم، وإنَّام أشكل هل يُسَ
ال؟ والتَّسمية سهلة بالنسبة إىل غريها؛ 
عائشـة  حديث  فـي  املذكـوريـن  فإنَّ 
مسلمون، واألصل يف ذبحهم اإلباحة، 
املسلمني  بالد  من  لِبَ  جُ فيام  وكذلك 
كالم  يف  به  حاً  ومرصَّ معروفاً  هو  كان 
لْم. وهذا آخر مـا أردنا إيراده  أهل العِ

يف هذه العجالة.
وآله  د،  حممَّ سيِّدنا  عىل  اهللا  وصىلَّ 

وصحبه أمجعني.
 [أبحاث هيئة كبار العلامء (٢/ ٥٥٤-٥٦٠)]

  

َأْكُل اللُّحوِم املُعلَّبة اُملسَتوردة من 
ُدوٍل غري ُمسِلَمٍة

ما ) ٥٥٠ أكلُ  جيوزُ  هل  السؤال: 
أن  جاج والضَّ يف املُعلَّبات من حلوم الدَّ
ول  دُ من الدُّ ا يُستـورَ والبَقَر وغريها ممـَّ
نا ال  ـَّ غـري اإلسالميَّة، مـع مالحظـة أن

ها؟ بْحِ نعرف حقيقة ذَ
اجلواب: يقول اهللا تبارك وتعاىل يف 

سورة األنعام: ﴿مم رن زن  من نن ىن ين 
يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
حج  هتمث  مت  خت  حت  جت  هب   مب  خب 
خس  حس  جس   مخ  جخ  مح  جح  مج 
 : ومسفوحـاً  .[١٤٥ ﴾ [األنعـام:  مس 
 . سٌ وحرامٌ : أي نَجِ . ورجسٌ اقاً رَ أي مُ
بْحه  ذَ عند  كِرَ  ذُ أي  به:  اهللا  لغري  لَّ  وأُهِ
: أي غري  غريُ اسمِ اهللا تعاىل. وغري باغٍ
: أي غري  ة. وال عادٍ م للذَّ حرَّ طالبٍ للمُ

مَق. دُّ الرَّ متجاوزٍ ما يَسُ
ويقول اهللا تعاىل فـي سورة املائدة: 
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جس  مخ  محجخ  جح  مج  ﴿حج 
 ﴾ جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس 
[املائدة: ٥]، والذين أوتوا الكتاب: هم 
أبو  اإلمام  ويقول  واليهود،   النَّصار
يبِّ عن هذه اآلية الكريمة:  رَ بكرٍ ابنُ العَ
يد وطعامَ  «هذا نصٌّ قاطعٌ عىل أنَّ الصَّ
الذين أوتوا الكتاب من الطيِّباتِ التي 

أباحها اهللا، وهو احلالل املُطْلَق».
أنَّ  الصحيح  احلديث  يف  ثبت  وقد 
تها  مَ دَّ قَ ـاةٍ  شَ من  ـلَ  أَكَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
، كام رو البخـاريُّ  ـةٌ وديَّ إليه امرأةٌ هيَ
ماً  وْ والنَّسائيُّ من حديث عائشة (أَنَّ قَ
ا  أْتُونَ يَ مـاً  وْ قَ إِنَّ  اهللاِ؛  ولَ  سُ رَ ا  يَ الُـوا:  قَ
يْهِ أَمْ  لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ي ذُ رِ ، الَ نَدْ مِ بِاللَّحْ

لُوا).  كُ تُمْ وَ نْ وا أَ مُّ : سَ الَ قَ ؟ فَ الَ
وقد ذكر اإلمامُ القرطبيُّ أنَّ مجهور 
نَرصانـيٍّ  لِّ  كُ ذبيحة  أنَّ  ر  قرِّ يُ ة  األئمَّ
ه أنَّ  رَ غريُ ، وكذلك اليهود. وقرَّ حاللٌ
املسلم اآلكل لذبيحة غري املسلم إذا مل 
ومل   ، التَّسميةَ ترك  قد  ابح  الذَّ أنَّ  يعلم 
اسم  غري  اسامً  عليها  ذكر  قد  أنَّه  يعلم 

اهللا، فاألَكْل منها حالل.
د ابن عابدين وذكر الفقيه احلنفي حممَّ
اهللا  ألنَّ  ؛  حـاللٌ الكتابـيِّ  ذبيحـة  أنَّ 

خس  حس  جس  مخ   ﴿ يقول:  تعالـى 
مس  حص ﴾ [املائـدة: ٥]، وطعامهـم هنـا 

هو ذبائحهم. 
ـة) أنَّ  كام جـاء فـي (الفتـاو اهلنديَّ
ذبيحة الكتايبِّ تُؤكَل إالَّ إذا شهد املسلم 
، ووجد أنَّه قـد  ةِ بيحَ بْح الكتابـيِّ للذَّ ذَ

رَ عليها غري اسمِ اهللا سبحانه. كَ ذَ
وقال اإلمام عيلُّ بن أيب طالبٍ ريض

معه  قال  كام  وجهه،  اهللا  م  رَّ وكَ عنه  اهللا 
 َ ريْ ي غَ مِّ تَ الكِتايبَّ يُسَ عْ مِ ا سَ غريه: «إِذَ
»؛ وذلك ألنَّ اهللا تعاىل  ـلْ أْكُ اهللا فَـالَ تَ
يقول: ﴿رت زت مت نت ىت  يت رث

 زث  ﴾ [األنعام: ١٢١].

؛  ـل مـن ذبيحة الوثنيِّ م األَكْ ـرُ وحيَ
وكذلك  نَم،  الصَّ أو  ثَنِ  الوَ عابدُ  وهـو 
ـدينُ  ـل من ذبيحـة من ال يَ م األَكْ ـرُ حيَ

. ينٍ إطالقاً بدِ
جيوزُ  أنَّه  السابق  البيان  من  ونفهم 
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أَكْل ما يف املُعلَّبات املذكورة، ما دامت 
واردةً من بالدٍ أهلُها من أهل الكتاب، 
ط أن يكون نوع اللَّحم املوجود  ْ وبرشَ
ق إليها  فيها مباحاً، وأالَّ يكون قد تطرَّ
 رأ ذبيحةٍ  ـل  أَكْ جيـوزُ  وال  الفساد، 
لْمَ اليقني أنَّ ذابحها  لِمَ عِ صاحبُها أو عَ
رَ عليها شيئاً غريَ اسمِ اهللا تعاىل،  كَ قد ذَ

واهللا تبارك وتعاىل أعلم. 
[يسألونك يف الدين واحلياة (٣٠١/٢- ٣٠٢)]

* وانظر: فتو رقم (٢٢٩، ٢٣٠، 
 (٢٣١

  
َطَعاُم النََّصاَرى َوالَيُهوِد َوالَبَهاِئيَِّني 

َوالَقاْدَياِنيَِّني

ـكـمُ طـعـام ) ٥٥١ السؤال: مـا حُ
لٍّ مـن: النَّصار، اليهود، البهائيِّني،  كُ

القاديانيِّني؟
طعام  لنا  تعاىل  اهللا  أباح  اجلواب: 
 ،أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصار
باإلضافة إىل طعام املسلمني، واملقصود 

تعاىل:  اهللا  قال  بائح،  الذَّ هنا:  بالطعام 
حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  ﴿حج 
خس مس  حص ﴾ [املائدة: ٥]. وبناءً عىل 

هذا نستخلص األحكام التالية:
ها  بَحَ بائح التي ذَ ِلُّ لنا أَكْل الذَّ ١- حيَ
مسلمٌ أو نرصاينٌّ أو هيوديٌّ فقط، وال 
مـن  سواهـم  ـه  بَحَ ذَ ما  لُ  أَكْ لنا  ِـلُّ  حيَ
كالبهائيَّة  األُخر؛  العقائد  أصحاب 

والقاديانيَّة.
لُّ األطعمة التي ليس  ِلُّ لنا كُ ٢- حتَ
اته مهام كانت ديانة  فيها اللحم ومشتقَّ
 أخـر ة  مادَّ ن  تتضمَّ لـم  ما  صانعهـا 
مهام  لُه  أَكْ جيوز   - فاخلبز -مثالً مة؛  رَّ حمُ
لُّ أنـواع  كانت ديانـة اخلبَّـاز، ومثله كُ
كان  فـإن  حلم،  فيها  ليس  التي  الطبخ 
احليوان  بَح  ذَ من  إىل  نظرنا  حلمٌ  فيها 
فإن  الطعام؛  يف  ه  حلمُ لَ  استُعمِ الذي 
لْناه،  سلامً أو هيوديا أو نرصانيا أَكَ كان مُ

وإالَّ فال.
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٨٩) 
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َذِبيَحِة َغْيِر اُملْسِلم 

عـلـى ) ٥٥٢ خيـفـى  ال  السـؤال: 
فـي  الكتاب  أهـل  دول  أنَّ  فضيلتكم 
هذه األيَّام خليط من أجناس وديانات 
بْح عىل غري الطريقة  بْهة الذَّ خمتلفة، وشُ
أَكْـل  فـي  كمُ  احلُ فام  ـة،  قويَّ الرشعيَّة 
هذه  يف  تفصيل  هناك  وهل  ذبائحهم؟ 
هذا  توضيـح  منكـم  نرجـو  املسألة؟ 

ريِّ لنا. األمر فإنَّه حمُ
لَم  عْ بْح أن يُ اجلواب: يُشرتَط يف الذَّ
ِلُّ  ابح ممَّن حتَ أو يغلب عىل الظنِّ أنَّ الذَّ
ذبيحته؛ وهم املسلمون وأهل الكتاب 
نا  كْ كَ شَ فإذا   ،-والنَّصـار -اليهـود 
ابـح مـن اليهـود أو النَّصار؛  هـل الذَّ
فإنْ غلب عىل الظنِّ أنَّ الذابح هيوديٌّ 
كان  وإذا  حالل،  فالذبيحة  نرصاينٌّ  أو 
بْـح  غالب الظنِّ أنَّ الذين يتولَّـون الذَّ
فالذبيحـة  الكتاب،  أهـل  مـن  ليسوا 
ـرامٌ  حَ بيحة  فالذَّ نا؛  كْ كَ شَ وإذا   ، رامٌ حَ

فصارت املراتب اآلن مخس حاالت:
أهل  من  ابح  الذَّ أنَّ  نا  لِمْ عَ إذا   -١

. بيحة حاللٌ الكتاب فالذَّ
من  ابح  الذَّ أنَّ  الظنُّ  غلب  إذا   -٢

. أهل الكتاب فالذبيحة حاللٌ
. بيحة حرامٌ نا فالذَّ كْ كَ ٣- إذا شَ

ابح  الذَّ أنَّ  الظنِّ  عىل  غلب  إذا   -٤
. بيحة حرامٌ من غري أهل الكتاب فالذَّ

غـري  من  ابح  الذَّ أنَّ  نـا  لِمْ عَ إذا   -٥
. بيحة حرامٌ أهل الكتاب فالذَّ

م بثالثـة  ـرُ ْ  فهـي خـمسة أحوال حتَ
ِلُّ يف حالتني.  أحوال منها، وحتَ

 [جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
    [(٤٤٢/١٥-٤٤٣)

  

السؤال: هـل تُؤكَـل ذبيحة ) ٥٥٣
غري املسلم؟ وما دليل ذلك باإلمجال؟

ِلُّ ذبيحة غري املسلم إذا  اجلواب: حتَ
كان هذا الشخص كتابيا، أي من أهل 
؛ وذلك كاملسيحيَّة  دينٍ له كتابٌ سامويٌّ
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ة، برشط أن يكون املذبوح ممَّا  واليهوديَّ
عىل والدليل  رشيعتنا،  فـي  لُه  أَكْ ِلُّ  حيَ
ذلك أنَّ اهللا تعالـى يقـول فـي القرآن 
الكـريــم: ﴿مخ جس حس خس مس

حص﴾ [املائدة: ٥] واملراد بالطعام هنا هو 
عبَّاس ابن  رأي  يف  جاء  كام  بائح؛  الذَّ

لْم اهللا  ين، وذلك مع عِ ومجهور املفرسِّ
عند  يذكرون  قد  م  أهنَّ وتعالـى  تبارك 

بْح أسامءً غري اسمِ اهللا سبحانه. الذَّ
أن  الفقهـاء  مـن  فريـقٌ  واشـرتط 
عىل  اهللا  اسمَ  بْح  الذَّ عند  الكتايبُّ  يذكر 
مَت،  رُ حَ وإالَّ  بَحها،  يذْ وهو  بيحة  الذَّ
الكتايبُّ  رَ  كَ ذَ هل  املسلمُ  لَم  عْ يَ مل  فإذا 
. بيحة أيضاً لَّت الذَّ ه حَ اسمَ اهللا أو غريَ

وقد جاء يف (صحيح البخاري) عن 
ـةِ  بِيحَ بذَ بـأسَ  «ال  قـال:  أنَّه  هريِّ  الزُّ
ي  يُسمِّ تَهُ  عْ مِ سَ إِنْ  وَ  ، بِ رَ العَ   ارَ نَصَ
دْ  قَ فَ هُ  عْ مَ تَسْ  ْ ملَ إِنْ  وَ  ، لْ تَأكُ فَال  اهللاِ   َ ريْ غَ

.« مْ هُ رَ فْ لِمَ كُ عَ هُ اهللاُ وَ لَّ أَحَ
؛ كاملجوس  ا ذبيحة غري الكتايبِّ وأمَّ
الذين يعبدون النَّار، فال جتوز للمسلم؛ 

نُّوا  ألنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول عن املجوس: (سُ
ـي  نَاكِحِ  َ ـريْ غَ  ، الكِتَابِ لِ  أَهْ ةَ  نـَّ سُ ِمْ  هبِ
فيدلُّ  )؛  مْ هِ ائِحِ بَ ذَ ي  آكِلـِ الَ  وَ  ، مْ ائِهِ نِسَ
 ، ذلك عىل أنَّ ذبائح أهل الكتاب حاللٌ
ولكن ذبائحَ املجوس وأشباههم حرامٌ 
عىل املسلمني. واهللا تبارك وتعاىل أعلم.                
[يسألونك يف الدين واحلياة (٢٩٢/٢)]

  
ِشراُء اللُُّحوِم ُدوَن َمْعرَفِة ِدَياَنِة 

ْبِح اِبِح وَطِريَقِة الذَّ الذَّ

عليـكـم ) ٥٥٤ ـالم  السَّ السـؤال: 
ورحـمة اهللا تعالـى وبركاته. 

من  اللُّحـوم  رشاء  لنـا  جيـوزُ  هل 
ديانة  نعرف  أن  دون  ماركت  السوبر 

بْح؟  ابح وطريقة الذَّ الذَّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل رسول اهللا أما بعد:
فـي  تُباع  التي  باللحوم  يتعلَّق  فيام 
بالد  يف  واألسواق  التجاريَّة  ت  املحالَّ

ا وأمريكا نقول: أوربَّ
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ذبائح  ا  أهنَّ فيها  األصل  كون  إنَّ   -
لِمَ  أهل كتاب صحيح يف اجلملة، لو سَ
من املعارض، وما يعارضه هو أنَّه قـد 
استفاض أنَّ نسبةً معتربةً من اللحـوم 
املعروضة يف األسواق هناك خترج عن 
ذكاةً  يت  كِّ ذُ تكون  ال  قد  رة،  النُّدْ حدِّ 
الرشعيَّة  كاة  الذَّ ختلَّفت  وإذا  رشعيَّة، 
وإن  املَيْتَة،  كمَ  حُ حَ  بـِ ذُ ما  حكم  صار 
ألنَّ  ـى؛  كَّ املُذَ صـورة  صورتـه  كانت 
لـم  ني  دَجَ والوَ واملَريء  احلُلْقوم  قَطْع 

وح. حيصل إالَّ بعد إزهاق الرُّ
وهو  باالستفاضة،  فَ  رِ عُ قد  وهذا 
جاج،  الدَّ يف  منه  أكثر  والغنم  البقر  يف 
ب  َ يُرضْ وال  ـق  عَ يُصْ ال  جاج  الدَّ ألنَّ 
ـل بالبقر  فعَ بمسدَّس فـي رأسه، كام يُ
مـاءٌ  فيهـا  بمنطقة  رُّ  يمُ لكنَّه  والغنم، 
رُّ بعدها مبارشة باملوس  ، ثمَّ يمُ ساخنٌ
الذي يقطع الرأس، ويقـال: إنَّ الذي 
اء هذه العمليَّـة  يموت باالختناق جـرَّ
تدركـه  والباقـي  جدا،  ضئيلـةٌ  نسبـةٌ 
بْح يف  كاة. هذا ما بلغنا عن كيفيَّة الذَّ الذَّ

بعض املصانع، وهي صورةٌ من الصور 
امً بأنَّ األساليب املتَّبَعة يف  لْ املتَّبَعة فيه، عِ
ا . بْح يف أمريكا أفضل منها يف أوربَّ الذَّ

البقر  حلوم  فـي  االحتياط  فإنَّ  وعليه؛ 
يف  منه  أشدَّ  يكون  أن  ينبغي  والغنم 
البقـر  مـوت  احتمـال  ألنَّ  جاج،  الدَّ
احـتامل  مـن  أكرب  ها  بْحِ ذَ قبل  والغنم 
لـه  من  ذلك  أفـاد  كام  بْح،  بالذَّ موهتا 
بْح األبقار. بعض اطِّالع عىل مصانع ذَ
فـي  يعيشون  الذين  اإلخوة  فعلـى 

تلك البالد مراعاة ما ييل:
املصانـع  معرفـة  أمكن  إذا   : الً أوَّ
فإنَّ   ، رشعيَّةٍ غري  بطريقةٍ  بَح  تَذْ التي 

تَنَب. منتجاهتا من اللحوم جتُ
بائـح  الذَّ مـن  نوعـان  هناك   : ثانياً
أهـل  ذبائـح  أحكام  عليهـا  تنطبـق 
فـي  عادةً  موجـودان  ومهـا  الكتاب، 

األسواق األمريكيَّة واألوربيَّة، ومها:
الذين  املتديِّنني   النَّصار ذبائح   -
بْح؛  الذَّ يلتزمون  م  أهنَّ عنهم  ف  رِ عُ قد 

كطائفة اآلمِش ونحوهم.
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م ال يستجيزون - ذبائح اليهود؛ فإهنَّ
ة باليهود  أَكْل املَيْتات، واللحوم اخلاصَّ
وتلك  وهـذه   ، معروفـةٌ عالمةٌ  عليها 

لُها. جيوز رشاؤها وأَكْ
من  املذبوحة  اللحـوم  غـري  هذا   -
املسلمني، وهي مع األسف قليلةٌ وغري 

منافسة.
-وهذا  البدائل  هذه  توجد  مل  فإذا 
 ، معروضةً اللحوم  ووجدت   ،- قليلٌ
دة  املُورِّ الرشكة  عن  تعرفون  ال  وأنتم 
، فلكم  بَح بطريقةٍ غري رشعيَّةٍ ا تَذْ هلا أهنَّ
استصحابـاً  وتأكلوهـا  تشرتوهـا  أن 
ا من ذبائح أهل  حلكم األصل؛ وهو أهنَّ

الكتـاب، وقـد قـال اهللا: ﴿مخ جس 
أي:  [٥ [املـائـدة:   ﴾ حص   مس   خس  حس 
ذبائحهم، وقـد قـال سبحانـه: ﴿جئ

 حئ خئ مئ  ﴾ [التغابن: ١٦].

بكـون  اخلـرب  استفـاض  إذا  لكـن 
اللحوم املعروضة يف األسواق ال تذكَّى 
وَ  فْ ر صَ دِّ كاة الرشعيَّة، استفاضة تُكَ الذَّ
حكـم  استصحـاب  إلـى  االطمئنـان 

بْـح من  ثُرَ من يتولَّـى الذَّ األصل، أو كَ
ر يف  غري أهل الكتاب، وهذا قد يتصوَّ
الواليات الغربيَّة مثل كاليفورنيا، فإنَّ 
ـة  ينيَّـة ويابانيَّـة وكوريَّ هبا جاليات صِ
فإذا  الكتاب،  أهل  من  وليسوا  كبرية 
إنتاج  مصانع  يف  عامالً  يعملون  كانوا 
مصدر  من  التثبُّت  جيب  فإنَّه  اللحوم؛ 
ألنَّ  ؛  حينئـذٍ ابـح  الذَّ وديانـة  اللحـم 
، كام أنَّ حكم  ين واجبٌ االسترباء للدِّ
لُّ ذبائح أهل الكتاب  األصل؛ وهو حِ
االحتامل،  إليـه  ق  وتطرَّ فيه  نـوزع  قد 
ق إليه االحتامل سقط  والدليل إذا تطرَّ

به االستدالل.
لَم أنَّه ليس هناك حكمٌ واحدٌ  وليُعْ
بل  مكان،  لِّ  كُ يف  تطبيقه  يمكن  عامٌّ 
الضوابط  لكنَّ  ظروفها،  منطقةٍ  لِّ  لكُ
ها سوف تساعد فـي  رَ التي أسلفنا ذِكْ

اختيار األسلم بإذن اهللا.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٤٣٧)]
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ياناِت يف أمريكا  ِد الدِّ َأَثُر َتَعدُّ
َعَلى ُحْكِم َذباِئِحِهْم

السؤال: هـل تعتـرب أمريكا ) ٥٥٥
الختـالف  ال؟  أم  كتابٍ  أهـل  بلـدَ 
ديانة  فـي  نشكُّ  نا  جيعلُ ممَّا  يانات،  الدِّ

داً؟  لْحِ ابح بأن يكون مُ الذَّ
اجلواب: أمريكا تُعدُّ من بالد أهل 
اهنا،  الكتاب، ألنَّ النصار غالبيَّة سكَّ
لطة فيها، واهللا  وكة والسُّ وهم أهل الشَّ

تعاىل أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٤٣٧)]                                                                           

  

َأْكُل اللُُّحوِم يف ِبَالٍد َغْيِر إْسالِميٍَّة

م) ٥٥٦ لُ اللَّحْ السؤال: هل جيوزُ أَكْ
م يف املطاعم األمريكيَّة؟ املُقدَّ

م  املقدَّ اللَّحـم  أَكْل  جيوز  اجلواب: 
يف املطاعم األمريكيَّة وغريها من بالد 
أهل الكتاب، إذا مل يكن حلم خنزير أو 
لَم  عْ مة، ومل يُ غريه من احليوانات املُحرَّ

واهللا  رشعيَّة،  غري  بطريقةٍ  مذبوحٌ  أنَّه 
أعلم.                                                                   

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٢/١٠)]   

  

باِئِح ُدوَن ِإْشَراِف َمْرَكٍز ِإْسالِميٍّ اْسِتَرياُد الذَّ

سةٌ ) ٥٥٧ السؤال: إذا مل توجد مؤسَّ
بَلِ  قَ من  به  فٌ  عتَـرَ مُ إسالميٌّ  مركزٌ  أو 
د؛  املُستورِ البلد  فـي  الرسميَّة  اجلهات 
بائح يف هذه احلال؟ وهل  كمُ الذَّ فام حُ

جيوزُ استريادها؟
من  اللُّحوم  استرياد  كمُ  حُ ما  ثمَّ 
الشيوعيَّـة  ة  ـدَ املُلْحِ أو  الوثنيَّـة  ل  وَ الدُّ
فـي حال وجـود املراكز أو اجلاليـات 

اإلسالميَّة فيها؟
ول  الدُّ هذه  أهل  كان  إذا  اجلواب: 
م  لَم أهنَّ عْ مسلمني أو أهل كتاب، ومل يُ
اإلسالمـي،  بْـح  الذَّ رشوط  خيالفـون 
لُّ أَكْل ذبائحهم، فإن كانوا ليسوا  فيَحِ
ِلَّ  مسلمني وال من أهل الكتاب، مل حيَ
من  أو  مسلمٌ  ابح  الذَّ أنَّ  لَم  عْ يُ حتَّى 
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بْح  أهل الكتاب، ومل خيالف أحكام الذَّ
مركـز  لوجـود  أثـر  وال  اإلسالمـي، 
الناحية  من  وجوده  عدم  أو  إسالمي 
الرشعيَّة، ولويلِّ أمر املسلمني اشرتاط 
بْح عن طريق املركز  اإلرشاف عىل الذَّ
رضوريـا  رآه  إن  غريه،  أو  اإلسالمي 
مة، واهللا أعلم. لتحقيق الرشوط املتقدِّ

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٣/١٠)]   

  
اْسِتَرياُد اللُُّحوِم َمْصُحوَبًة ِبَشَهاَدِة 

َذْبٍح ِإْسالِميٍّ

لـجـنـة ) ٥٥٨ تـرغـب  السـؤال: 
ة فـي معرفة  الشؤون املاليَّة واالقتصاديَّ
بقانون  االقرتاح  حـول  نظركم  وجهة 
تكن  لـم  مـا  اللُّحوم  استرياد  بشـأن 
ه: ، ونصُّ بْح إسالميٍّ مصحوبةً بشهادة ذَ

بائـح  والذَّ اللُّحوم  استرياد  «حيظر 
مصحوبةً  تكن  لـم  ما  أنواعها  بجميع 
أحد  من  صادرةٍ  إسالميٍّ  بْح  ذَ بشهادة 
باخلـارج ة  دَ املُعتمَ اإلسالميَّـة  املراكـز 

قة من وزارة األوقاف والشؤون  دَّ صَ ومُ
اإلسالميَّة بدولة الكويت». 

بْح  فاق شهادة الذَّ اجلواب: جيبُ إرْ
اإلسالمي مـع اللحـوم ومنتجاهتـا إذا 
دةً من بالد غري إسالميَّة،  ستورَ كانت مُ
ةٍ فـي  قة مـن جهـةٍ رسميَّةٍ خمتصَّ مصدَّ
من  دةً  ستورَ مُ كانت  إذا  ا  أمَّ الدولة. 
بالدٍ إسالميَّةٍ فـال يُشرتَط فيهـا ذلك، 
بِّقة لالشرتاطات  طَ ط أن تكـون مُ ْ برشَ
تعاىل  واهللا   ، اإلسالميِّ بْح  للذَّ زمة  الالَّ

أعلم.                                             
[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
    [(٢٩٩/٢٥)

  
الستخـدام ) ٥٥٩ نتيجةً  السؤال: 

ل  وَ الـدُّ فـي  التكنولوجيَّـة  الوسائـل 
الغربيَّة؛ كأمريكا، وأوروبَّا، وأسرتاليا، 
ول  الـدُّ مـن  وغـريها  ونيوزيـالنـدا، 
يف  الوسائل  تلك  ودخول  النرصانيَّة، 
املسالـخ  بينهـا  ومـن  املجاالت،  شتَّى 
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واجن؛  الدَّ أو  املوايش  بْح  بذَ تقوم  التي 
ة،  املُستهلِكَ ول  للدُّ تصديرها  يتمَّ  لكي 

ول اإلسالميَّة. ومن بينها الدُّ
بائح  الذَّ تلك  استهالك  أصبح  لذا 
بالنسبـة  اللُّـحـوم  مـن  ومنتجـاتـهـا 
بْهة؛ وذلك  للمسلمـني فـي موضع شُ
أو  املوايش  هذه  كانت  إذا  فيام  هم  كِّ لشَ
واجن قد ماتت باستخدام الوسائل  الدَّ
بْحـاً  بَح ذَ التكنولوجيَّة من غـري أن تُذْ
ول اإلسالميَّة إلـى  رشعيا، ممَّا دفع الدُّ
اإلسالميَّـة  واملراكز  ـادات  االحتِّ اعتامد 
بدور  تقوم  لكي  اخلارج؛  فـي  املُوثَّقة 
بْح؛ كي تضمن  املرشف عىل عمليَّة الذَّ
رشعيا  بْحاً  ذَ ت  ِحَ ذبُ بائح  الذَّ تلك  أنَّ 
عْـق بالكهربـاء، أو  ق، أو صَ نـْ دون خَ

قة، أو نحو ذلك. ب باملِطْرَ ْ رضَ
مـن  مفـرٍّ  وجـود  عدم  حـال  وفـي 
باملطرقة  الرضب  أو  عْق  الصَّ استخدام 
اإلسالمـي  املركـز  أو  ـاد  االحتِّ يضمن 
واجن  الدَّ أو  املوايش  تلك  موت  عدم 
ويرفـض  الوسائـل،  تلك  باستخـدام 

لَّ حيوان أو طري يكون قد مات قبل  كُ
السكِّني  بواسطة  ليِّة  عْ الفِ بْح  الذَّ عمليَّة 
الشحنة  تلك  متابعة  ثمَّ  ومن  ة،  احلادَّ
ا  تْمها إمَّ من اللُّحوم داخل املسلخ، وخَ
بخاتم  الكراتني  علـى  أو  بائح  الذَّ عىل 
يميِّز  الذي  هو  اخلاتـم  هذا  (حالل)، 
عن  اللُّحوم  من  منتجاهتا  أو  الذبائح 
ادات واملراكز  غريها، وتقوم تلك االحتِّ
حالل  بْح  ذَ شهادة  بإصدار  اإلسالميَّة 
التـي  الشحنـة  بتلك  ـة  خاصَّ رسميَّـة 
تـمَّ اإلرشاف عليهـا ليتـمَّ تصديرهـا 

للمستهلكني املسلمني. 
املركـز  أو  ـاد  االحتِّ دور  يقترص  وال 
بْح فقط،  عىل اإلرشاف عىل عمليَّة الذَّ
ار  اجلزَّ يكون  أن  إلـى  ذلك  يمتدُّ  وإنَّام 
بْح أهل  اد بجواز ذَ لْم االحتِّ مسلامً مع عِ
يتواجد  أنَّه  أيضاً  العِلْم  ومع  الكتاب، 
اإلسـالم  عـون  يدَّ ن  ممـَّ أنـاسٌ  هنـاك 

هم. بْحُ قْبل ذَ كالقاديانيِّني فال يُ
حكومة  لت  تدخَّ إذا  هو:  والسؤال 
النرصانيَّـة،  ول  الـدُّ تلـك  مـن  دولـةٍ 
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وفرضت نفسها أثناء عمليَّة اإلرشاف 
احلـالل  بْـح  الذَّ ختـم  يكـون  بحيـث 
ـاد  االحتِّ بحـوزة  وليـس  بحـوزتـهـا، 
بائـح  الذَّ تلك  تَم  ْ وختُ فيها،  اإلسالمي 
بْح  الذَّ شهـادة  وأنَّ  احلكومة،  قِبَلِ  من 
احلكومـة،  قِبَـلِ  من  تصـدر  النهائيَّـة 
قد  النهائيَّة  بْح  الذَّ شهادة  بأنَّ  عيةً  مدَّ
بْـح  ذَ شهـادة  علـى  بنـاء  ت  رَ أُصـدِ
ول  الدُّ وأنَّ  اإلسالمـي،  ـاد  االحتِّ ذلك 
الشهادة  تلك  تستلم  سوف  اإلسالميَّة 
احلكومـة  من  صـدرت  والتي  النهائيَّة 
ـاد اإلسالمـي؛ فهل  وليست من االحتِّ
بْح احلكومة واالطمئنان  بَل شهادة ذَ قْ تُ
رة  املُصـدَّ اللُّحـوم  تلك  رشعيَّة  إلـى 
اد  احتِّ بوجود  امً  لْ عِ اإلسالميَّة؟  ول  للدُّ
كثـري  مـن  ـد  عتمَ ومُ ثَّـق  وَ مُ إسالمـي 
ول اإلسالميَّة كاململكة العربيَّة  مـن الدُّ
ـة، ودولـة اإلمـارات العربيَّـة  السعوديَّ
ة، والكويت، واألردن، ومرص،  املتحدَّ
وماليزيـا، وأندونيسيـا، وغريهـا مـن 
ـح  يُسمَ ال  حيث  اإلسالميَّـة؛  ول  الـدُّ

هـذه  إلـى  حلوم  شحنة  أيِّ  بدخـول 
رسميَّـةٍ  حالل  بْح  ذَ بشهادة  إالَّ  ول  الدُّ
اد، وما يدرينا لعلَّ  صادرة من هـذا االحتِّ
قاديانيِّني،  ارين  جزَّ تستخدم  احلكومة 
بْح،  الذَّ جمال  فـي  دخولـهم  ثبت  وقد 
بائح واللحوم  ووصلت شحنات من الذَّ

بْح هؤالء. ول اإلسالميَّة من ذَ إىل الدُّ
التي  بائـح  الذَّ أنَّ  األصل  اجلواب: 
ـة  ول الشيوعيَّـة والبوذيَّ تأتـي مـن الدُّ
ت عىل  بِحَ ا ذُ مة قطعاً، ما مل يثبت أهنَّ رَّ حمُ
التي  بائح  الذَّ وأنَّ  اإلسالميَّة،  الطريقة 
تأيت من دول أهل الكتاب األصل فيها 
ت عىل غري  بِحَ ا ذُ ل، ما مل يثبت أهنَّ األَكْ

الطريقة اإلسالميَّة. 
ا بالنسبة للشهادة فهي لالستيثاق  أمَّ
لِّها،  طاً حلِ ْ بائح وليست رشَ لِّ الذَّ من حِ
فيهام  يصلح  ال  والطمأنينة  فاالستيثاق 
االعتامد عىل شهادة غري املسلم يف هذا 
بْلة؛  األمر؛ ألنَّه خربٌ عن أمرٍ دِينيٍّ كالقِ
فال يصحُّ االعتامد فيها إالَّ علـى خـرب 
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ل، وال سيَّام مع وجود هذه  دْ املسلم العَ
اجلهات اإلسالميَّة احلريصة علـى أداء 
اد اإلسالمي؛ فينبغي  ة كاالحتِّ هذه املهمَّ
غـري  اجلهـات  دون  عليهـا  االقتصـار 
اإلسالميَّة، واهللا سبحانه وتعالـى أعلم 
د وعىل آله  وصلَّـى اهللا عىل سيِّدنا حممَّ
وصحبه وسلَّم.                                                     

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٥/١٠)] 

  
َأْكُل اللُُّحوِم اُملْسَتْوَرَدِة اَملْذُبوَحِة ِفي اَخلاِرِج

اللَّحم ) ٥٦٠ ـكـمُ  حُ مـا  السؤال: 
بِحَ  ذُ وقـد  األسواق  فـي  يوجـد  الذي 
فـي اخلارج، هل جيوز األَكْل منه أو ال؟
أو  األنعام  كِّي  ذَ مُ كان  إن  اجلواب: 
ذبيحتُه،  تُؤكَل  فال  ؛  كتايبٍّ غري  الطيور 
ألنَّ  ال؛  أم  عليها  اهللا  اسمَ  رَ  كَ ذَ سواء 
ـلُّ ذبائـح املسلمـني فقـط  األصـل حِ

. واستُثْني ذبائح أهل الكتاب بالنصِّ
اها من أهل الكتاب  كَّ وإن كان من ذَ
اليهود أو النصار؛ فإن كانت تذكيته 

بَّتِها،  ر يف لَ بَتها، أو نَحْ قَ بْح يف رَ اها بذَ إيَّ
ر اسمَ اهللا عليها، أُكِلَت  كَ وهي حيَّة، وذَ

اتِّفاقاً؛ لقوله تعالـى: ﴿ مخ جس حس 
خس مس  حص ﴾  [املائدة : ٥]، وإن لـم 
ـداً وال اسـم  مْ ر اسم اهللا عليهـا عَ كُ ذْ يَ
وإن   . خالفٌ لِها  أَكْ جـواز  ففي  غريه، 
رَ اسمَ غري اهللا عليها مل تُؤكَل وهي  كَ ذَ

مت  زت  ﴿ رت  تعالـى:  لقوله  يْتَة؛  مَ
  ﴾ نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت 

[األنعـام : ١٢١]. 
س، أو  هبا يف رأسها بمسدَّ َ وإن رضَ
 - -مثالً كهربائيـا  تيَّـاراً  عليهـا  سلَّط 
ة ولو قَطَع  قوذَ وْ فامتت من ذلك فهي مَ
مها اهللا فـي  بَتَها بعد ذلك، وقد حرَّ قَ رَ
قولـه: ﴿ خل مل ىل يل جم حم
  ﴾ خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم   

بعـد  حيَّـةً  كَت  رِ أُدْ إذا  إالَّ   ،[٣ [املائدة : 
ل؛  - وذكيت فتُؤكَ ب رأسها -مثالً ْ رضَ

لقوله تعاىل يف آخر هذه اآلية: ﴿  خن 
مه  جه   ين  ىن  من 
فاستثنـى   ،   [٣ [املائـدة:    ﴾ جي  يه  ىه 
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كِّي منها إذا  مات ما ذُ سبحانه من املُحرَّ
يف  هلا  تأثري  ال  كية  التَّذْ ألنَّ  حيا؛  أُدرك 
أو  مات،  حتَّى  منها  نِقَ  خُ ما  ا  أمَّ املَيْتَة، 
لِّط عليـه تيَّار كهربائـي حتَّى مات،  سُ
اهللا  اسمُ  كِرَ  ذُ وإن  باالتِّفاق  يُؤكَل  فال 
الكهرباء  تسليط  أو  ه،  نْقِ خَ حني  عليه 
ا قول رسول اهللا  لِه. أمَّ عليه، أو عند أَكْ
لُوا) فإنَّه كان فـي  كُ وا اهللاَ وَ مُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (سَ
لكنَّهم  أسلمـوا،  قـومٌ  هـا  بَحَ ذَ ذبائح 
روا كَ لَم أَذَ عْ حديثو عهدٍ بجاهليَّة، ومل يُ
املسلمني ر  فأَمَ ال،  أم  عليها  اهللا  اسمَ 
ابحني  وا يف تسمية هؤالء الذَّ كُّ الذين شَ
دَ فـي املسلمني من التَّسمية  هِ عىل ما عُ
د  حممَّ نبيِّنا  عىل  اهللا  وصىلَّ  بْح،  الذَّ عند 

وآله وصحبه وسلَّم.
 [فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٢١٦)]

  

د ) ٥٦١ مَّ جاج املُجَ السؤال: هل الدَّ
مذبوحٌ عىل الطريقة اإلسالميَّة؟

الذي  جاج  الدَّ عـن  سألنا  اجلواب: 

ات املسلَّحـة األردنيَّة،  تستـورده القـوَّ
رشوط  مـن  بأنَّ  املسؤولـون  فأفادنـي 
يكون  أن  لرشائه  ح  تُطرَ التي  املناقصة 
اإلسالميَّـة،  الطريقـة  علـى  مذبوحـاً 
مصحوبةً  تكون  البضاعة  تسلُّم  وعند 
بشهادات خطيَّـة مـن مفتي املسلمـني 
حَ  بـِ ذُ قد  جاج  الدَّ هذا  أنَّ  املنشأ  بلد  يف 
بإرشافهـم علـى الطريقـة اإلسالميَّة، 
اللحـوم  عـن  أفـادونـا  هـذا  وبمثـل 
وزارة  أفادتنا  أيضاً  وبمثله  دة،  املُستورَ
الصناعـة والتجـارة عندمـا سألناهـم 
دة،  بكتاب رسميٍّ عن اللحوم املُستورَ
وهذا يكفي من أجل أن يستبيح املسلم 

جاج، وكذلك اللحوم. أَكْل هذا الدَّ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٨٨)]     

  

كمُ استرياد ) ٥٦٢ [السؤال: مـا حُ
دة من أسرتاليا،  مَّ حلوم ضأنٍ طازجةٍ جمُ
ا مذبوحةٌ  فَق هبا شهاداتٌ رسميَّةٌ أهنَّ رْ مُ
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الرشيعـة  حـسـب  مسلمـني  بـأيـدي 
اإلسالميَّة؟]

إىل  إبراهيم  بن  د  حممَّ من  اجلواب: 
ام املحرتم. فضيلة رئيس حمكمة الدمَّ

الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،  السَّ
وبعد:

الواردة  األوراق  علـى  اطَّلعنا  فقد 
إلينا منكم برقم ٦٣١ وتاريخ ٢/١٣/
١٣٨٤ املحالة إليكم من إمارة املنطقة 
الرشقيَّة حول طلب خليفة عبد الرمحن 
أْن  يْبي السامح له بتوريد حلوم الضَّ صَ القُ
ومعهـا  أسرتاليا،  مـن  ـدةً  جممَّ طازجةً 
مذبوحـة  ا  أهنَّ ثبِتُ  تُ رسميَّـة  شهادات 
الرشيعـة  حسـب  مسلمـني  بأيـدي 

اإلسالميَّة.
وعليه، ونظراً ألمهيَّة هذا املوضوع، 
كاة  دين، وألنَّ الذَّ وخشية تساهل املُورِّ
اختـلَّ  لو  معروفـة،  أربعةٌ  رشوطٌ  هلا 
ا تكون  بيحة؛ ألهنَّ ِلَّ الذَّ طٌ مل حتَ ْ منها رشَ
فـي حكم املَيْتَة، وهذه الرشوط منها: 

ي؛  ي؛ وهو أهليَّة املُذكِّ ما يتعلَّق باملُذكِّ
بأن يكون عاقـالً، سواء كان كتابيا أو 
مـن  يشء  به  يقـم  لـم  ـداً  موحِّ مسلامً 
ة عن اإلسالم، كالتعلُّق  دَّ موجبات الرِّ
رافـات  علـى القبـور ونحوهـا، واخلـُ

الرشكيَّة، وأمور الوثنيَّة. 
كية؛ وهو  ومنها: ما يتعلَّق بصفة التَّذْ
طْع  بقَ رشعيَّة  ذكاةً  بيحة  الذَّ تُذكَّى  أن 
احلُلْقـوم واملَريء كام ذكـره الفقهـاء، 

ني. دَجَ واالحتياط قَطْع أحد الوَ
كية؛ وهو  ومنها: ما يتعلَّق بآلة التَّذْ
م،  الدَّ نهرُ  يَ دٍ  دَّ حَ بمُ بيحة  الذَّ ُتذكَّى  أن 

ر.  نٍّ وال ظُفْ ليس بسِ
رَ اسمَ اهللا عليها عند  كُ ذْ ومنها: أن يَ

بْح.  الذَّ
برشط  فليس  بْلة  القِ استقبالُ  ا  وأمَّ

نَّة. وال واجب، وإنَّام هو سُ
يبي  صَ ر هذا؛ فام دام خليفة القُ إذا تقرَّ
د من اللحوم إالَّ مـا  قد التزم بأالَّ يُورِّ
فينبغي  املطلوبة،  الرشوط  فيه  توفَّرت 
زم  ـد الالَّ ـذ التعهُّ إفهامـه بذلك، وأَخْ
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لها بنفسه،  رٍ ليتأمَّ وَ كِرَ عىل صُ عليه بام ذُ
ويُعطي منهـا وكالءه، ومـن سيتولَّـى 
ة يف تلك البلدان، وعليه أن  هذه املهمَّ
باإلثباتات  كِر  ذُ ما  تطبيق  عىل  ن  هِ يُربْ
الكافية من طريق املفتي الرشعي فـي 
فبواسطـة  وإالَّ   ، دَ جِ وُ إن  البالد  تلك 
كِر  ذُ ما  ق  حتقَّ فإذا  ة،  السعوديَّ فارة  السَّ
اللحـوم  بتوريـد  له  بالسامح  بأس  فال 
املذكورة، وإالَّ فال نسمح ألحدٍ يتَّخذ 
فتوانا وسيلةً ملقاصده ثمَّ يتهاون بيشء 
يتعنيَّ  األمانة  باب  من  وهذا  كِر،  ذُ ممَّا 
ذلك،  فـي  اهللا   وتقو مراعاهتـا  عليه 
بصورةٍ  كِر  ذُ ما  مراقبة  اجلميع  وعلـى 

الم.   ةٍ، واهللا املوفِّق، والسَّ ستمرِّ مُ
د بن إبراهيم   [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
  [(٢١٢/١٢-٢١٣)

  
السؤال: نجد لُـحوماً كثريةً ) ٥٦٣

غـري  بـالد  من  دةً  ستـورَ ومُ مذبوحـةً 
ر يف  إسالميَّة، هل نأْكُل منها، وال نفكِّ

كاة؟ عمليَّة الذَّ

اجلواب: إذا كانت اللحوم من بالد 
 -أهل الكتاب -وهم اليهود والنصار
لنا  أبـاح  تعالـى  اهللا  ألنَّ  بـأس؛  فال 
فـال  ذبائحهم،  هم:  وطعامُ هـم،  طعامَ
لَم ما يمنع  مانع أن نأْكُل منها إذا مل نَعْ

من ذلك.
أو  نْقاً  خَ ت  بِحَ ذُ ا  أهنَّ نا  لِمْ عَ إذا  ا  فأمَّ
ونحوها،  ق  باملَطارِ الرؤوس  يف  باً  ْ رضَ
عـاً بالكهربـاء،  ْ سات، أو رصَ أو املسدَّ
فال نأْكُل منها. وقد بلغني عن كثري من 
بَح عىل  عاة أنَّ كثرياً من املجازر تَذْ الدُّ
غري الطريقة الرشعيَّة فـي أمريكا وفـي 

ا. أوروبَّ
فإذا احتاط املؤمن ومل يأَكُل من هذه 
اللحـوم، كان ذلك أحسـن وأسلـم؛ 
عْ  الم: (دَ الة والسَّ لقول النبيِّ عليه الصَّ
)، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  يبُكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ مَ
ينِهِ  لِدِ أَ  َ تَربْ اسْ دِ  قَ فَ اتِ  بُهَ اَلشُّ اتَّقَى  نِ  (مَ

.( هِ ضِ رْ عِ وَ
رشابه  يف  حيتاط  أن  عليه  فاملؤمن 
من  حيا  احليوان   اشرت فإذا  وطعامه؛ 
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بنفسه،  وذبحها  الغنم  من  أو  الدجاج 
يكون ذلك أوىل وأحسن، أو اشرتاه من 
بْح عىل الطريقة  جزارين معروفني بالذَّ
الرشعيَّة، يكون هذا خرياً له، وأحوط 

له.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (١٦/٢٣)]    

  

ـم ) ٥٦٤ ـكـمُ لَـحْ السؤال: مـا حُ
بوحاً  جاج الذي يأيت من اخلارج مذْ الدَّ

اً؟ ربَّ صَ ومُ
الذي  جاج  الدَّ كان  إذا  اجلواب: 
بح يف اخلارج وغريه من اللحوم التي  ذْ يُ
د من بالد أهل الكتاب  رِ ة، يَ ربَّ صَ د مُ تَرِ
-وهم اليهود والنصار- فهو حالل؛
بنصِّ  لنا  لٌّ  حِ الكتاب  أهل  طعام  ألنَّ 
مه؛  رِّ لَم سببٌ حيُ عْ القرآن الكريم، ما مل يُ
ذُبح  أو  اهللا،  لغري  أُهلَّ  ا  ممـَّ كونه  مثل: 
ذلك  كان  إذا  ا  أمَّ الرأس،  قَطْع  بغري 
د من بالد املجوس أو الشيوعيِّني أو  رِ يَ
الوثنيِّني،  من  غريهم  أو  االشرتاكيِّني 

لُه. رامٌ ال جيوز أَكْ فهو حَ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (١٧/٢٣- ١٨)]    

  

أَكْـل ) ٥٦٥ ـكـمُ  حُ مـا  السـؤال: 
املُثلَّجـة  واألغنـام  واألبقـار  جـاج  الدَّ

دة من بالد الكفار؟ املُستورَ
من  املثلَّجة  اللحوم  هذه  اجلواب: 
أبقار وأغنام وغريها ال بأس أن تُؤكَل 
أهـل  بـالد  من  دة  ستـورَ مُ كانـت  إذا 
الكتاب، وهم اليهود والنصار؛ ألنَّ 
اهللا أحـلَّ لنا ذبائحهـم، فال بـأس أن 
دَ منهم، إالَّ إذا علمنا أنَّه  نأْكُل ما استُورِ
أنَّ  علمنا  فإذا  الرشيعة،  غري  عىل  بِح  ذُ
ت عىل غري الرشيعة،  بِحَ بيحة ذُ هذه الذَّ
دة من الرشكـة الفالنيَّـة  ستورَ ا مُ أو أهنَّ
عْق  بَح علـى غري الرشيعة بالصَّ التي تَذْ
أو غريه من أنواع اخلَنْق أو غري ذلك، 
وقـد  نعلم،  ال  نا  مْ دُ ما  ـا  أمَّ ل،  نأْكُ فال 
د من بالد فرنسا، أو أمريكا، أو  استُورِ
 ،انجلرتا، أو غريها من دول النَّصار
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من  يكون  ما  وهكذا  علينا،  حرج  فال 
بالد اليهود لو كان بيننا وبينهم اتِّصال 

م من أهل الكتاب. فإهنَّ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]    

  

ـكمُ أَكْـل ) ٥٦٦ السؤال: [مـا] حُ
اللَّحم الوارد من اخلارج؟

التساؤل  كثر  سؤال  هذا  اجلواب: 
فيه وعمَّت البَلْو به، وحكمـه يتبنيَّ 

بتحرير ثالثة مقامات:
لُّ ذبيحة أهل الكتاب ل: حِ املقام األوَّ

.وهم اليهود والنصار
ِلُّ  ه من حتَ بَحَ املقام الثاين: إجراء ما ذَ

. لِّ ذبيحته عىل أصل احلِ
املقام الثالث: احلكم عىل هذا اللحم

ِلُّ ذبيحته. نْ حتَ بْح مَ نْ ذَ الوارد بأنَّه مِ
أهل  ذبيحة  فإنَّ  األول:  املقام  ا  فأمَّ
الكتاب (اليهود والنصار) حاللٌ دلَّ 
واإلجـامع؛  نَّة  والسُّ لِّها  الكتاب  عىل حِ

مج  حج    ﴿ تعالـى:  فقوله  الكتاب  ا  أمَّ

مس   خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح 
حص خص مص جض﴾ [املائـدة: ٥]. قـال 
طعامهم  عنهام:  اهللا  ريض  عبَّاس  ابن 
وسعيد  جماهد  قال  وكذلك  ذبائحهم. 
النخعي.  وإبراهيم  واحلسن  بَري  جُ ابن 
بطعامهم  املراد  يكون  أن  يمكن  وال 
ر واحلَبُّ ونحومها فقط؛ ألنَّ قوله:  التَّمْ
 ، (طعام الذين أوتوا الكتاب) لفظ عامٌّ
بِّ ونحوهـام  ـر واحلـَ فتخصيصه بالتَّمْ
وألنَّ  دليل،  بال  الظاهر  عن  خروجٌ 
ر ونحوه من الطعام حاللٌ لنا من  التَّمْ
ِلَت اآلية  أهل الكتاب وغريهم، فلو محُ
عليه مل يكن لتخصيصه بأهل الكتاب 

فائدة.
صحيح  يف  ثبت  فقد  نَّة؛  السُّ ا  وأمَّ
مس لم (ص١٤ ج٧، ط صبيـح) عـن 
ةً  أَ رَ أنس بن مالك ريض اهللا عنه (أَنَّ امْ
 ، ـةٍ ومَ مُ سْ مَ اةٍ  بِشَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولَ  سُ رَ أَتَتْ 
اهللاِ  ولِ  سُ رَ إِىلَ  ا  َ هبِ ـيءَ  فَجِ ا،  نْهَ مِ لَ  أَكَ وَ
دْتُ  أَرَ  : الَتْ قَ فَ  ، لِكَ ذَ نْ  عَ أَلَ  سَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ىلَ  لِّطَكِ عَ انَ اهللاُ لِيُسَ ا كَ : مَ الَ قَ . فَ تْلَكَ قَ
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). ويف (مسند اإلمام أحـمد) عن  لِكَ ذَ
ولَ اهللاِ  سُ ا رَ عَ ُودِيا دَ : (أَنَّ هيَ أنس أيضاً
 ، ةٍ نِخَ سَ الَـةٍ  إِهَ وَ عِريٍ  شَ بْزِ  خُ إِلَـى  ملسو هيلع هللا ىلص 
نِخة: مـا أُذيب  )، واإلهالة السَّ ـهُ ابَ أَجَ فَ

ت رائحته. يَة وتغريَّ م واألَلْ حْ من الشَّ
 ويف (صحي ح البخاري) عن عبد اهللا 
ـنَّا  قـال: (كُ عنه  اهللا  ريض  ـل  فَّ غَ مُ ابن 
انٌ  إِنْسَ ى  مَ ـرَ فَ  َ يْـربَ خَ ـرَ  قَصْ يـنَ  ِ َارصِ حمُ
هُ  ـذَ آلخُ تُ  وْ نَزَ فَ ـمٌ  حْ شَ فِيـهِ  ابٍ  رَ بِجِ
يَيْـتُ  تَحْ فَ اسْ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا النَّبـِ ـإِذَ فَ ـتُّ  الْتَفَ فَ
). وفـي روايـةٍ ملسلم عنـه قـال:  هُ نـْ مِ
 ، َ يْربَ خَ مَ  وْ يَ مٍ  حْ شَ نْ  مِ ا  ابً رَ جِ بْتُ  (أَصَ
ا  دً مَ أَحَ طِي الْيَوْ : الَ أُعْ لْتُ قُ ، فَ تُهُ مْ الْتَزَ فَ
اهللاِ  ولُ  سُ رَ ا  إِذَ فَ تُّ  الْتَفَ فَ يْئًا.  شَ ا  ذَ هَ نْ  مِ
). فهذا فِعْل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بْتَسامً ملسو هيلع هللا ىلص مُ

لِّ ذبائح أهل الكتاب. وإقراره يف حِ
إجـامع  حكى  فقد  اإلجـامع؛  ا  وأمَّ
لِّ ذبائح أهل الكتاب  املسلمني عىل حِ
منهم:  لْـم؛  العِ أهـل  من  واحد  غـري 
ط،  ج٨  (ص٥٦٧  املغني  صاحب 
ابن  اإلسالم  شيخ  ومنهم  املنار)،  دار 

مـن  مـج٣٥  (ص٢٣٢  قـال  تيميـة؛ 
جمموع الفتاو البن قاسـم): «ومـن 
لَّ ذبائحهم ونسائهم ثبت  املعلوم أنَّ حِ
ة واإلجـامع»، وقال:  نـَّ بالكتـاب والسُّ
 ٍ رصْ ٍ ومِ رصْ لِّ عَ «ما زال املسلمون يف كُ
يأكلون ذبائحهم، فمـن خالـف ذلك 

فقد أنكر إجـامع املسلمني» ا.هـ. 
ونقل اإلجـامع أيضاً ابن كثري فـي 
مع  املطبوع  ج٣   - (ص٧٨  تفسريه 

تفسري البغوي).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً 
(ص٢٢٣ -٢٢٤ من املجلَّد السابق): 
كـون  أنَّ  به  املقطـوع  الصـواب  «بـل 
كمٌ  ل كتابيا أو غري كتابـيٍّ هو حُ جُ الرَّ
يَّن  لَّ من تَدَ بِه، وكُ مستقلٌّ بنفسه ال بِنَسَ
سواء  منهم؛  فهو  الكتاب  أهل  بدين 
ه داخالً يف دينهم أو مل  دُّ كان أبوه أو جَ
خ  يدخل، وسواء كان دخوله قبل النَّسْ
والتبديل أو بعد ذلك، وهـذا مذهـب 
ومالك،  حنيفة،  كأيب  لامء؛  العُ مجهور 
واملنصوص الرصيح عن أحـمد، وإن 
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 ، كان بني أصحابه يف ذلك نزاعٌ معروفٌ
وهذا القول هـو الثابت عن الصحابـة 
ريض اهللا عنهم، وال أعلم يف ذلك بني 
الصحابة نزاعاً، وقد ذكر الطحاوي أنَّ 
هذا إمجاع قديم» ا.هـ كالمه رمحه اهللا.

لُّ  ل؛ وهو حِ د املقام األوَّ دَّ وهبذا حتَ
 (اليهود والنصار) ذبيحة أهل الكتاب

نَّة واإلمجاع.  بالكتاب والسُّ
ا غريهم من املجوس واملرشكني  فأمَّ
ِـلُّ  ـار فـال حتَ وسـائـر أصنـاف الكـفَّ

مخ   ﴿ تعاىل:  قوله  ملفهوم  ذبيحتهم؛ 
٥]؛  [املـائـدة:   ﴾ حص  مس   خس  حس  جس 
ال  الكتاب  أهل  غري  أنَّ  مفهومها  فإنَّ 
وألنَّ  ذبائحهم.  أي  طعامهم؛  لنا  ِلُّ  حيَ
فتحـوا  ملَّـا  عنهم  اهللا  ريض  الصحابـة 
املجوس.  ذبائح  عن  امتنعوا  األمصار 
وقـال فـي املغني (ص٥٧٠ من اجلزء 
لْم عىل حتريم  السابق): «أمجع أهل العِ
صيد املجويس وذبيحته، إالَّ ما ال ذكاة 
ك واجلَراد». وقال: «وأبو ثور  مَ له كالسَّ
قول  وهذا  وذبيحته...،  صيده  أباح 

خيالف اإلمجاع، فال عربة به»، ثمَّ نقل 
قال  أحداً  أعلم  قال: «ال  أنَّه  أمحد  عن 
بخالفـه -أي: بخـالف حتريـم صيـد 
يكـون  أن  إالَّ  وذبيحتـه-  املجـويس 

صاحب بدعة» أ.هـ.
ة بَدَ ار من عَ قال: «وحكم سائر الكفَّ
األوثـان، والزنادقـة وغريهـم حكـم
املجوس يف حتريم ذبائحهم وصيدهم».
ك مَ كاة؛ كالسَّ لِّه الذَّ لكن ما ال يشرتط حلِ
واجلَراد؛ فهو حاللٌ من املسلمني وأهل

الكتاب وغريهم.
ِلُّ  نْ حتَ ه مَ بَحَ املقام الثاين: إجراء ما ذَ

: لِّ ذبيحتُه عىل أصل احلِ
وهذا املقام له ثالث حاالت:

ه كان  بْحَ ل: أن نعلم أنَّ ذَ احلال األوَّ
ه  بْحُ عىل الطريقة اإلسالميَّة بأن يكون ذَ
ر  نْهِ بْح وهو احلَلْق، وأن يُ فـي حملِّ الذَّ
وأن  ر،  والظُّفْ ظْم  العَ غري  د  حدَّ بمُ م  الدَّ
ابح عند  ر اسمَ اهللا عليه؛ فيقول الذَّ كُ ذْ يَ
بْـح: «بسم اهللا»، ففي هـذه احلـال  الذَّ
بْحٌ وقع  ؛ ألنَّه ذَ املذبوح حاللٌ بال شكٍّ
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لَّ النبيُّ  لِه عىل الطريقة التي أَحَ من أَهْ
ا  (مَ ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  حيث  هبا؛  املذبوح  ملسو هيلع هللا ىلص 
لُوا،  كُ ، فَ يْهِ لَ مُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ َرَ الدَّ أَهنْ
نْ  عَ مْ  ثُكُ دِّ أُحَ سَ وَ  ، رَ الظُّفُ وَ نَّ  السِّ لَيْسَ 
رُ  الظُّـفُ ـا  أَمَّ وَ  ، عَظْمٌ فَ نُّ  السِّ ـا  أَمَّ ؛  لِكَ ذَ
) رواه اجلمـاعة واللفظ  ةِ بَشَ  احلَ دَ مُ فَ
نِّ  السِّ  َ ريْ (غَ له:  رواية  ويف  للبخاري، 
  دَ رَ مُ الظُّفْ ، وَ ظْمٌ نَّ عَ إِنَّ السِّ ، فَ رِ الظُّفْ وَ

ةِ). بَشَ احلَ
ه كان علـى  بْحَ لْم بأنَّ ذَ وطريق العِ
ه،  بْحَ ذَ نشاهد  أن  اإلسالميَّة:  الطريقة 

ه. ربَ لْم بخَ أو خيربنا عنه من حيصل العِ
ه عىل  بْحَ احلال الثانية: أن نعلم أنَّ ذَ
تَل  قْ يُ أن  مثل  اإلسالميَّة؛  الطريقة  غري 
أو  م،  دْ بالصَّ أو  ق،  عْ بالصَّ أو  باخلَنْق، 
من  بَح  ذْ يُ أو  ونحوه،  الرأس  ب  ْ برضَ
هذه  ففي  عليه،  اهللا  اسمُ  ر  كَ ذْ يُ أن  غري 
لقوله  ؛  كٍّ شَ بال  رامٌ  حَ املذبوح  احلال 

ىل يل جم  مل  تـعـالـى:  ﴿خل 
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم 
جه   ين  ىن  من  خن 

مه ىه يه جي حي خي مي ىي﴾ 
[املائدة: ٣]، وقوله تعاىل:  ﴿رت زت 
 ﴾ نث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت 
[األنعـام: ١٢١]، وملفهوم مـا سبق مـن 
مُ اهللاِ  كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ َرَ الدَّ ا أَهنْ قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ

لُوا). كُ ، فَ يْهِ لَ عَ
غري  علـى  بِح  ذُ بأنَّه  لْم  العِ وطريق 
بْحه، أو  الطريقة اإلسالميَّة أن نشاهد ذَ

ه. ربَ لْم بخَ خيربنا عنه من حيصل العِ
بْح وقع،  احلال الثالثة: أن نعلم أنَّ الذَّ
ولكن نجهل كيف وقع؛ بأن يأتينا ممَّن 
مقطوعة  ذبيحةٌ  أو  حلمٌ  ذبيحتهم  ِلُّ  حتَ
الرأس، وال نعلم عىل أيِّ صفةٍ ذَبَحوها، 
وا اهللا عليها أم ال؛ ففي هذه  مُّ وال هل سَ
دُّد ، ولكنَّ  رَ كٍّ وتَ احلال املذبوح حملُّ شَ
النصوص الواردة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص تقتيض 
لَّه، وأنَّه ال جيب السؤال؛ تيسرياً عىل  حِ
؛ فقد سبق  لِّ العباد، وبناءً عىل أصل احلِ
ا  َ اةِ الَّتِي أَتَتْ هبِ نَ الشَّ لَ مِ  (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَكَ
ُودِيٍّ  ةَ هيَ وَ ابَ دَعْ )، وأنَّه (أَجَ ة ُ ودِيَّ إِلَيْهِ اليَهُ
)، ويف كلتا  ةٍ نِخَ الَةٍ سَ إِهَ عِريٍ وَ بْزِ شَ ىلَ خُ عَ
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كيفيَّة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  يسأل  مل  القضيَّتني 
بْح، وال هل ذُكِرَ اسمُ اهللا عليه أم ال؟  الذَّ
ويف (صحيح البخاري) عن عائشة 
لِلنَّبِيِّ  الُوا  قَ ا  مً وْ قَ (أَنَّ  عنها :  اهللا  ريض 
ي:  رِ ، الَ نَـدْ مٍ ا بِلَحَ نَ ا أَتَوْ مً ـوْ ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ قَ
 : الَ قَ فَ الَ؟  أَمْ  يْهِ  لَ عَ اهللاِ  مَ  اسْ وا  رُ كَ أَذَ
انُوا  كَ : وَ الَتْ . قَ لُوهُ كُ تُمْ وَ نْ يْهِ أَ لَ وا عَ مُّ سَ
لَّ النبيُّ )؛ فقد أحَ رِ فْ دٍ بِالكُ هْ ي عَ يثـِ دِ حَ

فـي  الشكِّ  مع  اللحـم  هذا  أَكْل  ملسو هيلع هللا ىلص   
لِّه،  حلِ ط  ْ رشَ وهو  عليه،  اهللا  اسم  ر  ذِكْ
؛ وهي كوهنم  وقرينـة الشكِّ موجـودةٌ
أنَّ  جيهلون  فقد  ر،  فْ بالكُ عهدٍ  حديثي 
ب نشأهتم يف  رْ ؛ لقُ لِّ ط للحِ ْ التَّسمية رشَ
اإلسالم، وإحاللُ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لذلك مع 
لِّ -وهـي  ط احلِ ْ الشكِّ فـي وجود رشَ
التَّسمية-، وقيام قرينة عىل هذا الشكِّ 
بالكفر-  عهد  حديثي  كوهنم  -وهي 
ِلُّ  حتَ ـنْ  مَ ه  بَحَ ذَ ما  إجراء  علـى  دليلٌ 
؛ ألنَّ األصل  لِّ ذبيحتُه علـى أصل احلِ
فات الواقعـة من  فـي األفعال والترصُّ
ة؛ قال فـي (املنتقى) -بعد  أهلها الصحَّ

أن ذكر حديث عائشة السابق-: «وهو 
واألفعال  فات  (الترصُّ أنَّ  علـى  دليل 
المة إىل  ة والسَّ ل علـى حال الصحَّ مَ حتُ

أن يقوم دليل الفساد)» ا.هـ.
أو  اليهـود  ـه  بَحَ ذَ ا  ممـَّ إلينا  دُ  رِ يَ وما 
وقـع  كيف  لَ  هِ جُ ا  ممـَّ غالبه   النَّصار
ه؛ فيكون حترير املقام فيه: إجراؤه  بْحُ ذَ
، وعدم وجوب السؤال  لِّ عىل أصل احلِ

عنه.
املقام الثالث: احلكم عىل هذا الوارد

ِلُّ ذبيحتُه. بْح من حتَ نْ ذَ بأنَّه مِ
. وهذا املقام له ثالث حاالت أيضاً
ه  بَحَ احلال األوىل: أن نعلم أنَّ من ذَ
وأهل  املسلمـون،  وهم  ذبيحتُه؛  حتِـلُّ 
الكتاب (اليهود والنصار)؛ ففي هذه 
؛ لوقوع  احلال املذبوح حاللٌ بال شكٍّ
لْم  بْح الرشعي من أهله، وطريق العِ الذَّ
ابح املعلومة حاله،  بذلك أن نشاهد الذَّ
ه، أو  ربَ لْم بخَ أو خيربنا به من حيصل العِ
يكون مذبوحاً يف حملٍّ ليس فيه إالَّ من 

حتِلُّ ذبيحتُه. 
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ه  بَحَ احلال الثانية: أن نعلم أنَّ من ذَ
ال حتِـلُّ ذبيحتُـه؛ كاملجـوس، وسائـر 
هذه  ففي  الكتـاب؛  أهـل  غري  ار  الكفَّ
؛ لوقوع  رامٌ بال شكٍّ احلـال املذبوح حَ
لْـم  بْح من غـري أهلـه، وطريـق العِ الذَّ
ابح املعلومة حاله،  بذلك أن نشاهد الذَّ
ه، أو  ربَ لْم بخَ أو خيربنا به من حيصل العِ
يكون مذبوحاً يف حملٍّ ليس فيه من حتل 

ذبيحتُه.
ذابحه  هل  نعلم  أالَّ  الثالثة:  احلال 
هـو  وهـذا  ال؟  أو  ذبيحتـه  حتِـلُّ  ممَّن 
الغالب علـى اللحم الوارد من اخلارج 
ِلُّ األَكْل  فاألصل هنا التحريم، فال حيَ
بْح  الذَّ هذا  صدور  نعلم  ال  ألنَّنا  منه؛ 

من أهله.
وال يناقض هذا ما سبق فـي احلال 
حكمنا  حيث  الثانـي  املقام  من  الثالثة 
هنـاك  ألنَّنا  ؛  الشكِّ مع  ـلِّ  باحلِ هناك 
نا  كْ كَ علمنا بصدور الفعل من أهله وشَ
ط حلِّه، والظاهر صدوره عىل  ْ فـي رشَ
المة حتَّى يوجد ما  ة والسَّ وجه الصحَّ

نا مل نعلم  ينايف ذلك، بخالف ما هنا؛ فإنَّ
ـل مـن أهلـه، واألصـل  عْ صـدور الفِ
ح  ت قرائن ترجِّ دَ جِ التحريم، لكن إن وُ

ل هبا. مِ لَّه عُ حِ
فمن القرائن:

دُه مسلامً ظاهره  ورِّ : أن يكون مُ الً أوَّ
العدالة ويقول: إنَّه مذبوح عىل الطريقة 
ألنَّ  هنا؛  لِّ  باحلِ م  فيُحكَ اإلسالميَّة؛ 
د  حال املسلم الظاهر العدالة متنع أن يُورِّ
عي  يدَّ مَّ  ثُ عليهم  مُ  رُ حيَ ما  املسلمني  إىل 

أنَّه مذبوح عىل الطريقة اإلسالميَّة.
دَ من بالد أكثرُ أهلِها ممَّن  رِ : أن يَ ثانياً
لِّ  ـمُ ظاهـراً بحِ حتِـلُّ ذبيحتهم؛ فيُحكَ
أنَّ  علَمَ  يُ أن  إالَّ  لألكثر،  تبعاً  بيحة  الذَّ
فال  ذبيحتُه،  حتِلُّ  ال  ممَّن  بْح  للذَّ املتويلِّ 
معارض  لوجود  ؛  لِّ باحلِ حينئذٍ  م  كَ حيُ

يمنع احلكم بالظاهر.
ِلُّ  قال يف (املنتهى) و(رشحه): «وحيَ
بْح  ذَ ِلُّ  حيَ بمحلٍّ  منبوذٌ  مذبوحٌ  حيوانٌ 
أكثر أهله؛ بأنْ كان أكثرهـم مسلمـني 
ذابح»  تسمية  لَت  هِ جُ ولو  كتابيِّني،  أو 



١٩٩

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

ا.هـ.
مبنيا  احلال  هذا  يف  لُّ  احلِ كان  وإذا 
تكون  أن  ا  إمَّ فالقرائن  القرائن؛  عىل 
أن  ا  وإمَّ  ، لِّ باحلِ القول    وَ فيَقْ ة؛  قويَّ
 ، لِّ عُف القول باحلِ ؛ فيَضْ تكون ضعيفةً
ا أن تكون بني ذلك؛ فيكون احلكم  وإمَّ

لِّ والتحريم. دا بني احلِ دِّ رتَ مُ
سبيل  سلـوك  حينئذٍ  ينبغي  والذي 
لِّه؛  حِ يف  كُّ  يُشَ ما  واجتناب  االحتياط 
ا  مَ إِىلَ  يبُكَ  رِ يَ ا  مَ عْ  ملسو هيلع هللا ىلص : (دَ النبيِّ  لقول 
 ٌ بَـنيِّ لُ  الَ (احلَ ملسو هيلع هللا ىلص :  وقوله   ،( يبُكَ رِ يَ الَ 
اتٌ  تَبِهَ شْ مُ أُمُورٌ  امَ  يْنَهُ بَ وَ  ، ٌ بَـنيِّ امُ  رَ احلَ وَ
نِ اتَّقَى  مَ ، فَ نَ اَلنَّاسِ ثِريٌ مِ نَّ كَ هُ لَمُ عْ الَ يَ
هِ،  ضِ رْ عِ وَ ينِهِ  لِدِ أَ  َ تَربْ اسْ دِ  قَ فَ اتِ  بُهَ اَلشُّ
؛  امِ رَ اَحلَ يفِ  عَ  قَ وَ اتِ  بُهَ اَلشُّ يفِ  عَ  قَ وَ نْ  مَ وَ
ـكُ  ى، يُوشِ مَ ِ لَ اَحلْ ـوْ ى حَ عَ رْ اعِي يَ الرَّ كَ
أَ  َ رتَ اجْ نِ  مَ (وَ رواية:   ويف   ،( فِيهِ عَ  قَ يَ أَنْ 
أَنْ  كَ  شَ أَوْ مِ  ثْ اإلِ نَ  مِ فِيهِ  كُّ  يَشُ ا  مَ ىلَ  عَ
) متَّفـق عليـه، واهللا  تَبَـانَ ا اسْ اقِـعَ مَ وَ يُ
د وعىل  املوفِّق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ
إلـى  الفقري  ه  رَ هَ مَ أمجعني.  وصحبه  آله 

د صالح العثيمني. اهللا: حممَّ
[أبحاث هيئة كبار العلامء (٦٧٨/٢- ٦٨٤)]    

  

دة ) ٥٦٧ السؤال: اللُّحوم املُستـورَ
هوننـا بخصوصهـا شيـخ  كيـف توجِّ

عبد العزيز؟ 
دة إن كانت اجلواب: اللحوم املُستورَ

من بالد املجوس الوثنيِّني، أو من بالد 
الشيوعيِّني، أو البوذيِّني أو أشباههم من 
؛ ألنَّ ذبيحتهـم  ِـلُّ ـرة، هذه ال حتَ فَ الكَ
 ا إذا كانت من بالد النصار ، أمَّ حرامٌ
لنا  أبـاح  اهللا  ألنَّ  ؛  ِـلُّ حتَ ا  فإهنَّ واليهود 
أنَّ  بسبب  لكـن  وذبائحهم،  طعامهم 
ا وأمريكا  كثرياً من املجازر فـي أوروبَّ
وربـام  الرشعـي،  بْـح  بالذَّ ـون  هيتمُّ ال 
عْق أو  ع أو بالصَّ ْ وا باخلَنْق أو بالرصَّ بَحُ ذَ
اإلنسان  عىل  يوجب  فهذا  ذلك،  بغري 
ذ احلَيْطَة، فإذا تيرسَّ له أن  التوقُّف وأَخْ
بْح الرشعي، أو  يستغني عن ذلك بالذَّ
بَـح  بالتامس املجـازر املعروفـة التي تَذْ
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بْحـاً رشعيا ويكتفـي هبـا، هـذا هـو  ذَ
عْ  الذي ينبغي له، عمالً بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (دَ
)، ونحـو  يبُـكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِلَـى مَ رِ ا يَ مَ
أَ  َ تَربْ ، اسْ اتِ بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
ةُ  بيحَ ذَ م  رُ ْ حتَ ال  لكن   ،( هِ ضِ رْ عِ وَ ينِهِ  لِدِ
ألنَّ  شيئاً؛  يعلم  لـم  إذا  الكتاب  أهل 
لُّها، لكـن من بـاب احلَيْطة؛  األصل حِ
لوجود املجازر الكثرية التي ال تبالـي 
بْح الرشعي، إذا احتاط فـي ذلك  بالذَّ
بَح  واشرت من املجازر املعروفة، أو ذَ
عمالً  األحوط،  هو  هذا  يكون  لنفسه 
ا  يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ م: (دَ باحلديث املُتقدِّ

 .( يبُكَ رِ الَ يَ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]    

  

ـكـمُ ذبائـح ) ٥٦٨ السؤال: مـا حُ
أهل الكتاب من اليهود والنصار وما 
مع  مطاعمهم  فـي  طعام  من  مونه  قدِّ يُ

عدم العِلْم بالتَّسمية عليها؟

جائـزة  الكتابيِّني  ذبائـح  اجلواب: 
املقبولـة  بالطريقـة  يَت  كِّ ذُ إذا  رشعاً 
ر اسمُ اهللا عليها.                                                      كَ ذْ رشعاً، ولو مل يُ
[جملة املجمع الفقهي- ع ٣، ج ٣/(ص١٠٨٧)]    

* وانظر: فتو رقم (٣٥٣، ٥٤٣) 
  

مَِّة على َأْنُفِسِهْم ُمُه َأْهُل الذِّ َأْكُل ما ُيِحرِّ

السؤال: [هـل جيوزُ أَكْل ما ) ٥٦٩
هم؟] ة عىل أنفسِ مه أهلُ الذمَّ رِّ حيُ

فـي  مالكٍ  قـولُ  اختلف  اجلواب: 
عىل  ة  مَّ الذِّ أهل  ه  مُ رِّ حيُ فيام  نة)  (املدوَّ
لَهـا  أَكْ فأجاز  ئـة؛  الرِّ كحال  أنفسهم؛ 
اختُلف  ولذلك   ،أخر ها  هَ رِ وكَ ة،  رَّ مَ
م  رَّ مة عليهم، أو ما حَ حوم املُحرَّ يف الشُّ
ر، أو  اهللا عليهم يف دينهم؛ مثل ذي الظُّفُ
ما ذبحوه ألعيادهم أو كنائسهم، وعىل 

دََّّ من البيان.  القول باجلواز فال بُ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٩٠)]
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َمِة املُْؤَتَمِر  َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اإلْسَالِميِّ ملَُنظَّ
َباِئِح  ة بَشْأِن الذَّ اإلْسالِميِّ ِجبدَّ

جيـوز للمسلمـني الزائريـن ) ٥٧٠
لبالدٍ غري إسالميَّةٍ أو املقيمني فيها أن 
هـو  ما  الكتاب  أهل  ذبائح  من  يأكلوا 
ها ممَّا  لُوِّ د من خُ مباح رشعاً، بعد التأكُّ
ثبت  إذا  إالَّ  مـات،  املُحرَّ من  الطهـا  خيُ

 . كَّ تذكيةً رشعيَّةً ا مل تُذَ لدهيم أهنَّ
كان  إذا  التاسـع:  البند  فـي  وجاء 
اهنا  استرياد اللحوم من بالد غالبيَّة سكَّ
بَح حيواناهتا يف  من أهل الكتاب، وتُذْ
كية  املجازر احلديثة بمراعاة رشوط التَّذْ
الرشعيَّـة، فهي حلـوم حـالل؛ لقولـه 
تعاىل: ﴿مخ جس حس خس مس  حص ﴾ 
[املائدة : ٥] واللحوم املستوردة من بالد 
اهنا من غـري أهـل الكتاب  غالبيَّة سكَّ
مة؛ لغلبة الظنِّ بأنَّ إزهاق روحها  رَّ حمُ
متَّت  إذا  إالَّ  تذكيته؛  ِلُّ  حتَ ال  ممَّن  وقع 
تذكيتهـا تذكيةً رشعيَّـة حتـت إرشاف 
ـي  املُذكِّ وكان  معتمدةٍ،  إسالميَّةٍ  هيئةٍ 

مسلامً أو كتابيا. 
[جملة املجمع الفقهي (٥٩٦/١٠)] 

  
ْرِعيِّ  َقَراُر اَملْجِلِس اُألوُروبِّيِّ َعِن اُحلْكم الشَّ

َجاِج املَْعُروَضِة  يف ُلُحوم اَألْنَعاِم َوالدَّ
يف اَألْسَواِق َواَملَطاِعِم اُألوُروبِّيَِّة

باستفاضة ) ٥٧١ املجلـس  ناقـش 
أثـار  الذي  اهلامَّ  املوضوع  هـذا  ة  تامَّ
 كثرياً من اجلدل واخلالف حول مد
ص  رْ حِ رضورة  إىل  ل  وتوصَّ رشعيَّته، 
كية  املسلمني عىل االلتزام برشوط التَّذْ
كام جـاءت هبـا الرشيعـة اإلسالميَّـة، 
إرضاءً للربِّ سبحانه، وحمافظة علـى 
من  له  ض  تتعرَّ ممَّا  ينيَّة  الدِّ شخصيتهم 
ناً ألنفسهم مـن تنـاول  وْ أخطار، وصَ

مات. املُحرَّ
بْح املُتَّبَعة  وبعد استعراض طرائق الذَّ
خمالفات  من  منها  الكثري  يتضمنه  وما 
رشعيَّة تؤدِّي إىل موت عددٍ غري قليل 
فقد  جاج،  الدَّ سيَّام  ال  احليوانـات،  من 
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ر املجلس عدم جـواز تنـاول حلـوم  قرَّ
جـاج واألبقـار، بخـالف األغنـام  الدَّ
ها  بْحِ والعُجول الصغرية؛ فإنَّ طريقة ذَ
كاة الرشعيَّة يف  ال تتناىف مع رشوط الذَّ

بعض البلدان. 
ـذ  تِّخِ ـي املجلـس أن يَ هـذا؛ ويُوصِ
ة  املسلمون يف ديار الغرب مذابح خاصَّ
وحيافظوا  ضامئرهم،  ترتاح  حتَّى  هبم؛ 
ينيَّـة واحلضاريَّة.  علـى شخصيَّتهم الدِّ
إلـى  الغربيَّـة  ول  الدُّ املجلس  ويدعـو 
ينيَّـة  االعـرتاف باخلـصـوصيَّـات الـدِّ
بْح  الذَّ من  متكينهم  ومنها  للمسلمني؛ 
أسـوةً  اإلسـالميَّـة  الرشيعـة  حسـب 
 ينيَّة األخر بغريهم مـن اجلامعات الدِّ
اإلسالميَّـة  ول  الدُّ يدعو  كام  كاليهود. 
إىل استرياد اللُّحوم احلالل التي ختضع 
ملراقبةٍ رشعيَّة من قِبَلَ املراكز اإلسالميَّة 

املوثوق هبا يف ديار الغرب. 
[موقع املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث]
[قرار (رقم ٣/٢)]



ثالثًا: ذبائح غري أهل الكتاب:

َذبيَحُة اُملرَتدِّ 

ل ) ٥٧٢ جُ : أرأيتَ الرَّ السؤال: قلتُ
ة أو النَّرصانيَّة،  رتدُّ إىل اليهوديَّ املسلم يَ

؟ ِلُّ ذبيحتُه يف قول مالكٍ أحتَ
اجلواب: قال: ال.

  [(٥٤٥/١) نة الكرب [املدوّ

  

َذِبيَحُة ُغالٍم َأَحُد َأَبَوْيِه َمُجوِسيٌّ 

َواآلَخُر َنْصَراِنيٌّ

: أرأيتَ الغُالمَ) ٥٧٣  السؤال: قلتُ
مها  أحدُ ة؛  مَّ الذِّ أهل  من  أبواه  كان  إذا 
لُ ذبيحتُه  ، أتُؤكَ جمويسٌّ واآلخر نرصاينٌّ

ه أم ال؟ يْدُ وصَ
: الولد تبعٌ لألب  اجلواب: قال مالكٌ
ة؛ فأر الوالد إذا كان نرصانيا  يَّ يف احلُرِّ
ه إالَّ  لُ صيدُ أن تُؤكَل ذبيحتُه، وال يُؤكَ
س وتركه علـى ذلك،  َجَّ أن يكون قد متَ
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لُ ذبيحتُه. فال تُؤكَ
   [(٥٣٦/١) نة الكرب [املدوّ

  

َذِبيَحُة اَملُجوِسيُِّ

عـن ) ٥٧٤ أبـي  سألـتُ  السؤال: 
؟ ويسِّ ذبيحـة املجُ

م ذبيحة. ـهُ اجلواب: ال تُؤكل لَ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا 
[(٨٦٧/٣-٨٦٨)

  

يقول ) ٥٧٥ أيب  سمعت  السؤال: 
وس: ال تُؤكَل هلم ذبيحة،  يف ذبائح املجُ

وال تُنكَح هلم امرأةٌ حتَّى يُسلموا.
ِمْ  نُّوا هبِ : (سُ رَ مَ قلتُ ألبـي: قول عُ

.( لِ الكِتَابِ نَّةَ أَهْ سُ
هَ  رِ ، وكَ ةِ يَ زْ اجلواب: إنَّام ذلك يف اجلِ
تَّةٌ من أصحاب رسول اهللا هم سِ ذبائِحَ
وعن  مسعود،  وابن  عبَّاس،  ابن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ، عيلٍّ وعن   ، اخلَطْميِّ يزيد  بن  اهللا  عبد 

ة،  زَ رْ بَ أبـي  وعن  اهللا،  عبد  بن  وجابر 
د عن النَّبيِّ مَّ ن بن حمُ ي عن احلَسَ وِ ورُ

.( ةٌ بِيحَ مْ ذَ لُ لَـهُ كَ وس: (الَ تُؤْ ملسو هيلع هللا ىلص يف املجُ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا 
[(٨٦٨/٣-٨٧٠)

* وانظر: فتو رقم (٥٥٣)
  

َأْكُل َطَعاِم الُكفَّاِر

ـلِ طعـامِ ) ٥٧٦ كـمُ أَكْ السؤال: حُ
؟ ارِ فَّ الكُ

 ، كِرَ ذُ كام  األمر  كان  إذا  اجلواب: 
لامء من احلنفيَّة يف  ح به العُ والذي رصَّ
ار  فَّ الكُ طعام  لُ  أَكْ حيِلُّ  [أنَّه]  كتبهم، 
ِـلُّ  حيَ فال  ذبائحهم،  بخالف  طلَقاً،  مُ
اهللا  اسم  كِرَ  ذُ إنْ  كتابـيٍّ  من  إالَّ  لُها  أَكْ
كِرَ مع اسم اهللا املسيحُ  عليها؛ ألنَّه لو ذُ
، واهللا سبحانه أعلم.  ِلُّ ، فال حيَ يرٌ زَ أو عُ
[فتاو علامء األحساء (٥٨٥/٢)]
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َذَباِئُح الَوَثِنيَِّني َواملُْلِحِديَن

السؤال: إنَّني طالبٌ صومايلٌّ) ٥٧٧
أدرس فـي الصني، وأواجه صعوبات 
ة، واللُّحوم بصفة  كثرية يف الطعام عامَّ

ة، واملشاكل هي:  خاصَّ
للصني  جميئي  قبل  أسمع  إنَّني   -١
دون  املُلْحِ هـا  بَحَ ذَ التي  احليوانـات  أنَّ 
للمسلم  جيوزُ  ال  قتلوها   باألحر أو 
لُها، وعندنا يف اجلامعة مطعمٌ صغريٌ  أَكْ
للمسلمني وتوجد فيه حلوم، غري أنَّني 
علـى  مذبوحة  ا  أهنَّ يقني  علـى  لست 
الطريقة اإلسالميَّة ومتشكِّك يف ذلك، 
مع العِلْم أنَّ زمالئـي غـري متشكِّكني 
مْ علـى حقٍّ أم  مثيل ويأكلون منها، أَهُ

راماً؟  يأكلون حَ
ليس  الطعام  ألوانـي  بالنسبة   -٢
هناك متييز بني أواين املسلمني وغريهم، 
هذه  حيـال  أفعل  أن  علـيَّ  ينبغي  ماذا 

األمور؟
ذبـائـح  ـلُ  أَكْ جيـوز  ال  اجلـواب: 

ار غـري أهـل الكتاب من اليهـود  الكفَّ
أو  جموسـاً  كانـوا  سـواء   ،والنَّصار
وثنـيِّني أو شيوعـيِّني أو غريهـم مـن 
ذبائحهم  خالط  ما  وال  ار،  الكفَّ أنواع 
ق وغريه؛ ألنَّ اهللا سبحانه لـم  من املَرَ
ار إالَّ طعـام  ح لنـا من أطعمة الكفَّ بـِ يُ

: ﴿  حج  أهل الكتاب يف قوله عزَّ وجلَّ
خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج 
 ،[٥ [املـائـدة:  جض﴾  مص  خص  حص  مس  
ابن  قال  كام  ذبائحهم  هو  وطعامهم 
ا الفواكه ونحوها فال  عبَّاس وغريه، أمَّ
ا غري داخلة يف الطعام  حرج فيها؛ ألهنَّ
ـلٌّ  ا طعـام املسلمني فهو حِ م، أمَّ املُحرَّ
للمسلمني وغريهم إذا كانوا مسلمني 
حقا ال يعبدون إالَّ اهللا، وال يدعون معه 
غريه من األنبياء واألولياء وأصحاب 

رة.  فَ القبور وغريهم ممَّا يعبده الكَ
ا األواين: فالواجب عىل املسلمني  أمَّ
رة  فَ الكَ أواين  غري  أوان  هلم  يكون  أن 
رهم  ـمْ ل فيها طعامهم وخَ التي يُستعمَ
عىل  بَ  جَ وَ جيدوا  مل  فإن  ذلك،  ونحو 
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طبَّاخ املسلمني أن يغسل األواين التي 
ار، ثمَّ يضع فيها طعام  يستعملها الكفَّ
عن  الصحيحني  يف  ثبت  ملا  املسلمني؛ 
أنَّه  عنه  اهللا  ريض  نِيِّ  اخلُشَ بَة  لَ عْ ثَ أبـي 
سأل النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن األكل فـي أوانـي 
(الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  لـه  فقـال  املرشكـني، 
ا،  هَ َ ـريْ غَ وا  ِدُ جتَ الَ  أَنْ  إِالَّ  ا،  فِيهَ لُـوا  أْكُ تَ
اهللا  وصىلَّ  ـا)،  فِيهَ لُـوا  كُ وَ ا،  لُوهَ سِ اغْ فَ

د وآله وصحبه. وسلَّم عىل حممَّ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٤٣٥/٤)]    

   

ـلِ ) ٥٧٨ أَكْ ـكـمُ  حُ مـا  السـؤال: 
ول  الدُّ أسواق  فـي  تُباع  التي  اللُّحوم 
غـري اإلسالميَّـة؟ وهل هي حـاللٌ أم 

؟ حرامٌ
لامء اإلسالم  اجلواب: قد أجـمع عُ
بَّـاد  علـى حتريم ذبائح املرشكني من عُ
ونحوهم  األديان،  نْكري  ومُ األوثان، 
ار غري اليهود  من جـميع أصناف الكفَّ
والنصار واملجـوس، وأمجعوا علـى 

اليهود  من  الكتاب  أهل  ذبيحة  إباحة 
.والنَّصار

املجـوس  ذبيحـة  فـي  واختلفـوا 
األربعة  ة  األئمَّ فذهب  النار-؛  بَّاد  -عُ
إحلـاقـاً  حتريمهـا؛  إلـى  واألكـثرون 
وسـائـر  األوثـان،  بَّـاد  بعُ للمجـوس 
ار من غري أهل الكتاب،  صنوف الكفَّ
ـلِّ  لْم إلـى حِ وذهب بعـض أهـل العِ

ذبيحتهم؛ إحلاقاً هلم بأهل الكتاب.
وهذا قول ضعيف جدا، بل باطل، 
لْم؛  والصواب ما عليه مجهور أهل العِ
كذبيحـة  املجـوس  ذبيحة  حتريـم  من 
جنسهـم،  مـن  م  ألهنَّ املرشكني؛  سائر 
املجـوس  شابـه  وإنَّام  ية،  زْ اجلِ عدا  فيام 
ية منهم فقط،  زْ ذ اجلِ أهل الكتاب يف أَخْ
ة يف ذلك: قول اهللا سبحانه فـي  واحلُجَّ

حج    ﴿ املائدة:  سورة  يف  الكريم  كتابه 
خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج 
مس  حص خص مص جض﴾ [املـائــدة: ٥]؛ 
ح سبحانه أنَّ طعام أهل الكتاب  فرصَّ
لٌّ لنا، وطعامهم: ذبائحهم، كام قاله  حِ
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لْم. ابن عبَّاس وغريه من أهل العِ
ومفهوم اآلية: أنَّ طعـام غـري أهل 
ار حرامٌ علينا، وبذلك  الكتاب من الكفَّ
لْم قاطبة، إالَّ ما عـرفت  قال أهـل العِ
من اخلالف الشاذِّ الضعيف يف ذبيحة 

املجوس.
لِم هذا، فاللُّحوم التي تُباع يف  إذا عُ
لِم  عُ إن  اإلسالميَّة  غري  ول  الدُّ أسواق 
لٌّ  ا من ذبائح أهل الكتاب، فهي حِ أهنَّ
ت عىل  بِحَ ا ذُ لَم أهنَّ عْ للمسلمني، إذا مل يُ
لُّهـا  ؛ إذ األصل حِ غري الوجه الرشعيِّ
ل عن ذلك إالَّ  دَ عْ ، فال يُ بالنصِّ القرآينِّ

ق يقتيض حتريمها. تَحقِّ بأمرٍ مُ
ا إن كانت اللُّحوم من ذبائح بقيَّة  أمَّ
ار، فهي حرامٌ عىل املسلمني، وال  الكفَّ
وال  واإلمجاع،  بالنصِّ  لُها  أَكْ هلم  جيوز 
وال  لها  سْ غَ عند  عليها  التَّسمية  تكفي 

لِها. عند أَكْ
نْ قـال ذلك؛  ا ما قد يتعلَّـق به مَ أمَّ
فهو واردٌ فـي شأن أناس من املسلمني 
ـر، فسـأل  فْ كانـوا حديثـي عهـد بالكُ

النبيَّ  عنهم  اهللا  ريض  الصحابة  بعض 
اهللاِ  ولَ  سُ رَ ا  (يَ فقالوا:  ذلك،  عن  ملسو هيلع هللا ىلص 
نَا  ونَ أْتـُ ـرِ يَ فْ دٍ بِالْكُ هْ يثُـو عَ دِ ـا حَ مً وْ إِنَّ قَ
اهللاِ  مَ  اسْ وا  رُ كَ أَذَ ي  رِ نَدْ الَ   ، مِ بِاللَّحْ
) رواه البخاري من حديث  يْهِ أَمْ الَ لَ عَ

عائشة ريض اهللا عنها.
ملـن  ـة  بْهَ شُ ال  أنَّه   ، يصـحُّ وبذلك 
لَب يف األسواق  استباح اللُّحوم التي جتُ
الكتاب  أهـل  غـري  ـار  الكفَّ بْـح  ذَ من 
بالتَّسميـة عليهـا؛ ألنَّ حديث عائشـة 
ار؛  املذكور واردٌ يف املسلمني ال يف الكفَّ
ل  مَ حيُ املسلم  أمر  ألنَّ  بْهة؛  الشُّ فزالت 
لَم  عْ داد واالستقامة، ما لـم يُ علـى السَّ
منه خالف ذلك، ولعلَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أمر 
هـؤالء الذيـن سألـوه بالتَّسمية عنـد 
األَكْل مـن باب احلَيْطـة، وقصد إبطال 
بيحُ  يُ ذلك  ألنَّ  ال  الشيطان،  وساوس 
واهللا  ذبائحهـم،  مـن  مـاً  ـرَّ حمُ كان  مـا 

سبحانه وتعاىل أعلم.
ول غري  ا كون املسلم يف تلك الدُّ وأمَّ
اللَّحم  حتصيل  عليه  يشقُّ  اإلسالميَّة، 
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لُّ من  مَ املذبوح عىل الوجه الرشعي، ويَ
جاج ونحوه، فهذا ونحوه  أَكْل حلوم الدَّ
مـة،  غ لـه أَكْل اللُّحـوم املُحرَّ ال يُسـوِّ
بإجـامع  املضطرِّ  حكم  فـي  جيعله  وال 
األمـر،  لـهذا  التنبُّه  فينبغي  املسلمني. 
واحلذر من التساهل الذي ال وجه له.

هذا ما ظهر يل يف هذه املسألة التي 
، وأسأل اهللا أن يوفِّق  عمَّت هبا البَلْوَ
نياهم،  املسلمني ملا فيه صالح دِينِهم ودُ
وتعظيـم  بخشيته  ـم  قلوهبَ ـرَ  مُ عْ يَ وأن 

ماته، واحلذر ممَّا خيالف رشعه. رُ حُ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (١٣/٢٣- ١٥)]    

  

السؤال: أنا أعملُ لد أرسةٍ) ٥٧٩
كبريةٍ، ولدهيم طبَّاخٌ وهو غري مسلم، 
بأنَّ  العِلْم  مع  ديانة،  أليِّ  ينتمي  وال 
لنا  جيوزُ  هل  مسلمون،  العاملني  مجيع 
األَكْل الذي يصنعـه هذا الطبَّاخ غـري 

املسلم؟ وما احلكم يف ذلك؟

ـل الـذي يصنعـه أو  اجلواب: األَكْ
أنَّه  الظاهـر  إليه  املشار  الطبَّاخ  يعملـه 
ال يشتمـل علـى تـذكيـة لـيشء مـن 
احليوانات، أو الطيور، فإن كان عمله 
أو  حيوانات،  يذكِّي  أنَّه  علـى  يشتمل 
؛  ِلُّ شيئاً مـن الطيـور، فإن تذكيتـه ال حتَ
يدين  ال   ، كتايبٍّ وغري  مسلم،  غري  ألنَّه 

بدين.
جتهيز  الطبخ،  موضوع  كان  إن  ا  أمَّ
وطبخ الطعام؛ فإنَّ ما طبخه وما عمله 
ال بأس به، إالَّ أنَّ اختيار املسلم أفضل 
وأطـيـب وأحـر للنظـافـة، وألداء 
ينبغي،  كام  بالواجب  والقيام  األمانة، 
ـه ال بـأس به أن  وال يعني كـون طَبْخِ
ـث عـن طبَّـاخ  بْحَ قتَرصَ عليـه، وال يُ يُ
أن  ينبغي  فإنَّه  م  تقـدَّ كام  منه،  أفضل 
مسلـم،  منه  أفضل  طبَّاخ  عـن  ث  يُبحَ

دة.  وحيصل بذلك فوائد متعدِّ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
    [(٣٣٦/١٢)
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َأْكُل اللُُّحوِم اُملسَتْوَرَدِة ِمْن ُدَوٍل َوَثِنيٍَّة

ـلُ ) ٥٨٠ أَكْ جيـوزُ  هـل  السـؤال: 
ال  التي  ول  الدُّ من  دة  املُستورَ اللُّحـوم 
تدين غالبيَّتها باإلسالم، أو النَّرصانيَّة، 
ني،  والصِّ واليابان  نْد  كاهلِ ة؛  اليهوديَّ أو 

أو غريها؟
واردةً  اللُّحوم  كانت  إذا  اجلواب: 
ِلُّ  ا ال حيَ من بالد وثنيَّة أو شيوعيَّة، فإهنَّ
مة، وإنَّام أباح  رَّ لُها؛ ألنَّ ذبائحهم حمُ أَكْ
الكتـاب  أهـل  طعـام  للمسلمـني  اهللا 
- وهم: اليهود والنصار - فـي قوله 

: ﴿  حج مج جح محجخ مخ  عزَّ وجلَّ
مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس 

جض﴾ [املائدة: ٥]  اآلية.
ـا  أهنَّ املسلـم  لَـم  عْ يَ لـم  مـا  وهـذا 
ـت علـى غـري الوجـه الرشعـي؛  بِحَ ذُ
لِمَ  عَ فإن  ونحومها،  عْق  والصَّ كاخلَنْق 
ِلَّ له ذبيحتهم؛ لقـول اهللا  ذلك لـم حتَ

ىل يل جم  مل  خل  سبحانـه: ﴿  
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم 

جه   ين  ىن  من  خن 
مه ىه يه جي ﴾ [املائدة: ٣] اآلية.

[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٣٢/٢٣)]    

  

ـكـمُ ) ٥٨١ احلُ هـو  مـا  السـؤال: 
ني من حيث أَكْـل  بالنسبة ألهـل الصِّ
يدينون  ال  تعلمون  كام  وهم  حلومهم، 
ـةٌ قليلةٌ منهم -وهم كبار  ، وقلَّ بأيِّ دِينٍ
ة؛ فهل جيوز  يانة البوذِيَّ السن- عىل الدِّ

ومهم؟ لنا أَكْل حلُ
اجلواب: ظاهر قوله تعاىل: ﴿  مخ

جس حس خس مس  حص ﴾ [املائدة: ٥] أنَّ 
غري الذين يؤمنـون بكتاب ساموي ال 
ِـلُّ طعامهـم، واإلمجاع عىل أنَّ املراد  حيَ

بالطعام ذبائحهم.
سـامويـا  كتابـاً  أُوتـوا  الذين  فغـري 
ينيِّني  يشمل املرشكني واملالحدة، كالصِّ
وإذا  ذبائحهـم،  ِـلُّ  حتَ فال  واليابانيِّني، 
خاصٌّ  ترتيب  فيهـم  للمسلمـني  كان 
يذبحـون فيه علـى الطريقة اإلسالميَّة 



٢٠٩

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

فيقترص املسلمون عليها، وإذا كان فيهم 
بْح  هيود هلم ترتيبٌ خاصُّ هبم فـي الذَّ
يمكن عندئذٍ للمسلمني أن يأكلوا من 
املسلم  فليقترص  وإالَّ  اليهـود،  ذبائـح 

ك، واهللا أعلم. مَ عىل البَيْض والسَّ
[فتاو الشيخ مصطفى الزرقا (ص٢١٩)]

* وانظر: فتو رقم (٢٥٨، ٥٢٨، 
(٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٧، ٥٦٤، ٥٦٧

  
الِة َذِبيَحُة َتاِرِك الصَّ

كمُ األُضحية ) ٥٨٢ السؤال: مـا حُ
ويقـوم  سلـمٌ  مُ ـلٌ  جُ رَ يشرتهيـا  التي 

لٌ ال يُصلِّـي؟ جُ ها رَ بْحِ بذَ
يـن،  الدِّ عمـود  الصـالة  اجلواب: 
،( ةَ الَ كَ الصَّ رَ مِ ملَِنْ تَ الَ ِسْ ظَّ يفِ اإلْ و(الَ حَ
بَح  ذْ وتارك الصالة هنائيا ال جيوز أن يَ
سواء األُضحية أو غري األُضحية، حتَّى 
ما  ـك،  بنُسُ ليسـت  حلـمٍ  ذبيحـة  وال 
إىل  ب  والتقرُّ العبادة  أجل  من  ت  بِحَ ذُ

، حتَّى وال يذبح دجاجة  اهللا عزَّ وجلَّ
]، وال غري ذلك.                          وال [طائراً

 [ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣١٨/١٢)

  

َذَباِئُح َمْن َيْسَتِغيُث ِبَغْيِر اِهللا 
ِإَذا َذَكَر اْسَم اِهللا َعَلْيها

بَـة ) ٥٨٣ لَ  السؤال : جـامعةٌ مـن طَ
لَّ ذبائح من يستغيث  العِلْـم يزعمون حِ
ال  فيام  اهللا  غري  ويدعـو  اهللا،  اسم  بغـري 
يقدر عليه إالَّ اهللا، إذا ذكروا عليها اسم 
تعالـى:  قولـه  بعمـوم  مستدلِّـني  اهللا، 

حم  جم  هل  مل  خل  حل  ﴿جل 
 ،[١١٨ [األنعــام:   ﴾ جن  مم  خم 

يل  ىل  مل  ﴿خل  تعـالـى:  وقـولـه 
خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
جي  ىهيه  مه  جه  ين  ىن  من 
ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي   حي 
﴾  [األنعام: ١١٩]،   ٰى      
م ذلك من املعتدين الذين  رِّ ويرون من حيُ
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لْم، ويقولون:  يضلِّون بأهوائهم بغري عِ
م علينا يف قوله:  رَّ ل لنا ما حَ إنَّ اهللا فصَّ
حم جم  يل  ىل  مل  خل    ﴿
وقوله:  ،[٣ [املائدة:   ﴾ جن  يم   ىم  مم  خم   

يل ىل  مل  يك  ىك    ﴿
﴾ ىنين  نن  من  زن  رن   مم  ام   

مـن  ذلـك  أمثـال  إلـى   ،[١١٥ [النحل: 
بائح، م من الذَّ رِّ لت ما حُ اآليات التي فصَّ
كِرَ اسم  ر فيها حتريم يشءٍ ممَّا ذُ كَ ذْ ومل يُ
أو  وثنـيا  ابـح  الذَّ كان  ولـو  عليه،  اهللا 
ـد حممَّ الشيخ  أنَّ  ويزعمون  جموسـيا، 
ابن عبد الوهاب كان يأْكُـل من ذبائح
الذيـن يدعـون زيـدَ بـن اخلطَّـاب إذا 
هـذا  قولـهم  فهـل  اهللا؛  اسم  ذكـروا 
صحيح؟ وما نجيب عامَّ استدلُّوا به إن 
كانوا خمطئني؟ وما هو احلقُّ فـي ذلك 

مع الدليل؟
ال  بائح حِ اجلواب: خيتلف حكم الذَّ
فإن  ابحني؛  الذَّ حال  باختالف  رمةً  وحُ
علَم عنه أنَّه أتى بام  ابح مسلامً ومل يُ كان الذَّ

ينقض أصل إسالمه وذكر اسم اهللا عىل 
ر اسم اهللا عليها  علَم أَذَكَ ذبيحته، أو مل يُ
أم ال؛ فذبيحته حالل بإمجاع املسلمني، 

خل  حل  جل   ﴿ تعاىل:  قوله  ولعموم 
 ﴾ جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل 

ىل  مل  خل    ﴿ وقولـه:   ،[١١٨ [األنعـام: 
جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
ىهيه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن 
ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي   حي  جي 
﴾ [األنعام: ١١٩]. ٰى  

ابـح كتابيـا هيوديـا أو  وإن كان الذَّ
ـر اسم اهللا علـى ذبيحتـه  كَ نرصانيا وذَ
تعالـى:  لقوله  باإلمجاع؛  حـالل  فهي 
﴾ حص  مس   خس  حس  جس  مخ    ﴿
ابح من املرشكني [املائدة:  ٥]، وإن كان الذَّ

 عبَّاد األوثان ومن يف حكمهم ممَّن سو
املجـوس وأهل الكتاب؛ فقـد أجـمع 
املسلمون عىل حتريم ذبائحهم، سـواء 
ذكروا اسم اهللا عليها أم ال، ودلَّ قوله 
تعاىل: ﴿  مخ جس حس خس مس  حص ﴾ 
بمفهومه عىل حتريم ذبائح غريهم من 
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لتخصيصهـم  كـان  ملـا  وإالَّ  ـار،  الكفَّ
لِّ فائدة،  ر فـي سياق احلكم باحلِ كْ بالذِّ
وكذا من انتسب إىل اإلسالم وهو يدعو 
اهللا،  إالَّ  عليـه  يقـدر  ال  فـيام  اهللا  غـري 
ويستغيث بغري اهللا، فذبائحهم كذبائح 
ِلُّ  حتَ فـال  والزنادقة،  والوثنيِّني  ار  الكفَّ
ذبائحهم، وألدلَّة مفهوم اآلية عىل ذلك، 
ص لعموم قولـه تعالـى:  كالمهـا خمصِّ
 ﴾ جم  هل  مل  خل  حل  جل    ﴿

[األنعـام: ١١٨]، وقـولـه: ﴿  خل مل ىل 
 ﴾ ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
[ألنعـام: ١١٩] فال يصـح االستـدالل 
لِّ  هباتني اآليتني وما يف معنامها عىل حِ
ذبائح عبَّاد األوثان ومن فـي حكمهم 
علـى  بإرصاره  اإلسالم  عن  ارتدَّ  ممَّن 
ـاه مـن  استغاثتـه بغـري اهللا ودعائـه إيَّ
األموات ونحوهم بعد البيان له وإقامة 
ك  ْ ك كرشِ ْ الدليـل عليـه بـأنَّ ذلك رشِ
يصـحُّ  ال  أنَّه  كـام  األُولـى،  اجلاهليَّـة 
ـلِّ ذبائـح من استغـاث  االعتامد فـي حِ
ونحـوهـم  األمـوات  مـن  اهللا  بغـري 

واستنجد بغريه فيام هو من اختصاص 
ذكر  بعدم  عليها  اهللا  اسم  ذكر  إذا  اهللا 

يك  ﴿ىك  آية:  يف  رصاحة  ذبائحهم 
مم  ام  يل  ىل  مل 
 ،[١١٥ [النـحــل:   ﴾ ىنين  نن  من  زن  رن  
وما يف معناها من اآليات التي ذكر اهللا 
األطعمة،  من  عباده  عىل  م  رَّ حَ ما  فيها 
ر رصاحةً  كَ فإنَّ ذبائح هؤالء وإن مل تُذْ
مـة فهـي  فـي نصوص األطعمة املُحرَّ
داخلةٌ يف عموم املَيتَة؛ الرتدادهم عن 
اإلسالم من أجـل ارتكاهبم ما ينافـي 
ذلك  عىل  وإرصارهم  إيامهنم،  أصل 
بعد البيان، ومن زعم أنَّ إمام الدعوة 
د بن عبد الوهاب رمحه اهللا  الشيخ حممَّ
دٍ وهم  ـل من ذبائـح أهل نَجْ كان يأْكُ
ص  رْ يدعون زيدَ بن اخلطَّاب، فزعمه خَ
د دعو ال يشهد هلا نقلٌ  وختمني، وجمرَّ
ملا  خمالفـة  هـي  بـل  اهللا،  رحـمه  عنـه 
فاته من احلكم عىل  تشهد به كتبه ومؤلَّ
ب،  قرَّ مُ لَكٍ  مَ من  اهللا،  غري  يدعو  من 
ـل، أو عبدٍ هللا صالـح فيام  رسَ أو نبيٍّ مُ
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ال يقدر عليه إالَّ اهللا، بأنَّه مرشكٌ مرتدٌّ 
ك  ْ ه أشدُّ من رشِ كُ ْ عن اإلسالم، بل رشِ
أهل اجلاهليَّة، فاحلكم فيه ويف ذبائحه 
، وقد أجـمع  كاحلكـم فيهـم أو أشـدُّ
ار غري  املسلمون عىل حتريم ذبائح الكفَّ
اسم  عليها  ذكروا  وإن  الكتاب،  أهل 
نوعٌ  بيحة  الذَّ عىل  التَّسمية  ألنَّ  اهللا؛ 
من العبادة فال تصحُّ إالَّ مع إخالص 
لقولـه  وتعالـى؛  سبحانـه  هللا  العبـادة 

سبحانه: ﴿هب جت حت خت مت هت  
مث ﴾ [األنعام: ٨٨]  واهللا سبحانـه 

وتعاىل أعلم وأحكم .
[أبحاث هيئة كبار العلامء (٥٥١/٢-٥٥٤)]

  

َذِبيَحُة َمْن َيْدُعو اَألْمواَت َوَيْسَتِغيُث ِبِهم

ـلُ ) ٥٨٤ أَكْ جيـوزُ  هـل  السـؤال: 
ذبيحة من يدعون األموات ويستغيثون 

هبم أم ال؟
يعرفون  هؤالء  كان  إذا  اجلواب: 
م يعرفون  ، وأهنَّ كون حقيقةً ك ويُرشْ ْ الرشِّ

، والكافِرُ  ك كافِرٌ ك؛ فاملُرشْ ْ أنَّ هذا رشِ
. ذبيحتُه ال تصحُّ

ا إذا كان هؤالء جهلةً وال يفهمون، أمَّ
ـم وأهنَّ  ، استغاثـةً يستغيثـون  ويمكـن 
مبتدعة، فحينئذٍ ذبائحهم تعترب حالالً؛

ين. ار وال مرتدِّ م ليسوا بكفَّ ألهنَّ
ك  ْ ا الشخص الذي يعرف الرشِّ وأمَّ
ويدعو املقبورين، ويطلب منهم قضاء 
بات، ويسأهلم  رُ احلاجات، وتفريج الكُ
وذبيحة   ، كافرٌ ك  واملُرشْ ك،  مَرشْ فهـذا 
الكافر ال جتوز، ما عدا الكتايب اليهودي 
أو النرصاين، فإنَّ ذبيحته جائزة؛ لقوله 

محجخ  جح  مج  ﴿حج  جـاللـه:  جـلَّ 
خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ 
بعـض  لكـن   ،[٥ [املـائـدة:   ﴾ جضحض  مص 
ك، ويعترب  ْ الناس ال يعرف أنَّ هذا رشِ
، أو  ل، أو أنَّه عند حرضة الويلِّ أنَّه توسُّ
يشء من هذه األمور، ومثل بعض هذه 
يستطيـع  ال  الواضحـة  غـري  األشيـاء 
اإلنسان أن حيكم بأنَّ أهلها خرجوا من 
وأصبحوا  اإلسالم  عن  وا  وارتدُّ املِلَّة 
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ين، هذا فيه صعوبة إالَّ بعد  اراً مرتدِّ كفَّ
ة والربهان  معرفة احلقيقة وإقامة احلُجَّ

لْم عند اهللا. والعِ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٢٠/١٢)
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رابعًا: آداب

الرِّْفق َواِإلْحَساُن إَِلى اَحلْيَواِن

مـن ) ٥٨٥  .... الدكتور/  السؤال: 
نقـل  حـول  سؤاالً  ـه  وجَّ أسرتاليـا، 
الشـرق  إلـى  أسرتاليـا  مـن  احليـوان 
ض لـه من ظروف  األوسط، وما يتعرَّ
فضيلـة  مـن  طالبـاً  السيِّـئة،  الشحـن 
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

أن جييبه عىل سؤاله.
اجلواب: من عبد العزيز بن عبد اهللا 
 ... م  املُكرَّ األخ  جناب  إىل  باز  ابن 
اه- سالم عليكم ورمحة -وفقنا اهللا وإيَّ

اهللا وبركاته، أما بعد:
فـقـد اطَّـلعـتُ علـى رسـالتـكـم 
ا،  بخصوص مـا رغبتم فـي كتابته منـَّ
فـي موضوع نقل احليوان من بالدكم 
بأسرتاليـا إلـى الرشق األوسـط، ومـا 
ن السيِّئة،  حْ ض له من ظروف الشَّ يتعرَّ
وأحوال السفن التي يُنقل عليها، وما 
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ينتج من الزحام، وما إىل ذلك.
وإذ ندعو اهللا أن يسلك بنـا وبكـم 
وإخواننا املسلمـني رصاطه املستقيـم، 
لنشكركم علـى اهتاممكم هبذا اجلانب 
نا إجابتكم علـى ضـوء  ، كام ترسُّ املهمِّ
ة  ـنـَّ والسُّ الكريـم  الكتـاب  نصـوص 
رة، الواردة باحلث عىل اإلحسان  املطهَّ
الشامل للحيوان -مأكول اللحم وغري 
ممَّا  األحاديث  من  طائفة  مع  مأكوله- 
به، سواء كان ذلك  صحَّ يف الوعيد ملُعذِّ
نتيجة جتويع، أو إمهال يف حالة نقل أو 

سواها.
فمامَّ جاء فـي احلثِّ عىل اإلحسان 
للحيـوان: قـولـه تعـالـى:  الشـامـل 
﴿ خئ مئ هئ جب حب خب﴾ [البقـرة: 

١٩٥]، وقولـه تعالـى: ﴿ زب مب نب 
وقول  [النحل:٩٠]،  يب﴾  ىب  
وأصحاب مسلم  رواه  فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ 

لَـى  عَ انَ  سَ اإلِحْ تَبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ  نن:  السُّ
 ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  ْ يشَ لِّ  كُ
دَّ  لْيُحِ وَ بْح،  الذَّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ

وفـي   ( تَهُ بِيحَ ذَ حْ  يُـرِ لْ فَ هُ  تَ رَ فْ شَ مْ  كُ دُ أَحَ
دَّ  لْيُحِ وَ  ، بْحـةَ الذَّ وا  نـُ سِ أَحْ (فَ روايـة: 

.( تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ ، وَ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ أَحَ
ويف إغاثة امللهوف: منه صحَّ اخلرب 
ذنبـه،  وغفـران  ملغيثه،  األجـر  بعظيم 
وشكر صنيعه؛ فعن أبـي هريرة ريض 
يْنَامَ  اهللا عنه أنَّ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: (بَ
يْـهِ  لَ عَ تَـدَّ  اشْ  ، يـقٍ بِطَرِ يشِ  يَمْ ـلٌ  جُ رَ
ـا  فِيهَ لَ  زَ نـَ فَ ا،  بِئْـرً ـدَ  جَ وَ فَ  ، الْعَطَـشُ
ثُ  لْهَ لْبٌ يَ ا كَ إِذَ جَ ، فَ ـرَ ـمَّ خَ ، ثُ بَ ِ فَرشَ
 : لُ جُ الَ الرَّ قَ ، فَ نَ الْعَطَشِ  مِ لُ الثَّرَ أْكُ يَ
ثْلُ  مِ الْعَطَشِ  نَ  مِ لْبَ  الْكَ ا  ذَ هَ غَ  لَ بَ دْ  لَقَ
هُ  فَّ خُ  َ ألَ مَ فَ  ، الْبِئْرَ لَ  نَزَ فَ نِّي،  مِ غَ  لَ بَ ي  الَّذِ
قَى  ، فَسَ قِيَ تَّى رَ يهِ حَ هُ بِفِ كَ سَ مَّ أَمْ ، ثُ اءً مَ
الُوا  قَ ، فَ رَ لَهُ فَ غَ ، فَ رَ اهللاُ لَهُ كَ ، فَشَ لْبَ الْكَ
ا؟  رً َجْ ائِمِ ألَ ولَ اهللاِ: إِنَّ لَنَا يفِ الْبَهَ سُ ا رَ يَ

.( رٌ بَـةٍ أَجْ طْ بِدٍ رَ لِّ كَ : يفِ كُ الَ قَ فَ
يْنَامَ  وعنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (بَ
هُ  تُلُ قْ يَ ـادَ  كَ ـدْ  قَ  ، كِيَّةٍ بِرَ يُطِيفُ  لْبٌ  كَ
ي  نـِ بَ ا  ايَ غَ بَ نْ  مِ بَغِـيٌّ  هُ  أَتـْ رَ إِذْ   ، الْعَطَشُ
 ، تَقَتْ لَهُ اسْ ا، فَ هَ وقَ تْ مُ عَ نَزَ ، فَ ائِيلَ َ إِرسْ
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) رواه مسلم يف  ا بِهِ رَ هلََ فِ غُ ، فَ اهُ تْهُ إِيَّ قَ فَسَ
صحيحه.

وكام حثَّ اإلسالم علـى اإلحسان، 
ه، هنى عـن خالفه  وأوجبه ملن يستحقُّ
ي، فقال تعاىل: ﴿جك من الظُّلْم والتَّعدِّ

خل﴾  حل  جل  مك  لك  حكخك 
[البقرة: ١٩٠]، وقال تعاىل: ﴿  مح جخ 
مخ جس حس خس ﴾ [الفرقان: 

.[١٩
عمر  ابن  أنَّ  مسلم)  (صحيح  ويف 
نصبوا  قـد  ـرٍ  بنَفَ مـرَّ  عنهام  اهللا  ريض 
عمر  ابن  رأوا  فلامَّ  يرتاموهنا،  دجاجة 
لَ  عَ نْ فَ قوا عنها، فقال ابن عمر: (مَ تفرَّ
لَ  عَ فَ نْ  مَ نَ  لَعَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ إِنَّ  ا؟  ذَ هَ

ا). ذَ هَ
َى  وفيه عن أنس ريض اهللا عنه: (هنَ
أي   ،( ائِمُ الْبَهَ  َ ربَ تُصْ أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ

بَس حتَّى متوت. أن حتُ
قال:  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن  رواية  ويف 

ا). ضً رَ وحُ غَ يْئًا فِيهِ الرُّ وا شَ ذُ تَّخِ (الَ تَ
وعـن ابـن عبَّاس ريض اهللا عنهام: 

نَ  ٍ مِ ـع بَ تْلِ أَرْ نْ قَ ى عَ ـَ (أنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ
 ، دِ هُ دْ اهلُ ، وَ ـةِ لَ ، والنَّمْ ـةِ لَ : النَّحْ ابِّ وَ الدَّ
دِ) رواه أبو داود بإسناد صحيح. َ الرصُّ وَ

ويف (صحيح مسلم) أنَّ رسول اهللا 
ا  نَتْهَ جَ ةٍ سَ رَّ ةٌ يفِ هِ أَ رَ بَتْ امْ ذِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (عُ
يَ  ؛ الَ هِ ا النَّارَ لَتْ فِيهَ خَ دَ ، فَ اتَتْ تَّى مَ حَ
الَ  وَ ا،  تْهَ بَسَ حَ يَ  هِ إِذْ  ا  تْهَ قَ سَ وَ ا  تْهَ مَ عَ أَطْ
ـاشِ  ـشَ ـنْ خَ ـلُ مِ ـأْكُ ا تَ ـتْـهَ كَ ـيَ تَـرَ هِ

.( ضِ َرْ األْ
واقد  أيب  عن  دواد)  أيب  ويف (سنن 
نَ  طِعَ مِ ا قُ قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ( مَ
وأخرج   ،( يْتَةٌ مَ وَ  هُ فَ يَّةٌ  حَ يَ  هِ وَ ةِ  يمَ الْبَهِ
.( يِّتٌ وَ مَ هُ يِّ فَ نَ احلَ طِعَ مِ ا قُ الرتمذي (مَ
عَ  مَ نَّا  (كُ قـال:  مسعود  أبـي  وعن 
انْطَلَقَ  فَ  ، رٍ فَ سَ يفِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ
 ، انِ خَ رْ فَ ا  هَ عَ مَ ةً  رَ َّ محُ نَا  أَيْ رَ فَ  ، تِهِ اجَ حلَِ
 ، ةُ رَ مَّ احلُ تِ  اءَ فَجَ ا،  يْهَ خَ رْ فَ ا  نَ ذْ أَخَ فَ
نْ  مَ ىلَ  عَ ا  يْهَ نَاحَ بِجَ شُ  رِّ فَ تُ لَتْ  عَ فَجَ
عَ  نْ فَجَ : مَ الَ قَ اءَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ا، فَجَ تَهَ ْ حتَ
 َأ رَ ا. وَ ا إِلَيْهَ هَ لَدَ وا وَ دُّ ا؟ رُ هَ لَدِ هِ بِوَ ذِ هَ
قَ  رَّ نْ حَ : مَ الَ قَ ا، فَ نَاهَ قْ رَّ دْ حَ لٍ قَ ةَ نَمْ يَ رْ قَ
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أَنْ  نْبَغِي  يَ الَ   : الَ قَ  ، نُ نَحْ نَا:  لْ قُ هِ؟   ذِ هَ
.( بُّ النَّارِ بَ بِالنَّارِ إِالَّ رَ ذِّ عَ يُ

أن  عنهام  اهللا  ريض  عمر  ابن  وعن 
تَلَ  انٍ قَ نْ إِنْسَ ا مِ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: (مَ
أَلَهُ  ا إِالَّ سَ هَ قِّ ِ حَ ريْ ا بِغَ هَ قَ وْ امَ فَ ا فَ ورً فُ صْ عُ
ولَ اهللاِ:  سُ ا رَ ا، قِيلَ يَ نْهَ لَّ عَ جَ زَّ وَ اهللاُ عَ
ا،  هَ لَ يَأْكُ فَ ا  هَ بَحَ ذْ يَ :  أَنْ  الَ قَ ا؟  هَ قُّ حَ ا  مَ وَ
رواه  ا)  َ هبِ مِي  ْ فَريَ ا  هَ أْسَ رَ طَعُ  قْ يَ الَ  وَ
وهذا  حه.  وصحَّ واحلاكم  النسائي 
الرمحة  عني  وهو  ذلك،  لرتك  موجب 

هبذه األنعام وغريها.
عنهام  اهللا  ريض  عباس  ابن  وعن 
مَ  سِ وُ قد  محار  عىل  مرَّ  النبي [ملسو هيلع هللا ىلص]  أنَّ 
 ( هُ مَ سَ وَ ي  الَّذِ اهللاُ  نَ  فقال: (لَعَ وجهه، 
َى  (هنَ لـه:  روايـة  وفـي  مسلم،  رواه 
هِ  جْ الْوَ يفِ  بِ  ْ الرضَّ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
شامل  وهذا   ( هِ جْ الْوَ يفِ  مِ  سْ الْوَ نِ  عَ وَ

لإلنسان واحليوان.
فهذه النصوص وما جاء يف معناها، 
دالَّة عىل حتريم تعذيب احليوان بجميع

بقتلـه؛  الرشع  ورد  مـا  حتَّى  أنواعـه، 

، ربِ قْ العَ ، وَ ابِ رَ غُ كاخلمس الفواسق (الْ
 ،( ورِ قُ عَ لْبِ الْ كَ الْ أَةِ، وَ َـدَ احلْ ةِ، وَ ـأْرَ فَ الْ وَ

.( احلَيَّةِ وعند البخاري: (وَ
عنايـة  ومفهومـه:  هـذا  ومنطـوق 
له  جيلب  ما  سواء  باحليوان؛  اإلسالم 

.النفع، أو يدرأ عنه األذ
فالواجب جعل ما ورد من ترغيب 
ترهيب  من  ورد  وما  به،  العناية  يف 
يتَّصـل  جـانب  أيِّ  فـي  تعذيبـه  فـي 
وموضـع  األعـني  نصب  يكون  أن  به 
إليه  املشار  النوع  سيَّام  وال  االهتامم، 
ذاته  حدِّ  يف  حمرتماً  لكونه  األنعام؛  من 
الً وماليَّة، ويتعلَّق به أحكام رشعيَّة  أَكْ
بات من جهة،  رُ يف وجوه الطَّاعات والقُ
ة ألنواع كثرية  ضَ رْ ومن أخر لكونه عُ
يَّات  من املتاعب عند شحنه ونقله بكمِّ
كبرية خالل مسافات طويلة، ربَّام ينتج 
وعٌ  وجُ لضعيفها،  لِكٌ  هْ مُ تزاحم  عنها 
بينها،  فيام  أمـراض  وتفـيشِّ   ، وعطشٌ
ة تستوجب النظر  وحاالت أخر مُرضَّ
ة مـن أوليـاء  الرسيع والدراسـة اجلادَّ
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شاملة  مرحية  ترتيبات  بوضع  األمور، 
واإلعاشة  والرتحيل،  النقل  لوسائـل 
ي، وغـري ذلك من  قْ مـن الطعام والسَّ
هتوية وعالج، وفصـل الضعيف عـن 
ر، السقيم عـن الصحيح  القويِّ اخلَطـِ
ر  قَدْ تسويقهـا  حتَّى  املراحل  لِّ  كُ فـي 
ممكـن  يشء  اليـوم  وهـو  املستطـاع، 
واألفـراد  ة،  ـرَ املُستثـمِ سـات  للمـؤسَّ
دة، وهو  رِ رة واملُستوْ والرشكات املُصدِّ
ومن  كها،  الَّ مُ عىل  نفقتها  واجب  من 

هي حتت يده باملعروف.
ويستـوجـب  منـه،  يؤسـف  ا  وممـَّ
اإلنكار، وجـاء البيان والتحذير منـه، 
بْـح  ذَ فـي  اليـوم  مـة  املُستخدَ ق  الطُّرُ
بلدان  أكثر  يف  اللحم  مأكول  احليوان 
بْح  د له عند الذَّ العامل األجنبي، وما يُمهَّ
مات  دْ كالصَّ التعذيب؛  من  بأنواع  منه 
لتخديره،  ماغ  الدِّ مركز  يف  الكهربائيَّة 
وتُعلِّقـه  ختطفـه  بكالليب  مـروره  ثمَّ 
كهربائيٍّ  ريْ  بسَ مارا   ، حيٌّ وهو  ساً  نَكَّ مُ
 لد ه  بْحَ ذَ يتولَّـى  مـن  موضـع  حتَّى 

بْح والتعليب، ومنها  بعض مصانع الذَّ
جـاج والطيـور وهـي  تْفُ ريـش الدَّ نَ
حيَّة، أو تغطيسها يف ماءٍ شديد احلرارة 
وهي حيَّة، أو تسليط بخارٍ حارٍّ عليها 
راد  يش، زاعمني أنَّه أرفق بام يُ إلزالة الرِّ
ه من احليوان، حسبام هـو معلـوم  بْحُ ذَ

بْح. ق للذَّ عن بعض تلك الطُّرُ
خيفى  ال  ما  التعذيب  من  فيه  وهذا 
خمالفته لنصوص األمر باإلحسان إليه، 
واحلثِّ عىل ذلك يف الرشيعة اإلسالميَّة 
لُّ عمل خمالف هلا يعترب  حاء، وكُ مْ السَّ
ه؛ ملا  دُ بُ عليه قاصِ اسَ ، حيُ ياً وظُلْامً تعدِّ
ه، وملا صحَّ يف احلديث: (إِنَّ  رُ لَفَ ذِكْ سَ
اةِ  الشَّ نَ  مِ اءِ  لْحَ اجلَ اةِ  تَصُّ  لِلشَّ لَيَقْ اهللاَ 
الظُّلْم  يعقـل  بمن  فكيـف   ،( ـاءِ نَ رْ الْقَ

ونتائجه السيِّئة؟
وبنـاء عـلـى النصـوص الرشعيَّـة 
الترشيـع  فقهـاء  ب  بـوَّ ومقتضياهتـا، 
، أو  اإلسالمي مـا جيب ومـا يُستحبُّ
بوجهٍ  احليوان  بخصوص  ه  رَ كْ ويُ م  ْرُ حيَ

. عامٍّ
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ـل  األَكْ ملبـاح  كاة  بالذَّ يتعلَّق  ا  وممـَّ
طائفة  نسوق   ، خاصٍّ تفصيلـيٍّ  بوجهٍ 
عند  إليـه  اإلحسان  بجانب  يتعلَّق  ممَّا 

تذكيته، ومنه املستحبَّات اآلتية:
ه؛  بْحُ راد ذَ ضُ املاء عىل ما يُ رْ ١- عَ
ـتَـبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ  السابـق:  للحـديـث 

...) احلديث. ءٍ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ ِحْ اإلْ
ة  حـادَّ بْـح  الذَّ آلـة  تكـون  أن   -٢
ابح علـى حملِّ  ها الذَّ رَّ مِ وجيِّدة، وأن يُ
من  بَّة  اللَّ لُّه  وحمَ ورسعة،  ة  بقوَّ كاة  الذَّ
املقدور  من  غريها  من  واحلَلْق  اإلبل، 

عىل تذكيته.
ـر اإلبـل قائمةً معقولةً  نْحَ ٣- أن تُ
إىل  هة  موجَّ  - تيرسَّ  -إن  اليُرسْ ها  يدُ

بْلَة. القِ
بْح غري اإلبل مضطجعةً عىل  ٤- ذَ
ابح-  نْبِها األيرس -إن كان أيرس للذَّ جَ
غري  نُقها،  عُ صفحة  عىل  لَه  جْ رِ ويضع 
وبدون  ل،  جُ األَرْ أو  األيدي  مشدودة 
زهـوق  قبل  ه  رسْ كَ أو  منهـا  يشءٍ  لـيِّ 
ه خلع  رَ كْ روحها وسكون حركتها، ويُ

 وأخر بَـح  تُذْ أن  أو  كذلك،  بَتِهـا  قَ رَ
تنظر.

