
إعداد ومجع وترتيب

وحدة اكحث العليم
بإدارة اإلفتاء

الطبعة األو
١٤٤١ِمْسِب- ٢٠٢٠م

اجلــزء الثالـــث



أهــدافـنا
ونوازل  مسائل  من  للمسلم  يعرض  ما  لكل  الرشعي  احلكم  بيان   *

وقضايا مستجدة.
* نرش الثقافة الفقهية املؤصلة بني أفراد املجتمع.

خمتلف  بتناول  وذلك  املجتمع،  أفراد  بني  الوسطي  املنهج  نرش   *
القضايا اإلسالمية بام يتفق مع روح اإلسالم وسامحته.

* إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم عىل أساس تنوع االجتهاد وتعدد 
اآلراء يف املسائل املختلفة.

لإلجابة  تؤهلهم  متخصصة  فقهية  ثقافة  واخلطباء  األئمة  تثقيف   *
عىل أسئلة اجلمهور واستفساراهتم.

* مشاركة املجتمع مشاركة فقهية يف املناسبات واملواسم، وذلك من 
من  املناسبات  هذه  تتناول  التي  وغريها  املطويات  إصدار  خالل 

الوجهة الرشعية.
* إصدار املطويات يف القضايا التي تطرأ عىل الساحة وهتم املجتمع 

وتشغله وتدعو احلاجة إىل معرفتها وبيان احلكم الرشعي فيها.
وإهداؤهم  إسالمهم  إشهار  حيث  من  اجلدد  باملهتدين  االعتناء   *

الكتب النافعة بلغاهتم.
إدارة اإلفتاء

١٤٤١هـ/٢٠٢٠م

مـوقع اإلدارة
www.islam.gov.kw/eftaa

رقم اإليداع يف 
مكتبة الكويت الوطنية

2409- 2019

الرقم الدويل املعياري
ISBN: 978- 9921- 706- 54- 3

 ١٣٠١١ الصفاة   ١٣ ب:  ص.   - اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   - الكويت  دولـة  للمراسلة: 
فاكس: ٢٢٢٦٢٨٨٨- البريد اإللكتروني: ifta@awqaf.gov.kw - املراسالت باسم/ مدير إدارة اإلفتاء




فـي الفتــاوى 

واُملفــتِّرات رات  اُملخــدِّ





m^3|Õª^Ë=m^áÑ|Äª^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٥

رات:  أوالً: املخدِّ
َراِت ِباُحلَقِن  َتَعاِطي اُملَخدِّ

م من ) ٩٠٢ السؤال: بالطلب املقـدَّ
ن أنَّ له زميلةً بالعمل  السيِّد... املتضمِّ
والديه،  مع  يعيش  لٍ  جُ رَ من  جة  متزوِّ
ة طويلة وتُعطَى  ووالدته مريضة من مدَّ
رة باستمرار؛ مثل (الفاكافني  ناً خمدِّ قَ حُ
قَن  - مورفني)، وهي تتعاطى هذه احلُ
مسلمـني  أطبَّـاء  كشـف  علـى  بنـاء 
ضـرورة  علـى  أجـمعوا  ومسيحيِّـني 

قَن باستمرار. إعطائها هذه احلُ
أم  حاللٌ  هذا  هل  اإلفادة:  ويطلب 
عي يف ذلك. كم الرشَّ ؟ وبيان احلُ حرامٌ

اجلواب: الذي تدلُّ عليه النصوص 
شأنـه  مـن  شـرابٍ  كـلَّ  أنَّ  الرشعيَّـة 
راً  ـمْ خَ يكون  تعاطيه  عند  كار  اإلسْ
ماً لقوله تعالـى: ﴿مف حق مق رَّ حمُ
جك حك خك لك مك جل 
حل خل مل﴾ [املائــدة: 

ـالم: ـالة والسَّ ٩٠]، وقوله عليـه الصَّ
رواه   ( امٌ ـرَ حَ هُ  لِيلُ قَ فَ  ، هُ ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  (مَ

أمحد وابن ماجه والدارقطني.
ا أو تعاطيها عن  هبُ ْ م لذلك رشُ رُ فيَحْ
ن للصحيح واملريض، غري  طريق احلُقَ
للمريض  ص  رخَّ قد  ة  األئمَّ بعض  أنَّ 
به  دواؤه  تعنيَّ  إذا  م  رَّ باملُحَ التَّداوي  يف 
سلِمٍ تقديراً  بقول طبيبٍ أمنيٍ حاذِقٍ مُ
للرضورة؛ ألنَّ املريض إذا توقَّف شفاؤه 
ر، ولو لـم يتعاطاها علـى تعاطي اخلَمْ
هلذه  ا  هبَ َ يَرشْ أنْ  رشعاً  له  ِلُّ  حيَ هللك، 
نفسـه؛  عـن  ـرر  للضَّ دفعاً  الرضورة؛ 
عمالً بقوله تعاىل: ﴿ني ىي يي جئ 
حئ﴾ [البقرة: ١٩٥] ، وهذا إذا تعيَّنت 
دواءً لشفائه ومل يوجد دواءٌ آخر يدفع 
ة تناوهلا  مَ رْ عنه التهلكة غريها؛ ألنَّ حُ
لِّ  حِ ساقطة فـي حالـة االستشفـاء، كَ
ـر واملَيْتَـة للعطشان واجلائع عند  اخلَمْ

الرضورة.
لْمُ والطِّبُّ فـي هـذا  م العِ وقد تقدَّ
مـن  كثـرية  بدائـل  وتوجـد  العصـر، 
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م،  رَّ األدوية التي ال حتتـوي علـى املُحَ
ل بالصناعـة،  أو احتوتـه ولكـن حتـوَّ
وإن  موجودة،  غري  الرضورة  فتكـون 

رُ بقدرها. دَّ قَ وجدت تُ
ملَّـا كـان ذلـك، فـإذا كـان الـدواء 
ر الذي تتعاطاه السيِّدة املسؤول  دِّ املُخَ
عنها ال بديل له من األدوية التي ختلو 
عموماً،  مات  رَّ املُحَ أو  رات  دِّ املُخَ من 
نصـح  قـد  دام  مـا  تتناوله  أن  هلا  جاز 
ه  لْمِ وعِ ينِه  بدِ املوثوق  املسلم  الطبيب 
قـال  فقـد  بديلـه،  وانعـدم  هلـا  بنفعه 

مات: ﴿ مم  رَّ سبحانه يف ختام آية املُحَ
 ،[١٧٣ ىن﴾ [البقــرة:  نن  من  زن  رن 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.  
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٣٥٨١/١٠ -٣٥٨٢)

  

َراِت َوِزَراَعُتها  ِتِعاِطي اُملَخدِّ
َواالتَِّجاُر ِفيَها

تـحـريــم ) ٩٠٣ هــل  السـؤال: 
الرشيعـة  فـي  عليه  متَّفـق  رات  املُخـدِّ

وقع  ما  جـملة  مِن  هو  أو  اإلسالميَّة، 
كـمُ  فيه اخلـالف بني الفقهاء؟ ومـا حُ
رات؟ وهـل لـه عقوبة  متعاطي املُخـدِّ
ر والزانـي  مْ رشعيَّة معيَّنة كشارب اخلَ

والسارق ونحوهم؟
ْعُ  رات فـي اللُّغة مجَ اجلواب: املخدِّ
ة (خ د ر)،  ر مشتقٌّ من مادَّ دِّ ر، واملُخَ َدِّ خمُ
 : ة تدلُّ باالشرتاك عىل معانٍ وهذه املادَّ
رتْ والتَّغطية، ومنه قيل: امرأة  منها: السَّ
رها. ومنهـا:  دْ ستـرتة بخِ رة؛ أي مُ دَّ خمُ
ـل  سَ ـديـدة. ومنهـا: الكَ الظُّـلْمـة الشَّ
يْم  تـور واالسرتخـاء. ومنهـا: الغَ والفُ
ة. (لسان العرب)  واملَطَـر. ومنها: احلَريْ

(٤/ ٢٣٠)، مادة (خ د ر).
ـة وبني  وبـني هـذه املعانـي اللُّغويَّ
رات وأحـوال متعاطيهـا عالقة  املخـدِّ
رات تسرت  ة، وتالزمٌ ظاهر، فاملخدِّ قويَّ
عن  القلب  وحتجب  وتغطِّيه،  ل  قْ العَ
ضوء  يْمُ  الغَ حيجب  كام  واهلداية  النور 
الشمس، وتُفـرتِّ اجلسم وتدعـوه إلـى 



m^3|Õª^Ë=m^áÑ|Äª^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٧

متعاطيها  وتُصيب  واالرختاء،  ل  سَ الكَ
ةٍ يف أمره  ريْ بظُلْمةٍ شديدةٍ يف قلبه، وحَ

وختلُّف عن أقرانه.
رات فـي  وال خيتلف تعريف املخدِّ
فـي  عليه  هي  عامَّ  الفقهي  االصطالح 
فها اإلمام القرافـي فـي  اللُّغة، فقد عرَّ
«الفروق» (١/ ٢١٧، ط. عامل الكتب) 
دون  واحلَواسَّ  ل  قْ العَ يَّب  غَ ا: «ما  بأهنَّ
» اهـ  ورٌ ةٌ أو رسُ وَ بَ ذلك نَشْ حَ أنْ يَصْ

ف. بترصُّ
اهلَيْتَمي  ر  جَ حَ ابنُ  مة  العالَّ فها  وعرَّ
فـي (الزواجـر) (ص: ٣٥٦، ط. دار 
لُّ ما  ا: «كُ الفكر، الطبعة األولـى) بأهنَّ
وفُقـدان  ـل  قْ العَ تغطيـة  عنـه  يتولَّـد 
اإلحساس يف البدن أو فتوره، ويُسبِّب 
بَـدة  رْ والعَ ب  والطَّـرَ ة  ـوَ النَّشْ أضـداد 

ف. يَّة» اهـ بترصُّ ب واحلَمِ والغَضَ
لْمي  رات يف االصطالح العِ واملخدِّ
ةٍ  َ مُستحرضَ أو  خامٍ  ة  مادَّ لُّ  كُ املعارص: 
اختالل  إىل  تناوهلا  يؤدِّي   ، صنَّعةٍ مُ أو 
 ، زيِّ كَ بِيِّ املَرْ صَ فـي وظائف اجلهاز العَ

سة؛  بيط أو التَّنْشيط أو اهلَلْوَ سواء بالتَّهْ
، ويُسبِّب  اسِّ ل واحلَوَ قْ ممَّا يؤثِّر عىل العَ

ان. مَ اإلدْ
ويُـالحظ أنَّ التعـريـف اللُّـغـوي 
يكاد  رات  دِّ خَ للمُ لْمي  والعِ والفقهي 
يكون واحداً، واملعنى اجلامع املشرتك 
رات يتولَّد  بني هذه التعاريف: أنَّ املُخدِّ

سِّ أو فُتور. عنها فُقدانٌ للحِ
رات  املُخدِّ أنَّ  ر  كْ بالذِّ اجلدير  ومن 
حتَّى  مني  املتقدِّ الفقهاء  زمان  ف  رَ تُعْ مل 
يقول  ذلك  ويف  السادسة،  املائة  هناية 
مون  الشيخ ابن تيمية: لـم يتكلَّم املتقدِّ
لُها  ث أَكْ دَ فـي خصوصها؛ ألنَّه إنَّام حَ
ة  من قريب، ولذلك مل يتكلَّم فيها األئمَّ
األربعة، فقد ظهرت فـي آخـر املائـة 
ل املائـة السابعـة حـني  السادسـة وأوَّ
ف.  بترصُّ اهـ.  التَّتـار.  دولـة  ظهـرت 
«السياسة الرشعيَّة»: (ص: ١٠١، ط. 
وزارة الشـؤون اإلسالميَّة واألوقـاف 
ة، سنـة  والدعـوة واإلرشاد بالسعوديَّ

١٤١٨هـ).
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علـى  الرشعيَّـة  ـة  األدلَّ دلَّت  وقد 
رات،   املُخـدِّ وتعاطـي  تنـاول  ـة  مَ رْ حُ

جئ  يي  ىي  ﴿ني  تعالـى:  قوله  منها: 
﴿ يئ  وقولـه:   ،،[١٩٥ [البقرة:  حئ﴾ 
يب  ىب  نب  زبمب  رب 
فـقـد   ،[٢٩ [النسـاء:  زت﴾  رت 
ت اآليتان عىل النهي عن اإلرضار  نصَّ
بالنَّفْـس واإللقـاء هبـا فـي املهـالك، 
واألمـر باملحافظة عليها مـن املخاطر؛ 
من  ل  قْ والعَ النَّفْس  علـى  احلفاظ  فإنَّ 
يَّة اخلمسة فـي اإلسـالم،  لِّ املقاصد الكُ
لُّ  م عىل اإلنسان كُ رَّ ومن أجل ذلك حَ
سه، ومعلوم  ُّ نَفْ له أو يَرضُ قْ بُ عَ ما يُذهِ
رات هالكاً ظاهراً،  أنَّ يف تعاطي املُخدِّ

وإلقاءً بالنَّفْس يف املخاطر.
قاً عىل  علِّ مة ابن عاشور مُ قال العالَّ
اآلية األولـى فـي (التحرير والتنوير- 
للنرش):  التونسيَّة  الدار  ط.   ،٢١٥/٢
وا) فـي سياق النَّهي  لْقُ «ووقوع فعل(تُ
قاءٍ باليد للتَّهلُكة،  يقتيض عموم كلِّ إلْ
 ، دٍ مْ أي: كلِّ تَسبُّبٍ فـي اهلالك عن عَ

يوجد  لـم  ما  ماً  رَّ حمُ عنه  نْهيا  مَ فيكون 
تَضٍ إلزالة ذلك التحريم». اهـ. قْ مُ

اإلمام  رواه  ما   : أيضاً األدلَّة  ومن 
أحـمد فـي (مسنده)، وأبو داود فـي 
ـة ريض اهللا عنها  لَمَ نَنه) عـن أمِّ سَ (سُ
يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ اهللاِ  ولُ  سُ رَ َى  قالت: (هنَ

.( رتِ فْ مُ كِرٍ وَ سْ لِّ مُ نْ كُ مَ عَ لَّ سَ آلِهِ وَ وَ
(معالـم  فـي  اخلطَّابـي  اإلمام  قال 
السنن - ٢٦٧/٤، ط. املطبعة العلميَّة 
بسوريا، الطبعة األولـى): «املُفرت: كلُّ 
ة فـي  ـوَ خْ تـور والرِّ ثُ الفُ ـورِ رشابٍ يُ
وهو  األطراف،  يف  رَ  واخلَدَ األعضاء، 
لئالَّ  بِه  ْ رشُ عن  ِيَ  وهنُ ر،  كْ السُّ مة  مقدِّ

ر». اهـ. كْ يكون ذريعة إىل السُّ
تـحريـم  فـي  نـصٌّ  احلديـث  فهـذا 
ات،  ا من جـملة املفرتِّ رات؛ ألهنَّ املُخدِّ
دَ  رَ والقاعدة عند األصوليِّني: أنَّه (إذا وَ
ىلَ  ، ثمَّ نُصَّ عَ نَنيْ ِ رتَ قْ يْئَنيْ مُ يُ عن شَ النَّهْ
ةٍ أو  مَ رْ مها -من حُ دِ ي عن أَحَ كمِ النَّهْ حُ
 ،( مَ كْ احلُ ذلك  اآلخرُ  طِيَ  أُعْ غريها- 
ويف  والنَّهي،  ر  كْ الذِّ يف  اقرتاهنام  بدليل 
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مقـرونـاً  ـرتِ  املُفْ كِر  ذُ املذكور  احلديث 
كِـر  ر عندنـا حتريم املُسْ كِر، وتقرَّ باملُسْ
نَّة واإلجـامع؛ فيجب أن  بالكتاب والسُّ
ه؛ بقرينة النَّهي عنهام  كمَ رتِ حُ يُعطَى املُفْ
ابن  (حاشية  يُراجـع:  اهـ.   . نَـنيْ ِ رتَ قْ مُ

الشاط عىل الفروق - ٢١٦/١).
ة  ل التامَّ فاالقرتان إن كان بني اجلُمَ
املُستقلَّة، فداللة االقرتان عىل املشاركة 
تلَـفٌ فيهـا،  فـي اخلـرب أو احلـكـم خمُ
ا  أمَّ ضعيفة.  داللة  ا  أهنَّ عىل  واجلمهور 
لـة الناقصـة أو املفـردات  اقرتان اجلُمْ
ة فإنَّه يدلُّ داللة قويَّة عىل  لة التامَّ باجلُمْ

م. االشرتاك يف اخلَربَ واحلُكْ
فـي (البحر  الزركيش  اإلمام  يقول 
املحيط - ١١٠/٨، ط. دار الكتبي): 
مل  بأن  ناقصاً،  املعطوف  كان  إذا  ا  «أمَّ
يذكر فيه اخلرب، فال خالف يف مشاركته 
لألول؛ كقولك: زينب طالق وعمرة؛ 
ألنَّ العطف يوجب املشاركة،... ومثله 

عطف املفردات». اهـ.
أيضـاً  تقتيض  الرشعيَّـة  والقواعـد 

ثبت  حيث  رات؛  املُخدِّ ة  مَ رْ بحُ القول 
حـيسِّ  رضر  فيـه  عليهـا  اإلدمـان  أنَّ 
؛  حرامٌ فهو  ضارا  كان  وما  ومعنوي، 
رواه   ( ارَ َ رضِ الَ  وَ رَ  َ رضَ (الَ  حلديث: 
حه. أمحد، وابن ماجه، واحلاكم وصحَّ
كام أنَّ تعاطيها يتعارض مع مقاصد 
عىل  حمافظتها  فـي  اإلسالميَّة  الرشيعة 
ل والنَّفْـس واملـال التي هـي مـن  قْ العَ

الرضوريَّات اخلمس.
لامء اإلسالم عىل حتريم  وقد نصَّ عُ
عىل اإلمجاع  ل  ونقَ رات،  املخدِّ تعاطي 
فـي  املالكـي  القرافـي  اإلمـام  مة  احلُرْ
احلنبيل  تيمية  ابن  والشيخ  (الفروق)، 
ابن  العالمة  ذكره  كام   ،(الفتاو) يف 
ـر اهليتمـي فـي (الزواجـر - ١/  جَ حَ
ه من جـملة الكبائر. دَّ ٣٥٤)؛ حيث عَ
الرضورة؛  غري  فـي  هذا  أنَّ  خيفى  وال 
يشءٌ  تعنيَّ  إذا  تزول  مة  احلُرْ هذه  فإنَّ 
وذلك  واء،  للدَّ طريقاً  رات  املُخدِّ من 
ن قِبَل الطبيب احلـاذق املوثـوق بـه  مِ
النووي  اإلمام  يقول   ، وأمانةً صاً  ختصُّ
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يف (الروضة -١٠/ ١٧١، ط. املكتب 
ل من غري  قْ اإلسالمي): «وما يُزيل العَ
، ولو احتيج يف  رامٌ األرشبة كالبَنْج: حَ
لِه هل  قْ قَطْع اليد املتآكلة إلـى زوال عَ
: األصحُّ اجلواز، ولو  جيوز ذلك؟ قلتُ
ل لغـرضٍ  قْ احتاج إلـى دواءٍ يُزيل العَ

» اهـ. صحيحٍ جاز تناوله قَطْعاً
رات علـى  مـة املُخدِّ رْ وال تقترص حُ
زراعتها  ذلك  يشمل  بل  فقط،  تناوهلا 
ر  اخلَمْ م  رَّ حَ ملَّا  فالرشع  فيها؛  ار  واالجتِّ
يـة إلـى  لَّ األسباب املؤدِّ م أيضاً كُ رَّ حَ
تداوهلا، فلَعَن بائعها، ومبتاعها، وآكل 
ثمنها، وعارصها، ومعترصها وحاملها، 
واملحمولة إليـه، ويُقـاس علـى ذلك 
رات؛ للجامـع املشـرتك بينهام،  املُخـدِّ
ل. قْ وهو االشرتاك يف مطلق تغييب العَ
فـي  ـر  جَ حَ ابـن  مـة  العالَّ يقـول 
ثبت  إذا   ...» :(٣٥٤/١ (الزواجر - 
رة  ـخـدِّ مُ أو  كِـرة  سْ مُ لَّهـا  كُ هـذه  أنَّ 
لُّ  فكُ ر،  كاخلَمْ وفسق  كبرية  فاستعامهلا 
فـي  يأتـي  شارهبا  وعيد  فـي  جاء  ما 

ل يشءٍ مـن هـذه املذكورات؛  ستعمِ مُ
املقصود  ل  قْ العَ إزالة  فـي  الشرتاكهام 
م عن اهللا  هْ للشارع بقاؤه؛ ألنَّه اآللة للفَ
تعاىل وعن رسوله صلَّـى اهللا عليه وآله 
عـن  اإلنسـان  بـه  واملُتمـيِّز  وسلَّـم، 
احليوان، والوسيلة إىل إيثار الكامالت 
زيلُه  عن النقائص، فكان يف تعاطي ما يُ

ر» اهـ. وعيدُ اخلَمْ
تغييـب  «مطـلـق  قـلـنـا:  وإنَّـام 
رات  املُخدِّ بني  فرقٌ  مَّ  ثَ ألنَّه  ل»؛  قْ العَ
من  رات  املخدِّ فليست  كِرات،  واملُسْ
حه  صحَّ الذي  وهو  كِرات،  املُسْ
يف  القرايف  اإلمام  عليه  ونصَّ  املالكيَّة، 
فـي  احلاج  ابن  واإلمام  (الفروق)، 

(املدخل). 
يقول اإلمام القرايف يف (الفروق - 
١/ ٢١٧): «والفرق بينها أنَّ املتناول 
ا أن تغيب معه احلواسُّ أو  من هذه إمَّ
؛ كالبرص،  ال، فإن غابت معه احلواسُّ
ق،  وْ ، والذَّ والسمع، واللَّمس، والشمِّ
تغب  مل  وإن   ،- املُفرتِ -أي  قِد  املُرْ فهو 
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حيدث  أن  ا  إمَّ خيلو:  فال  احلواسُّ  معه 
عنـد  نَفْس  ةُ  وقـوَّ ورسورٌ  نشـوةٌ  معه 
غالـب املتناول لـه أو ال، فإن حـدث 
د؛  سِ كِر، وإالَّ فهـو املُفْ ذلك فهـو املُسْ
ةٍ  وَ نَشْ مع  ل  قْ للعَ املُغيِّب  هو  كِر  فاملُسْ
د  سِ واملُفْ ر،..  زْ واملـِ ر  مْ كاخلـَ ؛  ورسورٍ
الرسور  عدم  مع  ل  قْ للعَ ش  املشوِّ هو 

ران.(١) اهـ. يْكَ الغالب، كالبَنْج والسَّ
رات،  دُّ متناول املُخدِّ وعليه: فال حيُ
قاً  قِّ رُ بحسب ما يراه القايض حمُ عزَّ بل يُ
للمصلحـة املجتمعيَّـة. واهللا سبحانـه 

وتعاىل أعلم.         
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣٤٥٣)] 

  
َراِت َعَلى اَخلْمِر ِقَياُس اُملَخدِّ

رات التي ) ٩٠٤ السؤال: هل املُخدِّ
ها؟ كمَ ر تُعطَى حُ مْ اكتشفت بعد اخلَ

يـن  اجلواب: مـن املعلـوم مـن الدِّ
بُّه. وقيل:  لُ حَ ة يُؤكَ رضْ (١) السيكران: نبتٌ دائم اخلُ
هو البَنْج. انظر: القاموس املحيط (ص٥٢٤)، 
املعتمد يف األدوية املفردة للرتكامين (ص١٨٢).

ذة من عصري  ر املُتَّخَ بالرضورة أن اخلَمْ
مة ومن أكرب الكبائر، ويكفر  رَّ العِنَب حمُ
والنصوص  ا،  شارهبُ دُّ  وحيُ لُّها،  ستحِ مُ
تعالـى:  قوله  منها:  كثرية،  ذلك  فـي 

مق  حق  مف  خف  حف  ﴿جف 
جل  مك  لك  خك  حك  جك 
مل   خل  ملهل  خل  حل 
خم حم  جم  يل  ىل 
حن  جن   يم  ىم  مم   

يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن 
جي﴾ [املائدة: ٩٠-٩١]، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
وَ  هُ وَ ا  َ هبُ َ يَرشْ نيَ  حِ رَ  مْ اخلَ بُ  َ يَرشْ الَ  (وَ

) رواه البخاري ومسلم. نٌ مِ ؤْ مُ
مة يف حتريمها صيانة كْ لَّة أو احلِ والعِ
م اهللا به اإلنسان وجعله رَّ ل الذي كَ قْ العَ

ـل  قْ ي علـى العَ مناط التكليف، وبالتعدِّ
املنكـرات  فعـل  فـي  ط  التـورُّ أمـكـن 
عليه  ت  نصَّ كام  للشهوات  واالستجابة 
رواه  الـذي  واحلديث  السابقة،  اآليـة 
؛  ـرَ مْ اخلَ بُـوا  تَنـِ حه: (اجْ وصحَّ احلاكم 
)، والذي رواه  ـرٍّ ـلِّ شَ تَـاحُ كُ فْ ا مِ ـَ إِهنَّ فَ
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تَنِبُوا أُمَّ  بَّان فـي صحيحـه: (اجْ ابن حِ
ا محلت علـى القتل  )، وفيه أهنَّ بَائِثِ اخلَ

نى. والزِّ
اإلسالم  م  رَّ حَ خطورهتا  أجل  ومن 
االشرتاك،  من  نوع  بأيِّ  فيها  االشرتاك 
مالك  بن  أنس  حديث  ذلك  يف  وجاء 
اهللاِ  ولُ  سُ رَ نَ  (لَعَ قـال:  عنـه  اهللا  ريض 
ـا،  هَ َ ارصِ عَ  : ةً ـرَ ـشْ عَ ـرِ  ـمْ اخلَ ي  فـِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ـا،  لَـهَ ـامِ حَ ـا، وَ بَـهَ ـارِ شَ ـا، وَ هَ َ تَرصِ عْ مُ وَ
آكِلَ  ا، وَ هَ ائِعَ بَ ا، وَ اقِيَهَ سَ ، وَ ولَةَ إِلَيْهِ مُ املَحْ وَ
) رواه  َ لَهُ رتَ املُشْ ا، وَ يَ لَـهَ ِ رتَ املُشْ ا، وَ نِهَ ثَمَ
ابن ماجه، والرتمـذي -واللفـظ لـه-، 
راوٍ  رواه  أي  غريب؛  حـديث  وقـال: 
واحدٌ فقط. قال احلافظ املنذري: ورواته 

ثقات.
ر  اخلَمْ شاربـي  مـع  اجللوس  حتَّى 
خض  ﴿حض  تعالـى:  قـال  عنه؛  منهيٌّ 
مض حط  مظ جع مع جغ مغ 
جف حف خف مف حق مق  جك حك 
مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك 
هذه  قرأ  وقد   ،،[١٤٠ [النساء:  هلجم﴾ 

اآلية عمر بن عبد العزيز عندما أمر أن 
فقالوا  ْر،  مخَ جملس  يف  كانوا  مجاعة  َدَّ  حيُ
له: إنَّ فالناً مل يرشب ألنَّه صائم، فقال 
ابدءوا به. يقول القرطبيُّ يف تفسري هذه 
لُّ من جلس يف جملس معصيةٍ  اآلية: فكُ
ر  زْ نكِر عليهم، يكون معهم يف الوِ ومل يُ
سواء، فإن مل يقدر علـى النكري عليهم 
فينبغي أن يقوم حتَّى ال يكون من أهل 

هذه اآلية.
لُّ ما اشرتك  مة كُ ر يف احلُرْ ومثل اخلَمْ
ل -أي تغطيته- من  قْ معها يف خمامرة العَ
ة كانت؛ رو البخاري ومسلم  أيَّة مادَّ
عن عمر ريض اهللا عنه أنَّه قال عىل منرب

 ، تْ مَ رِّ دْ حُ رَ قَ مْ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (أَالَ إِنَّ اخلَ
، رِ التَّمْ ، وَ نْ العِنَبِ : مِ ةٍ سَ ـمْ نْ خَ يَ مِ هْ وَ

ـرُ  مْ اخلَ . وَ عِريِ الشَّ ، وَ نْطَةِ احلِ ، وَ لِ العَسَ وَ
.( لَ قْ رَ العَ امَ ا خَ مَ

دون  سكِرٍ  مُ لَّ  كُ م  رَّ حَ ملسو هيلع هللا ىلص  والنبيُّ 
؛ رو البخاري  ةٍ معيَّنةٍ ه عىل مادَّ ِ قَرصْ
أنَّ أبا موسى األشعري ريض اهللا عنه 
ر، فقال:  سأل النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن البِتْع واملِزْ
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ل،  سَ بيذُ العَ )، والبِتْع نَ امٌ رَ كِرٍ حَ سْ (كلُّ مُ
أنَّه مسلم   ورو عري.  الشَّ بيذُ  نَ ر  واملِزْ

نتبذُ مـن  ئل عـن األرشبة التي تُ ملسو هيلع هللا ىلص سُ
لُّ ة والشعري، فأجاب: (كُ رَ ل والذُّ سَ العَ

)، ويدخل  امٌ رَ رٍ حَ ْ لُّ مخَ كُ ، وَ ْرٌ كِرٍ مخَ سْ  مُ
يف ذلك املوادُّ الطبيعيَّة واملُصنَّعة.

كِر ال يُغريِّ  وتغيري اسم املرشوب املُسْ
كِرة،  ة املُسْ ه املادَّ من احلُكم كام ال تُغريِّ
يات ال باألسامء، وقـد  فالعـربة باملُسمَّ
ورد فـي ذلك حديثٌ رواه ابـن ماجه 
بُ نَاسٌ  َ بَّان يف صحيحه: (يَرشْ وابن حِ
ا،  هَ مِ ِ اسْ ريْ َا بِغَ وهنَ مُّ ، يُسَ رَ مْ تِي اخلَ نْ أُمَّ مِ
فِ  ـازِ بِاملَعَ ـمْ  هِ وسِ ءُ رُ ـلَـى  عَ بُ  َ يُـرضْ
ِمُ فُ اهللاُ هبِ ْسِ يْنَاتِ -املُغنِّيات-، خيَ القَ وَ

ةَ  دَ ـرَ القِ مُ  ـنْـهُ مِ اهللاُ  ـلُ  ْعَ جيَ وَ  ، ضَ األَرْ
ـلُّ  )، ويستوي فـي احلكم كُ يـرَ نَازِ اخلَ وَ
 ، بٍ ْ رشُ من  كِر،  سْ للمُ التناول  وسائل 
ن،  قْ خني، أو حَ ، أو تَدْ مٍّ ، أو شَ لٍ أو أَكْ

أو غري ذلك.
فـي  يعرف  مل  كان  وإن  واحلشيش، 
ن  ـرْ القَ حوالـي  إالَّ  اإلسالمي  العالـم 

السادس أو السابع اهلجري عند ظهور 
التاريخ  يف  معروفاً  كان  أنَّه  إالَّ  التَّتار، 
فَه  رَ عَ وملَّا  والغرب،  الرشق  يف  القديم 
املسلمون، وملسوا آثـاره طبَّقـوا عليـه 
كِر،  سْ لَّ مُ م كُ رَّ عموم احلديث الذي حَ
ـة ريض  لَمَ وكذلك عمـوم قـول أمِّ سَ
ـن  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ َى  (هنَ عنها:  اهللا 
داود  أبو  رواه  كام   ،( ٍ رتِّ فَ مُ وَ كِرٍ  سْ مُ لِّ  كُ
ا  وإمَّ بالنصَّ  ا  إمَّ م  رَّ حمُ فهو  ننه.  سُ فـي 
تِه  مَ رْ بالقياس، وقد نقل اإلمجاع عىل حُ
ايف  رَ القَ منهم:  ة؛  األئمَّ من  واحد  غري 
الباحثني  بعض  مجع  وقد  تيمية،  وابن 
ة دِينيَّة  دامى نحو مائة وعرشين مرضَّ القُ
د ابن تيمية  نيَّة يف احلشيش، وهلذا أكَّ وبَدَ
ح  ر، ورصَّ فُ لَّه يكْ تحِ سْ ته وقال: إنَّ مُ مَ رْ حُ
يف كتابه (السياسة الرشعيَّة) بأنَّه أخبث 
ـل  قْ العَ ـد  يُفسِ أنَّه  جهة  من  ر  اخلَمْ من 
ل ختنُّث،  جُ واملـزاج حتَّى يصري يف الرَّ
مه اهللا ورسوله من  رَّ وهو داخلٌ فيام حَ
كِر لفظاً ومعنًى. وابن القيِّم  ر واملُسْ اخلَمْ
ر  اخلَمْ إنَّ  قال:  املعاد)  كتابه (زاد  فـي 
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أو  كان  مائعاً  كِر،  سْ مُ لُّ  كُ معها  يدخل 
. جامداً، عصرياً أو مطبوخاً

أو  كِـرات  املُسْ هـذه  كانـت  وإذا 
ر،  مة كاخلَمْ رَّ ات حمُ رات أو املُفرتِّ املُخدِّ
فـي  عليهـا  املنصوص  عقوبتهـا  فـإنَّ 
األحاديث تشملها أيضاً، وهي عقوبة 
كِر  املُسْ من  والقليل  شديدة،  أُخرويَّة 
رامٌ كام نصَّ عليه احلديث الذي رواه  حَ
الرتمذي:  وقال  داود،  وأبو  النسائي 
ـهُ  لِيلُ قَ فَ  ، هُ ريُ ثـِ كَ رَ  كَ أَسْ ا  (مَ حسن:  إنَّه 
مْ  َاكُ ). وفـي رواية للنسائي: (أَهنْ امٌ رَ حَ
وإسناده   .( هُ ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  مَ لِيلِ  قَ نْ  عَ

صحيح.
كِر -وهـو مسلـمٌ  فمـن رشب املُسْ
كِـر،  سْ مُ بأنَّه  عالـمٌ  خمتارٌ  عاقلٌ  بالغٌ 
 ، وعالـمٌ بتحريمـه- وجب عليه احلـدُّ
كِرَ أم ال، واحلدُّ األدنى فـي  سـواء سَ
دَ أربعني؛ كام رواه مسلم  لَ العقوبة أن جيُ
من فعل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ورو مسلم أيضاً 
بني  الوليدَ  دَ  لَ جَ جعفر  بن  اهللا  عبدَ  أنَّ 
بلـغ  حتَّى  دُّ  عُ يَ وعلـيٌّ  عثامن،  يـدي 

دَ  لَ أربعني، فقال: أمسك، ثمَّ قال: (جَ
 ، بَعِنيَ أَرْ رٍ  بَكْ أَبُو  وَ  ، بَعِنيَ أَرْ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
ا  ذَ هَ وَ نَّةٌ،  سُ لٌّ  كُ وَ  ، نِنيَ امَ ثَ  (١)[ رُ مَ عُ [وَ
)، فإذا رأ اإلمام أن يبلغ  بُّ إِلَـيَّ أَحَ
عن  مسلم  رواه  ملا  فعل؛  ثامنني  باحلدِّ 
 : لعمرَ علـيٌّ  وقال  ثامنني،  جعله  عمر 
 ، ذَ هَ كِرَ  سَ ا  إِذَ وَ  ، كِرَ سَ بَ  ِ رشَ ا  (إِذَ
ي  ِ ـرتَ املُفْ لَـى  عَ وَ  ،َ افـْرتَ   ـذَ هَ ا  إِذَ وَ
)، فأخذ به عمر ومل ينكره أحد.  نُونَ امَ ثَ
فالعقوبة  ذلك،  عىل  الصحابة  واتَّفق 
ف النظر عن اخلالف فـي  ْ رة برصَ مقرَّ
ذلك  علـى  زاد  وما  أربعني  احلدِّ  كون 

فهو تعزير.
ر حتَّى  كْ ذ حال السُّ نفَّ والعقوبة ال تُ
ر، قيل  كْ حيسَّ هبا، ولو نفذت حال السُّ
. (كفاية األخيار  عتَدُّ عتَدُّ هبا، وقيل ال يُ يُ

- ج٢ ص ١١٦).
رشب  ملـن  رة  مقـرَّ احلـدِّ  وعقوبـة 
مـن  غريهـا  تعاطـى  مـن  ـا  أمَّ ر،  اخلَمْ
؛  املائعـات أو اجلوامـد فعقوبتـه احلـدُّ

(١) يف أصل الفتو (عثامن).
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لامء، ومنهم ابن  ر عند بعض العُ كاخلَمْ
تيمية، أو التعزير؛ كام قال آخرون. مع 
ا  و عنه، أمَّ فْ مراعاة أنَّ احلدَّ ال جيوز العَ
التعزير فيجوز، ومع مراعاة اخلالف يف 
أن التعزير يصل إىل احلدِّ أو ال يصل، 
إىل  التعزير  يصل  أن  حنيفة  أبو  وأجاز 
حدِّ القتل، تاركاً حتديده ملا يراه القايض 
أو احلاكم حسب مقتضيات األحوال.  
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة الفتو باألزهر (رقم ١٤)]

  

َراِت َحدٌّ َأو َتْعِزيٌر ُعُقوَبُة َتَعاِطي اُملَخدِّ

السؤال: بالطلب ... املطلوب ) ٩٠٥
إذا  فيام  اإلسالميَّـة  الرشيعـة  رأي  بـه 
كمَ  حُ تأخذ  رة  املُخدِّ اجلواهر  [كانت] 

احلدود أو التعازير؟
رة  املُـخـدِّ اجلـواهـر  إنَّ  اجلـواب: 
تناولـها  مُ  ـرُ حيَ وأمثـالـه)  (احلشيـش 
ـل  قْ ر، وترضُّ بالعَ دِّ باعتبارهـا تُفـرتِّ وختُ
وغريه مـن أعضـاء اجلسـد اإلنسانـي، 

آلثارها  وإنَّام  لذاهتا،  ليست  متُها  رْ فحُ
ورضرها.

املذاهب  فقهاء  جـمهور  اتَّفق  وقد 
ة احلشيش ونحوه،  مَ رْ اإلسالميَّة عىل حُ
واألصل يف هذا التحريم ما رواه أمحد 
ننه) بسند  يف (مسنده) وأبو داود يف (سُ
عنها  اهللا  ريض  سلمة  أمِّ  عن  صحيح 
لِّ  ـنْ كُ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ قالت: (هنَ
لِّ  )؛ وذلك لثبوت رضر كُ ٍ رتِّ فَ مُ كِرٍ وَ سْ مُ

ل. قْ ذلك يف البدن والعَ
 كام اتَّفق اجلمهور عىل أنَّ من أَكَل 
لغري  استعمله  أو  املوادِّ  هذه  من  شيئاً 
ب  ْ دَّ رشُ َدُّ حَ التداوي النافع طبِّـيا ال حيُ
ر متعاطيهـا بالعقاب  ر، وإنَّام يُعـزَّ اخلَمْ
بعض  ذهب  وقد  وألمثاله،  له  الزاجر 
دِّ  الفقهاء إىل أنَّه إذا وصل املُذابُ إىل حَ
ر  بة، وجب توقيع حدِّ اخلَمْ ة املُطْرِ الشدَّ
كشارب  الصفة  هبذه  تعاطاه  من  عىل 
ابن  وتبعه  تيمية  ابن  ذهب  كام  ر،  اخلَمْ
القيِّم من فقهاء مذهب اإلمام أمحد ابن 
متعاطي  علـى  احلدِّ  إقامة  إلـى  حنبل 
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ر، باعتبار  رات كشارب اخلَمْ هذه املُخدِّ
ر،  مْ بثـاً ورضراً مـن اخلـَ ـا أشـدُّ خُ أهنَّ
واستحسـن الشيعـة اإلماميَّـة القـول 
فـي  كِـرات  باملُسْ رات  املُخـدِّ بإحلـاق 
وأفتى  ة،  لْـدَ جَ ثامنـني  احلـدِّ  وجوب 
حنيفة  أيب  اإلمام  مذهب  فقهاء  بعض 

. باحلدِّ أيضاً
م يتَّضح أنَّ هـذا اخلالف  ا تقدَّ وممـَّ
تعترب  رات  املُخدِّ كانت  إذا  فيام  ثار  قد 
متعاطيها  عىل  احلدُّ  يقام  راً  ـمْ خَ بذاهتا 
ر  اخلَمْ قبيل  من  تعترب  ا  أهنَّ أم  مطلقاً، 
وتُورِث  ل  قْ العَ ثبِّط  تُ ا  أهنَّ باعتبار  لَّة،  عِ
الرضر به وباجلسد، شأهنا يف ذلك شأن

. ر أو أشدُّ اخلَمْ
مـن  ـاة  سمَّ مُ احلـدود  كـانت  وملَّـا 
رة  الشـارع، والعقـوبـات عليهـا مقـدَّ
ا بنصٍّ فـي القرآن الكريم،  كذلك، إمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسـول  من  فعـلٍ  أو  بقـولٍ  أو 
تعاطـي  بدخـول  القـول  إيثـار  كان 
لـى  األَوْ هو  التعازيـر  فـي  رات  املُخدِّ
ر  واألحوط يف العقوبة، باعتبار أنَّ اخلَمْ
كِـرة،  تُطلَق عـادةُ علـى األرشبـة املُسْ

رات ضمن  وإذا دخـل تعاطـي املُخـدِّ
املنكرات التي يُعاقَب عليهـا بالتعزير 
الترشيـع هبـا  املنـوط  للسلطـة  كان 
ار  تقننيُ ما تراه من عقوبات عىل االجتِّ
فيها أو تعاطيها تعزيزاً، ومن العقوبات 
باعتبارهـا  اجلَـلْـد  عقوبـة  املرشوعـة 
واهللا  ـر.  جْ والـزَّ دْع  الـرَّ فـي   أجـد

سبحانه وتعاىل أعلم.
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٣٥٩٣/١٠-٣٥٩٤)

  

َتْحِرُمي ُكلِّ ُمْسِكر وُمَفتِّر

نا ) ٩٠٦ سيِّـدُ يقـول  مـا  السؤال: 
نْديِّ  ز اهلِ وْ عفران واجلَ نا ... يف الزَّ وشيخُ
قياساً  م]  [حيرُ هل   ، القَاتِ من  ونوعٍ 
علـى احلشيشة بجامـع التَّفتـري؛ لنهي 
نْ  عَ وسلَّم  وآله  عليه  اهللاُ  صلَّـى  النَّبيِّ 
ةُ  لَّ العِ التَّفتري  وهل  ؟  رتِّ فَ مُ وَ كِرٍ  سْ مُ لِّ  كُ
فـإن  ـر،  مْ واخلَ ة  شيشَ احلَ بني  ـةُ  عَ اجلامِ
م  ـرُ حيَ فهـل  ذلـك  بتحريـم  مَ  كـِ حُ
طْرةُ  القَ م  ـرُ حتَ كام  فرتِّ  يُ لـم  وإن  القليل 
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كِر؟ وهـل جيـوزُ  ر وإن مل تُسْ مْ من اخلَ
؟  أْكـولٍ ه واالنتفـاع به فـي غـري مَ بيعُ

جزاكم اهللا خرياً، ونفع بعلومكم ...
 اجلواب: احلمد هللا وحده، وصالتُه 
اهللا  وريض  وآله،  رسوله  عىل  ه  وسالمُ
عن الصحابة الراشدين، والتابعني هلم 
بإحسـان أجـمعني  -كثَّر اهللا فوائدكم، 

ونفع بعلومكم-. 
ةُ هو  ... إنَّ الذي قامت عليه األدلَّ
كِر؛  املُسْ اسمُ  عليه  قُ  دُ يَصْ ما  حتريمُ 
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ  عمر  ابن  حديث  فـي  ملا 
كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ وَ  ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  قال: (كُ
وأهلُ  وأحـمدُ  مسلمٌ  أخرجه   ( امٌ رَ حَ
لُّ  : (كُ نن، إالَّ ابن ماجه. وفـي لفظٍ السُّ
 ( امٌ ـرَ حَ رٍ  ـمْ خَ ـلُّ  كُ وَ  ، ـرٌ ـمْ خَ رٍ  كـِ سْ مُ

. ارقُطنيُّ أخرجه مسلمٌ والدَّ
عـن  وأحـمدُ  الشيخـان  وأخرجـه 
عليـه  اهللاُ  صلَّـى  النَّبيَّ  أنَّ  موسى  أبـي 
 ،( امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ قال:  وسلَّم  وآله 
عن  والنَّسائيُّ  ومسلم  أحـمد  وأخرج 
جابرٍ أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللا عليه وآله وسلَّم 

)، وأخـرج  امٌ ـرَ رٍ حَ كـِ سْ ـلُّ مُ قـال: (كُ
أبو داود عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صىلَّ 
رٍ  َمَّ خمَ لُّ  (كُ قال:  وسلَّم  وآله  عليه  اهللاُ 

.( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ ، وَ رٌ ـمْ خَ
حه،  مذيُّ وصحَّ ، والرتِّ وأخرج أمحدُ
ه، من حديث أيب  ، وابنُ ماجَ والنَّسائيُّ
وآله  عليه  اهللاُ  صىلَّ  النَّبيِّ  عن  هريرة 

.( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ وسلَّم قال: (كُ
ابن حديث  من  ماجه  ابن  وأخرج 
داود،  وأبو  أحـمد،  وأخرج  مسعودٍ، 
نه، عن عائشة ريض اهللا  مذيُّ وحسَّ والرتِّ
عنها قالت: قال رسول اهللا صىلَّ اهللاُ عليه 
ا  مَ وَ  ، امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ وسلَّم:  وآله 
نْهُ  مِ فِّ  الكَ ءُ  لْ مِ فَ نْهُ  مِ قُ  رَ الفَ رَ  كَ أَسْ

 .( امٌ رَ حَ
وابن  نن،  السُّ وأهل  أمحد،  وأخرج 
صىلَّ  اهللا  أنَّ رسول  صحيحه  يف  بَّان  حِ
رَ  كَ أَسْ ا  (مَ قال:  وسلَّم  وآله  عليه  اهللا 
 ، مذيُّ نه الرتِّ )، وحسَّ امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ كَ

. ورجالُ إسناده ثقاتٌ
ار، وابن  ، والبَـزَّ وأخـرج النَّسائـيُّ
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أيب  بن  سعد  عن  ارقطنيُّ  والدَّ بَّان،  حِ
لِيلِ  نْ قَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ : (هنَ وقَّاصٍ

.( هُ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ مَ
ويف الباب عن علـيِّ بن أيب طالبٍ 
وعن   ، ارقُطنيِّ الدَّ عند  عنه  اهللا  ريض 
م عنـد  ابن عمـر -غـري حديثـه املُتقـدِّ
بَريٍ عند  اتِ بن جُ وَ -، وعن خَ الطَّرباينِّ
وعن   ، والطَّرباينِّ واحلاكم  ارقطنيِّ  الدَّ
 ، ارقُطنيِّ الدَّ عند  عمـر  بـن  اهللا  عبـد 
هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  (مَ بأنَّ   : ةٌ حَ مُرصِّ لُّها  وكُ

.( امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ فَ
م  رِّ ر هبذا أنَّ الشارع لـم حيُ وقد تقرَّ
 ، كِر دون نوعٍ نوعاً خاصا من أنواع املُسْ
لَّ ما  ى كُ مَّ مها عىل العموم، وسَ رَّ بل حَ
ْراً؛ فيتناول  كار مخَ ف اإلسْ يتَّصفُ بوصْ

النصُّ القرآينُّ -أعني قوله تعاىل: ﴿مف 
لك  خك  حك  جك  مق  حق  
 -[٩٠ [املائدة:  حل﴾  جل  مك 
فيكون  ؛  كِرٌ سْ مُ أنَّه  عليه  قَ  دُ صَ ما  لَّ  كُ
تواتر  وما  الكتاب،  بنصِّ  ثابتاً  حتريمه 

نَّة. من السُّ

ـة  أئمَّ من  جـامعةً  أنَّ  هذا  ويؤيِّـد 
يت  مِّ سُ إنَّام  اخلَمـْرَ  بأنَّ  جزموا  اللُّغة 
له؛  ها  رتْ وسَ ل  قْ للعَ ا  هتِ رَ ملُخامَ راً  ـمْ خَ
وابن   ، ريُّ واجلَوهَ  ، ريُّ ينَوَ الدَّ منهم 
(القامـوس)،  وصاحـب   ، األَعرابـيِّ
القـرآن)،  (مفـردات  فـي  اغـب  والرَّ
هـل  اخلالف:  وقـع  ولكنَّه  وغريهم، 
فقط،  العِنَب  عصري  يف  حقيقةٌ  رُ  اخلَمْ
لِّ  وجمازٌ فيام عداه؟ أو هي حقيقةٌ يف كُ
دون  كِرات  املُسْ بعض  يف  أو   ، كِرٍ سْ مُ

بعض؟ 
ي  مِّ اغب يف (املفردات): سُ قال الرَّ
ساتراً  أي  ل؛  قْ للعَ راً  خامِ نِه  وْ لكَ رُ  اخلَمْ
لِّ  له، وهو عند بعض الناس: اسمٌ لكُ
مـن  ذُ  املُـتَّخَ بعضهم:  وعند   ، كِـرٍ سْ مُ
ذِ  تَّخَ ، وعن بعضهم: للمُ ةً نَبِ خاصَّ العِ
بعضهم:  وعند   ، رِ والتَّمْ نَبِ  العِ من 
يشءٍ  لَّ  كُ أنَّ  حَ  رجَّ ثمَّ  املَطْبوخ.  ريِ  لغَ
مَ  زَ . وبذلك جَ ْراً ى مخَ ل يُسمَّ قْ ُ العَ رتُ يَسْ
قال  اللُّغة؛  ة  أئمَّ من  ه  رَ ذِكْ منا  دَّ قَ نْ  مَ
من  رَ  كَ أَسْ ما  رُ  «اخلَمْ (القاموس):  يف 
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ة». قال:  رَ امٌّ كاخلَمْ ، أو عَ نَبِ عصري العِ
وما  مت  رِّ حُ ا  ألهنَّ ؛  أصحُّ «والعموم 
، وما كان رشاهبم إالَّ  نَبٍ ْرُ عِ باملدينة مخَ

...». انتهى. رُ ُ والتَّمْ البُرسْ
ر  مْ زعم احلنفيَّة يف تسمية اخلَ
نَبِ حقيقةً  عتَرصَ من العِ للمُ

وجمازاً يف غريه وردُّ املؤلِّف عليهم 
م)  كَ ه يف (املُحْ يدَ قال: وجزم ابن سِ
 ، نَبُ العِ هـي  إنَّام  حقيقـةً  ـرَ  اخلَمْ بأنَّ 
راً  ـمْ خَ ى  يُسمَّ كِرات  املُسْ من  وغريها 
. وحكى صاحبُ (فتح البـاري)  جمازاً
عن صاحب (اهلدايـة) من احلنفيَّـة أنَّ 
نَبِ  ر من ماء العِ تَمَ رَ عندهم ما اخْ اخلَمْ
. قال: وهو املعروف عند أهل  إذا اشتدَّ
اسمٌ  وقيل:  قال:  لْم.  العِ وأهل  اللُّغةِ 
كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  ؛  كِرٍ سْ مُ لِّ  لكُ
)، وقوله صىلَّ اهللاُ عليه وآله وسلَّم:  رٌ ْ مخَ
وألنَّه   ،( تَنيِ رَ جَ الشَّ  ِ اتَنيْ هَ نْ  مِ رُ  مْ (اخلَ
لِّ  كُ يف  موجودٌ  وذلك  ل،  قْ العَ رةُ  امَ خمُ
. قـال: ولنا إطباقُ أهـل اللُّغـة  كِرٍ سْ مُ
وهلذا  ؛  نَبِ بالعِ رِ  اخلَمْ ختصيص  علـى 

رِ  ا فيه، وألنَّ حتريم اخلَمْ ر استعامهلُ اشتُهِ
مـن  ذِ  املُـتَّخَ عـدا  ما  وحتريم   ، قطعيٌّ
ر  اخلَمْ ي  مِّ سُ وإنَّام  قـال:   . نِّيٌّ ظَ نَبِ  العِ
قال:  ل.  قْ العَ ةِ  رَ ملُخامَ ال  ه  رِ مُّ لتَخَ ْراً  مخَ
نُ االسم خاصا فيه؛  وْ نايف ذلك كَ وال يُ
شتقٌّ من الظُّهور،  م، فإنَّه مُ كام يف النَّجْ

ا اهـ. ثمَّ هو خاصٌّ بالثُّريَّ
ة  قال احلافظ: واجلواب عـن احلُجَّ
أهل  بعض  عن  النَّقل  ثُبوت  األُوىل: 
ى  ذ من العِنَب يُسمَّ اللُّغة بأنَّ غري املُتَّخَ

. راً ـمْ خَ
ب  رَ : زعم قومٌ أنَّ العَ وقال اخلطَّابـيُّ
نَب، فيقال  ر إالَّ من العِ ال تعرف اخلَمْ
غري  وا  مُّ سَ الذين  حابةَ  الصَّ إنَّ  لـهم: 
، فلِمَ  راً فُصحاءُ ـمْ ذ من العِنَب خَ املُـتَّخَ
لـام  صحيحاً  االسـم  هـذا  يكـون  ال 
: قـال  أطلقـوه؟ قـال ابـن عبـد الـبـرِّ
لقوله  نَب؛  العِ من  رُ  اخلَمْ الكوفيُّون: 
 ،[٣٦ [يوسف:  حس﴾  ﴿جس  تعالـى: 
عتَرصَ  رَ هو ما يُ قالوا: فدلَّ عىل أنَّ اخلَمْ
علـى  فيه  دليل  وال  قال:  نبَذ،  يُ ما  ال 
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. ِ احلَرصْ
أهل  وسائـر  املدينـة،  أهـل  وقـال 
ـلُّ  كُ لُّهم:  كُ احلديث  وأهـل  احلجاز، 
ذ  املُـتَّخَ كم  حُ كمه  وحُ  ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ

من العِنَب.
لَ  نَزَ ملَّا  القرآنَ  أنَّ  هلم:  ة  احلُجَّ ومن 
-وهم  حابةُ  الصَّ مَ  هِ فَ  ، رِ اخلَمْ بتحريم 
ى  يُسمَّ يشءٍ  لَّ  كُ أنَّ  اللِّسان-  أهل 
ذَ  املُتَّخَ فأراقوا  النَّهي؛  يف  يدخل  ْراً  مخَ
ذلك  وا  ُصُّ خيَ ومل  طَب،  والرُ ر  التَّمْ من 
تقديـر  وعلـى  العِنَب.  مـن  ـذ  باملُـتَّخَ
كِرٍ  سْ مُ لِّ  كُ تسمية  ثبت  فإذا  التَّسليم؛ 
 ، ارع، كان حقيقةً رشعيَّةً راً من الشَّ ـمْ خَ
كام  ة،  اللُّغويَّ احلقيقة  عىل  مةٌ  قدَّ مُ وهي 

ر يف األصول. تقرَّ
رِ  واجلواب عن قوله: إنَّ حتريمَ اخلَمْ
مـن  ذِ  املُـتَّخَ عدا  ما  وحتريم   ، قطعـيٌّ
ِ يف  نيْ كَ ِ رتَ شْ : بأنَّ اختالف مُ العِنَب ظنيٌّ
افرتاقهام  منه  يلزم  ال  لَظ  الغِ يف  مِ  احلُكْ
قُ  يَصدُ فإنَّه  مثالً؛  نا  كالزِّ التَّسمية؛  يف 
طِئَ  نْ وَ ، وعىل مَ طِئَ أجنبيَّةً نْ وَ عىل مَ

ل،  األوَّ من  أغلظ  والثاين  ه،  جارِ امرأة 
حيح أنَّ ذلك  كام ثبت يف احلديث الصَّ
ق اسم  من أكرب الكبائر، وكذلك يَصدُ
م، وهي أغلظ من  رَ ء املَحْ طْ نا عىل وَ الزِّ

ء من ليست كذلك. طْ وَ
ال  الرشعـيَّـة  األحـكـام   : وأيضـاً
يلزم  وال  القطعيَّة،  األدلَّة  فيها  يُشرتَط 
ذ من العِنَب  طْـع بتحريم املُتَّخَ مـن القَ
غريه  من  ذ  املُتَّخَ بتحريم  طْع  القَ وعدم 
م بتحريمه  ْكَ راماً، بل حيُ أنْ ال يكون حَ
كم  حيُ فكذلك   ، ظَنِّيٍّ بطريقٍ  ثبت  إذا 
الطريق.  تلك  بمثل  ثبت  إذا  بتسميته 
باآلحاد،  ثبتت  اللُّغة  أنَّ  ر  تقرَّ وقد 

عيَّة. وكذلك األسامء الرشَّ
ْراً  ي مخَ مِّ ر إنَّام سُ ا قولُه: إنَّ اخلَمْ وأمَّ
مع  فهذا  ل؛  قْ العَ ة  رَ ملُخامَ ال  ره  مُّ لتَخَ
-كام  اللُّغة  ة  أئمَّ ألقوال  الفاً  خمُ كونه 
أسلفنا عنه  ملا  الفٌ  خمُ أيضاً  م- هو  تقدَّ
م  احلُكْ من  وسلَّم  وآله  عليه  اهللاُ  صىلَّ 
ملا  الفٌ  وخمُ  ، ْرٌ مخَ بأنَّه  كِر  سْ مُ لِّ  كُ عىل 
نن  السُّ وأهل  ومسلم  أحـمد  أخرجه 
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عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال 
وسلَّم:  وآله  عليه  اهللا  صىلَّ  اهللا  رسول 
ةُ  لَ النَّخْ  : ِ تَنيْ رَ جَ الشَّ  ِ اتَنيْ هَ نْ  مِ رُ  مْ (اخلَ
عن  الشيخان  أخرجه  وما   ،( نَـبَةُ العِ وَ
رُ  مْ اخلَ وَ تْ  مَ رِّ حُ رَ  مْ اخلَ (إنَّ  قال:  أنسٍ 
قال:  لفظٍ  ويف   ،( رُ التَّمْ وَ  ُ البُرسْ ئِذٍ  مَ وْ يَ
دُ  نَجِ ا  مَ وَ تْ  مَ رِّ حُ نيَ  حِ يْنَا  لَ عَ تْ  مَ رِّ (حُ
ا  نَ ْرِ مخَ ةُ  امَّ عَ وَ  ، لِيالً قَ إِالَّ  نَابِ  األَعْ رَ  ْ مخَ
ويف   . البخاريُّ رواه   ( رُ التَّمْ وَ  ُ البُرسْ
الَّتِي  ةَ  اآليَ هِ  ذِ هَ اهللاُ  لَ  زَ أَنْ دْ  (لَقَ  : لفظٍ
ابٌ  َ رشَ ينَةِ  املَدِ يف  ا  مَ وَ رَ  مْ اخلَ ا  فِيهَ مَ  رَّ حَ

) أخرجه مسلم. ْرٍ نْ متَ إِالَّ مِ
وأخرج البخـاريُّ عـن أنسٍ أيضـاً 
ا  ـَ أَب [وَ ةَ  بَيْدَ عُ ا  ـَ أَب قِي  أَسْ نْتُ  (كُ قال: 
 [ يخٍ نْ [فَضِ مِ عْبٍ  كَ بْنَ  يَّ  ـَ أُب وَ  [ ةَ لْحَ طَ
رَ  مْ اخلَ إِنَّ   : الَ قَ فَ آتٍ  مْ  هُ اءَ فَجَ  ، ْرٍ متَ وَ
أَنَسُ  ا  يَ مْ  قُ  : ةَ لْحَ طَ أَبُو  الَ  قَ فَ  ، تْ مَ رِّ حُ
ابن  عن  البخاريُّ  وأخرج  ا).  هَ قْ رِ أَهْ فَ
إِنَّ  وَ رِ  مْ اخلَ يمُ  رِ ْ حتَ لَ  زَ (نَ قال:  عمر 
ـا  ـا فِيهَ ـةٍ مَ بَ ِ ةُ أَرشْ سَ مْ ئِذٍ خلََ مَ وْ ينَةِ يَ بِاملَدِ

.( نَبِ ابُ العِ َ رشَ

وأخرج الشيخان عن عمر أنَّه قال 
وآله  عليه  اهللاُ  صلَّـى  النَّبيِّ  منرب  علـى 
لَ  زَ نَ هُ  إِنَّ  ، النَّاسُ َا  أَهيُّ ؛  دُ بَعْ ا  وسلَّم: (أَمَّ
نَ  مِ  : ةٍ ْسَ مخَ نْ  مِ يَ  هِ وَ  ، رِ مْ اخلَ يمُ  رِ ْ حتَ
 ، نْطَةِ احلِ وَ  ، لِ العَسَ وَ  ، رِ التَّمْ وَ  ، العِنَبِ

.( لَ قْ رَ العَ امَ ا خَ رُ مَ مْ اخلَ ، وَ عِريِ الشَّ وَ
والرتمذيُّ  داود  وأبو  أمحد  وأخرج 
قال:  بَشري  بن  النُّعامن  عن  ماجه  وابن 
وآله  عليه  اهللاُ  صلَّـى  اهللا  رسـول  قال 
نَ  مِ وَ راً،  ـمْ خَ نْطَةِ  احلِ نَ  مِ (إِنَّ  وسلَّم: 
نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ بِيبِ  الزَّ نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ عِريِ  الشَّ
زاد   ،( راً ـمْ خَ لِ  العَسَ نَ  مِ وَ ْراً،  مخَ رِ  التَّمْ
لِّ  كُ ـنْ  عَ َى  أَهنْ ا  أَنـَ داود: (وَ وأبو  أمحدُ 

.( كِرٍ سْ مُ
تنايف  ال  اإلطالقات  هذه  قيل:  فإن 
من  العِنَب  عصري  عدا  ما  يكون  أنْ 

. راً جمازاً ـمْ كِرات خَ املُسْ
إلـى  املصري  غ  سوَّ أمرٍ  وأيُّ  فيقال: 
ر  اخلَمْ اسـم  إطالق  ثبـوت  مع  املجاز 
ة  ل اجلامهري من أئمَّ كِرٍ بنَقْ سْ لِّ مُ عىل كُ
وعـن  ملسو هيلع هللا ىلص،  عنه  ذلك  وثبـوت  اللُّغة، 
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وقد  العلم،  أهل  ومجهور  أصحابه، 
 ،( ر أنَّ (األصلُ يف اإلطالق احلقيقةُ تقرَّ
فام الذي نقل عن هذا األصل وأوجب 

املصري إىل املجاز؟! 
جمازٍ  إطالقُ  ذلك  أنَّ  سلَّمنا  ولو 
جمـازٌ  أنَّه  نُسلِّم  فال  اللُّغة،  أهـل  عنـد 
واحلقائقُ  ع،  الرشَّ وأهـل  ارع  الشَّ عند 

مة. قدَّ الرشعيَّةُ مُ
مة قد دلَّت  وباجلملة؛ فاألدلَّة املتقدِّ
هـو  وذلك   ، كِـرٍ سْ مُ كلِّ  حتريم  علـى 
األحاديث   : رطبيُّ القُ قال  املطلوب؛ 
تها  الواردة عـن أنس وغريه علـى صحَّ
وكثرهتا تُبطِل مذهب الكوفيِّني القائلني

نَب،  العِ مـن  إالَّ  تكـون  ال  ر  اخلَمْ بأنَّ 
راً،  ـمْ ى خَ ومـا كان مـن غـريه ال يُسمَّ
قـولٌ  وهـو  ـر.  اخلَمْ اسم  يتناوله  وال 
حيحة  نَّة الصَّ ب والسُّ رَ خمالفٌ للُغة العَ
ر  م ملَّا نزل حتريم اخلَمْ حابة؛ ألهنَّ وللصَّ
ر حتريم  فهموا من األمر باجتناب اخلَمْ
ذ من  قوا بني ما اختُّ فرِّ كِر، ومل يُ سْ لِّ مُ كُ
تَّخذ مـن غـريه، بـل  العِنَب وبني ما يُ

ومل  كِر،  سْ مُ لَّ  كُ موا  وحرَّ بينهام  وا  سوَّ
يتوقَّفوا وال استفصلوا، ولـم يُشكِـل 
إىل  بادروا  بل  ذلك،  من  يشءٌ  عليهم 
نَب،  العِ عصري  غري  من  كان  ما  إتالف 
تِهم نزل القرآن،  وهم أهل اللِّسان وبِلُغَ
فلو كان عندهم فيه تردُّد لتوقَّفوا عند 
ويستفصلوا  يستكشفوا  حتَّى  اإلراقة 
راً  ـرَّ قَ مُ كان  امَ  لـِ التحريم؛  قـوا  ويتحقَّ
املال،  إضاعة  عن  النهي  من  عندهم 
إلـى  بادروا  بل  ذلك،  يفعلوا  لـم  فلامَّ 
التَّحريم  فهموا  م  أهنَّ نا  لِمْ عَ اإلتالف، 
سالكاً  بالتفريـق  القائـل  فصار  نصا؛ 
مسلكاً غري سليم، ثمَّ انضاف إىل ذلك 
لَ  عَ جَ نْ  مَ وهو  يوافقه،  بام  عمر  طبة  خُ
هُ  عَ مِ وسَ وقلبه،  لسانه  عىل  احلقَّ  اهللاُ 
ل عن أحدٍ  نقَ حابة وغريهم، فلم يُ الصَّ

منهم إنكار ذلك. 
ى  لَّ ذلك يُسمَّ قال: وإذا ثبت أنَّ كُ
وقد  وكثريه،  قليله  حتريم  مَ  زِ لَ راً  ـمْ خَ
ذلك،  يف  حيحة  الصَّ األحاديث  ثبتت 

ها.  رَ كَ ثمَّ ذَ
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ـك ا األحاديث التي متسَّ قـال: وأمَّ
يصحُّ فال  حابة  الصَّ عن  املخالف  هبا 

بـن  اهللا  عبد  قـال  ما  علـى  يشءٌ  منها 
املبارك وأحـمد وغريمها. وعىل تقدير 
علـى  حممولٌ  فهو  منها؛  يشء  ثبـوت 
بيب والتَّمر من قبل أن يدخل  نقيع الزَّ
األحاديث...  بني  ْعاً  مجَ كار؛  اإلسْ حدَّ 

انتهى. 
من  ر  مْ اخلـَ إنَّ  قال  املنذر:  ابن  قال 
 ، العِنَب ومن غري العِنَب: عمر، وعيلٌّ
وسعد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو 

هريرة، وابن عبَّاس، وعائشة. 
وة،  رْ ومن التابعني: ابن املُسيِّب، وعُ
، وآخرون.  بَريْ واحلسن، وسعيد بن جُ
 ، يِّ زاعِ قال: وهو قول مالك، واألَوْ
 ، افعيِّ والشَّ املبارك،  وابن   ، والثَّوريِّ
أهـل  ـة  وعـامَّ وإسحـاق،  وأحـمد، 

احلديث.
قال احلافظ يف (فتح الباري): يمكن

ر علـى غري  اخلَمْ ع بأنَّ من أطلق  اجلَمْ
أراد  يكون  حقيقةً  العِنَب  من  املُتَّخذ 

عيَّة، ومن نفى أراد احلقيقة احلقيقة الرشَّ
اللُّغويَّة. وقد أجاب هبذا ابن عبد الربِّ 
باالسم  يتعلَّق  إنَّام  م  احلُكْ إنَّ  وقال: 

. انتهى. عيِّ دون اللُّغويِّ الرشَّ
وأيضاً يقـال: مـا وقـع من مبادرة 
غري  من  لدهيم  ما  إراقة  إىل  حابة  الصَّ
كِـرات وعدم  عصـري العِنَب مـن املُسْ
ا لفهمهم أنَّ  إمَّ استفصاهلم عن ذلك، 
لُهم  ، أو يكون فِعْ لِّ ر حقيقةٌ يف الكُ اخلَمْ
جمازٌ  البعض،  يف  حقيقةٌ  أنَّه  تقدير  عىل 
استعامل  جواز  عىل  دليالً  البعض،  يف 
احلقيقيَّة  معانيـه  جـميع  فـي  اللَّفـظ 
ة، ألنَّ النَّبيَّ صلَّـى اهللا عليـه  واملَجازيَّ
نْكِر  رهم عىل ذلك ومل يُ وآله وسلَّم قرَّ
لِّ  ر علـى كُ عليهم؛ فجاز إطالق اخلَمْ
فيكون  املطلوب؛  وهو  بذلك،  كِر  سْ مُ
القرآن،  بنصِّ  ثابتاً  كِر  سْ مُ لِّ  كُ حتريم 