عند  يُستحبُّ  ممَّا  املذكورات  هذه 
كية للحيوان؛ رحـمةً به، وإحساناً  التَّذْ

إليه.
فيه؛  إحسان  ال  ممَّا  الفُها  خِ ه  رَ كْ ويُ
اق  زَّ الرَّ عبد   رو فقد  له؛  جْ برِ ه  رِّ كجَ
ُـرُّ  جيَ الً  جُ رَ  رأ ر  مَ عُ ابنَ  أنَّ   : موقوفاً
 ، لَكَ يْ ها، فقال له: (وَ بَحَ لِها ليَذْ جْ شاةً برِ

.( ِيالً ا مجَ دً وْ تِ قَ ا إِىلَ املَوْ هَ دْ قُ
ه  ُ بْرصِ يُ واحليوانُ  رة  فْ الشَّ دَّ  حيَ أن  أو 
بْح؛ ملا ثبت يف (مسند اإلمام  وقت الذَّ
أحـمد) عن ابن عمر ريض اهللا عنهام: 
 ، ارُ فَ الشِّ َدَّ  حتُ أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ رَ  (أَمَ
يف  ثبت  وما   ،( ائِمِ الْبَهَ نِ  عَ   ارَ تُوَ أَنْ  وَ
(معجمي الطرباين الكبري واألوسط)، 
ورجاله رجال الصحيح، عن عبد اهللا 
ـرَّ  ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام قـال: (مَ
هُ  لَ جْ ٍ رِ ع اضِ لٍ وَ جُ ىلَ رَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ
 ، هُ تَ رَ فْ شَ ِدُّ  حيُ ـوَ  هُ وَ اةٍ  شَ ةِ  حَ فْ صَ لَـى  عَ
الَ  أَفَ  : ـالَ قَ ا،  هَ ِ بِبَرصَ إِلَيْهِ  ـظُ  لْحَ تَ ىَ  هِ وَ
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.( تَتنيْ وْ ا مَ يتَهَ ِ يدُ أَنْ متُ ا؟ أَتُرِ ذَ بْلَ هَ قَ
ا غري املقدور عىل تذكيته؛ كالصيد  أمَّ
ـنِدُّ  يَ وكالبعري  ش،  املتوحِّ أو  يش  حْ الوَ
م أو  هْ يُه بسَ مْ ر عليه، فيجوز رَ دَ قْ فلم يُ
يُسيل  ممَّا  عليه-  التَّسمية  -بعد  نحوه 
م  هْ تَله السَّ ر، ومتى قَ ظْم وظُفْ مَ غري عَ الدَّ
م  كْ حُ فـي  بذلك  تْلَه  قَ ألنَّ  لُه؛  أَكْ جاز 
، ما مل  كِية املقدور عليه تذكيةً رشعيَّةً تَذْ

م أو معه. هْ حيتمل موته بغري السَّ
ا علـى سبيل  وهذا جر ذكره منـَّ
اإلفـادة؛ بمناسبـة طلبكـم -ال علـى 
لُه  قْ نَ وصـحَّ  ورد  لـام  احلرص-  سبيـل 

بشأن احليوان عىل اختالف أنواعه.
ورشيعـة  الرحـمة،  دين  فاإلسالم 
املتكامـل،  احلياة  ومنهاج  اإلحسان، 
والطريق املوصل إىل اهللا ودار كرامته، 
فالواجب الدعـوة له والتحاكم إليـه، 
والسعي فـي نرشه بني من ال يعرفـه، 
من  جيهلون  بام  املسلمني  ة  عامَّ وتذكري 

أحكامه ومقاصده؛ ابتغاء وجه اهللا.
فمقاصد الترشيع اإلسالمي يف غاية 

ـلِّ  مة، فال حرمان من كُ كْ ل واحلِ دْ العَ
حيوان نافع، خالفاً ملا عليه البوذيُّون، 
ملا  خالفاً  منه،  ضارٍّ  لِّ  لكُ إباحة  وال 
باع  لَة اخلبائث من اخلنزير والسِّ عليه أَكَ
ها، وال ظُلْم  مِ كْ املفرتسة، ومـا فـي حُ
سٍ  نَفْ من  م  رتَ حمُ لِّ  كُ ة  مَ حلُرْ إهدار  وال 

. ضٍ رْ أو مالٍ أو عِ
لُّهـا  ه التي أَجَ مِ فنشكر اهللا علـى نِعَ
أن  إليه  االبتهال  مع  اإلسالم،  نعمة 
ته، وأالَّ جيعلنا  لِمَ لـي كَ عْ ينرص دِينَه، ويُ

بسبب تقصرينا فتنةً للقوم الكافرين.
املُبلِّغ  د  حممَّ نبيِّنا  علـى  اهللا  وصلَّـى 
البالغ املبني، وعىل آله وصحبه، ومن 
الم  والسَّ ين،  الدِّ يوم  إىل  هبديه   اهتد

عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٦٥/٢٣-٧٦)]

* وانظر: فتو رقم (٤٦)
  

َتْعِليُق اَحلْيواِن َقْبَل َذْبِحِه

السؤال: من السيِّـد/ مديـر ) ٥٨٦
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القاهـرة،  ـة  لبلديَّ ـة  الصحَّ إدارة  عـامِّ 
خ  بكتابه رقم ٢٠٨٧٥ - ٧/٢٩ املؤرَّ
م  كْ ١١ ديسمرب سنة ١٩٥٥، عـن احلُ
عاً  ْ رشَ اجلائز  من  كان  إذا  فيام  الرشعيِّ 
مـن  بْح  الذَّ عمليَّة  قبل  احليوان  تعليقُ 

عدمه؟
وا  نصُّ احلنفيَّـة  فقهـاء  إنَّ  اجلواب: 
أالَّ  احليوان  لذابح  يُستحبُّ  أنَّه  علـى 
لَّ ما فيه زيادة إيالم ال حيتاج  يفعل به كُ
كاة، فإن فعل شيئاً من ذلك  إليه يف الذَّ
وي عـن حرضة  كان مكروهاً؛ فقـد رُ
تَبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ  قولـه:  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفـى 
تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  ْ يشَ ـلِّ  كُ لَـى  عَ انَ  سَ ِحْ اإلْ
نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ  ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ
حْ  ِ لْريُ ، فَ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ لْيُحِ بْح، وَ الذَّ
)، وهـذه الكراهـة ال تـوجب  تَهُ بِيحَ ذَ
وإنَّام  كراهته،  وال  بيحة  الذَّ حلم  حتريم 
هي متعلِّقة بفعل الشخص نفسه؛ وهو 

زيادة إيالم احليوان فقط. 
تعليق  كان  فإذا  ذلك؛  علـى  وبناء 
احليـوان املسـؤول عنه ال يرتتَّب عليـه 

تعذيبـه  أو  احليـوان  إيـالم  زيـادة 
عليه  ترتَّب  إذا  ا  أمَّ فيه.  يشء  ال  فإنَّـه 
الفاً ملا هو  يشء من ذلك فإنَّه يكون خمُ
الكراهـة  وفيـه  رشعـاً،  إليـه  مندوب 

الرتكاب نفس الفعل. 
قـد  دام  مـا  فإنَّه  املذبـوح؛  حلم  ا  أمَّ
كاة املعروفة فإنَّـه  استوفـى رشوط الذَّ
يكون حالالً، ويُؤكَل حلمه بال كراهة.

علَم اجلواب عن السؤال،  ومن هذا يُ
واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.                  

 [فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٥٢٥/٧-٢٥٢٦)

  

ْبِح َتْعِذيُب اَحلْيَواِن أو إيَذاُؤه ُِعْنَد الذَّ

م ) ٥٨٧ كْ السؤال: أرجـو بيـان احلُ
عنـد  احليـوان  مـع  للتعامـل  الرشعيِّ 
باستخدام  بْح  الذَّ قبـل  عليـه  السيطرة 
احليوانات  بْـح  وذَ ة،  حادَّ غـري  نيٍ  سكِّ

أمام بعضها.
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
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عىل سيِّدنا رسول اهللا.
لُها يف الرشيعة  ِلُّ أَكْ بيحة التي حيَ الذَّ
لقول  اة؛  املذكَّ بيحة  الذَّ هي  اإلسالميَّة 
اهللا تعاىل: ﴿ىه يه جي  ﴾ [املائدة: ٣]، 
كية الرشعيَّة هـي قَطْـع احلُلْقوم  والتَّذْ
تبق  مل  أو  احليوان  مات  ولو  واملَريء، 
يْتةٌ  مَ فهو  قَطْعِهام  قبل  ةٌ  ستقرَّ مُ حياةٌ  له 
[املجموع]:  يف  جاء  كام  لُه؛  أَكْ ِلُّ  حيَ ال 
كاة قَطْع احلُلْقوم  «يُشرتَط حلصول الذَّ
الصحيـح  املذهب  هـو  هذا  واملَريء، 
ترك  ولو  أصحابنا:  قال  املنصوص... 
ومـات  شيئـاً  واملَريء  احلُلْقـوم  من 
إىل  انتهى  لو  وكذا   ، يْتةٌ مَ فهو  احليوان 
طَع بعد ذلك املرتوك  قَ حركة املذبوح فَ
» (املجموع للنووي ٨٦/٩). يْتةٌ فهو مَ

وال جيوز تعذيب احليوان أو إيذاؤه 
عنـد  سـواء  كانت،  مهام  طريقـةٍ  بأيِّ 
خروج  قبل  بعده  أو  بْلَه  قَ أو  بْح  الذَّ
النَّفْس منـه؛ لعمـوم قـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ءٍ،  ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ (إِنَّ اهللاَ كَ
تُمْ  بَحْ ا ذَ إِذَ ، وَ ةَ تْلَ نُوا الْقِ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ فَ

ـمْ  كُ دُ أَحَ ـدَّ  لْيُحِ وَ بْـح،  الذَّ وا  نـُ سِ ـأَحْ فَ
) رواه مسلم. تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ ، ولْريُ هُ تَ رَ فْ شَ

وقد هنى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عامَّ يفعله بعض 
ارين من إيالمٍ للحيوان أو تعذيب  اجلزَّ
بْحه بسكِّني غري  نه، أو ذَ ه من أُذُ رِّ له، بجَ
بيحة قبل  ل بتقطيع الذَّ حادَّة، أو التعجُّ
ها، فعن أيب سعيد اخلُدريِّ  سِ خروج نَفْ
 ، لٍ جُ ريض اهللا عنه قال: مرَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص برَ
َا،  أُذُهنَ عْ  فقال: (دَ ا،  بأُذُهنِ شاةً  رُّ  جيَ وهو 

ا) رواه ابن ماجه.  تِهَ الِفَ ذْ بِسَ خُ وَ
وعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام 
 ، 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

) رواه ابن ماجه. زْ هِ يُجْ لْ مْ فَ كُ دُ أَحَ
وجـاء فـي (سنن الدارقطني): (أَنَّ 
ىلَ  ةِ عَ ابَ حَ دَ الصَّ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بَعَثَ أَحَ سُ رَ
نًى: أَالَ إِنَّ  اجِ مِ يحُ يفِ فِجَ قٍ يَصِ رَ َلٍ أَوْ مجَ
لُوا  ال تَعْجَ بَّة، أَال وَ اللَّ لْقِ وَ كاة يفِ احلَ الذَّ

) سنن الدارقطني. قَ هَ زْ سَ أَنْ تَ األَنْفُ
وهذه األحاديث فيها هنيٌ خمصوصٌ 
عن صور معيَّنة من صور اإليذاء، لكنَّ 
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صـور  جـميع  علـى  ينطبق  مضموهنا 
اختلفـت  مـهام  واإليـالم،  التعـذيب 
كالتسبُّب  واملكان؛  الزمـان  باختالف 
تَر  مات عن طريق قَطْع وَ دْ بيحة بكَ للذَّ
مل عىل األنف،  قوب، أو الضغط املُؤْ رْ العُ
ه، أو إطالق النار عليه إلضعافه  نْقِ أو خَ
وس  بالدَّ إيالمـه  أو  عليـه،  والسيطرة 

عليه، أو إلقائه.
تعذيب  صور  بعض  أنَّ  إلـى  نبِّه  ونُ
احليـوان قـد خيرج بـه عـن الشـروط 
؛  ـةً قيقَ ـه؛ أُضحيـةً أو عَ بْحِ زئـة لذَ املُجْ
مْي من مكانٍ  كموته بسبب اخلَنْق، أو الرَّ
تْلِـه بإطالق النـار، أو قَطْـع  ، أو قَ عالٍ
طْع  كقَ األُضحيـة؛  ة  صحَّ يمنع  عضو 

األُذُن.
اهللا  يتَّقـوا  بأن  اريـن  اجلزَّ وننصـح 
ها؛  بْحِ تعاىل، وأن يتلطَّفوا باملوايش قبل ذَ
ر  بقـَدْ إيـالم  دون  عليهـا  ليُسيطـروا 
االستطاعة، وأن يكون السكِّني حادا؛ 
ليقطع بالرسعة املمكنة، واهللا تعاىل أعلم.

[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٣٢٥٢)]    

  

اِة َقْبَل ُزُهوِق َنْفِسها َسْلُخ الشَّ

: هـل كـان ) ٥٨٨ السـؤال: قلـتُ
اة  لْخِ الشَّ ار بسَ بْدأ اجلزَّ مالكٌ يكره أن يَ

ها؟ سُ فْ ق نَ هَ قبل أن تَزْ
ذلك  يكره  كان  نعم  قال:  اجلواب: 
ها وال  طَعُ رأسُ قْ عُ وال تُ نْخَ ويقول: ال تُ

ها. سُ قَ نَفْ هَ زْ ها حتَّى تَ ْمِ يشءٌ من حلَ
[(٥٤٣/١) نة الكرب [املدوّ

  

ْبِح ْبُح َبْعَد َسْلخ َِمَحلِّ الذَّ الذَّ

السؤال: وسئـل [القابـيس] ) ٥٨٩
إلـى  د  فعَمَ  ، يْسٍ تَ بْح  ذَ أراد  لٍ  جُ رَ عن 
لَخ  يْه، فسَ قَ دْ عْر من شِ موضع منبت الشَّ
بلـغ  أن  إلـى  املوضع  ذلك  من  لْد  اجلِ

بَح.  بَح، ثمَّ ذَ املَذْ
ذلك  فاعـل  علـى  جيبُ  اجلواب: 
أالَّ  يف  إليه  م  التقدُّ بعد  الوجيع  األدب 
ذلك  لْخ  سَ بعد  بْـح  الذَّ ـا  وأمَّ يفعله. 
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ذلك  كان  فـإن  فيـه:  فيُنظَر  املوضـع 
التَّيْسُ  ْيَى  حيَ ال  تْلِفاً  مُ يكون  لْخ  السَّ
بْح،  الذَّ بذلك  لْ  يُوكَ مل  ؛  كَ تُرِ لو  ه  بعدَ
لـم  ئَ  وبَرِ يَ  ووِ لدُ كَ  رِ تُ لو  كان  ولو 
كاة أُريد به،  بْح؛ ألنَّ الذَّ ه ذلك الذَّ يرضَّ
الفعل  من  م  قَدَّ بام  الفاعل  أخطأ  وإنَّام 
واحد  يعود  فال  احلالة،  يف  كاة  الذَّ قبل 

إىل هذا الفعل. 
[املعيار املعرب للونرشييس (٣٠/٢)]

  

ْبِح َكْسُر َرَقَبِة اَحلْيواِن ِعْنَد الذَّ

السؤال: أكـثر النـاس حينام ) ٥٩٠
املَـريء،  يقْطَـع  فإنَّه   ، ةً بيحَ ذَ بَـح  يذْ
بة؛  قَ الرَّ رسِ  ويكْ داج،  واألَوْ والبُلْعوم، 

فهل جيوز ذلك أم ال؟
أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن  ثبت  اجلواب: 
لِّ  كُ ىلَ  عَ انَ  سَ ِحْ اإلْ تَبَ  كَ اهللاَ  (إِنَّ  قال: 
 ، ـةَ تْلَ الْقِ وا  نـُ سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  ْ يشَ
دَّ  لْيُحِ وَ بْح،  الذَّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ
 ( تَـهُ بِيحَ ذَ حْ  ـيُـرِ لْ فَ  ، ـهُ تَ رَ فْ شَ ـمْ  كُ دُ أَحَ

تْل  القَ يف  حتَّى  فهذا  صحيح،  حديث 
وفـي  مرشوع،  لسبب  تْلٌ  قَ هو  الذي 
رفيقاً  يكون  أن  اإلنسان  فعىل  بْح،  الذَّ
ِبُّ  حيُ فِيقٌ  رَ اهللاَ  (إِنَّ  بْح:  الذَّ يف  حتَّى 
عْطِي  ا الَ يُ قِ مَ فْ ىلَ الرِّ عْطِي عَ يُ ، وَ فْقَ الرِّ
 ( اهُ وَ ا سِ ىلَ مَ عْطِي عَ ا الَ يُ مَ ، وَ نْفِ ىلَ الْعُ عَ
رسْ الرقبـة؟  افـع لكَ اعـي والدَّ ومـا الدَّ
؟ أو  هل هذا يرتتَّب عليه حكمٌ رشعيٌّ
وعدم  ـوة،  واجلَفْ القسـوة،  دليـل  أنَّه 
جيوز،  ال  أمر  فهو  باحليوان،  الرحـمة 
وال ينبغي، وهلذا مطلوب من اإلنسان 
ذ السكِّني فـي وجه احليوان،  حَ أالَّ يشْ
أو  األرض،  فـي  باحليوان  يرضب  أو 
أن  املأمور   . سيِّئاً ضغطاً  عليه  يضغط 
. سبحان  قاً رفيقاً وْ يسوقه إىل املوت سَ
لِّ  كُ احلديث: (يفِ  ويف   ، نَفْسٌ هي  اهللا، 
وفيها  أَجرٌ  فيها  أي:   ( رٌ أَجْ بَةٍ  طْ رَ بِدٍ  كَ
 ، أجرٌ فيه  حيا  دام  ما  واحليوان   ، ثوابٌ
، فال جيوز ذلك،  رٌ زْ واإلساءة إليه فيها وِ
 ، فْقٍ ولُطْفٍ بَح برِ ذْ بَح أن يَ ذْ بل عىل من يَ
، وأن  ـر اسمَ اهللا عـزَّ وجـلَّ كُ ـذْ وأن يَ
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ال يُيسءَ إلـى احليـوان، ال حاجة إلـى 
حاجة  وال  بة،  قَ الرَّ أو  نُق  العُ  َ رسِ يكْ أن 
أن  قبل  احليوان  من  شيئاً  يقطع  أن  إىل 
يموت احليوان متاماً، وال حاجة أيضاً 
األمور  وتلك  لْخ،  السَّ يف  يبدأ  أن  إىل 
لُّها ال جتوز، ألنَّ فيها إساءة، وليست  كُ
دَّ منها  كاة املطلوبة التي ال بُ هي من الذَّ
هبا،  إالَّ  احليوان  يُؤكَل  وال  احليوان  يف 
ذلك  عىل  زاد  وما  هبا،  املسموح  وهي 
، أو بأن  بةٍ قَ رسْ رَ من اإلساءة؛ سواء بكَ
أن  أو  يموت،  أن  قبل  احليوان  لَخ  يَسْ
ءَ  يُيسِ أن  أو  كذلك،  شيئاً  منه  طَع  قْ يَ
لُّه ال جيوز،  ه، هذا كُ بْحِ للحيوان قبل ذَ
حيوان  أنَّه  يستشعر  أن  اإلنسان  وعىل 
ره لنفع اإلنسان،  خَّ ضعيف، وأنَّ اهللا سَ
فعىل اإلنسان أن يشكر اهللا عىل نعمه، 
فْق وهبدوء،  وأن يتعامل مع احليوان برِ
مـن   أقـو هو  كـان  إذا  أنَّه  ويذكـر 
ر أنَّ هناك من أقو منه.  كُ احليوان، فيَذْ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
    [(٣٠٥/١٢)

     
بْح ) ٥٩١ السؤال: أنا أعملُ فـي ذَ

بَـة بعـد  قَ البهائـم؛ فهل جيـوز كَرسْ الرَّ
بْح مبارشة وقبل أن متوت البهيمة أم  الذَّ
بائـح يطلـبُ  ال؟ وبعض أصحاب الذَّ
دَ قبل أن متوت وهي  لْ لَخ اجلِ منِّي أن أسْ
جيوز  فهل  الستعجاله؛  حيَّة؛  زالت  ال 

يل ذلك؟
اهللاَ  (إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  يقول  اجلواب: 
ا  ـإِذَ فَ ءٍ  ْ يشَ لِّ  كُ لَـى  عَ انَ  سَ ِحْ اإلْ تَبَ  كَ
تُـمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ ـةَ  تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُـمْ  تَلْ قَ
هُ  تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ لْيُحِ بْحةَ وَ نُوا الذَّ سِ أَحْ فَ
مسلم  اإلمام  (رواه   ( تَهُ بِيحَ ذَ حْ  ِ لْريُ فَ
من  ص١٥٤٨،  ج٣  صحيحـه،  فـي 
اد بن أوس ريض اهللا عنه).  حديث شدَّ
البهيمـة  تذكية  فـي  اإلحسان  فيجب 
غري  من  إيالمهـا  وعـدم  هبـا  فْـق  بالرِّ
أن  له  ينبغي  ال  أنَّه  ذلك  ومن   ، حاجةٍ
فـي  ألنَّ  متوت؛  أن  قبل  ها  نُقَ عُ رسِ  يكْ
وكذلك  للبهيمة،  إيـالم  مزيـد  هذا 
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هذا  لُّ  كُ متوت،  أن  قبل  ها  لْدِ جِ لْخ  سَ
إلـى  إساءة  فيـه  هذا  ألنَّ  ينبغـي؛  ال 
لـو  حتَّى  هلا،  إيـالم  ومزيـد  البهيمة، 
تطيعه،  ال  فإنَّك  هبذا،  صاحبها  أمرك 
بْـح الرشعـي  بَحهـا الذَّ وذلك بـأن تذْ
مـاتت  فـإذا  متـوت،  حـتَّى  وترتكهـا 
ل رأسها  بَتِها، وفَصْ قَ رشعت يف قَطْع رَ
لْدها، وغري ذلك،  لْخ جِ إن شئت، وسَ

هذا من اإلحسان يف ذبح البهائم.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٣٩-١٢٤٠) (املوقع)]

  

اِة اَملِريَضِة َوَرْمُيها َذْبُح الشَّ

بْح البَهائِم) ٥٩٢ كمُ ذَ السؤال: ما حُ
يُها؟ مْ ة ورَ ريضَ وهي مَ

ت البهيمة ويئس  ضَ رِ اجلواب: إذا مَ
يها فال مانع  كِّ ذَ صاحبها منها، وأراد أن يُ
كَّى وهي صحيحة،  ا تُذَ من ذلك؛ ألهنَّ
، فال  ىلَ فإذا كانت مريضة فمن باب أَوْ
مانـع مـن هذا، إنَّام الذي ال جيـوز أن 

أَكْل  وال  ماءٍ  دون  من  صاحبها  يرتكها 
تْف أَنْفها،  ملها إمهاالً حتَّى متوت حَ وهيُ
، وال جيوز، وهو شبيهٌ بقول  رامٌ وهو حَ
ةٍ  رَّ هِ يفِ  النَّارَ  أَةٌ  رَ امْ لَتِ  (دَخَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيِّ 
لُ  أْكُ ا تَ هَ عْ ْ تَدَ ملَ ا، وَ هَ مْ تُطْعِمْ لَ ا، فَ بَطَتْهَ رَ
البهيمة  فهذه   .( ضِ األَرْ اشِ  شَ خَ نْ  مِ
فلـام  منهـا،  ويستفيـد  يستعملهـا  كان 
 ، طعامٍ ودون  ماءٍ  دون  تركها  مرضت 
ل، ثمَّ  وهي عاجزةٌ عن البحث عن أَكْ
يرتكها حتَّى متـوت، فال جيـوز، وهـو 
جيب  والرمحة  الناس،  بعض  من  قسوةٌ 
أن تـكـون شـامـلـة لـبنـي اإلنـسـان 
ونَ  ـمُ احِ فــ(الرَّ أيضـاً،  وللحيوانـات 
)، وفـي احلديث:  نُ ـمَ حْ مُ الرَّ هُ ـمُ حَ رْ يَ

 .( رٌ بَةٍ أَجْ طْ بِدٍ رَ لِّ كَ ي كُ (فـِ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
   [(٣١٤/١٢)

  

اِئِر َقْبَل َذْبِحِه َنْتُف ِريِش الطَّ

مـن ) ٥٩٣ قومـاً   نـر السؤال:   
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ن يف شواطئ البحر األبيض  امَ صادة السُّ
بْحه؛ ألنَّه  ه قبل ذَ يشَ نتِفون رِ ط يَ املتوسِّ
فـي  غْروس  مَ يشُ  الرِّ بـل  له،  لْد  جِ ال 
اللحم، وفـي هذا من تعذيب احليوان 
ه  بْحِ ه بعد ذَ تِفَ ريشُ ما ال خيفى، ولو نُ
ه؛  ـم مـع ريشِ سَ خرج ما فيـه مـن الدَّ
بْـح، وقـد عمَّت  النتفـاء حرارته بالذَّ
فهل  بالدنا؛  أهالـي  لَّ  كُ  البَلْو هذه 
هذه  استعامل  يسوغ  وهل  لُه؟  أَكْ جيوز 

الطريقة يف تنظيفه؟
اجلواب: ال خالف فـي أنَّ تعذيب 
نَتْف  حتريـم  ولكـن   ، مٌ ـرَّ حمُ احليـوان 
ـل  أَكْ حتريـم  يقتـيض  ال  حيا  الطائـر 
كية رشعيَّة، ولعلَّهم  كَّى تَذْ املنتوف املُذَ
أن  قبل  بْح  الذَّ عقب  ينَّ  امَ السُّ نتفوا  لو 
وإالَّ فلهم أن  د حرارته لتيرسَّ هلم،  ُ تَربْ
ناً مـن غري  خْ ه ماءً سُ بُّوا علـى ريشِ يَصُ
من  يفعلونه  وما  بطنه،  يف  تؤثِّر  مبالغةٍ 
يؤثِّر  زمناً  املغيلِّ  املاء  يف  الطيور  وضع 
تأثرياً متازج به رطوبةُ النَّجاسة اللَّحمَ 
وهو  النَّتف،  لتسهيل  رضوريٍّ  غري   =

؛ فينبغي تنبيههم له. جهلٌ
د رشيد رضا (٣١١/١)] [فتاو حممَّ

  
ِد ِبُعوٍد َوَنْحِوِه َتْخِليُل اَجلَراِد املَُتَعدِّ

السؤال: هـل جيـوز ختـليـل ) ٥٩٤
د بعودٍ ونحوه؟ اد املُتعدِّ رَ اجلَ

مات،  املُحرَّ أشنع  من  هذا  اجلواب: 
ِلُّ تعذيب يشءٍ من احليوانات،  فإنَّه ال حيَ
: (إِنَّ اهللاَ  ويف (صحيح مسلم) مرفوعاً
تُمْ  تَلْ ا قَ إِذَ ءٍ، فَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ سَ تَبَ اإلِحْ كَ
نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ  ، ةَ تْلَ القِ نُوا  سِ أَحْ فَ
حْ  ِ لْريُ ، وَ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ لْيَحُ ، وَ بْحةَ الذَّ
بْـح بآلةٍ  ِـلُّ الذَّ )، فإن كان ال حيَ تَهُ بِيحَ ذَ
تعذيب  فيه  يكون  وجه  عىل  وال   ، ةٍ كالَّ
َلُّ مع  عْل اجلَراد خيُ للحيوان، فكيف بجَ
ة طويلة  ودٍ، ويبقى مدَّ صدورها فـي عُ
علـى  شى  خيُ هذا  بيان؟!  الصِّ به  يلعبُ 
اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف  العقوبة  صاحبه 
وقد لعـن رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من جعـل ما 
اإلمام  (مسند  ويف   . ضاً رَ غَ الروح  فيه 
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وحٍ  ي رُ ثَّلَ بِذِ نْ مَ : (مَ أحـمد) مرفوعاً
)؛ فيجب  ةِ يَامَ مَ القِ وْ ثِّلَ بِهِ يَ ، مُ تُبْ ْ يَ مَّ ملَ ثُ
النهي الشديد عن هذه احلالة التي هي 
اهللا  نسأل  ل،  قْ والعَ ين  الدِّ فـي  شنيعـة 

العافية. 
[الفتاو السعدية (ص٦٠٠)]    

  
ْبِح اْسِتْقَباُل الِقْبَلِة ِعْنَد الذَّ

السؤال: هـل جيبُ استقبالُ ) ٥٩٥
بْح؟ ةِ والتَّسميةُ عند الذَّ بْلَ القِ

بْلـة  القِ استقبـال  جيب  ال  اجلواب: 
إلـى  بيحة  الذَّ توجيه  وال  ابح،  الذَّ من 

بْلة، ولكن يستحبُّ توجيهها.  القِ
فتجب(١)  بيحة  الذَّ عىل  التَّسمية  ا  أمَّ
القـدرة  مـع  سلامً  مُ ابـح  الذَّ كـان  إذا 
كهـا  تَرْ املسلـم  ـد  تعمَّ فـإن  ر،  والتذكُّ
يَها، أو كان غـري  ا إن نَسِ ل، أمَّ لـم تُؤكَ
وإذا  لها،  أَكْ فيجوز  النطق  علـى  قادر 

(١)   استقرَّ رأي اللجنة عىل القول بالوجوب. انظر: 
فتو رقم (٥٤٧).

مه  كُ حُ م  تقدَّ فقد  كتابيا  ابح  الذَّ كان 
بعنوان  السابق  السؤال  جواب  فـي 

بْح)، واهللا أعلم. (التَّسمية عند الذَّ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
 [(٣٢/١٠)

  

ـة ) ٥٩٦ السؤال: بكتـاب مـديـريَّ
القاهرة  بمحافظـة  ـة  البيطريَّ الشؤون 
ر  زَ املَجْ إنشـاء  بمناسبة  أنَّه  ـن  املتضمَّ
بمنطـقـة  القـاهـرة  ملحافـظـة  اآللـي 
ة  البساتني، وإعداد الرسومات التنفيذيَّ
هلذا املرشوع، وحرص املسؤولني عىل 
ألحكام  طبقاً  بْح  الذَّ عمليَّـة  تتـمَّ  أن 

الرشيعة اإلسالميَّة.
بيـان  تطلـب  لذلك  ـة  املديريَّ وأنَّ 
أن  جيب  كان  إذا  فيام  الرشعـيَّ  م  كْ احلُ
بْحـه  ذَ عند  واحليـوان  ابـح  الذَّ يكـون 
بْلـة الرشيفة، أو عـدم  هاً نحو القِ موجَّ
ـن  وجـوب هـذا الرشط؛ حـتَّى تتمكَّ
اإلدارة من العمل بام يطابـق الرشيعـة 
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الرسومـات  إعـداد  عنـد  اإلسالميَّـة 
ة هلذا املرشوع. التنفيذيَّ

اجلواب: إنَّ ابن قدامـة (املغني  ج 
١٤١ - ص٤٦ مع الرشح الكبري) نقل 
وعطاء،  سريين،  وابن  عمر،  ابن  عن 
وأصـحـاب  والشافعـي،  والثـوري، 
ابح  الذَّ يستقبل  أن  يُستحبُّ  أنَّه  الرأي 
بْلـة، وأنَّ ابن عمـر وابـن  بذبيحته القِ
إىل  بِح  ذُ ما  أَكْل  بكراهة  قاال  سريين 

بْلة. غري جهة القِ
املجموع (ج٩ -  يف  النووي  ونقل 
بيحة إىل  ص٨٣) استحباب توجيه الذَّ
دََّّ هلا من جهة، فكانت  بْلة؛ ألنَّه ال بُ القِ

. ىلَ بْلة أَوْ جهة القِ
املجتهد  بداية  فـي  د  شْ رُ ابن  ونقل 
يف  الفقهاء  اختالف  ص٣٥٩)  (ج١- 
ذلك،  استحبُّـوا  قومـاً  إنَّ  فقال:  هذا؛ 
أوجبوه،  وقوماً  ذلك،  أجازوا  وقوماً 

بْلة. وقوماً كرهوا أالَّ يُستقبَل هبا القِ
ـه  توجُّ كـان  فـإذا  ذلك،  كان  وإذ 

نحـو  بْحها  ذَ وقت  بيحة  بالذَّ ابـح  الذَّ
العمل  ويمكن  ميسوراً،  أمراً  بلة  القِ
؛  ىلَ عليه يف الرسومات املقرتحة كان أَوْ
ه  وَّ املُنـَ الفقهاء  اختالف  مـن  خروجـاً 
عنه، وبُعداً باملسلمني عن تناول ذبيحة 
مكروهـة؛ امتثـاالً لقـول اهللا سبحانه 
وتعاىل ﴿  مظ جع مع جغ مغ﴾ 
[البقرة: ٥٧]، وقـول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص فيـام 
رواه الرتمذي عن احلسن بن عيل رىض 
ولِ اهللاِ  سُ نْ رَ ظْتُ عَ فِ اهللا عنهام قال: (حَ
 ،( يبُكَ رِ يَ الَ  ا  مَ إِىلَ  يبُكَ  رِ يَ ا  مَ عْ  دَ ملسو هيلع هللا ىلص: 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٣٦٠٧/٧-٣٦٠٨)

  

: أرأيتَ مالكاً ) ٥٩٧ السؤال: قلتُ
إىل  ة  بيحَ الذَّ ـَهَ  جّ تُوَ أن  يأمـر  كان  هل 

بْلَة؟  القِ
: نعـم  اجلواب: قـال: قـال مـالكٌ

 . ةِ بْلَ بيحة إلـى القِ هُ الذَّ تُوجَّ
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ارين  : وبلغنـي أنَّ اجلـزَّ قـال مالكٌ
ةِ يـدورون هبـا  رَ جيتمعـون علـى احلُفْ
فيذبحون الغنـم حوهلـا. قال: فبعثت 
أن  ت  رْ وأَمَ ذلك،  عن  ليُنهى  ذلك  يف 

بْلة. هوا هبا إىل القِ يأمروهم أن يُوجِّ
[(٥٤٣/١) نة الكرب [املدوّ

  
إن ) ٥٩٨ أرأيتَ   : قلـتُ السؤال: 

بْلَة أيأْكُل؟ تَه لغري القِ ه ذبيحَ جَّ وَ
ل، وبِئْس ما   اجلواب: قال: نعم يأكْ

نَع. صَ
[(٥٤٤/١) نة الكرب [املدوّ

  

بيحة إىل ) ٥٩٩ ه بالذَّ السؤال: يُوجَّ
بْلَة؟ القِ

اجلواب: نعم.
قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال.
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٠٠/٥)

    

السؤال: مجاعةٌ من املسلمني ) ٦٠٠
 نصار ابون]  و[القصَّ وم،  الرُّ بالد  يف 
؛ فهل جيوزُ  ةِ بْلَ ويذبحون علـى غري القِ
لُ من ذبيحتهم أم ال؟ للمسلمني األَكْ

 لُ ذبيحة النَّصار اجلواب: جيوزُ أَكْ
من  ني  دَجَ والوَ احلُلْقوم  قطعوا  حيث 
بْلة، ولـم  هوها القِ ، وإنْ لـم يوجِّ مِ دَّ املُقَ
يذبحوها  مل  حيث  تعاىل؛  اهللا  وا  يُسمُّ

نم، واهللا أعلم للصَّ
[الفتاو األجهورية (ص١٦٧-١٦٨)]

  

بْلَة ) ٦٠١ القِ استقبالُ  هل  السؤال: 
؟ ةٌ نـَّ بْح واجبٌ أم سُ يف الذَّ

ولـيس  مستـحـبٌّ  هـذا  اجلواب: 
بَح احليوان  ، وينبغي عىل من ذَ بواجـبٍ
بْلة، وأن يستعمـل  هه إلـى القِ أن يوجِّ
ة، وأن  فق، وأن تكون السكِّني حادَّ الرِّ
ها برسعة، وأن ال يـؤذي احليـوان  ُزَّ جيَ
أو  ه،  نُقَ عُ لْوي  يَ كأن  ؛  بيشءٍ ه  بْحِ ذَ قبل 
لَه  جْ ي احليوان، أو يضع رِ لْوي يَدَ كأن يَ
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من  يشء  أو  ة،  دَّ بشِ احليوان  بَة  قَ رَ عىل 
لُّ ذلك ال ينبغي؛ (إِنَّ اهللاَ  هذا القبيل، كُ
)، ومهام كان  هِ لِّ رِ كُ َمْ ي األْ قَ فـِ فْ ِبُّ الرِّ حيُ
فق فـي يشءٍ فهو أطيب وأفضـل،  الرِّ
- هبيمةً إال أنَّه  واحليوان وإن كان -مثالً
وخياف   ، مُ يؤلـِ بام  يتألَّـم  حيٌّ  حيوانٌ 

ممَّا خياف منه. 
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
    [(٣٠٧/١٢)

  

لَخ األغنام؛ ) ٦٠٢ سْ السؤال: فـي مَ
بيحـة  الذيـن يذبحون ال يضعـون الذَّ
بثَنْـي  يكتفون  بل  بْلة،  القِ اه  جتِّ بكاملها 
بْلة فقط؛ فهل هذا يكفي  اه القِ بَة جتِّ قَ الرَّ

يا فضيلة الشيخ؟
بْح  بْلة عند الذَّ اجلواب: استقبال القِ
بَح اإلنسان أليَّ  ليس بواجب، بل لو ذَ
، وعىل هذا  بيحة حاللٌ جهةٍ كانت فالذَّ
بْح، بل  بة عند الذَّ قَ ـيِّ الرَّ ال حيتاج إىل لَ
إىل  لَّها  كُ بيحة  الذِّ ه  يوجِّ أن  أمكن  إن 

ها حيث كانت. بَحَ بْلة، وإالَّ ذَ القِ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
    [(٤٢١/١١)

  
بيَحِة َعَلى َجْنِبَها اَألْيَمِن إْضَجاُع الذَّ

بْح ) ٦٠٣ السؤال: هل جيبُ عند ذَ
بيحة وضعها عىل جانبها األيمن؟ الذَّ

ة، وإن قيـل  نـَّ ـلُّ ذلك سُ اجلواب: كُ
اإلنسان  أنَّ  ذلك  معنى  فليس  ة  نـَّ سُ
ةٌ  نـَّ سُ إنَّه  هبا،  يبايل  وال  نَّة  بالسُّ هيتمُّ  ال 
هتـاون  إذا  واإلنـسـان   ، ستحـبٌّ ومُ
بالواجبات  يتهاون  أن  يٌّ  رِ فحَ نَّة  بالسُّ

واملفروضات.
للشـرق  ـههـا  وجَّ اإلنسـان  ولـو 
لَـى  األَوْ ولكنَّ   ، اللٌ حَ فهذا  ها  بَحَ وذَ
يفعله  يشءٍ  أيِّ  يف  حياول  أن  لإلنسان 
املصطفى  نَّة  سُ موافقاً  عمله  يكون  أن 
شاء  فإن  قصد  بغري  خالف  وإذا  ملسو هيلع هللا ىلص، 

اهللا تعاىل ليس عليه يشء. 
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
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    [(٣٠٨/١٢)

  
ْبُح بالَيِد الُيْسَرى الذَّ

السؤال: كـثـري مـن النـاس ) ٦٠٤
مـع  الشامل،  باليد  ذبائحهـم  يذبحون 
عليهـا؛  اهللا  اسم  يذكـرون  م  أهنَّ العِلْم 
لِّها أم ال يؤثِّر؟ فهل يؤثِّر ذلك يف حِ

أن  بْح  الذَّ فـي  يُشرتَط  ال  اجلواب: 
نى، بل هو جائزٌ باليد  يكون باليد اليُمْ
؛ ألنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اليُمنى وباليد اليُرسْ
اهللاِ  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ  ، مَ الدَّ َرَ  أَهنْ ا  (مَ يقول: 
يف  بكونه  ذلك  يقيِّد  ومل   ،( لْ كُ فَ  ، يْهِ لَ عَ
اليد  يف  أنَّه  ريب  ال  لكن  نى،  اليُمْ اليد 
كانت  وإذا   ،أقو ا  ألهنَّ ؛  ىلَ أَوْ نى  اليُمْ
بيحة،  ا تكون أكثر راحة للذَّ أقو فإهنَّ
بيحة؛ حيث  والنبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص أمر بإراحة الذَّ
لَـى  انَ عَ سَ تَبَ اإلِحْ قال  ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ كَ
 ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ ءٍ،  يشَ لِّ  كُ
دَّ  لْيُحِ وَ  ، بْحةَ الذَّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ
)، وعىل  تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ ، وَ هُ تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ أَحَ

  بْـح فـي اليُرسْ هذا؛ فقد يكـون الذَّ
نى، كام لو كان  بْح يف اليُمْ لـى من الذَّ أَوْ
بيـده  يعمـل  يعنـي  أعسـر؛  اإلنسـان 
نـى،  اليُمْ بـيـده  يعمـل  وال   ـر اليُسْ
عندنـا  يَّـة  العامِّ اللُّغـة  فـي  ـى  ويُسمَّ
ىلَ  األَوْ احلال  هذه  يف  فإنَّه  تَف)؛  (األَشْ
فتكون   ،أقـو ا  ألهنَّ ؛  باليُرسْ بَح  يذْ
ـع  جِ فيُضْ وعليـه؛  للحـيـوان.  أريـح 
اجلنب  علـى  احلال  هذه  فـي  احليوان 
بَح  بَحه، واألفضل أن يذْ األيمن ثمَّ يذْ
ن  ه ليتمكَّ نُقِ لَه عىل عُ جْ احليوان ويضع رِ
بيديـه  اإلمسـاك  ـا  وأمَّ بْـح.  الذَّ مـن 
إنَّ  بل  نَّة،  السُّ من  هذا  فليس  لَيه  جْ ورِ
يداه  تُطْلَق  أن  ىل  األَوْ يقولون:  لامء  العُ
وألنَّه  له،  أريح  ذلك  ألنَّ  اله؛  جْ ورِ
م؛ إذ إنَّه مع احلركة  أبلغ يف إخراج الدَّ
م ويندفع وخيرج، وكلَّام كان  يسيل الدَّ
عكس   ، ىلَ أَوْ فإنَّه  م  الدَّ ار  إهنْ يف  أبلغ 
ون  بِضُ رْ يَ حيث  اآلن؛  ة  العامَّ يفعله  ما 
ه، ويُمسكون بيديه  بْحَ عليه إذا أرادوا ذَ
لَيه، فربَّام يؤملونه قبل أن يذبحوه. جْ ورِ
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بيد  يأخـذ  ـة  العامَّ بعض  كذلك   
لْوهيا عىل عنقه من اخلَلْف،  احليوان ويَ
إنَّه  فيـه:  نقـول  ما  أقـلُّ  أيضاً  وهذا 
يده    لَوَ إذا  شكٍّ  بال  ألنَّه  ؛  مكروهٌ
نُقه من اخلَلْف فإنَّ ذلك يُؤمله  علـى عُ
النبيُّ  به  أمر  ما  خالف  وهو  ويؤذيه، 

.( تَهُ بِيحَ حْ ذَ ِ لْريُ ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: (وَ
 وخالصة اجلواب أن نقول: ال بأس
ألنَّ  ؛  اليُرسْ بيده  اإلنسان  بَح  يذْ أن 
بْحه  ذَ يكون  أن  يشرتط  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ 

نى. باليُمْ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
    [(٤٢٤/١١-٤٢٥)



قات:
ِّ
خامسًا: متفر

َما ُيَقاُل ِعْنَد َذْبِح الَعِقيَقِة

بْح ) ٦٠٥ السؤال: ماذا يقالُ عند ذَ
قيقَة؟ العَ

اجلواب: يستحبُّ أن يقول: «بسم 
الم  الة والسَّ اهللا الرمحن الرحيم، والصَّ
منك  اللَّهمَّ  اهللا،  رسول  سيِّدنا  علـى 

وإليك، هذه عقيقة فالن».
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ١١٤٧)]   

  

ْبُح َعَلى ِرْجِل الَعُروِس الذَّ

بعـض ) ٦٠٦ عـادة  مـن  السؤال: 
ار  الدَّ أساس  عىل  األغنام  بْحُ  ذَ الناس 
لِ العَروس حينام  جْ اجلديدة، وعلـى رِ
تصل إلـى بيت زوجها؛ فهل هذا من 

ين؟ الدِّ
هللا  شكراً  بْح  الذَّ كان  إذا  اجلواب: 
عىل النعمة يف بناء البيت ال أكثر، فهذا 
بْح عند زفاف  ال بأس به، وإن كان الذَّ
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العروس شكراً هللا عىل النعمة؛ إلطعام 
فـي  املسنونة  كالوليمـة  فهـو  الفقراء، 
ـمَ  لَ الزواج، وقد ثبت أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَوْ
عىل بعض نسائه، وأمر الصحابة هبذه 
مت هذه األشياء  نَّة، فينبغي إذا قُدِّ السُّ
أن تكـون بنيَّة طيِّبة، وأالَّ تلـتزم فيهـا 
يـن؛  عادة قديمـة ال أصـل هلا فـي الدِّ
ـل العـروس، فـإن  جْ بْح علـى رِ كالذَّ
عليها  يوافق  فال  هذه  غري  بنيَّةٍ  كانت 
ين. (انظر: الوليمة يف اجلزء األول  الدِّ
مـن موسوعـة األسـرة حتـت رعـايـة 

اإلسالم).  
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة الفتاو]
جلنة الفتو باألزهر (رقم ٣٨)]     

  

ْبح لُقُدوِم َشْخٍص َتْعِظيمًا َلُه الذَّ

بَـح شـاةً أو ) ٦٠٧ ـنْ ذَ السؤال: مَ
بقرةً لقُدوم شخصٍ من األكابـر؛ هل 

لُها أم ال؟ ِلُّ أَكْ حيَ
ـرَ  كَ ـلُها وإن ذَ ِـلُّ أَكْ اجلواب: ال حيَ

غري  لتعظيم  بَح  ذَ ألنَّه  عليها؛  اهللا  اسمَ 
                                                . اهللا، بخالف ما إذا كان وضيعاً
[الفتاو الزينية البن نجيم (ص٤٦٢)]

  

ْبُح لَغْيِر اِهللا الذَّ

بعـض ) ٦٠٨ فـي  يوجد  السؤال: 
املريض  مرض  إذا  أُناسٌ  [بالدنا]... 
من  رضٌّ  فيه  ويقولون:  له،  حيسبون 
دجاجةً  أَو   ، ذبيحةً ويبغـي  كذا،  حملِّ 
، وال يذكرون اسم اهللا  نَّ يذبحوهنا للجِ

عليها؟
بْـح  الـذَّ ـا  أَمَّ هللا،  احلمـد  اجلواب: 
باهللا؛  والعياذ  أَكرب  ك  ْ رشِ فهو  اهللا  لغري 
تعالـى:  قـال  عبادة؛  هللا  بْـح  الذَّ ألَن 
 ،[٢ [الكـوثـر:   ﴾ ىف   يث  ىث    ﴿

وقــال تـعـالـى: ﴿ حت خت مت هت 
جس  مخ  جخ  مح  جح  مج   حج  مث 
حسخس﴾ [األنعام: ١٦٢- ١٦٣]، فمن رصف 
فهـو  اهللا  لغـري  العبادة  هذه  مـن  شيئاً 
اهللاُ  نَ  (لَعَ احلديث:  ويف   ، كافرٌ مرشكٌ 



٢٣٤

Ó_‘Üÿ^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

اإلنكار  فيتعنيَّ  اهللاِ)،   ِ ـريْ لِغَ حَ  بـَ ذَ نْ  مَ
علـى هؤالء وتعزيرهم التعزير البليغ 
هذه  فعل  عن  وأَمثاهلم  يردعهم  الذي 

األَشياء.             
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
    [(١٠٥/١-١٠٦)

  

اهللا، ) ٦٠٩ لغـري  بْـح  الذَّ السؤال: 
بيحة؟ لُ من تلك الذَّ وهل جيوزُ األَكْ

كٌ أكرب؛  ْ بْح لغري اهللا رشِ اجلواب: الذَّ
بْح عبادة كام أمر اهللا به يف قوله:  ألنَّ الذَّ
 ،[٢ [الكـوثـر:   ﴾ ىف  يث  ﴿ىث 

هت  مت  خت  حت    ﴿ سبحانـه:  وقولـه 
[األنعام:   ﴾ مح  جح  مج   حج  مث 
مُرشكٌ  فهو  اهللا  لغري  بَح  ذَ فمن   ،[١٦٢
ْرجاً عن املِلَّة -والعياذ باهللا-،  كاً خمُ رشِ
أو  املالئكة،  من  ملَلَكٍ  ذلك  بَح  ذَ سواءٌ 
سل، أو لنبيٍّ من األنبياء،  لرسولٍ من الرُّ
مـن  لولـيٍّ  أو  اخلُلفاء،  من  خلليفةٍ  أو 
لُّ  فكُ لامء،  العُ من  مٍ  لعالـِ أو  األولياء، 

جٌ عن  ْرِ ك باهللا - عزَّ وجلَّ - وخمُ ْ ذلك رشِ
يَ اهللا  املِلَّة، والواجب علـى املرء أن يتَّقِ
فـي نفسه، وأالَّ يوقع نفسه فـي ذلك 

ك الـذي قـال اهللا فيـه: ﴿ رب زب  ْ الرشِّ
مت  زت   رت  يب  ىب  نب  مب 
 ﴾ نث  مث  زث  رث  ىتيت  نت 

[املائدة: ٧٢].
بائح  ا األَكْل مــن حلوم هذه الذَّ وأمَّ
لُّ  ا أُهلَّ لغري اهللا هبا، وكُ م؛ ألهنَّ رَّ فإنَّه حمُ
بِح عىل  يشءٍ أُهلَّ لغــري اهللا بــه، أو ذُ
م، كام ذكر اهللا ذلك يف  رَّ ب فإنَّه حمُ النُّصُ

ســورة املائدة يف قوله تعاىل: ﴿  خل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
من  خن  حن  جن  يم  
جي  يه  ىه  مه  جه   ين  ىن 
حي خي مي ىي ﴾ [املائــدة: ٣]، فهذه 
م  ت لغري اهللا من قِسْ بِحَ بائح التي ذُ الذَّ

لُها.              ِلُّ أَكْ مات، ال حيَ املُحرَّ
                   [جمموع فتاو ورسائل الشيخ 
د ابن عثيمني (١٤٨/٢-١٤٩)] حممَّ

* وانظر: فتو رقم (٢١٥)     
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ْبِح يف التََّأكُُّد ِمْن َطريَقِة الذَّ

 الَوالِئِم أو اَملَطاِعم

السـؤال: هــل يُسـتـحـبُّ ) ٦١٠
بْح  ذَ طريقـة  عـن  يسـأل  أن  للمسلم 
الرشاء  حالة  يف  أو  الوالئم،  يف  اللَّحم 

ت أو املطاعم؟ من املحالَّ
اجلواب: ليس عىل املسلم أن يسأل 
م يف الوالئم  بْح اللحم املُقدَّ عن طريقة ذَ
املطاعم،  أو  ت  املحالَّ من   َاملُشرت أو 
بْهة،  دَت قرائن قويَّة تُثري الشُّ جِ إالَّ إذا وُ
ليسوا  أهلها  غالب  بالد  فـي  كان  أو 
عليه  فيجب  كتاب؛  أهل  وال  مسلمني 

ق، واهللا أعلم. حينئذٍ التحقُّ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٣/١٠)]    

  
اِرِق َذِبيَحُة السَّ

؟) ٦١١ قِ ارِ السؤال: ذبيحةُ السَّ
اجلواب: ال بأسَ هبا.

قال إسحاق [بن راهويه]: مكروه.

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٤٦/٥)

  
قَ ) ٦١٢ َ السؤال: لـو أنَّ رجالً رسَ

ا؟ هَ بَحَ مَّ ذَ شاةً ثُ
.- لُها -يعني لهُ ِلُّ أَكْ اجلواب: ال حيَ

ها عىل صاحبها؟  قلتُ أليب: فإنْ ردَّ
قال: ال تُؤكل.

[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا (٨٦٦/٣)]
  

بَـح ) ٦١٣ ـارقُ إذا ذَ السـؤال: السَّ
، ثم أُطلِقَت من يده؛ هل  شـاةً مرسوقةً

تُؤكلُ أم ال؟
اجلواب: السارق تُؤكَل ذبيحتُه إذا 

ني واحلُلْقوم. دَجَ كان قد قَطَع الوَ
وأجاب عىل مثل السؤال: إن وافق 
بيحـة  السارقُ وجه الصـواب فـي الذَّ

أُكِلَت ذبيحتُه، وإالَّ فال.
[فتاو قايض اجلامعة (ص١٣٤)]
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الفصل الثاني
الصيد

َصْيُد َحـماِم اَألْبراِج

م ) ٦١٤ ـامَ السؤال: ما قولكم يف حَ
ال؟  أم  يدُ  الصَّ فيه  لُ  يَعمَ هل  األبراج؛ 
م األبراج ماذا  ـامَ وهل إذا مل يكن من حَ
يمكن  ال  كثرياً  ـامماً  حَ دَ  جَ وَ إذا  يَصنَعُ 
وقع  ومـا  اجلميع،  ينـوي  هل  ه؛  يدُ صَ
وقع،  ما  لُ  ويُؤكَ ينوي،  ال  أو   ، لُ يُؤكَ
لُ غريه؟  عيَّناً، وال يُؤكَ أو ينوي شيئاً مُ

أفيدوا اجلواب.
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
فيه  لُ  يَعمَ اهللا؛  رسول  دٍ  حممَّ سيِّدنا  عىل 
عنه  معجوزٌ  وحيشٌّ  ألنَّه  االصطياد؛ 
، ولكن ال جيوز اصطياده لغري  ٍ إالَّ بعُرسْ
وإن  إليه،  يأوي  الذي  الربج  صاحب 
اصطاده غريه وجب عليه ردُّه إليه، فإن مل 
لُه،  ق به عنه، ومل جيز له أَكْ يْنَه تصدَّ يعلم عَ
يد؛  د الصَّ نة). وإن تعدَّ هذا مذهب (املدوَّ
منه،  يقع  ما  أو  اجلميع  ينوي  أن  ا  فإمَّ

د،  تعدَّ أو  د  احتَّ فيهام،  صيد  ما  لُ  ويُؤكَ
أن  ط  ْ برشَ لَ  أَكَ معيَّناً  واحداً   نو فإن 
غريه  يُؤكَل  وال   ، الً أوَّ اجلارح  ه  كَ يُمسِ

طْلقاً؛ لعدم نيَّة ذكاته.  مُ
ر طريٍ يف  كْ أصبغ: من أرسل عىل وَ
بَلٍ أو شجرةٍ، وكان ال يصل  شاهق جَ
جيوز  طَب،  العَ منه  خياف  بأمرٍ  إالَّ  إليه 

يد اهـ. لُه بالصَّ أَكْ
لْبه  وفيها البن القاسم: من أرسل كَ
منها  واحداً  دْ  رِ يُ ومل   ، صيدٍ مجاعة  عىل 
لَّها أو بعضها،  ها كُ ذَ دون اآلخر، فأخَ
 : العدويُّ قال  اهـ.  منها  أخذ  ما  لَ  أَكَ
لَّ ما  ، أو نـو كُ أي بأنْ نـو اجلميعَ
سـواء  اجلـارح،  هذا  ويأخذه  يصيـده 
بعض  أفاده  كام  أكثر،  أو  واحداً  كان 

األشياخ اهـ.
ا لو نو معيَّناً  ): وأمَّ يشِّ ويف (اخلَرَ
قتلـه  إذا  املعنيَّ  ذلك  إالَّ  ـل  يُؤكَ فال 
ل، فإن مل يعلم أنَّه  لِمَ أنَّه األوَّ ، وعَ الً أوَّ
يُؤكَل  فال  بْلَه،  قَ غريه  قتل  أو  ل،  األوَّ
ا لو نـو واحداً ال  هو وال غـريه. وأمَّ
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لُ يشءٌ اهـ. واهللا أعلم.  يْنِه فال يُؤكَ بعَ
لّيش (١٨٤/١)] [فتاو ابن عِ

  

َقْصُد َصْيٍد فُأِصيَب آَخُر

د ) ٦١٥ قَصَ إذا  كمُ  احلُ ما  السؤال: 
املسلمُ صيداً فأصابَ آخر؟

إلـى  املسلم  ينطلق  حينام  اجلواب: 
أماكن الصيد فإنَّه يكون:

وجـه  علـى  الصيـد  ا  قاصدً  : الً أوَّ
ِلُّ  حيَ التي  األنواع  جـميع  من  العموم 

لُها. أَكْ
للتسميـة،  مستشعراً  يكـون   : ثانياً
ومنطوياً عليها، سواء انطلق هبا لسانه 
أو  الرحيم»،  الرمحن  اهللا  «بسم  قائال: 
مفروض  واملسلم  بِه،  لْ قَ فـي  هبا  أرسَّ 
ر اهللا وتسميته، وإن مل ينطق  فيه دائامً ذِكْ

بذلك لسانه.
ومن أجل هذين املبدأين فإنَّه حينها 
لْب الصيد لطائرٍ مـا أصابـه  يرسـل كَ
م أو الرصاصة، فإنَّ الصيد الذي  هْ السَّ

لُه. ِلُّ أَكْ ينتج عن ذلك حيَ
ين  الدِّ برهان  اإلسالم  شيـخ  يقول 
 ،(٥٩٣) سنة  املتوىفَّ  بكر  أيب  بن  عيلُّ 
لْبُ  الكَ ذَ  أَخَ ولو  (اهلداية):  كتاب  يف 
وقد  فقتله،  آخرَ  ذَ  أَخَ ثمَّ  فقتله،  صيداً 
ألنَّ  جـميعاً؛  أُكِـالَ  صاحبه،  أرسلـه 
اإلرسال قائم مل ينقطع، وهو بمنزلة ما 
امً إىل صيدٍ فأصابه وأصاب  هْ مَى سَ لو رَ

آخر» اهـ.
امً قاصداً صيداً  هْ أي: أنَّ من رمى سَ
صيداً  وأصاب   ، يدَ الصَّ فأصاب  عيَّناً  مُ
آخر، أُكِلَ الصيدُ املقصودُ والصيدُ الذي 

د. صَ قْ مل يُ
وكان  صيداً  رمى  فمن  هذا؛  وعىل 
آخـر،  وراء  خمتبئـاً  ه  صيدُ باملصادفـة 
فإنَّه  األخري؛  هذا  الرصاصة  وأصابت 
ل، سواء أصابته الرصاصة األُوىلَ  يُؤكَ

بْه. أو مل تُصِ
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٣٥/٢)]    

  



٢٣٨

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

ْيِر ُدوَن ُرْؤَيِتِه َصْيُد الطَّ

ـل ) ٦١٦ جُ الرَّ أطلـق  إذا  السؤال: 
يشاهد  مل  وهو  الطري،  بقصد  رصاصةً 
طائـراً، ولكنَّهـا أصابت طـرياً؛ فهـل 

جيوز له ذلك؟
؟  الطَّريْ ِلُّ  حيَ فهل  يعني:  اجلواب: 
؛ ألنَّه هنا مل  ِلُّ واجلواب: الطري هنا ال حيَ
دَّ من النيَّة والقصد، فإذا  يقصده، وال بُ
مه وهو ال ير طرياً،  هْ رمى اإلنسان سَ
السهم،  هبذا  فامت  طائراً  أصابت  ثمَّ 
كية  التَّذْ رشط  مـن  ألنَّ  ؛  ِـلُّ حيَ ال  فإنَّه 
والصيد القصد، وهلذا لو رمى بالسكِّني 
فإنَّ  م،  الدَّ رَ  وأهنْ شاةٍ  بَح  ذْ مَ فأصابت 
؛ لعدم القصد. ومن  ِلُّ هذه الشاة ال حتَ
به  ِـلُّ  حتَ ال  املجنون  بْح  ذَ إنَّ  نقول:  مَّ  ثَ

بيحة؛ لعدم القصد. الذَّ
لامء رحـمهم اهللا: هل   واختلف العُ
ـل أو ال يشـرتط؟  يُشـرتط قصد األَكْ
ل،  فمنهم من قال: إنَّه يشرتط قصد األَكْ
ني،  ، أو لتجربة السكِّ بَح لعبثٍ وإنَّه لو ذَ

بْح، وما أشبه ذلك؛  أو لتمرينٍ عىل الذَّ
الصحيح  ولكنَّ   ، ِلُّ حتَ ال  بيحة  الذَّ فإنَّ 
ا  كية، فإهنَّ ِلُّ ما دام قد قصد التَّذْ ا حتَ أهنَّ
كان  ما  ا  أمَّ لُها،  أَكْ ِلُّ  وحيَ اة  كَّ ذَ مُ تكون 
بـه،  ِـلُّ  حتَ ال  بيحة  الذَّ فإنَّ   ، قصدٍ بغري 

ِلُّ به. وكذلك الصيد ال حيَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
    [(٤٢٨/١١-٤٢٩)

  
ِنيَُّة َذَكاِة اِخلْنِزيِر َألْكِلِه ِعْنَد 

ُروَرِة َصْيِدِه للضَّ

أبو ) ٦١٧ [سيدي  لَ  ئـِ سُ السؤال: 
ة  فَ رَ عبد اهللا بن مرزوق] عامَّ وقع البن عَ
مي:  ه: قـال اللَّخْ فـي (خمترصه)، ونصُّ
رامٌ وإن  صيدُ اخلنزير ليأكله اختياراً حَ
له  يُستحبُّ   : ارُ قَ الوَ قال  مضطرا.  كان 

نيَّة ذكاته.
ألنَّ  نظـر؛  فيـه   : قـلـتُ اجلواب: 
كونـه  حيث  من  بـه  تعلَّقت  خصة  الرُّ
املَيْتَة  وتذكيةُ  ذاته،  حيث  من  ال   ، يْتةً مَ
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. وٌ غْ لَ
دُ عليه سؤاالن:  رِ لقائلٍ أن يقول: يَ
عـن  مـي  اللَّخْ لنقل  قبوله  ل:  األوَّ
فـي  ما  نصَّ  ألنَّ  خلل،  وفيه   ، ارِ قَ الوَ
املضطرُّ  أصاب  وإذا   :( ارِ قَ الوَ (خمترص 
، فإن أحبَّ  لَ ما أحبَّ يْتةً وخنزيراً أَكَ مَ
فظاهرُ  كِيا.  ذَ إالَّ  لْه  يأْكُ مل  اخلنزير  أَكْل 
كاة،  تِّم الذَّ كِيا» حتُ لْه إالَّ ذَ قوله: «مل يأْكُ
وأظنُّ  عنـه،  مـي  اللَّخْ ـل  نَقْ خالف 
مي؛  يَّ اعتمد عىل نقل شيخه اللَّخْ رِ املازِ
صةٍ ألَكْل  ْمَ فإنَّه قال: ولو اضطر يف خمَ

بَّ له أن ينوي ذكاته. خنزير استُحِ
[املعيار املعرب للونرشييس (٢٠/٢)]

  

يُد ِحْرَفًة واْكِتَسابًا الصَّ

السؤال: هل جيوزُ االصطيادُ ) ٦١٨
فةً واكتساباً؟ رْ حَ

ابـن  فيـه  جتارس  قد  نعم؛  اجلواب: 
يم يف (األشباه) فقال: الصيد مباحٌ نُجَ

فـي  كـذا   . فـةً ـرْ حِ أو  ـي،  للتلـهِّ إالَّ 

فةً  رْ حِ اذه  فاختِّ هذا؛  وعليـ  ازيَّة)،  (البزَّ
. انتهى. رامٌ ك حَ مَ كصيَّاد السَّ

ق،  ومثلُه تبعد عن أشباه هذا املحقِّ
ويُّ حيث  ق احلَمَ دَ فضالً عنه، ولقد صَ
قبيل  من  هذا)  (فعلـى  قولـه:  قال: 
مـن  صادرة  نْبور  الطَّ فـي  نغمةٍ  زيادة 
ة  مناه من عـدم صحَّ غـري شعور، ملا قدَّ
ازيَّة) -علـى ما هو  ل عبارة (البزَّ ـمْ حَ
لامء-  املذهب الصحيح عند مجهور العُ
ع عليه  عىل كراهة التنزيه، فكيف يتفرَّ
الضالل.  إالَّ  احلقِّ  بعد  وما  التحريم، 

انتهى.
وحتقيقـه: أنَّ البعـض قـد كرهـوا 

بعض أنواع الكسب.
واملذهب عند مجهور العلامء أن مجيع 

أنواع الكسب يف اإلباحة عىل السواء.
 . مذمومةٌ الزراعة  قالوا:  وبعضهم 
فـي  كذا  اجلمهور.  قاله  ما  والصحيح 
(مطالب املؤمنني) عن (الذخرية)، وهو 
. ح يف غريه من كتب الفتو أيضاً مرصَّ
فـي  ما  أنَّ  عرفت  هذا؛  علمت  إذا 



٢٤٠

Ó_‘Üÿ^==ΩÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

ةً ليس  رفَ ازيَّة) من أنَّ االصطياد حِ (البزَّ
بمباح خالفُ ما عليه التصحيح، ومع 
من  يُستفاد  ال  نقول:  عنه،  النظر  قَطْع 
فَة االصطياد؛ ألنَّ  رْ ةُ حِ رمَ ازيَّة) حُ (البزَّ
مباح)،  من  فـي قولـه: (إالَّ  االستثناء 
فانتفى فيـه اإلباحة، وانتفـاء اإلباحـة 
يكـون  أن  جلواز  ـة؛  مَ رْ احلـُ يستلزم  ال 
مكروهاً تنزهياً، فالتفريع عليه باحلكم 
راماً -كام وقع من املُصنِّف-،  بكونه حَ

عجيب.
ازيَّة)  وباجلملة؛ ال حممل بعبارة (البزَّ
إالَّ علـى كراهـة التنزيـه، وهـو أيضاً 
مة  باحلُرْ والتفريع  التصحيح،  خالف 

قبيح. 
[فتاو اللكنوي (ص٤٧٣-٤٧٥)]

    

ْيِد ِنْسَياُن التَّسِمَيِة ِفي الصَّ

: أرأيـتَ إذا ) ٦١٩ السؤال: قلـتُ
مية؟  َ التَّسْ بَه ونَيسِ لْ أرسل كَ

مِّ  هُ وسَ لْ : كُ اجلواب: قال: قال مالكٌ

م؟ هْ اهللا. قلت: وكذلك يف الباز والسَّ
. قال: نعم كذلك هذا عند مالكٍ

  [(٥٣٢/١) نة الكرب   [املدوّ

  

٦٢٠ ( َ نَيسِ من  كـمُ  حُ ا  مَ السؤال: 
مية عند الصيد؟ التَّسْ

ا تسقط  اجلواب: الصحيح أيضاً أهنَّ
جرير،  ابن  اختيار  هو  الصيد؛ كام  فـي 
وشيخ اإلسالم، وابن القيِّم، وهي رواية 
؛ لعموم األدلة،  ىلَ عن أحـمد، وهو األَوْ
وألنَّ من الناس من يعاين [يف] الصيد 
] كثرياً، وهو مثل ما يعاين بالذبائح  [شيئاً
أكثر من بعض الناس. وأيضاً الذابح يف 
فهو  الصائد  ا  أمَّ ذبيحته،  من  اطمئنان 
[حيرص] عىل الركود(١) ومراعاة الصيد 
ونحو ذلك، فهو قد يذهل من أجل ما 

] به.         هو مهتمٌّ به [ومعانٍ

(١)  الركود: اهلدوء والســكون. قال يف اللســان 
 : كوداً رُ ــدون  كُ رْ يَ القوم  «ركــد   :(١٨٤/٣)

هدأُوا وسكنوا».
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د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
    [(٢٢٣/١٢)

  

فـي ) ٦٢١ نعيـشُ  نحـن  السؤال: 
الطيـور  باصطيـاد  ونقـوم  راء،  حْ الصَّ
بعـض  فـي  ولكنَّنا  بالبَنادِق،  ة  رَ املُهاجِ
الطَّائِر  علـى  ي  مِّ نُسَ أن  ى  نْسَ نَ األحيان 

لُه؟ أْكُ يِّـتاً؛ فهل نَ فيسقطُ مَ
َ املسلـمُ التَّسميـة  اجلواب: إذا نَيسِ
مْي الصيـد، أو بْـح، أو عند رَ عند الذَّ

لْب املُعلَّـم للصيـد، فـإنَّ  إرسـال الكَ
إذا  الصيـد  وهكـذا   ، حاللٌ بيحـة  الذَّ
: ﴿  جض يِّتاً؛ لقول اهللا عزَّ وجلَّ أدركه مَ

حض خض مض حط مظ جع﴾ [البقرة: 
٢٨٦]، وقد صحَّ عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه 
) أخرجه لْـتُ عَ ـدْ فَ ـالَ اهللاُ: قَ قـال: (قَ

عنـه  روي  وملـا  صحيحه،  فـي  مسلم 
ا  فَ عَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ اهللاَ  (إِنَّ  قـال:  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص 
ـا  مَ وَ يَانِ  النِّسْ وَ طَأِ  اخلَ ـنِ  عَ ةِ  ُمَّ األْ هِ  ـذِ هلَِ
)، وألدلَّة أخر، واهللا  يْهِ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ اسْ

ويل التوفيق.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٩٢/٢٣)]    

* وانظر: فتو رقم (٣٦٦)
  

ْيِد َتْرُك التَّْسِميِة َعْمًدا ِعْنَد الصَّ

م: ) ٦٢٢ السؤال: قـال ابـنُ القاسِ
بيحة؟ داً عىل الذَّ مْ مية عَ ك التَّسْ ومن تَرَ

بيحة،  ـل الذَّ  اجلواب: مل أر أن تُؤكَ
يد عندي  . قال: والصَّ وهو قول مالكٍ

مثله.
[(٥٣٢/١) نة الكرب   [املدوّ

  
السؤال: لو ترك التَّسمية عند ) ٦٢٣

يْد،  وارح عىل الصَّ م أو اجلَ هْ إرسال السَّ
ه؟ مُ كْ ما حُ

وإن   ، أُكِلَ نسياناً  كان  إن  اجلواب: 
داً مل يُؤكَل.  مْ كان عَ

[فتاو الكفوري (ص١٠٥)] 
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اِئِد ْيِد ِمْن َغْيِر الصَّ التَّْسِمَيُة َعَلى الصَّ

كمُ إذا وقعت ) ٦٢٤ السؤال: ما احلُ
ائد؟ يد من رفيق الصَّ مية عىل الصَّ التَّسْ

 . ِلُّ اجلواب: ال حيَ
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
    [(٢٢٣/١٢)

  

ْلَقِة ِفي الُبْنُدِقيَِّة التَّْسِمَيُة ِعْنَد ِإْدَخاِل الطَّ

السؤال: هل يكفي أن أقول ) ٦٢٥
لُ  أُدْخِ عندمـا  أكـرب»  واهللا  اهللا  «باسم 
يْد، أم جيبُ  قيَّة عند الصَّ الطَّلْقة يف البُنْدُ
نادِ البُنْدقيَّة؟  رُ اسمِ اهللا عند إطالق زِ ذِكْ
رُ اسمِ اهللا عند  اجلواب: الواجب ذِكْ
ر ذلك عند إدخال  ي، وال يكفي ذِكْ مْ الرَّ
الطَّلْقة فـي البُندقيَّة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
مَ اهللاِ).  رِ اسْ كُ اذْ كَ فَ مَ هْ يْتَ سَ مَ إِنْ رَ (وَ
يِّ بن  دِ ته من حديث عَ متَّفق عىل صحَّ

حاتم ريض اهللا عنه، واللفظ ملسلم.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٩١/٢٣)]    

  

ْيِد ِبالِكَالِب  َوْقُت التَّْسِمَيِة ِعْنَد الصَّ
ُقوِر َوَنْحِوَها َوالصُّ

من) ٦٢٦ بوسيلةٍ  يْد  الصَّ السؤال: 
الوسائل غري املبارشة؛ كالكالب مثالً، 
تكـون  كيف  ونحـوهـا،  قـور  الصُّ أو 

التَّسمية عليها؟
اجلواب: تكون التَّسمية عليها عند 
ر، فإذا أرسلته  قْ لْب أو الصَّ إرسال الكَ
ا  فإهنَّ صادها  ومتى  اهللا»،  «بسم  فقل: 

. ِلُّ حتَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
    [(٤٢٨/١١)

  
ِبيِّ ُغِري الَباِلِغ َصْيُد الصَّ

: أرأيتَ صيدَ ) ٦٢٧ السؤال: قلتُ
تَلَتِ  قَ إذا  لُ  أيُؤكَ تَلِم،  ْ حيَ مل  إذا  بيِّ  الصَّ

؟ هُ يدَ الكِالبُ صَ
: ذبيحة  اجلواب: قـال: قـال مالكٌ
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فَه،  رَ بْح وعَ لُ إذا أَطاقَ الذَّ بيِّ تُؤكَ الصَّ
بْح. ه عندي بمنزلة الذَّ يدُ فكذلك صَ

 [(٥٣٥/١) نة الكرب [املدوّ

  
َصْيُد َأْهِل الِكَتاِب

أرأيــتَ ) ٦٢٨  : قـلـتُ السـؤال: 
مها يف  يْدُ لُ صَ النَّرصاينَّ واليهوديَّ أيُؤكَ
يْد؟ تَلَت الكِالبُ الصَّ قول مالكٍ إذا قَ

لُ  تُؤكَ  : مالكٌ قـال  قـال:  اجلواب: 
ل،  يُؤكَ فال  هـام  يْدُ صَ ـا  وأمَّ ذبائحهـام، 

مم  ﴿ام   اآليــة:  هــذه  وتــال 
اهللا  يذكر  ومل   ،[٩٤ [املائدة:  رن﴾ 
يُؤكَل  وال   ،النَّصار وال  اليهود  هبذا 

مها. يدُ صَ
[(٥٣٦/١) نة الكرب [املدوّ

  
السؤال: فـي قولـه تعالـى: ) ٦٢٩

مل  يك  ىك  مك  لك  ﴿اك 
زن  رن  مم  ام   يل  ىل 
ني  مي   زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من 

جئ  ﴾ [املائدة: ٩٤]؛ هل هذه  يي  ىي 
م  رِ ِيَ املُحْ اآلية خطابٌ للمؤمنني فيام هنُ
يف  هلم  خطابٌ  هي  أو  يْد،  الصَّ من  عنه 
ا  ؟ وما الدليل عىل أهنَّ غري مناسك احلجِّ
الً  جُ ، أو غريه؟ فإنَّ عندنـا رَ فـي احلجِّ
يقول: إنَّام يقول إنَّ هذه اآلية فـي احلجِّ 
قال:  يفهمه.  وال  القرآن  يعرف  ال  من 

م: ﴿خئ مئ هئ جب  رِ وإنَّام فـي املُحْ
حب خب  مب هب﴾ [املائدة: ٩٥].

 ، أليمٌ عذابٌ  م  رِ حْ للمُ وليس  قال: 
وإنَّام عليه اجلزاء، وإنَّام العذابُ األليمُ 
يدَ  دَ الصَّ جَ لَ املَيْتَة، أو وَ  فأَكَ ملن تعدَّ
، وقال للناس: إنِّـي  هُ لَه أو باعَ يِّتاً فأَكَ مَ

تُه، فهذا معنى قوله: ﴿ ري زي  دْ صِ
مي  ني ىي يي جئ  ﴾ عنده.

لِّه إىل أنَّ صيدَ أهل  وذهب يف هذا كُ
رامٌ دون كراهتـه، كتحريـم  الكتاب حَ
اخلنزير واملَيْتَـة. واحتج فـي ذلك هبذه 
لـحم  وبني  بينه  ق  فَرْ ال  وقال:  اآلية، 

م. اخلنزير، واملَيْتَة، والدَّ
احلقِّ  بيان  يف  فضلك  إلـى  فالرغبة 
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والصواب إن شاء اهللا، ومن أجازه من 
العُلامء دون كراهته؟ وما الوجه الذي 
منهم؟  ه  هَ رِ كَ ومن  أجله؟  من  أجازوه 
وما الوجه الذي كرهوه من أجله، ومل 
ض؟  املَحْ باحلرام  وال  باحلالل  قوه  لْحِ يُ
ـرامٌ  وهل قـال أحدٌ مـن العُلامء: إنَّه حَ
ال؟  أم  ـل،  جُ الرَّ هذا  قـال  كام  كاملَيْتَة، 

. فإينِّ ما رأيت هذا الوجه قطُّ
إذا  الكتاب،  أهل  صيد  جيوزُ  وهل 
م مل يذكروا اسمَ اهللا عليه، عند  لِمَ أهنَّ عُ
الكتاب  أهل  صيد  بتحليل  يقول  من 

نت  مت  زت  ﴿رت  تعاىل:  اهللا  قول  مع 
 ،[١٢١ [األنعام:   ﴾ زث   رث  يت  ىت  
رون  ـتَّجِ لُ طعامهم، وهم يَ كام جيوز أَكْ

بـا، مـع قـول اهللا تعالـى: ﴿مض  بالرِّ
مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  

جف ﴾ [آل عمران: ١٣٠] أم ال؟ 
غري  من  وه  بَحُ وذَ وه  كُّ ذَ ما  وكذلك 
ة عنـد مـن أجـازه،  جَّ يد، ومـا احلُ الصَّ
مأجـوراً  منهم؟  ه  زْ ـِ جيُ لـم  من  وعنـد 

مشكوراً، إن شاء اهللا تعاىل.

اجلواب: تصفَّحتُ السؤال ووقفتُ
هبا  املراد  أنَّ  اآلية  يف  والصحيح  عليه، 
كذلك  فيهـم،  نزلت  ا  ألهنَّ رمون؛  املُحْ
لامء من أهل التفسري  قال مجاعة من العُ
وغريهم، وممَّن نـصَّ علـى ذلك ابـنُ 
حبيب فـي (الواضحـة)، وروي عـن 
اآلية  هذه  نزلت  قال:  أنَّه  عبَّاس  ابن 
بالوحـش،  اهللا  ابتـالهـم  يبيـة؛  باحلُـدَ
. ومعنى  ثْرةً الَـهم كَ حَ فكانت تغشى رِ
االبتالء: االختبار، فأراد اهللا أن خيتربهم 
ليعلم من خيافه بالغيب منهم فـي ترك 
هلم.  نه  متكُّ مع  عليهم،  م  املُحرَّ الصيد 
وقـوع  ليعلـم  أي   :﴾ ﴿زن  ومعنـى 
الطاعة واملعصية منهم؛ فيجازي الطائع 
بطاعته، ويعاقب العايص عىل معصيته، 
ه  لْمُ عِ م  تقدَّ قد  إذ  عنها،  له  يتجاوز  أو 
عْصيه، ال إله  يف األزل بمن يُطيعه ممَّن يَ

إالَّ هو.
ني  مي   زي  ﴿ري  قوله:  ومعنى 
ىي يي جئ  ﴾ أي: مـن جتـاوز فقتـل 
ـه بالنَّهـي. وقولـه:  لْمِ الصيـد، بعـد عِ
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جئ  ﴾ معنـاه عـنـد مــن  ﴿ ىييي 
يـد  أوجب اجلـزاء علـى من قتل الصَّ
. وعند من مل يـر  جيعٌ بٌ وَ ْ : رضَ داً متعمِّ
النايس  أو  املخطئ،  علـى  إالَّ  اجلـزاء 
أليمٌ  عذابٌ  يد:  للصَّ د  املتعمِّ إلحرامه 
فـي اآلخرة. وقيل: االعتداء املعاودة، 
، لـم يكن  يد ثانيةً ومن عـاد فقتـل الصَّ
، واستوجب النقمة بقولـه  عليـه جزاءٌ
: ﴿حك خك لك مك جل ﴾  عزَّ وجلَّ
[املائدة: ٩٥] وهو العذاب يف هذه اآلية، 

لامء. ذهب إىل هذا مجاعةٌ من العُ
علـى  فهو  الكتاب  أهل  صيد  ا  وأمَّ
ال  رامٌ  حَ اهللا-  مالك -رحـمه  مذهب 
وه  كَّ لُ منه إالَّ ما أدركوا ذكاته، فذَ يُؤكَ

كَّى به اإلنيس. ذَ بام يُ
طاب يف  ه اخلِ ودليله عىل ذلك: توجُّ
ار،  فَّ يد إىل املسلمني دون الكُ إباحة الصِّ

يف مجيع آي القرآن. 
لْم إلـى  وذهب جـامعة من أهل العِ
 : يـد؛ لقـول اهللا عـزَّ وجـلَّ إباحـة الصِّ
 ﴾ حص   مس   خس  حس  جس  ﴿مخ 

ب  هْ هَب وابن وَ [املائدة: ٥]، وهو قول أَشْ
وعلـي بن زيـاد من أصحـاب مالك، 

نون. حْ اه اختار سُ وإيَّ
لْم؛ منهم:  ه مجاعةٌ من أهل العِ هَ رِ وكَ
بيب. والكراهـة مـن ذلك علـى  ابن حَ

؛ لوجهني: مذهب من أجازه، بيِّنةٌ
أحدمها: مراعاة اخلالف لقول النبيِّ 
امَ  يْنَهُ بَ ، وَ ٌ امُ بَنيِّ رَ احلَ ، وَ ٌ لُ بَنيِّ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: (احلَ
اتِ  تَبِهَ نِ اتَّقَى املُشْ مَ ؛ فَ اتٌ تَبِهَ شْ ورٌ مُ أُمُ

...) احلديث. هِ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَربْ اسْ
م  لْزَ تَ حدودٌ  له  يد  الصَّ أنَّ  والثاين: 
معرفتُهـا، فإذا كان صيـدُ اجلاهـل هبا 
عُ عن توقِّـي مـا يلزمـه أنْ  رِ الذي ال يَ
يُّ  فالذمِّ مكروهـاً؛  صيده  فـي  ـاه  يتوقَّ

ه. يدُ هَ صَ أحر أنْ يُكرَ
ال  الكتاب  أهـل  صيـدَ  ـيزُ  جيُ ومن 
ال  إذ  مية؛  التَّسْ ذلك  جواز  يف  ط  يَشرتِ

مية منهم. تصحُّ التَّسْ
: ﴿رت زت  وقـول اهللا عزَّ وجلَّ
مت نت ىت  يت رث زث  ﴾ [األنعام: ١٢١]؛
مية،  التَّسْ ال  كية  التَّذْ بذلك  املراد  قيل: 
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مية، إالَّ أنَّ اآلية وقيل: املراد بذلك التَّسْ
: ﴿مخ  منسوخةٌ بقول اهللا عـزَّ وجـلَّ
٥]؛ [املائدة:   ﴾ حص   مس   خس  حس  جس 

لَ ذبائحهم،  ألنَّ اهللا أباح بقوله هذا أَكْ
ا  ون اهللا عليها. وقيـل: إهنَّ مُّ وهم ال يُسَ
صة  صِّ خمُ هي  وإنَّام  هلا،  بناسخة  ليست 
مية هلا علـى هذا رشطٌ فـي  هلا؛ فالتَّسْ
لِّ  كُ علـى  قيـل:  املسلم؛  ذكاة  ـة  صحَّ
رة، وهو  دْ ر والقُ كْ حال، وقيل: مع الذِّ
مذهب مالك رمحه اهللا، وباهللا التوفيق 

ال رشيك له.
[مسائل أيب الوليد ابن رشد (٥٦١/١-٥٦٧)]

  
لَ سيـدي أبـو ) ٦٣٠ ئـِ السؤال: سُ

تهم  عامَّ اتِّفاق  عن  عقاب  بن  اهللا  عبد 
يه  يُذكِّ فيام  الكتابـيِّ  ذكاة  إعامل  علـى 
فـي  وقالوا  املذكورة،  برشوطه  لنفسه 
لُ ما صاده  املعروف من املذهب: ال يُوكَ
نوعـي  أحـد  االصطياد  أنَّ  مع  لنفسه. 
كاة  الذَّ فـي  املذكورة  والرشوط  كاة،  الذَّ

د  يد؛ كالقَصْ يمكن حصولـها فـي الصَّ
د  القَصْ مقابـل  هـو  الذي  لالصطيـاد 
كذلك  ماً  رَّ حمُ به  يدِ  املَصِ وكون  كاة،  للذَّ

أيضاً. 
الكتابـيِّ  صيد  مسألة  ا  أمَّ اجلواب: 
ألصل  ضاً  عارِ مُ فيها  املشهور  وكون 
اعرتض  فقد  ذبيحته،  أَكْل  يف  املذهب 
الشيـوخ؛  مـن  كثـريٌ  التعـارض  هـذا 
 ، ـدٍ شْ رُ وابـن   ، ـيِّ والباجِ مـي،  كاللَّخْ
بٍ  هْ ، واختاروا قول ابن وَ يبِّ رَ وابن العَ

ه. يدِ هَب بإباحة صَ وأَشْ
هـذا  عـن  اجلـواب  إنَّ  وأقـول:   
قواعـد:  أربع  علـى  بَني  نـْ يَ التعارض 
موم. الثانية: القولُ  : القولُ بالعُ األُوىلَ
مـوم  العُ ختصيصُ  الثالثـة:  باملفهـوم. 
عىل  القياس  امتناعُ  الرابعة:  باملفهوم. 

ص. خَ الرُّ
 وبيـان القاعدة األُولَـى: أنَّ قولـه 
تعاىل: ﴿  مخ جس حس خس مس  حص﴾ 
؛ فيتنـاول مـا ذبحـوه  [املائدة: ٥] عمومٌ
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ومـا صادوه بنـاءً عىل القاعدة األُوىل، 
وهي القـول بالعموم. وقوله تعالـى: 

رن  مم  ام  ىليل  مل  يك  ىك    ﴿
ٰى  ين  ىن   نن  من  زن 
حئ  جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري 
للمسلمني،  خطابٌ   [٤ ﴾ [املائدة:  خئ  
دليله: أنَّه ال يُؤكَل ما صاده غري املسلم. 

وكذا قوله تعالـى: ﴿  اك لك مك 
﴾ [املائدة: يل  ىل  مل  يك  ىك 
٩٤]  اآلية خطابٌ للمؤمنني عىل أحد 
علـى  ـة  دالَّ ا  أهنَّ وهو  فيهـا؛  التأويلني 
م،  رِ ا يف احلالل ال يف املُحْ اإلباحة، وأهنَّ
ذلك؛  بخالف  املسلم  غري  أنَّ  ودليله: 
مفهوم  وهذا  الثانية،  القاعدة  عىل  بناء 
ص لآلية األُوىلَ بناء عىل القاعدة  صِّ خمُ

الثانية.
ص به؛  صَّ وال يقـال: املفهـوم ال خيُ
ألنَّ داللـة العامِّ منطـوق، واملنطـوق 
ال يعارض املفهوم؛ ألنَّا نقول: لو لـم 
ليلني،  مَ إبطالُ أحد الدَّ لَزِ صه به لَ صِّ خيُ
بينهام  اجلمع  أمكـن  مـا  معـاً  وإعامهلام 

. ىلَ أَوْ
بني  ق  رْ الفَ فنقـول:  هذا؛  ر  تقرَّ فإذا 
موم  ه يف كون العُ يدِ ذبيحة الكتايبِّ وصَ
ومل  يد،  الصَّ آية  فـي  باملفهوم  ص  صِّ خُ
كية، وهي قوله  صَّ املفهوم يف آية التَّذْ خيُ
تعاىل: ﴿  ىه يه جي ﴾ [املائدة: ٣]  هو 
اجلميـع،  فـي  التخصيص  األصل  أنَّ 
صة يف ذبيحة  خْ نَّة بالرُّ لكن وردت السُّ
من  لَ  أَكَ ملسو هيلع هللا ىلص  كونه  يف  ثبت  ملا  ؛  الكتايبِّ
مومةً  سْ مَ اليهوديَّة  هبا  أَتَتْ  التي  اة  الشَّ
هيوديٌّ  ها  بَحَ ذَ هل  يسأل؛  أن  غري  من 
به  تأيت  فيام  الغالب  أنَّ  مع   ، مسلمٌ أو 
دِينِها،  أهل  ذبيحة  من  أنَّه  اليهوديَّة 
 ، صة يف ذبيحة الكتايبِّ خْ فثبت هبذا الرُّ
قياس  يصحَّ  مل  ةً  صَ خْ رُ ذلك  كان  وإذا 
يد الكتابـيِّ عليه؛ عمـالً بالقاعـدة  صَ
علـى  القياس  امتناعُ  وهـي  الرابعـة، 

ص. خَ الرُّ
ه  أنـَّ صـة  خْ الرُّ حقيقـة  قيـل:  فـإن 
لوال  م  رِّ املُحَ قيـام  مع   ، رٍ ذْ لعُ املرشوعُ 
قيـام  تقريـرك  مـن  ظهر  وقـد  ر،  ذْ العُ
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ر ها هنا؟ ذْ م، فأين العُ رِّ املُحَ
ر هو احلاجة إىل خمالطة  ذْ قلت: العُ
ية وغري ذلك.  زْ أهل الكتاب بسبب اجلِ
والغالب  طعامهم،  ألَكْل  داعيةٌ  وهي 
إليها،  بالنسبة  قليلٌ  يدُ  والصَّ بيحة،  الذَّ
بَتِه دون  لَ ل لغَ والرضورة داعيةٌ إىل األوَّ

ه، واهللا تعاىل أعلم. الثانـي؛ لنُدورِ
[املعيار املعرب للونرشييس (١٨/٢-١٩)]

* وانظر: فتو رقم (٣٧٤)   
  

َصْيُد َكْلِب اَملُجوسِِ

يُؤكَل ) ٦٣١ فال  ألبـي:  قلتُ  قال: 
؟  وسِ لْب املجُ يْدُ كَ صَ

ويسُّ فال  اجلواب: إذا أرســلهُ املجُ
ى،  مَّ سلمٌ فسَ يُؤكل، ولكن إن أرسله مُ
فأخذ، فقتل؛ فال [بأس]؛ يكون ذلك 

 .[ له [تعليامً
يه  قلت: فإنْ كان [حيا]؟ قال: يُذكِّ

املُسلم.
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا 

 [(٨٧٠/٣-٨٧١)

  
َصْيــُد الَكاِفـــِر

يـد ) ٦٣٢ الصَّ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
نَه  عَ طَ أو  ببندقيَّته،  الكافرُ  رضبه  الذي 
بَضَ عليه بطريقته وأحرضه  ه، أو قَ ِ حمْ برُ

اه؟ كَّ وح وذَ روج الرُّ للمسلم قبل خُ
اجلواب: إذا كان الكافرُ هذا كتابيا 
- فـال بأس  -كاليهـوديِّ والنرصانـيِّ
إنَّ  ثمَّ   . هُ حَ رَ جَ الذي  هو  ألنَّه  بذلك؛ 
تَلَه  ز عليه، ولو أنَّه قَ هَ اه وأَجْ املسلمَ ذكَّ
لكـان  يـد  الصَّ وسائـل  مـن  بوسيلـةٍ 

الالً. حَ
ِلُّ  حتَ ال  ممَّن  يا  نـِ ثَ وَ الكافرُ  كان  وإن 
ه، وأصابـهُ إصابةً  حَ رَ ذكاتُـه، وقـد جَ
فمسابقة   ، حيـاةٌ معهـا  تبقى  ال  قاتلـةً 
فـي  ألنَّه  له؛  أثر  ال  [لتذكيته]  املسلم 
كان  فإذا  ى،  كَّ تُذَ أن  قبل  املَيْتَة  م  كْ حُ

. ِلُّ األمر كذلك فهو ال حيَ
 [ثمر الغصون من فتاو الشيخ ابن غصون 
    [(٣٢٣/١٢)
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ْلَقاِت النَّاِريَِّة ْيُد ِبالطَّ الصَّ

السؤال: املوضوع: بخصوص ) ٦٣٣
واردة  ـد  مَّ جمُ غـزال  ذبائـح  إرساليَّـة 

للبالد.
أعـاله  املـوضـوع  إلـى  باإلشـارة 
واخلـاصِّ بإرساليَّـة عـدد ٧٥ ذبيحـة 
إلـى  رومانيـا  مـن  واردة  د  مَّ جمُ غـزال 
الرشكـات،   إحـد حلسـاب  البـالد 
وبالكشف عليها تبنيَّ أنَّ هذه الذبائح 
بْحـاً رشعيا، ويوجـد  غـري مذبوحـة ذَ
اء  جرَّ من  ة  الناريِّ الطَّلْقات  آثار  عليها 
لِّطٌ  تجَ مٌ مُ يْد، كام يوجـد دَ عمليَّـة الصَّ
ري والبَطْني، وهي  دْ يف التجويف الصَّ
ل  التفضُّ يرجى  لْـد.  اجلِ مسلوخة  غري 
هذه  مثل  فـي  الرشعيِّ  بإفادتنا بالرأي 

احلاالت.
هذه  إباحـة  اهليئـة   تـر اجلواب: 
إذا  الـسـؤال  فـي  الـواردة  اللُّـحـوم 
يد اإلسالميَّة،  استجمعت رشوط الصَّ

وهي:
ت  يدَ ١) أن تكون الطَّلْقات التي صِ
ة  ه ال بقوَّ دِّ دٍّ جارحٍ يقتلُ بحَ هبا ذات حَ

اندفاعه.
ائد مسلامً أو كتابيا. ٢) أن يكون الصَّ
تَلَت  قَ قد  ة  صاصَ الرَّ تكون  أن   (٣

ها. ضِ رْ ها، وليس بعَ دِّ يْد بحَ الصَّ
يد ٤) أالَّ يكون الصائد قد أدرك الصَّ
يده  يف  وقوعه  بعد  ةً  مستقرَّ حياةً  حيا 
بْح  ه، وإالَّ لـم يُؤكَل إالَّ بالذَّ كِّ ذَ ولـم يُ

. الرشعيَّ العاديِّ
ق  التحقُّ املستفتية  اجلهة  فعىل  وهلذا 
بائِـح املسـؤول عنهـا  من استيفـاء الذَّ
لُها.  زْ أَكْ ـجُ مة، وإالَّ مل يَ الرشوط املتقدِّ
واهللا أعلم.                                                         

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية  
         [(٢٦/١٠-٢٧)

  

ق ) ٦٣٤ دُ البُنـْ كمُ  حُ مـا  السؤال: 
ِلُّ أم ال؟  ادُ به احليوان؛ هل حيَ الذي يُصَ
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ق؛  بالبُنْدُ يد  الصَّ ا  أمَّ  ... اجلواب: 
عابدين  ابن  مة  العالَّ ه  مَ كْ حُ أفاد  فقد 
يف (ردِّ املحتار) بقوله: «وفـي التَّبيني: 
باجلرح  حصل  إذا  املوتَ  أنَّ  واألصل 
كَّ فيه فال  . وإن بالثقل أو شُ لَّ بيقني حَ

». انتهى. ِلُّ حتامً أو احتياطاً حيَ
صاص إنَّام  وال خيفى أنَّ اجلرح بالرَّ
راق والثقل بواسطة اندفاعه  هو باإلحِ
، وبه أفتى ابن  دٌّ العنيف؛ إذ ليس له حَ

نجيم». انتهى .
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
    [(٨٢٦/٣)

  
ين فـي ) ٦٣٥ السؤال: مـا رأي الدِّ

ـام  ـمَ يْـد الطُّـيـور املـأكـولـة؛ كاليَ صَ
لُها إذا ماتت  ِلُّ أَكْ والعصافري؟ وهل حيَ

بَح؟ قبل أن تُذْ
اجلواب:  

عن  ومسلـم  البخـاري   رو (أ) 
يِّ بن حاتم أنَّه سأل النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وقال:  دِ عَ
 . يدُ أصِ فَ يْدَ  الصَّ اضِ  رَ ِعْ بِاملْ مِي  أَرْ (فإِينِّ 

قَ  ـزَ فَخَ اضِ  ـرَ ِعْ بِاملْ يْتَ  مَ رَ ا  إِذَ  : ـالَ قَ
 .( لْ أْكُ تَ الَ  فَ هِ  ضِ رْ بِعَ ابَ  أَصَ ما  وَ  ، لْ فَكُ
املِعْراض قيل: هو السهم الذي ال ريش 
ثقيلةٌ  خشبةٌ  هو  ل، [قيل]:  نَصْ وال  له 
ها، [وقـد] ال  دٌ رأسُ دَّ ا حمُ صَ آخرهـا عَ
لعِياض.  تبعاً  النووي  واختاره  د،  دَّ حيُ
ـا فـي  صَ وقـال ابن التِّني: املِعْراض عَ
فام  ائد،  الصَّ هبا  ي  يَرمِ حديدةٌ  طرفها 
وما  ل،  فيُؤكَ كِيٌّ  ذَ فهو  ه  دِّ بحَ أصاب 
 : قَ زَ .  وخَ قِيذٌ ه فهو وَ دِّ أصاب بغري حَ
أي  ـق)  سَ خَ (وَ بلفظ  وجـاء   ، ذَ نَفَ أي 

[خدش].
(ب) ورو البخاري ومسلم أيضاً 
ولَ اهللاِ  سُ فَّل: (أنَّ رَ عن عبد اهللا بن املُغَ
الَ  ا  ـَ إِهنَّ  : الَ قَ وَ  ، فِ ذْ اخلَ نْ  عَ ى  نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص 
ا  لَكِنَّهَ وَ وا،  دُ عَ أُ  نْكَ تَ الَ  وَ ا،  يْدً صَ يدُ  تَصِ
). اخلذف: أي  َ أُ الْعَنيْ قَ فْ تَ ، وَ نَّ ُ السِّ رسِ تَكْ
فَة،  ذَ اةٍ أو نَواةٍ بواسطة املَخْ صَ مْي بحَ الرَّ

الع. وهي كاملِقْ
أيضاً  ديٍّ  عَ عن  أمحد   ورو (ج)   
ي،  مِ رْ مٌ نَ وْ ا قَ ولَ اهللاِ، إِنَّ سُ ا رَ أنَّه قال: (يَ
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 ، يْتُمْ كَّ ذَ ا  مَ مْ  لَكُ ِلُّ  حيَ  : الَ قَ لَنَا؟  ِلُّ  حيَ امَ  فَ
 ، تُمْ قْ زَ خَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاِ   [ مَ [اسْ مُ  تُ رْ كَ ذَ ا  مَ وَ

( نْهُ لُوا مِ كُ فَ
يٍّ  دِ أمحد مرسالً عن عَ  ورو  (د) 
ةِ  قَ نْ الْبُنْدُ لْ مِ ـأْكُ الَ تَ عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (وَ
تَّخذُ من طِنيٍ  قة تُ ) والبُنْدُ يْتَ كَّ ـا ذَ إِالَّ مَ

. يْبَسُ وتَ
نستنتج من هذه األحاديث ما يأيت:

حـياةً  حـيا  املَصيـدُ  ك  أُدْرِ إذا   -١
حَ فهـو حـالل باالتِّفاق.  بـِ ةً وذُ مستقرَّ
اشرتاطها  عدم  أو  مية  التَّسْ [واشرتاط] 
بْـح فيه خالف بني الفقهـاء،  عنـد الذَّ
يد املذبوح ويف غري  وهو يكون يف الصَّ

يد.  الصَّ
بَح،  ذْ يد قبل أن يُ إذا مات الصَّ  -٢
ـم  هْ كالسَّ دٍ؛  ـدَّ حمُ بـيشءٍ  موتُـه  وكـان 
 ، الذي جيـرح أو خيـرتق، فهـو حـاللٌ
ميـة -ولـم  هـم التَّسْ واشـرتط بـعـضُ
م. هْ هم- عند إطالق السَّ يشرتطها بعضُ

بَح  ذْ يُ أن  قبل  يد  الصَّ مات  إذا   -٣
دٍ؛ أي  ـدَّ وكان موتُـه بـيشء [غـري] حمُ

قَة،  ر والبُنْدُ ذ؛ كاحلَجَ نْفِ لـم جيرح ولـم يُ
تـه، وعـن  مَ رْ فإنَّ اجلمهـور يقـول بحُ
األوزاعي وغـريه من فقهاء الشام أنَّه 
أكان  سـواء   ، يـدٍ صَ ـلُّ  كُ طْلقاً  مُ ِـلُّ  حيَ
د، ولكن النصوص  دَّ د أم بغري حمُ حدَّ بمُ

تشهد لقول اجلمهور.
مـن  يُـطـلَـق  الـذي  صـاص  والرَّ
م  هْ عدُّ كالسَّ سات هل يُ دَّ ادِق واملُسَ البَنـَ
م؛  هْ ه؟ رأ مجاعةٌ أنَّه كالسَّ لُّ صيدُ فيَحِ
يْد وينفذُ منه، بل  م الصَّ سْ ألنَّه خيرتق جِ
يد  لُّ الصَّ هو أشدُّ منه. وعىل هذا؛ فيَحِ
ليس  صاص  الرَّ أنَّ  آخرون   ورأ به. 
بـل  م،  هْ والسَّ كالسكِّني  حاً  جارِ داً  دَّ حمُ
الشديد، وعىل هذا؛  يدَ بثقله  يقتلُ الصَّ

لُه. ِلُّ أَكْ فال حيَ
ِلُّ  حيَ صاص  بالرَّ يد  الصَّ أنَّ  وأختار 
يدَ به، واألحوطُ أن يذكر اسمَ  لُ ما صِ أَكْ
خـروجاً  صـاص،  الرَّ إطـالق  عند  اهللا 

بَه. جَ من خـالف من أَوْ
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة الفتو باألزهر (رقم ١١)]
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قـة ) ٦٣٦ دُ البُـنـْ  : قـلـتُ السـؤال: 
ر؟  جَ واحلَ

.- لُ اجلواب: ال -أي ال يُؤكَ
قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال، 

كَت ذكاتُه. رِ إالَّ ما أُدْ
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٤٥/٥-٢٢٤٦)

  

ق فـي ) ٦٣٧ يُ بالبُنْدُ مْ السؤال: الرَّ
ات عىل الطُّيور هل جيوزُ أو ال؟  لَوَ الفَ

. مع أنَّه ال حيصل ألحدٍ به رضرٌ
أكـثر  ومذهـبُ  مذهبُنـا  اجلواب: 
ال  ق  بالبُنْدُ املقتول  يد  الصَّ أنَّ  لامء  العُ
إالَّ  ة  قوذَ املَوْ يف  داخلٌ  وأنَّه  لُه،  أَكْ ِلُّ  حيَ

 . ةٌ ستقرِّ أنْ يُدركه وفيه حياةٌ مُ
فيه  فاألصل  ق؛  بالبُنْدُ ميُ  الرَّ ا  وأمَّ
نِ  ى عَ حديث الصحيـح: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص (نَـهَ
 ، يْدٌ صَ بِهِ  ادُ  يُصَ الَ  هُ  إِنَّ  : الَ قَ وَ  ، فِ اخلـَذْ
 ُ رسِ تَكْ دْ  قَ ا  لَكِنَّهَ وَ  ، وٌّ دُ عَ بِهِ  نْكَى  يُ الَ  وَ

أكـثر  فذهب   ،( َ ـنيْ العَ قـَأُ  فْ تَ وَ  ، ـنَّ السِّ
لامء إىل أنَّ هذا النَّهي للتحريم، وهو  العُ
َيلِّ يف  ح به جمُ املعروف من مذهبنا، رصَّ
ين  زُّ الدِّ خائر)، وأفتى به الشيخ عِ (الذَّ
ةِ  عَ فْ الرِّ ابنُ  به  وجزم  الم،  السَّ عبد  ابن 
ق  تْل بالبُنْدُ يف (الكفاية)، وعبارته: القَ
ة  ِلُّ املقتول؛ ألنَّه يقتل الَّصيد لقوَّ ال حيُ
ميُ به؛ ألنَّ  ِلُّ الرَّ ه، وال حيَ دِّ راميه ال بحَ

فيه تعريض احليوان للهالك. انتهى. 
إىل  طريق  ألنَّه  جيوز؛  إنَّه  وقيل: 

االصطياد. 
ر:  ـجَ وقـال شيـخ اإلسـالم ابن حَ
التحقيـق التفصيل؛ فإنْ كان الغالـب 
امي أنَّه يقتله بـه امتنـع،  مـن حال الرَّ
ال  الرامي  كان  إنْ  سيَّام  ال  جـاز،  وإالَّ 
 . يصل إليه إالَّ بذلك ثمَّ ال يقتله غالباً

مْي  رَ ه  رَ كْ يُ  : يُّ البَرصْ احلسن  وقال 
 واألمصار. ومفهومه  رَ ق يف القُ البُنْدُ
ة؛ فجعـل مـدار  الَ أنَّه ال يُكره فـي الفَ
ر علـى  النَّهي علـى خشية إدخال الرضَّ

أحد من املسلمني، واهللا أعلم. 
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[احلاوي يف الفتاوي للسيوطي 
(ص٣٦٢-٣٦٣)]

  
طُيوراً ) ٦٣٨ طَاد  اصْ من  السؤال: 

لُّ  ـِ صاص والطِّـني، هل حيَ ق الرَّ بالبُنْدُ
لُها أم ال؟ أَكْ

لُها.  ِلُّ أَكْ اجلواب: ال حيَ
[الفتاو الزينية البن نجيم (ص٤٦٣)]

   
يـدُ ) ٦٣٩ السؤال: هـل جيـوزُ الصَّ

ا  والعَصَ املِعْراض،  ض  رْ وعَ ق،  بالبُنْدُ
الكبري  ر  جَ واحلَ جيرح،  هلا  دَّ  حَ ال  التي 

ح؟ رَ ولو جَ
؛ ملا  كِرَ اجلواب: ال جيوز الصيد بام ذُ
ر من األصل يف جنس هذه املسائل:  تقرَّ
 ، لَّ أنَّ املوت إذا حصل باجلرح بيقني حَ
ِلُّ  كَّ فيه فال حيَ وإن حصل بالثقل أو شُ

. تْام واحتياطاً حَ
[فتاو التمرتايش (ص٦٧١)]

  

يدِ ) ٦٤٠ الصَّ ـيُ  مْ رَ هـل  السؤال: 
به  يدَ  صِ ما  وهل  ال؟  أم  رامٌ  حَ قِ  بالبُندُ

لُها أم ال؟ جيوزُ أَكْ
رافـي:  اجلواب: قـال ح(١): عن القَ
ظاهرُ مذهبنا ومذهب الشافعي حتريم 
لِّ ما شأنه أالَّ جيرح.  مْي بالبُنْدق وكُ الرَّ
ال  مأكول  كاصطياد  ألنَّه  ظاهر؛  وهو 
يدَ بالبُنْدق املذكور  كاة، وما صِ يَّة الذَّ بنـِ
ل،  قاتلُه ال يُؤكَ ذَت مَ فيه تفصيل؛ إن أُنْفِ
هتا،  َ رسَ - فكَ لَـه -مثالً جْ وإن أصابت رِ
لُه. ي، جائزٌ أَكْ كِّ يا فذُ ك حَ ه وأُدْرِ وجناحَ

ولـو  ـيا  حَ ك  رِ أُدْ ما  احلنفيَّة:  وعند 
، وال  يَ أُكِلَ كِّ منفوذ جـميع املَقاتِل وذُ
خالف بيننا وبينهم يف أنَّ ما مات به ال 
تَلٍ  قْ مَ بسبب  ينفذ  مل  ما  أنَّ  ويف  ل،  يُؤكَ

 . لُ يَ يُؤكَ كِّ كَ حيا وذُ قاتِله وأُدرِ من مَ
[فتاو الكفوري (ص١٠٣)]

  

فـي  موجود  هذا  وكالمه  للحطَّاب.  بـه  يرمز    (١)
مواهب اجلليل (٣٢٢/٤).
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السـؤال: سـألـتُ سـيـدي ) ٦٤١
ـد بـن  الشيـخ األكمـل األفضـل حممَّ
فة عن  ة املرشَّ الم البنانـي بمكَّ عبد السَّ
قيذ،  ق، هـل هـو مـن الوَ املَصيدِ بالبُنْدُ
أحـد  ق  دُ البُنـْ [أنفذ]  إذا  لُه  أَكْ م  رُ فيَحْ
دٍ،  حـدَّ بمُ املَصيدِ  مـن  هـو  أم  قاتِلِه؟  مَ

قاتِله منه؟ ت مَ ذَ فيُباح أَكْل ما أُنْفِ
أعيـان  مـن  جـامعةٌ  أفتى  اجلواب: 
ـل  أَكْ ـلِّ  بحِ املالكيَّـة  تنا  أئمَّ ري  متأخِّ
ق  البُنْدُ وا  دُّ وعَ مقاتله،  املنفوذ  املصيد 
د لـي أسامءهم، ولـم  َ د، ورسَ من املُحدَّ
اإلمـام   سـو منهـم  اآلن  حيرضنـي 
ابن غـازي، ولـه أقوال باإلباحة نَظْامً 
اهللا  رحـمهام  احلَطَّاب  واإلمـام  ثْراً،  ونَ

لَم ذلك. تعاىل، فليُعْ
[فتاو علامء األحساء (٧٧٢/٢-٧٧٣)]

  

لُ احليوان) ٦٤٢ ِلُّ أَكْ السؤال: هل حيَ
صـاحبـه  يـصطـاده  الـذي  الطَّـري  أو 
قيَّة ويمـوت بسببهـا، وال تبقـى  بالبُنْدُ

ه  بْحِ لذَ وحٌ  رُ أو  حياةٌ  يدِ  الصَّ عقب  فيه 
ني؟ بالسكِّ

اجلواب: ير فريقٌ من الفقهاء أنَّ 
إذا  إالَّ  لُه  أَكْ ِـلُّ  حيَ ال  قيَّـة  بالبُنْدُ يد  الصَّ
ب البُندقيَّة وحده، ولـم  ْ نْ رضَ مات مِ
تبـق فيه عقب الرضب حيـاةٌ فيذبحه 
احلنفيَّة  مذهب  ويف  بالسكِّني.  صاحبه 
يد  الصَّ هو  لُه  أَكْ ِلُّ  حيَ الذي  يد  الصَّ أنَّ 
بأن  العادة  جرت  ةٍ  حادَّ بآلـةٍ  املقتـول 
ـر،  جَ ـنـْ ـني، واخلِ ـقطَـع هبـا، كالسكِّ يُ
ـل، ومـا أشبـه ذلك،  م، والنَّصْ هْ والسَّ
ر،  لة؛ كاحلَجَ ولكن املقتول باآللـة املثقَّ
بَة الغليظة وما أشبهها ر، واخلَشَ خْ والصَّ

لُه. ِلُّ أَكْ  ال حيَ
أنَّ  يرون  األسـاس؛  هـذا  وعـلـى 
البُندقيَّـة  مـن  ختـرج  التي  صاصـة  الرَّ
 ، ةً حادَّ آلةً  ليست  يد  الصَّ إىل  ب  وَّ وتُصَ
بْح يف  طْع والذَّ ل للقَ وليست ممَّا يُستعمَ
تْل يف هذه احلالة  العادة، وإنَّام حيدثُ القَ
عن طريق الضغط الشديد الناشئ عن 
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املقتول  فيكون  صاصة،  الرَّ ف  قَذْ ة  قوَّ
مـة بنـصٍّ  ة املُحرَّ قوذَ هبا مـن قبيل املَوْ

قرآين.
قي الفقهاء فـي  ولكنَّ فريقاً من حمقِّ
صاصـة  مذهـب احلنفيَّـة يـرون أنَّ الرَّ
بل  فقط،  يد  الصَّ جسم  عىل  تضغط  ال 
ق  زِّ ومتُ لْد،  اجلِ تقطع  الواقـع  فـي  هي 
يكون  ال  وهبذا   ، مَ الدَّ وتُسيلُ  اجلسم، 
حالة  يف  كام  الضغط  عن  ناشئاً  تْل  القَ
ا  صَ العَ أو  ر  خْ الصَّ أو  ر  احلَجَ استخدام 
الغليظة، بل ينشأ يف احلقيقة عن اجلرح 
ق اجلسم  زَّ صاصة فمَ الذي أحدثته الرَّ
يد املقتول  ، فال يكون الصَّ مَ وأسالَ الدَّ
ة املشار إليها  قوذَ بالبُندقيَّة من قبيل املَوْ
باآللة  كاملذبوح  يكون  بل  القرآن،  يف 

م وتقيض عىل احلياة. التي تُسيلُ الدَّ
وعىل ذلك؛ يكون احليوان أو الطري 
لُه.  م أَكْ رُ املقتول بالبُندقيَّة حالالً، وال حيَ
صاصة  لُّه إذا قضـت عليـه الرَّ وهذا كُ
أدركه  إذا  ا  وأمَّ لِّـيَّـة،  كُ احلياة  وأفقدته 
أن  عليه  كان  حياةٍ،  بقيَّة  وفيه  ائد  الصَّ

ني؛ ليُجهز عىل ما فيه من  يذبحه بالسكِّ
بْح املرشوعة املعروفة،  حياةٍ بطريقة الذَّ

واهللا تبارك وتعاىل أعلم. 
[يسألونك يف الدين واحلياة (٢٩٠/٢-٢٩١)]

    
قيَّة) ٦٤٣ يدُ بالبُنْدُ السؤال: هل الصَّ

مـون  ـراماً؟ ألنَّ البعـض حيرِّ يُعتـرب حَ
ذلك.

راماً،  حَ يُعترب  ال  يد  الصَّ اجلواب: 
ي إذا أراد أن  مِّ لكن عىل الصائد أن يُسَ
م فيقـول: «بسم  هْ يرمـي أو يُطلـق السَّ

اهللا».
 [ثمر الغصون من فتاو الشيخ ابن غصون 
    [(٣٢٣/١٢)

  

السؤال: هـل الطُّيـور التـي ) ٦٤٤
ال؟  أم  اللٌ  حَ ومتوت  قيَّة  بالبُنْدُ نرميها 
نرميهـا  التي  الطُّيـور  بعض  إنَّ  حيث 
ي عليها. مِّ نجدها قد ماتت قبل أن نُسَ

بالبُندقيَّة  يْتَ  مَ رَ إذا  نعم  اجلواب: 
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يوداً من طُيور أو زواحف كاألرانب  صُ
يت اهللا علـى ذلك حني  مَّ والظباء، وسَ
، ولو  ا تكون حالالً م، فإهنَّ هْ إطالق السَّ
ا  (مَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  ألنَّ  ؛  يِّتةً مَ وجدهتا 
 ،( لْ كُ فَ يْهِ،  لَ عَ اهللاِ  مُ  اسْ كِرَ  ذُ وَ مَ  الدَّ َرَ  أَهنْ
ـمَ  لَّ املُعَ بَـكَ  لْ كَ لْـتَ  سَ أَرْ ا  (إِذَ وقـال: 
لكـن   ،( لْ كُ فَ يْهِ،  لَ عَ اهللاِ  مَ  اسْ تَ  رْ ذَكَ وَ
عىل  تزيد  ةً  ستقرَّ مُ حياةً  حيَّةً  كانت  إن 
بَحها  بَ عليك أن تَذْ جَ حركة املذبوح، وَ
ها، فإن لـم تفعل  بْحِ ي اهللا عند ذَ مِّ وتُسَ
ولكن  عليك،  راماً  حَ صارت  وماتت، 
إطـالق  عند  التَّسمية  إلـى  التنبُّه  جيب 
مَ عليك  رُ مِّ اهللا حَ م؛ ألنَّك إذا مل تُسَ هْ السَّ
لُ ولو كنت ناسياً؛ لقول النبيِّ عليه  األَكْ
كِرَ  ذُ وَ مَ  الدَّ َرَ  أَهنْ ا  (مَ الم:  والسَّ الة  الصَّ
)، ولقوله تعاىل: ﴿  رت لْ كُ يْهِ فَ لَ مُ اهللاِ عَ اسْ

 ﴾ زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت 
[األنعام: ١٢١].