م.  نَّة كام تقدَّ كام هو ثابتٌ بنصِّ السُّ
قيـام  وعرفت  هذا،  لك  ر  تقرَّ وإذا 
غري  من  كِر  سْ مُ كلِّ  حتريم  عىل  ليل  الدَّ
لـه  ثبتت  نـوعٍ  لَّ  كُ أنَّ  فاعلم  تقييـد؛ 
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، من غـري  مٌ رَّ ارِ فهـو حمُ كَ خاصيَّة اإلسْ
كان  ومـا  واجلامـد،  املائـع  بني  فرقٍ 
ة. انتهى. لْقَ ، وما كان بأصل اخلِ بعالجٍ

كار لُغةً كِر واإلسْ تعريفُ املُسْ
ر،  كْ السُّ به  حصل  ما  هو  كِر:  واملُسْ
فـي  قـال  و؛  حْ الصَّ نقيض  ـر  كْ والسُّ
راً  كْ راً وسَ كْ حَ سُ رِ كِرَ كفَ (القاموس): سَ

ا ... انتهى.  حَ اناً؛ نَقيضُ صَ رَ كَ وسَ
جـامعةٌ  ـر  كْ السُّ معنى  ـق  حقَّ وقـد 
هـو  قال:  مـن  فمنهم  لْم؛  العِ منأهل 
هو  قال:  من  ومنهم  والنَّشاة،  ب  الطَّرَ
ِّ املكتوم،  زوال اهلموم وانكشاف الرسِّ
يف  هو  ممَّا  ذلك  بغري  قال  من  ومنهم 

احلقيقة راجعٌ إليه.
فـي  الـشـريـف  ـق  املـحـقِّ قـال 
ضُ  ـرِ لـةٌ تَعْ فْ ـر غَ كْ (التعريفات): السُّ
ة ما  َ ل؛ ملُبارشَ قْ ور علـى العَ بَة الرسُّ لَ بغَ
ر  كْ والسُّ ب.  ْ والرشُّ األَكْل  من  بُها  يوجِ
لَم  عْ يَ ال  أنْ  حنيفة:  أيب  عند  ر  اخلَمْ من 
يوسف  أيب  وعند  امء،  السَّ من  األرض 
خيتلِـط  أنْ  هـو   : افعـيِّ والشَّ ـد  وحممَّ

يف  خيتلِطَ  أن  بعضهم:  وعند  ه،  كالمُ
. انتهى. يِه بحركةٍ شْ مَ

َيد:  وقال يف (رشح الفتح) البن محُ
مع  وتشويشه،  ل  قْ العَ رة  امَ خمُ ر  كْ السُّ
 ، نيْ خمصوصَ وٍّ  لُ وسُ ب  طَرَ حصول 
علوم  بعض  إالَّ  يذهب  لـم  وإن  قال: 
دون  له  املستعملني  بعض  أو  ل،  قْ العَ
كونه  عن  بذلك  ج  رُ خيَ ال  فإنَّه  بعض، 

... انتهى.  كِراً سْ مُ
التأثريات  هذه  أيَّ  ـرُ  ؤثِّ يُ كان  فام 
لَّها،  كُ ها  ؤثِّـرُ يُ أو  اخلالف-،  -علـى 
منه  الكثري  باستعامل  إالَّ  حيصل  مل  ولو 
من  ؛ ملا سلف  رامٌ حَ القليل، فهو  دون 

األدلَّة.
الصحابة  مجهور  ذهب  ذلك  وإىل 
وأحـمد  جـميعاً،  ةُ  والعِرتْ والتابعني، 

وإسحاق والشافعيُّ ومالك. 
كِر  لِّ ما دون املُسْ قول من قال بحِ
ر نَبِ والتَّمْ من غري عصري  العِ

وابن   ، والثَّوريُّ  ، عِيُّ النَّخَ وذهبَ 
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وأبو  مة،  ُ ربْ شُ وابن   ، يكٌ ورشَ  ، يْىلَ لَ أيب 
حنيفة وأصحابـه، وسائـر الكـوفيِّني، 
ِـلُّ  حيَ أنَّه  إلـى  البرصة؛  لامء  عُ وأكـثر 
نَبِ  العِ عصـري  غـري  مـن  كِر  املُسْ دون 

 . طَبِ والرُّ
يف  البيهقيُّ  أخرجه  بام  وا  واستدلُّ
اهللا  صىلَّ  النَّبيَّ  أنَّ  يْس  القَ عبد  حديث 
النَّبيذ:  فـي  هلم  قال  وسلَّم  وآله  عليه 
مْ  يَاكُ وهُ بِاملَاءِ، فإنْ أَعْ ُ اكْرسِ تَدَّ فَ (فإنِ اشْ

.( وهُ يقُ رِ أَهْ فَ
وقال البيهقيُّ بعد إخراجه الروايات 
عن  خاليةً  يْس  القَ عبد  وفد  عن  الثابتة 
من  ذلك  نحو  وأخرج  اللَّفظة:  هذه 
حديث ابن عبَّاس، ويف ألفاظه أنَّه من 

قول ابن عبَّاس. 
ج نحوه أيضاً عن عائشة من  رِ وأُخْ

 . قوهلا، ويف إسناده جمهولٌ
هريرة  أيب  عن  أيضاً  نحوه  ج  رِ وأُخْ
رمة  كْ مرفوعاً نحوه، وهو من طريق عِ
 [ يْميِّ حَ [السُّ كثري  أبـي  عن  ر  عـامَّ ابن 
عنه، وهو إسناد ضعيف؛ ألنَّ عكرمة 

اختلط. 
لْبيِّ  الكَ حديث  من  أيضاً  ج  رِ وأُخْ

 . لْبيُّ مرتوكٌ نحوه، والكَ
ج نحوه أيضاً عن ابن عبَّاس  رِ وأُخْ
من طريقٍ أُخر، وفـي إسنادها يزيدُ 
تجُّ به.  ابن أيب زياد، وهو ضعيفٌ ال حيُ
ويف  عمر،  ابن  حديث  من  ونحوه 
أخي  ابن  نافع  بن  امللك  عبد  إسناده 
هـم   : عنيٍ مَ بن  حييى  قـال  ـاع،  قَ عْ القَ
تابَع  يُ لـم   : البخاريُّ وقال  فونه.  يُضعِّ
تجُّ بحديثه.  : ال حيُ عليه. وقال النَّسائيُّ
لُّ ما يف هذا الباب فال خيلو من  وكُ
يْه:  وَ اهَ ؛ حتَّى قال إسحاق بن رَ عْفٍ ضَ
سمعـتُ عبد اهللا بن إدريس الكوفـيَّ 
أهل  يـا  الكوفة:  ألهـل  يقول: «قلتُ 
ثونه  الكوفة؛... إنَّام حديثكم الذي حتدِّ
أين  وران،  والعُ يان  مْ العُ عن  النَّبيذ  يف 
أنتم من أبناء املهاجرين واألنصار؟!».
وأيضاً هذه األحاديث ال تدلُّ عىل 
تعنيَّ  يَ ال  النَّبيذ   َ رسْ كَ فإنَّ  مطلوهبم؛ 
املستلزمـة  ةِ  ـدَّ الشِّ ألجـل  يكـون  أن 
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رسْ الشتداد  ر؛ فإنَّه قد يكون الكَ كْ للسُّ
االحتامل  ومع  احلموضة،  أو  احلالوة 
فـرض  علـى  لالستـدالل  تنتهض  ال 
كان  إذا  فكيف  ض،  املُعارِ عن  ده  جترُّ
باألحاديث  ضاً  معارَ الضعيفُ  ذلك 
ما  بأنَّ  والقاضية  الكثرية،  الصحيحة 
-كـام  حـرامٌ  فقليلُـه  ه  كثـريُ ـر  ـكَ أَسْ
مـن  الكثـري  كـان  فـإذا  م-؟!  تـقـدَّ
من  ونوع   ، نْديِّ اهلِ ز  واجلَوْ عفران،  الزَّ
ـر؛  كْ لِه إلـى السُ ستعمِ اتِ يبلُـغ بمُ القَ
ه،  كثريُ عليه  مُ  رُ حيَ كام  قليلُه  عليه  مَ  رُ حَ
بعض  مع  التأثري  ذلك  يؤثِّر  كان  وإذا 
لِني له دون البعض اآلخر، كان  املُستعمِ
ذلك  معه  حيصل  بمن  تصا  خمُ التَّحريم 

اه. دَ نْ عَ األثر دون مَ
املذكورة  األمور  هذه  إنَّ  قيل:  فإن 

ر.  كْ إنَّام حيصل هبا التَّفتري دون السُّ
حدِّ  إىل  التَّفتري  هذا  لَغَ  بَ إنْ  فيقال: 
احلَشيش  أَكْل  من  حيصل  ر -كام  كْ السُ
مـن  ذلك  أنَّ  فـي  نزاع  فال  ا-  هبِ ْ ورشُ
 ، احلدِّ ذلك  إىل  يبلغ  مل  وإنْ  مات  املُحرَّ

عىل  يدلُّ  ما  ورد  فقد  التَّفتري؛  دُ  رَّ جمُ بل 
عن  داود  أبو  فأخرج  ؛  رتِّ فَ مُ لِّ  كُ حتريم 
اهللاِ  ولُ  سُ رَ ى  (نَـهَ قالـت:  ـة  لَمَ سَ أمِّ 
لِّ  كُ نْ  عَ مَ  لَّ سَ وَ آلِهِ  وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  لَّـى  صَ
صالحٌ  حديثٌ  وهذا   .( رتِّ فَ ومُ كِر  سْ مُ
سكت  داود  أبا  ألنَّ  به؛  لالحتجاج 
إالَّ  يسكت  ال  أنَّه  عنه  ي  وِ رُ وقد  عنه، 
ح  ورصَّ لالحتجاج،  صالحٌ  هو  عامَّ 
كابن  اظ؛  احلُفَّ من  جـامعةٌ  ذلك  بمثل 
 ، وويِّ والنـَّ  ، يـنِ الدِّ يْـن  وزَ الح،  الصَّ
عـن  ف  شْ الكَ [أردنا]  وإذا  وغريهم، 
من  فيهم  فليس  إسناده؛  رجال  حقيقة 
ب،  شَ وْ ر بن حَ هْ تكلَّمٌ عليه إالَّ شَ هو مُ
اجلرح  ـة  أئمَّ شأنه  فـي  اختَلَف  وقد 
والتعديل؛ فوثَّقه اإلمام أحـمد وحييى 
عِني، ومها إماما اجلرح والتعديل،  ابن مَ
وكان  إالَّ  لٍ  جُ رَ توثيق  عىل  اجتمعا  ما 
لٍ إالَّ وكان  جُ ، وال عىل تضعيف رَ ثقةً
رٍ  هْ شَ حديث  أحـوال  فأقـلُّ  ضعيفـاً، 
والرتمذيُّ  ناً،  سَ حَ يكون  أن  املذكور 
له  من  ذلك  يعرف  كام  حديثَه  حُ  يُصحِّ
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عِه. ممارسةٌ جلامِ
رتِّ تعريفُ املُفَ

نَن):  الن يف (رشح السُّ سْ قال ابن رَ
رتِّ -بضمِّ امليم وفتح الفاء وتشديد واملُفَ

هـا،  املُثنَّاة فوق املكسورة، وجيـوز فتحُ
وجيوز ختفيف التاء مع الكرس-، وهو 
رَ  دَ تـورَ واخلـَ ثُ الفُ ـورِ ـرابٍ يُ ـلُّ شَ كُ
مـة  قدِّ فـي أطراف األصابـع، وهـو مُ

... انتهى. رِ كْ السُّ
إذا  الذي  رتِ  املُفْ (النِّهاية):  يف  قال 
 ، تُورٌ فُ فيه  وصار   ، دَ اجلَسَ َى  أَمحْ بَ  ِ رشُ
 َ أَفْرتَ يقال:  ؛  وانكسـارٌ ـفٌ  عْ ضَ وهـو 
ونُه  فُ جُ تْ  فَ عُ ضَ إذا   ، ٌ رتَ فْ مُ فهو  لُ  جُ الرَّ
هُ  َ أفْرتَ يكون  أنْ  ـا  فإمَّ فُه،  طَرْ  َ رسَ وانكَ
أنْ  ا  وإمَّ فاتِراً،  لَه  عَ جَ أي  ه؛  َ فَرتَ بمعنى 
بُه]؛  شارِ  َ [فَرتَ إذا  ابُ  الرشَّ  َ أَفْرتَ يكونَ 

تُه. لُ إذا قَطَفَت دابَّ جُ كأَقْطَفَ الرَّ
 َ رسْ وكَ  ، الفاءِ سكونَ  هذا  ويقتيض 

املُثنَّاة فوقُ مع التَّخفيف. 
ابٍ  لُّ رشَ : كُ تِّـرُ : املُفَ وقال اخلَطَّابـيُّ

رَ يف األعضاء.  تُورَ واخلَدَ ثُ الفُ يُورِ
تُوراً  ُ فُ رتُ فْ َ يَ قال يف (القاموس): فَرتَ
ةٍ، دَّ نَ بعدَ شِ الَ ة، وَ دَّ نَ بعدَ حِ كَ : سَ تَاراً وفُ
؛  هُ ـرُّ نَ حَ كَ : سَ َ املاءُ . وفَـرتَ تِرياً فْ هُ تَ َ وفَرتَّ
نَتْ : الَ تُوراً هُ فُ مُ سْ . وجِ اتُورٌ اتِرٌ وفَ فهو فَ

 : ـةً كَ ـَرَّ حمُ ـتَـرُ  والفَ  . ـفَ عُ ضَ وَ لُـه  فاصِ مَ
: ابتداءُ  رابٍ تَاُر كغُ ، قال: والفُ عْفُ الضَّ
ادِّ  بِحَ ليس   : اتِرٌ فَ فٌ  وطَرْ  . ةِ وَ النَّشْ
 ، ونُهُ فُ تْ جُ فَ عُ : ضَ َ أَفْـرتَ . قـال: وَ رِ النَّظَ
ـتَـرَ  فَ  : ابُ والرشَّ  . ـهُ فُ طَـرْ  [ َ رسَ [فانْكَ

. انتهى. هُ بُ ارِ شَ
كِر يدلُّ عىل  رتِّ عىل املُسْ طْفُ املُفَ وعَ
ه؛ ألنَّ العطف يقتيض املُغايرة؛  أنَّه غريُ
كِر  لُ املُسْ ـمْ الن: فيجوز حَ سْ قال ابن رَ
مٌ  رَّ حمُ وهو  ؛  ةٌ بَ طْرِ مُ ةٌ  دَّ شِ فيه  الذي  عىل 
رتِّ عىل النَّبات؛ لُ املُفَ مَ ، وحيُ جيب فيه احلَدُّ
لَة. وقد  فَ كاحلشيش الذي يتعاطاه السَّ
افعيُّ والنَّوويُّ يف باب األطمعة  نقل الرَّ
كِر  يُسْ الذي  النبات  أنَّ  وياينِّ  الرُّ عن 
لُه، وال  م أَكْ رُ ةٌ حيَ طْربَ ةٌ مُ دَّ وليس فيه شِ
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دَّ فيه. حَ
رانِ  فَ عْ مُ البَنْجِ والزَّ كْ حُ

نْديِّ زِ اهلِ وْ واجلَ
عفران  الن: يقال: إنَّ الزَّ سْ قال ابنُ رَ
ما  بخالف  رداً،  فْ مُ ل  استُعمِ إذا  كِر  يُسْ
البَنْج  وكذا  الطعام،  يف  استُهلِك  إذا 
ـل،  قْ بُ القليل مـن مائـه يُزيل العَ ْ رشُ
دَّ  ، لكن ال حَ لُ قْ رامٌ إذا زال العَ وهو حَ

فيه... انتهى.
إذا  كِرٌ  سْ مُ عفران  الزَّ أنَّ  ثبت  وإذا 
م  فيَحرُ ذكره-؛  -كام  رداً  فْ مُ ل  استُعمِ
األطعمة  من  بغريه  خملوطاً  استعامله 
ه  ر] كثريُ كَ م أنَّ ما [أَسْ وغريها؛ ملا تقدَّ
تَلِطاً  داً أو خمُ رَ فْ ، سواء كان مُ فقليلُه حرامٌ
كار  ي عىل اإلسْ بغريه، وسواء كان يُقوِّ

ي.  بعد اخللط، أو ال يُقوِّ
عفران ونحوه  ا إذا لـم يكن الزَّ وأمَّ
جنس  من  بل  كِرات،  املُسْ جنس  من 
ـد  جِ وُ ما  إالَّ  منه  م  رُ حيَ فـال  ات؛  رتِّ املُفَ
ل،  قْ فيه ذلك املعنى؛ أعني التَّفتري بالعَ

منه  لَط  خيُ كام  منه،  القليل  م  رُ حيَ وال 
بني بعض األطعمة؛ وذلك ألنَّ النَّبيَّ 
 ، رتِّ م املُفَ رَّ صىلَّ اهللا عليه وآله وسلَّم حَ
حرام.  فقليلُه  ه  كثريُ  َ أَفْرتَ ما  يقل:  ومل 
رتِّ  املُفَ قليل  م  ْـرُ حيَ  : قالَ يُ أن  إالَّ  مَّ  اللَّهُ
كِر؛ بجامع حتريم  قياساً عىل قليل املُسْ
لِّ واحدٍ منهام. ولكن هذا  نْ كُ الكثري مِ
القياس،  هذا  تصحيح  بعد  يتمُّ  إنَّام 

ته. ح يف صحَّ دَ قْ وعدم وجود فارقٍ يَ
قـال اإلمام املهـدي فـي (البحـر) 
ة؛  لْقَ اخلِ بأصل  ر  كَ أَسْ وما  لفظه:  ما 
 ، ة؛ فطاهرٌ زَ كاحلشيشة، والبَنْج، واجلَوْ
وهـو  قلـت:   . سٌ نَجِ بعضهم:  وعـن 

. انتهى... نَع إمجاعٌ مْ القياسُ إنْ مل يَ
األمور  أنَّ  عىل  يدلُّ  الكالم  فهذا 
علـى  يدلُّ  وهكذا   ، كِرةٌ سْ مُ املذكورة 
ذلك قوله رحـمه اهللا فـي (األزهار): 
بِخَ إالَّ احلشيشة والبَنْج  كِر وإن طُ واملُسْ
ز  وْ ـه باجلـَ هُ شارحُ َ ونحـوهـام. وفَـرسَّ
يط، وظاهر االستثناء من  رَ نْديَّ والقُ اهلِ
 . كِرةٌ سْ كِر أنَّ احلشيشة وما معها مُ املُسْ
النَّهار):  فـي (ضـوء  اجلالل  وقال 
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؛ ألنَّ املذكورات ال  إنَّه استثناءٌ منقطعٌ
ر  كْ ؛، ألنَّ السُّ رتِّ فَ ر أو تُ َدِّ كِر، وإنَّام ختُ تُسْ
ولو  ة،  وَ للنَّخْ املثري  ب  الطَّرَ عن  عبارةٌ 
صيصها إىل  ر الفتقر ختَ كْ كانت من السُّ

. انتهى. دليل رشعيٍّ
ة شيشَ حتريمُ احلَ

عىل  يباً  -جمُ رٍ  جَ حَ ابن  احلافظ  قال 
كِرةٍ  سْ بمُ ليست  ةَ  احلَشيشَ إنَّ  قال:  من 
ا  ألهنَّ ؛  مكابرةٌ ذلك  إنَّ  رة-:  َدِّ خمُ بل 
بِ  رُ مـن الطَّرَ مْ اخلـَ ثُ  دِ ثُ مـا حيُ دِ حتُ

... انتهى. والنَّشاةِ
غري  ا  أهنَّ لِّم  سُ إذا  إنَّه  اجلُملَة:  وعىل 
من  واحدٍ  لُّ  وكُ  ، ةٌ رتِّ فَ مُ فهي  كِرةٍ  سْ مُ
ى  كَ حَ وقد  حتريمها،  يقتيض  األمرين 
يايبُّ وابن تيمية اإلمجاع عىل حتريم  رْ الفِ
فقـد  لَّهـا  استحَ ومن  قـال:  احلشيشة، 
ة  ر. قاال: وإن لـم يتكلَّم فيها األئمَّ فَ كَ
وإنَّام  زمنهم،  يف  تكن  مل  ا  ألهنَّ األربعة؛ 
ل  ظهرت فـي آخر املائة السادسة وأوَّ
دولة  ظهـرت  حـني  السابعـة،  املائة 

التَّتار.
وذكر ابن تيمية يف كتاب (السياسة) 
ر،  كاخلَمْ احلشيشة  يف  واجبٌ  احلدَّ  أنَّ 
فيه  الذي  النبات  أنَّ  املاورديُّ  ى  كَ وحَ

 . ةٌ جيب فيه احلَدُّ بَ طْرِ ةٌ مُ دَّ شِ
وقـال ابن البِيطَـار -وإليـه انتهت 
النبات-:  خواصِّ  معرفة  يف  ياسة  الرِّ
تناول  إذا  جدا،  كِرةٌ  سْ مُ احلشيشة  إنَّ 
َني  مهَ دِرْ أو  همٍ  دِرْ رَ  دْ قَ منها  اإلنسان 
وقـد  عـونـة،  الرُّ ـدِّ  حَ إلـى  تْـهُ  أخرجَ

م. قوهلُ استعملها قومٌ فاختلَّت عُ
ة:  زَ اجلَوْ فـي  العيد  دقيق  ابن  وقال 
رون من  املتأخِّ ونقله عنه   . كِرةٌ سْ ا مُ إهنِّ
احلنفيَّة والشافعيَّة واملالكيَّة واعتمدوه. 
نـي فـي (تكريم  طَالَّ سْ وذكر ابن القَ
ة  زَ وْ بجَ قةٌ  لْحَ مُ احلشيشة  أنَّ  املعيشة) 
ج،  عفران واألَفْيـون والبَنـْ الطِّيب والزَّ

رات.  كِرات املُخدِّ وهذه من املُسْ
كَيش: إنِّ هـذه األمـور  رْ وقـال الزَّ
املذكورة تُؤثِّـر فـي متعاطيهـا املعنـى 
م  فإهنَّ ران؛  كْ السَّ دِّ  حَ يف  لُه  يُدخِ الذي 
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ه  ران هو الذي اختلَّ كالمُ كْ قالوا: السَّ
ه املكتوم، وقال  ُّ املنظوم، وانكشفَ رسِ
بعضهم: هو الذي ال يعرف السامء من 
لَ عن الغزالـيِّ اخلالف  األرض. ثمَّ نُقِ

يف ذلك.
أُريد  إنْ  يُقال:  أن  لَـى  واألَوْ قيل: 
لُّها  كُ فهذه  ـل؛  قْ العَ تغطيـة  كار  باإلسْ
ـار، وإن  كَ صـادقٌ عليهـا معنـى اإلسْ
مـع  ـل  قْ العَ تغطيـة  كـار  باإلسْ أُريـد 
كار ب فهي خارجةٌ عنه؛ فإنَّ إِسْ الطَّرَ
ـر يتولَّـد منـه النَّشـاةُ والنَّشـاطُ   اخلَمْ
كرانُ  يَّة. والسَّ ة واحلَمِ بَدَ رْ بُ والعَ والطَّرَ
دُّ  ضِ فيه  ممَّا  يكون  ونحوها  باحلشيشة 
هتا  َّ م ملَرضَ رُ ْ ا حتَ ر من هذا أهنَّ ذلك؛ فتقرَّ
عنه،  املنهيِّ  رتِّ  املُفَ يف  ودخوهلا  ل،  قْ العَ
وال جيب احلـدُّ علـى متعاطيهـا؛ ألنَّ 
ر مع الفارق -وقـد  قياسها علـى اخلَمْ
 . انتفـى بعـض األوصـاف- ال يصـحُّ

كذا قيل.
ومـا فـي  احلشيشـة  واحلاصل: أنَّ 
ا له عملُهـا، ال شـكَّ وال  مهـا ممـَّ كْ حُ

من  كانت  إن  ا  ألهنَّ حتريمها؛  يف  ريب 
أدلَّة  عموم  يف  داخلةٌ  فهي  كِرات  املُسْ
م  زَ جَ من  فْتَ  رَ عَ وقد  كِر،  املُسْ حتريم 
ات  رتِّ املُفَ من  كانت  وإن   ، كِرةٌ سْ مُ ا  بأهنَّ
باحلـديث  مـةٌ  رَّ حمُ فهـي  رات  ـدِّ واملُخَ
خيرج  وال   ، رتِّ فَ مُ لِّ  كُ حتريم  يف  م  املتقدِّ

. عن هذين األمرين أصالً
ر دَ تعريفُ اخلَ

تُور، بـل  رُ ليس أمراً غري الفُ دَ واخلـَ
هو فُتورٌ مع زيادة. قال يف (القاموس): 
ى  شَ يغْ اللٌ  ذِ امْ -بالتَّحريك-:  رُ  اخلَدَ
 ، رٌ دِ خَ فهو  حَ  رِ كفَ رَ  دِ خَ  . األعضاءَ
 .... نْ قَذً لٌ فيها مِ ِ أو ثِقَ نيْ تُورُ العَ وفُ
اإلمجاع  فْتَ  رَ عَ فقد  هذا  ومع  انتهى. 
يايبِّ  رْ عىل حتريمها بحكاية اإلمامني الفِ
فـي  ارتيابٌ  بْـقَ  يَ فلم  تيميـة،  وابنِ 

التحريم....
نا فـي هذه الورقـات مـن  قْ وقد سُ
لامء األكابر علـى  األدلَّة ونصوص العُ
لـه  ملن  كفاية  فيـه  مـا  السـؤال  مسألة 

هداية.
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نْديُّ واألَفْيون  ز اهلِ عفران واجلَوْ فالزَّ
حَّ  صَ إنْ  كِرات،  باملُسْ ةٌ  قَ الحِ ونحوها 
حالٍ  يف  ولو  كِر  تُسْ ا  إهنَّ قال:  من  قول 
حَّ قول من قال:  من األحوال. وإنْ صَ
لذلك؛  مةٌ  رَّ حمُ أيضاً  فهي  ؛  ةٌ رتِّ فَ مُ ا  إهنَّ
عىل  كِر  سْ للمُ ةٌ  كَ شارِ مُ فهي  ؛  لَفَ سَ ملا 
اآلخر،  عىل  رتِّ  فَ وللمُ يْن،  التَّقديرَ أحد 

لُّ واحدٍ منهام يقتيض التحريم.  وكُ
كار،  سْ ف اإلِ صْ وإن مل يصحَّ فيها وَ
طلَقاً؛  مُ دير  والتَّخْ تري  التَّفْ ف  صْ وَ وال 
فمـن  بتحريمهـا.  ـم  كْ للحُ ه  جْ وَ فـال 
من  فليسأل  احلقيقة؛  عىل  العثور  أراد 
حيصـل  الذي  التأثري  عـن  اختبـارٌ  لـه 
م  كُ حيَ ذلك  وبعد  املذكورة،  باألمور 
يف  أودعناه  بام  [منها]  واحدٍ  لِّ  كُ عىل 
بام  يَكتَف  مل  إن  وهذا  الرسالة،  هذه 
تلك  وصف  فـي  لامء  العُ عـن  نقلنـاه 

 . لَفَ األمور كام سَ
النَّبيِّ  عن  حيح  الصَّ يف  ثبت  وقد 
 ، ٌ امُ بَنيِّ رَ احلَ ، وَ ٌ لُ بَنيِّ الَ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال: (احلَ
افُونَ  قَّ وَ نُونَ  مِ املُؤْ وَ  ، اتٌ تَبِهَ شْ مُ امَ  يْنَهُ بَ وَ

أَ  َ تَربْ دِ اسْ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مْ ؛ فَ اتِ بُهَ نْدَ الشُّ عِ
ز  وْ ). وأقـلُّ أحـوال اجلـَ دِينِهِ هِ وَ ضِ لِعِرْ
كِـرَ معـه أن يكـون مـن  نْديِّ وما ذُ اهلِ
األمور املشتبهـات، وثبت عنه صلَّـى 
ا  مَ عْ  (دَ قال:  أنَّه  وسلَّم  وآله  عليه  اهللا 
حه ابن  )، صحَّ يبُكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ يَ

 . مذيُّ بَّان واحلاكم والرتِّ حِ
ى فـي (رشح األثامر) عن  كَ وقد حَ
نْديَّ  اهلِ ز  اجلَوْ أنَّ  ين  الدِّ رشف  اإلمام 
منه  الكثري  مُ  رُ حيَ ونحوهـام  عفران  والزَّ
وكذلك  كِراً،  سْ مُ لكونه  ال  ه،  ألَرضارِ

يط؛ وهو األفيون. انتهى. رَ القُ
ه  نيدُ فْ ، وتَ لِّفِ اتِ عند املُؤَ مُ القَ كْ حُ

رٍ فيه جَ ملا قال ابنُ حَ
منه  لْتُ  أَكَ فقـد  القات  ـا  وأمَّ قال: 
أجد  فلم  منها،  وأكثرتُ  خمتلفةً  أنواعاً 
، وال  لذلك أثـراً فـي تفتري، وال ختديرٍ
طويلة  أبحاثٌ  فيه  تْ  وقَعَ وقد  تغيري، 
ل  أوَّ عند  اليمن  لامء  عُ من  جـامعةٍ  بني 
إلـى  املذاكرةُ  تلك  وبلغت  ظهـوره، 
ة، وكتب ابن حجـرٍ اهليتميُّ  لامء مكَّ عُ
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(حتذيرُ  ها  سامَّ طويلة  رسالةً  ذلك  يف 
 ،( ـاتِ القَ وَ تَـةِ  فْ الكُ ـلِ  أَكْ ـنْ  مِ الثِّقاتِ 
، فوجدتُه  امٍ سابقةٍ ووقفتُ عليها يف أيَّ
ماهيَّةَ  يعرف  ال  من  بكالم  فيها  تكلَّم 

القات.
ه  وباجلملة؛ أنَّه إذا كان بعض أنواعِ
تـري من  ـر أو التَّفْ كْ تبلغ إلـى حـدِّ السُّ
مُ  احلُكْ ه  تَوجَّ نعرفها،  ال  التي  األنواع 
بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا 
دون  من  الطِّباع  بعض   ُّ يَرضُ كان  إذا 
وإالَّ  اره،  إلِرضْ مَ  رُ حَ ؛  تريٍ فْ وتَ كارٍ  إسْ
، كام يـدلُّ علـى ذلك  فاألصـلُ احلـِلُّ

نَّة. عمومات القرآن والسُّ
ا قولكم: وهل جيوز بيعه؟  وأمَّ

ـلِّ  فالظاهـر من األدلَّة حتريم بيع كُ
م  رَّ ـَ حمُ فـي  منفعتـه  انحصـرت  يشءٍ 
لـم  أو  م،  رَّ املُحَ ذلكَ  إالَّ  به  دُ  يُقصَ ال 
االنتفاع  الغالب  كان  ولكنَّه  ينحرص، 
م، أو مل يكن الغالب ذلك،  رَّ به فـي حمُ
بـه  االنتفاع  لقصد  البيعُ  وقـع  ولكنَّه 
هذه  أحد  علـى  كان  فام  م،  رَّ حمُ أمرٍ  يف 

وما  ماً،  ـرَّ حمُ بيعه  كان  الصور  الثالث 
كان خارجاً عنها كان بيعه حالالً.

: أحاديث  ومن أدلَّة الصورة األُوىلَ
نزير؛  واخلِ واملَيْتَة  ر  اخلَمْ بيع  عن  النهي 
يف  إالَّ  هبا  نتَفَع  يُ ال  األمور  هذه  ألنَّ 
أمرٍ  يف  هبا  االنتفاع  ر  يُتصوَّ وال  م،  رَّ حمُ
. ومن هذا القبيل احلشيشة؛ فإنَّ  حاللٍ

ةٌ يف احلَرام. َ رصِ نْحَ منفعتها مُ
مـا  الثانيـة:  الصـورة  ـة  أدلَّ ومـن 
ة  مذيُّ من حديث أيب أُمامَ أخرجه الرتِّ
أنَّ رسول اهللا صىلَّ اهللا عليه وآله وسلَّم 
الَ  ، وَ نِّيَاتِ املُغَ يْنَاتِ وَ وا القَ بِيعُ قال: (الَ تَ
َ يفِ  ريْ الَ خَ ، وَ نَّ وهُ لِّمُ عَ الَ تُ ، وَ نَّ وهُ ُ رتَ تَشْ
ومـن   .( امٌ ـرَ حَ ـنَّ  نُهُ ثَمَ وَ  ، نَّ فِيهِ ةٍ  ارَ َ جتِ
رصِ يف  نْحَ يْنَات مل تَ املعلوم أنَّ منفعة القَ
احلَرام، ولكن ملَّا كان الغالب االنتفاع 
نَّ  هُ كمَ ارع حُ لَ الشَّ عَ هبنَّ يف احلَرام، جَ
نتفعُ به يف  مَ ما ال يُ كْ يف حتريم البيع حُ
 . لِّ غري احلَرام، تنزيالً لألكثر منزلة الكُ
 ، نْديُّ ز اهلِ ومن هذا القبيل البَنْج واجلَوْ

وما [شاهبهام].
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ومن أدلَّة الصورة الثالثة: ما أخرجه 
نه  سَّ حَ بإسنادٍ  (األوسط)  فـي  اينُّ  الطَّربَ
اهللا  عبد  حديث  من  حجر،  ابن  احلافظ 
ة عن أبيه قال: قال رسول اهللا  دَ يْ رَ ابن بُ
بَسَ  حَ نْ  (مَ وسلَّم:  وآله  عليه  اهللا  صىلَّ 
نْ  ـَّ ممِ هُ  بِيعَ يَ ـتَّى  حَ طَافِ  القِ امَ  أَيَّ نَبَ  العِ
ىلَ  عَ النَّارَ  مَ  قَحَّ تَ دْ  قَ فَ راً،  ـمْ خَ هُ  ذُ تِّخِ يَ
). وال شكَّ أنَّ العِنَب يف الغالب  ةٍ ريَ بَصِ
ملَّا  ولكنَّه  اجلائزة،  األمور  يف  به  نتَفَع  يُ
فـي  يستعملُه  من  إىل  ه  بيعُ القصد  كان 
وسيلة  ألنَّ  ماً؛  رَّ حمُ ه  بيعُ كان   ، مٍ رَّ حمُ أمرٍ 
القصد  م  دَ عَ [مع]  ا  وأمَّ  ، رامٌ حَ ام  احلَرَ
فمن  عفران؛  الزَّ هذا  ومن  حتريم.  فال 
أو  جائز،  أمرٍ  يف  يستعملُه  من  إىل  باعه 
ومن   ، حاللٌ فبيعه  القصد؛  عدم  مع 
؛  باعه إىل من يستعملُه يف أمرٍ غري جائزٍ
نحو أنْ يبيعه إىل من يعلم أنَّه يأْكُل منه 
ار  اإلِرضْ أو  تري  التَّفْ به  ل  حيصُ مقداراً 
كان  مـن  إلـى  للبيع  قاصـداً  ن،  بالبَدَ

ه غري جائز.  كذلك؛ فبيعُ
ر هذا التفصيل ارتفـع مـا  وإذا تقرَّ

ابن  حديث  عىل  اإلشكاالت  من  دُ  رِ يَ
بإسنادٍ  والبيهقيِّ  احلاكم  عند  عبَّاس 
وآله  عليه  اهللا  صىلَّ  النَّبيَّ  أنَّ   ، صحيحٍ
مٍ  وْ قَ ىلَ  عَ م  رَّ حَ ا  إِذَ اهللاَ  قال: (إِنَّ  وسلَّم 
)؛ فإنَّه قال بعض  نَهُ مَ ثَمَ رَّ ءٍ، حَ لَ يشَ أَكْ
لْم: إنَّه يلزم من األخذ بظاهر  أهل العِ
األهليَّة  ر  احلُمُ بيع  حتريمُ  احلديث  هذا 

. رامٍ وغريها ممَّا يصلُحُ حلاللٍ وحَ
إذا  األهليَّـة  ـرَ  مُ احلـُ بـأنَّ   : ابُ وجيُ
البيعُ  كانَ  لُها،  يأكُ من  إىل  البائع  باعها 
أنَّ  مـن  لَفَ  سَ ملـا  القصد؛  مع  ماً  رَّ حمُ
إلـى  ها  باعَ وإنْ   ، رامٌ حَ احلَرام  وسيلةَ 
لُها، أو مع عدم القصد، فال  من ال يأكُ
وجه للتَّحريم، وهكذا كلُّ ما كان من 

هذا القبيل.
بحديث  رادُ  يُ إنَّه  يِّم:  القَ ابن  وقال 

ابن عبَّاسٍ املذكور أمران: 
نيْ واالنتفاع  أحدمها: ما هو حرامُ العَ
م،  والـدَّ واملَيْتَـة،  ر،  مْ كاخلـَ ؛  ـملـةً جُ
نُها  ثَمَ فهذه  ك؛  ْ وآالت الرشِّ نزير،  واخلِ

قَت.  فَ رامٌ كيفام اتَّ حَ
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غري  يف  به  االنتفاعُ  باحُ  يُ ما  والثاين: 
املَـيْتَة  لْد  كجِ لُه؛  أَكْ مُ  ْرُ حيَ وإنَّام   ، لِ األَكْ
ال  ر األهليَّة والبِغَ باغ، وكاحلُمُ بعدَ الدِّ
االنتفاع  دون  لُه  أَكْ مُ  رُ حيَ ممَّا  ونحومها 
فـي  يدخل  ال  إنَّه  يقال:  قد  فهذا  به؛ 
احلديث، وإنَّام يدخلُ فيه ما هـو حرامٌ 

عىل اإلطالق. 
والصواب ما ذكرنا من التفصيـل؛ 
بِيعَت  إذا  ها  بيعُ مُ  رُ حيَ األمور  هذه  فإنَّ 
بِيـعَ  إذا  كام  مة؛  املُحرَّ املنفعـة  ألجـل 
قيـل:  وقـد  لِهـام،  ألَكْ ـلُ  والبَغْ امرُ  احلِ
بعض  فـي  مُ  رُ حيَ الذي  اليشءِ  يْعَ  بَ إنَّ 
نْ ينتفعُ به يف ذلك األمر  األحوال إىل مَ

رامٌ باإلمجاع.  م، مع القصد؛ حَ املُحرَّ
الذي  اليشء  يْع  بَ حتريم  دُ  يؤيِّ وممَّا 
الغالب  يف  اجلائزة  األمور  يف  به  عُ  نتَفَ يُ
إلـى مـن يستعملُه فيـام ال جيـوز: مـا 
ران  ـمْ عِ عن  ارُ  والبَـزَّ البيهقيُّ  أخرجه 
يْع  بَ عن  ي  النَّهْ يف  مرفوعاً  نيٍ  صَ حُ ابن 

تْنة. الح يف الفِ السِّ
ـا سؤال السائـل -حفظـه اهللا-  وأمَّ

وزُ االنتفاعُ هبا  عن تلك األمور: هل جيَ
مت ألجلِهِ؟  رِّ يف غري الوجه الذي حُ

يف  هبا  عَ  نتفَ يُ أن  جيوز  نعم؛  فنقول: 
كام  جهته،  من  م  رُ حتَ الذي  الوجه  غري 
م  رُ حيَ التي  باحليوانات  االنتفاع  جيوز 
ل، واالنتفاع بالعِنَب  لُها يف غري األَكْ أَكْ
عـدا  مـا  املنافع،  جـميع  فـي  ونحوه 
لُـه  عْ جَ هـي  التـي  مـة  املُحرَّ ـورة  الصُّ
فيه  يقع  أن  ينبغي  ال  ممَّا  وهذا  راً،  ـمْ خَ
أعلم.  واهللا  لْم،  العِ أهل  بني  خالفٌ 

انتهى...
[الفتح الرباين من فتاو الشوكاين 
(ص٤١٨٩-٤٢١٤)]

* وانظر: فتو رقم (١٠٤٢)
  

َأْكُل َما ُيَغيُِّب الَعْقَل

أنْ ) ٩٠٧ اعـتـادَ  ـلٌ  رجُ السؤال: 
من  شيئـاً  العَرصْ  قبل  ليلةٍ  لَّ  كُ يتناول 
ئِلَ عن ذلك؟  ة سنني، فسُ دَّ ني مُ املَعَاجِ
فقال: أر فيه أشياء من املنافع؛ فهل 
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باحُ ذلك لهُ أم ال؟ يُ
لَ  قْ اجلواب: إن كان ذلك يُغيِّب العَ
لَ  قْ لَّ ما يُغيِّب العَ ُز له أكلُه؛ فإنَّ كُ مل جيَ

مُ باتِّفاق املسلمني.  رُ حيَ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٢١٨/٣٤)]

  

َراِت َتَعاِطي اُملَخدِّ

ي ) ٩٠٨ كـمُ تَعاطـِ السؤال: مـا حُ
رات؟ دِّ املُخَ

ظهـرت  رات  املُخـدِّ إنَّ  اجلواب: 
السابع  القرن  فـي  اإلسالميَّة  البيئة  يف 
د  وبمجـرَّ التَّتـار،  دولة  مـع  اهلجـري 
لامء املسلمني عىل  أن ظهرت أجـمع عُ
ـةٍ  ين إلـى أصولٍ عامَّ ستَنِدِ حتريمها؛ مُ
اإلسالمـي،  الترشيـع  قواعد  من 
قواعـد  ـنْ  مِ أنَّ  املعـروف  نَ  ـمِ لَ وإنَّه 
قْل  الترشيع اإلسالمي أنَّ (ما أفسد العَ
حيرم تناوله مأكوالً كان أو مرشوباً أو 
ـل،  قْ العَ علـى  واملحافظة   ،( مشموماً

وعلـى  األخالقـي،  االتـزان  وعلـى 
لُّ ذلك من أهداف  وِّ الروحي، كُ مُ السُّ

اإلسالم وأغراضه اجلوهريَّة.
رات  املُخـدِّ أنَّ  فيـه  شكَّ  ال  ا  وممـَّ
بالسلـوك  ـلَّة  ـخِ مُ ـل،  ـقْ للعَ دةٌ  فسِ مُ
ذلك  أجـل  ومـن  الكريم،  األخالقي 
مة عن طريق قواعد الترشيع  رَّ كانت حمُ
ختلُّ  ا  ألهنَّ مة؛  رَّ حمُ وكانت  اإلسالمي، 
أنَّ  عـلـى  وغاياتـه.  يـن  الدِّ بأهـداف 
رات وإن لـم تكن علـى عهـد  املُخـدِّ
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ورد حتريمها فـي 
ملسو هيلع هللا ىلص؛  معجزاته  من  كمعجزةٍ  أحاديثه 
اهللاِ  ـولَ  سُ رَ (أنَّ  داود  أبـو   رو فقـد 
ْي  )، وهنَ ٍ رتِّ فَ مُ كِرٍ وَ سْ لِّ مُ نْ كُ َى عَ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ
لَّ  ن كُ كِر يتضمَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن املُسْ
ْيُه عن  ة، وهنَ أنواع اخلمور، ومنها البِريَ

رات. لَّ أنواع املُخدِّ ن كُ رتِّ يتضمَّ املُفَ
هو  إنَّام  رتِّ  واملُفَ كِر  املُسْ عن  والنهي 
ث تغيرياً يف االتِّزان  ْدِ لِّ ما حيُ هنيٌ عن كُ
يل عىل وجه العموم، ومن أجل ما  قْ العَ
اإلمام  قال  مفاسد،  من  رات  املُخدِّ يف 
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ابن تيمية عنها: إنَّ فيها من املفاسد ممَّا 
ىلَ بالتحريم. ر، فهي أَوْ ليس يف اخلَمْ

رات،  ي املُخدِّ ا ابن القيِّم فإنَّه يُسمِّ أمَّ
ا  إهنَّ عنهـا:  ويقـول  امللعونـة،  ة  مَ باللُّقْ
ك  ـرِّ حتُ التي  والفجـور  ـق  سْ الفِ ـة  مَ قْ لُ

لْب الساكن إىل أخبث األماكن. القَ
رات  ا من استحلَّ احلشيش أو املُخدِّ أمَّ
تيمية  ابن  اإلمام  فإنَّ  العموم؛  وجه  عىل 
ا حالل يقول عنه: من استحلَّها وزعم أهنَّ
رتدا،  تِل مُ ، وإالَّ قُ فإنَّه يُستتاب، فإن تابَ
مقابـر  فـي  يُدفن  وال  عليه،  يُصلَّـى  ال 

املسلمني.
[فتاو عبد احلليم حممود 
[(٢٢٦/٢- ٢٢٧)

  

راِت َتَعاِطي اَحلشيش َواُملَخدِّ

تعاطي ) ٩٠٩ مُ  ـرُ حيَ هـل  السؤال: 
يـن  الـدِّ فـي  رات  ـدِّ واملُـخَ ـشيش  احلَ

؟ اإلسالميِّ
يف قالء  العُ عند  دالَ  جِ ال  اجلواب: 

أنَّ احلَشيشَ املعروف بني الناس يشءٌ
م تعاطيه واستعاملُه  رُ مه اإلسالم؛ حيَ رِّ حيُ
عند  املعروفة  املختلفة  ورِ  الصُّ لِّ  بكُ
احلـشيش  حتريـمُ  جـاء  وقد  نيه،  مِ دْ مُ
مـن  وبغريهـام   ، وبالنـصِّ بالقيـاس، 

األدلَّة والرباهني.
ر  ا القياس؛ فألنَّ احلشيش كاخلَمْ أمَّ
وهناك  التَّحريم،  لَّة  عِ ويف  التأثري،  يف 
خطأٌ شائع بني النَّاس يف فهم املقصود 
عىل  وهنا  رصُ قْ يَ فهم  ر؛  اخلَمْ معنى  من 
رَ  ، مع أنَّ اخلَمْ بُ َ ذلك السائل الذي يُرشَ
رَ  خـامَ مـا  ـلُّ  كُ هي   :- عاً ْ ورشَ -لغـةً 
ه،  َ رتَ وسَ طَّـاه  وغَ طَـه  خالَ أي  ـل؛  قْ العَ
ذُ  تَّخَ يُ التي  ة  املادَّ بنوعِ  ذلك  يتقيَّد  وال 
يكون  فقد  ؛  اتِرُ السَّ رُ  املُخامِ ذلك  منها 
أو  ل،  سَ العَ أو  نْطَة،  احلِ أو  نَب،  العِ من 
يش، أو أيِّ نـوعٍ مـن  ـر، أو احلَشِ التَّمْ
روع أو سواهـا. وسيِّدنـا عمر ابن  الزُّ
رُ  مْ (اخلَ يقول:  عنه  اهللا  ريض  اخلَطَّاب 
رُ  امِ ). وما دام اليشء خيُ لَ قْ رَ العَ امَ ا خَ مَ
يكـونُ  فإنَّه  السابـق؛  باملعنى  ل  قْ العَ
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ا  (أَنَ يقول:  النَّبويُّ  واحلديث  كِراً،  سْ مُ
لُّ  (كُ ويقول:   ،( كِرٍ سْ مُ لِّ  كُ نْ  عَ َى  أَهنْ
هـذا  فيـه  واحلشيش   .( امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ

ر.  ة اخلَمْ مَ رْ م كحُ رُ املعنى؛ ولذلك حيَ
وال يمنعُ من هذا أنَّ احلشيش يشءٌ 
؛ ألنَّ اإلسالم ال ينظر  جامدٌ غري سائلٍ
ب، أو أيُّ  َ ر سائلٌ يُرشْ هنا إىل أنَّ اخلَمْ
أو  ن،  خَّ دَ يُ يشءٍ  أيُّ  أو  ل،  يُؤكَ يشءٍ 
ل حتَّى  قْ لُّ ما أثَّر يف العَ ، بل كُ نُ ْقَ يشء حيُ
َه رتَ وسَ واعتدالِه،  اتِّزانِه  عن  هُ  أخرجَ

ل  يَدخُ املألـوف،  ووعيـه  تفكريه  عن 
ر، فاإلسالم ال ينظر  حتت مفهوم اخلَمْ
ر، بل ينظر إىل  إلـى ذلك اليشء املُخامِ

ه وعاقِبَتِه. رِ أَثَ
وجاء حتريم احلشيش بالنصِّ أيضاً؛ 
فقد رو اإلمام اجلليل أمحد بن حنبل 
ه) أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  سنَدِ ريض اهللا عنه يف (مُ
 : ـرتِّ )، واملُفَ ٍ رتِّ فَ مُ كِرٍ وَ سْ لِّ مُ نْ كُ َى عَ (هنَ
ر فـي تـور واخلَدَ ثُ الفُ لُّ ما يورِ هـو كُ
األعضاء واألطراف. والثابت املشاهد
دُ هذا الفتور يف اجلسم أنَّ احلشيش يُوجِ

فرضنـا  فلـو  ملموس،  واضح  بشكل 
جـدالً أنَّ احلـشيش ال يدخـل حتـت 
مفهـم  حتت  ـل  خَ لدَ ر،  مْ اخلـَ مفهـوم 
حينئـذٍ  مكابـرٌ  يستطيـع  وال   ، ـرتِّ املُفَ
أنَّ  ه  بعدَ عي  يدَّ أو  هذا،  فـي  يُكابِرَ  أنْ 

. رامٍ احلشيش ليس بحَ
علـى  اإلسالم  فقهاء  أجـمع  ولقد 
لِّها، وفـي طليعتها  رات كُ دِّ حتريم املُخَ
احلشيش، وذكـر اإلمـام ابن حجرٍ أنَّ 
نوب».  رات من كبائر الذُّ دِّ بَ املُخَ ْ «رشُ
هذه  يف  ار  االجتِّ ةَ  مَ رْ حُ الفقهاء  ر  قرَّ كام 

رات. دِّ املُخَ
أنَّه  احلنفيَّة  مذهب  كتب  يف  وجاء 
لُ البَنْج واحلشيش واألَفْيون؛  مُ أَكْ «حيرُ
ر  ذِكْ عن  دُّ  وتَصُ ل،  قْ للعَ ةٌ  دَ فسِ مُ ا  ألهنَّ
اهللا تعالـى وعن الصالة، وجيبُ تعزيرُ 
معاقبتُه  جتبُ  أي:  ه».  عُ دَ رْ يَ بام  آكِلِها 
عن  قلِـعَ  يُ حتَّى  األمر،  ولـيُّ  يراه  بام 

تعاطيها. 
نْ أَكْل البَنْج هنا هو تعاطيه  واملراد مِ
زمة؛  الالَّ راحيَّة  اجلِ العمليَّات  غري  يف 



m^3|Õª^Ë=m^áÑ|Äª^=Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٣٨

إذ  العمليَّات؛  هذه  مثل  يف  باحُ  يُ ألنَّه 
تدعو إليه الرضورة.

إنَّ  رات:  دِّ املُخَ عـن  تيمية  ابن  قال 
ر؛  اخلَمْ فـي  ليس  ما  املفاسد  من  فيهـا 
لَّها  استحَ ومن  بالتحريم،  لَـى  أَوْ فهي 
فإن  يُستتاب،  فإنَّه  ؛  حاللٌ ا  أهنَّ وزعم 
ىلَّ عليه،  رتدا، ال يُصَ تِلَ مُ تاب، وإالَّ قُ

فَن يف مقابر املسلمني. دْ وال يُ
يف  لُ  «يدخُ القيِّم:  ابن  اإلمام  وقال 
كِر، مائعاً كان أو جامداً،  سْ لُّ مُ ر كُ اخلَمْ
امللعونـة  ةُ  مَ واللُّقْ مطبوخاً،  أو  عصرياً 
ـقِ  سْ الفِ مـة  قْ لُ احلـشيش-  -يقـصـد 
كُ القلبَ الساكن إىل  رِّ والفُجور التي حتُ

أخبث األماكن».
ـيَّـة،  رات لـها أرضارٌ صحِّ ـدِّ واملُخَ
ة،  ليَّة، وروحيَّة، وأدبيَّة، واقتصاديَّ قْ وعَ
(الَ  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  والرسول  واجتامعيَّة، 
مُ  ـرُ حتَ ولـذلـك   ،( ارَ ـرَ ضِ الَ  وَ رَ  ـرَ ضَ
احلشيش؛  طليعتهـا  وفـي  رات،  دِّ املُخَ
سادِ،  رائِع الفَ دِّ ذَ سَ ِّ وَ فْع الرشَّ بقاعدة دَ

دْ نَصٌّ بتحريمها. رِ حتَّى ولو مل يَ
رات تـقـتـل حـوافـز  ـدِّ كام أنَّ املُخَ
لـم  ونحن  ل،  سَ بالكَ ـري  وتُغْ العمل، 
ةً  فَريسَ ني  الصِّ شعب  كان  كيف  نْسَ  نَ
لألَفيون، وكيف تعطَّلت حوافز العمل 
هنض  وكيف  ر،  دِّ املُخَ هذا  بسبب  فيه 
الق حني ترك هذا األَفْيون  هنضة العِمْ

اللَّعني.
طـليـعـتهـا  راتُ -وفـي  ـدِّ واملُـخَ
جـال،  ة الرِّ ـوَ ـبُ بنَخْ هِ احلشيش- تُـذْ
وباملعاين الفاضلة فـي اإلنسان، وجتعلُه
إذا أمنيٍ  وغري  عاهد،  إذا  فـِيٍّ  وَ غريَ 
يتُ  ، ومتُ ثَ دَّ ، وغري صادقٍ إذا حَ ِنَ أؤمتُ
فيه الشعـور باملسؤوليَّـات، والشعـور 
، وخيانةً  ةً ناءَ باً ودَ عْ بالكرامة، ومتلؤه رُ
عضـواً  فيصبـح  ؛  يُعارشِ وملـن  لنفسه 

موبوءاً فاسداً، جيب عالجه وإبعاده. 
[يسألونك يف الدين واحلياة 
[(٢٨٤/٢-٢٨٧)
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َرِة َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن املََوادِّ اُملَخدِّ

ِلُّ) ٩١٠ مةٌ ال حيَ رَّ رة حمُ دِّ املوادُّ املُخَ
الطبِّـيَّة  املعالـجة  لغرض  إالَّ  تناوهلا 
دها األطبَّاء  دِّ املتعيِّنة، وباملقادير التي حيُ

. نيْ وهي طاهرة العَ
[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالميَّة 
للعلوم الطبية بالكويت ١٤١٥ هـ/١٩٩٥م]

* وانظر: فتو رقم (٢٧٤)



ثانيًا: األفيون:
االْضِطَراُر إَِلى َتَعاِطي اَألْفُيوِن 

ـلِ ) ٩١١ بأَكْ يَ  تُلـِ ابْ ـنِ  مَ السؤال: 
منه  يأكُل  مل  إن  وصار  يون،  األَفْ نحو 
لُه أم ال؟ باحُ له حينئذٍ أَكْ ؛ هل يُ لَكَ هَ

قـطعيـا  امً  ـلْ عِ ـلِـمَ  عُ إذا  اجلواب: 
حيحة  -بقول األطبَّاء، أو التَّجربة الصَّ
ادقة- أنَّه ال دافـع خلشيـة هالكـه  الصَّ
رَ الذي  دْ لُه من نحو األفيون القَ إالَّ أَكْ
بل  لُه،  أَكْ له  لَّ  حَ منه،  قريباً  أو  اعتاده 
بقاء  يف  إليه  مضطرٌّ  ألنَّه  عليه؛  بَ  جَ وَ
حـقِّ  فـي  كاملَيْتَةِ  حينئذٍ  فهـو  روحه؛ 
ح  رصَّ وقد  بخصوصها،  إليها  املُضطرِّ 

بذلك جـامعةٌ مع وضوحه. 
نعم؛ أشـار شيخ اإلسالم احلافـظ 
نٍ  سَ حَ يشءٍ  إىل  الينُّ  قَ سْ العَ رٍ  جَ حَ ابن 
علـى  جيب  أنَّه  وهـو:  ه؛  اعتامدُ  ُ يتعنيَّ
قَطْعِـه  فـي  عـيُ  السَّ ذلـك  متعاطـي 
لَّ يومٍ  ه كُ قلِّلَ ممَّا اعتادَ بالتَّدريج؛ بأنْ يُ
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ه  ُّ يَرضُ ال  هـا  صَ نَقْ فإنَّ   ، ةٍ مَ سِ مْ سِ ر  قَـدْ
قَطْعاً، فإذا استمرَّ علـى ذلك لـم متضِ 
ة به،  دَ ةٌ قليلةٌ وقد زال تولُّع املَعِ دَّ إالَّ مُ
 َّ تستَرضِ وال  تشعر  أنْ  غري  من  يَتْهُ  ونَسِ
ه، فهو  ه، فبهذا أمكن زوالُه وقطعُ دِ قْ لفَ
ذاته،  يف  م  املُحرَّ ذلك  إزالة  إىل  وسيلةٌ 
الوجـوب  ألنَّ  تعاطيـه؛  بَ  جَ وَ وإنْ 
ةَ الذاتيَّة، كام أنَّ  مَ ضٍ ال ينايف احلُرْ لعارِ
ه  قِّ يْتَة واجبٌ فـي حَ تناول املضطرِّ للمَ
دِّ  روضِ االضطرار، مع بقائها يف حَ لعُ
ة الذاتـيِّ هلا،  ذاهتا علـى وصف احلُرمَ
م يكون  و(ما كان وسيلةً إىل إزالة املُحرَّ
التدريـج،  هذا  فعـل  فوجب  )؛  واجباً
 ، نْ ترك ذلك فهو عاصٍ آثمٌ فاسقٌ ومَ
رَ له فـي دوام  ذْ هادة، وال عُ مردودُ الشَّ
احلالـة  فـي  عليه  أوجبنـاه  إنْ  تعاطيه 
اهنة لبقاء روحه؛ فتأمل ذلك، فإنَّ  الرَّ
هبـذه  باالبتالء  املخذولني  من  كثريين 
كون  يتمسَّ الشنيعـة  القبيحـة  لَة  اخلَصْ
خِ  تِ واملَسْ نَ املَقْ بدوام مـا هـم عليه مِ
ن منهم؛  م نشأوا فيه ومتكَّ ، بأهنَّ املَعنويِّ

فصار تعاطيه واجباً عليهم. 
أُريدَ  حقٍّ  كالمُ  أنَّه  ذلك:  وجواب 
سلَّمنا  لئن  هلم:  نقول  ا  ألنـَّ باطل؛  به 
جيبُ  أنَّه  يمنع  ال  هو  قلتموه،  ما  لكم 
وزوال  قَطْعِـه،  فـي  عـيُ  السَّ عليكـم 
وأديانكم  ألبدانكم  ه  خِ سْ ومَ ه،  رِ َ رضَ
أخربين  ولقد  وحمصولكم،  قولكم  وعُ
بعضُ العارفني أنَّه يمكن قَطْعُ األَفيون 
هُ بعضُ األطباء،  رَّ ام بدواءٍ بَ يف سبعة أيَّ
لَحاء  لْم الصُّ بل أخربين بعضُ طلبة العِ
بمقدارٍ  يوم  لِّ  كُ يف  منه  مبتىلً  كان  أنَّه 
ه، وتعطَّل عليه عقلُه،  هُ حالُ ، فساءَ كثريٍ
والقاتـلُ   ، األكـربُ ـخُ  املَسْ أنَّه  وأدركَ 
ةٍ  روءَ ومُ ـةٍ  فَ أَنَ ـلِّ  لكُ واملزيـلُ   ، األكربُ
ـةٍ  ذِلَّ لِّ  لكُ لُ  صِّ واملُحَ  ، ةٍ ياسَ ورِ وأَدَبٍ 
. قـال:  ةٍ ساسَ ةٍ وخَ ثاثَ ةٍ ورَ لَ ةٍ وبِذْ ذيلَ ورَ
م الرشيف، وابتهلتُ  تَزَ فذهبتُ إىل املُلْ
 ، إلـى اهللا سبحانه وتعاىل بقلبٍ حزينٍ
ةٍ صادقة، وتوبـةٍ  قَ رْ ، وحُ ودموعٍ وأننيٍ
، وسألت اهللا تبارك وتعاىل أنْ  ناصحةٍ
إىل  ذهبتُ  مَّ  ثُ عنِّي،  ه  دِ قْ فَ رَ  َ رضَ يمنعَ 
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وكفاية  كِه،  رْ تَ بنِيَّة  منها  ورشبتُ  زمزم 
دْ إليه بعد ذلك، ومل  ه، فلم أَعُ دِ قْ ر فَ َ رضَ

. اهـ.  راً بوجه مطلقاً ه رضَ دِ قْ أجد لفَ
فَ  غَ شَ فإنَّ  ؛  رَّ وبَ ذلك  يف  وصدق 
عالمات  وظهورَ  ه،  دِ قْ فَ عند  النفوس 
لـوص  مِ خُ دَ ر عليها؛ إنَّام هـو لعَ الرضَّ
منيِ  كَ وبقـاء  ـا،  اهتِ طَويَّ وفسادِ  نِيَّاهتا، 
ِدْ  جتَ فلمْ  عليه؛  وتَعويلِها  إليه،  فِها  تَشوُّ
فيَعظُم  بِد،  الكَ من  لَّه  حمَ دُّ  يَسُ ما  حينئذٍ 

 . ه حينئذٍ دِ قْ ر فَ َ رضَ
علـى  صادقاً  ماً  زْ عَ مَ  زَ عَ مـن  ا  وأمَّ
وتعاىل  سبحانه  اهللا  إىل  ل  وتوسَّ كِه،  رْ تَ
 ، ةٍ ، وإخالص طَويَّ ق نِيَّـةٍ دْ يف ذلك بصِ
تعاليـ  اهللا  بحول  أَملـاً  كِه  ْ لرتَ ِـد  جيَ فال 

ته. وَّ وقُ
[فتاو ابن حجر اهليتمي (٢٥٩/٤)]

  

َتَناُوُل اَحلِشيِش َواَألْفُيوِن 
ِبِهَما َواالتَِّجاُر 

شيشُ ) ٩١٢ عتَربُ احلَ السؤال: هل يُ

وما  ر؟  مْ اخلَ ة  مَ رْ كحُ راماً  حَ يونُ  واألَفْ
ون  رُ يتَّجِ ممَّن  اء  الغرَّ الرشيعة  موقف 
مـور؟ وكذلك مـن  رات واخلُ باملُخـدِّ
لون  فيأْكُ قرابتهم  ذوي  من  خيالطوهنم 
شيئاً  منهم  يستدينون  وقد  بيوهتم،  يف 

من املال؟
لُّ  اجلواب: احلشيش واألفيون، وكُ
مـن  فيه  ملا  ؛  رامٌ حَ احلـسَّ  ر  دِّ يُـخَ مـا 
تَـه  العَ إلـى  يؤدي  وهو  ر  اخلَمْ معنى 
املـوادِّ  هبذه  ـرون  واملتَّجِ اجلنـون،  أو 
ـون  فيستحقِّ النـاس  عقـول  دون  يُفسِ
للتشجيع  وخمالطتُهم  الشديد،  التَّعزير 
ة  دَّ م واملَوَ حِ لَة الرَّ ، ولكنَّها لصِ مكروهةٌ

. والنصيحة مستحسنةٌ
د أبو زهرة   [فتاو الشيخ حممَّ
(ص٦٨٤-٦٨٥)]
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ثالثًا: احلشيش:
َأْكُل اَحلِشيَشِة

شيشةَ ) ٩١٣ لُ احلَ نْ يأكُ السؤال: مَ
ما جيبُ عليه؟

احلشيشة  هذه  هللا.  احلمد  اجلواب: 
كِـرَ منها أو  ، سـواءٌ سَ ـرامٌ لبـة حَ الصُّ
رامٌ باتِّفاق  رُ منها حَ كْ ر، والسُّ كَ لـم يَسْ
وزعم  ذلك،  لَّ  استحَ نِ  ومَ املسلمني، 
أنَّه حاللٌ فإنَّه يُستتاب، فإنْ تاب وإالَّ 
فَنُ  دْ يُ وال  عليه،  يُصىلَّ  ال  رتدا،  مُ تِلَ  قُ

يف مقابر املسلمني. 
بةً وقال: هي  رْ ا إن اعتقد ذلك قُ وأمَّ
م  زْ العَ ك  رِّ وحتُ ر،  كْ والفِ ر  كْ الذِّ ة  يْمَ قَ لُ
وتنفع  األماكن،  أرشف  إىل  اكِن  السَّ
فإنَّ  وأكرب؛  أعظم  فهو  الطريق؛  فـي 
نْس دين النَّصـار الذين  هذا مـن جِ
نْس  جِ ومـن  ر،  اخلَمْ ب  ْ برشُ بون  يتقرَّ
؛  وطاعـةً بـةً  رْ قُ الفواحش  يَعتقد  نْ  مَ

خب  حب  جب   ﴿هئ  تعاىل:  اهللا  قال 
جح  مج   حج  مث  متهت  خت  حت  جت  هب  مب 

مح جخمخ جس حس خس مس حص خص﴾ 
لُّ ذلك  [األعراف: ٢٨]، ومن كان يَستحِ
قهاء يقول: عَ بعض الفُ مِ جاهالً، وقد سُ

لٍ  نَقْ لٍ وَ قْ ِ عَ ريْ نْ غَ ا مِ وهَ مُ رَّ حَ
امِ رَ ـريِ احلـَ يمُ غَ رِ ْ امٌ حتَ رَ حَ وَ

ا  ـه، وأهنَّ فإنَّه ما يعـرف اهللاَ ورسولَ
باإلمجاع.  حرامٌ  منها  رُ  كْ والسُّ  ، مةٌ رَّ حمُ
رَّ بتحريم ذلك؛  قِ فَ ذلك ومل يُ رَ وإذا عَ

م.  رتدا؛ كام تقدَّ فإنَّه يكون كافراً مُ
رامٌ  حَ فإنَّه  ل  قْ العَ غيِّبُ  يُ ما  لُّ  وكُ
؛ فإنَّ  بٌ وةٌ وال طَرَ وإن مل حتصل به نَشْ
املُسلمني.  بإجـامع  حرامٌ  ل  قْ العَ تَغيُّب 
ومل  كِر  يُسْ مل  الذي  البَنْج  تعاطي  ا  وأمَّ

ل، ففيه التَّعزير.  قْ يُغيِّب العَ
ـوا  قهاء فعلِمُ قون من الفُ ا املُحقِّ وأمَّ
ملا  ار؛  جَّ الفُ ا  يتناوهلُ وإنَّام   ، كِرةٌ سْ مُ ا  أهنَّ
امع  جتُ فهي  ب؛  والطَّرَ النَّشوة  من  فيها 
رُ  مْ واخلـَ ذلك،  فـي  كِـر  املُسْ ابَ  الرشَّ
وهـذه  ومـة،  واخلُصُ احلركـة  ـبُ  تُوجِ
مـع  وفيهـا  ة،  لَّ والذِّ تُـور  الفُ ـبُ  تُوجِ
وفتح  ل،  قْ والعَ املَزاج  فساد  نْ  مِ ذلك 
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 ، ةِ ياثَ الدِّ من  بُه  تُوجِ وما  هوة،  الشَّ باب 
وإنَّام  كِر،  املسْ اب  الرشَّ  ِّ رشَ من  هي  ممَّا 

حدثت يف النَّاس بحدوث التَّتار. 
والكثري  منها  القليل  تناول  وعلـى 
أو  طـاً،  وْ سَ -ثـامنـون  ب  ـرْ الشُّ ـدُّ  حَ
حتريم  يعتقد  سلِامً  مُ كان  إذا  أربعون- 