[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤٢٩/١١-٤٣٠)

* وانظر: فتو رقم (٤٦٧)    

  

ْيُد ِبالنَّـبَّـاَطـِة الصَّ

املشـايـخ ) ٦٤٥ رأي  مـا  السؤال: 
ض  الكـرام فـي هـذه الفتو التي تَعرَّ
معرفـة  نـودُّ  ونحـن  املسجد،  إمام  هلا 
ها الصحيح: النبَّاطَة. قال اإلمام:  مَ كْ حُ
جُ  رِ ا تقتُل وال ختُ ال جيوز استعامهلا؛ ألهنَّ
م؛ فهـي تـؤذي. استخـدم مكاهنـا  الدَّ

م.  هْ ح أو السَّ مْ الرُّ
يم عىل شكل  والنبَّاطة تُصنَع من السِّ
ةٍ،  ـلْـدَ وجِ  ٍ ـريْ بسَ وتُـربَـط  رقـم (٧)، 

ويستخدمها األطفال لصيد الطُّيور.
إفادتنا   الفتـو إدارة  مـن  نرجـو 
ا مثار  بخصوص هذه األمور؛ حيث إهنَّ

. تساؤل بني الناس، وجزاكم اهللا خرياً
غري  بأداة  يد  الصَّ جيوز  ال  اجلواب: 
جارحة، ومنهـا النبَّاطة؛ ملا فيهـا مـن 
فَ هبا يشءٌ  ذَ تعذيب احليوان، إالَّ أن حيُ
ه  دِّ ، ويُصيب احليوان املصيد بحَ جارحٌ
يا  فيجوز، ثمِّ إذا صاد إنسانٌ حيواناً برِّ
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يد  ؛ سواء مات بالصَّ بأداةٍ جارحةٍ أُكِلَ
وإن  ذلك،  بعد  االختياريَّة  كاة  بالذَّ أو 
ه بأداةٍ غـري جارحة لـم يُؤكَل إالَّ  صادَ
بْحاً عاديا بعد صيده وفيه  بَحه ذَ ذْ أن يَ
يْتَ  مَ رَ ا  (إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيِّ  حلديث  ؛  حياةٌ
قْ  زِ خيَ  ْ ملَ وإِنْ   ، لْ فَكُ قْتَ  زَ فَخَ يْتَ  مَّ فَسَ
 ، يْتَ كَّ ذَ ا  مَ إِالَّ  اضِ  رَ ِعْ املْ نَ  مِ لْ  أْكُ تَ الَ  فَ
  ( يْتَ كَّ ذَ ا  مَ إِالَّ  ةِ  قَ الْبُنْدُ نَ  مِ لْ  أْكُ تَ الَ  وَ

رواه أمحد. واهللا أعلم.  
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
    [(٢٧/١٠-٢٨)

     

ـار ) ٦٤٦ ـغَ الصِّ بعـضُ  السـؤال: 
ى بالنبَّاطة؛ هل  مَّ يرمون الطُّيور بام يُسَ

هم؟ يْدُ يصحُّ صَ
إذا  إالَّ  هم  يدُ صَ يصحُّ  ال  اجلواب: 
ـوه ذكاةً  كَّ ـور حـيا وذَ فُ صْ أدركـوا العُ
م  كْ حُ يف  أو  يِّتاً  مَ سقط  إن  ا  أمَّ رشعيَّة، 
عىل  ومات  يضطرب  كان  بأن  املَيِّت؛ 
. لكـنَّ النبَّاطة  ِـلُّ [الفـور]؛ فإنَّه ال حيَ

ا كام جاء يف احلديث:  منهيٌّ عنها؛ ألهنَّ
ا)؛  يْـدً صَ يـدُ  تَصِ الَ  وَ وا،  ـدُ عَ أُ  نْكَ تَ (الَ 
ـأُ  قَ فْ يد هبا، (وإِنَّـام تَ ِـلُّ الصَّ يعنـي ال حيَ
ـى عنهـا،  )؛ فيُنْهَ نَّ ُ السِّ رسِ تَكْ ، وَ َ الْعَنيْ
ـن صبيانـه  وينبغـي لإلنسـان أالَّ يمكِّ
ا خطرية،  بنيِّ هلم أهنَّ منها، بل يمنعهم ويُ
أو   ، ـنَّ السِّ رسِ  وتكْ  ، نيْ العَ تفقـأُ  وربَّام 
دَّ أو الرأس أو ما أشبه هذا. ي اخلـَ مِ تُدْ

[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
    [(٤٣٢/١١-٤٣٣)

  

يُد باملِْعَراِض الصَّ

: أرأيتَ ما كان) ٦٤٧ السؤال: قلتُ
ذ  نْفِ ق ومل يُ رَ عْراضٍ أصاب به فخَ من مِ
لُ أم ال فـي قـول  ؤكَ املَقاتِلَ فامت، أيـُ

؟ مالكٍ
اجلواب: قـال: نعم، وهـو بمنزلـة 

. ضاً رَ بْه به عَ م إذا مل يُصِ هْ السَّ
راض ق املِعْ رَ : إذا خَ قال: وقال مالكٌ

. لُ  آكُ
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 [(٥٣٩/١) نة الكرب [املدوّ

  

السؤال: قلـتُ ألبـي: صيـدُ ) ٦٤٨
املِعْراض؟

ه،  مَ رَ بَّام خَ م؛ فرُ هْ اجلواب: شبيه السَّ
ـل. وإذا أصـاب  ـه؛ فيُـؤكَ حَ ـرَ بَّام جَ ورُ

قيذ ال يُؤكَل. ه فهو بمنزلة الوَ ضِ رْ بعَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٧/٣)]

  

: املِعْراض؟ ) ٦٤٩ السؤال: قلتُ
يد املِعْراض حتَّى  اجلواب: أكرهُ صَ

ق. ْزِ خيَ
قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال؛ 

أْكُل. ه فال يَ ضِ رْ فام أصابه بعَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٥٠/٥)

  

ْيُد ِباَملْصَيَدِة اَحلِديِديَِّة الصَّ

السـؤال: هـل صيـدُ الـبَـرِّ ) ٦٥٠

ة  احلديديَّ ة  يَدَ املَصْ خالل  من  املُصطاد 
؟ حرامٌ أم حاللٌ

صاد  سواء  حاللٌ  يدُ  الصَّ اجلواب: 
بْية(١)، أو سالح، أو  ، أو زُ عن طريق فخٍّ
بْياً، أو  يدُ ظَ غريه، حاللٌ سواء كان الصَّ

. لُّه حاللٌ أرانب، أو طيوراً، فكُ
[ثمر الغصون من فتاو الشيخ ابن غصون 
    [(٣٢٣/١٢)

  

ْيِد َوِذْكُر اْسِم اِهللا َعَلْيَها َوْضُع َمَناِجِل الصَّ

أنَّه ) ٦٥١ األصحابُ  رَ  ذَكَ السؤال: 
اهللا  اسمَ  رَ  وذَكَ يدِ  الصَّ لَ  ناجِ مَ عَ  ضَ وَ إذا 

؟ جيهٌ ؛ فهل هو وَ ِلُّ ا حتَ عليها أهنَّ
رسُ  عْ ويَ  ، بوجيهةٍ ليست  اجلواب: 
هبا  ِـلُّ  حتَ التي  األسباب  علـى  تطبيقها 
هبا  ورد  التي  األسباب  فـإنَّ  بيحة،  الذَّ
بْح من آدميٍّ عاقلٍ  ا مبارشةُ الذَّ ، إمَّ لُّ احلِ

بـذلك  يت  مِّ سُ لألسد،  رُ  فَ حتُ ةٌ  رَ فْ حُ  : يَـةُ  بْ الزُّ   (١)
. الصحاح  م كانوا حيفروهنا يف موضعٍ عالٍ ألهنَّ

للجوهري (٢٨٣/١).
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لِّه، وغري مقدورٍ  بْحٍ يف حمَ ملقدورٍ عليه بذَ
اآلدمـيِّ  مـن  دٍ  حـدَّ بمُ بإصابتـه  عليـه 
لَّبة، ومع  ح اجلوارح املُكَ رْ العاقل، أو بجَ
دة  متعدِّ رشوطاً  لذلك  فاشرتطوا  هذا 
معروفة، وهذه الصورة املذكورة ليس 
ـدَّ من  منهـا وال شبيهـة هبـا، فإنَّه ال بُ
بْح،  للذَّ لِه  وفِعْ ابح  الذَّ مبارشة  مقارنة 
مه يسرياً، وهذه ذكروا ولو طال  أو تقدُّّ
 ، ِلُّ حتَ ا  أهنَّ واإلصابة  الوضع  بني  الزمن 
حتَّى  ظْر  احلَ بْح  الذَّ يف  (األصلَ  أنَّ  مع 

 .( لِّ نتيقَّن سبب احلِ
[الفتاو السعدية (ص ٥٩٨)]

   
ْيُد بالُعوِد َوالَعَصا الصَّ

إنْ ) ٦٥٢ أرأيـتَ   : قلـتُ السؤال: 
تْـهُ  قَ رَ ـودٍ أو بعَصاً فخَ يْـداً بعُ ميتُ صَ رَ

لُ أم ال؟ أَيُؤكَ
اجلواب: فقال: هو مثل املعراض أنَّه 

يُؤكَل.
[(٥٣٩/١) نة الكرب [املدوّ

  
يوِر ِباَحلَصا َوالَعَصا َصْيُد الطُّ

ـلُ ) ٦٥٣ أَكْ جيـوزُ  هـل  السـؤال: 
ا؟ ا أو العَصَ صَ طاد باحلَ الطُّيور التي تُصْ
ا  اجلواب: ال جيوز االصطيادُ باحلَصَ
ق  ْـزِ ـا؛ ألنَّه فـي الغالب ال خيَ صَ أو العَ
جرحـاً  جيرحـه  ال  أي  قاً،  ـزْ خَ الطَّـريْ 
واضحاً، إنَّام تقـع عليه هـذه احلَصـاة 
 ، قيذٌ وَ فهذا  فيموت،  بثقلها  العصا  أو 
 : لُه؛ وذلك لقول اهللا عزَّ وجلَّ م أَكْ رُ حيَ

حم  جم  يل  ىل  مل  خل    ﴿
خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم 
ىه  مه  جه   ين  ىن  من 

يه جي ﴾ [املائدة: ٣].
ا هبا  هبَ َ صاصة؛ فلو رضَ ـا مثل الرَّ أمَّ
اللَّحم،  فـي  فتدخل  قاً  رْ خَ قُه  ْرِ ختَ ا  فإهنَّ

لُه. وباهللا التوفيق. وهذا حاللٌ أَكْ
د السبيل  [فتاو ورسائل خمتارة للشيخ حممَّ
(ص٤٨٢)]    
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ِصَفُة اَحليواِن املَُعلَِّم

م: ) ٦٥٤  السؤال: قلتُ البن القاسِ
لَّم يف  لْبَ املُعَ لَّم والكَ فْ يل البَازَ املُعَ صِ

. قول مالكٍ
: هو الذي  اجلواب: قال: قال مالكٌ
 (١) لِـيَ ، وإذا أُشْ رَ دَجَ رَ ازْ جِ ؛ إذا زُ ـهُ قَ فْ يَ

     . أَطاعَ
  [(٥٣٢/١) نة الكرب [املدوّ

  
َمْعَنى َكْوِن اَجلَواِرِح ُمَعلََّمًة

ِلُّ) ٦٥٥ السؤال: قول (املنهاج): وحيَ
والطَّـري؛  بـاع  السِّ بجـوارح  االصطيادُ 
ط  ْ ؛ برشَ ، وشاهنيٍ ، وبازٍ دٍ هْ ، وفَ لْبٍ ككَ
باع  ؛ بأن تنزجر جارحةُ السِّ علَّمةً كوهنا مُ
ـر صاحبهـا، وتسرتسل بإرسالـه،  جْ بزَ
رشطان  منه،  تَأكُل  وال  يد  الصَّ سك  ومتُ
ابعُ  الرَّ طُ  الرشَّ ويكون   ، واحدٌ رشطٌ  أو 
رُ  : ويُشرتطُ تكرُّ هو قول (املنهاج) بعدُ

. انظر: هتذيب اللغة (١٢١/٤). يَ : أي دُعِ يلَِ (١)  أُشْ

يد  ك الصَّ سْ لتُم بأنَّ مَ هذه األُمُور. فإن قُ
آخر؛  طٌ  ْ رشَ منه  األَكْل  وعدم   ، طٌ ْ رشَ
اإلمام  إنَّ  ح:  املُصحِّ قول  يأتـي  فكيف 
ها  انطالقُ وهـو  خامسـاً؛  أمـراً  اشرتط 
عىل  هذا  يكون  إنَّام  صاحبها.  بإطالق 
. وأيـا مـا كان  ذلك سادسـاً ال خامساً
مـا  اإلمـام،  عـن  حُ  املُصحِّ نقله  فهـذا 
ق بينه وبني ما فـي (املنهاج)؟ فإنَّ  رْ الفَ
حقيقة اإلرسال اإلذهاب، واالسرتسال 
هـو  بعينـه  وذلك  هـاب،  والذَّ واح  الرَّ
عىل  لُّ  يدُ واالنطالق؛  اإلطالق  حقيقة 
انطلقت  فلو  قـال:  ح  املُصحِّ أنَّ  ذلك 
 : ركيشُّ . قال الزَّ تعلِّمةً ها مل تكن مُ سِ بنَفْ
وهـو ظـاهـر قـول (املـنـهـاج): ولـو 
 . لَّ ـِ لْبٌ بنفسه فقتل لـم حيَ اسرتسل كَ
مسألة  م  كْ حُ علـى  ركيشُّ  الزَّ فاستدلَّ 
االنطـالق بقـول (املنهـاج): اسرتسل 
االنطـالق  أنَّ  فـاقتىض  ه؛  سِ بنَفْ لْبٌ  كَ
عىل  رةٌ  كرَّ مُ فاملسألة  االسرتسال؛  غريُ 
ذلك، والقصد شفاء الغليل من ذلك. 
ك  ويُمسِ (املنهاج):  قول  اجلواب: 
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أْكُل منه؛ أفاد به رشطني:  يد وال يَ املَصِ
لِّيه  خيُ وال  يد  الصَّ يُمسك  أنَّه  ام:  هلُ أوَّ

يذهب به.
أْكُل منه.  وثانيهام: أالَّ يَ

ويُشرتطُ  ذلك:  بعـد  قـولـه  ـا  وأمَّ
تأدُّب  يظُنُّ  بحيث  األُمور  هذه  رُ  تكرُّ
فبنيَّ به وقت اعتبـار هـذه  اجلارحـة؛ 
اإلمام  ذكره  ما  أنَّ  لِم  عُ وقد  األُمور، 

 . خامسٌ ال سادسٌ
فـي  املذكـورة  األربعـة  وط  والرشُّ
اجلارحـة  لصريورة  وطٌ  رشُ (املنهاج) 
لِّ ما  ، ويُشرتطُ أمرٌ خامسٌ يف حِ علَّمةً مُ
ها،  سِ بنَفْ تنطلق  أالَّ   : املُعلَّمةُ اصطادته 
ها فقتلت صيداً لـم  سِ فلو انطلقت بنَفْ
لِّه  ؛ فاخلامسُ رشطٌ حلِ يدُ ِلَّ ذلك الصَّ حيَ

لُّمها.  ال لتَعَ
ِلَّ  ؛ يعني مل حيَ علَّمةً وقوله: مل تكن مُ
ا خرجت عن كوهنا  ، ال أهنَّ يدُ ذلك الصَّ
؛ بدليـل قـول (املنهـاج): ولـو  علَّمـةً مُ

 . ِلَّ ه فقتل مل حيَ سِ لْبٌ بنَفْ اسرتسل كَ
[فتاو الرميل (٢٠٥/٥-٢٠٦)]

   
اْسِتْخَداُم الِكَالِب َوَغْيِرَها ِمَن 

ْيِد اَحلْيَواَناِت ِفي الصَّ

السؤال: البعـضُ مـن النَّاس ) ٦٥٦
طَحِب معـه الكِالبَ عندما يكـون  يصْ
وما  األرانب،  طـاد  ليصْ يْـد  للصَّ ذاهباً 
يشبه ذلك، فهل جيوزُ أَكْل ما تصطاده 

لْب؟ هذه احليوانات، أو هذا الكَ
ه  ـلْـب املُعلَّـم صـيـدُ اجلـواب: الكَ

: ﴿ىك يك  ؛ لقوله عزَّ وجلَّ حاللٌ
مل ىليل ام مم رن زن من نن 
ىن  ين ٰى ري زي مي نيىي 
يي جئ حئ خئ   ﴾ [املائدة: ٤]، وهذا 
 ، دَ طارَ لَ  أُرسِ إذا  مثالً  معروف،  أمره 
أن  منه  طُلِبَ  وإذا  ر،  جَ انْزَ رَ  جِ زُ وإذا 
لْب املُعلَّـم،  ، هـذا هـو الكَ فَّ فَّ كَ يَكُ
ه،  سِ أْكُل ما أمسكه لنَفْ وإذا أمسك ال يَ
بل يأتـي به ملالكه أو لصاحبه وهكذا، 

، وال يشء فيه.  يد حاللٌ فذلك الصَّ
[ثمر الغصون من فتاو الشيخ ابن غصون 
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[(٣٢٢/١٢)

  

ـكـمُ اقـتنـاء ) ٦٥٧ السؤال: مـا حُ
ةِ البُيوت؟ وإذا بِيعَتْ  اسَ رَ لْبِ يف حِ الكَ

نِها؟  كمُ ثَمَ فام حُ
إالَّ  جيوز  ال  لْب  الكَ اقتناء  اجلواب: 
لْب املاشية، ومثل  ؛ مثل كَ ةٍ حلاجةٍ ماسَّ
يد، ويف  لْب الصَّ ة، ومثل كَ راسَ لْب احلِ كَ

لْب. غري هذا ال جيوز اقتناء الكَ
 [ثمر الغصون من فتاو الشيخ ابن غصون 
[(٣٢٢/١٢)

  
ُيوِر الَِّتي ُتَصاُد ِبالُبْنُدِقيَِّة  َأْكُل الطُّ

َوَتَقُع ِفي املَاِء

السؤال: يوجدُ لد أهالـي ) ٦٥٨
الصحراء الغربيَّة موسمٌ لصيد الطيور 
لِّ  ي أغسطس وسبتمرب من كُ رَ هْ فـي شَ
ر  عام، والصيَّادون يكونون بجوار البَحْ
ـط، فأحيانـاً يرضبـون  األبيض املتوسِّ

ـر،  البَحْ فـي  فتقـعُ  بالبندقيَّـة  الطيور 
ر،  هـم إلخراجها من البَحْ فيـنزل أحدُ
فأحيانـاً جيـدوهنـا ال تـزال هبـا حيـاةٌ 
 ، ـالالً لُهـا حَ فيـذبحـوهنا، فيـكـون أَكْ
 ، حياةٌ هبا  وليس  ميِّتةً  جيدوهنا  ا  وأحيانً
فبعض  ذلك؛  يف  اآلراء  اختلفت  وقد 
والبعض   ، حاللٌ لُها  أَكْ يقول:  العُلامء 
ر  لَها بعد إخراجها من البَحْ مون أَكْ رِّ حيُ
م  كْ ، وطلبَ السائلُ اإلفادة عن حُ يِّتةً مَ

. يِّتاً ر مَ ج من البَحْ ينِ فيام أُخرِ الدِّ
احلـالل  مـن  الصيـد  إنَّ  اجلواب: 
لَه واالنتفاع  الطيِّب الذي أبـاح اهللا أَكْ
به، وهو مباحٌ إذا مل يرتتَّب عليه إرضارٌ 
للناس بإتالف مزارعهم، أو إزعاجهم 
د  جمرَّ منه  الغرض  كان  أو  منازهلم،  يف 
اللهـو، أو اللعب، أو القـامر، وتعذيب 
ـلُّ  م، وقـد ثبت حِ رُ احليوان، وإالَّ فيَحْ
نَّة واإلمجاع. لُه بالكتاب والسُّ الصيد وأَكْ
ا الكتاب: فقوله تعاىل: ﴿  ىك  أَمَّ
من  زن  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك 
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زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن 
مئ  خئ   حئ  جئ  يي  نيىي  مي 
هئ جب حبخب ﴾ [املائدة: ٤]، وقوله تعاىل: 

﴿مخ جس حس﴾ [املائدة: ٢].
البخـاري  رواه  فـام  ة:  نـَّ السُّ ـا  وأَمَّ
 : الَ نْهُ قَ َ اهللاُ عَ يضِ بَةَ رَ لَ عْ ا ثَ ومسلم (أَنَّ أَبَ
يْدٍ  صَ ضِ  بِأَرْ ا  إِنَّ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ
لَيْسَ  ي  الَّذِ ي  بـِ لْ بِكَ أَوْ  يسِ  بِقَوْ يـدُ  أَصِ
لُحُ  يَصْ امَ  فَ  ، لَّمِ املُعَ بِي  لْ بِكَ أَوْ   ، لَّمٍ عَ بِمُ
آلِهِ  وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ ولُ  سُ الرَّ الَ  قَ فَ ؟  يلِ
تَ  ـرْ كَ ذَ ـكَ فَ سِ وْ تَ بِقَ دْ ـا صِ : مَ مَ لَّ سَ وَ
كَ  بـِ لْ بِكَ تَ  دْ صِ ـا  مَ وَ  ، ـلْ فَكُ اهللاِ  مَ  اسْ
ـا  مَ وَ  ، ـلْ فَكُ اهللاِ  مَ  اسْ تَ  ـرْ كَ ذَ فَ مِ  لَّ املُعَ
كْتَ  رَ ـأَدْ فَ مِ  لَّ املُعَ  ِ ـريْ غَ بِكَ  لْ بِكَ تَ  دْ صِ
عديِّ  عن  مسلم   ورو  ،( لْ كُ فَ هُ  اتَ كَ ذَ
ابن حاتم ريض اهللا عنه أنَّ رسـول اهللا 
ا  صلَّـى اهللا عليه وآله وسلَّم قـال: (إِذَ
إِنْ  فَ اهللاِ،  مَ  اسْ رِ  كُ اذْ فَ  ، كَ مَ هْ سَ يْتَ  مَ رَ
دْ  قَ هُ  ِدَ جتَ أَنْ  إِالَّ   ، لْ فَكُ تَلَ  قَ دْ  قَ هُ  تَ دْ جَ وَ
هُ  تَلَ قَ املَاءُ  ي  رِ تَدْ الَ  إِنَّكَ  فَ اءٍ،  مَ يفِ  عَ  قَ وَ

.( كَ مُ هْ أَوْ سَ

أو  املاء  فـي  فوقع  صيداً  رمى  ولو 
علـى سطح أو جبل ثمَّ تردَّ منه عىل 
تعالـى:  لقولـه  م؛  ـرُ حَ فامت  األرض 

حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم 
أجـمع  وهلذا   ،[٣ [املائدة:   ﴾ من 
دَ  جِ فقهاء املسلمني عىل أنَّ الصيد إن وُ
دَّ من فوق سطح أو  يِّتاً أو تَرَ يف املاء مَ
لُه؛ جلواز أن يكون  ِلُّ أَكْ جبل ميِّتاً ال حيَ
من  ياً  دِّ رتَ مُ تِلَ  قُ أو  باملاء  اختناقاً  موته 
هذه  فـي  فيدخـل  اجلبل،  أو  السطح 
يف [هذه]  عليها  املنصوص  مات  املُحرَّ

اآلية الكريمة.
يد الذي وقع  ملا كان ذلك؛ فإنَّ الصَّ
إذا  به  االنتفاع  أو  لُه  أَكْ ِلُّ  حيَ ال  املاء  يف 
احليـاة،  مظاهر  لَّ  كُ فاقـداً  يِّتاً  مَ ج  أُخرِ
وكذلك ما تـردَّ من فـوق جبـل أو 
سطح فامت قبل إدراكه، واهللا سبحانه 

وتعاىل أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ١٩٩٧)]    
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ْيِد َتْذِكيُة الصَّ

هلا ) ٦٥٩ بُ  يُنصَ الوحشُ  السؤال: 
يُؤكلُ  فيُصادُ؛  املاء،  من  فيُمنَعُ   ، يشءٌ

-؟  يَ -يعني: إذا ذُكِّ
اجلواب: نعم.

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٣)]
  

َأْكُل ما َقَتَلِت اِحلَباَالُت

: أرأيـتَ مـا ) ٦٦٠ السؤال: قلـتُ
أم  أيُؤكَل  يد  الصَّ من  بَاالت  احلِ تَلَتِ  قَ

ال؟
لُ  : ال يُؤكَ اجلواب: قال: قال مالكٌ

كَت ذكاتُه من ذلك.  رِ إالَّ ما أُدْ
فـي  كانت  فإن   : ملالكٍ فقيل  قال: 
احلديـدةُ  ت  ذَ فَ فأَنـْ حديـدةٌ  بَاالت  احلِ

يد؟ مقاتل الصَّ
لُ منه إالَّ ما  : ال يُؤكَ قال: قال مالكٌ

كاتُه. تْ ذَ كَ رِ أُدْ
 [(٥٣٦/١-٥٣٧) نة الكرب [املدوّ

  

ْيِد َبْعَد الُوُقوِع يف َشَبَكٍة  َمْوُت الصَّ
ٌد ِفيَها ُمَحدَّ

فيها) ٦٦١ بَكةً  شَ بَ  نَصَ السؤال: 
، ورأسُ يدٌ ، فتعلَّق هبا صَ دٌ دَّ لٌ أو حمُ نْجَ مِ

به  يْدَ  الصَّ ح  رَ وجَ هُ  رَّ فجَ بيده،  بْلِ  احلَ
فامت.

تعلَّـق  ملَّـا  ألنَّه  ؛  ِـلُّ حيَ ال  اجلواب: 
إالَّ ه،  بْحِ ذَ عىل  مقدوراً  صار  بَكة  بالشَّ

بْح  الذَّ حالة  هُ  قَ لْ حَ د  املُحدَّ يُصيب  أن 
رَّ احلَبْل فأصاب ُ . ولو مل جيَ لَّ ه، حَ طَعَ فقَ
؛ ألنَّه ال  ِلَّ ه ومات، لـم حيَ لْقَ ل حَ املِنْجَ
بْح، ولو مل يتعلَّق نْع من جهته يف الذَّ صُ

ـرَّ  فجَ ؛  وِ دْ العَ فـي  كان  بـل  يد  الصَّ به 
بَكة،  لُ املتعلِّقُ بالشَّ ، أصاب املِنْجَ احلَبْلَ

. ِلَّ مل حيَ
[فتاو ابن الصالح (ص٧٠٧)]

  

يِد يف اَهلواِء بَسْهَمْيِن ِإصاَبُة الصَّ

امً إلـى ) ٦٦٢ هْ ى سَ مَ السؤال: إذا رَ
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يدِ يف اهلواء فأصابه وأزال امتناعه،  الصَّ
ى إليه  مَ ففيام بني اهلواء إلـى األرض رَ

م آخر فامت منهام.  هْ بسَ
؛ ألنَّه فـي اهلواء،  ِـلُّ اجلواب: ال حيَ
طريقه،  يف  فهو  إليه  يصل  ال  كان  وإن 
فـأزال  صيـدٍ  إلـى  سهامً  مَى  رَ لـو  كام 
مَى إليه آخر، وإن كانت  امتناعه، ثمَّ رَ
ا  شِ إليه، فأمَّ ه ال تصل إليه ما مل يَمْ يدُ
ة  قِمَّ عىل  وقع  ولكن  امتناعه،  أزال  إذا 
هُ  بَحَ ذْ طَع مَ بَلٍ ال يصل املالك إليه ليقْ جَ
، كام لو  ِلَّ مَى إليه؛ قال: وجب أن حتَ فرَ

سقط بعريٌ يف بئرٍ فطُعِن فيه.
[فتاو ابن الصالح (ص٧٠٨)]

  
اْشِتَراُك َحْيواٍن ُمَعلٍَّم َوَغْيِر ُمَعلٍَّم 

ْيِد يف الصَّ

إن ) ٦٦٣ أرأيتَ   : قلتُ السؤال: 
عليه  فأعانه  يدٍ  صَ عىل  يَ  ازِ بَ أرسلتُ 

؟ لَّمٍ عَ بازٌ غري مُ
ال   : مـالكٌ قـال  قـال:  اجلواب:   

. لُ يُؤكَ
  [(٥٣٣/١) نة الكرب [املدوّ

  
ُجُل ُيْرِسُل َكْلَبُه َفَيِجُد َمَعُه َغْيَرُه الرَّ

املُـسلـم ) ٦٦٤ ـى  مَ رَ إذا  السؤال: 
 ،- آخـرَ باً  لْ ه -كَ غـريَ معه  فوجدَ  بَهُ  لْ كَ

يد؟  وقد قتال الصَّ
. لهُ اجلواب: ال يأكُ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (٨٩٧/٣)]

  
ْيِد  اَألْكُل ِمَن الُعْضِو املَْقُطوِع ِمَن الصَّ

: أرأيــتَ ) ٦٦٥ السـؤال: قـلــتُ
ه  كَ رَ فأَدْ يدِ  الصَّ عىل  أرسلتُه  إذا  لْبَ  الكَ
لَه فـامت مـن ذلك،  جْ ه أو رِ ـدَ طَـعَ يَ قَ فَ
اليدُ  لُ  أيُؤكَ ذلك؛  بعد  لْبُ  الكَ قتله  أو 

يْد أم ال؟ ل وجـميع الصَّ جْ والرِّ
عن  مالكٌ  ئِلَ  سُ قال:  اجلواب:   
ه  قَ نـُ عُ بُ  فيَرضْ يد  الصَّ رك  ـدْ يُ ل  جُ الرَّ
فيخزلـه  وسطـه  يرضب  أو  فيخزلـه، 
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نصفني؟
لُّه.  : يُؤكَل هذا كُ قال مالكٌ

؟ الً جْ : فإن قَطَع يداً أو رِ فقيل ملالكٍ
ـل،  جْ الرِّ وال  اليَـدَ  ـل  أْكُ يَ ال  قال: 
مات  فإن  لْه،  وليَأْكُ منه  بقي  ما  كِّ  وليُذَ
تفريطٍ  غري  من  يه  كِّ ذَ يُ أن  قبل  ه  سِ بنَفْ
ـل،  جْ الرِّ وال  اليَـدَ  أْكُل  يَ وال  لْه،  فليَأْكُ
إذا  الكـالب  فـي  مسألتك  فكـذلك 

اة مثل هذا. قَطَعَت، والبُزَ
[(٥٣٣/١) نة الكرب [املدوّ

  

عن ) ٦٦٦ هم  بعضُ ئِلَ  سُ السؤال: 
لُه  جْ ه أو رِ يدِ يدُ طِع من الصَّ قوهلم: إذا قُ
يُوكَل  مل  ه  طْمُ خَ أو  ه  ناحُ جَ أو  ه  ذُ فَخِ أو 
أو  ائد  الصَّ فِعْل  يقال:  وقد  منه،  بان  ما 

لُ املُبان. اجلارح يلزم منه أَكْ
لُ  ـر، بـل فِعْ غْ نَعُ الصُّ اجلواب: متُ
فـي  واألصـل  كاة،  الذَّ سببُ  الصائد 
رة  متأخِّ تكون  أن  الرشعيَّة  املسبَّبات 
 ، نٌ قارِ ، واملُبانُ مُ عن أسباهبا ال مقارنةً

ه.  حُ فيجب طَرْ
األصل  املُسبَّبات  أنَّ  نْع  بمَ دَّ  رُ وإن 
تُك فأنت  تأخريها؛ بدليل مسألة إن بِعْ

 . رُّ حُ
تْق، ولذا نقل  أُجيب باالحتياط للعِ
قال:  أنَّه  شيوخه  بعض  عن  احلق  عبد 
إن قـال: إن بعتُـك فأنت صدقة. لـم 

ينقض البيع وارتضاه.
أه نصفني  فإن قيل: يلزم فيام إذا جزَّ

؛ ملا ذكرتم. لَ أالَّ يُوكَ
ر التبعيَّة. : بمنع تصوُّ أُجيبَ

فإن قيل: يلزم يف الرأس.
بعد  إالَّ  اإلبانة  تقع  ال  بأنَّه  أُجيب: 

إنفاذ املَقاتِل، واهللا أعلم.
[املعيار املعرب للونرشييس (٨/٢)]

  
يِد الَكْلُب إذا َأَكَل ِمَن الصَّ

لَ من ) ٦٦٧ لْبُ إذا أَكَ السؤال: الكَ
؟ يدِ الصَّ

اجلواب: ال يُؤكَل. 
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قال إسحاق [بن راهويه]: كام قال، 
ال يتبع حينئذ.

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٢٢٤٤/٥-٢٢٤٥)

  

لَ من ) ٦٦٨ لْبُ إذا أَكَ السؤال: الكَ
؟  يدِ الصَّ

لُ  اجلواب: ال يُؤكلُ -يعني: ال يُؤكَ
هُ . يدُ صَ

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٣)]

   
ْهِم َوَصْيِد الَكْلِب  الَفْرُق بَني َصْيِد السَّ

ِإَذا َأَصاَب اَملْذَبَح

يْدِ ) ٦٦٩ ق بني صَ رْ السؤال: [ما الفَ
أصـابَ  إذا  لْـب  الكَ يْـدِ  وصَ ـم  هْ السَّ

بَح؟] املَذْ
امً إىل مقدور  هْ اجلواب: إذا أرسلَ سَ
باً  لْ كَ أرسل  ولو   ، لَّ حَ ه  بَحَ ذْ مَ فأصاب 
ألنَّ  ؛  ِلَّ حيَ مل  ه  بَحَ ذْ مَ طَع  فقَ مقدور  إىل 

فِعْل  من  اختصاصاً  أشدُّ  م  هْ السَّ فِعْل 
ـه  بَحَ وذَ ه  سِ بنَفْ أتـاه  لو  وألنَّه  لْب،  الكَ
؛ ِلُّ بِه ال حيَ لْ نِّ كَ ه بسِ بَحَ ، ولو ذَ لَّ مٍ حَ هْ بسَ

بيـح إالَّ فـي غـري  لْب ال يُ فجـرح الكَ
ن  لُّ البَدَ املقدور، [فوجب] أن يكون كُ
فـي  بعريٌ  وقع  لـو  وكذلك   ،[ بَحاً ذْ [مَ
، ولـو  لَّ حٍ حَ مْ نَه برُ بـئرٍ منكوسـاً فطَعَ
، ولو  حه لـم حيِلَّ رَ بَه فجَ لْ أرسل عليه كَ
 ، لَّ ني معـاً فأصابـا معـاً حَ مَ هْ أرسل سَ
إن  نظر؛  الثاين؛  ثمَّ  أحدمها  أصابه  ولو 
ه  بَحَ ذْ ب] الثاين مَ ل ومل [يُصِ نَه األوَّ مَ أَزْ
وإن   ، لَّ حَ ه  بَحَ ذْ مَ أصاب  وإن   ، ِلَّ حيَ مل 
ا  أمَّ  ، لَّ حَ الثانـي  فقتَلَه  ل  األوَّ نْه  مِ زْ يُ مل 
وقَطَع  ل  األوَّ نَه  مَ فأَزْ بَنيْ  لْ كَ أرسل  إذا 
، وكذلك لو أرسل  ِلَّ ه مل حيَ بَحَ ذْ الثاين مَ
لْب، ثمَّ أصاب  نَه الكُ مَ امً؛ فأَزْ هْ باً وسَ لْ كَ
م،  هْ نَه السَّ مَ ، ولو أَزْ لَّ ه حَ بَحَ ذْ مُ مَ هْ السَّ

. ِلَّ ه مل حيَ بَحَ ذْ لْبُ مَ ثمَّ أصاب الكَ
[فتاو ابن الصالح (ص٧٠٩)]
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اَألْكُل ِممَّا َصاَدُه الَكْلُب

كمُ األَكْل من ) ٦٧٠ السؤال: ما حُ
لْب؟ يدِ الكَ صَ

أن  رشعاً  لإلنسان  جيوزُ  اجلواب: 
ب بشـروط  ـل ممَّا صـادتـه الكِـالَ أْكُ يَ
وقـد  الفقه،  كتب  فـي  لامء  العُ ذكرها 
استند الفقهاء فـي ذلك إلـى قول اهللا 
تبارك وتعاىل يف سورة املائدة: ﴿ىك

من  زن  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك 
زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن 
هئ  مئ  خئ   حئ  جئ  يي  نيىي  مي 
هت ﴾  خت مت  حت  هبجت  حبخب مب  جب 

[املائدة: ٤].
ون أنَّ اآلية نزلت وقد رو املفرسِّ
ل، لْهَ هَ يِّ بن حاتم وزيدِ بن مُ دِ بسبب عَ

يدُ  نَصِ مٌ  ـوْ قَ ـا  إِنَّ اهللاِ  ولَ  سُ رَ ـا  (يَ قاال: 
ذُ  أْخُ تَ الكِالبَ  إِنَّ  وَ اةِ،  البُزَ وَ بِ  بِالكِالَ
كُ  رِ نُدْ ا  مَ نْهُ  مِ فَ ؛  الظِّبَاءَ وَ رَ  مُ احلُ وَ رَ  البَقَ
كَ  رِ نُـدْ ـالَ  فَ ـهُ  تُلُ قْ تَ ا  مَ هُ  نـْ مِ وَ  ،[ هُ اتَ كَ [ذَ
ِلُّ  ا حيَ ذَ امَ ؛ فَ مَ اهللاُ املَيْتَةَ رَّ دْ حَ قَ ]، وَ هُ اتَ كَ [ذَ

لَنَا؟) فنزلت اآلية السابقة.
يد املباح بالكِالب:  ويُشرتَط يف الصَّ
امً  تعـلِّ مُ -أي  امً  علَّ مُ لْب  الكَ يكـون  أن 
- خيضع لتوجيه صاحبه، ويطيع  باً تدرِّ مُ
قول  من  مأخوذٌ  وهذا  وتوجيهه؛  ه  أمرَ

اهللا تعاىل يف اآلية السابقة: ﴿من نن 
ىن  ين ٰى ﴾.

يد  للصَّ لْب  الكَ إمساكُ  يكون  وأن 
أْكُل منه،  لْب ال يَ من أجل صاحبه؛ فالكَ
منه  لَ  وأَكَ يدَ  الصَّ لْبُ  الكَ أمسك  فإذا 
؛ يقول رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فـي ذلك:  ُزْ مل جيَ
 ، يْدِ الصَّ نَ  مِ لَ  أَكَ فَ لْبَ  الكَ لْتَ  سَ أَرْ ا  (إِذَ
 ، هِ سِ فْ نَ لَـى  عَ كَ  سَ أَمْ ـامَ  إِنَّ فَ ؛  لْ أْكُ تَ ـالَ  فَ
امَ  إِنَّ ؛ فَ لْ ، فَكُ لْ أْكُ ْ يَ ملَ تَلَ وَ قَ تَهُ فَ لْ سَ ا أَرْ إِذَ فَ

.( بِهِ احِ ىلَ صَ كَ عَ سَ أَمْ
لْـب  الكَ ـلُ  سِ رْ مُ يذكـر  أن  وجيبُ 
اآلية  ألنَّ  إرساله؛  عند  تعاىل  اهللا  اسمَ 
شأنه:  عزَّ  قولـه  فيها  جاء  قد  السالفة 
تـبـارك  واللّـه  حب﴾،  جب  هئ  ﴿مئ 

وتعاىل أعلم. 
[يسألونك يف الدين واحلياة (٢٢٧/٤-٢٢٨)]
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ْيِد يوِر الَِّتي ُتْقَتُل ِبالصَّ َأْكُل الطُّ

تَل ) ٦٧١ قْ السؤال: هل الطُّيور التي تُ
ها؟ ومِ يد حاللُ أَكْل حلُ بالصَّ

كِرَ اسمُ اهللا عند إرسال  اجلواب: إذا ذُ
 صاصة، ونو م أو عند إطالق الرَّ هْ السَّ
تْلُها مع  عدُّ قَ ، ويُ ِلُّ ا حتَ يد األَكْل فإهنَّ بالصَّ

. ر اسمِ اهللا تذكيةً رشعيَّةً ذِكْ
د أبو زهرة (ص٧٠٦)]    [فتاو الشيخ حممَّ

   

ْقِر اُملَدرَِّب ْيِد أو الصَّ َفِريَسُة َكْلِب الصَّ

السؤال: أرجـو مـن سامحة ) ٦٧٢
لْب  كَ فريسـة  فـي  تفتونـي  أن  الشيخ 
كانت  إن  ب،  رَّ املُدَ قْر  الصَّ أو  يْد،  الصَّ

ها. يْدِ يِّتةً بعد صَ حيَّةً أو مَ
 ، لَّ لَّم حَ عَ لْبٌ مُ اجلواب: إذا قتله كَ
بَكَ  لْ كَ لْـتَ  سَ أَرْ ا  (إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  قـال 
 .( ـلْ كُ ، فَ ـتَـلَ قَ ـكَ وَ سَ أَمْ ، فَ يْـتَ مَّ سَ وَ
قتلـه  أو  لْـبٌ  كَ قتلـه  إذا  أنَّه  املقصـود 

لْب  الكَ أو  ـر  قْ الصَّ أرسـل  بأن  ر  قْ الصَّ
أن  إالَّ  هللا،  احلمد   ، لَّ حَ يْد  الصَّ فقتل 
ل؛  أْكُ تَ ال  منه  لَ  أَكَ إذا  منه،  لَ  أَكَ يكون 
)؛ ألنَّه  لْ أْكُ الَ تَ لَ فَ ا أَكَ : (إِذَ يقول النبيُّ
له  أْكُ يَ ومل  قتله  إذا  ا  أمَّ لنفسه.  صاد  إنَّام 

لٌّ للمصيد له. فهو حِ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]    

  
ْيِد َحـيًّا ِإْدَراُك الصَّ

لَ مـالكٌ عـن ) ٦٧٣ ـئـِ السؤال: سُ
يد  ه عىل الصَّ ازَ بَه أو بَ لْ لُ كَ ل يُرسِ جُ الرَّ
فيُدركه وبه من احلياة مـا لـو شـاء أن 
البَازُ  أو  لْب  الكَ ذ  نْفِ يُ ومل  اه،  ذكَّ يه  يُذكِّ
مـن  ينه  كِّ سِ بإخراج  فيشتغـل  قاتِلَه،  مَ
ـلٍ  جُ ـه، أو لعلَّها أن تكون مع رَ جِ رْ خُ
ه فينتظره حتَّى يأتيه، أو مع غالمه  فَ لْ خَ
كان  من  ه  يُدركُ وال  كِّني  السِّ ج  رِ خيُ فال 
يدَ  لْبُ الصَّ كِّني حتَّى يقتل الكَ معه السِّ
لْبَ أو  لَ الكَ زَ أو البازُ أو يموت، وإن عَ

البازَ عنه؟
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لُه؛ ألنَّه  أْكُ : ال يَ اجلواب: قال مالكٌ
اه،  يه ذكّ قد أدركه حيا، ولو شاء أن يُذكِّ
ت الكِالب  ذَ إالَّ أن يكون أدركه وقد أَنْفَ
لَـه؛  أْكُ قاتِلَـه، فال بأس بأن يَ اة مَ أو البُزَ

. ألنَّ ذكاته ههنا ليست بذكاةٍ
  [(٥٣٢/١) نة الكرب   [املدوّ

  

ْيِد َحتَّى َيُموَت  التَّْفِريُط يف َذَكاِة الصَّ

السؤال: سألـتُ مـالكاً عـن ) ٦٧٤
تِ  ذَ فَ ـْ أَن وقـد  ـلُ  جُ الرَّ ـه  كُ رِ دْ يُ يد  الصَّ
ط يف ذكاته  رَّ ، فيُفَ الكِالبُ مقاتِلَه أو البَازُ

لُه؟ أْكُ ويرتكه حتَّى يموت؛ أيَ
بأس  ال  نعم   : مالكٌ قال  اجلواب:   

له. بذلك وليَأْكُ
 [(٥٣٢/١) نة الكرب   [املدوّ

  

ْيِد ِإَذا ُأْدِرَك َوِفيِه َحَياٌة َتْذِكَيُة الصَّ

ـتْـل ) ٦٧٥ قَ عـن  أسـألُ  السؤال: 
واألرانـب  الطـيـور  -مـثـل  يْـد  الصَّ

يد،  ب الصَّ الح، أو بكِالَ ونحوها- بالسِّ
بعد،  ُت  متَ مل  وهي  السيَّارة  يف  يها  مْ ورَ
لُها هبذه  ِلُّ أَكْ وبعد ذلك متوت؛ فهل حيَ

الطريقة أم ال؟ 
يد  يْتَه بالبُنْدق من الصَّ مَ اجلواب: ما رَ
طـرياً كان أو غـري ذلك، أو أرسلـتَ 
مات  فإن  فصاده؛  لَّم  املُعَ لْب  الكَ عليه 
إصابة  أو  له،  اجلارحة  صيد  إثر  علـى 
، برشط أن  ِلُّ ق له، فإنَّه حيَ رصاص البُنْدُ
ت اسمَ اهللا تعاىل عند إرسال  رْ كَ تكون ذَ
ق؛ قال  لْب أو إطالق النار من البُنْدُ الكَ

سبحانه وتعاىل: ﴿  جل حل خل مل 
النبيُّ  وقال   ،[١١٨ ﴾ [األنعام:  جم  هل 
 ، ةَ لَّمَ املُعَ بَكَ  كِالَ لْتَ  سَ أَرْ ا  (إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص: 
) رواه ـلْ كُ ـا، فَ يْهَ لَ مَ اهللاِ عَ تَ اسْ رْ كَ ذَ وَ
اإلمام البخاري يف صحيحه (٢٢٠/٦)
يِّ بن حاتـم ريض اهللا  ـدِ مـن حديث عَ
إصابـة  إثر  مـن  ـيِّتاً  مَ أدركته  فام  عنه. 
ت  رْ كَ صاص أو اجلارحة له، وقد ذَ الرُّ
وهذه   ، ِلُّ حيَ فإنَّه  إرساهلا  عند  اهللا  اسمَ 
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ا ما أدركته وفيه  هي ذكاته الرشعيَّة، وأمَّ
يه؛  تذكِّ أن  ـدََّّ  بُ ال  فهـذا  ةٌ  ستقرِّ مُ حياةٌ 
يتَه، وإن أدركته وفيه  ِلُّ إالَّ إذا ذكَّ فال حيَ
ةٍ، بل حياةٌ عىل سبيل  ستقرَّ حياةٌ غريٌ مُ
وال أو حركات املوت، ولـم يتَّسع  الزَّ
أيضاً  فهذا  مات  ثمَّ  لتذكيته،  الوقت 
؛ ألنَّه يف حكم ما مات باإلصابة،  حاللٌ

فاحلاالت ثالث:
باالصطياد  يِّتاً  مَ أدركته  ما   : األُوىلَ
عند  اهللا  اسمِ  ر  ذِكْ ط  ْ برشَ  ، حاللٌ فهو 

اإلرسال.
غري  حياةً  حيا  أدركته  ما  والثانية: 
ة، ثمَّ مات يف احلال، فهو حاللٌ  ستقرَّ مُ

ر اسمِ اهللا عند اإلرسال. ط ذِكْ ْ برشَ
حـيـاةً  حـيا  أدركـتـه  مـا  والثالثة: 
ر  ذِكْ مع  بتذكيته  إالَّ  ِلُّ  حيَ فال  ة،  ستقرَّ مُ

كاة. اسمِ اهللا عليه عند الذَّ
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٤٢-١٢٤٣) (املوقع)] 

  

ُيوِر املَُهاِجَرِة ِبَغْيِر َقْصِد اَألْكِل َصْيُد الطُّ

يْد الطُّيور ) ٦٧٦ كمُ صَ السؤال: ما حُ
ا يُستَفاد منها  ف أهنَّ عْرَ ة، والتي ال يُ رَ املُهاجِ

يف األَكْل؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

وااله.
تْل الطيور التي  ا بعد: فال جيوز قَ أمَّ
ال يُستفاد منها بدون سبب؛ لنهي النبيِّ 
 . ضاً رَ غَ وح  الرُّ فيه  يشءٍ  اذ  اختِّ عن  ملسو هيلع هللا ىلص 

(مسلم: ١٥٥٠/٣).                       
 [فتاو دار اإلفتاء الليبية (رقم ١٨٣٦)]    

  
ْيُد يف َمَواِسِم التَّكاُثِر َواَحلَضاَنِة الصَّ

يْد فـي ) ٦٧٧ كمُ الصَّ السؤال: ما حُ
نُ الطُّيور  ضُ مواسم التَّكاثر، وعندما حتَ
هـات  يْـد األُمَّ كمُ صَ البَيْـض؟ ومـا حُ

يَات؟ بْلَ واحلُ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
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عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 
وااله.

هات  ا بعد: فينبغي أالَّ تُصاد األُمَّ أمَّ
؛ حلديث عبد الرمحن بن  وال أفراخهنَّ
نَّا  عبد اهللا بن مسعود عن أبيه، قال: (كُ
انْطَلَقَ  فَ  ، رٍ فَ سَ ي  فـِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ
 ، انِ خَ رْ فَ ا  هَ عَ مَ ةً  رَ ـمَّ حُ نَا  أَيْ رَ فَ تِهِ،  اجَ حلَِ
ةُ  رَ ـمَّ احلُ ـاءَتِ  فَجَ ـا،  يْهَ خَ رْ فَ ـا  نَ ـذْ أَخَ فَ
 : الَ قَ اءَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ، فَجَ شُ رُ فْ لَتْ تَ عَ فَجَ
ـا  هَ لَدَ وَ دُّوا  رُ ـا؟  هَ لَدِ بِوَ هِ  ذِ هَ عَ  فَجَ نْ  مَ

ا). (أبوداود: ٦١/٢). إِلَيْهَ
[فتاو دار اإلفتاء الليبية (رقم ١٨٣٦)]    

  

ْيِد اِإلْسَراُف ِفي الصَّ

كـمُ اإلرساف ) ٦٧٨ السؤال: مـا حُ
رَ القليل وقد  فَ يْد؛ كأن جتد النـَّ فـي الصَّ

؟ اصطادوا عرشين غزاالً
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

وااله.

ا بعد: فينبغي أن يصطاد اإلنسان  أمَّ
ل؛ كـي ال يدخـل  ر االنتفاع واألَكْ دْ بقَ
يف اإلرساف املنهيِّ عنه رشعاً؛ قال اهللا
تبارك وتعاىل: ﴿ ىم يم جن حنخن 
 ،[٣١ [األعـراف:   ﴾ جه  ين  ىن  من 
يش رمحه اهللا: «احليوان املأكول قال اخلَرَ

يَّـة  نـِ بغـري  اصطيـاده  جيـوز  ال  اللَّحم 
نِيَّةٍ  بال  بل  تعليم،  نِيَّة  وال  أي  كاة،  الذَّ
ة  جَ رْ ه أو الفُ بْسِ تْلِه أو حَ ، أو بنِيَّة قَ أصالً
عليه؛ ألنَّه من العبث املنهيِّ عنه، ومن 
يش:  رَ اخلـَ احليـوان» (شـرح  تعـذيب 

.(١٧/٣
[فتاو دار اإلفتاء الليبية (رقم ١٨٣٦)]    

  

َصْيُد اَحلَيواَناِت املُْفَتِرَسِة ِلْلُمْتَعِة

يْـدِ ) ٦٧٩ صَ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
واألَنْياب؛  املَخالِب  ذواتِ  احليوانات 
ة،  تْعَ للمُ فقط  ئاب،  والذِّ الثَّعالِب  مثل 

مع عدم االستفادة بيشءٍ منها؟
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الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

وااله.
د  ملجـرَّ الصيد  جيـوز  فال  بعد:  ـا  أمَّ
املتعة؛ حلديث ابن عمر ريض اهللا عنهام 
ذَ  َ نِ اختَّ نَ مَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص لَعَ سُ قال: (إِنَّ رَ
(مسلـم:  ـا)  ضً رَ غَ وحُ  الرُّ فِيـهِ  يْئًـا  شَ

  .(١٥٥٠/٣
[فتاو دار اإلفتاء الليبية (رقم ١٨٣٦)]    

  
ْيُد ِخَالَف َقَواِنِني الَبَلِد الصَّ

كـمُ استعامل ) ٦٨٠ السؤال: مـا حُ
ة مثل الرشاشات،  ةٍ عسكريَّ أسلحةٍ ناريَّ
يد، وتنظيم  وهو ما خيالف قوانني الصَّ
مـن  يَّـاح  والسُّ وار  للزُّ يْـدٍ  صَ رحالت 
خـارج البالد، مـع العِلْـم أن قـوانني 
دة  حمدَّ مواسم  د  حتدِّ البالد  فـي  يْد  الصَّ

ام والتواريخ؟ ـَّ األي
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

وااله.
تضـع  أن  للدولة  فيجـوز  بعد:  ا  أمَّ
، إن  قوانني تقيِّد هبا املباح ملقصدٍ معتربٍ
ويكون  ظاهرة،  مصلحة  فيها  كانت 
التقيُّد هبذه األنظمـة لتنظيم املصالـح 
، ويكـون ذلك مـن  وحتصيلها واجبٌ
باب تقييد ويلِّ األمر للمباح، وقد نصَّ 
لامء عىل أنَّ لولـيِّ األمر تقييد املباح  العُ
غري املنصوص عليه، وهـو مـا سكت 
العفو  فـي  داخالً  وكان  الشارع،  عنه 
العامِّ الذي دلَّ عليـه أثـر ابـن عبَّاس 
بِيَّهُ  نَ اىلَ  عَ تَ اهللاُ  ثَ  بَعَ عنهام: «فَ اهللا  ريض 
مَ  رَّ حَ ، وَ هُ لَ الَ لَّ حَ أَحَ ، وَ هُ لَ كِتَابَ أَنْزَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ
مَ  رَّ ا حَ مَ ، وَ لٌ الَ وَ حَ هُ لَّ فَ امَ أَحَ ، فَ هُ امَ رَ حَ
  .« وٌ فْ وَ عَ هُ نْهُ فَ تَ عَ كَ ا سَ مَ ، وَ امٌ رَ وَ حَ هُ فَ

(أبوداود: ٣٨٠٠).
وعليـه؛ فـال جيـوز خمالـفـة أنظمـة 
ألنَّه  ؛  الربِّيِّ يـد  بالصَّ املتعلِّقـة  الدولة 
ـة للبـالد،  خمالـف للمـصلحـة العـامَّ
أعلم،  واهللا  لذلك،  املخالِفُ  ويـأثـم 
ـد وعلـى  وصلَّـى اهللا علـى سيِّدنـا  حممَّ
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آله وصحبه وسلم
 [فتاو دار اإلفتاء الليبية (رقم ١٨٣٦)]    
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الفصل الثالث 
ر
ْ
ح
َّ
ر والن

ْ
ق
َ
الع
ر
ْ
ق
َ
ًال: الع

َّ
أو

َذَكاُة املَاِشَيِة ِإَذا َلْم َيْقِدْر 
ْبح َعَلى َذْبُحها يف َموِضِع الذَّ

فـي ) ٦٨١ وقعت  ماشيةٌ  السؤال: 
ِلُّ  ها، أو حتَ بْحُ لِّها ذَ ، هل يُشرتَط حلِ بئرٍ
مكان؟  أيِّ  يف  ونحوها  أْسٍ  بفَ ا  هبِ ْ برضَ
بة  ْ ا من الرضَّ هتُ وْ مَ مَ علَ وهل يُشرتط أن يُ

تْها؟ حَ رَ التي جَ
خـالف  حملُّ  املسألة  هذه  اجلواب: 

بني الفقهاء:
فـي احليوان  وقع  إذا  احلنفيَّة:  قال 
كَل  ؤْ ح ويُ ْرَ ه فإنَّه جيُ بْحُ البئر ومل يمكن ذَ
ح، وإالَّ فـال  رْ لِمَ بموتـه من اجلـُ إذا عَ
ألنَّ  ؛  أُكِـلَ ذلك  ـل  كَ أَشْ وإن  ـل،  كَ ؤْ يُ

الظاهر أنَّ املوت منه.
وقال الشافعيَّة: ذكاة احليوان الذي 

ه -ومثله  بْحِ [ال] يمكن الوصول إىل ذَ
ه يف أيِّ موضع  رُ قْ ما وقع يف البئــر- عَ
بُ إليه زهوق  نْسَ من بدنه بيشءٍ جيرح يُ
 ، فٍّ ر بحافرٍ أو خُ قْ وح، فال ينفع العَ الرُّ

ةً لطيفة. شَ دْ دْش احليوان خَ وال بخَ
بْح احليوان  ر ذَ وقال احلنابلة: إذا تعذَّ
لَّ  رَ فـي أيِّ موضع من جسمه، وحَ قِ عُ
ح الذي  رْ ط أن يمـوت باجلـُ ْ لُه برشَ أَكْ
ِلُّ  ه، فإن مات بغريه فال حيَ رُ قْ دَ به عَ قُصِ

لُه ولو كان اجلرح موجباً لقتله. أَكْ
يف احليوان  سقط  لو  املالكيَّة:  وقال 
ر قْ بالعَ إالَّ  ه  بْحِ ذَ علـى  يقدر  ومل  البئر 
ر فإنَّه ال يُؤكَل. واهللا سبحانه وتعاىل  قِ فعُ

أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ١٣٧٨)] 

  

وقع ) ٦٨٢ فيام  كمُ  احلُ مـا  السؤال: 
من األنعام يف بئر، أو يف موضعٍ ال يمكن 
كمُ فيه؟ بْح، ما احلُ ه يف موضع الذَّ بْحُ ذَ

اجلواب: اختلف يف ذلك أصحابنا، 
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ر  بَّة واملـَنْحَ قال ابن القاسم: ما بني اللَّ
. بَحٌ ذْ رٌ ومَ نْحَ مَ

وقال ابن حبيب: ال بأس أن يُطْعَن 
ـفٍ حيث أمكنه حتَّى  تـِ نْبٍ أو كَ يف جَ

يد. يموت كالصَّ
ــد: وقول ابن حبيب هو  وقال حممَّ
قول العراق، وقول ابن القاسم أحبُّ 
إيلَّ يف ذلــك، وبه أخذ أكابر أصحاب 

مالك ريض اهللا عنهم. 
نون (ص٣٥٢-٣٥٣)] حْ [فتاو ابن سُ

  

ـي ) ٦٨٣ مْ ـكـمُ رَ السؤال: [مـا حُ
كِن تذكِيَتُه؟] مْ البعري إذا مل يُ

اجلواب: إذا رمى إنسانٌ بعرياً، ومل 
، أو  دَ البعريُ َ كيَتُه، فهذا إذا رشَ يمكنه تَذْ
فهذا  ه؛  رُ نَحْ يمكن  ومل   ، بئرٍ فـي  سقط 
؛  إنسانٌ ماه  رَ إذا  يدِ  الصَّ كمُ  حُ كمه  حُ
دََّّ  بُ فال   ، ةً ستقرِّ مُ حياةً  حيا  أدركه  فإنْ 
ه، فإنْ مل يكن فيه حياةٌ إالَّ مثل  بْحِ من ذَ
كية،  تَذْ إلـى  حيتاج  فال  املذبوح،  حياة 

يِّتاً  وإن أصابه وغاب عنه، ثمَّ وجده مَ
. يِه؛ فإنَّه يباحُ مْ وال أثر به غري رَ

قاصداً  يِه  مْ رَ عند  التَّسمية  طُ  ويُشرتَ
ارد  كمُ البعري الشَّ . وهذا حُ يِّ مِ تْلَ املـَرْ قَ
دِّي يف بئر ونحوها، واهللا أعلم  أو املُرتَ

الم.  والسَّ
[رسائل وفتاو أبا بطني (ص١٣٥-١٣٦)]

  
َطْعُن َبِعَريْيِن َوَقَعا يف ِبْئٍر َأَحُدُهما 

فوَق اآلَخِر

يف ) ٦٨٤ ان  بَعِريَ قَع  وَ لو  السؤال: 
ل،  مها فوق اآلخر، فطُعِنَ األوَّ دُ بئرٍ أَحَ
، فإن أصابت  لُّ لَّ الكُ دُ إىل الثاين؛ حَ عْ وبَ
نة  لِمَ أنَّ الطَّعْ ، وعُ يلَّ فْ نة البعري السُّ الطَّعْ
وح، قيل بعد: إنَّه  أصابته قبل مفارقة الرُّ

ل أو بالطَّعْن.  مات بثقل األوَّ
يد يقع يف اهلواء  ِلُّ كالصَّ اجلواب: حيَ

عىل األرض. 
بعد  أصابته  الطَّعنة  أنَّ  شكَّ  وإنْ 

؟  ِلُّ وح أو قبله؛ هل حيَ مفارقة الرُّ
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قال: حيتمل وجهني؛ بناء عىل ما لو 
جيوز  هل  حياته،  رِ  دْ يَ فلم  ه  عبدُ غاب 
تُه؟  ارته؟ وهل جتب فِطْرَ إعتاقه عن كفَّ
؛ ألنَّ األصل  ِلُّ مها: حيَ قوالن؛ أحدُ

حياته. 
لَّب فيه التحريم،  الثاين: ال؛ ألنَّ املُغَ

كَّ يف وجوب سبب التحليل. وقد شُ
[فتاو ابن الصالح (ص٧٠٧)]

  
َرْمُي اَحلـْيواِن املَـــْقُدوِر َعَلْيِه ِإَذا اْمَتَنَع 

َوَصاَر َغْيَر َمْقُدوٍر َعَلْيِه

ى إىل حيوانٍ ) ٦٨٥ مَ السؤال: إذا رَ
قدورٍ عليه، فامتنع وصار غري مقدورٍ  مَ

ه؟  بَحِ ذْ عليه، فأصاب غري مَ
إلـى  ـيَ  مْ الرَّ ألنَّ  ؛  ِـلُّ حيَ اجلواب: 
ه،  بَحَ ذْ مَ ليصيب  جائزٌ  عليه  املقدور 
حالة  ممتنعاً  لكونه  صواباً؛  واإلصابة 
مَى إىل غري  اإلصابة، وعىل عكسه لو رَ
ثمَّ  عليه،  مقدوراً  فصار  عليه  املقدور 
ألنَّ  ؛  ِـلُّ حيَ ال  ه،  بَحِ ـذْ مَ غـري  أصـاب 

. اإلصابة مل تقع صواباً
[فتاو ابن الصالح (ص٧٠٧-٧٠٨)]

  

َر َذْبُحها وَنْحُرها َعْقُر الَبِهيَمِة إذا َتَعذَّ

البهيمة ) ٦٨٦ تؤكل  هل  السؤال: 
قْر أم ال؟  ها بالعَ رُ ها ونَحْ بْحُ ر ذَ إذا تعذَّ
ها يف املاء،  تْ ورأسُ رَ تْ أو نُحِ بِحَ وإذا ذُ

هل تؤكل أم ال؟
ر  قْ بالعَ البهيمة  تؤكل  ال  اجلواب: 
ها  ت ورأسُ رَ ت أو نُحِ بِحَ بحال، وإذا ذُ
فْعِها-  رَ علـى  ةِ  رَ دْ القُ مع  -ولو  باملاء 
كالم  يوهـمه  ملا  خالفاً  تؤكل،  ا  فإهنَّ

، واهللا أعلم.  التَّتائيِّ
[الفتاو األجهورية (ص١٦٧)]

  

أكُل َجـَمٍل ماَت بعَد ُوقوِعِه يف بئٍر 
وَرْمِيه بآلٍة َقَطَعْت َذَنَبُه

لٍ ) ٦٨٧ ـمَ م يف جَ السؤال: ما قولُكُ
ه،  بْحُ ه، وال ذَ رُ كِن نَحْ مْ ، ومل يُ وقع يف بئرٍ
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ك ومات؛  بَه، وحترَّ نَ طَعَت ذَ يَ بآلةٍ قَ مِ ورُ
فهل ال يُؤكَل؟

وفـي  ل،  يُؤكَ ال  يْتةٌ  مَ إنَّه  اجلواب: 
(رشح املجموع) -وشبَّه يف عدم األَكْل 
فقال-: كاحليوان املُرتدِّي إنسيا كان أو 
يُؤكَل  فال  رةٍ  فْ بحُ اقط  السَّ أي  وحشيا؛ 

ر؛ ألنَّه ليس صيداً حينئذٍ اهـ.  قْ بالعَ
لّيش (١٨٥/١)] [فتاو ابن عِ

* وانظر: فتو رقم (٤٢٤)
  



ر:
ْ
ح
َّ
ثانيًا: الن

ْبُح يف َبِهيَمِة اَألْنَعاِم النَّْحُر والذَّ

ر يف ) ٦٨٨ السؤال: هل ينبغي النَّحْ
بْح يف غريه، أم ال؟ اإلبل، والذَّ

وجـوبـاً،  ـر  حَ نـْ تُ اإلبـل  اجلواب: 
لغـري  ـت  كَّ ذُ فـإن  لرضورةٍ،  بَـح  وتُـذْ
رضورةٍ مل تُؤكَل. والغنم والطَّـري -ولو 
رَ يشءٌ من  بَح وجوباً، فإن نُحِ - تُذْ نَعامةٌ
ل،  يُؤكَ مل   - ساهياً -ولو  اختياراً  ذلك 
ر  ر، ووقوع النَّحْ بْح حملَّ النَّحْ ووقوع الذَّ
واةٍ  هْ بْح لرضورةٍ من وقوع يف مَ حملَّ الذَّ

 . ر به، جائزٌ نْحَ مثالً، أو عدم ما يُ
غري  من  األمران  فيه  جيوز  والبقر 
الة  الصَّ عليه  أنَّه  ي  وِ رُ ألنَّه  رضورةٍ؛ 
رَ عن أزواجه البقر. ومـن  الم نَحَ والسَّ
حيث  ش  حْ الوَ وبقر  اجلاموس،  رِ  البَقَ
لِّ  بحِ القول  علـى  واخلَيْل  عليه،  رَ  دِ قُ
لِه كالبقر؛ أي: فيجوز فيها األمران،  أَكْ
واحلَـمري  والبِغـال  بْـح.  الذَّ ب  دَ ـنـْ ويُ
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يَّةُ عىل القول بكراهتها كذلك.   نْسِ اإلِ
[فتاو الكفوري (ص١٠٤)]

  
النَّْحُر َفْوَق اللَّبَِّة بَأْربَعِة َأَصاِبـَع 

َجْهًال ِبَمَحلِّ النَّْحِر

ـم -دام ) ٦٨٩ السؤال: مـا قـولُـكُ
فوق  بعرياً  رَ  نَحَ لٍ  جُ رَ يف  بكم-  النَّفع 
ر  النَّحْ َلَّ  حمَ جاهالً  أصابع  بأربعة  بَّة  اللَّ
كَل البعري  ؤْ لِه، ويُ هْ ر بجَ ذَ عْ فقط؛ فهل يُ
األربعـة  فـوق  كـان  إذا  وهـل  ال؟  أم 
كمُ إذا فعـل  كَل؟ ومـا احلُ ؤْ أصابـع يُ
داً أو نسياناً؟ أفيدوا اجلواب. مْ ذلك عَ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
دٍ رسول اهللا.  عىل سيِّدنا حممَّ

وابن  للَّخميِّ  طريقتان  املسألة  يف 
الطَّعن  إجزاء   : يِّ مِ اللَّخْ فطريقة  ؛  دٍ شْ رُ
وطريقة  بَح.  واملـَذْ بَّة  اللَّ بني  دَج  الوَ يف 
نيُّ  وتَعَ ذلك،  إجزاء  م  دَ عَ  : دٍ شْ رُ ابنِ 

بَّة.  الطَّعْن يف اللَّ
 . دٍ شْ والظَّاهر ما البن رُ

ر.  املـَنْحَ هي  بَّة  اللَّ فَة:  رَ عَ ابنِ  ونصُّ 
 : هريُّ اجلَوْ بَّة.  اللَّ ر  النَّحْ حملُّ   : والباجيُّ
 : يُّ مِ ر. اللَّخْ دْ هي حملُّ القِالدة من الصَّ
دَج  الوَ يف  الطَّعْن  طْلَق  مُ املذهب  ظاهر 

زئ. بَح جيُ بَّة واملـَذْ بني اللَّ
نْ  رَ مَ ؛ أَمَ رَ مَ وفـي (املبسوط) عن عُ

بَّة.  رُ يف احلَلْقِ واللَّ نادَ: النَّحْ
بَحِ  واملـَذْ بَّة  اللَّ بني  ما   : مالكٌ وقال 
ر أجزأ،  بَح أو نَحَ ؛ فإنْ ذَ بَحٌ ذْ رٌ ومَ نْحَ مَ
دون  احلُلْقوم  يف  الطَّعْن  زئ  جيُ وال 

 . عُ به املـوتُ ِ ؛ ألنَّه ال يُرسْ دَجٍ وَ
عن  ر  بالنَّحْ رُ  مَ عُ عربَّ   : دٍ شْ رُ ابن 
ولذا   ، يومئذٍ لِهم  فِعْ لُّ  جُ ألنَّه  كاة؛  الذَّ
ه التَّخيري  ر، وليس مرادُ ي يوم النَّحْ مِّ سُ
ا  ألهنَّ بَّة؛  اللَّ أو  احلَلْق  يف  ر  النَّحْ أنَّ  يف 
وال  بْح،  الذَّ حملُّ  واحلَلْقُ  ر،  النَّحْ حملُّ 
رَ  نَحَ فلو  اآلخر؛  حملَّ  أحدمها  يكون 

 . كَل اتِّفاقاً ها فال تُؤْ بَحِ ذْ شاةً يف مَ
عىل  قوله  رين  املتأخِّ بعض  لَ  ـمَ وحَ
طْلَـق  مُ املذهب  ظاهر  قـال:  التَّخيري؛ 
م.  الطَّعن، إىل آخر كالم اللَّخميِّ املتقدِّ
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رَ  مَ ، بل معنى قول عُ وهذا ال يصحُّ
إنِّام  مالكٍ  عن  ه  رَ كَ ذَ وما  ذكرناه،  ما 
 . واةٍ هْ ورة، كام لو سقط بمَ قاله يف الرضَّ
انتهى، واهللا تعاىل أعلم، وصىلَّ اهللا عىل 

دٍ وآلِهِ وصحبه وسلَّم.  سيِّدنا حممَّ
لِّيش (١٨٧/١)] [فتاو ابن عِ

  

َقْطُع اُحلْلقوم والَوَدَجني يف النَّْحر

ر ) ٦٩٠ طُ يف النَّحْ السؤال: هل يُشرتَ
ةِ  دَ الَ َلُّ القِ بَّة؛ وهي حمَ نُ باللَّ -وهو الطَّعْ
ني  دَجَ والوَ لْقوم  احلُ طْعُ  قَ  - رِ دْ الصَّ نَ  مِ

بْح، أم ال؟ كالذَّ
ألنَّه  ذلك؛  فيه  طُ  يُشرتَ ال  اجلواب: 
فيموتُ  لْبِ  للقَ ةُ  اآللَ منه  لُ  تَصِ َلٌّ  حمَ

 . رسيعاً
[فتاو الكف وري (ص١٠١)]





 


فـــي  الفتـــاوى 

اآلنيــــــة
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ة:
َّ
ب والفِض

َ
ه
َّ
أوالً: آنية الذ

ِة َهِب َوالِفضَّ اْسِتْعَماُل َأَواِني الذَّ

السؤال: عندي بعضُ هدايا ) ٦٩١
هٍ وَّ بِ أو ممُ هَ ة، وبعضٌ من الذَّ ضَّ من الفِ

ا؟ مُ استعامهلُ  به(١)؛ فهل حيَرُ
يف  ب  ْ والرشُّ األَكْل  م  رُ اجلواب:  حيَ
ة؛  ضَّ ب والفِ هَ ة من الذَّ ذَ األوانـي املُتَّخَ
 رو فقد  فيها؛  النصِّ  لوجود  وذلك 
ريض  حذيفـة  عـن  ومسلم  البخاري 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  سمعت  قال:  عنه  اهللا 
 ، يبَاجَ الَ الدِّ يرَ وَ رِ وا احلَ بَسُ لْ يقول: (الَ تَ
 ، ةِ ضَّ الفِ وَ بِ  هَ الذَّ آنِيَةِ  يف  بُوا  َ تَرشْ الَ  وَ
يف  مْ  لَـهُ َا  إِهنَّ فَ ا؛  افِهَ حَ صِ يف  لُوا  أْكُ تَ الَ  وَ
أيضاً  ا  يَ وَ ورَ  ،( ةِ رَ اآلخِ يف  مْ  لَكُ وَ يَا  نْ الدُّ
ة ريض اهللا عنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  لَمَ عن أمِّ سَ
ـامَ  إِنَّ  ، ةِ ضَّ الفِ آنيةِ  يفِ  بُ  َ يَرشْ ي  الَّذِ (إِنَّ 
اسم  الثانية.  وفتح  األُوىل  امليم  بضمِّ   : هٌ ممُوَّ   (١)
املَطْيل  املَزيَّن  اليشء  وهـو  ه،  ـوَّ مَ من  مفعول 
ة، وليس جوهره منها. انظر:  ضَّ ب أو الفِ هَ بالذَّ
تـاج العروس للزبيدي (٥٠٩/٣٦)، معجـم 

لغة الفقهاء (ص٤٦٠).

ومعنى   ،( نَّمَ هَ جَ ارَ  نَ بَطْنِهِ  يفِ  رُ  جِ َرْ جيُ
. ويف رواية مسلم: (إِنَّ  بُّ : يَصُ رُ جِ رْ جيُ
بِ  هَ الذَّ اءِ  إِنَ يف  بُ  َ يَرشْ أَوْ  لُ  أْكُ يَ ي  الَّذِ
شاملٌ  التحريم  وهذا   ،(... ةِ ضَّ الفِ أَوِ 
هو  للنِّساء  واملباح  والنِّساء،  جال  للرِّ
التحيلِّ والتزيُّن، وهو نصٌّ فـي حتريم 
ب. ورأ بعضُ الفقهاء  ْ األَكْل والرشُّ
وأنَّ  التحريـم،  دون  ذلـك  كـراهـة 
د  ُجرَّ األحاديث الواردة يف النهي هي ملِ
التحريـم؛  هـو  احلـقَّ  لكنَّ  التزهيـد، 

ة. لَمَ فالوعيد شديدٌ يف رواية أمِّ سَ
ا االستعامالت األُخر؛ كأدوات  أمَّ
فـي  ةٌ  قَ لْحَ مُ فهي  ل،  والتكحُّ التطيُّب 
مجاعة  عند  ب  ْ والرشُّ باألَكْل  التحريم 
موها،  رِّ قون فلم حيُ ا املُحقِّ من الفقهاء، أمَّ
بحديثٍ  مستدلِّني  بالكراهة،  قالوا  بل 
ةِ  ضَّ مْ بِالفِ يْكُ لَ رواه أمحد وأبو داود: (عَ

بًا).  ا لَعِ َ بُوا هبِ الْعَ فَ
احلـقَّ  أنَّ  م)  العالَّ فـي (فتح  وجاء 
ب،  ْ والرشُّ األَكْل  غري  حتريم  عدم  هو 
وهذا  صحيحة،  غري  اإلمجاع   ودعو
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بغريه؛  النَّبويِّ  اللَّفظ  تبديل  شؤم  من 
ب،  ْ والرشُّ ـل  األَكْ بتحـريـم  ورد  ألنَّه 
روا  جَ وهَ االستعامل،  إىل  عنه  وا  لَ دَ فعَ
ة، وجاءوا بلفظٍ عامٍّ من  العبارة النبويَّ

تلقاء أنفسهم.
ا االقتناء دون  هذا يف االستعامل، أمَّ
استعامل؛ فاجلمهور علـى منعه أيضاً، 

صت فيه طائفة.  خَّ ورَ
ُّ من غري  ف واحلُيلِ ا األواين والتُّحَ أمَّ
األحجار  من  سواء  ة،  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ
ة  مَ رْ لَتْ قيمتُها، فال حُ واملعادن مهام غَ
(األصلَ  ألنَّ  واستعامهلا؛  اقتنائها  فـي 
دليل  د  رِ يَ ومل   ،( لُّ احلِ هو  األشياء  فـي 

بالتحريم.
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة الفتو باألزهر (رقم ١٣٦)]

  
استعامل ) ٦٩٢ كمُ  حُ مـا  السؤال: 

ب  ْ ة يف األَكْل والرشُّ ضَّ ب والفِ هَ آنية الذَّ
وسائـر وجـوه االستعامل؟

ممـنـوعٌ  األشـيـاء  هـذه  اجلـواب: 

نْ  (مَ احلديث:  يف  جاء  وقد  استعامهلا؛ 
 ، ةٍ  فِضَّ أوْ  بٍ  هَ ذَ نْ  مِ اءٍ  إِنَ يِ  فـِ بَ  ِ رشَ
 ،( نَّمَ هَ جَ من  ا  ارً نَ بطنِهِ  يف  رُ  جِ رْ جيُ امَ  فإنَّ
بِ  هَ الذَّ آنِيَةِ  يفِ  بُوا  َ تَرشْ ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ  وقال 
َا  إِهنَّ ا، فَ افِهَ حَ لُوا يفِ صِ أْكُ الَ تَ ، وَ ةِ ضَّ الفِ وَ
فاملسلم   ،( ةِ رَ لَنَا يفِ اآلخِ يَا وَ نْ ُمْ يفِ الدُّ هلَ
آنية  فـي  ب  ْ والرشُّ األَكْل  مـن  ممنوعٌ 
ة، وما أشبه ذلك؛ ألنَّ  ضَّ ب والفِ هَ الذَّ
، وفـي استعامله علـى  نٌ ثمنيٌ دِ عْ هذا مَ
جيوز  فال  مفسدة؛  من  أكثر  النحو  هذا 
عـربة  وال  اإلطالق،  علـى  استعامهلام 
(١) النِّعمة، ومل يمتثل أمر اهللا  رَ فيمن بَطَ

وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يتقيَّد باملرشوع.
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٢٣/٣)

  

اْسِتْعَماُل اآلِنَيِة اَملْطِليَِّة 
ِة َهِب َوالِفضَّ ِبالذَّ

السؤال: هـل جيوزُ استعاملُ ) ٦٩٣
العرب  لسان  ـة.  مَ النِّعْ فـي  يـانُ  الطُّغْ  : رُ البَطَ   (١)

.(٣٠٠/١)
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ـة؛  ضَّ الفِ أو  ب  هَ بالذَّ املَطْلِيَّـة  األوانـي 
ؤوس واملَالعق، أو  حـون، والكُ كالصُّ

الساعة؟
حكم  يف  لامء  العُ اختلف  اجلواب: 
ـب  هَ بالذَّ املَطْليَّـة  اآلنـيـة  استـعـامل 
ـة، كاملـالعـق والصـحـون  ـضَّ أو الفِ
واألكثرون عىل  وما إليها،  ؤوس  والكُ
ب  هَ الذَّ أو  ة  ضَّ الفِ كانت  إذا  إباحتها 
وعىل  ختليصه،  يُمكن  ال  بحيث  قليالً 
ب  هَ الذَّ أو  ة  ضَّ الفِ كانت  إذا  منها  املَنْع 

كثرياً يمكن ختليصه.
وعىل ذلك؛ فإنَّ استعامل األدوات 
ة القليلة التي  ضَّ ب أو الفِ هَ املَطْليَّة بالذَّ

تَخلَص جائز، واهللا أعلم.       ال تُسْ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
 [(٥٥/١٠)

  

األَكْـل ) ٦٩٤ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
طْليَّـة  مَ أوانـي  فـي  الطعام  تقديـم  أو 
أو  باً  هَ ذَ وليست  ة،  ضَّ الفِ أو  بِ  هَ بالذَّ

؟  نيْ ة خالِصَ فِضَّ
كان  إذا  رشعاً  ذلك  جيوز  اجلواب: 
ة يف الطِّالء شيئاً يسرياً،  ضَّ ب والفِ هَ الذَّ
ضَ عىل النار  رِ ثُر بحيث إذا عُ ا إذا كَ أمَّ
انصهر واجتمع منه يشءٌ ذو حجمٍ من 
ة فال جيوز؛ قال اإلمام  ضَّ ب والفِ هَ الذَّ
دة  مْ النووي فـي (منهـاج الطَّالبني وعُ
ِـلُّ  «وحيَ ص١٠):  الفقـه  فـي  تـني  املُفْ
ةً  باً وفِضَّ هَ لِّ إناءٍ طاهرٍ إالَّ ذَ استعامل كُ
ِلُّ  ، وحيَ ه يف األصحِّ اذُ ، وكذا اختِّ مُ فيَحرُ

» اهـ. هُ يف األصحِّ وَّ املُمَ
رشحه  يف  لِّـيُّ  املَحَ مة  العالَّ وقـال 
عىل املنهاج (٣١/١-٣٢، مع حاشية 
دار  ط.  وعمرية،  القليويب  الشيخني 
) اإلناء  ِلُّ حيَ إحياء الكتب العربية): «(وَ
، أي  ةٍ بٍ أو فِضَّ هَ ) أي املَطْيلُّ بذَ هُ وَّ (املُمَ
ه  لَّة املُموَّ ) لقِ حِّ ِلُّ استعامله (يف األَصَ حيَ
ه به  ثُر املُموَّ ... ولو كَ به، فكأنَّه معدومٌ
عىل ضِ  رْ بالعَ يشءٌ  منه  حيصل  بحيث 
سبحانه  واهللا  اهـ.   « ماً زْ جَ مَ  رُ حَ النار 
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وتعاىل أعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣٠٤١)] 

  

السؤال: هل جيوزُ استخدامُ ) ٦٩٥
ة،  ضَّ ب والفِ هَ آنية النُّحاس املَطْليَّة بالذَّ
لِيَت بطَبَقةٍ رقيقةٍ بقصد محايتها  وقد طُ
من التَّلَف أو الفساد الذي يطرأ علـى 
استخدامُ  جيوزُ  وهل  ؟  مثالً النُّحاس 
عِها عىل  ضْ ينة فقط، كوَ ة للزِّ ضَّ آنية الفِ

الطاوالت أو احلائط؟ 
يستعمل  أن  ألحدٍ  ليس  اجلواب: 
ال  طْلَقـاً؛  مُ ـة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ أوانـي 
ينة، واملَطْليَّة كذلك،  لالستعامل وال للزِّ
ة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ  ب أو فِضَّ هَ بذَ سواء 
الَ  وَ  ، ةِ ضَّ الفِ وَ بِ  هَ الذَّ آنِيَةِ  ي  فـِ بُوا  َ تَرشْ
يَا  نْ مْ يفِ الدُّ َا لَـهُ إِهنَّ ا، فَ افِهَ حَ لُوا يفِ صِ أْكُ تَ

ار. )؛ يعني الكفَّ ةِ رَ مْ يفِ اآلخِ لَكُ وَ
اءِ  إِنَ ي  فـِ بُ  َ يَرشْ ي  ملسو هيلع هللا ىلص: (الَّذِ وقال 
بَطْنِهِ  ي  فـِ رُ  جِ َرْ جيُ امَ  إِنَّ ةِ  ضَّ الْفِ وَ بِ  هَ الذَّ
)، ووجودها عىل الطاوالت  نَّمَ هَ ارَ جَ نَ

أو يف أيِّ مكان وسيلة إلـى استعامهلا، 
فالواجب احلذر من ذلك، سواء كانت 
أو   ، ةٍ ْضَ حمَ ة  فِضَّ أو   ، ْضٍ حمَ بٍ  هَ ذَ من 

طْليَّة بذلك. كانت مَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن باز 
[(١٣/٥- ١٤)

  

َهِب ْرُب ِمَن اَألْقَداِح املَُلوََّحِة بالذَّ الشُّ

ب ) ٦٩٦ ْ الرشُّ جيوزُ  هل  السؤال: 
ب  هَ بالذَّ ة  حَ املُلَوَّ بيَّة  لَ احلَ األقْداح  من 
ال  ونه  لكَ به؛  بأس  ال  أم  ة،  املُنْقوشَ

حيصل منه يشء؟ 
اح  األقَـدَ استعامل  ه  ـرَ كْ يُ اجلواب: 
بِها  هَ ذَ من  ل  صَّ يتحَ مل  إذا  املذكورة، 

هات. وَّ ، وقد اختُلِف يف املُمَ يشءٌ
[فتاو العز ابن عبد السالم (ص٨٤-٨٥)]

  
ة  استعماُل ِمْرَوٍد(١) أو ِإناٍء ِمْن ِفضَّ

لُ به.  تَحَ كْ يـل الذي يُ دُ -بكرس امليم-: املـِ وَ (١)  املِرْ
النهاية يف غريب األثر (٣٢١/٤).
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أو ِمْشٍط ُمَضبٍَّب ِبَها 

د) ٦٩٧ وَ رْ لُ بمِ تَحِ السؤال: املرأةُ تكْ
، وكذلك  ةٍ ن من إناء فِضَّ هِ ، أو تَدَّ ةٍ فِضَّ
ة؛ هل هلا ذلك أم  ضَّ بَّب بالفِ ط املُضَ املِشْ

باح هلا من ذلك؟ ال؟ وما الذي يُ
فال  ة،  ضَّ الفِ استعامل  ا  أمَّ اجلواب: 
ل،  تَحِ ةٍ وال تَكْ ن املرأة من إناء فِضَّ هِ تَدَّ
ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ من  للنِّساء  ِلُّ  حيَ وال 
جال،  إالَّ ما كان من اللُّبْس والتَّزيُّن للرِّ
من  ب  الرشُّ وال  األَكْل  [هلا]  ِلُّ  حيَ فال 

ة. ضَّ ب والفِ هَ أواين الذَّ
حكم  فحكمه  بَّب  املُضَ ط  املِشْ ا  وأمَّ

بَّب...، واهللا أعلم. اإلناء املُضَ
[فتاو العز ابن عبد السالم (١٥٧، ١٥٨)]

  

حـاس ) ٦٩٨ السـؤال: أوانـي النـُّ
ة -كالطَّاسات وغريها-  ضَّ املُطعَّمة بالفِ
ة  ضَّ ب والفِ هَ كمُ آنيةِ الذَّ ها حُ كمُ هل حُ

أم ال؟

بَّب  املُضَ ـا  أمَّ هللا،  احلمـد  اجلواب: 
جمراها  جيري  ومـا  اآلنية  مـن  ة  ضَّ بالفِ
من  الواحدُ  ي  مِّ سُ اآلالت -سواءٌ  من 
جيري  ومـا   ،- مَّ يُسِ لـم  أو  إناءً  ذلك 
 ، رِ واملَجامِ  ، رِ -كاملَباخِ بَّب  املُضَ  جمر
دانـات، وأمثـال  عَ مْ وت، والشَّ والطُّشُ
يسـريةً  بَّـة  الضَّ كانت  فـإن  ذلـك-؛ 
رية  عَ وشُ ح،  دَ القَ عيب  تَشْ مثل  ؛  حلاجةٍ
بارشَ  يُ ال  ا  ممـَّ ذلك  ونحـو  ني،  كِّ السِّ

باالستعامل؛ فال بأس بذلك. 
قهـاء باحلاجـة هنـا: أن  ومـراد الفُ
حيتـاج  كام  ورة  الصُّ تلك  إلـى  حيتاج 
كان  سواءٌ  رية،  عَ والشُّ التَّشعيب  إلـى 
، أو غري  ، أو حديدٍ ، أو نُحاسٍ ةٍ من فِضَّ
إلـى  حيتاج  أن  رادهم  مُ وليس  ذلك، 
يف  ونه  يُسمُّ هذا  بل   ، ةٍ فِضَّ من  كوهنا 
تُبيـح  ورة  والرضَّ  ، رضورةً هـذا  مثـل 
حـتَّى  وتبعـاً،  مفرداً  ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ
أو  هب،  بالذَّ أسنانه  دِّ  شَ إىل  احتاج  لو 
، ونحو ذلك، جاز  بٍ هَ فاً من ذَ َذ أَنْ اختَّ
 ، بٌ هَ ذَ أنَّه  مع   ، ةُ نـَّ السُّ به  جاءت  كام 
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 . دٌ رَ فْ ومع أنَّه مُ
يف  إالَّ  يرشبُه  ما  جيد  مل  لو  وكذلك 
ولو  بُه،  رشُ له  جاز  ةٍ  فضَّ أو  بٍ  هَ ذَ إناء 
الح،  قيه السِّ د، أو يَ ْ مل جيد ثوباً يقيه الربَ
حريرٍ  من  ثوباً  إالَّ  ته  رَ وْ عَ به  يَسرتُ  أو 
ه؛  بسُ ، جاز له لُ ةٍ بٍ أو فِضَّ هَ نْسوج بذَ مَ
م  والدَّ املَيتَة  أَكْل  تُبيح  ورة  الرضَّ فإنَّ 
نَّة  والسُّ القرآن  بنصِّ  اخلنزير  وحلم 
املطاعم  حتريم  أنَّ  مع  ة،  األُمَّ وإجـامع 
تأثـري  ألنَّ  املالبس؛  حتريم  مـن  أشدُّ 
ن  للبَدَ واملُخالَطة  ة  جَ باملُامزَ اخلبائث 
واملبارشة  باملُالبسة  تأثريها  من  أعظم 
التي  النَّجاسات  كانت  وهلذا  للظَّاهر، 
م من  رُ لُها، وحيَ م أَكْ رُ م مُالبستها حيَ رُ حتَ
ات ما  َّ موم ونحوها من املُرضِ أَكْل السُّ

بارشهتا. م مُ ، وال حيرُ سٍ ليس بنَجِ
ممَّا أشدُّ  نْسه  جِ خلُبْث  م  رِّ حُ ما  مَّ  ثُ

ـر  خْ والفَ ف  َ الرسَّ مـن  فيـه  ملـا  م  رِّ حُ
الذي  ر  دْ القَ م  رَّ حيُ هذا  فإنَّ  واخلُيالء؛ 
كام  للحاجة،  باح  ويُ منه،  ذلك  يقتيض 
واحلـرير  هب  الذَّ لُبْس  للنِّساء  أُبيـح 

ذلك  م  ـرِّ وحُ التَّزيُّن،  إلـى  حلاجتهنَّ 
ذلك  من  ل  جُ للرَّ وأُبيح  ل،  جُ الرَّ عىل 
ثبت  ممَّا  ذلك  ونحو  لَم  كالعَ اليسري؛ 
من  حيح  الصَّ كان  وهلذا  نَّة؛  السُّ فـي 
جواز  وغريه  أمحد  مذهب  يف  القولني 
ل،  األوَّ دون  ب  الرضَّ هبذا  التَّداوي 
ةَ  لْحَ طَ وَ  ِ بَريْ لِلزُّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  صَ  خَّ (رَ كام 
 ،( ِامَ هبِ انَتْ  كَ ةٍ  كَّ حَ نْ  مِ يرِ  رِ احلَ لُبْسِ  يفِ 
َا  ر وقال: (إِهنَّ َى عن التَّداوي باخلَمْ وهنَ
واء  َى عن الدَّ )، وهنَ اءٍ وَ تْ بِدَ لَيْسَ اءٌ وَ دَ
ع ألجل دَ فْ َى عن قتل الضُّ اخلبيث، وهنَ
،( بِيحٌ ا تَسْ تَهَ نَقَ قْ التَّداوي هبا، وقال: (إِنَّ نَ

ي  تـِ اءَ أُمَّ فَ لْ شِ ْعَ وقـال: (إِنَّ اهللاَ لَـمْ جيَ
نِه  بإذْ لَّ  استُدِ وهلذا  ا)،  يْهَ لَ عَ مَ  ـرِّ حُ فِيامَ 
اإلبل  بأبـوال  التَّداوي  فـي  نِيِّني  رَ للعُ
باهنا عىل أنَّ ذلك ليس من اخلبائث  وأَلْ
التَّداوي  عن  لنهيه  ة؛  سَ النَّجِ مة  املُحرَّ
ما  ل  سْ بغَ ر  يأمُ مل  ولكونه  ذلك؛  بمثل 
من  واآلنيـة  والثِّيـاب  األبدان  يُصيب 

ذلك.
أبـوال  بطهـارة  القائلون  كان  وإذا 
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لغري  ا  هبِ ْ رشُ جواز  فـي  تنازعـوا  اإلبل 
روايتان  أحـمد  عن  وفيه  ورة،  الرضَّ
ذارة  منصوصتان؛ فذاك ملا فيها من القَ
 ، واملَنِيِّ والبُصاق  باملُخاط  هلا  ق  املُلْحِ
التـي  رات  املُستقـذَ مـن  ذلك  ونحـو 
ع النَّظافة منها  ، التي يُرشَ ليست بنجسةٍ
العانَة،  لْق  وحَ بِط،  اإلِ نَتْف  ع  يُرشَ كام 

ارب.  وتقليم األظفار، وإحفاء الشَّ
ماً  رَّ ب حمُ ْ وهلذا أيضاً كان هذا الرضَّ
جال  يف باب اآلنية واملنقوالت عىل الرِّ
رامٌ  حَ ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ فآنية  والنِّساء؛ 
ب  هَ نْفني، بخالف التَّحيلِّ بالذَّ عىل الصِّ
للنِّسـاء،  بـاحٌ  مُ فإنَّه  احلريـر؛  ولباس 
ص  وباب اخلبائث بالعكس؛ فإنَّه يُرخَّ
يف استعامل ذلك فيام ينفصل عن بدن 
تَّصالً به؛  باح إذا كان مُ اإلنسان ما ال يُ
ر، وإطعام  باح إطفاء احلريق باخلَمْ كام يُ
ابَّة  الدَّ وإلْباس  قور،  والصُّ للبُزاة  املَيتَة 
االستصباح  وكذلك  س،  النَّجِ الثَّوب 
لامء،  هن النَّجِس يف أشهر قويل العُ بالدُّ
وهذا  أمحد؛  عن  وايتني  الرِّ أشهر  وهو 

 ألنَّ استعامل اخلبائث فيها جيري جمر
يف  وكذلك   ، رضرٌ فيه  ليس  اإلتالف، 
لَـة، بخـالف استعـامل  األُمـور املُنفصِ
ف  َ ب؛ فإنَّ هذا غاية الرسَّ هَ احلرير والذَّ

ر واخلُيالء.  خْ والفَ
ص مـن  لَط مـن رخَّ وهبذا يظهر غَ
قهاء من أصحاب أمحد وغريهم يف  الفُ
إلْباس دابَّته الثَّوب احلرير؛ قياساً عىل 
إلْباس الثَّوب النَّجس؛ فإنَّ هذا بمنزلة 
أهُ قياساً  طْ ووَ احلرير  افرتاش  ز  وِّ جيُ من 
لِيَة دابَّته  بيح حتَ رات، أومن يُ وَّ عىل املُصَ
بيح  يُ من  عىل  قياساً  ة  ضَّ والفِ ب  هَ بالذَّ
ثبـت  فقـد  ـس؛  النَّجِ الثَّوب  باسها  إلْ
بالنَّصِّ حتريم افرتاش احلرير، كام ثبت 

حتريم لباسه. 
م افرتاشه  رَّ وهبذا يظهر أنَّ قول من حَ
من  ة  زَ املَراوِ قول  هو  النَّساء -كام  عىل 
- أقربُ إىل القياس  افعيِّ أصحاب الشَّ
قاله  جال -كام  للرِّ أباحه  من  قول  من 
أبو حنيفة-، وإن كان اجلُمهور عىل أنَّ 
جال  الرِّ عىل  مُ  رُ حيَ كاللِّباس  االفرتاش 
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كام  لِباسٌ  االفرتاش  ألنَّ  النِّساء؛  دون 
دِ  ريٍ لَنَا قَ صِ تُ إِلَـى حَ مْ قُ : (فَ قال أنسٌ
)؛ إذ ال يلزم  سَ ا لُبـِ نْ طُـولِ مَ دَّ مِ وَ اسْ
إباحة  البـدن  علـى  التَّزيُّن  إباحة  من 
ة،  ضَّ ب والفِ هَ املُنْفصل؛ كام يف آنية الذَّ
ذلك  استعـامل  أنَّ  علـى  اتَّفقوا  م  فإهنَّ

كر واألُنثى. وجني الذَّ رامٌ عىل الزَّ حَ
يـه  يُسمِّ مـا  بني  ق  ـرْ الفَ تبنيَّ  وإذا 
ومـا   ، حاجةً الباب  هذا  فـي  قهاء  الفُ
التَّابع  ة  ضَّ الفِ ريُ  فيَسِ ؛  رضورةً ونه  يُسمُّ
حديث  يف  كام  للحاجة؛  عندهم  باح  يُ
ملَّـا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولِ  سُ رَ حَ  ـدَ قَ (إِنَّ   : أنسٍ
كان  سـواءٌ   ،( ـةِ ضَّ بِالفِ عِّبَ  شُ  ِ رسَ انْكَ
اعبُ له رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو كان هو  الشَّ

 . أنَساً
ففيه ينة؛  للزِّ اليسري  كان  إن  ا  وأمَّ

وغـريه:  أحـمد  مذهـب  فـي  أقـوالٌ 
التَّحريم، واإلباحة، والكراهة. قيـل: 
بارشَ  باح من ذلك ما ال يُ ابع: أنَّه يُ والرَّ
باالستعامل، وهذا هو املنصوص عنه؛ 
ب  ْ الرشُّ موضع  يف  بَّة  الضَّ عن  ى  فيُنْهَ

هب  الذَّ ةُ  قَ لَ حَ هَ  رِ كُ وهلذا  غريه؛  دون 
باعاً؛ لعبد اهللا بن عمر فـي  يف اإلناء اتِّ
ما  لَـى  أَوْ وهو  ذلك،  هَ  رِ كَ فإنَّه  ذلك؛ 

عَ يف ذلك.  بـِ اتُّ
من   - -مرفوعاً عنه    يُروَ ما  ا  وأمَّ
إناءٍ  أو   ، ةٍ فِضِّ أو  ذَهبٍ  إناء  يف  بٍ  ْ رشُ
؛  ضعيفٌ ه  فإسنادُ ذلك،  من  يشءٌ  فيه 
باح لنا  بَّة إنَّام يُ وهلذا كان املُباح من الضَّ
ا بدون ذلك؛  استعاملُه عند احلاجة، فأمَّ
هَ  رِ كَ ولذلك  م؛  رُ حيَ وقيل:  ه،  يُكرَ قيل: 
باعاً لعبد اهللا بن  ة يف اإلناء اتِّ أمحد احلَلَقَ

عمر. 
ل عىل التَّنزيه  مَ والكراهة منه هل حتُ
ألصحابه.  قولني  علـى  التَّحريم؟  أو 
قتىضَ النَّصِّ والقياس؛  وهذا املنعُ هو مُ
حتريم  يقتيض  قاً  طلَ مُ ء  اليشَّ حتريم  فإنَّ 
اخلنزير  حتريم  أنَّ  كام  منه،  زءٍ  جُ لِّ  كُ
وكذلك  ذلك،  اقتىض  م  والدَّ واملَيتَة 
ب  هَ الذَّ آنية  يف  ب  ْ والرشُّ األَكْل  حتريمُ 
ة يقتيض املنع من أبعاض ذلك،  ضَّ والفِ
وكذلك النَّهي عن لُبْس احلرير اقتىض 
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ورد  ما  لوال  ذلك،  أبعاض  عن  النَّهيَ 
ثالثٍ  أو  إصبعني  موضع  استثناء  من 
وهلذا  حيح،  الصَّ احلديث  يف  أربعٍ  أو 
ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  اهللا  كالم  يف  ق  رْ الفَ وقع 
النَّهي  بـاب  بني  النَّاس  سائـر  وكالم 
والتَّحريم، وبـاب األمـر واإلجيـاب؛ 
َى عن بعضه، وإذا  َى عن يشءٍ هنَ فإذا هنَ

رَ بيشءٍ كان أمراً بجميعه.  أَمَ
رَ به كان  وهلذا كان النِّكاح حيث أُمِ
 ، ءُ طْ ـدُ والوَ قْ أمراً بمجموعه؛ وهو العَ
وكذلك إذا أُبيح؛ كام يف قوله: ﴿ىث 
 ،[٣ [النـسـاء:   ﴾ يق  ىق  يف  ىف  يث 
 ،[٢٣٠ [البـقـرة:  خن﴾  حن  جن   ﴿مم 

جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
ـا  (يَ  ،[٣٢ [الـنــور:  خم﴾  حم 
ةَ  مُ البَاءَ نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ مَ

 .( جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ
حتريامً كان  كاح  النِّ م  رِّ حُ وحيث 
رداً، فْ مُ قـد  العَ م  ـرُ حيَ حـتَّى  ألبعاضه، 
تعاىل:  قوله  فـي  كام  فـرداً؛  مُ والوطء 

رئ  ﴿

زئ  مئ نئ ىئ يئ رب﴾ [الـنســاء: 
﴿نت  تعاىل:  قوله  فـي  وكام   ،[٢٢
آخرها  إىل  اآلية،  يت﴾  ىت 
(الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  فـي  وكام   ،[٢٣ [النساء: 
)، ونحو ذلك.  حُ نْكَ الَ يُ مُ وَ رِ نْكِحُ املُحْ يَ
ق مالك وأمحد -يف املشهور وهلذا فَرَّ

لَ  عَ لَفَ ليفعلنَّ شيئاً ففَ عنه- بني من حَ
لَفَ ال يفعلُ  ، ومن حَ ُّ ؛ أنَّه ال يَربَ هُ بعضَ

 . نَثُ ؛ أنَّه حيَ هُ شيئاً ففعل بعضَ
واحلرير  هب  الذَّ حتريم  كان  وإذا 
ة  ضَّ ب والفِ هَ جال، وآنيـة الذَّ علـى الرِّ
التَّحريم  شمول  يقتيض  وجني  الزَّ عىل 

ألبعاض ذلك. 
طلَقاً؛  مُ أو  حلاجة  اليسري  اذ  اختِّ بقي 
وهلـذا  ؛  تفصيلٌ فيـه  اليسري  ـاذ  فاالختِّ
اذ اآلنية بدون  لامء يف جواز اختِّ تنازع العُ
حنيفـة،  أبـو  فيـه  ص  فرخَّ استعامهلا؛ 
كان  وإن   ، قولٍ يف  وأمحدُ   ، افعيُّ والشَّ
أنَّ  األصل  إذ  حتريمه؛  عنهام  املشهور 
ه)؛ كآالت  اذُ مَ اختِّ رُ مَ استعاملُه حَ رُ (ما حَ

املالهي. 
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؛  ة التَّابعة كثريةً ضَّ ا إنْ كانت الفِ وأمَّ
افعيِّ  ففيها أيضاً قوالن يف مذهب الشَّ
الكثري  بني  ق  رْ الفَ حتديد  وفـي  وأمحد. 
خاتم  لُبْس  يف  خيص  والرتَّ واليسري، 
ة،  الفضَّ من  الح  السِّ لِيَة  ْ حتَ أو  ة،  الفضَّ
فرداً،  مُ ة  ضَّ الفِ يسري  إباحة  فيه  وهذا 
باح  يُ وذلك   ، والتَّحيلِّ اللِّباس  يف  لكن 
م  باح يف باب اآلنية، كام تقدَّ فيه ما ال يُ
بعض  غلط  وهلذا  ذلك؛  علـى  التَّنبيه 
حيث  أحـمد؛  أصحاب  من  قهاء  الفُ
تبعاً  هب  الذَّ يسري  بإباحة  قوالً  ى  كَ حَ
العزيز،  عبد  بكرٍ  أبـي  عن  اآلنية  فـي 
وأبو بكرٍ إنَّام قال ذلك يف باب اللِّباس 
ب ونحوه. ويف  هَ لَم الذَّ والتَّحلِّـي؛ كعَ
هب يف باب اللِّباس عن أمحد  يسري الذَّ

 : أقوالٌ
حلديث  طلَقاً؛  مُ خصة  الرُّ ها:  أحدُ
 ،( طَّعاً قَ بِ إالَّ مُ هَ نِ الذَّ َى عَ معاوية: (هنَ
ولعلَّ هذا القول أقو من غريه، وهو 

 . قول أيب بكرٍ
الح فقط.  خصة يف السِّ والثَّاين: الرُّ

وفيه  ، ةً خاصَّ يف  السَّ يف  والثَّالث: 
أسامء:  حلديث  طلَقاً؛  مُ بتحريمه  وجهٌ 
 ،( يـصـَةٌ رِ خَ الَ  وَ ـبُ  هَ الذَّ ـبَـاحُ  يُ (الَ 
ُ اجلَرادة، لكن هذا قد  نيْ ة: عَ واخلَريصَ
التَّابع،  دون  د  املُفرَ ب  هَ الذَّ عىل  ل  مَ حيُ
ة  األئمَّ عنـد  مٌ  رَّ حمُ هـذا  أنَّ  ريب  وال 
األربعة؛ ألنَّه قد ثبت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه 
قد  كان  وإن  ب،  هَ الذَّ خاتم  عن  َى  هنَ
بْلُغه النَّهي؛  حابة من مل يَ ه من الصَّ بِسَ لَ
ق أمحد وغريه بني يسري احلرير  وهلذا فَرَّ
وبني  عنه،  ى  فنَهَ ة(١)-؛  –كالتَّكَّ رداً  فْ مُ
االستثناء  إذ  لَم-؛  -كالعَ بَعاً  تَ يسريه 
ق يف  وقع يف هذا النَّوع فقط. فكام يُفرَّ
ق  فيُفرَّ والكثري،  اليسري  بني  خصة  الرُّ
حديث  ـلُ  مَ وحيُ د،  واملُفـرَ التَّابع  بني 
) عىل التَّابع لغريه.  طَّعاً قَ معاوية (إِالَّ مُ
يف  منها  ص  خِّ رُ قد  ة  ضَّ الفِ كانت  وإذا 
باب اللِّباس والتَّحلِّـي يف اليسري وإن 
صوا يف اليسري  رداً، فالذين رخَّ فْ كان مُ
وتشديد الكاف  بتشديد التاء املكسورة،  ة  (١)  التِّكَّ
رباطها.  أي  اويل؛  الرسَّ ة  تكّ وهي:  املفتوحة، 

لسان العرب (٤٣٨/١).
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أَحلقوها  اآلنية  فـي  التَّابع  الكثري  أو 
جال  ه تبعاً للرِّ باحلرير الذي أُبيح يَسريُ
أو  فرداً  مُ ها  يَسريُ أُبيحَ  التي  ة  ضِّ الفِ يف 
لامء،  العُ قويل  أحد  أُبيح -يف  وهلذا  ال؛ 
يةُ  لْ وايتني عن أمحد- حِ وهو إحد الرِّ
من  ذلك  يُشبه  وما  ة  الفضَّ من  ة  املِنْطَقَ
 ،(١) نِ شَ ة، واجلَوْ لباس احلرب؛ كاخلُوذَ

يف.  (٢)، ومحائل السَّ انِ والرَّ
فليس  ة  ضَّ بالفِ يف  السَّ حتلية  ا  وأمَّ
فيه هذا اخلالف، والذين منعوا قالوا: 
دون  اللِّباس  باب  يف  وقعت  خصة  الرُّ
كام  أوسع؛  اللِّباس  وباب  اآلنية،  باب 

م.  تقدَّ
وقد يُقال: إنَّ هذا أقو؛ إذ ال أثر 

 .خصة، والقياس كام تر يف هذه الرُّ
داخلٌ  فهذا  ب  هَ بالذَّ املُضبَّب  ا  وأمَّ
فـي النَّهي؛ سواءٌ كان قليالً أو كثرياً، 
نتفٍ  مُ ة  الفضَّ فـي  املذكور  واخلالف 
ش : حديد يُلبس يف الصدر عند احلرب.  (١)  اجلوْ

لسان العرب (٨٨/١٣) .
علـى  املطلع   . فِّ اخلُ حتت  لبَس  يُ يشء   : انُ الرَّ   (٢)

أبواب املقنع (ص١٣٦).

اآلنية  يف  ب  هَ الذَّ يسري  يف  لكن  هاهنا، 
خصة فيه.  وجهٌ للرُّ

ؤ واالغتسال مـن آنيـة ا التَّوضُّ وأمَّ
نـزاعٌ  فيـه  فهـذا  ـة؛  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ
بٌ  ركَّ معروفٌ يف مذهب أمحد، لكنَّه مُ
وايتني، بل أشهرمها عنه  عىل إحد الرِّ
ار املغصوبة، واللِّباس  الة يف الدَّ يف الصَّ
واحلجِّ  واملغصوب،  كاحلرير،  م؛  املُحرَّ
كِّني  بالسِّ اة  الشَّ بْح  وذَ احلَرام،  باملال 
أداء  فيـه  ا  ممـَّ ذلـك  ونحـو  مـة،  املُحرَّ

واجبٍ واستحالل حمظور. 
التي   األُخـر وايـة  الرِّ علـى  ا  فأمَّ
بيـح  ويُ  ، واحلـجَّ الة  الصَّ فيها  ح  يُصحِّ
آنية  مـن  الطَّهارة  ح  يُصحِّ فإنَّه  بْح؛  الذَّ

ة.  ضِّ ب والفِ هَ الذَّ
ا عىل املنع؛ فألصحابه قوالن: وأمَّ

قـول  هـو  كام  ـة؛  الصحَّ مهـا:  أحدُ
قِيِّ وغريه.  رَ اخلِ

أيب  قول  هو  كام  البُطالن؛  والثَّاين: 
داً لقياس الباب.  ؛ طَرْ بكرٍ

أكثر  قِيِّ  رَ اخلِ قول  وا  نَرصَ والذين 
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 : قَنيْ رْ قُوا بفَ أصحاب أحـمد؛ فرَّ
لٌ  نفصِ مُ هنا  م  املُحرَّ أنَّ  ا:  مهُ أحدُ
عـن  نفصلٌ  مُ اإلنـاء  فإنَّ  العبادة؛  عن 
م، وآكِلِه،  ر، بخالف البِس املُحرَّ املُتطهِّ
قالوا:  له.   ٌ بارشِ مُ فإنَّه  عليه؛  واجلالِس 
ـةٍ  بْه ما لو ذهب إلـى اجلُمعة بدابَّ فأشَ

. مغصوبةٍ
بأنَّه  ق  رْ الفَ هذا  آخرون  وضعَّف 
اإلناء  يف  هُ  دَ يَ مِس  غْ يَ أن  بني  ق  فَرْ ال 
وبـأنَّ  منه،  ِف  ـرتَ يغْ أن  وبني  م،  املُحرَّ
آنية  مـن  ـارب  الشَّ جعـل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ 
ر يف بطنِه نار  جِ رْ ة إنَّام جيُ ضَّ ب والفِ هَ الذَّ
نَّم، وهو حني انصباب املاء يف بطنه  هَ جَ

يكون قد انفصل عن اإلناء. 
والفرق الثَّاين -وهو أفقه-: قالوا: 
العبـادة  ـن  كْ رُ فـي  كان  إذا  التَّحريم 
فـي  كان  إذا  كام  فيها؛  أثَّـر  طها  ْ ورشَ
إذا  ا  وأمَّ ة.  عَ البُقْ أو  اللِّباس  يف  الة  الصَّ
واإلناء  ؤثِّر،  يُ مل  عنها  أجنبيٍّ  فـي  كان 
ؤثِّر  يف الطَّهارة أجنبيٌّ عنها؛ فلهذا مل يُ

فيها. واهللا أعلم. 

[جمموع فتاو ابن تيمية (٨١/٢١-٩٠)]

  

ِة َهِب أو الِفضَّ اتَِّخاُذ َرْأٍس لِإلَناِء ِمَن الذَّ

أنْ) ٦٩٩ قولُـهم: «جيوزُ  السؤال: 
هو هل  »؛  ةٍ فِضَّ من  رأساً  لإلناء  ذَ  تَّخِ يَ

لُـحَ  صَ إذا  فيام  إطالقـه  علـى  جارٍ 
ب ونحو  لالستعامل فـي األَكْل والرشُّ
عدَّ  يُ مل  لذلك  لُح  صَ وإنْ  ألنَّه  ذلك؛ 
ذَ  يتَّخِ أنْ  جيوزُ  كام  م،  املُحرَّ لالستعامل 
ِلُّ  حيَ ملن  إجارتِه  دِ  بقَصْ  َّ يلِ احلُ لُ  جُ الرَّ
ذاً  تَّخِ مُ عدُّ  يُ ألنَّه  ال؛  أم  استعاملُـه،  لـه 
لالستعمـال  ـعَ  يُوضَ أنْ  األصـلُ  ملـا 
ا  قً طلَ مُ ذلك  جـاز  إذا  وهـل  م؟  املُحرَّ
م،  املُحرَّ االستعامل  فـي  استعاملُه  جيوزُ 
أو  بٍ  هَ ذَ بقطعة  يَ  يَستَنْجِ أنْ  جيوزُ  كام 
عدَّ لالستنجاء، أم ال؛  ، حيث مل يُ ةٍ فِضَّ
يِّ  لـِ ل استعاملُ احلُ جُ مُ علـى الرَّ رُ كام حيَ

اذُه؟ حيث جاز له اختِّ
أنْ  «جيوزُ  قولُـهم:  ليس  اجلواب: 
شامالً   « ةٍ فِضَّ من  رأساً  لإلناء  ذَ  تَّخِ يَ
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؛  بٍ ْ رشُ أو  لٍ  أَكْ يف  استعاملُه  لُح  يَصْ ملا 
اذ  ، وال جيوز اختِّ ى إناءً ألنَّه حينئذٍ يُسمَّ
اذه  ا. وقد علَّلوا جـواز اختِّ قً طلَ اإلناء مُ
لٌ عـن اإلنـاء ال يستعملُه،  نفصِ بأنَّه مُ
اهللا  -ريض  افعيُّ  الرَّ ثَه  بحَ ما  دَّ  رُ وقد 
اذ األواين  عنه- من جريان خالف اختِّ
ع عليه، فمتى  قَ فيه بأنَّ اسم اآلنية ال يَ
ه،  اذُ اختِّ م  ـرُ حَ اإلنـاء  اسم  عليه  أُطلِقَ 
علـى  ه  وقياسُ استعاملُه.  دِ  يُقصَ مل  وإن 
إجارته  بقصد  املرأة   َّ يلِ حُ ل  جُ الرَّ اذ  اختِّ
اإلنـاء  ـةَ  مَ رْ حُ ألنَّ  ؛  صحيحٍ غري  هلا 
وحيث   ، دِ صْ بالقَ  ِّ احلُيلِ ة  مَ رْ وحُ لذاته، 
مَ  رُ مَّ إناء حَ أس بأنْ مل يُسَ اذ الرَّ جاز اختِّ
دُّ  عَ يُ بام  اإلناء  تغطية  غري  يف  استعاملُه 

. ماً رَّ استعاملُه حمُ
 [فتاو الرميل (٢٠/١)]

  

ِة  الِفضَّ آِنَيِة  َقْعِر  اْسِتْعَماُل 

استعاملُ ) ٧٠٠ جيوزُ  هل  السؤال: 
لـم  ألنَّه  ه؛  رِ عْ قَ علـى  مثالً  ة  الفضَّ إناء 

لْه بحسب استعاملِه، أم ال؛ ألنَّ  يَستعمِ
طلَق ذلك؟  ا يف مُ استعامهلَ

عدُّ استعامالً  لُّ ما يُ م كُ رُ اجلواب: حيَ
ه. رِ عْ ة، ولو عىل قَ ضَّ إلناء الفِ

[فتاو الرميل (٢١/١)]

  
ْرُب يف َأْكَواٍب ِبَها َخطُّ َذَهٍب الشُّ

ب ) ٧٠١ ْ الرشُّ جيوزُ  هـل  السؤال: 
ب؟ طُّ ذَهَ يف األَكْواب التي هبا خَ

باً  هَ ذَ ليس  هـذا  أنَّ  يبـدو  اجلواب: 
ـب، أو صبغـة  هَ ـى مـاء الذَّ وأنَّه يُسمَّ
ما  ب  ذَهَ أنَّه  ثبت  ولو  ب،  هَ الذَّ تشابه 
ل  ِلُّ أن تُستَعمَ ب فيه، وال حيَ ْ جاز الرشُّ
سواء  ـة،  ضَّ الفِ أو  ـب  هَ الذَّ مـن  أوانٍ 
ة  ضَّ والفِ ب  هَ والذَّ ل،  األَكْ أو  ب  ْ للرشُّ
ليست هلذا العمـل، وإنَّام هـي للنقود، 
لِّ حالٍ غاليةٌ وعزيزةُ  والنقود علـى كُ
واملشرتيـات  لَـع  السِّ قِيَمُ  فهي  املنال، 
التي حيتاجهـا النـاس، إالَّ أنَّ اإلنسان 
مة. فهناك أوانٍ نظيفة دون  تْه النِّعْ بَطَرَ
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ضة، وقـد قال  فَضَّ بة ومُ هَّ ذَ أن تكون مُ
نْ  مِ اءٍ  إِنَ ي  فـِ بَ  ِ رشَ نْ  (مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ 
بَطْنِهِ  يفِ  رُ  جِ َرْ جيُ ـامَ  إِنَّ فَ ةٍ  فِضَّ أَوْ  بٍ  هَ ذَ
جيـوز  ال  هـذا  فإنَّ   ،( نَّمَ هَ جَ ـنْ  مِ ا  ـارً نَ
ب ال جيـوز  هَ بحالٍ من األحـوال، الذَّ
طْلَقاً، وال فـي أوانٍ وال فـي  جال مُ للرِّ
 ، كةٍ وْ ، وال شَ نيٍ ، وال سكِّ ، وال ساعةٍ لَمٍ قَ
 ، لةٍ حَ كْ ، وال مِ ، وال صحونٍ وال كوبٍ
مـا  لُّ  لِّه. كُ القبيل كُ هذا  من  وال يشءٍ 
لُّـه  كُ فهـذا  ةٌ  فِضَّ أو  بٌ  هَ ذَ فيـه  كان 
نٍّ  سِ مثل  رضورة؛  ألقىص  إالَّ  ممنـوع، 
مـا  أَنْفٌ  أو   ، بٌ هَ ذَ إالَّ  فيها  يَصلُح  ال 
للرضورة  ـب  هَ الذَّ إالَّ  فيهـا  يَصلُـح 
ا  وأمَّ بكثري،  ة أسهل  ضَّ والفِ  ،القصو

كمٌ آخر. نَّ حُ النِّساء فلهُ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٢٣/٣- ٣٢٤)

  
يَِّة  حِّ اْسِتْعَماُل اَألَواِني َواَألَدَواِت الصِّ
ِة َهب َوالِفضَّ اَملْصُنوَعِة ِمَن الذَّ

السؤال: انترش يف هذه األيَّام ) ٧٠٢

ة  ة، وخاصَّ ضَّ ب والفِ هَ استعامل آنية الذَّ
ين مـن الناس، بـل وصـل  بني املُورسِ
يشرتي  أن  إلـى  بعضهم  عنـد  األمر 
طات  كخالَّ يَّة؛  الصحِّ املوادِّ  من  امً  قُ أَطْ
مات، أو املسابح، أو مواسري املياه،  احلامَّ
ب اخلالص،  هَ لّها من الذَّ اكاهتا كُ سَّ أو مَ
ينظرون  وال  ب  هَ الذَّ هذا  يُزكُّون  وال 
ما   . ممنوعٌ هذا  أنَّ  واملعلوم  قيمته،  إىل 
يمكن  وهل  ذلك؟  يف  سامحتكم  رأي 
األجهزة  هذه  مثل  بيع  نْع  بمَ التوجيه 
هـا،  مَ كْ حُ جيهلـون  الذيـن  للمسلمني 

بارك اهللا فيكم؟
ـب  هَ الـذَّ مـن  األوانـي  اجلواب: 
وقد  واإلمجاع،  بالنصِّ  مة  رَّ حمُ ة  ضَّ والفِ
الة  الصَّ عليـه  اهللا  رسـول  عـن  ثبـت 
آنِيَةِ  يفِ  بُوا  َ تَرشْ (الَ  قال:  أنَّه  الم  والسَّ
ي  فـِ لُـوا  أْكُ تَ الَ  وَ  ، ـةِ ضَّ الْفِ وَ ـبِ  هَ الذَّ
مْ  لَكُ يَا، وَ نْ ي الدُّ مْ فـِ ا لَـهُ إِهنَّ ا، فَ افِهَ حَ صِ
ته من حديث  ) متَّفق عىل صحَّ ةِ رَ خِ يفِ اآلْ
حذيفة ريض اهللا عنه، وثبت أيضاً عنه 



٢٩٧

=ÔÎ‡˝^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

بُ  َ يَرشْ وَ لُ  أْكُ يَ   (الَّذِ قـال:  ه  أنـَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
يفِ  رُ  جِ َرْ جيُ امَ  إِنَّ ةِ  ضَّ الْفِ وَ بِ  هَ الذَّ آنِيَةِ  يفِ 
ته من  ) متَّفق عىل صحَّ نَّمَ هَ ارَ جَ بَطْنِهِ نَ
ة ريض اهللا عنها، وهذا  لَمَ حديث أُمِّ سَ

لفظ مسلم.
اذمها  اختِّ جيوز  ال  ة  ضَّ والفِ ب  هَ فالذَّ
ب فيهـا،  ـرْ ـل وال الشُّ ، وال األَكْ أوانٍ
لُّه  كُ هذا  والغسـل،  الوضوء  وهكذا 
اهللا  رسـول  عـن  احلديث  بنصِّ  م  ـرَّ حمُ

الم. الة والسَّ عليه الصَّ
ال  حـتَّى  بيعهـا؛  منـعُ  والواجـب 
عليه  اهللا  م  رَّ حَ وقد  املسلم،  يستعملها 
تعَمل يف الرشاب، وال  استعامهلا فال تُسْ
ل، وال يف غريمها، وال جيوز أن  يف األَكْ
للقهوة  أكواباً  وال  مالعق،  منها  يتَّخذ 
نوعٌ  ا  ألهنَّ ؛  ممنوعٌ هذا  لُّ  كُ الشاي،  أو 

من األواين.
ا  فالواجب علـى املسلم احلـذر ممـَّ
م اهللا عليه، وأن يبتعد عن اإلرساف  رَّ حَ
والتبذير والتالعب باألموال، وإذا كان 

عنده سعة من األموال، فعنده الفقراء 
ق عليهم، عنده املجاهدون فـي  يتصدَّ
اهللا،  سبيـل  فـي  يعطيهـم  اهللا  سبيـل 
لـه  املـال  باملـال،  يلعـب  ال  ق،  يتصدَّ
فالواجب  حمتاج،   هو  من  وله  حاجة، 
علـى املؤمن أن يرصف املال يف جهته 
ة؛ كمواساة الفقراء واملحاويج،  اخلرييَّ
وفـي تعمري املساجد واملدارس، وفـي 
إصـالح  وفـي  قـات،  الطُـرُ إصـالح 
املجاهديـن  مساعدة  وفـي  القناطـر، 
ذلك  غـري  وفـي  الفقراء،  واملهاجرين 
ينني  من وجوه اخلـري؛ كقضاء دين املَدِ
يستطيـع  ال  من  وتزويـج  العاجزين، 
ع  يُرشَ خرييَّة  طرق  هذه  لُّ  كُ الزواج، 

اإلنفاق فيها.
ب  هَ الذَّ أواين  يف  هبا  التالعب  ا  أمَّ
منها،  أكواب  أو  مالعق،  أو  ة،  ضَّ والفِ
هذا  لُّ  كُ ذلك،  وأشباه  مواسري،  أو 
وجيب  منه،  واحلذر  كه  تَرْ جيب  نكرٌ  مُ
فيها  التي  البالد  يف  شأنٌ  له  من  عىل 
واألُمراء إنكار  لامء  هذا العمل من العُ
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وبني  املرسفني  بني  وا  ولُ حيَ وأن  ذلك، 
هذا التالعب، واهللا املستعان.

[جمموع فتاو الشيخ ابن باز 
[(٣٧٨/٦- ٣٧٩)

* وانظر: فتو رقم (١١٦٧)



ثانيًا: آنية أهل الكتاب:
وِم ْبُخ يف ُقُدوِر ِبَالِد الرُّ الطَّ

وم ) ٧٠٣ الرُّ بالدِ  يف  دُ  نَجِ السؤال: 
، أيُطبَخُ فيها؟  فِ زَ ورَ اخلَ دُ قُ

فيها  طْبخُ  ويُ  ، فُ نَشَّ تُ ا  إهنَّ اجلواب: 
حلمُ اخلنزير!!