ل.  قْ كِر، ويُغيِّب العَ املُسْ
قهاءُ فـي نجاستها علـى  وتنازع الفُ

 : ثالثة أقوالٍ
 . ةً سَ ا ليست نَجِ ها: أهنَّ أحدُ

وأنَّ   ، ـسٌ نَجِ مائـعهـا  أنَّ  والثَّاين: 
 . ها طاهرٌ دَ جامِ

ـا  حيـح- أهنَّ والثَّالث: -وهـو الصَّ
رة،  ذْ العَ تُشبِه  فهذه  ر؛  كاخلَمْ ةٌ  سَ نَجِ
مـن  وكالهـام  ل،  البَـوْ ه  يُشبـِ وذلك 
مها اهللا ورسوله، ومن  اخلبائث التي حرَّ
ظهر منه أَكْل احلشيشة فهو بمنزلة من 
من  منه  ورشٌّ  ر،  اخلَمْ ب  ْ رشُ منه  ظهـر 
عىل  ويُعاقَب  ر،  جَ وهيُ الوجوه،  بعض 
الوارد  للوعيـد  هذا؛  يُعاقَب  كام  ذلك 
اهللاُ  نَ  (لَعَ ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  مثل  ر؛  اخلَمْ فـي 

ا،  هَ ائِعَ بَ وَ ا،  اقِيَهَ سَ وَ َا،  هبَ ارِ شَ وَ  ، رَ مْ اخلَ
ا)،  نِهَ ثَمَ آكِلَ  وَ ا،  هَ لَ امِ حَ وَ ا،  هَ بْتَاعَ مُ وَ
بَلِ  قْ يَ  ْ ملَ رَ  مْ اخلَ بَ  ِ رشَ نْ  قوله: (مَ ومثل 
إِنْ تَابَ تَابَ  ماً، فَ وْ بَعِنيَ يَ ةً أَرْ الَ اهللاُ لَهُ صَ
بَلِ اهللاُ لَهُ  قْ ْ يَ ا ملَ َ هبَ ِ رشَ ادَ وَ إِنْ عَ ، فَ يهِ لَ اهللاُ عَ
اهللاُ  تَابَ  تَابَ  إِنْ  فَ ماً،  وْ يَ بَعِنيَ  أَرْ ةً  الَ صَ
لَهُ  اهللاُ  بَلِ  قْ يَ  ْ ملَ ا  َ هبَ ِ رشَ وَ ادَ  عَ إِنْ  وَ  ، يْهِ لَ عَ
اهللاُ  تَابَ  تَابَ  إِنْ  فَ ماً،  وْ يَ بَعِنيَ  أَرْ ةً  الَ صَ
أَوِ  الثَّالِثَةِ  يفِ  ا  َ هبَ ِ فَرشَ ادَ  عَ إِنْ  وَ  ، يهِ لَ عَ
نْ  يَهُ مِ قِ ىلَ اهللاِ أَنْ يَسْ قا عَ انَ حَ ةِ كَ ابِعَ الرَّ
 ،( لِ النَّارِ ةُ أَهْ ارَ صَ ي عُ هِ ؛ وَ بَالِ طِينَةِ اخلَ
حيح ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال:  وقد ثبت عنه يف الصَّ
هِ  ذِ هَ نْ  عَ ئِلَ  سُ (وَ  ،( امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  (كُ
؛  لِمِ عَ الكَ امِ وَ َ جَ دْ أُويتِ انَ قَ كَ ، وَ ةِ بَ ِ األَرشْ

 .( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: كُ قَ فَ
[جمموع فتاو ابن تيمية 
[(٢١٠/٣٤-٢١٢)

  

ِبُ علـى آكِلِ ) ٩١٤ السؤال: ما جيَ
جائزٌ  لَها  أَكْ أنَّ  ى  ادَّعَ نِ  ومَ شيشة،  احلَ



m^3|Õª^Ë=m^áÑ|Äª^=Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٤٤

؟ باحٌ حاللٌ مُ
لبة  اجلواب: أكلُ هذه احلشيشة الصُّ
اخلبـائث  أخبـث  مـن  وهـي   ، ـرامٌ حَ
مة، وسـواءٌ أَكَل منهـا قليـالً أو  املُحرَّ
رامٌ  حَ منها  كِر  املُسْ الكثري  لكنَّ  كثرياً، 
ذلك  ـلَّ  استحَ ومن  املسلمني،  باتِّفاق 
تِلَ  ؛ فإنْ تابَ وإالَّ قُ فهو كافرٌ يُستتابُ
يُصلَّـى  وال   ، ـلُ يُغسَّ ال  رتـدا،  مُ كافراً 

دفَنُ بني املسلمني. عليه، وال يُ
كم اليهوديِّ كمُ املُرتدِّ رشٌّ من حُ وحُ

ِلُّ  حيَ ذلك  أنَّ  اعتقد  سواءٌ   ، والنَّرصاينِّ
ا  ون أهنَّ مُ ة الذين يزعُ ة أو للخاصَّ للعامَّ
م  زْ كُ العَ رِّ ا حتُ ر، وأهنَّ كْ ر والذِّ كْ ةُ الفِ مَ قْ لُ
ـم  اكِنَ إلـى أرشف األماكـن، وأهنَّ السَّ

لذلك يستعملوهنا. 
ر  لَف ظَنَّ أنَّ اخلَمْ وقد كان بعضُ السَّ
تعالـى:  قوله  الً  تأوِّ مُ ة؛  للخاصَّ تُباح 

زب  رب   يئ  ىئ  نئ  ﴿مئ 
مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 
زث  رث  يت  ىت  نت  

مث نث ىث﴾ [املائدة: ٩٣]، فلامَّ 
مرَ بن اخلطَّـاب،  ـم إلـى عُ هُ عَ أمرُ فـِ رُ
رُ  مَ عُ اتَّفـق  فيهم،  حابة  الصَّ وتشـاور 
حابة  الصَّ لامء  عُ من  هـام  وغريُ لـيٌّ  وعَ
وا  ـرُّ أَقَ إن  ُم  أهنَّ علـى  عنهم  اهللا  ريض 
علـى  وا  ُّ أرصَ وإنْ  وا،  لِدُ جُ بالتَّحريم 

تِلُوا.  االستحالل قُ
؛ من اعتقد  بِ شْ وهكذا حشيشة العُ
؛ ثامنني  دُ احلدَّ لَ ها وتناوهلا فإنَّه جيُ حتريمَ

واب.  طاً أو أربعني. هذا هو الصَّ وْ سَ
قهاء يف اجلَلْد؛  وقد توقَّف بعض الفُ
كِرةٍ؛  سْ ل غريُ مُ قْ زيلةٌ للعَ ا مُ ألنَّه ظَنَّ أهنَّ
نْ  مِ ل  قْ العَ يُغطِّي  ا  ممـَّ ونحوه  كالبَنْج 
ـرامٌ  حَ ذلك  جـميع  فإنَّ  ؛  ـرٍ كْ سُ غـري 
ففيه  كِراً  سْ مُ كان  إن  املسلمني؛  باتِّفاق 
ففيه  كِراً  سْ مُ ن  يكُ مل  وإن  ر،  اخلَمْ لْد  جَ
لَّ  التَّعزير بام دون ذلك، ومن اعتقد حِ

تِل.  ر وقُ فَ ذلك كَ
كِرةٌ  سْ مُ احلشيشـة  أنَّ  حيـح  والصَّ
هبـا  تَشون  نـْ يَ آكِليهـا  فـإنَّ  اب؛  كالرشَّ
ج  البَنـْ ـالف  بخِ تناولـها،  رون  ثـِ كْ ويُ
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ى،  تَـهَ ـشْ ـنْيش وال يُ وغـريه؛ فإنَّـه ال يُ
يعة: (أنَّ ما تشتهيه النُّفوسُ  وقاعدة الرشَّ
ففيه  نـا  والزِّ ر  مْ كاخلَ مات؛  املُحرَّ نَ  مِ
، ومـا ال تشتهيـه؛ كاملَيتَـة؛ ففـيه  ـدُّ احلَ
التَّعزير). واحلشيشةُ ممَّا يشتهيها آكِلُوها، 
ونصـوص  تركهـا،  عـن  ويمتنعـون 
من  عىل  نَّة  والسُّ الكتاب  يف  التَّحريم 
وإنَّام  ذلك،  غري  يتناول  كام  ا  يتناوهلُ
نحو  من  قريباً  لُها  أَكْ النَّاس  يف  ر  ظَهَ
وخـرج  خرجت  ا  فإهنَّ التَّتار؛  ظهـور 

معها سيف التَّتار. 
[جمموع فتاو ابن تيمية 
[(٢١٣/٣٤-٢١٤)

  

ب ) ٩١٥ ـرْ شُ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
؟ يشِ شِ احلَ

احلشيشة  هذه  ف  رَ تُعْ لـم  اجلواب: 
ة  األئمَّ عهد  يف  وال  ل،  األوَّ الصدر  يف 
فَت فـي فتنة التَّتـار  رِ األربعـة، وإنَّام عُ
ئِلَ عنها شيخ اإلسالم  باملرشق، وقد سُ

بيـان  فـي  فأفاض  تيمية،  ابن  اإلمام 
حكمها فـي غري موضع مـن فتـاواه؛ 
يرون  ة  األئمَّ بأنَّ جـمهور  أفتى  حيث 
قليلها  بني  ق  فَرْ ال   ، مةٌ رَّ حمُ ةٌ  سَ نَجِ ا  أهنَّ
كِـر منها  ر املُسْ ـدْ وكثريها، وال بني القَ
وأنَّ  ر،  مْ كاخلـَ فهي  كِـر،  املُسْ وغـري 
املسلمني،  باتِّفـاق  رامٌ  حَ منهـا  كِر  املُسْ
كِرٍ  سْ مُ لُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ اهللا  رسول  قال  وقد 

.( امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ كُ ، وَ ـمرٌ خَ
لفظه  يشملها  مل  ولو  كِرة  سْ مُ وهذه 
مت  رِّ يْنِها، فإنَّ فيها من املفاسد ما حُ بعَ
ر  دُّ عن ذِكْ ها يصُ ر ألجلها، فكثريُ اخلَمْ
رتِّ  فَ كِر متعاطيه ويُ الة، ويُسْ اهللا وعن الصَّ
اه، بل فيها مفاسد أخر غري مفاسد  وَ قُ
ر توجب حتريمها؛ فهي تُورِث قِلَّة  اخلَمْ
ة  جَ زِ د األَمْ يَّة، وتُفسِ ة وزوال احلَمِ ريْ الغَ
يتعاطوهنا  ممَّن  كثريٌ  خلقٌ  يُصاب  حتَّى 
يُصـاب  به  ب  يُصَ لـم  ومن  باجلنون، 
ب آكِلَها  سِ ل وباخلَبَل، وتُكْ قْ عْف العَ بضَ
، ورضرها عىل نفسه  ناءةَ نَفْسٍ هانةً ودَ مَ
علـى  ورضرها  ر،  اخلَمْ رضر  من  أشدُّ 
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وكثريهـا  قليلهـا  م  كْ فحُ  ، أشدُّ الناس 
ر وكثريه، فمن تناوهلا م قليل اخلَمْ كْ كحُ
بَ إقامة احلَـدِّ عليه إذا كان مسلامً  جَ وَ
كِمَ  لَّها حُ تها، فإن اعتقد حِ مَ رْ يعتقد حُ
عليه،  ين  املُرتدِّ أحكام  يان  رَ وبجَ ته  دَّ برِ
تشتـهيـه  أنَّ (مـا  الرشعيَّـة  والقاعـدة 
ر والزنا  مْ مات؛ كاخلَ النفوس من املُحرَّ
، وما ال تشتهيه كامليتـة ففيـه  ففيه احلدُّ

التعزير).
ـا يشتهيهـا آكِلُـوهـا  واحلشيشـة مـمَّ
احلدُّ  فيها  فيجب  تركها،  عن  ويمتنعون 
. وآكِلُها تبطُل صالتُه  طاً وْ وهو ثامنون سَ
ْر.  إذا مل يغتسل منها، ولو اغتسل فهي مخَ
 ْ رَ ملَ مْ بَ اخلَ ِ نْ رشَ وفـي احلديث: (مَ
تَابَ  إِنْ  فَ ا،  يومً بَعِنيَ  أَرْ ةٌ  الَ صَ لَهُ  بَلْ  قْ تُ
 ، بَلْ قْ ْ تُ ا ملَ هبَ ِ ادَ فَرشَ إِنْ عَ ، فَ يْهِ لَ تَابَ اهللاُ عَ
انَ  ةَ كَ ابِعَ ا يف الثالثة والرَّ هبَ ِ ادَ فَرشَ إِنْ عَ فَ
 . بَالِ نْ طِينَةِ اخلَ يَهُ مِ قِ ىلَ اهللاِ أَنْ يَسْ قا عَ حَ
؟  بَالِ طِينَةُ اخلَ ا  مَ وَ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ قيل: 
)، فصالتُه باطلةٌ  لِ النَّارِ ةُ أَهْ ارَ صَ : عُ الَ قَ

.وغري مقبولةٍ تارةً أخر ، تارةً

وجيب اإلنكار عليه باتِّفاق املسلمني، 
هللا  عاصيـاً  كان  عليـه  نْكِر  يُ لـم  فمـن 
ر عليـه -أي  نَعَ املُنْكَ ولرسوله، ومـن مَ
اب بشفاعةٍ أو دِفاعٍ  قَ حال بينه وبني العِ
ورسولـه،  اهللا  حادَّ  فقد  احلاكم-  أمام 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عـن  داود)  أبـي  ففي (سنن 
دٍّ  حَ ونَ  دُ تُهُ  اعَ فَ شَ الَتْ  حَ نْ  قال: (مَ أنَّه 
اهللاَ  ادَّ  حَ دْ  قَ فَ  ، لَّ جَ وَ زَّ  عَ اهللاِ  ودِ  دُ حُ نْ  مِ
فِيهِ  لَيْسَ  ا  مَ نٍ  مِ ؤْ مُ يفِ   : الَ قَ نْ  مَ وَ  ، هُ رَ أَمْ
الَ  َّا قَ جَ ممِ ْرُ تَّى خيَ بَالِ حَ ةِ  اخلَ غَ دْ بس يف رَ حُ
بُع-  اد به الضَّ ة] مثل البيت يُصَ غَ دْ -[الرَّ
لْ  زَ ْ يَ ، ملَ هُ لَمُ عْ وَ يَ هُ مَ يفِ بَاطِلٍ وَ اصَ نْ خَ مَ وَ
) (يقلع). ا هـ.  عَ نْزِ تَّى يَ طِ اهللاِ حَ خَ يفِ سَ
فاملخاصمـون عنه خماصمـون فـي 
لُّ من  باطل، وهم فـي سخط اهللا، وكُ
رته فهو  نْكِر عليه بحسب قُدْ لِمَ ومل يُ عَ

. عاصٍ هللا ورسوله. ا هـ. ملخصاً
ـل  أَكْ ـةُ  مَ ـرْ حُ احلنـفيَّـة  ومذهـب 
ة  مَ رْ احلشيشـة واألَفْيون، لكن دون حُ
ر  فُ كْ يَ قطعيَّة  ر  اخلَمْ ة  مَ رْ حُ ألنَّ  ر؛  اخلَمْ
لِها  كِرَ بأَكْ ها، بخالف هذه، ولو سَ نْكِرُ مُ
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وقـد   . احلدِّ دون  بام  ر  يُعزَّ بل   ، ـدُّ حيُ ال 
تْح)  اتَّفق احلنفيَّة والشافعيَّة -كام يف (الفَ
وقوع  علـى  رة)-  هَ و(اجلَوْ ر)  و(البَحْ
لُه باحلشيشة، وهي  قْ طالق من غاب عَ
هـا،  رسْ وكَ القاف  بضمِّ  نَّب  ـِ القُ ق  رَ وَ
تْـواهـم  لفَ ؛  مفتوحـةٍ دةٍ  مشـدَّ ونـونٍ 
أن  بعـد  تِهـا،  باعَ وتأديـب  تِهـا  مَ رْ بحُ
اختلفوا فيها قبل أن يظهـر أمرها مـن 
إنَّه  لَّها:  حِ  رأ فيمن  وقالوا  الفساد، 
يكن  مل  إذا  رامٌ  فحَ األفيون  ا  أمَّ زنديق. 

للتداوي. 
احلنفيَّة  فُقهاء  ذكره  كام  والتعزير 
يشء  فيـه  وليـس   ، احلَـدِّ دون  تأديبٌ 
فوَّض إىل رأي اإلمام  ر، وإنَّام هو مُ دَّ قَ مُ
حسب  عىل  اآلن)  الترشيعية  (السلطة 
فإنَّ  اجلنايـة،  تقتضيه  ومـا  املصلحـة، 
العقوبـة جيب أن ختتلـف باختالفهـا، 
فإنَّ  الناس،  أحوال  يف  ينظر  أن  وعليه 
من  ومنهم  باليسري،  ينزجر  من  منهم 
جيمـع  أن  ولـه  بالكثري،  إالَّ  ينزجر  ال 
واحلَـبْس،  ب  ْ الرضَّ بني  العقوبـة  فـي 

اجلريمـة  فـي  التعزير  غاية  يبلغ  وأن 
فـي  سياسةً  بالقتل  فيحكم  الكبرية؛ 
ورشع  بالتكرار  تعظَّمت  التي  اجلرائم 
القتل يف جنسها، وقالوا فـي السارق: 
(العائـد)،  الرسقـة  منـه  رت  تكـرَّ إذا 
ر منه اخلَنْق،  وفيمن خينق الناس إذا تكرَّ
اعي،  نديق الدَّ احر، وفـي الزِّ وفـي السَّ

. قتَلون سياسةً م يُ أهنَّ
ار فيهـا ا تعاطي احلشيشة واالجتِّ أمَّ
واألخـالق  العـقـول  فـي  فرضرهـا 
يقتيض  عظيمٌ  فادحٌ  رضرٌ  واألمـوال 
أشدِّ  مـن  عليهام  العقوبـة  تكـون  أن 
. واهللا  عاً وزجراً دْ العقوبات وأكثرها رَ

أعلم.
[فتاو  رشعية - حسنني خملوف 
(رقم ٥٦) (ص١٠٢)]

* وانظر: فتو رقم (٢٨٦، ٩١٢)
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يبِ:
ِّ
 الط

ُ
ز
ْ
و
َ
رابعًا: ج

َعاِم يِب يف الطَّ اْسِتْخَداُم َجْوَزِة الطِّ

السؤال: نودُّ اإلحاطة بأنَّه قد ) ٩١٦
الكويت  بدولة  قابيَّة  الرَّ للجهات  تبنيَّ 
املنتجـات  واختبـار  فحـص  هـاتُ  جِ وَ
الغذائيَّة احتواء بعض املنتجات الغذائيَّة 
ة الطِّيب) كنوعٍ  زَ ـوْ دة علـى (جَ املُستورَ
هـذه  نـات  مكوِّ ضمن  البهـارات،  مـن 
بالرأي  إفادتنا  ـى  يُرجَ لـذا  املنتجات، 
الطِّيب،  ة  زَ وْ جَ استخدام  حول  الرشعيِّ 
ة  كامدَّ أو  ذاهتا،  دِّ  بحَ منفردة  ة  كامدَّ سواء 
املنتجـات  إلـى  خمتلفـةٍ  بٍ  بنِسَ مضافـة 

الغذائيَّة.
ة  زَ وْ اجلواب: ال بأس يف استعامل جَ
الطعـام  نكهـة  إصالح  فـي  الطِّيب 
أو  تري  التَّفْ إىل  تؤدِّي  ال  قليلةٍ  بمقادير 

التخدير، واهللا تعاىل أعلم.      
[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٣٠٩/٢٤)

  

السؤال: يقولُ بعضُ الناس:) ٩١٧
ألنَّ  راماً؛  حَ ليست  الطِّيب  ة  زَ وْ جَ إنَّ 
وتداولـها.  بيعهـا  متنع  ال  احلكومـة 
رات  واملُخـدِّ احلشيش  بيع  متنع  كام 

األخر، فهل هذا صحيح؟
اجلواب: مبدئيا نقول: إنَّ عمل أيِّ 
إنسان بعد عرص الترشيع ال يعترب دليالً 
الترشيع  وعرص   . الرشعيِّ احلكم  عىل 
مْ  يْـكُ لَ (عَ باحلديث:  إليـه  املشـار  هـو 
يـنَ  ـدِ اشِ الرَّ ـاءِ  فَ لَ اخلُ ةِ  نـَّ سُ وَ ي  نَّتـِ بِسُ
) رواه أبو داود، وابن ماجه،  ينيِّ ـدِ املَهْ
حسنٌ  وقال:  والرتمذي  بَّان،  حِ وابن 

 . صحيحٌ
البـالد  فـي  احلكومات  من  وكثريٌ 
وبيعها  ر  اخلَمْ إنتاج  تُبيح  اإلسالميَّة 
م فيه  رِّ وتعاطيها، فـي الوقت الذي حتُ
رات األخر، وذلك  احلشيش واملُخدِّ

رها اآلن. كْ العتبارات ال جمال لذِ
وقـد مرَّ فـي (ص٣٠٥-٣٠٩ من 
بيان   (الفتاو هذه  من  الثاين  املجلَّد 
اهلَيْتَمي  ر  جَ حَ وابن  رات.  املُخدِّ حكم 
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يف  ث  حتدَّ هجريَّة   ٩٧٤ سنة  املتوفَّـى 
كتابه (الزواجر عـن اقرتاف الكبائـر) 
ل منه (ص ٢١٢) عن  فـي اجلزء األوَّ
ة  زَ ـوْ وجَ والبَنْج  واألَفْيـون  احلشيش 
الذي  القات  أنَّ  إلـى  وأشار  الطِّيب، 
عندمـا  كتابـاً  فيه  ألَّـف  باليمن  ع  يُزرَ
كتب،  بثالثة  إليه  اليمن  أهـلُ  أرسل 
لِّه،  حِ يف  وواحد  حتريمه  يف  اثنان  منها 
وقال  بتحريمه،  جيزم  ومل  منه  ر  وحذَّ

ة الطِّيب: زَ وْ عن جَ
أهل  بني  فيهـا  نزاع  حدث  عندما 
يف  اآلراء  واختلفت  ومرص،  نيْ  مَ احلَرَ
السـؤال:  ـذا  هَ ح  طُرِ تها  مَ رْ وحُ لِّها  حِ
مقلِّدهيم  أو  ة  األئمَّ من  أحدٌ  قال  هل 
ـل  صِّ ة الطِّيب؟ وحمُ زَ وْ بتحريم أَكْل جَ
اإلسالم  شيـخ  به  ح  رصَّ كام  اجلواب، 
وبـالغ  كِرة،  سْ مُ ا  أهنَّ العيد،  دقيق  ابن 
ةً  يسَ قِ مَ احلشيشةَ  فجعل  ـاد  العِمَ ابن 
والشافعيَّة  املالكيَّة  وافق  وقد  عليها، 
فتدخل  كِرة،  سْ مُ ا  أهنَّ علـى  واحلنابلة 
 ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  العامِّ (كُ النصِّ  حتت 

ا  امٌ)، واحلنفيَّة علـى أهنَّ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ وَ
رة. كِرة وإما خمدِّ سْ ا مُ إمَّ

رامٌ  ل، فهي حَ قْ لُّ ذلك إفسادٌ للعَ وكُ
رات؛  تيِّب (املُخدِّ . انظر كُ لِّ حالٍ عىل كُ

د عبد املقصود ص ٩٠). ملحمَّ
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة األزهر، رقم (٣١١ )]

  

ة ) ٩١٨ زَ وْ (جَ خترجُ  ملاذا  السؤال: 
 ، هُ ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  قاعدة: (مَ من  الطِّيب) 
وضـع  يصـحُّ  وهـل   ،( امٌ رَ حَ هُ  لِيلُ قَ فَ
القليل منها مع الطعـام إلصالحـه أو 

تطييبه؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا.
ـيُّ  لْمِ العِ هـا  اسمُ الطِّـيب  ة  زَ ـوْ جَ
 ،(Myristica fragrans) تينـيُّ هـو الالَّ
من  وتعترب  البسباسة،  الفصيلـة  تتبـع 
ة، موطنها األصيل  نباتات املناطق احلارَّ

ماليزيا.
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ا  لامء واألطبَّاء عىل أهنَّ وقد اتَّفق العُ
ل،  قْ العَ فـي  تؤثِّر  التي  رات  املُخدِّ من 
كِراً، وال  سْ لكنَّه تأثريٌ ختديريٌّ وليس مُ
الدكتور  يقول  كام  منها.  القليل  يؤثِّر 
رات»  د عيل البار فـي كتابه «املخدِّ حممَّ
الطيَّـار الـزيت  «حيتـوي  (ص٦١): 
ة   مـادَّ عـلـى  البـذرة  فـي  املـوجـود 
(املـرييـستـسـني myristicin)، وهي 
يَّات  بكمِّ ت  ـذَ أُخِ إذا  مـة  نـوِّ مُ ة  مـادَّ
يَّات أقلَّ من ذلك،  ة بكمِّ فرتِّ كبريةٍ، ومُ
وإذا أكثر الشخص من استعامهلا أثَّرت 
يا قد يكون قاتالً،  مِّ بِد تأثرياً سُ عىل الكَ
إذا  عليهـا  النَّفْيس  االعتمـاد  وتُسبِّب 

ر استخدامها». تكرَّ
الكثري  أنَّ  عىل  الفقهاء  اتَّفق  لذلك 
م  م، إالَّ أهنَّ رَّ ر حمُ دِّ ة الطِّيب خمُ زَ وْ من جَ

اختلفوا يف حكم القليل منها:
الشافعيَّة  وبعض  احلنفيَّة  فذهب 
دون  حرمتـه،  إلـى  املالكيَّـة  وبعـض 
والكثري، مستدلِّني  التفريق بني القليل 
هُ  لِيلُ قَ فَ  ، هُ ريُ ثـِ كَ رَ  كَ أَسْ ـا  (مَ بحديث: 

ة  لَمَ ) رواه أبوداود، وحديث أمِّ سَ امٌ رَ حَ
ولُ اهللاِِ  سُ َى رَ ريض اهللا عنها قالت: (هنَ
) رواه أبو داود،  ٍ رتِّ فَ مُ كِرٍ وَ سْ لِّ مُ ن كُ ملسو هيلع هللا ىلص عَ
وغـريه.  ر  جَ حَ ابن  احلافـظ  نـه  وحسَّ
تـور  الفُ ثُ  ـورِ يُ ابٍ  رشَ لُّ  كُ  : ـرتِّ واملُفَ

ر. واخلَدَ
إلـى  واملالكيَّـة  الشافعيَّـة  وذهب 

كِرات إىل صنفني: تقسيم املُسْ
بيـذ،  والنـَّ ـر  مْ كاخلـَ مـائـعٌ  ل:  األوَّ
موا  رَّ وحَ واستقذاره،  بنجاسته  فحكموا 

قليله وكثريه.
الطِّيب  ة  زَ ـوْ كجَ جامـدٌ  والثانـي: 
بطهارته  حكموا  والبَنْج،  عفران  والزَّ
القليل  ة  مرضَّ وعدم  استقذاره،  وعدم 
م يف  منه، فأباحوا ذلك القليل املُستخدَ
إصالح الطعام، والذي ال يصل إلـى 
مـوا استخدامهـا  رَّ كار، وحَ ـدِّ اإلسْ حَ
يَّة التي  يَّة ترضُّ باإلنسان، أو بالكمِّ بكمِّ
إلـى  املالكيَّة  بعض  ذهب  بل  كِر،  تُسْ
الطِّيب  ة  زَ ـوْ جَ مـن  القليل  أَكْل  جواز 
جهـة  من  موهنـا  رِّ حيُ ال  فهـم   ، منفردةً
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ة عـنـد  ، وإنَّمـا من جهـة املرضَّ نيْ العَ
استخدام الكثري منها.

جاء فـي (حاشية الرشوانـي): «ما
وإن  فيهـا  دَّ  حَ ال  اجلامدات  مـن  م  رِّ حُ
ت، بل التعزير؛ النتفاء  رَ كَ مَت وأَسْ رِّ حُ
فهذا  ة...  زَ كاجلَوْ عنها،  بَة  املُطْرِ ة  دَّ الشِّ
الذي  القليل  لِّ  حِ علـى  دالٌّ   تر كام 
به  ح  رصَّ كام  كار  اإلسْ دِّ  حَ إىل  يصل  مل 
لِّـه عبـارة  ـا يدلُّ علـى حِ غـريه. ومـمَّ
ة  زَ وْ ، ومنه جَ ا اجلامد فطاهرٌ الشارح: أمَّ
كِر  املُسْ ر  ـدْ القَ تناول  م  رُ فيَحْ الطِّيب؛ 
حوا به. وعبارة  كِر، كام رصَّ لِّ ما ذُ من كُ
ـكِر  يُسْ ال  الذي  ر  ـدْ القَ ا  أمَّ  : دِيِّ رْ الكُ
وال  مُرضٍّ  غري  طاهـرٌ  ألنَّه  م؛  ـرُ حيَ فال 

» انتهى. رٍ ستقذَ مُ
فقيـه  ـلِـيُّ  مْ الرَّ اإلمـامُ  ـئِـلَ  سُ وملا 
الشافعيَّة -كام يف (الفتاو)-: عن أَكْل 
أجاب  ال؟  أو  جيوز  هل  الطِّيب  زِ  وْ جَ
كان  إن  جيوز  «نعم  بقوله:  اهللا  رحـمه 

.« م إن كان كثرياً رُ ، وحيَ قليالً
وجاء فـي (مواهـب اجلليـل) مـن 

دات،  ة من املُفسِ زَ كتب املالكيَّة: «اجلَوْ
، وحكمها الطهارة، وقال قليلها جائزٌ
تنا أَكْل القليل  : أجاز بعض أئمَّ يلُّ زُ ْ الربُ
مـاغ،  ة الطِّـيب لتسخني الدِّ زَ ـوْ من جَ
واشرتط بعضهم أن ختتلط مع األدوية.

والصواب العموم».
والشافعيَّة  املالكيَّة  أنَّ  يظهر  وعليه 
ة الطِّيب من  زَ وْ ر وجَ قوا بني اخلَمْ قد فرَّ

: جوهٍ ة وُ عدَّ
ةً سَ الً: النجاسة؛ فهم ال يروهنا نَجِ أوَّ

ر. ة كاخلَمْ رَ ستقذَ مُ
ة  زَ قوبة؛ فمن استخدم اجلَوْ : العُ ثانياً
ـدُّ  حَ عليه  قام  يُ ال  بنفسه  يرضُّ  بمقدارٍ 

ر. ر، بل يُعزَّ شارب اخلَمْ
 ، حاللٌ فبيعها  بيعها؛  حكم   : ثالثاً
ِلُّ ما يرتبط هبا من زراعة وصناعة،  وحيَ

ر. وال يشملها لَعْن اخلَمْ
ة  رتِّ فَ ة الطِّيب مُ زَ وْ : التأثري؛ فجَ رابعاً
كِرة،  سْ ر الكثري منها)، وليست مُ دِّ (خيُ
كِرة إنَّام أراد به  سْ ا مُ ومن أطلق عليها أهنَّ
املعنى العام هلذه الكلمة، وهو التخدير 
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الـذي كـار  اإلسْ وليـس  تـري،  والتَّـفْ
ب، وهذا  ة والطَّرَ تصاحبه النشوة واللَّذَّ
ة  زَ ـوْ وجَ ر  اخلَمْ بني  جدا  همٌّ  مُ قٌ  فَـرْ
القاعـدة  تنطبـق  لـم  لـذلك  الطِّيب؛ 
ـهُ  لِيلُ قَ فَ  ، هُ ثِريُ كَ ـرَ  كَ أَسْ ـا  (مَ الرشعيَّة 
ر  مْ اخلـَ هبـا  املقصـود  ألنَّ  )؛  امٌ ـرَ حَ
كِـرة، وليس األطعمـة  واألرشبـة املُسْ
تري  التي تُسبِّب شيئاً من التخدير والتَّفْ

ملن أكثر منها.
ر اهلَيْتَمي رمحه اهللا:  جَ ويقول ابن حَ
طْلَق تغطية  كار يُطلَق ويراد به مُ «اإلسْ
ويُطلَـق   . أعمُّ إطـالقٌ  وهذا  ل،  قْ العَ
نشـوةٍ  مـع  ـل  قْ العَ تغطيـة  بـه  راد  ويُ
وهـو   ، أخصُّ إطالقٌ  وهذا  ب.  وطَـرَ

كار حيث أُطْلِق. املراد من اإلسْ
كِر  املُسْ بني  ل:  األوَّ اإلطالق  فعىل 
ر  ـدِّ خمُ لُّ  كُ إذ  طْلَق،  مُ عمـومٌ  ر  واملُخدِّ
راً،  ـدِّ خمُ كِـر  سْ مُ ـلُّ  كُ وليـس  كِـر،  سْ مُ
ة ونحوها  زَ كار عىل اجلَوْ فإطالق اإلسْ
املراد منه التخدير، ومن نفاه عن ذلك 

. أراد به معناه األخصّ

بنحو  ر  كْ السُّ شأن  نْ  مِ أنَّ  وحتقيقه 
ب  والطَّرَ ة  وَ النَّشْ عنه  يتولَّد  أنَّه  ر  اخلَمْ
نْ  ومِ يَّـة،  واحلَمِ ب  والغَضَ بـدة  رْ والعَ
ة أنَّه يتولَّد عنه  زَ ر بنحو اجلَوْ كْ شأن السُّ
ن وفُتوره،  أضداد ذلك من ختدير البَدَ
ومن طـول السكـوت، والنوم، وعدم 
.(الفقهيَّة الكرب الفتاو) :احلميَّة». ينظر

تناول  فـي  حرج  فال  عليه؛  وبناء 
إلصالح  الطِّيب  ة  زَ ـوْ جَ من  القليل 
كِـرات  املُسْ مـن  ليست  فهي  الطعام، 
)، وهلذا ال تدخل  (باالصطالح اخلاصِّ
 ، هُ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ يف احلديث الرشيف: (مَ
) رواه أبوداود. واهللا أعلم.            امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ فَ
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية 
(رقم ٢٨٧٢)]

  

ـعُ ) ٩١٩ ضْ السؤال: هـل جيـوزُ وَ
عْك؟ ة الطِّيب) مع الكَ زَ وْ (جَ

اجلواب: جيوزُ وضـع القليـل مـن 
ة الطِّيب مع الطعام إلصالحه أو  زَ وْ جَ
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قاعـدة:  مـن  ستثنـى  مُ وهذا  تطييبـه. 
 .( امٌ ـرَ حَ ـهُ  لِيلُ قَ فَ  ، هُ ريُ ثـِ كَ ـرَ  كَ أَسْ ـا  (مَ
باب   ٩١/١  - الطالبني  (إعانة  انظر: 

النجاسات).
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٥٠٩)]

  

الطِّيب ) ٩٢٠ زِ  وْ جَ لُ  أَكْ السؤال: 
هل جيوزُ أو ال؟ 

اجلواب: نعم؛ جيوز إن كان قليالً، 
 . م إن كان كثرياً رُ وحيَ

[فتاو الرميل (٢٢٣/٥)].

  

زة الطِّيب ) ٩٢١ وْ لُ جَ السؤال: أَكْ
أم  لُها  أَكْ جيوزُ  ال  كاحلشيشة  هي  هل 

جيوز؟
كاحلشيشة  لُها  أَكْ جيوز  ال  اجلواب: 
ح فـي (اجلوهرة)  واألَفْيون، وقد رصَّ

بعدم جواز أَكْل احلشيشة واألَفْيون.

تها  مَ رْ بحُ فأفتى  الطِّيبِ  زة  وْ جَ ا  وأمَّ
وقـد  األقـرصاوي،  اإلسـالم  شيـخ 
طِّـه  بخَ ة  مَ باحلُرْ جوابه  علـى  تُ  وقَعْ
شيخ اإلسالم  بذلك  وأفتى  الرشيف، 
ي، ونصَّ يف فتاواه: «أنَّ  ر املكِّ جَ ابن حَ
ح  رصَّ العيد،  دقيق  ابن  اإلسالم  شيخ 
ـرون  املتأخِّ عنه  لَه  قَ ونَ كِـرة،  سْ مُ ا  بأهنَّ
اهللا  رحـمهم  واملالكيَّـة  الشافعيَّـة  من 
واعتمدوه، وناهيك بذلك، بـل بالـغ 
ةً عىل  يسَ قِ د فجعل احلشيشة مَ ابن العِامَ

ة املذكورة». زَ اجلَوْ
كار علـى  ثمَّ قال: [فإطالق] اإلسْ
به  املراد  ونحوهـام  ة  زَ واجلَوْ احلشيشة 
معناه  به  أراد  نفـاه  ومن  [التخديـر]. 
تـاواه  فَ ن  مِ يُطْلَب  وحتقيقه   ، األخصّ

املشهورة. 
  [فتاو التمرتايش (ص ٦٧٢-٦٧٣)] 

  

زَ ) ٩٢٢ وْ جَ ـرَ  كَ ذَ ـلٌ  جُ رَ السؤال: 
الطِّيب  زَ  وْ جَ إنَّ   : لٌ جُ رَ فقال  الطِّيب، 
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 : ـلٌ جُ رَ فقـال  املشايـخ،  بعض  مـه  رَّ حَ
أنزله  ما  وهذا  رام،  بحَ ليس   ! اهللاَ حاشا 
اهللا من سلطان. فام يلزم القائل بتكذيب 

هذا القول؟
ز  ـوْ جَ ـة  مَ رْ بحُ قـال  قـد  اجلواب: 

الطِّيب بعض احلنفيَّة، والشافعيَّة.
نَدٍ  سَ عـن  كان  إن  لِّهـا  بحِ فالقائل 
معتربٍ فـال كالم، وإن كان عـن جهل 
القائـل  قـول  اعتبار  وعـدم  وتعنُّت، 
لينزجر  به؛  يليق  بام  يُؤدَّب  تها  مَ رْ بحُ
ويرتدع عن الكالم يف احلالل واحلرام 
البَليـد  ره  وفِكْ الف اسـد،  رأيـه  د  بمجرَّ

واهللا أعلم. 
[فتاو التمرتايش (ص٦٧٠)] 

  

ة ) ٩٢٣ زَ وْ جَ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
ها مع الطَّعام)؟ عُ ضْ الطِّيب (وَ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد: 

الطِّيب ابـن  ة  زَ وْ جَ فـي  أفتى  فقـد 
ي بام ال مزيد عليه، ونحن  ر اهلَيْتَمِ جَ حَ
واجلـواب  السـؤال  نصَّ  لك  ننقـل 

تكميالً للفائدة. 
  فـي (الفتـاو ـر  جَ حَ ابـن  يقـول 
الطِّيب  ة  زَ وْ جَ ا  «أمَّ  :(الكرب الفقهيَّة 
كان  وقـد   ، قديامً عنهـا  تِيتُ  استُفْ فقد 
 ، ـنيْ مَ احلَرَ أهـل  بني  نزاعٌ  فيهـا  وقـع 
فإنَّ  به،  يظفروا  لـم  بام  فيها  ت  رْ وظَفِ
اختلفوا  وغريهم  مشاخينا  من  جـمعاً 
عىل  إالَّ  فيها  قاله  ما  بْدِ  يُ مل  لٌّ  وكُ فيها، 
عـرض  وملَّـا  النقل،  ال  البحث  جهـة 
ته،  دْ عيلَّ السؤال أجبت فيها بالنقل وأيَّ
ضت فيه للردِّ عىل بعض األكابر،  وتعرَّ

 . فتأمَّل ذلك فإنَّه مهمٌّ
وصـورة السـؤال: هـل قـال أحد 
ة  زَ وْ ة أو مقلِّدهيم بتحريم أَكْل جَ األئمَّ
لبعـض  جيـوز  وهـل  ال؟  أو  الطِّيب، 
لِهـا؛  أَكْ بتحريم  األخـذ  لْم  العِ طلبة 
نقلٍ  علـى  التحريم  فـي  يطَّلع  مل  وإن 
فـإن  املعتربيـن؟!  لامء  العُ من  ألحـدٍ 
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االنقيـاد  جيـب  فهـل  نعـم،  قـلـتـم: 
تْياه أم ال؟  واالمتثال لفُ

ح بـه  فأجـبتُ بقولـي: الذي صـرَّ
اإلمام املجتهد شيخ اإلسالم ابن دقيق 
عنـه  ونـقـلـه  كِـرة،  سْ مُ ـا  أهنَّ العيـد 
ـرون مـن الشافـعيَّـة واملـالكيَّـة  املتأخِّ
بالغ  بل  بذلك،  وناهيـك  واعتمدوه، 
ابن العِامد فجعل احلشيشة مقيسة عىل 
ى  كَ حَ ملا  أنَّه  وذلك  املذكورة،  ة  زَ اجلَوْ
فقهـاء  بعض  عـن  -نقالً  ايف  رَ القَ عن 
احلشيشة  إنكاره  يف  ق  فَرَّ أنَّه  عرصه- 
كار فيها،  قاً أخرض فال إسْ رَ بني كوهنا وَ

كِر. ا تُسْ بخالفها بعد التحميص فإهنَّ
ـا  ق، ألهنَّ قال: والصـواب أنَّه ال فَرْ
فـران  عْ والزَّ الطِّيب  ة  زَ ـوْ بجَ قـةٌ  لْحَ مُ
يْكران -بفتـح  نْرب واألَفْيـون والشَّ والعَ
الشني املعجمة- وهو البنج، وهو من 
ذلك ابن  ذكر  كِرات،  املُسْ رات  املُخدِّ
املعيشـة)».  فـي (تكريم  نـي  طَالَّ سْ القَ

انتهى. 
لُه  عْ جَ تعبـريه: «والصواب  ـل  فتأمَّ

علـى  لامء  العُ أجـمع  التي  كاحلشيشة 
ة  يسَ قِ مَ وختديرها،  كارها  إلسْ حتريمها 
فـي  ية  رْ مِ ال  أنَّه  تعلم  ة»،  زَ اجلَوْ علـى 
كارها أو ختديرها.  ة؛ إلسْ زَ حتريم اجلَوْ
عىل والشافعيَّة  املالكيَّة  وافق  وقد 

إمـام  بـنـصِّ  واحلنـابلـة  ـكارهـا،  إسْ
ا  أهنَّ عىل  تيمية، وتبعوه  ابن  رهيم  متأخِّ

كِرة. واهللا أعلم. سْ مُ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة 
(رقم ١٦٤٤٠)]

  

يِب َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن َجْوَزِة الطِّ

ة الطِّيب  زَ وْ ال حرج فـي استعامل جَ
الطعام  نكهـة  إصالح  فـي  ونحوهـا 
أو  تري  التَّفْ إىل  تؤدِّي  ال  قليلةٍ  بمقادير 

دير. التَّخْ
[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالميَّة 
للعلوم الطبية بالكويت ١٤١٥ هـ/١٩٩٥م]
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خامسًا: القات:

َتْحِرُمي َأْكِل الَقاِت 

سؤال ) ٩٢٤ علينا  ورد  السؤال: 
وهو  وحتريمـه،  القات  أَكْل  لِّ  حِ عن 
اليمن،  أرض  فـي  ع  يُزرَ الذي  الشجر 
عندهم،  املعروفة  فة  الصِّ عىل  لُ  ويُؤكَ
ملا  نظـراً  واملضار؛  املنافع  من  فيه  وما 
أقـوال  اضطراب  مـن  السائـل   يـر
املسألـة  هـذه  إنَّ  وحيث  فيه.  الناس 
يتوقَّف  عليها  كمُ  واحلُ الوقوع،  حادِثةُ 
عىل معرفة خواصِّ هذه الشجرة، وما 
يغلب  ام  وأهيُّ واملضار،  املنافع  من  فيها 

بِه. م عليها بموجِ عليه؛ فيُحكَ
نـعـرف  ال  إنَّنـا  وحـيث  اجلواب: 
فقد  لدينا،  وجودها  لعدم  حقيقتها؛ 
كالم  من  عليه  العثور  أمكننا  ما  تتبَّعنا 
مـن  مزيـدٍ  بعد  لنا  فظهر  فيها،  لامء  العُ
عتـدُّ  يُ من  وسـؤال  ي،  والتحرِّ البحث 
بقوهلم من الثِّقات، أنَّ املُتعنيِّ فيها املنعُ

وتوريـدهـا  زراعـتـهـا  تعـاطـي  مـن 
واستعاملـها؛ ملـا اشتملـت عليـه مـن 
املفاسد واملضارِّ فـي العقول واألديان 
واألبدان، وملـا فيها من إضاعة املـال، 
وافتتان الناس هبا، وملـا اشتملت عليه 
الة،  ـر اهللا وعـن الصَّ دِّ عن ذِكْ من الصَّ
شـرور. ة  ـدَّ لـعِ ووسيلـةٌ   ، شـرٌّ فهـي 

(والوسائلُ لـها أحكامُ الغايات). وقد 
بل  وختديرها،  وتفتريها  رضرها  ثبت 
كارها، وال التفات لقول من نفى  وإسْ
م عىل النَّافـي)،  دَّ قَ ذلك؛ فإنَّ (املُثْبِتَ مُ
مة؛ املُحرَّ احلشيشة  علـى  لـها  وقياساً 
الجتامعهام يف كثري من الصفات، وليس

بينهام تفريقٌ عند أهل التحقيق.
والدليل عىل ما قلناه من كتاب اهللا 
مـا  لامء  العُ وكالم  ملسو هيلع هللا ىلص  رسولـه  نَّة  وسُ

يأيت:
قال اهللا تعاىل: ﴿      

نئ  مئ  زئ      

ىئ﴾ [النحل:  ٨٩]، ويف احلديث:
ائِرٍ  نْ طَ ا مِ مَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ َ رَ يفِّ دْ تُوُ (لَقَ



m^3|Õª^Ë=m^áÑ|Äª^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٥٧

نْهُ  رَ لَنَا مِ كَ ءِ إِالَّ ذَ امَ يْهِ يفِ السَّ نَاحَ لِّبُ جَ قَ يُ
نَّة كفيلةٌ  )؛ فنصوص الكتاب والسُّ امً لْ عِ
بتبيان ما حيتاجه الناس يف أمور دِينِهم 

نْياهم. ودُ
ـلَّ  مة اهللا ورحـمته أنَّه أحَ كْ ومن حِ
لَّ ما منفعته خالصة أو  لنا الطيِّبات وكُ
لَّ ما  م علينا اخلبائث وكُ رَّ راجحة، وحَ
كانت مفسدته خالصة أو راجحة؛ قال 

اهللا تعاىل: ﴿  خص مص جض  حضخض 
جغ  مع  جع  مظ  حط  مض 
مغ  جف حف خفمف ﴾ [البقـرة: 
واملَيْرسِ  ر  اخلَمْ تعاىل  م  فحرَّ ٢١٩]؛ 

وما فيهام من املنافع، وقـال: ﴿جف حف 
جك  مق  حق  مف  خف 
حك خك لك مك جل حل 
خل مل هل  خل مل  ىل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

يم جن حن خن من 
جي﴾  يه  ىه  جهمه  ين  ىن 
الذي  احلديث  وفـي  [املائدة:٩٠-٩١]، 
رواه اإلمام أحـمد يف (مسنده)، وأبو 

داود فـي (سننه) بسندٍ صحيح، عـن 
َى  ة ريض اهللا عنهـا قالـت: (هنَ لَمَ أمِّ سَ
 ،( رتِّ فَ مُ كِرٍ وَ سْ لِّ مُ نْ كُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ
يـدرك  مـا  لُّ  كُ  ( (املفـرتِّ لامء:  العُ قال 
ر يف األطراف.  الفتور يف البدن، واخلَدَ
بعض  فيه  أنَّ  فرضنـا  لو  القات  وهذا 
واملفاسد  النفع، فإنَّ ما فيه من املضارِّ 
من  فيه  ما  علـى  وتزيد  تربو  قة  املتحقِّ

النفع أضعافاً مضاعفة.
لامء  وهلذا جزم بتحريمه مجلةٌ من العُ
ـلُّ  كُ واستدلَّ  ه،  خواصَّ عرفـوا  الذين 
منهم عىل حتريمه بام ظهر له؛ فمن مجلة 
ر عنه وأفتى بمنعه:  من هنى عنه وحذَّ
ي، وقاسه  ر اهلَيْتَمِ جَ الشيخ أحـمد بن حَ
ـدَّ  ة الطِّيب، وعَ زَ وْ علـى احلشيشة وجَ
استعامل ذلك مـن كبائر الذنوب، كام 
يف  املائة  بعد  السبعني  الكبرية  يف  ه  رَ كَ ذَ
الكبائـر)  اقرتاف  عن  ر  واجِ (الزَّ كتابه 
فيـه  صنَّف  إنَّه  ثمَّ  األطعمة،  كتاب  يف 
ها: (حتذيرُ الثِّقات،  ةً سامَّ لَّ ستقِ رسالةً مُ
ـات) وقـال:  تَةِ والقَ فْ من استعامل الكُ
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ثـالث  فـة  املُرشَّ ـة  بمكَّ عليـه  ورد  إنَّه 
بيد؛ اثنتان  لامء صنعاء وزَ رسائل من عُ

بتحريمه، وواحدةٌ بتحليله.
كِر فـي تلك الرسالة  ومن مجلة ما ذُ
قوله: وممَّن قال بتحريمه الفقيه أبو بكر 
الشافعي  ازي  احلَرَ ري  املُقْ إبراهيم  ابن 
ه يف (حتريم القات) قال: كنت  فِ يف مؤلَّ
هتا من  باب، ثمَّ اعتقدُ نِّ الشَّ لُها يف سِ آكُ
املتشاهبات، وقـد قـال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ينِهِ  لِدِ أَ  َ تَربْ اسْ دِ  قَ فَ اتِ  بُهَ الشُّ اتَّقَى  نِ  (مَ
لِهـا  أَكْ نْ  مِ رأيت  إنِّـي  ثـمَّ   ،( هِ ضِ رْ عِ وَ
فقد  لَها،  أَكْ فرتكتُ  ين،  بَدَ فـي  الرضر 
لامء -رحـمهم اهللا- أنَّ القاتَ  ذكر العُ
مات؛ فمن رضرها أنَّ  من أشهر املُحرَّ
ه،  سُ نَفْ وتطيبُ   ، ويَطْربُ يرتاح  آكِلَها 
ر ساعتني  نُه، ثمَّ يعرتيه قَدْ زْ ويذهب حُ
وغمـومٌ   ، مرتاكمـةٌ هـمومٌ  لِـه  أَكْ من 
متزاحـمة، وسوء أخالق، وكنت فـي 
عيلَّ  يشقُّ  أحدٌ  عيلَّ  قرأ  إذا  احلالة  هذه 
 بَالً، وأر مراجعته، وأر مراجعته جَ
ه  وأنـَّ لَـالً،  ومَ عظيمـةً  ـةً  مشقَّ لذلك 

ويطرد  ته،  ولذَّ الطعام  بشهوة  يذهب 
البدن  فـي  رضره  ومن  ونعمته.  النوم 
البـول  بعد  يشءٌ  آكِلِه  نْ  مِ خيرج  أنَّه 
حني،  بعـد  إالَّ  ينقطـع  وال  دْي،  كالوَ
ـأ فأحسُّ بيشءٍ منه  وطاملا كنتُ أتوضَّ
فـي  به  أحسُّ  وتـارةً  الوضوء،  فأُعيد 
الصـالة  عقـب  أو  فأقطعها،  الصـالة 
فأعيده،  فيها  خروجه  ق  أحتقَّ بحيث 
لُهـا فذكـروا  وسألـتُ كثرياً [من] يأْكُ
ين  الدِّ فـي  مصيبة  وهذه  عنها،  ذلك 

لِيَّة علـى املسلمني.  وبَ
ري  وحدثني عبد اهللا بن يوسف املَقْ
ري،  مة يوسف بن يونس املَقْ عن العالَّ
زمن  فـي  القات  ظهر  يقول:  كان  أنَّه 
وال  حتريـم  علـى  جيرسون  ال  فقهـاء 
الفقهاء  زمـن  فـي  ظهر  ولو  حتليل، 
موه. ودخل عراقيُّ اليمن مني حلرَّ املتقدِّ

ى الفقيه إبراهيم، وكان جيهر  كان يُسمَّ
بتحريم القات، وينكر عىل آكِلِه، وذكر 
من  له  فَ  صِ وُ ما  علـى  مه  رَّ حَ إنَّام  أنَّه 
ةً  رَّ مَ لَـه  أَكَ إنَّه  ثـمَّ  مستعمليه،  أحـوال 
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راراً الختباره، قال: فجزم بتحريمه؛  ومِ
كاره، وكان يقول: ما خيرج  لرضره وإسْ
اجتمعت  ثمَّ   ، نِيٌّ مَ بسببه  ل  البَوْ عقب 
م  ـرِّ حتُ أنَّك  عنك  نسمع  لـه:  فقلت  به 
القـات. قـال: نعم. فقلـت لـه: ومـا 
كاره، فرضره  الدليل؟ قال: رضره وإسْ
كاره فهل هو مطرب؟  ظاهر، وأما إسْ
فقلت: نعم. فقال: فقد قالت الشافعيَّة 
وغريهم يف الردِّ عىل احلنفيَّة يف إباحتهم 
رامٌ  كِـر مـن النَّبيذ: النَّبيذ حَ ما لـم يُسْ
بَة.  ة املُطْرِ ر، بجامع الشدَّ قياساً عىل اخلَمْ
ون عنك أنَّك تقول: ما  وُ رْ فقلتُ له: يَ
. وليس فيـه يشء مـن  نِيٌّ خيـرج عنه مَ
قبـل  خيرج  إنَّه  فقـال:   . املَنِيِّ خواص 
نْ  مِ أكثرَ  نْ  مَ رأيت  وقد  استحكامه. 
كالم  ملخَّص  ـلُّه  كُ هذا   . ـنَّ فَجُ لِه  أَكْ

ازي. احلَرَ
راقِيُّ الذي أشار إليه  لُ العِ جُ وهذا الرَّ
بعض  أخربين  القات  ة  مَ رْ حُ عنه  ونقل 
فة،  ة املُرشَّ لْم أنَّه جاء إلـى مكَّ طلبة العِ
ودرس هبا كثرياً، وأنَّه قرأ عليه، وزاد 

يف مدحه والثناء عليه. 
ة القات  مَ رْ ووافق هؤالء القائلني بحُ
ي،  النَّارشِ حـمزة  مة  العالَّ الفقيه  قول 
كام   ، تاءً وإفْ الً  نَقْ عليه  د  يُعتمَ ممَّن  وهو 
يدلُّ عليه ترجـمة املذكور فـي (تاريخ
خـاوي) فـي منظـومتـه  الشمـس السَّ
ة  مكَّ ث  دِّ حمُ أخربنـي  وقـد  املشهورة، 
فها اهللا- أنَّه قرأها علـى مؤلِّفهـا  -رشَّ

حـمزة املذكور، وأجازه هبا:
ابِساً يَ باً وَ طْ اتَ رَ لَنَّ القَ أْكُ والَ تَ

ـالَ ضَ هُ فِيهِ أَعْ اؤُ ٌّ دَ اكَ مُرضِ فَـذَ
ءِ إِنَّ لَامَ نَ العُ مٌ مِ الَ ـالَ أَعْ دْ قَ قَ فَ

ـــالً أْكَ رِ مَ ُّ امٌ لِلتَّرضَ رَ ا حَ ـذَ هَ
كِر  سْ مُ لِّ  كُ عن  َى  هنَ ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّه  ومنها: 
؛ قال فـي (النهاية) ما معناه: أنَّ  رتِّ فَ ومُ
رتِّ مـا يكـون منه حرارةٌ فـي اجلسد  املُفَ
شاهدٌ فـي  . وذلك معلومٌ ومُ وانكسارٌ
كِرات،  املُسْ كسائر  ومستعمليه  القات 
نشاط  توهيـم  منهـا  حيصل  كان  وإن 
مـن  ـل  فَضُ ا  ممـَّ ذلك  فـإنَّ  ـه  قُ حتقُّ أو 
ر احلاصل من التخدير  كْ االنتشاء والسُّ
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اإلكثـار  من  حيصل  وكذلك  للجسد، 
ر-  اخلَمْ -حتَّى  كِر  املُسْ عىل  واإلدمان 
ة والفالِج ويُبْس  شَ عْ رٌ خيرج إىل الرَّ دَ خَ
ل، وغري ذلك  قْ ماغ ودوام التغريُّ للعَ الدِّ
، لكنَّ القات مل يكن فيه من  من املضارِّ
ة؛  يَويَّ نْ ة دِينيَّة ودُ الطبع إالَّ ما هو مرضَّ
يصحبه  فال  د،  ْ والربَ اليُبْس  ه  بْعَ طَ ألنَّ 
يشءٌ من احلـرارة واللِّني، فـال يظهـر 
الرضر فيها إالَّ مع اإلدمان عليها، وهذا 
لٌ من الرضر فـي األغلب ما فـي  صِّ حمُ
لْقة، وتغيري احلال  خ اخلِ سْ األَفْيون من مَ
، وهو يزيد يف  لَة يف اخلَلْقِ واخلُلُقِ املُعتَدِ
نَفْع  ال  إنَّه  حيث  األَفْيون؛  عىل  الرضر 
، وأنَّ رضره أكثر، وفيـه  لَمُ قَطُّ عْ فيـه يُ
عـن  واخلـروج  مـاغ،  الدِّ يُبْس  كـثرة 
الطَّبْع، وتقليل شهوة الغـذاء [والباه]، 
ة وبردها، وغـري  دَ عاء واملَعِ ويُبْس األَمْ

ذلك. 
ومنها: أنَّ جـميع اخلصال املذمومة 
التي ذكرها فـي احلشيشة موجودة يف 
فيام  الرضر  حصول  زيادة  مع  القات، 

من  اجلسد  وصالح  ة،  الصحَّ قِوامُ  به 
والنسل،  الغذاء [والباه]  شهوة  إفساد 
وزيادة التهالك عليه املوجب إلتالف 

ف. املال الكثري املوجب للرسَّ
فهو  نفعاً  فيه  أنَّ  ظنَّ  إن  أنَّه  ومنها: 

ال يقابل رضره. 
كِرات يف  لَّ املُسْ ومنها: أنَّه شارك كُ
التخدير،  من  وسببه؛  كار  اإلسْ حقيقة 
البرشة،  ظاهر  وترقيقه  الدم،  وإظهار 
واجلسد  ماغ  الدِّ من  سومة  الدُّ بْذ  نَ مع 
ولنيٌ  حرارةٌ  فيه  وليس  الظاهر،  إىل 
ه مـن احلـرارة واللِّني بَـذَ يبدالن مـا نَ

ر  مْ إلـى ظاهـر اجلسـد، بخـالف اخلـَ
. واحلشيش؛ فلهذا أكثر رضراً

درِّيس  إلـى أن قـال: وقال بعض مُ
فة اليمـن  تُ بعض متصوِّ رْ احلنفيَّـة: زُ
مـن  قليالً  فأعطانـي  احلرام،  باملسجد 
فإنَّه  هذا  بأَكْل  تربَّك  يل:  وقال  القات، 
لْتُ منه فوجدت فيه ختديراً،  . فأَكَ باركٌ مُ
ذلك،  ينفي  من  كالم  له  فذكرتُ 
ينِ  ، وبَدَ فقال: إنَّ عندي معرفةً بالطبِّ
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ـه  كُ رِ أُدْ فالذي  والطَّبْع.  املزاج  معتدلُ 
وقـد غريي،  ه  كُ رِ دْ يُ ال  ذلك  بواسطة 
الرأس،  ودوران  التخدير  منه  تُ  كْ رَ أَدْ

. لِه أبداً وال أعود ألَكْ
كذلك قال بعض األرشاف: إنَّ فيه 
فغاب  استعمله  وإنَّه   ، سِّ احلِ عن  يْبةً  غَ
ةً طويلةً ال يدري السامء من األرض،  مدَّ
لُّه كالمُ  ض. هذا كُ رْ وال الطُّولَ من العَ
ر فـي (حتذيـر الثقـات [من]  جَ ابن حَ

ات). تَة والقَ فْ استعامل الكُ
علـى  كالمٍ  فـي  فيـه  أيضاً  وقـال 
وهـذا  الطِّـيب:  ة  زَ ـوْ وجَ احلـشيشـة 
هبام  لتُقـاسَ  أوصـافهام  رَ  ذِكْ يستدعي 
يَ  تـِ استُفْ أنَّه  ـر  كَ ذَ ثمَّ  القـات،  شجرة 
بتحريمهـا؛  فأفتـى  الطِّيب  ة  زَ وْ جَ عن 
فثبت  قال:  ثمَّ  كاحلشيشة.  كارها  إلسْ
ة األربعة؛  رامٌ عند األئمَّ ا حَ ر أهنَّ بام تقرَّ
 ، الشافعيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة بالنصِّ
واحلنفيَّة باالقتضاء. إىل أن قال: وذلك 
طْلَـق  ـراد بـه مُ طْلَـق ويُ كـار يُ أنَّ اإلسْ
 ، أعـمُّ إطالقٌ  وهـذا  ـل.  قْ العَ تغطيـة 

وةٍ  نَشْ مـع  ل  قْ العَ تغطية  راد  ويُ طْلَق  ويُ
وهـو   ، أخصُّ إطالقٌ  وهـذا   . بٍ وطَرَ
كار حيث أُطْلِق. فعلـى  املراد من اإلسْ
ر  كِـر واملُخـدِّ ل بني املُسْ اإلطالق األوَّ
 ، كِرٌ سْ مُ رٍ  دِّ خمُ لُّ  كُ إذ   ، طْلَقٌ مُ عمومٌ 

.[ راً دِّ كِرٍ [خمُ سْ لُّ مُ وليس كُ
احلشيشة  علـى  كار  اإلسْ فإطـالق 
التخدير،  منه  املراد  ونحومها  ة  زَ واجلَوْ
 . ومن نفاه عنهام أراد به معناه األخصُّ
بنحـو  ر  كْ السُّ شـأن  نْ  مِ أنَّ  وحتقيقـه: 
ب  والطَّرَ النشوة  عنه  يتولَّد  أنَّه  ر  اخلَمْ
ـنْ  ومِ يَّة،  واحلَمِ ب  والغَضَ بَدة  رْ والعَ
ة  زَ ـر بنحو احلشيشة واجلَوْ كْ شـأن السُّ
أنَّه يتولَّد عنه ضدُّ ذلك من ختدير البدن 
وفتوره، ومن طول السكوت والنوم، 
يَّة. إىل أن قال: انتهى جوايب  وعدم احلَمِ
ة، وهو مشتمل علـى نفائس  زَ يف اجلَوْ
تتعلَّق هبذا القات، بل هـو ظاهر فـي 
يف  خمتلفون  الناس  ألنَّ  القات؛  ة  مَ رْ حُ
هلا  ثبِتُ  يُ آكِلِيها  فبعض  ة؛  زَ اجلَوْ تأثري 
ذلك،  لـها  ثبِتُ  يُ ال  وبعضهم  ختديراً، 
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ة مع اختالف آكِلِيها،  مها األئمَّ رَّ فإذا حَ
موا القات، وال نظر لالختالف  رِّ فليُحَ
فـي تأثريه. انتهى كالم ابن حجر رمحه 
القـات  صفـات  استقـىص  وقـد  اهللا. 
ل  قْ ِّ بالعَ كِر املُرضِ ه بصفات املُسْ فَ ووصَ
بعض  يف  ح  ورصَّ واألبدان.  واألديان 
عباراته باملنع والنهي و[التحذير]، بل 
عن  آخر  موضع  يف  بُنَ  وجَ والتحريم، 
ذلك  يكون  أن  ا  فإمَّ التحريم.  إطالق 
باً؛ لعدم وقوفه عىل نصٍّ  فاً منه وتأدُّ توقُّ
القـول  علـى  يَ  ـوِ قَ أنَّه  أو  ذلك،  فـي 

بالتحريم بعد ذلك.
د بن سامل البَيْحاين  وقال الشيخ حممَّ
الكالم  يف  املجتمع)  كتابه (إصالح  يف 
عىل حديث ابن عمر أنَّ رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص 
كِرٍ  سْ مُ لُّ  كُ وَ  ، رٌ ـمْ خَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  قال: (كُ
تَ  امَ يَا فَ نْ رَ يفِ الدُّ مْ بَ اخلَ ِ نْ رشَ مَ امٌ وَ رَ حَ
 ( ةِ رَ اآلخِ ي  فـِ ا  َ هبْ َ يَرشْ لَـمْ  ا  نُهَ مِ دْ يُ وَ  هُ وَ
رواه البخاري ومسلم؛ فقال بعد الكالم 
مناسبة  أجد  وهنا  احلديث:  هذا  عىل 
القات  عن  للحديث  سانحة  وفرصة 

كثري،  عندنـا  هبام  واالبتالء  والتنباك، 
واألمـراض  املـصـائـب  مـن  وهـمـا 
من  يكونـا  وإالَّ  والفتَّاكة،  االجتامعيَّة 
رضر  مـن  قـريب  فرضرهـام  كِر؛  املُسْ
ضيـاع  مـن  فيهام  ملـا  وامليرس؛  ر  مْ اخلـَ
املال، وذهاب األوقات، واجلناية عىل 
ة، وهبام يقع التشاغل عن الصالة  الصحَّ
ة. إىل أن قال:  وكثري من الواجبات املهمَّ
علـى  يؤثِّـر  أنَّه  القـات  مـن  ومعلوم 
األرضاس،  طِّم  وحيُ البدنيَّـة،  ـة  الصحَّ
ة،  ـدَ املَعِ ـد  ـفسِ ويُ البـاسـور،  يِّـج  وهيُ
س؛  الَ رُّ السَّ دِ ل، ويُ ويُضعِف شهيَّة األَكْ
لْـب،  الصُّ أهلك  وربَّام  دْي،  الوَ وهـو 
ال، زَ اهلـُ وأظـهـر   ، يَّ املَـنـِ عَـف  وأَضْ
 ، الَ ض الكُ رَ ن، ومَ مِ بْض املُزْ بَّب القَ وسَ
وأوالدُ صاحب القات غالباً خيرجون 
ار  ضعاف البِنْية، صغار األجسام، قِصَ
ة  بعدَّ مصابني  ـم،  هُ مُ دَ قليـالً  ـة،  القامَ
يبذل  مـا  مـع  وهـذا  خبيثـة،  أمراض 
أهله فيـه مـن األثمـان الغالية املحتاج 
م رصفوها فـي األغذية  إليها، ولو أهنَّ
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قـوا  تصدَّ أو  أوالدهم،  وتربية  الطيِّبة، 
لـهم،  خـرياً  لكان  اهللا  سبيل  فـي  هبا 

وصدق شاعرنا القائل:
اتِ لِ لِلْقَ كِ التَّنَاوُ رْ ىلَ تَ تُ عَ مْ زَ عَ

قَايتِ أَوْ يعَ وَ يضِ أَنْ يَضِ رْ ةَ عِ يَانَ صِ
افِعاً دَ ِّ مُ ا املُرضِ ذَ نْ هَ نْتُ مِ دْ كُ قَ وَ

ي اتـِ وَ افِعاً فِيهِ أَصْ انـاً طَويالً رَ مَ زَ
لَـتْ انْجَ ةُ وَ ـرَّ تِ املَضَ بَيَّنـَ لَـامَّ تَ فَ

اتِ ـــاوَ ـهُ بِاملُنـَ تُ رْ ـادَ تُــهُ بَ يقَ قِ حَ
ةٍ  دَ ْ ـربَ تُــهُ اليُبْـُس املُلِــمُّ بـِ بِيعَ طَ

ايتِ امَ رَ نَّا الكَ نَيْتَ مِ مْ أَفْ تِ كَ ا املَوْ أَخَ
وقِهِ  لِ سُ اتِ يفِ أَهْ يبِ القَ ارِ ةُ شَ قِيمَ وَ

ي اتـِ نِ القَ ي ثَمَ هُ فـِ عُ فَ دْ ا يَ ةِ مَ يمَ قِ كَ
مـن  ـلِه  أَكْ علـى  ليجتمعون  م  وإهنَّ
منتصف النهار إلـى غروب الشمس، 
منتصف  إلـى  االجـتامع  استمرَّ  وربَّام 
ون أعراض  رُ فْ اللَّيل، يأكلون الشجر، ويَ
باطـل،  ـلِّ  كُ فـي  وخيوضون  الغائبني، 

ويتكلَّمون فيام ال يعنيهم.
ويزعم بعضهم أنَّه يستعني به علـى 
الصاحلـني.  قـوت  وأنَّه  اللَّيـل،  قيـام 

ُ مـن جبل  ويقولـون: جـاء بـه اخلَرضِ
ون  وُ رْ ويَ نَـني،  رْ القَ ذي  للملك  قـاف 
شيئاً  واألقاصيص  احلكايات  من  فيه 
كثرياً، وربَّام رفع بعضهم عقريته بقوله:
قايتِ اتِ أَوْ لِ القَ طابَتْ بأَكْ تْ وَ فَ صَ
ةِ ــرَ آخِ ا وَ يــَ نْ نَ دُ ئْتَ مِ امَ شِ ـُه لـِ لْ كُ
اتِ ـرَّ سَ لْـبٍ للمَ جَ ـرٍّ وَ فْــع ضُ َودَ

ومن الشيوخ الذين قىض القات عىل
لسمـاع  بُ  طْرَ ويَ قُّه  دُ يَ من  أرضاسهم 
صُّ ماءه،  ه ويَمُ لُوكُ ، ثمَّ يَ قِّ صوت املَدَ
فـي  معهم  حيملونه  ثـمَّ  فونه  فِّ جيُ وقـد 
أسفارهم، وإذا رآهـم مـن ال يعـرف 
كَ منهم، وإنَّ  حِ رَ هبم وضَ خِ القات سَ
هيجو  قصيدةٍ  يف  ليقول  املرصيِّني  أحد 

هبا اليمنيِّني:
نْ  ىلَ مَ وا عَ بْغُ اتِ ال تَ  القَ ارَ أُسَ

ايفِ َ شَ ريْ اتِ طِبا غَ  يفِ القَ يَرَ
ه  رُ فرضَ التَّـبْغ  وهـو  ا (التِّنْباك):  أمَّ
أن  يبعدُ  وال  أعظم،  به  واملصيبة  أكرب، 
يكون من اخلبائث التي هنى اهللا عنها، 
ولو مل يكن فيه من الرشِّ إالَّ ما تشهد به 
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واالبتعاد  جتنُّبه  يف  كافياً  لكان  األطبَّاء 
عنه، وقد أفرط مجاعات من املسلمني 
ر،  ه حتَّـى جعلوه مثـل اخلَمْ مِ كْ فـي حُ
قُ  يَفسُ وقالوا:   ، وسيلةٍ لِّ  بكُ وحاربوه 
فـي  بلغوا  قد  آخرين  أنَّ  كام  متعاطيه، 

دٍّ بعيد.  استعامله إلـى حَ
بـالد  دخلـت  خبيثةٌ  شجرةٌ  وهو 
املسلمني فـي حوالـي عام ١٠١٢هـ، 

وانترش يف سائر البالد.
وذاك  ذا  من  وأخبثُ  قال:  أن  إىل 
مطحوناً  وجيمعه  التِّنْباك  يمضغ  من 
شفتيه  بني  يضعه  ثمَّ   ،أخر موادَّ  مع 
ـة)  مَّ (بالشَّ ذلـك  ـى  ويُسمَّ وأسنانـه، 
بصاقـاً  كان  حيث  متعاطيهـا  فيبصـق 
املكان،  بـه  ر  ويتقـذَّ النفـوس،  تعافـه 
يك  ة(١) الدِّ لْحَ ظَها من فمه كسَ فَ ولربَّام لَ
يف أنظف مكان، وللناس فيام يعشقون 

مذاهب.
بعـد  التِّـنْباك  يستنشـق  وبعضهـم 

(١)  أي روثه؛ قال يف املعجم الوسيط (٤٤١/١): 
: راث».  لْحاً وسالحاً لَحَ سَ «سَ

قان، يصبُّه فـي أنفـه  دَ ْ نِه وهو الربَ طَحْ
علـى  به  وجيني  دماغه،  به  د  يُفسِ صبا 
عاطِساً،  ينفكُّ  ال  ثمَّ  وبرصه،  سمعه 
ط بيده، وفـي منديله أو علـى  ويتمخَّ

األرض، وأمام اجلالسني. 
قريبـه  أنَّ  أصدقائي  أحد  أخربنـي 
مات  ملَّا  قان  دَ ْ الربَ يستعمل  كان  الذي 
مكث ثالث سـاعـات وأنفه يتصبَّـب 
دَّ  . ولو اقترص الناس علـى ما ال بُ بَثاً خَ
التكاليف  من  السرتاحوا  للحياة  منه 
ضوا أنفسهم  والنفقات الشاقَّة، وملا عرَّ

ليشء من هذه الرشور.
ر  وأنا ال أقيس القات والتِّنْباك باخلَمْ
مـن  عليـه  يرتتَّب  ومـا  التحريم  فـي 
عقاب اآلخرة، ولكن أقول: هذا قريب 
اإلنسـان  ة  لصحَّ مُرضٍّ  لُّ  وكُ هذا،  من 
 ، رامٌ حَ فهو  الِه  مَ أو  لِه  قْ عَ أو  نِه  بَدَ فـي 
والربُّ ما اطمأنَّت إليه النَّفْس، واطمأنَّ 
إليه القلب، واإلثم ما حاك يف النَّفْس، 
املفتون.  أفتاك  وإن  ر،  دْ الصَّ يف  وتَردَّد 
خف  حف  ﴿جف  يقول:  تعاىل  واهللا 
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حك  جك  مق  حق  مف 
حل  جل  مك  لك  خك 

ىل  مل   خل  ملهل  خل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل 
من  خن  حن  جن   يم 
جي﴾  يه  ىه  جهمه  ين  ىن 
الشيخ  كالم  انتهى   .[٩١  -٩٠ [املائدة: 
ـد بن سالـم البَيْحانـي فـي ذلك،  حممَّ
مَ عليها  كَ ر صفات القات وحَ كَ وقد ذَ

بالرضر والنهي والتحريم.
القـات  أقيس  ال  وأنـا  قوله:  لكنَّ 
ر. إىل آخره - الظاهرُ أنَّ  والتِّنْباك باخلَمْ
والتِّنْباك  القات  حتريم  لَظَ  غِ أنَّ  مراده 
ر وما جيب عليه  لَظِ حتريم اخلَمْ ليس كغِ
اآلخرة،  يف  قابٍ  وعِ الدنيا  يف  دٍّ  حَ من 

مع اتِّفاقهام يف أصل التحريم.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
اهللا فـي (االختيـارات): فصـل: وإذا 
شككتَ فـي املطعوم واملرشوب هـل 
د  جرَّ بمُ عليك  م  رُ حيَ مل  ال؟  أم  كِر  يُسْ
وال  شاربه،  عىل  احلَدُّ  مِ  قَ يُ ومل   ، الشكِّ

أن  جيوز  كان  إذا  للناس  إباحته  ينبغي 
مثل  احلَرام  إباحة  ألنَّ  كِراً؛  سْ مُ يكون 
هـذا  عـن  فيكشف  احلـالل،  حتريـم 
بَل شهادته؛ مثل أن يكون  قْ بشهادة من تُ
ه غري معتقدٍ  مَّ تاب منه، أو طَعِمَ ه ثُ طَعِمَ
ونحوه،  لتداوٍ  لَّه  حِ عتقدٍ  مُ أو  حتريمه، 
أو مذهب الكوفيِّني فـي تنـاول يسـري 
تناوله  ممَّن  مجاعة  به  دَ  هِ شَ فإن  النَّبيذ، 
عددٌ  أخرب  إذا  فينبغي  حتريمه،  معتقداً 
كثريٌ ال يمكن تواطؤهم علـى الكذب 
التواتر  مثل  هذا  فإنَّ  بذلك،  م  كَ حيُ أن 
اق  سَّ واالستفاضة، كام استفاض بني الفُ
ب، والنكاح،  ـار املـوت، والنَّسَ فَّ والكُ
ا  إمَّ األمريـن  أحد  فيكـون  والطالق، 
يُشـرتط  ال  التواتر  ألنَّ  بذلك؛  م  احلُكْ
ا الشهـادة  فيه اإلسالم والعدالـة، وإمَّ
بذلك بناء علـى أنَّ االستفاضة حيصل 
ن  ا أن يُمتَحَ هبا ما حيصل بالتواتر، وإمَّ

بعضُ العدول بتناوله؛ لوجهني:
ذلك  حتريـم  علَـم  يُ ال  أنَّه  أحدمها: 
قبل التأويـل، فيجـوز اإلقـدام علـى 
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ة  بْهَ تناوله، وكراهية اإلقدام علـى الشُّ
تعارضها مصلحة بيان احلال.