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٤)]

  

عن ) ٧٠٤ أحـمد  سألتُ  السؤال: 
وهـو  وم،  الرُّ بالد  فـي  وجدنـاه  بنٍ  جُ

ورهم.  دُ رٍ من قُ دَ يف قِدْ قِ ، قد عُ طْبٌ رَ
.- هُ هَ رِ اجلواب: أخافُ -وكأنَّه كَ

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٤)]

  

اْسِتْعَماُل آِنَيِة اُملْسِلِم الِتي 
َيْشَرُب ِفيَها اَخلْمَر 

السؤال: جاء يف احلديث أنَّ ) ٧٠٥
لِ  َى عن األَكْل يف آنية أهْ املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص هنَ



٢٩٩

=ÔÎ‡˝^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

وذلك  الرضورة؛  حالة  يف  إالَّ  الكِتاب 
اخلنزير، حلم  فيها  لون  يأْكُ قد  م  ألهنَّ

ر. مْ ويرشبون فيها اخلَ
م  كْ احلُ يف  خلُ    دْ يَ هل  هو:  سؤايل   
ر فيهـا؟  مْ بُ اخلَ َ آنيةُ املُسلِم الذي يَرشْ
اهللا  جزاكم  الوضوء؟  فيها  جيوزُ  وهل 

. خرياً
إذا  هللا،  واحلمد  اهللا،  بسم  اجلواب: 
األواين  هذه  يف  يكون  أن  ى  ْشَ خيَ كان 
يغسلها  أن  فعليه  خنزير،  آثار  أو   ، ْرٌ مخَ
وإذا  فيها،  يأْكُل  ثمَّ  إليها،  احتاج  إذا 
إناءٍ  لُّ  وكُ هللا،  فاحلمد  إليها  حيتج  لـم 
سواء   ، نجاسةٌ فيـه  يكـون  أن  ى  شَ خيُ
يغسله  ـرة،  فَ الكَ غـري  أو  ة  رَ فَ للكَ كان 
لَـمْ  إِنْ  (فَ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  مثلام  فيـه،  ويأْكُل 
ا)،  فِيهَ لُوا  كُ وَ ا  لُوهَ سِ اغْ فَ ا  هَ َ ريْ غَ وا  ِدُ جتَ
وهكذا الوضوء فيها ال حرج فيه بعد 

أن يغسلها.
[جمموع فتاو عبد العزيز ابن باز (٢٣/١٠)]

* وانظر: فتو رقم (٢٨٣)
  

اْسِتْخَداُم اَألَدَواِت الَِّتي ُتْسَتْخَدُم ِفي 
َتْجِهيِز َلْحِم اِخلْنِزيِر

ـم ) ٧٠٦ السؤال: بـعـضُ املـطـاعِ
ة  يحَ فِ الصَّ سِ  نَفْ عىل  البَقَر  حلمَ  وي  تَشْ
فهـل  اخلنزير؛  حلمُ  عليها    وَ يُشْ التي 
وكذلـك  اللَّحـم؟  ذلك  ـلُ  أَكْ جيوزُ 

سُ السكِّني يف القَطْع؟ مُ نَفْ دَ تَخْ تُسْ
التي  الصفيحة  كانت  إن  اجلواب: 
فَّـت  جَ قـد  اخلنزير  حلم  عليها    وَ يُشْ
اللَّحم  أَكْل  فيجوز  النار،  بفعل  متاماً 
كِّني  السِّ ا  وأمَّ عليهـا،  املشويِّ  احلالل 
كانت  فـإن  األدوات؛  مـن  ونحوهـا 
ا تَطْهر  ب النجاسة فإهنَّ ةُ ال تترشَّ قيلَ صَ
ح الذي يُزيل مجيع أثر النجاسة،  باملَسْ
لت فهو أفضل.  سِ سل، وإن غُ ولو مل تُغْ

واهللا أعلم.                      
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٧/١٠)]

  

السؤال: كيف نتعامـلُ مـع ) ٧٠٧
كاكني التي تكـون فـي  األوانـي والسَّ
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والتـي  وغـريهـا،  البيـتـزا  ت  مـحـالَّ
مَت يف تقطيع حلم اخلنزير؟  استُخدِ

ـا كيـف نتعـامـل مـع  اجلواب: أمَّ
يكون  قد  التي  والسكاكني  األوانـي 
ينبغي  فإنَّه  اخلنزير؛  حلم  من  بقايا  فيها 
أو  البيتزا  حمل  صاحب  من  نطلب  أن 
يناً  ار مثالً أن يستعمل سكِّ غريه، كاجلزَّ
أن  من  أقلَّ  فال  يمكن،  مل  فإذا  نظيفة، 
التـي  ـني  السكِّ ر  يُطهِّ أن  إليـه  يطلب 
م  قدِّ نُ أو يُ زِ يقطع هبا، أو اإلناء الذي يَ
أو  اللَّحـم  يُالمِس  كان  إذا  الطعام  به 
فـي  فقط  يكون  وهذا   ، مبارشةً البيتزا 
أو  اخلنزيـر  حلـم  تبيع  التي  ت  املحالَّ
وهبذا  الطلب.  عند  البيتزا  مع  مه  تُقدِّ
نِيَّ  اخلُشَ بَـةَ  لَ عْ ثَ أبـا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  أجاب 
ضِ  ا بِأَرْ ولَ اهللاِ؛ إِنَّ سُ ا رَ عندما سأله: (يَ
؟  مْ آنِيَتِهِ ي  فـِ لُ  نَأْكُ أَفَ كِتَابٍ؛  لِ  أَهْ مٍ  وْ قَ
مْ  تُ دْ جَ : إِنْ وَ مُ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ الَ عَ قَ فَ
وا  ِدُ إِنْ لَـمْ جتَ ا، وَ لُوا فِيهَ أْكُ الَ تَ ا فَ هَ َ ريْ غَ
علـى  متَّفـق  ا)  فِيهَ لُوا  كُ وَ ا  لُوهَ سِ اغْ فَ

حَ سَ مْ يُ أن  التطهري  يف  ويكفي  ته.  صحَّ
أو  بمنديلٍ  السكِّني  أو  اللحم  نْشـارُ  مِ
يشءٌ  بعده  يبقى  ال  ياً  نْقِ مَُ حاً  سْ مَ نحوه 

من آثار اللحم أو الشحم السابق.
[فتاو الشبكة اإلسالمية (رقم ٢٤٣٧)]
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ثالثًا: آنية غري أهل الكتاب:
ْبُخ يف ُقُدوِر اُملْشِرِكَني الطَّ

؛ ) ٧٠٨ كنيَ رشِ للمُ رُ  دْ القِ السؤال: 
طْبَخُ فيها؟  يُ

فـال  ها  غـريُ أُصيب  إن  اجلواب: 
ل  سَ تُغْ لْ فَ بْ  يُصِ لـم  وإن  فيهـا،  بَخُ  طْ يُ

باملاء.
[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (٤٧٢/٢)]

  

اَألْكُل ِمْن ُقُدوِر اَملُجوِس

رِ ) ٧٠٩ ـأْكُـل مـن قِـدْ السؤال: أَيَ
؟  ِّ ويسِ املَجُ

. لُّون املَيتَةَ اجلواب: ال؛ هم يَستَحِ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٤)]

  

اْسِتْعَماُل َأَواِني الُكفَّاِر

ار ) ٧١٠ فَّ ي الكُ السؤال: هـل أَوانـِ
رةٌ؟ طاهِ

األوانــي  فـي  األصـل  اجلـواب: 
الـتـي  األشيـاء  السيَّـام  واألشـيـاء، 
إىل  وما  واملالبس  كاألواين  ل؛  تُستَعمَ
 ، ا طاهرةٌ ذلك من األمور، األصل أهنَّ
عىل  بقيت  فإذا  مباحة،  ا  أهنَّ واألصل 
لَـم  عْ تُ لـم  وإذا   ، طاهرةٌ فهي  أصلها 
لَـت  هِ جُ وإذا   ، طاهرةٌ فهي  نجاستها 
حاهلا  لِمَت  عُ وإذا   ، طاهرةٌ فهي  حاهلا 
ال  وهذا  لُها،  سْ غَ بَ  جَ وَ ة  سَ نَجِ ا  بأهنَّ
لِمَ أنَّ آنية  ها دون غريها، بل إذا عُ ُصُّ خيَ
افه حلِ أو  ثوبه،  أو  فِراشه،  أو  املسلم، 

لُه. سْ ، فيجبُ غَ سٌ أنَّه نَجِ
فهي  ا  حاهلُ لَ  هِ جُ إذا  ار  فَّ الكُ فأواين 
وإذا  الطهـارة،  األصـل  ألنَّ  ؛  طاهرةٌ
، والواقع  ىلَ لِمَ الطهارة فمن باب أَوْ عَ
من  أ  توضَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  فإنَّ  هذا؛  د  يؤكِّ
 ، كتابيَّـةٍ غـري  مُرشكـةٍ  امـرأةٍ  ةِ  ـزادَ مَ
بـن  ـران  مْ عِ عن  صحيحٌ  واحلديث 
نِي  لَ عَ جَ ني ريض اهللا عنه قـال: (وَ صَ حُ
 ، هِ يْ دَ يَ  َ بَنيْ كُوبٍ  رَ يفِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
نُ  بَيْنَامَ نَحْ ا، فَ يدً دِ ا شَ طَشً نَا عَ طِشْ دْ عَ قَ وَ
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 َ ا بَنيْ يْهَ لَ جْ ادِلَةٍ رِ ةٍ سَ أَ رَ نُ بِامْ ا نَحْ ريُ إِذَ نَسِ
الَتْ  قَ ؟ فَ نَ املَاءُ ا: أَيْ نَا لَـهَ لْ قُ ، فَ ِ تَنيْ ادَ زَ مَ
 َ بَنيْ وَ لِكِ  أَهْ  َ بَنيْ مْ  كَ نَا:  لْ قُ فَ  . اءَ مَ الَ  هُ  إِنَّ
نَا: انْطَلِقِي  لْ قُ . فَ ةٌ لَيْلَ مٌ وَ وْ : يَ الَتْ املَاءِ؟ قَ
ولُ  سُ ا رَ مَ : وَ الَتْ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص. قَ سُ إِىلَ رَ
ـتَّى  حَ ا  هَ ـرِ أَمْ ـنْ  مِ ـا  هَ لِّكْ نُمَ مْ  لَ فَ اهللاِ؟ 
ثْلِ  بِمِ تْهُ  ثَ دَّ فَحَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ  ا  َ هبِ نَا  بَلْ تَقْ اسْ
َا  أَهنَّ تْـهُ  ثَ دَّ حَ َا  أَهنَّ  َ ـريْ غَ ا،  تْنـَ ثَ دَّ حَ ي  الَّذِ
ي  فـِ حَ  سَ مَ فَ ا  يْهَ تَ ادَ زَ بِمَ رَ  أَمَ فَ  ،(١) َةٌ متِ ؤْ مُ
بَعِنيَ  أَرْ ا  طَاشً عِ نَا  بْ ـرِ فَشَ  ،(٢) نِ يْ وَ الَ زْ الْعَ
ـةٍ  بَ قِرْ لَّ  كُ ا  ـَ ْن ألَ مَ فَ ا،  ينـَ وِ رَ تَّى  حَ الً  جُ رَ
ا،  بَعِريً قِ  نَسْ لَـمْ  هُ  نـَّ أَ  َ ريْ غَ ةٍ،  اوَ إِدَ وَ نَا  عَ مَ
 : الَ قَ مَّ  ثُ ءِ،  ِلْ املْ نَ  مِ نِضُّ  تَ ادُ  تَكَ يَ  هِ وَ
 ِ نَ الْكِرسَ ا مِ عَ هلََ مِ ، فَجُ مْ كُ نْدَ ا عِ اتُوا مَ هَ
ا)، صلوات اهللا  هَ لَ تَّى أَتَتْ أَهْ رِ حَ التَّمْ وَ

وسالمه عليه.
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٢٤/٣-٣٢٥)
رسْ التاء؛ أي ذات أيتام.  : بضمِّ امليم وكَ ةٌ مَ تـِ ؤْ (١)  مُ

رشح النووي عىل مسلم (١٩١/٥).
 : الء، بسكون الزاي وباملدِّ زْ : تثنية عَ نِ يْ الوَ زْ (٢)  العَ
بَة. انظر: فتح الباري (٥٨٤/٦).     رْ مُ القِ وهو فَ

  

سلِم ) ٧١١ للمُ جيوزُ  هل  السؤال: 
ار؟ فَّ ي الكُ لَ أَوانـِ مِ أنْ يَستَعْ

اجلواب: معلومٌ أنَّ الصحابة ريض
ار فَّ اهللا عنهم كانوا يستعملون أواين الكُ

ويستـعـمـلـون  ـوس،  املَـجُ وأوانـي 
 ، أطعمتهم، وهذا أمرٌ معروف وثابتُ
األمر  فيها  أحاديث  هناك  كان  وإذا 
إذا  مـا  علـى  حممـولٌ  فهذا  ل،  سْ بالغَ
لكوهنم  ة؛  سَ نَجِ ا  أهنَّ عىل  الظنُّ  غلب 
أو  بكـثـرةٍ،  اخلـنزيـر  يستـعـملـون 
أشبـه  مـا  أو  اخلمـور،  هبا  يستعملون 
ة،  سَ ا نَجِ ذلك، فإذا غلب عىل الظنِّ أهنَّ
لُها،  سْ غَ  َ تَعنيَّ ة  سَ نَجِ ا  أهنَّ د  تأكَّ [أو] 
للنبيِّ حصلت  التـي  الوقـائع  فجميع 

ملسو هيلع هللا ىلص وحصلت مـع أصحابـه ريض اهللا 
عنهم يف مجيع البلدان التي ذهبوا إليها 
، ومن  وفتحوها، وما وجدوه من أوانٍ
، ومن  شٍ لودٍ، ومن فُرُ ، ومن جُ أطعمةٍ
لُها  ، وما إىل ذلك من األمور، كُ أجبانٍ
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القـرآن  وفـي  واستعملوها،  أخذوها 
مس   خس  حس  جس  ﴿مخ  الكـريـم: 
د  رَّ جمُ من  أبلغ  وهذا   ،[٥ حص﴾ [املائدة: 
اآلنية؛ ألنَّ طعام الذين أوتوا الكتاب 
بْح هو الذي حيتاج إىل  بْح، والذَّ هو الذَّ
ا  تطلَّبات، أمَّ ، وله مُ ذكاة، وإىل رشوطٍ
اإلباحة،  فيها  فاألصل  األوانـي  د  رَّ جمُ
يظهر]  نظيفة [ومل  لكوهنا  طاهرةٌ  فهي 
لَت حاهلا فكذلك  هِ ، وإذا جُ عليها يشءٌ
نجاستها  لِمَت  عُ وإذا  استعامهلا،  باح  يُ
م هذا ليس  ل، وكام تقدَّ سَ فيجب أن تُغْ
ار، أو أوانـي أهل  فَّ خاصا بأوانـي الكُ
ٌ يف أواين  تعنيِّ الكتاب، بل هذا أيضاً مُ

. ةٌ سَ ا نَجِ لِمَ أهنَّ املسلمني إذا عُ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٢٥/٣- ٣٢٦)

* وانظر: فتو رقم (٥٧٧)








والنَّجاَسة هاَرة  الطَّ
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أوالً: النجاسة: 
َحاِلِب  َعَالَقُة اَجلَراِثيِم َوالطَّ
َعاِم  ِبَنَجاَسِة املَاِء َوَبَقاَيا الطَّ

السـؤال: هـل هنـاك عالقةٌ ) ٧١٢
أو  وسـات  ُ ريْ الفَ أو  تِرييـا  البَكْ لوجـود 
امليـاه  يف  الطَّعـام  بقايـا  أو  ب  الطَّحالـِ
ـة أو الطَّهـارة؟ أم أنَّ أسـاس  بالنَّجاسَ
ومصـدر وجودهـا يف املـاء (إذا كانت 
الت اإلنسـان وليس احليوان)  من فَضَ
د نجاسة املاء من طهارته؟ دِّ هو الذي حيُ
اجلـواب: ليـس هنـاك مـن عالقة 
مبارشة رشعـاً بني وجـود (البكترييا) 
ةٍ  وبني احلُكم بنجاسـة املاء، أو أيِّ مادَّ
أخر دخلتها (البكترييا). واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٨/٢)]

  

ُوُقوُع النََّجاَسِة الَيِسَريِة ِفي املَِياِه

قَع فيها ) ٧١٣ : بئرٌ وَ السؤال: قلتُ
ر؟  ـمْ قْطَة خَ نُ

اجلواب: ما مل يُغريَّ طعم أو ريح.
؟  لٍ ةُ بَوْ طَ قلت: فنُقْ

ـاهُ؛ لقــول النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ  قال: أتوقَّ
.( ائِمِ مْ يفِ املَاءِ الدَّ كُ دُ بُولُ أَحَ يَ

[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (١١٦/٢)]

  

اِهِر أو النَِّجِس ِفي املَاِء ُوُقوُع الطَّ

ئل [شيخ اإلسالم ) ٧١٤ السؤال: سُ
ها؛  وعُ قُ وُ كثريٍ  مسائل  عن  تيمية]  ابن 
يق  الضِّ ل  وحيصُ هبا؛  االبتالء  ل  وحيصُ
إمامٍ  رأي  علـى  هبا  ل  والعَمَ ج  رَ واحلَ
يْنِه؛ منها مسألة املياه اليسرية ووقوع  بعَ
ها  وتغيريُ  ، ٍ تغريُّ غري  من  فيها  النَّجاسة 

بالطَّاهرات.
ا  اجلواب: احلمد هللا ربِّ العاملني. أمَّ
مسألة تغــريُّ املــاء اليســري أو الكثــري 
ابون،  (١)، والصَّ ـنانِ بالطَّاهرات؛ كاألُشْ

راميَّة ينبتُ يف  مْ (١) األُشنان: شجرٌ من الفصيلة الرَّ
غسل  فـي  ورماده  ل  ويُستعمَ مليَّة،  الرَّ األرض 

الثياب واأليدي. املعجم الوسيط (١٩/١).      
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والتُّـراب،   ،(١) ــيِّ ـطْـمِ واخلِ ر،  ـدْ والسِّ
ُ املاء؛  والعَجني، وغري ذلـك ممَّا قد يُغريِّ
رٍ أو  دْ مثــل اإلنــاء إذا كان فيه أثـرُ سِ
عَ فيه مـاءٌ فتغريَّ به مع  ضِ ، ووُ ـيٍّ طْمِ خِ
بقاء اسم املاء؛ فهذا فيه قوالن معروفان 

لامء: للعُ
مها: أنَّه ال جيوز التَّطهري به؛ كام  أحدُ
، وأمحد  ـافعيِّ هو مذهب مالك، والشَّ
وايتـني عنه التي اختارها  يف إحد الرِّ
ري  تأخِّ ، والقـايض، وأكثـر مُ قِـيُّ رَ اخلِ
 ، طلَقٍ أصحابـه؛ ألنَّ هـذا ليس بـامء مُ
ل يف قوله تعاىل: ﴿خض مض  خُ دْ فال يَ
حط  ﴾ [النسـاء: ٤٣]. ثُـمَّ إنَّ أصحاب 
هذا القــول استثنـوا مـن هذا أنواعـاً 
تَّفقٌ عليــه بينهم، وبعضهـا  بعضهـا مُ
تَلَـفٌ فيه، فام كان من التَّغريُّ حاصالً  خمُ
نُ املاء  وْ ـقُّ صَ ـة، أو بام يَشُ لْقَ بأصل اخلِ
عنـه، فهو طَهـور باتِّفاقهـم، وما تغريَّ 
باألَدْهان والكافـور ونحو ذلك؛ ففيه 
طْمي: بكرس اخلاء وفتحها: نبات من الفصيلة  (١) اخلِ
العرب  لسان  انظر:  الرأس.  به  ل  يُغسَ ة،  اخلبازيَّ

(١٨٦/١٢)، املعجم الوسيط (٢٤٥/١).      

ـافعيِّ  قـوالن معروفان يف مذهب الشَّ
ه يسرياً؛  ُ وأمحد وغريمها، وما كان تَغريُّ
ـى عنه، أو  فهـل يُعفَى عنـه، أو ال يُعفَ
ائحة وغريها؟ عىل ثالثة  ق بـني الرَّ يُفرَّ

، إىل غري ذلك من املسائل.  هٍ جُ أوْ
قَ بني املُتغريِّ رْ والقول الثَّاين: أنَّه ال فَ

ــقُّ  ـة وغريه، وال بام يَشُ لْقَ بأصــل اخلِ
قُّ االحرتاز  االحرتاز عنه، وال بام ال يَشُ
لِب عليه  غْ ، ومل يَ ى ماءً عنه، فام دام يُسمَّ
أجــزاء غـريه، كان طهــوراً؛ كام هـو 
واية  مذهـب أيب حنيفـة، وأمحـد يف الرِّ
األُخر عنه، وهي التي نصَّ عليها يف 

أكثر أجوبته. 
ـواب؛ ألنَّ اهللا  وهذا القول هــو الصَّ

سبحانه وتعاىل قال: ﴿ىه يه جي 
ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي  خيمي  حي 

زئ  رئ   
زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 
رت﴾  يب  ىب  نب 
[املائـدة: ٦]، وقـولــه: ﴿نئ ىئ يئ ﴾ 
لَّ ما هو  نكرةٌ يف سـياق النَّفي؛ فيَعمُّ كُ
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قَ يف ذلك بني نوع ونوع.  رْ ، ال فَ ماءٌ
فـإن قيـل: إنَّ املُتغـريِّ ال يدخـل يف 

اسم املاء. 
ق  ه ال فَــرْ ُسامَّ قيل: تناول االسـم مل
فيـه بني التَّغريُّ األصـيلِّ والطَّارئ، وال 
بني التَّغريُّ الـذي يُمكن االحرتاز منه، 
والـذي ال يُمكـن االحرتاز منـه؛ فإنَّ 
ق بني هذا وهـذا إنَّام هو من جهة  ـرْ الفَ
اس إىل اسـتعامل  القيـاس؛ حلاجـة النـَّ

هذا املُتغريِّ دون هذا. 
ا مـن جهة اللُّغة وعموم االسـم  فأمَّ
ق بني هـذا وهذا،  وخصوصـه؛ فال فَرْ
لَفَ  ، أو حَ ـهُ يف رشاء ماءٍ لَ كَّ وهلـذا لو وَ
ق  ، أو غري ذلـك، مل يُفرَّ ال يـرشبُ ماءً
ل  ل هذا، دَخَ بني هذا وهذا، بل إنْ دَخَ
هـذا، وإنْ خرج هذا، خـرج هذا؛ فلامَّ 
حصل االتِّفاق علــى دخـول املُتغـريِّ 
نه  وْ ـقُّ صَ اً أصليـا أو حادثاً بام يَشُ تغـريُّ
ـوع داخلٌ فــي  لِمَ أنَّ هذا النـَّ عنـه، عُ

عموم اآلية. 
نَّة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه  وقـد ثبت بسُ

لُّ  ، احلِ هُ اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ ر: (هُ قال يف البَحْ
اً  تغريِّ الطَّعـم تَغـريُّ )، والبحـر مُ يْتَتُــهُ مَ
ته؛ فإذا كان النَّبيُّ  لوحَ ة مُ دَّ شديداً؛ لشِ
ه طَهـورٌ مع هذا  ملسو هيلع هللا ىلص قـد أخـرب أنَّ مـاءَ
لوحةً منه  ـفُّ مُ ، كان مـا هو أخَ التَّغـريُّ
ىلَ أن يكون طَهـوراً، وإن كان املِلْح  أَوْ
ق بينهام يف  ـعَ فيـه قصداً؛ إذْ ال فَـرْ ضِ وُ

االسم من جهة اللُّغة. 
ة املانعني؛  جَّ فُ حُ عْ ـرُ ضَ وهبذا يَظهَ
لَه يف رشاء  كَّ ، أو وَ فإنَّه لو اسـتقى مـاءً
؛ مل يتنـاول ذلك مـاء البحر، ومع  مـاءٍ
هذا فهو داخلٌ يف عموم اآلية؛ فكذلك 

فة.  ما كان مثله يف الصِّ
وأيضــاً؛ فقـد ثبــت أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
رَ  أَمَ )، (وَ رٍ دْ سِ ءٍ وَ مِ بِامَ رِ لِ املُحْ رَ بِغَسْ (أَمَ
ي  رَ الَّذِ أَمَ )، (وَ رٍ ـدْ سِ ءٍ وَ نَتِهِ بِامَ ـلِ ابْ بِغَسْ
)، ومن  رٍ ـدْ سِ ءٍ وَ ـلَ بِامَ تَسِ غْ مَ أَنْ يَ ـلَ أَسْ
ـدَّ أنْ يُغريِّ املاء؛  ر ال بُ ـدْ املعلوم أنَّ السِّ

د املاء مل يأمر به.  فلو كان التَّغريُّ يُفسِ
لِّ  ٌ يف حمَ وقـول القائل: إنَّ هـذا تغريُّ
فٍ  ؤثِّر. تفريقٌ بوصْ االسـتعامل فــال يُ
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ع؛  ؤثِّر ال يف اللُّغـة، وال يف الرشَّ غـري مُ
قاً  طلَ ى مـاءً مُ فـإنَّ املُتغريِّ إن كان يُسـمَّ
قاً  طلَ ى مـاءً مُ وهو علــى البدن، فيُسمَّ
قاً  طلَ ـمَّ ماءً مُ وهـو يف اإلناء، وإن مل يُسَ
طلَقـاً يف املوضع  ـمَّ مُ يف أحدمهـا مل يُسَ
اآلخـر؛ فإنَّه من املعلـوم أنَّ أهل اللُّغة 
 . لٍّ لٍّ وحمَ قون يف التَّسمية بني حمَ فرِّ ال يُ

لَّ  دُ قٌ مل يَ ع: فإنَّ هذا فَـرْ ا الـرشَّ وأمَّ
تَفـت إليه،  لْ ، فال يُ عليـه دليلٌ رشعـيٌّ
ق: أن  ع أو فُـرِّ ــمِ والقياس عليه إذا جُ
ْعاً أو  لَه منـاط احلكم مجَ عَ بـنيِّ أنَّ ما جَ يُ
نْ  ع، وإالَّ فمَ ا دلَّ عليـه الـرشَّ قـاً ممـَّ رْ فَ
قاً  رْ ْعـاً وفَ لَّـق األحكام بأوصـافٍ مجَ عَ
، كان واضعاً لرشعٍ  بغري دليلٍ رشعـيٍّ
ين ما مل  ـه، شـارعاً يف الدِّ سِ نْ تلقاءِ نفْ مِ
يـأْذَن به اهللا؛ وهلذا كان علــى القائِسِ 
َك الذي  بـنيِّ تأثري الوصف املُشـرتَ أنْ يُ
ق  لَـه مناط احلكـم بطريقٍ من الطُّرُ عَ جَ
َك هو  ـة عىل كون الوصف املُشـرتَ الَّ الدَّ
لَّة احلكم، وكذلك يف الوصف الذي  عِ
بنيِّ  ورتـني؛ عليه أن يُ ق فيه بني الصُّ فُرِّ

عيَّة.  ق الرشَّ ه بطريقٍ من الطُّرُ تأثريَ
نْ  أَ مِ ضَّ وأيضاً؛ فـإنَّ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص (تَوَ
)، ومن املعلوم  نيِ رُ العَجِ ا أَثَ ـةٍ فِيهَ عَ قَصْ
دَّ يف العادة من تغريُّ املاء بذلك،  أنَّه ال بُ
لَّ  لَّ املاء وانْحَ ال سيَّام يف آخر األمر إذا قَ

العجني. 
 . فإن قيل: ذلك التَّغريُّ كان يسرياً

قيل: وهـذا أيضاً دليلٌ يف املسـألة؛ 
 بني التَّغريُّ اليسري والكثري فإنَّه إن سوَّ

ق بينهام  ؛ وإنْ فَرَّ الِفاً للنَّصِّ قاً كان خمُ طلَ مُ
؛ ال  نضبِطٌ ق بينهام حـدٌّ مُ ـرْ مل يكـن للفَ
، فٍ رْ ، وال عُ لٍ قْ ، وال عَ عٍ ْ ، وال رشَ بِلُغةٍ
قٍ  رْ ق بـني احلالل واحلـرام بفَ ومـن فَرَّ

 . غري معلوم مل يكن قولُه صحيحاً
وأيضــاً؛ فإنَّ املانعـني مُضطربـون 
لُّ عىل فسـاد أصل قوهلم؛  اضطراباً يدُ
هن  قُ بني الكافـور والدُّ فرِّ ـنْ يُ منهم مَ
اورةٍ : إنَّ هذا التَّغريُّ عن جمُ وغريه، ويقولُ

: بل  ، ومنهم مـن يقولُ الطـةٍ ال عـن خمُ
رَ ذلك، ومنهم من  دُ يف املاء أَثَ نحن نَجِ
 ، بيعـيِّ واخلَريفيِّ قُ بني الورق الرَّ فـرِّ يُ
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ي بينهـام، ومنهم من  ومنهـم من يُسـوِّ
 ، ؛ اجلَبَـيلِّ واملائيِّ ِ ـنيْ ي بـني املِلْحَ يُسـوِّ

قُ بينهام.  فرِّ ومنهم من يُ
وليـس عىل يشءٍ من هـذه األقوال 
، ، وال قياسٍ دُ عليه، ال من نصٍّ عتَمَ دليلٌ يُ
؛ إذ مل يكن األصل الــذي  وال إجــامعٍ
ع، عت عليه مأخوذاً من جهة الرشَّ تفرَّ

وقــد قال اهللا سبحانه وتعالـى: ﴿يب 
رث  يت   ىت  نت  مت  زت  رت 
زث مث﴾ [النساء: ٨٢]، وهــذا 
؛ بخالف ما جاء من عند اهللا فإنَّه حمفوظٌ
كام قال تعالـى: ﴿يل ام مم رن 
زن من نن﴾ [احلجــر: ٩]؛ فــدلَّ 

عْف هذا القول.  ذلك عىل ضَ
وأيضـاً؛ فإنَّ القول باجلـواز موافقٌ 
، مدلــولٌ  للعمــوم اللَّفظيِّ واملعنويِّ
لَ  ناوُ عليه بالظَّواهر واملعانــي؛ فـإنَّ تَ
لِه ملوارد  اسـمِ املاء ملواقع اإلمجاع كتناوُ
النِّزاع يف اللُّغة، وصفات هذا كصفات 
نْس؛ فتَجِب التَّسـوية بني  هذا فــي اجلِ

 . املُتامثِلَنيْ

وأيضاً؛ فإنَّه عىل قول املانعني: يلزم
ليل  ك العمــل بالدَّ خمالفة األصل، وتَرْ
ضٍ راجــح؛ إذ كان  عــيِّ ملُعــارِ الرشَّ
يقتيض القيــاسُ عندهـم أنَّه ال جيـوز 
ات يف طهاريت  استعامل يشءٍ من املُتغريِّ
ث واخلَبَث، لكن اسـتُثني املُتغريِّ  احلَـدَ
نُ املــاء  وْ قُّ صَ ــة، وبام يَشُ لْقَ بأصل اخلِ
ـة؛ فكـان هـذا  ج واملشقَّ ــرَ عنـه؛ للحَ
كَ لـه القياس،  موضــع استحسانٍ تُـرِ
وتعارض األدلَّة عىل خالف األصل. 

خصةً  ل: يكون رُ وعىل القـول األوَّ
ثابتةً عىل وفق القياس، من غري تعارضٍ 

 .ع؛ فيكون هذا أقو بني أدلَّة الرشَّ
ــا املـــاءُ إذا تـغــريَّ  : وأمَّ فـصــلٌ
ــس باالتِّفـاق،  نْجُ بالنَّجاسات؛ فإنَّه يَ

: ا ما مل يتغريَّ ففيه أقوالٌ معروفةٌ وأمَّ
س؛ وهو قول أهل  هـا: ال ينجُ أحدُ
 ، نيِّني عـن مـالكٍ املدينـة، وروايـة املَدَ
 وكثـريٍ مـن أهــل احلديث، وإحـد
وايات عـن أحـمد اختارهـا طائفةٌ  الرِّ
قيلٍ فــي  ها ابن عَ َ من أصحابه، ونَرصَ
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مها.  دات)، وابن البَنَّاء، وغريُ رَ (املُفْ
س قليل املاء بقليـل  والثَّانــي: ينجُ
يِّني عـن  النَّجاسة؛ وهي روايـة البَرصْ

 . مالكٍ
 ، افعيِّ والثَّالث: وهــو مذهب الشَّ
واية األُخـر -اختارها  وأمحـد يف الرِّ
لَّتني  ق بني القُ رْ طائفةٌ من أصحابه-: الفَ
لَّتني،  ُدُّ الكثري بالقُ وغريمها؛ فاملكٌ ال حيَ
ان الكثـري ُــدَّ افعــيُّ وأحـمد حيَ والشَّ

لَّتني.  بالقُ
ة  رَ ذِ ل والعَ ق بني البَوْ رْ ابـع: الفَ والرَّ
س منه ما  نَجِّ ل يُ املائعة وغريمها؛ فاألوَّ
ه،  حُ ـه دون ما مل يُمكِـن نَزْ حُ أمكـن نَزْ
لَّتني  س القُ نَجِّ ه ال يُ بخالف الثَّاين؛ فإنـَّ
وايات عــن  . وهذا أشـهر الرِّ فصاعداً

أمحد، واختيار أكثر أصحابه. 
القاة  س بمُ نْجُ واخلامس: أنَّ املـاء يَ
النَّجاسـة؛ سـواءٌ كان قليـالً أو كثرياً؛ 
وهذا قـول أيب حنيفة وأصحابه، لكن 
وا ما  دُّ مَّ حَ ـه. ثُ سُ نجِّ ما مل يصل إليه ال يُ
يْه  فَ ك أحد طَرَ ال يصل إليه بـام ال يتحرَّ

ف اآلخر.  بتحريك الطَّرَ
ئ  َدُّ بحركة املُتوضِّ مَّ تنازعوا: هل حيُ ثُ
ـد بـن  مَّ ر ذلك حمُ ــل؟ وقــدَّ أو املُغتَسِ
عٍ  رُ احلسن بمسجده، فوجدوه عرشة أذْ

 . عٍ رُ يف عرشة أذْ
وتنازعـوا يف اآلبـار إذا وقعت فيها 

: هل يمكن تطهريها؟  نجاسةٌ
: أنَّه ال يمكن. وقال  ـيُّ نـِ فزعم املُزَ
أبو حنيفة وأصحابـه: يمكن تطهريها 
الء أقوالٌ  ح، وهلم فــي تقدير الدِّ بالنَّزْ

 . معروفةٌ
ادس: قول أهل الظَّاهر الذين  والسَّ
يَ  قِ سون ما بال فيه البائل دون ما أُلْ نَجِّ يُ
سون ما سو ذلك  نَجِّ ل، وال يُ فيه البَوْ

 . إالَّ بالتَّغريُّ
وأصل هذه املسألة من جهة املعنى: 
أنَّ اختالط اخلبيث -وهو النَّجاسـة- 
ب حتريـم اجلميع، أم  باملـاء؛ هـل يُوجِ
بْقَ  يُقـال: بل قد اسـتحال يف املاء فلم يَ

؟  كمٌ له حُ
ل،  سون ذهبوا إىل القول األوَّ فاملُنَجِّ
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قُّ  مَّ مـن استثنى الكثري قـال: هذا يَشُ ثُ
االحرتاز مـن وقــوع النَّجاسـة فيـه، 
؛ كام  فجعلـوا ذلك موضع استحسـانٍ
ذهب إلــى ذلك طائفـةٌ من أصحاب 

افعيِّ وأمحد. الشَّ
ا أصحاب أيب حنيفة فبنوا األمر  وأمَّ
عىل وصول النَّجاسـة وعدم وصوهلا، 
روه باحلركــة، أو باملساحــة فـي  وقَدَّ

ق.  مْ ض دون العُ رْ الطُّول والعَ
ل، وأنَّه  ـواب: هو القول األوَّ والصَّ
لِمَ أنَّ النَّجاسـة قد اسـتحالت؛  متى عُ
؛ سـواءٌ كان قليالً أو كثرياً،  فاملاء طاهرٌ
لِّهــا؛ وذلك  وكذلك فــي املائعات كُ
م  رَّ يِّبـات وحَ ألنَّ اهللا تعالــى أباح الطَّ
ـزٌ عن الطَّيِّب  تميِّ اخلبائث، واخلبيث مُ
بصفاته، فإذا كانت صفات املاء وغريه 
بَ  جَ صفـات الطَّيِّب دون اخلبيـث، وَ

دخوله يف احلالل دون احلرام. 
وأيضاً؛ فقد ثبت من حديث أبــي 
أُ  ضَّ تَوَ : أَنَ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص قِيلَ لَـهُ سـعيدٍ (أَنَّ النَّبـِ
ا  لْقَى فِيهَ يَ بِئْــرٌ يُ هِ ؛ وِ ـةَ اعَ ـنْ بِئْرِ بُضَ مِ

؟  النَّـتَنُ ، وَ بِ ـالَ ُومُ الكـِ حلُ ، وَ يَـضُ احلِ
 .( ءٌ ْ هُ يشَ سُ نَجِّ ــورٌ الَ يُ فقــال: املَاءُ طَهُ
 . ة صحيحٌ قال أمحد: حديث بئر بُضاعَ
وهو يف (املُسند) أيضاً عن ابن عبَّاسٍ

هُ  سُ نَجِّ ورٌ الَ يُ : املَاءُ طَهُ الَ (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ
). وهـذا اللَّفـظُ عامٌّ فــي القليل ءٌ ْ يشَ
والكثري، وهو عامٌّ يف مجيع النَّجاسات. 
م  رِّ ا إذا تغريَّ بالنَّجاسـة؛ فإنَّام حُ وأمَّ
؛  ــة بـاقٍ مَ النَّجاسَ ــرْ ه؛ ألنَّ جُ استعاملُ
ا، بخالف ما إذا  ففي استعاملِه استعامهلُ
اسـتحالَت النَّجاسة؛ فإنَّ املــاء طَهورٌ 

 . وليس هناك نجاسةٌ قائمةٌ
رٌ يف  ـمْ بنيِّ ذلك: أنَّه لو وقع خَ وممَّا يُ
 ، بٌ ا شـارِ هبَ ِ مَّ رشَ ، واسـتحالَت، ثُ ماءٍ
ـر، ومل جيب عليه  مْ مل يكـن شـارباً للخَ
ها  مِ بْـق يشءٌ من طَعْ ر؛ إذ مل يَ ـدُّ اخلَمْ حَ
ـبَن امرأةٍ  بَّ لَ هنــا ورحيها، ولو صُ وْ لَ وَ
 ، بْـق له أثرٌ يف مـاءٍ واسـتحال حتَّى مل يَ
ْ ابنَها  ـلٌ ذلك املـاء، مل يَرصِ بَ طِفْ ِ ورشَ

ضاعة بذلك.  من الرَّ
وأيضاً؛ فإنَّ هـذا باقٍ عىل أوصاف 
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مـوم قوله تعاىل:  تـه؛ فيدخل يف عُ لْقَ خِ
﴿نئ ىئ يئ﴾؛ فـإنَّ الـكالم إنَّام هو 
ه وال  فيـام مل يتغـريَّ بالنَّجاسـة؛ ال طعمُ

لونُه وال رحيُه. 
نِ  َى عَ فإن قيل: فإنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قد (هنَ
الِ  تِسَ نِ االغْ عَ ، وَ ائِمِ ي املَاءِ الدَّ لِ فـِ البَوْ

 .( فِيهِ
ائم  ل يف املاء الدَّ ْيُه عن البَـوْ قيـل: هنَ
ل؛  د البَوْ جرَّ س بمُ نْجُ ه يَ لُّ عىل أنـَّ دُ ال يَ
لُّ عىل ذلك، بل  دُ إذ ليس يف اللَّفظ ما يَ
ل  ريعة؛ ألنَّ البَوْ ْيُه سدا للذَّ قد يكون هنَ
ه إذا بال هذا،  ذريعةٌ إىل تنجيسـه؛ فإنـَّ
ل؛ فكان  ثُـمَّ بال هذا، تغـريَّ املاء بالبَـوْ

ريعة.  ْيُه سدا للذَّ هنَ
د الطَّبْع،  جرَّ أو يُقـال: إنَّه مكروهٌ بمُ

ه.  سُ نجِّ ل أنَّه يُ ال ألَجْ
ل يف املاء  ْيُه عن البَوْ لُّ هنَ وأيضـاً؛ فيدُ
مُّ القليـل والكثري؛ فيُقال  عُ ائـم أنَّه يَ الدَّ
لَه فيام فوق  ز بَوْ وِّ لَّتـني: أجتُ لصاحب القُ

لَّتني؟  القُ
، زتَه فقد خالفت ظاهر النَّصِّ وَّ إنْ جَ

ت دليلك.  ضْ مته فقد نَقَ رَّ وإنْ حَ
ق بني ما يُمكن  وكذلك يُقال ملن فَرَّ
اج  جَّ غ للحُ ـوِّ ه وما ال يُمكن: أتُسَ حُ نَزْ
بُولوا فــي املَصانِع املَبنيَّة بطريــق  أن يَ

ة؟  مكَّ
؛  النَّصِّ ظاهـر  خالَفْت  زتَـه  وَّ جَ إنْ 
ق  ، واحلديث مل يُفرِّ فـإنَّ هذا ماءٌ دائمٌ
ـت  ضْ بـني القليـل والكثــري، وإالَّ نَقَ

قولك. 
 : عٍ رُ ر بعرشة أذْ قدَّ وكذلك يُقال للمُ
سـتطيلٌ  ديرٌ مُ يـة غَ رْ إذا كان ألهـل القَ
غ  ؛ أتُسوِّ عٍ رقيقٌ رُ أكــثر مــن عرشة أذْ

لَ فيه؟  ألهل القرية البَوْ
 ، غتَه خالَفْت ظاهر النَّصِّ ـوَّ فإنْ سَ

ت قولك.  ضْ وإالَّ نَقَ
، بـل واإلمجاع دلَّ  فـإذا كان النَّصُّ
ـه  سُ نجِّ ل فيام يُ َى عـن البَوْ علــى أنَّه هنَ
، بل تقدير املاء وغــري ذلك فيام  لُ البَـوْ
يشـرتك فيه القليل والكثـري، كان هذا 
الوصف املُشـرتَك بـني القليل والكثري 
زْ تعليل النَّهي  ُ سـتقِال بالنَّهي، فلم جيَ مُ
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ه  بالنَّجاسـة، وال جيــوز أن يُقـال: إنـَّ
ل فيـه؛ ألنَّ  ى عـن البَـوْ ملسو هيلع هللا ىلص إنَّمـا نَــهَ
ـه؛ فإنَّ هذا خالف النَّصِّ  سُ نجِّ ل يُ البَوْ

واإلجـامع. 
ل فيه وبني  ق بني البَـوْ نْ فَـرَّ ـا مَ وأمَّ
ل؛ فقولُه ظاهرُ الفساد؛ فإنَّ  بِّ البَوْ صَ
ى عنه من  نْهَ ل أبلغ مـن أنْ يُ بَّ البَوْ صَ
ل؛ إذ اإلنسـان قـد حيتاج إىل  د البَوْ رَّ جمُ
بُّ األبـوال يف املياه  ا صَ أن يبـول، وأمَّ

فال حاجة إليه. 
لَّتني أنَّه  فإن قيـل: ففي حديـث القُ
ة وما  الَ ـئل عن املاء يكون بأرض الفَ سُ
ا  ؛ فقال: (إِذَ وابِّ باع والدَّ نوبُه من السِّ يَ
 : )، ويف لفظٍ بَثَ لِ اخلَ ْمِ ْ حيَ ِ ملَ تَـنيْ لَّ غَ قُ لَ بَ

 .( ءٌ ْ هُ يشَ سْ نَجِّ ْ يُ (ملَ
لَّتني فيـه كالمٌ قد  قيـل: حديث القُ
َ أنَّه من  طَ يف غري هذا املوضع، وبُنيِّ بُسِ
كالم ابن عمر ال من كالم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢٤/٢١-٣٥)]

 ،١٠٨٢) رقـم   فتـو وانظـر:   *
(١٠٨٣، ١٠٨٦

  

َتَغيُُّر َماٍء َكِثٍريَوَقَع ِفيِه َنِجٌس َوَطاِهٌر

املاء ) ٧١٥ فـي  وقـع  إذا  السؤال: 
فحصل  ؛  طاهرةٌ وعنيٌ  نجاسةٌ  الكثري 
مُ بالطَّهور،  كَ التَّغريُّ باملجموع؛ فهل حيُ
يف  املجموع  ألنَّ  بالتَّنجيس؛  مُ  كَ حيُ أو 
ل  صَ حَ َّه  أن ق  دُ فيَصْ س،  املُـنَجِّ ضمنه 

س. ريُّ باملُنجِّ التَّغَ
ضَ وقوع  اجلـواب: نقول: لـو فُـرِ
اً للامء؛  ــريِّ غَ ده [وكان] مُ حْ ـس وَ النَّجَ
ضَ  م بالنَّجاســة، وإن فُـرِ كُ فإنَّــا نَحْ
، وتغريَّ هبام مل  ٍ غـريِّ ده غري مُ حْ وقوعـه وَ
م بالنَّجاسة؛ ألنَّ األصل الطهارة،  كَ حيُ
هَ له اسـتعامله،  ـرِ ـكَّ يف ذلـك كُ وإن شُ

واهللا أعلم. 
[املسائل احلموية (ص٩٨-٩٩)]

  

َتَغيُُّر املَاِء ِبَميٍِّت آَدِميٍّ أو َغِري آَدِميٍّ

٧١٦ ( ، رٍ ـةٌ بنَهْ لَ تَّصِ السـؤال: قناةٌ مُ
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، فامت  ورِ مجاعةٍ ة يف دُ دَّ بابٌ عِ وفيهـا جِ
]، وتغريَّ  يِّتٌ [آدمـيٌّ بـابِ مَ يف أحد اجلِ
نَ  ـيلَ مِ نَ الرائحة، وشِ بابِ مِ بعضُ اجلِ
ام؛ فهل جيبُ  ـَّ املـاءِ امليِّـتُ بعد أربعة أي
نَ  فُ مِ زَ نـْ بـابِ مجيعهـا، أو يُ فُ اجلِ نَـزْ

ه؟ مُ البئر الذي تغريَّ طَعْ
س.  نْجُ  اجلـواب: امليِّت اآلدميُّ ال يَ
م بنجاسة  كَ فإذا مل تصحبه نجاسةٌ مل حيُ
ف ممَّا تغريَّ  زَ نـْ املـاء، ولكن ينبغـي أن يُ
بـاب لالحتياط، واهللا أعلم. أو  من اجلِ
بابُ  تِ اجلِ سَ ؛ تنجَّ كان امليِّتُ غريَ آدميٍّ
باب التي لــم  ــا بقيَّة اجلِ ة، وأمَّ املتغـريِّ
ة،  ؛ فـإن كانـت متَّصلـةً باملتغريِّ تتغـريَّ
ـت باملُالقاة،  سَ لَّتَني؛ تنجَّ وهي دون القُ
؛ بـأنْ كان بينها  ر بأنْ مل تتَّصلْ وإالَّ قُـدِّ
لَّتَني؛  ، أو كانـت قُ ة حائلٌ وبني املتغـريِّ

 . فطاهرةٌ
[فتاو ابن الصالح (٢٢٢/١)]

  

اْسِتْعَماُل املَــاِء املَُتَغيِِّر ِبُمِبيٍد َحَشِريٍّ

ـكــمُ ) ٧١٧ حُ هـو  مـا  السـؤال: 
، بسبب  استعامل املاء املُتغريِّ لوناً وطعامً
ة طِبيَّة لقتل احلرشات املُسبِّبة  إضافة مادَّ
لألمراض؟ هل ذلـك حينئذٍ يؤثِّر عىل 

املاء، أم ال؟ 
اجلواب: احلمد هللا وصىلَّ اهللا وسلَّم 
علـى رسول اهللا وعلـى آله وأصحابه 

ا بعد. ومن اهتد هبداه، أمَّ
فهــذا املـاء الذي تغــريَّ باملخالـط 
الطاهر ملصلحة الشارب ال حرج فـي 
ذلك، وال يرضُّ ما دام املاء باقياً باسمه 
ب وغريه، وال  ْ ل للرشُّ ماء، فإنَّه يُستعمَ
ه، كام ال  ه هذا املخالـط الذي غريَّ يرضُّ
ب واألوراق التي  شْ ه لو تغريَّ بالعُ يرضُّ
تسـقط فيه، والرتاب، وما أشبه ذلك، 
ه عن اسـمه  جُ رِ ه تغيرياً خيُ ـا إذا غـريَّ أمَّ
ــى باسـمِ آخــر؛ كالشاي،  حتَّى يُسمَّ
 ، ى ماءً واللَّبن، واحلليب، فهذا ال يُسمَّ
ا  أ به، وال يُزيل النجاسـة، أمَّ ضَّ توَ وال يُ
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ه باقياً فإنَّه يعترب مـاءً طيِّباً  مـا دام اسـمُ
ولو خالطه يشءٌ من األدوية.

[فتاو نور عىل الدرب - ابن باز، بعناية 
الشويعر (٧/٥)]

  

املَاُء ُدوَن الُقلََّتْيِن ِإَذا َخاَلَطْتُه َنَجاَسٌة

السـؤال: املاء إذا نقص عن ) ٧١٨
لٍ أو  تَـنيْ وخالطته النجاسـة من بَـوْ لَّ قُ
تُه بذلك؟ ةٍ، هل تذهب طهوريَّ رَ ذِ عَ

فـي  لامء  العُ اختلـف  قـد  اجلواب: 
ذلك؛ فمنهم من رأ: أنَّ املاء إذا كان 
فإنَّه  نجاسـة  وأصابتـه  لَّتـني،  القُ دون 
أو  لونه  يتغريَّ  لـم  وإن  بذلك،  س  ينْجُ
ا  طعمه أو رحيه؛ لقـول النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ
ويف   ،( بَثَ اخلَ لِ  ْمِ حيَ  ْ ملَ  ِ تَنيْ لَّ قُ املَاءُ  انَ  كَ
) أخرجه اإلمام أمحد،  سْ نْجُ ْ يَ لفظ: (ملَ
ابن  حـه  وصحَّ األربع،  نَن  السُّ وأهـل 
قالوا:  واحلاكم؛  بَّان،  حِ وابن  زيمة،  خُ
دون  مـا  أنَّ  احلديـث  هـذا  فمفهـوم 
س بام يقع فيه من النجاسة،  لَّتني ينْجُ القُ

. وإن مل يتغريَّ
لْم: داللة  وقال آخرون من أهل العِ
املفهوم ضعيفة، والصواب: أنَّ ما دون 
كالذي   ، بالتغريُّ إالَّ  س  ينْجُ ال  لَّتني  القُ
(إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيِّ  لقـول  لَّتـني؛  القُ بلـغ 
أخرجـه   ( يشءٌ هُ  سُ نجِّ يُ ال  ورٌ  طَـهُ املَاءَ 
اإلمام أحـمد، وأبو داود، والرتمذي، 
والنسائي بإسناد صحيح، من حديث 
ري ريض اهللا عنه.  وإنَّام  أيب سعيد اخلُدْ
لَّتني؛ ليدلَّ عىل أنَّ ما  رَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص القُ كَ ذَ
دوهنام حيتاج إلـى تثبُّت ونظر وعناية؛ 
سعيدٍ  أيب  حلديث  مطلقاً؛  س  ينْجُ ألنَّه 
املـاء  أنَّ  ذلك  مـن  ويُستفاد  املذكور. 
غالبـاً،  بالنجاسـة  يتأثَّـر  جدا  القليل 
وهلـذا  منـه؛  ز  والتحرُّ إراقته،  فينبغي 
لْبُ  لَغَ الكَ ا وَ ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال: (إِذَ
هُ  لْ سِ لِيَغْ مَّ  ثُ  ، هُ قْ ِ لْريُ فَ مْ  كُ دِ أَحَ اءِ  إِنَ ي  فـِ
) أخرجه مسلم يف صحيحه.  اتٍ رَّ بْعَ مَ سَ
األوانـي التـي  ألنَّ  إالَّ  ذاك  ومـا 
يستعملهـا الناس تكـون فـي الغالب 
ـلْـب،  الكَ بـولـوغ  تتـأثَّـر  صغـرية، 
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أن  فوجب  لَّت،  قَ وإن  وبالنجاسات 
ذاً  يُراق ما هبا إذا وقعت فيه نجاسة؛ أَخْ
ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولـه  بْهة؛  للشُّ ا  ءً رْ ودَ باحلَيْطَة، 
)، وقوله  يبُكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ (دَ
أَ  َ تَربْ اسْ دِ  قَ فَ اتِ  بُهَ اَلشُّ اتَّقَى  نِ  (مَ ملسو هيلع هللا ىلص: 

). واهللا ويلُّ التوفيق. هِ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ لِدِ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (١٥/١٠-١٧)]

  
ُهوُر   املِْقَداُر الِذي َيْنُجُس ِبِه املَاُء الطَّ

ِإَذا َخاَلَطْتُه َنَجاَسٌة

دارُ الذي ) ٧١٩ السؤال: ما هو املِقْ
ـسٌ  إذا خالَـطَ املـاءَ الطَّهـورَ وهـو نَجِ

سُ به املاءُ الطَّهور؟ نجَّ يُ
اجلواب: املقدار املتَّفَق عليه بني أهل 
ما  أي  املاء،  صفة  غريَّ  ما  أنَّ  هو  لْم  العِ
غريَّ لونه أو طعمه أو رحيه من نجاسة، 
لْم،  العِ أهل  بإجـامع  هذا   . سٌ نَجِ فهو 
لَّتني وخالطته نجاسة  وإن كان أقلَّ من قُ
خـالف،  موضـع  فهـذا   ، يتغـريَّ ولـم 
غَ  لَ ا بَ فاألحوط اجتنابه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ

)؛ فاالحتياط  بَثَ لِ اخلَ ْمِ ْ حيَ ِ ملَ تَنيْ لَّ املَاءُ القُ
لَّتني ومل يتغريَّ  ه إذا كان ينقص عن القُ كُ رْ تَ

بالنجاسة؛ خروجاً من اخلالف.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(٥٣٣) - (املوقع)]

  
إزالُة النَّجاَسِة ِبَغْيِر املَاِء

ة) ٧٢٠ السؤال: [هل تَزولُ النَّجاسَ
بغري املاء؟]

بغري  النَّجاسة  إزالة  ا  أمَّ اجلواب: 
املاء ففيها ثالثةُ أقوالٍ يف مذهب أمحد: 
، وهو  افعيِّ ؛ كقول الشَّ ها: املنعُ أحدُ
، وأمحد. أحد القولني يف مذهب مالكٍ
؛ كقول أبـي حنيفة،  والثَّاين: اجلوازُ
 ، مالكٍ مذهب  فـي  الثَّاين  القول  وهو 

وأمحد.
والقولُ الثَّالث يف مذهب أمحد: أنَّ 
مِ  فَ طهارة  يف  كام  للحاجة؛  جيوز  ذلك 
بيان  الصِّ أفـواه  وطهارة  ها،  بِريقِ ة  رَّ اهلِ

ياقِهم، ونحو ذلك. بأرْ
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نَّة قد جاءت باألمر باملاء فـي  والسُّ
مَّ  ثُ  ، يهِ صِ رُ اقْ مَّ  ثُ  ، تِّيهِ (حُ ألسامء:  قوله 
وس:  )، وقوله يف آنية املَجُ لِيهِ بِاملَاءِ سِ اغْ
)، وقوله ا بِاملَاءِ لُوهَ سِ مَّ اغْ ا، ثُ وهَ ضُ حَ (ارْ

فـي حديث األعرابـيِّ الذي بال فـي 
نْ  مِ نُـوباً  ذَ لِهِ  وْ بَ لَـى  عَ بُّوا  املسجد: (صُ
قضايا  فـي  باملاء  باإلزالة  فأمر   ،( اءٍ مَ
لُّ  ر أمراً عاما بأن تُزال كُ ، ومل يأمُ عيَّنةٍ مُ
بغري  إزالتها  يف  أَذِنَ  وقد  باملاء،  نجاسةٍ 

املاء يف مواضع:
منها: االستجامر باألحجار، ومنها: 
 ، ابِ َ امَ بِالرتُّ هُ لُكْ مَّ لِيَدْ : (ثُ قوله يف النَّعلَنيْ
)، ومنها: قوله ورٌ ابَ لَـهُام طَهُ َ إِنَّ الرتُّ فَ

)، ومنها:  هُ ـدَ عْ ا بَ هُ مَ ـرُ طَهِّ يْـل: (يُ يف الذَّ
بُولُ  تَ بِرُ وَ دْ تُ لُ وَ بـِ قْ انَتْ تُ بَ كَ أَنَّ الـكِالَ
مَّ مل يكونوا ولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثُ سُ دِ رَ جِ سْ يفِ مَ
: رِّ )، ومنهـا: قوله يف اهلِ لِكَ ـلُون ذَ غْسِ يَ
،( اتِ افَ الطَّوَّ مْ وَ يْكُ لَ افِنيَ عَ نَ الطَّوَّ َا مِ (إِهنَّ
رَّ يف العادة يأكُل الفأر، ومل تكن مع أنَّ اهلِ
ر هبا أفواهها  دُ عليها تُطهِّ ـرِ هناك قناةٌ تَ
رهـا ريقهـا، ومنها: أَنَّ  باملـاء، بـل طَهَّ

ر باتِّفاق  لِبَـة بنفسهــا تَطْهُ ـر املُنقَ اخلَمْ
املسلمني. 

هذه  يف  اجح  فالرَّ كذلك؛  وإذا كان 
بأيِّ  زالت  متى  النَّجاسـة  أنَّ  املسألـة 
م إذا  ها، فإنَّ احلُكْ كمُ وجهٍ كان، زال حُ
جيوز  ال  لكن  بزواهلا،  زال  ةٍ  لَّ بعِ ثبتَ 
استعامل األطعمة واألرشبة فـي إزالة 
من  ذلك  يف  ملا  ؛  حاجةٍ لغري  النَّجاسة 
فساد األموال، كام ال جيوز االستنجاء 

هبا.
والذيـن قالـوا: ال تـزول إالَّ باملاء؛ 

 . منهم من قال: إنَّ هذا تعبُّدٌ
وليس األمر كذلـك؛ فإنَّ صاحب 
يُّنه؛ عيَّنةٍ لتَعَ رَ باملاء يف قضايا مُ ع أَمَ الرشَّ

ـع  نْتَـفِ ألنَّ إزالتهــا باألرشبـة التــي يَ
هبــا املسلمون إفسـادٌ لـهـا، وإزالتُهـا 
؛ كغسـل  رةً تَعـذِّ باجلــامدات كانت مُ
الثَّـوب واإلنـاء واألرض باملـاء؛ فإنَّه 
دٍ  رْ مـن املعلوم أنَّه لو كان عندهم ماء وَ
هم بإفسـاده؛  رْ لٌّ وغري ذلك، مل يأمُ وخَ

فكيف إذا مل يكن عندهم؟ 
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ومنهم من قــال: إنَّ املـاء لـه مـن 
اللُّطْف ما ليس لغريه مــن املائعـات، 

ق غريه به.  لْحَ فال يُ
، وماء  وليس األمر كذلك؛ بل اخلَلُّ
د، وغريمها يُزيالن ما يف اآلنية من  رْ الوَ
النَّجاسة كاملــاء وأبلـغ، واالستحالـة 
ل باملاء؛  سْ له أبلغُ فــي اإلزالة مـن الغَ
ـى معها لون  بْقَ فـإنَّ اإلزالة باملـاء قد يَ
ـى عنه؛ كام قــال النَّبيُّ  فَ النَّجاسـة فيُعْ
 .( هُ ـرُ ـَ كِ أَث ُّ الَ يَرضُ يكِ املَاءُ وَ فِ كْ ملسو هيلع هللا ىلص: (يَ
يح. ن والرِّ م واللَّوْ وغري املاء يُزيل الطَّعْ

ومنهم مـن قــال: كان القياس أن 
ـه باملُالقاة، لكن  ال يزول باملاء لتَنْجيسِ
عَل اإلزالة  صَ يف املاء للحاجة؛ فجَ خِّ رُ
قـاسُ  ، فال يُ ــورةَ استحسانٍ باملـاء صُ

عليها. 
؛ فليسـت  تَــني باطلةٌ مَ وكــال املُقدِّ
م إزالتُها به عىل خالف القياس أَنَّ احلُكْ

ةٍ زالَ بزواهلا. لَّ بَتَ بعِ إذا ثَ
 ، س باملُالقاة ممنُوعٌ نْجُ وقوهلم: إنَّه يَ
رود،  ق بني الوارد واملَوْ ه فَرَّ ـلَّمَ نْ سَ ومَ

ا  وبـني اجلاري والواقف. ولو قيل: إهنَّ
واب أنَّ ما  عىل خالف القيـاس؛ فالصَّ
فَت  رِ خالف القيـاس يُقاس عليه إذا عُ
تُـه؛ إذ االعتبـار يف القياس باجلامع  لَّ عِ
بَث  والفــارق، واعتبـار طهــارة اخلـَ
؛ فإنَّ طهـارة  ث ضعيفٌ بطهارة احلَـدَ
ث من بـاب األفعـال املأمور به؛  احلَـدَ
ط بالنِّسيان واجلهــل،  قُ وهلذا لــم تَسْ

يَّةُ عند اجلمهور.  ط فيها النـِّ ِ رتُ واشْ
ـا من باب  ـا طهـارة اخلَبَث فإهنَّ وأمَّ
وك؛ فمقصودهـا اجتناب اخلَبَث؛  ُ الرتُّ
بْد وال  ـلُ العَ َط فيها فِعْ وهلـذا ال يُشـرتَ
الَـت باملَطَر النَّازل من  ه، بل لو زَ دُ قَصْ
ـامء حصل املقصود، كام ذهب إليه  السَّ

ة املذاهب وغريهم.  أئمَّ
 ، افعيِّ ومن قال مــن أصحاب الشَّ
ـيَّة؛ فهو  عتـربَ فيها النـِّ ه يُ وأحــمد: إنـَّ
ابق، مع  الِفٌ لإلمجاع السَّ قولٌ شـاذٌّ خمُ
ـة املذاهب، وإنَّام قيل مثل  ته ألئمَّ الفَ خمُ
يق املجـال يف املُناظرة؛ فإنَّ  نْ ضِ هذا مِ
يَّة قاسَ طهارةَ  عَ هلم يف مسألة النـِّ املُنازِ
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نَعوا  ث علــى طهارة اخلَبَـث؛ فمَ احلَدَ
؛  م فـي األصل. وهذا ليس بيشءٍ احلُكْ
ىلَّ  لامء أنَّه إذا صَ وهلذا كان أصحُّ قويلَ العُ
بالنَّجاسـة جاهالً أو ناسـياً فـال إعادة 
، وأحـمد عليه، كام هـو مذهب مالكٍ
وايتني عنه؛ ألنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أظهـر الرِّ

ـالة لألذ الذي  يْه فــي الصَّ لَ لَعَ نَعْ خَ
ـالة.  ف الصَّ كان فيهـام، ولــم يستأنـِ
دَ  جَ وكذلك فــي احلديث اآلخر، ملَّا وَ
عِد لِه، ومل يُ سْ م بغَ هُ رَ ، أَمَ يف ثوبه نجاسةً

ـالة؛ وذلك ألنَّ مـا كان مقصوده  الصَّ
بْدُ ناسـياً هُ العَ اجتناب املحظور إذا فعلَ

طِئـاً، فـال إثم عليه؛ كـام دلَّ عليه  أو خمُ
نَّة؛ قال تعاىل: ﴿جئ حئ  الكتاب والسُّ
[األحـزاب: جب﴾  هئ  مئ  خئ 
٥]، وقـال تعاىل: ﴿جض حض خض مض 
حط مظ جع ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال 
)، رواه مسـلم يف  لْتُ عَ دْ فَ اهللا تعاىل: (قَ

صحيحه. 
وهلــذا كان أقو األقوال: أنَّ مــا
ـخطِئـاً مـن  بْـد ناسيـاً أو مُ ــلَه العَ فَـعَ

يـام، واحلَجِّ  الة، والصِّ ظـورات الصَّ حمَ
ـل العبـادة؛ كالكــالم ناسيـاً،  بْطـِ ال يُ
واألَكْل ناسياً، والطِّيب ناسياً، وكذلك 

. لُوف عليه ناسياً إذا فعل املَحْ
وفــي هذه املسائل نـزاعٌ وتفصيلٌ 
ــه، وإنَّام املقصود هنا  ليس هذا موضعُ
التَّنبيه علـى أنَّ النَّجاسة من باب ترك 
املَنْهـيِّ عنـه، وحينئذٍ فـإذا زال اخلَبَث 
بأيِّ طريقٍ كان، حصل املقصود، لكن 
بْـد ونِيَّتـه، أُثيب عىل  ـل العَ عْ إن زال بفِ
له وال  مَت بغـري فِعْ دِ ذلـك، وإالَّ إذا عُ
 ، نِيَّته زالت املفسـدة، ومل يكن له ثوابٌ

. ومل يكن عليه عقابٌ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٤٧٤/٢١-٤٧٨)]

  

السـؤال: هـل جيـوزُ إزالـةُ ) ٧٢١
لِّ وغريه من  ـة بغري املـاء؛ كاخلَ النَّجاسَ

رات؟ املُزيالتِ أو املُطهِّ
اجلواب: إزالة النجاسـة ليسـت ممَّا 
ا ليسـت عبادة  تعبَّـد به قصداً؛ أي أهنَّ يُ
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مقصودةً وإنَّام إزالة النجاسة هو التخيلِّ 
؛ فبأيِّ يشءٍ أزال  ةٍ سَ ٍ خبيثةٍ نَجِ نيْ من عَ
النجاسـة وزال أثرها، فإنَّه يكون ذلك 
راً هلا، سـواء كان باملاء، أو  طهِّ اليشءُ مُ
زيــل يكون، متــى  بالبنزين، أو بأيِّ مُ
ُ النجاسـة بـأيِّ يشء يكون  نيْ زالت عَ

فإنَّ ذلك يُعترب تطهرياً هلا.
وهـو علـى القـول الراجـح الذي 
اختاره شـيخ اإلسـالم ابن تيمية رمحه 
اهللا: لــو زالـت النجاســة بالشمـس 
ا كـام  ؛ ألهنَّ ـر املَحـلُّ طْهُ يـح فإنَّه يَ والرِّ
، متـى  ــةٌ خبيثةٌ سَ ٌ نَجِ نيْ قلت: هــي عَ
ساً هبا، ومتى  تنجِّ ت صار املَحلُّ مُ دَ جِ وُ
زالـت عاد املـكان إىل أصلـه؛ أي: إىل 
ُ النجاسة  نيْ لُّ ما تزول به عَ طهارته، فكُ
راً هلـا، إالَّ أنَّه  طهِّ هـا فإنَّه يكـون مُ وأثرُ

يُعفَى عن اللَّون املَعْجوز عنه.
 وبناءً عـىل ذلك نقـول: إنَّ البُخار

ــوات(١)  األَكْ بــه  تُـغســل  الــذي 
وثـيــاب الصوف، ومــا أشبههـا إذا 

لْبَس فوق الثياب.       (١)  األكوات: املعاطف التي تُ

. راً طهِّ زالت بـه النجاسة فإنَّه يكون مُ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٢٨٢/٣)

  

اْسِتْعَماُل َماِء آَباِر َثُموَد

ثَمودَ ) ٧٢٢ آبارِ  استعاملُ  السؤال: 
نْزيهٍ  يُ تَ غري بئر النَّاقة، هل النَّهيُ عنه هنَ

الفٌ أم ال؟ ؟ وهل فيه خِ ريمٍ أم حتَ
عن  حيحني  الصَّ يف  ثبت  اجلواب: 
النَّاسَ  (أَنَّ  عنهام:  اهللا  ريض  عمر  ابن 
ضِ  أَرْ رِ  جْ احلِ ىلَ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  عَ  مَ لُوا  زَ نَ
نُوا  جَ عَ وَ ا،  هَ ارِ آبَ نْ  مِ ا  وْ تَقَ اسْ فَ  ، ودَ ثَمُ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ مْ  هُ رَ أَمَ فَ  ، نيَ العَجِ بِهِ 
بِلَ  اإلِ وا  لِفُ عْ يَ وَ ا،  وْ تَقَ اسْ ا  مَ وا  يقُ ْرِ هيُ أَنْ 
البِئْرِ  نَ  مِ وا  تَقُ سْ يَ أَنْ  مْ  هُ رَ أَمَ وَ  ، نيَ العَجِ
اللَّفظ  فهذا   ،( ةُ النَّاقَ ا  هَ دُ رِ تَ انَتْ  كَ الَّتِي 

تَّفقٌ عليه. مُ
: (أَنَّ ويف روايةٍ أخر عند البخاريِّ

ةِ  وَ زْ غَ يف  رَ  جْ احلِ لَ  زَ نَ ملَّا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ
ا،  هَ نْ بِئْرِ بُوا مِ َ مْ أَنْ الَ يَرشْ هُ رَ ، أَمَ بُوكٍ تَ
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ا  نْهَ نَّا مِ جَ دْ عَ الُوا: قَ قَ ا، فَ نْهَ وا مِ تَقُ سْ الَ يَ وَ
أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ مْ  هُ رَ أَمَ فَ ا،  يْنـَ تَقَ اسْ وَ
لِكَ  وا ذَ يقُ ْرِ هيُ ، وَ نيَ لِكَ العَجِ وا ذَ حُ طْرَ يَ

.( املَاءَ
تُب  لَتْ عنها أكثر كُ وهذه املسألة خَ
رها  كَ وذَ عليه،  تُ  فْ قَ وَ فيام  األصحاب 
ين النَّوويُّ رحـمه اهللا الشيخ حميي الدِّ
ب) فقال: استعامل ذَّ تعاىل يف (رشح املُهَ
مـاء هذه اآلبـار املذكـورة مكـروهٌ أو 
ةٌ  نـَّ سُ هـذه  ألنَّ  لرضورةٍ؛  إالَّ  ـرامٌ  حَ
قـال  وقد  لـها،  عارِض  مُ ال  صحيحةٌ 
حَّ  الشافعيُّ رحـمه اهللا تعالـى: إذا صَ
بي؛ فيمتنع استعامل  هَ ذْ احلديث فهو مَ
م  كَ حيُ وال  النَّاقة،  بئر  إالَّ  ر  جْ احلِ آبار 
ض  رَّ تَعَ يَ لـم  احلديث  ألنَّ  تها؛  بنَجاسَ
للنَّجاسة، واملاء طهورٌ باألصالة. هذا 

لفظُه.
عىل  تكلَّم  ممَّن  غريه  اختاره  والذي 
هذا احلديث -وهو اإلمام أبو العبَّاس 
مٌ عىل هذا املاء  كْ -: أنَّ هذا حُ القرطبيُّ
تْه  طَ خالَ ما  مُ  كْ حُ هذا  ألنَّ  بالنَّجاسة؛ 

لـوال  ه  وألنـَّ ساً،  نَجِ كان  أو  النَّجاسة 
عاً  ْ تُه ملا أُتلِفَ الطعامُ املحرتم رشَ نجاسَ
نْ حيث إنَّه ماليَّة، وأنَّه غذاء األبدان  مِ

ها. وقَوامُ
وهذا هو الذي يظهر يف هذه املسألة،
ثْلِ هذا احلكم   فقد استدلَّ أصحابنا بمِ
قـال  ملَّـا  لْب  الكَ ر  ـؤْ سُ نجاسة  علـى 
ي  فـِ لْبُ  الكَ لَغَ  وَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ اهللا  رسول 
احلديث.   (... ـهُ قْ ِ لْريُ فَ  ، ـمْ كُ دِ أَحَ ـاءِ  إِنَ
َى ملسو هيلع هللا ىلص عن  أخرجه مسلم؛ فقالوا: قد هنَ
ساً ملا  إضاعة املال، فلو مل يكن هذا نَجِ

نا بإراقته. رَ أَمَ
رسْ  بكَ ملسو هيلع هللا ىلص  ه  رِ أَمْ يف  قالوا  وكذلك 
لِها ثانياً  سْ مَّ بغَ الً، ثُ يْربَ أوَّ دور يوم خَ القُ
أنَّ  األهليَّة،  ر  احلُمُ حلمُ  فيها  خَ  بـِ طُ ملَّا 
كاة  الذَّ وأنَّ  نجاستها،  عىل  يدلُّ  ذلك 

ه. ر ما ال يُؤكَل حلمُ ال تُطَهِّ
وأيضاً فاملَنْع من استعامل هذا املاء، 
رُ بإتالف مـا خالَطَه مـن الطَّعام  واألَمْ
أو  تَعبُّداً،  يكون  أن  بني  دائرٌ  املحرتم 
؛  ىلَ لُه عىل الثاين أَوْ ـمْ ، وحَ ملعنًى معقولٍ
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ع، وقِلَّة ما هو غري بَة ذلك يف الرشَّ لَ لغَ
معقول املعنى بالنسبة إىل ما هو معقول.

م  احلُكْ هذا  به  يُعلَّل  الذي  واملعنى 
الذين  آبـار  ة  البَسَ مُ عـن  ر  جْ للزَّ ـا  إمَّ
ار املغضـوب  فَّ ظلموا أنفسهم مـن الكُ
عـليـهـم، أو للتَّنـجيـس، والتَّعـليـل 
ور  م مـن الصُّ ة يشهد له ما تقدَّ بالنَّجاسَ
جر  ناها وغريها، والتَّعليل بالزَّ رْ كَ التي ذَ

ب من التَّعبُّد. رُ قْ يَ
ذلك أنَّ  فالظاهر  تقدير؛  لِّ  كُ وعىل 
كان لـو  إذ  تَنزيـه؛  ْي  هنَ ال  حتريم  ْي  هنَ
نا بإتالف املال، والتَّنجيس رْ للتَّنزيهِ ملَا أُمِ

، واهللا تعاىل أعلم.  لٌ تمَ حمُ
[فتاو العالئي (ص١٠١-١٠٥)]

   

اِة َوالَبَقرِة املَيَِّتِة َلَبُن الشَّ

رة ) ٧٢٣ والبَقَ ـاة  الشَّ لَبَنُ  السؤال: 
؟ سٌ امليِّـتَة، هل هو طاهرٌ أم نَجِ

اجلواب: هو طاهر. 
[الفتاو الزينية البن نجيم (ص٣٠)]

* وانظر: فتو رقم (٣٠٧)
  

اُر اَملْشِويُّ ِبالنََّجاَسِة  الَفخَّ
َنُة ِبالنََّجاَسِة َواَألْفَراُن اُملَسخَّ

٧٢٤ (  ار... يُشـوَ خَّ السـؤال: الفَ
ـرانُ التي  ه؟ واألفْ كمُ بالنَّجاسـة؛ فام حُ

ها؟ كمُ بْل؛ فام حُ نُ بالزِّ تُسخَّ
املسائـل  هذه  هللا.  احلمد  اجلواب: 

مبنيِّةٌ عىل أصلني: 
قـني النَّجِس ونحوه  ْ ـا: الرسِّ مهُ أحدُ
ن املاء أو الطعام،  فــي الوقــود ليُسخِّ
قهاء من  ونحو ذلـك؛ فقال بعـض الفُ
أصحاب أحــمد وغـريه: إنَّ ذلك ال 
ـة النَّجاسـة  البَسَ ن مُ جيوز؛ ألنَّه يتضمَّ
ومبارشهتـا. وقــال بعضهم: إنَّ ذلك 
؛ ألنَّ إتالف النَّجاسة  مٍ رَّ مكروهٌ غري حمُ
ث هبا.  نَّة التَّلوُّ ظَ م، وإنَّام ذلـك مَ رُ ال حيَ
ن  هْ ـا يُشبِه ذلك: االستصباح بالدُّ وممـَّ
س؛ فإنَّه استعاملٌ لــه باإلتـالف.  النَّجِ
لامء  واملشـهور عن أمحد وغـريه من العُ
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أنَّ ذلــك جيــوز، وهــو املأثـور عـن 
حابة.  الصَّ

والقـول اآلخـر عنـه وعـن غـريه: 
ث به، ولكراهة  ة التَّلوُّ نـَّ ظَ املَنْع؛ ألنَّه مَ

ان النَّجاسة. دُخَّ
م يشءٌ مـن  ــرُ والصحيح: أنَّه ال حيَ
م اخلبائث من  ـرَّ ذلـك؛ فإنَّ اهللا تعاىل حَ
م، واملَيْتَة، وحلم اخلنزير، وقد ثبت يف  الدَّ
امَ  حيحني عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال: (إِنَّ الصَّ
بْسها  م لُ رَّ مَّ إنَّه حَ ا)، ثُ هَ لُ نَ املَيْتَةِ أَكْ مَ مِ رُ حَ
باغ. وهذا وجه قوله يف حديث  قبل الدِّ
مْ  تُ لَكُ صْ خَّ نْتُ رَ يم: (كُ كَ عبد اهللا بن عُ
الَ  ا فَ ذَ مْ كِتَايبِ هَ كُ اءَ ا جَ إِذَ ، فَ لُودِ املَيْتَةِ يف جُ
)؛  بٍ صَ الَ عَ ـابٍ وَ إِهَ نَ املَيْتَةِ بـِ وا مِ عُ نْتَفِ تَ
مة كانت يف االنتفاع  خصة املُتقدِّ فإنَّ الرُّ
باجلُلـود بال دباغٍ، كـام ذهب إليه طائفةٌ 
 ، صَ خَ فِعَ النَّهي عامَّ أَرْ ـلَف، فرُ من السَّ
نْهَ  باغ فلـم يُ ـا االنتفاع هبـا بعـد الدِّ فأمَّ
وايتني عن  ، وهلـذا كان آخر الرِّ عنه قَطُّ
رٌ جلُلود املَيْتَة. لكن  طَهِّ باغ مُ أمحد: أنَّ الدِّ
كاة، أو مقام احلياة؛  هـل يقوم مقام الـذَّ

دُ مـا كان  لْ دُ املأكــول، أو جِ لْ ر جِ فيُطهِّ
طاهـراً يف احليـاة دون ما سـو ذلك؟ 
ر  ل؛ فيطهُ هـام األوَّ عىل وجهـني؛ أصحُّ
كاة؛ لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص يف  ه الـذَّ رُ بـاغ ما تُطهِّ بالدِّ

باع.  لود السِّ حديثٍ عن جُ
ر يف إطفاء  وأيضاً؛ فإنَّ استعامل اخلَمْ
هُ املنازعون،  ـلَّمَ احلريـق ونحو ذلك سَ
ــر أعظم؛  جانَــبَة اخلَمْ مع أنَّ األمر بمُ
 ، ر بـام فيه منفعةٌ فإذا جـاز إتالف اخلَمْ
فإتالف النَّجاسـات بام ليس فيه منفعةٌ 
ـلَّموا جواز طعام املَيْتَة  م سَ ، وألهنَّ ىلَ أَوْ
قور، فاستعامهلا فــي النَّار  اة والصُّ للبُزَ

ىل.  أَوْ
ة  ظنـَّ ــا قــولُ القائــل: هــذا مَ وأمَّ

تها.  البَسَ مُ
ـةُ النَّجاسـة للحاجة  البَسَ فيُقال: مُ
الة  نَه وثِيابَه عند الصَّ ـر بَدَ جائزٌ إذا طَهَّ
ونحوها، كام جيــوز االستنجاء باملـاء 
ه ذلك  بـارشة النَّجاسـة، وال يُكرَ مع مُ
وايتني عن أمحد، وهو  علــى أصحِّ الرِّ

قهاء.  قول أكثر الفُ
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ه ذلك، بــل  واية الثَّانية: يُكــرَ والرِّ
ع بينهام.  مَ ر، أو جيُ ل احلَجَ يُستَعمَ

واملشهور أنَّ االقتصار علــى املـاء 
ا.  بارشهتُ أفضل، وإن كان فيه مُ

ل قُ لود املَيْتَة إذا مل يَ ويف اسـتعامل جُ
بطهارتـهـا فــي اليابسـات روايتـان؛ 
همـا جــواز ذلك. وإن قيـل إنَّه  أصحُّ

ه؛ فالكراهة تزول باحلاجة.  يُكرَ
ث  ـا قوله: هذا يُفـيضِ إىل التَّلوُّ وأمَّ
ان النَّجاسة. فهذا مبنيٌّ عىل األصل خَّ بدُ

حة إذا  الثَّاين؛ وهو أنَّ النَّجاسـة يف املَالَّ
لْحاً ونحو ذلك؛ فهــل هـي  صارت مِ
ـةٌ أم ال؟ علـى قولَنيْ مشهوريـن  سَ نَجِ
لامء، مها روايتان عن أحـمد، نصَّ  للعُ
ور؛  ـُّ ويِّ فـي التَّن عليهام يف اخلنزير املشْ
تاج  قَ بـه، أم حيَ ار ما لَصَ ر النـَّ هـل تُطهِّ
ـل ما أصابه منـه؟ عىل روايتني  سْ إىل غَ

منصوصتني:
، وهذا مذهب  سـةٌ مها: هي نَجِ أحدُ
، وأكثر أصحاب أمحد، وأحد  افعيِّ الشَّ

يلَ أصحاب مالك.  وْ قَ

ــرُ مــن  طْهُ وهؤالء يقولــون: ال يَ
لَة ة املُنْتَقِ رَ النَّجاسة باالستحالَة إالَّ اخلَمْ

دُ املدبــوغ إذا قيل إنَّ  لْ هــا، واجلِ سِ بنَفْ
 . بْغ إحالةٌ ال إزالةٌ الدَّ

والقول الثَّانــي: وهو مذهب أبــي 
يلَ املالكيِّة وغريهم:  ـوْ حنيفة، وأحـد قَ

 . ةً سَ ى نَجِ بْقَ ا ال تَ أهنَّ
ــواب؛ فـإنَّ هـذه  وهـذا هـو الصَّ
األعيان لــم يتناولـها نصُّ التَّحريـم؛ 
ال لفظاً وال معنًى، وليست فـي معنى 
ا  ؛ فيتناوهلُ يِّبةٌ النُّصوص، بل هي أعيانٌ طَ
لَـى بذلك مـن  نصُّ التَّحليل، وهي أَوْ
ـها. وما ذكروه من  سِ لِبَة بنَفْ ر املُنْقَ اخلَمْ
ت باالستحالة،  سَ ر نَجُ ق بأنَّ اخلَمْ رْ الفَ
؛ فإنَّ جـميع  رُ باالستحالة؛ باطلٌ فتطهُ
ت باالستحالــة؛  سَ النَّجاسات إنَّام نَجُ
ستحيـلٌ عــن الغِـذاء  ـه مُ م؛ فإنـَّ كالدَّ
ة، حتَّى  رَ ذِ ل والعَ الطَّاهر، وكذلك البَوْ
ستحيلٌ عـن املـاء  احليــوان النَّجِس مُ
اب ونحومها من الطَّاهرات. وال  والرتُّ
ينبغـي أنْ يُعربَّ عن ذلك بأنَّ النَّجاسـة
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ت باالستحالة؛ فإنَّ نفس النَّجِس رَ طَهُ
ر، لكن اسـتحال، وهذا الطَّاهر  طْهُ مل يَ
ــس، وإن كـان  ليــس هـو ذلك النَّجِ
، كام أنَّ  ة واحدةٌ ستحيالً منه، واملــادَّ مُ
 ، رع واهلـواء واحلَبُّ املاء ليس هــو الزَّ
ة ليـس هـو الـميِّـت،  ــربَ وتُـراب املقْ
. واهللا تعالـى  يُّ واإلنسان ليس هو املَنـِ
 ، خيلُقُ أجسـام العامل بعضها من بعضٍ
لُ  بدَّ ، وهي تُ يلُ بعضها إلـى بعضٍ وحيُ
مع احلقائق؛ ليس هــذا هــذا. فكيف 
ظْم املَيِّتُ واللَّحم  ماد هو العَ ـون الرَّ يكُ
سـه؛ بمعنى أنَّه يتناوله اسـم  م نَفْ والـدَّ
ا كونه هـو هـو باعتبـار  ظْــم؟ وأمَّ العَ
؛ فـإنَّ  ُّ ة؛ فهــذا ال يرضُ األصــل واملادَّ
تْبَع االسم واملعنى الذي هو  التَّحريم يَ

 . نتفٍ اخلَبَث، وكالمها مُ
ة  دَ ار املُوقَ خان النـَّ وعلــى هذا؛ فدُ
، وبُخـار املاء النَّجس  بالنَّجاسـة طاهرٌ
، وأمثال  قْف طاهرٌ الذي جيتمع يف السَّ

ذلك من املسائل. 
ـارُ  خَّ الفَ فهـذا  كذلـك؛  كان  وإذا 

 . ؛ إذ ليس فيه من النَّجاسة يشءٌ طاهرٌ
ــنْ دُخاهنا  وإن قيــل: إنَّه خالَطَه مِ
ه  حيح أنـَّ . والصَّ ـنيْ ولَ خرج علــى القَ

 . طاهرٌ
ا نَفْس اسـتعامل النَّجاسـة؛ فقد وأمَّ

م الكالم فيــه، والنِّزاع فـي املـاء  تقـدَّ
. لكن  ن بالنَّجاسـة؛ فإنَّه طاهرٌ املُسـخَّ
ه؟ علــى قولـني؛ مها روايتان  هل يُكرَ

عن أحـمد: 
ه؛ وهـو قـول  ــام: ال يُكــرَ إحداهُ

 . افعيِّ أبـي حنيفة والشَّ
ه؛ وهو مذهب مالك.  والثَّاين: يُكرَ

ة مأخذان:  راهَ وللكَ
ا: خشية أن يكون قد وصل  مهُ أحدُ
ه  إلـى املـاء يشءٌ مــن النَّجاسة؛ فيُكرَ
سه؛ فعلــى هذا؛ إذا كان  الحتامل تنجُّ
قِــد وبني النَّار حاجـزٌ حصنيٌ  بني املَوْ
يف أبـي  ه. وهذه طريقة الرشَّ لــم يُكرَ

، وغريمها.  قيلٍ ، وابن عَ جعفرٍ
ة كــون  والثَّانــي: أنَّ سبب الكراهَ
استعمــال النَّجاســة مكروهــاً، وأنَّ 
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. وهذه  وهٍ عْل مكرُ خونة حصلت بفِ السُّ
لَـى.  عْ طريقة القايض أيب يَ

بْــخُ الطَّعام بالوقـود  ومثل هذا طَ
ونة  ـخُ جَ الطَّعام كسُ النَّجـس، فإنَّ نُضْ
ار  خَّ املــاء، والكراهــة فــي طَبْخ الفَ
بالوقــود النَّجِس تُشبِه تسخـني املـاء 
 . ار حاجـزٌ الـذي ليس بينـه وبني النـَّ

واهللا أعلم. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (٦٠٨/٢١-٦١٣)]

  

بل ) ٧٢٥ ي بالزِّ مِّ انٌ حيُ رَّ السـؤال: فَ
؟ بِزُ ْ وخيَ

بلُ  اجلـواب: احلمـد هللا. إذا كان الزِّ
بْل البقر والغنم واإلبل،  طاهراً؛ مثل زِ
ـس اخلُبز،  بْـل اخلَيْل، فهـذا ال يُنجِّ وزِ
ر،  بْل البِغال واحلُمُ ساً؛ كزِ وإن كان نَجِ
بْــل سائــر البهائــم؛ فعنـد بعض  وزِ
ن  رْ بِسَ الفُ لامء: إن كان يابسـاً فقد يَ العُ
ه  لَقَ بعضُ س اخلُبز، وإن عَ منه، ومل يُنجِّ
س  ـع ومل يُنجِّ لِعَ ذلـك املوضِ باخلُبـز قُ

الباقي. واهللا أعلم.
[جمموع فتاو ابن تيمية (٦١٥/٢١)]

  

ِن ِبالَعِذَرِة واملَْيَتِة اِر اُملَدخَّ َتْطِهُري الَفخَّ

ـئِلَ الصائغُ عن ) ٧٢٦ السـؤال: سُ
مَّ  ة واملَيْتَة، ثُ رَ ذِ نُ عليه بالعَ خَّ دَ ار يُ الفخَّ
بَل التَّطهري باملاء  قْ طَب؛ هل يَ ق باحلَ ْرَ حيُ

بعد ذلك، أم ال؟
اجلواب: قــد اختَلَــف فـي ذلـك 
به رون، واألَشْ مون واملُتأخِّ لامؤنا املُتقدِّ عُ
ـة  ُ النَّجاسَ ــنيْ بَــت عَ هَ عنــدي: إذا ذَ
ـر،  هـا أعراضٌ أُخَ لَفَ هـا، وخَ راضُ وأَعْ
ة  اب؛ فـهـي طـاهـرٌ وصـارت كالـرتُّ
الظَّاهـر  وهـو  وغـريه،  لالسـتعامل 

عندي.
[خمترص فتاو الربزيل (ص٣٤)]

  
عاُم إذا ُطِبَخ بَوُقوٍد َنِجٍس الطَّ

طعاماً ) ٧٢٧ بَـخَ  طَ مـن  السـؤال: 
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دَ به حتت  قَ ، أو أَوْ سِ آدميٍّ أو هبيمةٍ وْ برَ
بابٍ فصار نشادراً؛ فهل مها طاهران،  هَ

سان ألجل دُخان النَّجاسة؟  أو نَجِ
اجلواب: الطَّعـام املذكور طاهرٌ إن 
مل يكـن ما أصابـه من دُخان النَّجاسـة 
س، وكذا النَّشـادر إن  كثـرياً، وإالَّ تنجَّ

. سٌ بابه طاهراً، وإالَّ فهو نَجِ كان هُ
[فتاو الرميل (١٥٥/١)]

  

صُ العَجـنيُ ) ٧٢٨ ـرْ السـؤال: القُ
يَّـادون يف  بُ والصَّ ـرَ ـه العَ عُ الـذي تَضَ
لُه  لون؛ هل أَكْ بْل حتَّى يستوي ويأْكُ الزِّ

جائزٌ أو ال؟ 
لُـه، ويُعفَى عنه  اجلـواب: جيـوز أَكْ

ة؛ (إذا ضاقَ األمرُ اتَّسع).  للمشقَّ
[فتاو الرميل (٢٢٧/٥)]

  

ليل: ) ٧٢٩ السؤال: قولُ الشيخ خَ
بْـز  خُ ويف  انُـه»،  خَ ودُ ـسٍ  نَجِ ـادُ  مَ «ورَ

تِها، وغريها من البلدان،  َ وأطعِمَ ـرصْ مِ
س، وكان غريه  نَعوا ذلـك بالنَّجِ إذا صَ
مصنوعـاً بطاهـر موجوداً؛ هـل جيوزُ 
قيامً  نِعَ بالنَّجس؛ سواء كان مُ لُ ما صُ أَكْ
هبام أو طارئـاً هلام؟ وإذا قلتـم باألَكْل؛ 
د  فهـل ملن كان طارئـاً أنْ يـأْكُل ويتزوَّ
غَ مـن  ـرَ لرجوعـه لبلـده أم ال؟ وإذا فَ
هِ عىل  دِ هِ ويَ مِ ـلُ فَ سْ األَكْل جيب عليه غَ
م إزالة النَّجاسة، أم كيف احلال؟ كْ حُ

اجلـواب: احلمـد هللا، جيـوزُ املخبوز 
بالنَّجِس ولو مع أَكْل اخلُبْز وجود غريه 
، وال جيـب عليه غسـل  خمبـوزاً بطاهـرٍ
ه كام أفتى به شـيخ املالكيَّة  ـدِ ـه وال يَ فَمِ
ل الشيخ عبد الرمحن  الشيخ العاملِ العامِ
ـه  ، وأفتــى بــه أيضاً شيخُ يُّ هورِ األُجْ
 ، يُّ انــِ قَ د اللَّ ين حممَّ الشـيخ شـمس الدِّ
ة بمخالفة من خالف يف ذلك. َ ربْ وال عِ
س لُّه عىل القول بأنَّ دُخان النَّجِ وهذا كُ

جَ عليــه صاحـب  ؛ كمــا دَرَ ــسٌ نَـجِ
(املخترص)، ولكـن قـد اعرتض عليـه 
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ـدٍ  شْ ه ذكر يف (التَّوضيح) عن ابن رُ بأنـَّ
ْكِ فيه  س، ولــم حيَ طهـارة دُخانِ النَّجِ
؛ فيكون  ةَ فَ رَ الفاً عندنا، وكذا البنِ عَ خِ
ا أرجح  القول بطهارة دُخانِ النَّجِس إمَّ
ـا مثله. وعىل  من القول بنجاسـته، وإمَّ
 ، ا واجبٌ أو جائزٌ لِّ حالٍ فالعملُ به إمَّ كُ
بِزَ به ال شـكَّ فيها، حيث  وطهارة ما خُ
، فإن كان به رماد  سٍ مل يكـن به رماد نَجِ
مِ منه، لكن  لُ الفَ سْ سِ فإنَّه جيب غَ النَّجِ
قـني طهارة رماد  قـد اختار بعض املُحقِّ
س، واستدلَّ عليه بام هو مذكورٌ يف  النَّجِ
كالمه، بل اعرتض عىل الشيخ خليل يف 
] ، تبعاً ملن قال ذلك.  قولـه: إنَّه [نجسٌ
وكان ينبغـي له أنْ يميش علــى القول 
بطهارته، وعىل هذا فال شـكَّ يف طهارة 
مادُه،  ـس ولو كان فيـه رَ بِزَ بالنَّجِ مـا خُ

واهللا أعلم. 
[الفتاو األجهورية (٢٣/١)]

  

قودِ ) ٧٣٠ بْخُ الطَّعام بوَ السؤال: طَ

ثْـي(١) البَقَر، ماذا  ثِ وخِ وْ ـرة والـرَّ البَقَ
ه؟ مُ كْ حُ

اجلواب: هذه األشيــاء وإن كانت 
، لكن الطعام املطبوخ بوقودها  سـةً نَجِ

رِّ املختار). طاهرٌ يُؤكَل. كذا يف (الدُّ
حابة  فقد تعـارف مــن زمـان الصَّ
إىل هذا الزمان، ولــم ينكره واحدٌ من 
كِــمَ بطهارتـه؛  وران، فحُ لمــاء الدَّ عُ
لعمــوم البَلْو، وهبذا احتــجَّ مالكٌ 
قودُ  يْىلَ يف طهارهتـام؛ فإنَّه وَ وابـن أيب لَ
ويطبخـون  جيمعوهنـا   ، ـنيْ مَ احلَرَ أهل 
ر واخلُبز، ولو كانت نجسـةً ملا  دْ هبا القِ
م مل يسـتعملوا  اسـتعملوا، أال تر أهنَّ

ة. كذا يف (الكفاية). رَ ذِ العَ
؛ فإنَّ استعمـالَ أهـل  لكنَّه باطــلٌ

نيْ شيئاً ال يدلُّ عىل طهارته.  مَ احلَرَ
[فتاو اللكنوي (ص٩٣-٩٤)]

  

وث  : بكرس اخلـــاء، وسكون الثَّـاء: الرَّ ثْيُ (١) اخلِ
الذي يرمي به البقــر أو الفيل من بطنه. انظر: 

املعجم الوسيط (٢١٩/١).
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٣٣١

ْهِن النَِّجِس االْسِتْصَباُح ِبالدُّ

السؤال: هل جيوزُ االستصباحُ ) ٧٣١
؟ سِ هن النَّجِ بالدُّ

(مطالب  فـي  كذا  نعم.  اجلـواب: 
املؤمنني) عن رشح حـميد الدين عىل 

(اهلداية). 
[فتاو اللكنوي (ص٤٧٦)]

  
اِر ْرِجِني إَِلى ِطِني الَفخَّ ِإَضاَفُة السِّ

ناَعِة  لَضروَرِة  الصِّ

صـنـاعــة ) ٧٣٢ أهـلُ  السـؤال: 
ـدَّ أنْ يُضيفوا إلـى الطِّني  ور ال بُ الفاخُ
انات(١)،  الذي يصنعونه أواين -كاإلجِّ
ان(٢)، وغـري ذلـك- شيئـاً مـن  والكِيزَ
نَ أنَّ ذلك من رضورة  وْ رَ جني، ويَ ْ الرسِّ
أن  يُمكـن  ال  الطِّـني  وأنَّ  ناعـة،  الصِّ
فيه  ل  سَ تُغْ إناء  وهو  انة،  إجَّ مجع  انات:  اإلجَّ   (١)
الثياب، واحلوض حول الشجرة. انظر: املعجم 

الوسيط (٧/١).
وةٍ يُرشبُ به  رْ وز؛ وهو إناءٌ بعُ (٢)  الكِيزان: مجع كُ

املاء. انظر: املعجم الوسيط (٨٠٤/٢).

يُصنَع منه يشءٌ من ذلك إالَّ باإلضافة 
املذكورة؛ فهل يُعفى عن يشءٍ من ذلك؟ 
وِ إذا  فْ قالُ بالعَ لُ يف ذلك ويُ وهل يُفصَّ
ـنَ  مِ يشءٌ  جنيِ  ْ الرسِّ مقـامَ  ـمْ  قُ يَ لـم 
ه  ه حيث يقـومُ غريُ مِ دَ اهرات، وبعَ الطَّ

مقامه؟ 
اجلواب: لإلناء حاالن: 

ـن استعمـال  ـتيقَّ هــام: أن ال يُ أحدُ
الَ تَعـارُض  وَ جـني فيـه؛ ففيــه قَ الرسِّ
ــلِ والـظَّـاهـر؛ أي الغـالــب.  األَصْ
؛  لُ باألصل وهو الطَّهارةُ مَ مها: العَ أظهرُ
ألنَّ الغالــبَ ال يكــاد ينضبط، ولـو 
ـة األصـل؛  ـفَ خـالَ اطَّـردت عــادةٌ بمُ
ار،  خَّ جني فـي أواين الفَ ْ كاستعامل الرسِّ
؛ حـيث  ديِّ رْ فكذلـك، خالفـاً للمـاوَ

مَ بالنَّجاسة. كَ حَ
هُ فيه فيُعفَى  ن استعاملُ تيقَّ ثانيهام: أن يُ
لِبُ  ةُ جتَ ة االحرتاز؛ إذ (املشقَّ عنه بمشقَّ
وياينُّ فــي باب  لَ الرُّ )؛ فقد نَقَ التَّيسـريَ
افعيَّ ريض اهللا الة بالنَّجاسة أنَّ الشّ الصَّ
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٣٣٢

ـل  ئِـلَ عــن األوانـي التي تُعمَ عنـه سُ
 .( عَ بالنَّجاسة فقال: (إذا ضاقَ األمرُ اتَّسَ
[فتاو الرميل (١٧٦/١)]

  

َوْضُع الَبْيِض ِفي اَملَرِق

ـلَ ) ٧٣٣ سِ غُ إذا  البَيْضُ  السـؤال: 
ة؟ قَ رِ مع املَرَ دْ حُ يف القِ طْرَ يُ

يف  ح  طْـرَ يُ أنْ  بـأس  ال  اجلـواب: 
ر. دْ القِ

؟ خٌ قلت: وإن كان فيها فَرْ
قال: إذا مل ينكرس، فال بأس.

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٤٧١٩/٩)

الَبْيَضُة إذا َخَرَجْت هل ُتكوُن 
َطاِهَرًة أو َنِجَسًة؟

السؤال: البَيْضةُ إذا خرجت ) ٧٣٤
؟  ةً سَ هل تكون طاهرةً أو نَجِ

اجلواب: عـىل وجهني؛ بناءً عىل أنَّ 
 . سٌ ج طاهرٌ أو نَجِ رْ باطن الفَ

فقيـل له: أليـس البيضُ خيـرجُ من 
ها؟ وال حمالـة يكون ذلك املوضع  بُرِ دُ

. ساً نَجِ
ء  ـرْ قــال: ليـس كـذلــك؛ ألنَّ خُ
نَ  لَّقٍ مِ عَ ـى مُ عً جاجـةِ يكون فــي مِ الدَّ
ها، والبيضُ فـي موضعٍ  بُرِ احلَلْقِ إىل دُ
قْت بطن  ـقَ ، ويتبنيَّ لك هذا إذا شَ آخرَ
جاج من  جاجة، فإنَّك جتد بيض الدَّ الدَّ
ء من جانب آخر فــي  ـرْ جانب، واخلـُ
عًى. فإذاً ال يكون ممــرُّ البيض علـى  مِ
ه عند  ذِ نفَ ، ولكن خيرج من مَ ءِ رْ ممرِّ اخلـُ
ءِ علـى  بُر، وما يُر من أثر اخلُرْ مِ الدُّ فَ
لْقِي البيض يف  البيض إنَّام يكـون ألنَّه يُ

ث. ءِ فيتلوَّ مكان اخلُرْ
[فتاو القفال (ص٣٤-٣٥)]

  

ُوُقوُع َبْيَضٍة َرِطَبٍة خاِرَجٍة 
ِمَن َدَجاَجٍة  يف َمَرَقٍة

عَـت ) ٧٣٥ قَ ـةُ إذا وَ السؤال: البَيْضَ
قَعَت يف  ، فوَ طِبَةٌ جاجة وهي رَ مـن الدَّ
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٣٣٣

س؟ نْجُ ة؛ هل تَ قَ املَرَ
لَة  ـخْ س، وكذا السَّ نْجُ اجلواب: ال تَ
ب، كذا يف  قَعَـت عىل الثَّوْ طِبَة إذا وَ الرَّ

(القنية). 
[فتاو اللكنوي (ص٩٤)]

* وانظر: فتو رقم (٢٢٣)
  

َجاِج َتْخمُري َطعاٍم بَبْيٍض ُمَلوٍَّث بَأَذى الدَّ

بَخَ طعاماً يف ) ٧٣٦ نْ طَ السـؤال: مَ
ـل،  غْسَ هُ ببَيْضٍ مل يُ رَ َمِّ ، وأراد أن خيُ رٍ قِدْ
جاج؛ هل جيوزُ  وهـي مملوءةٌ بـأذ الدَّ

ذلك أم ال؟
لُهـا  سْ . غُ اجلواب: مـا هذا بصوابٍ
أحسن، فإن لــم يفعل فقد أساء، وال 
رِ مـن الطعام.  دْ ـد ذلك مـا يف القِ سِ فْ يُ

وباهللا التوفيق. 
[مسائل ابن رشد (٩٣٨/٢)]

  

ْيِر  اِف(١) والطَّ َذْرُق اُخلطَّ
باِب الذي َعْيُشه على الذُّ

؛ ) ٧٣٧ طَّـافِ اخلُ قُ  رْ ذَ السـؤال: 
قِ  رْ م ذَ كْ ؟ ومـا حُ رٌ ـسٌ هو أم طاهِ أنَجِ
بـابُ عىل قول  ـه الذُّ يْشُ الطَّـري الـذي عَ
ها إالَّ  ـبْهُ رادُ وشِ : أنَّه ال يُؤكَل اجلَ مالكٍ

 . كاةٍ بذَ
ـرٌ علـى  قُ الطَّـريِ طاهِ رْ اجلواب: ذَ
واث  مذهـب مـالك الـذي يـر األرْ

وم. بَعاً للُّحُ واألبْوال تَ
[مسائل ابن رشد (١١٧٧/٢، ١١٨١)]

  

عن ) ٧٣٨ دٍ  شْ رُ ابنُ  ئِلَ  سُ السؤال: 
ه [الذباب]  يْشُ طَّاف ونحوه ممَّا عَ ق اخلُ ذَرْ
كاةٍ. راد ال يُؤكَل إالَّ بذَ عىل القول بأنَّ اجلَ

قُ الطَّـري طاهـرٌ عـىل  رْ اجلـواب: ذَ
بٌ من الطيور القواطع، عريض  ـرْ طَّاف: ضَ (١)  اخلُ
املنقار، دقيق اجلناح طويله، منتفش الذيل، مجعه 
املعجم  انظر:  السنونو.  ى  ويُسمَّ خطاطيف، 

الوسيط (٢٤٥/١). 
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٣٣٤

لَتنيْ تابعةٌ  ضْ قول مالـك الذي ير الفَ
م. للَّحْ

ى فــي (البيان) عن ابن  كَ قلت: حَ
، ونحوه  سٌ يِّ نَجِ قَ البَازِ رْ القاسم أنَّ ذَ
عن مالك يف (املبسـوط)، وهو موافق 
لُّ  ملا روي عن مالك، إالَّ أنَّه ال يُؤكَل كُ

ْلَبٍ من الطَّري.  ذي خمِ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٢٦)]

  
َبْوُل اُخلفَّاِش

رٌ ) ٧٣٩ اشِ طاهِ فَّ لُ اخلُ السؤال: بَوْ
؟ سٌ أم نَجِ

، كـذا يف (البحـر  اجلـواب: طاهـرٌ
ائق).  الرَّ

[فتاو اللكنوي (ص١٠٣)]
  
َرْوُث اُخلفَّاِش

فَّاش ) ٧٤٠ ثُ اخلُ وْ السؤال: هل رَ
ا»(١) نجس، أم ال؟ حَ وهو «السَّ

سحاة.  واحده  ا،  حَ السَّ فَّاش:  اخلُ ى  يُسمَّ أي:    (١)
انظر: لسان العرب (٣٧٢/١٤). 

، وعند  سٌ اجلـواب: املذهبُ أنَّه نَجِ
ـيِّم: أنَّه معفوٌّ  شيخ اإلســالم وابن القَ
ز  رسْ التحرُّ عنه؛ لكثرة البَلْو فيه، وعُ

عنه.
[الفتاو السعدية (ص١٣٣)]

* وانظر: فتو رقم (١٤٢)
  

َعاِم َتْأِثُري النََّجاَسِة الَيِسَريِة يف الطَّ

السؤال: النَّجاسةُ اليَسريةُ يف ) ٧٤١
الطعام هل تُؤثِّر فيه، أم ال تُؤثِّر؟

ا تؤثِّــر فيــه،  اجلواب: املشهورُ أهنَّ
ـا ال تؤثِّـر فيـه.  تْبيَّـة) أهنَّ وظاهـر (العُ
ل  . وتأوَّ ق اليسـري والكثري ثابـتٌ ـرْ الفَ

تْبيَّة). دٍ ما يف (العُ شْ ابن رُ
[خمترص فتاو الربزيل (ص٢٦)]

  
َجاِج يف املَاِء َحاَل الَغَلياِن  إِْلَقاُء الدَّ

َقْبَل َشقِّ َبْطِنِه

يَ يف ) ٧٤٢ جاجُ إذا أُلْقِ السؤال: الدَّ



Ôã_s·ÿ^Ë=Óá_Âÿ^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٣٣٥

قِّ  بْلَ شَ ه قَ يشُ لَيان ليُنْتَفَ رِ املاء حال الغَ
س أم ال؟ تنَجَّ بَطْنِه، هل يَ

ـس، ولـكـن  اجلواب: نعــم يتنـجَّ
ر.  ات، فيَطْهُ ل باملاء ثالث مرَّ سَ غْ يُ

[الفتاو الزينية البن نجيم (ص٤٩١)]

  

يُستَـفـادُ ) ٧٤٣ مسـألـةٌ  السـؤال: 
ها من كالم (النَّوادر)؛ فإنَّه قال:  كمُ حُ
بالنَّجاسة  املطبـوخ  اللَّحم  مـن  وليس 
احلارِّ  املاءِ  يف  ع  يُوضَ املذبوحُ  جاج  الدَّ
ليس  هـذا  ألنَّ  ه؛  يشِ رِ إخراج  ألجل 
بطَبْخ حتَّى تدخل النَّجاسة يف أعامقه، 

ل ويُؤكَل. انتهى. غْسَ بل يُ
إذا  أنَّه  ؤال:  السُّ حاصلُ  اجلواب: 
؛  يَ وِ مَّ شُ مُ اللَّحم بامءٍ مُضافٍ ثُ لَ دَ سِ غُ
باملـاء  لُـه  سْ غَ كان  ولـو  ـل،  يُؤكَ فهـل 
املضـاف كزوالـه بالنـار، بـل أقـو؟ 

فتأمله.
وذكـر صاحـب (املدخـل) أنَّ مـا 

وس  جاج والرُّ طَ من الكِباشِ والدَّ مِ سُ
م  الدَّ مـن  هبا  مـا  ل  سْ غَ قبل  واألَكارع 
ومـن  التَّطهري،  بَـل  قْ يَ ال  ممَّا  فوح،  املَسْ
هم  بِخَ بالنَّجاسة، وذكر بعضُ قبيل ما طُ

ل، وهو بعيد. انتهى. سْ ر بالغَ أنَّه يَطهُ
م،  والثاين: هو نصُّ (النوادر) املتقدِّ

ل عليه، واهللا أعلم.  وَّ فيُعَ
[الفتاو األجهورية (٣٣/١-٣٤)]

  

ُسها؟ اِخِن هل ُيَنجِّ َوْضُع الِفَراِخ يف املاِء السَّ

راخ ) ٧٤٤ الفِ عُ  ضْ وَ هل  السؤال: 
بْز -بعد  َلِّ اخلُ ن، أو يف حمَ خْ يف املاء السُّ
ها-،  مِ دَ ل  سْ غَ وقبل  ها،  بْحِ ذَ بعد  لِّها  بَ

ها أم ال؟ سُ نَجِّ يُ
ـلُها قبل  سْ اجلـواب: ال، ويكفـي غَ

ها.  طَبْخِ
[فتاو الكفوري (ص١٠١)]
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٣٣٦

اَخلْرُز(١) ِبَشْعِر اِخلْنزيِر

رِ ) ٧٤٥ عْ السؤال: سألتُ أيب عن شَ
نزير؟ اخلِ

زَ به،  ْـرَ اجلـواب: ال يُعجبنـي أنْ خيُ
الة فـي  زَ به فــال بأس بالصَّ ــرِ فإن خُ

لَق. عْ ز به؛ ألنَّه ال يَ ْرَ نيْ الذي خيُ اخلُفَّ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا (٤٦/١)]

  

املِْكَعُب(٢) املْخروُز ِبَشْعِر اِخلْنزيِر 

عَبُ) ٧٤٦ السؤال: [هل ينجس املِكْ
إذا  يطهر  وهل  (٣)؟  لْبِ باهلُ زَ  رِ خُ إذا 

غسل باملاء؟].
عَب، ووضع  ز املِكْ رَ اجلواب: إذا خَ
ز باهلُلْب، فإنَّ ذلك  ـرَ م عليه، وخَ دَ القَ
ـب،  عَ ــلَ املِكْ سِ ســاً؛ فإذا غُ يكون نَجِ
م؛ أي اجللود. انظر: لسان  : خياطة األدَ زُ رْ (١)  اخلَ

العرب (٣٤٤/٥).
عَب: املَداس ال يبلغ الكعبني. وهو غري عريب.  (٢)  املِكْ

 املصباح املنري (٥٣٥/٢).
لْبة: شعر اخلنزير الذي خيرز  ر، واهلُ عْ : الشَّ لْبُ (٣)  اهلُ

به. انظر: لسان العرب (٧٨٦/١).

اب،  بْعـاً مـع الرتُّ بَّ املـاء فيــه سَ وصُ
م  دَ ف القَ هُ طَرَ سَّ ل املوضع الذي مَ سِ وغُ
ـر  اب؛ فإنَّه قــد طَهُ اتٍ بالرتُّ رَّ بْــع مَ سَ
الة عليه،  ظاهر املِكْعب حتَّى جتوز الصَّ
الة  ر باطِنُه، فال جتوز الصَّ طْهُ ولكن مل يَ
م  دَ معه؛ ألنَّ املـاء ال يتخلَّل بواطِن القَ
حتَّى يطهر اجلانب اآلخر، وكذا باطن 

ة باهلُلْب.  روزَ األَديم املَخْ
[فتاو القفال (ص٣٩-٤١)]

  

َهِل الَكْلُب طاِهٌر أو َنِجٌس؟

ـلْـبُ هـل هـو ) ٧٤٧ السؤال: الكَ
؟ وما قولُ العُلامء فيه؟ سٌ طاهرٌ أم نَجِ

لامء فيه  لْـب؛ فللعُ ا الكَ اجلـواب: أمَّ
 : ثالثة أقوالٍ معروفةٍ

لُّه حتَّى شعره؛  ها: أنَّه نجسٌ كُ أحدُ
 وأحــمد فـي إحد ، افعيِّ كقول الشَّ

وايتني عنه.  الرِّ
ه؛ كقول  يقُ والثَّاين: أنَّه طاهرٌ حتَّى رِ

مالكٍ يف املشهور عنه. 
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ره  عْ ، وأنَّ شَ سٌ ه نَجِ والثَّالث: أنَّ ريقَ
؛ وهذا مذهب أيب حنيفة املشهور  طاهرٌ
وايـة املنصورة عند  عنه، وهـذه هي الرِّ
 وايـة األخر أكثـر أصحابـه، وهو الرِّ

عن أحـمد، وهذا أرجح األقوال. 
طوبة  فإذا أصاب الثَّوب أو البدن رُ
غَ فــي  لَ س بذلك، وإذا وَ شعره مل ينْجُ
ـغَ يف اللَّبَن ونحوه؛  لَ ، وإذا وَ يقَ املاء أُرِ
كَل ذلك  ـؤْ لـامء من يقـول: يُ فمـن العُ
الطَّعام؛ كقول مالكٍ وغــريه. ومنهم 
اق؛ كمذهـب أيب حنيفة  رَ مـن يقول: يُ
ـا إن كان اللَّبَن  ـافعيِّ وأمحد. فأمَّ والشَّ

س.  نْجُ كثرياً فالصحيح أنَّه ال يَ
عور النَّابتة علـى حملٍّ  وله فــي الشُّ

سٍ ثالث روايات:  نَجِ
إحداهـا: أنَّ جــميعها طاهرٌ حتَّى 
لْب واخلنزير؛ وهو اختيار أيب  شعر الكَ

بكرٍ عبد العزيز. 
؛ كقول  سٌ والثَّانية: أنَّ جـميعها نَجِ

. افعيِّ الشَّ
ر املَيتَــةِ إن كانت  ـعْ والثَّالثـة: أنَّ شَ

ـاة  طاهـرةً يف احليـاة كان طاهراً؛ كالشَّ
سٌ فـي حال  ر ما هو نَجِ عْ أْرة، وشَ والفَ
لْب واخلنزير. وهذه  ؛ كالكَ سٌ احلياة نَجِ

هي املنصوصة عند أكثر أصحابه. 
عور  والقول الراجح: هو طهارة الشُّ
مها،  لْب واخلنزير وغريُ ر الكَ عْ لِّها؛ شَ كُ

يق.  بخِالف الرِّ
لْب  ر الكَ ـعْ وعىل هـذا؛ فإذا كان شَ
ب اإلنسـان فال يشء  باً وأصاب ثَوْ طْ رَ
قهاء؛  عليـه؛ كام هو مذهب مجهـور الفُ
 كأيب حنيفة ومالكٍ وأمحد فــي إحد
وايتـني عنه؛ وذلك ألنَّ (األصل يف  الرِّ
نْجيس  األعيـان الطَّهارة)، فال جيـوز تَ
ـه إالَّ بدليل؛ كام قــال  يشءٍ وال حتريمُ
تعاىل: ﴿يم جن  حن خن من ىن 
ين جه مه ىه﴾ [األنعـام: ١١٩]، 
وقال تعاىل: ﴿اك لك مك ىك 
يك مل ىل يل ام  مم رن 
زن من﴾ [التوبـة: ١١٥]، وقـال النَّبيُّ 
ـنْ  ملسو هيلع هللا ىلص فـي احلديـث الصحيح: (إِنَّ مِ
نْ  ماً مَ رْ نيَ جُ ـلِمِ نيَ بِاملُسْ ـلِمِ ظَـمِ املُسْ أَعْ
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لِ  نْ أَجْ مَ مِ رِّ مْ فَحُ َرَّ ءٍ لَـمْ حيُ نْ يشَ أَلَ عَ سَ
نَ  لْامَ نن عــن سَ ). وفــي السُّ ـهِ أَلَتـِ سْ مَ
رفُوعــاً، ومنهم مـن جيعله  الفاريسِّ مَ
لَّ اهللاُ يفِ  ا أَحَ لُ مَ الَ موقوفاً أنَّه قال: (احلَ
ا  مَ ، وَ مَ اهللاُ يفِ كِتَابِهِ رَّ ا حَ امُ مَ رَ ، واحلَ كِتَابِهِ
). وإذا كان  نْهُ ا عَ فَ َّا عَ نْهُ فَهو ممِ تَ عَ كَ سَ
اءِ  ـورُ إِنَ كذلـك فالنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (طُهُ
هُ  ـلَ غْسِ لْبُ أَنْ يَ لَغَ فِيهِ الكَ ا وَ ـمْ إِذَ كُ دِ أَحَ
) ، ويف احلديث  ابِ َ نَّ بِالرتُّ هُ بْعاً؛ أُوالَ سَ
). فأحاديثه  لْـبُ لَـغَ الكَ ا وَ اآلخـر: (إِذَ
لوغ، لــم  ر الوُ لُّهـا ليس فيهـا إالَّ ذِكْ كُ
ها إنَّام هو  ر سائر األجزاء؛ فتَنْجيسُ كُ ذْ يَ

بالقياس. 
يق،  ل أعظم من الرِّ فإذا قيل: إنَّ البَوْ

 . هاً توجِّ كان هذا مُ
يـق فـال  ر بالرِّ عْ ــا إحلــاق الشَّ وأمَّ
تَحلِّـلٌ من باطن  يـق مُ يُمكـن؛ ألنَّ الرِّ
ر فإنَّه نابتٌ عىل  عْ لْب، بخالف الشَّ الكَ
قون بني هذا  فرِّ لُّهم يُ قهاء كُ ره، والفُ ظَهْ
ر  عْ وهذا؛ فإنَّ مجهورهم يقولون: إنَّ شَ
ـافعيُّ  املَيتَة طاهرٌ بخالف ريقها. والشَّ

ع النَّابت  رْ وأكثرهم يقولــون: إنَّ الـزَّ
ر  عْ ، فغاية شَ ـة طاهرٌ سَ يف األرض النَّجِ
 ، سٍ نْبَتٍ نَجِ لْب أن يكون نابتاً يف مَ الكَ
ـة،  سَ ت يف األرض النَّجِ ع النَّابـِ رْ كالـزَّ
ىلَ  ر أَوْ ـعْ رع طاهـراً فالشَّ فـإذا كان الـزَّ
ـةٌ  طُوبَ ع فيــه رُ رْ ة؛ ألنَّ الــزَّ بِالطَّهــارَ
نيٌ يظهر فيه أثر النَّجاسـة، بخالف  ولـِ
ـة واجلُمود  ر؛ فإنَّ فيه من اليُبوسَ ـعْ الشَّ

ما يمنع ظُهور ذلك. 
فمن قال من أصحاب أمحد -كابن 
عرُ  ع طاهرٌ فالشّ رْ قيلٍ وغريه-: إِنَّ الزَّ عَ
؛ فإنَّ  سٌ ع نَجِ رْ ، ومـن قال إنَّ الـزَّ ىلَ أَوْ
ق  لْحَ ع يُ رْ ؛ فإنَّ الزَّ كِرَ ق بينهـام ما ذُ رْ الفَ
ـة، وهذا  ـأْكُل النَّجاسَ ـة التي تَ لَ باجلَالَّ
لَة  ةٌ فــي املسـألة؛ فإنَّ اجلَالَّ جَّ أيضاً حُ
َى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ـة قـد هنَ أْكُل النَّجاسَ التي تَ
ت حـتَّى تَطِيب  بِسَ بَنها، فإذا حُ عــن لَ
ا  كانت حالالً باتِّفــاق املسلمني؛ ألهنَّ
بَنها  ـة يف لَ ـر النَّجاسَ ـَ ر أَث ظْهَ قبل ذلك يَ
ـة  تَنُ النَّجاسَ قِها، فيظهر نَ رَ ها وعَ يْضِ وبَ
؛  بْثُها، فإذا زالَ ذلك عادت طاهرةً وخُ
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ـةٍ زال بِزواهلا،  لَّ م إذا ثبت بعِ فـإنَّ احلُكْ
ر ال يظهر فيــه يشءٌ مــن آثـار  عْ والشَّ
نْ لتَنْجيسـه  كُ لَـمْ يَ ـة أصـالً، فَ النَّجاسَ
ـعور  تبنيَّ بالكالم يف شُ ى. وهذا يَ نـً عْ مَ

ه إن شاء اهللا تعاىل.  رُ املَيتَة، كام سنذكُ
لُّ حيوانٍ قيل بنجاسته؛ فالكالم  وكُ
ر  ـعْ شَ يف  كالـكالم  ـه  يشِ ورِ ره  ـعْ شَ يف 
لِّ ذي نابٍ  لْب؛ فإذا قيل بنجاسة كُ الكَ
ْلَـبٍ من الطَّريْ  لِّ ذي خمِ ـباع وكُ من السِّ
ة -كام هو  لْقَ ة وما دُوهنـا يف اخلِ ـرَّ إالَّ اهلِ
لامء أهــل  لامء؛ عُ مذهب كثـريٍ من العُ
وايتني عـن  ـر الرِّ هَ العـراق، وهــو أَشْ
يش ذلك  أمحـد-؛ فإنَّ الـكالم فــي رِ
؟  سٌ ه فيه هذا النِّزاع؛ هل هو نَجِ رِ عْ وشَ

عىل روايتني عن أحـمد: 
؛ وهـو مذهب  ـام: أنَّه طاهرٌ إحداهُ
افعـيِّ  اجلمهور؛ كأبــي حنيفــة والشَّ

 . ومالكٍ
؛ كام هو  سٌ : أنَّه نَجِ وايةُ الثَّانيـةُ والرِّ
ري أصحاب أمحد.  تأخِّ اختيار كثريٍ من مُ
والقول بطهـارة ذلك هو الصواب 

م-.  -كام تقدَّ
ص يف اقتناء  خَّ وأيضاً؛ فالنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَ
دَّ  ث، وال بُ ية واحلَرْ يْد واملاشِ لْب الصَّ كَ
ـعوره  طوبَـة شُ ملـن اقتنـاه أن يُصيبَـه رُ
امر وغري  طوبَـة البَغْل واحلِ كـام يُصيبُه رُ
عورها واحلال  ة شُ ل بنجاسَ وْ ذلك؛ فالقَ

ة.  ج املرفوع عن األُمَّ هذه من احلَرَ
لْب إذا  ــاب الكَ عَ وأيضــاً؛ فــإنَّ لُ
ر  ـلُه يف أَظْهَ سْ يْد مل جيب غَ ـاب الصَّ أَصَ
وايتني عن  لامء، وهو إحد الرِّ يلَ العُ وْ قَ
ل  سْ رْ أحداً بغَ أمحد؛ ألنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مل يأْمُ
لْب يف  عَاب الكَ يَ عـن لُ فِ ذلـك؛ فقد عُ
لِه فــي غري  سْ رَ بِغَ ة، وأُمِ ع احلاجَ ضِ وْ مَ
ارع  ة؛ فدلَّ علـى أنَّ الشَّ ع احلاجَ ضِ وْ مَ
م، واهللا  تَهُ ى مصلحة اخلَلْق وحاجَ راعَ

أعلم.
[جمموع فتاو ابن تيمية (٦١٦/٢١-٦٢٠)]

  
لُعَـاب ) ٧٤٨ ـكـمُ  حُ مـا  السؤال: 
لْب؟ الكَ
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كم  اجلواب: لُعابُ احليوان يأخذُ حُ
لْـب  تولِّـد منه، وحلم الكَ حلمه؛ ألنَّه مُ
، فـإذا كانـت  ـسٌ ؛ فلُعابُـه نَجِ ــسٌ نَجِ
لْـب عليهـا  احلشائـش التـي كـان الكَ
ـتَ عليها  لَسْ بتَلَّـة حـني جَ ـها مُ سُ لْحَ يَ
ةً  ـت ثيابُك، وإذا كانت جافَّ سَ نَجَّ فقد تَ

. ثيابُك طاهرةٌ
لَغَ  ا وَ لوغ فــي قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (إِذَ ا الوُ أمَّ
مَّ  ، ثُ هُ قْ ِ لْريُ مْ فَ كُ دِ ـي إِنَــاءِ أَحَ لْبُ فـِ الكَ
بَ  ِ )، معنــاه: رشَ اتٍ رَّ ـبْعَ مَ هُ سَ لْ سِ لِيَغْ
كه. وقيل:  فِ لِسـانِه يف اإلناء فحرَّ بطَرَ
ل لِسـانَه يف املاء وغريه من  خِ دْ هو أن يُ
ب-  َ بَ أم مل يَرشْ ِ كه -رشَ لِّ مائع فيُحرِّ كُ

ه. قَ عَ فإن كان غري مائع يقال: لَ
لْب إن كان  والتَّطْهري من لُعاب الكَ
ل  سْ س ثيابــاً ونحـوه، يكون بغَ املُتنَجِّ
لِّ  ات، والعَرصْ بعد كُ الثوب ثالث مرَّ
ة، كام هــو احلال فــي التَّطْهري مـن  مرَّ
سـة، وإن كان املنتج من  املائعات النَّجِ
ه  ــب تَطْهريُ جَ لْب إنــاءٌ وَ لُعــاب الكَ
لامء  اتٍ عند مجهور العُ رَّ ـبْع مَ لِه سَ سْ بغَ

قهـاء أنَّ  قهــاء، ورو بعــضُ الفُ الفُ
ــالت جيـب أن تـكـون  سْ إحـد الغَ
اب؛ أخذاً من قول رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بالرتُّ
ورُ  -فيام يرويه أحــمد ومسلم-: (طَهُ
لْبُ أَنْ  لَــغَ فِيـهِ الكَ ا وَ مْ إِذَ كُ دِ ـاءِ أَحَ إِنَ
 ،( ابِ َ نَّ بِالرتُّ هُ اتٍ أُوالَ رَّ ـبْعَ مَ هُ سَ لَ سِ غْ يَ

 .( ابِ َ نَّ بِالرتُّ اهُ رَ ويف رواية: (أُخْ
ل  سْ وير احلنفيَّة أنَّ الواجب هو الغَ
ات؛ كام هو الشأن يف التطهري  رَّ ثالث مَ
بْـع  ل سَ سْ من باقــي النجاسات، والغَ
لْب إنَّام هو علــى  ات من لُعاب الكَ رَّ مَ

ب ال الوجوب. سبيل النَّدْ
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٣٢/٢)]

  

إِْلَحاُق اَخلْنِزيِر ِباْلَكْلِب

أبـو ) ٧٤٩ القـايض  لَ  ئـِ سُ السؤال: 
فْص عمـر القلشانـي عن قـول ابـن  حَ
احلاجـب: «وفـي إحلـاق اخلنزيـر بـه 
روايتان»؛ ما معنى رواية اإلحلاق؟ وهل 
ة، أو  طْلَق الغسل خاصَّ ق به فـي مُ لْحَ يُ
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ده  ده؟ فإن كان فيه ويف تعدُّ فيه ويف تَعدُّ
لْب إلـى  كِل؛ ألنَّ االنتهاء فـي الكَ فيُشْ
املنع،  لتشديد  ا  وإمَّ تَعبُّداً،  ا  إمَّ بْع  السَّ
وا.  ـُ هنُ أن  بعـد  انتهائهـم  لعـدم  ـا  وإمَّ
؛  واالنتهـاء فـي اخلنزير إن كان تعبُّـداً
لْب، فالتعبُّدات  قياساً عىل التعبُّد يف الكَ
ال يُقاس عليها، وإن كان لتشديد املنع 
فـي  ذلك  يوجـد  فلم  االنتهـاء،  لعدم 

اخلنزير.
الً أنَّ الرواية  اجلـواب: أن تعلـم أوَّ
بإحلاقـه به يف العدد ثابتـة، وهي رواية 
طَّان  ف عـن مالك، نقلها ابـن القَ طَرِّ مُ
طْلَق  وغريه، والروايــة بإحلاقـه فـي مُ
لِه  قْ مي بعـد نَ لَها اللّخْ قَ الغسـل ثابتـة نَ
ف، ووقع فــي آخر مسألةٍ  طَرِّ لرواية مُ
يدٍ أنَّ اخلنزير أشـدُّ من  من سـامع أيب زَ
ر  ـؤْ لْب، فأجــاز الوضـوء مـن سُ الكَ
ه من سؤر اخلنزير.  زْ لْب، ولــم جيُ الكَ
 بينهام، واحتجَّ  وَّ دٍ وسَ شْ فه ابن رُ وضعَّ
تَ  لِمْ بام يُوقَفُ عليه من كالمه. وإذا عَ

لَم أنَّ األشـياخ فــي توجيه  ذلك؛ فاعْ
بِقِني علـى التعليل  رواية اإلحلاق كاملُطْ
ة التنفـري، ومنهـم  باالستـقـذار وشـدَّ
هُ  َقَ ؛ فإنَّه قال ما حاصلــه: أَحلْ يُّ رِ املـازِ
؛ ألنَّه أغلظ فــي التحريم مــن  ةً به مرَّ
لْب، وأشـدُّ اسـتقذاراً، فكان أحقَّ  الكَ
ة  لْب. ونفاه مرَّ بتكرير الغسـل من الكَ
ع  مَ أخر؛ ألنَّ سـائر النجاسات املُجْ
ع باشرتاط عددٍ فيها،  ْ د الرشَّ رِ عليها مل يَ
ىل، وقياسه  فعدم اشرتاطها يف اخلنزير أَوْ
لْب ال يصحُّ إالَّ بعد اشرتاكهام  عىل الكَ
لَّة احلكم، ولـم يقم الدليل عىل  فـي عِ
اشرتاكهام يف ذلك، انتهى. ويف توجيهه 
الرواية الثانية إشارةٌ إىل ما ذكره السائل 
ل، ترصيحٌ باجلــواب  يف توجيهه األَوَّ
الم  يَ عند ابن عبـد السَّ وِ عنه. وقــد قَ
ك الرواية الثانية؛ فقال مستشـكالً  رَ دْ مَ
للرواية األُوىلَ ما حاصله: ألنَّ اإلحلاق 
إنَّام يصحُّ علــى بحثٍ فيـه إذا قلنا إنَّه 
لَّل، وإالَّ فــال قيــاس فـي  عَ حكــمٌ مُ

األحكام التعبديَّة.
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ال يُقال: نختار القـول بالتعليل ثمَّ 
لَّة يف األصل هي االستقذار  عي أنَّ العِ ندَّ
ال النجاسة، وحينئــذٍ يصحُّ القيــاس 
ريُّ  ويندفع ما أورده الشيخ اإلمام املازِ
ع عليها، إذ  مَ من النقض بنجاسـة املُجْ
طْلَق النجاسة ال مدخل له يف التعليل،  مُ
دَ فـي  جِ وإنَّام املعترب االستقذار، وقد وُ
؛  لْب أو أشدَّ اخلنزير كوجوده فــي الكَ
ألنَّا نقول: لو كان املعترب فــي األصل 
د ولـم يُطْرح؛  د االستقذار الطَّــرَ جمرَّ
ألنَّا نجد من أنواع اخلَشاش مــا هــو 
لْب، ومع ذلك  أقذر مـن اخلنزير والكَ
مل يوجـد احلكم، فدلَّ عىل بُطْالن كون 

د االستقذار. رَّ لَّة جمُ العِ
 هذا بسـط ما أشار إليه، وهو كالم 
ح  جيِّـد، ويمكن فيه البحث. وقد رصَّ
عْف رواية اإلحلاق،  دٍ أيضاً بضَ شْ ابن رُ
لْب  ـنِداً دعواه إىل أنَّ احلكم يف الكَ سْ مُ
تعبُّد فال يقاس، وهو مبنيُّ عىل طريقة 
ــيِّ من كون ظاهـر املذهب فـي  الباجِ
املسألة التعبُّد، وهو الذي ذكر أبو بكر 

ا علــى  ر فــي (إرشافه). وأمَّ ابن املُنْذِ
طريقــة ابن بشري مـن كــون مشهور 
املذهب التعليل باالستقذار؛ فالقياس 
 . ـلَّم البحـث عىل ما مرَّ يمكن، وال يُسَ

واهللا أعلم، وبه التوفيق.
ا  اغ: أمَّ وأجـاب سـيدي أمحد بـن زَ
لْب؛ فقــال  مسـألة إحلاق اخلنزير بالكَ
عياض فــي (اإلكامل): وقـد اختُلِف 
يف غسـل اإلناء من سـؤر اخلنزير، هل 
لْب لنجاسته -وهـو  يُقاس علــى الكَ
مذهــب أبــي حنيفة، وأحـد قـولـي 
لِه األنجاس  ره وأكْ الشافعي-، أو لتقذُّ
ل؛  سَ غْ -وهو أحد قولـي مالك- وال يُ
تَنى، فال توجد  قْ ل وال يُ ألنَّه ال يُسـتعمَ
لْب من أذ الناس -وهو  لَّة الكَ فيـه عِ

أحد قويل مالك-. انتهى. 
فظاهـره أنَّ اإلحلاق وإن كان، فإنَّام 
ـل ال يف العدد معه؛  سْ طْلَق الغَ هو يف مُ
لَّة. فإن  دَّ فيه مـن العِ ألنَّ اإلحلـاق ال بُ
لَّة، وإن قلنا  بْع فال عِ قلنا بالتعبُّد يف السَّ
بالتعليـل بام ذكر ابـن احلاجب فيه من 
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العِلـل، ليس منها يشءٌ يف اخلنزير، فال 
إحلاق كام أرشتم إليه، واهللا أعلم.