باحُ  مات قد تُ الوجه الثاين: أنَّ املُحرَّ
البيـان  إلـى  واحلاجة  الرضورة،  عنـد 
موضع رضورة، فيجوز تناوهلا ألجل 
ذلك. اهـ كالم الشيخ تقي الدين رمحه 

اهللا.
ره شيخ اإلسالم رحـمه اهللا وبام قرَّ
التـي  الطريقـة  ـة  صحَّ يتبنيَّ  هنـا  هـا 
القات  حتريم  يف  م  تقدَّ فيام  سلكناها 
ياً عىل األصول الرشعيَّة والقواعد ومتشِّ

يتَّضـح  منـاه  قدَّ وبام  املرعيَّـة،  املعتربة 
ة القول بتحريم القـات، والنهـي  صحَّ
 [ عنه، ومنعه منعاً باتاً؛ [زراعة وتوريداً

أو استعامالً وغري ذلك.
نا  رْ كَ لِّ من تدبَّر ما ذَ وهذا ظاهرٌ لكُ
فَ أصـول الرشيعة وقواعدهـا،  ـرَ وعَ
لْـب  جَ علـى  م  قـدَّ مُ ـد  املفاسِ  [ ءُ رْ [ودَ
وهيـدي  احلـقَّ  يقـول  واهللا  املصالـح. 

السبيل.
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ

[(٩٧/١٢-١٠٥)

  

السؤال: هـل القـات حاللٌ ) ٩٢٥
رةُ بـه؟ ألنَّ لُه واملُتاجَ ه وأَكْ يْعُ رامٌ بَ أم حَ

بعض الناس يريدون أن جيعلوه حالالً، 
وله مضارٌّ كثرية رغم أنَّه شجرة.

تعاطيه،  يسوغ  ال  القات  اجلواب: 
ملا  رشاؤه؛  وال  بيعه،  وال  زراعته،  وال 
فيه من األرضار واملفاسد الكثرية، وقد 
نْ  ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ جاء يف احلديث (هنَ
)، وأقلُّ ما يف القات  ٍ رتِ فْ مُ كِرٍ وَ سْ لِّ مُ كُ
لْهي  غِل ويُ ر، وأنَّه يُشْ دِّ ، وأنَّه خيُ فرتِّ أنَّه مُ
ولـه  اهللا،  ر  ذِكْ عـن  ويَصدُّ  ينفـع،  عامَّ 
يتعاطونه  والذين  ة،  الصحِّ عىل  مضارٌّ 
تهم وعىل  ويدمنون عليه يؤثِّر عىل صحَّ
فيه  ما  أقلُّ  م  تقدَّ كام  وهو  أجسامهم، 
بفصائله  أيضاً  قٌ  لْحَ مُ واملُفرتِّ  فرتِّ  مُ أنَّه 
رات  املُخـدِّ مـن  مـجـراه   جـر ومـا 
كِرات، فهو ممنوع رشعاً ورضره  واملُسْ
يتعاطون  الذين  فإنَّ  ولذا  معروف، 
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نفقون األوقـات الطائلة فـي  القـات يُ
أن  دون  طويلة  ة  مدَّ واجللوس  غِه،  ضْ مَ
يف  ال  اجلدو؛  من  بيشءٍ  عليهم  يعود 

ة وال يف املعرفة. الصحَّ
مـن  فكثـري  ؛  شجـرةً كـونـه  ـا  وأمَّ
مة وإن مل يكن أصلها ممنوعاً  رَّ األشياء حمُ
هـو  الذي  التَّبْـغ  أيضاً  حـتَّى  رشعـاً، 
بيشءٍ  لَـطُ  خيُ أنَّه  إالَّ   ، نبـاتٌ خـان  الدُّ
 ، أيضـاً ممنـوعٌ القـات  وكذلك  آخـر، 
وال  تعاطيه،  ال  ؛  ِـلُّ حيَ وال  يسوغ  وال 
زراعته، وال بيعـه، وال رشاؤه، وهـو 

. الذي أعرفه متاماً
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٢٤٣/١٢)

  

كمُ يف القات ) ٩٢٦ السؤال: ما احلُ
بعـض  بني  انترشا  يْن  اللَّـذَ خـان  والدُّ
بة من يتناول حْ كمُ صُ املسلمني؟ وما حُ
علـى  جيب  وماذا  كالمها؟  أو  أحدمها 
كان  إن  أخيه  أو  ابنه  نحو  األرسة  رائد 

نْفني؟ يتعاطى شيئاً من هذين الصِّ

اجلواب: ال ريب فـي حتريم القات 
خان؛ ملضارمها الكثرية، وختديرمها  والدُّ
فـي  كارمها  وإسْ األحيان،  بعض  فـي 
ح بـذلك  بعـض األحيـان -كمـا رصَّ
ألَّـف  وقـد  هبام-،  العارفـون  الثقات 
كثرية،  مؤلَّفـات  حتريمهام  فـي  لامء  العُ
ـد  مة الشيخ/ حممَّ ومنهم شيخنا العالَّ
ابن إبراهيم آل الشيـخ -مفتـي البالد 

- رمحه اهللا. السعودية سابقاً
لِّ مسلم تركهام،  فالواجب علـى كُ
وال  بيعهام،  جيـوز  وال  منهام،  واحلـذر 
رشاؤمها، وال التجـارة فيهام، وثمنهام 
للمسلمني  اهللا  نسأل   ، تٌ حْ وسُ رامٌ  حَ

العافية منهام.
أو  يتناوهلام  مـن  صحبة  جتـوز  وال 
كِرات؛ ألنَّ ذلك  غريمها من أنواع املُسْ
مـن أسباب وقوعـه فيهام، والواجـب 
األخيار،  صحبة  كان  أينام  املسلم  عىل 
واحلذر من صحبة األرشار، وقد شبَّه 
بحامـل  الصالـح  اجلليـس  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ 
ا أَنْ  إِمَّ يَكَ وَ ْذِ ا أَنْ حيُ املسك، وقال: (إِمَّ
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 ،( يِّبَةً طَ حيًا  رِ نْهُ  مِ ِدَ  جتَ أَنْ  ا  إِمَّ وَ نْهُ  مِ بْتَاعَ  تَ
الكِري،  بنافخ  اخلبيث  الصاحب  وشبَّه 
ِدَ  جتَ أَنْ  ا  إِمَّ وَ ثِيَابَكَ  قَ  ْرِ حيُ أَنْ  ا  وأنَّه (إِمَّ
ىلَ  ءُ عَ )، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: (املَرْ بِيثَةً حيًا خَ رِ
.( الِلْ َ نْ خيُ مْ مَ كُ دُ يَنْظُرْ أَحَ لْ لِيلِهِ فَ دِينِ خَ
والواجب عىل ربِّ األرسة أن يأخذ 
عىل يد من يتعاطى شيئاً من هذه األمور 
املنكرة، ويمنعه منهـا، ولـو بالرضب 
والتـأديـب، أو إخـراجـه مـن البيـت 
حـتَّى يتـوب، وقـد قـال اهللا سبحانه: 

 ،[١٦ [التغابن:   ﴾ مئ   خئ  حئ  جئ    ﴿
: ﴿  خف مف حق مق  وقال عزَّ وجـلَّ

جك حك خك لك ﴾  [الطالق: ٤].
أصلح اهللا أحوال املسلمني، ووفَّقهم 
هم؛  ِ لكل ما فيه صالحهم وصالح أُرسَ

إنَّه خري مسؤول.
[جمموع فتاو ابن باز (٥٣/٢٣-٥٥)] 

  

أَكْـل ) ٩٢٧ ـكـمُ  حُ مـا  السـؤال: 
القات؟

أهل  عند  معروفٌ  القات  اجلواب: 
لْم، وهـو شجرةٌ معروفـةٌ باليمن،   العِ
وأهلُها يتعاطـون ذلك إالَّ مـن حفظه 
اهللا منهم، والذي ثبت عندنا من كالم 
، وأنَّه يسبِّب تعطيالً  العارفني به أنَّه مُرضٌّ
الطيِّبة،  واملكاسب  األعامل  كثرياً عـن 
ويُسبِّب أشياء ترضُّ متعاطيه، وقد كتب 
فـي  وغريهم  اليمن  لامء  عُ من  جـامعةٌ 
، وقد  رتِّ فَ ر، وقد يُ دِّ حتريمه، وأنَّه قد خيُ
راً فـي بعض األحيـان يبدأ  كْ يُسبِّب سُ
بتغريُّ الشعور، مع مـا فيه مـن تعطيل 
بسبب  يعمل  ال  الطويلة  ة  املدَّ صاحبه 
ة،  مُرضَّ خبيثة  شجرةٌ  فهـو  له،  ختزينه 
وقد انعقد مؤمترٌ يف املدينة يف النظر يف 
رات ودراستها، وأمجع املؤمترون  املُخدِّ
علـى حتريم القات، وأنَّه مُرضُّ بأهله، 
فـي  وألَّف  تعاطيه،  جيوز  ال  وأنَّه 
وكتب  لْم،  العِ أهل  من  جـامعةٌ  ذلك 
بن  د  حمـمَّ الشيخ  مة  العالَّ شيخنا 
ذلك  يف  اهللا  رمحه  الشيخ  آل  إبراهيـم 
فيها  ونقل  حتريمه،  فيها  ر  كَ ذَ كتابةً 
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فُوه،  رَ عَ الذين  لْم  العِ أهل  كالم  بعض 
فينبغي للمؤمن أن حيذره، وأالَّ يتساهل 
يغرتَّ  وأالَّ  واستعامله،  تعاطيـه  فـي 
لِّ  لكُ ونصيحتي  ذلك،  يتعاطى  بمن 
وأن  ـوه،  عُ دَ يَ أن  اليمن  فـي  إخوانـي 
يبتعـدوا  وأن  الشجـرة،  هذه  حياربـوا 
عنهـا، وأن يقضـوا علـى شجـرهتـا، 
ونصيحتي للدولـة -وفَّقهـا اهللا- فـي 
اليمن أن حتـارب هـذه الشجـرة، وأن 
بمحاربتها  اليمني  الشعب  عىل  د  تؤكِّ
اليمن  يف  للمسلمني  ظاً  فْ حِ وتركها؛ 
أيضاً  هلم  ظاً  فْ وحِ ورضرها،  أذاها  من 
ظاً  فْ وحِ فائدة،  بال  أوقاهتم  تعطيل  من 
هلم أيضاً من تعاطي أشياء ال تناسب...، 
ه عظيم  ، ورشُّ فاملقصود أنَّ رضره كثريٌ
اليمن  لامء  عُ من  به  العارفني  بإفادة 
التوفيق  للجميع  اهللا  ونسأل  وغريهم، 

واهلداية.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]



خان:  
ُّ
سادسًا: الد

التَّْدِخُني َوَأْضَراُرُه

التدخني ) ٩٢٨ أنَّ  أعلـمُ  السؤال: 
أشدُّ  أنَّه  أيضاً  وأعلمُ  ة،  بالصحَّ ضارٌّ 
هٌ  ِ رشَ ـنٌ  خِّ دَ مُ وألنِّـي  لألطفال،  رضراً 
املنزل  ة  فَ ْ لرشُ اخلروج  إىل  أضطرُّ  فإنَّني 
صاً علـى سالمة األبناء،  رْ للتدخني؛ حِ
إلـى  يَّـةٌ  ضِ رَ مَ ظروفٌ  نـي  تضطرُّ وقد 
األبناء  هبا  التي  الغرفة  داخل  التدخني 

الصغار، فام احلكم؟
كام  رشعاً  مٌ  رَّ حمُ التدخني  اجلواب: 
ألنَّ  لامء؛  العُ مجاهري  ذلك  إلـى  ذهب 
أنَّ  األثـر  فـي  جاء  وقد  ق،  قَّ حمُ رضره 
ار).  َ رضِ الَ  وَ رَ  َ رضَ قال: (الَ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ 
أخرجه مالك يف (املوطأ). فعىل السائل
علـى  حفاظاً  التدخـني  عن  لِـع  قْ يُ أن 
نفسه وأوالده؛ لقوله تعاىل: ﴿ ني ىي
يي جئ حئ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقوله

:﴿  يئ رب زبمب  نب  عزَّ وجلَّ
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ىب يب رت زت﴾   [النساء: 
٢٩]، ويقـي نفسـه وأوالده واملجتمـع
مْ  لُّكُ كُ ، وَ اعٍ مْ رَ لُّكُ ه؛ فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ رشَّ
) رواه البخاري. هِ يَّتـِ عِ ـنْ رَ ولٌ عَ ـؤُ سْ مَ

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم . 
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣١٤٧ )]

   

ُبِع اِن َوَأْكُل الضَّ خَّ ُشْرُب الدُّ

خان ) ٩٢٩ ب الدُّ ْ كمُ رشُ السؤال: حُ
بُع؟ وأَكْل الضَّ

؛ ألنَّه رامٌ خان حَ ب الدُّ ْ اجلواب: رشُ
النفـوس  ذوي  مـن  رٌ  ستقـذَ مُ خبيثٌ 
والعقول الطيِّبة السليمة، واهللا سبحانه 

وتعالـى يقول: ﴿ٱرئ زئ  مئ 
زب  رب  يئ  ىئ  نئ 
رت  يب  ىب  نب  مب 
يت  ىت  نت  مت  زت 
رث زث مث نث  ىث﴾ 
األعراف: ١٥٧، ويقول سبحانه وتعاىل:
رن  مم  ام  ىليل  مل  يك  ﴿ٱىك 

، وقد  فرتِّ زن﴾ املائدة: ٤، وألنَّه مُ
 ، كِرٍ سْ لِّ مُ ن كُ ى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عَ (نَهَ
)، سنن أبـي داود - األرشبـة  ٍ ـرتِّ ـفَ مُ وَ
حنبـل  بـن  أحـمد  مسنـد   ،(٣٦٨٦)
طـبِّـيا  أرضاره  ولثبـوت   ،(٣٠٩/٦)
ة، ومعلومٌ أنَّ (مـا ثبت رضره  بالصحَّ
مَ استعاملُه)، وألنَّ اإلنفاق واحلال  رُ حَ
وقـد  للامل،  إضاعـةً  عتـربَ  يُ كِرَ  ذُ مـا 
هنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن إضاعة املال؛ فقد 
رو البخاري ومسلم -رحـمهام اهللا- 
مَ  رَّ حَ اهللاَ  (إنَّ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أنَّ 
 ، أْدَ البَنَاتِ وَ اتِ وَ هَ قُوقَ األُمَّ : عُ مْ يْكُ لَ عَ
 ، الَ قَ وَ قِيلَ   : مْ لَكُ هَ  رِ كَ وَ  ، اتِ هَ وَ ا  نْعً مَ وَ
 .( املَـالِ ـةَ  اعَ إِضَ وَ  ، الِ ـُؤَ السّ ةَ  ـثْرَ كَ وَ
رواه  حتريـم.  كراهـة  هنـا  والكراهـة 
البخـاري يف (الصحيح) ٨٧/٣، ٧/
٧٠، وفـي (األدب املفرد) ص١١١، 
ومسلم   ،(٤٦٠  ،٢٩٧) برقم   ،١٦٣
باب:   - األقضية  كتاب:   ،١٣٤١/٣

النهي عن كثرة املسائل...
 ؛ ملـا رو بُـع فحاللٌ لُ الضَّ ـا أَكْ أمَّ
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عـن  السنن  وأصحاب  أحـمد  اإلمام 
عامرة،  بـن  اهللا  عبد  بن  الرحـمن  عبد 
يْـدٌ  أَصَ  ، بُـعُ الضَّ  : رٍ ابـِ جلَِ لْتُ  (قُ قال: 
ا؟  لُهَ : آكُ لْتُ : قُ ـالَ . قَ ـمْ عَ : نَ الَ ؟ قَ ـيَ هِ
ولُ اهللاِ  سُ الَهُ رَ : أَقَ لْتُ : قُ الَ . قَ مْ عَ : نَ الَ قَ
الرتمذي -  سنـن   .( ـمْ عَ نَ  : ـالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
احلج (٨٥١)، سنن النسائي - الصيد 
والذبائح (٤٣٢٣)، سنن ابن ماجه - 

الصيد (٣٢٣٦).
نبيِّنا  عىل  اهللا  وصىلَّ  التوفيق،  وباهللا 

د وآله وصحبه وسلم.  حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٥٥٠)]

  

رامٌ ) ٩٣٠ خان حَ السؤال: هـل الدُّ
؟ أم حاللٌ

علـى  كثرية  أدلَّة  هناك  اجلواب: 
خان  د استنشاق وابتالع الدُّ حتريم تعمُّ
ق نبات التَّبْغ أو التِّنْباك  رْ الناتج عن حَ
جايـر واألرجيلـة-  ى السَّ -أي ما يُسمَّ

نذكر بعضاً منها:

١- قوله تعاىل: ﴿  رئ زئ   مئ 
زب  رب  يئ  ىئ  نئ 
رت  يب  ىب  نب  مب  
يت  ىت  نت  مت   زت 
ىث  نث   مث  زث  رث 
اك   يق  ىق  يف  ىف  يث 
لكمكىكيكملىل يل
منننىن امممرنزن 

ين﴾ [األعراف: ١٥٧]، وال شكَّ 
مـن  ال  اخلبائث  من  يُصنَّف  خان  الدُّ أنَّ 
والرائحة  الطعـم  حيـث  مـن  الطيِّبات 

واآلثار  يف البدن.
ة ريض اهللا عنها  لَمَ ٢- حديث أمُّ سَ
لِّ  كُ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ َى  (هنَ قالت: 
). رواه اإلمام أمحد وأبو  ٍ رتِّ فَ مُ كِرٍ وَ سْ مُ
رتِّ  فَ خان مُ ادِل بأنَّ الدُّ داود، وال أحدٌ جيُ

للجسم.
٣- ويف الصحيحني عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
مْ  يْكُ لَ مَ عَ رَّ لَّ حَ جَ زَّ وَ أنَّه قال: (إِنَّ اهللاَ عَ
ا  نْعً مَ وَ  ، البَنَاتِ أْدَ  وَ وَ  ، اتِ هَ األُمَّ قُوقَ  عُ
 ، الَ قَ وَ قِيلَ  ا:  ثَالَثً مْ  لَكُ هَ  رِ كَ وَ  ، اتِ هَ وَ
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 ،( املَـالِ ـةَ  اعَ إِضَ وَ  ، الِ ـؤَ السُّ ةَ  ـثْـرَ كَ وَ
واستهالك  للامل  إضاعة  فيه  خان  والدُّ

ملبالغ طائلة بال فائدة.
 ( ارَ َ الَ رضِ رَ وَ َ ٤- قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ رضَ
النبيُّ  هنى  فقد  ماجه،  وابن  أمحد  رواه 
رضراً  كـان  سـواء  الرضر؛  عـن  ملسو هيلع هللا ىلص 
خان  ريا، والدُّ يا، أو ماديا، أو فِكْ مِ سْ جِ

ضارٌّ بكلِّ ذلك.
جابر  عن  الصحيحني  وفـي   -٥
َّا  تَأَذَّ ممِ ةَ تَ إِنَّ املَالَئِكَ ريض اهللا عنه: (فَ
)  أخرجه مسلم، ويف  مَ نُو آدَ نْهُ بَ تَأَذَّ مِ يَ
لِامً  سْ نْ آذَ مُ احلديث أيضاً أنَّه قال: (مَ
دْ آذَ اهللاَ)  قَ ي فَ انـِ نْ آذَ مَ ي، وَ انـِ دْ آذَ قَ فَ
نُ  رواه الطرباين يف (األوسط)، واملُدخِّ
وقـت  سـواء  برائحتـه؛  الناس  يؤذي 

التدخني أو بعد التدخني.
خان  ٦- إذا اعتـرب البعـض أنَّ الدُّ
الصغائـر؛  مـن  صغرية  لكنَّه  معصيـة 
كم  فاجلواب: أنَّ الصغرية يكون هلا حُ

الكبرية بواحدٍ من األشياء التالية:
أ - اإلرصار عليها.

ب- التهـاون هبـا واالستخفـاف، 
وعدم املباالة بفعلها.

ج- الفرح والرسور هبا.
 ، رامٌ خان حَ لِّ هذا يظهر أنَّ الدُّ نْ كُ مِ
عنـه  لِـع  قْ يُ أن  فعليه  بـه  ابتُلِـيَ  ومن 
أن  لعلَّـه  بخطئـه؛  ويعرتف  ويتـوب، 
خطئه  عـن  دافِع  يُ أن  ال  التوبة،  ق  زَ رْ يُ
علـى  الدليل  قـام  ما  بإباحـة  ويُفتي 
بْتَىلً به،  حتريمه، وقد كان أحد إخواننا مُ
فرزقه   ، رامٌ حَ هو  قال:  عنه  ئِل  سُ وإذا 

اهللا التوبة عنه.
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن - دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٨٧)]

  

ب ) ٩٣١ ْ رشُ ـكـمُ  حُ مـا  السؤال: 
ار به واملعاونة عليه؟ خان واالجتِّ الدُّ

بـه  ـرْ خـان؛ فـشُ ـا الـدُّ اجلواب: أمَّ
ار به واإلعانة علـى ذلك، فهو  واالجتِّ
بـاً  ـرْ شُ تعاطيـه  ملسلم  ِـلُّ  حيَ ال  ـرامٌ  حَ
كـان  مـن  علـى  ـاراً،  واجتَّ واستعـامالً 
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يتعاطاه أن يتوب إىل اهللا توبةً نصوحاً، 
كام جيب عليه التوبة من مجيع الذنوب، 
النصوص  عموم  يف  داخل  أنَّه  وذلك 
لفظها  يف  داخلٌ  التحريم،  عىل  الدالَّة 
ة  املضـارَّ وتلك  معناهـا،  وفـي   ، العامِّ
نيَّـة واملالِيَّـة التـي يكفـي  ينيَّة والبَدَ الدِّ
بعضها يف احلكم بتحريمه، فكيف إذا 

اجتمعت؟ 
ينيَّة وداللة النصوص ا املضارة الدِّ أمَّ

علـى منعه وحتريمه؛ فمن وجـوه كثرية؛ 
منها قوله تعالـى: ﴿يت رث زث 
مث نث  ىث﴾ [األعراف: ١٥٧]، 
وقوله: ﴿ ني ىي يي جئ حئ﴾ [البقرة:

نب  زبمب   رب  يئ    ﴿ وقوله:   ،[١٩٥  

ىب يب رت زت ﴾ [النساء: ٢٩]، 
هبا  اهللا  م  رَّ حَ أشبهها  وما  اآليات  فهذه 
يُستخبَث  ما  لُّ  فكُ  ، ضارٍّ أو  خبيثٍ  لَّ  كُ
، واخلبيثُ والرضر  ِلُّ ، فإنَّه ال حيَ أو يرضُّ
ف بآثاره وما يرتتَّب عليه من املفاسد،  يُعرَ
كثـرية  ه  وأرضارُ ده  مفاسُ خان  الدُّ فهذا 
من  وأهلُه  يعرفها،  أحدٍ  لُّ  كُ حمسوسة، 

أعرف الناس هبا، ولكن إرادهتم ضعيفة، 
ونفوسهم تغلبهم مع شعورهم بالرضر، 
أو  طعامٍ  لُّ  كُ م  ْـرُ حيَ لامء:  العُ قـال  وقـد 

ة. ابٍ فيه مَرضَّ رشَ
عىل  ثْقِل  يُ أن  ينيَّة:  الدِّ ه  مضارِّ ومن 
باملأمورات،  والقيام  العبادات،  العبد 
هَ العبدَ باخلري  رَّ خصوصاً الصيام، وما كَ
خمالطـة  إلـى  يدعو  وكذلك   ، ٌّ رشَ فإنَّه 
د يف جمالسة األخيار، كام  األراذل، ويُزهِّ
هو مشاهد، وهذا من أعظم النقائص 
فاً لألرشار، متباعداً  أْلَ أن يكون العبدُ مَ
عن األخيار، ويرتتَّب عىل ذلك العداوة
والقدح  لـهم،  والبغض  اخلري،  ألهل 
فيهم، والزهد يف طريقهم، ومتى ابتُيلَ 
ة،  باملَـرَّ سقطوا  والشباب،  الصغار  به 
ودخلوا يف مداخل قبيحة، وكان ذلك 
عنواناً عىل سقوط أخالقهم، فهو باب 
الرشور الكثـرية، فضـالً عـن ضـرره 

الذايت.
جدا؛ فكثرية  نيَّة؛  البَدَ أرضاره  ا  وأمَّ

عِفُ  ويُضْ ها،  فُ عِ ويُضْ ة  القوَّ نُ  يُوهِ فإنَّه 
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البدن  فـي  ونُفوذٌ  رسيانٌ  وله   ، البَرصَ
ويمنـع   ، ـوَ القُ ـنُ  فيُوهِ روق،  والعُ
لِّـيَّ بالغذاء، ومتى اجتمع  االنتفاع الكُ
ـلْـب  القُ إضـعـاف  وهـام:  األمـران؛ 
عاء شيئاً فشيئاً،  بِدِ واألَمْ ر، والكَ دْ والصَّ
وهو  الثانـي:  األمر  ذلك  عن  ينشأ  ثمَّ 
سدُّ منافذ الغذاء؛ النشغاهلا بام يرتاكم 
، متى اجتمع  خان املستمرِّ عليها من الدُّ
األمـران، نشأ عنهام أمـراض عديـدة؛ 
لْب املؤدِّي إىل  منها: إضعاف عروق القَ
ومنهـا  ة،  العَرسِ واألمـراض  اهلـالك، 
ربـام  التي  الشديدة  الت  والنَّزْ عال  السُّ
أدَّت إلـى االختناق وضعـف النَّفْس، 
فكم له فـي هذا من قتيـل أو مُشـرف 
من  واحد  غري  ر  قرَّ وقد  اهلالك،  علـى 
خان  الدُّ ب  ْ لرشُ أنَّ  املعتربين  األطبَّاء 
ـة،  ريَّ دْ األثر األكرب فـي األمراض الصَّ
حمسوسٌ  أثرٌ  وله  وتوابعه،  لُّ  السُّ وهي 
أخطر  من  وهذه  الرسطان،  مرض  يف 
األمراض وأصعبها. فيا عجبـاً لعاقـل 
مقيمٌ  وهو  ته،  صحَّ حفظ  عىل  حريص 

به مـع مشاهـدة األرضار أو  ْ علـى رشُ
 ، كثريٌ لْقٌ  خَ بسببه  تلف  فكم  بعضها، 
وكم يمرض منهم أكثر من ذلك، وكم 
حتَّى  البسيطة  األمراض  بسببه  قويت 
عظمت، وعـزَّ علـى األطبَّاء دواؤها، 
االنحطـاط  إلـى  بصاحبه  أرسع  وكم 
نَ العجب  ته، ومِ ته وصحَّ الرسيع يف قوَّ
بإرشادات  يعتنون  الناس  من  كثرياً  أنَّ 
األطبَّاء يف األمور التي دون هذا بكثري، 
اخلطري؟!  األمر  هبذا  يتهاونون  فكيف 
فْس  النـَّ واستيالء   ، وَ اهلـَ لغلبة  ذلك 
علـى إرادة اإلنسان، وضعف إرادتـه 
علـى  العادات  وتقديم  مقاومتها،  عن 
تـه، وال تستغـرب حالـة  لَم مرضَّ عْ ما تُ
نون وهـم  كثري من األطبَّاء الذين يُدخِّ
يعرتفون بلسان مقاهلم أو لسان حاهلم 
تسيطر  العوائـد  فإنَّ  الطبِّـيَّة،  ته  بمرضَّ
إرادته،  وعلـى  صاحبها،  ـل  قْ عَ علـى 
وهو  ة  باملرضَّ أحيانـاً  أو  كثرياً  ويشعـر 
ه، وهذه املضارُّ التي  مقيمٌ عىل ما يرضُّ
أرشنا إليها مع ما فيها من تسويد الفم 
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والشفتني واألسنان، ومن رسعة بالئها 
وحتطيمهـا وتآكلهـا بالسـوس، ومـن 
الطعام  ومداخل  والبلعوم  الفم  اهنيار 
والرشاب، حتَّى جيعلها كاللَّحم املنهار 
تأملَّ منه، وكثري من  املحرتق تتأملَّ ممَّا ال يُ
ومن  عنه،  ناشئة  االلتهابات  أمراض 
ا  ممـَّ أكثر  وجدهـا  البدنيَّة  ه  مضارَّ تتبَّع 

ذكرنا.
عـن  صحَّ  فقد  املالِيَّة؛  ه  مضارُّ ا  وأمَّ
املال،  إضاعة  عن  هنى  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ 
هذا  فـي  رصفه  من  أبلغ  إضاعةٍ  وأيُّ 
من  ني  غْ يُ وال  نُ  مِ يُسْ ال  الذي  خان  الدُّ
جوع، وال نفع فيه بوجهٍ من الوجوه؟! 
فيـه  املنهمكـني  من  كثـرياً  إنَّ  حـتِّى 
مـون فيـه األموال الكثرية، وربـام  رَ غْ يَ
تركـوا مـا جيب عليهم مـن النفقـات 
الواجبة، وهذا انحرافٌ عظيمٌ ورضرٌ 
ف املال يف األمور التي ال  ْ ؛ فرصَ سيمٌ جَ
يف  فه  ْ برصَ فكيف  عنه،  منهيٌّ  فيها  نَفْع 

ق رضره؟ قَّ يشء حمُ
ا  مُرضِ املثابة  هبذه  خان  الدُّ كان  وملَّا 

التجارة  كانت  واملال،  ن  والبَدَ ين  بالدِّ
رابحة،  غري  بائدة  وجتارته  مة،  رَّ حمُ فيه 
فيـه  تَّجـر  مُ لَّ  كُ أنَّ  الناس  شاهد  وقد 
جَ ونَـامَ فـي وقت مؤقَّت،  رِ وإن استُدْ
وتكون  أمره،  آخر  يف  لِّة  بالقِ بتىلَ  يُ فإنَّه 

عواقبه وخيمة. 
ديِّني -وهللا احلمد-  مجيع  ثمَّ إنَّ النَّجْ
علامئهم متَّفقون عىل حتريمه، والعوامُّ 
لامئهم ليسوا مستقلِّني، وليس هلم  تبعٌ لعُ
وهذا لامئهم،  عُ أقوال  عن  خيرجوا  أن 
جن   ﴿يم  تعاىل:  قال  كام  واجبهم؛ 
وال   ،[٤٣ ين﴾ [النحل:  ىن  من  خن  حن 
إنَّـه  ويقولوا:  لوا  يتأوَّ أن  للعوامِّ  ِـلُّ  حيَ
ِلُّه وال  لامء األمصار من حيُ يوجد من عُ
مه، ومـا نظري هذا التأويـل الفاسد  رِّ حيُ
اجلاري علـى ألسنة بعض العـوامِّ تبع 
اهلو ال تبع احلقِّ واهلُد، إالَّ كام قال 
لامء األمصـار  بعضهم: يوجد بعض عُ
فال  الصالة،  يف  الطمأنينة  يوجبون  ال 
يوجـد  أو  اتباعهـم،  إذاً  علينا  تنكروا 
نتَّبعهم،  أن  فلنا  ل  الفَضْ با  رِ بيح  يُ من 
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ذوات  ـل  أَكْ م  ـرِّ حيُ ال  مـن  يوجـد  أو 
املَخالب مـن الطَّـري، فلنـا أن نتَّبعهم. 
الناس  عىل  تِحَ  فُ الباب،  هذا  تِحَ  فُ ولو 
رشٌّ كثري، وصار سبباً النحالل العوامِّ 
أنَّ  يعرف  أحدٍ  لُّ  كُ ولكن  دِينهم،  عن 
تتبُّع مثل هذه األقوال املخالفة ملا دلَّت 
عليه األدلَّة الرشعيَّة، وملـا عليه أهـل 
ِلُّ وال جتوز،  لْم، من األمور التي ال حتَ العِ
عليـه  دلَّت  مـا  هـو  احلقيقيُّ  وامليزان 
أصـول الرشع وقواعـده، وملـا يرتتَّب 
علـى األمـور مـن املضـارِّ واملفاسـد 
لُّ أمرٍ فيه رضرٌ عىل العبد  عة، فكُ املتنوِّ
نِه أو مالِهِ من غري نفع،  فـي دِينِه أو بَدَ
املفاسد  عت  تنوَّ إذا  فكيف   ، مٌ رَّ حمُ فهو 
رشعـاً  املتعنيِّ  مـن  أليس  عت؟!  وجتمَّ
منها،  والتحذير  تركها  وطِـبا  ـالً  قْ وعَ
ونصيحة من يقبل النصيحة؟ فالواجب 
عنده  هلا  وصار  نفسه  نصح  من  علـى 
بِه،  ْ ر وقيمة، أن يتوب إىل ربِّه من رشُ قَدْ
ويعزم عزماً جازماً مقروناً باالستعانة 
باهللا، ال تـردُّد فيه وال ضعف عزيمـة، 

فإنَّ من فعل ذلك أعانه اهللا عىل تركه، 
ن األمر أن  ن عليه ذلك، وممَّا هيوِّ وهوَّ
اهللا  ضه  عوَّ هللا  شيئاً  ترك  من  أنَّ  يعرف 
خرياً منه، وكام أنَّ ثواب الطاعة الشاقة 
ة فيه، فكذلك ثواب  أعظم ممَّا ال مشقَّ
ترك املعصية إذا شقَّ عليه األمر وصعب؛ 
وفَّقه  فمن  ثواباً،  وأكثر  أجراً،  أعظم 
خان، فإنَّه جيد  اهللا وأعانه عىل ترك الدُّ
لُو  ل األمر، ثمَّ ال يزال يَسْ ة يف أوَّ مشقَّ
عليه،  نعمته  اهللا  تمَّ  يُ حتَّى  فشيئاً  شيئاً 
تَبِط بفضل اهللا عليه وحفظه وإعانته،  غْ ويَ
نفسـه،  بـه  نصح  بام  إخوانـه  وينصح 
من  اهللاُ  لِمَ  عَ ومن  اهللا،  بيد  والتوفيق 
ق النيَّة يف طلب ما عنده بفعل  دْ بِه صِ لْ قَ
 ،ه لليُرس املأمور وترك املحظور، يَرسَّ
ق اخلري  ل له طُرُ هَّ نَّبه العُرس، وسَ وجَ
ة األمور  مَّ لَّها، فنسأل اهللا الذي بيده أَزِ كُ
أن يأخذ بنواصينا ونوايص إخواننا إىل 
 ، ـاهم مـن الرشِّ اخلري، وأن حيفظنا وإيَّ
وصىلَّ   ، رحيمٌ رؤوفٌ  كريمٌ  ادٌ  وَ جَ إنَّه 

د وسلَّم.  اهللا عىل سيِّدنا حممَّ
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[الفتاو السعدية (ص٥٩١-٥٩٧)] 

  

السؤال: هـل زراعـةُ التَّبْـغ ) ٩٣٢
؟   رامٌ حَ خينُه  وتَدْ وصناعتُه  خان)  (الدُّ
نِه؟ ْزَ لِه أو خمَ قْ الة يف حَ وهل تبطلُ الصَّ

اجلواب: 
خان):   آراء العُلامء يف التَّبْغ (الدُّ

إنَّ التَّبْغ مل يعرف يف بالد املسلمني، 
إالَّ فـي أوائل القرن احلادي عرش من 
أربعة  نحو  من  أي:  اهلجري؛  التاريخ 
ثَر عن أحدٍ  ؤْ . ومن هنا مل يُ قرون تقريباً
ـن  عمَّ املجتهدين -فضـالً  ة  األئمَّ من 
لِّ  باحلِ ال  ه،  مِ كْ حُ فـي  رأيٌ  مهم-  تقدَّ

وال باحلُرمة.
الوقت  لامء  عُ ه  مِ كْ حُ يف  تكلَّم  وقد 
الذي ظهر فيه، ومل يتَّفقوا فـي نظرهتم 
ف  رَ عْ إليه، شأهنم فـي كلِّ جديد لـم يُ

تُه وقت الترشيع. مَ كْ حِ
أنَّه  إىل  نظراً  لِّه؛  بحِ هم  بعضُ م  كَ فحَ
كِر،  كِراً، وال من شأنه أن يُسْ سْ ليس مُ

مـن  لِّ  ضارا لكُ ليس  أنَّه  ونظـراً إلـى 
يتناولـه. واألصلُ فـي مثله أن يكـون 
ة بالنسبة  مَ حالالً، ولكن تطرأ عليه احلُرْ

ه ويتأثَّر به. فقط ملن يرضُّ
ة  اهَ رَ الكَ أو  ة  مَ رْ باحلُ القائلني  رأيُ 

: رأيٌ قويٌّ
أو  تـه  مَ رْ بحُ آخـر  بعضٌ  ـم  ـكَ وحَ
ثُ  دِ فَ من أنَّه حيُ رِ كراهته؛ نظراً إىل ما عُ
وةَ  هْ شَ ه  دُ فقِ يُ شاربه،  ة  صحَّ يف  فاً  عْ ضَ
أو  احليوية  أجهزته  ويعرض  الطعام 
ة  أكثرها للخلل واالضطراب؛ وخاصَّ
قواعد  ومن  ئتني.  والرِّ لْب  القَ جهاز 
ظاً  فْ م؛ حِ َرِّ م ما حيُ َرِّ ة أنَّه حيُ اإلسالم العامَّ
أو  للمـال،  أو  ـل،  قْ للعَ أو  للعقيـدة، 
ر مـا يكـون لليشء  دْ للعِرض. وإنَّه بقَ
النواحي،  هذه  من  ناحيةٍ  إضعافِ  من 
ظُمَ  عَ فام  كراهتـه،  أو  حتريمـه  يكـون 
ه  لَّ رضرُ تُه، وما قَ مَ رْ ظُمَت حُ ه عَ رضرُ
ة  تُه. واإلسالم ير أنَّ الصحَّ مَ رْ لَّتْ حُ قَ
هبا  العناية  وجوب  يف  لُّ  قِ تَ ال  نيَّة  البَدَ
ما   [ و[كثرياً واملال،  ل  قْ العَ ناحية  عن 
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شأنه  نْ  مِ كان  إذا  املباح  اإلسالم  م  رَّ حَ
م العبادة  رِّ ه، بل نراه حيُ غلِبَ رضرُ أن يَ
ا ترضُّ أو تضاعف  ن أهنَّ املفروضة إذا تيقَّ

الرضر.
ة واملـال  خانِ فـي الصحَّ أرضارُ الدُّ

ه: ظْرَ تقتيض حَ
راً،  كْ سُ ثُ  ـدِ حيُ ال  التَّبْـغ  كـان  وإذا 
ة،  الً، غري أنَّ له آثاراً ضارَّ قْ دُ عَ وال يُفسِ
فيه  ها  ُسُّ وحيَ ته،  صحَّ فـي  شاربُه  ها  ُسُّ حيَ
عنارصه  األطبَّاء  حلَّل  وقد  شاربه.  غري 
وعرفوا فيها العنرص السامَّ الذي يقيض 
اإلنسان  سعادة  عىل  ببطء-  كان  -وإن 
 . وهنائه. وإذن فهو وال شكَّ أذ وضارٌّ
اليشءُ  به  رُ  ظَ حيُ بْثٌ  خُ والرضر  واإليذاء 
يف نظر اإلسالم، وإذا نظرنا مع هذا إىل 
يكون  ما  كثرياً  أموال،  من  فيه  قُ  نْفَ يُ ما 
فُها  ْ شاربه يف حاجة إليها، أو يكون رصَ

 . دَ يف غريه أنفع وأجْ
له  عرفنا  اجلانب  هذا  إىل  نظرنا  إذا 
الرشيعـة  نظر  فـي  تقيض  ماليـةً  جهة 

ه وعدم إباحته. ظْرِ بحَ

معرفتنا  من  -أخذاً  نعلم  هنا  ومن 
ة  الصحَّ يف  السيِّئة  التَّبْغ  بآثار  الوثيقة 
ويكرهه،  الرشع  ته  قُ يمْ ممَّا  أنَّه  واملال- 
مة  باحلُرْ اليشء  علـى  اإلسالم  م  كْ وحُ
أو الكراهة ال يتوقَّف عىل وجود نصٍّ 
األحكام  لَلِ  فلِعِ اليشء،  بذلك  خاصٍّ 
فـي  قيمتهـا  ة  العامَّ الترشيع  وقواعد 
وتلك  لَل  العِ وهبذه  األحكام،  معرفة 
قويَّة  أهليَّـة  ذا  اإلسالم  كان  القواعد 
الناس  يستحدثه  يشءٍ  لِّ  كُ إعطاء  يف 
مة، وذلك عـن  رْ لٍّ أو حُ حكمه من حِ
طريق معرفة اخلصائص واآلثار الغالبة 
لليشء؛ فحيث كان الرضر كان احلَظْر، 
كانت  غلب  أو  فْع  النـَّ لُصَ  خَ وحيث 
والرضر  النَّفْع   استو وإذا  اإلباحة. 

كانت الوقاية خرياً من العالج.
[الفتاو، حممود شلتوت (ص٣٨٣-٣٨٥)]

   

تناول ) ٩٣٣ كمُ  حُ [ما]  السؤال: 
حتريمه  علـى  الدليل  [وما]  ان؟  خَّ الدُّ
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ض اإلجابة بالتَّحريم؟ عىل فَرْ
التَّبْـغ  تنـاول  أنَّ  شكَّ  ال  اجلواب: 
إلرضاره  ؛  رامٌ حَ خان)  بالدُّ (املعروف 
له  ستعمِ مُ وإيـذاء  ريه،  تـِ فْ وتَ ة،  بالصحَّ
ال  والـذيـن  آدم،  بنـي  مـن  ه  لَسـاءَ جُ
مواضع  يف  املالئكة  ومن  يستعملونه، 
املال،  إضاعة  مـن  فيه  وملـا  العبادة، 

وبذلك تتناوله األدلَّة التالية:
ل: قوله تعاىل: ﴿ ني ىي يي  األوَّ
اإللقاء  من   ،[١٩٥ [البقرة:   ﴾ حئ  جئ 
 . َّ املُرضِ تناولـه  التهلكة  إلـى  باأليدي 
جهابـذة  بشهـادات   ٌّ مُرضِ خـان  والدُّ
ـد  حممَّ الشيخ  مة  العالَّ قـال  األطبَّـاء، 
كتابـه (تبرصة فـي  احلَلَبي  الطَّرابييش 

اإلخوان يف بيان أرضار التَّبْغ املشهور 
لامء الطبِّ قاطبةً  خان): أمجعت عُ بالدُّ
من أهل القرون الثالثة بعد األلف عىل 
أنَّ استعامله مُرضٌّ لألجسام اإلنسانيَّة،
ثُ  دِ ة، وحيُ ريَّ دْ وأنَّه يُعطِّل الرشايني الصَّ

ءُ منها. ر الربُ ريَّة يتعذَّ دْ أمراضاً صَ

قني  ة املُحقِّ ق عند عامَّ وقال: قد حتقَّ
مضـارَّ  أنَّ  ين  املُعتَربَ الطبِّ  ة  أئمَّ مـن 
توتوناً  يكون  أن  من  -أعمُّ  خان  الدُّ
ويشعر  قالوا:  جدا.  كثريةٌ   - تنباكاً أو 
يباشـر  مـن  لُّ  كُ ئيَّـة  زْ اجلـُ بأعراضهـا 
وهي:  عليه؛  االعتيـاد  قبـل  استعاملـه 
 ، داعٌ ، وصُ ءٌ ر، وقَيْ دْ ثَيانُ الصَّ ، وغَ دوارٌ
الت؛ أي األعصاب، ثمَّ  وارختاءُ العَضَ
، وهي كنايةٌ عن حالة  ؛ أي راحةٌ بَاتٌ سُ
التخدير الذي هو من لوازم التَّبْغ املتَّفَق 

عليها من غري نكري.
ـد  مـة أبـو عبد اهللا حممَّ وقـال العالَّ
ر من كتابه  لِّيش املالكي يف مسائل النَّذْ عِ
لِـيَّ املالك  فـي الفتو علـى  (فتح العَ
اق  ذَّ مذهب اإلمام مالك): قد نصَّ حُ
 ، يَرضُّ خان-  الدُّ أنَّه -أي  عىل  األطبَّاء 
ثُ  دِ حيُ وأنَّه  لَل،  العِ من  شيئاً  ينفع  وال 
متعاطيه  فنظري  به،  إالَّ  نُ  كُ تَسْ ال  لالً  عِ
إلـى  واحتاج  صحيحاً  ثوبـاً  ق  زَّ مَ نْ  مَ
ة ذلك  لُّك عىل صحَّ دُ ترقيعه. قال: ويَ
واء قَطْع وكراهة النَّفْس  ن شأن الدَّ أنَّ مِ
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د حصـول الشفـاء،  لـه، وتركه بمجرَّ
اعتـاده  نْ  مَ إذ  كذلك،  خان  الدُّ وليس 
، فهو  ال يستطيع تركه إالَّ إذا كان نائامً
اء الذي ال دواء له إالَّ تركه واللَّهو  الدَّ
تُ  ـرْ عنه، كوسوسـة الشيطـان، استَجَ

منه باسم الرحـمن. 
خان، ضمن  وقال يف رسالة له يف الدُّ
األذان:  مسائل  وآخـر   ،الفتـاو تلك 
خـان- إفساده  وأدنـى رضره -أي الدُّ
ن، وتلويث الظاهر والباطن ل والبَدَ قْ العَ

ومروءة،  وعادة  رشعاً  بتنقيتهام  املأمور 
عنـوان  والظاهر  به،  ْ رشُ آلـة  ث  يُلوِّ كام 

 . رامٌ الباطن، واستعامل املُرضِّ حَ
أطباء  أنَّ  الرسالة:  هذه  فـي  رَ  كَ وذَ
باهرتاء  مـات  رجالً  حـوا  رشَّ اإلنكليز 
خـان-   ده وهـو مالزمـه -أي: الدُّ بـِ كَ
روقـه وعصبـه  فوجـدوه سارياً فـي عُ
ةٍ  نْجَ فَ بُه مثل سَ لْ ه، وقَ ظامِ خَّ عِ داً مُ وِّ سَ ومُ
 ، ربْ غْر وكُ بٌ خمتلفةٌ صُ ، وفيه ثُقَ يابسةٍ
نَعـوا -أي األطبَّـاء  ـة، فمَ ويَّ شْ ه مَ بِدُ وكَ

اإلنكليز -عن مداواته.

خان؛ ما  الثانـي: من أدلَّة حتريم الدُّ
رواه أمحد يف (مسنده) وأبو داود بسندٍ 
ة ريض اهللا عنها، لَمَ صحيح، عن أمِّ سَ
ـلِّ  كُ ـنْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َى  (هنَ قالت:  ا  أهنَّ
ري  تـِ التَّـفْ وحصـول   .( ٍ ـرتِّ فَ مُ وَ رٍ  كـِ سْ مُ
؛  شـكٍّ بـال  ثابتٌ  خـان  الدُّ باستعامل 
يْني احلَنَفي  د فقهي العَ قال الشيخ حممَّ
خان: هو  م فيها الدُّ رَّ يف رسالته التي حَ
األطبَّاء،  باتِّفاق  رتِّ  فَ مُ خان -  الدُّ -أي 
ة يف ذلك وأمثاله باتِّفاق  جَّ وكالمهم حُ

. فاً لَ فاً وخَ لَ الفقهاء سَ
الثالث: ما رواه الطرباين يف (معجمه 
األوسط) بإسناد حسن، عن أنس ريض 
 َآذ نْ  قال: (مَ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أنَّ  عنه،  اهللا 
 َـدْ آذ قَ اينِ فَ نْ آذَ مَ ، وَ اينِ ـدْ آذَ قَ لِامً فَ سْ مُ
احلديث  هبذا  االستدالل  ووجه  اهللاَ)، 
جمالس  فـي  خان  الدُّ استعامل  فـي  أنَّ 
املسلمـني إذايتهم برائحـة كرهيـة، وقد 
ثبت يف رائحة الثوم والبصل من حديث 
جابر ريض اهللا عنه أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
لْنَا،  تَزِ يَعْ لْ فَ ـالً  بَصَ أَوْ  ـا  ثُومً لَ  أَكَ ـنْ  (مَ
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 .( يْتِهِ بَ ي  فـِ دْ  عُ لْيَقْ وَ نَا،  دَ جِ سْ مَ لْ  تَزِ ولِيَعْ
فام دام األمـر هكذا فـي رائحة الثـوم 
إنَّ  إذاً؟!  فكيـف   ، ـنيْ املُباحَ والبصـل 
خان املنهي عنه عن املسلمني  رائحة الدُّ
ىل؛  أَوْ باب  من  واملساجد  املجالس  يف 
مة  العالَّ شيخ  حييى  أبو  جزم  ولذلك 
لِّيش املالكي بأنَّه ال خالف  د بن عِ حممَّ
خان يف املساجد واملحافل؛  يف حتريم الدُّ
د  ه حممَّ قال -كام يف (الفتاو)- تلميذُ
ـا فيهـا  لِّيش فـي باب املباح: أمَّ ابن عِ
-يعني يف املساجد واملحافل- فال شكَّ 
كرهيـة،  رائحـة  لـه  إنَّ  التحريم،  فـي 

. نادٌ وإنكارها عِ
وقد ذكر فـي (املجموع) فـي باب 
مُ تعاطي مـا لـه رائحة  رُ اجلمعة أنَّه حيَ
ومعلوم  واملحافل،  املساجد  يف  كرهية 
التحريم  تدُّ  يَشْ القرآن  قراءة  عند  أنَّه 
فـي  ملا  خان-؛  الدُّ تعاطي  حتريم  -أي 
ذلك من عدم التعظيم، ومن أنكر مثل 
اطَب؛ جلموده وعناده. اهـ.  هذا ال خيُ

وكمـا يتـأذَّ املسلمـون بـرائحـة 

فـي  كام  املالئكة،  هبـا   َّتتأذ خـان  الدُّ
عنـد  عنـه  اهللا  ريض  جابـر  حديـث 
أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص   النبيَّ   عن  ومسلم،  البخاري 
نْهُ  مِ  َّتَأَذ يَ َّا  ممِ  َّتَأَذ تَ ةَ  ئِكَ املَالَ قال: (إنَّ 
 َّيتـأذ آدم  بني  أنَّ  ومعلوم   ،( مَ آدَ نُو  بَ

خان. من رائحة الدُّ
الرابع: ما رواه البخاري ومسلم يف 
بَة ريض  عْ ة بن شُ صحيحهام، عن املُغريَ
(إِنَّ  قال:  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص   النبيِّ  عن  عنه،  اهللا 
أْدَ  وَ ، وَ اتِ هَ قُوقَ األُمَّ مْ عُ يْكُ لَ مَ عَ رَّ اهللاَ حَ
مْ قِيلَ  هَ لَكُ رِ كَ ، وَ اتِ هَ ا وَ نْعً مَ ، وَ البَنَاتِ
.( ةَ املَالِ اعَ إِضَ ، وَ الِ ؤَ ةَ السُّ ثْرَ كَ ، وَ الَ قَ وَ

وأقو األقوال فـي تفسري إضاعـة 
املال كام يف (باب عقوق الوالدين من 
قَ  فِ الكبائـر من (فتح الباري) أنَّه ما أُنـْ
 . فـي غـري وجهـه املأذون فيـه رشعـاً
خان  ورصف املال يف سبيل استعامل الدُّ
هـذا  عليـه  ينطبق  ا  ممـَّ ه  أنـَّ شـكَّ  ال 

التعريف.
يطـول  ا  ممـَّ وبغريهـا  ـة  األدلَّ هلـذه 
لامء  م كثريٌ من عُ زَ الكالم باستقصائه جَ
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خان، وقد املذاهب األربعة بتحريم الدُّ
مستقلَّـة  رسالـة  فـي  أسامءهم  نا  دْ َ رسَ
نا فيها  عْ خان، ووسَّ فناها يف حتريم الدُّ ألَّ
احلصول  السائل  إمكان  ويف  البحث، 
ع جماناً يف دار اإلفتاء. ا توزَّ عليها؛ ألهنَّ

؛  رامٌ خان حَ واخلالصة: أنَّ تناول الدُّ
واهللا  ذلك.  علـى  ـة  األدلَّ من  بيَّـنَّاه  ملا 

املوفِّق.
د بن إبراهيم   [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(٨٧/١٢-٩٠)

  

مشكلـةً ) ٩٣٤ أنَّ   نـر السؤال: 
أال  العامل،  أنحاء  مجيع  فـي  اليوم  دائرة 
وهي مشكلة السجاير؛ فبعض العُلامء 
سبيل  علـى  كان  إذا  ـرامٌ  حَ يقولـون 
التبذير، وبعضهم يقول مكروه، فهذان 
وهل  احلقيقة؟  هي  فام  خمتلفان،  رأيان 
جان علـى سبيل  ستَخرَ هذان الرأيان مُ

االجتهاد، أم مستندان عىل دليل؟
اجلواب: إنَّ أقلَّ ما يقال يف التدخني:

فيه  ألنَّ  حتريم؛  كراهة  مكروه  إنَّه 
وإتالف  تبذير،  وفيه  باجلسم،  إرضاراً 
اهللا  ريض  عباس  ابن  قرر  ولقد  للامل، 
موضعه  غري  يف  املال  إنفاق  أن  عنه 
إرساف، ولو كان درمهاً، واإلنفاق يف 

خان إنفاق للامل يف غري موضعه. الدُّ
د أبو زهرة (ص٦٨٥-  [الفتاو، للشيخ حممَّ
[(٦٨٦

  

ب ) ٩٣٥ ـرْ شُ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
ان؟ خَّ الدُّ

خان حرام؛ ألنَّه خبيث؛  اجلواب: الدُّ
ـر  كَ ، واهللا عـزَّ وجـلَّ ملَّـا ذَ ٌّ وألنَّه مُرضِ
أنَّه  من صفاته  ر  كَ ذَ ملسو هيلع هللا ىلص   [ داً النبيَّ [حممَّ

نث   مث  زث  رث  يت    ﴿
أعتقد  وال   ،[١٥٧ ىث﴾ [األعراف: 
السليمـة  ة  طْـرَ الفِ ذوي  من  أحـداً  أنَّ 

خان من الطيِّبات. يقول: إنَّ الدُّ
للشكِّ  جماالً  يدع  ال  بام  ثبت  وألنَّه 
يـسبِّـب  وأنَّه   ، ـرٌّ ـضِ مُ ه  أنـَّ للـرتدُّد  أو 
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، وأمراضاً سيِّئةً من بينها  أمراضاً فتَّاكةً
دٌ  سِ فْ ، ومُ الرسطان؛ فحينئذٍ هو خبيثٌ
سبِّـب  ومُ للِّـثَّة،  ـدٌ  سِ فْ ومُ لألسنـان، 
اللتهابـات  سبِّب  ومُ م،  والبَلْغَ ة  حَّ للكُ
لوقوع  أيضاً  وسببٌ  ئة،  والرِّ الرشايني 
-والعياذ  املستعصية  األمراض  بعض 
ة  دَّ رامٌ لعِ باهللا- واملهلكة؛ فحينئذٍ هو حَ
، وال إشكال  رامٌ ، فهو حَ ٌّ أسباب ومُرضِ

يف هذا. 
 [ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
 [(٢٤٤/١٢)

  

ُحْكُم ُشْرِب التُّْنَباِك

فوين) ٩٣٦ رِّ جاء أن تُعَ السؤال: الرَّ
عُوط (التُّنْباك) بالتفصيل، م الصَّ كْ عن حُ

ي به؟ وبامذا تنصحون من ابتُلـِ
مـات  اجلواب: التُّنْبـاك مـن املُحـرَّ
اخلبيثة، التي أجـمع األطبَّاء العارفون 
الكثري،  ع  املتنوِّ العظيم  رضره  عىل  به 
بوه  رَّ وكذلك أمجع العارفون به الذين جَ

ته العظيمة؛ فالواجب تركه،  عىل مَرضَّ
ة  رَ فَ الكَ من  بذلك  األطبَّاء  نصح  وقد 
ه  َّ فوا رشَ رَ رة عَ فَ ة، حتَّى الكَ رَ فَ وغري الكَ
أن  مسلم  لِّ  كُ عىل  فالواجب  ورضره؛ 
أن  لنفسه  ناصـح  لِّ  كُ وعلـى  ه،  رَ ْذَ حيَ
يستعمـل  وأن  ه،  عَ دَ يَ وأن  ه،  َّ رشَ يَ  يتَّقِ
األسباب التي تُعينه عىل تركه؛ ومنها: 
أن ال جيالس أهله؛ فإنَّ جمالستهم تُفْيضِ 
للمؤمن  فينبغي  يُشاركهم،  أن  إىل  به 
وأن  اخلبيث،  خـان  الدُّ هذا  ر  ْـذَ حيَ أن 
يعينه  اهللا  لعلَّ  أهله؛  ةِ  سَ الَ جمُ عن  يبتعد 
ألنَّ  ؛  واجبٌ يشء  وهذا  تركه،  علـى 
علينا  م  رَّ وحَ اخلبائث،  علينا  م  رَّ حَ اهللا 

ىك    ﴿ تعالـى:  قال  نا؛  ُّ يَرضُ ما 
زن﴾  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك 
ِلَّ  حيُ مل  أنَّه  فبنيَّ -سبحانه-  ٤]؛  [املائدة: 
لنا إالَّ الطيِّبات، وال يقول مسلم يعرف 
خان أنَّه من الطيِّبات، بـل هـو  هذا الدُّ
فـي  -سبحانه-  وقـال  اخلبائث،  من 
د  حممَّ نبيِّـه  وصف  يف  األعراف  سورة 

﴿يت  ـالم-:  والسَّ ـالة  الصَّ -عليه 
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ىث  نث   مث  زث  رث 
يق  ىق  يف  ىف  يث 
مل  يك  ىك  لكمك  اك  
رن  مم  ام   يل  ىل 
ين﴾  ىن  نن  من  زن 
[األعراف: ١٥٧]؛ فاملفلحـون هـم مـن 
الم، وساروا  الة والسَّ اتَّبعوه عليه الصَّ
ومن  ْيَه؛  وهنَ ه  رَ أَمْ وعظَّموا  هنجه،  عىل 
كِـرات  واملُسْ اخلبـائـث  ك  تَـرْ ذلـك: 
مـن  لُّهـا  كُ خـان،  والدُّ رات  واملُخـدِّ
من  واخلنزير  املَيْتَـة  أنَّ  كمـا  اخلبائث، 
، ويرضُّ  بْدَ اخلبائث، فهكذا ما يرضُّ العَ
كِـرات  املُـسْ أنـواع  من  نَـه  وبَدَ لَـه  قْ عَ
الـتـدخـيـن  وأنـواع  رات،  واملُـخـدِّ
رضراً  متعاطيها  تَرضُّ  التي  واحلشيشة 
هذه  ر  ْذَ حيَ أن  للمؤمن  ينبغي  كبرياً، 
كِها،  رْ تَ عىل  باهللا  يستعني  وأن  األمور، 
كِها،  رْ عينُه عىل تَ لَّ ما يُ وأن يستعمل كُ
وجمالستهم؛  أهلها  بَة  حْ صُ ر  ْذَ حيَ وأن 
لعـلَّ اهللا يمـنُّ عليـه بالسالمـة، واهللا 

املستعان

[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

كمُ تناول اإلنسان) ٩٣٧ السؤال: حُ
كالسجائر  ته،  حَّ بصِ  ُّ يَرضُ شيئاً  املسلم 
يف  الرشع  مُ  كْ حُ وما  وغريها،  والتَّبْغ 

ذلك؟
مُ عىل املسلم أن يتناول رُ اجلواب: حيَ
أكرمَ وعال-  اهللا -جلَّ  ألنَّ  ه؛  يَرضُّ ما 

عامَّ  ـاهُ  وهنَ ينفعـه،  بام  ه  ـرَ وأَمَ اإلنسان 
عامَّ  يبتعد  أن  عليـه  فالواجـب  ه؛  ُّ يَرضُ