وأجاب أبو عيل سيدي منصور بن 
علـي بن عثمـان: املراد اإلحلـاق فـي 
اجلميع، واستشكاهلم حســن. ولعـلَّ 
تأويل ذلك فـي األصل االستقذار أو 
النجاســة، واخلنزيـر فـي ذلـك مثـل 
لْب أو قريب منه، فجـر مـجراه  الكَ
فــي اجلميع. واملسألة مـن أصلها كام 
عرفـت، ومالك رمحه اهللا قد أشـار إىل 
لُّها، وما  ا تعبُّد كُ مـا فيها. والتحقيق أهنَّ
جيـري يف القياس والنظر فيها فغري بنيِّ 

واهللا أعلم.
[املعيار املعرب للونرشييس 
 [(١٠٧/١-١٠٩)

  

الشـيـخ ) ٧٥٠ فـضـيـلـة  السـؤال: 
-أكرمك اهللا-: هل يصحُّ قياس اخلنزير 

لْب يف الولوغ؟ عىل الكَ
لْب فـي اإلناء لَغ الكَ اجلواب: إذا وَ

ات إِحـداهـنَّ  سـل سبـع مـرَّ غْ فإنَّــه يُ
اب، كام ثبت به احلديث عن النبيِّ  بالرتُّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قاس بعـض الفقهاء اخلنزير 
لْب. لكن هـذا القياس غري  علــى الكَ
ث اهللا عنه  صحيـح؛ ألنَّ اخلنزيـر حتـدَّ
يف القرآن الكريـم وهو معروف، ومع 

لْب. ه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالكَ قْ لْحِ ذلك مل يُ
ــدَ سببه فــي عهـد  جِ لُّ يشءٍ وُ وكُ
م فيه بيشء، فإنَّه  كَ الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ومل حيُ
الف ما  ـم فيه بيشء خيُ كَ ال يصحُّ أن حيُ

كان عليه يف عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
وعىل هذا؛ فاخلنزير نجاسته كغريها 
لَـغ يف اإلناء ال  مـن النجاسـات، إذا وَ

ات. بْع مرَّ لْه سَ سِ نَغْ
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٢)]

  

التََّعاُمُل َمَع َمْن َمسَّ َكْلبًا َأْو ِخْنِزيرًا

البُ ) ٧٥١ الكـِ ـرُ  نْـتَشِ تَ السؤال: 
البـالد  هـذه  فـي  بكـثرة  واخلـنازيـر 
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لَّ إنسانٍ  دٌ بأنَّ كُ األوروبيِّة، وإنَّني متأكِّ
يفعـلُ  فامذا  نْزيراً،  خِ أو  باً  لْ كَ سَّ  مَ قد 
مـن  االحـرتازُ  يُمكِنُنـا  ال  إذ  ؟  املسلمُ
وأيدهيم  ثياهبم  أنَّ  مع  الناس،  معاملة 

. ةٌ سَ نَجِ
اجلواب: الكـالب واخلنازيـر هـي 
س املخلوقات، ويف احلديث  مــن أَنْجَ
مْ  كُ دِ اءِ أَحَ ورُ إِنَ أنَّ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (طُهُ
ـبْعَ  هُ سَ ـلَ غْسِ لْـبُ أَنْ يَ لَـغَ فِيـهِ الكَ ا وَ إِذَ
 : )، وفـي لفـظٍ ابِ َ نَّ بِالرتُّ هُ الَ اتٍ أُوْ رَّ مَ
لَغ يف إناءٍ أو يف ماءٍ  )، فـإذا وَ نَّ راهُ (أُخْ
ر  فَّ عَ ل اإلناء، ويُ سَ غْ ، ويُ ْراق املاءُ فإنَّه هيُ
لْب  اب، وهذا يعني أنَّ لُعاب الكَ بالرتُّ
لْب  لَغ فيه الكَ ، وأنَّ اإلنـاء إذا وَ سٌ نَجِ
ساً، وأيضاً  ، واملاء يكون نَجِ سٌ فهو نَجِ
ــى، فهـو  لَ اخلنزير نجاسته من باب أَوْ

لْب. ةً من الكَ أغلظُ نَجاسَ
لكنَّ اليشءَ اجلافَّ الذي ليست فيه 
لْب أو اخلنزيـر  طوبــةٌ من لُعاب الكَ رُ
س اإلنسان إذا ملسها، فإذا ملس  تَنَجَّ ال يَ

لْد  ، أو ملس جِ لْب وهو يابسٌ ر الكَ ـعْ شَ
، فهذا يشءٌ غـري  اخلنزيـر وهــو يابسٌ
الت التي ختـرج  اللُّعاب، وغـري الفَضَ
الت، وعىل  منهام، فالكالم علـى الفَضَ
لـوغ هـذه  ـه، ووُ لوغِ عابِه، وعلــى وُ لُ
رها،  ؤْ احليوانات يف األواين، وعلـى سُ
ة، وجـاءت  رَ ذِ ة والقَ سَ هذه هــي النَّجِ
ل،  سَ ـا تُغْ ْراق، وبأهنَّ ـا هتُ الرشيعـة بأهنَّ

نْظيفاً هلا.  اب؛ تَ لَك بالرتُّ ا تُدْ وبأهنَّ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٢/٣-٣٣٣)

  

َها َوَكْيِفيَُّة  اْقِتَناُء الِكَالِب َوَمسُّ
َتْطِهِري اآلِنَيِة ِمْنَها

ن مع بعض ) ٧٥٢ كُ السؤال: أنا أسْ
عندهـم  ويوجد  منزهلم،  فـي  أقاربـي 
وكثرياً  منزهلم،  حلراسة  املنزل  يف  لْبٌ  كَ
ه  مَ سْ لون جِ غْسِ سونه بأيدهيم، ويَ لْمَ ما يَ
الكِالب  استعاملُ  جيوزُ  فهل  بأيدهيم؛ 
ملثل هذا الغرض يف املنزل فقط؟ وهل 
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أم  الوضوء  ة  صحَّ عىل  باليد  ملسه  ؤثِّر  يُ
كمُ استعامل اآلنية  يعترب ناقضاً؟ وما حُ

ابَه فيها؟ ه ورشَ لْعَق طعامَ التي قد يَ
اجلواب: استعاملُ أو اقتناءُ الكِالب 
ص به الشــارع،  خَّ ال جيــوز إالَّ فيام رَ
ـص  خَّ الم رَ الة والسَّ والنبيُّ عليـه الصَّ

يف ذلك يف ثالثة أمور:
ـها من  سُ ْرُ لْـب املاشـية حيَ ل: كَ األوَّ

ئاب. باع والذِّ السِّ
ـه من  سُ ْرُ ع حيُ رْ لْـب الـزَّ الثانــي: كَ

املوايش واألغنام وغريها.
يْــد ينتفـع بـه  لْــب الصَّ الثالث: كَ

ائِد. الصَّ
ـص  هذه احلاالت الثالث التي رخَّ
لْب، ومــا  النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فيهــا باقتناء الكَ

اها فإنَّه ال جيوز.  دَ عَ
وعـىل هذا؛ فاملنـزل الذي يكون يف 
ذ  تَّخَ وسط البلد ال حاجــة إلــى أن يُ
لْب  لْب حلراسته؛ فيكون اقتناء الكَ الكَ
ماً  رَّ هلـذا الغرض يف مثل هذا احلـال حمُ

نْتَقِـص من أجور أصحابه  ال جيوز، ويَ
لَّ يوم قرياطاً أو قرياطني، فعليهم أن  كُ

تَنوه. قْ لْب، وأالَّ يَ دوا هذا الكَ طْرُ يَ
ـا لو كان هـذا البيت يف مكانٍ يف   أمَّ
، فإنَّه جيوز  البَــرِّ خالٍ ليس حوله أحدٌ
ــة البيت ومــن فيـه،  راسَ تَنَى حلِ قْ أن يُ
ة أهله أبلغ فــي احلفـاظ مـن  راسَ وحِ

ث. ة املوايش واحلَرْ راسَ حِ
ه  سُّ لْب: فإن كان مَ سُّ هذا الكَ ا مَ وأمَّ
س اليد، وإن  نَجِّ طوبـةٍ فإنَّـه ال يُ دون رُ
ـسُّ  مَ طوبـة؛ أي: حـيث يَ ه بِرُ سُّ كان مَ
ه أو  دُ ، أو يَ بٌ طـِ ه وهو رَ رَ اإلنسـانُ ظَهْ
بُ  طِبَــة، فـإنَّ هـذا يُوجِ ـدُ املـاسِّ رَ يَ
نْجيس اليد علــى رأي كثريٍ من أهل  تَ
ل اليد  سْ ـلُها؛ أي: غَ سْ لْم، وجيب غَ العِ

اب. اتٍ إحداها بالرتُّ رَّ بْعَ مَ ه سَ دَ بَعْ
طَـى فيهـا  عْ ـا األوانــي التـي يُ وأمَّ
لَــغ فــي  اب: فإنَّه إذا وَ الطعام والرشَّ
ـلَ اإلناءُ  سِ بَ منه-، غُ ِ اإلناء -أي: رشَ
اب، كام ثبت  ، إحداها بالرتُّ اتٍ رَّ بْعَ مَ سَ
ذلك فــي الصحيحني وغريهــام مـن 
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حديث أبـي هريــرة عـن النبيِّ عليـه 
اءِ  ورُ إِنَ ـالم أنَّه قال: (طُهُ الة والسَّ الصَّ
هُ  ـلَ غْسِ لْبُ أَنْ يَ لَغَ فِيهِ الكَ ا وَ ـمْ إِذَ كُ دِ أَحَ

.( ابِ َ نَّ بِالرتُّ اتٍ أُوالَهُ رَّ بْعَ مَ سَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٢٩٣/٣- ٢٩٤)

  
ْرُب ِفي آِنَيٍة َتْأُكُل  اَألْكُل َوالشُّ

َوَتْشَرُب ِفيَها الِكَالُب 

كمُ األَكْل أو ) ٧٥٣ السؤال: مـا حُ
بُ فيهـا  َ ـلُ وتَرشْ أْكُ ب فـي آنيـةٍ تَ ْ الرشُّ
يلـزمنـا  ومـاذا  ؟  لْمٍ عِ بـدون  بُ  الكِالَ

الستعامل آنيةِ الكِالب؟
: فـي األواين النظيفة  الً اجلواب: أوَّ
نًى عـن استعامل  رة غِ واألوانـي الطَّاهِ
أْكُل منها الكِالب، أو  األوانــي التي تَ
تشـرب منهــا الكِـالب؛ فعليكـم أن 
لـوا إلــى األوانـي الطيِّبـة النزهية  دِ تَعْ
ا لــو دعت احلاجـة إلـى  النظيفـة، أمَّ
لْب، أو أَكَل  لَغ فيه الكَ اسـتعامل إناءٍ وَ

غَ  لَ نا إذا وَ رَ لْب؛ فإنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَمَ فيه الكَ
ات  رَّ بْع مَ ـلَه سَ سِ لْب يف اإلناء أن نَغْ الكَ
اب، فيجـب عليكم إذا  ـنَّ بالرتُّ داهُ إحْ
أردتم أن تسـتعملوا إناءً من األوانــي 
ب منهـا الكِالب؛  َ ــل أو تَرشْ أْكُ التي تَ
ات، وأن  رَّ بْع مَ ـلوها سَ سِ عليكم أن تَغْ
ـروهــا بالتُّـراب، ثــمَّ بعـد ذلك  تُعفِّ

تستعملونه.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(٥٣٤) - (املوقع)]

  

ْيِد ِة َكْلِب الصَّ َأَثُر َعضَّ

كمُ فـي مكان ) ٧٥٤ السؤال: ما احلُ
ه  مِ يْد بفَ لْب الصَّ ه كَ كُ سِ مْ ة الذي يُ العَضَّ
بْع  لُه سَ سْ ه؛ هل جيبُ غَ من الذي يَصيدُ
نْطَبِقُ  يَ ال  أم  اب،  بالرتُّ نَّ  داهُ إحْ ات  رَّ مَ
أْكُل  يَ التي  اآلنية  علـى  إالَّ  كمُ  احلُ هذا 

لْبُ فقط؟ ب فيها الكَ َ ويَرشْ
يْد يُعفَى عــن  اجلـواب: كلبُ الصَّ
يْد، ألنَّ اهللا تعالـى  ته فـي الصَّ أثر عضَّ
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قـــال: ﴿  يي جئ حئ خئ  مئ 
هئ جب حب﴾ [املائــدة: ٤]، وكـذلــك 
بَكَ  ـلْتَ كِالَ سَ ا أَرْ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (إِذَ
 ،( لْ كُ يْه، فَ لَ مَ اهللاِ عَ تَ اسْ رْ كَ ذَ ، وَ ةَ لَّمَ املُعَ
ات  رَّ بْع مَ ل سَ سْ ل، إنَّام الغَ سْ ومل يأمر بالغَ
ْتصُّ باإلناء إذا أَكَل  اب خيَ نَّ بالرتُّ إحداهُ

يدٍ أو غريه. لْب صَ منه، سواء كان كَ
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(١٢٤٣- ١٢٤٤) - (املوقع)]

  

ْبِخ ُوُقوُع َفْأَرٍة ِفي َماٍء اْسُتْخِدَم ِفي الطَّ

وتَبنيَّ ) ٧٥٥ طعاماً  بَخَ  طَ السؤال: 
ذَ منه لِطَبْخِ  بعد ذلك أنَّ املاء الذي أُخِ
وال  وماتت،  ةٌ  فأْرَ فيه  عَ  قَ وَ قد  الطَّعام 
ه،  دَ ها قبل الطَّبْخ أم بَعْ قوعُ لَم أكان وُ عْ يُ

؟ كمُ فام احلُ
: إنْ كان املاءُ أكثر من  الً اجلواب: أوَّ
)، ومل يتغيَّـر  (١) تقريباً نَكاتٍ رشْ تَ لَّتَني (عَ قُ
لَّتَـني فقد  ، وإن كان دون قُ فهـو طاهـرٌ
. ف أهل األردن تعادل عرشين لرتاً رْ (١)  التنكة يف عُ

نظَر؛ فـإن أمكن أن  سـاً، ثـمُّ يُ صار نَجِ
ذ املاءِ  تْ بعد أَخْ قَعَ أْرة قــد وَ تكون الفَ
قَعَت  للطَّبْـخ، ويمكـن أن تكـون قد وَ
قبـل ذلـك، نحكـم بـأنَّ املـاء عندمـا 
ذَ منه للطَّبْخ كان طاهراً، وأنَّ وقوع  أُخِ
كِن  مْ ذِ املاء، وإن مل يُ ة كان بعد أَخْ أْرَ الفَ
نا بأنَّه  مْ كَ ذ املاء حَ ة بعد أَخْ أْرَ قـوع الفَ وُ
بِخَ  ، وأنَّ الطَّعــام الــذي طُ سٌ ماءٌ نَجِ
ل، ولذا علـى السائل  كَ ؤْ سٌ فال يُ تَنَجِّ مُ
ل وقــوع  تَمَ ْ فَ متــى حيُ رِ أن جيتهد ليعْ

ة يف املاء. أْرَ الفَ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن» - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٩٤)]

  
ُوُقوُع الَفْأِر ِفي املَاِء َوَتَمعُُّط َشْعِرِه ِفيِه

٧٥٦ ( ، ريـجٌ فيـه ماءٌ هْ السؤال: صِ
عَتْ  قَ ةٌ أو أكثرُ من ذلك، وَ واملاءُ فيه قامَ
فهل  املاء؛  يف  ها  رُ عْ شَ طَ  عَّ ومتَ أْرةٌ  فَ فيه 
يكون  وهل  ال؟  أم  املاءِ  استعاملُ  جيوزُ 
حُ  زْ سـاً؟ وال يمكن نَ املاءُ طاهـراً أم نَجِ

 . ريجِ هْ الصِّ
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 اجلـواب: ال جيـوزُ اسـتعاملُ يشءٍ 
، وتطهريُ  َعُ ـه أَمجْ حُ من مائـه، وجيبُ نَزْ
ـلَ إليها املاءُ املنْزوح،  صَ حافَّاته التي وَ

واهللا أعلم. 
[فتاو ابن الصالح (ص٢٢٤)]

  

اَخلْبُز ِبَماٍء َوَقَع ِفيِه َفْأٌر َميٌِّت

السؤال: أثناء قيامي بعمليَّة ) ٧٥٧
بْز العـيش تبنيَّ لـي أنَّ بوعـاء املـاء  خَ
يِّتاً، وقد استعملت هذا املاء يف  ـأَراً مَ فَ
هبذه  بْـز  اخلُ يُعتـرب  فهـل  العيش؛  بْزِ  خَ
الالً؟ حَ أو  تناولُه،  مُ  رُ حيَ ساً  نَجِ احلالة 

ت  رَ ، وقد طَهَّ رةٌ طَهِّ اجلواب: النَّار مُ
. ةٍ ما كان من نَجاسَ

[فتاو الشيخ حممد أبو زهرة (ص١٧٣)]

  
كُّ يف املْوِضِع الذي ماَتْت فيه الَفْأَرُة الشَّ

قيق يف ُجبِّ الدَّ

فـي ) ٧٥٨ عَـتْ  قَ وَ ـأْرةٌ  فَ السؤال: 

 ، قيقُ الدَّ منه  جَ  رِ أُخْ مَّ  ثُ فيه،  فَامتت  بٍّ  جُ
ر ماتت فـي  قيق ال يُدْ ت يف الدَّ رجَ فخَ
وقد  لِه،  فَ أَسْ أو  طِه  سْ وَ أو  بِّ  اجلُ أعلـى 

 . ه يف بعضٍ قيقُ بعضُ اختلَطَ الدَّ
 بِط؛ فال أر اجلواب: إن كان ال يَضْ

ه. كَل حلمُ ؤْ م ما ال يُ ل؛ يُطْعَ أن يُؤكَ
[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (٣٣٧/٢)]

  
َفْأَرٌة َوَقَعْت ِفي َزيٍت ُثمَّ 
َخَرَجْت ِمْنُه َحيًَّة

يتٍ ) ٧٥٩ قَعَت يف زَ السؤال: فأرةٌ وَ
ة  رَّ ، أو جَ يَّةً ت منه حَ رجَ ؛ فخَ ةً لَّ ال يكون قُ
، أو مخسة  أو غريه، أو فـي عرشة أرطالٍ

 . أرطالٍ
ـه إن  سَ نَجِّ اجلواب: أرجــو أن ال تُ

شاء اهللا.
[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح 
[(٣٣٦/٢-٣٣٧)
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َمْوُت َفْأَرٍة ِفي َمْخَزِن َزْيُتوٍن

عن ) ٧٦٠ ة  فَ رَ عَ ابنُ  ئِلَ  سُ السؤال: 
 . يِّتةٌ مَ ةٌ  أْرَ فَ فيـه  ت  دَ جِ وُ تونٍ  يْ زَ ي(١)  رْ هُ
لُّه ال يقبل التَّطْهري. سٌ كٌ فأجاب: بأنَّه نَجِ

م  اجلواب: قلت: هذه مثل مـا تقـدَّ
طْمورةً  بيِّ فيمن ترك مَ عْ عن أحكام الشَّ
مفتوحةً فوقع فيهـا خنزيرٌ فامت فيها، 
سـلمٍ وال  يْعُ طعامها من مُ أنَّه ال جيوز بَ
ـعُ بـه،  نْتفَ عُ وال يُ ــزرَ ، وال يُ نرصانــيٍّ
نتفَع  غيَّـبُ عـن النَّصارِّ حتَّـى ال يُ ويُ
 ،بـه. قيـل: وهـو إغـراقٌ مـن الفتو
رَّ  ، وقد مَ ـدٍ يْ وخمالفـةٌ لفتـو ابن أيب زَ

. لُّه، فراجعه قريباً ذلك كُ
[املعيار املعرب للونرشييس (١٨/١)]

  
ُوُقوُع الَفْأَرِة ِفي َصاُبوٍن

ر [عن] ) ٧٦١ فَ عْ ئِلَ أبو جَ السؤال: سُ
عَتْ فـي صابـونٍ ال سائـلٍ وال  قَ فأْرةٍ وَ
لْطان. تاج  عُ فيه طعامُ السُّ ي: بيت كبري جيُمَ رْ (١)  اهلُ

العروس (٣٠٠/٤٠).

الصابـون؟  بذلك  لُ  غْسَ يُ هـل   ، جامـدٍ
تْ  حَ مود طُرِ فقال: إن كان يميل إىل اجلُ
مَّ  لَ به، ثُ سِ الل غُ ا، وإىل االنْحِ هلَ وْ وما حَ

. رُ الثوبُ طَهَّ يُ
ـامءِ  اغة من إِحْ ئِلَ عامَّ يفعله الصَّ وسُ
مَّ تُطْفَى باملاءِ  ة بالنَّار، ثُ ضَّ بِ والفِ هَ الذَّ
لَتْ بعد ذلك  سِ رُ إذا غُ ؛ هل تَطْهُ سِ النَّجِ

؟ رٍ بامءٍ طاهِ
ـران عـن  مْ ئِـلَ أبــو عِ اجلواب: سُ
ر  طْهُ ألْتَ عنه فأجاب بأنَّه يَ مثـل مـا سَ
. وخالفه ابن أبــي  رٍ لَ بامءٍ طاهِ سِ إذا غُ
سٍ  ـنُ بامءٍ نَجِ جَ عْ رِ يُ ـدٍ فقال يف اآلجُ يْ زَ
 ، سٍ ، أو اخلاتَم تُطْفَى بامءٍ نَجِ طْبَخُ ثُـمَّ يُ
، والبِسُ  وقال: النَّجاسةُ فيــه قائمــةٌ

ة. لٌ النَّجاسَ اخلاتَم حامِ
رِ  ا مسـألةُ اآلجُ : أمَّ ـيُّ لـِ زُ ْ  وقال الربُ
سٍ  تَنَجِّ خَ بمُ بـِ فهـي خمالفةٌ ملسـألة ما طُ
، والصحيح طهارتُـه، وقيل:  لٍ أو بَــوْ
ـار  ل بــأنَّ النـَّ ــوْ وافِقٌ للقَ ، ومُ مكروهٌ
ـر النجاسة،  والشمس واهلـواء ال تُطهِّ
ماد املَيْتةِ ونحوها.  وهو املشهور فـي رَ
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ـر  والصحيح فيهـا الطَّهارة هبام. وتَطْهُ
بعد ذلك باملاء، وجيري علــى مسألـة 

. سٍ اجلافِّ إذا بُلَّ بامءٍ نَجِ
ا مسألة اخلاتَم، فقــال شيخنـا   وأمَّ
فَة فـي نحوهـا، وهـو  رَ اإلمام ابــن عَ
 : سِ يَ فــي املــاء النَّجِ كِّني إذا طُفِ السِّ
ا ال تقبـل املاء وال يدخل  الصـواب أهنَّ
يِّـجُ احلـرارة التـي  فيهـا؛ ألنَّ املــاء هيُ
حصلت بالنار فـي داخل احلديد، فإذا 
انفصلت فال يقبــل احلديـد بعد ذلك 
لُه؛ لكونــه جـامداً مـرتاصَّ  شيئاً يُداخِ
األجــزاء، فال يكـون حينئذٍ فيـه مـاء 
. وهذا علـى مذهب الطبائعيِّني  سٌ نَجِ
ا عىل  ون والظهور. وأمَّ مُ ومن يقول بالكُ
مذهب األشـاعرة فليس هنـاك إالَّ أنَّ 
اهللا تعـاىل أزال حرارة النـار باملاء عادةً 
أجراهـا اهللا تعاىل، ال طبيعةً فيها، فهي 
رٌ زائدٌ علـى  دْ علــى هذا ليس هناك قَ
الواقع من انفصال احلرارة عن احلديد 

اه. بمداخلة املاء إيَّ
قـال: ونزلـت مسألةٌ سألتٌ عنهـا 

عَ وفيـه  مْ لَعَ الشَّ شيوخنـا؛ وهـي: إذا بَ
ج، فكان  رَ مَّ إنَّـه ألقاه من املَخْ ، ثُ بٌ هَ ذَ
ينـيُّ يقـول  ِ ربْ الشـيخ أبـو القاسـم الغُ
ـواة  كالنـَّ ؛  ةً ـرَ طاهِ وتكــون  ـلِها  سْ بغَ
اة إذا ألقاهـا بعـد أن ابتلعهـا  ـصَ واحلـَ
فَة  رَ ، وخالفـه اإلمام ابـن عَ صحيحـةً
ع؛ ألنَّه  ـمْ ـةُ الشَّ وقال: الصواب نَجاسَ
بعـضُ  وبداخلــه  باحلــرارة  تَميَّـع  يَ
ــس  أجــزاء مــا فــي البطـن، فيتنجَّ

باطنه بظاهره، واهللا أعلم.
[املعيار املعرب للونرشييس (٨/١- ٩)]

  
َأْكُل ُجْبِن اَحللُّوِم إذا ُوِجَد ِبه َفْأٌر َميٌِّت

لُّوم]، ) ٧٦٢ بْن [حَ (١) جُ ةُ لْعَ السؤال: زَ
بْنِ  لُ اجلُ ؛ فهل جيوزُ أَكْ يِّتٌ أْرٌ مَ د هبا فَ جِ وُ
لِه، أم ال؛ لرسيان النجاسة فيه؟ سْ بعد غَ

نا وقوعــه بعــد  لِمْ اجلـواب: إن عَ
ل،  ل ويُؤكَ سَ غْ لُّوماً، فإنَّه يُ ورته حَ ريْ صَ
ار له بطن كبري  خَّ ة، وهي إناء من الفَ رَّ ة: اجلَ عَ لْ (١)  الزَّ
فَظ فيه السوائل أو احلُبوب. معجم  وتان، حتُ رْ وعُ

اللغة العربية املعارصة (٩٩١/٢).
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، ولــو  لْ وإن كان قبـل ذلك لــم يُؤكَ
نا يف وقت وقوعه،  كْ ـكَ ـل، وإنْ شَ سِ غُ
ح الطَّعام  ل؛ إذ ال يُطْرَ ل ويُؤكَ سَ غْ فإنَّه يُ

، واهللا أعلم.  كِّ بالشَّ
ة (٢٨/١)] [الفتاو األجهوريَّ

  

ُس ِبَبْعِر الِفْئراِن الَقْمُح املَُتَنجِّ

ـيَ ) ٧٦٣ قِ بَ ـحٍ  مْ قَ قليـلُ  السؤال: 
أْر،  ي، وعمومُ االبتالء بالفَ رْ لِ هُ فْ يف سُ
فـي  سيَّام  ال  ى،  ْفَ خيَ ال  ممَّا  أْر  الفَ رِ  وببَعْ
مُ  كَ راء، خصوصاً أسفلها؛ فهل حيُ األَهْ
 ، كِرَ ح بناءً عىل ما ذُ بنجاسة ذلك القَمْ
مَ  ـكـِ أو بنـاءً علـى األصـل؟ فـإنَّ حُ
بْز  ـم بنجاسـة اخلُ كَ بنجاسته؛ فهـل حيُ
بْزُ  بِزَ فيه خُ ن الذي خُ رْ بِز يف الفُ الذي خُ

ح؟ هذا القَمْ
تنـا   اجلواب: قــد أفتــى بعضُ أئمَّ
بأنَّه ال جيب عىل آكِلِ ما اشـتبهت عليه 
ـها  لُ وْ ر املعلوم بَ ةُ بالبَقَ يسَ داس املَدِ األَكْ
ل ذلك، وهذا مثل ذلك، ونحن  سْ فيها غَ

ريينَ اهللا تعاىل.  تَخِ سْ نختار ذلك مُ
تَعنيَّ من  ثـمَّ هذا خمصـوصٌ بـام مل يَ
لَ  بِّ معلومـاً فيه أنَّه قد مـاسَّ البَوْ احلـَ
ا ما  ةِ من أحد اجلانبـني، أمَّ طوبَ مـع الرُّ
لِمَ فيه ذلك، فواجبٌ تطهريه،  تَعنيَّ وعُ

واهللا أعلم. 
[فتاو ابن الصالح (ص٢٢٣)]

  

ُوُجوُد َبْعِر الَفْأِر ِفي اُخلْبِز

ت ) ٧٦٤ دَ جِ ة وُ أْرَ رُ الفَ عْ السؤال: بَ
بْز؟ ، هل يُؤكَل اخلُ الل اخلبْزِ يف خِ

تِه  البَ رُ عىل صَ اجلواب: إن كان البَعْ
 ل، وإالَّ ال. كذا يف (فتاو يُرمَى ويُؤكَ

قايض خان) يف باب (األنجاس) 
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٢)]

   

َبْعُر الَفْأِر إذا ُطِحَن َمَع اِحلْنَطِة

نَت ) ٧٦٥ طُحِ ة  الفأْرَ رُ  عْ بَ السؤال: 
قيق؟ نْطَة؛ هل يُؤكَل الدَّ يف احلِ
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اجلواب: نعـم؛ إالَّ أن يكون كثرياً، 
ـم وغـريه.  ه بتغـيري الطَّعْ فيظهـر أثَــرُ
كـذا فــي (فتاو قايض خان) (باب 

األنجاس). 
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٤)]

  

اَحلدُّ اَملْطُلوُب ِلْلُحْكِم ِبَطَهاَرِة 
ِمَياِه اَملَجاِري املَُعاَلَجِة

نسبـةِ ) ٧٦٦ ـدودُ  حُ مـا  السـؤال: 
املطلـوبـة  املَـجـاري  مـيـاه  ـيـة   قِ ـنـْ تَ

لالستخدام؟
ميـاه  ملعاجلـة  الصناعيَّـة  املراحـل 
ـوقُ  فُ وتَ د  تتعدَّ قد  ـيَّة  الصحِّ املجاري 
الصالحيَّـة  د  رَّ جمُ مرحلة  تكاليفها  فـي 
د الطهـارة. وهنـا يبقى  رَّ ب أو جمُ ْ للرشُّ
السؤال الرشعيُّ وهو: أين نقف رشعاً 
بَةُ  فـي مراحل املعاجلة؟ أي ما هـي نِسْ
ـي بأنَّ  لْمِ التنقيـة املطلوبـة؟ وحسب عِ
يَّة،  طحِ ر أو اآلبار السَّ ر أو النَّهْ مياه البَحْ
ة  اكِدَ الرَّ َك  والربِ انات  اخلزَّ مياه  وحتَّى 

طاهـرةً  تعتـرب  لُّها  كُ ةٍ  نـَ سَ مـن  ألكثر 
وصاحلةً رشعـاً للوضـوء واالغتسال، 
ب  ْ للرشُّ صاحلـةٍ  غـري  فهي  ذلك  ومع 
أو  شوائب  علـى  حتتوي  أو  (البحر)، 
بٍ  ع)، ولكن بنِسَ ربَّام نجاسات (التِّـرَ
بَةٍ  نِسْ حتديدُ  جيبُ  إذن  وهنـا  متفاوتة. 
ةٍ للشوائب والنجاسـات، أو مـن  ئويَّ مِ
خالل معرفة مراحل معاجلة املجـاري 
حتديد املرحلة التي يعتـرب بعدهـا املاء 
 . ضوءِ واالغتسـال رشعـاً صالـحاً للوُ

راجياً تعليقكم حول هذه النقطة.
اجلواب: نسبـة التنقـيـة املطـلوبـة 
عـاً هي زوال  ْ لتطهري املـاء النَّجِس رشَ
وال أوصافِها من  ة منه، وزَ ِ النَّجاسَ نيْ عَ
، بأيِّ طريقٍ كان،  ـمٍ لونٍ ورائحةٍ وطَعْ
وال يتوقَّــف احلكــم بطهارتـه علـى 
وصوله إلــى درجةٍ مـن النقـاء جتعله 
م بطهارته  كَ صاحلاً للـرشب، بل إنَّه حيُ
بـزوال آثار النجاسـة فيه، ثـمَّ إنْ كان 
بِه، وإالَّ فــال  ْ ب أُذِنَ برشُ يَصلُحُ للرشُّ
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به؛ ملا فيه من الرضر، وليس  ْ يؤذن برشُ
ا  ة؛ فإهنَّ امَّ لنجاسته، مثله مثل املوادِّ السَّ
ممنوعٌ تناوهلــا مع طهارهتــا، وكذلك 
ا طاهــرة وال  كِرات اجلامدة؛ فإهنَّ املُسْ

جيوز تناوهلا.
وعلـى ذلــك؛ فـإنَّ نسبـة التنقيـة 
دَّ  بْلُغ املاءُ حَ ب هـي أن يَ ْ املطلوبة للرشُّ
ب  ْ الطَّهارة الرشعيَّة، والصالحيَّة للرشُّ

ـيا. صحِّ
وأخـرياً؛ فإنَّ اللَّجنة تر أنَّ تطهري 
ميــاه املجــاري ممكنٌ رشعـاً بإخراج 
؛  ةً دَ َسَّ ِ النَّجاسـات منه إن كانت جمُ نيْ عَ
كأعضاء احليوانــات امليِّـتـة مثـالً، ثمَّ 
بإزالـة أوصـاف النجـاسـات -وهـي 
اللون والرائحة والطعم- بأيِّ وسـيلةٍ 
كِمَ  بْقَ للنَّجاسـة أثرٌ حُ ، فإذا مل يَ تاحـةٍ مُ
بطهـارة هذه امليـاه؛ سـواء أصبحـت 
يَّة أم  ب من الناحية الصحِّ ْ صاحلةً للرشُّ
به  ْ ب أُذِنَ برشُ ْ لُـحَ للـرشُّ ال، ثـمَّ إن صَ

وإالَّ فال. 
إالَّ أنَّ اهليئـة تنصح باسـتعامل املياه 

م فـي أمور  رة علــى الوجه املتقدِّ املطهَّ
الزراعـة، وسقاية احليوانـات، وأمور 
ب  ْ الصناعــة، وغــري ذلك، دون رشُ
اإلنسان، مهام بلغــت هذه املياه مــن 
قـاء والطَّـهـارة؛ وذلـك مـراعـاةً  النـَّ
بُهات.  ة، وبُعداً عن الشُّ للمشاعر العامَّ

واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٨/٢)]

  

ى  اَألْكُل ِمْن ِثَماِر النََّباِت الَِّذي َيَتَغذَّ

يِّ حِّ ْرِف الصِّ َعَلى ِمَياِه الصَّ

ران ) ٧٦٧ نَجْ يف  أعملُ  السؤال: 
نيٍّ  كَ سَ ع  مَّ جمُ ذات  حكوميَّة  إدارةٍ  يف 
كبري جدا، ومن رضوراته وجـود آبار 
يِّ -أكرمكم اهللا- وينمو  حِّ ف الصَّ ْ للرصَّ
أشجار  بعضُ  اآلبار  هذه  وافِّ  حَ عىل 
ر، وأر البعـض يتنـاول  النَّخيل املُثْمِ
والبعض  النَّخيل،  تلك  ثامر  من  شيئاً 
أنَّ  ة  جَّ بحُ لِها؛  أَكْ عن  تَنْكِفُ  سْ يَ اآلخر 
ـالت  وفَضَ مـاء  علـى    يتَغَذَّ النَّخيل 
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ي. حِّ ف الصِّ ْ الرصَّ
لُ ثِامر النَّباتات  سؤايل: هل جيوزُ أَكْ
ةً  َ قتَرصِ ومُ دائمةً  تغذيـةً    تتغـذَّ التي 
ف  ْ الرصَّ هو  واحدٍ  ذائيٍّ  غِ مصدرٍ  عىل 
ـالت  فَضَ مـن  ـه  تْبَعُ يَ ومـا  ـي  ـحِّ الصِّ
قياساً  ؛  جيوزُ ال  ذلك  أنَّ  أم  اإلنسان، 
التي  احليوانـات  مـن  لَة  اجلالَّ [علـى] 
وطٍ رشعيَّةٍ  لُ إالَّ بعد تطبيق رشُ كَ ال تُؤْ
الت  فَضَ لتناول  قابلةٌ  ا  أهنَّ طاملا  ها  قِّ بحَ

اإلنسان؟
اجلواب: إذا مل يظهر أثر النجاسات 
ـم ثِامرِ هذه النَّخيل أو رحيها فإنَّه  يف طَعْ
لِها،  لُهـا؛ ألنَّ األصل إباحة أَكْ باح أَكْ يُ
ها أو  مِ إالَّ إذا ظهر أثر النجاسـة يف طَعْ

م تناوهلا. رُ رحيها، فإنَّه حيَ
وباهللا التوفيق، وصـىلَّ اهللا عىل نبيِّنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٧٤٧)]

  

رةٍ) ٧٦٨ جَ ةِ شَ رَ كمُ ثَمَ السؤال: ما حُ

رةٍ امتصاصيَّةٍ؟ فْ  من حُ تَغذَّ تَ
جرة  الشَّ ر  ثَمَ لُ  أَكْ جيـوز  اجلواب: 
هـا بالنجاسات،  ـذورُ التـي تتَّصـل جُ
هذه  كمَ  حُ أنَّ  احلنابلة  السـادة   ويـر
  يتغذَّ الذي  احليوان  م  كْ كحُ الشجرة 
لـة)،   (اجلـالَّ وهنـا  ويُسمُّ بالنجاسـة، 
لـم  مـا  ـل  تُؤكَ ال  لَة  اجلالَّ أنَّ  عندهم 
النجاسات،  أَكْل  عـن  فـرتةً  بَـس  تُـحْ

.  بطعامٍ طاهرٍ وتغذَّ
امد الطبيعــي  وإذا الحظنــا أنَّ السَّ
حتتـاج إليـه األشجـار مـن أجـل نموِّ 
ــر ال  ه، وأنَّ الثَّمَ رِ دة ثَمَ ــوْ الشجر وجَ
لُه يشءٌ مــن النجاسـة، عرفنـا أنَّ  يَصِ

. ىلَ ر أَوْ القول بجواز أَكْل الثَّمَ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٩٩)]

  

تُسقَى ) ٧٦٩ التي   ُ اخلرضَ السؤال: 
ه  يْعُ حُّ بَ ل؛ هل يَصِ سٍ وال تُغسَ بامءٍ نَجِ
افعيِّ -رحـمه اهللا-،  علـى مذهب الشَّ
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أم ال؟ وقد نقل بعضُ النَّاس عن أمحد 
بامءٍ  تُسقَى  التي   َ رضَ اخلُ أنَّ  نْبَل  حَ ابن 
روايةٌ  ا  إهنَّ وقيل:   ، ِ العَنيْ ةُ  سَ نَجِ سٍ  نَجِ
ه؛  أصحابـِ بعضِ  ، أو عـن  عـن مالكٍ

حُّ هذا النَّقْل عنهم؟ فهل يَصِ
ـكِــيُّ عـنـه القـولُ  اجلواب: املـحْ
بنجاسـة ذلك هو أمحد بن حنبل، نقله 
وويُّ يف (رشح  عنه مجاعـة؛ منهم: النـَّ
لة:  ب)، وهو كقوله يف حلم اجلالَّ املُهـذَّ
اً  تغـريِّ ــسٌ إذا كــان مُ ـرامٌ نَجِ ـه حَ إنـَّ

ذُ فيهام واحد. بالنَّجاسة، واملأْخَ
ـافعيِّ ومالكٍ أنَّ حلم ومذهب الشَّ
، وألصحابنا ة تنزيهٍ لة مكروهٌ كراهَ اجلالَّ

، قاله أبو  ة حتريـمٍ ه كراهَ وجـهٌ آخر أنـَّ
حه  ، وصحَّ الُ فَّ ، والقَ يُّ زِ وَ إسحاقٍ املَرْ
 ، ويُّ ، والبَغَ الـيُّ زَ ، والغَ نيْ مَ إمــام احلَرَ
روع  دوه فـي الـزُّ طْرُ ومــع ذلك فلم يَ
ح  َّ ة، بل رصَ سَ قيَّة باملياه النَّجِ والثِّامر املَسْ
ين يف غري موضع بأنَّ  الشـيخ حميي الدِّ
ْك فيه خالفاً، وال  م، ومل حيَ رُ ذلك ال حيَ

. قال: إنَّه مكروهٌ

لَ من ذلك املاء  نعم؛ ما أصاب البَقْ
ل،  سْ ر بالغَ طْهُ س به نجاسةً يَ تنجِّ فهو مُ
ـه إذا مل يكـن  يْعُ ـلِه يَصـحُّ بَ سْ بْـل غَ وقَ
س،  اً بالنَّجاسـة؛ كالثَّوبِ املتنَجِّ ترتِ سْ مُ

واهللا أعلم. 
ـة عـن كافَّـة  فْـعَ ح ابــن الرِّ ـرَّ وصَ
لُه وال  م أَكْ رُ األصحـاب بأنَّ ذلك ال حيَ
ه أيضاً؛ ألنَّه ال يظهر أثَر النَّجاسـة  يُكرَ
ورائحتها فيه، ومقتىض هــذا التعليل 
رَ رائحةٌ للنَّجاسـة يف تلك  ه متى ظَهَ أنـَّ

. واهللا أعلم.  البُقول تكون مكروهةً
[فتاو العالئي (ص١١٧-١٢٠)]

  

باب ) ٧٧٠ ألرْ جيوزُ  هل  السؤال: 
ة  رَ ذِ ع، والبَساتني أن يستعملوا العَ رْ الزَّ

ع؟ رْ فـي أصول األشجار والزَّ
لَبَ عليها  د: إن غَ اجلواب: قال حممَّ
اب جاز، وعن أيب حنيفةَ روايتان.  الرتُّ
يَ عن ابن عبَّاسٍ أنَّه كان يكره  وِ ورُ
ه  فَـعَ أرضَ ذلـك، وكان ابـن عمر إذا دَ
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لْقي  ع أن ال يُ طَ عىل املُزارِ َ ، رشَ ـةً عَ زارَ مُ
. ةً رَ ذِ ه عَ يف أرضِ

د رمحه اهللا.   حيح ما قالــه حممَّ والصَّ
كذا يف (نصاب االحتساب) يف (الباب 

الرابع واألربعني).
يُّ فـي (تبيني احلقائق)  لَعِ يْ وقال الزَّ
فــي (فصل البيع الصحيح): عند أيب 
ة  ة اخلالِصَ رَ ـذِ حنيفـة أنَّ االنتفـاع بالعَ

 . جائزٌ
[فتاو اللكنوي (ص٤٧٧)]

  

يا النَّخيل ) ٧٧١ قْ السؤال: هل جيوزُ سُ
اري أم ال؟  ياه املَجَ ة بمِ رَ واألشجار املُثْمِ

اجلواب: هذه املياه حتمل النَّجاسـة 
الظاهرة، وختتلط باألبـوال واألقـذار، 
ويظهر ذلك فـي لوهنا وفـي رائحتها. 
فعلــى هذا؛ أر أنَّه ال جيوز استعامهلا 
ي النَّخيـل واألعنـاب والتِّني  قْ فـي سَ
 ، رةٌ مأكولةٌ ـان ونحوها، ممَّا له ثَمَ مَّ والرُّ
فإنَّ هذه النَّجاسات يظهر أثرها يف تلك 

 هبا،  ذَّ نْ تَغَ يا عىل مَ حِّ الثِّامر، وتؤثِّر صِ
ل  ـرتَ ويُعمَ بَسْ فَّى وتُ لكن يُمكن أن تُصَ
فيها ما يُزيل أثــر النَّجاسات، فتُصبح 
ـي األشجـار والبهائم، أو  قْ صاحلةً لسَ
يُضاف إليها ما يزيل أثر النجاسات من 
طَهورٍ كثريٍ ونحوه. فقد قال فـي (زاد 
نِع): فإن أُضيفَ إىل النَّجِس طَهورٌ  تَقْ املُسْ
حَ منه  كثريٌ غـري تُرابٍ ونحــوه، أو نُزِ
، أو زال تغـريُّ  ٍ تغـريِّ فبقــي كثريٌ غـري مُ
. واهللا أعلم.  رَ ه طَهُ سِ النَّجِس الكثري بنَفْ
[الفتاو الرشعية يف املسائل الطبية 
البن جربين (٢٠/٢) - (املوقع)]

* وانظر: فتو رقم (٢٦٣)
  

 ِزَراَعُة َأْشَجاِر الَفَواِكِه ِفي َأَراِضي املَْقَبَرِة 

يف ١١–١٢ مـن إبريل لعام ) ٧٧٢
١٩٨٤م عقـد جملس الفتـو الوطني 
املاليـزي اجللسـة (٧) للمباحثـة فــي 
قضيَّة زراعة أشجار الفواكه يف أرايض 
ة. وأصدر املجلس قراره بإجازة  ـربَ املَقْ
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زراعـة أشـجار الفواكـه فــي أرايض 
ة بمرشوع FELDA، كام  ة اخلاصَّ ربَ املَقْ

ة. ها حاللٌ للعامَّ أنَّ ثِامرَ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالمية املاليزية (ص١٠٦)]

  
َغْسُل الَبْقِل بعَد َأْخِذِه ِمْن َأْرٍض َنِجَسٍة

سةٍ ) ٧٧٣ لٌ يف أرضٍ نَجِ قْ السؤال: بَ
دُ  عتَمَ الً ال يُ سْ الون وغسلوه غَ ذه البقَّ أَخَ
مُ بنجاسة ما  كَ عليه يف التَّطهري؛ هل حيُ
تِه من غري مشاهدة  طوبَ يُصيبُه يف حالة رُ
ع الذي أصابه،  ة عىل املوضِ عني النَّجاسَ

ل أم ال؟ سِ لَم هل غُ عْ أو مل يُ
ـق نجاسـة ما   اجلـواب: إذا مل يتحقَّ
؛ بأن احتمل أنَّه  ل أصالً أصابه من البَقْ
ـس، فإنَّا ال  نْبَتِه النَّجِ ا ارتفـع عـن مَ ممـَّ
ر  ة ما أصابه ذلك؛ لتَظاهُ م بنَجاسَ نحكُ

لَنيْ عىل ذلك، واهللا أعلم.  أَصْ
[فتاو ابن الصالح (٢٢١/١)]

  

وَدُة املَُتَولَِّدُة ِمَن الَعِذَرِة الدُّ

ة من ) ٧٧٤ ة املُتولِّدَ ودَ السؤال: الدُّ
؟ ةٌ سَ ة، هل هي نَجِ رَ ذِ العَ

وايات):  اجلواب: ال؛ يف (خزانة الرِّ
؛ قــال  ةِ ةُ إذا تَولَّدت من النَّجاسَ ودَ الدُّ
، مـن  ةٍ سَ ــا ليست بنَجِ : إهنَّ ُّ يسِ خْ َ الرسَّ

(اخلالصة). انتهى.
: كيف تكـون طاهـرةً  فـإن قلــتَ

؟ ةٌ سَ ة- نَجِ رَ ذِ وأصلُها -أعني العَ
لِقَ منه  ن ما خُ وْ : ال يلزم من كَ قلـتُ
 سـاً؛ أال تر لِقَ نَجِ ن مـا خُ وْ سـاً كَ نَجِ
، واملَنِيُّ  نِيٌّ ؛ ألنَّه مَ سـةٌ ة نَجِ إىل أنَّ النُّطْفَ
ـافعيِّ -كام يف  سٌ عندنا، خالفاً للشَّ نَجِ
سٌ -كام  ه نَجِ مَّ يصري دِماؤُ (اهلداية)-، ثُ
 ، ةً قَ لَ مَّ يَصري عَ يف (الوقاية) وغريها-، ثُ
تان -كام  سَ ، ومهــا نَجِ ةً غَ ضْ مَّ يَصري مُ ثُ
يف (النهايـة)، ويف (رسـائل األركان): 
، واهللا أعلم-، ثُـمَّ  ـة طاهـرةٌ غَ إنَّ املُضْ

 . يصري حيواناً، وهو طاهرٌ
ـنيْ مـن  ووجـهـه: أنَّ انقـالب العَ
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 إلــى أنَّ اخلنزير  ا تَــرَ رات؛ أمَ املُطَهِّ
رَ -كـام يف املتون-،  لْحاً طَهُ إذا صـار مِ
رَ -كام يف (البحر  ر إذا ختلَّـل طَهُ واخلَمْ
ةُ حتـرتق فتصـري  رَ ــذِ الرائـق)-، والعَ
د  لُّه عند حممَّ مـاداً، وهو طاهر. هذا كُ رَ

 .رمحه اهللا، وعليه الفتو
ءُ  ر اليشَّ طْهُ وعنـد أيب يوسـف: ال يَ
. كـذا فـي (رسـائـل  ـنيْ بانقـالب العَ

األركان). 
[فتاو اللكنوي (ص١٠٣-١٠٤)]

  

َمِشيَمُة اآلَدِميِّ

عن ) ٧٧٥ افِعيُّ  الرَّ ـرَ  كَ ذَ السؤال: 
املذهب،  علـى  طاهـرةٌ  ـا  أهنَّ ةِ  املَشيمَ
لكنَّ املذكور فـي (البسيط) النَّجاسة، 
، وكذلك  يلٍّ وحكاه عن الشيخ أبـي عَ
بَّاغ،  الصَّ ابن  إىل  وعزاه  (البيان)،  فـي 
وجزم به ابن القاصِّ فـي (التَّلخيص)، 
 ، للبَغَـويِّ (التَّهـذيب)  فـي  وكـذلك 
الة  الصَّ باب  يف  (النِّهاية)  فـي  واإلمام 

بالنَّجاسة، ومل أعلم أنَّ القول بالطَّهارة 
ا  إهنَّ قال:  فإنَّه  ة)؛  (التَّتِمَّ يف  إالَّ  مذكورٌ 

طاهرةٌ عىل املذهب.
يِّ هو  مِ ة اآلدَ شيمَ اجلواب: طهارةُ مَ
، وصاحبه  افعيِّ ـة)، والرَّ اختيار (التَّتمَّ
ار فــي (احلاوي)، وهو جاء  عبد الغفَّ
لَ  صَ : (ما انفَ رة أنَّ علــى القاعدة املقرَّ
مُ  كْ ه حُ مُ كْ يِّ فحُ من أجزاء احليوان احلَ
يْتَة اآلدمــيِّ طاهــرةٌ  م مَ كْ يْتَتِه)، وحُ مَ
تُه،  شـيمَ عىل أصحِّ القولني، فكذلك مَ

واهللا أعلم. 
[املسائل احلموية للبارزي 
(ص١٠٣-١٠٥)]

(١٠٧٩) وانظر: فتو *
  

 َمَراَرُة اَحلْيَواِن املَْأُكوِل اُملَذكَّى

احلـيـوان ) ٧٧٦ ـرارةُ  مَ السـؤال: 
كَّى؛ هـل هي طاهرةٌ أم ال؟  املأكول املُذَ
ا  ـا ممـَّ ؛ ألهنَّ ســةٌ ــا نَجِ اجلواب: إهنَّ
م؛ إذ هي ما يف  يلُ يف الباطن كالدَّ يَستحِ
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؛  ا املَرارة فطاهرةٌ ة مـن املائع، وأمَّ املَرارَ
؛ لكوهنا من أجزاء احليوان  ولةٌ ا مأكُ ألهنَّ

 . ساً تَنَجِّ املأكول، وإن كان باطِنُها مُ
[فتاو الرميل (١٨٠/١)]

  
اَألْغَناُم الَِّتي َتْرَعى ِمْن َنَباٍت 

ُسِقَي ِبَماِء اَملَجاِري

ى ) ٧٧٧ عَ تَرْ نَمٌ  غَ عندي  السؤال: 
اري البَـيَّارات(١)،  بَتَ عىل جمَ من نباتٍ نَ
من  بُ  َ وتَرشْ حرام؟  أم  حالل  هو  هل 

ماء املجاري.
ب مــن  َ اجلواب: الغنمُ التــي تَرشْ
املاء النَّجِس وتأكل النجاسات إذا كان 
ذلك يغلب عىل رشاهبا وأكلها فال جيوز 
رشب لبنها، وال أكل حلمها؛ لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص 
ـةِ -وهي: التي  لَ ومِ اجلَالَّ ـُ ـلِ حلُ نْ أَكْ عَ
بَس ثالثة   من النَّجاسة- حتَّى حتُ تتغذَّ

ي،  ف الصحِّ ـــرْ (١)  البيَّــارات: هي حفــرة الصَّ
ــيٌّ دارجٌ يف اململكة العربيَّة  وهو اصطالح عامِّ
السعوديَّة. وهو بخالف البيَّارات املعروفة ببالد 

الشام، والتي هي البساتني.

م الطَّاهر. (سـنن الرتمذي،  أيَّام وتُطْعَ
األطعمة (١٨٢٤)، (سنن أبـي داود، 
األطعمــة (٣٧٨٥). وباهللا التوفيـق، 
د وآله وصحبه  وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٦٥٨٣)]

* وانظر: فتو رقم (١٦٨)
  

اِهَرُة َوالنَِّجَسُة اَحلْيَواَناُت الطَّ

السـؤال: فـضيلـة الشيـخ: ) ٧٧٨
مة هـل هي  بالنسبـة للحيوانات املُحرَّ
؟ وماذا جيبُ عىل من ملسها بيده  ةٌ سَ نَجِ

أو بثوبه؟
مة قسامن:  اجلواب: احليوانات املُحرَّ
ساء  ب واخلُنْفُ رَ قْ ، كالعَ مٌ قسمٌ ليس هلا دَ
واجلُعْالن، وما أشبههــا، هذه ليسـت 
ةً ال فــي احلياة وال فــي املامت،  سَ نَجِ
الة  سولَ عليه الصَّ ودليل ذلك: أنَّ الرَّ
ابِهِ  َ بَابُ يف رشَ عَ الذُّ قَ نْ وَ رَ مَ الم أَمَ والسَّ
به، ومن  َ مَّ ليَرشْ ه، ثُ عْ مَّ ليَنْزَ ، ثُ هُ سَ مِ غْ أنْ يَ
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مِس فــي مـاءٍ حـارٍّ  املعلــوم أنَّه إذا غُ
لامء من هذا  فسـوف يموت، فأخذ العُ
مٌ يسيـل فهو  لَّ حيوانٍ ليس لــه دَ أنَّ كُ

طاهرٌ يف احلياة وبعد املامت.
 [ مٌ يسـيل فهو [نجسٌ ا الذي له دَ أمَّ
ة  أْرَ سٌ بعــد املامت؛ كالفَ يف احلياةِ، نَجِ
سٌ فــي  غ وأشباه ذلك، هذا نَجِ زَ والوَ
افون منه  احلياة وبعد املامت، لكن الطوَّ
ل  دُهم عىل الناس سـهَّ دُّ رَ الـذي يَكثُر تَ
اهللا فيه للعباد، فجعله طاهراً يف احلياة؛ 
أْرة وما أشبه ذلك، هذه  ة والفَ رَّ مثل اهلِ
تكون طاهرةً فــي احلياة ونجسـةً بعد 
ةِ  أْرَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الفَ رَ النَّبـِ املوت، وهلـذا أَمَ
ـا  ـى ومَ لْقَ نِ أنْ تُ ـمْ ـتْ يف السَّ عَ قَ ا وَ إذَ

هلَا. وْ حَ
 [ ه [نجسٌ سُ من احليوان بعضُ  النَّجِ
لْـب نجاستُـه  لَّظــة؛ كالكَ غَ ـةٌ مُ نَجاسَ
بَ يف اإلناء فإنَّه جيب أن  ِ لَّظة، إذا رشَ غَ مُ

اب. ات، إحداها بالرتُّ رَّ بْع مَ ل سَ سَ غْ يُ
م  رَّ لُّ حيـوانٍ حمُ فاخلالصـة اآلن: كُ
ــسٌ فـي احليـاة وبعد  ـل فإنَّه نَجِ األَكْ

مٌ يَسيـل فهذا  املامت، إالَّ مــا ليس له دَ
طاهـرٌ يف احلياة وبعـد املامت، وما كان 
سٌ يف احلياة وبعد  مٌ يَسـيل فهو نَجِ له دَ
ده  دُّ رَ ثُر تَ كْ اف الـذي يَ املامت، إالَّ الطوَّ
سٌ  عىل الناس فهو طاهـرٌ يف حياته نَجِ

يف موته...
 ! هُ السائل: الطهارة بالنسبة ملن ملَسَ

ـه  سْ لْمَ سـاً فال تَ الشـيخ: ما كان نَجِ
طْب أو  تَه وأنت رَ ، إذا ملَسْ طْبٌ وأنت رَ

ل يدك. سْ دَّ من غَ طْب فال بُ هو رَ
السائل: وإذا كان ناشفاً يا شيخ؟! 

، إذا كان ناشـفاً ال  الشـيخ: ال يرضُّ
. يرضُّ

[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ١٣٨)]

  

َبْوُل اَحلْيَواِن الَِّذي ُيْؤَكْل

السؤال: منتجٌ حيتوي علـى ) ٧٧٩
وهو  املُعالَـج،  اإلبـل  بـول  مـن  بةٍ  نِسْ
جيـوز  فهـل  [غذائيا]؛  الً  مِّ كَ مُ تَناول  يُ
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ل  لُ اإلبـل كسائر بَوْ تناوله؟ وهـل بَوْ
احليوانات األخر؟

اجلواب: اختلف الفقهاء يف طهارة 
ة؛ فذهب البعض إىل  ل اإلبل خاصَّ بَـوْ
طهارته؛ نظراً ملا ورد عــن رسـول اهللا 
وَّ  وا جَ تَوَ نِيِّني الذين اجْ رَ رِ العُ نْ أَمْ ملسو هيلع هللا ىلص مِ
بوا  َ ُم، بأنْ يَرشْ تْ بُطُوهنُ املدينة، فانْطَلَقَ
بـوا  ِ ها، فرشَ الـِ وَ بَـان اإلبـل وأَبْ مــن أَلْ
وا. وعليه؛ فيجوز استعامهلا فـي  حُّ فصَ

ذائيا. الً غِ مِّ كَ العِالج، أو مُ
ا األبـوال األخــر: فإنْ كانت  أمَّ
، وال  ـةٌ سَ أْكـول اللَّحم فهي نَجِ لغـري مَ
جيوز اسـتعامهلا إالَّ إذا دعـت إىل ذلك 

رضورة.
ـا إذا كانت ملأكـول اللَّحم فقد  وأمَّ
ا ال  ح أهنَّ جِّ تُلِـف فيهـا، واللَّجنـة تُرَ اخْ
ـل إالَّ فــي حالـة الرضورة أو  تَعمَ تُسْ

احلاجة، واهللا تعاىل أعلم. 
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
 [(٢٩/٢٨)

   

ل ) ٧٨٠ السؤال: وسألتُـه عـن بَـوْ
بِل؟  نَم والبَقَر واإلِ الغَ

اجلواب: ال بأس به إذا كان يُستَشفَى
به.

[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (١٨١/١)]

  

يءُ) ٧٨١ يجِ سُ فَ رَ بُول الفَ السؤال: يَ
؟  تَلِط بعضٌ ببعضٍ طَرٌ فيخَ مَ

ه فال بأس به،  مُ اجلـواب: ما أُكِلَ حلَ
بُّ أن جيتَنِبه. وإن كنت أُحِ

[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (٣٣٤/١)]

  

؛) ٧٨٢ هُ مُ لُ حلَ لُ ما يُؤكَ السؤال: بَوْ
؟ هل هو نجسٌ

ه  مُ كَل حلَ ؤْ ل ما يُ ــا بَــوْ اجلواب: أمَّ
لف عىل أنَّ  ث ذلك، فإنَّ أكثر السَّ وْ ورَ
، وهو مذهب مالكٍ  سٍ ذلك ليس بنَجِ
وأمحد وغريمها. ويُقال: إنَّه لـم يذهب 
نْجيس ذلك،  حابة إلـى تَ أحدٌ من الصَّ
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 ، ثٌ دَ بل القول بنجاسـة ذلك قـولٌ حمُ
حابة. وقد بسطنا  ال سـلف له من الصَّ
دٍ،  فرَ القـول يف هذه املسـألة يف كتابٍ مُ
وبيَّنَّا فيه بضعة عرش دليالً رشعيا، وأنَّ 

 . سٍ ذلك ليس بنَجِ
والقائــل بتنجيس ذلك ليس معـه 
دليلٌ رشعيٌّ علـى نجاسته أصالً؛ فإنَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـه  عليـه  اعتمـدوا  مـا  غايـة 
وا أنَّ هذا  )، وظنـُّ لِ ـنَ البَـوْ ـوا مِ هُ نَزَّ (تَ
عامٌّ يف مجيع األحـوال، وليس كذلك؛ 
ل  ـد، والبَوْ هْ م لتعريـف العَ فـإنَّ الــالَّ
، ودليلـه  املعهـود هــو بـول اآلدمـيِّ
ةَ  امَّ ـإِنَّ عَ ؛ فَ لِ نَ البَـوْ ـوا مِ هُ نَزَّ قولـه: (تَ
ة  )، ومعلـومٌ أنَّ عامَّ هُ نـْ ِ مِ ربْ ابِ القَ ـذَ عَ
ل اآلدميِّ  عـذاب القـرب إنَّام هو من بَـوْ
ل  نفسـه الـذي يُصيبُه كثـرياً، ال من بَوْ

 . البهائم الذي ال يُصيبُه إالَّ نادراً
حيحني عن النَّبيِّ  وقد ثبت فـي الصَّ
انُـوا  ينَ كَ نيِّنيَ الَّذِ رَ ــرَ العُ ـهُ أَمَ ـَّ ملسو هيلع هللا ىلص (أَن
ـوا  قُ لْحَ يَ أَنْ  ِم  ـالَ سْ بِاإلِ ـدٍ  هْ عَ ي  يثـِ دِ حَ
نْ  بُوا مِ َ ـمْ أَنْ يَرشْ هُ رَ أَمَ ، وَ ةِ قَ دَ بِإِبِلِ الصَّ

هم مع ذلك  رْ ا)، ومل يأمُ ـَ أَلْبَاهنِ ا وَ اهلَِ أَبْوَ
ـل ما يُصيـبُ أفواههـم وأيدهيم،  سْ بغَ
ـل األوعية التي فيها األبوال،  سْ وال بغَ
دهـم باإلسـالم، ولو  هْ ثـان عَ دَ مـع حَ
ل اإلنسان، لكان  ل األنعام كبَوْ كان بَوْ
ُز تأخري البيان  بيان ذلك واجبـاً، ومل جيَ
ا  هنَ رَ عن وقت احلاجة، ال سيَّام مع أنَّه قَ
، مع أنَّ  بَان التي هي حاللٌ طاهرةٌ باأللْ
التداوي باخلبائث قــد ثبت فيه النَّهي 

 . عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من وجوهٍ كثريةٍ
حيح (أَنَّ  وأيضاً؛ فقد ثبـت يف الصَّ
 ،( نَمِ ابِضِ الغَ رَ يلِّ يفِ مَ انَ يُصَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ
ـالة يف مرابض الغنم  ه أَذِنَ يف الصَّ وأنـَّ
، ولـو كانت  مـن غري اشـرتاط حائـلٍ
هــا  رابِضُ ســةً لكــانت مَ هـا نَجِ أبْعارُ
نْهى عن  شــوش بنـي آدم، وكان يَ كحُ
يلِّ فيها  طلَقـاً، أو ال يُصَ الة فيهـا مُ الصَّ
ـنَّة  إالَّ مع احلائل املانع؛ فلامَّ جاءت السُّ
 بني  ـوَّ خصة يف ذلك، كان من سَ بالرُّ
الفاً  أبـوال اآلدميِّـني وأبـوال الغنـم خمُ

نَّة.  للسُّ
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وأيضاً؛ فقد طاف النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالبيت 
عىل بعريه مع إمكان أن يَبول البعري. 

وأيضاً؛ فام زال املسلمون يَدوسون 
م بالبقر مع كثرة ما يقع يف احلَبِّ  بوهبَ حُ

باث البقر.  ل وأخْ من البَوْ
يانِ  وأيضـاً؛ فإنَّ (األصلَ فــي األَعْ
إالَّ  التَّنْجيـس  جيـوز  فـال  )؛  الطَّهـارةُ
، وال دليـل عـىل النَّجاسـة؛ إذ  بدليـلٍ
، وال  ، وال إمجـاعٌ ليـس يف ذلـك نـصٌّ

 . قياسٌ صحيحٌ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٦١٣/٢١-٦١٥)]

  
السـائـل: ) ٧٨٣ يـقـول  السـؤال: 

عاةً  رُ الصحراء  يف  نعمل  بأنَّنا  فُكم  نُعرِّ
َّنا بعض  نا؛ ألن رِ هْ لإلِبِل، ونشكُّ فـي طُ
أ بال أحذية -أجلَّكم اهللا-  ات نتوضَّ املرَّ
وأحياناً  بِل،  اإلِ الت  فَضَ عىل  ونَدوسُ 
نُصيلِّ عليها، وسمعنا من بعض الناس 
فهـو  الشمس  إليـه  لُ  تَصِ يشءٍ  أيَّ  أنَّ 
الصحيح  م  كْ احلُ عن  ثونا  فحدِّ  ، طاهرٌ

قَكم اهللا. وفَّ

اث وَ سُ أبوال اإلبل وأرْ وْ اجلواب: دَ
 ، ؛ ألنَّ أرواثهـا طاهرةٌ اإلبــل ال يرضُّ
ــر  نَم والبَقْ ، وهكذا الغَ لــها طاهرٌ وبَوْ
كم ما  أْكولـي اللَّحم، فال يرضُّ وبقيَّة مَ
لَـكم من ذلك، وال ينبغي  جُ يُصيب أرْ
لـكــم الشـكُّ بــال دليـل، فاألصـل 
ـا ال  ــل ممـَّ جُ الطَّهارة، فام أصاب األَرْ
تعرفــون، األصـلُ فيـه الطهارة حتَّى 
تم النَّجاسة  لِمْ تعلموا النَّجاسة، فإذا عَ
ل عامَّ أصاهبا، واحلمـد  جْ لـوا الرِّ سِ فاغْ
هللا. وعليكم باحلذر من الوسوسة وسوء 

 . الظنِّ
ر األرض، بل  ا الشـمس فال تُطهِّ أمَّ
ل، إن كان  بِّ املاء عىل البَوْ دَّ من صَ ال بُ
ـبُّ عليه املـاء، ثبت عنه  لٌ يُصَ فيهـا بَوْ
دَ -مسجد  ـجِ لَ املَسْ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ أعرابيا دَخَ
رَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنْ  أَمَ ، فَ بَالَ فِيهِ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص- فَ
ـاءٍ، وملَّا  نْ مَ الً مِ ـجْ لِهِ سَ وْ ىلَ بَ ـبَّ عَ يُصَ
الة  ه قال عليه الصَّ ـرِ جْ حابةُ بزَ مَّ الصَّ هَ
عاهُ  غَ دَ رَ )، ثمَّ ملَّا فَ وهُ مُ رِ زْ الم: (الَ تُ والسَّ
الم، قال: (إِنَّ  الة والسَّ لَّمه عليه الصَّ وعَ
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نْ  ءٌ مِ ْ ا يشَ لُـحُ فِيهَ دَ الَ يَصْ ـاجِ هِ املَسَ ذِ هَ
رِ اهللاِ  كْ نِيَت لِذِ ا بُ َهنَّ ؛ ألَ رِ ذَ القَ لِ وَ ا البَوْ ذَ هَ
)، فعلَّمه ملسو هيلع هللا ىلص  آنِ ـرْ ةِ القُ اءَ قِرَ ةِ وَ ـالَ الصَّ وَ
حتَّى ال يعود ملثل هذا، وأمر الصحابة 
ـه، أو  سَ س نْفْ نَجِّ ـوا عنـه؛ لئالَّ يُ أن يكفُّ
سَ بِقاعاً كثريةً من املسـجد، حتَّى  نَجِّ يُ
لَّمه ملسو هيلع هللا ىلص وأرشده، ثمَّ  ه، ثمَّ عَ لَ وْ ل بَ مِ يُكْ
له،  وٍ من املـاء أن يُصبَّ عىل بَوْ لْ أمـر بدَ

ره. ومل يقل: الشمس تُطهِّ
ل وغـريه مـن  فاحلاصـل أنَّ البَــوْ
النجاســات ال تكفــي الشمـس فـي 
بُّ عليه  الً يُصَ التَّطهـري، بل إن كان بَـوْ
راً  عْ ة -غائط- أو بَ رَ ذِ املـاء، وإن كان عَ
ل  نْقَ ر احلمــري أو البِغــال يُ ساً، كبَعْ نَجِ
طوبةٌ  بعيداً عن املسـجد، وإن كان له رُ
طوبَة، وإن  يُصـبُّ عليه املاء، حمــلَّ الرُّ
ا  ل وال يرضُّ املسجد، أمَّ نْقَ كان يابسـاً يُ
ثــاً؛  وْ بَة، أو رَ طْ ةً رَ رَ ذِ : عَ طْبـاً إن كان رَ
طْباً؛  ث احلــمري، أو البِغـال رَ وْ مثل رَ
بُّ عىل  د عن املسـجد، ويُصَ بْعَ ل ويُ نْقَ يُ
طْـب يشءٌ من املـاء يُكاثَر به،  لِّـه الرَّ حمَ

رةً له. يكون طُهْ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن باز؛ بعناية 
الشويعر (٣٨٦/٥-٣٨٧)]

  

م عن ) ٧٨٤ كُ السؤال: نسألُ سامحتَ
لَّ  وأجَ اهللا،  لَّـكم  -أجَ البَهائِم  خِ  سَ وَ
السامعني- عىل املالبس، وعن (الدمن) 
علـى  ذلك  يؤثِّـر  وهل  عنه،  يُعربَّ  كام 

طهارة املالبس أو ال؟
ــر مــن  اجلــواب: إذا كــان البَـعْ
احليوانـات املأكولـة؛ كاإلبـل والبقـر 
ج فيــه ولــو  رَ ، ال حَ والغنـم ال يـرضُّ
 ، أصاب الثيـاب، أو البدن؛ ألنَّه طاهرٌ
ا إذا كان من أرواث احليوانات التي  أمَّ
لْب،  امر، أو البَغْل أو الكَ ل؛ كاحلِ ال تُؤكَ
زيلها  دَّ أن يُ ، ال بُ ـةٌ سَ ، هذه نَجِ ـطِّ أو القِ
ر الثياب منها والبدن  من الثياب، ويُطهِّ

كذلك.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن باز، بعناية 
الشويعر (٣٨٨/٥)]
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ل ) ٧٨٥ للـبَـوْ بالنسبـة  السـؤال: 

ها  مُ حلَ كَل  ؤْ يُ التي  احليوانات  ث  وْ ورَ
نْقُض الوضوء أم ال؟ ةٌ وتَ سَ هل هي نَجِ
ث احلـيـوان  وْ ل ورَ اجلـواب: بَــوْ
، وال يلـزم إذا أصابك  املأكـول طاهـرٌ
منها يشءٌ أن تغسـل ثيابـك أو بدنك، 
صَ يف  خَّ ودليـل ذلك: أنَّ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص رَ
نَم، وهو حملُّ  ابِضِ الغَ رَ الةِ فــي مَ الصَّ
ها عند املنام واملبيت، وهو ال خيلو  بَضِ رَ
رَ النَّبيُّ  ل، وأَمَ ث ومــن البَوْ وْ مـن الرَّ
ةِ  قَ دَ قـوا بإِبِلِ الصَّ لْحَ نَيِّني أن يَ رَ ملسو هيلع هللا ىلص العُ
ا، ولكن  ـَ بَاهنِ أَلْ ا وَ ـهَ الـِ وَ نْ أَبْ بُوا مِ َ ويَرشْ
عاطِن اإلبـل؛ ألنَّ النبيَّ  ـىلَّ يف مَ ال يُصَ
َى عــن ذلك، وليس مـن أجـل  ملسو هيلع هللا ىلص هنَ
لُه عند بعض  قِ تِها، بل ملعنى ال نَعْ نَجاسَ
لامء، أو هو معقول عند آخرين؛ وهو  العُ
لِقَت من الشياطني،  يعني أنَّ اإلبـل خُ
عاطِنِها تأثريٌ من هذه اإلبل  فيكون يف مَ
َى  لِقَت من الشياطني، فلذلك هنَ التي خُ

عاطِنِها. الة يف مَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن الصَّ
ثُه  وْ ه ورَ مُ كَل حلَ ـؤْ ل ما ال يُ ـا بَوْ وأمَّ
رِّ ونحو  ر واهلِ امَ ؛ كالبَغْل واحلِ سٌ فإنَّه نَجِ

ذلك. 
ا هل تنقض الوضوء؟ وأمَّ

اجلـواب: ال تنقضُ الوضوء، حتَّى 
ـة ال تنقـضُ الوضوء؛  سَ األشـياء النَّجِ
لُـه فقـط، وال  سْ ــس جيبُ غَ ألنَّ النَّجِ

جيبُ الوضوء له.
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٣٥)]

  

 بعضُ املَذاهِب ) ٧٨٦ السؤال: يَرَ
ه؛ فهل عندهم  مُ كَل حلَ ؤْ لِ ما يُ ةَ بَوْ نَجاسَ

؟ أدلَّـةٌ صحيحةٌ
اجلواب: نقول: نعم هلم دليل، لكن 

ال داللة فيه عىل ما يقولون.
ل  جُ دليلهم: أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال يف الرَّ
ـانَ الَ  ه: (إِنَّه كَ ب فــي قَــربْ الذي يُعذَّ
ل  )، وقالـوا: إنَّ البَوْ لِ نَ البَوْ هُ مِ ـتَنْزِ يَسْ
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ل، لكـن ال  لَّ بَــوْ ةٌ تشمل كُ كلمةٌ عامَّ
ل  داللـة هلم يف ذلـك؛ ألنَّ املـراد بالبَوْ
هنا بوله؛ كام جاء ذلك فــي (صحيح 
هُ  تَنْزِ سْ انَ الَ يَ كَ ا فَ َ مهُ دُ ا أَحَ البخاري): (أَمَّ
)، فيكون (الـ)  لِهِ وْ نْ بَ - مِ ئُ ِ تَربْ سْ -أو الَ يَ
لَه هو  هني، وألنَّ بَوْ د الذِّ هْ ل للعَ يف البَوْ
كَل  ؤْ ل ما يُ ا بَوْ الذي يتلطَّخ به غالباً، أمَّ
عاة اإلبل  ه فهو نادر، ال يكون إالَّ لرُ حلمُ
أو الغنـم والبقـر، فهـذا ليس هلـم فيه 

دليل.
: إنَّـه قد دلَّ الدليل أنَّ  ونقول أيضاً
؛ فقــد أمــر  ه طاهرٌ كَل حلمُ ؤْ ل ما يُ بَوْ
قوا بإبــل  لْحَ ـيِّني أن يَ نـِ رَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص العُ
ها  الـِ وَ قــة، وأن يشـربـوا مـن أبْ دَ الصَّ
ـل ما أصاهبم  سْ هم بغَ رْ ا، ومل يأمُ بَاهنِ وأَلْ
ساً  ــها نَجِ لُ وْ من ذلك. وأيضاً لو كان بُ

راماً ال جيوز االستشفاء به. لكان حَ
: (األصلُ يف األشياء  ثمَّ نقول أيضاً
الطَّهارة)، فال يمكن أن نحكم بنجاسة 

. يشءٍ إالَّ بدليل واضح بنيِّ
إذاً؛ فالقول الراجح والصواب: أنَّ 

، سواء  ثُه طاهرٌ وْ ه ورَ كَل حلمُ ؤْ ل ما يُ بَوْ
كان مـن اإلبل، أو البقر، أو الغنم، أو 
م، أو غري  جاج، أو األرانب، أو احلَامَ الدَّ

ذلك.
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٩٦)]

  
ت ) ٧٨٧ الَ ضَ للفَ بَة  بالنَّسْ السؤال: 

أْكول اللَّحم -احليوان  التي خترجُ من مَ
ةٌ إذا  رَ ةٌ أم طاهِ سَ والطائر-؛ هل هي نَجِ

ب؟ مَ أو الثَّوْ سْ أصابت اجلِ
لُّ مـا خيرج مـن حيـوانٍ  اجلواب: كُ
ر اإلبل، وثَلْط  ؛ كبَعْ مأكولٍ فإنَّه طاهـرٌ
 : البقــر، وما أشـبه ذلك؛ فالقاعدة أنَّ
لَّ مـا خيرج مـن حيوانٍ مأكولٍ فإنَّه  (كُ
)؛  سٌ ـفوح فهو نَجِ م املَسْ ، إالَّ الدَّ طاهرٌ
لقول اهللا تبارك وتعالـى:  ﴿مم رنزن  
زي ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 

خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 
مب﴾  خب  حب  جب  هئ  مئ 
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[األنعام: ١٤٥].
ه طاهرٌ مـا عدا  والدليـل علــى أنـَّ
نيِّـني أن  رَ ـرَ العُ م: أنَّ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَمَ الـدَّ
نْ  بوا مِ َ ، ويَرشْ ـةِ قَ دَ ل الصَّ ـوا بإِبـِ قُ لْحَ يَ
لَّــى فــي  ا، وأَذِنَ أن يُصَ بَاهنِ ا وأَلْ اهلِ أَبْوَ
ـرٍ  عْ ْلـو من بَ نَم، وهي ال ختَ ض الغَ رابـِ مَ

. لٍ وبَوْ
[لقاءات الباب املفتوح -  ابن عثيمني 
(رقم ١٠٩)]

  
اِة ِإَذا َشِرَبْت َماًء َنِجسًا َبْوُل الشَّ

بَت) ٧٨٨ ِ اة إذا رشَ لُ الشَّ السؤال: بَوْ
ساً؟ اءً نَجِ مَ

ابـن  عنـد  ـسٌ  نَجِ هـو  اجلـواب: 
هب.  القاسم، وطاهرٌ عند أَشْ

[فتاو ابن أيب زيد القريواين (ص٩٨)]
  

ُحْكُم الَعَسِل واخلاِرِج ِمَن النَّْحِل 
ِإَذا َأَكَل النََّجاَسَة

٧٨٩ (، سَ لِ النَّجِ لُ النَّحْ السؤال: أَكْ

جَ  لَها أم ال؟ وكذا اخلارِ سَ سُ عَ نَجِّ هل يُ
منها؟

هـا  ؤُ ـرْ لِها. وخُ سَ ةُ عَ اجلواب: طهارَ
ـسٌ عنـد ابن القاسـم، طاهـرٌ عند  نَجِ

هَب.  أَشْ
[فتاو ابن أيب زيد القريواين (ص٩٨)]

  
َمِك الَفَضَالُت الَِّتي ِفي َبْطِن السَّ

تُ التي ) ٧٩٠ الَ ضَ السؤال: هل الفَ
؟  ةٌ سَ ةٌ أم نَجِ رَ ك هي طاهِ مَ يف بَطْنِ السَّ

أفتونا مأجورين.
التُ التي فـي بَطْن  اجلواب: الفَضَ
تبُّع  ر تَ ، ولكن إذا تَعذَّ ـةٌ سَ ك نَجِ ـمَ السَّ
فِه فإنَّه يُعفَى عنها،  وْ استخراجها من جَ

واهللا تعاىل أعلم.
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣٢/٢٧)

  
َرْوُث اِحلَمــاِر

نْ أصابهُ يشءٌ من ) ٧٩١ السؤال: مَ
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؟  رٍ ـامَ ثِ حِ وْ رَ
؛ تَنَبُ ْ رِ جيُ امَ اجلواب: كلُّ يشءٍ من احلِ

.( سٌ جْ يَ رِ ألنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (هِ
[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (٣٥٣/١)]

  
َرْوُث َما َال ُيْؤَكْل َلْحُمُه

ما ) ٧٩٢ ث  وْ رَ أنَّ  أعلمُ  السؤال: 
ث  وْ ، فإذا كان الرَّ سٌ ه نَجِ كَل حلمُ ؤْ ال يُ
ساً؟ ومـا  ، فهـل يكـون نَجِ ـفَّ قـد جَ
مالبس  ث  وْ الرَّ هذا  سَ  المَ إذا  م  كْ احلُ

لِم، ومل يرتك أثراً عىل ثيابه؟ املُسْ
ـد باجلفاف  صْ اجلـواب: إذا كان القَ
لَقُ باملالبس  عْ طُوبـة تَ أنَّه ما بقـي فيه رُ
مـه أنَّه ال يؤثِّـر إذا  كْ أو اليــد؛ فهذا حُ
لَس عليه؛ ألنَّه  ه، أو جَ دَ بَـه أو يَ وْ ملَسَ ثَ
ا إذا  لَق يف املالبس. أمَّ عْ ٌ يَ ال يبقى أثرٌ لنيِّ
يا، ويبقى فيه أثـرُ  فَّ وما زال نَدِ كان جَ
ل  سِ غْ طوبة، فإنَّه يؤثِّـر، وعليـه أن يَ الرُّ
ه مـن املالبس ومـا  َ ـه وبارشَ سَ مــا المَ

أشبهها.

[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٧/٣)

  
ِم الثَِّياُب اَملْصُبوَغُة ِبالدَّ

ران ) ٧٩٣ مْ ئِلَ سيدي عِ السؤال: سُ
م  بالدَّ الثياب  من  غَ  بـِ صُ عامَّ  الـي  دَّ املَشَ
لُه أم  سْ تُه منه، هل يكفي غَ ْرَ فكانت محُ

ال؟
ـل، فـإن مل خيرج من  سَ غْ اجلواب: يُ
، ألنَّ  ذلك يشءٌ فــي املــاء فهو طاهرٌ
املُتعلِّق به علــى هـذا التقرير ليس إالَّ 
ــه باملـاء  لْعُ َ قَ رسُ لون النَّجاسة. وإذا عَ
ـله، إالَّ  سْ بَ عليه غَ جَ ، وإالَّ وَ وٌ فْ فهو عَ

. واهللا أعلم. أن ال خيرج منه يشءٌ
[املعيار املعرب للونرشييس (١١٦/١)]

  

الثَِّياُب ِإَذا َتَعلََّقْت ِبَها َراِئَحُة الَغَنِم

أذهـب ) ٧٩٤ عـنـدمـا  السـؤال: 
البِيس رائحةٌ من  لَّق بمَ تعَ نَم يَ لْب الغَ حلَ
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نَم -أكرمكم اهللا وإخواين  ت الغَ الَ فَضَ
الة هبا؟ املسلمني-؛ هل جيوز يل الصَّ

ـالت الغنم واملوايش  اجلواب: فَضَ
مـن اإلبل ومن البقـر والغنم والضأن 
ب  َ ه ويُرشْ واملَعِز، ومجيـع ما يُؤكَل حلمُ
 ، لُه طاهرٌ ثُه وبَوْ وْ ، رَ ةٌ التُه طاهرَ بَنُه فَضَ لَ
ل أو  ولو أصاب الثيابَ يشءٌ من البَـوْ
س،  نْجُ لُّ هذا طاهرٌ وال يَ ث، فكُ وْ من الرَّ
لٍ  كْ نْ عُ يْه أُناسٌ مِ لَ مَ عَ دِ والنبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص (قَ
م  ناسـبْهُ ينَةَ -مل يُ ا املدِ وْ تَوَ اجْ ةَ فَ نـَ يْ رَ أَوْ عُ
مْ  هُ رَ أَمَ ضوا فيها-، فَ رِ هواءُ املدينة، بل مَ
دقة-  احٍ -من إبــل الصَّ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِلِقَ النَّبـِ

َا). أَلْبَاهنِ ا وَ اهلَِ نْ أَبْوَ بُوا مِ َ أَنْ يَرشْ وَ
كَل  ؤْ ث ما يُ وْ ل ورَ واحلاصـل أنَّ بَوْ
، وال مانع  ـسٍ ه طاهـرٌ وليس بنَجِ حلمُ
ب  ـرْ ـه، أو حـتَّى شُ سِّ بِه، أو مَ ْ مـن رشُ
ل الوجه به، أو  سْ ل للتَّداوي، أو غَ البَوْ
بيـل، وإذا أصـاب  يشءٍ مـن هــذا القَ
شَ أو غريهــا، فليـس  رُ املالبس أو الفُ
لٌ من  سْ ـلَ فهو غَ سِ ، وإذا غُ سٍ هو بنَجِ
ائحـة،  باب طلب النظافة، وإزالــة الرَّ

. سٌ ل من أجل أنَّه نَجِ سَ غْ وال يُ
[ثمر الغصون من فتاو بن غصون 
[(٣٣٠/٣-٣٣١)

  
َسِة ِفي  َتْطِهُري اَملَالِبِس َوالُفُرِش املَُتَنجِّ

اَالِت اآلِليَِّة الَغسَّ

ـري ) ٧٩٥ بتَـطْـهِ نقـومُ  السـؤال: 
املالبس والبَطَاطِني إذا كان هبا نجاسةٌ 
ثمَّ  ناشفة،  وهي  الة  الغَسَّ يف  عِها  ضْ بِوَ
ثمَّ  الـة،  الغَسَّ مـن  بإخراجهـا  نقـومُ 
ها؛  ِ رصْ عَ ثمَّ  ماءٌ  فيه  إناءٍ  يف  عِها  ضْ بوَ
وهـل  املالبس؟  تطهريُ  تِمُّ  يَ هبذا  فهل 
س،  نْجُ يَ الـة  الغَسَّ فـي  املوجـود  املـاءُ 
س الشخص الـذي يقـوم  نْجُ وبذلك يَ
قْطةٌ من  الة إذا سقطت عليه نُ عىل الغَسَّ

هذا املاء؟
اجلواب: إذا كانت املالبــس فيهـا 
ة مثالً،  رَ ذِ ؛ يعني كالعَ ٍ نيْ نَجاسةٌ ذاتُ عَ
ل هذه األشياء  سْ أو دِماءٍ كثريةٍ، فينبغي غَ
ـالة مع املالبس  سَّ ع يف الغَ قبل أن تُوضَ
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ـع املالبس أو  ــا أنَّه تُوضَ األخر، أمَّ
ــل  نْتَقِ ة، وتَ ُ النَّجاسَ نيْ ش وفيها عَ رُ الفُ
نيْ إلــى املالبس النظيفة التـي  هذه العَ

، فهذا ال ينبغي. ليس فيها يشءٌ
لُّها عىل  ـا إذا كانت النَّجاسـة كُ وأمَّ
له، فإنَّ  كْ ا ماء أو شَ مسـتو واحد؛ إمَّ
ـالةٍ أو يف إناءٍ  سَّ عَت يف غَ ضِ هـذه إذا وُ
لُها أن  سِ غْ ىلَ الذي يَ لَت، فعَ سِ كبريٍ ثمَّ غُ
يكون بعيداً عنها، وغالباً املاء ال يكون 
ةٍ  رَّ ـلِها أكثر من مَ سْ دَّ من غَ كثرياً، وال بُ
ـةً  الً أو فيهـا نَجاسَ مـا دام أنَّ فيهـا بَـوْ
د قليـلٍ مـن املـاء  ـرَّ أخـر، لكــن جمُ
اتٍ  رَّ ـلها مَ سْ دَّ من غَ ال يكفـي، بل ال بُ
ة األُوىلَ  ـلَ املَرَّ سَ ىلَ أن تُغْ كثـريةٍ، واألَوْ
ا، وهكــذا، حـتَّى  زءً ا جُ زءً أقساماً؛ جُ
يْنِيَّة التي فيها،  تزول عنها النَّجاسـة العَ
، وزيادة  ثمَّ ما بقـي إالَّ التنظيف التـامُّ
التنظيف واالحتيــاط هذا يكفــي إذا 
لَة األُوىلَ ينبغي  سْ ِعَت مجيعاً، ويف الغَ مجُ
لها أن يكــون بعيداً  سِ غْ علــى الذي يَ
ه إذا خرج منها ماءٌ واختلط  عنها؛ ألنـَّ

دَّ أن  بالنَّجاسات أو املالصقة هلا، فال بُ
. ثاً لوَّ يكون املاء مُ

[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٥١/٣-٣٥٢)

  

تنظيفَ ) ٧٩٦ دتُ  أَرَ إذا  السؤال: 
ها  رُ مُ يُو وأَغْ ها فـي البانْ عُ البَطاطِني أَضَ
تني،  مرَّ العمليَّة  هذه  ر  وأُكرِّ  ، كثريٍ بامءٍ 
فهل تُصبحُ طاهرةً بذلك؟ وهل يكفي 
ة واحدةً؟ وهل املاءُ املوجودُ  ها مرَّ رُ مْ غَ

ساً؟ تنَجِّ ة يكون مُ ل مرَّ أوَّ
ش  رُ اجلواب: إذا كانت الثياب أو الفُ
دَّ مــن إزالـة  ، فال بُ يِّنةٌ فيها نجاسات بَ
يْنِيَّة هذه عنها، وحماولة  النجاسـات العَ
لها، ويف  سْ ر اإلمكان، ثمَّ غَ دْ ها بقَ حِ سْ مَ
، فإذا  ة يكون املاء غــري طاهـرٍ ل مرَّ أوَّ
ة وزالت  رَّ ة وثانــي مَ رَّ ل مَ ـلَت أوَّ سِ غُ
النَّجاسـات عنها، يبقى املاء الثاين غري 

. سٍ نَجِ
ـا لو كانت املالبسُ ليس فيهــا  وأمَّ
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، وال  لٌ ـهْ ها سَ رَ ةٌ فـإنَّ أَمْ رَ ذِ لٌ أو عَ بَـوْ
شَ  سـاً، لكن إذا كانت فُرُ يعترب املاء نَجِ
ىض، وكان  رْ شَ أُناسٍ مَ ، أو فُـرُ أطفالٍ
دَّ  ، فال بُ ثـةٌ لوَّ فيهـا نجاسـاتٌ كثريةٌ ومُ
ة،  رَّ ـلِها أكثر من مَ سْ دَّ من غَ منها، وال بُ
ه،  دِ حْ لُّ واحـدٍ لوَ ـل كُ سَ غْ وينبغي أن يُ
ةٌ به،  ةٌ به أو عالِقَ قَ ـةٌٌ الصِ وما فيه نَجاسَ

كِها وإزالتها. رْ دَّ من فَ ال بُ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٥٢/٣-٣٥٣)

  

اُبوِن َتْطِهُري الثَِّياِب النَِّجَسِة ِباملَاِء َوالصَّ

الثِّيابَ ) ٧٩٧ نـا  لْ سَ غَ إذا  السؤال: 
 ، ةٌ ابون، وكانت فيها نَجاسَ باملاء والصَّ
يكفي  وهـل  هبا؟  الة  الصَّ حُّ  يَصِ هـل 

ذلك؟
باملـاء  الثِّـيــاب  سيــلُ  غَ اجلواب: 
ط أن تَــزولَ  ْ رها، برشَ ابون يُطهِّ والصَّ
ُ النَّجاسـة؛ فـإذا كانت النَّجاسـة  ـنيْ عَ
الً باملاء،  ه أوَّ كِّ دَّ من حَ داً فال بُ شيئاً جامِ

ـه وإزالتـه؛ ألنَّه ال  كِّ ـله بعد حَ سْ ثـمَّ غَ
ُ النَّجاسةِ  نيْ رَ الثِّياب وعَ يُمكِن أن تَطْهُ

باقيةٌ فيها.
ـةٍ  ب مــن أيِّ نَجاسَ رَ الثَّوْ  وإذا طَهُ
ل، أم  كانـت، سـواء كانــت من البَـوْ
ـالة  مَ احليـض؛ فإنَّ الصَّ الغائِـط، أم دَ
ئِلَ النبيُّ صىلَّ  فيه جتوز، وهلذا عندما سُ
اهللا عليه وعلـى آله وسلَّم عن املرأة إذا 
مُ احليـض،  ــا دَ هبَ تْ وأصاب ثَوْ حاضَ
هُ حُ نْضَ تَ هُ بِاملَاءِ، وَ صُ رُ قْ مَّ تَ ، ثُ تُّهُ ُ فقال: (حتَ

.( يلِّ فِيهِ تُصَ وَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٢٨٣/٣)

  
 ،١١٩٤) رقـم   فتـو وانظـر:   *

(١١٩٥، ١١٩٦
  

ُحْكُم الَكْشِك (١)

الـذي ) ٧٩٨ ـكُ  ـشْ الكَ السؤال: 
بَن،  نعُ مـن الدقيـق واللَّ : طعـــام يُصْ كُ شْ (١) الكَ
فَّف حـتَّى يُطبخ مـــتى احتيج إليه، وربَّام  وجيُ
ل من الشعري. املعجم الوسيط (٧٨٩/٢). مِ عُ
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؟ فإنَّ  سٌ أو طاهرٌ ـلُ هـل هـو نَجِ يُعمَ
ر  مَّ يتخَ ألنَّه  ؛  سٌ نَجِ إنَّه  قـال:  هم  بعضَ
مقـام  ـه  فافُ جَ يقـومُ  وهـل  كالبُوظَة. 
ـر  اخلمْ مقـام  أم  ـر،  مْ اخلَ فـي  التّخلُّل 

املعقُودة؟ 
، وال اعتبار  ك طاهرٌ شْ اجلواب: الكَ
ضَ أنَّه  بقول القائل املذكور؛ فإنَّه لو فُرِ
ـكِراً لكان طاهـراً؛ ألنَّه ليس  سْ صار مُ

 . بامئعٍ
[فتاو الرميل (٦٧/١)]

  

َأَثُر َغْسِل املَاِئِع النَِّجِس ِمْن 
َطَعاِم َأْهِل الِكَتاِب 

لَبَ عىل الظَّنِّ ) ٧٩٩ السؤال: إذا غَ
 ، اتٍ مرَّ باملاءِ  لَه  فغَسَ م،  ائِعِهِ مَ ةُ  نَجاسَ

هُ ذلكَ شيئاً أم ال؟  فيدُ يُ
ة؛  سَ ـلُ األَدْهـان النَّجِ سْ اجلواب: غَ
 ن، فال أثـر لـه سـو مْ يْت والسَّ كالزَّ
رَ  لَ به. ولو طَهُ سِ نْجيس املاء الذي غُ تَ
ذلك -كام ذهب إليه بعض الناس- ملا 

ن الذي  مْ رَ رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بإراقة السَّ أَمَ
كام  لِه  سْ بغَ ر  َمَ وألَ ة،  أْرَ الفَ فيه  قَعْت  وَ

دِ املَيْتـة. لْ باغ جِ ر بِدِ أَمَ
رُ  ولو كانت [مالِيَّتُه] باقيةً لكان األَمْ
س،  نَجَّ تَ بٍ  ثَوْ راق  بإحْ ر  كاألَمْ بإراقته 
ر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص باإلراقـة مع  و[ملا] أَمَ
َى عن إضاعة املال.  إفساد املال، وقد هنَ

واهللا أعلم.
[فتاو العز ابن عبد السالم (ص١٢٦، 
[(١٢٩-١٣٠

  

َتناُوُل اَألْطِعَمِة اليت ُيَظنُّ أنَّها َنِجَسٌة

ة ) ٨٠٠ بِخَ السؤال: ما يقولُ يف األَطْ
أنَّ  فالعـادة  األسـواق؟  فـي  املَعمولَة 
ر  دْ القِ فـي  فيُلْقيه  باللَّحم  يأيت  اسَ  اهلرَّ
أو  واء،  الشِّ وكذلك  غسيل،  غري  من 
أنَّ  العادة  يف  مُ  علَ يَ أنَّه  مع  النَّقانِق،  حلم 
بْح  مُ من النَّجاسة عند الذَّ لَ اللَّحم ال يَسْ
هذه  مـن  األَكْل  مُ  كْ حُ فمـا  واملعافاة؛ 

ف؟ صْ األشياء عىل هذا الوَ
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ق  النَّقـانـِ ـلُ  أَكْ م  ـرُ حيَ ال  اجلواب: 
كِر؛  ذُ مـا  د  جـرَّ بمُ واهلَرايِس  واء  والشِّ
انصبابٌ  لـه  ق  يتحقَّ ال  كاة  الذَّ مَ  دَ فإنَّ 
َلُّ  د، وحمَ كاة إىل سائر اجلَسَ َلِّ الذَّ عن حمَ
العادةُ  رِ  ْ جتَ ومل  ل،  سْ الغَ واجبُ  كاة  الذَّ
أنَّ  الغالـبُ  وكذلك  ـل.  يُغسَ ال  ه  بأنـَّ
كاة؛  الذَّ مكان    تَعدَّ يَ ال  م  الدَّ نجاسة 
فال  ـًا،  ويّ قَ ـا  جمَ هُ  جُّ تَـمُ ـروق  العُ ألنَّ 
وال  نادراً،  إالَّ  كَّى  املُذَ علـى  ينعكس 
بَة الظَّنِّ وخروج  لَ ع عند غَ بأس بالتَّورُّ

األمر عن الغالب يف ذلك. 
ومـا زال املسـلمون يتعاطون ذلك 
ابـح واآلكِل]  من غـري نكري علـى [الذَّ
لِمَ خالف مــا هــو  نْ عَ والطَّابخ، ومَ
نْ  م مَ كْ قتـىضَ حُ ـلْ بمُ عَ يفْ الغالـب، فلْ

لِمَ بذلك، وقد بيَّنته. عَ
[فتاو العز ابن عبد السالم (ص١٣٢، ١٣٧)]

  
اِر وَطْبُخُه  ِشراُء اللَّْحِم ِمَن اَجلزَّ

ِمْن َغِري َغْسٍل

من ) ٨٠١  َيُشرت اللَّحمُ  السؤال: 

، وقد  لٍ سْ مَّ يُطبَخُ من غري غَ السوق، ثُ
اة  الشَّ بَح  ذَ إذا  ار  زَّ اجلَ أنَّ  بالعادة  فَ  رِ عُ
ـدَّ من نجاسة يديـه، وال  ها ال بُ لَخَ وسَ
م  كَ حيُ فهل  اللَّحم؛  هبام  سَّ  يمَ أن  ـدَّ  بُ

ة املطبوخ أم ال؟ بنَجاسَ
عُ  رَ ، والوَ مُ بنجاسةٍ كَ اجلواب: ال حيُ

ل. سَ غْ أن ال يُؤكَل حتَّى يُ
[فتاو العز ابن عبد السالم (ص١٧٠، ١٧١)]

  

ِم وَشْوُطه ِبالنَّاِر ِبيَحِة ِبالدَّ ُخ َرْأِس الذَّ َتَلطُّ

لَطَّـخَ ) ٨٠٢ أْسُ إذا تَ السؤال: الـرَّ
طَ  وِّ ل حتَّى شُ غْسَ بْح، ومل يُ م حني الذَّ بالدَّ
ى؟ وكيف  مَ رْ لُه، أو يُ ِلُّ أَكْ ، هل حيَ بنارٍ

قَع؟ نَع به إن وَ يُصْ
إذا  أس  فالـرَّ هللا،  احلمـد  اجلواب: 
، نصَّ غريُ واحدٍ علـى أنَّه  هِ مِ طَ بدَ وِّ شُ
ى ابنُ أيب  دُلَف   كَ بَلُ التَّطهري، وحَ قْ ال يَ
نة ) ثالثة  وَّ وي يف (تعليقه عىل  املُدَ رَ القَ

أقوال .
[نوازل باز النوازل للسجلاميس (١٠٨٥/٢-
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[(١٠٨٦

  

د ) ٨٠٣ ئِلَ سيـدي حممَّ السؤال: سُ
ل  غْسَ اة ال يُ بَح الشَّ ذْ زوق عن مَ ـرْ ابن مَ
هل   ، غسلٍ دون  هِ  مِ بدَ أْس  الرَّ   وَ ويُشْ

م أم ال؟ ْرُ سٌ وحيَ هو نَجِ
يَ ومل  وِ ا الرأس الذي شُ اجلواب: أمَّ
ـل،  كَ ؤْ ِّ ويُ ـل بعـد اليشَ سَ ـل، فيُغْ سَ غْ يُ
ـنَ  عُـف إجــراء اخلـالف فيـه مِ ويَضْ
ـه  بْهِ ـار وشِ اخلالف فـي طهـارة الفخَّ
ـه،  بْهِ ــر وشِ اص، كاخلَمْ سٍ غوَّ من نَجِ
ر. والطهارةُ فـي الرأس  ر اخلَمْ جُّ وتَـحَ
ها. وأَكْل ما  رُ أقـو؛ لوجوهٍ يَطُول ذِكْ
لُه أظهر  اختلـط به جيري عىل هذا، وأَكْ
لَة  مْ ـدٍ يف القَ شْ وأقـو. وفتو ابـن رُ

ب من هذا. رُ تَقْ
[املعيار املعرب للونرشييس (١١/١)]

  

السؤال: قد تعارفَ يف بالدنا ) ٨٠٤

اة،  أْسَ الشَّ اب رَ م يشرتون من الَقصَّ أهنَّ
قونَه  رِ هيا؛ فيَحْ دِ هِ مع أَيْ مِ تلَطِّخٌ بدَ وهو مُ
ذون  هُ صافِياً، ثمَّ يتَّخِ يف النَّار، وجيعلونَ

؟ لون؛ هل جيوزُ ةَ ويأْكُ قَ منه املَرَ
 : ـئِلْتُ عنـه، فقلتُ اجلـواب: قد سُ
نعـم؛ ألنَّ اإلحـراق قـد أزال ما عليه 
ل، وقــد  سْ من النَّجاسة؛ فصــار كالغَ
ح به فــي (كنز الدقائق)، و(تنوير  َّ رصَ

رات).  مَ األبصار)، و(جامع املُضْ
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٧)]

  

َس َكْيِفيَُّة َتْطِهِري اللَّْحِم ِإَذا َتَنجَّ

٨٠٥ ( ، سَ تَنجَّ إذا  مُ  اللَّحْ السؤال: 
ر؟ طَهَّ كيف يُ

ر ثالثاً،  ىلَ باملـاء الطَّاهِ غْ اجلـواب: يُ
 . ةٍ لِّ مرَّ د يف كُ َّ ويُربَ

[الفتاو الزينية البن نجيم (ص٣٥)]

* وانظر: فتو رقم (٢٢١، ٢٢٢)
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َسِة َتْطِهُري اُحلُبوِب اَجلافَِّة املَُتَنجِّ

بَلُّ ) ٨٠٦ يُ اجلافُّ  ءُ  اليشَّ السؤال: 
فهل  (١)؛  رِ مَ والشَّ ول  كالفُ ؛  سٍ نَجِ بامءٍ 

ه أم ال؟ يتأتَّى تَطْهريُ
ـا تنـجـيـسُ احلـبـوب  اجلواب: أمَّ
ر بعضُ أصحابنا أنَّه  كَ ونحوهـا؛ فقد ذَ

ع يف املاء. نقَ ر بأن يُ طْهُ يَ
ـر؛ ألنَّ  ـطْـهُ ـه ال يَ والـذي أراه أنـَّ
ل ، وال حيصُ لَلٍ ل بأدنَى بَ التَّنجيس حيصُ
القاة  التَّطهـري إالَّ بإجــراء املــاء، أو مُ
ه  لَ ظاهرُ سِ د، وإذا غُ ي املاء املشـاهَ رْ جَ

ه دون باطِنِه. رَ ظاهرُ طَهُ
[فتاو العز ابن عبد السالم (ص١٥٧، ١٥٨)]

  

َعْظُم الِفيِل َنِجٌس أم طاِهٌر؟

سٌ ) ٨٠٧ نَجِ يلِ  الفِ ظْمُ  عَ السؤال: 
ةٌ من الفصيلة اخليميَّة، ومنه  لَ قْ امر: بَ رُ أو الشَّ مَ (١)  الشَّ
نوع حلو يُزرع ويؤكَل ورقه وسوقُه نيِّئاً، ونوع 
عىل  أيضاً  ويُطلق   . مطبوخاً يؤكل  ريٌّ  كَّ سُ آخر 
ر. انظر:  ومَ ل، وهـو املعروف بالشُّ ر هذا البَقْ ثَمَ

املعجم الوسيط (٤٩٣/١).

؟ رٌ أم طاهِ
؛  سٌ د أنَّه نَجِ يَ عن حممَّ وِ اجلواب: رُ
ألنَّ الفيل ال [يُذكَّى]، فصار كاخلنزير؛ 
، كذلك  ـسٌ ظْـمَ اخلنزير نَجِ فكـام أنَّ عَ

ه. ظْمُ عَ
، وهو  ف أنَّه طاهرٌ وعن أبــي يوسُ
يَ أنَّ النَّبـيَّ صـىلَّ اهللا  وِ ؛ ملـا رُ األصـحُّ
اراً  وَ َ سِ رتَ عليه وعىل آله وسـلَّم: (اشْ
ـا)  نْهَ َ اهللاُ عَ يضِ ــةَ رَ ـاطِمَ ـاجٍ لِفَ ـنْ عَ مِ
. كذا فــي (جامع  نْكِرٍ من غري نكريٍ ومُ

رات) عن (املحيط).  املُضمَ
[فتاو اللَّكنوي (ص٩٦)]

  

اِملْسُك َنِجٌس أم طاِهٌر؟

سٌ أم ال؟) ٨٠٨ كُ نَجِ السؤال: املِسْ
كُ  اجلواب: ال، فــي (البناية): املِسْ
ــنْ قـال  لِطَ مَ ل، وقــد غَ جُ حاللٌ للرَّ

بنجاسته. انتهى.
وقال قايض خان فـي (فتاواه): وال 
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ا وإن كانت  ؛ ألهنَّ مٌ ـكَ دَ يُقـال: إنَّ املِسْ
مادِ  راً؛ كرَ ت فصارت طاهِ ماً فقد تَغريَّ دَ

ة. انتهى.  رَ ذِ العَ
[فتاو اللَّكنوي (ص٩٧)] 

  

َطْبُخ اآلُجِر(١) املَْعُجوِن ِبالنَِّجِس 
َواَخلاَتُم اَملْطِفيُّ ِبَماٍء َنِجٍس

ـنُ ) ٨٠٩ ـجَ ـعْ يُ ـرُ  اآلجُ السـؤال: 
مُ يُطْفَى يف  اتَ طْبَخ، أو اخلَ بالنَّجِس ثمَّ يُ

؟ سٍ ماءٍ نَجِ
 ، اجلواب: النَّجـاســةُ فيـه قـائمـةٌ

ة.  لٌ للنَّجاسَ والبِسُ اخلاتَم حامِ
[فتاو ابن أيب زيد القريواين (ص٩٨- ٩٩)]

  

كُِّني اَملْسِقيِّ ِبَماٍء َنِجٍس ْيُف أو السِّ السَّ
 وُحْكُم َما ُقِطَع ِبِه

ادُ ) ٨١٠ ـدَّ ـقَـى احلَ السؤال: لـو سَ
ـدُّ للبناء.  ق املُعَ بِنُ (الطُّوب) املُحـرَّ : اللَّ رُ (١)  اآلجُ

انظر: املعجم الوسيط (١/١).

ر  يَطهُ هل  ساً؛  نَجِ ماءً  يناً  كِّ سِ أو  يْفاً  سَ
ما  سُ  تنجَّ يَ وهل  ال؟  أو  ه  رِ ظاهِ ل  بغَسْ

طِعَ به أو ال؟  قُ
ره، وال  ـل ظاهِ سْ ر بغَ اجلواب: يَطهُ
راً، فلو قَطَع به  يِه ماءً طاهِ قْ حيتاج إىل سَ

 . ساً تنَجِّ باً صار مُ طْ لِه شيئاً رَ سْ بْل غَ قَ
[فتاو الرميل (١٥٩/١)]

  

التَّنُّوُر املَْمُسوُح ِبِخْرَقٍة َنِجَسٍة ُمْبَتلٍَّة

نا ) ٨١١ صارِ السؤال: تَعارفَ يف أَمْ
ةٍ  قَ رْ بخِ التَّنُّور  حون  سَ مْ يَ بَّازين  اخلَ أنَّ 
ا  تيقَّن أهنَّ ظَنُّ نَجاستُها، بل قد يُ ةٍ يُ بتلَّ مُ

بْز أم ال؟ سُ اخلُ ؛ فهل يتنجَّ سةٌ نَجِ
ةٍ  قَ ـرْ حَ التَّــنُّورُ بخِ سِ اجلواب: إنْ مُ
تِ النَّجاسة فـي النَّار، ومل بِسَ ةٍ ويَ سَ نَجِ
س بْقَ قبل إلْصاقِ اخلُبز بالتَّنُّور ال يتنجَّ تَ

بْــز؛ ألنَّ النَّجـاســة قــد زالـت  اخلـُ
ـت  سَ ـبـِ باإلحـراق، فكـان كــام إذا يَ
ر. طْهُ سُ بالشمس، فإنَّه يَ األرضُ النَّجَ
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املُتلَطِّـخ  ـاة  الشَّ رأسَ  أنَّ   تـر أال 
ـر وتُـؤكَل  طْهُ قَ معـه يَ م إذا أُحـرِ بالـدَّ
قَة التي منها. كذا يف (فتاو قايض  املَرَ

خان). 
[فتاو اللكنوي (ص٩٧)]

  
ِس حليواٍن  عاِم املُتَنجِّ ِإْطَعاُم الطَّ

َمْأكوِل اللَّْحِم

أو ) ٨١٢  ، الطَّعامُ سَ  نَجَّ تَ السؤال: 
احليوانَ  هُ  يُطعِمَ أنْ  وزُ  جيَ هل  ؛  اخلُبزُ 

؟ مِ أْكولَ اللَّحْ مَ
اجلواب: ال. يف (القنية): (قع) -أي 
سَ اخلُبز  قـايض عبد اجلبَّـار-: إذا تنجَّ
 ، توهَ ، أو املَعْ غريَ ـمَ الصَّ ال جيوز أنْ يُطعَ

. انتهى.  أْكولَ اللَّحمِ أو احليوانَ مَ
[فتاو اللكنوي (ص٤٧٦)]

  
َبَقاُء َلْوِن النََّجاَسِة َبْعَد َغْسِلَها

أو) ٨١٣ هُ  رأسَ بَغَ  صَ نْ  مَ السؤال: 

غلَّظةٍ عاملِاً بذلك، هُ أو حليَتَهُ بنجاسةٍ مُ ثَوبَ
إخراجُ   َ رسُ وعَ اب،  والرتُّ باملاء  هُ  لَ سَ وغَ

رُ أم ال؟  بْغِ؛ فهل يَطهُ نِ الصُّ لَوْ
ه  بْغُ ر إذا انفصل صُ اجلواب: إنَّه يَطهُ
نِه  زْ ـلِه عىل وَ سْ نُه بعد غَ زْ د وَ زِ عنه، ومل يَ
والِه.  رسْ زَ نُه لعُ وْ يَ لَ قِ بْغِه، وإن بَ قبل صَ
[فتاو الرميل (١٥٨/١)]

  
َنَجاَسُة اخلْمر

؟ ) ٨١٤ ةٌ سَ ر نَجِ مْ  السؤال: هل اخلَ
تِها إن قلتم هبا؟ فإينِّ مل  وما دليلُ نَجاسَ

ة البحث. دَّ أَرَ دليالً شافياً بعد شِ
اجلواب: ذهـب جــمهور الفقهاء 
ة  بيعَ ـر، وروي عـن رَ إىل نجاسـة اخلَمْ
ا،  شيخ اإلمــام مالكٍ القـولُ بطَهارهتِ
ــا نَجاستُها املعنويَّة فال شكَّ فيها،  فأمَّ
ق  ـدُ ـيَّة فـال تَصْ سِّ ـة احلِ ـا النَّجاسَ وأمَّ
 ، ةً رَ ـذِ ا ليسـت قَ ؛ ألهنَّ ر لغـةً عـىل اخلَمْ
ة، وال  ـذارَ والنَّجِس مـا كان شديـد القَ
قـام عليهــا دليلٌ من الكتاب وال من 



Ôã_s·ÿ^Ë=Óá_Âÿ^=Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٣٧٨

ـنَّة، وقد رشحنا ذلك فــي املجلَّد  السُّ
الرابع من (املنار) (ص٥٠٠ و ٨٢١ و 

ع إليه السائل إن شاء. جِ ْ ٨٦٦)؛ فلريَ
تْنا األيَّام بعد كتابة ما كتبناه  َعَ وقد مجَ
لامء  يف ذلك املجلَّد بجامعةٍ من أكابر عُ
ر فـي قِطارٍ خاصٍّ مـن قطارات  هَ األزْ
نا إلــى بلــدة  ة احلديد، كان حيملُ كَّ سِ
يشِ  (ديــروط) بدعـوةِ قُطُب باشـا قُرَ
رحـمه اهللا لالحتفال بتأسيسه مسجداً 
ومدرسـةً فيها، فدار الكالمُ بيننا فــي 
لامء املالكيَّة:  هذه املسـألة، فقال أحد عُ
ثبِتُ فيهـا  إنَّه يريــد أن يكتب رسالةً يُ
ر بالدليل، فتكون ردا عىل  نجاسة اخلَمْ

(املنار). 
قلتُ له: إذا جئت بدليــل صحيح 
ه يف األقطار، وإالَّ  ُ نْرشُ بَلُـه (املنار) ويَ قْ يَ
دَّ عليك ما تكتب، ويمكنك أن تذكر  رُ

ليل.  اآلن ما عندك من الدَّ
قال: اإلجـامع. 

، بل نقلـوا عن  : مل ينقلــه أحدٌ قلتُ
اإلمام ربيعة الترصيح بطهارهتا. 

قال: آية املائدة. 
س) حممولٌ فيها جْ : إنَّ لفظ (رِ قلتُ
الم،  ر واملَيْرسِ واألنْصاب واألزْ عى اخلَمْ
ولـم يقــل أحدٌ من املسلمني بنجاسة 
الم، فتعنيَّ أن  املَيْرسِ واألَنْصاب واألَزْ
ـالً  قْ جـسُ هـو املستقبَـحُ عَ يكـون الرِّ
يا؛  سِّ سُ يكون حِ جْ ه، والرِّ رِ َ عاً لرضَ ْ ورشَ
، ويكون  كُ بأحد احلَواسِّ رَ ـدْ وهو ما يُ
ع  ْ ل والرشَّ قْ ف بالعَ عنويا وهو مـا يُعرَ مَ
ــن؛ قـال تعالـى:  دَيْ رِ نْفَ ــنيْ أو مُ عَ تَمِ جمُ
رث﴾  يت  ىت  نت  مت  ﴿زت 
[يونـس: ١٠٠]، وقـال: ﴿ نئ ىئ يئ 
يب﴾  ىب  نب  مب  زب  رب 
[التوبة: ١٢٥]، وقـال: ﴿  مظ جع 
مع جغ ﴾ [احلـج: ٣٠]، وال يمكن 
يَّة بيشءٍ من ذلك. سِّ إرادة النَّجاسة احلِ

وملَّا لــم يستطع األستاذ املالكيُّ أن 
يقيم دليالً، سأل أحدُ احلارضين مفتي 
يار املِرصيَّة -وكان يسمعُ املناظَرة-  الدِّ

عن رأيه فـي املسألة.
فقـال املفتي: مـا مذهب األستاذ؟ 
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-يعني كاتب هذا-. 
قيل له: شافعي. 

فقال يل: ما املعتمدُ عند الشافعيَّة يف 
املسألة؟ 

 . ةٌ سَ ر نَجِ : املعتمدُ أنَّ اخلَمْ قلتُ
 . قال: انتهى األمرُ

قلت: ال، إنَّنا نبحث يف الدليل عىل 
ر، ال يف نَصِّ املذهب. فإن  ة اخلَمْ نَجاسَ
ه لنا. فلم يأت  ـرْ كُ كان لديك دليلٌ فاذْ

تْنَا. كَ يوخُ وسَ . ثمَّ سكت الشُّ بيشءٍ
[فتاو حممد رشيد رضا 
[(١٢٥٣/٤- ١٢٥٤)

* وانظر: فتو رقم (٩٦٦، ٩٦٧، 
(٩٦٨، ٩٨٨، ١١٠٤
  

ُوُقـوُع اَخلْمر َعلَـى الثَِّيـــاِب

؟) ٨١٥ ـسٌ ر نَجِ مْ السؤال: هـل اخلَ
ب؟ قَع عىل الثَّوْ ه إذا وَ مُ كْ  ومـا حُ

اجلـواب: أخـبــر اهللا جـلَّ وعـال 
حف  ﴿جف  وقــال:   ، ــسٌ جْ رِ ـه  أنـَّ

خف مف حق مق  جك حك 
[املائدة:  جلحل﴾  مك  لك  خك 
 ، سٌ ر نَجِ لْم أنَّ اخلَمْ ٩٠]، فعند أهل العِ
ـل فهو  سَ يُغْ ب فلْ فـإذا وقع علــى الثَّوْ
ــسُ  ف أنْجَ ـوْ ، لكنَّه فــي اجلـَ ـسٌ نَجِ
إالَّ  ه  ـرُ طَهِّ يُ وال  اإلنسـان،  بَــه  ِ رشَ إذا 
سٌ  التوبـة والنـدم واإلقالع، فهـو نَجِ
ر  خبيثٌ إذا دخل البدن. وتعاطي اخلَمْ
-والعيـاذ بـاهللا - واإلدمـان عليـه ال 
م،  قوهلَ ـلِبوا عُ يفعلـه إالَّ أُنـاسٌ قـد سُ
و  فْ ، نسأل اهللا العَ  عظيمةٍ تُلوا ببَلْوَ وابْ

والعافية.
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
 [(٣٣٢/٣)

  

َتْأِثُري الَعَمِليَّاِت الِكيْمَياِئيَِّة اَحلِديَثِة 
َعَلى َنَجاَسِة اَخلْمِر

بـعـضُ ) ٨١٦ أثـبـتـت  السـؤال: 
عند  ر  مْ اخلَ أنَّ  احلديثة  العِلْميَّة  التجارب 
حتضريها مترُّ عىل عمليَّات كيميائيَّة تشبه 
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إلـى حدٍّ كبري جدا العمليَّات الكيميائيَّة 
التي يمرُّ هبا الطعام يف اجلهاز اهلضمي إىل 
از). مـا رأي  ـالت (الربُ ضَ أن ينتهي بالفَ
ع إذن بعد هذه النتائج التحليليَّة يف  ْ الرشَّ

ر؟ مْ ةِ اخلَ نَجاسَ
قهاء واملذاهب  اجلـواب: مجهور الفُ
قةٌ علـى احلكم بنجاسـة  األربعــة متَّفِ
ل؛ ألنَّ القـرآن  م والبَــوْ ـر كالدَّ مْ اخلـَ
رَ باجتناهبــا،  ، وأَمَ سٌ جْ ا رِ ها بأهنَّ فَ صَ وَ
ر،  ـذَ ــس فـي اللُّغـة: القَ جْ ومعنى الرِّ
واستعمله القرآن فيام جيبُ االبتعادُ عنه 
بتاتاً، وهذا يوجب فـي نظرهم احلكم 
ذارة فيها اعتباريَّة  ر، والقَ بنجاسة اخلَمْ

للتنفري.
قهاء واملجتهدين من  وهناك من الفُ
ة أنَّ اآليــة  جَّ ير عدم نجاسـتها، بحُ
الكريمة ال تدلُّ علــى النجاسـة؛ ألنَّ 
األمر باجتناهبـا إنَّام يدلُّ عىل التحريم، 
ا  وال يلـزم منــه النَّجاسـة، بدليـل أهنَّ
نَت فـي اآليــة باملَيْرسِ واألَنْصـاب  رِ قُ
لْ أحدٌ منهم بنجاسـة  قُ الم، ومل يَ واألَزْ

عِبٌ  يشءٍ من هذه األشـياء، واملَيْـرسِ لَ
ال يقبل احلكم بنجاسةٍ وال طهارةٍ وإن 
راماً، كام أوضحه اإلمام النووي  كان حَ

الشافعي يف (املجموع ٥٦٤/٢).
ا مراحـل التفاعل الكياموي التي  أمَّ
ة  ربْ ر فال عِ مَّ يمرُّ هبا العصري إىل أن يتَخَ
له فــي قضية النجاسة والطهارة التي 
، ومهام كان  مصدرها النَّصُّ الرشعـيُّ
ـر يف هنايته ال  هـذا التفاعل فإنَّ التخمُّ
الت  يشـبه حتـول بقايا الطعـام إىل فَضَ

وبُراز.
[فتاو مصطفى الزرقا (ص١٠٠)] 

  
ُحْكُم َطَهاَرِة َما َتَخلََّل ِمَن اَخلْمِر

ه ) ٨١٧ سِ بنَفْ لَّلَ  َ ختَ رٌ  ـمْ خَ السؤال: 
غُ منها  بْلُ عِلَ فيها، وهو يَ يف آنيته التي جُ
أم  طاهرٌ  لُّ  اخلَ هذا  فهل  النصف؛  إىل 
ابِيَة طاهرٌ  نَ اخلَ لَّ مِ الَ اخلَ ال؟ وهل ما عَ

أم ال؟
ر لَّلت تَطهُ رَ التي ختَ اجلواب: إنَّ اخلَمْ
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اذهيــا من اآلنية،  باتِّفاقٍ هــي ومـا حيُ
ثقَب  لِّهـا، لكـن يُ وجيـوز االنتفـاع بخَ
ج رَ ج اخلَلُّ منه، وال خيُ رَ أسفل اإلناء وخيُ
رُّ فيه بعضُ ، فيَمُ سٌ من أعالها؛ ألنَّه نَجِ
سه.  ر إىل األسفل فيُنَجِّ دِ نحَ اخلَلِّ ويَ

(١) األعـىل؛ فإن كان  فُ ـقَ ـا الشَّ وأمَّ
لِه، وإن كان  سْ غُ فـي غَ (٢) فيُبالَ جاً جَّ زَ مُ
ــج فال يكفيه ذلك، بــل إذا  جَّ زَ غري مُ
كَ  رِ لَ فيه املاءُ وتُ عِ ـلِه جُ سْ بُولِغَ فــي غَ
 ةً أُخر ـرَّ عَل مَ ، ثُـمَّ جيُ راقُ ، ثُـمَّ يُ ةً مدَّ
، وال يزال يفعل  راقُ ةً ويُ دَّ ويُـرتَك فيه مُ
هكذا حتَّى خيرجَ املاءُ صافيــاً ال تغـريُّ 
ر عـىل الراجح من اخلالف  فيـه، ويَطهُ

فيه. 
[فتاو ابن رساج األندليس (ص٨٣)]

(٩٥٣، ٩٥٤) وانظر: فتو *
  

. تاج العروس  ـرهُ كسَّ ، أو مُ فُ ـزَ : اخلَ فُ قَ (١)  الشَّ
.(٥٢٤/٢٣)

ج اخلزف: إذا طاله بطالء شــبيهٍ باخلزف.  (٢)  زجَّ
معجم اللغة العربية املعارصة (٢٢٧١/٢). 