يرضه؛ لقول اهللا جلَّ وعال: ﴿  ني  ىي 
يي جئ حئ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ولقوله 

ىب  نب  زبمب   رب  يئ   ﴿ سبحانـه: 
 ،[٢٩ [النساء:   ﴾ زت  رت  يب 
 .( ارَ ـرَ الَ ضِ رَ وَ ـرَ ولقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ ضَ
ه من مأكول أو  فاملسلم يبتعد عامَّ يرضُّ
مرشوب أو ملبوس أو مشموم أو غري 
خان فإنَّه مُرضٌّ  ذلك، ومن مجلة ذلك الدُّ
سبحانـه  واهللا  منه،  احلذر  جيب  خبيثٌ 
الطيِّبات؛  وأباح  اخلبائث،  علينا  م  رَّ حَ
: ﴿  ىك يك مل ىل﴾،  قال عزَّ وجلَّ
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فقال سبحانه: ﴿  ام مم رن زن﴾ 
لَّ لنا إالَّ الطيِّبات  [املائدة: ٤]. فاهللا ما أَحَ
ب واملَنْكَح وغري ذلك،  َ من املَأْكَل واملَرشْ
خان بأنواعه، وسائر اخلمور واملَيْتَة  فالدُّ
لُّه مـن  م اهللا كُ رَّ واخلنزير، وسائـر ما حَ
ذلك،  مـن  احلـذر  فيجـب  اخلبـائث؛ 
ته  ة مرضَّ ربْ خان معلوم عند أهل اخلِ فالدُّ
مضـارُّ  عليـه  يرتتَّـب  ه  وأنـَّ الكبـرية، 
عة، مع كونه خبيثاً ال جيوز تعاطيه،  متنوِّ
فيجب  كثرية؛  مضارُّ  اخلبث  مع  ففيه 
ر منه،  ه واحلَـذَ كُ رْ علـى أهل اإلسالم تَ
لـه،  فالبيـع  فيـه،  التِّجـارة  جتـوز  وال 
، نسأل  ـرامٌ لُّـه حَ والرشاء لـه، وثمنـه كُ
ر منـه  ـذَ اهللا أن يـوفِّـق املسلمـني للحَ

ه.  ِّ والعافية من أرضاره ورشَ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

اِن خَّ َشمُّ َراِئَحِة الدُّ

نْ شمَّ رائحة ) ٩٣٨ السؤال: هل مَ
وينطبق  ن  خِّ املُدَ كمَ  حُ ذُ  يأخُ خان  الدُّ

عليه؟
وصـار  ذلك  ـد  تعمَّ إذا  اجلواب: 
ا  أمَّ والتحريم،  املنع  ه  مُّ عُ يَ بذلك  ذ  يتلذَّ
املكان  يف  به  بُيلَ   ، دٍ قَصْ بغري  ه  مَّ شَ نْ  مَ

ه ذلك. والطريق، فال يرضُّ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

السؤال: هل جيوزُ أن يدخل) ٩٣٩
وعلبة  يُصلِّـي  وأن  املسجد  لِّـي  املُصِ
؟  ـرامٌ ان حَ خَّ السجائر معه؟ وهـل الدُّ

وما هو الدليل؟
يُصلِّـي  أن  جيـوز  نعـم؛  اجلواب: 
 ، ـرامٌ حَ خـان  والدُّ السجائـر.  ومعـه 

رب  يئ    ﴿ تعالـى:  قولـه  والدليـل 
وقـولــه   ،[٢٩ [النســاء:  زب﴾ 

حئ﴾  جئ  يي  ىي  ني    ﴿ تعـالـى: 
[البقرة: ١٩٥]، وقوله: ﴿  خت مت هت 
مث حج مج جح مح  جخ﴾ [النساء: ٥]، 
َى  هنَ أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عـن  ثبت  وقد 
الناحية  من  وثبت  املال،  إضاعة  عـن 
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، وربَّام أدَّ إىل  خان ضارٌّ الطبِّيَّة أنَّ الدُّ
شاربـه  لقتـل  سببٌ  فتناولـه  املوت؛ 
لْقٍ بنفسه إىل التهلكة،  لنفسه، وشاربه مُ
فَه فـي  َ دٌ ملاله؛ حيث رصَ فسِ وشاربه مُ
جعله  اهللا  فإنَّ  لـه؛  اهللا  جعله  ما  غري 
دِينِهم  مصالح  به  تقوم  للناس،  قياماً 
به  تقوم  ممَّا  ليس  خان  والدُّ نْياهم،  ودُ
ف املال  ْ نْيا، فرصَ ين وال الدُّ مصالح الدِّ
َى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن  فيه إضاعة له، وقد هنَ

إضاعة املال.
[جمموع فتاو ورسائل ابن عثيمني 
[(٣٠٠/١٣)

  

الشـبـاب ) ٩٤٠ بعـضُ  السـؤال: 
خان  ب الدُّ ْ عنـدما تنصحهـم عـن رشُ
؛ فام توجيهكم حول  يقولون إنَّه مكروهٌ

ذلك؟ 
خـان  الـدُّ أنَّ  شـكَّ  اجلـواب: ال 
واهللا  الطيِّبـات،  مـن  وليس   ، خبيثٌ
بقوله  الطيِّبات،  إالَّ  أبـاح  مـا  تعالـى 

تعاىل: ﴿  مظ جع مع جغ  مغ﴾ 
[البقرة: ٥٧]، وبقوله: ﴿مي ني ىي﴾ 
رث  يت   ﴿ وقـال:   ،[٥١ [املؤمنـون: 
ىث﴾  نث  مث  زث 
خـبيـث  خـان  فـالدُّ ١٥٧]؛  [األعراف: 
ر  قـرَّ وقـد  الفعل،  وخبيث  الرائحة، 
ون أنَّه خبيث، وأنَّه ضارٌّ  األطبَّاء املُعتَربَ
فـي  وسببٌ  ة،  بالصحَّ ضارٌّ  باجلسم، 
إحداث كثري من األمراض؛ كالرسطان، 
وأمراض  والسعال،  ئوي،  الرِّ لِّ  والسُّ
ه  أنـَّ إالَّ  فيـه  يكـن  لـم  ولـو   ،أخر
غري  يف  للامل  وإتالفإل  مبني،  خرسانٌ 
الذي  املال  من  فيه  ف  ِ رصُ فكم  فائدة، 
ن  ببَدَ ويضـرُّ  وحيـرق   ، هبـاءً يذهب 
صاحبه، واهللا تعاىل قد هنى عن إفساد 

نن  من  زن    ﴿ بقولـه:  املـال 
فمـن   ،[١٨٨ [البقـرة:  ين﴾  ىن  
ماله،  أفسد  فقد  خان  الدُّ علـى  أدمن 
وسعى يف قتل نفسه، وقد ذكر األطبَّاء 
أنَّه  بمعنى  بطيء؛  انتحارٌ  التدخني  أنَّ 
ر زمانه، ثمَّ إنَّ  يؤدِّي إىل املوت ولو تأخَّ
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م  زْ ل يسري، ولكن حيتاج إىل عَ هْ ه سَ كَ رْ تَ
لْب، فكم من إنسان تعاطاه زمناً  ة قَ وقوَّ
طويالً ثمَّ تركه، ولـم يعد إليه، وعافاه 
ه. ونحيل القارئ إىل رسالتنا  اهللا من رشِّ
التي بعنوان: (التدخني مادته وحكمه 
الرسائل  مـن  وغريهـا  اإلسالم)  فـي 

املؤلَّفة يف هذا املوضوع، واهللا أعلم.
[اللؤلؤ املكني من فتاو الشيخ ابن جربين 
(٤٢٣)- (املوقع)]

  

عـن ) ٩٤١ حـديثٍ  فـي  السؤال: 
 ٌ الَلُ بَنيِّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، حيث قال: (احلَ
 ،( اتٌ تَبِهَ شْ ورٌ مُ امَ أُمُ يْنَهُ بَ ، وَ ٌ امُ بَنيِّ رَ احلَ وَ
تَبِهات؟ وهـل  مـا املعنيُّ باألمـور املُشْ
يمكن أن تكون السيجارة مـن األمـور 

تَبِهات؟ املُشْ
تَبِهات املطلوب  اجلواب: األمور املُشْ
أهل  فيهـا  تَلَف  اخْ التي  هـي  اجتناهبا 
نظراً  ؛  رامٌ حَ أم  حاللٌ  هي  هل  لْم،  العِ
ح فيها  الختالف األدلَّة فيها، ومل يرتجَّ

باب  من  هـا  كُ ْ فَرتَ  ، قـولٍ علـى  قـولٌ 
ه. ضِ رْ ء وعِ ين املَرْ لَم لدِ االحتياط أسْ

فهـي  خـان)  السيجـارة (الدُّ ـا  وأمَّ
خان  ؛ وذلك لرضر الدُّ رامٌ بال شكٍّ حَ
املنافـع،  مـن  يشءٌ  فيـه  وليس  البالغ، 
ة مـع مـن ير عـدم حتريمه  جَّ وال حُ
تَلَف فيـه، بـل  حتَّى يُقال إنَّه مـن املخْ
ة الواضحة مع من يـر حتريمه،  احلُجَّ
تَبِهات، وإنَّام هو من  فليس هو من املُشْ
ه،  كُ رْ مات؛ فيجب علـى املسلم تَ املُحرَّ
نْظَر  نْظَر إليه، وإنَّام يُ الفٍ يُ لُّ خِ وليس كُ
الرشع،  يف  وجهٌ  له  الذي  اخلالف  إىل 

واهللا أعلم.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح بن فوزان 
(١٢٢٨-١٢٢٩) (املوقع)]

  

التَّْدِخُني ِفي َنَظِر اِإلْسَالِم 

لعــام ) ٩٤٢ مـارس  مـن   ٢٣ فـي 
الوطنـي   الفتو جملس  عقد  ١٩٩٥م، 
فـي  للمباحثة   (٣٧) اجللسة  املالـيزي 
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قضية التدخني يف نظر اإلسالم. وأصدر 
نظـر  فـي  التدخني  بأنَّ  فتـواه  املجلس 
علـى  ة  َّ مَرضَ فيه  ألنَّ  ؛  رامٌ حَ اإلسالم 

اإلنسان.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص١٠٩)]

* وانظر: فتو رقم (٨٣٧)

 

سابعًا: مفتِّرات أخرى:
َواِن(١) َوْحَدُه أو َمَع َغِريه َأْكُل الزَّ

وان ) ٩٤٣ السؤال: هل جيوزُ أَكْل الزَّ
مع  أو  وحده  الشام  بالد  فـي  املشهور 
مع  بْز  اخلُ يف  وبيعه  وغريه،  رٍّ  بُ نْ  مِ غريه 
ر منه ألُنـاسٍ كثرييـن،  مشاهدـة الرضَّ
بَّام أَدَّ إىل إخراج صالةٍ عن وقتها؛  ورُ

رِ آكِلِه وغفلته بذلك؟ دُّ لتَخَ
قـال   : ـرٍ جَ حَ ابن  عبارة  اجلواب: 
ها  لُّ إطعامِ -: والقياس حِ ُّ يشِ كَ رْ -أي الزَّ
؛ ىلَ -أي اخلَيْل-، ومثلها غريها، بل أَوْ

وإنْ  للجـوع،  جٍ  نـْ وبَ ـشيشٍ  حَ نحـو 
رت، ويظهر جـوازه آلدميٍّ جـاع  َدَّ ختَ
ألنَّ  ر؛  َدَّ ختَ وإن  ذلك،  غري  جيد  ولـم 

ر ال يزيد يف اجلوع. انتهى.  دُّ التَّخَ
وان  الزَّ أَكْل  أنَّ  منه  ـذ  يُؤخَ أقـول: 
يْل  لآلدمـيِّ واحليوان تَرضُّ بـه -كاخلـَ
وان: ما خيرج من الطعام فريمى به،  وان والزِّ (١)  الزُّ
 . َّ ديء منه. وقيل: هو حبٌّ خيالط الربُ وهو الــرَّ
وقيل: حبٌّ يكون يف احلنطة تسميه أهل الشام 

الشيلم. انظر: لسان العرب (٢٠٠/١٣)
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ه؛  غـريُ دَ  جِ وُ حيث  حـرامٌ  -؛  املِ واجلِ
ل فـي بعض  قْ غريِّ للعَ ، بل مُ رٌ َدِّ ألنَّه خمُ
الة يف بعض  تٌ للصَّ وِّ فَ األشخاص، ومُ
به؛  يعلم  مل  ملن  ه  بيعُ م  رُ وحيَ األوقات، 
، وعىل  ِيَ عن الغِشِّ ؛ وقد هنُ ألنَّه غِشٌّ
ه- منعَ  احلاكم -أيَّد اهللا تعالـى أحكامَ
جيـوز  ه  ألنـَّ يراه؛  بام  وتعزيره  تعاطيه 
دَّ فيها وال  لِّ معصيةٍ ال حَ التعزير يف كُ

ارة. واهللا أعلم.  كفَّ
[فتاو اخللييل (١٥٦/٢)]

  

َئاِت َتَنــــاُوُل املُـَهـدِّ

تنـاول ) ٩٤٤ كـمُ  حُ مـا  السؤال: 
ئات؟  دِّ ى باملُهَ ة أو ما يُسمَّ مَ بوبِ املُنوِّ احلُ
ال؟  أم  رات  دِّ املُخَ ضمن  تدخلُ  وهل 
د  شَ وهل جتوزُ إذا دعت الرضورة أو أَرْ

إليها الطبيب؟
اجلواب: هـذه احلـبـوب ال جيـوز 
إليها،  احلاجة  دعت  إذا  إالَّ  استعامهلا 
فامهاً  طبيباً  هبا  اآلذِنُ  يكون  أن  برشط 

مردود  وهلا،  خطر،  هلا  هذه  ألنَّ  عاملاً؛ 
فقد  اإلنسان  استعملها  فإذا   ، املُخِّ عىل 
قُب  عْ يَ لكن  لِني،  ويَ الساعة  تلك  هيدأ 
مُّ أنَّه جيوز  ذلك رشٌّ أكرب وأعظم، فاملُهِ
يكـون  أن  برشط  للحاجة،  استعامهلـا 

نِه. ذلك حتت نظر الطبيب وإذْ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣٤٧/١١)








الفتـاوى فـي 

املـــوادُّ اُملضــــاَفة





٩٣

ÔÃ_òª^=É^Èª^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

:
ُّ
ــل

َ
أوًال: اخل

اْسِتْعَماُل اَخللِّ َوالَفْرُق َبْيَنُه َوَبْيَن النَّبيذ

اخللِّ ) ٩٤٥ بني  قُ  رْ الفَ ما  السؤال: 
كمُ استعامل اخللِّ الذي  والنَّبيذ؟ وما حُ
دٌ  مستورَ هو  ما  ومنه  السوق،  يف  باع  يُ
مل  الذي  اخللُّ  وهل  الكفار؟  بالد  من 

م؟ رَّ يتخلَّل بنفسه حمُ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

وااله.
ا بعد: فالنَّبيذ هو الرشاب املعـدُّ  أمَّ
بٍّ أو  ح- فاكهةٍ أو حَ بْذِ -أي: طَرْ من نَ
رشاباً  نقيعه  يصري  حتَّى  املاء،  يف  رٍ  تَـمْ
حلواً، وقد كان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حيبُّ النَّبيذ، 
لـه  ع  نقَ ويُ الليل،  مـن  ر  التَّمْ له  ع  نقَ ويُ
الزبيب فيرشبـه من الغد وبعـد الغد، 
لَـى،  وغَ اشتدَّ  حـتَّى  النَّبيذ  كَ  رِ تُ وإذا 
م  ـرُ كِراً، وحَ سْ بَـد؛ صار مُ ف بالزَّ وقَذَ

به. ْ رشُ
ختمري طريـق  عـن  نـع  يُصْ واخلـلُّ 

مـوادَّ  وإضـافـة  بنقعهـا،  الفـواكـه؛ 
ريَّة  كَّ السُّ املوادَّ  ل  وِّ حتُ إليها،  كيمياويَّة 
ر  ـمْض اخللِّيك، وختلَّل اخلَمْ فيها إىل حِ
بإضافة موادَّ كيمياويَّة إليها؛ لتخليصها 

حول).  من غاز اإليثانول (الكُ
ـل اخلـلِّ جائـزٌ إجـامعاً؛ فقـد  وأَكْ
ه  حَ ومدَ  ، اخللَّ أَكَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ  ثبت 
اهللا  عبد  بن  جابر  فعـن  عليه؛  وأثنـى 
أَلَ  سَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  (أَنَّ  عنهام:  اهللا  ريض 
 ، لٌّ خَ إِالَّ  ا  نَ نْدَ عِ ا  مَ الُوا:  قَ فَ  ، مَ ُدُ األْ هُ  لَ أَهْ
مَ  : نِعْ قُولُ يَ ، وَ لُ بِهِ أْكُ لَ يَ عَ ، فَجَ ا بِهِ عَ دَ فَ
[مسلم:   ( لُّ اخلَ مُ  ُدُ األْ مَ  نِعْ  ، لُّ اخلَ مُ  ُدُ األْ

.[٢٠٥٢
؛ سـواء أكـان لُّـه جـائـزٌ واخلـلُّ كُ

مصنوعاً يف بالد املسلمني أو غري بالد 
بنفسه  ر  اخلَمْ من  ختلَّل  وما  املسلمني، 
ر  جائزٌ باالتِّفاق، وال جيوز ختليلُ اخلَمْ
عنـد  فيهـا  شـيء  وإدخـال  بمعاجلـةٍ 
لمـاء، مـالك والشافعـي  جـمهور العُ
أنس  عن  الصحيح  يف  جاء  ملا  وأمحد؛ 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ ئِلَ  (سُ عنه:  اهللا  ريض 
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 ( الَ  : ـالَ قَ فَ ـال؟  خَ ـذُ  تَّخَ تُ ر  مْ اخلَ ـنِ  عَ
[مسلم: ١٩٨٣].

فاملشهور  وخلَّلها،  أحدٌ    تعدَّ وإذا 
م؛ ألنَّ  ـرُ لِها وال حتَ عند املالكيَّة كراهة أَكْ
التخليل  عـن  النهي  فـي  أنس  حديث 
أنَّ  وجابـر،  عائشـة  حديـث  ـهُ  ضَ عارَ
 ( ـلُّ اخلَ مُ  األُدُ ـمَ  عْ (نـِ قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ 
الداللة  حمتمل  فهو   ،[٢٠٥١ [مسلم: 
ر أو  ِذَ من اخلَمْ ؛ اختُّ علـى إطالقه اخلـلِّ
-فـي  املالكيَّـة  قـال  لذا  غـريه؛  مـن 
الشافعيَّة  ومنـع  بالكراهة،  املشهـور- 
لَها؛ حلديث أنسٍ يف النهي  واحلنابلة أكْ
حـنيفـة  أبـو  زَ  وجـوَّ ختـليلهـا،  عـن 
لَها؛ عمالً بإطالق حديث  ختليلها وأكْ
قـال  عنهام؛  اهللا  ريض  وجابـر  عائشة 
احلطَّاب رمحه اهللا: «واختُلِف يف حكم 
ذلك  يف  (البيان)  يف  كِي  فحُ ختليلها؛ 
األطعمة  كتاب  يف  وقال  أقوال،  ثالثة 
أنَّه  عندنـا  واملشهور  (اإلكامل):  مـن 
ـلَ أُكِـل. (مواهـب  ، فـإن فُعِ مكـروهٌ
اجلليل: ٩٧/١)، واهللا أعلم. وصلـى 

د وعىل آله وصحبه  اهللا عىل سيِّدنا حممَّ
وسلَّم.

[(٢٦٢٣) دار اإلفتاء الليبية رقم الفتو]

  

اْسِتْخَداُم َخلِّ النَِّبيِذ

يف ٤-٦ من إبريل ٢٠٠٦م ) ٩٤٦
املاليزي  الوطني   الفتو جملس  عقد 
يتعلَّق  فيام  للمباحثة   (٧٣) اجللسة 
وأصدر  النَّبيذ.  خلِّ  استخدام  بحكم 
من  النوع  هذا  بتحريم  قراره  املجلس 
 .أخر خارجيَّة  بموادَّ  املختلط  اخللِّ 
ا إذا حدث تغيريٌ طبيعيٌّ خللِّ النَّبيذ  أمَّ
صـار  اخللُّ  فهذا  عاديا،  خال  فأصبح 

. حالالً
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٠)]

  
َخلُّ اَخلْمِر

ـلِّ ) ٩٤٧ خَ عـن  وسـألـتـه  السؤال: 
ر؟  مْ اخلَ
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ال  داً  تعمَّ مُ ت  دَ أُفسِ إذا  اجلواب: 
د هي.  سُ ل، إالَّ أن تَفْ تُؤكَ

[مسائل اإلمام أمحد رواية صالح (١٢٩/١)]

  

قول ) ٩٤٨ عـن  وسألتُـه  السؤال: 
 ، تْ دَ رٍ أُفْسِ ْ نْ مخَ لٌّ مِ لُ خَ كَ ؤْ عمر: (ال يُ
ها  دَ ا)؛ فأفسَ هَ ادَ أَ فَسَ دَ ونَ اهللاُ بَ تَّى يَكُ حَ
يكون  ال  أو  سواء،  يكون  هل  ؛  لٌ جُ رَ

سواء؟ 
هـا؛  دَ أَفسَ إذا  لُهـا  يأكُ ال  اجلواب: 
ها فانتقلت عن وذلك أنَّه لو جاز فَسادُ
اللَّـبَن  فـي  جيعلُهـا  كان  ـر،  اخلَمْ اسم 
اسم  انتقل  ألنَّه  ؛  قـَةِ واملَرَ  (١) خِ امَ والكَ
هـا،  طِباعِ عـن  وانتقلت  عنها،  ر  اخلَمْ
وال جيوز فسادها حتَّى يكون اهللاُ يبـدأُ 

سادها.  بفَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية صالح (٣٠٧/١)]

مـا  وهـو  تُكرس،  وقد  امليم،  بفتح   : ـخُ الكامَ  (١)
لـه:  ويقـال  ية.  هِّ املُشَ املخلَّالت  أو  به،  مُ  تَدَ ؤْ يُ
. انظر: املصباح املنري (٥٤٠/٢)، املعجم  يُّ املُرِ

الوسيط (٧٩٨/٢).

  

ر) ٩٤٩ مْ السؤال: سألتُ أيب عن اخلَ
ال؟ ذُ خَ تَّخَ يُ

وال  أكرهه،  بُني،  يُعجِ ال  اجلواب: 
بأس بام أَذِنَ اهللاُ يف فساده. 

ت  دَ سَ ْراً ففَ لَ رجلٌ مخَ عَ يقول: إذا جَ
هي، فال بأس بأَكْل اخلَلِّ منها إذا كان 

ها من عند اهللا تعاىل.  فسادُ
ـبَرية  هُ أبـي  عـن  يِّ  ـدِّ السُّ حديث 
رِ  مْ اخلَ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ئِلَ  (سُ أنس:  عن 
بن  عمر  وقال   .( ـهُ هَ رِ كَ فَ ال؛  خَ ـلُ  ْعَ جيُ
اهللاُ  أَذِنَ  ا  إِذَ رِ  مْ بِاخلَ أْسَ  بَ (الَ  اخلَطَّاب: 

 . ا)؛ يعني: اخلَلَّ ادِهَ يف فَسَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
[(١٢٩٨/٣- ١٢٩٩)

  

سمعـتُ أحـمـد ) ٩٥٠ السـؤال: 
ذ؟  تَّخَ لِّ يُ ئِلَ عن اخلَ سُ

بُّ عليه اخلَلُّ حتَّى ال  اجلواب: يُصَ
لِـي.  غْ يَ
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؟  ىلَ بَّ عليه اخللُّ فغَ قيل: صُ
ْراق. قال: هيُ

 ، ىلَ لَه فغَ عَ الً فَ قلت ألمحد: فإنَّ رجُ
يه منه؟  ِ ال، أنَرشْ لَ خَ عِ مَّ جُ ثُ

فاشرتيـه  ال  خَ كان  إذا  نعم،  قـال: 
ال فاشرتي. منه. قال: نعم، إذا كان خَ

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود 
(ص٣٤٧)]

  
َجْعــُل الَعِصِري َخـــالًّ

لٍ ) ٩٥١ جُ السؤال: مـا تقولُ فـي رَ
يف  العصري-  -وهو   (١) جَ ريَ الشِّ بُّ  يَصُ

ال؟  منزلِهِ حتَّى يَصريَ خَ
عصـري  عنـده  كـان  إذا  اجلواب: 
مـا  اخلَلِّ  مـن  عليه  بَّ  يَصُ أن  بُنا  فيُعجِ
لَه،  أَكَ ال  خَ صار  فإذا   ، يلِ غْ يَ يكون  ال 
يتُ  شِ خَ ذاته  من  يلِ  غْ يَ حتَّى  ه  كَ رَ تَ وإن 
لِقُ  غْ ر؛ ألنَّه يُ اه اخلَمْ ه وإيَّ ْعُ أن يكون مجَ

عىل  يُطلَق  وقد  السمسم.  دُهنُ  هو   : جُ ريَْ الشَّ  (١)
؛ تشبيهاً  هن األبيض والعصري قبل أن يتغريَّ الدُّ

به لصفاته. انظر: املصباح املنري (٣٠٨/١).

فيه  بَّ  صَ فإذا  ر،  ـمْ خَ وهو  بابـه  عليه 
ذلك،  مـن  نَ  أَمِ لِـي  غْ يَ ال  حتَّى  اخلَلَّ 
هُ  دَ أَفْسَ لَّام  فكُ ْراً،  مخَ صار  فقد  ىلَ  غَ فإذا 
قيل:  وقد  لُه.  يأكُ فال  غليانه  بعد  فهو 
تَامٍ  نْ أَيْ أَلَ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ةَ سَ لْحَ (إنَّ أَبَا طَ
ال،  خَ ا  هَ لُ عَ أَنَجْ ْراً؛  مخَ ثُوا  رِ وَ هِ  رِ جْ حِ يفِ 
(الَ  قال:  عمر  عن  ي  وِ ورُ  .( الَ  : الَ قَ فَ
تَّى  ا حَ هَ لُ ا أَهْ هَ دَ رٍ أَفْسَ ـمْ لَّ خَ لُوا خَ أْكُ تَ
طاب  حني  فذاك  ا).  هَ ادَ فَسَ اهللاُ  يَ  بْدِ يُ

. اخلَلُّ
[مسائل اإلمام أمحد رواية صالح 
[(١٤٢/٢-١٤٣)

  

اْخِتَالُط اَخلْمِر ِباَخللِّ َواْسِتَحاَلُة 
َأَحِدِهَما إَِلى اآلَخِر

(٢) ) ٩٥٢ قُّ السؤال: مسلمٌ كان له زِ
انِ  قَّ تَقَ الزِّ فَ ، انْ ْرٍ قُّ مخَ ، ولنرصاينٍّ زِ لٍّ خَ
من  ئنٍّ  طْمَ مُ إىل  فيهام  ما  الَ  وسَ مجيعاً، 
ال،  تَحاال خَ تَلَطا، وقد اسْ األرض، واخْ

قاء. لسان العرب (١٨٤٥/٣). ق : السِّ (٢) الزَّ
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. ْراً تَحاال مخَ أو اسْ
اجلواب: إذا استحال جـميع ذلك 
وانتفع  وأخذه  قَّه،  زِ املسلمُ   َ ألَ مَ ال،  خَ
نْعةٍ  صَ غري  مـن  بْعِه  بطَ ختلَّل  ألنَّه  به؛ 
ختلَّل  إذا  ر  اخلَمْ فأشبه  ذلك،  يف  ألحدٍ 

من غري ختليل أحدٍ له.
النَّرصانـيُّ   َ ألَ مَ ْراً،  مخَ استحال  وإن 
ْراقُ جـميع الباقي  ، فذهب به، وهيُ هُ قَّ زِ

عىل املسلم.
جـميع  يُعطَى  يُقال:  أن  يصحُّ  وال 
النَّرصانـيُّ  ن  مَ ويَضْ  ، للنَّرصاينِّ ر  اخلَمْ

لِّه؛ من وجهني: سلم مثل خَ للمُ
وال   ، رِ مْ للخَ بيعٌ  ذلك  أنَّ  أحدمها: 

ِلُّ ذلك للمسلمني. حيَ
منه  ع  قَ يَ مل  النَّرصانـيَّ  أنَّ  والثاين: 
لو  أرأيت  يشء.  يلزمه  فلم   ، دٍّ تَعَ قَطُّ 
لِّ  خَ امن  بضَ طولِبَ  إذا  النَّرصاينَّ  أنَّ 
ر  اخلَمْ هذا  له  ك  أَتْرُ إنِّـي  قال:  املسلم، 
ه  لْزمُ يَ أكان  يبَه؛  ونَصِ يبي  نَصِ لَّه؛  كُ
بَطَـل  هنـا،  امن  الضَّ بَطَل  فإذا  ؟  يشءٌ

هنالك. واهللا املستعان. 
[مسائل أيب الوليد ابن رشد 
[(٥٤٢/١-٥٤٣)

  

ِبيِب َخلُّ التَّْمِر والزَّ

بيب ) ٩٥٣ ر والزَّ لُّ التَّمْ السؤال: خَ
وقد  ال؟  أم  لُه  تناوُ ِلُّ  حيَ طاهرٌ  هو  هل 
عىل  فيه  لَم  والسَّ بيعه  بجواز  حوا  رصَّ
الذي  املاءُ  قابِله  مُ لَّة  عِ هل  حيح،  الصَّ

فيه، أو النَّجاسة؟ 
؛  بيب طاهرٌ لُّ التَّمر والزَّ اجلواب: خَ
ه،  لُ تناوُ لُّ  فيَحِ رضورته؛  من  املاء  ألنَّ 
وإن  ها،  لَـمُ فيـه، وغـريُ والسَّ ـه،  يعُ وبَ
ح القـايض أبو الطَّـيِّب بنجاسته.  رصَّ
كتـاب  فـي  األصحـابُ  ح  رصَّ وقـد 
ر،  بيب والتَّمْ لِّ الزَّ لَم بجوازه يف خَ السَّ
 ، لَّلَ يتَخَ مَّ  ثُ ر  مَّ يتَخَ أن  بني  لُوا  صِ فْ يَ ومل 
القائل  املرجوح  القول  وعلـى  ال.  أم 
لَم فيه؛ اختالطُه  يعِه والسَّ بعدم جواز بَ

باملاء ال النَّجاسة. 
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[فتاو الرميل (١٦١/١)] 

  

مـة ) ٩٥٤ [العـالَّ لَ  ـئـِ سُ السؤال: 
يد عمـر بن عبـد الرحيـم  املُحقِّق السَّ
 : يُّ نيُّ األَحسائيُّ ثمَّ املكِّ سَ يْنيُّ احلَ سَ احلُ
الذي  بيب،  الزَّ ـلِّ  خَ فـي  املُحقَّـق  مـا 
فـي  نقَع  ويُ بيبُ  الزَّ ذ  يؤخَ أن  صورته: 
بيب  ع منه الزَّ نزَ ر، ثمَّ يُ مَّ املاء إىل أن يتخَ
وتُعرصَ مائيَّته عىل املاء الذي بُلَّ به، ثمَّ 
 ، فة طاهرٌ ال. هل هو هبذه الصِّ يصري خَ
هاب  أو ال؟ فإينِّ رأيت كالم الشيخ شِ
هذه  عـن  ح  صِ فْ يُ مـا  فيـه  ليس  ين  الدِّ
للمملوك  قِّق  حيُ سيِّدنا  فلعلَّ  ورة؛  الصُّ
مَ ذلك؛ فإنَّ احلاجة داعيةٌ إليه. ال  كْ حُ
داً  قْصِ ومَ كالت،  املُشْ لِّ  حلَ ناً  دِ عْ مَ لْتُم  زِ

بُهات. إلزالة الشُّ
ل عليه فـي  ـوَّ اجلواب: املذهب املُعَ
عليـه  بَقَ  أَطْ الذي  بيب  الزَّ لِّ  خَ نحـو 
رون يف كتاب الطَّهارة، واقتضاه  املتأخِّ
بابـي  فـي  لِّه  بحِ األصحـاب  ترصيح 

تِفار  واغْ الطَّهارة،  هو  لَم؛  والسَّ با  الرِّ
؛  أجنبيةً يْناً  عَ كان  وإن  املاء  بَة  مُصاحَ
ورةُ  والصُّ بدونه،  إليه  سبيل  ال  ألنَّه 
ةِ أفرادِه؛  لَ نا من مجُ التي أشار إليها شيخُ
ألنَّه ليس فيه غري مصاحبَتِه املاء، وهو 

 . كِرَ رٌ فيام ذُ تَفَ غْ مُ
[فتاو علامء األحساء (١٢٢/١)]

  

َهِب َتَناُوُل َخلٍّ َيْحَتِوي َعَلى َشَذَراِت الذَّ

السؤال: نـعـرض عـليكـم ) ٩٥٥
ذائيا، هـو خلٌّ حيتوي علـى  نْـتَجاً غِ مُ
وقـد  اخلالص،  ب  هَ الذَّ مـن  شذراتٍ 
ـيا، ومن خالل فحصه فـي  ثبت صحِّ
غري  تناوله  أنَّ  ة  الصحَّ وزارة  خمتربات 
الرشعيِّ  م  كْ احلُ بيان  نرجو  لذا   ، ضارٍّ

يف:  
املنـتـج  هـذا  وتـداول  تنـاول   -١
جال. بالنسبـة للمستهلكني، السيَّام الرِّ

تيِّب املرفق معه عىل  ٢- حيتوي الكُ
واء  وصفة غذائيَّة؛ وهي عبارة عـن شِ
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؛  اخللُّ هذا  فيها  يُستخدم  اخلنزير  حلم 
فهل جيوزُ إبقاء هذه الوصفة مع املُنتَج 

أثناء البيع له أو استخدامه؟
املنتـج  هـذا  أنَّ  ثبت  إذا  اجلواب: 
تداوله  جيوز  فإنَّه  ة،  بالصحَّ ضارٍّ  غري 
ال  فإنَّه  فَـق  املُرْ تيِّب  الكُ ـا  أمَّ وتناوله. 

جيوز إرفاقه به، واهللا تعاىل أعلم.
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣٥٥/٢٧)

  
إْفَراُغ اَخلْمِر الَِّذي َتَخلََّل ِمْن َفِم اِإلَناِء

مِ ) ٩٥٦ فَ من  غُ  رَ فْ يُ هـل  السؤال: 
ر؟ مْ اإلناء الذي ختلَّلت فيه اخلَ

 اجلواب: قال بعض الشيوخ -عىل 
ر إذا ختلَّلت طهرت-:  القول بأنَّ اخلَمْ
الذي  اإلناء  فم  من  غ  فرَ يُ ال  أن  ينبغي 
ـس،  تنجَّ كان  فمه  ألنَّ  فيـه؛  ختلَّلت 

ه.  رِ عْ بُ اإلناءُ من قَ فيُثقَ
يلـزم؛  ال  يقـول:  فَة  رَ عَ ابن  وكان 
النقالب  هو  إنَّام  بطهارهتا  احلكم  ألنَّ 

مِ  بفَ تعلَّقَ  فيام  يقال  وهكذا  أعراضها، 
اإلناء، انقلبت أعراضها.

[نوازل باز النوازل، للسجلاميس (٤٩٤/١)]

  

اَخللُّ اُملْحَتِوي َعَلى ِنْسَبٍة ِمَن الُكُحوِل

تَبَه عىل كثريٍ ) ٩٥٧ السؤال: لقد اشْ
فـي  عندنا  فيه  بأنَّ  امً  لْ عِ  ، اخللِّ أمرُ  منَّا 
اجلزائر درجات كُحول، ولسنا ندري 
إىل  ه  كمُ حُ   يتعدَّ فهل  يُصنع؛  كيف 
حـول،  الكُ مـن  الزيادة  بتلك  ة  مَ رْ احلُ
وليس املقصـود مـن اخللِّ رشبُه، بـل 
سِّ  استعاملُه يف كثري من األَطْعِمة، كاخلَ
ودِه  جُ بوُ األَكْل  هذا  يُؤكَل  فهل  ؛  مثالً

فيه أم ال؟
اجلواب:

راً  ـمْ خَ أصلُه  كان  إذا  اخلـلُّ   : الً أوَّ
، ال جيوز  ر بفعل آدميٍّ وختلَّل هذا اخلَمْ
رواه  ما  ذلك  فـي  واألصل  استعامله، 
ا  مسلم، والرتمذي، وأبو داود: (أَنَّ أَبَ
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ثُوا  رِ وَ تَامٍ  أَيْ نْ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أَلَ  سَ ةَ  لْحَ طَ
ا  هَ لُ عَ أَجْ الَ  أَفَ  : الَ قَ ا.  هَ قْ رِ أَهْ  : الَ قَ ْراً،  مخَ

 .( : الَ الَ ال؟ قَ خَ
تعالـى:  اهللا  رحـمه  القيِّم  ابن  قال 
ر  اخلَمْ معاجلة  أنَّ  واضحٌ  بيانٌ  هذا  يف 
حتَّى تصري خال غـري جائز، ولـو كان 
ىلَ  أَوْ اليتيم  مال  لكان  سبيل  ذلك  إىل 
ثْمريه  ظِه وتَ فْ األموال به؛ ملا جيبُ من حِ
َي رسول اهللا  واحلَيْطَة عليه، وقد كان هنَ
إراقتـه  وفـي  املال،  إضاعـة  عـن  ملسو هيلع هللا ىلص 
ال  معاجلتـه  أنَّ  بذلك  لِمَ  فعُ إضاعته، 
، وهو  ه إىل املاليَّة بحالٍ دُّ رُ ره وال تَ تُطَهِّ
قـول عمـر بن اخلطَّاب ريض اهللا عنه، 
نْبل. وإليه ذهب الشافعيُّ وأمحد بن حَ

بنفسهـا  ر  اخلَمْ ختلَّلـت  إذا   : ثانياً
ما  ذلك  يف  واألصل  استعامهلا،  جـاز 
أخرجه مسلم، والرتمذي، والنسائي، 
مَ  (نِعْ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ  ماجه:  وابن 
احلديث  هـذا  وعمـوم   ،( ـلُّ امُ اخلْ دَ ِ اإلْ
األمـر  فـي  السابق  باحلديث  صٌ  صَّ خمُ
اهللا:  رحـمه  مالك  اإلمام  قال  ل،  األوَّ

حيبسها  أن  ْراً  مخَ ثَ  رِ وَ ملسلمٍ  أُحبُّ  ال 
حتَّى  ـمرٌ  خَ ت  دَ فَسَ إن  ولكن  لِّلها،  خيُ

. انتهى. لِه بأساً تصري خال مل أَرَ بأَكْ
أصله  ليـس  اخلـلُّ  كان  إذا   : ثالثاً
لَّ  كُ ألنَّ  لِّه؛  حِ فـي  إشكال  فال  ر  اخلَمْ

ال. ى خَ ضَ يُسمَّ ـمُ عصري حَ
[فتاو اللجنة الدائمة (١٢١/٢٢)]

  

نا أنَّ اخللَّ كي ) ٩٥٨ عْ مِ السؤال: سَ
عليه  يوضع  نْعه  وصُ عمله  من  ع  َّ يُرسَ
يـجـوزُ  فهـل  حـول،  الكُ مـن  بـة  نِسْ
امً بأنَّنا ال نجد فيه رائحة.  لْ استعامله؟ عِ
كِر، من  اجلواب: اخللُّ الذي ال يُسْ
ال  غريه،  أو  ان  مَّ الرُّ أو  العِنَب  عصـري 
ألنَّه  ك؛  َ يُرتْ فإنَّه  اشتدَّ  إذا  إالَّ  به،  بأس 
راً، أو مَىضَ عليه ثالثة أيَّام،  ـمْ صار خَ
عَ  ضِ ا إذا وُ فاألفضل إراقته أو رشبه، أمَّ
فإنَّه   - قليالً -ولو  ة  كِرَ سْ مُ حولٌ  كُ فيه 
م بذلك إذا كـان اليشءُ املوضـوع  ْرُ حيَ
الذي  كان  إذا  األوانـي،  قليلَ  عليه 



١٠١

ÔÃ_òª^=É^Èª^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

األشياء  مـن  ه  كثريُ كِرُ  يُسْ ممَّا  ع  يُوضَ
يعنـي   ،[ حوالً [كُ ى  تُسمَّ التـي  يَّة  املادِّ
اإلناء  عىل  عَت  ضِ وُ إذا  كثريها،  كِرُ  يُسْ
الـذي  الكـأس  أو   ، اخلـلُّ فيـه  الـذي 
، أو القارورة التي فيها اخللُّ  فيـه اخللُّ
فـي  كثرياً  اخللُّ  كان  لو  ا  أمَّ ا،  هتْ دَ أفْسَ
كبـريةٍ،  تٍ  حمالَّ فـي  أو  كبـريةٍ،  أوانٍ 
حولٍ مل تؤثِّر  عَ فيها قَطَراتٌ من كُ ضِ ووُ
]، هذا  فيه؛ ال رائحةً وال [طعامً وال لوناً
ه إذا كان كثرياً، لكن  ، ما يرضُّ ما يرضُّ
ما يكون فـي األوانـي الصغرية؛ فـي 
عَ عليه يشءٌ  ضِ لَب، يف الكأس، إذا وُ العُ
كِرُ كثريها،  كِر، يُسْ من األشياء التي تُسْ
ه، النَّبـيُّ  ـدُ سِ فْ ا تُ رات، فإهنَّ مثـل املُخدِّ
ـغَ فيه  لَ ملسو هيلع هللا ىلص ملَّـا قال فـي اإلناء الذي وَ
رَ بإراقته؛ ألنَّ األواين التي  لْب، أَمَ الكَ
ؤثِّـر فيهـا اليشء القليل هي األوانـي  يُ
من  قَطَرات  لْب،  الكَ ولوغ  الصغرية؛ 
كِرُ  يُسْ التي  رات  دِّ املُخَ من  أو  ر  اخلَمْ
تُراق؛  الصغرية  األشياء  هذه  ها،  كثريُ
كان  إذا  ا  أمَّ الغالب،  يف  فيها  يؤثِّر  ألنَّه 

ه، أو  كثرياً ، فال يُراق إالَّ إذا تغريَّ طعمُ
لونه، أو رحيه. 

ثبت  إن  حول  الكُ هذا  إنَّام  املذيع: 
فال  حول  الكُ من  معيَّنة  نسبة  هناك  أنَّ 

؟ جيوز استعامل هذا اخللِّ
كانت  إذا  كِراً،  سْ مُ كان  إذا  الشيخ: 
ة، واخلـلُّ قليل، مثل  كِـرَ سْ ] مُ حوالً [كُ

األواين، ما يكون يف األواين. 
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  
َقَراُر اَملْجِلِس اُألوُروبِّي ِبَشْأِن 
اَخللِّ اَملْصُنوِع ِمَن اَخلْمِر

لت حتوَّ -أي  ختلَّلت  إذا  ر  اخلَمْ
- بنفسها فهي حاللٌ وطاهرةٌ  إلـى خلٍّ
بمعاجلةٍ  ختلَّلت  كانت  وإذا  باإلمجاع، 
؛ كوضع ملح، أو خبز،  دٍ لٍ متعمَّ مَ وعَ
ة كيميائيَّـة  ، أو مادَّ أو بصـل، أو خـلٍّ
معيَّنة، فقد اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم 
ِـلُّ االنتفاع هبـا؛  ر وحيَ مـن قـال: تَطْهُ
دِ  سِ يْنِها وزوال الوصف املُفْ النقالب عَ
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ـر، وال  فيهـا، ومنهم من قال: ال تَطْهُ
باجتناهبا،  نا  رْ أُمِ ألنَّا  هبا،  االنتفاع  ِلُّ  حيَ

ويف التحليل اقرتابٌ منها، فال جيوز.
أدلَّة  املجلـسُ  استعـرض  أن  وبعد 
لُصَ إلـى ترجيـح املذهب  الفريقني خَ
ـلُّ  وحِ اخلـلِّ  طـهـارة  وهـو  ل؛  األوَّ
االنتفاع به؛ وذلك ألنَّ التخليل -مثل 
وهو  دَ  املُفسِ الوصف  يُزيل  التخلُّل- 
ثبِتُ وصف الصالحيَّـة؛  كار، ويُ اإلسْ
والتداوي  ي  التغذِّ مصلحة  فيه  ألنَّ 
وغريمها، وألنَّ علَّة التنجيس والتحريم 
كـمُ  كار، وقـد زالت، و(احلُ هي اإلسْ
د  تأكَّ  ،( ماً دَ وعَ جوداً  وُ تِه  لَّ عِ مع  يَدورُ 
مَ  الم: (نِعْ الة والسَّ هذا بقوله عليه الصَّ
لٍّ  خَ بني  تفريقٍ  غري  من   ،( لُّ امُ اخلَ دَ ِ اإلْ
نَّا البحث عن أصله  وآخر، وال طُلِبَ مِ

ماذا كان.
يدلُّ  ممَّا  ذلك  بخالف  يَ  وِ رُ وما 
عىل املنع من ختليلها، فإنَّام هو من باب 
ل األمر؛  دْع والتشديد عليهم يف أوَّ الرَّ

حتَّى ال يتهاونوا فيها بحال.

    [موقع املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، 
القرار رقم ١٢ (٤/٧)]
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ثانيًا: اإلنفحة(١):
َأْكُل اُجلْبِن اَملْصُنوِع ِمْن ِإْنَفَحِة الِعْجِل

بـان ) ٩٥٩ األَجْ بعـضُ  السـؤال: 
ناهتـا  مكوِّ  إحـد بـأنَّ  عليها  يُكتبُ 
ـرامٌ  حَ بأنَّه  نـا  عْ مِ وسَ ـل،  العِجْ ة  حَ إنْفَ
ـل،  العِـجْ ـعـاء  أَمْ مـن  ـا  ألهنَّ لُهـا؛  أَكْ
يَ التذكية الرشعيَّة  كِّ ري هـل ذُ وال  نَدْ
العربيَّـة  بان  األجْ وخصوصـاً  ال؟  أم 

واإلسالميَّة.
أفتونا مأجورين حول جواز األَكْل 
تعاونكم  ـن  سْ حُ لكم  شاكريـن  منها، 
ـالم  . والسَّ معنـا، وجـزاكـم اهللا خـرياً

عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
ـى  املُذكَّ ـل  العِجْ ـة  حَ إنْفَ اجلواب: 
ي  اجلَـدْ ة  حَ إنْفَ وكذلك   ، رشعيَّةً ذكاةً 
واخلروف، وغري ذلك مـن احليوانات 
املأكولة اللَّحم طاهرةٌ باتِّفاق الفقهاء، 
بطْن  مـن  تُستخرجُ  صفـراء  ة  مـادَّ ة:  حَ نْفَ اإلِ  (١)
فيغلظ  اللبن  فـي  يوضع   ، شٍ رِ كَ ذي  حيوان 

وجيُبْن. انظر: املصباح املنري (٦١٦/٢).

بعضُ  وذهب  هبا.  اجلُبْن  نْعُ  صُ وجيوز 
ة احليوان امليِّت  حَ الفقهاء إىل طهارة إنْفَ

. أيضاً
أَكْل  من  رشعـاً  مانـع  فـال  وعليه؛ 
كام  ـل  العِجْ ـة  حَ بإنْفَ املصنـوع  اجلُبْن 

م. واهللا أعلم. تقدَّ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٩/١٠)]

  
َأْكُل اُجلْبِن اَملْصُنوِع ِمْن  ِإْنَفَحة الَبَقِر

بْن ) ٩٦٠ كمُ أَكْل اجلُ السؤال: ما حُ
ة البَقَر؟ حَ املصنوع من إنْفَ

بان  األَجْ أَكْل  يف  ج  رَ حَ ال  اجلواب: 
ـر، وال جيب  ة البَقَ حَ املصنوعة مـن إنْفَ
زالـوا  ما  املسلمني  فإنَّ  عنها؛  السؤال 
ار مـن عهد  فَّ بـان الكُ يأكلـون مـن أَجْ
ة،  حَ الصحابة، ومل يسألوا عن نوع اإلنْفَ
م  ة تُستَخدَ حَ لِمَ يقيناً أنَّ هذه اإلنْفَ فإذا عُ
بَح عىل الطريقة الرشعيَّة  من أبقارٍ مل تُذْ
يف  كَّ  شُ وإذا  تناوهلا،  حينئذٍ  مُ  رْ حيَ فإنَّه 
بالنظر  م؟  رُ حيَ أو  ِلُّ  حيَ هل  منها  يشءٍ 
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والقرائن،  املُالبَسات  من  به  تَفَّ  احْ ملا 
ا  مَ عْ  (دَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  ه؛  كُ رْ تَ فاالحتياطُ 

يبُك). رِ ا الَ يَ يبُك إىلَ مَ رِ يَ
[فتاو اللجنة الدائمة (٢٦٥/٢٢)]

  
َأْكُل اَألْجَباِن اُملَصنََّعِة ِمَن املِْنَفَحِة

َوِل الَغْرِبيَِّة  يف الدُّ

ـلُ ) ٩٦١ أَكْ جيـوزُ  السؤال: هـل 
-وهي  ةِ  املِنْفحَ من  ة  نَّعَ املُصَ بَـان  األَجْ
بْن- فـي  ـدُ فـي صناعة اجلُ ة تُساعِ مادَّ

بيَّة؟ رْ ول الغَ الدُّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
بان املصنَّعة يف  ج يف أَكْل األَجْ رَ ال حَ
الدول الغربيَّة، وال يكلَّف املسلم بتتبُّع 
ة التي دخلت يف صناعة  حَ مصدر اإلنْفَ
 ، لُّ اجلُبْن؛ إذ األصل فـي طعامهم احلِ

قال اهللا تعاىل: ﴿مخ جس حس خس 
ئل سيِّدنا  مس حص﴾ [املائدة: ٥]، وقد سُ
عبد اهللا بـن عمـر ريض اهللا عنهام عـن 

ونَ  لِمُ املُسْ نَعَ  صَ ـا  مَ لْ  (كُ فقال:  اجلُبْن 
) رواه البيهقي يف (السنن لُ الْكِتَابِ أَهْ وَ

.(الكرب
بل جاء فـي كتاب (هناية املحتاج) 
فى عن  عْ ميل (٢٤٥/١): «يُ لإلمام الرَّ
حيـوانٍ  مـن  ة  حَ باإلنْفَ املعمول  اجلُبْن 
 بـه   بغـري اللَّبن؛ لعموم البَلْوَ تغذَّ
يف هذا الزمان كام أفتى به الوالد رحـمه 
ة  (املشقَّ أنَّ  القواعد  من  إذ  تعاىل؛  اهللا 
ضاقَ  إذا  (األمرَ  وأنَّ  التَّيسري)،  لِبُ  ْ جتَ

.«( عَ اتَّسَ
بان املُصنَّعة وعليه؛ فيُباح تناول األجْ
ب، كام رو أبو داود عن ابن  رْ يف الغَ
ي  فـِ بْنَةٍ  بِجُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  يَ  (أُتـِ قال:  عمر 
 .( طَعَ قَ وَ ى  مَّ فَسَ  ، نيٍ كِّ بِسِ ا  عَ دَ فَ  ، بُوكَ تَ
حيوان  من  ذت  أُخِ ا  أهنَّ لِمَ  عُ إذا  ا  وأمَّ
لُها. واهللا تعالـى  زْ أَكْ ُ م، مل جيَ رَّ يْتةٍ أو حمُ مَ

أعلم.           
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٣٣١٧)]
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اَألْكُل ِمَن اُجلْبِن اَملْصُنوِع ِمْن
 ِإْنَفَحِة اِخلْنِزيِر

ـبْن ) ٩٦٢ ـكـمُ اجلُ السؤال: مـا حُ
ة اخلنزير؟ حَ املصنوع من إنْفَ

اجلواب: املأكـوالت التـي تدخـل 
 ، املَيْتةِ كأجزاء  مة؛  رَّ حمُ موادُّ  تركيبها  يف 
مـة؛ كاخلنزير  وحلوم احليوانـات املُحرَّ
لُها؛ لقول اهللا تعالـى:  مُ أَكْ رُ ونحوه، حيَ

حم  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
وهذا   ،[٣ اآلية  املائدة  [سورة  اآلية   ﴾...
مة،  رَّ لُّه من اللُّحوم املُحَ يشمل ما كان كُ
ه منهـا. وباهللا التوفيق،  أو ما كان بعضُ
د وآله وصحبه  وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (٢٦٦/٢٢)]

  

اْسِتْخَداُم الَبْكِتْريَيا املَْأُخوَذِة ِمْن ُبَراِز 
َباِدي ِبيِّ ِلِصَناَعِة الزَّ الصَّ

فـي ١٦ مـن مـارس لعـام ) ٩٦٣

الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٤م 
فـي  للمباحثة   (٦٢) اجللسة  املاليزي 
من  املأخوذة  البكرتيا  استخدام  حكم 
طة فـي صناعة  نشِّ ة مُ بُراز الصبيِّ كامدَّ
بادي. وأصدر املجلس قراره بإجازة  الزَّ
استخدام البكترييا املعزولة من أيِّ بُرازٍ 
بادي، برشط  طة يف صناعة الزَّ نشِّ ة مُ كامدَّ
ل والتقنيَّـة وفقـاً  ـزْ أن تتمَّ عمليَّـة العَ
للرشيعة اإلسالميَّة؛ ألنَّ حكم البكترييا 

س. يف بُرازِ الصبيِّ هو متنجِّ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٠)]

  
َعَمُل اُجلْبِن بِإْنَفَحِة اَحلْيواِن 

املَُتَغذِّي ِبَغْيِر اللََّبِن

٩٦٤ (  تْ به البَلْوَ مَّ السؤال: ما عَ
ي  ة احليوان املُتغَذِّ حَ بْن بإنْفَ لِ اجلُ مَ نْ عَ مِ
بَن؛ هل يُعفَى عن ذلك؛ لعُموم  بغري اللَّ
أو  عنه،  االحرتاز  ة  قَّ شَ ومَ به،    البَلْوَ

ال؟ 
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كِرَ  ذُ ملا  ذلك؛  عن  يُعفَى  اجلواب: 
ة  يف السؤال؛ إذ من القواعد أنَّ (املشقَّ
ضاقَ  إذا  (األَمرَ  وأنَّ  التَّيسري)،  لِبُ  جتَ

جب   ﴿هئ  تعالـى:  قال  وقد  ع)،  اتَّسَ
 ،[٧٨ [احلج:  جت﴾  هب  مب  خب  حب 
و عن النَّجاسة  فْ ة بالعَ ح األئمَّ وقد رصَّ
فُّ من  ة فيها أخَ يف مسائل كثريةٍ، املشقَّ

ة.  هذه املشقَّ
[فتاو الرميل (٧٢/١)]

  

ْوِليِّ ِبَشْأِن  َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسَالِميِّ الدَّ
االْسِتَحاَلِة َواالْسِتْهَالِك يف املََوادِّ اِإلَضاِفيَِّة

َواِء  يف الِغَذاِء َوالدَّ

يتعلَّـقُ ) ٩٦٥ ا  ممـَّ القرار  فـي  جاء 
ة ما ييل: حَ باجلُبْن املُصنَّع من اإلنْفَ

ة اخلنزير ونجاستها. حَ ةُ إنْفَ مَ رْ - حُ
حيـوان  مـن  ة  حَ اإلنْفَ كانت  إذا   -
طاهرةً  دُّ  فتُعَ كى،  ذَ مُ اللَّحم  مأكـول 

. حالالً
حيـوان  مـن  ة  حَ اإلنْفَ كانت  إذا   -

أغلبُ    َ فريَ  ، يْتةٍ مَ من  أو  كى،  ذَ مُ غري 
  لِّها، ويَرَ املشاركني عدم طهارهتا وحِ

بعضُ املشاركني طهارهتا.
ة  رضَّ ة املُحَ حَ - جيوز استخدام اإلنْفَ
نيِ الذي  بواسطة اهلندسة الوراثيَّة للجِ

ة. حَ نْتِجُ اإلنْفَ يُ
[موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
(٦/٢٢) (رقم ٢١٠)]

* وانظر: فتو رقم (٢٠٧)
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حول:
ُ
ثالثًا: الك

َوَنَجاَسُتُه  االْسِبْرُتـو  َطَهاَرُة 

تُو هـل هـو ) ٩٦٦ ْ ربِ السؤال: االسْ
ساً فام العِلَّة  سٌ أم ال؟ وإذا كان نَجِ نَجِ

تِه؟ يف نَجاسَ
مـن  فيُتَّخذ  االسربتو  ا  أمَّ اجلواب: 

ر. ب والبَنْجَ صَ أشياء كثرية؛ مثل القَ
كان  إن  إنَّه  فيـه:  يُقـال  مـا  وهناية 
كِراً، أو لـم يكن أصله النيِّىءُ من  سْ مُ
الذي  اخلـالف  فيه  جيري  نَب،  العِ ماء 
ر؛  مة غـري اخلَمْ بة املُحرَّ ِ كِرَ فـي األَرشْ ذُ
) من باب األنجاس -بعـد  رِّ ففي (الدُّ
ه: «ويف باقي  ر- ما نصُّ الكالم عىل اخلَمْ
بة روايات التغليظ، والتخفيف،  ِ األَرشْ
ل،  األوَّ يف (البحر)  ح  ورجَّ والطهارة، 

و(النهر) األوسط». انتهى 
[فتاو دار اإلفتاء املرصية (٨٢٥/٣-٨٢٦)]

  

لامء ) ٩٦٧ عُ اختَلَفَ  قد  السؤال: 

نْ  مِ تُو  بِريْ االسْ نجاسة  فـي  ة  املَنْصورَ
ه،  تـِ بنجاسَ حيُـكمُ  هـم  فبعضُ ـه؛  مِ دَ عَ
وقد  تِه.  بطهارَ حيكمُ  اآلخرُ  والبعضُ 
اشتـدَّ بينهـم اخلـالف فـي ذلك، وال 
أْنا  فلَجَ كم؛  احلُ يف  بُ  أصوَ ام  أهيُّ ندري 
 ل بفتو إلـى فضيلتكم راجني التَّفضُّ
عىل  رشحاً  املسألة  هذه  فـي  فضيلتكم 
هذا  فـي  احلقيقة  علـى  للوقوف  هذا؛ 

املوضوع.
ـؤل  الكُ إنَّ   : الً أوَّ يـد  نُفِ اجلـواب: 
يكون  حتَّى  رٍ  مْ بخَ ليس  -االسبريتو- 
شيئـاً  هـو  وال   ، نيْ العَ نجاسـةَ  ساً  نَجِ
التي  ر  اخلَمْ غري  ة  كِرَ املُسْ بَة  ِ األرشْ من 
اختلفوا يف نجاستها وطهارهتا، بل هو 
لْ  قُ موم، ومل يَ عافٌ مثل سائر السُّ مٌّ زُ سُ
وإنَّام  ؛  مِّ السُّ بنجاسةِ  لامء  العُ من  أحدٌ 
هـذا   . لِكٌ هْ مُ ألنَّه  ؛  مِّ السُّ تنـاول  مَ  رُ حَ
نا مصدر االسبريتو، ومن أيِّ  لْ هِ إذا جَ

يشءٍ استحرضوه.
ـال  عَّ الفَ نْصـر  العُ إنَّ   : ثانيـاً يـد  ونُفِ
كِرات  املُسْ مجيع  يف  كار  لإلسْ ب  املُوجِ
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ؤل، وأنَّ  عىل اختالف أنواعها هو الكُ
كان  إذا  إالَّ  حصوله  يمكن  ال  ر  مُّ التَّخَ
ر  ثُ التَّخمُّ دِ ريةٌ حتُ رة مخَ مِّ نيْ املُتخَ يف العَ
ة  املادَّ من  اخلايل  وأنَّ  ة،  ريَّ كَّ سُ ة  مادَّ مع 
ه مهام طـال  ـرُ مُّ ـة ال يمكن ختَ ريَّ كَّ السُّ

ثِه؛ كاحلَنْظَل.  كْ زمن مُ
ر،  مَّ ريَّة فيَتَخَ كَّ ة سُ ا ما كان فيه مادَّ أمَّ
استحالة  عن  عبـارة  فهـو  ـر  مَّ ختَ وإن 
ؤل،  بالكُ ى  يُسمَّ ما  إىل  ريَّة  كَّ السُّ ة  املادَّ
كِراً  سْ مُ فيصري  بونيك؛  رْ كَ محض  وإىل 
ثُ  املُحدِ هـو  ألنَّه  ؤل؛  الكُ هذا  بسبب 
بالنَّار  بْخَ  الطَّ أنَّ  أثبتوا  وقد  كار.  لإلسْ
سبب  أنَّ  تَ  لِمْ عَ فإذا  ؤل،  الكُ مُ  عدِ يُ
ـؤالً  كُ ى  املُسمَّ العُنرص  هـو  كار  اإلسْ
إذا  إنَّـهـم   : فـنـقـولُ -اسبـريتـو-؛ 
أو  ة،  كِرَ املُسْ بة  ِ األرشْ من  استخرجوه 
من بعض احلُبوب أو األخشاب، فهو 
فإذا  يُؤذي؛  لكنَّه   ، كِرُ يُسْ ال  بانفراده 
 ، باتٍ سُ فـي  يقع  أن  ـا  إمَّ فاً  ْ رصِ هُ  بَ ِ رشَ
لُه، فإذا أُريدَ حتويلُه  قْ ب عَ هَ ذْ ا أن يَ وإمَّ
 ، ماءً أمثالـه  بثالثـة  جـوه  زَ مَ كار  لإلسْ

املعروف  قُ  رَ العَ وهو  طَروه،  تَقْ اسْ ثمَّ 
ه يف أكثر احلانات. يْعُ ائع بَ الشَّ

م كانوا يستخرجون  : إهنَّ ونُفيد ثالثاً
لِّ األرشبة ر، ومن كُ االسبريتو من اخلَمْ
ثُرَ استعاملُه فـي الطِّبِّ ة، وملَّا كَ كِرَ املُسْ
صاروا جتارتُـه،  واتَّسعَت  نائع،  والصَّ
اوات ونَه من الفواكه واخلُرضْ يَستحرضِ

ونَه  والبُقول واحلُبوب، بل ويَستَحرضِ
أيضاً من األخشاب.