َتْطِهُري َأَواِني اَخلْمِر

-رحـمه ) ٨١٨ ل)  ئـِ (سُ السؤال: 
قد  إذ  ر،  مْ اخلَ أوانـي  تَطْهري  فـي  اهللا- 
اختَلَف العُلامء يف ذلك عىل قولني؟

ة  اجلواب: األظهر من القولني صحَّ
التطهــري باملاء، ففـي نحــو املُـزفَّـت 
ـل كسـائر  سْ ـج يكفي إنْعامُ الغَ واملزجَّ
ر   أنَّ اخلَمْ ـرَ ـة، وفيام يُ سَ األواين النَّجِ
ه، بإلقاء املاء احلارِّ فيه  مِ رْ ت يف جُ غاصَ
َك زماناً،  -، أو البارد، ثمَّ يُرتْ رَ ـدِ -إن قُ
ى فيــه املاء  لْقَ ل، ثمَّ يُ سَ غْ غ، ثمَّ يُ رَ فْ ثمَّ يُ
ـل،  سَ غْ َك زماناً، ثمَّ يُ ـرتْ ةً أخر ويُ مـرَّ
َك  ْعَل فيــه املـاء ويُرتْ هكذا إلــى أن جيُ
تَربَ فال يوجد فيه تغيري لونٍ  ْ زماناً، ثمَّ خيُ

. مٍ وال رائحةٍ وال طَعْ
د  صَ قْ ة إذ مل يُ فَّ وما أرشتم إليه من اخلِ
عَ عىل  ضِ ر يف اإلناء، وإنَّام وُ وضع اخلَمْ
ر، فال تأثري له يف  مَّ د فتخَ صْ غري هذا القَ
تطهري اإلناء باملاء أو عدم تطهريه؛ ألنَّ 
تْه،  سَ ر قد حصلت فـي اإلناء فنَجَّ اخلَمْ
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وإنَّام تُؤثِّر النيَّة يف معنى آخر، وهو جواز
ــر أو عدم جـوازه، حسبام  ختليل اخلَمْ

بيَّنه الفقهاء. انتهى 
 [فتاو الشاطبي (ص١٢٤)]

  
رُ ) ٨١٩ ر هل تَطْهُ مْ السؤال: آنيةُ اخلَ
أم ال؟

ديدٍ أو من  اجلواب: إنْ كانت من حَ
ا إذا  ـج، فإهنَّ زجَّ ار مُ نُحـاسٍ أو من فَخَّ
نْ  عُ هبا يف كلِّ يشءٍ مِ نتفَ ـلَتْ باملاء يُ سِ غُ
ار  نْ فَخَّ ا إنْ كانـت مِ لٍّ وغـريه، وأمَّ خَ
نتفَع هبـا فـي  ـل ويُ ج فتُغسَ زجَّ غــري مُ
اليابسات؛ جيعل فيها دقيقٌ أو قمحٌ أو 
ا األشيـاء املائعات من  غـري ذلك. وأمَّ
لُ فيها حتَّى  عَ لٍّ فال جيُ ماءٍ أو زيتٍ أو خَ
ا  يُغـىلَ فيها املاء؛ فذلـك تطهريها، وأمَّ
لِيَةٍ فال. ويظهر  غْ نْ غري تَ د املاء مِ جـرَّ بمُ
ار  ه إذا أُوقِــدَ الـنـَّ -واهللا أعلــم- أنـَّ
لَّ  ـيَت، وانْحَ ـمِّ عِلَت عليه حتَّى حُ وجُ
، واحرتق حتَّى  فْتٍ كلُّ مـا فيها مـن زِ

 ، يَّةٌ ْمِ بَّ املاءُ فيهـا وهـي حمَ ، وصُ بَ هَ ذَ
لِيَة املاء فيها.  غْ أنَّ ذلك يقوم مقام تَ

[فتاو ابن رساج األندليس (ص٨٤)]

* وانظر: فتو رقم (٧٠٧)
  

َتْطِهُري الثَّْوِب املَُبلَّــِل ِباَخلْمِر

رِ ) ٨٢٠ مْ باخلَ بَلُّ  يُ الثَّوبُ  السؤال: 
مُ  كْ حُ إالَّ  فيه  يبقَى  ال  حتَّى  فُ  َفَّ جيُ مْ  كَ
ار  خَّ رُ أم ال؟ وعن الفَ طْهُ ؛ فهل يَ رِ مْ اخلَ
فيـه،  وغاصَ  رُ  مْ اخلَ فيه  ـعَ  ضِ وُ الذي 
ما  منه  لَّل  يتحَ مل  بُلَّ  لو  بحيث  فَّ  جَ مَّ  ثُ
لتُم بأنَّه  رُ أم ال؟ وإذا قُ طْهُ كِر؛ فهل يَ يُسْ
؛ فكيف هذا مع قول أهل املذهب  رُ طْهُ يَ
رُ  طْهُ يَ ال  سُ  النَّجِ فيه  الذي  ار  خَّ الفَ أنَّ 

؟ بحالٍ
ريُّ  ـازِ اجلـواب: ذكـر اإلمـام الـمَ
رطـبيُّ ومـن وافقهمـا -كالشيـخ  والقُ
ر  ةَ فــي نجاسـة اخلَمْ لَّ خليـل- أنَّ العِ
م  دِ نعَ م يَ بَة، وأنَّ احلُكْ ة املُطْرِ ـدَّ هي الشِّ
رُ  بانعدامها، وحينئـذٍ فإذا أصاب اخلَمْ
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ه،  مُ كْ بْـقَ إالَّ حُ فَّ بحيث مل يَ بـاً وجَ ثَوْ
لَّل منه ما  ـيَ ما لو بُلَّ باملـاء مل يتخَ أو بقِ

ر. بَة، فقد طَهُ ة املُطْرِ دَّ فيه الشِّ
ا أن  ومـن أنكر هـذا فيقـالُ لـه: إمَّ
ة املذكــورون أو  ه األئمَّ ـرَ كَ تُنكِـر ما ذَ
 ، ته، فالكالم معك ساقِطٌ رْ ال؛ فإن أنْكَ
مَك أن تُسلِّم الطَّهارة،  زِ وإن سـلَّمت لَ

نْكِرٌ بدهيي. انتهى. وإالَّ فأنت مُ
صحيحة،  مــات  املُقـدِّ ألنَّ  وذلك 

. فالنَّتيجة بدهييَّةٌ
ر  وصورة القياس: أن تقول يف اخلَمْ
ـفَّ بحيثُ ال  الـذي فــي الثـوب وجَ
ةٌ  رَ ـمْ كِـر: هــذه خَ لَّل منه مــا يُسْ يتخَ
ة  ـدَّ لَّة اإلسـكار -أي الشِّ زالت منها عِ
لَّة  رٍ زالت منها عِ ــمْ لُّ خَ بَة-، وكُ املُطْرِ
ة  رَ ؛ فهـذه اخلَمْ اإلسكار فهــي طاهرةٌ

 . ةٌ رَ طاهِ
؛ إذ هي  ةٌ ــرَ ــر فظاهِ غْ ــا الصُّ أمَّ
ا الكُرب فدليلها كالم  املفـروض، وأمَّ

ة املذكورين. األئمَّ
فــي  غـاصَ  فيـام  يقـال  وكذلـك 

فَّ بحيث لــم  رِ وجَ ار مـن اخلَمْ خَّ الفَ
لَّل  يَ منه ما ال يتخَ ه، أو بقِ مُ كْ يبقَ إالَّ حُ
ـكِر. وهذا ال خيالف مسـألة  منه ما يُسْ
ـار الـذي غاصـت فيه النَّجاسـة  خَّ الفَ
خليـل:  الشـيخ  بقـول  إليهـا  املشـار 
»؛ إذ جيب تقييده بام  اصٍ ـارٌ بغـوَّ «وفَخَّ
اصُ قـد  سـاً، والغـوَّ اصُ نَجِ دام الغـوَّ
رٌ  ــمْ رَ فــي هـذه احلالـة؛ إذ هو خَ طَهُ
ت،  رَ رت طَهُ ر إذا حتَجَّ رت، واخلَمْ حتَجَّ
لَّــةً أو فـي أعامق  رت مستقِ سواء حتَجَّ

ار. خَّ الفَ
ر»  َجَّ رٌ حتَ ـمْ وقول الشيخ خليل: «خَ
صادقٌ هبام، ويدلُّ عىل أنَّه جيب تقييده 
ر إذا  بـام ذكرناه: ما ذكـروه يف آنية اخلَمْ
ر بطهارة  ـا تَطْهُ ر؛ فإهنَّ ختلَّـل فيهـا اخلَمْ
ـامً -كام  كْ مـا غـاصَ فيها حقيقـةً أو حُ

أشاروا-. واهللا أعلم.
ــر ال جيـوز علـى  تتمة: ختليل اخلَمْ

. انتهى.  كروهٌ اجح، وقيل: مَ الرَّ
ة (٢٥/١-٢٦)] [الفتاو األجهوريَّ
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االْنِتَفاُع ِبآِنَيِة اَخلْمِر ِإَذا َتَخلَّل اَخلْمُر ِفيَها

السؤال: هل جيـوزُ االنتفاع ) ٨٢١
رُ فيها من غري  مْ رِ إذا ختلَّل اخلَ بآنيةِ اخلمْ

يٍّ فيها أم ال؟ مِ نيعِ آدَ صَ
ـرَ من  اذي اخلَمْ ا مــا حيُ اجلواب: أمَّ
ر، ومـا يكون أعىل  طْهُ فِ فإنَّـه يَ ـقَ الشَّ
تْه؛ فــإن كان  ــر قــد القَ وكانت اخلَمْ
الً جيِّداً،  سْ ـلَ غَ سِ جاً أو حديداً غُ زجَّ مُ
ةً  ـدَّ ـى فيه مُ بقَ ـلُ فيهـا املــاء، ويَ عَ وجيُ
راراً، فإذا  ل له ذلـك مِ مَ عْ مَّ يُ ـراق، ثُ ويُ

 . رَ ، طَهُ رجُ يف املاءِ أثرٌ رَ أنَّه ال خيَ ظَهَ
[فتاو ابن رساج األندليس (ص٨٤- ٨٥)]

  

يف ) ٨٢٢ رٌ  ـمْ خَ عَ  ضِ وُ لو  السؤال: 
مَّ  ثُ  ، نُّ الدَّ ل  غْسَ يُ ومل  منه  ع  نُزِ مَّ  ثُ  ، نٍّ دَ
ما  إىل  لْ  يَصِ ومل  رُ  آخَ رٌ  ـمْ خَ فيه  بَّ  صُ
لَيان  بالغَ ارتفع  مَّ  ثُ  ، لُ األوَّ إليه  ل  صَ وَ
زاد،  أو  ل  األوَّ ع  موضِ إىل  ل  صَ وَ حتَّى 
أو  هِ  نِّ بِدَ رُ  يَطهُ هل  ذلك؛  بعد  ختلَّل  مَّ  ثُ

ال؟ 
ا.  هنِّ رُ مع دَ اجلواب: تطهُ

[فتاو الرميل (١٨٩/١)]

  
ِمْن ُصَوِر َتْطِهِري اَخلْمِر َبْعَد َتَخلُِّلَها

ـل ) ٨٢٣ جُ لَ عـن الرَّ ـئـِ السؤال: سُ
بدايته  ل  أوَّ يف  كان  هو  فإذا   ، اخللَّ لُ  مَ عْ يَ
تَقَص،  انْ هو  فإذا  عاء  الوِ يف  طْلُع  ويَ يلِ  غْ يَ
منـه  بَّ  يَصُ أن  لِبَ  وطُ ال  خَ صـار  فإذا 
لَيان  ع الغَ ضِ وْ صاحبُه، وصار اخللُّ إىل مَ
هُ  جْ وَ كيـف  أو  هـذا؟  ه  يرضُّ هـل  الً،  أوَّ

؟ بَّ ل فيه إذا أراد أن يَصُ العَمَ
ل  مَ د به اخللُّ فالعَ اجلواب: إنَّ ما قُصِ
ل  مَ ة املاء فيه غريُ العَ ثْرَ ه من كَ تـِ نْعَ يف صَ

كِر، كذا سمعت. دَ به املُسْ فيام قُصِ
ــدَ به اخلـلُّ وأصـاب  وإنَّ مـا قُصِ
رٍ وال  مُّ ة ليـس بتَخَ نْعَ هَ الصَّ جْ لُـه وَ عامِ
كِراً، فإذا كان كذلك ثُــمَّ  سْ يكــون مُ
لَيان،  قَـرصُ املكان الذي بلــغ إليـه الغَ
م  ـرِّ لَيــان ليـس هــو الذي حيُ ألنَّ الغَ
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ـكِراً،  سْ ه أن يكون مُ مُ رِّ العصري، إنَّام حيُ
س، وقد  نْجُ ر مل يَ كْ نْتَه إلــى السُّ فإذا مل يَ
لَّـلُ يف إنائها: جيوز  ر تتَخَ قالـوا يف اخلَمْ
طوا مـا سألتَ أنتَ  رتَ لُها، ولــم يَشْ أَكْ
َلَّل  َلَّلت ختَ عنه، وما ذلـك إالَّ أنَّه إذا ختَ
ا ما دامت  لَقَ باإلناء منها؛ ألهنَّ لُّ ما عَ كُ
لَـقَ يف اإلناء منها فهو  فــي اإلناء فام عَ
َلَّـلَ معها. فافهم وجه الكالم، وباهللا  ختَ

التوفيق.
[املعيار املعرب للونرشييس (٣١/٢)]

  

٨٢٤ (، ْرٌ السؤال: إذا كان يف إناءٍ مخَ
مَّ  ثُ ارتفعـت،  حـتَّى  يشءٌ  فيه  ـلَ  فأُدْخِ
ـمَّ  جَ منهـا، وعـادت كام كانت، ثُ أُخرِ
رُ يف هذه احلالة، أو ال  ختلَّلت؛ فهل يَطهُ
وارتفعت   ، رٌ ـمْ خَ عليها  بَّ  صُ إذا  إالَّ 
-كام  اجلفـاف  قبـل  ل  األوَّ ع  املوضِ إىل 
اجلفاف  بعد  أو   ،- البغويِّ عن  كِيَ  حُ
م-؟ وهل هو  أيضاً -كام اقتضاهُ تعليلُهُ

دُ أو ال؟  املعتمَ

 . اجلواب: املعتمدُ قولُ البغويِّ
[فتاو الرميل (١٩٨/١)]

  
رٌ) ٨٢٥ ْ السؤال: لو كان يف إناءٍ مخَ

آخرُ  خـمرٌ  فيه  بَّ  صُ مَّ  ثُ منه،  فأُريقتْ 
 ، لَتْ إلـى آخرَ طاهرٍ قِ مَّ نُ لِه، ثُ سْ قبل غَ
بطهارهتا،  مُ  كَ حيُ فهل  فيه؛  ختلَّلت  مَّ  ثُ
ر  مْ باخلَ س  املُتنجِّ لَّ  املَحَ ملُالقاهتا  ال؛  أو 
قُ هنا بني ما  فرَّ ل؟ وهل يُ يف اإلناء األوَّ
بَّ قبل اجلفاف أو بعده، أو ال؟  إذا صُ
لِيبار؛  وقد وقع يف هذه املسألة نزاعٌ يف مَ
بَّ بعد  يسها إنْ صُ م بتَنْجِ هُ فأفتَى بعضُ
حوا بـه  ه مـا رصَّ اجلفاف؛ قال: ونَظريُ
ر يشءٌ فارتفعت  مْ لَ يف اخلَ فيام لو أُدخِ
فنزلت  ءُ  اليشَّ ذلك  جَ  أُخرِ مَّ  ثُ بسببه، 
وذلك  قال:  ؛  الً أوَّ عليه  كانت  ما  إلـى 
ـسٍ  بنَجِ بِّهـا  صَ حـال  تَّصلةً  مُ لكوهنا 
ه، خالطها  تِفارِ ةَ إىل اغْ ورَ جافٍّ ال رضَ
ومل ينفصل عنها، فإنَّ ما خالط املائع ال 

 . كُّ عنه أبداً نْفَ يَ
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س  وأفتَى آخرُ بطهارهتا؛ لعدم املُنَجِّ
إنَّام  وقـال:   ، آخـرَ إناءٍ  إلـى  لِها  بنَقْ هلا 
رِ  مْ باخلَ باتِّصاهلا  س  املُتنَجِّ فـي  النَّظرُ 
يَّةِ ال يف حال  لِّ ، والطَّهارةُ حال اخلَ اجلافِّ
رِ اجلافِّ  مْ القاةُ اخلَ ُّ مُ ة، وال يَرضُ ريَّ مْ اخلَ
يَ  أُلْقِ لو  كام  مُ  كْ احلُ هذا  وهل   ، رِ مْ للخَ
جَ  أُخرِ مَّ  ثُ بغريها،  سٌ  تنجِّ مُ رِ  مْ اخلَ يف 
كام  أو  ختلَّلت؟  مَّ  ثُ التَّخلُّل،  قبل  منها 
أُزيلَت  مَّ  ثُ  ، طاهرةٌ عنيٌ  فيها  يَ  أُلقِ لو 
مَّ ختلَّلت؟ وقد رأينا فـي بعض  عنها ثُ
رِ  مْ اخلَ طهـارةُ  منـه  مُ  فهَ يُ مـا  احلوايش 
بعـد  فقال  املسألة؛  هذه  فـي  بالتَّخلُّل 
ها  تْبَعُ ويَ بالتَّخلُّل:  رِ  مْ اخلَ طهارة  رِ  ذِكْ
لَتْ  عَ وإنْ  ورة،  للرضَّ ا  هنُّ دَ الطَّهارة  يف 
يخان عن القايض  ها. نقلهُ الشَّ إىل رأسِ
ورةٍ  ، واإليالقـي -هبمـزةٍ مكسُ سنيٍ حُ
يف  النَّوويُّ  جزم  وبه   ، اهُ رَّ وأقَ  ،- وقافٍ
لٍ ال  عْ ها بفِ عُ فِ رتَ س مُ (فتاويه)؛ فلو تنجَّ

ورة. ؛ إذ ال رضَ عُ رُ املُرتفِ يَطهُ
التِّصاهلا  ختلَّلت  إذا  رُ  مْ اخلَ وكذا 
لُّلها إىل  لَها قبل ختَ قَ س. نعم لو نَ باملُتنجِّ

لعدم  وفاقاً؛  فيه  بالتَّخلُّل  رت  طَهُ آخر 
أُخر؛  ر  مْ بخَ رهُ  مَ غَ ولو  هلا،  س  املُنجِّ
فـإنَّ  بالتَّخلُّل؛  ـرُ  تطهُ  : يُّ وِ البَغَ قـال 
ـلِّ ال خـالف  نِّ املُالقِيَةِ للخَ أجزاء الدَّ
بعضُ  ـه  قَ ووافَ  . لـهُ بَعاً  تَ طهارهتا  فـي 
رَ  مُّ التَّخَ يَّد  قَ البَغَويَّ  أنَّ  إالَّ  رين،  املُتأخِّ
وا علـى ما  قُ بام قبل اجلفاف، وهم أَطلَ
يف  ةِ  عَ فْ الرِّ ابنُ  هُ  لَ قَ ونَ م،  تعليلُهُ اقتَضاهُ 
هُ يف (املطلب).  بَ وَّ (رشح الكفاية)، وصَ
طلَقاً؛ التِّصاهلا  رُ مُ وعند غريهم ال يطهُ
ه. إىل هنا  ورة إىل اغتفارِ سٍ ال رضَ بنَجِ
ه أنَّه  رِ ر يف آخِ كَ نْقوالً، وذَ آخرُ ما رأينا مَ
لفظُ (اخلادم)،  هو  فهل  من (اخلادم)؛ 
وتغيـريٍ  باختصارٍ  فيه  مـا  حاصـلُ  أو 
تُب؟  الكُ مـن  غـريه  لفـظُ  أو  ه،  ظـِ فْ للَ
مُ من  فهَ رُ هذا النَّقْل؟ وهل يُ وكيف أَمْ
نَّ  الدَّ أنَّ  إلخ؛  لَهـا»  قَ نَ لو  قولـه: «نعم 
فيُوافـقُ  ال؛  أو  ـر  مْ باخلَ ساً  تنجِّ مُ كان 
نٍّ  دَ نْ  مِ لَت  قِ نُ ولو  (األنوار)،  كـالمَ 
هُ بقوله،  رَ كَ إىل آخر إلخ؟ وهل الذي ذَ
الكفاية)،  (رشح  يف  ةِ  عَ فْ الرِّ ابنُ  هُ  لَ قَ ونَ
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٣٨٧

أو  فيهام  ثابتٌ  (املطلب)  فـي  بهُ  وصوَّ
بام  االتِّصال  باالتِّصال  املرادُ  وهل  ال؟ 
ـهُ  ـر، أو يَشملُ مْ فَّ من اخلَ فوقها ممَّا جَ
رِ من  مْ وما كان داخالً فـي موضع اخلَ
مُ يف ذلك؛ فبيِّنُوا لنا  كْ ؟ وكيف احلُ نِّ الدَّ

هُ بياناً شافياً؟  رَ أَمْ
دُ ما أفتـى به الثَّاين  اجلـواب: املُعتمَ
لَّل بــه. وليسـت  ـا عَ مـن طهارهتا؛ ملـِ
رِ  يَ يف اخلَمْ هذه املسألةُ نظري ما لــو أُلقِ
جَ منهــا قبـل  مَّ أُخرِ سٌ بغريها، ثُ تنجِّ مُ
ه فــي هــذه بنجاسـةٍ  سِ التَّخلُّل؛ لتنجُّ
يَتْ  هــا مـا لــو أُلقِ ، وإنَّام نظريُ أجنبيَّةٍ
مَّ  ، ثُـمَّ أُزيلَتْ عنها، ثُ ٌ طاهرةٌ نيْ فيهـا عَ

ختلَّلت. 
 . هُ عن (اخلادم) صحيحٌ لَ قَ وما نَ

لَها» إلخ؛ ما لو  قَ : «لو نَ هُ لَ قولُ مِ وشَ
هُ  لَ قَ لِـه. وما نَ سْ رٍ قبــل غَ ـمْ نُّ خَ كان دَ
عن (الكفاية) و(املطلب) ثابتٌ فيهام، 
ـة فيـام  فْعَ وليس (للكفايــة) البـن الرِّ
 ، ؛ فاإلضافــةُ إليــه بيانيَّةٌ حٌ ْ تُه رشَ لِمْ عَ

كِـرَ فـي  لِّ مـا ذُ واالتِّصالُ شامــلٌ لكُ
ؤال.  السُّ

[فتاو الرميل (١٩٩/١- ٢٠١)]

  

ُوُقوُع َقْطَرِة َخـْمٍر ِفي َعِصٍري
 َفانَقَلَب َخـْمرًا ُثمَّ َخــالًّ

فـي ) ٨٢٦ ـصـَلَ  حَ إذا  السؤال: 
ـلَـبَ  انقَ ـمَّ  ثُ  ، رٍ ـمْ خَ ةُ  طْـرَ قَ العصري 
رُ  طْهُ يَ فهل  ال؛  خَ مَّ  ثُ راً،  ـمْ خَ العَصريُ 
أو  راً،  ـمْ خَ ميع  اجلَ ة  ورَ ريْ لصَ العَصريُ 

تِدادِه؟ ه قبل اشْ سِ ال؛ لتَنَجُّ
ة بعد  طْرَ رَ للقَ ر، وال أَثَ طْهُ اجلواب: يَ
ر من  َمَّ ه قد ختَ راً، وألنـَّ ــمْ تِه خَ ورَ ريْ صَ
نا  مْ كَ نِّ جانبٌ قبـل جانب، وكام حَ الدَّ
نِّ للرضورة،  أيضـاً بطهـارة أعلـى الدَّ

فكذلك ها هنا، واهللا أعلم. 
[املسائل احلموية (ص١٠٦)]
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٣٨٨

َمْوُت ِضْفَدِع املَاِء ِفي َعِصِري ِعَنٍب

عُ ماءٍ) ٨٢٧ دَ فْ عَ ضِ قَ السؤال: إذا وَ
فهـل  فيه؛  ومـات  نَبٍ  عِ عصـري  فـي 

ه أو ال؟  سُ نجِّ يُ
كمُ  كمُ سائر املائعات حُ اجلواب: حُ
 ،( رِّ ؛ كام يف (النَّهر) و(الدُّ املاء يف األصحِّ
ـه؛ كام يف  سُ نجِّ ع فيه ال يُ دَ فْ وموتُ الضِّ

 . سُ العصريُ نْجُ (الكنز) وغريه؛ فال يَ
يُّ  ِّ ـدعُ الربَ فْ وفــي (اهلداية): والضِّ
؛  دُ يُّ يُفسِ ِّ ، وقيل: الربَ ريُّ سـواءٌ والبَحْ
دن، وقيل: ال.  م، وعدم املَعْ لوجود الدَّ
ريُّ ما يكون بني  حون: البَحْ ارِ قال الشَّ
اج)  َ ح فـي (الرسِّ . وصحَّ ةٌ رتْ أصابعه سُ
ن  هُ إذا مل يَكُ َلَّ ق بينهام، لكنَّ حمَ رْ عدم الفَ
دُ عىل  ، فإن كان؛ يُفسِ مٌ سـائلٌ يِّ دَ ِّ للربَ
) عن (رشح املُنيــة)،  رٌ الصحيح. (بَحْ

ومتامُ الفوائد فيه. 
[تنقيح الفتاو احلامدية (١٥/١)]

  

النََّشاِدُر(١) هل هو طاِهٌر أو َنِجٌس؟

السؤال: النَّشـادِرُ هـل هـو ) ٨٢٨
؟ رٌ طاهِ

رٍ يف باب  جَ اجلـواب: عبارةُ ابـن حَ
 ُّ وطـه: وال يَرضُ رِ رشُ الوضوء فــي ذِكْ
ــابِ بالنَّشـادِر، وألنَّ  ضَ اختـالطُ اخلِ
األصل فيه الطهارة؛ فقد أخربين بعضُ 
بَاب(٢) مـن  ـدُ مـن اهلِ قَ عْ اخلُرباء أنَّه يُ
غـري إيقادٍ عليـه بالنَّجاسـة، فغايته أنَّه 
ـكِّ ال نجاسـة، عىل  نوعان، وعند الشَّ
ه] طاهـرة،  تـُ ل منــه [مــا مادَّ أنَّ األوَّ
وهي التِّبْنُ ونحوه، وال يرضُّ الوقــودُ 
عليه بالنجاسة. انتهى باختصار، واهللا 

أعلم. 
[فتاو اخللييل (٩٢/١)]

  

. معجم  لَويَّة ذات طعمٍ حادٍّ ة قَ (١)  النَّشــادر: مادَّ
اللغة العربية املعارصة (٢٢٠٩/٣). 

باب: أثــر دُخانٍ ناتج عــن احرتاق يشء.  (٢) اهلِ
معجم اللغة العربية املعارصة (٢٣١٨/٣). 
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٣٨٩

الزُّجاُج اَملصنوُع ِمَن الِقْلي(١) املَنقوِع 
مباٍء َنِجٍس

بامءٍ ) ٨٢٩  ُ يلْ القِ عَ  قِ نُ إذا  السؤال: 
جَ  واستُخرِ املاء،  بذلك  بِخَ  وطُ  ، سٍ نَجِ
ذلك  يكـون  فهـل  جاجـاً؛  زُ مِل  وعُ
ل، ر بالغَسْ طْهُ ِ وال يَ سَ العَنيْ جاج نَجِ الزُّ
ه  ظاهرُ ر  طْهُ يَ وهل  ل؟  بالغَسْ ر  طْهُ يَ أو 

ه فقط؟ رُ وباطِنُه، أو ظاهِ
كِّني  تنا علـى السِّ اجلواب: نصَّ أئمَّ
ـل،  سْ رُ بالغَ سٍ تَطْهُ يَتْ بامءٍ نَجِ ـقِ إذا سُ
سِ  ا نقطعُ بدخــول املـاء النَّجِ ـَّ مـع أن
دِه بعــد حـرارة  باطِنَهــا، بدليــل بَـرْ
ـخَ يف  بـِ الباطـن، وكذلك اللَّحمُ إذا طُ
ـبِّ املاء عليه  ــرُ بِصَ طْهُ املـاء النَّجسِ يَ
جاج هنا  ؛ فالظَّاهر أنَّ الزُّ ْ ـرصَ عْ وإنْ مل يُ
راً وباطِناً؛ ألنَّ املاء  ـلِ ظاهِ سْ رُ بالغَ طْهُ يَ

ةٌ كاويةٌ تذوب يف املاء؛ كالبوتاس  لْـي: مادَّ (١)  القِ
الزجـاج،  تصنيـع  فـي  تُستخـدم  ودا،  والصُّ
الوسيـط  املعجم  انظر:  د.  امَ والسَّ ابـون،  والصَّ
(٧٥٧/٢)، معجـم اللغـة العربيـة املعـارصة 

.(١٨٥٥/٣)

نيْ  ، وال عَ فَّتْ طوبـاتٌ قد جَ سَ رُ النَّجِ
ـمَ عليه  كَ للنَّجاسـةِ موجـودةٌ حتَّى حيُ
ـمُ بطهارتـه مثل  كَ بالنَّجاســة، وال حيُ
مِ  ه بصديدِ ودَ ربة؛ الختالطـِ تُرابِ املَقْ
تَى، علـى أنَّه لو ذهبَ ذاهبٌ إلـى  املَوْ
ـرِ  طهارته باالستحالة -كام فــي اخلَمْ
-، لــم يكــن  كاً سْ بْيَةِ مِ مِ الظَّ ال، ودَ خَ
ا إىل اسـتحالةٍ ال إىل فسـادٍ،  بعيداً؛ ألهنَّ
ه، واهللا أعلم.  ، ولكن مل نَرَ بل لصالحٍ
[فتاو اخللييل (١٩٢/١)]

  
َثْوٌب ُأِصيَب بِنـْفـٍط

؟) ٨٣٠ طُ يبُه النِّفْ السؤال: الثَّوبُ يُصِ
عنـدي  طُ  ـفْ النـَّ ليـس  اجلـواب: 

. سٍ بنَجِ
[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (١٨/٢)]

  
َأْكُل اللَّْحِم ِإَذا ُرشَّ ِباَخلْمِر

إذا ) ٨٣١ رِ  مْ اخلَ بُ  شارِ السؤال: 
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٣٩٠

صاحبُها،  ها  بَحَ ذَ قد  رةٍ  بقَ أو  اةٍ  بشَ رَّ  مَ
. رٍ مْ ها بخَ شَّ حلمَ رَ فَ

مُ رْ ، وعليه غُ سُ اللَّحمُ نْجُ اجلواب: يَ
تِه. قيمَ

لُه إذا  رِ أَكْ ـامَّ مُ علـى اخلـَ رُ قلت: أحيَ
تَه؟ مَ قيمَ رُ غَ

ـل من  سَ غْ ـل ويُؤكَل كام يُ قال: يُغسَ
ـر  سائـر النَّجاسات، وقيل: ليس اخلَمْ
تـزول  وال  النَّجاسـات،  مـن  كغـريه 
ــراماً،  حَ ك  ويُـرتْ ـل،  سْ بالغَ نَجاسـتُه 
 . ريمٍ كروهاً من غري حتَ َك مَ وقيـل: يُرتْ
[فتاو ابن سحنون (ص٢٧١-٢٧٢)]

  
اِة اليت ُسِقيْت َخـْمرًا َلحُم الشَّ

رَ ) ٨٣٢ مْ اخلَ يَت  قِ سُ شاةٌ  السؤال: 
ِلُّ أَكلُها؟ تِه؛ هل حيَ ت من ساعَ بِحَ ذُ فَ

ه، كام يف  اجلـواب: نعـم، لكن يُكـرَ
رِّ املختار) عن صيد (الوهبانيَّة).  (الدُّ

[فتاو اللكنوي (ص٣٧٥-٣٧٦)]

  
َسْقُي الَفَرِس َخـْمرًا

قَى ) ٨٣٣ السؤال: هل جيوزُ أنْ يُسْ
راً؟ ـمْ سُ خَ رَ الفَ

اجلواب: ال جيــوز؛ فــي (مطالب 
 ، ةُ ابَّ ، والدَّ بيُّ ى الصَّ املؤمنني): وال يُسقَ
راً، واإلثـم علـى مـن  ــمْ ـيُّ خَ مِّ والذِّ
سقاهـم. كذا فــي (جوامـع الفقـه). 

انتهى.
ـَرتِ املـذاكـرةُ بـني  قلـت: قــد جَ
األصحاب سنــة اثنتـني وثامنني بعـد 
لَني  األلف واملئتني من هجرة رسول الثَّقَ
صـىلَّ اهللا عليه وعىل آلِهِ وسـلَّم يف هذا 
ةِ  مَ رْ ـهُ حُ جْ علَـمُ وَ البـاب؛ فقالـوا: ال يُ
لَّـة  واب، فــإنَّ العِ ــرِ للدَّ ي اخلَمْ قــْ سَ
م أن ال  بيانَــهُ ر صِ ي اخلَمْ قْ مة لسَ رِّ املُحَ

. وابِّ عتادوه، وهو مفقودٌ يف الدَّ يَ
رتُ بجوابــه بفضـل اهللا  وقــد ظَفِ
مٍ  لَّـة حلُكْ تعالــى؛ وهـو: أنَّ انتفاء العِ
ه؛  فــي بعض املواضع ال يقتيض انتفاءَ



Ôã_s·ÿ^Ë=Óá_Âÿ^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٣٩١

لَّــةٌ أُخر؛  جلــواز أن تكــون لــه عِ
ـالً هاهنا،  تمَ فاالعتيـادُ وإن مل يكـن حمُ
لكن استعامل اليشء النَّجِس موجــودٌ 
ر  مْ ي اخلـَ قْ ةِ سَ لَّــةٌ حلُرمَ هاهنا، وهو عِ
 ، ـرِ مْ ُم(١)؛ ألنَّ فيه استعامالً باخلَ فُرساهنَ
ـةِ  ه، علـى أنَّ حلُرمَ وال جيــوزُ استعاملُ
لَّتني: احتاملُ  بيـانَ عِ ــرِ الصِّ ي اخلَمْ قْ سَ
ففقدان  ؛  سِ االعتياد، واستعـاملُ النَّجِ
بٍ لفقدان اآلخر،  تَوجِ سْ أحدمها غري مُ
باً  لْ م إطعـامُ املَيْتَـةِ كَ ـرُ ه حيَ أال تـر أنـَّ
؛ ألنَّ اهللا تعـاىل  وابِّ أو غـريه مـن الـدَّ
ا بجميع الوجوه؛  مَ املَيْتَةَ واسـتعامهلَ رَّ حَ
ازي رمحه  نْية) عن اإلمام الرَّ كام يف (القُ

اهللا.
ر  ي اخلَمْ ـقْ ـدَّ من سَ ثـمَّ إن كان ال بُ
رَ بني  ـعُ اخلَمْ بُـه، بـل يَضَ ِ سـاً ال يُرشْ فَرَ
بَه، كام أنَّه ال ينبغي أن يُؤكِّل  َ يديه ليَرشْ
لْب إالَّ أن يضع املَيْتَة بني يدي  املَيْتَة الكَ
ه يف  عُ ـمْ ، وجَ (١)  قال ابن دريد: والفرس معروفٌ
ا  أدنى العدد: أفراس، فإذا كثرت فهي اخليل. فأمَّ
سان؛ فخطأ. إنَّام  ة يف جـمع فرس: فُرْ قول العامَّ

سان مجع فارس. مجهرة اللغة (٧١٧/٢).  رْ الفُ

ه؛ كام يف (مطالب  سِ لَه بنَفْ لْب، فيأكُ الكَ
املؤمنني).

[فتاو اللكنوي (ص٤٧١-٤٧٢)]

  

اُخلْبُز الَِّذي ُعِجَن باَخلْمِر

بْـزُ ) ٨٣٤ اخلُ ـلُ  يؤكَ هـل  السؤال: 
؟ رِ مْ جينُه باخلَ نَ عَ جِ الذي عُ

؛ لقيام أجزاء  ريـامً هُ حتَ اجلواب: يُكرَ
ر فيه. كذا يف أرشبة (اهلداية).  اخلَمْ

[فتاو اللكنوي (ص٣٧٣)]

  

الزَّيُت النَِّجُس إَذا ُجِعَل َصاُبونًا

إذا ) ٨٣٥ سُ  النَّجِ يتُ  الزَّ السؤال: 
أم  بطهارته،  مُ  كَ حيُ هل  صابوناً،  عِلَ  جُ

ال؟
ته.  مُ بطهارَ كَ اجلواب: نعم حيُ

 [الفتاو الزينية البن نجيم (ص٣٥)]  
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٣٩٢

َوابِّ َطْحُن اِحلْنَطِة وَغْيِرَها ِبالدَّ

ـنُ ) ٨٣٦ السؤال: هـل جيـوزُ طَحْ
؟ وابِّ نْطَة [وغريها] بالدَّ احلِ

اجلـواب: يُكره. كذا فــي (نصاب 
ة اإلسالم).  عَ ْ االحتساب) عن (رشِ

[فتاو اللكنوي (ص٤٦٩)]

  

َهاَرُة َوالنََّجاَسُة ـاِن ِمْن َحْيُث الطَّ خَّ ُحْكُم الدُّ

؟) ٨٣٧ سٌ ان نَجِ خَّ السؤال: هل الدُّ
ـسٍ  خــان ليــس بنَجِ اجلواب: الدُّ
ه نبات،  ـيَّةً بال ريب؛ ألنـَّ سَّ نجاسـةً حِ
رامـاً؛ ملا يرتتَّـبُ عليه من  وإنَّـام كان حَ
نيَّـة واملاليَّة واالجتامعيَّة،  األرضار البَدَ
وال يلـزمُ مـن حتريم الـيشء أن يكون 
رامٌ بالكتاب  ر حَ ـمْ ساً، فهــذا اخلـَ نَجِ
ة وإجـمـاع املسلمـني، وليـس  نـَّ والسُّ
يَّـة علـى القـول  سِّ سٍ نجاســةً حِ بنَجِ
الراجح؛ ففي (صحيح مسلم) عن ابن 
الً  جُ عبَّـاس -ريض اهللا عنهـام- (أَنَّ رَ

 ، رٍ ــمْ ــةَ خَ يَ اوِ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص رَ سُ  لِرَ دَ أَهْ
تَ أَنَّ  لِمْ لْ عَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: هَ سُ الَ لَهُ رَ قَ فَ
انًا،  ـارَّ إِنْسَ . فَسَ : الَ الَ ا؟ قَ هَ مَ رَّ دْ حَ اهللا قَ
؟  تَــهُ رْ ارَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: بِمَ سَ سُ الَ لَهُ رَ قَ فَ
ي  : إِنَّ الَّذِ ــالَ قَ ا. فَ ــهُ بِبَيْعِهَ تُ رْ : أَمَ الَ قَ فَ
تَحَ  فَ : فَ ــالَ ا. قَ هَ يْعَ مَ بَ ــرَّ ا حَ َ هبَ ْ مَ رشُ رَّ حَ
ا). اهــ. (ص  ا فِيهَ بَ مَ هَ تَّى ذَ ةَ حَ ادَ املَزَ
د فؤاد  ١٢٠٦ط. احللبـي - حتقيق حممَّ

عبد الباقي).
ويف (صحيح البخاري - ص١١٢ 
ج٥ من الفتح، ط. السلفية) عن أنس: 
ـي  لِ أَبـِ نْزِ ـي مَ مِ فـِ وْ اقِيَ القَ انَ سَ (أَنَّه كَ
نَادِي:  ا يُ نَادِيً ـرَ النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مُ أَمَ ، فَ ةَ لْحَ طَ
الَ  قَ : فَ ـالَ . قَ تْ مَ رِّ ـدْ حُ ـرَ قَ مْ أَالَ إِنَّ اخلَ
ـا،  هَ قْ ـرِ أَهْ ، فَ جْ ــرُ : اخْ ةَ لْحَ و طَ ـي أَبـُ لـِ
كِ  كَ ي سِ تْ فـِ رَ ا، فَجَ تُهَ قْ رَ هَ تُ فَ جْ رَ فَخَ
ةً نجاسةً  سَ ر نَجِ ). ولو كانت اخلَمْ ينَةِ املَدِ
ية  اوِ رَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص صاحبَ الرَّ يَّةً ألَمَ سِّ حِ
ـلَها كـام فعل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حــني  سِ غْ أن يَ
، فقال النبيُّ  يْـربَ مَت احلَمري عام خَ رِّ حُ
: أَوْ  الَ قَ ا، فَ وهَ ُ اكْرسِ ا وَ يقُوهَ رِ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَهْ
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.( اكَ : أَوْ ذَ الَ ا؟ قَ لُهَ نَغْسِ ا وَ هَ يقُ ْرِ هنُ
ـةً نجاسـةً  سَ ر نَجِ ثـمَّ لو كانت اخلَمْ
ــان (التّتِن)(١) ليــس  خَّ يَّةً فإنَّ الدُّ سِّ حِ
لَـى. يَّةً من باب أَوْ سِّ سٍ نجاسةً حِ بنَجِ

ا حتريم التدخـني؛ فإنَّ من قرأ ما  أمَّ
كَّ  ره األطبَّاء عنه مل يَشُ لامء وقرَّ كتبه العُ
تي به. ، وهو الذي نراه ونُفْ رامٌ يف أنَّه حَ
[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
 [(٢٤٨/١١-٢٤٩)

  
َحِقيَقُة َنَجاَسِة الَكاِفِر َواُملْشِرِك

حـقيـقـةُ ) ٨٣٨ هـي  مـا  السؤال: 
معنى  وهل  والكافِر؟  ك  ِ املُرشْ ةِ  نَجاسَ
أحدَ  املسلمني  أحدُ  مسَّ  إذا  أنَّه  هذا 
ار وهو عىل طهارةٍ أنَّ  فَّ املرشكني أو الكُ
ةَ  النجاسَ أنَّ  أم  ت؟  تَقَضَ انْ قد  تَه  طهارَ

يَّة؟ سِّ ة وليست حِ نويَّ عْ مَ
اجلواب: نجـاســة املرشكـني، بـل 
ةٌ  ار نجاسةٌ معنويَّ فَّ نجاسة جــميع الكُ
معجم  انظر:  الدخان.  أسامء  من  اسم  التتن:    (١)

املصطلحات واأللفاظ الفقهية (٤٢٦/١).

؛ لقــول النبـيِّ  يَّةً سِّ وليست نجاسةً حِ
.( سُ نْجُ لِمَ الَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ املُسْ

سُ نجاسـةً  نْجُ  ومعلومٌ أنَّ املؤمن يَ
يَّــةً إذا أصابتـه النجاسـة؛ فقولُه:  سِّ حِ
ـيُ  لِـمَ أنَّ املــرادَ نَـفْ ) عُ ــسُ جُ نـْ (ال يَ
  : ة، وقال اهللا عزَّ وجـلَّ النجاسـة املعنويَّ
﴿ىن ين جه مه ىه  يه 
يي  ىي  مي  خي  حي  جي 
ٰذ﴾ [التوبـة: ٢٨]. فأخـرب اهللا تعالـى 
رنـا هـذا بـام  ). وإذا قرَّ ـسٌ ـم (نَجَ أهنَّ
ثبـت فــي حديـث أيب هريرة مـن أنَّ 
لِمنا أنَّ املــراد  )، عَ سُ نْجُ ـنَ الَ يَ مِ (املُؤْ
بنجاســة املرشك، وكذلك غـريه مـن 
يَّة؛  سِّ ار نجاسة معنويَّة وليست حِ فَّ الكُ
وهلذا أباح اهللا لنــا طعام الذين أوتـوا 
م يُبارشونـه بأيدهيم،  الكتاب، مـع أهنَّ
نات مـن الذين أوتوا  صَ وأبـاح لنا املُحْ
، مع أنَّ اإلنسـان  الكتـاب للزواج هبنَّ
ل ما أصابته  سْ نا بغَ رْ ، ومل يأْمُ سيبارشهنَّ

أيدهيم.
ـسَّ  ـا قـولُ السائـل: إنَّـه إذا مَ وأمَّ
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الكافـر يقـول: انتقـض وضوؤه، فهذا 
وهمٌ منه؛ فإنَّ مسَّ النجاسـة ال ينقض 
يَّة؛  سِّ الوضوء، حتَّى لو كانت نجاسةً حِ
س، وما  م النَّجِ ة، والدَّ رَ ذِ ل، والعَ كالبَوْ
ها ال ينقض الوضوء،  سَّ أشبهها، فإنَّ مَ
ث بالنجاسة  ل ما تلوَّ سْ ب غَ وإنَّام يُوجِ

فقط.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣١٨/٣- ٣١٩)



ثانيًا: الدم: 
ِم اَملْسُفوِح َماِهيَُّة الدَّ

، هل) ٨٣٩ فوحُ مُ املَسْ السؤال: الدَّ
بْح؟ وإذا كان كذلك، هو اخلارجُ عند الذَّ
لَّقُ  عَ لْخ حني تُ مُ اخلارج بعد السَّ كْ فام حُ
ار يف لَبَّتِها؛ هل هو  زَّ ا اجلَ هبُ اةُ ويَرضْ الشَّ

فوح أم ال؟ من املَسْ
يْتَة  م اخلـارج مـن مَ ـمُ الـدَّ كْ ومـا حُ
ها؛  مِ مُ حلَ كْ ا؛ هل هو حُ هتِ وْ ر بعد مَ البَحْ
ف» يف قوله: «ولو  نـِّ فيُقيَّـدُ كالمُ «املُصَ

» بأنَّه يف حال احلياة؟ كٍ مَ نْ سَ مِ
ـفوح هو اخلارجُ  مُ املَسْ اجلواب: الدَّ
ـاة  رجُ مـن الشَّ عند التَّذكِيَـة، ومــا خيَ
بَّتِها منه.  تْـح لَ ونحـوه عنـد تعليقها وفَ
د احلَطَّاب رمحه  ة حممَّ مَ الَّ قال الشيخ العَ
مَ  ـم من تفسـريهم الدَّ هَ فْ اهللا تعـاىل: ويُ
م يف باطن  دُ من الـدَّ ـفوحَ بـام يوجَ املَسْ
فوح، وإن  سْ فِها مَ وْ قِّ جَ البهيمة عند شَ
مل أَرَ فيه نصا. انتهى. ويف كالم غريه ما 

يوافقه.
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؛  سٌ ـل عنه نَجِ ك املُنفصِ ـمَ مُ السَّ ودَ
لَ عنه فــي حال حياته أو  سـواءٌ انفصَ
َلِّه فهو  ا ما دام بـه يف حمَ بعد موتـه، وأمَّ
، وكالم صاحـب (املخترص) يف  طاهرٌ
» عىل إطالقِه،  كٍ ـمَ نْ سَ قولـه: «ولو مِ
بْلَه:  الُـفَ بني هـذا وبني قولـه قَ وال ختَ
تَهُ من  لِمْ »؛ ملا عَ ةٌ رَ ـرِ طاهِ يتَةَ البَحْ «إنَّ مَ
 ، ل عنه طاهرٌ م الـذي به مل ينْفَصِ أنَّ الدَّ

واهللا أعلم. 
[الفتاو األجهورية (٢٨/١- ٢٩)]

  
َتْفِسُري َقْوِل اِهللا َتَعاَلى

﴿  ىف يف  ىق يق اك 
لك مك... ﴾

قال اهللا تعالـى: ﴿ىف يف  ) ٨٤٠
مك  لك  اك  يق  ىق 
ىك يك مل  ىل يلام مم رن زن من 
نن ىن ين ٰى ريزي مي ني  ىي 
لـي  ارشحوا    ،[١٧٣ [البقرة:   ﴾ يي 
م،  هذه اآلية  الكريمة، والسيَّام كلمة الدَّ

م قبل نُزول  لُون الدَّ هل كان الناس يأْكُ
هذه اآلية؟

اجلواب: نعـم، كانت العرب تأْكُل 
م، فـإذا احتـاجـوا  ب الدَّ َ م وتَرشْ الــدَّ
مــاء، فاهللا  بــوا الدِّ ِ وا اإلبل ورشَ دُ فَصَ
ـفوحاً،  سْ هناهم عــن هــذا إذا كان مَ
وق أو غري  رُ وهـو الذي يصبُّ مـن العُ
بِد؛ فهذا  م اجلامد كالكَ ا الدَّ وق، أمَّ رُ العُ
بِد؛  ال بـأس [به] إذا أَكَل اإلنسـانُ الكَ
فوحاً، فال حرج يف  سْ ماً مَ ا ليست دَ ألهنَّ
م،  لون الدَّ ذلك، وكانوا يف اجلاهليَّة يأْكُ
بـون من  دون احليوانـات ويَرشْ فْصِ ويَ
م اهللا عليهـم ذلك، وبنيَّ  رَّ دمائهـا، فحَ
سبحانه فـي اآلية األخـر: ﴿  حئ خئ 
راقاً،  مئ ﴾ [األنعـام: ١٤٥] يعني مُ
اق؛  م املُرَ فهذا هـو وجه التحريـم، الدَّ
ـنَّة يف اجلاهليَّـة، وألنَّ يف ذلك  ه سُ ألنـَّ

رضراً عىل شاربه.
، ولـحـم اخلنزيـر  واملَيْتَـة معروفـةٌ
معروف، ومــا أُهلَّ به لغــري اهللا: هو 
بَح  بيحة تُذْ بَح لغـري اهللا؛ كالذَّ ذْ الذي يُ
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واكِب، هذه  نام أو للكَ ـنِّ أو لألَصْ للجِ
ت لغــري اهللا،  بِحَ مـة إذا ذُ رَّ بيحـةُ حمُ الذَّ
فمن اضطرَّ إلــى املَيْتَـة أو غـريها فله 
األَكْل مـن ذلك غري باغٍ وال عادٍ، غري 
ظالــمٍ وال باغٍ عىل إخوانه املسـلمني، 
فالباغي والعادي... فيها أنواع؛ منها: 
لطان، فهـم  جون علــى السُّ ْرُ اةُ خيَ البُغَ
ي الذي  ظاملـون بذلك، ومنهـا: املُتَعدِّ
لِه من املَيْتَة بغري رضورة وال   بأَكْ دَّ يتَعَ
ى مضطرا. وبعض أهل  مَّ حاجة، فال يُسَ
راً آخر؛ وهو أن  ر يف ذلـك أَمْ كَ لْم ذَ العِ
، فيعتـرب  صيةً عْ عتَــربَ مَ ـراً يُ فَ ر سَ يُسافـِ
ة، ولكنَّ  صَ خْ ياً أيضاً، وليس له رُ متعدِّ
يَّد بأن  قَ ه مُ األقـرب -واهللا أعلم- بأنـَّ
لُه غـري باغٍ وال عــادٍ، إنَّـام  يكــون أَكْ
، إذا كــان للرضورة؛ يعنـي  ضــرورةً
؛ بـأنْ أَكَل  دَّ ـا إذا تَعَ ال جيد شـيئاً، أمَّ
بغـري رضورة، أو تَعاطَى من املَيْتَة بغري 
ى عـادٍ  ـمَّ ، ويُسَ ى بـاغٍ ـمَّ رضورة، فيُسَ
ــا إذا  ، أمَّ تعـدٍّ حلدود اهللا عزَّ وجــلَّ مُ
صيةٍ  عْ ر مَ فَ اضطرَّ إلــى ذلك بسبب سَ

ه فــي احلاجة  وقِعُ بْه ذلك ممَّا قد يُ أو شِ
والرضورة إىل املَيْتَة، فهو داخلٌ يف اآلية 
لة ﴿  زن من  ْمَ الكريمة؛ ألنَّ اآليـة جمُ
  دَّ نن ىن ﴾؛ فالباغي هـو الذي يتَعَ
بْغِي علـى الناس، والعادي  احلدود ويَ
ا   عىل الناس إمَّ الذي –كذلك- يتعدَّ
بْغي عىل  بكونه يأْكُل بغري رضورةٍ، أو يَ
 ،  عليهـم بدون حـقٍّ ــدَّ الناس ويتَعَ
، فهـذا هو الذي  ودون سـببٍ رشعـيٍّ
يمتنـع عليه هذه األشـياء، وإنَّام يكون 
مضطرا إذا كان ال جيــد شيئــاً حتَّـى 
خياف علـى نفسه، فيأْكُل من املَيْتَة، أو 
من اخلنزير، أو ما أهلَّ بـه لغري اهللا، أو 
م للرضورة التــي وقـع فيهـا،  من الدَّ

نسأل اهللا العافية.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

ِم َوَأَدلَُّتُهْم َأْقَواُل الُعَلَماِء ِفي َنَجاَسِة الدَّ

م فـي هذه ) ٨٤١ أْيكُ السؤال: ما رَ
األقوال: 
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الذي  هـو  فـوح،  املَسْ م  الدَّ أنَّ   -١
فوح؛  املَسْ غـري  ا  أمَّ اخلالف،  فيه  وقـع 
أحدٌ  لْ  قُ يَ مْ  فلَ اها،  وَ وسِ وح  رُ اجلُ مِ  كدَ

تِه؟ بنَجاسَ
إىل  أبداً  يشريوا  مل  ثني  دِّ املُحَ أنَّ   -٢
وكذلك  فـوح،  املَسْ م  للدَّ إالَّ  التحريم 

ون؟ أشار املُفرسِّ
٣- أنَّه ال يوجد دليلٌ واحدٌ صحيحٌ 
م، إالَّ ما كان من إشارة  ةِ الدَّ يدُ بنَجاسَ فِ يُ
قهاء، وهؤالء ال دليل عندهم،  بعض الفُ
فاألصلُ  يوجـد،  لـم  الدليل  دام  وما 
بْطُل صالةُ من صىلَّ  م، فال تَ طهارةُ الدَّ

مٍ؟ عُ دَ قَ بِه بُ وْ وعىل ثَ
اجلواب: ما ذكرتم يف رقم (١) فلو 
لْم لوجد  ع القائلُ إىل كالم أهل العِ جَ رَ
م  ر؛ فإنَّ الدَّ كَ أنَّ األمر علـى خالف ما ذَ
ـفوح مل نعلم قائالً بطهارته، كيف  املَسْ
وقد دلَّ القرآنُ عىل نجاسـتِه كام سيأيت 
ل  تقريـره إن شـاء اهللا تعالــى، وقد نَقَ
دٍ فـي  شْ االتِّفاق علــى نجاسته: ابن رُ

(بدايـة املجتهـد)، فقـال (ص٧٦، ط 
ـا أنواع النَّجاسـات فإنَّ  احللبـي): وأمَّ
لامء اتَّفقوا من أعياهنا علــى أربعة،  العُ
م مــن احليوان الذي  ر منهــا: الدَّ كَ وذَ
ليس بامئـيٍّ انفصل من احليِّ أو امليِّت، 

 . فوحاً، أي: كثرياً سْ إذا كان مَ
لامء  وقال يف (ص٧٩ منه): اتَّفق العُ

. اهـ. سٌ يِّ نَجِ عىل أنَّ دَم احليوان الربِّ
ـفوح بالكثري  سْ لكـن تفســريه للمَ
ويُّ  ه البَغَ رَ كَ خمالفٌ لظاهر اللَّفظ، وملا ذَ
يف (تفسـريه) عن ابن عبَّاس ريض اهللا 
عنهام: أنَّ مــا خرج مـن احليوان وهو 
داج عنـد  ، ومـا خيـرج مـن األَوْ حــيٌّ
اق  ـفوح هو املُرَ بْح؛ وذلك ألنَّ املَسْ الذَّ
. اللَّهمَّ إالَّ  يَّدُ كونه كثرياً قَ السـائل، ال يُ
ـلَّ  يْـد حمَ ــدٍ هبذا القَ شْ ريــدَ ابنُ رُ أن يُ
لْم  االتِّفاق؛ حيث عفا كثريٌ من أهل العِ
افُون  فوح، لكنِ العَ م املَسْ عن يسري الدَّ
فْع  عنه مل جيعلـوه طاهراً، وإنَّام أرادوا دَ

ة بوجوب تطهري اليسري منه. املشقَّ
رطبــيُّ فـي تفسريه  وقــد نقـل القُ
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( ص٢٢١ ج ٢، ط. دار الكتاب) اتِّفاق 
. وقال  سٌ رامٌ نَجِ م حَ لامء عىل أنَّ الدَّ العُ
ب (ص٥١١  املُهـذَّ رشح  يف  النـوويُّ 
ج٢ ط. املطيعي): والدالئل عىل نجاسة 
، وال أعلم فيـه خالفاً  م متظاهـرةٌ الـدَّ
عـن أحدٍ مـن املسـلمني، إالَّ ما حكاه 
صاحب (احلاوي) عن بعض املتكلِّمني 

أنَّه قال: طاهر اهـ. 
المَي  والظاهـر أنَّ اإلطالق فــي كَ
فوح.  قيَّـدٌ باملَسْ رطبيِّ والنــوويِّ مُ القُ

واهللا أعلم.
ل لــه  فوح الذي مثــَّ ا غري املَسْ وأمَّ
لْ  قُ ر أنَّه مل يَ كَ اها، وذَ وَ بدماء اجلُروح وسِ
واها»  أحدٌ بنجاسته، مع أنَّ قوله: «وسِ
ة  نـَّ مَ احلَيْض الذي دلَّـت السُّ يشمـل دَ
عىل نجاسته، كام سيأتــي إن شاء اهللا. 
لْم  فلو رجع القائل إلـى كالم أهل العِ
لْـم رصيحٌ يف  لوجـد أنَّ كالم أهل العِ

. القول بنجاسته، أو ظاهرٌ
قـال الشافعـي -رحـمه اهللا- فـي 
(األُم) (ص٦٧ ج ١، ط دار املعرفـة) 

ر حديث أسـامء يف دَم احلَيْض:  بعد ذِكْ
 ، سٌ ويف هذا دليلٌ عىل أنَّ دَم احلَيْض نَجِ

مٍ غريه.  لُّ دَ وكذا كُ
ـس  وفــي (ص٥٦ منه) مثَّل للنَّجِ

م. ة والدَّ رَ ذِ بأمثلة منها: العَ
نة) (ص٣٨ ج١ ط. دار  ويف (املدوَّ
الفكر) عـن مالك -رمحه اهللا- ما يدلُّ 

م من غري تفصيل. عىل نجاسة الدَّ
ومذهب اإلمام أحــمد فــي ذلك 

، نقله عنه أصحابه. معروفٌ
) (ص١٠٢  م يف (املحىلَّ زْ وقال ابن حَ
ـة): وتطهريُ دَم احلَيْض  ج١، ط. املنرييَّ
كٍ كان أو  مَ مَ سَ مٍ كان، سواء دَ أو أيِّ دَ
ب أو اجلسـد، فال  غريه، أو كان يف الثَّوْ
يكون إالَّ باملاء، حاشا دَم الرباغيث ودَم 
اجلسد، فال يلــزم تطهريهــام، إالَّ مـا 
ر  ـلِه عىل اإلنسـان، فيُطَهِّ سْ حـرج يف غَ
ة عليه فيه.  شقَّ املرءُ ذلك حسب ما ال مَ

اهـ.
تُب  وقال [فــي] (الفروع) -من كُ
احلنابلة- (ص٢٥٣ ج١ ط. دار مرص 
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فَى علــى األصحِّ عن  عْ للطباعـة): ويُ
لَّد منه (و)، وقيل: من  ، وما تَوَ مٍ يسري دَ
ن اهـ. والرمـز بالواو يف اصطالحه  بَدَ
ـة الثالثـة،  إشــارة إلـى وفــاق األئمَّ
ــسٌ عنــد  م نَجِ ومقتىض هــذا أنَّ الدَّ
و عن  فْ ة األربعة؛ ألنَّ التعبري بالعَ األئمَّ

يسريه يدلُّ عىل نجاسته.
وقال يف (الكايف) -من كتب احلنابلة 
- (ص١١٠ ج١ ط. املكـتـب  أيضــاً
؛ لقول النبيِّ  سٌ مُ نَجِ اإلسالمي): والدَّ
 .( ـلِيهِ بِاملَاءِ سِ م: (اغْ ملسو هيلع هللا ىلص ألسـامءَ يف الدَّ
يْنِه بنصِّ  ـسٌ لعَ متَّفـق عليـه، وألنَّه نَجِ

. بَه املَيْتةَ القرآن، أَشْ
ـر ما يستثنى منه، ونجاسـة  كَ ثــمَّ ذَ
ديد، وقال: إالَّ أنَّ أحـمد  يْح والصَّ القَ
م؛ لوقوع  امً من الدَّ كْ قـال: مها أخفُّ حُ
اخلالف يف نجاستهام، وعدم الترصيح 

فيهام. اهـ. 
وقـولـه: «لـوقــوع اخلـالف فـي 
م ال خالف  فيدُ بأنَّ الدَّ نجاسـتهام» ما يُ

يف نجاسته.

ب) -مـن كتـب  وقـال فـي (املهذَّ
الشافعيَّة- (ص٥١١ ج٢ ط. املطيعي): 
ر فــي دَم  كَ . ثمَّ ذَ ــسٌ م فنَجِ ــا الدَّ وأمَّ
ـسٌ  نَجِ أحدمهـا:  وجهـني؛  ك  ـمَ السَّ

. رٌ كغريه، والثاين: طاهِ
وقـال فـي (جواهر اإلكليل) -من 
كتب املالكيَّة- (ص٩ ج١ ط. احللبي) 
فوح»  سْ -يف عدِّ النَّجاسات-: «ودَم مَ
. ويف (ص١١  دٍ أي: جارٍ بذكاةٍ أو فَصْ
فَى عنه من النجاسات-:  عْ منه) -فيام يُ
طْلقاً عن تقييده  مٍ مُ مٍ من دَ هَ «ودون دِرْ
ن املُصـيلِّ أو غري حيضٍ  بكونه مـن بَدَ
ب أو مكان»  ن أو ثَوْ وخنزير، أو يف بَدَ

اهـ.
وقال فـي (رشح جممع األهنر) -من 
كتب احلنفيَّـة- (ص٥١-٥٢ ج١ ط.
سٍ هم من نَجِ رْ ر الدِّ يَ قَدْ فِ عثامنيَّة): وعُ

ر (ص٥٣  كَ ل. ثمَّ ذَ م والبَوْ ؛ كالدَّ لَّظٍ غَ مُ
ـل  مْ ــك والبَـقِّ والقَ مَ منه) أنَّ دَم السَّ

. باب طاهرٌ والربغوث والذُّ
لْم مــن أهــل  فهذه أقوال أهل العِ
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املذاهب املتبوعـة وغريهم، رصحية يف 
م، واستثناؤهم مــا  القول بنجاسة الدَّ
استثنوه دليلٌ علـى العموم فيام سواه، 
وال يمكـن إنـكار أن يكـون أحدٌ قال 
بنجاسةٍ بعد هذه األقوال عــن أهــل 

لْم. العِ
كِر فـي رقم (٢)؛ فالكالم  ا ما ذُ وأمَّ
م ال يف حتريمه، والتحريم  يف نجاسة الدَّ
رامٌ  مُّ حَ ال يلزم منه التَّنْجيس؛ فهذا السُّ
م،  ـرَّ ــسٍ حمُ ــسٍ (فكلُّ نَجِ وليس بنَجِ
ل الكالم  )، فنَقْ سـاً م نَجِ رَّ لُّ حمُ وليس كُ
من البحث يف نجاسـته إىل حتريمه غري 

جيِّد.
ثمَّ إنَّ التعبري بأنَّ ثبوت حتريمه كان 
يـن -مـع أنَّه  ثـني واملُفرسِّ دِّ بإشارةِ املُحَ
 ، - غري سديدٍ طْعيِّ كان بنصِّ القرآن القَ
فوح كان بنصِّ القرآن  م املَسْ فتحريم الدَّ
ـع عليــه، ال بإشـارة  مَ القطعــيِّ املُجْ

لَم. عْ ين، كام يُ ثني واملُفَرسِّ دِّ املُحَ
كِرَ يف رقم (٣)؛ فإنَّ سياق  ا ما ذُ وأمَّ
م  كالمكم يدلُّ عىل أنَّكم تقصدون بالدَّ

فوحَ فقط، أو هـو وغـريه؛ ألنَّكم  املَسْ
لْ أحــدٌ  قُ فوح مل يَ تُم أنَّ غــري املَسْ رْ كَ ذَ
م  بنجاسته، وأنَّ موضع اخلالف هو الدَّ
فوح، ولــو رجعتم إلــى الكتاب  املَسْ
نَّة لوجدتم فيهام مــا يدلُّ علــى  والسُّ
مِ احلَيْض،  فوح، ودَ م املَسْ نجاســة الدَّ

ح. مِ اجلُرْ ودَ
فوح؛ ففـي  م املَسْ ــا نجاسة الدَّ فأمَّ
القرآن قال اهللا تعاىل: ﴿  مم رن زن  من نن 
ىن ين ٰى ري زي مي ني 
ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب 
؛   [١٤٥ ﴾ [األنعـام:  مب  خب  حب 
فإنَّ قوله: ﴿  ٰى ﴾ صفةٌ ملوصوف 
مـاً، ـرَّ حمــذوف، والتقـديـر: شيئـاً حمُ

والضمري املسترت فــي ﴿ يي ﴾ يعود 
م؛ أي: إالَّ أن  علــى ذلك اليشء املُحرَّ
. إلخ،  يْتـةً م مَ يكـون ذلك اليشء املُحرَّ
والضمري البـارز فـي قولـه: ﴿خب﴾ 
م؛  يعود أيضاً علـى ذلك اليشء املُحـرَّ

 . سٌ جْ م رِ أي: فإنَّ ذلك اليشءَ املُحرَّ
وعىل هذا؛ فيكون يف اآلية الكريمة 
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تِه فــي هذه األشـياء  لَّ م وعِ بيـان احلُكْ
ـفوح، وحلم  م املَسْ الثالثـة: املَيْتَة، والدَّ
اخلنزيـر، ومن قَرصَ الضمـري يف قوله: 
علِّالً ذلك  ﴿ خب﴾ عىل حلم اخلنزير مُ
؛  ٌ ه قارصِ ُ رصْ ، فقَ ـه أقــرب مذكورٍ بأنـَّ
وذلك ألنَّه يؤدِّي إىل تشتيت الضامئر، 
وإىل القصور يف البيـان القرآين؛ حيث 
م  يكـون ذاكـراً للجميـع (امليتـة، والدَّ
امً واحداً،  كْ فوح، وحلم اخلنزير) حُ املَسْ

ثمَّ يُعلِّل لواحدٍ منها فقط.
ه عىل حلم اخلنزير  وكذلك من قَرصَ
معلِّالً بأنَّه لو كان الضمري للثالثة لقال: 
ن. فجوابـه: أنَّا ال نقول  ـا، أو فإهنَّ فإهنَّ
إنَّ الضمري للثالثة، بل هو عائد إلــى 
ربَ  الضمري املسترت فــي ﴿ يي ﴾ املُخْ

عنه بأحد األمور الثالثة.
ـس  جْ ف الرِّ صْ ويـدلُّ علــى أنَّ وَ
نَّة من نجاسة  للثالثة: ما دلَّت عليه السُّ
نن عن ميمونة ريض اهللا  املَيْتَة؛ ففي السُّ
َا،  وهنَ ُرُّ ـاةٍ جيَ رَّ بِشَ عنهـا (أَنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص مَ
َا  الُوا: إِهنَّ قَ َـا؟ فَ اهبَ مْ إِهَ تُ ذْ : لَـوْ أَخَ الَ قَ فَ

ض)  القَـرَ ا املَــاءُ وَ هَ رُ طَهِّ : يُ الَ قَ ، فَ يْتَةٌ مَ
أخرجه النسـائي وأبـو داود، وأخرجا 
بَّق أنَّ النبيَّ  ة بن املُحَ ـلَمَ من حديث سَ
ا  هَ ملسو هيلع هللا ىلص قــال فـي جلـود املَيْتَــة: (دِبَاغُ
ـا  هَ ـا). وعند النسائي: (دِبَاغُ هَ ـورُ طَهُ
َــا). وفـي (صحيح مسلم) مـن  اهتُ كَ ذَ
حديث ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام قال: 
وس، سمعت  ية املَجُ قِ ئِلَ عن أَسْ وقد سُ

 .( هُ ورُ هُ طَهُ اغُ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (دِبَ
ر داللة القرآن عىل نجاسة  وهبذا تقرَّ

فوح. م املَسْ الدَّ
ـا نجـاســة دَم احلَيْـض؛ ففـي  وأمَّ
الصحيحـني من حديث عائشـة ريض 
اهللا عنها أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال لفاطمة بنت 
عِي  دَ تُكِ فَ يْضَ بَلَتْ حَ ا أَقْ بَيش: (إِذَ أيب حُ
كِ  نـْ ـي عَ لـِ سِ اغْ تْ فَ بَرَ ا أَدْ إِذَ ، وَ ةَ الَ الصَّ
لِّـي). هذا لفظ البخاري،  ـمَّ صَ ، ثُ مَ الدَّ

م.  وقد ترجم عليه باب غسل الدَّ
وفيهام أيضاً من حديث أسـامء بنت 
أبــي بكر -ريض اهللا عنهـا- أنَّ النبيَّ 
نَّ  اكُ دَ بَ إِحْ ابَ ثَوْ ا أَصَ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: (إِذَ
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هُ  حْ مَّ لِتَنْضَ ، ثُ هُ صْ رُ تَقْ لْ ةِ فَ يْضَ نَ احلَ مُ مِ الدَّ
). هذا لفظ البخاري  يلِّ فِيهِ مَّ تُصَ ءٍ، ثُ بِامَ
هُ  ضُ رُ قْ مَّ تَ تُّهُ ثُ ُ يف رواية، ويف أخر: (حتَ
). وهــو  ـيلِّ فِيهِ تُصَ ـهُ وَ حُ نْضَ تَ بِاملَـاءِ وَ
) يف  ملسـلم هبــذا اللفـظ، لكن بـ(ثـمَّ
لِّها، وكون النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اجلمل الثـالث كُ
 ،( ـلِه بـ(ثمَّ سْ رتِّـب الصــالة عـىل غَ يُ
لَه لنجاسته، ال ألجل  سْ دليلٌ عىل أنَّ غَ

النظافة فقط.
ح؛ فـفـي  ـرْ ـا نجـاسـة دم الـجُ وأمَّ
د  عْ ل بن سَ هْ الصحيحني من حديث سَ
ه النبيِّ  جْ ح وَ رْ ة جَ ريض اهللا عنه يف قصَّ
ةُ بِنْتُ  اطِمَ انَتْ فَ كَ د قال: (فَ ملسو هيلع هللا ىلص يوم أُحُ
 ُّ يلِ انَ عَ كَ ، وَ مَ لُ الدَّ ـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص تَغْسِ سُ رَ
 ،( نِّ ا بِاملِجَ يْهَ لَ بُ عَ ـكُ الِبٍ يَسْ ابْنُ أَيبِ طَ
هــذا لفظ مسلم. وهــذا وإن كان قد 
لــه للتنظيــف  سْ عٍ أنَّ غَ عــي مــدَّ يدَّ
د  ـه جمــرَّ ال للتطهــري الرشعي، أو أنـَّ
د ال يـدلُّ عىل  عْـل املُجـرَّ ــل، و(الفِ فِعْ

الوجوب).
ر النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة  فإنَّ جوابه: أنَّ أَمْ

م قرينةٌ عىل  ـل الدَّ سْ بَيْش بغَ بنت أيب حُ
م من وجه النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كان  ـل الدَّ سْ أنَّ غَ

راً عندهم. تقرِّ تطهرياً رشعيا مُ
ا ما ورد عن بعض الصحابة ممَّا  وأمَّ
م  ل الدَّ سْ يدلُّ ظاهره عىل أنَّه ال جيب غَ

والتطهري منه، فإنَّه عىل وجهني:
أحدمها: أن يكون يسرياً يُعفَى عنه؛ 
مثل ما يُرو عن أيب هريرة -ريض اهللا 
م يف  تني من الدَّ طْرَ عنه- أنَّه ال ير بالقَ
ل أصابعه فـي  خِ دْ الة بأساً، وأنَّه يُ الصَّ
تُّـه، ثـمَّ  م فيَحُ أنفه فيخــرج عليها الدَّ
ر ذلك عنه ابن أبـي  كَ يقوم فيُصلِّـي. ذَ

صنَّفه). يْبَة يف (مُ شَ
الثانــي: أن يكون كثرياً ال يمكــن 
ز منـه؛ مثل ما رواه مالك فــي  التَّحـرُّ
مـة، (أَنَّ  ْرَ ر بن خمَ ـوَ (املوطَّأ) عــن املِسْ
ىلَّ  ـنيَ طُعِـنَ صَ طَّـابِ حِ ـرَ بْـنَ اخلَ مَ عُ
)، فإنَّ هذا ال يمكن  ماً ثْعَبُ دَ هُ يَ حُ رْ جُ وَ
لَ الستمرَّ خيرج،  سِ ز منه؛ إذْ لو غُ التحرُّ
ه  ريَّ فلم يستفد شيئاً، وكذلك ثوبه لو غَ
بثوب آخــر -إن كان له ثـوبٌ آخر- 
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ث الثوب اآلخر، فلم يسـتفد من  لتلوَّ
تغيريه شيئاً، فــإذا كان الــوارد عــن 
الصحابة ال خيرج عن هذين الوجهني، 
م بمثل  ه ال يمكن إثبات طهارة الدَّ فإنـَّ
ذلك، والـذي يتبنيَّ من النصوص فيام 

م ونجاسته ما ييل: نراه يف طهارة الدَّ
يْتَتُـه  م السائل من حيــوانٍ مَ أ - الدَّ
سٌ كام تدلُّ عليه اآلية  ـة، فهذا نَجِ سَ نَجِ

الكريمة.
سٌ كام  مُ احلَيْض. وهــو نَجِ ب - دَ
يثَا عائشة وأسامء -ريض  دِ يدلُّ عليه حَ

اهللا عنهام-.
م السائـل مـن بنـي آدم.  جـ - الـدَّ
وظاهـر النصوص وجوب تطهريه إالَّ 
ح  رْ م اجلـُ ز منــه؛ كدَ مـا يَشـقُّ التحـرُّ
، وإن كان يمكـن أن يُعارَض  املسـتمرِّ
هـذا الظاهر بام أرشنـا إليه عند الكالم 
ح النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبـأنَّ  ـرْ ــل جُ سْ علـى غَ
ــت كانـت  أجــزاء اآلدمــي إذا قُطِعَ
م  لْـم، فالدَّ طاهـرةً عنـد أكـثر أهل العِ
ر  ، لكـن االحتياط التطهُّ ىلَ من باب أَوْ

مـنـه؛ لظـاهـر النـصـوص، واتِّـقـاء 
ينِه  أ لدِ تَربْ بُهات التي مـن اتَّقاها اسْ الشُّ

ه. ضِ رْ وعِ
؛ ألنَّه إذا  د - دمُ السمك. وهو طاهرٌ
يْتَتُه طاهرةً كان ذلك دليالً عىل  كانت مَ
طهارته؛ فإنَّ حتريم املَيْتَة من أجل بقاء 
ا  م فيها، بدليل قـول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ الـدَّ
 .( لْ كُ يْهِ فَ لَ ـمُ اهللاِ عَ كِرَ اسْ ذُ ، وَ مَ َرَ الدَّ أَهنْ

لِّ أمرين: فجعل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص سبب احلِ
م َار الدَّ أحدمها: إهنْ

ر اسمِ اهللا تعاىل. الثانــي: ذِكْ
. نويٌّ عْ ، والثاين مَ ٌّ يسِّ ل حِ األوَّ

ه؛  بْهِ باب والبَعُوض وشِ مُ الذُّ هـ- دَ
يْتَتـه طاهرةٌ كـام دلَّ عليه حديث  ألنَّ مَ
عَ يف  قَ ـه إذا وَ سِ مْ أيب هريـرة يف األمر بغَ
اب ما هـو حارٌّ  الـرشاب، ومـن الـرشَّ
ه؛  مِ يموت به، وهذا دليلٌ عىل طهارة دَ

. لَّة حتريم املَيْتَةِ ملا سبق من عِ
م الباقي بعد خروج النَّفْس  و- الـدَّ
كى؛ ألنَّه كسائــر أجزاء  ذَ من حيوانٍ مُ
البهيمــة، وأجزاؤهـا حـاللٌ طاهـرةٌ 
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مِ  م؛ كدَ بالتذكية الرشعيَّة، فكذلك الدَّ
بِد والطِّحال. هذا ما ظهر  لْب والكَ القَ
لنـا، ونسـأل اهللا تعاىل أن هيدينـا مجيعاً 

رصاطه املستقيم.
[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
[ (٢٦٠/١١- ٢٦٨)

 ،٢١٦) رقـم   فتـو وانظـر:   *
(١٠٧٥، ١٠٧٦

  

ِإَصاَبُة الثَّْوِب ِبَدٍم َقِليٍل َأْو َكِثٍري 
َالُة ِفيِه َوالصَّ

ب ) ٨٤٢ ثَوْ عىل  عَ  قَ وَ إذا  السؤال: 
ىلَّ  يُصَ فهل  ؛  ثريٌ كَ أو  قليلٌ  مٌ  دَ رام  اإلحْ

م؟  فيه وعليه الدَّ
مُ إذا كان طاهراً فإنَّه  اجلـواب: الـدَّ
رام أو غريه  ال يرضُّ إذا وقع علـى اإلحْ
مُ الطاهرُ من البهيمة  من الثيـاب، والدَّ
وق بعد  رُ هو الذي يبقى يف اللَّحم والعُ
مِ  لْب، ودَ مِ القَ ، ودَ بِدِ مِ الكَ ها؛ كـدَ بْحِ ذَ
م  ا إذا كان الدَّ ذ، ونحو ذلك، وأمَّ خِ الفَ

ـل، سواءٌ فـي ثـوب  سَ غْ ســاً فإنَّه يُ نَجِ
مثــل  وذلـك  غــريه،  أم  اإلحــرام 
 - بَحَ شاةً -مثالً فوح؛ فلو ذَ م املَسْ الــدَّ
هـا فإنَّه جيـب عليه أن  مِ وأصابـه من دَ
قَع  ـل هذا الـذي أصابه، سـواءٌ وَ سِ غْ يَ
علـى ثوبه، أم علـى ثوب اإلحرام، أم 
لامء -رحــمهم  علــى بدنه، إالَّ أنَّ العُ
م اليسـري؛  ـى عـن الدَّ فَ عْ اهللا- قالـوا: يُ

ز منه. ة التحرُّ ملشقَّ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣١٤/٣ -٣١٥)

  
مِ ) ٨٤٣ دَ مـن  ـعَ  قَ وَ إذا  السـؤال: 

عىل  ها  بْحِ ذَ عند  منها  اخلارج  ةِ  بيحَ الذَّ
ىلَّ بعد ذلك؛ فهل  ، ثمَّ صَ املالبس يشءٌ
م  مُ هذا الدَّ كْ ءِ جائزةٌ؟ وما حُ صالةُ املَرْ

ةِ؟ من حيث النَّجاسَ
مٌ  ؛ ألنَّه دَ سٌ م نَجِ اجلواب: هذا الـدَّ
، وقد قال اهللا تعاىل يف القرآن  ـفوحٌ سْ مَ
الكريـم: ﴿  مم رن زن  من نن ىن ين 
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ٰى ري زي مي ني ىي يي  
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
خب مب ﴾ [األنعـام: ١٤٥]؛ فقولــه: 
﴿خب مب﴾ يعــود علــى املستثنى 
السابـق، وهـي ثالثـة أشيـاء: املَيْتَـة، 

فوح، وحلم اخلنزير. م املَسْ والدَّ
فوح الذي  م املَسْ وعلــى هذا؛ فالدَّ
ه  وحِ خيرج مـن احليوان قبل خـروج رُ
ن  سـاً، وجيبُ تطهــري البَدَ يكــون نَجِ
لْــم  والثــوب منــه، إالَّ أنَّ أهــل العِ
-رمحهم اهللا- اسـتثنوا من ذلك اليشءَ 
ة  ــى عنه ملشقَّ فَ عْ اليسري؛ فقالــوا: إنَّه يُ

ز منه. التحرُّ
ىلَّ اإلنسـان  ، إذا صَ لِّ حالٍ وعـىل كُ
ـفوح عىل  م املَسْ تلَطِّـخ بالدَّ يف ثـوبٍ مُ
املِاً هبذا  فَى عنه؛ فـإن كان عَ عْ وجهٍ ال يُ
؛ وهـو أنَّ  م الرشعيِّ م وعاملِاً باحلُكْ الدَّ
 ، ، فإنَّ صالتـه باطلةٌ حُّ صالتــه ال تَصِ
وعليــه أن يعيدهـا، وإن كان جاهـالً 
لَم به إالَّ بعد صالته، أو  عْ م مل يَ هبذا الدَّ
ـدٌ  سِ فْ سٌ مُ لَم أنَّه نَجِ عْ لِم به ولكنَّه مل يَ عَ

ـالة، فإنَّ صالتـه أيضاً صحيحة؛  للصَّ
 ، مٍ وْ اتَ يَ ىلَّ ذَ وذلـك ألنَّ (النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص صَ
يْهِ  لَ عْ عَ نَ لَ الَتِهِ خَ ـي بَعْضِ صَ انَ فـِ امَّ كَ لَ فَ
أَ النَّاسُ  امَّ رَ لَ هِ، فَ ـارِ نْ يَسَ امَ عَ هُ عَ فَوضَ
هُ  تَ الَ امَّ قَىضَ صَ لَ ، فَ مْ الَـهُ وا نِعَ لَعُ لِكَ خَ ذَ
الُوا:  ؟ قَ مْ الَكُ يْتُـمْ نِعَ مْ أَلْقَ الُكُ ا بَ : مَ ـالَ قَ
الَــنَا.  يْنَا نِعَ أَلْقَ يْكَ فَ لَ عْ يْـتَ نَ نَاكَ أَلْقَ أَيْ رَ
ي  انـِ يلَ أَتَ ِ ربْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ جِ سُ الَ رَ قَ فَ
 .(ًأَذ : الَ . أَوْ قَ راً ذَ امَ قَ ينِ أَنَّ فِيهِ َ ـربَ أَخْ فَ
الم ومل  الة والسَّ فخلعهام النبيُّ عليه الصَّ
الة؛ فدلَّ هذا عىل أنَّ من  يستأنف الصَّ
صىلَّ بالنجاسة جاهالً هبا فإنَّه ال إعادة 

ها. مَ كْ لَ حُ هِ عليه، وكذلك من جَ
ـل النِّسيانُ أيضاً؛ فلـو  ثــلُ اجلَهْ ومِ
أصاب اإلنسان نجاسةٌ علــى ثوبه أو 
نِه وصلَّـى قبـل أن يغسلهـا ناسيـاً،  بَدَ
؛ لعموم قول اهللا  فإنَّ صالتـه صحيحةٌ
تعـاىل: ﴿  جض حض خض مض حط مظ
جع﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقال اهللا تعاىل:

). ولكن نحن ننصح إخواننا  لْتُ عَ دْ فَ (قَ
املسلمــني إذا أصابتهـم نجاسةٌ علـى 
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ثياهبـم أو أبداهنم أو مكان صالهتم أن 
بادروا بتطهريها؛ ألنَّ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يُ
 ، هُ نِّكُ َ بِىٍّ حيُ ه؛ فإنَّه (أُيتِ بِصَ يُ دْ كان هذا هَ
ـامَّ  ). وكذلك لَ هُ املَــاءَ بَعَ أَتْ ، فَ يْهِ لَ بَالَ عَ فَ
ر النَّبِيُّ  أَمَ دِ فَ جِ ي املَسْ ابـيُّ فـِ رَ الَ األَعْ (بَ
)؛  يْهِ لَ يقَ عَ رِ أُهْ ـاءٍ، فَ نْ مَ نُـوبٍ مِ ملسو هيلع هللا ىلص بِذَ
فهذا دليل علــى أنَّ املـرء ينبغي له أن 
ـر مكان صالتـه وثيابـه، وكذلك  يُطهِّ
بدنه ممَّا أصابـه من النجاسة فوراً؛ لئالَّ 
ى  شَ ، وألنَّه خيُ ةً سَ تبقى هذه األشياء نَجِ

ى فيصلِّـي فيها.  نْسَ أن يَ
لِّ حال؛ الذي ينبغي للمرء  فعلـى كُ
بادر بتطهــري ثيابـه وبدنـه ومكان  أن يُ

صالته من النَّجاسة.
[فتاو نور عىل الدرب -  ابن عثيمني 
[(٣١٥/٣-١٧)

  
السؤال: أنـا أُصلِّـي وعلـى ) ٨٤٤

وهذا  ايش،  املَوَ مِ  دَ من  بعضٌ  مالبيس 
بْطِل  ل؛ فهل هذا يُ بسبب ظروف العَمَ

الة؟ الصَّ

م مـن  اجلواب: إذا كــان هـذا الـدَّ
بْح وخـروج النَّفْس  املوايش بعــد الذَّ
م الـذي  فإنَّه يكــون طاهــراً؛ ألنَّ الدَّ
وق بعد مـوت  رُ يبقى فـي اللَّحم والعُ

. اة طاهرٌ وحاللٌ كَّ املُذَ
م من البهيمة  ـا إذا كان هذا الـدَّ وأمَّ
فوح  م املَسْ ، أو كان هـو الدَّ وهي حيَّـةٌ
؛  سٌ بْح، فإنَّه نَجِ الذي يكون عنــد الذَّ
لقول اهللا تعاىل: ﴿  مم رن زن  من نن ىن ين 
ٰى ري زي مي ني ىي يي  
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
خب مب ﴾ [األنعام: ١٤٥]؛ ﴿ خب﴾ 
أي: هـذا الـيشء؛ فالضمـري عائد عىل 
﴿نيىي قولـه:  يف  املسـترت  الضمـري 
 يي ﴾، وليس عائــداً علــى قولـه: 
﴿ هئ جب حب﴾، بـل هو عائد عىل 
لِّه، وتقديــر اآليــة: إالَّ أن  املستثنى كُ
ـه  مُ طْعَ م الـذي يَ يكـون الـيشء املُحـرَّ
فوحاً، أو حلم خنزير،  سْ مـاً مَ ، أو دَ يْتةً مَ
سـاً ﴿خب  فـإنَّ ذلك اليشء يكون نَجِ

. سٌ مب﴾ أي: نَجِ
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م الـذي  وعلـى هذا نقـول: إنَّ الدَّ
، أو خيرج  خيرج من البهيمـة وهي حيَّةٌ
، إالَّ أنَّ  ـسٌ مٌ نَجِ بْــح دَ منهـا عنـد الذَّ
لـامء -رمحهم اهللا- قالـوا: إنَّه يُعفَى  العُ

ز منه. ة التحرُّ عن يسريه ملشقَّ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣١٧/٣- ٣١٨)

  
ْبِح الذَّ َبْعَد  َجاِج  الدَّ ِفي  الَباِقي  الُعُروِق  َدُم 

ـلُ ) ٨٤٥ ـعْ السؤال: قـيـل لـنـا: جَ
الساخن  املـاء  فـي  بْح  الذَّ بعد  جاج  الدَّ
م  الـدَّ ـل  سْ غَ قبـل  يش  الرِّ ع  نَزْ دِ  بقَصْ
لَه  أَكْ م  رِّ حيُ البارد  باملاء  نُق  العُ يف  الباقي 
باحلرارة  ب  َّ تَرسَ م  الدَّ ألنَّ  الطَّبْخ؛  بعد 

داخل اجلسم، ما قولكم يف ذلك؟
فــوح  املَسْ غــري  م  الـدَّ اجلـواب: 
وق، والرشيعة  ـرُ هــو الباقي فــي العُ
م  الـدَّ أنَّ  كـام  ج،  رَ احلـَ فْـع  برَ جـاءت 
لقولـه  ـفوح؛  باملَسْ قيَّـدٌ  مُ م  املُحـرَّ
تعالــى: ﴿   مم رن زن  من نن ىن ين 

ٰى ري زي مي ني ىي يي  
جئ حئ خئ مئ ﴾ األنعام: ١٤٥، 
جاج بعد  جَ فــي تنــاول الدَّ رَ فــال حَ
ـلَ يف مـاءٍ حـارٍّ بعـد  عِ بْـح، وإن جُ الذَّ
بْـح.  وباهللا التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل  الذَّ

د وآله وصحبه وسلَّم. نبيِّنا حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٨٨٦٨)]

  

ِمَن  َيسٍري  َدٍم  َجَرياُن 
اللَّْحِم يف  قيَقِة  الدَّ الُعروِق 

ين عن ) ٨٤٦ زُّ الدِّ ئِل عِ السؤال: سُ
بح فانقطع منه  حَ بعد الذَّ ِّ اللَّحم إذا رشُ

. مٌ يَسريٌ  منه دَ رَ ، وجَ قٌ دقيقٌ رْ عِ
م اخلارج من  : ال بأس بالدَّ اجلـوابُ

. قاق، وهو طاهرٌ حاللٌ وق الدِّ رُ العُ
ب:  : هو معنى قول ابن احلاجِ قلتُ
 . سٌ وغـري طاهـِرٍ فـوح نَجِ م املَسْ والدُّ
حـيـح  ـلِـه. والصَّ أَكْ وقيـل: قـوالن كَ

لُه.  طهارتُه وأَكْ
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[خمترص فتاو الربزيل (ص٣٧)]

  

ِبيَحِة ِعْنَد َسْلِخَها ُم الَِّذي َيْخُرُج ِمَن الذَّ الدَّ

إنـسـانٌ ) ٨٤٧ بَـحَ  ذَ إذا  السـؤال: 
عند  مٌ  دَ منها  فأصابَه  لَّقها،  وعَ ةً  بيحَ ذَ

لْخ؛ فهل يف ذلك يشءٌ أم ال؟ السَّ
سُ هو ما خرج  م النَّجِ اجلـواب: الدَّ
بْـح، فهذا  بَـة عند الذَّ قَ وق الرَّ رُ مــن عُ
وق  رُ مِ العُ ا إذا كان من دَ ، أمَّ سٌ م نَجِ الدَّ

كَل وال يشء فيه. ؤْ فهذا يُ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٦/٣)

  
َحاِل َقْبَل الَغْسِل َطَهاَرُة الَكِبِد َوالطِّ

بِدُ والطِّحالُ هل ) ٨٤٨ السؤال: الكَ
ل؟  بْل الغَسْ ران قَ مها طاهِ

اجلواب: نعم؛ حتَّى لــو طَلَـى هبام 
وز صالتُه؛  لَّـى به جتَ ـفِّ وصَ ه اخلـُ جْ وَ
ـالالن؛  كـام فــي (اخلانيَّـة)، ومهـا حَ

لَّـتْ  الم، (أُحِ الة والسَّ لقوله عليه الصَّ
 : انِ مَ دَ ، وَ ادُ رَ اجلَ كُ وَ مَ يْتَتَان: السَّ لَــنَا مَ
رسْ الطَّاء-.  ) -وهو بكَ الُ الطِّحَ بِدُ وَ الكَ
 : بْعٌ اة سَ واملَكـروه حتريمــاً من الشَّ
م  ة، والـدَّ ـدَّ يَــة، والغُ ج، واخلُصْ ـرْ الفَ
ر.  كَ ة، واملَثانَـة، والذَّ فـوح، واملَرارَ املَسْ

هم بقوله: ها بعضُ ونَظَمَ
 ـوَ ا سِ لْهَ اةٌ فَكُ يَتْ شَ كِّ ا ذُ ا مَ إِذَ

الُ  بَ نَّ الوَ يـهِ ـفِ ـبْـعٍ فَ سَ
الٌ دَ ٌ وَ ـنيْ مَّ غَ اءٌ ثُ مَّ خَ ـاءٌ ثُ فَ فَ

الٌ ذَ ــانِ وَ ـيـمَ ثُـــمَّ مِ
وف  رُ عتُها فـي حُ ـمَ : وكنتُ جَ أقولُ

تُها بقويل:  كلمتني، ونَظَمْ
ـي  مِ ـاةِ رُ كَّ نَ املُذَ ي مِ إِنَّ الَّـذِ

مِ غَ دْ ذٍ مُ وفُ فَخِ رُ هُ حُ عُ ْمَ جيَ
[تنقيح الفتاو احلامدية (١٨/١، ٣٦٦/٦)]

  

ِبيَحِة ُم اُملْحَتَقُن ِفي َقْلِب الذَّ الدَّ

ـلْـب ) ٨٤٩ القَ مُ  دَ هـل  السـؤال: 
؟  سٌ نُ فيه نَجِ تَقَ املُحْ
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م  اجلواب: النَّجس إنَّمــا هــو الـدَّ
بَـح  ذْ ــلِّ مَ فــوح اخلـارج مـن حمَ املَسْ
وق،  رُ ـا الذي يبقى يف العُ ة، فأمَّ بيحَ الذَّ
ـثُـرَ  ـلْــب، ولـو كَ أو اللَّـحـم، أو القَ
، وال  سٍ وتكاثـف، فهو طاهرٌ غـري نَجِ
ه  ذِ ه أو أَخْ رِّ قَ م فـي مَ ق فــي بَقاء الدَّ فَرْ

. م واحدٌ صالِه، فاحلُكْ وانْفِ
ة (ص١٣٣)] [الفتاو السعديَّ

  
ـلْـبُ ) ٨٥٠ قَ ـقَّ  شُ إذا  السـؤال: 

مُ منـه علـى يشءٍ؛  ـطَ الدَّ قَ البَعِري، وسَ
باح؟  ل، أم طاهرٌ يُ غْسَ سٌ يُ فهل هو نَجِ
لُه،  بـاحُ أَكْ اجلـواب: بل هو طاهرٌ يُ
ل األصحاب: إنَّ  وهو داخلٌ فــي قَـوْ
وق  رُ ى فــي اللحم والعُ بْقَ م الذي يَ الدَّ
 ، ـفوح طاهرٌ م املَسْ ة بعد الدَّ بيحَ من الذَّ
لْب ولو تكاثر،  مُ القَ فيدخـل يف ذلك دَ
الً واحداً يف  وْ لُه، وهو طاهرٌ قَ فيُبـاحُ أَكْ

املذهب.
ة (ص١٣٣)] [الفتاو السعديَّ

* وانظر: فتو رقم (١٤)
  

َهاَرُة َوالنََّجاَسُة َمِك ِمْن َحْيُث الطَّ َدُم السَّ

ــك ) ٨٥١ ـمَ السَّ مُ  دَ هـل  السـؤال: 
؟ سٌ نَجِ

اجلواب: قــال اإلمام أبو إسحـاق 
ب  ـذَّ الشــريازي الشافعـي فــي (املُهَ
؛ حلديث  سٌ مُ فنَجِ ـا الدَّ ٩٢/١): «وأمَّ
ك  مَ ر ريض اهللا عنه، وفــي دَم السَّ عامَّ
سٌ كغـريه.  وجهـان؛ أحدهـمــا: نَجِ
؛ ألنَّه ليـس بأكثر من  والثانــي: طاهرٌ
، فكذا  ك طاهـرةٌ مَ يْتــةُ السَّ ، ومَ املَيْتـةِ

ه»  اهـ. مُ دَ
قال اإلمام النووي شـارحاً عليه يف 
ا الوجهان  (املجمـوع ٥٥٧/٢): «وأمَّ
ـام  لَهُ قَ ك فمشـهوران، ونَ ـمَ يف دَم السَّ
اد،  رَ اجلـَ دَم  يف  أيضـاً  األصحـاب 
لِّب من  م املُتَحَ افِعيُّ يف الـدَّ ـام الرَّ لَهُ قَ ونَ
بِد والطِّحـال، واألصحُّ يف اجلميع  الكَ
دَم  بنجاسـة  قـال  ن  وممـَّ النَّجاسـة. 
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ك مالك وأحــمد وداود، وقال  مَ السَّ
أبوحنيفة طاهر» اهـ. 

مة ابـن عابدين احلنفي  وقـال العالَّ
دِّ املُحتـار (٣٢٢/١):  فـي حاشيــة رَ
؛ ألنَّه  ك طاهرٌ ـمَ مَ السَّ «واملذهبُ أنَّ دَ

دم صورة ال حقيقة» اهـ.
األخـذ بمذهـب  وعليه؛ فيجــوز 
احلنفيَّة، وهــو مقابــل األصـحِّ عنـد 
فَى عنه فــي  ، فيُعْ الشافعيَّة أنَّه طاهــرٌ
ةً ملن  الثـوب والبــدن للحاجة، خاصَّ
شـقَّ عليه االحرتاز منه؛ كالذي يعمل 
ــةُ البيت التي يَشقُّ عليها  بَّ كاً، أو رَ امَّ سَ
تغيري مالبسهــا، فلهؤالء تقليدُ القول 
ج  ـرَ ك، وال حَ مَ مِ السَّ القائل بطهارة دَ
. واهللا سبحانه  عليهم فــي ذلك رشعاً

وتعاىل وأعلم.
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٢٦٣٤)]

  

ك) ٨٥٢ مَ ْرجُ من السَّ السؤال: ما خيَ
ه؟ مُ كْ م- ماذا حُ -كالدَّ

مٍ  ؛ ألنَّه ليــس بــدَ اجلـواب: طاهرٌ
مَ اجيَّة)؛ فإنَّ الدَّ َ . كـذا يف (الرسِّ حقيقةً

مُ  ، ودَ دُّ ــوَ مس يَسْ ــيَ فــي الشَّ إذا أُلقِ
 . بْيَضُّ ك يَ مَ السَّ

[فتاو اللَّكنوي (ص٩٤)]

* وانظر: فتو رقم (١٢٠، ١٢١، 
(١٢٢

   
َدُم الــَوَزِغ

هو ) ٨٥٣ هل  غ  زَ الوَ مُ  دَ السؤال: 
؟ سٌ طاهرٌ أم نَجِ

، واهللا أعلم.  سٌ اجلواب: هو نَجِ
[فتاو ابن نجيم (ص٥)]

* وانظر: فتو رقم (٦٥، ٢٠٠)
   

ُم اَخلاِرُج ِمَن اِإلْنَساِن الدَّ

السؤال: بام أنَّ أصل اإلنسان ) ٨٥٤
ال  املسلم  وأنَّ   ، طاهرٌ ظْمٌ  وعَ مٌ  ودَ حلمٌ 
الصحابة  من  هناك  أنَّ  دام  وما   ، سُ ينْجُ
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رغم  يصلِّـي  كان  نْ  مَ عنهم  اهللا  ريض 
فام  تُصيبُهم،  التي  راحات  واجلِ ماء  الدِّ
ـسٌ  نَجِ اإلنسـان  دم  بأنَّ  القائلني  نَدُ  سَ
مـن  حُ  اجِ الرَّ وما  للوضـوء؟  وناقضٌ 

أقوال أهل العِلْم يف ذلك؟
، وهـو  سُ اجلواب: املسلــمُ ال ينْجُ
لُّ  يِّتاً، ولكن هذا ال يُستَدَ طاهرٌ حيا ومَ
 ، ج منه وهو حيٌّ ـرَ بـه عىل طهارة ما خَ
الت،  وما خرج منـه بعد موته من فَضَ
ديـد، والنبيُّ  يْــح أو الصَّ م أو القَ كالدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ثبـت عنـه يف أكثر مـن حديث أنَّه 
أَنْ  ، وَ مَ احلَيْضِ لَ دَ سِ رَ احلَائِضَ أَنْ تَغْ أَمَ
، ثمَّ إذا  هُ بِاملَاءِ حَ نْضَ تَ هُ وَ صَ رُ قْ تَ ـهُ وَ كَ رُ فْ تَ
ته املرأة  ، ولو غريَّ ه، ال يرضُّ بْقَ إالَّ أثرُ مل يَ
ناً، فهذا  سَ رة أو بيشءٍ آخر لكان حَ فْ بصُ
 ، سلمٍ مٌ خارج من إنسـانٍ مـؤمــنٍ مُ دَ
، فلامذا يأمرُ  يْضٍ أو نَفـاسٍ مُ حَ وهـو دَ
ـل  سْ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديث صحيحة بغَ
كِه أيضاً؟ وقد  رْ م وفَ ل الدَّ سْ الثوب وغَ
رةِ  فْ ريِّ بيشءٍ من الصُّ أرشـد إىل أنَّه لو غُ

. ه مل يرضَّ إن مل يذهب أثرُ
، ونجاسةُ  سٌ م نَجِ واملقصودُ أنَّ الدَّ
ْمعٌ عليها، ذكر ذلك النوويُّ يف  م جمُ الدَّ

(املجموع). 
م قليـالً، أو كانت  إنَّـام إذا كان الـدَّ
حالة رضورة، فهــذا يشء آخـر، وال 
ه ، ولكنـَّ ـسٍ م ليس بنَجِ يعنـي أنَّ الـدَّ
ـقُّ  فَى عن القليل واليسـري، وعامَّ يَشُ عْ يُ
رُ حالـة الرضورة  ـدَّ قَ ز منــه، وتُ التحرُّ

. رسْ وحالة العُ
الت خترجُ  وهنــاك كثريٌ مـن الفَضَ
، وإن كان  ـةٌ سَ مـن اإلنسـان، وهي نَجِ
، إالَّ أنَّ هذه  سُ اإلنسـان طاهراً ال ينْجُ
، وهـي خارجةٌ مـن  ةٌ سَ الت نَجِ الفَضَ

نِه. بَدَ
ــا مــا أشار إليه مـن أنَّ بعض  وأمَّ
الصحابة ريض اهللا عنهم كانوا يُصلُّون 
احات، فهذا عند  رَ م يف اجلِ وعليهم الدَّ
لَامء حممولٌ عىل أنَّه يَسـريٌ ويف حالة  العُ
فَى عن اليسـري ويف حالة  عْ رضورةٍ، ويُ
فَى فــي حال اليُرسْ  عْ الرضورة عامَّ ال يُ
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دِّ  لامء خيتلفون فـي حَ خــاء، والعُ والرَّ
دِّ الكثري، وهلم كالمٌ يف هذا  القليل وحَ

األمر. 
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٣٣٤/٣-٣٣٥)

  
ِم ِمْن ِإْنَساٍن إَِلى آَخَر َنْقُل الدَّ

فيام ) ٨٥٥ ع  ْ الرشَّ مُ  كْ حُ السؤال: 
م من إنسانٍ إىل آخر. يتعلَّق بنَقْل الدَّ

اجلواب:  إنَّــه إذا تـوقَّــف شفـاء 
املريــض أو اجلريـح وإنقاذ حياتـه أو 
ـل  سالمة عضوٍ من أعضائه علــى نَقْ
م إليه من شـخصٍ آخر، وذلك بأن  الدَّ
ال يوجد من املباح ما يقوم مقامه فــي 
م  ــل الدَّ شـفائه وإنقـاذ حياته، جاز نَقْ
م  ل الدَّ إليـه؛ ألنَّ الـرضورة تقـيض بنَقْ
إلنقاذ حياة املريض، أو سـالمة عضوٍ 
مـن أعضائـه؛ لقوله تعـاىل يف آخر آية 
اك﴾:  يق  ىق  يف   ﴿ىف 
ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم    ﴿

ريزي مي ني  ىي يي ﴾ [البقـرة: 
ـا إذا مل يتوقَّف أصلُ الشـفاء  ١٧٣]. أمَّ
عـىل ذلك، ولكن يتوقَّف عليه تعجيل 
الشفــاء، فإنَّ ذلك جائــزٌ أيضـاً عند 
بعـض احلنفيَّة، ونر األخذ به. وهبذا 
لِمَ اجلواب عن السؤال. واهللا أعلم.   عُ
 [الفتاو اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية 
 [(٢٤٩٥/٧)

  

بِّيَِّة  َتْوِصَياُت النَّْدَوِة الِفْقِهيَِّة الطَّ
ِم التَّاِسَعِة ِبَشْأِن بَالْزَما الدَّ

م التي تُعترب ) ٨٥٦ ـا بالزما الدَّ «أمَّ
الل البَيْض، وقــد  بديـالً رخيصاً لــزُ
م فــي الفطــائر، واحلــساء،  تُسـتخدَ
واخلـبز،  (بـودينــغ)،  والعصــائد(١) 
بان، وأدويـة األطفال  ات األَلْ شـتقَّ ومُ

(١)  العصائد: مجع عصيدة؛ وهو دقيق يضاف إليه 
قوامه؛  يغلظ  حتى  هادئةٍ  نارٍ  عىل  ك  رَّ وحيُ املاء 
أو  بالعسل  املحىلَّ  واللَّبنُ  ن  مْ السَّ عليه  فيُصبُّ 
املعـارصة  العربيَّة  اللغة  معجم  انظـر:  ر.  السكَّ

.(١٥٠٦/٢)
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قيق. وأغذيتهم، والتي قد تُضاف إىل الدَّ
م  بايِنَةٌ للدَّ ةٌ مُ ا مـادَّ وة أهنَّ فقـد رأت النَّدْ
فـات،  والصِّ واخلصائـص  االسـم  يف 
م، وإنْ رأ بعضُ  ـم الدَّ كْ فليس هلا حُ

احلارضين خالف ذلك».
[جملة جممع الفقه اإلسالمي (١٤٣١/١٠)]



ثالثًا: اجللــود:

َضاِبُط اْسِتْخَداِم ُجُلوِد اَحلْيَواَناِت

ابطُ فـي ) ٨٥٧ السؤال: ما هو الضَّ
أْكولَة  لُود؟ سواء كانت مَ استخدام اجلُ
أْكولَة اللَّحم، وسواء  اللَّحم أو غـري مَ

. ةٍ بوغَ دْ ةً أو غري مَ بوغَ دْ كانت مَ
كاة  ِلُّ بالذَّ لود مـا حيَ ا جُ اجلواب: أمَّ
كاة؛ ا صارت طيِّبةً بالذَّ ؛ ألهنَّ ا طاهرةٌ فإهنَّ
م والظِّباء  نـَ لود اإلبـل والبقر والغَ كجُ
بِغَت أم مل  واألرانـب وغريها، سـواء دُ

بَغ.  تُدْ
لود غــري املأكـول؛ كجلود  ا جُ وأمَّ
يَلَة وما  ود والفِ ئاب واألُسُ ب والذِّ الكِالَ
ت  بِحَ ، سـواء ذُ ـةٌ سَ ـا نَجِ أشـبهها، فإهنَّ
ت  بِحَ ه وإنْ ذُ تِلَـت؛ ألنـَّ أو ماتـت أو قُ
 ، ـةٌ سَ ، فهي نَجِ ، وال تكون طيِّبةً ِلُّ ال حتَ
بَغ علــى القول  بِغَت أم مل تُدْ وسـواء دُ
اجح: أنَّ اجللود  اجح؛ ألنَّ القول الرَّ الرَّ
باغ إذا كانت من  ر بالدِّ ـة ال تَطْهُ سَ النَّجِ

كاة.  ِلُّ بالذَّ حيوانٍ ال حيَ
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كَّى  ذَ لود ما يموت قبـل أن يُ ـا جُ أمَّ
بِغَت صارت  ا إذا دُ ه فإهنَّ ا يُؤكَل حلمُ ممـَّ
 ، ـةٌ سَ بْــغ هـي نَجِ بْـل الدَّ ، وقَ طاهـرةً
فصارت اجللود اآلن عىل ثالثة أقسام:
بِغَ أم لــم  ، دُ ل: طاهـرٌ القسـم األوَّ
بَـغ، وهو جلود احليـوان املذكَّى إذا  دْ يُ

كان يُؤكَل.
ر ال بعد  القسم الثاين: جلودٌ ال تَطْهُ
 ، ةٌ سَ بْـغ، فهـي نَجِ بْـغ، وال قبل الدَّ الدَّ

ه. وهي جلود ما ال يُؤكَل حلمُ
ــر بعــد  القسم الثالث: جلودٌ تَطْهُ
بْلَــه، وهي جلود ما  ر قَ بْغ وال تَطْهُ الدَّ

. ه إذا ماتت بغري ذكاةٍ يُؤكَل حلمُ
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٥٢)]

* انظر: فتو رقم (١٤٥)
  

املُْنَتَجاُت اِجلْلِديَُّة اَملْصُنوَعُة 
ِمْن ِجْلِد اِخلْنِزيِر

ار ) ٨٥٨ السؤال: يقومُ بعضُ التُّجَّ

ومنتجـاتٍ  أحذيـةٍ  باسترياد  لِّيني  املَحَ
 ، خمتلفةٍ أجنبيَّةٍ  دولٍ  من   أخر ة  لْديَّ جِ
لْـد  جِ مـن  املُنْتجاتِ  تلك  نْـعُ  صُ يتمُّ 
؛  يلِّ وق املَحَ ها يف السُّ بيعُ اخلنزير، ويتمُّ 
الرشعـيِّ  م  كْ احلُ معرفةُ  ـى  جَ رْ يُ لذلك 
املُنتجـاتِ  تـلك  استـرياد  بخصوص 

ها. يْعِها ولُبْسِ وبَ
اجلواب: اختلف الفقهاء يف طهارة 
باغة، فري جـمهور  لْد اخلنزير بالدِّ جِ
ر هبـا، وير بعض  طْهُ الفقهـاء أنَّه ال يَ
ح  ر، إالَّ أنَّ اللَّجنة تُرجِّ طْهُ الفقهاء أنَّه يَ

رأي اجلمهور.
وعليه؛ فال جيوز استرياد واستعامل 
تَى عنها. واهللا  ـتَفْ لْديَّة املُسْ املنتجات اجلِ

أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٤/٢)]

  
االْنِتَفاُع ِبِجْلِد اِخلْنِزيِر واملَْيَتِة

هل ) ٨٥٩ نزيرِ  اخلِ ـدُ  لْ جِ السؤال: 
عُ به أم ال؟ نتَفَ يُ
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آن ال  رْ ـم القُ كْ ـا عىل حُ اجلواب: أمَّ
ه،  مَ م إالَّ حلَ َـرِّ م؛ ألنَّ اهللا تعاىل مل حيُ ـرُ حيَ
ه. هَ رِ نتفَع به، وكَ وقال ابن القاسم: ال يُ
لامء  تَ أحداً من العُ لِمْ : هـل عَ قلتُ

ه أم ال؟ ه غريُ هَ رِ كَ
قال: ال.

يْعِها   يف بَ : فجلودُ املَيتَة ما تَرَ قلتُ
الة عليها؟ والصَّ

ها، ا ابن القاسم فال ير بيعَ قال: أمَّ
ــالةَ عليهــا بصــوابٍ، وإن  وال الصَّ
بُ فال  ـهَ أَشْ بٍ وَ هْ ــا ابن وَ بِغَت. وأمَّ دُ
الة عليها بأساً إن  يان يف بيعها والصَّ رَ يَ

 . بغَت حتَّى تَطِيبَ دُ
[فتاو ابن سحنون (ص٣٥٦-٣٥٧)]

  

املََعاِطُف اَملْصُنوَعُة ِمْن ِجْلِد اِخلْنِزيِر

ضنا فـي اآلونة ) ٨٦٠ السؤال: تعرَّ
لُبْس  قضية  يف  حادٍّ  نقاشٍ  إىل  األخرية 
مـن  اإلخوان  ومن  ة.  لْديَّ اجلِ املعاطف 
نَع  عادةً من  ير أنَّ هذه املعاطف تُصْ

كـذلك  كانت  وإذا  اخلنازيـر.  جلـود 
ها؟ وهل جيـوز لنا  فام رأيكم فـي لُبْسِ
الكتب  بعـض  أنَّ  امً  لْ عِ دينيـا؟  ذلك 
والـحـرام)  كــ(الـحـالل  يـنـيَّـة  الـدِّ
املذاهب  علـى  و(الدين  للقرضاوي، 
قا إىل هذه القضية، إالَّ  األربعة) قد تطرَّ
ضيَّة إىل املشكلة،  رَ أنَّ إشارهتام كانت عَ

حا ذلك بجالء. ومل يوضِّ
اجلـواب: قد ثبت عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه 
)، وقال:  رَ هُ دْ طَ قَ دُ فَ لْ بِغَ اجلِ ا دُ قال: (إِذَ
ا)، واختلف  هَ ورُ لُودِ املَيْتَةِ طُهُ اغُ جُ (دِبَ
عمُّ هذا احلديث  لـامء يف ذلك، هل يَ العُ
جـميع اجللود، أم خيتصُّ بجلود املَيْتـة 
غ  بـِ ِلُّ بالذكاة، وال شكَّ أنَّ ما دُ التي حتَ
من جلود املَيْتةِ التي حتل بالذكاة؛ كاإلبل 
والبقر والغنم طَهورٌ جيوز اسـتعامله يف 

لْم. لِّ يشءٍ يف أصحِّ أقوال أهل العِ كُ
لْب ونحومها  لْد اخلنزير والكَ ا جِ أمَّ
باغ  كاة ففي طهارته بالدِّ ِلُّ بالذَّ ممَّا ال حيَ
لْــم؛ واألحــوط  خالفٌ بني أهل العِ
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مالً بقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ك اسـتعامله؛ عَ تَرْ
ينِهِ  أَ لِدِ َ تَربْ دِ اسْ قَ اتِ فَ بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ (وَ
ـالة  لـه عـلـيه الصَّ ـوْ )، وقَ ــهِ ضِ ـرْ عِ وَ
ا الَ  يبُــكَ إِلَـى مَ رِ ــا يَ عْ مَ الم: (دَ والسَّ

.( يبُكُ رِ يَ
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٣٥٤/٦)]

* وانظر: فتو رقم (١٠٥٤)
  

االْنِتَفاُع ِبُجُلوِد املَيَتِة ِإَذا ُدِبَغْت

يْعُ) ٨٦١ : فهل جيوزُ بَ السؤال: قلتُ
؟ بِغَتْ لودِ املَيتَةِ إذا دُ جُ

لودُ  : ال تُباع جُ اجلواب: قـال مالكٌ
بَغ، وال تُباع علــى  بِغَت أو مل تُدْ املَيتَة دُ
ىلَّ عىل  : وال يُصَ . قـال: قال مالكٌ حالٍ
 : لْبـس. قـال مالكٌ لـود املَيتَـة وال تُ جُ
بِغَت يف  لود املَيتَة إذا دُ ـتِقاء يف جُ واالسْ
د فيه عىل  دِّ ، ولسـت أُشَ نفيس منه يشءٌ
ةً  غريي، ولكنِّي أتَّقيه فـي نفيس خاصَّ
اس، وال بـأس  ه علـى النـَّ مُ ــرِّ وال أُحَ

بَل عليها، فهذا  رْ غَ باجللـوس عليها، ويُ
وجه االنتفاع هبـا، فهذا الذي جاء فيه 
احلديـث عن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قـال: (أَالَ 

ا).  لُودِهَ تُمْ بِجُ عْ تَفَ انْ
     [(٤٣٨/٤) نة الكرب [املدوّ

  

إذا ) ٨٦٢ املَيـتَـةِ  ـلـودُ  جُ السؤال: 
؟  بِغَتْ دُ

بُنـي، وأذهبُ فيه  اجلـواب: ال يُعجِ
يم. كَ إىل حديث عبد اهللا بن عُ

[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (٣١٤/٢)]

  

دِ ) ٨٦٣ لْ بجِ عُ  نْتَفَ يُ [هـل  السؤال: 
؟] بِغتْ املَيتَةِ إذا دُ

اجلواب: أذهـبُ إلـى حـديث ابن 
ـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ ا كِتَابُ رَ نَ اءَ : (جَ يْـمٍ كَ عُ
نَ املَيْتَةِ  وا مِ عُ نْتَفِ : أَنْ الَ تَ رٍ هْ تِهِ بِشَ وْ بْلَ مَ قَ
)، وحـديث ابن  ـبٍ صَ الَ عَ ــابٍ وَ بِإِهَ
هريُّ  عبَّـاسٍ قد اختُلِـفَ فيه؛ قـال الزُّ
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عـن عبيـدِ اهللا عــن ابـنِ عبَّاس عــن 
ر  كَ باغ. وذَ ر فيه الدِّ كُ ذْ ونَة، ولــم يَ يمُ مَ
ر،  مَ عْ ه مَ رْ كُ ذْ باغ، ولــم يَ يَيْنَة الدِّ ابـنُ عُ

 . مَ هِ اه وَ أَرَ ، وَ وال مالكٌ
عُ  نْتَفَ : يُ هريُّ ر: وقـال الزُّ مَ عْ قــال مَ
تُمْ  عْ تَفَ بَغ؛ لقوله: (أَالَ انْ دْ لْد وإن مل يُ بِاجلِ

ا).  َ اهبِ بِإِهَ
اق عــن  زَّ ثناهُ عبدُ الرَّ قـال أيب: حدَّ

. رٍ مَ عْ مَ
لَم عن يْد بن أَسْ قال أيب: وحديثُ زَ

لَة عــن ابن عبَّاس، سمعـتُ  عْ ابـن وَ
دْ  قَ غَ فَ بـِ ابٍ دُ امَ إِهَ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (أَيـَّ

.( رَ هُ طَ
قـال أيب: وقـال إسـامعيلُ بـن أيب 
. وأنا  ةَ مَ رِ كْ بيِّ عـن عِ ـعْ : عن الشَّ خالدٍ

. يْمٍ كَ أذهب إىل حديث ابن عُ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا 
[(٣٦/١-٤٢)

  

٨٦٤ ( : ألحـمدَ ـلـتُ  قُ السـؤال: 

ت(١)؟  خْ يْمَ الةُ  يف الكَ الصَّ
، ال يُصىلَّ  يتَةٌ اجلواب: الكيمختُ مَ

فيه. 
يف فـي  لِ السَّ ر نَعْ دْ : يكونُ بقَ قُلتُ

يف؟  السَّ
قال: ال يُعجبُني أنْ يُصلَّـى يف يشءٍ 

من املَيتَة.
يه  لُّ يشءٍ ال تُذكِّ قُلـتُ ألحــمد: كُ

؟  باغُ يه الدّ رةُ ال يُذكِّ فْ الشَّ
قال: ال.