اً  ستَحرضَ وعىل ذلك نقول: ما كان مُ
ة غري  كِرَ بَة املُسْ ِ ر أو من األرشْ من اخلَمْ
. ها نجاسةً وطهارةً كمَ ر يُعطَى حُ اخلَمْ

ـراً مـن الثِّمـار  ستَحضَ ومـا كـان مُ
 ، ـرٌ واحلُبـوب واألخشـاب فهـو طاهِ
ب  ائِـج والغالـِ نف هـو الرَّ وهـذا الصِّ
ممَّن  نا  لَغَ بَ ما  عىل  ر  املتاجِ يف  استعاملُه 

بحثوا عنه.
بقي ما لو أضافوا االسبريتو علـى 
ـة  العِطريَّ وائـح  الرَّ وعلـى  األدويـة، 
ـى  فَ عْ يُ فهـل  إلصالحهـا؛  لونْيا؛  كالكُ

عنه؟ 
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ـا االسبـريتـو املـأخـوذ  فنقـول: أمَّ
بـوب  مـن األشـيـاء الطـاهـرة؛ كاحلـُ
وائـح  والـرَّ فاألدويـة  واألخـشـاب؛ 
ـا  ، وأمَّ العِطـريَّة املخلوطة بـه طاهـرةٌ
االسبريتـو املستخـرجُ مـن األشـيـاء 
ى  ة -وهي اخلُمور-؛ فإنْ تَالشَ رَ مِّ املُتخَ
أنَّه  رُ  فالظَّاهِ بْعِه؛  طَ من  ل  وَّ َ حتَ أو  فيها 
يف نقله  ما  ذلك  عىل  يدلُّ  به؛  بأس  ال 
ه:  (التتارخانيَّة) عن (املحيط) قال ما نصُّ
لٍ  جُ فَ عن أيب حنيفةَ [يف] رَ «أبو يوسُ
 ، رٍ ـمْ لْحٍ وخَ كٍ ومِ مَ يا] من سَ رِّ ذَ [مُ اختَّ
به،  بأس  فال  يا]  رِّ [مُ صار  إذا  قال: 
رداء.  الدَّ أبـي  عن  جـاء  الذي  باألثـر 
كذلك  يقول  اهللا  رحـمه  ف  يوسُ وأبو 
إذا  ك  مَ السَّ أنَّ  واحدةٍ؛  خصلةٍ  يف  إالَّ 
وأراد   ، قليلٌ ر  واخلَمْ الغالب،  هو  كان 
أن يتناول شيئاً، [ليس له ذلك]، وهو 
كان  و[إن]  ر،  باخلَمْ نَ  جِ عُ إذا  كاخلُبْز 
عـن  ـر  اخلَمْ لت]  [وحتوَّ غالباً،  ر  اخلَمْ

بْعِها إىل [املُرِّي] فال بأس بذلك».  طَ
«أنَّ  يوسف:  أبـي  عن  أيضاً  وفيه 

وألقـى  طِيباً،  ر  اخلَمْ ـنَ  مِ َذَ  اختَّ الً  جُ رَ
بـه،  يتَطَيَّب  أن  له  ِـلُّ  حيَ ال  يه،  أَفاوِ فيه 
ها،  بيعُ له  ِلُّ  حيَ وال  به،  ط  تَشِ يمْ [وأن] 
فإنَّ  دام؛  اإلِ من  ر  اخلَمْ خالط  ما  وكذا 
ـالَ خصلة واحدة؛  ه، مـا خَ مُ رِّ ر حيُ اخلَمْ
عن  ل  فيحوَّ غالباً،  ـر  اخلَمْ يكـون  أن 

ي]. اهـ». ها إىل اخلَلِّ أو [املُرِّ طباعِ
أنَّ  علَم  يُ ذكرنـاه  الذي  هذا  ومن 
من  ذ  يُؤخَ إنَّام  الغالب  فـي  االسبريتو 
أو  احلنفيَّة،  عند  مة  املُحرَّ بَة  ِ األرشْ غري 
كاألخشاب  طاهرٌ  هو  ممَّا  بَة  ِ األرشْ من 
-كام مرَّ تفصيلُه-، وأنَّ ما وضع فـي 
ستَهلَكاً  مُ صار  ونحوها  لونيا  الكُ مثل 
ل إلـى يشء آخـر؛ وحينئذٍ  فيها، وحتوَّ
وائح  فالرَّ طهارهتا؛  يف  أحدٌ  يَشكُّ  ال 
االسبريتو،  فيها  ع  يُوضَ التي  العِطريَّة 
وهي نظريُ ما يُستهلَكُ من النَّجاسات 
ابون،  الصَّ فيها  ذُ  تَّخَ يُ التي  بَنَة  املَصْ يف 
احلنفيَّة  عند  رٍ  مِّ تخَ مُ لُّ  كُ ليس  أنَّه  كام 
ـر  مُّ بالتَّخَ سُ  نْجُ يَ الـذي  بـل  ساً؛  نَجِ
ة:  األئمَّ من  م  هُ قَ وافَ نْ  مَ وعند  عندهم 
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أو   ، نَبِ العِ عصري  مـن  ـذَ  أُخِ مـا  هـو 
إذا   - اً بُرسْ أو  ْراً  -متَ البَلَح  أو  بيب،  الزَّ
ا  وأمَّ تِه،  لنَجاسَ املُزيل  ر  دْ بالقَ يُطبَخ  مل 
غـري  مـن  ة  املأخوذَ ة  كِرَ املُسْ بَة  ِ األرشْ
البَلَح  أو  بيب،  الزَّ أو  نَب،  العِ عصري 
؛  مةً رَّ -، فهي وإن كانت حمُ اً ْراً أو بُرسْ -متَ
ها، لكنَّها طاهرةٌ عندهم وعند كارِ إلسْ

منهـا  املأخوذ  ؤل  فالكُ م،  هُ قَ وافَ نْ  مَ
، وهذا احلُكم بالطَّهارة وإن كان  رٌ طاهِ
ة؛  يهم من األئمَّ وافِقِ مذهب احلنفيَّة ومُ
بـةَ  تَ رْ مَ بْلُـغ  يَ لـم  الذي  يَّ  العامِّ لكنَّ 
قلِّد  االجتهاد فال مذهب له، بل له أن يُ
أيَّ مذهبٍ شاء ويعمل به من مذاهب 

املجتهدين.
نْ يقولُ بنجاسة وبناءً عىل ذلك؛ فمَ
االسبريتو املأخوذ من األشياء املُختَلَفِ

تِه  بنجاسَ قائـالً  كان  وإن  فهـو  فيها، 
تقليـداً  ه  تـِ بطهارَ يقـول  لكنَّه  مذهباً، 
ملذهب املجتهدين الذين يقولون بذلك 
 . إجـامعاً جـائزٌ  التَّقليـد  ألنَّ  تقليداً؛ 
من  هباً  ذْ مَ يِّ  العامِّ لُ  مَ عَ وافَقَ  فمتى 

لِّ  باحلِ يقول  ممَّن  املجتهدين  مذاهب 
اهُ ذلك، وال إثمَ عليه  فَ ةِ، كَ أو بالطَّهارَ
أمجعوا  إذا  إالَّ  النَّهيُ  جيوزُ  وال  اتِّفاقاً، 
اإلمجاع  موضع  غري  ويف  ة،  مَ احلُرْ عىل 

. واهللا أعلم. ْيَ رَ وال هنَ ال أمْ
 [فتاو الشيخ بخيت املطيعي 
[(٢٢٣/١- ٢٢٥)

  

بعضِ ) ٩٦٨ من  سمعتُ  السؤال: 
هذا  فهل  ؛  سٌ نَجِ تُو  ْ ربِ السِّ أنَّ  النَّاس 
؟ ِ ةُ العَنيْ سَ ر نَجِ مْ ؟ وهل اخلَ صحيحٌ

 اجلواب: كانـت لـجـنـة الفـتـو
السؤال؛  هذا  مثل  ئِلَت  سُ قد  باألزهر 
تُو) -عىل  ْ ربِ ولَ (السِّ حُ فأجابت بأنَّ الكُ
لامء- ليس  ما قالـه غـري واحدٍ من العُ
التـي  فاألشياءُ  ذلك  وعلـى   ، سٍ بنَجِ
به،  س  نْجُ تَ ال  حول  الكُ إليها  يُضاف 
دليله،  ة  ـوَّ لقُ ه؛  نختـارُ مـا  هـو  وهـذا 
ته. زم للقول بنجاسَِ ج الالَّ ولدفع احلَرَ

يف  نيْ  العَ ةُ  سَ نَجِ فهي  ر؛  اخلَمْ ا  وأمَّ
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ها  فَ صَ مذهب أيب حنيفة؛ ألنَّ القرآن وَ
رامُ  ـسُ هـو احلـَ جْ ، والرِّ ـسٌ جْ ـا رِ بأهنَّ
تِ  مَ رِّ يْنه، وألنَّ احلديثَ يقـول: (حُ لعَ
االنتفاع  م  رُ حيَ ولذلك  ا)،  يْنِهَ لِعَ ر  مْ اخلَ

. راً ـمْ تها ما دامت خَ هبا لنَجاسَ
بَعاً هلا  ها تَ ر إناؤُ طْهُ ر ويَ ر اخلَمْ وتَطْهُ
ال؛  ينُها؛ بأن صارت خَ إذا استحالَت عَ
راً  ـمْ هنا خَ وْ فُ كَ صْ حيث يَزولُ عنها وَ
وجيوزُ  كـار-،  واإلِسْ ة  املَـرارَ -وهـو 
بإلقاء  ولو  ال-  خَ لُها  عْ جَ -أي  ْليلُها  ختَ
يشءٍ فيها؛ كاملِلْح أو املاء، وإذا اختَلَطَت 
لَبَ  غَ وإن  رَ  طَهُ ضاً  حامِ باخلَلِّ  ر  اخلَمْ

ر. واهللا تبارك وتعاىل أعلم.  اخلَمْ
[يسألونك يف الدين واحلياة للرشبايص 
[(٣٠/٢- ٣١)

* وانظر: فتو رقم (١٠٤٣)
   

ِإَضاَفُة ِنْسَبٍة َضِئيَلٍة ِمِن الُكُحوِل اِإليِثيِلي 
إَِلى املُْنَتَجاِت الِغَذاِئيَِّة 

السؤال: اطَّلعنا عىل الطلب ) ٩٦٩

٢٠٠٨م  ١٢٩٩لسنـة  برقـم  املقيَّـد 
املتضمن:

الرشكة  والْتِزام  ص  رْ حِ نْطَلَق  مُ من 
ة  املرصيَّ املواصفـات  وتطبيـق  بتنفيـذ 
وحيث  مرص،  فـي  الغذائيَّة  والقوانني 
لِبَـان  نْتَج  مُ استرياد  بصدد  الرشكة  إنَّ 
له  النهائيِّ  التحليل  من  تبنيَّ  تركيا  من 
وجود نسبـةٍ مـن كُحول (اإليثانـول) 
ترتاوح بني اثنني من مائة باملائة، ومخسة 
من مائـة باملائـة. فام رشعيَّة ذلك مـن 

عدمه؟
ر  لُّ نسبةٍ من اخلَمْ اجلواب: ليست كُ
لُ تناوله  عَ لَط به جتَ ع يف يشءٍ وختُ توضَ
ةَ  احلُـرمَ تؤثِّـر  التي  بَة  النِّسْ بل  راماً؛  حَ
بَ  ـرِ شَ إذا  بحيث  تكـون  التي  هـي 
ر باخلَمْ تَلِـط  املُخْ هذا  مـن  الشخـص 

إذا  ا  أمَّ كِر،  سَ جدا-  كثرياً  كان  -ولو 
ال  بحيث  جـدا،  ضئيلـةً  نسبـةً  كانت 
من  بَ  ِ رشَ ولو  راً،  كْ سُ شارهبا  يف  تُؤثِّر 
ـام كبرياً جدا، فال يكون هذا  اخلليط كَ
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مثل  حتت  بُه  ْ رشُ م  ْرُ حيَ الذي  ر  اخلَمْ من 
وسلَّم:  وآله  عليه  تعاىل  اهللا  صىلَّ  قوله 
)، املرويِّ  امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ (مَ
حـه  وصحَّ والنسائي،  داود  أبـي  عند 
بَّان مـن حديث جابر ريض اهللا  ابن حِ
ماجـه  ابن  عنـد  واملرويِّ  عنه،  تعاىل 
ريض  عمر  ابن  عن  والبيهقي،  وأمحد 
اهللا تعاىل عنهام، أو حتت مثل ما جاء يف 
نه-  والرتمذي-وحسَّ داود،  أيب  سنن 
تعالـى  اهللا  ريض  عائشة  حديث  مـن 
 ، امٌ ـرَ حَ رٍ  كـِ سْ مُ لُّ  (كُ  : مرفوعـاً عنها 
فِّ  الْكَ ءُ  لْ مِ فَ  ، قُ رَ الْفَ نْهُ  مِ رَ  كَ أَسْ ا  مَ وَ
ابن  رواه  ما  مثل  حتت  أو   .( امٌ رَ حَ نْه  مِ
بَّان والطحاوي من حديث عامر بن  حِ
سعد بن أيب وقاص عن أبيه ريض اهللا 
تعاىل عنه عن النبيِّ صىلَّ اهللا عليه وآله 
رَ  كَ ا أَسْ لِيلِ مَ نْ قَ مْ عَ َاكُ وسلَّم قال: (أَهنْ

 .( هُ ثِريُ كَ
وأمثاهلا  األحاديث  هذه  معنى  فإنَّ 
تَ منه حصل  ثَرْ أنَّ اليشءَ الذي إذا أَكْ
حيصل  لـم  منه  تَ  فْ فَّ خَ وإذا  ر،  كْ السُّ

ه؛  وكثريُ قليلُه  راماً  حَ يكون  كر،  السُّ
ال  الـذي  القليـل  ب  َ تَرشْ ربَّـام  ألنَّك 
ك إىل أن تُكثِرَ  كِر، ثمَّ تدعوك نَفْسُ يُسْ
كِرٌ  سْ مُ به  تَلَط  اخْ ما  ا  وأمَّ ر،  كَ فتَسْ منه 
بحيث  جدا  قليلةٌ  فيه  األخري  بةُ  ونِسْ
ولو  ليطِه  خَ ب  ْ رشُ عند  راً  كْ سُ نتِجُ  تُ ال 
هذه  مثل  يشمله  ال  حاللٌ  فهو  كثرياً، 
خيصُّ  فـيام  هـذا  الرشيفة.  األحاديث 

 . راً ـمْ ته من حيث كونُه خَ مَ رْ حُ
نجاستـه  حيـث  مـن  تـه  مَ رْ حُ ـا  أمَّ
النَّجِس  اإليثيلـي  حول  الكُ باختالط 
 - ْراً مخَ باعتباره  الفقهاء  مجاهري  -عند 
حـول  الكُ هـذا  كان  إن  فإنَّه  بغـريه، 
أن  بعد  يُستهلَك  بحيث  آلَة  الضَّ من 
، أو  سيطَةٍ ة وَ ، أو كامدَّ ذيبٍ ل كمُ يُستعمَ
إىل  ماهيَّته  ل  تتحوَّ أو  باحلرارة،  يتطاير 
نْتفي  ماهيَّة أُخر، فإنَّ املُنتَج النهائي تَ
أَت  طَرَ التي  باالستحالة  النَّجاسة  عنه 
عىل اخلليط النهائي، وهذا هو املختار 
قني  للفتو، وهو مذهب بعض املُحقِّ
مـن  االستحالة  أنَّ  مـن  لامء  العُ مـن 
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أسباب التَّطهري.
بَة  النِّسْ فإنَّ  السؤال؛  واقعة  وفـي 
باملُنْتَج  اإليثييل  حول  الكُ من  ئيلة  الضَّ
املذكور ال جتعله ممنوعاً تناوله؛ ال من 
ْراً، وال من جهة نجاسته.  جهة كونه مخَ
. واهللا  وعليـه؛ فيجـوز تناولـه رشعـاً

سبحانه وتعاىل أعلم.
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٣٦٧/٣٦-٣٦٩)

  

اْسِتْعَماُل الُكُحوِل ِفي التَّْصِنيِع 
َواتَِّخــاِذِه َخـــالًّ

كمُ االستمتاع ) ٩٧٠ السؤال: ما حُ
أي:  عمـومـاً؟  ـر  مْ اخلَ أو  حـول  بالكُ
وفـي  األثـاث،  دهـان  فـي  ه  استخدامُ
العالج والوقـود والتنظيف والتعطـري 

اذه خال. والتطهري، واختِّ
ه فهو  بُ كثريِ ْ ر رشُ كَ اجلواب: ما أَسْ
يَ  مِّ ه سواء، سواء سُ ، وقليلُه وكثريُ ْرٌ مخَ
، والواجب  يَ باسمٍ آخرَ مِّ حوالً أم سُ كُ

إراقته وحتريم اإلبقاء عليه الستخدامه 
واالنتفاع به يف تنظيف، أو تطهري، أو 
أم  خال،  حتويلـه  أو  تعطري،  أو  وقود، 

غري ذلك من أنواع االنتفاع.
ه، فليس  ب كثريِ ْ كِر رشُ ا ما مل يُسْ أمَّ
تعطري،  فـي  استعاملـه  وجيـوز   ، رٍ مْ بخَ
وعالج، وتطهري جروح، ونحو ذلك.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٨٦٨٤)]

  
اَألْطِعَمُة الَِّتي ُيَخاِلُطَها َبْعُض الُكُحوِل

ص ) ٩٧١ رْ نْطَلَق حِ السؤال: من مُ
ة عىل التأكُّد من النواحي الرشعيَّة  البلديَّ
تقديـم  هبدف  األغذيـة؛  مسألة  فـي 
املستهلكـني،  جلميـع  احلـالل  الغذاء 
ـم  كْ حُ عـن  بإعالمنا  م  التكرُّ يرجـى 
األغذيـة  فـي  حول  الكُ ة  مادَّ استخدام 
أو  فيهـا،  الصناعيَّة  النكهـات  إلذابـة 
مَّ  ثَ ـنْ  ومِ  ،أخـر صناعيَّـة  ألهداف 
تبقى  أنَّه  إالَّ   ، صناعيَّةٍ قٍ  بطُرُ تبخريها 
نسبٌ ترتاوح بني (١% - ٣%). شاكرين 
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ن تعاونكم. سْ لكم حُ
اجلواب: األحـوط واألفضل عـدم 
دخلـتهـا  التـي  األغـذيـة  استعمـال 
حول، ما مل تدعُ رضورة أو حاجة  الكُ

إىل ذلك.
فال  األطعمة  تلك  إىل  احتيج  فإن 
بأس باالستفادة منها، ما دام استخدام 
حول إنَّام كان إلذابة النكهات  ة الكُ مادَّ
الصناعيَّـة فيها، أو ألهداف صناعيَّـة 
وذلك  السؤال؛  فـي  ورد  كام   ،أُخر

ألمرين اثنني: 
اسم  عنها  زال  ة  املادَّ هذه  أنَّ   : الً أوَّ
التغيري  مـن  عليها  طـرأ  ملـا  حول؛  الكُ
به،  اختلطت  ما  يف  واإلذابة  والتبخري 
. ممَّا متَّت به استحالتها عن مادَّهتا األُوىلَ
املصلحـة  مـن  ذلك  فـي  مـا   : ثانياً

ة. العامَّ
اإلسالميَّـة  الرشيعـة  أنَّ  ومعلـومٌ 
التحريم  لَّة  وعِ احلـرج،  برفـع  جاءت 
واإلسكار  النجاسة،  أو  اإلسكار  هي 
إن  والنجاسة  األغذية،  تلك  يف  نتفٍ  مُ

، وعلـى احتامل  نتفيةٌ احتملت فهـي مُ
س  نْجُ يَ ال  الطعام  كثري  فإنَّ  النجاسة 
أحـدُ  يتغـريَّ  لـم  ما  النجاسـة،  بقليل 
حُ  يُطرَ ال  والطعام  الطعام،  أوصاف 
، والشـكُّ فـي املانع ال يؤثِّـر،  بالشكِّ
املرجوحـة  املفسـدة  تعارضت  و(إذا 
املفسدة  ت  رَ اغتُفِ الراجحة،  واملصلحة 
وحفظه  الطعـام  وصيانة  املرجوحة)، 

فيه مصلحةٌ راجحةٌ عىل سبب املنع.
وملزيد من البحث يرجع إىل كتاب 
(لبـاب النقـول) للشيـخ عيسـى بـن 
ي، املدير العام السابق  ريَ مْ عبد اهللا احلِ
لدائرة األوقاف بديب، وكتاب (كاشف 
للشيخ بِيَّه بن السالك. واهللا  الكرب) 

تعاىل أعلم.
[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
[(١٨٩/٩-١٩٠)

  
رشُّ َمادَِّة الُكُحوِل َعَلى َقَواِلِب اَحلَلويَّاِت

يقول ) ٩٧٢ سؤالٌ  نا  دَ رَ وَ السؤال: 
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ةٍ  مادَّ استعمـال  مُ  كْ حُ مـا  صاحبه:  فيه 
ها  شِّ حول؛ لرَ بةٌ من الكُ لُ فيها نِسْ تدخُ
عىل بالستيك أثناء حتضريي لنوع من 
 ؛ حتَّـى ال تلتـصـق احللـولْـو احلَ
بسهولـة،  إخراجهـا  ويتمُّ  بالقوالب، 

والعلبـة مكتوبٌ عليها:
 (THE DEMOULD SPRAY)

(أي: بخاخٌ خاصٌّ بالقوالب)، وحول 
مكتوب  حيتوهيا  التي  ة  للامدَّ نات  املكوِّ

رنسيَّة: باللُّغة الفَ
(AROME CHOCOLAT)، (أي: 

نكهة الشوكوالته)؟
فيها  ة  املادَّ هذه  كانت  إذا  اجلواب: 
كِر فإنَّه ال جيوز  حول املُسْ نسبة من الكُ
غريه؛  فـي  وال  كِرَ  ذُ فيام  استخدامها 
كام   ، رامٌ حَ فقليلُه  ه  كثريُ رَ  كَ أسْ ما  ألنَّ 
أخرجه البيهقي من حديث عبد اهللا بن 

عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام.
كِراً ككثريٍ من املوادِّ  سْ فإن مل يكن مُ
ا  حول، غري أهنَّ ة الكُ اخلام التي فيها مادَّ

ال  فإنَّه  ؛  كارِ اإلسْ درجة  إلـى  تصل  مل 
غريه.  أو  كِرَ  ذُ فيام  استعامهلا  يف  ج  رَ حَ

واهللا تعاىل أعلم
[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
[(١١٦/١٣)

* وانظر: فتو رقم (٢٥٠، ٢٥٣)
  

الُكُحوُل ِفي َنَظِر اِإلْسَالِم

لعام ) ٩٧٣ إبريل  من   ١١-١٢ يف 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ١٩٨٤م 
فـي  للمباحثة   (٧) اجللسة  املاليزي 
وأصدر  حول،  الكُ اه  جتِّ اإلسالم  ة  نَظْرَ
املجلس قراره فـي هذه القضية علـى 

النحو التايل:
حول.  رٍ حيتوي عىل الكُ ـمْ لُّ خَ ١) كُ
 ، رٍ ـمْ حول حيتوي عىل خَ لُّ الكُ وليس كُ
رامٌ  ر حَ حول الذي يُصنَع من اخلَمْ فالكُ
حول الذي ال يأيت من  ا الكُ ، أمَّ سٌ ونَجِ
 ، سٍ نَجِ غري  فهو  ر  اخلَمْ تصنيع  عمليَّة 

. رامٌ به حَ ْ كمُ رشُ ولكن حُ
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تُصنَع  التي  اخلفيفة  املرشوبات   (٢
ـر،  بنَفْس طريقـة عمليَّـة صناعـة اخلَمْ
حول أو  سواء حيتوي عىل قليل من الكُ
. رامٌ بُه حَ ْ حول، فرشُ كامل التقطري بالكُ
نِعَت  ٣) املرشوبات اخلفيفة التي صُ
مري، وليس فيها  من غـري عمليَّـة التَّخْ
ة، وطريقة صناعتها ليست  كِرَ سْ موادُّ مُ
ا  هبِ ْ م رشُ كْ ر فحُ كطريقـة صناعـة اخلَمْ

الل. حَ
٤) طعام Tapi (وهو طعام حيتوي 
بطريقةٍ  نَع  يُصْ الكسافا  أو  األرز  عىل 
ـر  كَّ السُّ مـري  التَّخْ ة  مـادَّ مـع  خملوطةٍ 

مه حالل. كْ ناعي) حُ الصِّ
نْتُج من عمليَّة  حول الذي يَ ٥) الكُ
وجيوز   ، ـسٍ نَجِ غـري  الطعـام  صناعـة 

لُه. أَكْ
حتتوي  التي  طور  والعُ األدوية   (٦
يٌّ  فِ عْ ومَ مباحٌ  ها  مُ كْ حُ حول  الكُ علـى 

عنها.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٥٩)]

  

َمادَُّة الُكُحوِل ِفي املَْأُكوَالِت 
َواَملْشُروَباِت َوالُعُطوِر  َواَألْدِوَيِة

التعليامت ) ٩٧٤ إىل  االستامع  بعد 
من  والتوضيحات  مة  املُقدَّ واألوراق 
حالل  منتجات  بحوث  معهد  خرباء 
ام)،  فـي  (يـو  املاليزيَّة  فوترا  بجامعة 
واستناداً إىل قرارات املذاكرة املاضية، 
 الفتاو للجنة  ة  اخلاصَّ املذاكرة  فإنَّ 
اإلسالميَّة  للشؤون  الوطني  باملجلس 
ة  مـادَّ قضيَّـة  ناقشـت  التي  ـة  املاليزيَّ
واملرشوبات،  املأكوالت،  يف  حول  الكُ
والعطور، واألدوية يف ١٤- ١٦ يوليو 

٢٠١١م، قررت اآليت: -
حيتـوي  رٍ  ـمْ خَ مشـروبِ  ـلُّ  كُ  (١
ة  مادَّ لُّ  كُ وليس  حول،  الكُ ة  مادَّ علـى 
حول الناتج من  ر، والكُ مْ حول بخَ الكُ

 . مٌ رَّ سٌ وحمُ ر نَجِ صناعة اخلَمْ
حول الناتج من غري صناعة  ٢) الكُ
م تناوله؛ رُ ، ولكن حيَ سٍ ر ليس بنَجِ اخلَمْ
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ألنَّه سمٌّ قاتل.
ـة  ٣) املرشوبـات اخلفيفة أو الغازيَّ
ر،  د إنتاج اخلَمْ نِعَت بدون قَصْ التي صُ
حـول بنسبـة  وحتتوي علـى مقـدار كُ

هبا. ْ (١%) جيوز رشُ
ـة  ٤) املرشوبـات اخلفيفـة أو الغازيَّ
شبيهةٍ  وبطريقـةٍ   ، دٍ صْ بقَ نِعَت  صُ التي 
لَّ  حول قَ ر، وحتتوي عىل كُ بإنتاج اخلَمْ

م تناوهلا. رُ ثُر، حيَ أم كَ
٥) املأكـوالت واملرشوبـات التـي 
حول طبيعيا، كالفواكه،  حتتوي عىل الكُ
ات، واحلبوب، وعصريها، أو  واملُكرسَّ
حـول الناتـج جانبيـا مـن عمليَّـة  الكُ
ليس  واملرشوبات  املأكوالت  تصنيع 

، وجيوز تناوهلا. سٍ بنَجِ
٦) املأكـوالت واملرشوبـات التـي 
نة،  املُلوِّ أو  هة  املُنكِّ املوادِّ  عىل  حتتوي 
حول لغرض التوازن،  وحتتوي عىل الكُ
جيوز استخدامه إذا نتج من غري تصنيع 
رٍ ال  دْ ة، وبقَ كِرَ سْ يَّة غري مُ ر، وبكمِّ اخلَمْ

يتجاوز (٠٫٥%)

٧) األدويـة والعطـور التي حتتوي 
ليس  ـذيبـةٍ  مُ ة  كـامدَّ حـول  الكُ علـى 
من  نتج  إذا  استخدامه  ، وجيوز  سٍ بنَجِ

ر. غري تصنيع اخلَمْ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٢-٩٣)]

  
اْسِتْخَداُم الُكُحوِل َكَمادٍَّة ِلَتَواُزِن 

ُمَكوَِّناِت اَملْشُروَباِت

فـي ٢٤ مـن نوفمـرب لعـام ) ٩٧٥
الوطني   الفتو جملس  عقد  ١٩٨٨م 
فـي  للمباحثة   (٢٢) اجللسة  املاليزي 
ة لتوازن  حول كامدَّ م استخدام الكُ كْ حُ
نـات املرشوبات اخلفيفة. وأصدر  مكوِّ
استـخـدام  بإجـازة  قـراره  املجـلـس 
املرشوب  مياه  نات  مكوِّ فـي  حول  الكُ
ـم (النكهـة)؛  التي حتتـوي علـى الطَّعْ
وذلـك لغـرض حتقيـق التـوازن فـي 
نـات املرشوب. وهـذه اإلجـازة  مكوِّ

تكون برشط:  
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من  حول  الكُ هذه  تكـون  أالَّ   (١
ر. تصنيع اخلَمْ

فـي  حول  الكُ يَّـة  كمِّ تكون  أن   (٢
كِرة. سْ م (النكهة) قليلة، غري مُ الطَّعْ

[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٨٨]

  
هنـاك ) ٩٧٦ أنَّ  سمعتُ  السؤال: 

علـى  أيضاً  حتتوي  املرشوبـات  بعض 
حول، وقرأتُ فـي كتاب  يشءٍ من الكُ
للدكتور/ والفقه)  الطبِّ  بني  ر  مْ (اخلَ
ضئيلةً  باً  نِسَ فيها  أنَّ  البار،  علـي  د  حممَّ
حـول، ولكـن معاجلته بمـوادَّ  من الكُ
لكـنَّ  كـار،  اإلسْ دون  حالـت   أخر
قاعـدة  هنـاك  ألنَّ  ؛  موجـودةٌ ة  املـادَّ
وال  نَى  فْ تَ ال  ة  املـادَّ تقـول: «إنَّ  لْميَّة  عِ
تلك  تنـاول  م  ـرُ حيَ فهل  ث»؛  تَحدَ تُسْ

األشياء؟
ما  مثل  هذا  فـي  القاعدة  اجلواب: 
هُ  لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ ا أَسْ قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ

ه  كثـريُ اليشء  ذلك  كـان  إذا   ،( امٌ ـرَ حَ
ا إذا  م، أمَّ رَّ ل، فقليلُه حمُ قْ كِر، يُغريِّ العَ يُسْ
كِر معها  ة فيه ضعيفةً ال يُسْ كانت املادَّ
ه،  ج فـي ذلك وال يَرضُّ رَ ه، فال حَ كثريُ
هذه القاعدة الرشعيَّة، سواءً كان ذلك 
كِر  ه يُسْ ل، إنْ كان كثريُ كَ ؤْ ب أو يُ َ يُرشْ
ال  ه  كثريُ كان  فإن  وقليلُه،  ه  كثريُ مَ  رُ حَ
ه وال قليلُه، سواء  م ال كثريُ رُ كِر مل حيَ يُسْ

. كان مطعوماً أو مرشوباً
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

اْسِتْعَماُل الُكُحوِل ِفي َخْلِط ُمُلوَِّناِت 
اَألْطِعَمِة َواَحلَلِويَّاِت

ـنـيـك ) ٩٧٧ ـدَ تـكْ جِ السـؤال: وُ
اللَّون  فيه  ْلَط  خيُ الكيك،  علـى  م  سْ للرَّ
يف  تباع  التي  حول  الكُ من  نقطتني  مع 
سم يذهب أثرُ  د الرَّ جرَّ الصيدليَّات، وبمُ
حول، وال تبقى له رائحـة، واللَّون  الكُ
يثبت علـى الكيك، ومن يبيع خامات 
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ـرامٌ مـن أجـل  نِعنا أنَّه حَ قْ احللويَّات يُ
نْتجاً بسعرٍ أغلـى؛ فهل  أن يبيعوا لنا مُ
. رامٌ حول هبذه الطريقة حَ استخدام الكُ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
فـي  كِرة  املُسْ ة  املادَّ هـي  حول  فالكُ
ر، وقد رو اإلمام مسلم وغريه  اخلَمْ
كِرٍ  سْ لُّ مُ أنَّ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (كُ

.( امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ خَ
وأصحاب  أحـمد  اإلمام   ورو
أنَّ  عنـه  اهللا  ريض  جابـر  عن  ن  نـَ السُّ
هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ ا  (مَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 

.( امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ فَ
نا يف فتاو كثريةٍ أنَّ املوادَّ  رْ كَ وقد ذَ
ةً  سَ تربَ نَجِ عْ حول تُ التي حتتوي علـى كُ
حول إذا  وال جيـوز استعامهلا؛ ألنَّ الكُ
خالطت أيَّ يشءٍ قبل استحالتها، فإنَّ 
استعامله.  مُ  رُ وحيَ س  يتنَجَّ اليشء  ذلك 
وعليه؛ فإذا اشتمل اللَّون املذكور عىل 

ة  حـول قبل أن تستحيل إلـى مـادَّ الكُ
كار،  اإلسْ ف  صْ وَ عنها  ويزول   أخر
استعاملـه،  م  رُ وحيَ سـاً،  نَجِ يصـري  فإنَّه 
نْ  كِرَ منه الشخـص أو ال، ومِ سواء سَ
املخلوط  اللَّون  ذلك  أُضيفَ  فلـو  مَّ  ثَ
س  نَجِّ يُ فإنَّـه  الكيك،  إلـى  حـول  بالكُ
م االستعامل؛  رَّ ه منه، وجيعله حمُ سَ ما المَ
بخالف باقي الكيك الذي لـم خيالطه 
استعامله...  يف  حرج  فال  اللَّون،  ذلك 

واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٣١٩٤٨٦)]

  

ُدُخوُل َمادَّة اِإليِثيِل الُكُحوِلي 
ِفي املََوادِّ الِغَذاِئيَِّة

ـا ) ٩٧٨ دُ فـي أوروبَّ السؤال: تُوجَ
كالعجائن  مثالً  الغذائيَّة؛  املوادِّ  بعضُ 
التـي  غـريها)  أو  البيتزا  عجينةُ  (مثالً 
يمكن استخدامها فـي الطبخ املنزلـي، 
ة إيثيل  والتي قد يدخل يف تركيبتها مادَّ
هذه  استخدام  جيـوز  فهـل  حويل؛  الكُ
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هـذه  بسبب  مة  رَّ حمُ أيضاً  ا  إهنَّ أم  املوادّ 
. لَّ خريٍ املادَّة؟ جزاكم اهللا كُ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
لْطُه  حويل ال جيوز خَ فإنَّ اإليثيل الكُ
إن  ـا  وأمَّ كِر؛  يُسْ ا  ممـَّ كان  إن  بالطعام 
ة التي حتتـوي علـى اإليثيل  كانت املادَّ
استحالـت  بأن  كِر؛  تُسْ ال  حولـي  الكُ
كِر، وذلك  ةً إلـى ما ال يُسْ استحالةً تامَّ
ا بذلك تطهر؛  لْطِها بغريها، فإهنَّ قبل خَ
عليها؛  يُطلَق  د  عُ يَ ر لـم  اخلَمْ اسمَ  ألنَّ 
كـار. وبناء عليه؛  ـف اإلسْ صْ لزوال وَ
من  ن  تَيقَّ يُ مل  إن  هبا  االنتفاع  جيوز  فإنَّه 

حصول الرضر هبا.
يِّم فـي (إعالم املُوقِّعني): قال ابن القَ
زال  وقـد  اخلبيث  بقـاءُ  املمتنع  «ومن 
لالسم،  تابعٌ  واحلُكمُ  ه،  فِ صْ ووَ اسمه 
ف دائـرٌ معه وجـوداً وعدمـاً،  صْ والوَ
 ، املَيتَـةِ لتحريـم  ـة  لَ املُتناوِ فالنصوص 

ر، ال يتناول م وحلم اخلنزير واخلَمْ والدَّ
اب  ماد واملِلْح والرتُّ روع والثِّامر والرَّ الزُّ
؛ ال لفظاً، وال معنًى، وال نصا،  واخللَّ

». اهـ. ... واهللا أعلم. وال قياساً
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم  ٢٢٢٢٣٨)]

  

َتَناُوُل اآلْيِس ْكِرِمي َواَحلَلِويَّاِت اُملْحَتِوَيِة 
ِر الُكُحوِل َعَلى ُسكَّ

ـم ) ٩٧٩ كْ السؤال: أسـألُ عـن حُ
ر كَّ هـذه املأكوالت التي حتتوي عىل سُ

حـول (Sugar Alchohol)؛ حيث  الكُ
علـى  حتتوي  كثرية  مأكـوالت  توجد 
ة؛ منها اآليس كريم، وكثري من  هذه املادَّ

. جاء اإلفادة، وشكراً احللويَّات، الرَّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

ا بعد: وااله؛ أمَّ
فإنَّ مناط التحريم هو اإلسكار؛ فام 
ه فقليله حرام، فاليشء الذي  ر كثريُ أسكَ
ه  كِراً، فإنَّ كثريَ سْ تَ منه يكون مُ ثَرْ إذا أَكْ



١٢١

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ ÔÃ_òª^=É^Èª^==Ω=ÒË_kÕÿ^

بَة يسريةً  ا إذا كانت النِّسْ . أمَّ رامٌ وقليلَه حَ
كِراً مهام  سْ ال تُؤثِّر، وال يكون اليشءُ مُ
راماً،  نْ تناوله، فإنَّه ال يكون حَ تَ مِ ثَرْ أَكْ
. واهللا تعالـى  لِّ ويبقى علـى أصـل احلِ

أعىل وأعلم.
[فتاو املغرتبني - صالح الصاوي 
[(٤٠٧/٨)

* وانظر: فتو رقم (١٠٣٣)
  

الُعُطوُر الُكُحوِليُِّة

مُ استعامل ) ٩٨٠ كْ    السؤال: ما حُ
ـالة  حول؟ والصَّ العُطور التي فيها الكُ
حـول؟ أو  فـي الثيـاب التي فيهـا الكُ
العِطْر  بذلك  عطَّرٍ  مُ شخصْ  ةُ  صافَحَ مُ

حول؟ الذي فيه الكُ
طور التي يدخل يف  اجلواب: إنَّ العُ
ا  ؛ ألهنَّ ةً سَ حول ليست نَجِ ناهتا الكُ كوِّ مُ
حول  ر؛ ألنَّ الكُ ليست مـن قَبيل اخلَمْ
ب  َ تُرشْ أن  شأهنا  من  ليس  ةٌ  سامَّ ة  مادَّ
كار،  د اإلسْ صْ فـي األحوال العاديَّة بقَ

ها،  كارِ إلسْ تناوهلا؛  جيوز  ال  هذا  ومع 
. ةً ولكوهنا سامَّ

الة فـي الثياب  وعليه؛ فتجوز الصَّ
مصافحة  جتـوز  كام  حول،  كُ فيها  التي 
حول.  كُ فيها  طورٍ  بعُ طَّر  املُعَ الشخص 

واهللا أعلم.                                 
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٤/٢)]

  

ل ) ٩٨١ خُ دْ السؤال: العُطورُ التي يَ
ها  عُ ضْ وَ جيوزُ  هل  كُحول،  تركيبها  يف 

الة فيها؟ عىل املالبس والصَّ
ألنَّ  اجتناهبـا؛  لـى  األَوْ اجلواب: 
رامٌ  كِر حَ كِر، واملُسْ حول منه ما يُسْ الكُ
لُّ  ، ولكـن مـا كُ سٌ إذا كان سائالً ونَجِ
ال  وهلذا  ؛  سكِرٌ مُ حولٌ  كُ فيها  طور  العُ
ع عىل  ضَ ىلَّ وقد وَ نْ صَ َضُ عىل مَ يُعرتَ
طور. واهللا  ه أو ثيابه من هذه العُ مِ سْ جِ

تعاىل أعلم.
  [فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ١٣٣١)]
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أنَّ ) ٩٨٢ مُ  لَ عْ يَ األستاذُ  السؤال: 
بمعامـل  ةِ  َ املُستحرضَ طارِ  األعْ أنـواع 
فـي  جدا  كبرياً  حـيِّزاً  لَتْ  غَ شَ ا  أوربَّ
بَـة  ميـدان التجـارة. وعلـى تلك النِّسْ
خصوصاً  العموم،  بني  ا  استعامهلُ شاعَ 
ـامً  لْ عِ األستـاذَ  أزيـدُ  وال  العائـالت، 
بأنِّـي ربَّام جاورتُ فـي بعض صفوف 
روائـحُ  املسجدَ  مَّ  عَ قد  جاالً  رِ الة  الصَّ
تلك  مـن  ومالبسهم  بأجسامهـم  مـا 
ومن  نِّ  الفَ نَ  مِ نعلم  أنَّنا  عىل  طار،  األَعْ
مجيعاً  ات  املُستحرضَ تلك  أنَّ  املشاهدة 
ؤولُ (إسربتو)، ويقولون:  لُها الكُ خُ دْ يَ
املذاهب  بإجـامع  سٌ  نَجِ الكؤول  إنَّ 
ةَ  نَجاسَ نتِجُ  يُ وهـو  ه،  رِ لتخمُّ األربعة؛ 
ت  حَّ طار؛ فإذا صَ ة أنواع هذه األَعْ كافَّ
ة، تكون  مَ ة املُقدِّ حَّ هذه النتيجة تبعاً لصِ
ذلك  مـن  اإلسالميَّـة  ـة  األُمَّ صيبـةُ  مُ
رابَة فـي ذلك؛ إذا  عظيمةً جدا، وال غَ
طٌ فـي كثـري مـن  ْ نا أنَّ الطَّهارة رشَ لِمْ عَ
لَّ  كُ لَّ -يعني  الكُ أنَّ  علـى  العِبادات، 

املُصيبَة،  هذه  فـي  واقعون  املسلمني- 
. نْعاً نونَ صُ سِ م حيُ وهم يظنُّون أهنَّ

فهل لألستاذ -حفظه اهللا لإلسالم- 
فيه  ينا  دِ وهيَ املوضوع،  هذا  خيوضَ  أنْ 
بَتْنا  يبنيَ ثَ صِ إىل سواء السبيل؛ فإنْ كنَّا مُ
علـى ما نحن عليه، وإالَّ أعلنتم ذلك 
، واهللا هيدي من يشاء إلـى  اخلطأ العامَّ

. واهللا حيفظكم لنا. رصاطٍ مستقيمٍ
 ، طاهرةٌ طَار  األعْ هذه  إنَّ  اجلواب: 
ةِ الطِّيبَ  طْرَ لَ دِينُ الفِ ْعَ ومعاذَ اهللا أنْ جيَ
فـي  بالتفصيل  ذلك  يَّنَّا  بَ وقد   ، ةً ارَ ذَ قَ
انتقد  وقد  املنار)،  من  الرابع  (املجلَّد 
تَنيْ  بْذَ نَ يف  عليه  نا  دْ دَ فرَ  ، جاهـلٌ ذلك 
عىل  دُّ  والرَّ  . حولِ الكُ (طَهارةُ  عنواهنام 
(يف  لُّه  كُ ذلك  فلرياجع   .( فُضولٍ ذي 

ص ٥٠٠ و٨٢١ و ٨٦٦).
د رشيد رضا (١٢٧/١- ١٢٨)] [فتاو حممَّ

  

التطيُّب ) ٩٨٣ مُ  كْ حُ [ما  السؤال: 
لونيا؟] بالكُ
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إِذا  لونيـا؛  بالكُ التطيَّـبُ  اجلواب: 
فمشهورٌ  عليها  السبريتو  إِدْخالُ  ثبتَ 
أَيضاُ  ومشهورٌ  ر،  ـمْ خَ وأنَّه  ه،  كارُ إِسْ
لونيا. فإِذا كان  ارُ بعض أَنواع الكُ كَ إِسْ
ما تسأل عنه من الكلونيا هي املشهورة 
ِـلُّ التطيُّب هبـا،  كار، فإِنَّـه ال حيَ سْ باإلِ
لها فـي  ـمْ وال بيعها ورشاؤها، وال حَ

الة؛ لنجاستها. الصَّ
د بن إبراهيم   [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(٩٣/٢)

  

اجلـمهـور ) ٩٨٤ اعـتـاد  السؤال: 
حـول؛  التعـطُّـر بالـروائـح ذوات الكُ
كالكولونيـا، وروائح الشـرباويـشـي، 
ا وغريها.  بَنيْ من أوروبَّ تلَ وغريمها املُجْ
 والتقو ع  رْ الوَ أهل  من  جـامعةٌ  وقال 
السربتـو  مـن  الِطهـا  خيُ ملـا  بنجاستها؛ 
ر. وقال آخرون: السربتو  مْ كِر كاخلَ املُسْ
غيِّبَ  يُ بكثرةٍ  ذَ  أُخِ وإذا   ، رٌ طاهِ املعدن 
إىل   َّأد وربَّام  إسكار،  غري  من  قْل  العَ

ـم  كْ حُ ـه  كمُ فـحُ املـوت؛  أو  املـرض 
واحلشيش  كالبَنْج  األخر؛  يِّـبَات  املُغَ
ران التـي قـال العُلامء بطهارهتا  كَ والسَّ

الة. لِها يف الصَّ ـمْ وجواز حَ
؛ فباختالطه  سٌ ض أنَّه نَجِ وعلـى فَرْ
إلـى  فسـادٍ  من  ل  يتحوَّ الروايح  بتلك 
ـك  َسَّ ـر املُحـلَّـل. ومتَ ـمْ ؛ كاخلَ صـالحٍ

لون برأهيم، فنرجو اإلفادة. األَوَّ
ـرٌ  أَمْ ذاتـه  فـي  التطـيُّب  اجلواب: 
الرسول  إليه  دعا   ، ومُستحبٌّ سـنٌ  حَ
فـي  وخصوصـاً  ملسو هيلع هللا ىلص  ـد  حممَّ الكريم 
نُّ التطيُّب عند  حضور اجلامعات، ويُسَ

الذهاب إىل صالة اجلمعة والعيدين.
ك  باملِسْ املايض  فـي  كان  والتطيُّب 
اآلن  فُ  فَّ ختُ وهـي  الطيِّبـة،  والزيوت 
حول، وال شكَّ أنَّ  ؛ كالكُ ببعض املوادِّ
رامٌ قَطْعـاً،  اب حَ حـول للرشَّ ذَ الكُ أَخْ
ولكن استعامله يف حتليل الزيوت الطيِّبة 
نصٌّ  يرد  مل  ألنَّه  بأس،  من  به  نجد  ال 
مات يف  رصيحٌ بنجاسته، وبعض املُحرَّ
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 ِّ امر اإلنْيسِ ؛ كاحلِ دُّ طاهرةً عَ املأكوالت تُ
م من غري  رِّ ِـلُّ لنا أن نُحَ وغريه، وال حيَ

ة فيه. بْهَ ل عىل نصٍّ ال شُ ـمْ نصٍّ أو حَ
د أبو زهرة (ص٧٥٣)] [فتاو الشيخ حممَّ

  
السؤال: هل جيـوزُ استعاملُ ) ٩٨٥

يـا  ولونْ بالكُ ة  املُسامَّ ـة  العِطْريَّ ح  وائـِ الرَّ
حول؟ ة الكُ لَة عىل مادَّ تَمِ املُشْ

اجلواب: استعامل الروائح العِطْريَّة 
ة  مادَّ علـى  املشتملة  ولونْيا  بالكُ ة  املُسامَّ
حول ال جيوز؛ ألنَّه ثبت لدينا بقول  الكُ
ة؛  كِرَ سْ ا مُ ة مـن األطبَّاء أهنَّ َ ربْ أهـل اخلِ
ة السبريتـو املعروفة،  ملـا فيهـا من مادَّ
جـال  الرِّ علـى  استعامهلا  مُ  رُ حيَ وبذلك 

والنِّساء.
ا وأمَّ هبا،  ينتقض  فـال  الوضوء  ا  أمَّ
تها نظر؛ ألنَّ اجلمهور الة ففي صحَّ الصَّ

من  أنَّ  ويرون  كِر،  املُسْ نجاسة  يرون 
بِّساً بالنجاسـة ذاكـراً عامـداً  تلَ صىلَّ مُ
أهـل  بعض  وذهب  صالتـه،  تصحَّ  مل 

كِر، وبذلك نْجيس املُسْ لْم إىل عدم تَ العِ
أو  ثيابه  يف  وهي  صلّـَى  من  أنَّ  لَم  عْ يُ
ها،  مَ كْ بعض بدنـه ناسياً أو جاهـالً حُ
أو معتقداً طهارهتا، فصالته صحيحة، 
ن  البَدَ أصـاب  مـا  ـل  سْ غَ واألحـوط 
ب منها، خروجـاً مـن خـالف  والثَّـوْ
دَ من الكولونيا نوعٌ ال  جِ لامء، فإن وُ العُ
م  كْ (احلُ ألنَّ  استعامله؛  م  ْرُ حيَ مل  كِر  يُسْ
). واهللا  ماً دَ تِه وجوداً وعَ لَّ يـدور مـع عِ

ويل التوفيق.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (٣٩٦/٦)]

  
ما ) ٩٨٦ الشيـخ  فضيلـة  السؤال: 

ـمُ استعمـال الطِّيب (الكولـونيا)  كْ حُ
حول؟ الذي حيتوي عىل الكُ

اجلواب: األَطْياب التي يقال إنَّ فيها
أن  دَّ  بُ ال  حوالً،  كُ فيها  إنَّ  أو  كولونيا، 
بَة  ل فيها؛ فنقـول: إذا كانت النَّسْ نُفَصِّ
 ، ـا ال تضـرُّ حـول قليلـةً فإهنَّ مـن الكُ
يكون  أن  بدون  اإلنسان  وليستعملها 
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بَة  ؛ مثـل أن تكـون النِّسْ لَقٌ ه قَ سِ فـي نَفْ
ال  فهذا   ،(% ١) أو   (% ٢) أو   (% ٥)

يؤثِّر.
بحيث  كبريةً  بَة  النِّسْ كانت  إذا  ا  وأمَّ
ىل أالَّ يستعملها اإلنسان  تؤثِّر، فإنَّ األَوْ
وما  اجلـروح  تعقيم  مثـل  حلاجة؛  إالَّ 
لـى  ـا لغري حاجةٍ فاألَوْ أشبه ذلك، أمَّ
؛  رامٌ أالَّ يستعملهـا. وال نقـول: إنَّه حَ
بَة الكبرية أعلـى  وذلك ألنَّ هذه النِّسْ
ال  كِر  واملُسْ كِر،  سْ مُ ا  إهنِّ فيها  نقول  ما 
رامٌ بالنصِّ واإلمجاع،  بَه حَ ْ شكَّ أنَّ رشُ
الرشب  غري  فـي  االستعامل  هل  لكن 
أالَّ  واالحتياط  نَظَر،  حملُّ  هذا  ؟  حاللٌ
: إنَّـه حمـلُّ نَظَـر؛  ل، وإنَّام قُلتُ يُستعمَ

ألنَّ اهللا تعالـى قـال: ﴿جف حف خف 
خك  حك  جك  مق  حق  مف 
خل  حل  جل  مك  لك 
جم  يل  ىل  مل   خل  هل  مل 
يم  ىم  مم  خم  حم 
ىن  من  خن  حن  جن  
جي﴾  يه  ىه  جهمه  ين 

[املائدة: ٩٠–٩١]، فإذا نظرنا إىل عموم 
بالعمـوم  أخذنـا  ﴿حل﴾  قولـه: 
لِّ حال،  ْتنبُ عىل كُ ر جيُ وقلنا: إنَّ اخلَمْ
غـري  أو  دهانـاً  أو  رشابـاً  كان  سـواءً 

﴿خل  لَّـة:  العِ إلـى  نظرنا  وإذا  ذلك، 
خم  حم  جم  يل  ىل  مل  
حن  جن   يم  ىم  مم 
يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن 
هو  إنَّام  ظور  املَحْ أنَّ  تبنيَّ  جي﴾ 
يؤدِّي  ال  به  االدِّهان  د  جمرَّ ألنَّ  به؛  ْ رشُ

إىل هذا.
فاخلالصة اآلن أن نقول: إذا كانت

حـول أو الكالونيـا فـي هذا  نسبـة الكُ
وال  بـه  بـأس  ال  فإنَّـه  قليلـةً  الطِّيب 
كانت  وإن  فيه،  لَقَ  قَ وال  فيه  إشكال 
نُّبه إالَّ مـن حاجـة،  لـى جتَ كبريةً فاألَوْ
إلـى  اإلنسان  حيتاج  أن  مثل  واحلاجة 

ح أو ما أشبه ذلك. رْ تعقيم جُ
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٦٠)]
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ـمُ استعاملِ ) ٩٨٧ كْ السؤال: مـا حُ
حول  الكُ من  بةٌ  نِسْ فيها  التي  العُطـور 

(السربتو)؟ 
قليلة،  تُعترب  بَة  النِّسْ اجلواب: هذه 
ن، أو  عِلَت معه لتحفظـه عـن التعفُّ جُ
ث  والتلـوُّ نَس  الدَّ عـن  الثيـاب  حتفظ 
مانـع  ال  ه  أنـَّ  فـأر العطـور،  هبـذه 
من  حـول  الكُ كان  ولو  استعامله،  من 
بـه، وال  ْ كِرات، فإنَّـه ال يقصد رشُ املُسْ
ة يف تناوله، فليس مرشوباً كاخلُمور،  لذَّ
ولو حصل به ملتعاطيه ختدير، أو إزالة 

شعور، واهللا أعلم. 
[اللؤلؤ املكني من فتاو الشيخ ابن جربين 
(٤٤٩) - (املوقع)]

  
يـا ) ٩٨٨ صـحيـح  هـل  السؤال: 

هبـا  التي  العُطـور  أنَّ  الشيـخ  فضيلـة 
ا ال جتوزُ  مة استعامهلا؟ وأهنَّ رَّ كُحول حمُ
أو  الثوب  فـي  كانت  إذا  هبا  الة  الصَّ
ر؛ هل  مْ اجح يف اخلَ ن؟ وما هو الرَّ البَدَ

؟ ةٌ سَ ةٌ أم نَجِ رَ هي طاهِ

م  رُ ة حيَ كِرَ طور املُسْ اجلواب: نعم، العُ
الة يف الثوب  استعامهلا، وال جتوزُ الصَّ
ل ما  سَ غْ الذي أصابه يشءٌ منها حتَّى يُ
وكذا  النَّجاسات،  كسائر  منها؛  أصابه 
ا  ل ما أصابه منها؛ ألهنَّ سْ ن جيبُ غَ البَدَ
لُّ  (كُ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  ؛  رٌ ـمْ خَ ا  ألهنَّ ؛  ةٌ سَ نَجِ

.( امٌ رَ رٍ حَ ـمْ لُّ خَ كُ ، وَ رٌ ـمْ كِرٍ خَ سْ مُ
لقوله  ة؛  سَ نَجِ ر  اخلَمْ أنَّ  اجح  والرَّ

مفحق  خف  حف  ﴿جف  تعاىل: 
لك  خك  حك  جك  مق 
مك جل حل ﴾ [املـائـدة: ٩٠]،  
جـسُ  ، والرِّ جـسٌ ـر رِ فأخـرب أنَّ اخلَمْ
وهذا  باجتنابه،  رَ  وأَمَ س،  النَّجِ معناه 

يدلُّ عىل نجاسته. واهللا أعلم.
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح الفوزان 
(٥٤١-٥٤٢) - (املوقع)] 

  

َباَعِة  َواِئِل الُكُحوِليَِّة ِفي الطِّ اْسِتْعَماُل السَّ
َواُملْخَتَبَراِت الِعْلِميَِّة

استعمـال ) ٩٨٩ ـمُ  ـكْ حُ السؤال: 
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حولية ألغراض الطباعة  السـوائل الكُ
والـرسـوم واخلـرائـط واملـخـتـربات 

يَّة ... إلخ؟ لْمِ العِ
ة  مـادَّ أنَّ  املعـلـوم  مـن  اجلواب: 
اخلشب  من  غالباً  رجُ  تخْ تُسْ حول  الكُ
دا  جِ ثُر  كْ ويَ يافِه،  وأَلْ ب  صَ القَ وجذور 
كالربتقـال  ضيَّـات؛  مْ احلِ قُشـور  فـي 
، وهي عبارة  شاهدٌ واللَّيمون، كام هو مُ
رسيع  لالحـرتاق،  قابـل  سائـل  عـن 
لكان  داً  رَ فْ مُ ل  مِ استُعْ لو  وهو  ر،  التبخُّ
قاتالً أو ضارا أو مسبِّباً للعاهات، لكنَّه 
عَل ذلك  عيَّنة جَ بَةٍ مُ لِطَ بغريه بنِسْ إذا خُ
ها  سُ نَفْ حـول  فالكُ كِـراً،  سْ مُ لوط  املَخْ
هبا،  ر  كْ والسُّ ب  ْ للرشُّ تعملُ  تُسْ ليست 
ر  كْ السُّ ل  صُ فيَحْ بغريها  جُ  زَ متُ ولكنَّها 
فهو  كِراً  سْ مُ كان  وما  املخلوط.  بذلك 
وإجـامع  نَّة  والسُّ بالكتاب  مٌ  رَّ حمُ رٌ  ـمْ خَ
نيْ  سُ العَ املسلمني، لكن هـل هـو نَجِ
ـسٍ  بنَجِ ليـس  أو  ة؟  رَ ـذِ والعَ ل  كالبَـوْ
موضعُ  هذا  نويَّة؟  عْ مَ ونجاستُه  نيْ  العَ

لامء، واتَّفق جـمهورهم  خالفٍ بني العُ
. والصواب عندي  نيْ سُ العَ عىل أنَّه نَجِ
نجاستُـه  بـل   ، نيْ العَ بنجس  ليس  أنَّه 

ة؛ وذلك لآليت: نويَّ عْ مَ
نجاسته،  علـى  دليل  ال  ألنَّه   : الً أوَّ
فهو  نجاسته  علـى  دليلٌ  يكن  مل  وإذا 
األشيـاء  فـي  (األصـل  ألنَّ  طاهـر؛ 
يكـون  م  ـرَّ حمُ لُّ  كُ و(ليس  الطهـارة)، 
 ، ـسٍ مٌ ليـس بنَجِ ـرَّ مُّ حمُ )، والسُّ ساً نَجِ

ـا قولـه تعالـى: ﴿جف حف خف  وأمَّ
خك  حك  جك  مق  حق  مف 
خل  حل  جل  مك  لك 
جم  يل  ىل  مل   خل  هل  مل 
يم  ىم  مم  خم  حم 
ىن  من  خن  حن  جن  
 ﴾ جي  يه  ىه  جهمه  ين 

[املائدة: ٩٠-٩١].
ب  ْ قلنا: إنَّ استعامهلا فـي غري الرشُّ

لك  ﴿خك  هذه  انطباق  لعدم  ؛  جائزٌ
ـر  املَـيْـسِ أنَّ  فـكـمـا  جل﴾؛  مك 
ة  سَ نَجِ ليسـت  الم  واألَزْ واألنْصـاب 
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ر. ات، فكذلك اخلَمْ نيْ والذَّ العَ
حتريمهـا  نـزل  ملَّا  ر  اخلَمْ أنَّ   : ثانياً
أُريقَت فـي أسواق املدينة، ولو كانت 
ق  طُرُ يف  إراقتها  مَت  حلَرُ نيْ  العَ ة  سَ نَجِ
تلك  فـي  ل  البَوْ إراقةُ  م  ْرُ حيَ كام  الناس 

األسواق.
لـم  مت،  رِّ حُ ملَّـا  ـر  اخلَمْ أنَّ   : ثالثاً
ل األواين منها،  سْ يأمرهم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بغَ
حلوم  من  األوانـي  ل  سْ بغَ أمرهم  كام 
ولـو  مـت،  رِّ حُ حني  األهليَّـة  ـر  احلُمُ
ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  ألمرهم  نيْ  العَ ة  سَ نَجِ كانت 

ل أوانيهم منها. سْ بغَ
ة  سَ نَجِ ليست  ر  اخلَمْ أنَّ  تبنيَّ  وإذا 
أصابته  ما  ل  سْ غَ جيب  ال  فإنَّه   ، نيْ العَ
وال  وغريهـا،  واألوانـي  الثيـاب  من 
م استعامهلا  رُ م استعامهلا يف غري ما حَ رُ حيَ
ب ونحوه ممَّا يؤدِّي إىل  ْ فيه، وهو الرشُّ
م يف  املفاسد التي جعلها اهللا مناط احلُكْ

التحريم.
يقول:  تعالـى  اهللا  أليس  قيل:  فإن 
﴿حل﴾، وهذا يقتيض اجتنابه عىل 

أيِّ حال؟
األمر  علَّل  تعاىل  اهللا  أنَّ  فاجلواب: 

باالجتناب بقوله: ﴿خل مل  ىل 
يل جم حم خم﴾ إىل آخر اآلية، 
ل  تُعمِ ل فيام إذا اسْ صُ لَّة ال حتَ وهذه العِ
هلذه  كان  فإذا  ونحوه،  ب  ْ الرشُّ غري  يف 
حول منافع خالية من هذه املفاسد  الكُ
لألمـر  ـةً  لَّ عِ تعالـى  اهللا  هـا  رَ كَ ذَ التي 
نمنع  أن  نا  حقِّ من  ليس  فإنَّه  باجتنابه، 
ا من  الناس منها. وغايـة ما نقول: إهنَّ
ة، وجانب التحريم فيها  تَبِهَ األمور املُشْ
زال  إليها  احلاجة  دعت  فإذا  ضعيف، 
ذلك التحريم. وعلـى هذا؛ فاستعامل 
حول فيام ذكرتم مـن األغراض ال  الكُ
بأس به إن شاء اهللا تعاىل؛ ألنَّ اهللا تعاىل 
ر  لَقَ لنا ما فـي األرض مجيعاً، وسخَّ خَ
لنا ما فـي الساموات وما فـي األرض 
شيئاً  ر  جَّ نتحَ أن  لنا  وليس  منه.  مجيعاً 
مـن  بدليـل  إالَّ  منـه  اهللا  عباد  ونمنع 

نَّة نبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص. كتاب اهللا تعاىل أو سُ
مَت  رِّ ر حني حُ فإن قيل: أليست اخلَمْ
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يقت؟ أُرِ
رسعة  يف  مبالغةً  وذلك  بىل؛  قلنا: 
ثمَّ  هبا،  النفوس  تعلُّق  وقطع  االمتثال 
ذلك  يف  منفعةً  هلا  أنَّ  لنا  يظهر  ال  إنَّه 

تبقى هلا. واهللا أعلم. الوقت تُسْ
[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
[(٢٥٤/١١- ٢٥٦)

  
َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسَالِميِّ ِفي اِهلْنِد

ِبَشْأِن الُكُحوِل
رت الندوة الرابعة عرشة) ٩٩٠ قرَّ

هبذا اخلصوص ما ييل:
ـة  كـيميـاويَّ ة  مـادَّ حـول  الكُ  : الً أوَّ
ة  مــادَّ ومـن  ـر  ـكَّ السُّ مـن  ـع  تُـصـنـَ
«الكاربوهـايدريت» املستخرجـة مـن 
وهلا أنواع  الغذائيَّة،  واحلبوب  الفواكه 
فقـط  منهـا  واحدٌ  نـوعٌ  يكـون  ة،  دَّ عِ

. كِراً سْ مُ
ل  مَ : هناك أدوية وعقاقري تُستعَ ثانياً
تتغـريَّ  ال  التـي  حـول  الكُ ة  مـادَّ فيهـا 
إالَّ  واء..  بالدَّ ها  جِ زْ بمَ حتَّى  طبيعتها 

تـه الرشيعة اإلسالميَّة  أنَّه عمالً بام أقرَّ
من إباحة للمحظورات فـي حـاالت 
جيوز  فإنَّـه  املرض،  كحالـة  استثنائيَّة؛ 
-عند االضطرار- تناول العقاقري التي 

ة كحوليَّة. ن مادَّ تتضمَّ
ة يف  مَ حوليَّة املُستخدَ ة الكُ : املادَّ ثالثاً
اخلُرباء-  يقول  تكون -كام  ال  طور  العُ
ا ليست من املوادِّ  . وعليه؛ فإهنَّ كِرةً سْ مُ

ة وغري الطاهرة.  سَ النَّجِ
[فتاو فقهية معارصة (ص١٨١)] 
[جمموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن 
جممع الفقه االسالمي باهلند (رقم ٦١) 
[(١٤/٤)

* وانظر: فتو رقم (١٠٣٦)
  

َمِة َوالنَِّجَسِة  َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن املََوادِّ اُملَحرَّ
َواِء ِفي الِغَذاِء َوالدَّ

جيب عىل كلِّ مسلم االلتزام) ٩٩١
ة  بأحكام الرشيعة اإلسالميَّة، وبخاصَّ
قٌ  قِّ حمُ وذلك  والدواء،  الغذاء  جمال  يف 
وإنَّ  ه،  بِه وعِالجِ َ ومَرشْ ه  مِ طْعَ لطِيبِ مَ
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سبيل  وتيسري  بعباده،  اهللا  رحـمة  من 
ه: مراعاة حال الرضورة،  عِ ْ االتِّباع لرشَ
رشعيَّـة  مبـادئ  إلـى  ة  العامَّ واحلاجة 
تُبيح  ورات  (الرضَّ أنَّ  منهـا:  رة،  ـرَّ قَ مُ
ل منزلة  نَزَّ ظورات)، وأنَّ (احلاجة تُ املَحْ
وأنَّ  تَعيِّنـة)،  مُ دامـت  مـا  ـرورة  الضَّ
لـم  ما  اإلباحة  األشياء  فـي  (األصلَ 
أنَّ  كام  ة)،  مَ رْ احلُ عىل  معتربٌ  دليلٌ  يقم 
ما  الطهارة  لِّها  كُ األشياء  يف  (األصلَ 
وال  النجاسة).  عىل  معتربٌ  دليلٌ  يقم  مل 
امً  كْ بِه حُ ْ يُعترب حتريم أَكْل اليشء أو رشُ

. عاً ْ بنجاسته رشَ
عاً؛ ْ ةٍ رشَ سَ حول غري نَجِ ة الكُ - مادَّ

أنَّ  مـن  تقريـره  سبق  مـا  علـى  بنـاءً 
(األصل فـي األشياء الطهارة)، سواء 
باملاء؛  فاً  فَّ خمُ أم  فاً  ْ رصِ حول  الكُ كان 
ـر  اخلَمْ نجاسـة  بأنَّ  للقـول  ترجيحاً 
يَّة؛  سِّ كِـرات معنويَّة غري حِ وسائر املُسْ

ساً من عمل الشيطان. جْ العتبارها رِ
وعليه؛ فال حرج رشعاً من استخدام 
ـلْـد  للجِ ـر  طهِّ كمُ طبِّـيـا  ـحـول  الكُ

واجلروح واألدوات وقاتل للجراثيم، 
(ماء  ـة  العطريَّ الروائـح  استعامل  أو 
حـول  الكُ يُستخدم  التي  ولونيـا)  الكُ
يب للموادِّ العطريَّة الطيَّارة،  ذِ فيها كمُ
يدخـل  التي  الكريامت  استخـدام  أو 
حول فيها. وال ينطبـق ذلك علـى  الكُ

ر؛ حلُرمة االنتفاع به. اخلَمْ
يف  ل  مَ يُستعْ التي  الغذائيَّة  املوادُّ   - 
حول  الكُ مـن  ضئيلـة  نسبـة  تصنيعها 
إلذابة بعض املوادِّ التي ال تذوب باملاء 
نات وحافظات وما إىل ذلك،  لوِّ من مُ
ر  ولِتَبَخُّ  ،البَلْو موم  لعُ تناوهلا  جيوزُ 
حـول املضاف أثناء تصنيـع  معظم الكُ

الغذاء.
[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالميَّة 
للعلوم الطبيَّة بالكويت]

 ،١٠٤٢) رقم   فتو وانظر:   *
(١٠٣٧
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رابعًا: اخلمرية:
َخِمَريُة الِبَريِة اَخلاِلَيُة ِمَن اُملْسِكراِت

دَ إلينا منتجاتٌ ) ٩٩٢ رَ السؤال: قد وَ
وجود  عن  بياناً  بطاقتُها  حتمل  غذائيَّةٌ 
ناهتا، وكجزءٍ  ن مكوِّ مْ ةِ ضِ ةِ البِريَ ـمريَ خَ
رة  مِّ تخَ مُ دُونات  (خليط  تسميتها  من 
مـرية  اخلَ بأنَّ  لْمـاً  عِ ة).  ريَ البـِ مرية  بخَ
وحٌ هبا، واملُنْتجُ خـالٍ  سمُ ة مَ مَ دَ املُستَخْ

حول. من الكُ
بأرسع  وموافاتنا  االطِّالع  جاء  الرَّ
جـواز  حـول  نَـه  وْ رَ تَ بـام  ممكنٍ  وقتٍ 
إنِّ  حيث  (البـرية)؛  كلمـة  استخـدام 
التسمية املنصوص عليها يف املواصفات 
بْز).  ـمرية اخلُ القياسيَّة املعتمدة هي (خَ

مع خالص التحيَّة،،،
هذا  تناول  رشعاً  م  رُ حيَ ال  اجلواب: 
املوادِّ  من  ه  لُوُّ خُ بَتَ  ثَ قد  دام  ما  املُنتَج 
(برية)  كلمة  حذف  وينبغي  ة،  كِرَ املُسْ
ريعة. واهللا أعلم.      من البطاقة؛ سداً للذَّ

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
[(٦٠/١٠)

  

اَخلِمَريُة اُملْسَتْوَرَدُة

يف ) ٩٩٣ ع  ْ الرشَّ مُ  كْ حُ ما  السؤال: 
والتـي  فرنسـا  مـن  دةِ  تَورَ املُسْ ةِ  مريَ اخلَ
لَصٌ من  ستَخْ ن (E491) مُ وِّ حتمل املُكَ

حلم اخلنزير؟
الة  اجلواب: بسم اهللا واحلمد هللا والصَّ

الم عىل رسول وبعد؛ والسَّ
بلدنـا  يستورده  فيام  األصـل  فإنَّ 
؛  ـلُّ احلِ الغذائيَّـة  املـوادِّ  مـن  اجلزائـر 
واطن  للمُ وينبغي  للمراقبة،  خلضوعه 

أن يطمئنَّ لذلك.
الفـقـه  فـي  ر  املقـرَّ من  وإنَّ  هـذا، 
إذا  ـة  ـسَ النَّجِ ة  املـادَّ أنَّ  اإلسـالمـيِّ 
موادَّ  بإضافة  أو  بالتصنيـع  استحالـت 
ها يتغريَّ بتَغريُّ  مَ كْ تُغريِّ من حاهلا، فإنَّ حُ
املَعْلول  مـع  تـدور  (فالعِلَّة  صافها،  أَوْ

.( وجوداً وعدماً
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[جلنة الفتو (موقع دار اإلفتاء اجلزائرية)]  

* وانظر: فتو رقم (٢٤٥) 
  

يَسِة أو الِبَريِة اُخلْبُز املَْعُجوُن ِبَخِمَريِة اَملرِّ

بْزِ الذي) ٩٩٤ كمُ اخلُ السؤال: ما حُ
ة (وهي مرشوبٌ  يسَ ة املَرِّ مريَ  يُصنَعُ بخَ
وهـو  األَذرةِ،  مـن  ـل  يُعمَ ـودانـيٌّ  سُ

)؟ كِرٌ سْ مُ
ة  مريَ بخَ املَعْجون  بْز  اخلُ كمُ  حُ وما 
دُ من  رِ ينار)، وهي تَ ة الدِّ يشَ شِ ة (حَ البِريَ
فهـي  ساعة   ٤٢ نُقِعَت  وإذا  اخلارج، 

ة؟ كالبِريَ
عن  يف (التتارخانيَّة)  قال  اجلواب: 
فَ [عن  ـه: «أبو يوسُ (املحيط) ما نصُّ
من  يا]  رِّ [مُ ذَ  اختَّ لٍ  جُ رَ يف]  حنيفةَ  أيب 
صار  إذا  قال:   ، رٍ ـمْ وخَ لْحٍ  ومِ كٍ  مَ سَ
جاء  الذي  باألثر  به،  بأس  فال   [ رياً [مُ
فَ رمحه اهللا  رداء. وأبو يوسُ عن أيب الدَّ
يقول كذلك إالَّ يف خصلةٍ واحدةٍ، أنَّ 
ر  واخلَمْ الغالب،  هو  كان  إذا  كَ  مَ السَّ

، وأراد أنْ يتناول شيئاً، [ليس له  قليلٌ
ر،  نَ باخلَمْ جِ ذلك]، وهو كاخلُبْزِ إذا عُ
لت]  [وحتوَّ غالباً،  ر  اخلَمْ كان  و[إن] 
ي] فال بأس  بْعِها إىل [املُرِّ رُ عن طَ اخلَمْ

بذلك». 
ف  يوسُ وأبو  حنيفة  أبو  نصَّ  وقد 
من  ة  املأخوذَ ة  كِرَ املُسْ األرشبة  أنَّ  عىل 
بيب أو البَلَح  غري عصري العِنَب أو الزَّ
مةً  رَّ -، وإنْ كانت حمُ اً ْراً كان أو بُرسْ -متَ
مها وعند  ها، لكنَّها طاهرةٌ عندَ كارِ إلسْ
ة. ومتى صـارت  ام من األئمَّ هُ قَ من وافَ
فهـي  اخلُبْـز،  فـي  ـةً  لَكَ ستَهْ مُ ةُ  اخلمريَ
بَنَة التي  ِ فـي املَصْ لَكَ ة املُستَهْ كالنَّجاسَ

ابون. ذ منها الصَّ تَّخَ يُ
نُ  علَم أنَّ اخلُبْز الذي يُعجَ من هذا يُ
سودانـيٌّ  رشابٌ  هـي  التـي  ـة  يسَ باملَرِّ
يف  ح  موضَّ هو  -كام  األذرة  من  ذ  تَّخَ يُ
السؤال-: إذا كان الطَّعامُ هو الغالبُ 
ة  يسَ ه، وكذلك إذا كانت املَرِّ جازَ تناولُ
فـي  تْ  استُهلِكَ ولكنَّها  بَـة،  الغالـِ هي 
رَ هلا؛ فاخلُبْز جيوز  ، وصارت ال أَثَ اخلُبْزِ
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لُه. أَكْ
ة  البِريَ ة  ـمريَ خَ يف  يقال  ذلك  ومثلُ 
كانت  إنْ  ينـار؛  الدِّ ـة  شيشَ بحَ ة  املُسامَّ
إذا  ة  كاخلَمريَ فهـي  باخلُبْز،  لِطَت  خُ
ذ  تَّخَ تُ كانت  إذا  ـا  وأمَّ بـه،  لِطَـت  خُ
فقليلُه  كِراً،  سْ مُ ه  ثريُ كَ كان  فإنْ  اباً؛  رشَ

تَى به. رامٌ عىل القول املُفْ ه حَ ثريُ وكَ
فـي  رةِ  املُقرَّ دِ  القواعِ من  أنَّ  علـى 
فله  له)؛  مذهب  ال  يَّ  أنَّ (العامِّ الفقه: 
أنْ يأخذَ بأيِّ مذهبٍ كان من مذاهب 
الناس  عند  املشهورة  األربعة  ة  األئمَّ
جمتهدٍ  مذهبَ  لُه  فِعْ وافَقَ  ومن  اآلن، 
من هؤالء املجتهدين، كان ذلك كافياً 

يف جوازه. واهللا أعلم. 
[فتاو الشيخ بخيت املطيعي 
[(٦٤٤/٢- ٦٤٥)

  

اْسِتْعَماُل َخِمَريِة الِبَريِة ِفي َتْخِمِري الَعِجِني

عـدد ) ٩٩٥ فـي  أفتيـتَ  السؤال: 
ة  البِريَ أنَّ  ١٣٨٥هـ  سنة  األُوىلَ   مجاد

التي  ة  البِريَ ةِ  ريَ مخَ فـي  أْي  الرَّ فام  ؛  رامٌ حَ
مريِ العَجني؟ ْ ل يف ختَ تَعْمَ تُسْ

أعلم-  ة -فيام  البِريَ ريةُ  مخَ اجلواب: 
ولكن   ، كِرُ تُسْ وال  كارِ  لإلسْ تَّخذُ  تُ ال 
فيها   نر فال  العَجني،  لتخمري  تَّخذُ  تُ
أن  ـرون  َمِّ خيُ للذيـن  وخـريٌ   ، ريـامً ْ حتَ
عْل  بفِ الطبيعيَّة  العوامل  عىل  يعتمدوا 
  ـرَ القُ نِسـاءُ  عـل  فْ يَ كمـا  ـن،  مَ الزَّ
ا  مَ عْ  (دَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيِّ  ولقول  لالحتياط، 

.( يبُكُ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ يَ
د أبو زهرة (ص٦٨٤)] [فتاو الشيخ حممَّ

* وانظر: فتو رقم (٢٤٦)
  

ِقيِق َوْضُع اَخلِمَرية ِفي الدَّ

ة ) ٩٩٦ مـريَ ـمُ اخلَ كْ السؤال: مـا حُ
دَ عىل  قيق لتُساعِ عوهنا يف الدَّ التـي يَضَ
ه؟ فبعضُ الناس  بْخِ هيلِ طَ ختمريه وتَسْ
رةٌ وال جيوزُ استعامهلا. ـمْ ا خَ يقول: إهنَّ

اجلواب: أجيبهم علـى هذا بأنَّه ال 
بأس بوضع اخلمرية يف العجني ألجل 
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ؤثِّر فيه شيئاً،  ر؛ ألنَّ هذا ال يُ مَّ أن يتَخَ
ا  أهنَّ أظـنُّ  ال  أيضاً  اخلمرية  هـذه  ثمَّ 
لَها،  وأَكَ تناوهلا  اإلنسان  أنَّ  لو  كِر  تُسْ
وفـي  املطعومات،  مجيع  يف  (واألصل 
جـميـع  وفـي  املرشوبـات،  جـمـيـع 
لُّ حتَّى يقوم دليلٌ علـى  امللبوسات احلِ

﴿جع   تـعـالـى:  اهللا  لقـول  التحريم)؛ 
مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 
لك  خك  حك  جك   مق  حق 
هل﴾  مل  خل  حل  مكجل 
ـع  ضْ وَ مـن  بـأس  فـال   ،[٢٩ [البقرة: 

ر. مَّ اخلمرية يف العَجني ألجل أن يتَخَ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣٤٦/١١)

  
اَخلَماِئُر َواِجليَالِتُني اُملْحَتِوي َعَلى 

َعَناِصَر ِمَن اِخلْنِزيِر

ـمـائـر ) ٩٩٧ اخلَ هـنـاك  السؤال: 
عنـاصـر  فـيـهـا  ـدُ  تُـوجَ ـالتـني  واجلِ
ةٍ  ئيلَ ضَ بٍ  بنِسَ اخلنزيـر  من  ة  لَصَ تَخْ سْ مُ

امئر  اخلَ هذه  استعاملُ  جيوزُ  فهل  جدا؛ 
التني؟ واجلِ

استعامل  لِم  سْ للمُ ِلُّ  حيَ ال  اجلواب: 
التني املأخوذة من اخلنازير  اخلَامئر واجلِ
التني  فـي األغذية، وفـي اخلَامئـر واجلِ
ة مـن النَّباتـات أو احليوانـات  املُـتَّخذَ

نْيةٌ عن ذلك.  عاً غُ ْ اة رشَ كَّ املُذَ
[استفسارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
بواشنطن - جملة املجمع الفقهي الدويل - ع 
٣، ج ٣/ص١٠٨٧ قرار رقم ٣/١١/٢٣]

  

َتَناُوُل ُحُبوِب َخِمَريِة الِبَريِة

تناول ) ٩٩٨ ـكمُ  حُ مـا  السؤال: 
ة؟ ةِ البِريَ ريَ ـمِ بوب خَ حُ

ذ  رٌ يُؤخَ ة فِطْ ة البِريَ ـمريَ اجلواب: خَ
الفاكهة،  من  وغريه  العِنَب  قُشور  من 
أنَّه  أي  اخلُبْز،  جينة  عَ من  ذَ  أُخِ وربَّام 
ال  طبيعيَّـة،  موادَّ  من  ستخلَصةٌ  مُ ةٌ  مادَّ
ة،  بالبِريَ هلا  عالقة  ال  ه  وأنـَّ فيها،  رضر 
ة،  البِريَ صناعة  يف  ل  مَ تُستَعْ قد  ا  أهنَّ إالَّ 
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ة منها. لَصَ تَخْ سْ وليست مُ
فـي  ج  ـرَ حَ فـال  هكذا  كانت  فإذا 
استعامهلا إن شاء اهللا تعاىل، فليس فيها 

نجاسة، وليست ممَّا يُسكِر. 
[من فتاو العرص - قيس آل الشيخ 
(ص١٣١)]

  
* وانظر: فتو رقم (١٠٩١)



خامسًا: اجليالتني:
ُحْكُم اِجليَالِتِني

مـن ) ٩٩٩ كثـريٌ  يـسـألُ  السؤال: 
واملوادَّ  يالتني  اجلِ م  كْ حُ عن  املسلمني 
الكثري  يف  املوجودة  احليوانيَّة  نيَّة  هْ الدُّ
من  نرجو  البالد؟  هلذه  املأكوالت  من 

حرضتكم اجلواب.
طلب  السـؤال  ـن  تَضمَّ اجلواب: 
اجليالتني  خمتلفتني:  مادَّتني  يف  احلكـم 
واملقصـود  احليوانيَّة.  هنيَّة  الدُّ واملـوادُّ 
مـن  ـرج  تُستَخْ قـد  التي  املـوادُّ  هبام 
حيوانات غـري مأكولة اللَّحـم، كاملَيْتَة، 

اة واخلنزير. كَّ واحليوانات غري املُذَ
بروتينيَّـة  غذائيَّـة  ة  مادَّ واجليالتني 
ينِيَّة تدخـل فـي  غنيَّة باحلُمـوض األَمِ
الغـذائـيَّـة؛  الصنـاعـات  مـن  كثـري 
وفـي  األطفال،  وأغذية  نات،  كاملعجَّ
بَـان،  واألَجْ ائـب،  الرَّ بَـن  اللَّ صناعـة 
الصناعة  فـي  تدخل  كام  واملُثلَّجـات، 
الدوائيَّة  ظ  املَحافـِ كصناعة  وائيَّة؛  الدَّ
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ل  مَ (كبسوالت capsules)، وقد تُستَعْ
مويَّة يف معاجلة  امَ الدَّ ة بديلةٍ للبالسْ كامدَّ

يَّة خمتلفة. ضِ رَ حاالت مَ
اء احليواين  رَ ال يوجد اجليالتني أو الغِ
معاجلة  من  ينشأ  إنَّام  الطبيعة؛  يف  را  حُ
اء احليوانـي collahene املوجـود  رَ الغِ
ـلـود احليـوانـات وأحشـائهـا  فـي جُ
ظامهـا. وتطرأ علـى الكـوالجـني  وعِ
من  تُغريِّ  وكيميائيَّة  فيزيائيَّة  الت  حتوُّ
حـينام  كامالً  اً  تَغـريُّ الكيميائيَّـة  ه  بِنْيَتـِ

ل إىل جيالتني. يتحوَّ
مصـدرٍ  مـن  اجليالتني  كان  فإن 
اة  ز والشَّ حيواينٍّ مأكولِ اللَّحم؛ كاملاعِ
، وال حرج  والبقر وما شابه، فهو حاللٌ

واء. من استعامله يف الغذاء والدَّ
تََبهٍ  شْ وإن كان من مصدرٍ حيواينٍّ مُ
ذكى، أو من حيوان  به؛ كأن يكون غري مُ
االستحالـة  فإنَّ  اللَّحم،  مأكول  غري 
-أي  األصـل  عـلـى  طـرأت  الـتـي 
الناتـج  كَّب  املُرَ جتعـلُ  الكوالجـني- 

لُه. -أي اجليالتني- طاهراً جيوز أَكْ

جاء يف (البحر الرائق): من األمور 
 . نيْ التي يكون هبا التطهري انقالبُ العَ

ومىض إىل أن قال: 
ر-؛  اخلَمْ -أي  غريه  يف  كان  وإن 
ة فتصري  لِّحَ كاخلنزير، واملَيْتَة تقع يف املُمَ
ة  رَ ذِ عَ الْ وَ قِني(١)،  ْ الرسِّ وَ ل،  كَ ؤْ يُ لْحاً  مِ
عنـد   [ ـرُ [تَطْهُ ا  ـادً مَ رَ فتصـري  ق  ِ ْرتَ حتَ

د. (البحر الرائق ٢٣٩/١). حممَّ
طاهرٌ  القدير): «العصريُ  ويف (فتح 
 ، فيَطْهـرُ خـال  ويصري  راً  ـمْ خَ فيصـري 
تَتْبِع زوال  نيْ تَسْ فعرفنا أنَّ استحالة العَ
قـول  وعلـى  عليها.  تَّب  املُرَ ف  صْ الوَ
صابـونٍ  بطهارة  احلكم  عوا  فرَّ د  حممَّ
فتـح  (رشح   .« سٍ نَجِ زيتٍ  من  نِعَ  صُ
(احلاشية  وانظر   ،(٢٠٠/١ القدير 

البن عابدين ٣١٥/١ - ٣١٧).
استحال  ما  أنَّ  إىل  املالكيَّة  وذهب 
، وأنَّ ما استحال  إىل صالحٍ فهو طاهرٌ
جني، وهو زبل  ـرْ ف، أصله سِ رَّ عَ ـرقني: مُ (١) السِّ
 . سامداً ى  ويُسمَّ األرض،  به  تدمل  الدواب، 
القاموس   ،(٢٩٣/٩) اللغة  هتذيب  انظر: 

املحيط (ص٢٨٩).
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. سٌ إىل فسادٍ فهو نَجِ
وحاشية  الكبـري  فـي (الرشح  جاء 
بَنُ  لَ ـر:  الطاهِ ـنَ  «مِ عليه):  الدسوقي 
اآلدميِّ ولو كان كافراً؛ الستحالته إىل 
الصالح». (الرشح الكبـري مع حاشية 

الدسوقي ٥٠/١).
تغريَّ  «إذا  آخر:  موضع  يف  جاء  ثمَّ 
بعد  الطعام  من  اخلـارج  يءُ -وهو  القَ
لَّة  ساً، وعِ ة- كان نَجِ دَ استقراره يف املَعِ
مل  فإن  فساد،  إلـى  االستحالة  نجاسته 
». (الرشح الكبري مع  يتغريَّ كان طاهراً

حاشية الدسوقي ٥٧/١).
ة  سَ النَّجِ نيْ  العَ انقالب  فإنَّ  وعليه؛ 
نيْ أخر؛ كأن احرتقت فصارت  اىل عَ
؛ قياساً عىل  رماداً أو دُخاناً فهي طاهرةٌ
لِها، وسواء يف ذلك  ر بتخلُّ طهارة اخلَمْ
عْل فاعل. وعلـى  ها أو بفِ سِ انقلبت بنَفْ
لت إىل  يْنيَّة إذا حتوَّ هذا؛ فإنَّ أيَّة نجاسةٍ عَ
ة،  الِفَ نيْ أخر بخصائص تركيبيَّة خمُ عَ
؛ كانتقال عظام املَيْتَة  ا تُعترب طاهرةً فإهنَّ
قها إىل أعيان جديدة من دُخان  رْ بعد حَ

ج٤٠/١،  املـدارك  (أسهـل   . مـادٍ ورَ
وانظر: القوانني/٣٤).

إليه  ذهب  ما  تيمية  ابن  وافـق  وقد 
هو  «وهذا  فقال:  واألحناف،  املالكيَّة 
الصواب املقطوع به، فإنَّ هذه األعيان 
لفظاً  ال  التحريم،  نصوص  تتناوهلا  مل 
فـي  وال  مة،  ـرَّ حمُ فليست   ، نىً عْ مَ وال 
لتحريمها،  وجه  فال  التحريم،  معنى 
من  ا  فإهنَّ  ، ـلِّ احلِ نصوص  تتناوهلا  بل 
ق عىل  الطيِّبات، وأيضاً يف معنى ما اتُّفِ
لِّه، فالنصُّ والقياس يقتيض حتليلها،  حِ
م أو املَيْتَة أو حلم  وعىل هذا استحالة الدَّ
استحالت  ـةٍ  سَ نَجِ نيْ  عَ لُّ  وكُ اخلنزير، 
». (جمموع الفتاو البن  نيْ ثانيةٍ إىل عَ

تيمية ج٦٨/٢١).
ويقول ابن تيمية فـي موضع آخر: 
أو  م،  -كالدَّ النجاسـة  قَعَـت  وَ «وإذا 
أو  املـاء  فـي  اخلنزير-  حلم  أو  املَيْتَـة، 
مٌ  دَ هناك  بْقَ  يَ لـم  ت،  واستُهلِكَ غريه 
ـر  اخلَمْ أنَّ  كام  أصالً؛  خنزير  حلم  وال 
خال،  وصارت  ها  سِ بنَفْ استحالت  إذا 
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لامء. وهذا عند  كانت طاهرةً باتِّفاق العُ
استحالت  إذا  النجاسة  إنَّ  يقول:  من 
أبـي  مذهب  هـو  كام  ؛  أَقْـوَ تْ  رَ طَهُ
القولني  وأحد  الظاهر،  وأهل  حنيفة 
انقالب  فإنَّ  وأمحد؛  مالك  مذهب  يف 
ذلك،  ونحو  اداً  مَ رَ [وَ لْحاً  مِ النَّجاسة 
أن  بني  ق  فَرْ فال   ، ماءً كانقالهبا  هو 
أو   [ ماءً أو  لْحاً  مِ أو  اداً  مَ رَ يل  تَحِ تَسْ
، ونحو ذلك، واهللا تعاىل قد أباح  هواءً
البن   الفتاو (جمموع  الطيِّبات».  لنا 
(إعالم  وانظر:  ج٥٠٠/٢١)،  تيمية 

املوقِّعني البن القيِّم ج١٢/١).
فـإنَّ  أوردنا؛  مـا  علـى  وبالقياس 
لود  ن باالستحالة من جُ اجليالتني املتكوِّ
احليوانـات أو عظـامهـا أو أحشـائهـا 
لُه واستعاملُه يف الغذاء  ، وجيوز أَكْ طاهرٌ

واء. واهللا تعاىل أعلم... والدَّ
املصدر  احليوانيَّة  نيَّة  هْ الدُّ املوادُّ  ا  أمَّ
لَة فـي املأكوالت املنترشة فـي  املُستعمَ
أو  ـة  بْهَ الشُّ هيـا  رتَ فتَعْ الغربيَّـة،  البالد 
ن  هْ بدُ ختتلط  ما  كثرياً  ا  ألهنَّ ة؛  مَ احلُرْ

البيانـات  أنَّ  املعروف  ومن  اخلنزيـر؛ 
هـذه  علـى  املـوجـودة  واللّصاقـات 
املـوادِّ  مصـدر  ـر  كُ تَـذْ ال  األطعمـة 
ر  كْ بذِ تكتفي  بل  احليوانيَّة،  ة  مَ سِ الدَّ

» فقط. نٍ حيواينٍّ هْ كلمة «دُ
أو  تَهلِكُ  املُسْ يقوم  أن  ـا  فإمَّ ولذا؛ 
سات اإلسالميَّة بسؤال الرشكات  املؤسَّ
هنيَّـة  الدُّ املـوادِّ  مصـدر  عن  الصانعة 
ها أن حتصل علـى  احليوانيَّة، ومن حقِّ
حـامية  لقانون  تبعاً  الصحيح  اجلواب 
ة  املستهلك، أو متتنع عن استعامل املادَّ
هون احليوانيَّة؛  الغذائيَّة املشتملة عىل الدُّ
اخلنزير.  ن  هْ بدُ باختالطها  لالشتباه 

واهللا تعاىل أعلم.   
[موقع املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث]

  

َتَناُوُل اَحلَلِويَّاِت اُملْحَتِوَيِة 
َعَلى ِجيَالِتٍني َبَقِريٍّ

السؤال: مـا مـد رشعيَّـة ) ١٠٠٠
فيها  يـوجـد  التي  احللويَّـات  بعـض 
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من  ةٌ  دَ ستورَ مُ وهـي   ، بقريٌّ جيالتني 
جيوز  هل  والوثنيَّة،  الكتاب  أهل  دول 
واجلمعيَّات  املتاجر  يف  بيعها  أو  تناوهلا 

. التعاونيَّة؟ وجزاكم اهللا خرياً
واملالكيَّـة  احلنفيَّـة  ذهب  اجلواب: 
سَ  نَجِ أنَّ  إىل  أمحد-  عن  رواية  -وهو 
سِ  مادُ النَّجِ ر باالستحالة، فرَ طْهُ نيْ يَ العَ
لْحٌ  ساً مِ عتربَ نَجِ ساً، وال يُ ال يكون نَجِ
كان حـامراً أو خنزيراً أو غريمها، وال 
سٌ وقع يف بئرٍ فصار طِيناً، وكذلك  نَجِ
ها أو  سِ ر إذا صارت خال، سواء بنَفْ اخلَمْ
 ، نيْ عْل إنسان أو غريه، النقالب العَ بفِ
النجاسـة  ف  صْ وَ تَّب  رَ الشـرع  وألنَّ 
بانتفائها،  فينتفي  احلقيقة،  تلك  علـى 
ذَ  أَخَ لْحاً  مِ واللحم  ظْم  العَ صار  فإذا 
ظْـم  العَ غـري  املِلْـح  ألنَّ  املِلْح؛  م  كْ حُ
واللَّحم، ونظائر ذلك يف الرشع كثرية؛ 
لَت  حتوَّ فإذا  ة،  سَ نَجِ ا  فإهنَّ ة  لَقَ العَ منها: 
، فإذا  ر، والعصري طاهرٌ ة تَطْهُ غَ إىل املُضْ

س.  نْجُ ْراً يَ ل مخَ حتوَّ

نيْ  العَ استحالة  أنَّ  هذا:  من  فيتبنيَّ 
تَّب عليها؛  ـف املُرَ صْ تَتْبعُ زوال الوَ تَسْ
 ، ستَحيلَةً ة مُ عتربَ مادَّ لذا فإنَّ اجليالتني يُ
جَ  ظْم الذي استُخرِ لْد والعَ فهو غري اجلِ
لُه  ه وأَكْ نْعُ باحُ صُ منهام، وعىل هذا فإنَّه يُ

اؤه. واهللا أعلم.  ه ورشِ يْعُ وبَ
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١٦/٢)]  

  

مادَّة اِجليِلي ِفي اَحلَلِويَّاِت

مـــن ) ١٠٠١ أرجــو  السـؤال: 
موضـوع  عــن  إفادتـي  سمـاحتكم 
(اجلييل)  وهو  فرتةٍ  منذ  بالَنَا  غَل  يَشْ
كنوع  اجلمعيَّات  يف  باع  يُ الذي 
األَكْل،  بعد  ة  املُثلَّجَ احللويَّات  من 
م بكثرةٍ فـي البيوت، فهنـاك  دَ ويُستَخْ
لُه، وآخر يقول:  رامٌ أَكْ من يقول لنا: حَ
؛ لذا نرجو منكم إفادتنا عن هذا  حاللٌ

؟ اللٌ رامٌ أم حَ املوضوع؛ هل هو حَ
نة  املُكوِّ ة  املادَّ كانت  إذا  اجلواب: 
للجييل نباتيَّةً (وهو الغالب كام جاء يف 
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دائرة املعارف الربيطانيَّة املطبوعة سنة 
لِّه. ١٩٦٧م) فإنَّـه ال إشكال يف حِ

أجـزاء  ناتـه  فـي مكوِّ إن كان  ا  وأمَّ
إىل  كامالً  الً  حتوُّ لت  حتوَّ وقد  حيوانيَّة، 
ةٍ أخر، وخرج عن طبيعته األُوىلَ  مادَّ
 ، -وهو ما حيصل يف اجلييل- فإنَّه طاهرٌ
ولو  وغريه،  األَكْل  يف  استعامله  وجيوز 
كانت األجـزاء احليوانيَّـة مـن حيـوان 
؛  كَّ تذكيةً رشعيَّةً ذَ لُه أو لـم يُ ِلُّ أَكْ ال حيَ
يْنِه أصبح طاهراً حالالً.  لِ عَ ألنَّه بتَحوُّ

واهللا أعلم.            
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٨/١٠)] 

  
َجاِج َواِجليَالِتِني الَبَقِريِّ  ُشوَرَبُة الدَّ
اُملْسَتْوَرِد ِمْن ِبَالٍد َغْيِر ِإْسَالِميٍَّة

م ) ١٠٠٢ التكـرُّ نرجـو  السـؤال: 
بموافاتنـا برأيكـم اخلـاصِّ بمجاالت 

البيـع التاليـة:
اهتا  تقَّ شْ ومُ دَجـاج  شوربـة  بيـع   -
جـاج،  بْـح الدَّ نا بطريقة ذَ لْمِ مع عدم عِ
غـري  بـالدٍ  مـن  واردةٌ  ـا  بأهنَّ نـا  لْمِ وعِ

. إسالميَّةٍ
مع  البقري  اجليالتني  ة  مادَّ بيع   -
نـا بالطريقـة التي تَـمَّت فيها  لْمِ عدم عِ
بْح األبقار، وهـي واردةٌ كـذلك من  ذَ

 . بالدٍ غري إسالميَّةٍ
وجزاكم  الرسيعة،  إجابتكم  آملني 

اهللا عنَّا خري اجلزاء.

جـاج  الدَّ شوربـة  بشـأن  اجلواب: 
سـائـر  ومثـلهـا  اجليـالتـني،  ة  ومـادَّ
املنتجات احليوانيَّة؛ فإن كانت من حلم 
م  اخلنزير أو املَيْتَـة أو احليوانـات املُحرَّ
 . اءً يْعاً ورشِ لُها، فال جيوز التعامل هبا بَ أَكْ
ا مـا سـواها من احليوانات املأكولة  أمَّ
حَ  بـِ نا أنَّه ذُ لِمْ اللحم ومنتجاهتا، فمـا عَ
 ، سلمٍ أو كتايبٍّ عىل الوجه الرشعيِّ بيد مُ
وما  اؤها،  ورشِ ها  يعُ وبَ لُها  أَكْ ِلُّ  حيَ فإنَّه 
سلمٍ أو كتايبٍّ  ح بيد غري مُ بـِ نا أنَّه ذُ لِمْ عَ
ه عىل غري الطريقة  وحُ قَت رُ هِ أو أنَّه أزْ
- كتابـيٍّ أو  سلمٍ  مُ بيد  الرشعيَّة -ولو 

لُه..  ِلُّ أَكْ فال حيَ
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ـى فيه  اعَ ـه فريُ ـلَ حالُ هِ ـا مـا جُ وأمَّ
ه جاء مـن بـالد املسلمني أو بـالد  أنـَّ
والنصـار)؛  الكتاب (اليهـود  أهـل 
وأمـريكـا،  والـربازيـل،  كأسـرتاليـا، 
مـا  لُه  أَكْ لُّ  فيَحِ وفرنسا؛  انامرك،  والدَّ
الطريقة  عىل  مذبوح  غري  أنَّه  ن  تَيقَّ يُ مل 
اإلسالميَّة، وإن جاء من بالدٍ ال تدين 
الثالثة (وهي  ـة  السامويَّ األديان  بأحد 
ـة، والنرصانيَّـة)؛  اإلسـالم، واليهـوديَّ
كالبالد الشيوعيِّة، والصني، وغريمها، 
من  منها  ورد  ما  يُؤكَل  ال  البالد  فهذه 
حَ  بـِ ن أنَّه ذُ تَيقَّ اللحوم ومنتجاهتا، ما مل يُ
 ، سلمٍ أو كتايبٍّ عىل الوجه الرشعيِّ بيد مُ
فيكـون ذلـك حـالالً، ويـؤكـل. واهللا 

أعلم.   
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٣/١٠)] 

  

 اِجليَالِتُني اَحلْيَواِنيُّ

نيُ ) ١٠٠٣ تـِ ـيـالَ اجلِ هـل  السـؤال: 
؟ رامٌ حَ

اً  رضَّ حمُ كان  إذا  اجليالتني  اجلواب: 
بعـض  أو  كاخلنزيـر  م؛  ـرَّ حمُ يشءٍ  من 
ـه ونحومها،  ظامِ ه وعِ لْـدِ أجزائـه؛ كجِ

مل  خل   ﴿ تعالـى:  قال  ؛  رامٌ حَ فهو 
ىل يل جم حم﴾ [املائدة: ٣]. وقد 
م اخلنزير  حْ لامء علـى أنَّ شَ أجـمع العُ
داخلٌ يف التحريم. وإن مل يكن داخالً 
من  يشءٌ  ته  ومادِّ اجليالتني  تكوين  يف 

مات فال بأس به.                املُحرَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (٢٦٠/٢٢)]

  

اْسِتْعَماُل اِجليَالِتِني اُملْسَتْخَرِج ِمَن اِخلْنِزيِر 
َواِئيَِّة ِفي املََوادِّ الِغَذاِئيَِّة َوالدَّ

تني ٤٠٠١)  الَ مُ اجلِ كْ  السؤال: ما حُ
ل فـي  تعمَ ج من اخلنزير، واملُسْ رَ املُستَخْ
نْع الكثري من املوادِّ الغذائيَّة؛ كاأللبان  صُ
ل كغِالفٍ لألَدْوية؟ تعمَ بْن، ويُسْ واجلُ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 
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وااله.
ا بعد:  فال جيوز أَكْل ما فيه يشءٌ  أمَّ
من اخلنزير لغري رضورة؛ ألنَّ اهللا تعاىل 
ساً؛  جْ ه رِ ، وسامَّ ـملةً وتَفْصيالً ه جُ مَ رَّ حَ

قال اهللا تبارك وتعالـى: ﴿مم رن زن  من 
ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 
جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي 
خت  حت  جت  هب   مب  خب  حب 
كان  إن  ـا  أمَّ  .[١٤٥ [األنعام:  هت﴾  مت 
ة، ودَعَت  نَع إالَّ هبذه املادَّ واء ال يُصْ الدَّ
الرضورة إلـى التداوي به، فال حـرج 

يف ذلك؛ لقوله تعالـى: ﴿يم جن  حن 
ىه﴾  مه  جه  ين  ىن  من  خن 
[األنعام: ١١٩]، واهللا أعلم. وصلَّـى اهللا 
د وعلـى آله وصحبه  علـى سيِّدنا حممَّ

وسلَّم.  
[فتاو دار اإلفتاء الليبية (رقم ١٩٣٩)]

* وانظر:  فتو رقم (٢٤٥، ٢٤٦، 
(٩٩٧، ١٠٥٩، ١٠٦١
  

َعاِم اُملْحَتِوي َعَلى اِجليَالِتِني الَبَقِريِّ َأْكُل الطَّ

مُ األَكْالتِ ) ١٠٠٥ كْ السؤال: ما حُ
م أو  ـالَ ى باهلُ التي حتتوي علـى ما يُسمَّ

يالتني البقري؟ اجلِ
نا أنَّ البقرة ماتت  لِمْ اجلواب: إذا عَ
اها  كَّ ها ما ذَ ، أو أنَّ ذابِحَ بغري فِعْل آدميٍّ
ِلُّ ذكاتُه،  ، أو كان ممَّن ال حتَ كاةً رشعيَّةً ذَ
بَـحَ  ذَ فلـو  لُها،  أَكْ ِـلُّ  حيَ ال  يْتـةٌ  مَ فهي 
ى  مَّ سَ ولـو   ، رامٌ حَ فهي  بقرةً  جمـويسٌّ 
املسلم  بَحَ  ذَ وإذا   ، مَ الدَّ رَ  أهنْ ولو  اهللا، 
بقرةً ولكن علـى غـري الوجه الرشعيِّ 
أخذ  فإذا   ، يْتةٌ ومَ رامٌ  حَ  - -أيضاً فهي 
لَطَه بغريه، وظهرَ له أثـرٌ  منها شيئاً وخَ
 ، رامٌ ، فهو حَ ائِحةٍ نٍ أو رَ وْ مٍ أو لَ من طَعْ
أثرٌ  له  يظهر  ومل  فيها   (١) لَّ حَ مَ اضْ وإن 
اهللا  ريض  الصحابـة  ألنَّ  به؛  بأس  فال 
وس،  بْن املَجُ لون من جُ عنهم كانوا يأْكُ
ال  لكـن  ؛  ـرامٌ حَ م  هُ ذبائِحُ وسُ  واملَجُ
(١) اضمحل اليشء أي ذهب وانحلَّ . القاموس 

املحيط (ص١٠٢٤).
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ة يف اجلُبْن إالَّ القليل  حَ نْفَ يؤخذ من اإلِ
ه فـي الطعام، فدلَّ  الذي ال يظهـر أثرُ
ه  ذلك عىل أنَّ اليشء الذي ال يظهر أثرُ

ال أثرَ له.
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٤٨)]

  

َأْكُل املََوادِّ الِغَذاِئيَِّة َواَألْدِوَيِة الَِّتي 
ُيْسَتْعَمُل ِفيَها اِجليَالِتُني

أَكْـل ) ١٠٠٦ مُ  ـكْ حُ مـا  السؤال: 
ل  يُستَعْمَ التي  وية  واألَدْ الغذائيَّة  املوادِّ 

يالتني؟  فيها اجلِ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن 

وااله؛ أما بعد:
ل عرب  فإن كان هذا اجليالتني قد حتوَّ
دَ  قَ كَّب جديدٍ فَ رَ مراحل تصنيعية إىل مُ
ناهتا  ة األُوىل ومكوِّ معه خصائص املادَّ
فال حرج يف استعامله؛ فإنَّ االستحالة 
ل  تتحوَّ بحيث  ـنيْ  العَ انقالب  -وهي 

ة  املادَّ مات  قوِّ مُ تفقد  جديدةٍ  ةٍ  مادَّ إىل 
فـي  أثـرٌ  لـها  وخصائصها-  القديمة 
باسم  تَعلَّق  قد  التحريم  فإنَّ  احلكم؛ 
تصنيع  مراحـل  كانت  فـإذا  اخلنزيـر، 
نـات  املكوِّ معهـا  تَحيـلُ  تَسْ اجليالتني 
د هلذا  عُ األُوىلَ وتُصبح شيئاً آخر، فلم يَ
اخلنزير الذي ارتبط به التحريم أثرٌ وال 

 . وجودٌ
فـي دٌ  دِّ رتَ مُ يَّ  لْمِ العِ املوقِـفَ  ولكنَّ 

قـال  فمـن  االستحالـة؛  هبذه  احلكـم 
قـال  ومـن  باإلباحـة،  م  زَ جَ ها  قِ بتَحقُّ
أصـلَ  ـب  ـحَ تَصْ اسْ هـا  ـقِ قُّ حتَ بـعـدم 
ع  رَ التحريم؛ ونظراً هلذا الرتدُّد فإنَّ الوَ
أو  قتَ  حتقَّ ما  ك  تَرْ يقتيض  واالحتياط 
نع من حلم  لَبَ علـى ظَنِّكَ أنَّه قد صُ غَ
اخلنزير، إالَّ إذا دعت إليه الرضورة أو 
ة. واهللا تعاىل أعىل وأعلم. احلاجة املاسَّ

[فتاو املغرتبني - صالح الصاوي 
[(٤٠٦/٨)
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اَجلْهُل َمبْصَدِر مادَِّة اِجليَالتني

السؤال: أعيشُ يف أمريكا، ) ١٠٠٧
ة التي توجد فيها  وهناك كثريٌ من األَطْعِمَ
ها، رَ دَ صْ مَ نعرف  وال  تني،  يالَ اجلِ ة  مادَّ

مـن  كثـرياً  هنـاك  أنَّ  إلـى  باإلضافة 
ة  مـادَّ فيهـا  إنَّ  يُقـال  التـي  املَأْكوالت 
ـي،  يبْس، البِيبْسِ من اخلنزير؛ مثـل الشِّ
شـراء  حـاولنـا  وإن  إلـخ.  بَـادي،  الزَّ
تابعـةٍ  عربيَّةٍ  تٍ  حمـالَّ مـن  املأكـوالت 
التي  ها  سُ فْ نَ املوادُّ  ا  أهنَّ نجدُ  ملسلمني، 
بينها.  ق  فَرْ وال  ار،  فَّ الكُ أسـواق  فـي 
كانت  إن  نعرف  ال  فنحن  انصحوين؛ 

. راماً حالالً أم حَ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
علـى رسول اهللا، وعلـى آله وصحبه، 

ا بعد: أمَّ
من  اً  حمرضَّ كان  إذا  اجليالتني  فإنَّ 
؛ قال  ـرامٌ م كاخلنزير، فهـو حَ رَّ يشء حمُ

ىل يل جم  مل  ﴿خل  تـعـالـى: 
لامء عىل حم  ﴾ [املائدة: ٣]. وقد أمجع العُ

م اخلنزير داخلٌ فـي التحريم. حْ أنَّ شَ
لَ يف تكوين اجليالتني  وإن مل يكن دَخَ
بأس  فال  مات،  املُحرَّ من  يشءٌ  ته  ومادَّ
الدائمة  اللجنة   فتاو يف  كذا  اهـ.  به. 

للبحوث العلميَّة واإلفتاء.
جمهـول  اجليـالتني  كان  إذا  ا  وأمَّ
من  أو  حيوان،  من  هـو  هل  األصل؛ 

؟ غريه؟ وهل تمَّ عالجه أو مل يتمَّ
االستعمـال؛  مبـاح  ه  أنـَّ فالظاهـرُ 
، وجهالة األصل، وألنَّ  لعموم البَلْوَ
قد  تكون  املُصنَّعة  املوادّ  هـذه  أغلب 
ل عن  جر عليها معاجلة؛ حتَّى تتحوَّ
األشيـاء  فـي  (األصل  وألنَّ  أصلها، 

اإلباحة).
وب ب مَرشْ ْ وقد سبق بيان حكم رشُ

 ،٦٨٩٨٦ رقـم   الفتـو فـي  البيبيس 
هـذه  تنـاول  فـي  األصـل  أنَّ  ا  وبيَّـنـَّ
ما  يثبت  حتَّـى  اإلباحـة؛  املرشوبات 
بُ التحريم؛ مـن اشتاملـها علـى  يُوجِ
ـات اخلنزيـر، ونحـو  شتقَّ ، أو مُ كِرٍ سْ مُ
ذلك. وما قيل يف هذه املرشوبات يقال 
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بادي، والبطاطـس وغـريمها.   فـي الزَّ
واهللا أعلم.

[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٨٠٧٩٥)]

  

َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسَالِميِّ ِبَشْأِن 
َمْوُضوِع اِجليَالِتِني 

ـة ) ١٠٠٨ بمكَّ املجمـع  انـعـقـد 
عرشة  اخلامسة  دورتـه  فـي  مـة  املكرَّ
١١رجـب  السبت  يـوم  بدأت  التـي 
١٤١٩هـ املوافق ٣١ اكتوبر١٩٩٨م، 
وبعـد  اجليـالتـني،  موضـوع  بشـأن 
للمجلس:  ظهر  والتدارس،  املناقشة 
صناعة  يف  تخدمُ  تُسْ ة  مادَّ اجليالتني  أنَّ 
احللويَّات، وبعـض األدويـة الطبِّـيَّـة، 
احليوانات  جلود  من  تخلصُ  تُسْ وهي 
ما  املجلس  ر  قرَّ عليه  وبناء  وعظامها، 

يلـي:
اجليـالتني  استـعمـال  جيـوز   : الً أوَّ
ومـن  املباحـة،  املوادّ  مـن  تخرج  املُسْ
تذكيـة  ـاة  املذكَّ املباحـة،  احليوانـات 

مـن  استخراجـه  جيـوز  وال  رشعيَّـة، 
وغريه  وعظامه،  اخلنزير  لْد  كجِ ؛  مٍ رَّ حمُ

مة. من احليوانات واملوادّ املُحرَّ
الـدولَ  املـجـلـس  يـوصـي   : ثانياً
فيهـا،  العاملـة  والرشكات   ، اإلسالميَّةَ
ـلِّ  كُ اسـتـرياد  ب  تتجـنـَّ أن  وغريمهـا 
للمسلمني  تُوفِّر  وأن  عاً،  ْ رشَ مات  املُحرَّ

احلالل الطيِّب.
[املجمع الفقهي لرابطة العامل االسالمي 
(ص٢٣)]

  

َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسَالِميِّ ِباِهلْنِد 
ِبَشْأِن اِجليَالِتِني       

رت الندوة الرابعة عرشة) ١٠٠٩ قرَّ
هبذا اخلصوص ما ييل:

كيمياويَّة  ة  مادَّ «اجليالتني»   : الً أوَّ
يتـمُّ  الربوتـني،  مـن  ونـوعٌ  ة،  ويَّ ضْ عُ
فـي  كيمياويَّة  اتٍ  تغريُّ بإجراء  ه  نْعُ صُ
ظْـم  وعَ لـود  جُ فـي  يوجد  «بروتني» 
إنَّه  «كوالجني»،  عـى  دْ ويُ احليوانات، 



١٤٦

ÔÃ_òª^=É^Èª^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

يف طبيعته وتركيبته الكيمياويَّة خيتلف 
-بعد  بحُ  ويُصْ الكوالجني،  عن  متاماً 
نوعاً  الكيميـاوي-  بالعمـل  املـرور 
ة اجليالتني  خاصا من الربوتينات، مادَّ
هذه تكون خمتلفة متاماً عن الكوالجني 
فـي لـوهنـا، ورائحـتهـا، وطعـمهـا، 

وخصوصياهتا.
الرشيعة  ته  مَ رَّ حَ ما  أنَّ  معلومٌ   : ثانياً
فَع عنها حكم  رْ اإلسالميَّة من األشياء يُ
طبيعتهـا تغريَّ  حـال  السابق  التحريم 
اليشء  خصائص  ألنَّ  ذلك  وماهيتها؛ 
ن  وِّ - األساسيَّة هي التي تُكَ -أيَّ يشءٍ
ولقـد  اليشء،  ذلـك  وماهيـة  طبيعـة 
أبحاث  نتائج  علـى  ـع  مَ املجْ اطَّلَع 
أنَّ  علـى  ن  هِ تُربْ ا  وأهنَّ األخصائيِّني، 
ة اجليالتني ختلو من أيَّة خصوصيَّة  مادَّ
التي  احليوانات  خصائص  من  طبيعيَّة 
تلك  ها  ظامِ وعِ لودها  جُ من  ج  رَ تُستَخْ
كيمياويَّة  ة  مادَّ إىل  ل  تتحوَّ وإنَّام  ة؛  املادَّ
وهلذه  بالكـوالجني؛  لـها  عالقـة  ال 
األسبـاب يقـال: إنَّه جيـوز استعمـال 

 . اجليالتني رشعاً
[فتاو فقهية معارصة (ص١٨٠)] 
[جمموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن 
جممع الفقه االسالمي باهلند - قرار رقم ٦٠ 
(١٤/٣) سنة ٢٠٠٤ م]

  

َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن اْسِتْخَداِم َمادَِّة اِجليَالِتِني 
َواِء ِفي الِغَذاِء َوالدَّ

مـن ) ١٠١٠ االستـفـادة  رضورة 
اة  املُذكَّ احليوانـات  وعظـام  جلـود 
التـي  اجليـالتني  ة  مـادَّ الستخـراج 
وذلك  واء؛  والدَّ الغذاء  فـي  م  دَ تُستَخْ
وجتنُّباً  الوطنيَّة،  الثروة  علـى  حفاظاً 
مصـادر  مـن  مـوادّ  استعامل  بُهات  لشُ

. غري مقبولة رشعاً
[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالميَّة 
للعلوم الطبية بالكويت ١٤١٥ هـ/١٩٩٥م]
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سادسًا: مضافات أخرى:
اْسِتْعَماُل الَفاِنيالَّ ِفي اَألْطِعَمِة َواَحلَلِويَّاِت

ة ) ١٠١١ عـدَّ فـي  قرأتُ  السؤال: 
(الفانيـال)  أنَّ  اإلنرتنت  علـى  مواقع 
علـى  واآلخر   ، سائلٌ أحدمها  نوعان: 
شكل بودرة، وأنَّ طريقة صنع الفانيالَّ 
ر؛  مْ اخلَ استخدام  فيها  يدخل  السائلة 
مُ  كْ حُ ما  ر.  مْ باخلَ الفانيالَّ  تُنقع  حيث 
ة  األَطْعِمَ نْع  صُ يف  ة  املادَّ هذه  استعامل 

واحللويَّات؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا.
ر  ة تُنقع فـي اخلَمْ إذا ثبت أنَّ أي مادَّ
من  نـوع  أيِّ  يف  استعامهلا  جيوز  فـال 
احلكيم  الشارع  ألنَّ  األطعمة؛  أنواع 
م  رَّ ر حتريامً قاطعاً، وحَ م تناول اخلَمْ رَّ حَ
اهللا  قال  كان؛  مطعوم  أيِّ  يف  استعامله 

حق  مف  خف  حف  جف   ﴿ تـعـالـى: 
مك  لك  خك  حك  جك  مق 
 ﴾ مل  خل  حل  جل 

[املائدة: ٩٠].
ـر،  ـمْ اخلَ اهللاُ  ـنَ  (لَـعَ ملسو هيلع هللا ىلص:  وقـال 
ها،  بْتاعَ مُ ها، وَ بائِعَ ساقِيَها، وَ ا، وَ هبَ ارِ شَ وَ
لَهـا،  حامِ وَ هـا،  َ تَرصِ عْ مُ وَ هـا،  َ عارصِ وَ
) رواه أبـو داود مـن  ولـةَ إلَيْـهِ مُ املَحْ وَ

حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام.
يف  ج  رَ حَ فال  ذلك  يثبت  مل  إذا  ا  وأمَّ
األشيـاء  فـي  (األصل  ألنَّ  استعامهلا؛ 
تِها).  مَ رْ اإلباحة ما مل يثبت دليلٌ عىل حُ

واهللا تعاىل أعلم.
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٢٠٤١)]

  

ِع الَِّذي َيْدُخُل ِفيِه َأْنِزٌمي  َحِليُب الرُّضَّ
َمْأُخوٌذ ِمْن َبْنِكْرَياِس اِخلْنِزيِر

سـؤالٌ ) ١٠١٢ نـا  دَ رَ وَ السـؤال: 
سة  ةِ مدير عامِّ مؤسَّ طوفَ خـاصٌّ مـن عُ
رشعيَّة  عـن  واملقـاييـس  فـات  املُواصَ
تربسـني»  «البورسني  أَنْزيم  استخدام 
املأخوذ من بنكرياس اخلنزير يف حليب 

ع الطبِّي. ضَّ الرُّ
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الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل سيِّدنا رسول اهللا.

رامٌ  اته حَ ال خيفى أنَّ اخلنزير ومشتقَّ
بنصِّ القرآن الكريم؛ قال اهللا تعالـى: 
حم﴾  جم  يل  ىل  مل  ﴿خل 
ات  شتقَّ مُ كانت  إذا  ولكن   ،[٣ [املائدة: 
دواء  لـه  ليـس  ملـرض  دواءً  اخلنزيـر 
غريها، جاز استعامله كعالج، ال كوقاية 

. لٍ تَمَ ضٍ حمُ رَ من مَ
احلليب  استرياد  جيـوز  فال  وعليه؛ 
هذا  ألنَّ  اخلنزير؛  ات  شتقَّ مُ فيه  الذي 
احلليب سوف يستعملُه املريض وغري 

املريض. واهللا تعاىل أعلم.  
 [فتاو دائرة اإلفتاء األردنية، رقم (٧٣٤)]

  

اْسِتْعَماُل َمَوادَّ ِمْن ُمْشَتقَّاِت اِخلْنِزيِر

أنَّ ) ١٠١٣ املعلـوم  مـن  السؤال: 
ه  ظامُ وعِ ه  لْدُ جِ وكذلك  اخلنزير،  ن  دُهْ
مـن  العديـد  صناعـة  فـي  مُ  تُستخـدَ
من  يوميٍّ  بشكلٍ  املستعملة  املُنْتَجـات 

املجتمع  مـن  قليلـةٍ  غـري  فئـات  قِبَـلِ 
اإلسالمي.

املثال  سبيل  عىل  املنتجات  هذه  من 
ينة للنساء؛ كأحـمر  ال احلرص: موادُّ الزِّ
ة، أو املَعاطِف  لْديَّ هون اجلِ فاه، والدُّ الشِّ
لْـد اخلنزيـر، أو غـري  املصنوعـة من جِ

ذلك من املنتجات.
م رشعاً؛  رَّ وحيث إنَّ حلم اخلنزير حمُ
ي هذا التحريم عىل املُنْتَجات  فهل يَرسْ
املذكورة أعـاله، التـي يتـمُّ استعامهلـا 
 خارجـيا؟ الرجـاء إعالمنـا بالفتـو
الرشعيَّة حول هذا املوضوع؛ ملا لذلك 
يَّةٍ يف عملنا يف وضع املواصفات  من أمهِّ
ة بمثل تلك املنتجات، وكذلك  اخلاصَّ
بقـبـول فـائـق  فـحصهـا. وتفضلـوا 

االحرتام.
ة اخلنزير إىل  لت مادَّ اجلواب: إذا حتوَّ
السادة  ذهب إليه  فالذي   ،أخر ة  مادَّ
املحتار  ردِّ  (حاشية  يف  -كام  األحناف 
البن عابدين الشامي ٥١٩/١، ٥٣٤) 
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لـها  تطهـرياً  عـدُّ  يُ ل  التحـوُّ ذلـك  أنَّ 
إذا   والبَلْو  ،البَلْو لعموم  عندهم؛ 
مَّت تدخل يف قاعدة: (املشقة جتلب  عَ
األمر  ضاق  (إذا  قاعدة:  أو  التيسري)، 

ع). اتَّسَ
وهذا كلُّه فيام إذا انقلبت احلقيقة إىل 
ـن اخلنزيـر  هْ ل دُ حقيقة أُخر؛ كتحوُّ
فاهٍ،  أو شحمه إىل صابون أو أحـمر شِ
اخلنزير  لْـد  كجِ حقيقتُه؛  تبقـى  مـا  ال 
الذي يُستعمل معاطف، ونحو ذلك؛ 
حقيقـة  ألنَّ  اتِّفاقـاً؛  جيـوز  ال  فهـذا 
اخلنزير باقيةٌ فيه -كام تدلُّ عليه عبارة 
مٌ  ـرَّ حمُ وهـو   ،-٥١٩/١ عابديـن  ابن 
فـي  خليل  قـال  ولذلك  وقطعاً؛  نصا 
لْـد  صَ فيـه -أي جِ خِّ (خمترصه): «ورُ
مباح  من  يعني  طْلَقاً؛  مُ املدبوغ-  املَيْتَةِ 
يعني  خنزير»؛  من  إالَّ  وغريه،  األَكْل 
تعمل  ال  كاة  الذَّ ألنَّ  ؛  بحالٍ ِلُّ  حيَ فال 
باغ عىل املشهور،  فيه إمجاعاً، فكذا الدِّ

كام يف (حاشية الدسوقي ٥٤/١).

ته  مادَّ عن  انقلب  ما  أنَّ  لِمَ  عُ وهبذا 
ة أُخر، جاز استعامله  األصليَّة إىل مادَّ
بناءً عىل رأي السادة األحناف؛ لعموم 
عِه؛  ضْ وَ أصل  عىل  بقي  وما   ،البَلْو
ال  ه،  ظْمِ وعَ ه  لْدِ وجِ ه  مِ حْ وشَ ه  مِ كلَحْ
. واهللا تعاىل أعلم. جيوز استعامله اتِّفاقاً

[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
 [(٢١٧/٧-٢١٨)

  

َطٍة ِفي اَألْغِذَيِة اْسِتْخَداُم َمادٍَّة ُمَنشِّ

لعام ) ١٠١٤ مارس  من   ٧-٨ يف 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ١٩٩٠م 
يف  للمباحثة   (٢٦) اجللسة  املاليزي 
فـي  طَة  نَشِّ مُ ة  مـادَّ استخـدام  ـم  كْ حُ
األغذية. وأصدر املجلس قراره بجواز 
أن  برشط  طـة  املُنشِّ ة  املـادَّ استخـدام 
ا إذا كان  ة منتوجاً نباتيا. وأمَّ تكون املادَّ
دَّ أن يكون  من مصدر حيوانـي، فال بُ
وفقاً  حَ  بـِ وذُ لُه،  أَكْ حاللٌ  حيـوانٍ  من 

بْح اإلسالمي. لطريقة الذَّ
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[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٨٨)]

  

َمَوادُّ الَتْلِويِن اَملْصُنوَعُة ِمَن 
وَدِة الُقْرُمِزيَِّة الدُّ

جلنـة ) ١٠١٥ أعـضـاء  مـذاكـرة 
الوطـني  للمجلـس  التابعـة   الفتـو
ينيَّـة اإلسالميَّـة املاليزيَّة  للشـؤون الدِّ
عدد ١٠٠ من ٤ إىل ٦ يوليو ٢٠١٢م 
م موادّ التلوين من الدودة  كْ ناقشت حُ
تْه  عَ ضَ زيَّة: مراجعة املقدار الذي وَ مُ رْ القُ
جلنة الفتو التابعة للمجلس الوطني 
ة،  ينيَّـة اإلسالميَّـة املاليزيَّ للشؤون الدِّ
النحو  علـى  النتائج  اللَّجنة  رت  فقرَّ

اآلتـي: 
ج  بعد االطِّالع علـى األدلَّة واحلُجَ
أنَّ  اللَّجنة  رت  قرَّ املطروحة،  واآلراء 
مـزيَّة نـوعٌ مـن احلرشات  رْ الدودة القُ
 ، ةً ضارَّ ليست  اخلنافس)  من  (اإلناث 
يـة  املُغذِّ املـوادّ  استخدام  يمكـن  بل 

القـرمـزي  الصـبـغ  مـن  ة  املستـمـدَّ
القانونيَّة  الناحية  من  ـا  وأمَّ لإلنسان. 
تْ قواننيُ األغذية  عَ ضَ الوطنيَّة؛ فقد وَ
مـن  الصبغـة  بجـوار  ١٩٨٥م  عـام 
عليهـا  احلصـول  تمَّ  التـي  الكارمني 
وفقـاً  مزيَّة  رْ القُ الدودة  من  وإنتاجها 
(جي.  اجلديـدة  التصنيـع  ملامرسات 
أنَّ  علـى  اللَّجنة  وأكَّدت  فـي)،  إم. 
يْتَةِ  مَ طهارة  عىل  اتَّفقوا  الفقهاء  مجهور 
م،  يـلُ منهـا الدَّ احلرشات التـي ال يَسِ
والصبغة القرمزية مأخوذة من الدودة 
م. مزيَّة املَيِّتة التي ال يَسيلُ منها الدَّ رْ القُ
اللَّجنة  رت  قـرَّ ذلك؛  علـى  وبناءً 
مـن  التلويـن  مـوادّ  استخـدام  جوازَ 
مزيَّة يف األطعمة واألرشبة  رْ الدودة القُ
موحُ  رُ املُسْ دْ واملوادّ االستهالكيَّة. والقَ
فيه حسب املبادئ التوجيهيَّة من وزارة 

ة يف ماليزيا طاملا أنَّه ال يؤذي. الصحَّ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٤-٩٥)]
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 (Cochineai) ِإْدَخاُل املَــادَِّة املَُلوَِّنِة
ِفي اَألْطِعَمِة

مارس لعام ) ١٠١٦ مـن   ٢٣ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ١٩٩٥م 
للمباحثـة   (٣٧) اجللسـة  املاليـزي 
نـة  امللوِّ ة  املـادَّ إدخـال  حـكـم  فـي 
(Cochineai) فـي األطعمة. واتَّـفـق 
املوادّ  استخدام  إجازة  علـى  املجلس 
املُعنيَّ  املعيار  ر  دْ بقَ األطعمة  يف  نة  امللوِّ
 -٠٫٠٠٣) بـني  يتـجـاوز  ال  الـذي 

.(%٠٫٠٠٦
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٨٨)]

  

اْسِتْخَداُم ِريَشِة اَحلْيَواَنات اَحلَالِل َأْكُلَها 
َكُمَكوٍِّن ِغَذاِئيٍّ

مـارس ) ١٠١٧ مـن  ل  األوَّ فـي 
 الفتو جملـس  عقـد  ٢٠١٠م  لعـام 
الوطني املاليزي اجللسة (٩٠) ملباحثة 

احليوانات  ريشة  استخدام  حكم  فـي 
لُها كمكونات غذائيَّة. واتَّفق  احلالل أَكْ
فيتامني  استخدام  إجازة  عىل  املجلس 
ةِ مـن ريشـة احليوانـات  ـدَّ D3 املُستمَ

تـلك  ت  ـذَ أُخِ سـواء  لُها،  أَكْ احلالل 
أو  احليوانات،  تلك  حياة  أثناء  يَشُ  الرِّ

ها طبقاً للرشيعة اإلسالميَّة. بْحِ بعد ذَ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص١٠١)]

  

ِإَضاَفُة َمَوادَّ َحْيَواِنيٍَّة ِمْن ُعَصاَرِة املَِعَدِة 
ِلُصْنِع اَحلَلِويَّاِت

رشكـة ) ١٠١٨ أعـلـنت  السؤال: 
عة للحلويَّـات  «ماسـرت فـودز» املصنـِّ
املشهورة: مارس، باونتي، سنيكرس، 
هذا  من  ابتداءً  ا  أهنَّ وغريها،  تويكس، 
بتغيـري  ستبـدأ   ٢٠٠٩ ينـايـر  الشهـر 
طريقة إنتاجها جلميع منتجاهتا، بام فيها 
اآليس كريـم. وذلك باستبـدال املوادَّ 
)؛  ةِ صارة املَعِدَ النباتيَّة بموادَّ حيوانيَّة (عُ
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لصناعة هذه احللويَّات. هـل ستدخل 
ر التحريم بالنسبة  هذه املنتجات يف طَوْ

للمسلمني؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
علـى رسول اهللا وعلـى آله وصحبه، 

ا بعد: أمَّ
كانت  إن  احليوانيَّـة  املـوادُّ  فهـذه 
كاتِه  ذَ بعد  حاللٍ  حيوانٍ  من  مأخوذةً 
لِمَ  عُ وإن  هـا.  ازِ وَ جَ فـي  إشكال  فال 
م  رَّ حمُ حيوانٍ  من  أو   ، يْتَـةٌ مَ أصلها  أنَّ 
فإنْ  كـى،  ذَ مُ غري  أو  كاخلنزير،  األَكْل 
ة  مادَّ إلـى  لت  حتوَّ حتَّى  معاجلتها  متَّت 
املأكوالت،  إلـى  إضافتها  قبل   أخر
ا  لْم أهنَّ فإنَّ الراجح من أقوال أهل العِ
ا إذا مل حتصل  ر وجيوز استعامهلا. أمَّ تَطْهُ
هلا  وِّ معاجلتها، أو حصلت لكنَّها لـم حتُ
ا تبقى عىل أصلها،  ة أخر، فإهنَّ إىل مادَّ
ة االستعامل؛ ألنَّه  مَ رْ وهو النجاسة وحُ
ة هبا صارت  سَ ة النَّجِ بامتزاج تلك املادَّ
لَّ مائع غري املاء الطهور  ؛ ألنَّ كُ ةً سَ نَجِ

د مالقاة النجاسة. جرَّ س بمُ يتَنَجَّ
أو  احلـال  جمهولـة  كانت  إذا  ـا  أمَّ
لعموم  مباحة؛  ا  أهنَّ فالظاهر  املصدر، 
هالة األصـل، وألنَّ أغلب   وجَ البَلْوَ
 جر قد  تكون  املُصنَّعـة  املـوادّ  هذه 
عليها معاجلة حتَّى تتحول عن أصلها.

الرشكة  أنَّ  عـادةً  جيـري  والـذي 
لْعـةٍ  سِ لِّ  كُ نـات  مكوِّ تكتب  املُصنِّعـة 
ترفع  لةٍ  مفصَّ بصـورةٍ  غِالفهـا  علـى 
عبارة  هناك  تكون  وأحيانـاً   ، الشـكَّ
ة؛ مثل أن يكتب ضمن  بوهَ شْ ة مَ مَ بْهَ مُ
نـات: «دُهـون حيـوانيَّـة»، دون  املكوِّ
أو  لٌ  جْ عِ هو  هل  احليوان،  نوع  حتديد 
ي  خِّ تَوَ  نر احلال  هذه  ويف   . خنزيرٌ
ة؛ ألنَّ كوهنا  بْهَ دتْ الشُّ جِ احلذر طاملا وُ
. وهذا  من اخلنزير ليس احتامالً ضعيفاً

نُّبِها. يكفي يف وجوب جتَ
 ، املوادّ هذه  مصدر  يف  اختلف  وإن 
وحصـل  األقـوال،  فيـه  وتضاربـت 
أن  اإلنسان  يستطع  ال  بحيث  ؛  الشكُّ
فيجب  االحتامالت،  من  أيـا  ح  يُرجِّ



١٥٣

€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹ ÔÃ_òª^=É^Èª^==Ω=ÒË_kÕÿ^

ي احلذر أيضاً؛ ألنَّ احتامل  عندئذٍ توخِّ
غري  حيوانٍ  من  أو  اخلنزير،  من  كوهنا 
يف  يكفي  وهذا  ضعيفاً،  ليس  كى  ذَ مُ
قـال  فقـد  سبق،  كام  جتنُّبِها،  وجوب 
الَ  ا  مَ إِلَـى  يبُكَ  رِ يَ ـا  مَ عْ  ملسو هيلع هللا ىلص: (دَ النبيُّ 
نٌ  سَ حَ وقال:  الرتمذي  ). رواه  يبُكَ رِ يَ
حه  وصحَّ وأمحد،  والنسائي   ، يحٌ حِ صَ

األلباين... واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ١١٨٥٥٤)]

  

كُّ ِفي اْحِتَواِء املُْنَتَجاِت الِغَذاِئيَِّة َعَلى  الشَّ
َشيٍء ِمْن ُمْشَتقَّاِت اِخلْنِزيِر

ن ) ١٠١٩ السؤال: هنـاك كثـري ممـَّ
بان واألَلْبان  كون بمنتوجات األجْ يُشكِّ
فِهـم مـن احتوائهـا لـيشءٍ  وْ د خَ ملُجـرَّ

نزير.  ذُ من اخلِ يُؤخَ
بـان  ـا منتوجـات األجْ اجلواب: أمَّ
فـه  يتخـوَّ فـام  والعصائـر،  واأللبـان 
الكثريون من اشتامهلا علـى أشياء مـن 

ة أو الشحوم صحيحٌ  حَ اخلنزير، كاإلنْفَ
إلـى  تدعو  كثرةً  لكثرته  لَة؛  اجلُمْ فـي 
ي. لكـن  ـبُ التحـرِّ ف، وتُوجِ التخـوُّ
نات هذه  يكفي أن يقرأ الشخص مكوِّ
بني  مـن  كان  إن  مـا  ليعرف  األغذية 
باهتا هذه األشياء املحذورة أم ال.  كَّ رَ مُ
والذي جيري عادةً أنَّ الرشكة املُصنِّعة 
الفِه  لِّ غذاءٍ علـى غِ نات كُ تكتبُ مكوِّ
وأحياناً   ، الشكَّ عُ  فَ رْ تَ لة  فصَّ مُ بصورةٍ 
أن  مثـل   ، ةٌ مَ بْهَ مُ عبارة  هناك  تكـون 
ة حيوان»  حَ نات: «إنْفَ يُكتَبَ ضمن املكوِّ
نوع  حتديد  دون  حيوانيَّة»،  «دهون  أو 
. ويف  لٌ أو خنزيرٌ جْ احليوان؛ هل هو عِ
ألنَّ  احلذر؛  ي  خِّ تَـوَ  نـر احلال  هذه 
الغالب كوهنا من اخلنزير، وعىل األقلِّ 
فإنَّ كوهنـا مـن اخلنزيـر ليس احتامالً 
نُّبها. . وهذا يكفي يف وجوب جتَ ضعيفاً
أطعمة  إىل   أخر ة  مرَّ نعود  وهنا 
املعروفة  العالمـة  التـي حتمـل  اليهود 
حلوم  أَكْل  يستجيزون  ال  م  فإهنَّ (k)؛ 
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اخلنازير، وبالتايل فإنَّ أطعمتهم خاليةٌ 
من أجزائها.

التي  األطعمـة  لدينا  أنَّ  فاحلاصل 
أجزاء  من  خاليةٌ  ناهتا  مكوِّ بأنَّ  حُ  يُرصَّ
وهم  اليهود،  أطعمة  ولدينا  اخلنزير، 

من أهل الكتاب.
 [فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٤٣٧)]

  

َأْكُل اَألْطِعَمِة اُملْحَتِوَيِة َعَلى 
َمادَِّة « مونو دغليسريد »

السؤال: أنا مقيمٌ فـي بلدٍ ) ١٠٢٠
ما  لُ  أَكْ جيوزُ  هل  هو:  سؤايل   ، كافـرٍ
هي  دغليسريد»؟  «مونو  علـى  حيتوي 
(عىل  الطبيعة  فـي  موجودةٍ  غري  ةٌ  مادَّ
ج من عِظام  رَ تَخْ خالف اجليالتني)، تُسْ

. ةٍ دَّ الت عِ وُّ احليوانات، بعد حتَ
http://en.wikipedia.org/

 wiki/Mono_and_diglycerides

. شكراً
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

ا  عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه، أمَّ
بعد:

من  رجُ  تَخْ تُسْ ة  املادَّ هذه  كانت  فإذا 
كاة  الذَّ كِّي  ذُ قد  مأكولٍ  حيوانٍ  ظام  عِ
ا  الرشعيَّة، فيُباح استعامهلا وتناوهلا. وأمَّ
 ، ظام حيوانٍ غري مأكولٍ إذا كانت من عِ
؛ فإنَّه ال جيوز  يْتةٍ ، أو مَ سٍ أو حيوانٍ نَجِ

استعامهلا وال تناوهلا.
لْـم  العِ أهـل  مـن  كثـرياً  أنَّ  غـري 
إذا  حالالً  تصريُ  املوادّ  هذه  أنَّ  يرون 
تَحالَت عـن حقيقتهـا إلـى حقيقة  اسْ
وهـو  غريهـا،  أو  باملعـاجلـة   أخـر
ـة، واملالكيَّة  مذهب احلنفيَّة، والظاهريَّ
ع رتَّب  ْ فـي املشهور، وقالوا: إنَّ الرشَّ
، واحلقيقة  فَ النجاسة عىل حقيقةٍ صْ وَ
مفهومها،  أجـزاء  بعض  بانتفاء  تنتفي 
لِّـيَّة؟  تْ أجـزاؤها بالكُ تَفَ فكيـف إذا انْ
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  ب  وَّ وصَ
شيـخ  قـال  بـل  يِّم،  القَ ابن  وتلميذه 
تتناولـها  لـم  األعيان  اإلسالم: «هذه 
نصوص التَّحريم ال لفظاً، وال معنًى، 
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م، فال  رَّ مةً وال يف معنى املُحَ رَّ فليست حمُ
نصوص  تتناوهلا  بل  لتحريمها،  وجه 
ا من الطَّـيِّبات، وهي أيضاً  ، فإهنَّ لِّ احلِ
فالنصُّ  لِّه،  حِ عىل  قَ  فِ اتُّ ما  معنى  فـي 

والقياس يقتيض حتليلها». انتهى.
كانت  إن  ة  املادَّ هذه  أنَّ  فاحلاصل 
املباحـة  اللحـوم  ظـام  عِ مـن  ةً  تقَّ شْ مُ
فجائزٌ  يَّنَّاه-  بَ الذي  التفصيل  -حسب 
، وكذلك  ة فيه حينئذٍ بْهَ تناوهلا، وال شُ
ظام  ة من عِ شتقَّ جيوز تناوهلا إذا كانت مُ
استحالت  ولكنَّهـا  مباحة،  غري  حلوم 
  وَ سِ وما   ، ةً تامَّ استحالةً  أصلها  عن 

رامٌ تناوله... واهللا أعلم. ذلك فحَ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٤٥٦٣٨)]

  

َناِعيَِّة  ِإَضاَفُة اَألْصِبَغِة َواملَُنكَِّهاِت الصِّ
إَِلى اآلْيس كِرِمي

يْع ) ١٠٢١ َلِّ بَ السؤال: أعملُ يف حمَ
نات  كوِّ مُ فـي  ويوجد  كريم،  اآليس 
 ، هاتٌ صِ ناعيَّةٌ ةٌ ونَكْ بِغَ اآليس كريم أَصْ

م الرشع يف ذلك؟ كْ فام حُ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
 فإذا كانت هذه األصبغة والنكهات 
ا  هتُ ة، وكانت مـادَّ الصناعيَّة غـري ضـارَّ
مانع  فال  باح،  مُ طاهرٍ  من  ةٌ  لَصَ تَخْ سْ مُ
نات املُثَلَّجات  من استخدامها يف مكوِّ

أو غريها -كاحللويَّات-.
ةً  لَصَ تَخْ سْ مُ ـا  هتُ مادَّ كانت  إذا  ـا  وأمَّ
سٍ؛ كاخلنزير، أو حيوان مأكول  من نَجِ
جيوز  فال  الرشعيَّة،  كاة  الذَّ كَّ  ذَ يُ لـم 
ا  ألهنَّ نات؛  املكوِّ هذه  فـي  استخدامها 
هـذه  معاجلـة  تـمَّت  إذا  إالَّ   ، ةٌ سَ نَجِ
األصبغة أو النكهات معاجلةً كيميائيَّةً 
فيها  التي  النجاسات  تستحيلُ  بحيث 
واهللا   ... ةٍ سَ نَجِ غـري   أخر ة  مادَّ إلـى 

أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٨٦٠٥٧)]
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َناِعيَِّة َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن اُملِذيَباِت الصِّ

ناعيَّة، واملوادُّ ) ١٠٢٢ يباتُ الصِّ املُذِ
فـي  الـة  الفعَّ ة  للامدَّ افِعةُ  والدَّ احلاملةُ 
تخـدمت  العبـوات املضغوطـة إذا اسُ
؛  وسيلـةً لغـرضٍ أو منفعـةٍ مرشوعـةٍ
ـا استعامهلا مـن أجل  جائزةٌ رشعاً، أمَّ
أو  ر  املُخـدِّ تأثريهـا  علـى  احلصـول 
ـرامٌ  حَ فهـو  باستنشاقها؛  املهلوس(١) 
ومـآالت  للمقاصـد  اعتبـاراً  رشعاً؛ 

األفعال.
[توصيات الندوة الفقهية الطبية بالدار البيضاء 
- ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م]

  

اَألْطِعَمُة الَِّتي َتْحَتِوي َعَلى ُمْسَتْحَلٍب 
َمْجُهوِل اَملْصَدِر

 السؤال: سؤايل عن بعض) ١٠٢٣
ة اسمها   األطعمة التي حتتوي عىل مادَّ

العـرب  لسـان  ـل.  قْ للعَ هـب  ذِ مُ لْـوِس:  هَ مُ  (١)
.(٢٤٩/٦)

ة  ـدَّ عِ لـه  لَب  تَحْ املُسْ وهذا  لَب،  تَحَ سْ مُ
أو  النباتـات  أو  البَيْـض  من  مصـادر 
حتتوي  األطعمة  كانت  فإذا  احليوان، 
املصـدر  ـر  ذِكْ دون  لَب  تَحْ املُسْ علـى 
وغري  إسالميٍّ  غـري  بلدٍ  فـي  -وذلك 
لِها؟  أَكْ مُ  كْ حُ وما  العمل؟  فام   – كتايبٍّ
مصدرها  عن  نا  لَمْ تَعْ اسْ أنَّنا  العِلْم  مع 

؟ ا نباتيَّةٌ ا أغلبُ الظنِّ أهنَّ فقيل: إهنَّ
ضَ  ارَ تَعَ األطعمـة  هـذه  اجلواب: 
واحتامل  لِّ  احلِ احتامل  احتامالن،  فيها 
لُّها من حيث  لِمَ حِ التحريم، فهي ممَّا عُ

ها.  مِ رِّ كَّ يف حمُ األصل، لكن شُ
عالمةٍ  إلـى  ستَنِداً  مُ نا  كُّ شَ كان  فإن 
ماً  رَّ حمُ باً  لَ تَحْ سْ مُ يضعـون  م  أهنَّ -وهي 
ه  رَ كَ ذَ الـذي  املثـال  فـي  كام  -؛  أحياناً
م  م اجلَزْ دَ م؛ لِعَ ْرُ السائل؛ فالطعام ال حيَ
م،  ـرَّ حمُ لَـبٍ  تَحْ سْ مُ مـن  املصـدر  بأنَّ 
عاً؛ فهذه  رُّ وللسائل أن يرتك األَكْل تَوَ
ثَ  بَحَ وإن  ع،  رَ الوَ ظانِّ  مَ من  املسألة 
وإن  بـأس،  فـال  املصدر  مـن  د  للتأكُّ
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جيبُ  وإنَّام   ، واجبٍ غريُ  البحثُ  كان 
م  أهنَّ الغالب  كان  إذا  د  للتأكُّ البحثُ 

. ماً رَّ باً حمُ لَ تَحْ سْ يضعون فيه مُ
إلـى  ستندٍ  مُ غري  نا  كُّ شَ كان  لو  ا  أمَّ
الرتدُّد  ينبغي  فال   ، مٌ هُّ تَوَ فهذا   ، عالمةٍ
فـي بقائه علـى اإلباحة األصليَّة؛ قال 

. سةٌ وَ سْ لامء: الشكُّ بال عالمةٍ وَ العُ
أنَّ  يقيناً  لِمنـا  عَ لـو  ذلك  سُ  كْ وعَ
لنا  ُز  جيَ  ْ ملَ مٌ  رَّ حمٌ لَبٌ  تَحْ سْ مُ فيه  الطعام 

األَكْل منه.
هم اإلمام مالكاً ريض  وقد سأَلَ أحدُ
«قد  فقال:  وم،  الرُّ بْن  جُ عن  عنه  اهللا 
اخلنزير  ة  حَ إنْفَ فيه  جيعلون  م  إهنَّ قيل: 
م  رِّ أُحَ أن  بُّ  أُحِ وما   ،نصار وهم 
ة  خاصَّ يف  لٌ  جُ رَ يه  تَّقِ يَ أن  ا  وأمَّ حالالً، 
أنَّ  ذلك  »؛  بأساً بذلك   أر فال  ه  سِ نَفْ
اهللا تعاىل قد أباح لنا طعامهم يف قوله: 
 ﴾ حص  مس   خس  حس  جس  مخ    ﴿
م   زِ م املباح ما مل نَجْ [املائدة: ٥]، فال نُحرِّ
بٍ  صْ غَ أو  ةٍ  نجاسَ من  م  رِّ املُحَ بوجود 

أو غري ذلك.