الة  ئل عـن الصَّ سمعتُ أحــمدَ سُ
يف الثَّعالِب؟ 

قال: ال يُعجبُني.
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٦١)]

  

ذكَّى.  ه غري مُ بْهُ سِ وشِ رَ : هو جلدُ الفَ تُ خْ يْمَ (١)  الكَ
ت،  خْ يْمُ بْطِها: الكَ وهي كلمةٌ فارسيَّة، وقيل يف ضَ
: الكيمخت: جلودُ  دٍ خْت. قال ابن رُشْ والكِيمُ
انظر:  البِغال.   أو  اخلَيْلِ  جلودُ  وقيل:  احلمري، 

رشخ خمترص خليل للخريش (٩١/١).
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االْنِتَفاُع ِبُجُلوِد َمْيَتِة َبِهيَمِة اَألْنَعاِم 
َباِغ َبْعد الدِّ

ة ) ٨٦٥ الَ ـم الصَّ كْ السؤال: [مـا حُ
إذا  األنعام  هبيمة  من  املَيْتَـة  لُود  جُ فـي 

؟] دُبغَتْ

اجلواب: قال إسحاق [الكوسج]: 
بِغَت  لـود املَيتَة إذا دُ ـا الصالة يف جُ وأمَّ
لَّ ما  ، أو كُ نَامً ـراً أو غَ قَ وكانـت إبِالً أو بَ
، ال  ـالة ماضيةٌ ه؛ فـإنَّ الصَّ مُ يُـؤكَل حلَ

باع.  لود السِّ بِهُ ذلك جُ شْ يُ
وفرسَّ ابن املبارك -رمحه اهللا تعاىل- 
دْ  قَ غَ فَ بـِ ابٍ دُ ـامَ إِهَ ـَّ قول النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَي
ل عند القوم -يعني  مَ ) عىل ما العَ رَ هُ طَ
أهـل املدينــة-، وهـم ال يستعملـون 

ها. ومَ لون حلُ بَ إالَّ ما يأكُ األُهُ
: قـول النَّبيِّ  يْلٍ مَ ُ بن شُ قــال النَّرضْ
)؛ فإنَّام  رَ هُ دْ طَ قَ غَ فَ بـِ ابٍ دُ امَ إِهَ ـَّ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَي
م،  نـَ ـر والغَ ل والبَقَ ب لإلبـِ يُقـال األُهُ

لُود. باع جُ وللسِّ

[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٨٣٠/٢-٨٣١)

  

(١) ) ٨٦٦ دِّ السؤال: سألتُ أيب عن القِ
زُ به؟ ْرَ خيُ

ْزيه،  بَغ فال جيُ دْ اجلواب: إن كان مل يُ
بِح  كِّي وذُ ع بـه، وإن كان قد ذُ نتَفِ وال يَ

فال بأس به.
دُّ الذي يكون  سمعتُ أيب يقول: القِ
زُ به  ْرَ ِلُّ -يعنـي: ال خيُ مـن احلَمري ال حيَ
امرُ  كِّي-؛ احلِ أو يستعمل يف يشءٍ وإنْ ذُ

نتفَع هبا. ه، واملَيتَة ال يُ مُ ال يُؤكَل حلَ
دُّ منه ال بأس  ل: القِ قال أيب يف اجلَمَ

ه. يتَةً أكرهُ ، فإن كان مَ يَ كِّ به إذا ذُ
[مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا 
[(٤٣/١-٤٤)

  

دٍ  لْ دُّ من جِ قَ ريُ الذي يُ : -بكرس القاف-؛ السَّ دُّ (١)  القِ
مدبوغٍ غري فطري، فيُخصفُ به النعال، وتُشدُّ به 

األقتابُ واملحامل. تاج العروس (١٣/٩).
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ِجْلُد املَيَتِة َوَشْعُرَها ِإَذا ُدِبَغا

املَيتَة ) ٨٦٧ لْد  جِ غ  بـِ دُ لو  السؤال: 
عْره؛  وشَ لْده  جِ باغ  الدِّ مَّ  عَ بأن  مجيعاً؛ 
لْـد  اجلِ أم  عْر،  والشَّ لْـد  اجلِ ر  طْـهُ يَ هل 

فقط؟ 
لْـد دون  ـر إالَّ اجلِ طْهُ اجلـواب: ال يَ

ر.  عْ الشَّ
[فتاو الرميل (٧٧/١)]

* وانظر: فتو رقم (٢٠٧)
  

ِجْلُد املَْيَتِة إذا مل ُيْعَلْم هل ُدِبَغ أو مل ُيْدَبْغ

نا شخصٌ ) ٨٦٨ بَـرَ السؤال: لو أَخْ
رِ هل  ، ولـم نَدْ يْتَةٍ دُ مَ لْ دَ جِ لْ أنَّ هذا اجلِ
أو  ه  تـِ بطهارَ مُ  كُ نَحْ فهـل  ال؛  أم  غَ  بـِ دُ

تِه استصحاباً باألصل؟  بنجاسَ
ــالً  مَ ـه؛ عَ تـِ مُ بنجاسَ كَ اجلواب: حيُ

ة، وباألصل.  بخرب الثِّقَ
[فتاو الرميل (١٩٠/١)]

  

َباع االْنِتَفاُع ِبُجُلوِد السِّ

ـراً ) ٨٦٩ نـا نَمِ طَدْ السؤال: إذا اصْ
ه؟ لْدِ ، هل جيوزُ االنتفاعُ بجِ ناهُ بَحْ وذَ

لْد  قهاء عىل أنَّ جِ اجلواب: اتَّفق الفُ
ـحَ طاهرٌ جيــوز  بـِ أْكـول اللَّحم إذا ذُ مَ
لْد الغنم واملَعِز والبقر  االنتفـاع به؛ كجِ
بَح -أي كان  ذْ ا إذا لــم يُ واألرنب. أمَّ
باغ؛  ر بالدِّ طْهُ سٌ يَ لْده نَجِ - فإنَّ جَ يتَـةً مَ
دْ  قَ ابُ فَ هَ ـغَ اإلِ بـِ ا دُ حلديث مسلم :(إِذَ
ـباع  )، وغـري مأكول اللَّحم كالسِّ رَ هُ طَ
سٌ  ه نَجِ لْـدُ بَح فجِ ذْ والنُّمـور إذا لــم يُ
باغ؛ لعموم احلديث السابق.  ر بالدِّ طْهُ يَ
ه  بْحَ ـح فاجلمهور عـىل أنَّ ذَ بـِ ا إذا ذُ أمَّ
بْغ،  ر إالَّ بالدَّ طْهُ ه، بل ال يَ لْدَ ر جِ طَهِّ ال يُ
غاً لطهارة  وِّ سَ ه مُ بْحَ واحلنفيَّة جيعلون ذَ

لُه. م أَكْ رُ ه وإنْ حَ لْدِ جِ
لْب  لْـد الكَ ـلُّ ذلك فيام عـدا جِ وكُ
بْــغ عنـد  رهــام الدَّ واخلنزير، فال يُطهِّ

اجلمهور.
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
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دار اإلفتاء باألزهر (رقم ١١٩)]

  

رِ هل هو ) ٨٧٠ دُ النَّمِ لْ السؤال: جِ
؟ وهـل جيـوزُ استعاملُه؟ وهـل  نَجسٌ
وما  باغِ  الدِّ بْلَ  قَ ما  بني  احلالُ  ق  ِ رتَ فْ يَ

بعده؟ 
سٌ  باغ فهو نَجِ ا قبلَ الدِّ اجلواب: أمَّ
كى؛  ذَ كى أو غري مُ ذَ لُّه، سـواء كان مُ كُ
 ، نيْ سِ العَ فيمتنعُ اسـتعاملُه امتناعَ النَّجِ
مُ استعاملــه قَطْعاً  ــرُ ومعنى هذا أنَّه حيَ
فيام جيبُ فيه جمانبة النَّجاسـة من صالةٍ 
مُ عىل اإلطالق؟ فيه  رُ وغريها. وهل حيَ

وجهان. 
 ، لْد طاهرٌ سُ اجلِ باغ؛ فنَفْ ا بعد الدِّ أمَّ
ؤثِّر فيه  سٌ ال يُ ر الذي عليـه نَجِ ـعْ والشَّ
حيح، فاستعاملُ الوجه  باغ عىل الصَّ الدِّ
طلَقاً،  تَنِعٌ مُ ــر إذاً ممُ عْ الذي عليــه الشَّ
ل منه ورد  وألجل أنَّه غالب ما يُستعمَ
 أبو  وَ طلَقاً؛ فرَ احلديـث بالنَّهي عنه مُ
نَنه) عن أبــي هريرة ريض داود يف (سُ

اهللا عنـه أنَّ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (الَ 
لـْدُ  ـا جِ ــةً فِيهَ قَ فْ ةُ رُ ئِكَ بُ املَــالَ حَ تَصْ
ه ملسو هيلع هللا ىلص قال:  )، ويف حديـث آخر أنـَّ ـرٍ نَمِ
)، وجاء يف احلديث  رَ ـامَ بُوا النـِّ كَ رْ (الَ تَ
ـبَاعِ أَنْ  لُودِ السِّ نْ جُ َى عَ هُ هنَ عنه ملسو هيلع هللا ىلص (أنَّ

 .( َشَ رتَ فْ تُ
. فهذه  باعِ رَ من السِّ  وال شكَّ أنَّ النَّمِ
، والتَّأويـل  ةٌ ـدَ ــةٌ معتمَ األحاديث قويَّ
ــدَ  جَ ، وإذا وَ ق إليها غري قــويٍّ املُتَطرِّ
فَّــقُ مثـل هذا عن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  املُوَ
تُه،  ب فهـو ضالَّ طـرَ يف مثـل هـذا املُضْ
، واهللا  ومسـند وجهٍ ال ير عنه معدالً

أعلم. 
[فتاو ابن الصالح (٤٧٣/٢-٤٧٤)]

  
باع؟ ) ٨٧١ لودُ السِّ السؤال: جُ

رٌ من املَيْتَة. عْ اجلواب: هي عندي شَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٥١)]

  

سلِم ) ٨٧٢ للمُ جيوزُ  هل  السؤال: 
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أن  أو  ر،  النَّمِ لْد  جِ من  لَنيْ  عْ نَ بِسَ  لْ يَ أن 
امً بأينِّ  لْ ساح؟ عِ لْد التِّمْ ينه بجِ كِّ لِّد سِ جيُ
ه  قـرأتُ فـي (ريـاض الصاحلـني) أنـَّ
من  فِراشاً  ِش  رتَ فْ يَ أن  سلِم  للمُ ِلُّ  حيَ ال 

ة. سَ ِ ر، أو احليوانات املُفرتَ لْد النَّمِ جِ
اجلواب: النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن افرتاش 
باع؛ فينبغــي لك أن تبتعـد  لود السِّ جُ
ر، وتكتفي  ر وغـري النَّمِ عــن هذا النَّمِ
اة؛ من اإلبل،  كَّ باجلُلود الطيِّبة مـن املُذَ
نَم، وفيها كفايــةٌ واحلمد  ـر والغَ والبَقَ
ـباع، فابتعد عنها؛  لــود السِّ ـا جُ هللا. أمَّ
ئْب، واألسد، وغري ذلك،  ر، والذِّ النَّمِ
المـة.  وفَّــق اهللا اجلميع للعافيـة والسَّ

. جزاكم اهللا خرياً
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

السؤال: أرجو إفادتـي عـن) ٨٧٣
ر، هل  دِ النَّمِ لْ ذاءٍ مصنوع من جِ لُبْس حِ

؟ وما هي األدلَّة؟  رامٌ اللٌ أم حَ هو حَ
لَـى؛ ألنَّ  ه أحوط وأَوْ كُ رْ اجلواب: تَ

لُودِ  اشِ جُ رَ تـِ ـنِ افْ َى عَ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص (هنَ
لُـودِ  ). وفـي اللفظ اآلخـر: (جُ رِ امَ النـِّ
). واتِّــخاذ النِّعـال منهـا مثـل  بَاعِ السِّ
اذ النِّعال مثل االفرتاش،  افرتاشها، اختِّ
ك ذلـك، وعـدم  فاألحـوط لـك تَــرْ
ـود أو  لــود األُسُ استعامل النَّعْل من جُ
باع، هذا هو الذي ينبغي  غريها من السِّ
شـاً  لودها فُرُ ذ من جُ للمؤمـن، ال يتَّخِ

وال غريها.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

 ،١١٦٤) رقـم   فتـو وانظـر:   *
(١١٤١، ١١٤٣

  

االْنِتَفاُع ِبُجُلوِد َما َال ُيْؤَكْل َلْحُمُه َواملَْيَتِة
َباِغ َبْعَد الدِّ

لْد) ٨٧٤ ر، وجِ مُ لُود احلُ السؤال: جُ
ر  ه، واملَيتَـة، هـل تَطهُ مُ ما ال يُؤكَل حلَ

ورين. باغ أم ال؟ أفتونا مأجُ بالدِّ
ا  اجلواب: احلمد هللا ربِّ العاملني، أمَّ
باغ ففيها قوالن  لود املَيتَة بالدِّ طهارة جُ
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لامء يف اجلُملة:  مشهوران للعُ
بـاغ، وهو  ر بالدِّ ا تطهُ ــام: أهنَّ هُ أحدُ
لمــاء؛ كأبـي حنيفـة،  قـولُ أكـثر العُ
وايتني.  ، وأمحد يف إحد الرِّ افعيِّ والشَّ
ر. وهو املشهور فـي  والثَّاين: ال تَطْهُ
؛ وهلذا جيــوز اسـتعامل  مذهب مالكٍ
بوغ يف املاء دون املائعات؛ ألنَّ املاء  املَدْ
وايتني  سُ بذلك، وهو أشهرُ الرِّ نجُ ال يَ
عن أمحد أيضاً، اختارها أكثرُ أصحابه، 
وايتني  واية األُوىلَ هي آخرُ الرِّ لكن الرِّ
مذيُّ عن أحــمد بن  عنه؛ كام نقلَه الرتِّ
ه كان يَذهبُ  مـذيِّ عنه أنـَّ احلسـن الرتِّ
ك ذلك  ، ثُـمَّ تَرَ يْمٍ كَ إىل حديـث ابـن عُ

 . بآخرةٍ
ةُ هذا القول شيئان:  جَّ وحُ

نَ املَيتَة،  ـم قالوا: هي مِ ا: أهنَّ مهُ أحدُ
و  رْ ، وهلذا مل يَ بـاغ يشءٌ ومل يصحَّ يف الدِّ
يْمونَة  باغ يف حديث مَ رَ الدِّ البُخاريُّ ذِكْ
من قول النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وطَعَن هؤالء فيام 
ةً هلم يف  ه، إذ كانوا أئمَّ سلمٌ وغريُ رواه مُ

 . احلديث اجتهادٌ

باغ عن  يينةَ الدِّ  ابـن عُ وَ وقالوا: رَ
زُ استعاملَ  وِّ هريُّ كان جيُ ، والزُّ هريِّ الزُّ
بنيِّ أنَّه  ، وذلـك يُ لـود املَيتَة بـال دباغٍ جُ
بـاغ، وتكلَّموا  رُ الدِّ ليـس يف روايته ذِكْ

لَة.  عْ يف ابن وَ
باغ  م قالوا: أحاديث الدِّ والثَّاين: أهنَّ
ه يْم؛ وهو قولُ كَ منسوخةٌ بحديث ابن عُ

صىلَّ اهللا تعاىل عليه وسـلَّم -فيام كتب 
لُودِ  تُ يفِ جُ صْ خَّ نْتُ رَ ينة-: (كُ هَ إىل جُ
وا  عُ نْتَفِ الَ تَ ا فَ ذَ مْ كِتَايبِ هَ اكُ ا أَتَ إِذَ ، فَ املَيْتَـةِ
). فكـال  بٍ صَ الَ عَ ــابٍ وَ نَ املَيْتَةِ بِإِهَ مِ
تني مأثورةٌ عن اإلمام أمحدَ  هاتني احلُجَّ
واية  ناظَراتِه فــي الرِّ ه يف جوابه ومُ سِ نَفْ

األُوىل املشهورة. 
باغ بـام يف  وقـد احتجَّ القائلون بالدِّ
 : حيحني عــن عبد اهللا بـن عبَّاسٍ الصَّ
الَّ  : هَ الَ قَ يِّتَةٍ فَ ـاةٍ مَ رَّ بِشَ (أَنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مَ
ولَ اهللاِ؛ سُ ا رَ الُوا: يَ َا؟ قَ اهبِ تُمْ بِإِهَ تَعْ تَمْ اسْ
ا). هَ لُ نَ املَيْتَةِ أَكْ مَ مِ رُ امَ حَ : إِنَّ الَ . قَ يِّتَةٌ َا مَ إِهنَّ

ا  َ اهبَ وا إِهَ ـذُ : (أَالَ أَخَ ويف روايـةٍ ملسـلِمٍ
 .( وا بِهِ عُ تَفَ انْ وهُ فَ بغُ دَ فَ
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ـة زوج النَّبيِّ  عَ مْ ة بنت زَ دَ ـوْ وعن سَ
نَا  غْ بَ دَ ــاةٌ فَ اتَـتْ لَــنَا شَ ملسو هيلع هللا ىلص قالـت: (مَ
ارَ  ـتَّى صَ نْـبُــذُ فِيهِ حَ لْنَا نَ امَ زِ ا، فَ هَ كَ سْ مَ

نا).  شَ
وعـن ابـن عبَّـاسٍ قـال: سمعـتُ 
ابُ هَ غَ اإلِ بـِ ا دُ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (إِذَ

 .( رَ هُ دْ طَ قَ فَ
محن  : ويف روايةٍ له عن عبد الرَّ قلتُ
نَا  عَ مَ بِ وَ ــرِ ونُ بِاملَغْ ا نكُ لَة: (إنَّ عْ ابن وَ
ـدْ  بْشِ قَ تَــى بِالكَ ؤْ ، نُ وسُ املَجُ رُ وَ بَ ْ الربَ
 ، ـمْ هُ ائِحَ بَ ـلُ ذَ أْكُ ـنُ الَ نَ نَحْ ، وَ ــوهُ بَحُ ذَ
 .(١) كَ دَ لُونَ فِيهِ الوَ ْعَ اءِ جيَ ـقَ تَى بِالسِّ نُؤْ وَ
ـولَ اهللاِ  سُ ـأَلْنَا رَ دْ سَ : قَ بَّاسٍ الَ ابْنُ عَ قَ فَ

 .( هُ ورُ هُ طَهُ اغُ : دِبَ الَ قَ لِكَ فَ نْ ذَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
وعن عائشة ريض اهللا عنها (أَنَّ النَّبِيَّ 
ا  لُودِ املَيْتَــةِ إِذَ تَعَ بِجُ تَمْ سْ ــرَ أَنْ يُ ملسو هيلع هللا ىلص أَمَ
). رواه اإلمام أحـمد وأبو داود  بِغَتْ دُ
. ويف روايةٍ عن  ه والنَّسـائيُّ وابـن ماجَ
نْ  ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ ئِلَ رَ عائشة قالت: (سُ
نُه الذي يُستخرجُ  هْ دَك: هو دسمُ اللَّحم ودُ (١)  الوَ

منه. النهاية يف غريب احلديث (٣٦٨/٥).

ا)  هَ ورُ ـا طَهُ هَ : دِبَاغُ الَ قَ ، فَ لُودِ املَيْتَـةِ جُ
 . رواه اإلمام أحـمد والنَّسائيُّ

بِّق ريض اهللا عنه  ة بن املُحَ لَمَ وعن سَ
ةٌ  بَ نَائِهِ قِرْ رَّ بِبَيْتٍ بِفِ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مَ سُ (أَنَّ رَ
 : الَ قَ ، فَ يْتَةٌ ا مَ : إِهنَّ يلَ قِ تَقَى، فَ اسْ ةٌ فَ قَ لَّ عَ مُ
) رواه اإلمام أحـمد  هُ اغُ اةُ األَدِيمِ دِبَ كَ ذَ

 . وأبو داود والنَّسائيُّ
نَ  يْـمٍ فقد طَعَ كَ ا حديـث ابن عُ وأمَّ
لِه جمهوالً،  نِ حامِ وْ بعضُ النَّاس فيه بكَ
دُّ احلديث  ا ال يَسـوغُ رَ ونحـو ذلك ممـَّ
ا كِتَابُ  انَ : (أَتَ يمٍ كَ به. قال عبد اهللا بن عُ
رٍ أَوْ  هْ وتَ بِشَ مُ بْلَ أَنْ يَ ـولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ
ابٍ  نَ املَيْتَةِ بِإِهَ وا مِ عُ نْتَفِ : أَنْ الَ تَ نِ يْ رَ هْ شَ
) رواه اإلمام أمحد -وقال:  بٍ صَ الَ عَ وَ
ه-، وأبـو داود وابن  مــا أصلَحَ إسنادَ
، وقال:  مـذيُّ ـه والنَّسائــيُّ والرتِّ ماجَ

 . حديثٌ حسنٌ
هم عنه بـأنَّ اإلهاب  وأجـاب بعضُ
باغ، كام نقل ذلك  لْد قبل الدِّ اسـمٌ للجِ
ه من أهل اللُّغة.  يْل وغريُ مَ النَّرضُ بن شُ
؛ فيكون  بغ فإنَّام هـو أَديمٌ ـا بعد الدَّ وأمَّ
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بغ.  النَّهيُ عن استعامهلا قبل الدَّ
؛ فــإنَّ  فقال املانعون: هذا ضعيفٌ
ولُ اهللاِ  سُ تَبَ رَ قِــه: (كَ فــي بعض طُرُ
تُ  نـْ ةَ إِينَّ كُ يْنـَ هَ ضِ جُ ـنُ يف أَرْ نَحْ ملسو هيلع هللا ىلص وَ
ا  إِذَ ، فَ لُودِ املَيْتَـةِ ـي جُ مْ فـِ ـتُ لَكُ صْ خَّ رَ
نَ املَيْتَةِ  وا مِ عُ نْتَفِ الَ تَ ا فَ ذَ مْ كِتَايبِ هَ كُ اءَ جَ
) رواه الطَّرباينُّ فـي  بٍ صَ الَ عَ ابٍ وَ بِإِهَ
(املُعجم األوسط) من رواية فَضالَة بن 
فه  ، وقد ضعَّ يِّ ل بن فَضالَة املِرصْ فَضِّ مُ
، لكن هو شديدٌ فــي  ازيُّ أبو حاتمٍ الرَّ
خصة،  التَّزكية. وإذا كان النَّهيُ بعد الرُّ

خصة إنَّام كانت يف املدبوغ.  فالرُّ
وحتقيـق اجلواب أن يُقـال: حديث 
ْيٌ عن اسـتعامل  يْمٍ ليس فيه هنَ كَ ابـن عُ
مة؛ فقد  خصـة املُتقدِّ ا الرُّ املدبـوغ، وأمَّ
بوغ وغريه، وهلذا  دْ ا كانت للمَ : إهنَّ قِيلَ
ه-  هريُّ وغريُ ذهب طائفةٌ -منهـم الزُّ
لود املَيتَـة قبل  إلـى جــواز استعامل جُ
كـاً بقولــه املُطلَـق فـي  بـاغ تَـمسُّ الدِّ
نَ  مَ مِ رُ يْمونة وقوله: (إِنَّــامَ حَ حديث مَ
لُّ عىل  ا)؛ فإنَّ هذا اللَّفظَ يدُ لُهَ املَيْتَـةِ أَكْ

لْد، وقد رواه  مَّ مل يتناول اجلِ التَّحريم، ثُ
اإلمام أمحد يف (املُسنَد) عن ابن عبَّاسٍ 
 ، ةَ عَ مْ ةَ بِنْتِ زَ دَ ـوْ اةٌ لِسَ اتَتْ شَ قــال: (مَ
يْكَ  لَ ـىلَّ اهللاُ عَ ـولَ اهللا صَ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ فَ
 ،- ـاةَ نِي الشَّ عْ نةُ -تَ اتَـتْ فُالَ ؛ مَ ـلَّمَ سَ وَ
 : الَتْ قَ ا، فَ هَ ـكَ سْ مْ مَ تُ ذْ الَ أَخَ لَوْ : فَ ـالَ قَ فَ
ا  الَ هلَ قَ ؟ فَ اتَـتْ ـدْ مَ ـاةٍ قَ ـكَ شَ سْ ذُ مَ آخُ
: ﴿رنزن من  ــالَ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّام قَ سُ رَ
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 
ني ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ 
ـمْ  إِنَّكُ جب حب﴾ [األنعـام: ١٤٥]، وَ
 ، ـوا بِهِ عُ نْتَفِ ـوهُ تَ بُغُ ، إِنْ تَدْ ونَــهُ مُ الَ تَطْعَ
ـا  ـهَ كَ سْ ـتْ مَ لَخَ ــا فَسَ لَـتْ إِلَيْهَ سَ أَرْ فَ
قَتْ  رَّ َ تَّى ختَ ةً حَ بَ نْهُ قِرْ تْ مِ ذَ َ اختَّ ، فَ تْهُ غَ بَ دَ فَ
لُّ علــى أنَّ  ـا)؛ فهذا احلديثُ يدُ هَ نْدَ عِ
ـرَ  كَ ، وإنَّام ذَ لدَ التَّحريم لــم يتناول اجلِ
نه  وْ ظه، ال لكَ فْ لْد وحِ بـاغ إلبقاء اجلِ الدِّ
. وإذا كان كذلك فتكون  لِّ طاً يف احلِ رشَ
ـخ عن  ينة يف هذا، والنَّسْ خصـة جلُهَ الرُّ
رَ حتريم املَيتَة يف  كَ هذا؛ فإنَّ اهللا تعـاىل ذَ
مَّ  يَّتني: األنعام والنَّحل، ثُ كِّ ـورتَني مَ سُ
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نِيَّتني: البقـرة واملائدة،  دَ ـورتَني مَ يف سُ
 : يَ وِ والً كام رُ رآن نُزُ نْ آخر القُ واملائدةُ مِ
لُّـوا  أَحِ ؛ فَ والً آنِ نُزُ رْ ــرُ القُ ةُ آخِ دَ (املَائـِ
رَ  كَ ـا)، وقد ذَ هَ امَ رَ ـوا حَ مُ رِّ حَ ا، وَ هلَ الَ حَ
ره فـي  كُ ذْ اهللا فيها مــن التَّحريم ما مل يَ
م النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أشـياء؛ مثل:  رَّ غريها، وحَ
ـلِّ  بـاع، وكُ لِّ ذي نابٍ مـن السِّ أَكْل كُ
ْلبٍ من الطَّري. وإذا كان التَّحريم  ذي خمَ
يَّة  ورة املَكِّ زاد بعد ذلك علـى ما يف السُّ
خصة املُطْلَقة،  التي اسـتندت إليهـا الرُّ
ريـم االنتفـاع  فـيُـمكِـن أن يكـون حتَ
بَتَ  باغِ ثَ هابِ قبــل الدِّ بِ واإلِ صَ بالعَ
باغ  ـا بعد الدِّ رة، وأمَّ بالنُّصوص املُتأخِّ
ه  ، بل بـنيَّ أنَّ دِباغَ م ذلك قطُّ ـرَّ فلـم حيُ
باح  ُ أنَّه ال يُ بنيِّ كاتُه، وهذا يُ ه وذَ طَهـورُ

باغ.  بدون الدِّ
وعلـى هـذا القــول؛ فللنَّاس فيام 

 : باغ أقوالٌ ه الدِّ رُ يُطهِّ
ــلَّ يشءٍ حـتَّى  ـِرُ كُ قيــل: إنَّه يُطهّ
ف وداود.  احلمري؛ كام هو قول أيب يوسُ
 احلمري؛  وَ لَّ يشءٍ سِ رُ كُ وقيل: يُطهِّ

كام هو قول أيب حنيفة. 
لْب  لَّ يشءٍ إالَّ الكَ ـرُ كُ وقيـل: يُطهِّ
، وهو  ـافعيِّ واحلمري؛ كام هو قول الشَّ
أحد القولني فـي مذهب أحـمد -عىل 
باغ-، والقول اآلخر  القول بتطهري الدِّ
فــي مذهبـه -وهو قـول طوائف من 
باح  رُ ما يُ طَهِّ فُقهـاء احلديث-: أنَّه إنَّام يُ

باع.  لُود السِّ رُ جُ طَهِّ كاة؛ فال يُ بالذَّ
باغ هل هو  دُّد: أنَّ الدِّ ـذ الـرتَّ أْخَ ومَ
رُ ما كان طاهراً يف احلياة،  كاحلياة، فيُطَهِّ
كاة؟  ر بالذَّ رُ ما طَهُ كاة، فيُطَهِّ أو هو كالذَّ

والثَّاين أرجح. 
يُ النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عن  ـْ ودليـل ذلـك: هنَ
يَ عن أُسامة بن  وِ ـباع؛ كام رُ لود السِّ جُ
نْ  َى عَ ] (أنَّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ ِّ يلِ ذَ ـريٍ [اهلـُ مَ عُ
) رواه أحــمد وأبو داود  بَاعِ لُودِ السِّ جُ
 .( شَ رَ فْ : (أَنْ تُ مذيُّ والنَّسائي. زاد الرتِّ
دَ  فَ دان قـال: (وَ عْ وعـن خالد بن مَ
 ، ةَ يَ اوِ عَ لَــى مُ بَ عَ رِ ي كَ عْدِ امُ بْنُ مَ دَ املِقْ
لَــمُ أَنَّ  عْ ــلْ تَ كَ بِاهللاِ؛ هَ ـدُ : أُنْشِ ــالَ قَ فَ
 ، بَاعِ لُودِ السِّ نْ جُ َى عَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ رَ
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) رواه أبو  مْ عَ : نَ الَ ا؟ قَ يْهَ لَ ـوبِ عَ كُ الرُّ وَ
، وهذا لفظه.  داود والنَّسائيُّ

ولُ اهللاِ  سُ َى رَ انَة: (هنَ حيْ وعن أبــي رَ
) رواه أحــمد  ورِ كُوبِ النُّمُ نْ رُ ملسو هيلع هللا ىلص عَ

ه. وأبو داود وابن ماجَ
عاوية ورو أبو داود والنَّسائيُّ عن مُ
ةُ ئِكَ بُ املَالَ حَ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (الَ تَصْ

) رواه أبو داود.  ـرٍ لْــدُ نَمِ ا جِ ةً فِيهَ قَ فْ رُ
وفـي هذا القول جـمعٌ بني األحاديث 

لِّها. واهللا أعلم.  كُ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٩٠/٢١-٩٦)]

  

نَّوِر  ِدَباُغ ِجْلِد النِّْمِس َوالُقْنُدِس(١) َوالسِّ
ْئِب َوِسنَّْوِر الَبرِّ والثَّْعَلِب ْنَجاِب َوالذِّ َوالسِّ

ـسِ ) ٨٧٥ مْ الـنـِّ ـلـدُ  جِ السـؤال: 
جـابِ  نـْ ور والسِّ ـنـَّ سِ والسِّ دُ ـنـْ والـقُ
؛ إذا  ورِ البَـرِّ والثَّعلَـبِ نـَّ ئـبِ وسِ والذِّ
عِلَت  وجُ احليوانات  هذه  لودِ  جُ بِغَتْ  دُ

 لْب املاء. انظر: حياة احليوان الكرب نْدُس: كَ (١)  القُ
.(٣٦٠/٢)

باغ طاهرةً تصحُّ  ؛ فهل تكون بالدِّ فِراءً
الة فيها وعليها؟  الصَّ

ور  ـنـَّ ـا الثَّعلــب والسِّ اجلواب: أمَّ
ها  ـلـودُ ـيَـت فجُ كِّ نْجــاب إذا ذُ والسِّ
نَّور البَـرِّ ال  ، وسِ هــا طاهــرةٌ عورُ وشُ
باغ،  ر بالدِّ طْهُ ـسٌ يَ ه نَجِ لْــدُ ل؛ فجِ يُؤكَ
نْدُس  ، والقُ ه عىل األصحِّ رُ عْ ر شَ طْهُ وال يَ
س؛ فاألصــحُّ  ، وكذلك النِّمْ مشكوكٌ
ـالة،  أنَّه ال جيـوز استصحابُـه فـي الصَّ

واهللا أعلم. 
[فتاو ابن الصالح (٤٧٣/٢)]

  

ْنجاِب َوَنْحِوِه ِمْن ُشُعوِر املَْيَتِة ِدباُغ َشْعِر السِّ

السؤال: ما قول موالنا شيخ ) ٨٧٦
ه  نْجابِ ونَحوِ رِ السِّ عْ اإلسالم ... يف شَ
بَعاً  باغ تَ رُ بالدِّ طْهُ عورِ املَيتَة هل يَ نْ شُ مِ
ـم عـن  نـا نَسألُكُ ـلْـد أو ال؟ ولَسْ للجِ
افعيِّ ريض  مشهور مذهب اإلمـام الشَّ
عند  لَيْه  وْ قَ نْ  مِ األظهـر  فـإنَّ  عنه؛  اهللا 
ـم  مُ الطَّهارةِ، بـل نَسأَلُكُ ـدَ اجلمهور عَ
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ليلُ والنَّظَـر من حيث  عامَّ يقتضيـه الدَّ
االجتهاد، واملسؤول أن يكون اجلواب 
علـى طـريقـة االجـتهـاد وأصحـاب 

االختيارات.
اجلواب: احلمد اهللا، وسالمٌ علــى 

عباده الذين اصطفى. 
الكالم عىل هذه املسألة حيتاج إلـى 

تَني:  مَ قدِّ حترير مُ
سُ  نْجُ رَ هل يَ ـعْ األُولَــى: يف أنَّ الشَّ
س بـه، بل يبقى عىل  نْجُ باملـوت أو ال يَ

طهارته؟ 
لامء فــي  والثَّانية: فــي مذاهب العُ
جُ  جَ باغ وعدمها، وحُ لْد بالدِّ طهارة اجلِ

لٍّ منهام. كُ
مـة األُولـى: فقد اختلف  ـا املُقدِّ أمَّ
ـر باملـوت؛  عْ لامء فـي نجاســة الشَّ العُ
فذهب جــامعةٌ إلــى نجاسته؛ منهم: 
افعـيُّ -فيـام حكاه عنـه  ، والشَّ عطــاءٌ
 ، ُّ ينِ ، واملُزَ جــمهور أصحابه؛ البُويْطِيُّ
، وأصحابُ  لَةُ مَ رْ ، وحَ ادِيُّ بيعُ املُرَ والرَّ
جـمـهــور  ـحــهُ  وصـحَّ الـقـديـم، 

حني-. املُصحِّ
ـرَ ال  عْ ــة: إنَّ الشَّ وقـال أكثرُ األئمَّ
ـسُ باملـوت؛ منهــم: عـمـرُ بـن  نْجُ يَ
َّادُ  ، ومحَ ـنُ البَرصيُّ عبد العزيز، واحلَسَ
 ، ، وأبو حنيفةَ ويفُّ ليامن الكُ ابن أبــي سُ
يْه؛ قال  لَ وْ افعيُّ فـي آخر قَ ، والشَّ ومالكٌ
حٍ  يْ َ صاحب (احلـاوي): حكى ابنُ رشُ
يِّ  عن أبــي القاسم األَنْامطيِّ عن املُزنـِ
ـسِ  نَجُّ عَ عــن تَ جَ افعــيِّ أنَّه رَ عن الشَّ

 . رِ عْ الشَّ
: أمحدُ بن حنبل،  وذهب إليه أيضـاً
، وابـنُ  يُّ ه، واملُزنـِ يْ وَ وإسحاقُ بن راهَ

 . ، وداودُ املُنْذرِ
سُ يشءٌ  نْجُ : ال يَ وقـال أبو حنيفــةَ

ر اخلنزير.  عْ ر باملوت إالَّ شَ عْ من الشَّ
واحتجَّ هؤالء بقول اهللا تعاىل: ﴿مه  
خي  حي  جي  يه  ىه 
مي ىي  ﴾ [النحـل: ٨٠]، وهذا عامُّ يف 

. لِّ حالٍ كُ
ا) هَ لُ مَ أَكْ رُ ـامَ حَ : (إِنَّ وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف املَيتَةِ

رواه الشيخان. 
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؛ بدليل  هُ احليـاةُ لُّ ُ رَ ال حتَ ـعْ وبأنَّ الشَّ
ُلُّه  زَّ ال يألَــم صاحبُـه، فال حيَ أنَّه إذا جُ
، فال يكون  املوتُ املُقتَـيضِ للتَّنْجيـسِ
ساً، بل يبقى علــى طهارته كام كان  نَجِ

قبل املوت. 
لْد وبأنَّ املُقتيضِ لتَنْجيس اللَّحم واجلِ
ة فــي  هومَ ة، وال زُ هومَ مـا فيها من الزُّ

س.  نْجُ ر، فال يَ عْ الشَّ
سـن،  يُّ عـن احلـَ رِ بْـدَ وحـكـى العَ
بـن  واللَّيـث   ، واألَوزاعـيِّ  ، وعطـاءٍ
س باملوت، ولكن  نْجُ ر يَ عْ ؛ أنَّ الشَّ دٍ عْ سَ

ل.  سْ ر بالغَ طْهُ يَ
ةَ عــن  لَمَ ــوا بحديث أمِّ سَ واحتجُّ
ا  ـدِ املَيتَـةِ إِذَ لْ ـأْسَ بِجِ النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ بَ
رواه   ( ـلَ سِ غُ ا  إِذَ ا  هَ رِ ـعْ بِشَ الَ  وَ  ، ـغَ بـِ دُ

 . ه ضعيفٌ نَدُ ، وسَ ارقطنيُّ الدَّ
ر غـريها إذا  عْ وبالقيـاس علــى شَ
ـل  سْ ر بالغَ طْهُ ، فإنَّه يَ لَّت فيه نَجاسـةٌ حَ
تُها.  أَت نَجاسَ دات إذا طَرَ كسائر اجلامِ
افعيِّ  يزيُّ عن الشَّ بيعُ اجلِ وحكى الرَّ
تِه،  ر بطهارَ طْهُ لْد؛ يَ ر تابعٌ للجِ عْ أنَّ الشَّ

 ه. وهـذا أقـو ـس بنجـاسـَتـِ جُ نـْ ويَ
املذاهب، كام سنذكره.

لامء فـي  مة الثَّانية: فللعُ ــا املُقدِّ وأمَّ
لودِ املَيتَة سبعة مذاهب:  جُ

باغ يشءٌ منها،  ر بالدِّ طْهُ ها: ال يَ أحدُ
يَ ذلك عن عمر بن اخلَطَّاب، وابنه،  وِ رُ
وايتني عن أمحد،  ، وهو أشهر الرِّ وعائشةَ

 . وروايةٌ عن مالكٍ
لْد مأكول  بـغ جِ ر بالدَّ طْهُ والثَّـاين: يَ
اللَّحــم دون غـريه، وهــو مـذهـب 
 ، رٍ ك، وأبــي ثَوْ ، وابن املُبارَ زاعيِّ األَوْ
هَب  ه، ورواية أَشْ يْ وَ وإسـحاق بن راهَ

 . عن مالكٍ
لود املَيتَة  لُّ جُ ر بـه كُ طْهُ والثَّالـث: يَ
ــد مــن  لْب، واخلنزير، واملُتولِّ إالَّ الكَ
 ، افعـيِّ أحدمهــا، وهـو مذهــب الشَّ
، وابن  ه عن عيلِّ بـن أيب طالبٍ ـوْ كَ وحَ

 . مسعودٍ
ر بـه اجلميع إالَّ جلد  طْهُ ابـع: يَ والرَّ
اخلنزير، وهــو مذهب أبــي حنيفـة، 
طَّان.  وروايةٌ عن مالكٍ حكاها ابن القَ
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ر اجلميــع حتَّـى  طْــهُ واخلامس: يَ
ه  رُ ر ظاهِ طْهُ لْـب واخلنزير، إالَّ أنَّه يَ الكَ
لُ يف اليابس دون  دون باطِنِه؛ فيُسـتعمَ
طْب، ويُصلَّــى عليـه، ال فيه، وهو  الرَّ
مذهب مالك فيام حكاه أصحابنا عنه. 
ــر اجلميــع حـتَّى  طْهُ ادس: يَ والسَّ
. قاله  لْـب واخلنزير ظاهـراً وباطناً الكَ
دِيُّ  رْ ـر، وحكاه املَاوَ داود وأهل الظَّاهِ
ف، وحكاه غريه عـن  عـن أبــي يوسُ

نون من املالكيَّة.  حْ سُ
لود املَيتَــة بــال  نتَفَع بجُ ابع: يُ والسَّ
طْـب  ا فــي الرَّ ، وجيــوز استعامهلُ دِباغٍ

. ريِّ هْ واليابِس. حكوه عن الزُّ
ل  واحتـجَّ أصحـاب املذهـب األوَّ

بأشياء؛ منها: 
قوله تعالـى: ﴿خل مل ىل  ﴾ 
لْد وغريه.  [املائدة: ٣]، وهو عامٌّ يف اجلِ
يْم قــال:  كَ وبحديث عبد اهللا بن عُ
تِهِ  وْ بْلَ مَ ـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ـا كِتَابُ رَ انَ (أَتَ
الَ  ابٍ وَ نَ املَيْتَةِ بِإِهَ وا مِ عُ نْتَفِ رٍ أَنْ الَ تَ هْ بِشَ
م،  هتُ دَ مْ )، وهذا احلديث هـو عُ بٍ صَ عَ

لَة)،  مَ رْ افعيُّ فــي (حَ وقد أخرجه الشَّ
ه)، والبُخاريُّ يف  سنَدِ وأحــمدُ فـي (مُ
مـذيُّ  (تـارخيـه)، وأبــو داود، والـرتِّ
ـه،  ، وابـن ماجَ نــه، والنَّسـائـيُّ وحسَّ
 ، ، والبيهقيُّ ارقطنـيُّ بَّـان، والدَّ وابنُ حِ

وغريهم. 
: سمعتُ أحــمد ابن  مذيُّ قال الرتِّ
احلسـني يقول: كان أحــمدُ بن حنبل 
يْم هذا؛  كَ يذهب إلـى حــديث ابن عُ
)، وكان يقول:  رٍ هْ اتِهِ بِشَ فَ بْلَ وَ : (قَ لقولِهِ

 .« رِ رُ األَمْ ا آخِ ذَ «هَ
قالـوا: وألنَّه جــزءٌ مـن املَيتَة، فال 
ر بيشءٍ كاللَّحم، وأنَّ املعنى الذي  طْهُ يَ
مٌ له ال  الزِ سَ به هو املـوت، وهو مُ نَجُ

م.  بْغ، وال يتغريَّ احلُكْ يزول بالدَّ
واحتجَّ أصحـاب املذهب الثَّالـث 
مذيُّ  سلمٌ وأبو داود والرتِّ بام أخرجه مُ
والنَّسائيُّ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول اهللا 
 ،( رَ هُ دْ طَ قَ ابُ فَ هَ غَ اإلِ بـِ ا دُ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (إِذَ
.( رَ هُ دْ طَ قَ غَ فَ بـِ ابٍ دُ امَ إِهَ ـَّ : (أَي ويف لفظٍ

سلمٌ عـن  وبام أخرجه البُخاريُّ ومُ
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ــاةٍ  ــرَّ بشَ ابـن عبَّاس: (أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مَ
وهُ  بَغُ دَ ا فَ َ اهبَ وا إِهَ ـذُ الَّ أَخَ : هَ الَ قَ ، فَ يِّتَةٍ مَ
َا  ـولَ اهللاِ؛ إِهنَّ سُ ا رَ الُوا: يَ وا بِهِ؟! قَ عُ تَفَ انْ فَ

ا).  هَ لُ مَ أَكْ رُ ـامَ حَ : إِنَّ الَ ! قَ يْتَةٌ مَ
ةَ  دَ وْ وبام أخرجه البُخــاريُّ عـن سَ
 ، اةٌ اتَتْ لَنَا شَ جِ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قالت: (مَ وْ زَ
نْبِذُ فِيـهِ  لْـنَا نَ ا زِ مَّ مَ ا، ثُ هَ كَ سْ ــنَا  مَ غْ بَ دَ فَ

نا).  ـارَ شَ تَّى صَ حَ
ىلَ يف (مسنده) بإسناد  عْ ورو أبو يَ
اتَتْ  صحيح، عن ابن عبَّـاسٍ قال: (مَ
ـولَ اهللاِ؛  سُ ـا رَ : يَ الَتْ قَ ، فَ ةَ دَ وْ ــاةٌ لِسَ شَ
الَّ  هَ : فَ الَ قَ -، فَ اةَ نِي الشَّ عْ ةُ -يَ نَ اتَتْ فُالَ مَ
ـكَ  سْ ذُ مَ أْخُ : نَ الَتْ ا. قَ هَ ـكَ سْ ـمْ مَ تُ ذْ أَخَ
؟!)؛ فذكر متام احلديث  اتَتْ دْ مَ ـاةٍ قَ شَ

 . كرواية البُخاريِّ
ورو مالكٌ يف (املُوطَّأ) وأبو داودَ 
نةٍ  سَ ه بأسـانيد حَ والنَّسـائيُّ وابن ماجَ
ـرَ أَنْ  ـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَمَ عــن عائشــة (أَنَّ النَّبـِ

.( بِغَتْ ا دُ لُودِ املَيْتَةِ إِذَ تَعَ بِجُ تَمْ سْ يُ
ورو أحـمد فـي (مسنده)، وابن 
ة فــي (صحيحـه)، واحلاكِم يف  يمَ زَ خُ

ننه)  ك)، والبيهقـيُّ فـي (سُ رَ (املُستــدْ
ادَ  حـاه، عن ابن عبَّاسٍ قال: (أَرَ وصحَّ
يلَ  قِ اءٍ، فَ ـقَ نْ سِ ـأَ مِ ضَّ تَوَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ يَ النَّبـِ
 ، بْثِهِ بُ بِخُ هَ ذْ هُ يَ اغُ : دِبَ الَ . قَ يْتَةٌ هُ مَ : إِنَّ لَهُ

 .( هِ سِ جْ ، أَوْ رِ هِ سِ أَوْ نَجَ
ورو أمحد وأبو داود والنَّسائيُّ وابن 
ارقُطنـيُّ والبَيهقيُّ بإسنادٍ  بَّــان والدَّ حِ
تادة عن  ن بن قَ وْ صحيح، من طريق جَ
ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ بِّق: (أَنَّ رَ ة بن املُحَ ـلَمَ سَ
أَةٍ،  رَ نْدِ امْ نْ عِ ءٍ مِ امَ ا بـِ عَ بُوكَ دَ ةِ تَ وَ ـزْ يفِ غَ
 . يْتَةٍ ةٍ يلِ مَ بَ ـي قِرْ ي إِالَّ فـِ نْدِ ا عِ : مَ الَتْ قَ
لَــى.  : بَ الَتْ ا؟ قَ تِهَ غْ بَ دْ دَ : أَلَيْـسَ قَ الَ قَ

ا). َ اهتُ كَ ا ذَ هَ إِنَّ دِبَاغَ : فَ الَ قَ
سـائـــيُّ  ورو أبـــو داود والـنـَّ
رَّ  يمونَـة قالت: (مَ ارقطنيُّ عـن مَ والدَّ
اةً  ونَ شَ ُــرُّ ــالٌ جيَ جَ لَــى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رِ عَ
مْ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  الَ لَـهُ قَ ، فَ رِ امَ ثْلَ احلِ مْ مِ لَـهُ
الَ  قَ ، فَ يْتَةٌ َا مَ الُوا: إِهنَّ َا، قَ اهبَ مْ إِهَ تُ ذْ لَوْ أَخَ
 .( ظُ رَ القَ ا املَاءُ وَ هَ رُ طَهِّ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: يُ سُ رَ
ارقُطنـيُّ والبَيهقـيُّ فـي  ورو الدَّ
، عن ابن عبَّاسٍ  سنٍ ـندٍ حَ ننهام) بسَ (سُ
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 : الَ قَ ، فَ يْتَةٍ ـاةٍ مَ ـرَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِشَ قال: (مَ
ـولَ  سُ ا رَ الُوا: يَ قَ َا؟ فَ اهبِ تُمْ بِإِهَ عْ تَفَ الَّ انْ هَ
ا،  هَ لُ مَ أَكْ رُ : إِنَّــامَ حَ الَ . قَ يْتَــةٌ َا مَ اهللا؛ إِهنْ
ا)،  هَ رُ طَهِّ ا يُ ظِ مَ رَ القَ ي املَـاءِ وَ لَيْسَ فـِ أَوَ
ـامَ  ارقُطنيِّ قال: (إِنَّ وفــي لفظٍ عند الدَّ
ـا)، ويف لفظٍ عنده  هَ لُ نَ املَيْتَةِ أَكْ مَ مِ ـرُ حَ
ا  َ اهبِ اغُ إِهَ دِبَ ا، وَ هَ مُ مَ لَـحْ رُ ـامَ حَ قال: (إِنَّ
ـامَ  )، وفــي لفظٍ عنده قال: (إِنَّ هُ ورُ طَهُ
مْ يفِ  صَ لَكُ خِّ رُ ا، وَ هَ مُ مْ لَـحْ يْكُ لَ مَ عَ رُ حَ
: هذه أسانيدٌ  ارقطنيُّ ا). قال الدَّ كِهَ سْ مَ

 . حاحٌ صِ
ارقطنيُّ عـن عائشة عـن  ورو الدَّ
ا)،  هَ اةُ املَيْتَـةِ دِبَاغُ كَ النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (ذَ

ها).  ا دِبَاغُ هَ ورُ : (طَهُ ويف لفظٍ
ارقطنيُّ عــن ابن عبَّاسٍ  ورو الدَّ
لِّ  اغُ كُ قـال: قــال رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (دِبَ

 .( هُ ورُ ابٍ طَهُ إِهَ
ارقطنيُّ بسندٍ صحيح عن  ورو الدَّ
ابن عمـر قــال: قـال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .( رَ هُ دْ طَ قَ غَ فَ بـِ ابٍ دُ ـامَ إِهَ (أَيَّ
ورو اخلَطـيــب فـي (تلخيـص 

املتشابه) من حديث جابرٍ مثله. 
ورو الطَّـربانــيُّ فــي (الكـبري) 
ـة: (أَنَّ  و(األوسـط) عـن أبــي أُمـامَ
 ، يهِ ازِ غَ جَ يفِ بَعْضِ مَ رَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص خَ سُ رَ
ـلَ  سَ أَرْ ، فَ بِ رَ نَ العَ يَاتٍ مِ لِ أَبْ ـرَّ بِأَهْ مَ فَ
ـولِ اهللاِ  سُ وءِ رَ ضُ اءٍ لِوُ نْ مَ لْ مِ : هَ مْ إِلَيْهِ
ابِ  اءٌ إِالَّ يفِ إِهَ ا مَ نَ نْدَ ا عِ الُوا: مَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص؟ فَ
: إِنَّ  مْ ـلَ إِلَيْهِ سَ أَرْ ، فَ بَنٍ اهُ بِلَ نـَ غْ بَ ، دَ يْتَـةٍ مَ
مَّ  أَ، ثُ ضَّ تَوَ هُ فَ نـْ ـيَ مِ أُتـِ ، فَ هُ ورُ ـهُ طَهُ اغَ دِبَ

.( ىلَّ صَ
ىلَ فــي (مسنده) عن  عْ ورو أبو يَ
ـعَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  يشِ مَ نْتُ أَمْ أنـسٍ قال: (كُ
هِ  ـذِ ـنْ هَ ي مِ عُ لـِ ، ادْ نَيَّ ا بُ ي: يَ ــالَ لـِ قَ فَ
ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ : رَ لْتُ قُ وءٍ، فَ ضُ ارِ بِوَ الدَّ
ا  نَ لْوَ هُ أَنَّ دَ ْ ربِ : أَخْ الَ قَ ا. فَ ـوءً ضُ طْلُبُ وَ يَ
بَغُوهُ؟  لْ دَ ، هَ مْ ـلْهُ : سَ الَ قَ ، فَ يْتَةٍ ـدُ مَ لْ جِ

 .( هُ ورُ هُ طَهُ اغَ إِنَّ دِبَ : فَ الَ ، قَ مْ الُوا: نَعَ قَ
ورو الطَّربانـيُّ فـي (الكبري) عن 
ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَّ رَ ابن مسـعودٍ قال: (مَ
هِ لَوِ  ذِ لَ هَ َّ أَهْ ـا رضَ : مَ الَ قَ ، فَ يْتَةٍ ـاةٍ مَ بِشَ

ا).  َ اهبِ وا بِإِهَ عُ تَفَ انْ
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ورو الطَّربانـيُّ فـي (الكبري) عن 
ىلَ  ة (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَتَى عَ لَمَ ـنان بن سَ سِ
هِ لَوْ  ذِ لَ هَ َّ أَهْ ـا رضَ : مَ الَ قَ يْتَةٍ فَ ـةٍ مَ عَ ذَ جَ

ا).  كِهَ سْ وا بِمَ عُ تَفَ انْ
ارقطنيُّ عن ابن عمر (أَنَّ  ورو الدَّ
هِ؟  ذِ ا هَ : مَ الَ قَ اةٍ فَ لَـى شَ رَّ عَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مَ
ـوا  بَغُ ـالَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ادْ . قَ يْتَـةٌ الُـوا: مَ قَ فَ

 .( هُ ورَ هُ طَهُ اغَ إِنَّ دِبَ َا؛ فَ اهبَ إِهَ
ارقطنيُّ عن زيدِ بن ثابتٍ  ورو الدَّ
لُودِ املَيْتَةِ  ـاغُ جُ عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (دِبَ

ا).  هَ ورُ طَهُ
ارقطنيُّ عـن عائشة عـن  ورو الدَّ
 .( هُ اغُ ورُ األَدِيمِ دِبَ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (طَهُ
ـلَـى والـطَّـربانـيُّ  ـعْ ورو أبــو يَ
انَتْ  َا كَ ة (أَهنَّ ـلَمَ ارقطنيُّ عن أمِّ سَ والدَّ
ــالَ  الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَفَ قَ ، فَ تَـتْ امَ ـاةٌ فَ ا شَ هلَ
الَ  قَ . فَ يْتَةٌ ا مَ ـَ نَا: إِهنَّ لْ َا؟ قُ اهبِ تُـمْ بِإِهَ عْ تَفَ انْ
لُّ  ِلُّ اخلَ امَ حيَ ِلُّ كَ ا حيَ هَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ دِبَاغَ

رِ).  مْ نَ اخلَ مِ
ورو أحـمد والطَّرباينُّ عن املُغرية 
اءً  يُّ ملسو هيلع هللا ىلص مَ لَبَ النَّبـِ بَة قال: (طَ ـعْ ابن شُ

ةُ  بَ رْ هِ القِ ذِ : هَ الَتْ قَ ، فَ ابِيَّـةٍ رَ ةٍ أَعْ أَ رَ نِ امْ مِ
هِ  سُ بـِ ــبُّ أُنَجِّ الَ أُحِ ، وَ يْتَـةٍ ــكُ مَ سْ مَ
ـعْ  جِ : ارْ الَ قَ ، فَ هُ تُ ْ ربَ أَخْ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ سُ رَ
ا،  هَ ورُ وَ طَهُ هُ ا فَ تْهَ غَ بَ انَتْ دَ إِنْ كَ ا؛ فَ إِلَيْهَ
ا،  تُهَ غْ بَ ـدْ دَ : لَقَ الَتْ قَ ـا، فَ عْـتُ إِلَيْهَ جَ رَ فَ

ا).  نْهَ ءٍ مِ يْتُهُ بِامَ أَتَ فَ
ورو الطَّربانــيُّ فـي (األوسـط) 
، عن أنس بن مالكٍ (أَنَّ  سنٍ بإسـناد حَ
 : يلَ لَهُ قِ ا، فَ وءً ضُ بَ وَ هَ ـتَوْ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اسْ
 : الَ قَ ، فَ يْتَةٍ ـكِ مَ سْ لِكَ إِالَّ يفِ مَ ـدْ ذَ ْ نَجِ ملَ
إِنَّ  ؛ فَ لُمَّ هَ : فَ الَ . قَ مْ عَ الُوا: نَ وهُ؟ قَ تُمُ غْ بَ أَدَ

.( هُ ورُ لِكَ طَهُ ذَ
ورو احلارث بن أبــي أُسـامة يف 
(مسـنده) عـن جابر بن عبـد اهللا قال: 
نَا  انِمِ غَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ مَ عَ النَّبـِ يـبُ مَ نَّا نُصِ (كُ
ـيَـةَ  عِ األَوْ ـيَـةَ وَ قِ ـنيَ األَسْ كـِ ِ ـنَ املُرشْ مِ

يْتَةً) .  ا مَ هَ لَّ ا، كُ هَ مُ نَقْسِ فَ
أت  دٌ طاهرٌ طَرَ لْ وبالقيـاس؛ ألنَّه جِ
لْد  ـر كجِ طْهُ ، فجـاز أن يَ عليه نجاسـةٌ

س.  نَجَّ اة إذا تَ املُذكَّ
لني باآلية  وأجابوا عن احتجاج األوَّ
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نَّة.  صتها السُّ صَّ ة خَ ا عامَّ بأهنَّ
؛  يـمٍ كَ ـا حــديث عبد اهللا بن عُ وأمَّ
فأجــاب عنـه البيهقــيُّ وجـامعةٌ من 
يمٍ ليس  كَ ، وابن عُ ـلٌ سَ رْ اظ بأنَّه مُ احلُفَّ

، وكذا قال أبو حاتم.  بصحابـيِّ
يَ أنَّ  وِ قيــق العِيد: رُ وقال ابــن دَ
افعـيَّ  يْه ناظَــر الشَّ وَ إسحــاق بن راهَ
لود املَيتَة إذا  وأحــمدَ بن حنبل فـي جُ
هـا  : دِباغُ افـعــيُّ ــت؛ فـقـال الشَّ بِغَ دُ
ليل؟  ها. فقال له إسحاق: ما الدَّ طَهورُ
بَيد اهللا بن  هريِّ عن عُ فقال: حديث الزُّ
ةَ أنَّ النَّبيَّ  يْمونَ عبد اهللا بن عبَّاس عن مَ

ا).  َ اهبِ تُمْ بِإِهَ عْ تَفَ الَّ انْ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (هَ
يم:  كَ فقال له إسحاق: حديث ابن عُ
 : رٍ ـهْ تِهِ بِشَ وْ بْلَ مَ تَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ (كَ
ابٍ  نَ املَيْتَـةِ بِإِهَ ءٍ مِ ْ يشَ ـوا بـِ عُ نْتَفِ أَنْ الَ تَ
ـبِه أن يكـون  )، فهـذا يُشْ ـبٍ صَ الَ عَ وَ
يْمونة؛ ألنَّه قبل موته  ـخاً حلديث مَ ناسِ

. بشهرٍ
ـافعيُّ ريض اهللا عنه: هذا  فقـال الشَّ

. امعٌ ، وذاك سَ كتابٌ

تَبَ  فقال إسـحاق: إنَّ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ
ـَةً  جّ ـر، وكانت حُ يْصَ  وقَ َ إلــى كِرسْ

 . افعيُّ تَ الشَّ كَ عليهم عند اهللا. فسَ
ب إىل  عَ ذلك أحــمد، ذَهَ ـمِ فلامَّ سَ
ع  جَ يـم وأفتى به، ورَ كَ حديث ابــن عُ

 . افعيِّ إسحاق إىل حديث الشَّ
قيـق العِيد: كان والدي  وقال ابن دَ
يسِّ  دِ ـن املَقْ كِي عن احلافظ أيب احلَسَ حيَ
 ة املالكيَّة- أنَّه كان ير -وكان من أئمَّ
؛ يريـد ألنَّ  ـافعيِّ باقيـةٌ ـة الشَّ جَّ أنَّ حُ
امع والكتاب،  جيح بالسَّ الكالم يف الرتَّ

ال يف إبطال االستدالل بالكتاب. 
ة العلامء  : مذهب عامَّ وقال اخلَطَّايبُّ
باغ، واحلُكم بطهارة اإلِهاب  جواز الدِّ
نوا هـذا احلديث؛ ألنَّ  ـغ، ووهَّ بـِ إذا دُ
لْقَ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وإنَّام هو  يـم مل يَ كَ ابـن عُ
ــم. قال: وقد  حكايةٌ عــن كتابٍ أتاهُ
ــل إن ثبــت احلديث أن يكـون  تَمِ حيَ
النَّهي إنَّام جــاء عن االنتفاع هبــا قبل 
بـاغ، فال جيوز أن نرتك بـه األَخبار  الدِّ
باغ،  حيحة التي قد جـاءت يف الدِّ الصَّ
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خ.  ل عىل النَّسْ مَ وأن حيُ
لَّلـوا حديث ابن  ه: قد عَ وقال غـريُ
بٌ يف إسناده؛ حيث  طرِ ضْ يم بأنَّه مُ كَ عُ
يم  كَ هـم فقال: عــن ابـن عُ رو بعضُ
كاهُ  ة. كـذا حَ ينـَ هَ يــاخٍ من جُ عـن أَشْ
. وهـؤالء األشياخ جمهولون  مذيُّ الرتِّ

حبَتُهم.  مل تثبت صُ
مذيُّ عـن أمحد بن  ـى الرتِّ كَ وقد حَ
حنبل أنَّه كان يذهبُ إىل هذا احلديث، 

هُ هلذا االضطراب.  كَ رَ ثمَّ تَ
ل: ملَّــا رأ أبو عبد اهللا  وقال اخلَالَّ
يَ  وِ واة فيه توقَّف فيه، وقد رُ لَ الرُّ زُ لْ زَ تَ
يـن،  رَ هْ ي بشَ وِ ، ورُ ــرٍ هْ ـه بشَ قبل موتـِ
يَ بثالثــةِ  وِ ي بأربعني يومــاً، ورُ وِ ورُ
ةٍ؛ وهي  دَّ يَ من غري تقييدٍ بمُ وِ ، ورُ امٍ أيَّ
رواية األكثر. وهــذا االضطراب فـي 

املتن. 
باغ  وأُجيبَ عنه أيضاً بأنَّ أخبار الدِّ
 ؛ فهي أقو أصحُّ إسـناداً، وأكثرُ رواةً

لَـى.  وأَوْ
باغ  ه عامٌّ يف النَّهي، وأخبارُ الدِّ وبأنـَّ

ةٌ  حَ ِّ باغ، مُرصَ ةٌ للنَّهي بام قبل الدِّ صَ صِّ خمُ
باغ، و(اخلاصُّ  بجواز االنتفاع بعد الدِّ

مٌ علـى العامِّ عند التعارض).  قدَّ مُ
دُ  لْ هابَ فــي اللُّغـةِ هو اجلِ وبأنَّ اإلِ
 . ى بعده إهاباً ، وال يُسـمَّ دبَغَ قبـل أن يُ
ُ بن  كـذا قاله اخلليل بن أمحـد، والنَّرضْ
، وكذا  تاينُّ جسْ يْل، وأبو داود السِّ ـمَ شُ
، وآخرون من أهل اللُّغة.  ريُّ قاله اجلَوهَ

ب.  وهذا من القول باملُوجِ
 ، مُ دَّ رٌ فيُقَ تأخِّ فـإن قالوا: هذا اخلرب مُ

 . خاً ويكون ناسِ
 : فاجلواب من أوجهٍ

ه عن أخبار  رَ ـلِّمُ تأخُّ ها: ال نُسَ أحدُ
؛ فيجوز أن يكون  طلَقةٌ ا مُ بـاغ؛ ألهنَّ الدِّ
رين  هْ بعضها قبل وفاتــه ملسو هيلع هللا ىلص بدون شَ

 . رٍ هْ وشَ
ر،  ـهْ يَ قبل موته بشَ وِ ه رُ الثَّـاين: أنـَّ
يَ بأربعني يوماً،  وِ رين، ورُ هْ يَ بشَ وِ ورُ
وايات ليـس فيه تاريخ،  وكثـريٌ من الرِّ
ل  صَ وكذا هـو يف روايـة أيب داود؛ فحَ
، فلم يبــقَ تاريخٌ  فيه نــوع اضطرابٍ
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 . دُ عتمَ يُ
ه لــم يكنْ  رُ لِّمَ تأخُّ الثَّالث: لــو سُ
باغ  ، وأخبــار الدِّ ؛ ألنَّه عــامٌّ فيه دليلٌ
 ، م علــى العامِّ قدَّ ة، و(اخلاصُّ مُ خاصَّ
ر)، كام هو معروف  م أو تأخَّ سـواءٌ تقدَّ

عند اجلامهري من أهل أصول الفقه.
ـا اجلواب عــن قياسهم علـى  وأمَّ

اللَّحم فمن وجهني: 
ه قيــاسٌ فـي مقابلـة  ـام: أنـَّ هُ أحدُ

لْتَفت إليه.  نصوص، فال يُ
بـاغ فـي اللَّـحـم  والثَّانــي: أنَّ الدِّ
ال يتأتَّـى، وليس فيه مصلحةٌ له، بــل 
ه  نظِّفُ ؛ فإنَّـه يُ لْدِ ـه، بخــالف اجلِ قُ حَ يمْ

لِّـبُه.  يِّـبُه ويُصَ طَ ويُ
ابُ عن قوهلم:  وهبذيـن اجلوابني جيُ

ةُ يف التَّنْجيسِ املوت، وهو قائم.  لَّ العِ
واحتجَّ أصحـاب املذهب الثاين بام 
مـذيُّ والنَّسائـيُّ  رواه أبــو داود والرتِّ
واحلاكِـم وغريهم بأسـانيد صحيحة، 
ر بن أُسامــة عن  عـن أبــي املُلَيْح عامِ
ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ أبيه ريض اهللا عنه: (أنَّ رَ

)، وفــي روايةٍ  ـبَاعِ لُودِ السِّ نْ جُ َى عَ هنَ
ـبَاعِ  لُــودِ السِّ ــنْ جُ َى عَ : (هنَ مذيِّ للرتِّ
رُ  )؛ قالوا: فلــو كانت تَطْهُ َشَ ـرتَ فْ أَنْ تُ

 . قاً لَ طْ ها مُ نْهَ عن افرتاشِ باغِ لـم يَ بالدِّ
ابق:  بَّق السَّ ة بن املُحَ لَمَ وبحديث سَ
كاةُ مـا ال  ا)؛ قالــوا: وذَ َ اهتُ كَ ا ذَ هَ (دِبَاغُ

ه.  رُ يُؤكَل ال تُطَهِّ
ه حيوانٌ ال يُـؤكَل فلم  قالوا: وألنـَّ

لْب.  بْغ؛ كالكَ ه بالدَّ لْدُ ر جِ طْهُ يَ
ك بعموم  سُّ وأجاب أصحابنا بالتَّمَ
 ،( ـابُ هَ غَ اإلِ بـِ ا دُ ) و (إِذَ ــابٍ ـامَ إِهَ (أَيَّ
)؛  بِغَتْ ا دُ لُودِ املَيْتَةِ إِذَ تَعَ بِجُ تَمْ سْ و(أَنْ يُ

 . دٍ لْ لِّ جِ ةٌ يف كُ ا عامَّ فإهنَّ
ــا اجلواب عــن حديث  قالوا: وأمَّ
ـباع؛ فمحمولٌ  لـود السِّ النَّهـي عن جُ

باغ.  عىل ما قبل الدِّ
: ال معنـى لتخصيـص  فــإن قِيــلَ
لُّ اجلُلود يف ذلك  ، بل كُ ـباع حينئذٍ السِّ

سواء. 
ا  ر ألهنَّ كْ تْ بالذِّ صَّ ا خُ فاجلواب: أهنَّ
بــاغ غالباً أو  لُ قبــل الدِّ كانت تُستعمَ
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 . كثرياً
ة فمعناه أنَّ دِباغ  ـلَمَ ا حديث سَ وأمَّ
بيـحٌ الستعامله،  ـرٌ لــه ومُ طَهِّ األَديم مُ

 . لُ كاة فيام يُؤكَ كالذَّ
لْب؛ فجوابُه:  هم عىل الكَ ا قياسُ وأمَّ
سٌ فـي حياته، فال يزيدُ  قُ بأنَّه نَجِ رْ الفَ

باغُ عىل احلياة.  الدِّ
ابـع  واحتجَّ أصحــاب املذهب الرَّ
ـادس بعموم أحاديث  واخلامس والسَّ

باغ.  الدِّ
صَّ  ا خُ لون عنهـا بأهنَّ وأجـاب األوَّ
لْب واخلنزير للمعنى املذكور؛  منها الكَ
سـان يف احليـاة، فال يزيد  ام نَجِ وهو أهنَّ

باغُ عليها.  الدِّ
واحتجَّ أصحاب املذهب السابــع 
 : دَت يف حديـث ابن عبَّاسٍ رَ بروايـةٍ وَ
)، ولـم  تُمْ بِهِ عْ تَفَ انْ ا فَ َ اهبَ مْ إِهَ تُ ذْ الَّ أَخَ (هَ

 . باغَ ر الدِّ يذكُ
واية  لون بأنَّ هـذه الرِّ وأجـاب األوَّ
وايـات  ـلُ عـلــى الرِّ ؛ فتُحمَ طلَقــةٌ مُ
ر فـي أصـول الفقـه من  ة؛ ملا تقرَّ يِّدَ املُقَ

ـيَّد). لِ املُطلَقِ علـى املُقَ ـمْ (حَ
ر ذلك؛ فنعود إىل مسـألتنا؛  إذا تقـرَّ
ـر ال  عْ فنقــول: من ذهب إلـى أنَّ الشَّ
س باملوت، بل هو باقٍ عىل طهارته، نْجُ يَ
م-، فـال  ــة -كام تقـدَّ وهم أكثر األئمَّ
إشكال عىل مذهبه، وكذا من ذهب إىل 

ل.  سْ ر بالغَ طْهُ س باملوت ويَ نْجُ أنَّه يَ
ته باملوت، وأنَّه  ا من قال بنجاسَ وأمَّ
افعيُّ ريض  ل، وهو الشَّ سْ ر بالغَ طْهُ ال يَ
يْه، وهو املشهور  لَ وْ ل قَ اهللا عنه فــي أوَّ
ر عنده  ـعْ ر الشَّ طْهُ مـن مذهبه؛ فهــل يَ
لْـد أو ال؟ فيه قوالن  بـاغ تبعاً للجِ بالدِّ

مشهوران عن الشافعي. 
ـغَ  بـِ ب): فإن دُ قال صاحب (املُهذَّ
 :( ، قال يف (األمِّ رٌ عْ لْد املَيتَة وعليه شَ جِ
ؤثِّر فيه،  باغ ال يُ ر؛ ألنَّ الدِّ عْ ر الشَّ طْهُ ال يَ
يزيُّ عنه  ـلَيامن اجلِ بيـعُ بن سُ ورو الرَّ
 ، لْدٍ رٌ نابتٌ علــى جِ عْ ر؛ ألنَّه شَ طْهُ أنَّه يَ
رِ احليوان  عْ لْد يف الطَّهارة، كشَ فهو كاجلِ

يف حال احلياة. 
ب):  قال النَّوويُّ فــي (رشح املُهذَّ
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ـافعيِّ مشـهوران،  هـذان القوالن للشَّ
( ه يف (األمِّ هام عند اجلمهور نصُّ وأصحُّ
حه من املُصنِّفني ر، وممَّن صحَّ طْهُ أنَّه ال يَ
، والشيخ أبو  ـريُّ يْمَ أبـو القاسـم الصَّ
 ، ُّ ايشِ ، والشَّ ويُّ ، والبَغَ ـدٍ اجلُوينـيُّ حممَّ
انـيُّ فـي  جَ ، وقطــع به اجلُرْ افِعِيُّ والرَّ
ـح األستـاذ  (التَّحريـر). قـال: وصحَّ
ويانـيُّ  أبو إسحــاق اإلسفرايينيُّ والرُّ
: ألنَّ الصحابة  ويـاينُّ طهارتـه؛ قال الرُّ
ــوا  مُ فــي زمن عمر ريض اهللا عنه قَسَّ
س، وهـي  ـرْ ـة مـن الفُ نومَ اء املَغْ ـرَ الفِ

 . وسٍ ذبائح جمَ
ل  ح القـول األوَّ واسـتدلَّ من صحَّ
ولَ اهللاِ  سُ بحديث أُسامة السابق: (أَنَّ رَ
 ورو ،( ـبَاعِ لُـودِ السِّ نْ جُ ى عَ ـَ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ
سنٍ عن  أبو داود والنسـائي بإسـنادٍ حَ
ـالَ  هُ قَ ب (أنـَّ ــرِ ي كَ ــدِ عْ دام بن مَ املِقْ
مُ أَنَّ  لَ عْ ــلْ تَ كَ بِاهللاِ هَ ــدُ : أَنْشُ ــةَ يَ اوِ ملُِعَ
لُـودِ  ـنْ لُبْسِ جُ َى عَ ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ رَ
 ،( مْ عَ : نَ الَ ا؟ قَ يْهَ لَ كُوبِ عَ الرُّ ـبَاعِ وَ السِّ
الَ  ـهُ قَ عاوية (أنـَّ ورو أبو داود عن مُ

ونَ أَنَّ  لَمُ عْ لْ تَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص: هَ ابِ النَّبـِ حَ َصْ ألِ
لُودِ  كُوبِ جُ نْ رُ َى عَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ رَ

 .( مْ عَ الُوا: نَ ؟ قَ ورِ النُّمُ
قـال األصحــاب: يُـستـدلُّ هبـذه 
ر  طْهُ ــر ال يَ عْ األحاديث علــى أنَّ الشَّ
لٌ ملــا بعــد  تناوِ بـاغ؛ ألنَّ النَّهي مُ بالدِّ
بــاغ، وحيث ال جيــوز أن يكـون  الدِّ
لْد؛ فإنَّه طاهرٌ  النَّهي عائداً إىل نفس اجلِ
؛ فهــو عائدٌ  الئل السـابقةِ باغ بالدَّ بالدِّ
ب). ر. هذا ما يف (رشح املُهذَّ عْ إىل الشَّ

حُ عندي بالنَّظر  وأقول: الذي يرتجَّ
حــه اإلسفـرايينيُّ  فـي األدلَّة مـا رجَّ
باغ.  ر بالدِّ ـعْ ويـاينُّ من طهارة الشَّ والرُّ
بَّادِيُّ وقال: عليه  ه أيضاً العَ حَ وقد رجَّ
رين  حـه مـن املتأخِّ تدلُّ اآلثـار. وصحَّ
ـد)؛ لعموم  ون يف( املُرشِ رصْ ابنُ أيب عَ
يـن   بـه، والشيــخُ تـقـيُّ الدِّ البَلْــوَ
ه فـي (التَّوشيح):  ؛ قـال ولـدُ بْكِيُّ السُّ
ر  ـعْ ون طهارة الشَّ رصْ حَ ابنُ أيب عَ صحَّ
باغ، قال الوالد يف (جماميعه): وهو  بالدِّ

ه وأُفْتي به؛ للحديث.  الذي أختارُ
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وقـال صـاحـب (اخلـادم): قــال 
-: هـو  ينيَّ قِ هــم -كأنَّه يعني البُلْ بعضُ
ليل، ال سيَّام وقــد  املختارُ من جهة الدَّ

س باملوت.  نْجُ ر ال يَ عْ قيل: إنَّ الشَّ
: ومن األدلَّة علـى ما اخرتتُه:  قلتُ
سلمٌ فـي (صحيحه) مـن  ما أخرجه مُ
ثَــد بـن عبد اهللا  رْ طريق أبــي اخلـري مَ
لَـى ابْـنِ أَبـِي  أَيْتُ عَ ، قال: (رَ ـيُّ نـِ اليَزَ
 : الَ قَ ، فَ ـتُهُ سْ سِ مَ واً، فَ رْ ـبَئِيِّ فَ ـةَ السَّ لَ عْ وَ
بْدَ اهللاِ بْــنَ  ـأَلْتُ عَ دْ سَ ؟ قَ ـهُ َسُّ ا لَكَ متَ مَ
نَا  عَ مَ بِ وَ رِ ونُ بِاملَغْ ا نَكُ : إِنَّ لْتُ ، قُ بَّاسٍ عَ
ـدْ  بْشِ قَ تَــى بِالكَ ؤْ ، نُ وسُ املَجُ رُ وَ بَ ْ الربَ
 ، مْ هُ ائِحَ بَ ــلُ ذَ أْكُ ـنُ الَ نَ نَحْ ، وَ ــوهُ بَحُ ذَ
 ، دَكَ لُونَ فِيــهِ الوَ ْعَ اءِ جيَ ـقَ أْتُونَ بِالسِّ يَ وَ
ـولَ اهللاِ  سُ ـأَلْنَا رَ دْ سَ : قَ بَّاسٍ الَ ابنُ عَ قَ فَ

 .( هُ ورُ هُ طَهُ اغُ : دِبَ الَ قَ ، فَ لِكَ نْ ذَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
ارقُطنيُّ من طريق الوليد  وأخرج الدَّ
سلمٍ  سلِمٍ عن أخيه عبد اجلبَّار بن مُ ابن مُ
بيـد اهللا بن عبد اهللا  هريِّ عن عُ عـن الزُّ
مَ  رَّ ـامَ حَ تْبَةَ عن ابن عبَّاسٍ قال: (إِنَّ ابن عُ
ا  أَمَّ ا، فَ هَ مَ نَ املَيْتَـةِ حلَ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ سُ رَ

 ،( أْسَ بِهِ الَ بَ وفُ فَ الصُّ رُ وَ عْ الشَّ دُ وَ لْ اجلِ
حيـح، إالَّ  ورجالــه علــى رشط الصَّ
، وأصـل  عبـد اجلَبَّـار؛ فإنَّـه ضعيـفٌ
حيح من وجهٍ آخر عن  احلديث يف الصَّ
نَ  مَ مِ رُ ترصاً بلفظ: (إِنَّــامَ حَ هريِّ خمُ الزُّ

ا)، دون بقيَّة احلديث.  هَ مُ املَيْتَةِ حلَ
؛  ـعَ ومل ينفرد عبد اجلَبَّار، بــل توبـِ
مـن  والبيهقـيُّ  ارقطنــيُّ  الدَّ فأخرجه 
لـِيِّ عن  بَابَة عن أبـي بَكرٍ اهلُذَ طريق شَ
بيـد اهللا بن عبد اهللا عن  هـريِّ عن عُ الزُّ
ـنَ املَيتَةِ  مَ مِ رِّ ابـن عبَّاسٍ قال: (إِنَّــامَ حُ
دُ  لْ ا اجلِ أَمَّ ، فَ مُ وَ اللَّحْ هُ ا، وَ نْهَ لُ مِ كَ ؤْ ا يُ مَ

.( لٌ الَ وَ حَ هُ وفُ فَ الصُّ رُ وَ عْ الشَّ وَ
ارقطنيُّ أيضاً من طريق  وأخرجه الدَّ
يِّ  لـِ رٍ اهلُذَ ليامن عن أبـي بَكْ رِ بن سُ افـِ زَ
بـه، وأخرجه أيضاً من وجـهٍ آخر عن 
لـيِّ  رٍ اهلُذَ ليامن عن أبــي بَكْ افِرِ بن سُ زَ
بيد اهللا بن  ـم عـن عُ ثَهُ دَّ هـريَّ حَ أنَّ الزُّ
عبـد اهللا عن ابن عبَّاس قال: سـمعتُ 
رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: (﴿مم رن زن  من 
نن ىن ين ٰى ري زي مي﴾ 



Ôã_s·ÿ^Ë=Óá_Âÿ^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٤٣٩

املَيْتَـةِ  ـنَ  مِ ءٍ  ْ يشَ لُّ  كُ  ،[١٤٥ [األنعـام: 
ـدُ  لْ ـا اجلِ أَمَّ ـا، فَ نْهَ ـا أُكِلَ مِ لٌ إِالَّ مَ ـالَ حَ
ا  ذَ لُّ هَ كُ ، فَ ـوفُ الصُّ رُ وَ ـعْ الشَّ وُ وَ رْ الفَ وَ

كَّى).  ذَ هُ الَ يُ ـَّ َن ؛ ألِ لٌ الَ حَ
وله شاهدٌ أخرجــه البيهقــيُّ مـن 
د عن األوزاعيِّ  عْ طريق يوسف بن السَّ
ةَ بن  لَمَ عن حييى بن أيب كثريٍ عن أيب سَ
ة  ـلَمَ محـن قال: سـمعتُ أمَّ سَ عبـد الرَّ
تقول: سمعتُ رسولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: 
الَ  ، وَ ـغَ بـِ ا دُ ـكِ املَيْتَـةِ إِذَ سْ ـأْسَ بِمَ (الَ بَ

 .( لَ بِاملَاءِ سِ ا غُ ا إِذَ هَ رِ عْ شَ ا وَ وفِهَ بِصُ
وله شاهدٌ ثانٍ أخرجه البيهقيُّ عن 
ــعَ  مِ ـه سَ عبد اهللا بن قيسٍ البَرصيِّ أنـَّ
نَ املَيْتَةِ  مَ مِ رُ ـامَ حَ ابن مسعودٍ يقول: (إِنَّ

ا).  هَ مُ دَ ا وَ هَ مُ حلَ
وشـاهدٌ ثالثٌ أخرجه البَيهقيُّ من 
طريق أبـي وائل عن عمر بن اخلَطَّاب 

 .( هُ اغُ هُ دِبَ اتُ كَ اء: (ذَ رَ أنَّه قال يف الفِ
وشاهدٌ رابعٌ أخرجه أمحد والبَيهقيُّ 
نْتُ  من طريـق ثابتٍ البُنانــيِّ قـال: كُ
 ، يْىلَ نِ بْنِ أَيبِ لَ ــمَ حْ بْدِ الرَّ عَ عَ الِساً مَ جَ

ـى؛  يسَ ا عِ ا أَبَ ، فقال: يَ ِ تَنيْ رَ فْ اهُ ذُو ضَ أَتَ فَ
 ، اءِ رَ نْ أَبِيكَ يف الفِ تَ مِ عْ مِ ا سَ نِي مَ ثْ دِّ حَ
نْدَ  الِساً عِ انَ جَ هُ كَ نـَّ ثني أيب (أَ دَّ قال: حَ
ـولَ  سُ ا رَ : يَ الَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ أَتَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ النَّبـِ
ـولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ اءِ؟ فَ رَ يلِّ يفِ الفِ اهللاِ؛ أُصَ
ىلَّ  امَّ وَ لَ : فَ ابِتٌ الَ ثَ ؟) قَ بَاغُ نَ الدِّ أَيْ ملسو هيلع هللا ىلص: فَ

 . ةَ لَ فَ دُ بْنُ غَ يْ وَ الَ سُ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ قُ
سٌ أخرجه أبو الشيخ  وشـاهدٌ خامِ
يَّان والبيهقيُّ عن أنس بن مالكٍ  ابن حَ
ـدَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  نـْ الِساً عِ نْتُ جَ قــال: (كُ
يْفَ  ـولَ اهللاِ؛ كَ سُ ا رَ ـلٌ : يَ جُ ــالَ لَهُ رَ قَ فَ
ـالَ  قَ اءِ؟ فَ ـرَ ي الفِ الَةِ فـِ ي الصَّ  فـِ تَـرَ

؟).  بَاغُ نَ الدِّ أَيْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: فَ سُ رَ
ةَ قال:  تادَ ورو البيهقيُّ أيضاً عن قَ
لُودِ  نْ جُ ـنَ عَ سَ اجُ احلَ َّ (سـألَ داودُ الرسَّ
 : الَ ؟ قَ غُ بِاملِلْحِ بَ دْ (١) تُ ورِ مُّ السَّ ورِ وَ النُّمُ

ا).  هَ ورُ ا طَهُ هَ دِبَاغُ
فهذه أحاديث وآثــارٌ رصحيةٌ فــي 

 . ضٍ رصيحٍ عارِ احلكم من غري مُ
ور: حيوان ثديي من آكالت اللحوم، يتَّخذ  مُّ (١)  السَّ
من جلده فروٌ ثمني، ويقطن شاميل آسيا. انظر: 

املعجم الوسيط (٤٤٨/١).
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مذيُّ وابن  حديثٌ آخر: أخرج الرتِّ
ك) عـن  ماجه واحلاكِم فــي (املُستـدرَ
ولُ اهللاِ  سُ ئِلَ رَ لْامنَ الفاريسِّ قال: (سُ سَ
ا  لُ مَ الَ : احلَ الَ قَ اءِ، فَ رَ الفِ بْنِ وَ نِ اجلُ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
مَ اهللاُ  رَّ ا حَ امُ مَ رَ احلَ ، وَ هِ لَّ اهللاُ يفِ كِتَابـِ أَحَ
يَ  فِ َّا عُ وَ ممِ هُ نْهُ فَ تَ عَ ـكَ ا سَ مَ ، وَ يفِ كِتَابِهِ
)، هـذا احلديث بنصِّ رسـول اهللا  هُ نـْ عَ
راء، كام هو  ملسو هيلع هللا ىلص رصيحٌ فــي إباحـة الفِ
؛  وا به فــي إباحـة اجلُبْنِ نـصٌّ استـدلُّ
بْسِ  : (بابُ لُ مذيُّ بَ عليه الرتِّ وهلذا بَوَّ
ـؤال عن هذين  )، وإنَّام وقع السُّ راءِ الفِ
ـمُ مـن  هَّ ـتَـوَ بخصوصهمـا؛ ملـا قـد يُ
ة،  حَ تِهام؛ ملا فــي اجلُبْن من اإلنْفَ نَجاسَ
. ولو كان املرادُ  يْتَةٍ اء من مَ رَ ن الفِ وْ ولكَ
ؤال عنها؛  ن السَّ ْسُ اة لـم حيَ اء املُذكَّ رَ الفِ
ا قَطْعــاً، وقــد أجاب  لْم بطَهارهتِ للعِ
ام ممَّا عفــا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهام معاً بأهنَّ

اهللا عنه. 
وهلذا احلديث شـاهدٌ موقوفٌ عىل 
الً،  سَ رْ ـنِ مُ ـلْامن، وأُخرج عن احلَسَ سَ
: ويف الباب عن املُغرية؛  مـذيُّ قال الرتِّ

يشريُ إلــى أنَّ للحديث شاهــداً مـن 
حديث املُغرية. 

؛ أخرجه  وله شاهدٌ آخــر عن أنسٍ
دٍ  الطَّربانــيُّ فـي (األوسـط) عن راشِ
الِكٍ  أَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَ يِّ قــال: (رَ نـِ امَّ احلِ
نَا  فُ انَتْ حلُُ : كَ الَ قَ ، فَ رُ ــمَ وٌ أَحَ ـرْ يْهِ فَ لَ عَ
ـا  هَ بَسُ لْ ــولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص؛ نَ سُ ـدِ رَ هْ لَـى عَ عَ
، إالَّ ا)، رجال إسناده ثقاتٌ يلِّ فِيهَ نُصَ وَ

أمحد بن القاسم. فهذا أيضاً من األدلَّة. 
وُ الذي رآه علــى  ــرْ ولــو كان الفَ
لَّ إنكارٍ  ـَ أنسٍ مــن مُذكى لـم يكن حمَ
حتَّـى احتاج أنسٌ إىل االسـتدالل عىل 
لُّون  بَسوهنا ويُصَ لْ م كانوا يَ طهارهتا بأهنَّ

فيها عىل عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
شاهـدٌ  لْمــانَ  سَ حديث  وألصـل 
داء؛ أخرجه  رْ صحيح من حديث أيب الدَّ
ر، وابن  ار يف (مسـنده)، وابن املُنْذِ البزَّ
أبــي حاتَم يف (تفسريمها)، والطَّرباينُّ 
ك)  فـي (الكبري)، واحلاكم يف(املُستدرَ
ه الذهبيُّ يف (خمترصه)، حه، وأقرَّ وصحَّ
ويــه فــي (تفسـريه)، عـن  دَ رْ  وابن مَ
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- قــال:  عَ احلديثَ فَ رداء -رَ أبــي الدَّ
ا  مَ ، وَ لٌ الَ وَ حَ هُ ي كِتَابِهِ فَ لَّ اهللاُ فـِ ا أَحَ (مَ
وَ  هُ نْهُ فَ تَ عَ ـكَ ا سَ مَ ، وَ امٌ رَ ـوَ حَ هُ مَ فَ رَّ حَ
إِنَّ اهللاَ  ، فَ افِيَتَهُ ـنَ اهللاِ عَ بَلُوا مِ اقْ ، فَ افِيَـةٌ عَ
: ﴿ مس هس  مَّ تَالَ يْئاً، ثُ ـى شَ نْ لِيَنْسَ كُ ْ يَ ملَ

مش هش  ﴾ [مريم: ٦٤]). 
 : وشاهـدٌ آخـرَ مـن حـديث جابـرٍ
يْه عن جابرٍ قـال: قال وَ دَ رْ أخرج ابن مَ

؛  عْبُ ا كَ : (يَ عْب بن مالكٍ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لِكَ
مَ  رَّ ـا حَ مَ ، وَ لٌ الَ ـوَ حَ هُ بُّكَ فَ ـلَّ رَ ـا أَحَ مَ
 ، وٌ فْ وَ عَ هُ نْهُ فَ تَ عَ ـكَ ا سَ مَ ، وَ امٌ رَ ـوَ حَ هُ فَ
، ﴿ مس هس مش  افِيَتَهُ ـنَ اهللا عَ بَلُـوا مِ اقْ فَ

هش ﴾). 
وله شاهدٌ آخــر مـن حديث أبـي 

. بَةَ لَ عْ ثَ
لْامن  ؤيِّد أنَّ سؤاهلم يف حديث سَ ويُ
ة،  حَ عـن اجلُبْنِ ألجل ما فيه مـن اإلنْفَ
: ما  يْتَـةٍ اء ألجل كونـه من مَ رَ وعن الفِ
ننه) عن  رواه سـعيد بن منصور يف (سُ
بْنَ  ا اجلُ نَ رْ كَ بيلٍ قال: (ذَ حْ َ رو بن رشُ مْ عَ
نَعُ  هُ يُصْ نَا: إِنَّ لْ قُ ، فَ طَّابِ رَ بْنِ اخلَ مَ نْدَ عُ عِ

وا اهللاَ  ـمُّ : سَ رُ مَ الَ عُ قَ ، فَ افِحُ املَيْتَةِ فِيـهِ أَنَ
لُوا).  كُ يْهِ وَ لَ عَ

عبيِّ قال: ورو سعيدٌ أيضاً عن الشَّ
 ، بُوكٍ ةِ تَ وَ زْ ـي غَ بْنَةٍ فـِ َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِجُ (أُيتِ
 ، ــوسِ ةِ املَجُ نْعَ نْ صَ هِ مِ ــذِ : إِنَّ هَ يلَ قِ فَ

لُوا).  كُ مَ اهللاِ وَ وا اسْ رُ كُ : اذْ الَ قَ فَ
ورو سعيدٌ أيضاً عن إسحاق بن 
عَ  لْتُ مَ عبد اهللا بن احلارث قـال: (دَخَ
نَعُ  هُ يُصْ : إِنَّ الَ لَهُ قَ ، فَ ىلَ ابنِ عبَّاسٍ أَيبِ عَ
نِي  غَ لَ دْ بَ قَ ، وَ بْنِ ا اجلُ ذَ نْ هَ اقِ مِ لَنَا بِالعِـرَ
الَ ابْنُ  قَ ، فَ افِحِ املَيْتَةِ نْ أَنَ نَعُ فِيهِ مِ هُ يُصْ أنَّ
افِحِ املَيتَةِ  نْ أَنَ ـهُ مِ ـَّ تَ أَن لِمْ ا عَ : مَ بَّاسٍ عَ
الَ لَهُ  . قَ ـهُ لْ كُ مْ فَ لَ عْ ْ تَ ـا ملَ مَ ، وَ ـهُ لْ أْكُ ـالَ تَ فَ
اءِ،  رَ هِ الفِ ـذِ نْ هَ ا مِ نَـعُ لَنـَ ـهُ يُصْ إِنُّ : وَ أَيبِ
 ، لُـودِ املَيْتَةِ ـنْ جُ نَعُ مِ ا تُصْ ـَ ي أَهنَّ نـِ غَ لَ بَ وَ
ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ بَّاسٍ ـالَ ابْنُ عَ قَ فَ

 .( هُ اتُ كَ لِّ أَدِيمٍ ذَ اغُ كُ دِبَ
نَى) عن  والبـيُّ فـي (الكُ ورواه الدُّ
إسـحاق بن عبد اهللا بـن احلارث قال: 
ــنْ  نَعُ مِ اءُ تُصْ رَ : الفِ بَّاسٍ لْتُ البْـنِ عَ قُ
ـولَ اهللا  سُ تُ رَ عْ ـمِ الَ سَ قَ ، فَ لُودِ املَيْتَةِ جُ
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 ،( هُ اغُ ـكٍ دِبَ سْ لِّ مَ اةُ كُ كَ : (ذَ ـولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ
ر  طَهِّ باغ يُ فهـذا أيضاً رصيـحٌ يف أنَّ الدِّ

 . راً عْ لْداً أو شَ طلَقاً؛ جِ راء مُ الفِ
ـر  عْ ا يُـستـدلُّ بـه لطهـارة الشَّ وممـَّ
باغ: إطالق األحاديث السابقة يف  بالدِّ
ر  ـعْ ـاة؛ فإنَّه لو كان الشَّ دِباغ إِهاب الشَّ
باغ لبـنيَّ هلم ذلك وقال:  ـر بالدِّ طْهُ ال يَ
لْد وانتفعوا  وا اجلِ بَغُ ها، وادْ رَ عْ انزعوا شَ
، وتأخري البيان  َلُّ بيانٍ به وحده؛ ألنَّه حمَ
عن وقت احلاجة غري جائز، فلامَّ أَطلَقَ 
ر  طْهُ ر يَ عْ لَّ علـى أنَّ الشَّ ل دَ فَصِّ ولـم يُ

لْد.  باغ تبعاً للجِ بالدِّ
وممَّا يُستدلُّ به لذلك قوله تعالــى: 
﴿ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم ىم يم جن حن خن من 

ىه  مه  جه  ين  ىن 
يه جي حي خي مي ىي﴾ 
[النحـل: ٨٠]. وقـول األصحـاب: إنَّ 
ر املأكول إذا  عْ هذه اآلية حممولةٌ عىل شَ

ذَ يف حياته. كِّي وأُخِ ذُ
بَ هبا  ـاب عنه: بأنَّ اآليـة خوطـِ جيُ

ة، وهلذا قيل  املرشكــون مـن أهـل مكَّ
م: ﴿يب  فـي أواخـر تعـداد النِّعَ
رت زت  مت نت ىت﴾ 
[النـحـل:٨١]، وقـد كـان املـشـركـون 
يذبحـون لألصنـام، وكـان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
بْـلَ البِعثَة يتوقَّـف يف أَكْل ذبائحهم،  قَ
، وقـد وردت  يْتَـةً فكانت ذبائحهــم مَ
ورها،  عُ اآلية امتناناً  عليهم باالنتفاع بشُ

ها.  رَ باغ طَهَّ فدلَّ عىل أنَّ الدِّ
) يف نْ وقـول بعض الفقهـاء: إنَّ (مِ
اآلية للتَّبعيض، واملراد البعض الطَّاهر؛
) هذه ليسـت هي نْ عُ فيه بــأنَّ (مِ نازَ يُ

ـة، كام  التَّبعيضيَّـة، بل هــي التَّجريديَّ
لْم البيان، وكذلك نْ له خربة بعِ يفهمه مَ

هي فـي اجلملتني األُولَيني فـي اآلية؛ 
فهي كاملثــال الذي يُمثِّل بــه أربـاب 
البيان؛ وهو قوهلم: يل من فُالنٍ صديقٌ 
 ، ه صديقٌ محيمٌ سَ ؛ أي: أنَّ فالناً نَفْ محيمٌ
، وهذا  ه صديــقٌ وليس املراد أنَّ بعضَ
لامء  ى بالتَّجريد عنـد عُ معـروفٌ يُسـمَّ

البالغة. 
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اسـتــدالل آخــر: قـال بـعــض 
املجتهدين: يمكن أن يُسـتدلَّ لطهارة 
سِ احلديث؛ وهـو  بــاغ بنَفْ ر بالدِّ عْ الشَّ
)؛  رَ هُ ـدْ طَ قَ ابُ فَ هَ ـغَ اإلِ بـِ ا دُ قولـه: (إِذَ
لْد  ألنَّ اسـم اإلهاب ينطَلِقُ علــى اجلِ
، وال  ه؛ فيُقال: هذا إِهـابُ املَيتَةِ رِ ـعْ بشَ
هـا.  رُ عْ شَ ــا وَ يلزم أن يُقال: هذا إِهاهبُ
وإذا انْطَلَــق االســم عليـه حصلـت 

الطَّهارة. 
ه حديث أبــي اخلري  دُ ؤيِّ قال: وممَّا يُ
واً، رْ ةَ فَ لَ عْ ] وَ ىلَ ابْنِ [أَيبِ أَيْتُ عَ قال: (رَ

بْدَ اهللاِ بْنَ  ـأَلْتُ عَ : سَ الَ قَ تُـهُ فيه، فَ لَّمْ كَ فَ
بِ  رِ ضِ املَغْ ونُ بِأَرْ ا نَكُ : إِنَّ لْتُ قُ بَّاسٍ فَ عَ
بْشِ  تَى بِالكَ ، نُؤْ وسُ املُجُ رُ وَ بَ ْ نَا الربَ عَ مَ وَ
 ، مْ هُ ائِحَ بَ لُ ذَ ـأْكُ نُ الَ نَ نَحْ ، وَ وهُ بَحُ ـدْ ذَ قَ
 ، دَكَ لُونَ فِيــهِ الوَ ْعَ اءِ جيَ قَ تَــى بِالسِّ ؤْ نُ وَ
ـأَلْنَا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــدْ سَ : قَ بَّاسٍ الَ ابنُ عَ قَ فَ
 ،( هُ ـورُ ـهُ طَـهُ ـال: دِبَـاغُ قَ كَ فَ لـِ ـنْ ذَ عَ
عَ  ابـِ نْتُ سَ وحديث ثابتٍ البُنَاينِّ قال: كُ
يْىلَ يفِ  نِ بْنِ أَيبِ لَ ــمَ حْ بْدِ الرَّ عَ عَ ةٍ مَ بْعَ سَ
الَ  قَ ، فَ ِ تَنيْ رَ فْ يْخٌ ذُو ضَ أَتَى شَ ، فَ دِ جِ املَسْ

يثَ أَبِيكَ يفِ  دِ نِي حَ ثْ دِّ ـى؛ حَ يسَ ا عِ ا أَبَ يَ
نْتُ  : (كُ الَ نِي أَيبِ قَ ثَ دَّ : حَ ـالَ قَ ، فَ اءِ رَ الفِ
 : الَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ أَتَ نْدَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ الِساً عِ جَ
 : الَ اءِ؟ قَ رَ ـيلِّ يفِ الفِ ـولَ اهللا؛ أَنُصَ سُ ا رَ يَ
ــنْ  : مَ لْتُ لَّــى قُ امَّ وَ لَ ؟!) فَ بْغُ نَ الدَّ أَيْ فَ

 . ةَ لَ فَ دُ بْنُ غَ يْ وَ ا سُ ذَ : هَ الَ ا؟ قَ ذَ هَ
قال هذا املجتهـد املذكور: ويمكن 
أنْ يُسـتدلَّ باحلديث عىل عدم نجاسة 
عَل دليالً  ـعور أصالً ورأسـاً بأن جيُ الشُّ
ليـل، وطَريقـه أن  مـةٍ يف الدَّ قدِّ عـىل مُ
ر باملوت لكان  ـعْ ـسَ الشَّ يُقـال: لو نَجُ
بـاغ، لكـن كان طاهراً  طاهـراً بعد الدِّ

س باملوت.  نْجُ باغ فال يَ قبل الدِّ
فيــد  باغَ إنَّام يُ ة: أنَّ الدِّ مَ بيـان املالزَ
بائح  رَ للذَّ ـَ ، وال أَث رٌ ـَ الطَّهارة يف ما له أَث
فيـد الطَّهـارة، وبيان  ر، فـال يُ ـعْ يف الشَّ
باغ: أنَّ اسـم اإلِهاب  أنَّه طاهرٌ بعد الدِّ
ل به؛ فيُقال:  ر املُتَّصِ ـعْ يُطلَقُ عليه بالشَّ
-، وال يلزم أن  اة -مثالً هذا إِهابُ الشَّ
لَّ ذلك  رها؛ فدَ ـعْ يُقال: هذا إهاهبا وشَ
لْد  علــى إطالق اسم اإلهاب عىل اجلِ
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ـب أن  جَ ره، وإذا انطَلَــق عليـه وَ عْ بشَ
ابٍ  امَ إِهَ ـَّ ر؛ لقوله عليه السالم: (أَي طْهُ يَ
)، واالعـرتاض عليه  ـرَ هُ ـدْ طَ قَ ـغَ فَ بـِ دُ

يمنع املالزمة. 
بـاغ إنَّام  وقولـه يف تقريرهـا: إنَّ الدِّ
فيد الطَّهارة فيام له أَثرٌ فيه، يُقال عليه:  يُ
 . فيدها فيام له فيه أَثرٌ قصداً أو تبعاً إنَّام يُ
، ونحــن ال نقـول بأنَّه  لَّــمٌ سَ ل مُ األوَّ
فيدها  ر قَصداً، وإنَّام يُ عْ فيدها فـي الشَّ يُ
لْد، بداللة احلديث، وانطالق  تبعاً للجِ

لفظ اإلهاب عىل اجلميع. انتهى. 
ومن األدلَّة القياسيَّة علــى طهارة 
لْد: القيـاسُ  باغ تبعــاً للجِ ر بالدِّ عْ الشَّ
ـال؛ فإنَّه  ـر إذا صارت خَ نِّ اخلَمْ عـىل دَ

ر تبعاً هلا.  طْهُ يَ
ضٌ بـأنَّ ذاك  ِ عــرتَ َض مُ فــإن اعرتَ

. ةِ ورَ لِّ الرضَّ ـَ مـن حمَ
لِّ احلاجة، وقد  ــَ لنـا: وهذا من حمَ قُ
قهاء فــي قواعدهم علــى أنَّ  نصَّ الفُ

ورة).  لَة الرضَّ نْزِ ل مَ نَزَّ (احلاجة تُ
ا يُستـدلُّ بــه أيضـاً من جهـة  وممـَّ

لْب يف  لَـغ الكَ القياس: مسـألة ما لو وَ
، فإنَّ املــاء واإلنـاء  إنــاءٍ فيه ماءٌ قليلٌ
رَ املـاءُ حـتَّى  وثـِ سان معاً، فلــو كُ نْجُ يَ
ر، وكذا اإلناء  طْهُ لَّتَني فإنَّ املـاء يَ بلـغ قُ
مٌ  كْ تبعاً له فــي أحد األوجـه، فهذا حُ
بالطَّهارة علــى سبيل التَّبعيَّة، فيُقاس 
ر عىل سـبيل  ـعْ م بطهارة الشَّ عليه احلُكْ

لْد.  التَّبعيَّة للجِ
ـا يُستــدلُّ به أيضاً مـن جهـة  وممـَّ
م الباقي عىل اللَّحم  القياس: مسألة الدَّ
ظامـه؛ فإنَّه حمكــومٌ بطهارته تبعـاً  وعِ
 به، كام ارتضاه  موم البَلْـوَ ـم؛ لعُ للَّحْ
ب)، وقال:  النَّوويُّ فــي (رشح املُهـذَّ
لَبـيُّ املُفَرسِّ  ه أبو إسـحاق الثَّعْ رَ كَ قـد ذَ
من أصحابنا، ونقل عن جــامعةٍ كثريةٍ 
من التَّابعني أنَّه ال بأس بــه. ودليلُــه: 
ح أمحد  ة يف االحرتاز منـه، ورصَّ املشـقَّ
م فـي  وأصحابه بــأنَّ ما يبقـى من الدَّ
م  ة الدَّ ْرَ لَتْ محُ وٌّ عنـه ولو عَ فُ عْ م مَ اللَّحْ
وه  كُ رسْ االحرتاز منه، وحَ ر؛ لعُ دْ يف القِ
، وابن  ة، والثَّوريِّ كرمَ عن عائشة، وعِ
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ف، وأمحد، وإسحاق،  يَينَة، وأَيب يوسُ عُ
وغريهم. 

م  : مــع أنَّ األصـل فـي الـدَّ قلـتُ
ة، وهــي فيـه أظهر منهـا فـي  النَّجاسَ
ة عىل  م من أنَّ أكثر األئمَّ ؛ ملا تقدَّ رِ عْ الشَّ
ر باملـوت؛ فيكون  ـعْ نْجيس الشَّ عدم تَ
لَــى  لْد أَوْ ـه تبعــاً للجِ م بطهارتـِ احلُكْ
م تبعـاً   من احلُكم بطهــارة الدَّ وأَقْوَ

م.  للَّحْ
استداللٌ آخـر مـن طريق القيـاس 
ى عندهم قياس العكس؛ قالوا: املُسـمَّ
ر من احليوان احليِّ املأكول، عْ زَّ الشَّ إذا جُ
؛ لقوله تعاىل: ﴿مه  ىه  فهو طاهرٌ
يه جي حي خي مي ىي﴾ 
[النحل: ٨٠]، امتنَّ بـه فكان طاهـراً،

واملأخوذ به من املذبوح ال يفي باحلاجة 
زَّ يف  يف مثـل ذلك، فكان شـامالً ملـا جُ
وٌ  ضْ عَ يف احلياة عُ حـال احلياة، فلو قُطـِ
ر تبعاً  ـعْ كِمَ بنجاسـة الشَّ رٌ حُ ـعْ عليه شَ
و املحكوم بنجاستِه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  ضْ للعُ
كِمَ  )، فكام حُ يِّـتٌ ــيٍّ مَ نْ حَ ا أُبِنيَ مِ (مَ

ر تبعاً للجــزء املتَّصل  ـعْ ـة الشَّ بنجاسَ
ه  بــه املحكوم بنجاسـته، كذلك قياسُ
باغ  لْد بالدِّ كِمَ بطهارة اجلِ ـه إذا حُ عكسُ

 . ر املتَّصل به تبعاً عْ مُ بطهارة الشَّ كَ حيُ
وشاهدُ أصل قياس العكس: قوله 
الُوا:  . قَ ةٌ قَ دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ يفِ بُضْ ملسو هيلع هللا ىلص: (وَ
لَهُ  هُ وَ تَ وَ هْ ا شَ نَ دُ ي أَحَ أْتـِ ولَ اهللاِ؛ أَيَ سُ ا رَ يَ
ي  ا فـِ هَ عَ ضَ تُمْ لَوْ وَ أَيْ : أَرَ الَ ؟ قَ رٌ ا أَجْ فِيهَ
 : الَ . قَ الُوا: بَىلَ ؟ قَ رٌ زْ يهِ وِ لَ انَ عَ امٍ أَكَ رَ حَ
انَ لَهُ  لٍ كَ ـالَ ا يفِ حَ هَ عَ ضَ ا وَ كَ إِذَ لـِ ذَ كَ فَ

) رواه مسلم.  رٌ أَجْ
االسـتدالل:  يف   أخـر وطريقـةٌ 
نا هبا  جْ وهو أنَّ األحاديـث التي احتَجَ
رصحيـةٌ يف املقصود، واألحاديث التي 
احتُـجَّ هبا للنَّجاسـة -وهـي أحاديث 
ـباع- ليسـت  لُـود السِّ النَّهـي عـن جُ
لَّ هبا بطريــق  ، وإنَّمــا اسـتُدِ رصحيـةً
الـذي  للمعنـى  واللُّـزوم  االسـتنباط 
مٌ  قدَّ وه، و(مـا كان رصحياً فهـو مُ ـرُ كَ ذَ

عىل ما كان بطريق اللُّزوم). 
يدِ فـي  قِيـق العِ لَكَ ابــنُ دَ وقـد سَ
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ْيُهُ عليه  لَكاً آخر؛ فقال: هنَ سْ جيح مَ الرتَّ
بـاع  لُـود السِّ ـالم عـن افـرتاش جُ السَّ
خمصـوصٌ باالتِّفــاق، وقـولـه عليـه 
 ( ـدْ طَهـُرَ قَ غَ فَ بـِ ابٍ دُ امَ إِهَ الم: (أَيـَّ السَّ
حُ العملُ جَّ غري خمصوصٍ باالتِّفاق؛ فريُ

ه. هـذا كالم ابن دقيق  ضِ عارِ به عـىل مُ
العيد. 

ا  لَكٌ آخر يف اجلواب؛ وهو: أنـَّ سْ ومَ
باع لود السِّ ن النَّهي عن جُ وْ نمنع عن كَ
ها، بل ملعنى آخر أشار إليه  رِ عْ ألجل شَ
ي عنهـا  ا إِنَّمـا نُـهِ ؛ وهو أهنَّ اخلَطَّابــيُّ
فِ  َ راكـبُ أهـل الرسَّ ـا مَ من أجـل أهنَّ
واخلُيــالء، وتــامم ذلك أن يُقـال: إنَّه 
ت  ع األعاجــم، وقـد صحَّ نـْ مــن صُ
ـل  عْ األحاديث بالنَّهي عــن التَّشبُّه بفِ
ؤيِّد ذلك  س-، ويُ رْ األعاجـم -أي الفُ

أمران: 
، ولو كان  طلَقٌ مها: أنَّ النَّهيَ مُ أحدُ
ه،  ر لكان يَزولُ بِنَتْفِ عْ ألجل نجاسة الشَّ
وال شكَّ أنَّ احلديث شاملٌ للحالتني. 
والثانـي: أنَّه لو كان ألجل نجاسة 

ـباع  السِّ لتخصيـص  يكـن  مل  ر  ـعْ الشَّ
ـم وسائــر  نـَ ؛ فــإنَّ الغَ ـر فائدةٌ كْ بالذِّ
باع يف  احليوانــات كانت تسـاوي السِّ
ذلـك، فلو لــم يكن ذلـك ملعنًى آخر 
غري النجاسـة، لــم يكـن لتخصيص 

ر فائدة.  كْ باع بالذِّ السِّ
وأمــر ثـالـث: وهــو أنَّ أبـا داود 
عاوية  نَنه) مـن حديث مُ رو فـي (سُ
بُوا  كَ رْ قال: قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ تَ
زِّ بالنِّامر يف  انُ اخلـَ رَ قِ )؛ فَ رَ ـامَ النـِّ ـزَّ وَ اخلَ
هذا احلديث دليلٌ علــى أنَّ النَّهي فيه 

ء، ال للنَّجاسة.  ف واخلُيالَ َ للرسَّ
وكذلك ما رواه أحـمد وابن ماجه 
َى  من حديث عبد اهللا بن عمر قال: (هنَ
 ، يَّــةِ سِّ القَ ةِ، وَ نْ املِيثَرَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ
 : زيدُ ). قال يَ مِ ـدَ املُفْ ، وَ بِ هَ ـةِ الذَّ قَ لْ حَ وَ
ـيَّة:  سِّ القَ وَ ـبَاع،  السِّ لُـود  جُ  : ةُ املِيثَـرَ وَ
 : مُ دَ املُفْ ، وَ ـمٍ يْسَ رَ ةٌ مــن إِبْ لَّعَ ضَ ثِيَابٌ مُ

ر.  فُ صْ بَّعُ بِالعُ املُشَ
ورو الطَّربانـيُّ فـي (الكبري) عن 
ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ مَ رَ ــرَّ بان قـال: (حَ ثَــوْ
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ثِيَـابَ  ، وَ يَّـةَ سِّ القَ ، وَ ــبِ هَ تُّمَ بِالذَّ التَّخَ
انُ  رَ قِ فَ )؛  ـورَ النُّمُ وَ  ، مَ ـدَ املُفْ وَ  ، رِ فَ املُعَصْ
ـباع والنُّمور هبذه األشـياء يف  لْد السِّ جِ
هذين احلديثني دليلٌ عىل أنَّ النَّهي فيه 

، ال للنَّجاسة.  فِ واخلُيالءِ َ للرسَّ
ورو أبو داود أيضاً عن أيب هريرة،
ةُ ئِكَ بُ املَالَ حَ عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (الَ تَصْ

)، وهذا أيضاً يدلُّ  رٍ دُ نَمِ لْ ـا جِ ةً فِيهَ قَ فْ رُ
ـة؛  يالءِ ال للنَّجاسَ عـىل أنَّ النَّهـيَ للخُ
م اقتناؤه،  ْـرُ ـس ال حيَ لْــد النَّجِ ألنَّ اجلِ
ه واستعامله فــي األشياء  بْسُ م لُ رُ إنَّام حيَ
طِبَة، واحلديث دلَّ علــى ذمِّ اقتنائه  الرَّ
فَ أنَّ املعنـى فيه اخلُيالء؛  رِ طلَقـاً؛ فعُ مُ
يَـالء،  للخُ مَت  ــرِّ حُ يْن  دَ النَّقْ كأوانـي 

م اقتناؤها.  ـرِّ فَحُ
وأمرٌ آخر: وهـو أنَّه لـو كان النَّهيُ

ـع إالَّ  تَنـِ مْ ر لــم يكن يَ ـعْ لنجاسـة الشَّ
ر  عْ اجللوس علـى الوجه الذي فيه الشَّ
لَس علـى الوجه  بَه وجَ لَ ة، ولو قَ خاصَّ
ر فيه مل يمتنـع؛ ألنَّ ذلك  ـعْ الذي ال شَ
باغ قَطْعاً،  ر بالدِّ لْد قد طَهُ الوجه من اجلِ

وال شكَّ أنَّ النَّهيَ شامــلٌ للوجهـني 
معاً، كام هو ظاهر األحاديث السابقة. 
وعند ابن أيب شـيبة يف (مسنده) من

عاوية قــال: قـال رسول اهللا  حديث مُ
 ،( بَاعِ لُودِ السِّ لَـى جُ وا عَ لِسُ ْ ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ جتَ
وعند احلـارث بـن أبــي أُسامـة فـي 
: (أَنَّ  بٍ نْدُ ة بن جُ رَ ـمُ (مسنده)، عن سَ
ـوكُ  سُ َشَ مُ رتَ فْ َى أَنْ تُ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ رَ
لْد  ةٌ للجِ لَ )؛ فهذه إطالقاتٌ شامِ بَاعِ السِّ
لَّ علـى أنَّ ذلك ملعنـى  يــه؛ فَـدَ هَ جْ بوَ

ف واخلُيالء، ال للنَّجاسة.  َ الرسَّ
مُ  رُ : فلم يذكـر الفقهاء أنَّه حيَ وأيضاً
س، إنَّام  لْد املَيتَـة النَّجِ اجلُلوس عـىل جِ
ـه. وإحلاق االفرتاش  بْسِ ريم لُ روا حتَ كَ ذَ
ـلَّم، واألحاديـث رصحيةٌ  به قـد ال يُسَ
باع،  لُود السِّ فــي النَّهي عن افرتاش جُ
كـوب عليهـا؛  واجللوس عليهـا، والرُّ
فــدلَّ ذلك علـى أنَّه ملعنًى آخـر غـري 

النجاسة. 
: فقد قال سعيدُ بن منصورٍ فإن قُلتَ

نَنه): ثنا عبد الرمحن بن زياد عن  يف (سُ
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يْد  ة عن زَ َ يْرسَ بَة عن عبد املَلِك بن مَ عْ شُ
رَ بْنِ  مَ مْ كِتَابُ عُ اهُ بٍ قال: (أَتَ هْ ابـن وَ
نِي  غَ لَ ي: بَ ازِ مْ يفِ بَعْضِ املَغَ هُ طَّابِ وَ اخلَ
 : الُ لَهُ قَ اماً يُ عَ لُونَ طَ أْكُ ضٍ تَ ـمْ يفِ أَرْ أَنَّكُ
 ، ـهِ امِ رَ نْ حَ لُـهُ مِ الَ ا حَ وا مَ انْظُرُ ، فَ بْنُ اجلُ
نْ  كِيَّـهُ مِ وا ذَ انْظُـرُ ، فَ اءَ ــرَ ونَ الفِ بَسُ لْ تَ وَ

 .( يِّتِهِ مَ
فاجلواب عنه من ثالثة أوجه: 

 . ها: أنَّ إسناده ضعيفٌ أحدُ
م عن  ضٌ بـام تَقدَّ عارَ والثَّـاين: أنَّه مُ
م  اء أيضاً؛ فقد تَقدَّ رَ عمر يف اجلُبْن والفِ
أنَّ البيهقيَّ أخرج من طريق أبـي وائل 
اء:  رَ عن عمر بن اخلَطَّاب أنَّه قال يف الفِ

 .( ـهُ اغُ ـهُ دِبَ اتُ كَ (ذَ
الثالث: أنَّ هذا من عمر ليس قوالً 
ر به  طْهُ بـاغ ويَ ر بالدِّ طْهُ ر ال يَ ـعْ بأنَّ الشَّ
لْد، وإنَّام هو مبنيٌّ علــى قولـه بأنَّ  اجلِ
لْــد أصـالً ورأساً،  ر اجلِ طَهِّ باغ ال يُ الدِّ
م أنَّه مذهبٌ له، فكان له فــي  وقد تَقدَّ
بـاغ  مهـا: أنَّ الدِّ املسـألة قـوالن: أحدُ
. واآلخر:  ر معـاً ـعْ لْـد والشَّ ـر اجلِ طَهِّ يُ

لُّ  ر، فكُ ـعْ لْد وال الشَّ ر ال اجلِ طَهِّ أنَّه ال يُ
يْه. لَ وْ روايةٍ حممولةٌ عىل قولٍ من قَ

انا إليـه النَّظر واالجتهاد  فهذا مـا أدَّ
بْنا به عىل حسـب  يف هذه املسـألة، فأَجَ
ينـا  ـمَّ ائــل، وقـد سَ ـس السَّ مـا التَـمَ
اب بمسـألة  ة األَنْجَ فَ هذا الكتـاب (حتُ
اب)، وكان إمالؤه يوم االثنني  ـنْجَ السِّ
م سـنة تسعني وثامنامئة، واهللا  رَّ سابع حمُ

أعلم. 
[احلاوي يف الفتاوي للسيوطي (ص١٣- ٣١)]

  

الُع بُأُصوِلِه  َشْعُر املَْأكوِل املُْنَتِتُف الطَّ
يف اِجلْلِد َحاَل اَحلياِة

عْر املأكول املُنْتَتِف) ٨٧٧ السؤال: شَ
لْد يف حال حياته؛  وله يف اجلِ الطَّالع بأُصُ

م بنجاسته أم ال؟  كَ هل حيُ
، فإن  ول طاهرٌ ر املأكُ ـعْ اجلواب: شَ
ل أصلُــه مــع يشءٍ ممَّا نَبَت فيـه  انفصَ
سٌ  تنجِّ ، فهو مُ طُوبـةٌ لْد، وفيه رُ من اجلِ
له، وال يُشكِل هــذا علــى  سْ ر بغَ طْهُ يَ
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وٌ من مأكولٍ حال  ضْ قوهلـم: لو قُطِعَ عُ
؛  سٌ ـر نَجِ عْ ، فالشَّ رٌ عْ حياتـه وعليــه شَ
 ، تْبوعٌ ر فــي مسألتنا مَ عْ ألنَّا نقول: الشَّ
لَّته، بخــالف مسألـة  لْد تابــعٌ لقِ واجلِ

. عر تابعٌ و؛ فإنَّ الشَّ ضْ العُ
[فتاو الرميل (٦٥/١)]

  
ْعُر اَملْحُلوُق أو املَْقُصوُص  الشَّ

ِمَن اآلَدِميِّ وَغْيِرِه

املَحـلـوق ) ٨٧٨ عْـر  الشَّ السؤال: 
من  واملَقْصوص   ، اآلدميِّ من  ى  باملُوسَ
قُ  دُ ؛ هل هو طاهرٌ وال يَصْ غري اآلدميِّ
من  ل  صِ املُنْفَ هب:  املَـذْ أهل  قول  عليه 

يْتَتِه، أم ال؟ مَ احليِّ كَ
 ، ــر املَذكـور طاهـرٌ عْ اجلواب: الشَّ
يْتَتِه»  مَ ـل عن احلـيِّ كَ وقولـه: «املَنْفَصِ
ق عىل هذا، بل املـراد به نحو  ـدُ ال يَصْ

ظْم، واهللا أعلم.  ن والعَ رْ القَ
ة (٢٩/١)] [الفتاو األجهوريَّ

* وانظر: فتو رقم (١١٠٣)

  

َشْوُك الُقْنُفِذ 

ذ هل هو ) ٨٧٩ نْفُ يشُ القُ السؤال: رِ
؟ سٌ نَجِ

اجلواب: احلمـد هللا، هو طاهرٌ وإن 
لامء،  دَ بعد موته عند جــمهور العُ جِ وُ
، وأيب حنيفة، وأمحد  وهو مذهب مالكٍ

يف ظاهر مذهبه. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (٦٢٢/٢١)]

  

ِم َأْكُلَها  اْسِتْعَماُل ُجُلوِد اَحلْيَواَناِت اُملَحرَّ
ِفي املَْلُبوَساِت

استعامل ) ٨٨٠ جيوزُ  هل  السؤال: 
لُها  أَكْ م  املُحرَّ احليوانات  وفِراءُ  لود  جُ
املُسلِم  يستعملها  التي  املَلْبوسات  فـي 

ويُصلِّـي فيها؟ 
اجلـواب: رو أحــمد وغريه عن 
َى  يْـح عن أبيـه (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ أيب املُلَ
عاوية (أَنَّ  )، وعن مُ ـبَاعِ لُودِ السِّ نْ جُ عَ



Ôã_s·ÿ^Ë=Óá_Âÿ^=Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٤٥٠

ورِ  لُـودِ النُّمُ نْ جُ َى عَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ سُ رَ
ــا). وقيل: إنَّ النهـي  يْهَ لَ ـبَ عَ كَ رْ أَنْ يُ
ف َ راكِب أهل الرسَّ ا من مَ للكراهة؛ ألهنَّ
ه غالباً يبقى فيها  واخلُيالء. وقيل: ألنـَّ
باغ ال يؤثِّر فيه. وقيــل: إنَّ  ، والدِّ رٌ عْ شَ
بْـغ. وقد  بْل الدَّ النهي عن استعامهلــا قَ
لـامء جواز االنتفاع هبا  ح بعضُ العُ رجَّ
؛ وذلك  وكاينُّ بْغ، واختاره الشَّ بعد الدَّ
ــامَ  لورود احلديث الصحيح بلفظ: (أَيُّ
)؛ فلفظه عامٌّ يف  رَ هُ ـدْ طَ قَ ، فَ بِغَ ابٍ دُ إِهَ
لـامء  املأكول وغـريه. وذهب أكـثر العُ
أْكول  لْد مَ بـاغ إنَّام يؤثِّـر يف جِ إىل أنَّ الدِّ
ـا)؛  َ اهتُ كَ ا ذَ ــهَ اللَّحم؛ حلديث: (دِبَـاغُ
كاة ال تُبيح غــري املَأْكـول، وهـذا  فالذَّ
هــو املشهــور، ومع ذلك فالواقع أنَّ 
ـباع أصبحت تُباع بأغلــى  لـود السِّ جُ
ـي الكثريون يف اقتنائها  غالـِ األثامن، ويُ
واستعامهلــا، وال خيـرجهـا ذلك عـن 

الكراهة، واهللا أعلم. 
[الفتاو الرشعية يف املسائل الطبيَّة البن جربين 
(١٩٣/٢) - (املوقع)]

  
التَِّجاَرُة باُجلُلوِد

السؤال: إنَّ إخواننا املسلمني) ٨٨١
رون  يتَّجِ م  غالبُهُ يَّة  وسِ الرُّ ا  يَ ْ ربِ سِ فـي 
، يْتَةٍ غري مدبوغةٍ لود مَ لود، وفيها جُ باجلُ

م يسألون عنها  اةٍ، وإهنَّ لود غري مذكَّ وجُ
؟ وربَّام  عيُّ ها الرشَّ مُ كْ تون مـا حُ تَفْ سْ ويَ
بالطائفة  املسلمني  بني  املعاملـة  تكون 
هل  رشعاً؟  ذلك  مُ  كْ حُ فام  ة،  يَّ زِ غِ رْ القَ
دارنا  إنَّ  قلنا:  إن  توسعة  فيها  تكون 
فـي  فيها  عُ  يوسِّ ومذهبنا  ب،  رْ حَ دار 
هذه  مثالً؟  با  الرِّ كمسألة  مسائل؛  ة  دَّ عِ
تلك  فـي    البَلْوَ به  مُّ  عُ تَ ا  ممـَّ املعاملة 
لَّ هذه  األَقْطار، واملرجو من األستاذ حَ
ة وال  بهَ ها عن الشُّ جُ ْرِ املسألة، بحيث خيُ

جاً إن شاء اهللا تعاىل. رَ يُوقِع حَ
اجلـواب: رو أحـمد والشيخـان 
نن الثالثة مــن حديث  وأصحاب السُّ
ـاةِ  ابـن عبَّاس أَنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال يف الشَّ
ا)، وهذا  هَ لْدِ تُمْ بِجِ عْ تَفَ الَّ انْ املَـيِّــتَة: (هَ
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، ويف رواية أخر له:  اللَّفظ للبُخاريِّ
ـا)، واإلهابُ  َ اهبِ تُـمْ بِإِهَ تَعْ تَمْ ـالَّ اسْ (هَ
بَغ منه؛ كام  دْ لْد، أو ما لـم يُ ككتاب اجلِ
سلِم  يف (القاموس). ولفظ أحــمد ومُ
وهُ  تُمُ غْ بَ دَ ا فَ َ اهبَ مْ إِهَ تُ ذْ الَّ أَخَ وغريمها: (هَ
 : الَ قَ . فَ يْتَةٌ ا مَ ـَ الُوا: إِهنَّ قَ . فَ هِ تُـمْ بـِ عْ تَفَ انْ فَ
باغ بيانٌ  ـر الدِّ ا)، وذِكْ لُـهَ مَ أَكْ رِّ إِنَّــامَ حُ
، ويف  ٌ رصْ لطريق االنتفاع، وليس فيه حَ
 ، اتَتْ ةَ مَ ونَ ناً ملَيْمُ اجِ لفظٍ ألحـمد: إِنَّ دَ
تُـمْ  عْ تَفَ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (أَالَ انْ سُ ــالَ رَ قَ فَ
) أي:  هُ اتُ كَ هُ ذَ إِنَّ ، فَ وهُ تُمُ غْ بَ َـا، أَالَ دَ اهبِ بِإِهَ
كاة. وال ينايف هذا  رٌ كالذَّ طهِّ باغ مُ إنَّ الدِّ
جواز االنتفاع باإلهـاب غري املدبوغ، 
 ة. ورو وايـة املُطلَقَ كام تـدلُّ عليه الرِّ
بَّان  مالكٌ وأبو داود والنَّسـائيُّ وابن حِ
ـولَ اهللاِ  سُ ونــة (أَنَّ رَ يمُ مــن حديث مَ
ثْلَ  مْ مِ اةً لَــهُ ونَ شَ ُرُّ الٌ جيَ جَ رَّ بِهِ رِ ملسو هيلع هللا ىلص مَ
الُوا:  قَ ا! فَ َ اهبَ مْ إِهَ تُ ذْ : لَوْ أَخَ الَ قَ ، فَ رِ امَ احلِ
 ( ظُ رَ القَ ا املَاءُ وَ هَ رُ طَهِّ : يُ الَ قَ ، فَ يْتَةٌ ا مَ ـَ إِهنَّ
لَّ  ن واحلافظ. ولعَ ـكَ حـه ابن السَّ صحَّ
ذِ  هـؤالء لـو اكتفــوا بأمره إيَّاهم بأَخْ

فاهم،  إهـاب املَيْتَــة واالنتفـاع بـه لَكَ
بُك بعبارة  سْ ولــم يذكر هلم غريه، وحَ
ا)  هَ لُ مَ أَكْ ـرِّ احلَرصْ فـي قوله: (إِنَّــامَ حُ
أي: ال االنتفــاع هبــا، وحديث: (الَ 
)؛  بٍ صَ الَ عَ ابٍ وَ ـنَ املَيْتَةِ بِإِهَ وا مِ عُ نْتَفِ تَ
قد أُعلَّ باالضطراب واإلرسـال؛ فال 
يُعارِض هذه األحــاديث الصحيحة، 

خها.  نْسَ وال يَ
هـا ما ورد يف النَّهي عن  ضُ وال يُعارِ
تْ  ـدَّ ، فَسُ لُ ا ممَّا يُؤكَ ؛ فإهنَّ شـحوم املَيْتَةِ

الذريعة إليه. 
ثَل ما قيل يف النهي عن استعامل  وأَمْ
ـوة  سْ عـاة القَ دْ ــا مَ باع: أهنَّ لـود السِّ جُ

. والكِربْ
ه عن النجاسة  زُّ هذا وإنَّ املراد بالتَّـنـَ
هــو أن يكـون املؤمــن طاهـراً نظيفاً 
بعيـداً عن األقذار، وما فيها من املهانة 
راً؛  طهِّ باغ مُ ، ولذلـك كان الدِّ واملضارِّ
نتُنُ  طوبة التي يَ فونة والرُّ ه يُزيل العُ ألنـَّ
لْد، فكلُّ مــا يُزيــل ذلك فهـو  هبا اجلِ
لـود  ، والذين يشرتون جُ ــرٌ طَهِّ دباغٌ مُ
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املَيْتَـة ال يرتكوهنا بغري دِباغٍ وال معاجلةٍ 
حتَّى تفسد عليهم، بل يُعاجلوهنا حتَّى 

ينتفعوا هبا. 
فالذي أراه وأعتقــده أنَّ التجــارة 
هبـذه اجللود جائــزٌ رشعـاً، ال إثْم فيه 
وال حـرج، وإذا باعها املسـلم من غري 
املسلمني كان جلــواز البيـع وجهٌ آخر 
عنــد الذيــن يقولــون: إنَّ املخالفني 
ال يُكلَّفون العمــل بفــروع الرشيعة، 
لِّه مـا  وعليــه احلنفيَّــة، ووراء هـذا كُ
أشـار إليه السائل من أنَّ التزام العقود 
الصحيحة يف املعامالت إنَّام جيب فــي 
دار اإلسالم، إالَّ أن يُقال: إنَّ يف النَّهي 
داً  قْ ـس معنًى غري كونه عَ عن بيع النَّجِ
دة يف املسـألة ما ذكرناه  مْ فاسـداً، والعُ

الً، واهللا أعلم بالصواب. أوَّ
[فتاو حممد رشيد رضا 
[(٦٨٧/٢، ٦٩١-٦٩٢)



رابعًا: االستحالة واالستهالك: 
ختليل اَخلْمر

: أرأيـتَ مـا ) ٨٨٢ السؤال: قلـتُ
إذا  لِّها  كُ بة  األَرشْ هذه  من  عنه  سألتُك 
ها  ِلُّ إصالحُ ْراً، أَحيَ ت وصارت مخَ دَ فَسَ
قول  يف  ال  أم  لُها،  لِّ خيُ سلِمٍ  مُ عند  وهي 

؟ مالكٍ
ــر  : اخلَمْ اجلـواب: قال: قال مالكٌ
قْها، فإن اجرتأ  رِ يُهْ لْ ها املسـلمُ فَ لَكَ إذا مَ
لَّلهــا حـتَّى صـارت خـال  عليهـا فخَ

فليأكلها، وبئس ما صنع.
 [(٥٢٥/٤) نة الكرب [املدوّ

  
استحاَلُة اَخلْمِر إَِلى َخلٍّ

لَبَت ) ٨٨٣ انقَ إذا  ة  رَ مْ اخلَ السؤال: 
لَها؟  بِها؛ هل له أن يأكُ لْ لَم بقَ عْ ال ومل يَ خَ
بَت؛ هل  لَ ا انقَ لِمَ أهنَّ أو يبيعَها؟ أو إذا عَ

يأكُل منها أو يبيعها؟
؛  ـا التَّخليل ففيـه نزاعٌ اجلـواب: أمَّ
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ى عن أبـي  كَ قيل: جيوز ختليلها، كام حيُ
 . حنيفةَ

لِّلـت  وقيـل: ال جيـوز، لكـن إذا خُ
 . ى عن مالكٍ كَ رت، كام حيُ طَهُ

مــسِ  لِها مــن الشَّ وقيل: جيوز بنَقْ
ـف الغطـاء عنها ونحو  شْ إىل الظِّلِّ وكَ
، كام هو  ى فيها يشءٌ لقَ ذلـك، دون أن يُ

افعيِّ وأحـمد.  وجهٌ يف مذهب الشَّ
وقيل: ال جيوز بحال، كام يقوله من 
افعيِّ وأحـمد.  يقوله من أصحاب الشَّ
حيـح؛ فإنَّه قد ثبت عن  وهـذا هو الصَّ
ى،  رٍ لِيَتَامَ ْ نْ مخَ ـئِلَ عَ ـهُ سُ ـَّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص (أَن
 . اءُ رَ قَ ُمْ فُ : إِهنَّ يلَ لَــهُ قِ ا. فَ تِهَ اقَ ـرَ بِإِرَ أَمَ فَ
)، فلـامَّ  لِهِ ــنْ فَضْ مُ اهللاُ مِ نِيهِ يُغْ : سَ الَ قَ فَ
بَت  جَ ليلها، وَ َى عن ختَ ر بإراقتها وهنَ أَمَ
َى عنـه؛ فيَجِب  ـر به وهنَ طاعتُـه فيام أَمَ
لَّل، هذا مــع  ة وال ختُ ــرَ أنْ تُراق اخلَمْ
كوهنم كانوا يتامى، ومــع كـون تلك 
ةً قبــل التَّحريـم،  تَّخذَ ة كانت مُ رَ اخلَمْ

. صاةً فلم يكونوا عُ
؛ ألنَّه كان يف  فإن قيل: هذا منسوخٌ

وا  رُ وا بذلك كام أُمِ رُ ل اإلسـالم، فأُمِ أوَّ
ـقِّ الظُّروف ليَمتنعوا  رسْ اآلنية، وشَ بكَ

عنها. 
 : قيل: هذا غلطٌ من وجوهٍ

ــرَ اهللا ورسولــه ال  هـا: أنَّ أمْ أحدُ
دْ  رِ ر اهللا ورسوله، ولــم يَ خ إالَّ بأَمْ نسَ يُ

ه.  بعد هذا نصٌّ ينسخُ
اشـدين بعــد  الثَّاين: أنَّ اخللفاء الرَّ
موتـه عملوا هبـذا؛ كام ثبـت عن عمر 
لَّ  لُوا خَ أْكُ ابـن اخلطَّاب أنَّه قـال: (الَ تَ
الَ  ا، وَ ادِهَ سَ أَ اهللاُ بِفَ دَ راً بَ ـمْ رٍ إِالَّ خَ ــمْ خَ
لِّ  نْ خَ يَ مِ ِ ـرتَ ـلِمٍ أَنْ يَشْ سْ ىلَ مُ احَ عَ نـَ جُ
لِّ  ى عن خَ نْهَ )، فهذا عمر يَ ـةِ مَّ لِ الذِّ أَهْ
نُ فيام  دَ إفسـادُها، ويأْذَ ر التي قُصِ اخلَمْ
ص يف اشرتاء  بدأ اهللا بإفسـادها، ويُرخِّ
م ال  ـر من أهل الكتاب؛ ألهنَّ لِّ اخلَمْ خَ
هم، وإنَّام يتخلَّل بغري  رَ ــمْ دون خَ يُفسِ
ةٌ عىل  جَّ اختيارهـم. ويف قـول عمـر حُ

جـميع األقوال. 
حابةُ  الوجه الثَّالـث: أن يُقال: الصَّ
ع النَّاس هللا ورسـوله، وهلذا  كانوا أطْوَ
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ر أراقوهــا، فإذا  مَ عليهم اخلَمْ رِّ ملَّــا حُ
وا عــن ختليلها  كانـوا مــع هذا قـد هنُ
هم مـن  دَ نْ بَعْ ــروا بإراقتهــا، فمَ وأُمِ
م أقلُّ  ىلَ منهم بذلـك؛ فإهنَّ القـرون أَوْ

طاعةً هللا ورسوله منهم. 
بنيِّ ذلك: أنَّ عمــر بن اخلطَّــاب  يُ
ب  ْ قوبة فـي رشُ لَّظ علــى النَّاس العُ غَ
ر، حتَّـى كان ينفي فيها؛ ألنَّ أهل  اخلَمْ
حابة  زمانه كانوا أقلَّ اجتناباً هلا من الصَّ
عىل عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكيف يكون 
زمــانٌ ليس فيـه رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال 
عمر بن اخلطَّاب ريض اهللا عنه؟ ال ريب 
م، فكيف  حارِ أنَّ أهله أقـلُّ اجتناباً للمَ
ريعة عن أولئك املُتَّقني وتُفتَح  دُّ الذَّ تُسَ

لغريهم وهم أقلُّ تقو منهم؟ 
ــلُّ  مْ خَ لِّكُ ُ خَ ريْ : «خَ ـا ما يُروَ وأمَّ
لْه النَّبيُّ  »؛ فهذا الـكالم مل يقُ مْ كُ رِ ــمْ خَ
ملسو هيلع هللا ىلص، ومن نقله عنـه فقد أخطأ، ولكن 
ر ال  ؛ فإنَّ خـلَّ اخلَمْ هـو كالمٌ صحيحٌ
، ولكن املـراد به الذي  يكون فيهـا ماءٌ

بِه.  لْ أ اهللا بقَ بَدَ

ــل مـن  ــرٍ يُعمَ ـمْ لُّ خَ : فكُ وأيضاً
ر؛  ـلِّ اخلَمْ ثْل خَ ب بال ماءٍ فهـو مِ العِنـَ
: أنَّه  لامء عمل اخلـلِّ ــف العُ صَ وقـد وَ
ـه  ضُ مِّ ب يشءٌ حيُ الً يف العِنـَ ـع أوَّ يُوضَ
. وهلـذا  راً ــمْ الً خَ حتَّى ال يستحيل أوَّ
ِبُ  ـالل؛ هل جيَ ة اخلِ رَ ــمْ تنازعوا يف خَ
إراقتُها؟ عىل قولني فــي مذهب أمحد 
جوبُ إراقتهــا  هــام: وُ وغـريه؛ أظهرُ
ةٌ  رَ ــمْ يعة خَ كغريها؛ فإنَّه ليس يف الرشَّ
ـرِ  ، ولــو كان ليشءٍ مـن اخلَمْ ـةٌ رتمَ حمُ
ــرِ اليتامـى التـي  ــةٌ لكانت خلَمْ مَ رْ حُ
يَت هلم قبـل التَّحريم؛ وذلك أنَّ  اشـرتُ
ــر، فــال جيـوزُ  ر باجتناب اخلَمْ اهللا أَمَ
سـلِم  اقتناؤها، وال يكون فــي بيت مُ
ة فـي  بهَ رٌ أصالً، وإنَّام وقعت الشُّ ـمْ خَ
لامء اعتقــد  التَّخليل؛ ألنَّ بعــض العُ
لْد  باغ اجلِ أنَّ التَّخليـل إصالحٌ هلـا، كدِ

النَّجِس. 
هـم قال: اقتناؤها ال جيــوز؛  وبعضُ
ليـل وال غريه، لكن إذا صارت  ال لتَخْ

 . ةً سَ ال فكيف تكون نَجِ خَ
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ـيَ فيها يشءٌ  هـم قال: إذا أُلقِ وبعضُ
سـت بــه ثانيــاً،  نَجَّ مَّ تَ ، ثُ الً سَ أوَّ نَجَّ تَ
؛ فإنَّه ال  لْقَ فيها يشءٌ بخالف ما إذا مل يُ

بُ التَّنْجيس.  يُوجِ
اجح؛ فقالوا:  ا أهــل القول الرَّ وأمَّ
بُ  ليلهـا هـو املُوجِ لِّـل لتَخْ ـدُ املُخَ قَصْ
ِيَ عـن اقتنائها،  لتَنْجيسها؛ فإنَّه قــد هنُ
دَ التَّخليل كان  ر بإراقتِها، فإذا قَصَ وأُمِ
ْليلها  ماً، وغاية ما يكون ختَ رَّ قـد فَعَل حمُ
ُ إذا كانت  ـنيْ كيـة احليــوان، والعَ كتَذْ
لةً بالفعل املنهيِّ عنه؛  لَّ مةً مل تَرصِ حمُ رَّ حمُ
ألنَّ املعصيــة ال تكون سببــاً للنِّعمـة 
ماً  رَّ محة؛ وهلـذا ملَّا كان احليـوان حمُ والرَّ
بـاح إالَّ بالتَّذكية،  قبـل التَّذكيـة، وال يُ
يَه  ؛ مثـل أن يُذكِّ مةً رَّ اه تذكيةً حمُ فلـو ذكَّ
تِه عليه،  رَ دْ بَّة مع قُ فــي غري احلَلْق واللَّ
ر وثنيا أو  د ذكاتـه، أو يأمُ صِ [أو ال] يقْ
 . بَحْ كيته، ونحو ذلـك، مل يُ جموسـيا بتَذْ
 ْ مُ مل يَرصِ تَلَه املُحرِ يـدُ إذا قَ وكذلك الصَّ
نيْ الواحــدة تكون طاهـرةً  كِيا؛ فالعَ ذَ
ـةً  سَ راماً نَجِ ، وتكون حَ حالالً يف حالٍ

ق  رْ ل؛ كالفَ ؛ تارةً باعتبار الفاعِ يف حالٍ
، وتـارةً باعتبار  ثَنـيِّ بـني الكتـايبِّ والوَ
د  دَّ بيحـة باملُحَ ق بني الذَّ رْ ـل؛ كالفَ عْ الفِ
ـلِّ وغريه؛  وغـريه، وتـارةً باعتبار املَحَ
ق وغــريه، وتـارةً  نـُ ق بني العُ ــرْ كالفَ
ق بني  ـرْ ـل؛ كالفَ ـدِ الفاعِ باعتبـار قَصْ
تْلُه، حتَّى  ـدَ قَ ـدَ تذكيتُه وما قُصِ ما قُصِ
ـافعيِّ وأمحد: إذا  إنَّـه عند مالـك والشَّ
الل دون  يْداً أُبيحَ للحَ كَّى احلـاللُ صَ ذَ
م؛ فيكون حـالالً طاهراً يف حقِّ  املُحـرِ

قِّ هذا.  ساً يف حَ راماً نَجِ هذا، حَ
ـلِّ من هذا  ر إىل اخلـَ وانقالبُ اخلَمْ
النَّوع؛ مثل مـا كان ذلك حمظوراً؛ فإذا 
الالً  لُّ به حَ ْ اخلـَ ه اإلنسان مل يَرصِ دَ قَصَ
ْ حلـمُ احليوان  ـراً، كـام مل يَرصِ وال طاهِ

 . عيَّةٍ راً بتذكيةٍ غري رشَ الالً طاهِ حَ
وما ذكرناه عن عمر بن اخلَطَّاب هو 
دُ عليه يف هذه املسـألة؛ أنَّه  عتَمَ الـذي يُ
دَ ختليلَها  بَها قد قَصَ لِمَ أنَّ صاحِ متـى عُ
علَم ذلك جاز  َ منه، وإذا مل يُ لــم تُشـرتَ
اشـرتاؤها منه؛ ألنَّ العادة أنَّ صاحب 
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لِّلها. واهللا أعلم.  ر ال يرىضَ أنْ خيُ اخلَمْ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٤٨٣/٢١-٤٨٧)]

  

َتَخلُُّل اَخلْمِر َبْعَد َغْلِيَها باملَاِء

لِيَت ) ٨٨٤ ةُ إذا غُ ـرَ مْ السـؤال: اخلَ
ر أم ال؟  لَّلَت؛ هل تَطْهُ مَّ ختَ بالنَّار ثُ

لُّلها.  ر بتَخَ اجلواب: تَطْهُ
[فتاو الرميل (٧٦/١)]

* وانظر: فتو رقم (٨١٧)
  

َضاِبُط االْسِتَحاَلِة ِعْنَد الُعَلَماِء

تِحالَة ) ٨٨٥ م االسْ كْ السؤال: ما حُ
ـلْطُ  خَ ذلك:  مثـال  املَطْعومات؟  فـي 
يَّةٍ  كمِّ مع  ةٍ  مَ رَّ حمُ ةٍ  مادَّ من  قليلةٍ  يَّـةٍ  كمِّ
كخمسـة  ةٍ؛  ـرَ طاهِ ة  مـادَّ مـن  كبـريةٍ 
ة خنزيـر مـع  حَ نْفَ كيلوجرامات مـن مِ
بني. ـنا من احلليب ألجل التَّجْ تِّني طَ سِ

مة باقية يف الرتكيب،  رَّ ة املُحَ - فهل املادَّ
ة املُباحة؟ أم تتغلَّب عليها املادَّ

- وهـل يمكـن قيـاس املائعـات يف 
لِّ  يْت واخلَ ارات عـىل املـاء؛ كالزَّ الطَّهَ
واحلليب واملرشوبـات إذا كانت فوق 

بَث؟ تَنيْ ال حتمل اخلَ لَّ قُ
هنـاك مـن يقول بـأن االسـتحالة ال 
مـع  ـس  النَّجِ الـيشء  لْـط  بخَ تتحقَّـق 
الطاهـر، وإنَّـام تكون بمعاجلـة اليشء 
أصلـه؛  عـن  ل  يتحـوَّ حتَّـى  ـس  النَّجِ
ق النَّجاسة لوحدها أو مع غريها  رْ كحَ
ر  جَ حتَّـى تصـري رمـاداً، أو حتويـل احلَ
ـرياً أبيض باإلحـراق؛ فام هو  مِّ جِ الصَّ

ضابط االستحالة يرمحكم اهللا؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسـول اهللا وعلــى آلـه وصحبه، 

ا بعد: أمَّ
: هي انقالبُ اليشء من  فاالستحالةُ
حقيقتـه إىل حقيقة أخر، أو هي تغريُّ 
نيْ وانقــالب حقيقتها إلـى حقيقةٍ  العَ
ر  ماداً، واخلَمْ ة تُصبِح رَ رَ ذِ أخر؛ كالعَ

. لْحاً ال، واخلنزير مِ ينقلب خَ
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لامء متَّفقون عىل هذا املضمون  والعُ
لالستحالة، وإن اختلفت عباراهتم.

ـا: فون االستحالـة بأهنَّ فاحلنفيَّة يُعرِّ
نيْ وانقالبُ حقيقتها إىل حقيقةٍ تغريُّ العَ

تـار  رِّ املُخْ أخـر. انتهــى مـن (الــدُّ
.(٢١٠/١

اليشء  يقولون: انقالبُ  والشافعيَّة 
ةٍ أخر. انتهى من  فَ ةٍ إلـى صِ فَ من صِ

(املجموع ٥٥/١).
ل  االستحالـة حتـوُّ املالكيَّـة:  وعند 
ة عــن صفاهتـا، وخروجهـا عن  املـادَّ
اسمهــا الذي كانت بـه إلـى صفـات 
واسـمٍ خيتصُّ هبا. انتهى من (مواهب 

اجلليل ٩٧/١).
لمــاء اتَّفقـوا علـى  واعـلم أنَّ العُ
ـال بدون  ـر إذا صارت خَ طهـارة اخلَمْ
. واختلفــوا فـي طهـارة  ــلٍ فِعْل فاعِ

باقـي النجاسـات باالستحالـة، ...
وبالنسـبة لقياس املائعات عىل املاء 
اجح مـن أقوال أهل  يف التطهـري؛ فالرَّ
لْـم أنَّ املائـع الطاهر إذا لــم يتغريَّ  العِ

بمالقـاة النَّجاسـة فإنَّه يبقى طاهــراً، 
وإلــى هذا ذهب شـيخ اإلسـالم ابن 
هـري، والبُخاري، وروي  تيمية، والزُّ
عن مالك، وهو مذهب أبــي حنيفة. 

واهللا أعلم.
  [فتاو الشبكة اإلسالمية (رقم ٢٩٣٣٤)]

* وانظر: فتو رقم (٩٤٧، ٩٤٨، 
(٩٤٩

  
السؤال: هل يكفي الستحالة) ٨٨٦

ورائحتُه؟  ه  وطعمُ لونُه  يتغريَّ  أن  يشءٍ 
جة من  رَ تني املُستَخْ يالَ ألنَّني أظنُّ أنَّ اجلِ
والطَّعْم،  اللَّون،  ة  متغريِّ اخلنزير  لود  جُ
ة األصليَّة، لكن  ائحة بالنسبة للامدَّ والرَّ
تركيبها الكيميائيَّ قريبٌ من الرتكيب 
ة األصليَّة، والتفاعالت  الكيميائيِّ للامدَّ
ة  التي يقومون هبا ليست تفاعالت قويَّ
نيْ  ة األصليَّة إىل عَ تغريِّ تغيرياً تاما املادَّ
. ر إىل خل مثالً مْ ل اخلَ أخر، مثل حتوُّ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
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عىل رسـول اهللا، وعلــى آله وصحبه، 
ا بعد: أمَّ

فــي  االسـتحالة  بيَّنَّا ضوابط   فقد 
ـا تغريُّ  الفتـو (رقـم ٢٩٣٣٤)، وأهنَّ

. نيْ حقيقة العَ
فاملهمُّ هــو التغــريُّ احلقيقي بزوال 
ة  الِفَ ٍ خمُ نيْ هلا إىل عَ ـة، وحتوُّ سَ نيْ النَّجِ العَ

ها. فِ صْ ها، ووَ مِ هلا، تُفارقها يف اسْ
ـا التغـريُّ البسيط فـي الرتكيب  وأمَّ
الكيميائيِّ فليس هو الضابط، فرتكيب 
 ،ch2 ch3 oh - رٌ ـمْ حول - وهو خَ الكُ
لِّ - حـمض األسيتيك:  وتركيب اخلـَ
حـمض اخلَلِّيـك-  ch3 cooh، فهـام 
بُـون،  رْ الكَ ات  ذرَّ عدد  فـي  تَويان  سْ مُ
هذا  ومع  ب،  كَّ املُرَ باقي  يف  ومتقاربان 
ـر،  ةٌ من اخلَمْ ستحيلَ ٌ مُ نيْ لُّ هو عَ فاخلـَ
استحـال  إذا  إجـامعاً  استعاملـه  جيـوز 
بنفسه، قال ابن تيمية -رحـمه اهللا -:
إذا  ـر  اخلَمْ أنَّ  جـميعهم  اتَّفقـوا  وقـد 
استحالت بفعـل اهللا سبحانه فصـارت 

ت. رَ خال طَهُ

وليسـت العربة أيضاً بنوع التفاعل 
حول  ـا، وإالَّ فانقالب الكُ فً عْ ة وضَ قـوَّ
خـمراً حيصل أحياناً بنفسه، والعكس، 
، بل قد  لِهـا، وهذا معلـومٌ وأحيانـاً بنَقْ
ع)  بـِ ؛ جاء يف (الروض املُرْ قهاءُ هُ الفُ رَ كَ ذَ
لَتْ  قِ لِّلَتْ أو نُ ممزوجاً بـ(الزاد): فإن خُ

ر. واهللا أعلم. ليل مل تَطْهُ دِ التَّخْ صْ لِقَ
[فتاو الشبكة اإلسالمية (رقم ٢٤٧٥٦٤)]

* وانظر: فتو رقم (١٠٣١)
  

ْرِب اْسِتْخَداُم املَِياِه املَُعاَلَجِة ِلَغْيِر الشُّ

م ) ٨٨٧ التـكـرُّ ـى  يُـرجَ السـؤال: 
نشـاط  ممارسـة  بصـدد  نا  بأنـَّ بالعِلْم 
ـة  يمَ القَسِ فـي  كـيِّ  مَ السَّ االستـزراع 
منطقة  يف  الواقعة  للرشكة،  صة  املُخصَّ
م بإفادتنا  ى التكرُّ يْبِيَّة، وعليه يُرجَ لَ الصُّ
امليـاه  استخـدام  رشعيَّـة   مـد عـن 
االسـتـزراع  نـشـاط  فـي  ـة  املُعالَـجَ

. كيِّ مَ السَّ
اجلــواب: تــر اللَّجـنــة جـواز 
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ك  ـمَ ة لرتبية السَّ اسـتعامل املياه املُعاجلَ
فيهـا، إذا كانت هذه املعاجلـة قد أدَّت 
يْنيَّــة،  وِّ املياه من النجاسات العَ لُ إىل خُ
وإزالــة أوصافهـا مـن لـون، وطعـم 
ورائحة، ولــم يثبت من استعامهلا أيُّ 

. واهللا تعاىل أعلم. يٍّ رضرٍ صحِّ
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣١/٢٧)

  

يِّ النَِّجَسِة  حِّ ْرِف الصَّ اْسِتْخَداُم ِمَياِه الصَّ
َبْعَد َتْنِقَيِتَها

م ) ٨٨٨ التـكـرُّ ـى  يُـرجَ السؤال: 
دات  واملُحـدِّ باالشرتاطـات  بإفـادتنـا 
م للموافقة عىل إنشاء  رة من قِبَلِكُ املقرَّ
ف  ْ رصَ حمطَّات  ة  عدَّ أو   ، ةٍ مركزيَّ حمطَّةٍ 

. نيَّةٍ كَ ةٍ بمدينةٍ سَ يٍّ خاصَّ حِّ صِ
حمطَّة  بـأنَّ  امً  لْ عِ نفيدكم  أن  ونـودُّ 
معاجلـة  لغرض  هـي  املقصودة  التنقية 
ي للمدينة، وإنتاج  ف الصحِّ ْ مياه الرصَّ
ة؛ لغرض استخدامها كمياه  عاجلَ مياه مُ

روعات، وغسيل السيَّارات  زْ قْي للمَ سَ
امليـاه  مواصفات  وتكـون  والشوارع، 
ة  دَ املُعتمَ للمواصفات  مطابقة  ة  املُنْتَجَ
(للميـاه  ـة  العامَّ األشغـال  قِـبَـلِ  مـن 

ة ثالثيا).  املُعاجلَ
اجلواب: إنَّ تطهـري ميـاه املجـاري 
نيْ النجاسـات  ممكـنٌ رشعاً بإخراج عَ
؛ كأعضـاء  دةً ــسَّ ـجَ منــه إنْ كانـت مُ
احليوانـات املَـيِّـتَــة مثالً، ثـمَّ بإزالـة 
أوصـاف النجـاسـات، وهـي اللَّـون 
 ، م، بأيِّ وسيلةٍ متاحةٍ ائحة والطَعْ والرَّ
كِمَ بطهارة  بْقَ للنجاسـة أثـرٌ حُ فإذا مل يَ
هذه امليــاه، ســواء أصبحت صاحلـةً 
يَّـة أم ال،  ب مــن الناحيـة الصحِّ ْ للرشُّ
راً؛ -جيوز  طَهِّ ــدَّ هذا املاء طاهـراً مُ وعُ
الوضوء واالغتســال مـن اجلنابـة بـه 
لُح  وإزالة سائر النجاسات-، ثمَّ إن صَ
بـه وإالَّ فـال، إالَّ أنَّ  ْ ب أُذِنَ برشُ ْ للـرشُّ
رة  اللَّجنة تنصح باسـتعامل امليـاه املُطَهَّ
م يف أمور الزراعة،  علــى الوجه املُتقدِّ
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وسقاية احليوانـات، وأمـور الصناعة، 
ب اإلنسـان منها  ْ وغري ذلك، دون رشُ
ــت هــذه امليـاه مــن النقـاء  لَغَ مهام بَ
والطهارة؛ وذلك مـراعــاة للمشاعـر 
بُهات. واهللا تعاىل  داً عن الشُّ ة، وبُعْ العامَّ

أعلم. 
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣٩/٢٥)

  
ِم َعَلفًا ِلْلَحْيَواَناِت  َتْصِنيُع الدَّ

تصنيـعُ ) ٨٨٩ جيوزُ  هل  السؤال:   
م لألعْالف احليوانيَّة؟ الـدَّ

وأفاد د. عيسى زكـي -عضو جلنـة 
بـأن  التصنيـع  طريقة  بـأنَّ   -الفتـو
ر منه مجيعُ املوادِّ عدا  م وتتبخَّ يُطبَخ الدَّ
الربوتـني  يُضـاف  مَّ  ثَ ومـن  الربوتني، 
يرفـع  ا  ممـَّ احليوان؛  لَف  عَ إلـى  املتبقِّي 
نسبة الربوتني فـي العَلَف إلـى ٩٠%، 
ا ما يُضاف إلـى العَلَف من أحشاء  وأمَّ
ا ال ترفع نسبة الربوتني يف  أو عظام فإهنَّ

األعالف إالَّ بنسبة ٤٠%.
يةً بعد  لِّ ل كُ م يتحوَّ كام أشار بأنَّ الدَّ
عىل  ضَ  رَ وعَ ماً،  دَ ى  يُسمَّ فال  الطَّبْخ، 

م بعد تصنيعه. يِّنةً من الدَّ اللَّجنة عَ
اجلواب: رأت اللَّجنة األخذ بأقوال
الفقهـاء القائلــني بأنَّ حتويـل أعيـان 
النَّجاسة عــن طبيعتها بحـيث تفقـد 
م  كْ ها عن حُ جُ رِ هـا األصليَّـة خيُ خواصَّ

ل. النَّجاسة هبذا التحوَّ
ـع قـد  م املُصنـَّ وعليه؛ فإذا كان الدَّ
خرج بتصنيعــه وحتويلـه من دَم إلـى 
ة غذائيَّــة (بروتني) عـن طبيعـة  مــادَّ
ه بذلك عن  جُ رِ ه، فإنَّه خيُ م وخواصِّ الدَّ
ه األصيلِّ وهو النَّجاسـة، وجيوز  مِ كْ حُ
بناءً علـى ذلك االنتفاع به فـي تصنيع 

لَف احليوانات. واهللا أعلم.  عَ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٥/٢)]

  
ِم اْسِتْخَداُم ُمْنَتٍج َدَواِئيٍّ ُمْسَتْخَلٍص ِمَن الدَّ

م ) ٨٩٠ التـكـرُّ ـى  يُـرجَ السـؤال: 
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نْتَـج علـى  بإفادتنا بجـواز استخدام مُ
م  قْر الدَّ بوب لعِالج حاالت فَ شكل حُ
امً بأنَّ املُنْتَج يرتكَّب  لْ ة، عِ يا احلادَّ واألَنِيمْ

من:
١- مـستـخـلص بروتـيـن اهليمو 
ـم  عَّ واملُدَ العُجـول  دَم  مـن  جلوبـني 
م  الدَّ قْر  فَ لعِالج  م  ويُستخدَ باحلديد، 

ة. يا احلادَّ واألَنِيمْ
(كالسيـوم،  ـةٍ  ضـافَ مُ مـوادَّ   -٢
يسيـوم،  نـِ ـغْ ـيليلـوز، مَ ـفـات، سِ ـسْ فُ

سرتيت، سيليكون، دايوكسيد).
م  ٣- موادَّ حافظة وموادَّ أخر تُستخدَ

. بِّ يف تغليف احلَ
م يف هذا  اجلـواب: إذا اسـتحال الدَّ
ة أخر أصبح  الدواء كيميائيـا إىل مادَّ
طاهـراً، وجــاز استعاملُه عند احلاجة 
ل كيميائياً إلـى  طْلَقاً، وإذا لـم يَستَحِ مُ
واء  ة أخر فال جيوز اسـتعامله للدَّ مادَّ
عنيَّ  وغريه، إالَّ إذا تعـنيَّ دواءً ملرض مُ
صني، وال يفي  من قِبَلِ األطبَّاء املتخصِّ

ه من الطاهرات عنه، واهللا تعالــى  غريُ
أعلم.  

[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣٠/٢٨)
* وانظر: فتو رقم (١٠٧٠، ١٠٧١)

  
َواَحلْيَواَناِت  اِخلْنِزيِر  َوَلْحِم  َدِم  اْسِتْخَداُم 

َواِجِن َكِغَذاٍء  للدَّ النَّاِفَقِة 

السؤال: اطَّلعنا عىل السؤال ) ٨٩١
م  كْ احلُ عن  السؤال  ن  املُتضمِّ م ...  املُقدَّ
ـوم  وحلُ ـاء  دِمَ استخدام  فـي  الرشعيِّ 
واجن  للدَّ كغِذاء  تصنيعها  يف  اخلنزير 
األنواع  وحلوم  دِماء  وكذلك  وغريها، 
ومها  األخر من احليوانات التي تُعدُّ حلُ
ل  امَ واجلِ واجلاموس  األَبْقار  من  لألَكْل 
حسـب هـا  بْحُ ذَ يتـمُّ  التي  واألغنـام 
عـدم  ويـثـبـت  اإلسالميَّـة  الرشيـعـة 
إلـى  اآلدمـي،  لالستهالك  صالحيَّتها 
قبـل  ـق  نْفُ تَ التـي  احليوانـات  جانـب 

ها. بْحِ ذَ
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اآللـيَّـة  املجـازر  بـأنَّ  العِـلْـم  مـع 
ئَت فـي السنـوات  واجن التي أُنشِ للدَّ
لتصنيع  مصانع  تضمُّ  بمرص  األخرية 
واللُّحـوم  ماء  الدِّ من  بح  الذَّ خملَّفات 
اآلدمـي،  لالستهـالك  صاحلـة  الغـري 
تعتـرب  والتـي  منهـا،  النافقـة  وكذلك 
تغذيـة  ألعـالف  أساسيـا  مصـدراً 

واجـن. الدَّ
م  اجلواب:... إنَّ حتريم أَكْل املَيْتَة والدَّ
فـي  ه  رُ ذِكْ دَ  رَ وَ وغريها  اخلنزير  وحلم 
القرآن الكريم؛ من ذلك: قوله تعاىل: 

لك  اك  يق  ىق  يف   ﴿ٱىف 
زن  رن  مم  يلام  ىل  مل   يك  ىك  مك 
ىي  ني   مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من 
١٧٣]، وقوله تعالـى:  يي﴾ [البقرة: 

حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم 
مه  جه  ين  ىن  من 
ىي..﴾  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 
[املائدة: ٣] إلـى آخـر اآليـة الكريمـة، 

وقوله تعالـى: ﴿ٱمم رن زن  من نن ىن ين 
يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 
حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
حج  هتمث  مت  خت  حت  جت  هب   مب  خب 
خس  حس  جس   مخ  جخ  مح  جح  مج 
مس﴾ [األنعام: ١٤٥]، وقال تعالـى: 

يل  ىل  مل  يك  ﴿ٱىك 
ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن   مم  ام 
حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري 

خئ﴾ [النحــل: ١١٥].
إذا  فيام  الفقهاء  اختلف  وقد  هذا؛ 
ل؛  ر بالتَّحوُّ يْنيَّة تَطْهُ كانت النجاسة العَ
مع   ،أُخر نيْ  عَ إلـى  باستحالتها  أي 
ـال  ر إذا صارت خَ اتِّفاقهم عىل أنَّ اخلَمْ
 . لِّ اخلـَ هذا  استخدام  ـلَّ  وحَ ت،  رَ طَهُ
مـا  احلنفيِّ  املذهب  فقهاء  ـح  جَّ رَ وقد 
د  وحممَّ حنيفة  أبو  اإلمامان  إليه  ذهب 
-أي  ـة  سَ النَّجِ ـنيْ  العَ ل  حتـوُّ أنَّ  مـن 
بزوال   -أخر ة  مادَّ إلـى  استحالتها 
تعيـدها  األُولَـى  وحـقيقتهـا  تهـا  فَ صِ
ع  رْ لِّ أَكْل الزَّ ، ومثَّلوا لذلك بحِ طاهرةً
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احليـوان  حلـم  وأَكْل   ، بنجاسةٍ يِّ  قِ املَسْ
الصابـون  وطهـارة  راً،  ـمْ خَ يَ  قِ سُ إذا 

يت النَّجِس.  املصنوع بالزَّ
ـق ابن تيميـة مـن فقهـاء  وقـد حقَّ
أنَّ  حنبـل  بن  أحـمد  اإلمام  مذهب 
بَثِهـا  بخَ ـبُ  هِ تُذْ النجاسـة  استحالـة 
، ومثل ذلك يف كتب فقه  فتصري طاهرةً
اإلمام الشافعي، ويف كتب فقه اإلمام 
النجاسة  تغيري  أنَّ  املعتمد  عىل  مالك 
هلا،  ر  طَهِّ مُ آخر  يشءٍ  إىل  واستحالتها 
س  لْـف الطعـام املُتنَجِّ كام أنَّه جيـوز عَ

واب .  للدَّ
ملَّا كان ذلك؛ فإن املستفاد من أقوال 
لت  حتوَّ إذا  ة  سَ النَّجِ نيْ  العَ أنَّ  الفقهاء 
رت، ومثَّلوا لذلك  نيْ أخر طَهُ إىل عَ
ةٍ  حَ الَّ مَ يف  خنزيرٌ  أو  حـامرٌ  وقع  إذا  بام 
املِلْح  هذا  كان  خالِصاً،  لْحاً  مِ ل  فتحوَّ
وصفاته ذاته  النقالب  مباحاً؛  طاهراً 
لذاتـه  متاماً  ف  الـِ خمُ آخـر  يشءٍ  إلـى 

 . ه األُوىلَ وخواصِّ
تصنيـع  كان  فـإذا  ذلك؛  كان  وإذا 

وم  وحلُ دِماء  من  اآليلِّ  ر  زَ املَجْ لَّفات  خمُ
إذا  وغـريها،  واجـن  للدَّ غذاءً  لتكون 
كان التصنيع تتغريَّ به خواصُّ وصفات 
ل إىل صفات  ة وتتحوَّ سَ هذه املوادِّ النَّجِ
وخواصَّ أخر عىل نحو األمثلة التي 
ا الفقهاء واملشار إليها، كان ذلك  هبَ َ رضَ
هلا  وحتوُّ النجاسة  ـنيْ  عَ انقالب  -أي 
ِـلُّ  وحيَ لـها،  راً  طهِّ مُ آخر-  يشء  إلـى 
وغريهـا  واجـن  للدَّ أعالفاً  استعامهلا 
لها  ليأكُ بَـح  تُذْ التي  احليوانـات  مـن 

الناس.
د  ـرَّ جمُ التصنيـع  هـذا  كان  إذا  ـا  أمَّ
لْطٍ هلا بموادَّ أخر مع بقاء  طحني وخَ
نجاستها؛  عن  ها  جُ رِ خيُ ال  فإنَّه  يْنِها،  عَ
كان  وإذا  ـة،  سَ النَّجِ يْنِهـا  عَ ذات  لبقاء 
ذلك وجب علـى القائمني علـى هذا 
قبل  العمل  هذا  واقع  استبانة  املرشوع 
اإلقدام عليه؛ وقايةً للناس من الوقوع 
يف خمالفة أحكام اإلسالم التي رشعها 
تهم عىل  فاظاً عىل حياهتم وصحَّ اهللا؛ حِ
واألمثلة،  القواعد  تلك  من  وضح  ما 
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، فلنحفظ هذه  لْم والعمل به أمانةٌ والعِ
النجاسات  حتريم  وإنِّ  السيَّام  األمانة، 
-حيوانيَّةً وغريها- يرجع فـي جـملته 
الناس  طِبَـاع  فـي  األغذية  تأثري  إلـى 
حتريم  حكمة  مـن  وذلك  وسلوكهم، 
لْب،  والكَ كاخلنزير،  منها؛  مات  املُحرَّ
م اهللا. واهللا سبحانـه  ا حـرَّ وغريمها ممـَّ

وتعاىل أعلم.
[الفتاو اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية 
[(٨٨٠٦/٢٣-٨٨٠٩)

* وانظر: فتو رقم (٢٤٥)
  

اْسِتْخَداُم املَُلوَِّناِت اُملْسَتْخَرَجِة ِمَن 
َناَعاِت الِغَذاِئيَِّة اَحلَشَراِت ِفي الصِّ

استخدام ) ٨٩٢ م  كْ حُ السؤال: ما 
الغذائيَّـة  الصناعات  فـي  ـةٍ  نَ لوِّ مُ ةٍ  مادَّ
جة  ستخرَ مُ  carmine  E120 وهي 
ة،  َ رشَ لْـي احلَ ةٍ عـن طريق غَ رشَ مـن حَ
واستبعاد  ن  املُلَوَّ السائل  ة  لْرتَ فَ مَّ  ثَ ومن 
تصنيعيَّة؟  مراحل  ضمن  ة  رشَ احلَ بقايا 

مع العِلْم أنَّ هبا شهادة حالل.
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا. 
نصَّ جـمهور الفقهاء علـى حتريم 
ات؛ الستقذراها، قال اهللا  تناول احلَرشَ
تعالــى: ﴿يت رث زث مث 

نث  ىث﴾ [األعراف: ١٥٧] .
يقـول اإلمــام النـووي: «مذهبنـا 
، وبه قال أبو حنيفة وأحـمد  ا حرامٌ أهنَّ
وداود... واحتجَّ الشافعي واألصحاب 
بقـولـه تـعـالــى: ﴿  مث نث  
ىث ﴾ [األعـراف: ١٥٧]، وهـذا ممَّا 
ْسٌ  ب، وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (مخَ رَ ـتَخبِثُه العَ يَسْ
نَّ يفِ  تُلُهُ قْ ، يَ ـقٌ اسِ نَّ فَ لُّهُ ، كُ ابِّ وَ نَ الدَّ مِ
 ، بُ رَ قْ العَ ، وَ أَةُ ـدَ احلِ ، وَ ابُ ـرَ : الغُ مِ رَ احلَ
) رواه  ـورُ ـقُ لْــبُ العَ الكَ ، وَ ةُ ــأْرَ الـفَ وَ
رشح  ومسلم». (املجمـوع  البخـاري 

املهذب ١٦/٩).
ج مـن  ـا املـوادُّ التــي تُستخـرَ وأمَّ
ل بعمليَّات كيميائيَّة  ات وتتحـوَّ احلَرشَ
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ى  إىل موادَّ أخر، فهذه العمليَّة تُسـمَّ
يف الفقه اإلسالمي باالستحالة، وهي 
 ،نيْ مــن حالةٍ إلـى أخر انقالبُ العَ
فتنقلب من النجاسة إىل غريها بحيث 
تفقد صفاهتــا، ويمكـن التعبري عنهـا 
ا تفاعـلٌ  لْميٍّ علــى أهنَّ بمصطلــح عِ
بٍ إلــى  ركَّ ة من مُ ل املادَّ وِّ كيميائـيٌّ حيُ

آخر. 
وقد قـال فقهاء احلنفيَّة باستحالــة 
ـة إىل طاهرة إن انقلبت  سَ األعيان النَّجِ
ةٍ  رَ ةٍ إىل حالة أخر طاهِ سَ من حالةٍ نَجِ

بحيث تفقد صفاهتا.
قال اإلمـام ابن اهلُامم احلنفي: «ألنَّ 
ـف النَّجاسـة عـىل  صْ ع رتَّـب وَ ْ الـرشَّ
تِفاء  نْتَفي احلقيقـة بانْ تلك احلقيقـة، وتَ
؟  لَّ بعض أجزاءِ مفهومها، فكيف بالكُ
ة وتصري  سَ ع النُّطْفة نَجِ ْ ه يف الرشَّ ونظريُ
ـةً  غَ ضْ ـة، وتصـري مُ سَ ـةً وهـي نَجِ قَ لَ عَ
راً  ــمْ ر، والعصري طاهرٌ فيصري خَ فتَطْهُ
ر، فعرفنـا  ــالً فيَطْهُ س ويصري خَ فيَنْجُ

تَـتْبــع زوال  ــنيْ تَسْ أنَّ استحالــة العَ
تَّب عليهـا». (فتح القدير  الوصف املُرَ

.(٢٠٠/١
جـة مـن  نــة املُستخـرَ فاملـوادُّ امللوِّ
ة عمليَّات كيميائيَّة  دَّ رُّ بعِ ات تَـمُ احلَرشَ
ن،  ـبَة للَّوْ سِ كْ ة أخر مُ ... لتخرج مادَّ

ممَّا جيعلها قابلةً لألَكْل.
وعليه؛ فإنَّــه جيـوز استعمـال هذه 

ة، ولكن بالضوابط اآلتية: املادَّ
ت  ة قـد تغـريَّ ١- أن تكــون املــادَّ
 ة أخر ا، واستحالت إلـى مادَّ صفاهتُ

جيوز استعامهلا.
٢- أن تدعو احلاجة إلــى استعامل 
ة، بأن ال يوجد هلا بديلٌ يقوم  هـذه املادَّ

مقامها.
ر احلاجة. دْ ا بقَ ٣- أن يكون استعامهلُ
. واهللا  ٤- أن ال يكـون فيهــا رضرٌ

تعاىل أعلم.
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٣٢٤٠)]
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ْبِل  ْرِجِني َوالزِّ اْسِتَحاَلُة السِّ
النَِّجَسْيِن إَِلى ُتَراٍب

السؤال: استحالةُ النَّجاسة؛ ) ٨٩٣
بْـلِ  والزِّ ـس،  النَّجِ جـني  الرسِّ مـاد  كرَ
مـسُ  والشَّ يـحُ  الرِّ تُصيبُـه  ـس،  النَّجِ
الةُ  الصَّ ـوزُ  جتَ فهـل  تُراباً؛  يل  فيَستَحِ

عليه أم ال؟
ــا استحالةُ النَّجاسـة؛  اجلواب: أمَّ
بْـل  ــس، والزِّ جــني النَّجِ ماد الرسِّ كرَ
مت  ـس يَسـتحيلُ تُراباً؛ فقـد تقدَّ النَّجِ
نا أنَّ فيها قولني  رْ كَ هذه املسـألة، وقد ذَ

يف مذهب مالكٍ وأحـمد. 
؛ وهو قول  مهـا: أنَّ ذلك طاهرٌ أحدُ
أبــي حنيفة، وأهل الظَّاهـر وغريهم. 

اجح.  وذكرنا أنَّ هذا القول هو الرَّ
؛  ا األرض إذا أصابتهــا نجاسةٌ فأمَّ
افعيِّ وأحـمد من  فمن أصحــاب الشَّ
ـلْ  ـقُ ـر، وإن لــم يَ ــا تَطْهُ يقــول: إهنَّ
باالستحالـة. ففـي هـذه املسألـة مـع 
 ، مسألــة االستحـالــة ثـالثـة أقـوالٍ

واب الطَّهـارة فـي اجلميـع؛ كام  والصَّ
م.  تقدَّ

[جمموع فتاو ابن تيمية (٤٧٨/٢١- ٤٧٩)]

  

اْسِتَحاَلُة َعْيِن النََّجاَسِة إَِلى َمادٍَّة ُأْخَرى

السؤال: هـل االستحـاالت ) ٨٩٤
ة بتأثري  سَ أ علـى األعيان النَّجِ التي تَطْرَ
واملداخـالت  الكيميـائيَّـة  التفاعـالت 
أرجو  طهارهتـا؟  إلـى  تؤدَّي  الصناعيَّة 

توضيح هذا اإلشكال.
نيْ النَّجاسـة  لت عَ اجلواب: إذا حتوَّ
ة ال حتمل شيئاً  عن أوصافها إلــى مادَّ
ة، وزال منها معنى  سَ من أوصافها النَّجِ
االستقـذار وعـدم االنتفـاع، فالـذي 
ر؛  ـا تَطْهُ لَم أهنَّ عليـه كثريٌ من أهـل العِ
 ، لٍّ ل إىل خَ ر يتحوَّ كام هو احلال يف اخلَمْ
ل  م إذا حتوَّ لامء عىل أنَّ الدَّ وكاتِّفـاق العُ
يها  ر، وهذه املسألة يُسمِّ طْهُ ـكٍ يَ سْ إىل مِ
قهاء انقـالب األعيان، وهلـم فيهـا  الفُ

قوالن، وأكثرهم قالوا باإلباحة.
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[من فتاو العرص- قيس  آل الشيخ (ص٢٠)]

* وانظر: فتو رقم (٧٧٤، ٨٠٨، 
(٨٣٥

  

َخْلُط اَخلْمِر ِبَماِء اللََّبِن

يف ) ٨٩٥ بُّون  يَصُ  : قلتُ السؤال: 
رَ  مْ اخلَ عليه  بُّون  ويَصُ اللَّبن،  ماءَ  ي  املُرِّ
مـس  الشَّ فـي  ـعُ  وتُوضَ ـا،  لِطوهنَ يَخْ فَ
ا؟ لُوهنَ ر فيأْكُ مْ يريدون بذلك إفسادَ اخلَ

. راً ـمْ دُّ خَ عَ اجلواب: هذا يُ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (١٢٩٨/٣)]

  
ْمِع ِلْلَمَوادِّ البَالْسِتيِكيَِّة ِإَضاَفُة ِحْمِض الشَّ

السؤال: أعمل وأعيش حالياً ) ٨٩٦
 ، يف الصني، وهي كام تعلمون بالدٌ كافرةٌ
ي،  لـِ  احلالل فـي مأْكَ وأحاول أن أحترَّ
بـي. ولكن هناك بعض األشيـاء  َ رشْ ومَ
ـراً  مؤخَّ قـرأتُ   : مثالً ؛  علـيَّ نَغِّـص  تُ
املـوادِّ  نْتِجي  مُ أغلـب  أنَّ  النت  علـى 

ى  تُسمَّ ة  مادَّ يستعملون  البالستيكيَّة، 
 -stearic acid ع أو مْ ضَ الشَّ ـمْ -حِ
بمعاملة  يُصنَّع   ، نيٌّ هْ دُ ـمْض  حِ وهو 
هون مع املاء، ودرجة حرارة وضغط  الدُّ
لتقليـل  يضـاف  -وهـو  مرتـفـعـني 
أجـزاء  فـي  الداخـلـي  االحـتـكـاك 
البالستيكيَّـة  واملنتـجـات  األكيـاس، 
عمـليَّـة  لتسـهيـل  وأيضـاً   ،األخـر
االلتصاق  وعـدم  والتشكيـل،  الصبِّ 
ـض  مْ بآالت التصنيع. كام يدخـل احلِ
ه فـي تصنيع الصابون،  الحِ أو أحدُ أمْ
بصورةٍ  الغسيل  ومساحيق  والشامبو، 
ة  أساسيَّة. كمـا قـد تُضـاف تلك املـادَّ
وغـريها  األحذيـة  نَـعْـل  إلـى  أيضـاً 
كاإلطارات،  املطَّاطيَّة؛  املُنتَجات  من 

وغريها. 
وسؤايل: هبذه الطريقة ال يكاد خيلو 
يْت  فزَ ة؛  املادَّ تلك  مالمسة  من  طعامٌ 
بالستيكيَّة،  زجاجةٍ  فـي  مثـالً  الطعام 
مـن  وغـريها  ـلُّ  واخلَ املـاء،  وكذلك 
موادِّ  وأغلبُ  س؟  نْجُ تَ فهل  املائعات؛ 
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السوبر ماركت، واأللبان تُغلَّف وتُعبَّأ 
الـة املالبس  فـي بالستيـك، بـل وغسَّ
طبعاً  وهـو   ، بالستيكيٌّ جزءٌ  بداخلها 
قبـل  بَـة  طـِ رَ وهـي  املالبـس  يالمـس 
جفافها  وقبل  الة،  الغسَّ من  إخراجها 
س؟ بل املالبس نفسها  متاماً؛ فهل تتَنَجَّ
وتقريبـاً  تـات،  وسْ والسُّ األزرار،  فـي 
بالستيك،  جزء  فيه  حولنا  يشءٍ  لُّ  كُ
أو مطَّـاط، حـتَّى أزرار الكـمبـيوتـر، 
مجيعاً،  هبا  ونصيلِّ  وغريها.  واملحمول 
غالبيَّة  فإنَّ  اإلسالميَّة  بالدنا  يف  وحتى 
تلك املنتجات؛ كالكمبيوتر واملحمول 
دةٌ  ستورَ االت، بل واملالبـس، مُ والغسَّ
العِلْم  مع  ؟  احللُّ فام  البـالد.  تلك  من 
البالستيكيَّة  واملوادِّ  العبوات  تلك  أنَّ 
الغالب  فإنَّ  باملاء،  إصابتها  مع  حتَّى 
أثراً  ترتك  وال  تُؤثِّر،  ال  ا  أهنَّ الظنِّ  عىل 
فَظ  ماديا عىل ما تالمسه، وال عىل ما حيُ

فيها، وال ينتقل أيُّ جزءٍ منها إليه. 
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل رسـول اهللا وعلــى آلـه وصحبه، 
ا بعد: أمَّ

فقد جـاء فــي (املوسوعة العربيَّـة 
العامليَّة)، وصفهم حلمض األستياريك 
 ، يِّـمٌ ، قَ ويٌّ ضْ ، عُ نيٌّ هْ ضٌ دُ ــمْ بأنَّه: حِ
ن كثريٍ من  عديم اللَّـون، ويتوفَّر يف دُهْ
ى أيضاً  احليوانات، والنباتات. ويُسـمَّ

مْض األستياري.  احلِ
هني جتاريا  يتمُّ حتضري احلمـض الدُّ
بمعاجلة الشـحوم احليوانيَّة باملاء فــي 
 . ، وضغطٍ عــالٍ درجة حرارةٍ عاليــةٍ
ويمكن استخالصــه أيضـاً بمعاجلـة 
يوت النباتيَّة -بام فــي ذلك زيــت  الزُّ

طْن- باهليدروجني.  حبَّة القُ
لْيني  هني يف تَ ل احلمض الدُّ يُسـتعمَ
ــع، وأدوات  مْ املطَّــاط، وصناعة الشَّ

ينَة، والصابـون.  الزِّ
هني مادَّة جامدةٌ ناعمةٌ  احلمض الدُّ
س، تذوب عند درجة حرارة 70°م  املَلْمَ
ـبَّع، ويوجد يف شْ نـيٌّ مُ وهو محـض دُهْ

ـبَّعة، وصيغته  هون املُشْ  الكثري مـن الدُّ
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 .CH3(CH2)16COOH :الكيميائية هي
انتهى.

ـض  مْ لَم أنَّ هـذا احلِ عْ كِرَ يُ ــا ذُ فممَّ
 هني يتمُّ احلصــول عليه بإحــد الدُّ

طريقتني:
األُولَــى: استخـالصـه بمعـاجلـة 
يوت النباتيَّة، وهذه ال إشكال فــي  الزُّ

جوازها.
بمعـاجلـة  استخـالصـه  والثانيـة: 
حــوم احليوانيَّة، وقـد تكـون هذه  الشُّ
 ، ةً سَ ، وقــد تكون نَجِ ـحوم طاهرةُ الشُّ
ولكن معاجلتها باملـاء يف درجة حرارةٍ 
، وضغطٍ عاٍل، كافٍ يف استحالة  عاليةٍ
النجـاسـة بـهـذه احلــرارة العـاليـة، 

والضغط العايل.
ٍ إلـى  نيْ ل عَ االستحالــة (وهي حتوُّ
ٍ أخر خمالفةٍ لــها فـي احلقيقة)؛  نيْ عَ
حوم واألدْهان إىل يشء  فتسـتحيلُ الشُّ
ة اسـم  آخر غريمها، فال تأخذ هذه املادَّ
حـوم واألدهـان، وال تـكـتسـب  الشُّ
ر  اجح أنَّ االستحالة تُطَهِّ صفتهام. والرَّ

النجاسات، وهو اختيار شيخ اإلسالم
ابن تيمية.

يِّم -رحـمه اهللا- فـي  وقال ابن القَ
(إعـالم املوقِّعني): «ومـن املمتنع بقاء 
اخلبيــث وقـد زال اسمــه ووصفـه، 
ـم تابعٌ لالسـم، والوصف دائرٌ  واحلُكْ
معـه وجـوداً وعـدمــاً، فالنصـوص 
م، وحلم  املتناولـة لتحريم املَيْتَــة، والدَّ
روع،  ــر ال يتنـاول الزُّ اخلنزير، واخلَمْ
اب،  مــاد واملِلْـح، والرتُّ والثِّـامر، والرَّ
، ال لفظـاً وال معنًى، وال نصا،  لَّ واخلـَ

». انتهى. وال قياساً
نا فــي يشءٍ أهو طاهرٌ  كْ ـكَ وإذا شَ
؟ فاألصـل الطهـارة. ونَظَراً  ـسٌ أم نَجِ
 بمثـل تلك املُنتَجـات  مـوم البَلْوَ لعُ
البالستيكيَّــة، واملُنـظِّـفـات، فالقـول 
ه؛ ملا فيه من  بجــواز استعامهلا هو املُتَّجِ

ج عىل الناس. واهللا أعلم. فْع احلَرَ رَ
[فتاو الشبكة اإلسالمية (رقم ٢٤٥٣٢٩)]
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َوِليِّ  َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسَالِميِّ الدُّ
ِبَشْأِن االْسِتَحاَلِة 

االستحالةُ فـي االصطـالح ) ٨٩٧
ـة  سَ ة النَّجِ : تغيُّـرُ حقيقـة املـادَّ الفقهيِّ
يْنِها إلـى  م تناوهلا، وانقالب عَ أو املُحرَّ
االسـم  فـي  عنهـا  خمتلفة   أُخر ة  مادَّ
فـات، ويُعربَّ عنهـا  واخلصائص والصِّ
بشأهنا:  الشائع  لْميِّ  العِ املصطلح  فـي 
؛ مثل حتويل  لٍ لُّ تفاعلٍ كيميائيٍّ كامِ كُ
الزيوت والشحـوم -علـى اختـالف 
ة  مصادرها- إلـى صابون، وحتلُّل املادَّ
حيصل  وكام  املختلفـة،  ناهتا  مكوِّ إلـى 
إليـه  ـد  صْ بالقَ الكيميـائـيُّ  التفـاعـل 
يَّـة حيصل أيضاً  نـِّ يَّة الفَ لْمِ بالوسائل العِ
بصورةٍ غري منظورةٍ فـي الصور التـي 
أوردهـا الفقهـاء علـى سبيـل املثـال؛ 
كـان  إذا  ا  أمَّ واإلحـراق.  كالتخليـل، 
يعترب  فال  جزئيا  الكيميائـيُّ  التفاعـل 
ةً  سَ ة نَجِ ، وإن كانت املادَّ ذلك استحالةً
فتبقى عىل حاهلا وال جيوز استخدامها.

[موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
(القرار رقم ٢١٠)  (٦/٢٢)]

  

بِّيَِّة  َتْوِصَيُة النَّْدَوِة الِفْقِهيَِّة الطِّ
الثَّاِمَنِة ِبَشْأِن االْسِتَحاَلِة

تـعـنـي) ٨٩٨ التـي  االستحـالـة 
ها  ٍ أُخر تُغايرُ نيْ نيْ إىل عَ  انقالبَ العَ
أو  ـة  سَ النَّجِ املوادَّ  ل  وِّ حتُ فاهتا  صِ فـي 
ل املوادَّ  وِّ رة، وحتُ ة إىل موادَّ طاهِ سَ املُتنَجِّ

. ة إىل موادَّ مباحة رشعاً مَ املُحرَّ
وبناءً عىل ذلك:

ن من اسـتحالة  أ - اجليالتني املتكوِّ
تاره:  ه وأَوْ لْدِ ظْم احليوان النَّجِس وجِ عَ

. لُه حاللٌ ، وأَكْ طاهرٌ
ب - الصابــون الذي ينتــج مـن 
م اخلنزير أو امليتة يصري  ـحْ استحالة شَ
ــراً بتـلك االستحـالـة، وجيـوز  طـاهِ

استعامله.
يْتَة  ة مَ حَ عْل إِنْفَ د بفِ قِ ج - اجلُبْن املُنْعَ
، وجيوز  احليـوان املأكول اللَّحـم طاهرٌ
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تناوله.
ــم والكريمـات ومـوادُّ  اهِ د - املَرَ
م  حْ التجميل التي يدخل يف تركيبها شَ
قت  اخلنزير ال جيوز استعامهلا إالَّ إذا حتقَّ
يْنِه.  م وانقالب عَ ـحْ فيها استحالة الشَّ

ة. سَ ق ذلك فهي نَجِ ا إذا مل يتحقَّ أمَّ
[توصيات الندوة الفقهية الطبية للمنظمة 
اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت ١٤١٥ هـ 
/١٩٩٥م]

  

َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن املََوادِّ اِإلَضاِفيَِّة ِفي الِغَذاِء 
ٍم َأْو َنِجٍس  َواِء ِمْن َأْصٍل ُمَحرَّ َوالدَّ

إنَّ املوادَّ اإلضافيَّة يف الغِذاء ) ٨٩٩
مٌ  رَّ حمُ أو  سٌ  نَجِ أصلٌ  هلا  التي  واء  والدَّ
 بإحد رشعاً  مباحةٍ  موادَّ  إىل  تنقلبُ 
الطريقتني: االستحالة أو االستهالك.
ه اذُ تشري الندوة ابتداءً إىل ما سبق اختِّ

من توصيةٍ فــي الفقرة (٨) مـن البند 
: املتَّخـذة يف الندوة الفقهيَّة الطبيَّة  ثانياً

الثامنة بشأن االستحالة. 

ويقصد باالستحالة يف االصطالح 
ـة أو  سَ ة النَّجِ الفقهي: تغريُّ حقيقة املادَّ
يْنها إلــى  م تناوهلا وانقــالب عَ املُحـرَّ
ة أخر مباينــةٍ لـها فـي االسـم  مـادَّ

واخلصائص والصفات.
لْميِّ  ويُعرب عنهـا يف االصطالح العِ
ل  وِّ لُّ تفاعل كيميائيِّ حيُ ا كُ الشـائع بأهنَّ
ل الزيوت  بٍ آخر؛ كتحوُّ ركَّ ة إىل مُ املادَّ
والشـحوم عىل اختالف مصادرها إىل 
ناهتــا  ة إلــى مكوِّ صابون، وحتلُّل املادَّ
هـون  يـوت والدُّ املختلفة؛ كتفكك الزُّ
ليرسيـن، وكام  مــةٍ وغِ وض دَسِ إىل محُ
د  صْ حيصــلُ التفاعــل الكيميائيُّ بالقَ
لْميَّـة الفنيَّة حيصل  إليـه بالوسـائل العِ
أيضاً -بصورة غري منظورة- يف الصور 
التي أوردها الفقهاء عىل سـبيل املثال؛ 

باغة، واإلحراق.  كالتخلُّل، والدِّ
وبناء عىل ذلك:

بــات اإلضافيَّــة ذاتُ املنشـأ  املركَّ
ق  م أو النَّجِس التي تتحقَّ احليواينِّ املُحرَّ
فيهـا االسـتحالة -كام سـبق اإلشـارة 
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إليهـا- تعترب طاهــرةً حـاللَ التناول 
واء. يف الغذاء والدَّ

جـة  املُستخرَ الكيميائيَّـة  بـات  املركَّ
فوح، أو  م املَسْ ؛ كالدَّ ـةٍ سَ من أصولٍ نَجْ
ق فيها  ميـاه املجاري، والتي لــم تتحقَّ
االستحالـة باملصطلح املشار إليـه؛ ال 
واء؛  جيوز استخدامها فـي الغـذاء والدَّ

مثل:
م  - األغذيــة التي يُضاف إليها الدَّ
م،  بالدَّ ة  شـوَّ املَحْ كالنقانـق  ـفوح؛  املَسْ
ماة (البودينغ األسود)،  والعَصائد املُدْ
األطفال  وأغذية  ـى،  مَ املُدْ واهلامربجر 
م،  م، وعجائن الدَّ املحتويـة علــى الدَّ
م، ونحوها، تعترب طعاماً  واحلَساء بالدَّ
م  ل؛ الحتوائها عىل الدَّ م األَكْ رَّ ساً حمُ نَجِ
ق به االستحالة. فوح الذي مل تتحقَّ املَسْ

[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة 
للمنظمة االسالمية للعلوم الطبية بالدار 
البيضاء ١٤١٨هـ /١٩٩٧]

* وانظـر: فتو رقـم (٩٩٣، ٩٩٩، 
 ،١٠٥٠  ،١٠٢٠  ،١٠٠١  ،١٠٠٠

(١٠٥٩
  

َوِليِّ  َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسَالِميِّ الدُّ
ِبَشْأِن االْسِتْهَالِك ِفي املَوادِّ اِإلَضاِفيَِّة 

َواِء ِفي الِغَذاِء َوالدَّ

انْغِامرُ ) ٩٠٠ هـو  االستهالك:  إنَّ 
صفـات  معـه  تـزول   ٍ نيْ عَ فـي   ٍ نيْ عَ
مورة، وال يمكن  نيْ املَغْ وخصائص العَ
متييزها بوجهٍ من الوجوه املختلفة. مع 
عليها  املتَّفق  واملعايري  القواعد  مراعاة 
لِّ ما سبق. بني أهل االختصاص، يف كُ

[موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
(القرار رقم ٢١٠) (٦/٢٢)]

  

َمِة  َتْوِصياُت النَّْدَوِة التَّاِسَعِة ِلْلُمَنظَّ
اِإلْسَالِميَِّة ِبَشْأِن االْسِتْهَالِك

بامـتزاج ) ٩٠١ يكون  االستهالكُ 
ة أخر طاهرةٍ  ةٍ بامدَّ سَ مة أو نَجِ رَّ ةٍ حمُ مادَّ
صفة  عنهـا  ـب  هِ ذْ يُ ا  ممـَّ  ، غالبةٍ حاللٍ 
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زالـت  إذا  رشعاً،  ـة  مَ واحلُرْ النَّجاسـة 
من  املغلـوب  ط  املُخالـِ ذلك  صفـات 
يصري  حيث  ائحة،  والرَّ ن  واللَّوْ م  الطَّعْ
ستَهلَكاً بالغالـب، ويكون املغلـوب مُ

م للغالب؛ ومثال ذلك:  احلُكْ
ل  بات اإلضافيَّة التي يُستعمَ - املركَّ
يَّـةٌ قليلةٌ  حول كمِّ من حملولـها فـي الكُ
نات  واء؛ كاملُلوِّ جدا فــي الغذاء والـدَّ
لَبات ومُضـادَّات  واحلافظات واملُستَحْ

الزنخ. 
ــرتول  يـسْ ـولـِ - اللِّـيـسـتــني والكُ
ةٍ بـدون  سَ جان مــن أصولٍ نَجِ رَ تخْ املُسْ
؛ جيـوز استخدامهام فـي الغذاء  استحالةٍ
ةً يف  سـتهلَكَ واء بمقادير قليلةٍ جدا مُ والدَّ

ر. املُخالِط الغالِب احلالل الطَّاهِ
ــة  - األنـزيـمـــات الـخـنـزيـريَّ
املنشأ؛ كالبِبْسني وسائر اخلامئر اهلاضمة 
هيدةٍ  يَّـات زَ ونحوها، املسـتخدمة بكمِّ

واء الغالِب.  ةٍ يف الغذاء والدَّ ستهلَكَ مُ
[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة 

للمنظمة االسالمية للعلوم الطبية بالدار البيضاء 
١٤١٨هـ / ١٩٩٧]

* وانظر: فتو رقم (٢٦٦)
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قائمة احملتويات

٣ .................................................... الباب الثالث: الفتاو يف الذكاة
٥ ............................................................. الفصل األول: الذبائح
٥ ................................................... بح ورشوطه: أوالً: ضوابط يف الذَّ
٥ ..................................................... يِّ عِ ْ بْح الرشَّ ةٌ يف الذَّ عَ سَّ وَ  مُ تْوَ فَ
٨ ............................................... ة دَ تَورَ وم املُسْ اتُه يف اللُّحُ اعَ رَ نْبَغِي مُ ا يَ مَ
٩ ................................................................. عاً ْ بْح رشَ ةُ الذَّ يقَ طَرِ
ة........................................... ١٣ دَ تَورَ ن املُسْ اجِ وَ الطُّيُور والدَّ وم وَ لُ اللُّحُ أَكْ
٢١ ................................................................. ائِحِ بَ لِّ الذَّ وطُ حِ ُ رشُ
ريِ املُسلِمِني.............................................. ٢٢ ةُ غَ بيحَ ةُ وذَ دَ تَورَ ومُ املُسْ اللُّحُ
٢٤ ................................................... ر النَّحْ بْح وَ ةُ يف الذَّ وعَ ُ ةُ املَرشْ فَ الصِّ
٢٧ ............................................................. حيحِ بْح الصَّ وطُ الذَّ ُ رشُ
٢٨ .......................................................... اةِ كَ هُ يف الذَّ اتُ اعَ رَ نْبَغِي مُ ا يَ مَ
٢٩ .................................................................... يَّةُ عِ ْ كِيَةُ الرشَّ التَّذْ
٢٩ ...................................................................... اةِ كَ وطُ الذَّ ُ رشُ
٣٠ .......................................................... هِ يدِ رِ ونَ قَطْعِ وَ ِ دُ بْحُ الطَّريْ ذَ
٣١ ...................... يثَةِ هِ احلَدِ رِ وَ صُ هِ وَ اعِ بْحِ بِأَنْوَ أْنِ الذَّ يِّ بِشَ المِ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ

واقِ  اجِ يف األَسْ جَ الدَّ امِ وَ ُومِ األَنْعَ يِّ يف حلُ عِ ْ مِ الرشَّ نِ احلُكْ ويبِّ عَ لِسِ األُورُ رارُ املَجْ قَ
٣٤ ................................................................ يَّةِ  وبِّ مِ األُورُ املَطَاعِ وَ
٣٤ ................................................................ ةِ بِيحَ يةُ عىل الذَّ مِ التَّسْ
٣٥ .............................................................. يةِ  حِ يةُ عىل األُضْ مِ التَّسْ
٣٦ .................................................. بِيَّةِ رَ ةِ العَ ةِ بِاللُّغَ بِيحَ ىلَ الذَّ يَةُ عَ مِ التَّسْ
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٣٦ ........................................................... كاة يَةُ يف الذَّ مِ ةُ والتَّسْ النِّيــَّ
٣٧ .................................................. يلٍ جِ ةِ تَسْ ةِ آلَ طَ اسِ يَةِ بِوَ مِ ارُ التَّسْ رَ تَكْ
٣٧ ........................................ بْح اكِينَةِ الذَّ يلِ مَ غِ نْدَ تَشْ ةً عِ دَ احِ ةً وَ رَّ يَةُ مَ مِ التَّسْ
٤٠ ...................................... ابِحِ بِها دونَ الذَّ نْ صاحِ يَةِ مِ حِ يَةُ عىل األُضْ مِ التَّسْ
٤١ ......................................................... ةِ بِيحَ ىلَ الذَّ يَةِ عَ مِ يانُ التَّسْ نِسْ
٤٥ ............................................... يَةِ حِ بْحِ األُضْ نْدَ ذَ داً عِ مْ يَةِ عَ مِ كُ التَّسْ رْ تَ
بْح.............................................. ٤٥ » عند الذَّ مِ فُالنٍ بِسْ مِ اهللاِ وَ : «بِسْ لُ وْ قَ
٤٦ .......................................... ارِ اهلَاءِ ونَ إِظْهَ بْحِ دُ نْدَ الذَّ مِ اهللاِ» عِ لُ «بِسْ وْ قَ
٤٦ ...................................... ةِ بِيحَ يةِ للذَّ مِ دِ التَّسْ ونَ قَصْ بْحِ دُ نْدَ الذَّ يَةُ عِ مِ التَّسْ
٤٦ ............................................................... يحِ  مِ املَسِ يَةُ بِاسْ مِ التَّسْ
٤٧ ........ كِيَةِ  نْدَ التَّذْ يَةِ عِ مِ أنِ التَّسْ يِّ بِشَ المِ سْ َرِ اإلِ متَ ةِ املُؤْ يِّ ملُِنَظَّمَ المِ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
ـي.................................................................... ٤٧ وطُ املُـذكِّ رشُ
٤٧ .................................................. ةٍ ارَ ِ طَهَ ريْ ىلَ غَ انَ عَ ا كَ لِم إِذَ بْحُ املُسْ ذَ
٤٧ ............................................. هِ ريِ كِ وغَ لِمِ للنُّسُ ةَ املُسْ بِيحَ ِّ ذَ بْحُ الكِتايبِ ذَ
بْح................................................ ٤٩ آخرُ بِنِيَّةِ الذَّ بْح وَ لِمٍ بالذَّ سْ كِيلُ مُ تَوْ
٥٠ ......................................... ةٍ الَّ نيٍ كَ كِّ اةٍ بسِ كِيَةِ شَ ىلَ تَذْ ِ عَ نيْ صَ خْ اقُبُ شَ عَ تَ
٥٠ ...................................................................... ةِ  أَ ـةُ املَـرْ بِيحَ ذَ
٥٣ ................................................................. ةِ احلَائِضِ أَ كِيَةُ املَرْ تَذْ
٥٣ ............................................................... بِيِّ ةِ  والصَّ أَ ةُ املَرْ بِيحَ ذَ
٥٤ ..................................................................... لَـفِ ةُ األَقْ بيحَ ذَ
٥٤ .................................................. صِ لَفِ أو األَبْرَ ةُ املَرأةِ أو األَقْ بيحَ ذَ
٥٥ ..................................................................... ـمِ ـةُ األَبْكَ بِيحَ ذَ
٥٥ ....................................................................... ةُ اجلُنُبِ بِيحَ ذَ
٥٥ ................................................... ا هَ ابِحُ لَمُ ذَ عْ ةٍ ال يُ بُوحَ ذْ ةٍ مَ رَ قَ لُ بَ أَكْ
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٥٥ ................ يثَةِ  هِ احلَدِ رِ وَ هِ وصُ بْحِ بأَنْواعِ أْنِ الذَّ نْدِ بشَ يِّ باهلِ المِ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
٥٦ ............................................... بْحِ احلَيْوانِ نْدَ ذَ ة عِ رَّ تَقِ ةُ احلَياةِ املُسْ مَ الَ عَ
٥٧ ....................................... كَ فيها حياةٌ رِ ا املوتُ وقد أُدْ كيةُ هبيمةٍ أصاهبَ تَذْ
٥٩ ............................... ةٌ رَّ ستقِ ياةٌ مُ تْ وفيها حَ بِحَ هتا وذُ وَ شْ بُع حِ جَ السَّ رَ شاةٌ أَخْ
٥٩ ................................................................ هُ اتُ كَ نْ ذَ تَيَقَّ ْ تُ ا ملَ لُ مَ أَكْ
٦٠ .................................................................... لُ احلَيْـوانِ قاتـِ مَ
٦٣ ........................................................ اتِلِ وذِ املَقَ نْفُ اةِ يف مَ كَ لُ الذَّ مَ عَ
٦٥ .................................................... يَاتِهِ نْ حَ وسِ مِ انِ املَيْؤُ كِيةُ احلَيْوَ تَذْ
٦٨ ....................................... تِ ىلَ املَوْ فَ عَ ارَ ي شَ يضِ الذِ كِيةُ احلَيوانِ املَرِ تَذْ
٦٩ ................................. ضِ بَبِ املَرَ تُ بِسَ يْهِ املَوْ لَ َافُ عَ ي خيُ انِ الَّذِ كِيَةُ احلَيْوَ تَذْ
٦٩ ........................................ ضِ  بَبِ املَرَ ا بِسَ لُهَ ادُ أَكْ رَ تِي ال يُ اةِ الَّ كِيَةُ الشَّ تَذْ
٧٠ ................................................ يَاةِ هُ لِلحَ دُ قْ قَ فُ قَّ َ ي حتَ انِ الَّذِ بْحُ احلَيْوَ ذَ
٧٠ ................................................. اةِ كَ َلِّ الذَّ دَ قَطْعِ حمَ عْ ةِ بَ يمَ روبُ البَهِ هُ
٧١ ........................................ اجِ دَ دَ قَطْعِ األوْ عْ ا بَ هَ قِيَامُ ةِ وَ بِيحَ طِرابُ الذَّ اضْ
ك............................................... ٧١ رَّ تَحَ ْ تَ ملَ ةُ وَ بِيحَ نَ الذَّ ثِريٍ مِ مٍ كَ وج دَ رُ خُ
٧٢ .................................................... ا واهتِ ة وأَخَ قوذَ كاة يف املَوْ لُ الذَّ مَ عَ
٧٦ ............................................. ياةٌ  تْ فيها حَ كَ رِ بُعِ إذا أُدْ ةِ السَّ كيةُ أَكِيلَ تَذْ
٧٨ ........................................... قِها يف املاءِ رَ غَ دَ تْ بَعْ كَ رِ ةِ إِذَ أُدْ يمَ كِيَةُ البَهِ تَذْ
٧٩ ................................ عِها ثمَّ ماتت فيه تْ يف موضِ بِحَ تْ يف ماءٍ فذُ قَعَ هبيمةٌ وَ
٧٩ ................................................................. شِ رْ ةِ الكَ وبَ ثْقُ لُ مَ أَكْ
٨٠ .......................................................... ينُهُ ارِ صَ تْ مَ طَّعَ قَ رٍ تَ وْ بْحُ ثَ ذَ
٨٠ ........................................................ انِ َ ةِ املُرصْ وقَ ْرُ ةٍ خمَ كِيَةُ نَطِيحَ تَذْ
٨١ ...................................... ا هبُّ ذُ تَهُ أو يَ طَعُ فِشَّ قْ اءٌ يَ يبُه دَ رِ الذي يُصِ كِيةُ البَقَ تَذْ
اة احلامل................................................................... ٨٢ ذبح الشَّ
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٨٣ ......................................................................... كاةُ اجلَننيِ ذَ
٨٣ ............................................ ةِ نَ البَهيمَ ه مِ جَ بعضُ رَ بْحُ اجلَننيِ الذي خَ ذَ
٨٤ .................................. ا كاهتِ هِ بسبب ذَ نْ بَطْنِ أُمِّ يِّتاً مِ جَ مَ رَ ذكاةُ اجلَننيِ إذا خَ
٨٤ ............................ ْلِهِ امِ محَ بْلَ متَ ها وقَ بْحِ هِ قبل ذَ نْ أُمِّ قَ مِ لَ طِ الذي انْزَ قْ لُ السِّ أَكْ
٨٥ ............................................................. هِ وجِ رُ بْلَ خُ بْحُ اجلَنِنيِ قَ ذَ
٨٥ ............................................................. ةِ انَ رَ كْ ةِ السَّ يمَ كِيَةُ البَهِ تَذْ
ها......................... ٨٦ بَحِ ذْ ْتِ مَ نْ حتَ ها مِ بْحُ ا أو ذَ اهنِ رَ ابِ جِ ذَ دَ انْجِ عْ ةِ بَ بِيحَ بْحُ الذَّ ذَ
٨٦ .............................................................. ا اهَ فَ نْ قَ ةِ مِ بيحَ بْحُ الذَّ ذَ
٨٦ ............................................................... ـا فَ نَ القَ ِحَ مِ ا ذبُ لُ مَ أَكْ
بْح........................................................... ٨٧ نْدَ الذَّ رَ عِ ْ يُ قٍ ملَ رْ قَطْعُ عِ
ةِ احلُلْقوم............................................................... ٨٧ طوعَ قْ كاةُ مَ ذَ
٨٧ .................................................. هِ يء أو بَعضِ بَقاءُ املَرِ قَطْعُ احلُلْقوم وَ
ة................................... ٨٨ مَ لْصَ مُ املُغَ كْ ني وحُ دَجَ فِ احلُلْقوم معَ الوَ قَطْعُ نِصْ
٨٨ ......................................................... ني دَجَ دِ الوَ ةِ أَحَ طوعَ قْ لُ مَ أَكْ
٨٩ ......................... ام بعد قَطْعِ احلُلْقوم هُ ني وقَطْعُ دَجَ تِ الوَ نْ حتَ نيِ مِ كِّ إِدْخالُ السِّ
٨٩ .......................................................... كِيَةِ ه يف التَّذْ طُ قَطْعُ َ رتَ ما يُشْ
٩٠ .............................................................. كِيةِ يء يف التَّذْ قَطْعُ املَرِ
٩٠ ............................................... ها سِ هوق نَفْ بْلَ زُ بيحةِ قَ نَ الذَّ ما قُطِعَ مِ
٩٠ ......................................................................... كِيَةِ ـةُ التَّذْ آلَ
٩٠ .................................................... ودِ ذوفِ البَارُ قْ مَ رِ وَ كِيَةُ بِاحلَجَ التَّذْ
٩٣ .............................................................. اةِ كَ ـةِ الذَّ اتُ آلَ فَ واصَ  مُ
٩٤ ................................................. رِ نِّ والظُّفْ بْح بِالسِّ نِ الذَّ ي عَ ةُ النَّهْ لَّ عِ
٩٥ .......................................................... ـنِّ ريْ السِّ ظْمِ غَ كِيَةُ بالعَ التَّذْ
٩٥ ................................................. ةٍ ظْمٍ حلاجَ رٍ أو عَ جَ ودٍ أو حَ بْحُ بعُ الذَّ
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٩٥ ....................................................... أْسِ بِحَ بالفَ يوانٍ ذُ نْ حَ لُ مِ األَكْ
بْح........... ٩٦ ةِ الذَّ بَتِها عىل آلَ قَ رارُ رَ ، أو إِمْ كِيَةِ َلِّ التَّذْ ةً واحدةً يف حمَ بَ ْ ةِ رضَ بيحَ بُ الذَّ ْ رضَ
٩٧ .............................................................. سٍ َّ لٍ مُرضَ نْجَ بْحُ بمِ الذَّ
٩٧ ............................................... لَ فَ طِهِ ألَسْ غْ مَ بِضَ طَعُ اللَّحْ قْ بْح بِام يَ الذَّ
٩٨ ..................................................... بْحِ ةِ اآللِيَّةِ يف الذَّ رَ فْ امُ الشَّ دَ تِخْ اسْ
٩٨ .................................... يْدرولِيكِيٍّ ٍّ هَ ينِ دِ عْ وقٍ مَ نْدُ ةِ صُ طَ اسِ ارِ بِوَ قَ بْحُ األَبْ ذَ
٩٩ .................................................................... اءِ بَ رَ هْ بْحُ بالكَ الذَّ
١٠١ ................................................ وه هِ بِبَنْج ونَحْ بْحِ بْلَ ذَ يرُ احلَيْوانِ قَ ْدِ ختَ
١٠٣ ............................................................ هِ بْحِ بْلَ ذَ قُ احلَيْوانِ قَ عْ صَ
١١٦ .............. ائِحِ  بَ أْنِ الذَّ ةَ بِشَ دَّ يِّ بجِ مِ الَ َرِ اإلسْ متَ ةِ املُؤْ يِّ ملُنَظَّمَ مِ الَ هِ اإلسْ قْ ع الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١١٧ ................ يثَةِ  هِ احلَدِ رِ وَ صُ هِ وَ اعِ بْحِ بِأَنْوَ أْنِ الذَّ نْدِ بِشَ يِّ باهلِ مِ الَ هِ اإلسْ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١١٧ ...................................... ةِ بانْفلَونْزا الطُّيورِ ابَ نَ اإلصَ ةٍ تَقِي مِ بْحُ بِطَريقَ الذَّ
١٢٠ ................................................................... ةٍ آلِيَّةٍ يقَ بْحُ بِطَرِ الذَّ
١٢٢ ..................... ا ينِهَ ْزِ ختَ ا وَ هَ ريِ ْضِ حتَ ا وَ ادِهَ دَ إِعْ لِ وَ ةِ احلَالَ يَ ذِ تَاجِ األَغْ ياتٌ يفِ إنْ تَوصِ
١٢٣ .......................................... سِ دَّ تِ بِاملُسَ ىلَ املَوْ فِ عَ ِ انِ املُرشْ كِيَةُ احلَيوَ تَذْ
١٢٣ .............. ائِح  بَ أْنِ الذَّ ةَ بِشَ دَّ يِّ بجِ المِ َرِ اإلسْ متَ ةِ املُؤْ يِّ ملُنَظَّمَ مِ الَ هِ اإلسْ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١٢٤ .......... انِيكِيَّةِ  تِ املِيكَ امِ اآلالَ دَ تِخْ بْحِ بِاسْ أْنِ الذَّ نْدِ بِشَ يِّ بِاهلِ مِ الَ هِ اإلسْ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١٢٦ .............................................................. بَةِ قَ بْحِ يف الرَّ عُ الذَّ ضِ وْ مَ
١٢٦ .............................................................. بْحِ نْدَ الذَّ ةِ عِ زَ قَطْعُ اجلَوْ
١٢٦ ............................................... بَةِ قَ ةُ بالرَّ زَ تِ اجلَوْ كَ رِ ا تُ ةِ إِذَ بِيحَ لُ الذَّ أَكْ
١٢٧ ................................................................... ةُ مَ لْصَ ةُ املُغَ بيحَ الذَّ
ا ...................................................... ١٣٢ هَ ومُ لْقُ طَعْ حُ قْ ْ يُ ةُ التي ملَ بِيحَ الذَّ
ها.............................................................. ١٣٣ ةُ إذا أُبِنيَ رأسُ بيحَ الذَّ
١٣٤ ............................................ ةً َ بَارشَ كِيَةِ مُ دَ التَّذْ عْ كِيِّ بَ وْ اعِ الشَّ قَطْعُ النُّخَ
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١٣٥ .................................................. كِيَةِ دَ التَّذْ عْ كِيِّ بَ وْ اع الشَّ الُ النُّخَ اتِّصَ
دَج............................ ١٣٦ لَ قَطْعَ بعضِ احلُلْقوم والوَ مِ كْ هُ قبلَ أنْ يُ دَ ابِحِ يَ عُ الذَّ فْ رَ
: ذبائح أهل الكتاب............................................................ ١٤٠ ثانياً
١٦٤ ................................ يَّةٍ مِ الَ ِ إسْ ريْ ةِ يف بِالدٍ غَ وبَ ُ املَرضْ ةِ وَ وقَ عُ ومِ املَصْ لُ اللُّحُ أَكْ
بْح................................................ ١٦٧ بْلَ الذَّ أْسِ احلَيْوانِ قَ ىلَ رَ بُ عَ ْ الرضَّ
١٦٩ ................................................. جِ نَ اخلَارِ ةُ مِ دَ رَ تَوْ بَةُ املُسْ ومُ املُعلَّ اللُّحُ
١٧٧ .................................... ةٍ سلِمَ ولٍ غري مُ لُ اللُّحومِ املُعلَّبة املُستَوردة من دُ أَكْ
١٧٩ ...................................... انِيِّنيَ يَ ادْ القَ ائِيِّنيَ وَ البَهَ ودِ وَ اليَهُ  وَ ارَ امُ النَّصَ طَعَ
لِم ................................................................... ١٨٠ ِ املُسْ ريْ ةُ غَ بِيحَ ذَ
١٨١ ................................. بْحِ ةِ الذَّ يقَ ابِحِ وطَرِ ةِ الذَّ انَ ةِ دِيَ رفَ عْ ونَ مَ ومِ دُ اءُ اللُّحُ رشِ
١٨٤ ..................................... مْ هِ بائِحِ مِ ذَ كْ ىلَ حُ ياناتِ يف أمريكا عَ دِ الدِّ دُّ رُ تَعَ أَثَ
١٨٤ .................................................... يَّةٍ المِ ِ إسْ ريْ دٍ غَ ومِ يف بِالَ لُ اللُّحُ أَكْ
١٨٤ .......................................... يٍّ المِ زٍ إِسْ كَ رْ افِ مَ َ ونَ إِرشْ بائِحِ دُ ادُ الذَّ تِريَ اسْ
١٨٥ ...................................... يٍّ المِ بْحٍ إِسْ ةِ ذَ ادَ هَ ةً بِشَ وبَ حُ صْ ومِ مَ ادُ اللُّحُ تِريَ اسْ
١٨٨ ........................................... جِ ةِ يفِ اخلَارِ بُوحَ ةِ املَذْ دَ رَ تَوْ ومِ املُسْ لُ اللُّحُ أَكْ
٢٠٠ ................................................ مْ هِ سِ ةِ عىل أَنْفُ مَّ لُ الذِّ هُ أَهْ مُ ِرِّ لُ ما حيُ أَكْ
٢٠١ .............. ائِحِ  بَ أْنِ الذَّ ة بشَ دَّ يِّ بجِ المِ َرِ اإلسْ متَ ةِ املُؤْ يِّ ملُنَظَّمَ مِ الَ هِ اإلسْ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ

ةِ يف  وضَ رُ اجِ املَعْ جَ الدَّ امِ وَ ُوم األَنْعَ يِّ يف حلُ عِ ْ م الرشَّ نِ احلُكْ ِّ عَ ويبِّ لِسِ األُورُ ارُ املَجْ رَ قَ
٢٠١ ........................................................ يَّةِ وبِّ مِ األُورُ املَطَاعِ اقِ وَ وَ األَسْ
٢٠٢ ...................................................... : ذبائح غري أهل الكتاب: ثالثاً
دِّ ........................................................................ ٢٠٢ ةُ املُرتَ بيحَ ذَ
٢٠٢ ....................................... ٌّ اينِ َ رُ نَرصْ اآلخَ ٌّ وَ ُويسِ هِ جمَ يْ وَ دُ أَبَ المٍ أَحَ ةُ غُ بِيحَ ذَ
٢٠٣ ..................................................................... ُِّ ويسِ ةُ املَجُ بِيحَ ذَ
٢٠٣ ................................................................... ارِ فَّ امِ الكُ لُ طَعَ أَكْ
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٢٠٤ ........................................................... ينَ دِ املُلْحِ نِيِّنيَ وَ ثَ ائِحُ الوَ بَ ذَ
٢٠٨ ................................................ نِيَّةٍ ثَ لٍ وَ وَ نْ دُ ةِ مِ دَ رَ ومِ املُستَوْ لُ اللُّحُ أَكْ
٢٠٩ ................................................................. الةِ كِ الصَّ ارِ ةُ تَ بِيحَ ذَ
٢٠٩ .................................... يْها لَ مَ اهللاِ عَ رَ اسْ كَ ا ذَ ِ اهللاِ إِذَ ريْ تَغِيثُ بِغَ سْ نْ يَ ائِحُ مَ بَ ذَ
ِم............................................. ٢١٢ تَغِيثُ هبِ سْ يَ واتَ وَ و األَمْ عُ دْ نْ يَ ةُ مَ بِيحَ ذَ
بْح........................................................... ٢١٣ نَن الذَّ : آدابُ وسُ رابعاً
٢١٣ ........................................................ انِ انُ إِىلَ احلَيْوَ سَ حْ اإلِ فْق وَ الرِّ
٢١٩ ............................................................ هِ بْحِ بْلَ ذَ لِيقُ احلَيْوانِ قَ عْ تَ
٢٢٠ ................................................. بْحِ نْدَ الذَّ ه ُعِ اؤُ انِ أو إيذَ يبُ احلَيْوَ ذِ تَعْ
ها........................................................ ٢٢٢ سِ وقِ نَفْ هُ بْلَ زُ اةِ قَ لْخُ الشَّ سَ
٢٢٢ .......................................................... بْحِ َلِّ الذَّ لْخ ِحمَ دَ سَ عْ بْحُ بَ الذَّ
٢٢٣ ........................................................ بْحِ نْدَ الذَّ بَةِ احلَيْوانِ عِ قَ ُ رَ رسْ كَ
يُها........................................................... ٢٢٥ مْ رَ ةِ وَ يضَ اةِ املَرِ بْحُ الشَّ ذَ
٢٢٥ ......................................................... هِ بْحِ بْلَ ذَ ائِرِ قَ يشِ الطَّ تْفُ رِ نَ
٢٢٦ .................................................... هِ وِ نَحْ ودٍ وَ دِ بِعُ دِّ ادِ املُتَعَ ْلِيلُ اجلَرَ ختَ
٢٢٧ ........................................................... بْحِ نْدَ الذَّ ةِ عِ بْلَ بَالُ القِ تِقْ اسْ
٢٣٠ .................................................. نِ مَ ا األَيْ نْبِهَ ىلَ جَ ةِ عَ بيحَ اعُ الذَّ جَ إضْ
٢٣١ ................................................................. َ بْحُ باليَدِ اليُرسْ الذَّ
٢٣٢ ................................................................. قات: : متفرِّ خامساً
٢٣٢ ............................................................ ةِ يقَ قِ بْحِ العَ نْدَ ذَ الُ عِ قَ ا يُ مَ
٢٣٢ ........................................................... وسِ رُ لِ العَ جْ ىلَ رِ بْحُ عَ الذَّ
٢٣٣ ...................................................... هُ ظِيامً لَ صٍ تَعْ خْ ومِ شَ دُ بْح لقُ الذَّ
٢٣٣ ...................................................................... ِ اهللاِ ريْ بْحُ لغَ الذَّ
الئِمِ أو املَطَاعِم........................................ ٢٣٥ بْحِ يف الوَ ةِ الذَّ نْ طَريقَ دُ مِ التَّأَكُّ
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٢٣٥ ...................................................................... قِ ارِ ةُ السَّ بِيحَ ذَ
٢٣٦ ............................................................... الفصل الثاين: الصيد
٢٣٦ ................................................................. ـاممِ األَبْراجِ يْدُ حَ صَ
٢٣٧ ............................................................. رُ يبَ آخَ يْدٍ فأُصِ دُ صَ قَصْ
٢٣٨ .............................................................. تِهِ يَ ؤْ ونَ رُ ِ دُ يْدُ الطَّريْ صَ
٢٣٨ .......................................... ةِ ورَ ُ هِ للرضَّ يْدِ نْدَ صَ لِهِ عِ يرِ ألَكْ نْزِ اةِ اخلِ كَ نِيَّةُ ذَ
٢٣٩ ............................................................... اباً تِسَ ةً واكْ فَ رْ يدُ حِ الصَّ
٢٤٠ ............................................................ يْدِ يَةِ يفِ الصَّ يَانُ التَّسمِ نِسْ
٢٤١ ....................................................... يْدِ نْدَ الصَّ ا عِ دً مْ يةِ عَ مِ كُ التَّسْ رْ تَ
٢٤٢ .................................................. ائِدِ ِ الصَّ ريْ نْ غَ يْدِ مِ ىلَ الصَّ يَةُ عَ مِ التَّسْ
٢٤٢ ............................................... قِيَّةِ ةِ يفِ البُنْدُ قَ لْ الِ الطَّ نْدَ إِدْخَ يَةُ عِ مِ التَّسْ
٢٤٢ ............................... ا هَ وِ نَحْ ورِ وَ قُ الصُّ بِ وَ يْدِ بِالكِالَ نْدَ الصَّ يَةِ عِ مِ قْتُ التَّسْ وَ
٢٤٢ .............................................................. ريِ البَالِغِ بِيِّ غُ يْدُ الصَّ صَ
٢٤٣ .................................................................. لِ الكِتَابِ يْدُ أَهْ صَ
٢٤٨ ................................................................. وسِِ لْبِ املَجُ يْدُ كَ صَ
٢٤٨ ..................................................................... رِ افـِ يْــدُ الكَ صَ
٢٤٩ ............................................................. ةِ يَّ اتِ النَّارِ يْدُ بِالطَّلْقَ الصَّ
٢٥٦ ................................................................... بَّـاطَـةِ يْدُ بِالنـَّ الصَّ
٢٥٧ .................................................................... اضِ رَ يدُ باملِعْ الصَّ
٢٥٨ ............................................................ ةِ يَّ يدِ ةِ احلَدِ يَدَ يْدُ بِاملَصْ الصَّ
٢٥٨ ............................................ ا يْهَ لَ مِ اهللاِ عَ رُ اسْ ذِكْ يْدِ وَ لِ الصَّ نَاجِ عُ مَ ضْ وَ
ا............................................................... ٢٥٩ صَ العَ ودِ وَ يْدُ بالعُ الصَّ
٢٥٩ ........................................................ ا صَ العَ ا وَ يْدُ الطُّيورِ بِاحلَصَ صَ
٢٦٠ ................................................................. لَّمِ ةُ احلَيوانِ املُعَ فَ صِ
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٢٦٠ .......................................................... ةً لَّمَ عَ حِ مُ ارِ نِ اجلَوَ وْ نَى كَ عْ مَ
٢٦١ ................................... يْدِ انَاتِ يفِ الصَّ نَ احلَيْوَ ا مِ هَ ِ ريْ غَ بِ وَ امُ الكِالَ دَ تِخْ اسْ
٢٦٢ ......................................... عُ يفِ املَاءِ قَ تَ قِيَّةِ وَ ادُ بِالبُنْدُ تِي تُصَ يُورِ الَّ لُ الطُّ أَكْ
٢٦٤ ........................................................................ يْدِ كِيةُ الصَّ تَذْ
٢٦٤ .............................................................. تُ بَاالَ تَلَتِ احلِ لُ ما قَ أَكْ
٢٦٤ .......................................... دٌ َدَّ ا حمُ ةٍ فِيهَ بَكَ قُوعِ يف شَ دَ الوُ عْ يْدِ بَ تُ الصَّ وْ مَ
٢٦٤ ...................................................... ِ نيْ مَ هْ يدِ يف اهلَواءِ بسَ ةُ الصَّ إِصابَ
٢٦٥ ........................................... يْدِ لَّمٍ يف الصَّ عَ ِ مُ ريْ غَ لَّمٍ وَ عَ يْوانٍ مُ اكُ حَ َ رتِ اشْ
٢٦٥ ................................................... هُ َ ريْ هُ غَ عَ دُ مَ يَجِ بَهُ فَ لْ لُ كَ سِ رْ لُ يُ جُ الرَّ
٢٦٥ ................................................ يْدِ  نَ الصَّ طُوعِ مِ وِ املَقْ ضْ نَ العُ لُ مِ األَكْ
٢٦٦ ........................................................... يدِ نَ الصَّ لَ مِ لْبُ إذا أَكَ الكَ
٢٦٧ .............................. بَحَ ابَ املَذْ ا أَصَ لْبِ إِذَ يْدِ الكَ صَ مِ وَ هْ يْدِ السَّ قُ بنيَ صَ رْ الفَ
٢٦٨ .............................................................. لْبُ هً الكَ ادَ َّا صَ لُ ممِ األَكْ
٢٦٩ ....................................................... يْدِ تَلُ بِالصَّ قْ تِي تُ لُ الطُّيورِ الَّ أَكْ
٢٦٩ ................................................ بِ رَّ رِ املُدَ قْ يْدِ أو الصَّ لْبِ الصَّ ةُ كَ يسَ رِ فَ
٢٦٩ .................................................................. ـيا يْدِ حَ اكُ الصَّ رَ إِدْ
٢٧٠ ................................................. وتَ  مُ تَّى يَ يْدِ حَ اةِ الصَّ كَ يطُ يف ذَ رِ التَّفْ
٢٧٠ ..................................................... يَاةٌ فِيهِ حَ كَ وَ رِ ا أُدْ يْدِ إِذَ كِيَةُ الصَّ تَذْ
٢٧١ .............................................. لِ دِ األَكْ ِ قَصْ ريْ ةِ بِغَ رَ اجِ يُورِ املُهَ يْدُ الطُّ صَ
٢٧١ .................................................. ةِ انَ احلَضَ رِ وَ مِ التَّكاثُ اسِ وَ يْدُ يف مَ الصَّ
٢٧٢ ................................................................. يْدِ افُ يفِ الصَّ َ اإلِرسْ
٢٧٢ ..................................................... صيد احليوانات املفرتسة للمتعة
٢٧٣ .......................................................... دِ انِنيِ البَلَ وَ فَ قَ الَ يْدُ خِ الصَّ
٢٧٥ ...................................................... الفصل الثالث: العقر والنحر 
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٢٧٥ ........................................................................ قْر : العَ الً أوَّ
بْح................................... ٢٧٥ عِ الذَّ وضِ ها يف مَ بْحِ ىلَ ذَ رْ عَ دِ قْ ْ يَ ا ملَ يَةِ إِذَ اةُ املَاشِ كَ ذَ
٢٧٦ ......................................... رِ ا فوقَ اآلخَ مهُ دُ ا يف بِئْرٍ أَحَ عَ قَ نِ وَ يْ نُ بَعِريَ طَعْ
٢٧٧ ....................... يْهِ لَ ورٍ عَ دُ قْ َ مَ ريْ ارَ غَ صَ تَنَعَ وَ ا امْ يْهِ إِذَ لَ ورِ عَ دُ يُ احلَـيْوانِ املَـــقْ مْ رَ
٢٧٧ ................................................ ها رُ ها ونَحْ بْحُ رَ ذَ ذَّ ةِ إذا تَعَ يمَ رُ البَهِ قْ عَ
٢٧٧ ............................ بَهُ نَ تْ ذَ يِه بآلةٍ قَطَعَ مْ هِ يف بئرٍ ورَ قوعِ لٍ ماتَ بعدَ وُ ـمَ أكلُ جَ
٢٧٨ ....................................................................... ر: : النَّحْ ثانياً
٢٧٨ ....................................................... امِ ةِ األَنْعَ ِيمَ بْحُ يف هبَ رُ والذَّ النَّحْ
٢٧٩ ................................... رِ لِّ النَّحْ حَ الً بِمَ هْ عَ جَ ابـِ ةِ أَصَ بعَ بَّةِ بأَرْ قَ اللَّ رُ فَوْ النَّحْ
ر.................................................... ٢٨٠ ني يف النَّحْ دَجَ قَطْعُ احلُلْقوم والوَ
الباب الرابع: الفتاو يف اآلنية...................................................... ٢٨١
٢٨٣ ......................................................... ة: ضَّ ب والفِ هَ أوالً: آنية الذَّ
٢٨٣ ...................................................... ةِ ضَّ الفِ بِ وَ هَ اينِ الذَّ لُ أَوَ امَ تِعْ اسْ
٢٨٤ .............................................. ةِ ضَّ الفِ بِ وَ هَ لِيَّةِ بِالذَّ لُ اآلنِيَةِ املَطْ امَ تِعْ اسْ
٢٨٦ ................................................ بِ هَ ةِ بالذَّ حَ احِ املُلَوَّ دَ نَ األَقْ بُ مِ ْ الرشُّ
٢٨٦ .................................. َا  بَّبٍ هبِ ضَ طٍ مُ شْ ة أو مِ نْ فِضَّ دٍ أو إِناءٍ مِ وَ رْ استعاملُ مِ
٢٩٤ .............................................. ةِ ضَّ بِ أو الفِ هَ نَ الذَّ اءِ مِ نَ أْسٍ لإلِ َاذُ رَ اختِّ
ةِ ............................................................. ٢٩٥ ضَّ رِ آنِيَةِ الفِ عْ لُ قَ امَ تِعْ اسْ
٢٩٥ ..................................................... بٍ هَ طُّ ذَ َا خَ ابٍ هبِ وَ بُ يف أَكْ ْ الرشُّ
٢٩٦ .................... ةِ ضَّ الفِ ب وَ هَ نَ الذَّ ةِ مِ نُوعَ يَّةِ املَصْ حِّ اتِ الصِّ وَ األَدَ اينِ وَ لُ األَوَ امَ تِعْ اسْ
: آنية أهل الكتاب:............................................................. ٢٩٨ ثانياً
٢٩٨ ........................................................... ومِ دِ الرُّ ورِ بِالَ دُ بْخُ يف قُ الطَّ
٢٩٨ .......................................... رَ  ا اخلَمْ بُ فِيهَ َ لِمِ التِي يَرشْ لُ آنِيَةِ املُسْ امَ تِعْ اسْ
٢٩٩ ................................ يرِ نْزِ ْمِ اخلِ يزِ حلَ هِ ْ مُ يفِ جتَ دَ تَخْ تِي تُسْ اتِ الَّ وَ امُ األَدَ دَ تِخْ اسْ
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: آنية غري أهل الكتاب:......................................................... ٣٠١ ثالثاً
٣٠١ ............................................................ كِنيَ ِ ورِ املُرشْ دُ بْخُ يف قُ الطَّ
٣٠١ ............................................................ وسِ ورِ املَجُ دُ نْ قُ لُ مِ األَكْ
٣٠١ ................................................................ ارِ فَّ اينِ الكُ لُ أَوَ امَ تِعْ اسْ
٣٠٥ ....................................... الباب اخلامس: الفتاو يف الطهارة والنجاسة
٣٠٧ .................................................................... أوالً: النجاسة: 
٣٠٧ ................................ ةِ املَاءِ اسَ امِ  بِنَجَ ا الطَّعَ ايَ قَ بَ الِبِ وَ الطَّحَ اثِيمِ وَ ةُ اجلَرَ قَ الَ عَ
٣٠٧ ...................................................... ةِ يفِ املِيَاهِ ريَ ةِ اليَسِ اسَ قُوعُ النَّجَ وُ
٣٠٧ ...................................................... سِ يفِ املَاءِ رِ أو النَّجِ قُوعُ الطَّاهِ وُ
٣١٥ .................................................. رٌ طَاهِ سٌ وَ عَ فِيهِ نَجِ قَ وَ ثِريٍ اءٍ كَ ُ مَ ريُّ تَغَ
٣١٥ ................................................... يٍّ مِ ريِ آدَ يٍّ أو غَ مِ يِّتٍ آدَ ُ املَاءِ بِمَ ريُّ تَغَ
٣١٦ .................................................. يٍّ ِ رشَ بِيدٍ حَ ِ بِمُ ريِّ لُ املَــاءِ املُتَغَ امَ تِعْ اسْ
٣١٧ .................................................. ةٌ اسَ تْهُ نَجَ طَ الَ ا خَ ِ إِذَ تَنيْ لَّ ونَ القُ املَاءُ دُ
٣١٨ ............................... ةٌ اسَ تْهُ نَجَ طَ الَ ا خَ ورُ  إِذَ سُ بِهِ املَاءُ الطَّهُ نْجُ ي يَ ارُ الذِ دَ املِقْ
٣١٨ .............................................................. ِ املَاءِ ريْ ةِ بِغَ إزالةُ النَّجاسَ
٣٢٢ ............................................................... ودَ ارِ ثَمُ اءِ آبَ لُ مَ امَ تِعْ اسْ
٣٢٤ .............................................................. رةِ املَيِّتَةِ البَقَ اةِ وَ بَنُ الشَّ لَ
٣٢٤ ................................ ةِ اسَ نَةُ بِالنَّجَ خَّ انُ املُسَ رَ األَفْ ةِ وَ اسَ يُّ بِالنَّجَ وِ ارُ املَشْ خَّ الفَ
٣٢٨ ................................................. ةِ واملَيْتَةِ رَ ذِ نِ بِالعَ خَّ ارِ املُدَ خَّ ريُ الفَ تَطْهِ
٣٢٨ ........................................................ سٍ قُودٍ نَجِ بِخَ بوَ الطَّعامُ إذا طُ
٣٣١ ......................................................... سِ نِ النَّجِ هْ بَاحُ بِالدُّ تِصْ االسْ
٣٣١ .................................. ةِ ناعَ ةِ  الصِّ ورَ ارِ لرضَ خَّ نيِ إِىلَ طِنيِ الفَ جِ ْ ةُ الرسِّ افَ إِضَ
٣٣٢ ............................................................... قِ عُ البَيْضِ يفِ املَرَ ضْ وَ
؟...................................... ٣٣٢ ةً سَ ةً أو نَجِ رَ تْ هل تُكونُ طَاهِ جَ رَ ةُ إذا خَ البَيْضَ
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٣٣٢ ....................................... ةٍ قَ رَ ةٍ  يف مَ اجَ نَ دَجَ ةٍ مِ جَ طِبَةٍ خارِ ةٍ رَ يْضَ قُوعُ بَ وُ
٣٣٣ ............................................. اجِ جَ ثٍ بأَذَ الدَّ لَوَّ ْمريُ طَعامٍ ببَيْضٍ مُ ختَ
٣٣٣ ........................................ بابِ ه عىل الذُّ يْشُ ِ الذي عَ قُ اخلُطَّافِ والطَّريْ رْ ذَ
٣٣٤ ........................................................................ اشِ لُ اخلُفَّ بَوْ
٣٣٤ ...................................................................... اشِ ثُ اخلُفَّ وْ رَ
٣٣٤ ..................................................... امِ ةِ يف الطَّعَ ريَ ةِ اليَسِ اسَ أْثِريُ النَّجَ تَ
٣٣٤ ...................................... نِهِ قِّ بَطْ بْلَ شَ لَيانِ قَ الَ الغَ اجِ يف املَاءِ حَ جَ اءُ الدَّ قَ إِلْ
ها؟.......................................... ٣٣٥ سُ نَجِّ نِ هل يُ اخِ اخِ يف املاءِ السَّ رَ عُ الفِ ضْ وَ
٣٣٦ ................................................................. نْزيرِ رِ اخلِ عْ زُ بِشَ اخلَرْ
٣٣٦ ...................................................... نْزيرِ  رِ اخلِ عْ روزُ بِشَ بُ املخْ عَ املِكْ
٣٣٦ ........................................................ ؟ سٌ رٌ أو نَجِ لْبُ طاهِ لِ الكَ هَ
٣٤٠ .............................................................. لْبِ كَ يرِ بِالْ َاقُ اخلَنْزِ إِحلْ
٣٤٣ .................................................. يراً نْزِ باً أَوْ خِ لْ سَّ كَ نْ مَ عَ مَ لُ مَ امُ التَّعَ
ا....................................... ٣٤٤ نْهَ ريِ اآلنِيَةِ مِ يَّةُ تَطْهِ يْفِ كَ ا وَ هَ سُّ مَ بِ وَ تِنَاءُ الكِالَ اقْ
٣٤٦ .................................. بُ  ا الكِالَ بُ فِيهَ َ تَرشْ لُ وَ أْكُ بُ يفِ آنِيَةٍ تَ ْ الرشُّ لُ وَ األَكْ
٣٤٦ ............................................................... يْدِ لْبِ الصَّ ةِ كَ ضَّ رُ عَ أَثَ
٣٤٧ ................................................. بْخِ مَ يفِ الطَّ دِ تُخْ اءٍ اسْ ةٍ يفِ مَ أْرَ قُوعُ فَ وُ
٣٤٧ .................................................. هِ فِيهِ رِ عْ طُ شَ َعُّ متَ أْرِ يفِ املَاءِ وَ قُوعُ الفَ وُ
٣٤٨ .......................................................... يِّتٌ أْرٌ مَ عَ فِيهِ فَ قَ ءٍ وَ اخلَبْزُ بِامَ
قيق............................... ٣٤٨ بِّ الدَّ ةُيف جُ أْرَ عِ الذي ماتَتْ فيه الفَ ضِ كُّ يف املوْ الشَّ
٣٤٨ ............................................. يَّةً نْهُ حَ تْ مِ جَ رَ مَّ خَ يتٍ ثُ تْ يفِ زَ قَعَ ةٌ وَ أْرَ فَ
٣٤٩ ........................................................... تُونٍ يْ نِ زَ ْزَ ةٍ يفِ خمَ أْرَ تُ فَ وْ مَ
٣٤٩ .............................................................. ابُونٍ ةِ يفِ صَ أْرَ قُوعُ الفَ وُ
٣٥٠ ............................................... يِّتٌ أْرٌ مَ دَ بِه فَ جِ بْنِ احلَلُّومِ إذا وُ لُ جُ أَكْ
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٣٥١ ........................................................ ئْرانِ رِ الفِ سُ بِبَعْ حُ املُتَنَجِّ مْ القَ
٣٥١ ............................................................. أْرِ يفِ اخلُبْزِ رِ الفَ عْ ودُ بَ جُ وُ
٣٥١ ....................................................... ةِ نْطَ عَ احلِ نَ مَ أْرِ إذا طُحِ رُ الفَ عْ بَ
٣٥٢ ................................... َةِ اجلَ ي املُعَ ارِ يَاهِ املَجَ ةِ مِ ارَ مِ بِطَهَ كْ احلَدُّ املَطْلُوبُ لِلْحُ
٣٥٣ ........................ يِّ حِّ فِ الصِّ ْ يَاهِ الرصَّ ىلَ مِ  عَ ذَّ تَغَ ي يَ رِ النَّبَاتِ الَّذِ نْ ثِامَ لُ مِ األَكْ
٣٥٦ ............................................. ةِ  َ ربَ ايضِ املَقْ اكِهِ يفِ أَرَ وَ ارِ الفَ جَ ةُ أَشْ اعَ رَ  زِ
٣٥٧ .............................................. ةٍ سَ ضٍ نَجِ نْ أَرْ هِ مِ ذِ لِ بعدَ أَخْ لُ البَقْ سْ غَ
٣٥٧ ........................................................... ةِ رَ ذِ نَ العَ ةُ مِ دَ لِّ ةُ املُتَوَ ودَ الدُّ
٣٥٨ ...................................................................... يِّ مِ ةُ اآلدَ يمَ شِ مَ
٣٥٨ ....................................................... كَّى ولِ املُذَ انِ املَأْكُ ةُ احلَيْوَ ارَ رَ  مَ
٣٥٩ ...................................... ي ارِ ءِ املَجَ يَ بِامَ قِ بَاتٍ سُ نْ نَ ى مِ عَ تِي تَرْ نَامُ الَّ األَغْ
٣٥٩ ........................................................ ةُ سَ النَّجِ ةُ وَ رَ انَاتُ الطَّاهِ احلَيْوَ
٣٦٠ ............................................................ لْ كَ ؤْ ي يُ انِ الَّذِ لُ احلَيْوَ بَوْ
٣٦٧ ...................................................... ساً اءً نَجِ بَتْ مَ ِ ا رشَ اةِ إِذَ لُ الشَّ بَوْ
٣٦٧ ................................... ةَ اسَ لَ النَّجَ ا أَكَ لِ إِذَ نَ النَّحْ جِ مِ لِ واخلارِ سَ مُ العَ كْ حُ
٣٦٧ ..................................................... كِ مَ تِي يفِ بَطْنِ السَّ تُ الَّ الَ الفَضَ
٣٦٧ ....................................................................... ـارِ مَ ثُ احلِ وْ رَ
٣٦٨ .............................................................. هُ ْمُ لْ حلَ كَ ؤْ ا الَ يُ ثُ مَ وْ رَ
٣٦٨ .............................................................. مِ ةُ بِالدَّ بُوغَ الثِّيَابُ املَصْ
٣٦٨ ................................................... نَمِ ةُ الغَ ائِحَ َا رَ تْ هبِ لَّقَ عَ ا تَ الثِّيَابُ إِذَ
٣٦٩ ................................ تِ اآللِيَّةِ االَ سَّ ةِ يفِ الغَ سَ شِ املُتَنَجِّ رُ الفُ بِسِ وَ ريُ املَالَ تَطْهِ
٣٧١ ............................................... ابُونِ الصَّ ةِ بِاملَاءِ وَ سَ ريُ الثِّيَابِ النَّجِ تَطْهِ
كِ ...................................................................... ٣٧١ شْ مُ الكَ كْ حُ
٣٧٢ ....................................... لِ الكِتَابِ  امِ أَهْ نْ طَعَ سِ مِ لِ املَائِعِ النَّجِ سْ رُ غَ أَثَ
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٣٧٢ ................................................. ةٌ سَ ا نَجِ ظَنُّ أهنَّ ةِ التي يُ مَ لُ األَطْعِ ناوُ تَ
٣٧٣ ........................................ لٍ سْ ريِ غَ نْ غَ هُ مِ ارِ وطَبْخُ نَ اجلَزَّ مِ مِ اءُ اللَّحْ رشِ
٣٧٣ ............................................. طُه بِالنَّارِ وْ مِ وشَ ةِ بِالدَّ بِيحَ أْسِ الذَّ لَطُّخُ رَ تَ
٣٧٤ ....................................................... سَ نَجَّ ا تَ مِ إِذَ ريِ اللَّحْ يَّةُ تَطْهِ يْفِ كَ
٣٧٥ ....................................................... ةِ سَ ةِ املُتَنَجِّ ريُ احلُبُوبِ اجلَافَّ تَطْهِ
؟......................................................... ٣٧٥ رٌ سٌ أم طاهِ يلِ نَجِ ظْمُ الفِ عَ
٣٧٥ ............................................................. ؟ رٌ سٌ أم طاهِ كُ نَجِ املِسْ
٣٧٦ .............................. سٍ ءٍ نَجِ يُّ بِامَ مُ املَطْفِ اخلَاتَ سِ وَ ونِ بِالنَّجِ جُ رِ املَعْ بْخُ اآلجُ طَ
٣٧٦ ............................... ا قُطِعَ بِهِ مُ مَ كْ سٍ وحُ ءٍ نَجِ يِّ بِامَ قِ نيُ املَسْ كِّ يْفُ أو السِّ السَّ
٣٧٦ .................................................. ةٍ بْتَلَّ ةٍ مُ سَ ةٍ نَجِ قَ رْ وحُ بِخِ سُ التَّنُّورُ املَمْ
٣٧٧ ......................................... مِ أْكولِ اللَّحْ سِ حليوانٍ مَ امُ الطَّعامِ املُتنَجِّ إِطْعَ
ا........................................................ ٣٧٧ لِهَ سْ دَ غَ عْ ةِ بَ اسَ نِ النَّجَ وْ اءُ لَ قَ بَ
٣٧٧ ....................................................................... ر ةُ اخلمْ اسَ نَجَ
٣٧٩ ............................................................. ىلَ الثِّيَابِ ر عَ قُوعُ اخلَمْ وُ
٣٧٩ .................................. رِ ةِ اخلَمْ اسَ ىلَ نَجَ يثَةِ عَ يَائِيَّةِ احلَدِ لِيَّاتِ الكِيمْ مَ أْثِريُ العَ تَ
٣٨٠ ...................................................... رِ نَ اخلَمْ َلَّلَ مِ ا ختَ ةِ مَ ارَ مُ طَهَ كْ حُ
٣٨١ .................................................................. رِ اينِ اخلَمْ ريُ أَوَ تَطْهِ
٣٨٢ ........................................................ رِ بِ املُبَلَّــلِ بِاخلَمْ ريُ الثَّوْ تَطْهِ
٣٨٤ .............................................. ا رُ فِيهَ َلَّل اخلَمْ ا ختَ رِ إِذَ اعُ بِآنِيَةِ اخلَمْ تِفَ االنْ
ا.................................................... ٣٨٤ لِهَ لُّ َ دَ ختَ عْ رِ بَ ريِ اخلَمْ رِ تَطْهِ وَ نْ صُ مِ
ــال................................. ٣٨٧ مَّ خَ راً ثُ ـمْ لَبَ خَ انقَ ريٍ فَ صِ رٍ يفِ عَ ـمْ ةِ خَ قُوعُ قَطْرَ وُ
٣٨٨ .................................................... نَبٍ ريِ عِ صِ عِ املَاءِ يفِ عَ دَ فْ تُ ضِ وْ مَ
٣٨٨ .................................................... ؟ سٌ رٌ أو نَجِ ادِرُ هل هو طاهِ النَّشَ
٣٨٩ ......................................... سٍ يلْ املَنقوعِ بامءٍ نَجِ نَ القِ جاجُ املَصنوعُ مِ الزُّ
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٣٨٩ ................................................................ ـطٍ فْ يبَ بنـِ بٌ أُصِ ثَوْ
٣٨٩ .......................................................... رِ شَّ بِاخلَمْ ا رُ مِ إِذَ لُ اللَّحْ أَكْ
٣٩٠ ....................................................... راً ـمْ يتْ خَ قِ اةِ التي سُ مُ الشَّ حلَ
٣٩٠ ................................................................ راً ـمْ سِ خَ رَ يُ الفَ قْ سَ
٣٩١ ............................................................ رِ نَ باخلَمْ جِ ي عُ اخلُبْزُ الَّذِ
٣٩١ ..................................................... ابُوناً لَ صَ عِ ا جُ سُ إذَ يتُ النَّجِ الزَّ
٣٩٢ ...................................................... ابِّ وَ ا بِالدَّ هَ ِ ريْ ةِ وغَ نْطَ نُ احلِ طَحْ
٣٩٢ ......................................... ةُ اسَ النَّجَ ةُ وَ ارَ يْثُ الطَّهَ نْ حَ ـانِ مِ خَّ مُ الدُّ كْ حُ
٣٩٣ ....................................................... كِ ِ املُرشْ افِرِ وَ ةِ الكَ اسَ ةُ نَجَ يقَ قِ حَ
٣٩٤ ........................................................................ : الدم:  ثانياً
٣٩٤ ................................................................. وحِ فُ مِ املَسْ يَّةُ الدَّ اهِ مَ
٣٩٥ ....................... : ﴿  ىف يف  ىق يق اك ... ﴾ اىلَ عَ لِ اهللاِ تَ وْ ريُ قَ سِ فْ تَ
٣٩٦ ................................................ مْ تُهُ لَّ أَدَ مِ وَ ةِ الدَّ اسَ ءِ يفِ نَجَ لَامَ الُ العُ وَ أَقْ
٤٠٤ .......................................... ةُ فِيهِ الَ الصَّ ثِريٍ وَ لِيلٍ أَوْ كَ مٍ قَ بِ بِدَ ةُ الثَّوْ ابَ إِصَ
٤٠٧ ............................................. بْحِ دَ الذَّ عْ اجِ بَ جَ وقِ البَاقِي يفِ الدَّ رُ مُ العُ دَ
٤٠٧ ........................................ مِ ةِ يف اللَّحْ قيقَ روقِ الدَّ نَ العُ مٍ يَسريٍ مِ يانُ دَ رَ جَ
٤٠٨ ............................................ ا هَ لْخِ نْدَ سَ ةِ عِ بِيحَ نَ الذَّ جُ مِ ْرُ ي خيَ مُ الَّذِ الدَّ
٤٠٨ .................................................. لِ سْ بْلَ الغَ الِ قَ الطِّحَ بِدِ وَ ةُ الكَ ارَ طَهَ
٤٠٨ ....................................................... ةِ بِيحَ لْبِ الذَّ نُ يفِ قَ تَقَ مُ املُحْ الدَّ
٤٠٩ ............................................. ةُ اسَ النَّجَ ةُ وَ ارَ يْثُ الطَّهَ نْ حَ كِ مِ مَ مُ السَّ دَ
٤١٠ ......................................................................... غِ زَ مُ الــوَ دَ
٤١٠ ............................................................ انِ نْسَ نَ اإلِ جُ مِ مُ اخلَارِ الدَّ
٤١٢ ......................................................... رَ انٍ إِىلَ آخَ نْ إِنْسَ مِ مِ لُ الدَّ نَقْ
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٤٩٠

٤١٢ ............................. مِ ا الدَّ مَ زْ أْنِ بالَ ةِ بِشَ عَ بِّيَّةِ التَّاسِ يَّةِ الطَّ هِ قْ ةِ الفِ وَ يَاتُ النَّدْ صِ تَوْ
: اجللــود:..................................................................... ٤١٣ ثالثاً
٤١٣ .................................................... انَاتِ لُودِ احلَيْوَ امِ جُ دَ تِخْ ابِطُ اسْ ضَ
٤١٤ ......................................... يرِ نْزِ دِ اخلِ لْ نْ جِ ةُ مِ نُوعَ ةُ املَصْ يَّ لْدِ اتُ اجلِ املُنْتَجَ
٤١٤ ......................................................... يرِ واملَيْتَةِ نْزِ دِ اخلِ لْ اعُ بِجِ تِفَ االنْ
٤١٥ .................................................. يرِ نْزِ دِ اخلِ لْ نْ جِ ةُ مِ نُوعَ اطِفُ املَصْ املَعَ
٤١٦ ....................................................... تْ بِغَ ا دُ لُودِ املَيتَةِ إِذَ اعُ بِجُ تِفَ االنْ
٤١٨ ......................................... اغِ بَ د الدِّ امِ بَعْ ةِ األَنْعَ ِيمَ يْتَةِ هبَ لُودِ مَ اعُ بِجُ تِفَ االنْ
ا.......................................................... ٤١٩ بِغَ ا دُ ا إِذَ هَ رُ عْ شَ دُ املَيتَةِ وَ لْ جِ
٤١٩ .............................................. غْ بَ دْ بِغَ أو مل يُ لَمْ هل دُ عْ دُ املَيْتَةِ إذا مل يُ لْ جِ
٤١٩ .............................................................. بَاع لُودِ السِّ اعُ بِجُ تِفَ االنْ
٤٢١ .................................... اغِ بَ دَ الدِّ عْ بَ املَيْتَةِ هُ وَ ْمُ لْ حلَ كَ ؤْ ا الَ يُ لُودِ مَ اعُ بِجُ تِفَ االنْ
٤٢٦ ....... لَبِ ِّ والثَّعْ رِ الربَ نَّوْ سِ ئْبِ وَ الذِّ ابِ وَ نْجَ السِّ نَّورِ وَ السِّ سِ وَ نْدُ القُ سِ وَ دِ النِّمْ لْ اغُ جِ دِبَ
٤٢٦ .......................................... ورِ املَيْتَةِ عُ نْ شُ هِ مِ وِ نَحْ نْجابِ وَ رِ السِّ عْ دِباغُ شَ
٤٤٨ .............................. الَ احلَياةِ دِ حَ لْ ولِهِ يف اجلِ رُ املَأْكولِ املُنْتَتِفُ الطَّالعُ بأُصُ عْ شَ
٤٤٩ ..................................... هِ ِ ريْ يِّ وغَ مِ نَ اآلدَ وصُ مِ صُ لُوقُ أو املَقْ رُ املَحْ عْ الشَّ
ذِ ........................................................................ ٤٤٩ نْفُ كُ القُ وْ شَ
٤٤٩ ................................. اتِ بُوسَ ا يفِ املَلْ لُهَ مِ أَكْ رَّ انَاتِ املُحَ لُودِ احلَيْوَ لُ جُ امَ تِعْ اسْ
٤٥٠ ..................................................................... ةُ باجلُلُودِ ارَ التِّجَ
٤٥٢ ..................................................... : االستحالة واالستهالك:  رابعاً
٤٥٢ ........................................................................ ر ختليل اخلَمْ
٤٥٢ .............................................................. لٍّ رِ إِىلَ خَ ةُ اخلَمْ استحالَ
٤٥٦ .......................................................... ا باملَاءِ يِهَ لْ دَ غَ عْ رِ بَ َلُّلُ اخلَمْ ختَ
٤٥٦ ........................................................ ءِ لَامَ نْدَ العُ ةِ عِ الَ تِحَ ابِطُ االسْ ضَ
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٤٩١

٤٥٨ .................................................. بِ ْ ِ الرشُّ ريْ َةِ لِغَ اجلَ امُ املِيَاهِ املُعَ دَ تِخْ اسْ
٤٥٩ .................................. ا يَتِهَ نْقِ دَ تَ عْ ةِ بَ سَ يِّ النَّجِ حِّ فِ الصِّ ْ يَاهِ الرصَّ امُ مِ دَ تِخْ اسْ
٤٦٠ ....................................................... انَاتِ  يْوَ فاً لِلْحَ لَ مِ عَ نِيعُ الدَّ تَصْ
٤٦٠ ........................................... مِ نَ الدَّ لَصٍ مِ تَخْ سْ ائِيٍّ مُ وَ نْتَجٍ دَ امُ مُ دَ تِخْ اسْ
٤٦١ ................... ــنِ اجِ وَ اءٍ  للدَّ ــذَ غِ ــةِ كَ انَــاتِ النَّافِقَ احلَيْوَ يــرِ وَ نْزِ ْــمِ اخلِ حلَ مِ وَ امُ دَ دَ ــتِخْ اسْ
٤٦٤ ................... ائِيَّةِ ذَ اتِ الغِ نَاعَ اتِ يفِ الصِّ َ نَ احلَرشَ ةِ مِ جَ رَ تَخْ نَاتِ املُسْ امُ املُلَوِّ دَ تِخْ اسْ
٤٦٦ ........................................ ابٍ رَ ِ إِىلَ تُ نيْ سَ بْلِ النَّجِ الزِّ نيِ وَ جِ ْ ةُ الرسِّ الَ تِحَ اسْ
٤٦٦ ...............................................  رَ ةٍ أُخْ ادَّ ةِ إِىلَ مَ اسَ ِ النَّجَ نيْ ةُ عَ الَ تِحَ اسْ
٤٦٧ ............................................................... بَنِ ءِ اللَّ رِ بِامَ لْطُ اخلَمْ خَ
٤٦٧ ............................................. تِيكِيَّةِ سْ ادِّ البالَ وَ عِ لِلْمَ مْ ْضِ الشَّ ةُ محِ افَ إِضَ
٤٧٠ .................................. ةِ  الَ تِحَ أْنِ االسْ ِّ بِشَ يلِ وَ يِّ الدُّ مِ الَ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
٤٧٠ ................................. ةِ الَ تِحَ أْنِ االسْ نَةِ بِشَ بِّيَّةِ الثَّامِ يَّةِ الطِّ هِ قْ ةِ الفِ وَ يَةُ النَّدْ صِ تَوْ
٤٧١ .............. سٍ  مٍ أَوْ نَجِ َرَّ لٍ حمُ نْ أَصْ اءِ مِ وَ الدَّ اءِ وَ ذَ افِيَّةِ يفِ الغِ ضَ ادِّ اإلِ أْنِ املَوَ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
٤٧٢ ................ افِيَّةِ ضَ كِ يفِ املَوادِّ اإلِ الَ تِهْ أْنِ االسْ ِّ بِشَ يلِ وَ يِّ الدُّ مِ الَ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
٤٧٢ ....................... كِ الَ تِهْ أْنِ االسْ يَّةِ بِشَ مِ الَ سْ ةِ اإلِ نَظَّمَ ةِ لِلْمُ عَ ةِ التَّاسِ وَ ياتُ النَّدْ صِ تَوْ
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