[من فتاو العرص - قيس آل الشيخ 
(ص١٢٥)]








الفتــاوى فـي 

ـــداوي ـــبُّ والتَّ الطِّ
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َماِت التََّداِوي ِباُملَحرَّ

يـوجــد ) ١٠٢٤ هــل  السـؤال: 
لْ  ْعَ جيَ  ْ ملَ اهللاَ  (إِنَّ  حديث:  بني  تعارضٌ 
وقاعدة  ا)،  يْهَ لَ عَ مَ  رَّ حَ فِيامَ  تِيِ  أُمَّ اءَ  فَ شِ
ظورات)؟ يقول  بيحُ املَحْ ورات تُ (الرضَّ
لَّ  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فيام معناه: (إِنَّ اهللاَ عزَّ وجَ
ا)،  يْهَ لَ مَ عَ رَّ تِيِ فِيامَ حَ اءَ أُمَّ فَ لْ شِ ْعَ لَـمْ جيَ
ببعض  يُصاب  عندما  الناس  وبعض 
لبعـض  يذهبـون  ة  نـَ مِ املُزْ األمـراض 
ون أنفسهـم  مُّ ذيـن؛ أي من يُسَ وِ املُشعْ
ا بأَكْل  باألطبَّاء العرب، فينصحوهنم إمَّ
وقد  ر،  مْ اخلَ ب  ْ برشُ أو  اخلنزير،  حلم 
هؤالء  ويَستدلُّ  كثـرياً،  هذا  ث  ـدَ حَ
التـي  الرشعيَّـة  بالقاعـدة  عْوذون  املُشَ
ـبيــحُ  تُ ـرورات  الضَّ (إنَّ  تـقـول: 
م التَّـداوي بام  ـكْ ظـورات). مـا حُ املَحْ
مع  تتعـارض  القاعدة  وهل  ؟  تُ رْ كَ ذَ

معنى احلديث السابق؟
اجلواب: هذا غلط من بعض الناس، 
- لـم جيعل شفاء  فإنَّ اهللا -جلَّ وعالَ

م عليهم، وليس داخالً  رَّ الناس فيام حَ
يف القاعدة، وليس هناك رضورة؛ ألنَّه 
اهللا  أباح  فيام  الشفاء  شفاء،  فيه  ليس 
الة  -، وهلذا قال عليه الصَّ -جلَّ وعالَ
لَ  وُ سُ اَ رَ الم ملَّا سأله سائل قال: (يَ والسَّ
يْهِ  لَ الَ عَ اءِ؟ قَ وَ ر لِلدَّ مْ نَعُ اخلَ ِ أَصْ اهللا؛ إِينِّ
اءٍ  وَ بِدَ تْ  لَيْسَ ا  إهنَّ  : مُ الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ
لْ  ْعَ ْ جيَ )، واحلديث: (إِنَّ اهللاَ ملَ اءٌ ا دَ لَكِنَّهَ وَ
جيوز  فال  )؛  مْ يْكُ لَ عَ مَ  رَّ حَ فِيامَ  مْ  كُ اءَ فَ شِ
الذين  وذين  عْ شَ للمُ يأيت  أن  للمريض 
لْم  و عِ ، ودَعْ نِّ تَّهمون باستخدام اجلِ يُ
م  يْب، ونحو ذلك، أو التهاون بأهنَّ الغَ
أو  اخلنزيـر،  م  كلَحْ باحلَرام؛  ون  يُعاجلِ
م  ـرَّ ا حَ ر، أو غـري هذا ممـَّ مْ ب اخلـَ ْ رشُ
عىل  جيب  بل  جيوز،  ال  نكرٌ  مُ هذا  اهللا، 
م اهللا، وأن ال  رَّ املريض أن يبتعد عامَّ حَ
يتعاطى إالَّ ما أباح اهللا يف عالجه، فال 
وذين،  عْ واملُشَ ان  هَّ والكُ رةُ  حَ السَّ يأتـي 
وال  تصديقهم،  وال  سؤاهلم  جيوز  وال 
 ، رٍ ـمْ م اهللا من خَ رَّ جيوز أن يتعالج بام حَ
ا  ممـَّ هذا  غري  أو   ، انٍ دُخَ أو   ، خنزيرٍ أو 
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نْيَةً -واحلمد  م اهللا. وفيام أباح اهللا غُ رَّ حَ
المة.  السَّ اهللا  نسأل  اهللا،  مَ  رَّ حَ عامَّ  هللا- 

. جزاكم اهللا خرياً
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

التََّداِوي ِباَخلْمر

داواةِ ) ١٠٢٥ مُ مُ كْ السؤال: [ما حُ
ر؟] مْ ح باخلَ رْ اجلُ

وال  حٌ  رْ جُ هبا    يُداوَ ال  اجلواب: 
. ... مةٌ رَّ غريه، وهي حمُ

[مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا (١٣٠٠/٣)]

  

مُ التَّداوي ) ١٠٢٦ كْ السؤال: [ما حُ
ر]؟ مْ باخلَ

؛  ـرامٌ حَ ر  باخلَمْ التَّداوي  اجلواب: 
ـاءَ  فَ شِ اهللاُ  لِ  ْعَ جيَ  ْ ملسو هيلع هللا ىلص: (ملَ النبيِّ  لقـول 
فاء  الشِّ وألنَّ  ا)،  ليْهَ عَ مَ  رَّ حَ فِيامَ  تِيِ  أُمَّ
ة مقطوعٌ هبا، وال يُغلَّب  مَ مظنون واحلُرْ
فإنَّ  ذلك  ومع   ، طوعٍ قْ مَ علـى  ظنونٌ  مَ

م اهللا علـى املؤمن  رَّ ر وسائر ما حَ اخلَمْ
عمالً  وح؛  الرُّ حلفظ  تعنيَّ  إن  حاللٌ 

بقولـه تعالـى: ﴿  زث مث نث  ىث 
﴾ لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث 
علـى  كان  لـو  كام  وذلك   .[٣ [املائدة: 
املَيْتَة،  إالَّ  جيد  ومل  جوعاً  املوت  كِ  شْ وَ
ر،  ـمْ عـةً من خَ رْ أو حلم اخلنزيـر، أو جَ
ة،  مَ قَفَت اللُّقْ وكام لو كان عىل األَكْل ووَ
ر  ـمْ خَ مـن  جاجـةً  زُ إالَّ  لديـه  وليـس 
مـا  منها  يأخذ  أن  فعليه  منه،  ب  رْ بالقُ

ته. صَّ يُزيل به غُ
م  ـا أمـر التَّداوي فـإنَّ فـي تقـدُّ أمَّ
العرص  فـي  ـة  الكيامويَّ االخـرتاعـات 
أمراً  ر  باخلَمْ التَّداوي  جيعل  ما  احلارض 
ابتدعه  ا  ممـَّ غريهـا  فـي  إذ  تَّم؛  حمُ غري 
لْم ما يُغني عنها،  اإلنسان وجاء به العِ
ر ما  ولقد قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلَمْ

.( اءٌ ا دَ لَكِنَّهَ اءً وَ وَ تْ دَ ا لَيْسَ معناه: (إهنَّ
[فتاو عبد احلليم حممود (٢٢٥/٢)]
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السـؤال: عـنـدي حـالـةٌ ) ١٠٢٧
تُها علـى بعض األطبَّاء،  ضْ رَ يَّة عَ ضِ رَ مَ
ـفَ لـي أنْ أتنـاول فـي العِـالج  صَ فوَ

عاً؟ ْ راً؛ فهل جيوزُ هذا رشَ ـمْ خَ
اجلواب: اخلَمـْر هـي أمُّ اخلبـائث، 
ل،  قْ للعَ بَـةٌ  هِ ذْ مُ للمـال،  ـةٌ  تْلِفَ مُ وهي 
ن،  للبَـدَ ـةٌ  مَ قِ سْ مُ ـروءة،  للمُ طَـةٌ  قِ سْ مُ
فني،  اء الدَّ م الدَّ سْ لِب للجِ وهي التي جتَ
ض املَكني، وهي التي هتدم احلياة، واملَرَ
طِّم  وحتُ واأللياف،  األعصاب  تْلِف  وتُ
بعـض  كان  وإذا  واملقاومـة،  املنـاعـة 
ين يف هذه النَّاحية، ل أمر الدَّ مِ األطبَّاء هيُ
ملريضه  عالجاً  ر  اخلَمْ ف  فيَصِ ع  َّ ويتَرسَ
اء؛  للدَّ زمنيٍّ   ٍ رتْ سَ أو   ، تيٍّ قْ وَ نٍ  كِّ سَ كمُ
فإنَّ هذا من عدم البَرصَ بدقائق الطَّبِّ 
التـي  وح  الرُّ عْف  ضَ ومـن  وأرساره، 
يـن  الدِّ بني  التوفيـق  حتـاول  أن  جيب 

. والطِّبِّ
بِّيَّة احلديثة  وقد أثبتت البحوث الطِّ
ر  اخلَمْ فيه  ل  تُستعمَ ضٍ  رَ مَ من  ما  أنَّه 

واءٌ  دَ ر  اخلَمْ بدل  ويوجد  إالَّ  كعالجٍ 
نْجي من عواقبها  آخر يقوم مقامها، ويُ
هم الذين  ود، وإذا كان األطبَّاء أنفسُ السُّ
قيقة،  الدَّ نَتهم  هْ مِ بأمور  البَرصَ  أُوتـوا 
رون هذا،  قرِّ تهم اجلليلة يُ نْعَ وأرسار صَ
ين،  والدِّ واألحياء  املجتمع  دمون  فيَخْ
ر  دَ هذا إىل استعامل اخلَمْ عْ فلامذا تلجأُ بَ

واء؟! يف الدَّ
ــيَّ  األُمِّ النَّبـيَّ  أنَّ  ـبٍ  ـجَ عَ ومـن 
مـن  ومئات  مئات  منذ  اهللا  بعثَهُ  الذي 
بليغةً  إشارةً  هذا  إلـى  يُشري  نني  السِّ
الرشيف:  حديثه  فـي  فيقول  ؛  زةً جِ عْ مُ
ـلَ  عَ جَ وَ واء،  الدَّ وَ اءَ  الدَّ لَ  زَ أَنْ اهللاَ  (إِنَّ 
ا  وْ اوَ تَـدَ الَ تَ ا، وَ وْ اوَ تَـدَ ؛ فَ اءً وَ اءٍ دَ لِّ دَ لِكُ
دٍ  يْ وَ سُ بـن  طـارق  وسأل   ...( مٍ رَّ حَ بِمُ
عليه  وسالمه  اهللا  صلوات  اهللا  رسول 
 : طارقٌ فقال  عنها،  فنَهاهُ  ر،  اخلَمْ عن 
الرسول  فقـال   ، واءِ للـدَّ هـا  أصنَعُ إِنَّام 
 .( اءٌ هُ دَ لَكِنـَّ اءٍ، وَ وَ دَ ملسو هيلع هللا ىلص: (إنَّه لَيْـسَ بـِ
وفـي روايـةٍ أنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال عن 

.( اءٍ وَ تْ بِدَ لَيْسَ اءٌ وَ ا دَ ر: (إهنَّ اخلَمْ
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كَ  رِ ـدْ ـبٍ أيضـاً أن يُ جَ بـل ومن عَ
ر من  ريبٌّ فـي جاهليَّتـه ما فـي اخلَمْ عَ
، وما تُؤدِّي إليه من  نكراتٍ سيِّئاتٍ ومُ
نفسه؛  علـى  مها  فيُحرِّ ومآثِم،  مقابِح 
حابـيُّ  الصَّ ـمٍ  عاصِ بـن  ـيْـسُ  قَ فهذا 
ِيم  لَم يف وفد بني متَ املشهور، الذي أسْ
قـال  والذي  ةِ،  جـرَ اهلِ مـن  عٍ  تِسْ نَة  سَ
لِ  أَهْ يِّدُ  سَ ا  ذَ (هَ الكريم:  الرسول  فيه 
وكان   ، حليامً عاقـالً  كان   ،(... رِ بَ الوَ
عادة  عىل  ر  اخلَمْ يرشبُ  اجلاهليَّة  فـي 
رَ  امَّ كِرَ ذات يومٍ وأعطى اخلـَ قومه، فَسَ
ز ابنَتَهُ  مَ ماالً كثرياً، ثمَّ عاد إىل بيته، فغَ
ا، وتكلَّم كالماً قبيحاً، فلامَّ  هيْ بَّ أَبَوَ وسَ
ر عىل  مَ اخلَمْ رَّ أفاق أخربوه بذلك، فحَ
بِّها  ه وهو يف اجلاهليَّة، وقال يف سَ سِ نَفْ

أشعاراً كثري ة؛ منها:
ا فِيهَ (١)، وَ ةً دَ ر فَاسِ أَيْتُ اخلَمْ رَ

لَ احلَلِيامَ جُ دُ الرَّ سِ فْ الٌ تُ صَ خِ
(١) معظم املصادر «صاحلة». انظر: االستيعاب 

البن عبد الرب (١٢٩٥/٣)، الوايف بالوفيات 
للصفدي (٢١٤/٢٤)، وفـي هتذيب الكامل 

للمزي (٦٣/٢٤): «جاحمة».

يـحـاً  حِ َا صَ هبُ ـرَ اهللا أَشْ فَـالَ وَ
ـا يمَ قِ َـا أَبَداً سَ ـي هبِ فِ الَ أُشْ وَ

ي  يَاتـِ ـناً حَ َا ثَمَ ي هبِ طـِ الَ أُعْ وَ
ــا  يمَ ا أَبَداً نَدِ ـهَ ـو لَ عُ الَ أَدْ وَ

ـا بِيهَ ارِ ـحُ شَ ضَ ر تَفْ إِنَّ اخلَمْ فَ
ــا ظِيمَ رَ العَ َا األَمْ مْ هبِ نِيهِ ْ جتُ وَ

لِّه  ل علينا بعد ذلك كُ هُ أظنُّ أنَّه يَسْ
استعامل  م  رِّ حيُ اإلسالمَ  أنَّ  فَ  نَعرِ أن 
عليه  أجـمع  ما  وهذا   ، كدواءٍ ـر  اخلَمْ
لامء، علـى أنَّ البعض قد  جـمهور العُ
ـر  قال بجواز التَّداوي بالنَّجِس واخلَمْ
ري بذلك  ط أن يُشِ ْ عند االضطرار، برشَ
 َ يقتَرصِ وأن   ، احلاذِقُ املُسلِمُ  الطَّبيبُ 
ورة واحلاجة. واهللا  ر الرضَّ فيه علـى قَدْ

تبارك وتعاىل أعلم. 
[يسألونك يف الدين واحلياة 
[٢٩٨/٢- ٢٩٩)

  

اْسِتْعَماُل اَخلْمِر ِلِعَالِج اَألْمَراِض

أنَّ ) ١٠٢٨ طبيبٌ  ى  ادَّعَ السؤال: 
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وقـد  األمراض،  بعض  عـالجُ  ر  مْ اخلَ
منِّي،  الً  هْ جَ قتُه  فصدَّ مريضـاً  كنت 
أنا  واآلن  ر،  مْ اخلَ من  قليالً  فرشبت 

ارة؟  فَّ تائب، فهل عيلَّ كَ
التَّـوبـة  ق  ـدْ صِ اجلواب: عـليـك 
ما  ارة  كفَّ فذلك  االستغفار،  وكـثرة 
ـل،  اجلَهْ ر  ذْ بعُ احلـدُّ  ويسقـط  فعلت، 
وال جيـوز تصديق مـن ادَّعى أنَّ فـي 
فـي  ورد  عالجاً؛ فقد  أو  دواءً  ر  اخلَمْ
قَ  ارِ طَ مسلم وغريه (أَنَّ  عند  احلديث 
نْ  أَلَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ يَّ سَ فِ عْ دٍ اجلُ يْ وَ ابْنَ سُ
 : الَ قَ ا. فَ هَ نَعَ هَ أَنْ يَصْ رِ ، أَوْ كَ اهُ نَهَ ر فَ مْ اخلَ
لَيْسَ  : (إنَّه  الَ قَ فَ اءِ،  وَ لِلدَّ ا  هَ نَعُ أَصْ ـامَ  إِنَّ
النووي فـي  قال   .( اءٌ دَ هُ  لَكِنـَّ وَ اءٍ  وَ بِدَ
ر  اذ اخلَمْ رشحه: هذا دليلٌ لتحريم اختِّ
ـا ليست  وختليلهـا، وفيه الترصيح بأهنَّ
م التَّداوي هبا.. إلخ، واهللا  رُ ، فيَحْ بدواءٍ

أعلم. 
[الفتاو الرشعيَّة يف املسائل الطبية 
البن جربين (٤٩/٢)- (املوقع)]

  

ِمَن  ِنْسَبٍة  َعَلى  َتْحَتِوي  َأْدِوَيٍة  اْسِتْعَماُل 
َوالَقَلِق االْكِتَئاِب  ِلِعَالِج  اَخلْمِر  

السـؤال: هـل األفـضــل ) ١٠٢٩
استعاملُ  ـلَـق  والقَ االكتئـاب  ملعاجلـة 
مـن  بَـةٍ  نِسْ علـى  حتتوي  وهي  وية  األدْ
الذي  التدخني  إىل  الرجوع  أو  ر،  مْ اخلَ

عُه؟ فْ رَ نَ هَ ظَ
اجلواب: يبدو أنَّ عالجك ال يكون 
، وال  حَّ تَها ومل تَصِ بْ ال باألدْوية التي جرَّ
ال  ه  مضارَّ ألنَّ  التدخني؛  إىل  بالرجوع 

ةٌ بطول الزمن. دَ تأكَّ حمالة مُ
ائـيٍّ  واألفضل أن تتَّجـه إلـى أخصَّ
كَ  ضَ رَ عالِجُ مَ ٍّ -بسيكياتر- ال يُ ساينِ نَفْ
علـى  ِدُ  جتَ فلربَّام  وية،  واألدْ بالعقاقري 

ءَ ممَّا أنت عليه. يْه الُربْ دَ يَ
عاء  نْسَ اعتامدك عىل اهللا بالدُّ كام ال تَ
زوالً  عْ نْزوياً مَ بْقَ مُ وقراءة القرآن، وال تَ
البطالة  أنَّ  كام  وأقاربك،  عائلتك  عن 
لَة فـي استمرار حالتك  زْ مُ مع العُ تُساهِ

يَّة. واهللا أعلم سِ النَّفْ
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[عثامن بطيخ - مفتي اجلمهورية التونسية / 
دار اإلفتاء التونسية)]

  

التََّداِوي ِباُملْسِكَراِت

شيئاً ) ١٠٣٠ ـذُ  يأخُ ـنْ  مَ السؤال: 
من  أصنافاً  إليه  يف  ويُضِ العِنَب  من 
نْقُص الثُّلُث،  ليه إىل أنْ يَ غْ مَّ يَ العِطْر، ثُ
ثَر  واء، ومتى أَكْ ب منه ألجل الدَّ َ ويَرشْ

ر. كَ بَه أَسْ ْ رشُ
ه اجلواب: احلمد هللا، متى كان كثريُ

دُّ  ـَ وحيُ ر،  ـمْ خَ وهو   ، رامٌ حَ فهو  كِر  يُسْ
األحـاديـث  فـي  ثبت  كـام  بُـه؛  صاحِ
حيحة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعليه مجاهري  الصَّ
فـي (صحيح  كـام  لَف؛  واخلـَ لَف  السَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عـن  عمر  ابن  عـن  مسلم) 
 ،( امٌ رَ ْر حَ لُّ مخَ كُ ْر، وَ كِرٍ مخَ سْ لُّ مُ قال: (كُ
قالت: عائشة  عن  حيحني  الصَّ وفـي 
وَ  هُ وَ ؛  البِتْعِ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ ئِلِ  (سُ
ـنِ  اليَمَ ـلُ  أَهْ ـانَ  كَ وَ  ، ـلِ العَسَ بِيـذُ  نَ
وَ  هُ رَ فَ كَ ابٍ أَسْ َ لُّ رشَ : كُ الَ قَ ؛ فَ هُ بُونَ َ يَرشْ

موسى أيب  عن  حيح  الصَّ ويف   ،( امٌ رَ حَ
ي  فـِ تِنَا  أَفْ اهللاِ؛  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ (قُ قال: 
؛  البِتْعُ  : نِ اليَمَ ي  فـِ هُ  نَعُ نَصْ نَّا  كُ ابٍ  َ رشَ
. تَدَّ شْ يَ تَّى  حَ نْبَذُ  يُ لِ  العَسَ بِيذِ  نَ نْ  مِ وَ  هُ وَ

)، ويف صحيح  امٌ رَ كِرٍ حَ سْ لُّ مُ : كُ الَ قَ فَ
انِ بْشَ نْ حُ الً مِ جُ سلِمٍ عن جابرٍ (أَنَّ رَ مُ
ابٍ َ نْ رشَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ أَلَ رَ نِ سَ اليَمَ

. رُ املِزْ لَـهُ   : قـالُ يُ مْ  هِ ضِ بِأَرْ هُ  ونَ نَعُ يَصْ
لُّ  كُ  : الَ قَ فَ  . مْ عَ نَ  : الَ قَ ؟  كِرُ أَيُسْ  : الَ قَ فَ
ملَِنْ  داً  هْ عَ اهللاِ  لَـى  عَ إِنَّ  ؛  امٌ رَ حَ رٍ  كـِ سْ مُ
ةِ  طِينـَ ـنْ  مِ يَـهُ  قِ يَسْ أَنْ  ر  كـِ املُسْ بُ  َ يَرشْ
طِينَةُ  ا  مَ وَ اهللاِ؛  ولَ  سُ رَ ا  يَ الُوا:  قَ  . بَالِ اخلَ
أَوْ   ، النَّارِ ـلِ  أَهْ قُ  ـرَ عَ  : ـالَ قَ ؟  بـالِ اخلَ
يَ عـن  وِ ). وقـد رُ ارِ ـلِ النـَّ ةُ أَهْ ارَ صَ عُ
رَ  كَ ا أَسْ : (مَ دةٍ تعدِّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من وجوهٍ مُ
ح ذلك  )، وقد صحَّ امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ كَ
اظ، واألحاديث يف  غري واحدٍ من احلُفَّ

 . دةٌ تعدِّ ذلك مُ
ثُه  لُ بِخَ العصري حتَّى يذهب ثُ وإذا طُ
عند  رامٌ  حَ فهو  كِر؛  يُسْ وهو  ه  فُ نِصْ أو 
ر عند مالكٍ  ـمْ ة األربعة، بل هو خَ األئمَّ
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افعيِّ وأحـمد.  والشَّ
ثُه، فهذا  لُ لُثاه وبقي ثُ ا إنْ ذهب ثُ وأمَّ
إليه  مَّ  انضَ إذا  إالَّ  العادة،  يف  كِر  يُسْ ال 
ر  كَ يه، أو لسببٍ آخر؛ فمتى أَسْ قوِّ ما يُ
وهـو  املسلمني،  بإجـامع  رامٌ  حَ فهـو 
هُ عمر بن اخلطَّاب  » الذي أباحَ «الطِّالءُ
بِخَ  ر بعدما طُ كَ ا إن أَسْ للمسلمني. وأمَّ
عند  أيضاً  ـرامٌ  حَ فهو  ـلُثاه،  ثُ وذهب 

افعيِّ وأحـمد.  مالكٍ والشَّ
[جمموع فتاو ابن تيمية 
 [(٢١٤/٣٤- ٢١٦)

* وانظر: فتو رقم (٢٨٢)
  

َتَعاِطي األْدوية الَِّتي َتْحَتِوي َعَلى 
ُمْنَتَجاٍت ِخْنِزيِريٍَّة َأْو ُكحوليٍَّة

تعاطي ) ١٠٣١ جيوزُ  هل  السؤال: 
نْـتَجاتٍ  مُ علـى  حتتـوي  التي  وية  األدْ

ة أو كُحوليَّة؟ نْزيريَّ خِ
املنتجـات  لت  حتوَّ إذا  اجلـواب: 
ة  مادَّ وصارت  اخلنزيريَّة  أو  حوليَّة  الكُ

 ، رُ ا تَطْهُ فإهنَّ واء  الدَّ صورة  فـي   أخر
ل إىل  ا إذا مل تتحوَّ ِلُّ االنتفاع هبا، أمَّ وحيَ
يف  إالَّ  ة،  سَ نَجِ تبقى  ا  فإهنَّ  أخر ة  مادَّ
مقامها  يقوم  ال  بأن  االضطرار؛  حال 

يشءٌ من األدْوية احلالل. واهللا أعلم.
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٠٤/١١)] 

  

َواِئيَِّة  اْسِتْعَماُل الُكُحوِل ِفي التَّْرِكيَباِت الدَّ

إفـادتنـا ) ١٠٣٢ نـرجـو  السؤال: 
استخـدام  مرشوعـيَّـة  حـول  برأيكـم 
حـول (اإليثانـول) فـي الرتكيبات  الكُ
حـول  الكُ نسبـة  بـأنَّ  امً  ـلْ عِ وائيَّـة،  الدَّ
(اإليثانول) قد ترتاوح ما بني (٢-٦ %)، 
عيٌّ  ْ رشَ جٌ  رَ حَ دَ  جِ وُ إذا  إفادتنا  ونرجو 
وية  فُ هذه النوعيَّة من األدْ عىل من يَصِ
ـه مـن  فُ من األطبَّاء، وعلـى مـن يَرصْ

يادِلَة. الصَّ
حول  الكُ نسبـة  بـأنَّ  ـامً  لْ عِ تنبيـه: 
بني  ما  كِرة  املُسْ ة  البِريَ فـي  (اإليثانول) 

.(% ٢٫٥-٤٫٥)



١٦٨

ÌË^Ñkÿ^Ë=hÿ^==i_f €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

ويـة التي اختلـط هبا  اجلواب: األدْ
 ،(%٢-٦) املذكورة  بالنسبة  حول  الكُ
عِالجاً،  يَّنت  عَ تَ إذا  هبا  التَّداوي  ِلُّ  حيَ
ِلُّ حملَّها ممَّا  بأن لـم يكن هناك دواءٌ حيَ
م العالج  زِ د لَ جِ حول، فإن وُ ليس فيه كُ
داً عن  حول؛ بُعْ به دون ما اختلط به الكُ
والصيدالين الطبيب  وعىل  بُهات،  الشُّ
مراعاة ذلك. واهللا أعلم.                                            
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٠٦/١١)]

  

األسواق ) ١٠٣٣ يف  باعُ  تُ السؤال: 
 حتتوي علـى  لْوَ وية أو احلَ بعضُ األدْ
جيوزُ  فهل  حول؛  الكُ من  ضئيلةٍ  نسبةٍ 
من  لَ  أَكَ لو  اإلنسان  أنَّ  امً  لْ عِ لُها؟  أَكْ
دِّ  حَ إىل  لُ  يَصِ ال  لَّع  وتَضَ   لْوَ احلَ هذه 

. رِ أبداً كْ السُّ
حول  الكُ وجود  كان  إذا  اجلواب: 
ضئيلةٍ  بنسبةٍ  األدْوية  أو   احلَلْو فـي 
ب  ْ رشُ أو  أَكْل  كِر  يُسْ ال  بحيث  جدا 
وبيعها؛  تناوهلا  جيوز  فإنَّه  منها؛  الكثري 

م  الطَّعْ يف  مؤثِّر  أيُّ  هلا  يكون  ال  ا  ألهنَّ
إىل  الستحالتها  ائحة؛  الرَّ أو  ن  اللَّوْ أو 
سلم أن  ، لكن ال جيوز للمُ باحٍ طاهرٍ مُ
فـي  يضعه  وال  ذلك،  من  شيئاً  يصنع 

طعام املسلمني، وال أن يساعد عليه.
وباهللا التوفيق، وصلَّـى اهللا عىل نبيِّنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة رقم (١٢٠٨٧)] 

  

فـــي ) ١٠٣٤ يــوجـــد  السـؤال: 
عىل  حتتوي  عال،  السُّ وية  أدْ الصيدليَّات 
وية  األدْ هذه  ومن   ،(%٥) كُحول:  نسبة 
دواء (برنشكوم)، ومل أجد من هذا املنتج 
أيَّ علبةٍ ال حتتوي علـى كُحول، كام أنَّ 
املنشور  فـي  عليـه  مكتوب  واء  الدَّ هذا 
من  النسبة  هذه  علـى  حيتوي  إنَّه  فَق:  املُرْ
وية  األدْ هذه  مثل  ب  ْ رشُ هـل  حول.  الكُ

هبدف العالج حرام؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
جيـوز  ال  اهللا.  رسـول  سيِّـدنـا  عـلـى 
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وفـي  حول،  كُ فيه  الذي  واء  الدَّ تناول 
أخربنـا  كام  عنه  ني  غْ يُ مـا  الصيدليَّات 

بذلك الصيادلة. واهللا أعلم. 
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٣٠٦)]

  

التَّـداوي ) ١٠٣٥ أجيـوزُ  السؤال: 
حـول  ويـة اإلفرنجيَّـة وفيهـا الكُ باألدْ

مة؟ طوبات املُحرَّ وأنواع من الرُّ
مـا  ـلِّ  بكُ التَّداوي  جيوز  اجلواب: 
املرض  إزالة  يف  فائدته  للطبيب  ثبت 
أو ختفيفه؛ عمالً بعموم ما أمجعوا عليه 
من جواز التَّداوي، وال يُستثنى إالَّ ما 
اخلنزير،  وحلم  ر،  كاخلَمْ بالنَّص؛  مَ  رِّ حُ
تغنَى  ويُسْ مقامه،  يقوم  غريه  كان  إذا 
ا إذا تعنيَّ دواءً  به يف التَّداوي عنه، وأمَّ

رن  مم    ﴿ إليه؛  مضطرا  يصري  فإنَّه 
زن من نن ىن ين ٰى ري﴾ [الـبـقـرة: 

 .[١٧٣
 ، ماً بالنَّصِّ حول فليس حمرَّ ا الكُ وأمَّ
ا  جزءً كان  مـا  لِّ  كُ لتحريم  وجه  وال 

م  رُ ر، وإنَّام حيَ طبيعيا أو كيامويا من اخلَمْ
نافع  واء  والدَّ  ، ضارٍّ لُّ  وكُ كرٍ  سْ مُ لُّ  كُ
؛ فال وجه للقول بتحريمه،  كرٍ سْ غري مُ
بفلسفتـه،  الترشيـع  ـلُّ  يستحِ مـن  إالَّ 
ملنفعة  سبباً  اهللا  جعله  ما  برأيه  مُ  فيُحرِّ

الناس. 
نا من قبل عن طهارة هذا  ئلْ وقد سُ
فبيَّـنَّا  ونجاسته؛  ل  ـوْ الغَ أو  حـول  الكُ
بالدالئل الواضحة أنَّه طاهر، فلرياجع 

ذلك يف املجلَّد الرابع من (املنار).
د رشيد رضا  [فتاو حممَّ
[(٢٢٧/١- ٢٢٨)

  

اليوم) ١٠٣٦ بيننـا  ـا  فَشَ السؤال: 
حول، بة من الكُ وية املركَّ  التَّداوي باألدْ

ـة  العِـطْـريَّ الـروائــح  واسـتـعـمـال 
ع  ة، ووضْ واإلفرنجيَّـة، وتعاطـي البِريَ
عمل  يف   (Essence) الفواكه خالصة 
[احللويَّـات واملربَّيات]، واالستصباح 
بالغازات؛  واالنتفاع  البرتول،  بزيت 
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علينا  يصعـب  ثـة  ستحدَ مُ هـذه  لُّ  فكُ
مـن  فنلتمس  رشعاً،  أحكامها  معرفة 
م  كْ الً عن حُ فصَّ فضيلتكم بياناً شافياً مُ
ق  رْ لِّ [منها]، وعن أصلها، وعن الفَ كُ
وال   ، ـدَ جِ وُ إنْ  منهـا  واحدةٍ  لِّ  كُ بني 
 حتيلونا عىل ما مل يكن بيدنا من فتاو
سبقت لكم يف (املنار) أو غريه، أفيدونا 

الم. أثابكم اهللا، والسَّ
التي  األدْوية  يف  كان  إذا  اجلواب: 
 ، ةٌ كِـرَ سْ مُ أرشبـة  حـول  الكُ يدخلهـا 
وعـدم  ـا،  هبِ ْ رشُ حتريم  فـي  شكَّ  فال 
إباحتها إالَّ فـي حال االضطـرار التي 

جه  ين    ﴿ تعاىل:  لقوله  املحظور؛  تُبيح 
قيل:   ،[١١٩ [األنعام:  ىه﴾  مه 
وما دون االضطرار من التَّداوي الذي 
بـرأي  أو   ، صحيحـةٍ بتجربـةٍ  يكـون 
هذا  بأنَّ  املريضُ  قُه  يُصدِّ لٍ  دْ عَ طبيبٍ 
مقامه،  يقوم  غريه  يوجد  وال  له،  دواء 
مـن  تِه  بأدلَّ البحث  هذا  لنـا  فصَّ وقد 
األدْوية  مـن  كثري  يوجـد  ولكن  قبل، 
حول  اجلامدة واملائعة التي يدخلها الكُ

للتَّطهري، وإماتة جراثيم الفساد، ولغري 
أو  حتليلهـا  أو  املوادِّ  حفـظ  من  ذلك 
 ، ةً كِرَ سْ مُ بةً  ِ أرشْ ليست  وهي  تركيبها، 
التَّداوي  مـن  لالمتناع  ـه  جْ وَ ال  فهذه 
ة  املُعدَّ اإلفرنجيَّة  األعطارُ  ومثلُها  هبا. 
، فال وجه  للتَّعطُّر، وللتَّطهـري الطِّـبِّـيِّ
ْر  مخَ ا  أهنَّ يعتقد  من  عند  إالَّ  لتحريمها 
يف  القول  هذا  بُطالنَ  بيَّنَّا  وقد   ، ةٌ سَ نَجِ
ابع) من (املنار) ويف غريه،  (املجلَّد الرَّ
كـرباء  بعض  وبني  بيننـا  فيه  كاملناظرة 

لامء األزهر. عُ
وقد جاءتنا يف هذه األيَّام فتو من 
بالطِّالء  املساجد  تزيني  بتحريم  اهلند 
علـى  بناءً  (اإلسبريتو)؛  يدخله  الذي 
عن  نا  ئِلْ سُ وقد   ، سٌ نَجِ ْر  مخَ بأنَّه  القول 
ضاق  طويالً  جواباً  فأجبنا  فيها،  رأينا 
إن  بعده  فيام  وسرتونه  اجلزء،  هذا  عنه 
هذه  أنَّ  منه  وتعلمون  تعاىل،  اهللا  شاء 
 ، يشءٌ منها  م  رُ حيَ ال  واألعطار  األدْوية 

كِر فقط. اب املُسْ م الرشَّ رُ وإنَّام حيَ
كِـرٌ  سْ مُ شـرابٌ  ة»  ريَ «البـِ ة:  ريَ البـِ
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فهو  ة)،  (اجلعَّ العربيَّة  اللُّغة  يف  ى  يُسمَّ
ال  منـه  القليل  كان  وإنْ  قطعاً،  مٌ  ـرَّ حمُ

؛ فإنَّ القليل ذريعة إىل الكثري. كِرُ يُسْ
 خالصة الفواكه: إنَّ أنواع احلَلْو
خالصـة  فيهـا  تُوضـع  التي  واملُربَّـى 
يف  كثرية  اح-  والتُّفَّ -كاملوز،  الفواكه 
لُها  مرص وغريها من بالد اإلسالم، يأكُ
ولـم  وغريهم،  لامء  العُ من  املسلمون 
يبلغنا أنَّ أحداً جعلها موضوع خالف 
حيتاج فيه إىل االستفتاء،  وال نعلم أنَّ 
ر إذا دخلت يف  ْراً، عىل أنَّ اخلَمْ منها مخَ
ت  جَ رَ خَ  ، املوادُّ هذه  وطُبِخَت   ، موادَّ
ت عىل  رَ ، وطَهُ ةً كِرَ سْ ْراً مُ عن كوهنا مخَ
ة، وهذا مذهب  سَ ا كانت نَجِ القول بأهنَّ
اجح املختار عندنا فيها، كام  احلنفيَّة الرَّ
دِّ عىل الفتو اهلنديَّة املشار  بيَّنَّاه يف الرَّ

. إليها آنفاً
قـد  البرتول:  بزيت  االستصبـاح 
االستصبـاح  عـن  سؤالكم  استغربنـا 
مـن  إنَّه  وقولكـم:  البـرتول،  بزيت 
فنحن  اإلسالم،  بالد  يف  ثات  دَ تَحْ املُسْ

يف  به  يُستصبَحُ  رأيناه  نيا  الدُّ عرفنا  منذ 
ممَّا  لِه  جلعْ ه  جْ وَ وال  واملساجد،  ور  الدُّ
تِه؛ فإنَّ (األصل  مَ رْ لِّه وحُ يُسأل عن حِ
)، وإذا  لُّ يف جـميع األشياء النَّافعة احلِ
رضرٌ  فيـه  أو   ، ضارٌّ جديدٌ  يشءٌ  دَ  جِ وُ
الذي  فهو  أُخر؛  من  عٌ  فْ ونَ جهةٍ  من 

مه. كْ يُسأل عن حُ
االنتفاع بالغازات: ما قيل يف زيت 
لُ  البرتول يقال يف الغازات، واملُستعمَ
م  حْ الفَ غاز  منها  االستصباح  يف  عندنا 
مساجدنا،  فـي  كثري  وهـو   ، ريِّ احلَجَ
ومنها اجلامع األزهر. واهللا تعاىل أعلم.

د رشيد رضا  [فتاو حممَّ
 [(١٥٩٨/٤، ١٦٠٣- ١٦٠٥)

  

ويـة ) ١٠٣٧ السؤال: بـعـضُ األدْ
م  كْ حول؛ فام حُ بَةٌ من الكُ يكون فيها نِسْ
دَّ فـي تركيبها  استعامهلا؟ وإذا كان ال بُ

حول. أفيدونا.  من هذا الكُ
استعامهلـا  جيـوز  أنَّه   اجلواب: أر
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ألنَّ  وذلك  والرضورة؛  احلاجـة  عنـد 
هـي  ثـمَّ  فيهـا،  قليلـةٌ  النسبـة  هـذه 
واء؛ كالنَّبيذ الذي  تهلَكة يف ذلك الدَّ سْ مُ
بَّ عليه ماء كثري أزال تأثريه، وألنَّ  صُ
ـل وال  كَ األدْوية عـالج أمـراضٍ ال تُؤْ
عىل  دَ  رَ وَ ر  اخلَمْ فـي  والوعيد  ب،  َ تُرشْ
ال  احلـال  هـذه  فـي  ا  وألهنَّ ب،  ْ الرشُّ
ر  ـدِّ تتَّصفُ باإلسكـار، ولـو كانت ختُ
العضو أو اجلسم فهي كالبَنْج ونحوه، 
كِرات  ذ هبا، بخالف املُسْ تَلَذَّ ا ال يُ وألهنَّ
النفوس  ْواها  وهتَ ذ،  للتَّلذُّ بُ  تُرشْ ا  فإهنَّ
ةٌ وارتياحٌ  وَ ب هلا، وحيصل هبا نَشْ وتَطْرَ
ويـة  األدْ هـذه  كذلك  وليس   ، تذاذٌ والْ
حتفظ  حتَّى  ة  املادَّ هذه  فيها  عَل  ْ جتُ التي 
عليهـا وظيفتهـا، ومتنعهـا من التعفُّن 
مقامها  يقـوم  مـا  دَ  جِ وُ فـإن   ، والتغريُّ
عنـد  إالَّ  استعامهلـا   أر فال  غريهـا، 

الرضورة، واهللا أعلم. 
[الفتاو الرشعيَّة من املسائل الطبية 
البن جربين (٢٦/١) - (املوقع)] 

  

ِفي  اَخلْمريَّات  إَِلى  االْضِطَراُر 
َواملَُعاِلـَجاِت اَحلاِجيَّاِت 

بَتَ عندكم) ١٠٣٨  السؤال: هل ثَ
يِّـني ـرِ صْ واملـِ ـمـومـاً  عُ املسلمـني  أنَّ 
ريَّـات  مْ اخلَ إلـى  ون  مضطرُّ صوصاً  خُ
يِّـنُوا  بَ ات؟  جَ واملعالـِ احلاجيَّـات  فـي 
  البَلْوَ وعموم  االضطرار  حقيقة  لنا 
تُب األصول مثل  والتعامل عىل ما يف كُ

(املوافقات) و(إرشاد الفحول).
أنَّ  عـنـدنـا  ثـبـت  قـد  اجلـواب: 
البـالد  فـي  يعيشـون  الذين  املسلمني 
وريَّة واآلستانة  َ وسُ رصْ التي نعرفها كمِ
احـني  ال يستغنـون عـن األطبَّاء واجلرَّ
ويُؤاسون  أمراضهم  ـداوون  يُ الذيـن 
ـهـم، وأنَّ جـمـيـع األطـبَّـاء  ـروحَ جُ
ويــة  األدْ ـفــون  يَـصِ احــيـن  واجلـرَّ
اخل فـي  ة بالسبريتو أو الدَّ َ رضَ تَحْ املُسْ
تركيبها، ويستعملونه فـي التطهري من 
ـونـه ميكروبـات  مـوم، ومـا يُسمُّ السُّ
األمراض؛ ألنَّه قاتل هلا. ويقولون: إنَّه 
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يٌّ  اجِ ، وحَ كِرَ رضوريٌّ فـي بعض ما ذُ
فتطهريُ  بعض؛  فـي   البَلْو به  عمَّت 
بعض  من  واألواين  واآلالت  األيدي 
ة قَطْعاً ال  موم وامليكروبات الضارَّ السُّ
يكون  وقد  بالسبريتو،  يكون  قد  ظنا 
، ولكـن  لَيامنـي(١) مثـالً بمحلـول السُّ
ليشء يـصلـح  ال  السليامنـي  حملـول 
جاج  للزُّ يصلحُ  وإنَّام  دنيَّات،  املَعْ من 
األطبَّاء  يؤيِّدون  والصيادلة  ار.  والفخَّ
ويـة التـي  هم بأنَّ كثرياً مـن األدْ مِ زْ بجَ
إالَّ  حتضـريهـا  يـمكـن  ال  ا  ـفـوهنَ يَصِ
بالسبريتو؛ فهو إذاً رضوريٌّ يف بعض 
ـيٌّ فـي بعضٍ آخـر،  اجِ األشيـاء، وحَ
بعضها  فـي  فهو  ناعات  الصِّ وكذلك 
ويف   ، يٌّ حاجِ بعضها  وفـي   ، رضوريٌّ
قُلتَ  شئتَ  وإن  ينة،  للزِّ اميلٌّ  كَ بعضها 

اسمها  ثقيلة  بيضاء  ة  مادَّ لَيامين:  السُّ حملول   (١)
مـن  ترتكَّب  الزئبقيك)  (كلوريـد  الكيمـاوي 
مـل  يُستعَ ناقـع،  مٌّ  سُ وهي  والكلـور،  الزئبق 
ي  مِّ وسُ اجلراحة،  فـي  ة  وبخاصَّ  ، الطبِّ فـي 
علوم  (موقع  مُصنِّعه.  إلـى  نسبـة  ليامين)  (السُّ

العرب - شبكة االنرتنت).

اطبيِّ  الشَّ اصطـالح  هـو  كام   ، سينيٌّ حتَ
وكاينِّ يف (إرشاد  يف (املوافقات)، والشَّ
تعنون  كنتم  فإنْ  وغريمها.  الفُحول) 
الذي  السبريتو  يدخله  مـا  ريَّات  باخلَمْ
طْعيِّ املعلوم  ْراً، فإنَّ من القَ يتوه مخَ مَّ سَ
بـه  ـت  عمَّ ا  ممـَّ أنَّه  ورة  بالرضَّ عندنا 
واحلاجيَّات  وريَّات  الرضَّ فـي    البَلْوَ
والتَّحسينات، التي ترجع إليها أصول 
الوجـه  علـى  لُّها  كُ الرشعيِّة  األحكام 
فـي  الشاطبـيُّ  اإلمـامُ  رشحـه  الذي 
(املوافقات)، وإنَّ فـي منع النَّاس منه 
وقَطْعاً  عظيامً  جاً  رَ حَ عليهم  وحتريمه 
ْىصَ من النَّاس، ولكن  ملعايش مَن ال حيُ
مَّت هبا  ا قد عَ هذه األشياء التي نقول إهنَّ
كِرة،  املُسْ األرشبة  من  ليست   ، البَلْوَ
وال   ، يشءٍ فـي  ر  كْ السُّ رائِع  ذَ من  وال 

ريَّات.... ه لتسميتها باخلَمْ جْ وَ
د رشيد رضا  [فتاو حممَّ
[(١٧٣٠/٤-١٧٣١)
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َوْضُع الُكُلوْنَيا َعَلى اُجلْرِح

لونيا ) ١٠٣٩ عِلَ الكُ السؤال: إذا جُ
م. ح إليقاف الدَّ رْ علـى اجلُ

اجلواب: هـذا الشـيءُ الظـاهـريُّ 
قٌ  رْ فَ فإنَّه  به،  ْ رشُ من  أَخفَّ  يكون  قد 
واحلـواسِّ  باألَعصـاب  املُختَلِـط  بني 
ل  سَ غْ لْب وبني هذا، فإنَّ الظاهر يُ والقَ

ر بذلك. طْهُ ويَ
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(٩٣/٢-٩٤)

  

اْسِتْعَماُل َمادَِّة املُوْرِفِني ِفي 
َتْخِفيِف آَالِم اَملْرَضى

عـلـى ) ١٠٤٠ اطَّـلعنـا  السؤال: 
لسنـة   ١١٥١ برقـم  املقيَّـد  الطَّـلَـب 
يف  ين  الدِّ م  كْ حُ ما  ن:  املتضمِّ ٢٠٠٦م 
آالم  ختفيف  يف  فِني  املُورْ ة  مادَّ استعامل 
ن، وذلك حتت إرشاف  كِّ سَ املَرْىض كمُ
وذلك  املناسبـة؛  عـات  رْ باجلُ األطبَّـاء 

حلاجة املَرْىض الشديدة إىل ذلك، سواء 
م؟ قْن أم الفَ أكان ذلك عن طريق احلَ

ة  مـادَّ اسـتـعـامل  جيـوز  اجلواب: 
املـرىض  آالم  ختفيف  فـي  املورفـني 
ن، وذلك حتت إرشاف األطبَّاء  كمسكِّ
عات املناسبة؛ حلاجتهم الشديدة  باجلُرْ
طريـق  عـن  ذلك  أكان  سـواء  إليها، 
 .م، أم أي طريقةٍ أخر ن، أم الفَ احلَقْ

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
[الفتاو اإلسالميَّة من دار اإلفتاء املرصية 
[(٢٨٤/٣٠)

  

َعَلى  َتْحَتِوي  الَِّتي  اَألْدِوَيِة  اْسِتْعَماُل 
ُكُحوِليٍَّة َأْو  َرٍة  ُمَخدِّ َمَوادَّ 

فـي ) ١٠٤١ لدينا  يوجد  السؤال: 
املسـتـشـفـى، وكـذلك فـي جـميـع 
ويـة الـتـي  املستشـفيـات، بعـض األدْ
لُ لعِالج اآلالم بعد العمليَّات،  تُستعمَ
لعالج اآلالم املختلفة، وهذه  وكذلك 
 رة وأخر دِّ وية حتتوي عىل موادَّ خمُ األدْ
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جٍ  رَ نْ حَ ؛ فهل مِ بٍ متفاوتةٍ كُحوليَّة بنِسَ
جٌ  رَ حَ هنالك  كان  إذا  استخدامها؟  يف 
يٌّ يف استخدامها، فهل هنالك من  عِ ْ رشَ
ها عىل  ضِ رْ خطوة إجيابيَّة للنظر فيها وعَ

قْف تداوهلا؟ اجلهات املسؤولة لوَ
هبـا  حيصل  التي  األدْوية  اجلواب: 
راحةٌ للمريض وختفيفٌ لآلالم عنه ال 
العمليَّة  قبل  هبا  بأس  وال  فيها،  ج  رَ حَ
ا من يشءٍ  لِمَ أهنَّ وبعد العمليَّة، إالَّ إذا عَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  تستعمل؛  فال  ه  كثريُ كِر  يُسْ
ا  أمَّ  ،( امٌ رَ حَ ـهُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ريُ ثـِ كَ ـرَ  كَ أَسْ ا  (مَ
كِر كثريها  يُسْ وال  كِر  تُسْ ال  كانت  إذا 
التخفيـف  بعـض  هبا  حيصـل  ولكن 
ج  رَ حَ فال  اآلالم،  لتخفيف  والتخدير 

يف ذلك.
[جمموع فتاو الشيخ ابن باز (١٨/٦)]

  

َوالَبْنِج َوالُكُحوِل  ِم  ِباُملَحرَّ التََّداِوي 

مُ التَّداوي ) ١٠٤٢ كْ السؤال: ما حُ
وبعض  البَنـجُ  عتبَـر  يُ وهـل  م؟  باملُحرَّ

حوليَّة التي توجد فـي بعض  املوادِّ الكُ
م؟ وهل يستوي ذلك  وية من املُحرَّ األدْ

يف الرضورة أو غري الرضورة؟  
رامٌ  حَ م  باملُحـرَّ التَّـداوي  اجلواب: 
هذه  فاء  شِ جيعل  مل  اهللا  ألنَّ  جيوز؛  ال 
ال  اهللا  وألنَّ  عليها،  مه  رَّ حَ فيام  ة  األُمَّ
ه، والضارُّ  رِ م علينا اليشء إالَّ لرضَ رِّ حيُ
ال ينقلب نافعاً أبداً، حتَّى لو قيل: إنَّه 
واء  اضطَّر إىل ذلك، فإنَّه ال رضورة للدَّ
ى،  فَ يُشْ وال   تَداو يَ قد  ألنَّه  إطالقاً؛ 
. إذاً ال رضورة إىل  فى بال تداوٍ وقد يُشْ
وخاف  اإلنسان  جاع  لو  لكن  واء،  الدَّ
ل، جاز له أن يأْكُل  أن يموت لو مل يأْكُ
أَكَل  إذا  ألنَّه  اخلنزير  يأْكُل  وأن  املَيْتَة، 
اندفعـت رضورتـه، وزال عنـه خطـر 

املوت، وإن مل يأْكُل مات.
كـام  إليـه  رضورة  ال  واء  الدَّ لكـن 
وهو   ، واحدٍ يشءٍ  يف  إالَّ  اللَّهمَّ  سبق، 
الرضورة،  عنـد  األعضاء  بعض  قَطْع 
طان  َ فلو حصل يف بعض األعضاء رسَ
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يمكـن  ال  إنَّـه  األطبَّـاء:  وقـال  مثالً، 
طْع  بقَ إالَّ  املرض  هـذا  انتشـار  قْـف  وَ
األعضـاء  قَطْـع  أنَّ  ومعلـومٌ   ، عضـوٍ
وال  طَع  يقْ أن  لإلنسان  جيوز  ال   ، رامٌ حَ
من  دَّ  بُ ال  قالوا:  فإذا  لِه،  أَنامِ من  ةً  لَ أُنْمُ
إذا  رضورة،  هذه  كانت  العضو،  قَطْع 
اء  الدَّ هذا  انقطع  قُطِع  إذا  أنَّه  دوا  تأكَّ

طان. َ الذي هو الرسَّ
ليس  ألنَّه  به،  بأس  فال   : البَنْجُ ا  أمَّ
علـى  ـل  قْ العَ وال  زَ ـرُ  كْ السُّ كِـراً،  سْ مُ
ال  بَنَّج  يُ والذي  ب،  والطَّرَ ة  اللَّذَّ ه  جْ وَ
لامء:  العُ قال  وهلذا   ، بُ طْرَ يَ وال  ذ  يتلذَّ
ما  ا  وأمَّ به،  بأس  وال  حاللٌ  البَنْج  إنَّ 
حول فـي بعض  يكـون من مـوادِّ الكُ
حول  وية، فإن ظهر أثـر ذلك الكُ األدْ
رُ اإلنسانُ منه  كَ واء بحيث يَسْ هبذا الدَّ
ا إذا مل يظهر األثر، وإنَّام  ، وأمَّ رامٌ فهو حَ
أجـل  مـن  حول  الكُ ة  مادَّ فيه  عِلَت  جُ
ظِه، فإنَّ ذلك ال بأس به؛ ألنَّه ليس  فْ حِ

حول أثرٌ فيه. ة الكُ ملادَّ
[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 

 [(٣٠/١٧- ٣١)

  

اْسِتْعَماُل الُكُحوِل ِفي َتْعِقيِم اُجلُروِح 
َوَخْلِطِه ِباَألْدِوَيِة

مُ استعامل ) ١٠٤٣ كْ السؤال: ما حُ
لْط  وخَ اجلـروح  تعقيم  فـي  حول  الكُ

حول؟  وية بيشءٍ من الكُ بعض األدْ
حـول فـي  اجلواب: استعمـال الكُ
للحاجة  به؛  بأس  ال  اجلروح  تعقيم 
هِب  تُذْ حول  الكُ إنَّ  قيل:  وقد  لذلك، 
ذلك  صحَّ  فإن  كار،  إسْ بدون  ل  قْ العَ
وكانت  يصحَّ  مل  وإن  راً،  ـمْ خَ فليست 
رامٌ بالنَّص  ا حَ هبُ ْ ر، ورشُ ـمْ كِر فهي خَ تُسْ

واإلجـامع.
ب،  ْ الرشُّ غـري  فـي  استعامهلـا  ا  وأمَّ
نا إىل قوله تعاىل:  لُّ نَظَر؛ فإن نَظَرْ حَ فمَ

مق  حق  مف  خف  حف  جف    ﴿
جل  مك  لك  خك  حك  جك 
[املائدة:   ﴾ هل  مل  خل  حل 
ب  ْ لنا: إنَّ استعامهلا يف غري الرشُّ ٩٠]. قُ
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؛ لعمـوم قولـه: ﴿حل ﴾. رامٌ حَ
نا إلـى قوله تعالـى يف اآلية  وإن نَظَرْ

يل  ىل  مل   خل    ﴿ تـليـهـا:  التـي 
يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
ىن  من  خن  حن  جن  
 ﴾ جي  يه  ىه  جهمه  ين 
[املائدة: ٩١]. قلنا: إنَّ استعامهلا يف غري 
لَّة  ؛ لعدم انطباق هذه العِ ب جائزٌ ْ الرشُّ

عليها. 
االحتياط  أنَّ   نر فإننا  هذا؛  وعىل 
ا فـي  عدم استعامهلا فـي الروائح. وأمَّ
التعقيم فال بأس به لدعاء احلاجة إليه، 
وعدم الدليل البَنيِّ عىل منعه؛ قال شيخ 
الفتاو (ص  فـي  تيمية  ابن  اإلسالم 
 :(٢٧٠ ج ٢٤ مـن جممـوع الفتـاو
م اخلنزير ال جيوز،  حْ التَّداوي بأَكْل شَ
يغسله  مَّ  ثُ بـه  بالتَّلطُّخ  التَّـداوي  ا  وأمَّ
بعـد ذلك، فهـذا مبنـيٌّ علـى جـواز 
الة، وفيه  مبارشة النجاسة فـي غري الصَّ
ه جيـوز  . والصحيـح أنـَّ نـزاعٌ مشهـورُ
جـاز  للحاجـة  أُبِيـحَ  ومـا  للحاجـة، 

التَّداوي به. اهـ. 
ق شيخ اإلسالم رحـمه اهللا  فقد فرَّ
ممارسة  فـي  وغريه  األَكْل  بني  تعاىل 
حـول  بالكُ فكيـف  ـس،  جِ النـَّ اليشء 
تكن  مل  إن  ا  ألهنَّ ة؟  سَ بنَجِ ليست  التي 
كانت  وإن   ، ظاهرةٌ فطهارهتا  راً  ـمْ خَ
ر؛  ةِ اخلَمْ راً فالصواب عدم نَجاسَ ـمْ خَ

وذلك من وجهني:
ل: أنَّه ال دليل علـى نجاستها،  األوَّ
وإذا مل يكن دليلٌ علـى ذلك فاألصل 
الطهارة، وال يلزم من حتريم اليشء أن 
رامٌ  حَ مُّ  السُّ فهذا  ؛  ةً سَ نَجِ يْنُه  عَ تكون 

ا قوله تعاىل: ﴿جف  س، وأمَّ وليس بنَجِ
جك  مق  حق  مف  خف  حف 
فاملـراد   .﴾ جل  مك  لك  خك  حك 
عِل  ، ألنَّه جُ يسِّ نَوي ال احلِ س املَعْ جْ الرِّ
ه  سُ جْ رِ يكون  أن  يمكـن  ال  ملـا  فاً  صْ وَ
الم،  واألَزْ واألَنْصاب  كاملَيْرسِ  ياً؛  سِّ حِ
من  بكونه  س  جْ الرِّ هذا  فَ  صَ وَ وألنَّه 
به  يريد  الشيطان  وأنَّ  الشيطان،  عمل 
سٌ  جْ رِ فهو  والبغضاء؛  العداوة  إيقاع 
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. نَويٌّ عْ يلٌّ مَ مَ عَ
طهارة  علـى  تدلُّ  نَّة  السُ أنَّ  الثاين: 
(صحيح  ففـي   ، يَّـةً سِّ حِ طهارةً  ر  اخلَمْ
مسلم، ص١٢٠٦، ط. احللبي، حتقيق 
د فؤاد عبد الباقي): عن ابن عبَّاس  حممَّ
  ـدَ أَهْ ـالً  جُ رَ (أَنَّ  عنهمـا  اهللا  ريض 
لَهُ  الَ  قَ فَ  ، رٍ ـمْ خَ ةَ  يَ اوِ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ لِرَ
دْ  قَ اهللاَ  أَنَّ  تَ  لِمْ عَ لْ  هَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
الَ  قَ فَ انًا،  إِنْسَ ـارَّ  فَسَ  . الَ ـالَ  قَ ا؟  هَ مَ رَّ حَ
ـهُ  تُ رْ أَمَ  : الَ قَ ؟  تَـهُ رْ ارَ سَ بِمَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ 
مَ  رَّ ي حَ الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ الَّذِ قَ ا. فَ بِبَيْعِهَ
ةَ  ادَ املَزَ تَحَ  فَ فَ  : الَ قَ ا.  هَ يْعَ بَ مَ  رَّ حَ ا  َ هبَ ْ رشُ
وفـي (صحيح  ا).  فِيهَ ـا  مَ بَ  هَ ذَ تَّى  حَ
البخاري، ص١١٢ ج٥ من الفتح ط. 
السلفيَّـة): عـن أنس بن مـالك ريض 
لِ  نْزِ مِ يفِ مَ وْ اقِيَ الْقَ انَ سَ هُ كَ نـَّ اهللا عنه (أَ
ـرَ  أَمَ فَ  - ـهِ أُمِّ جُ  وْ زَ -وهو  ةَ  لْحَ طَ ي  أَبـِ
ر  مْ اخلَ إِنَّ  أَالَ  نَادِي:  يُ ا  نَادِيً مُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
 : ةَ لْحَ ي أَبُو طَ الَ لـِ قَ : فَ الَ . قَ تْ مَ رِّ دْ حُ قَ
ا،  تُهَ قْ رَ هَ فَ تُ  جْ رَ فَخَ ـا،  هَ قْ رِ أَهْ فَ جْ  رُ اخْ
). ولو كانت  ينَةِ كِ املَدِ كَ ي سِ تْ فـِ رَ فَجَ

يَّة ألمر النبيُّ  سِّ ةً نجاسة حِ سَ ر نَجِ اخلَمْ
اوية أن يغسل راويته،  ملسو هيلع هللا ىلص صاحب الرَّ
ـر  احلُمُ مت  رِّ حُ حـني  احلال  كانت  كام 
ا  يقُوهَ رِ عام خبري، فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (أَهْ
الُوا:  قَ فَ ـدور-،  القُ ا -يعني  وهَ ُ اكْرسِ وَ
 .( اكَ ذَ أَوْ   : الَ قَ فَ ا؟  لُهَ نَغْسِ وَ ا  هَ يقُ َرِ هنُ أَوْ 
ـةً نجاسـةً  سَ ـر نَجِ ثـمَّ لـو كانت اخلَمْ
يَّة ما أراقها املسلمون فـي أسـواق  سِّ حِ
املدينة؛ ألنَّه ال جيوز إلقاء النَّجاسة يف 

ق املسلمني. طُرُ
فـي رضا  رشيد  د  حممَّ الشيخ  قال 
فتاواه (ص١٦٣١ من جمموعة فتاو
حول  الكُ أنَّ  القول:  وخالصة  املنار): 
أركان من  كنٌ  ورُ رةٌ  طَهِّ مُ طاهرةٌ  ة  مادَّ
يدلة، والعالج الطبِّي، والصناعات الصَّ
مـن  ىصَ  حيُ ال  فيـام  وتدخـل  الكثرية، 
علـى  استعامهلـا  حتريـم  وأنَّ  وية،  األدْ
لعلـوم  إتقاهنم  دون  ُـولُ  حيَ املسلمـني 
مـن  هـي  كثـرية،  وأعمـال  وفـنـون 
ق اإلفرنج عليهم؛  وُّ فَ أعظـم أسباب تَ
يدلة والطبِّ والعالج  كالكيمياء والصَّ
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فـي  استعامهلـا  حتريم  وإن  ناعة،  والصِّ
ذلك، قد يكون سبباً ملـوت كثري مـن
هم  ضِ رَ املَرْىض واملجروحني، أو لطول مَ

وزيادة آالمهم اهـ. 
اهللا  رحـمه   . متنيٌ جيِّدٌ  كالمٌ  وهذا 

تعاىل.
لْط بعض األدْوية بيشءٍ من ا خَ وأمَّ

إذا  حتريمها،  يقتيض  ال  فإنَّه  حول،  الكُ
كان اخلَلْط يسرياً ال يظهر له أثـرٌ مـع 
لْم؛  املخلوط، كام أنَّ عىل ذلك أهل العِ
قـال فـي (املغنـي، ص٣٠٦ ج٨، ط 
ر-  باخلَمْ بـه -أي  نَ  جِ عُ وإن  املنـار): 
؛ ألنَّ النار  َدَّ لَه مل حيُ ه وأَكَ بَزَ دقيقاً ثمَّ خَ
بْـق إالَّ  ـر، فلم يَ مْ ـلَـت أجـزاء اخلـَ أَكَ

ه. اهـ.  أثـرُ
ويف (اإلقناع ورشحه، ص٧١ ج٤، 
كِر-  املُسْ لَطَه -أي  خَ ولو  مقبل):  ط. 
كِـر فيـه -أي املاء- لِكَ املُسْ بامءٍ فاستُهْ

؛ ألنَّه باستهالكه يف املاء  َدَّ بَه مل حيُ ِ ثمَّ رشَ
به   داو أو  عنه،  املاء  اسمَ  لِب  يَسْ مل 
مل  ألنَّه  ؛  َدَّ حيُ مل  ه  حَ رْ جُ كِر-  املُسْ -أي 

باً وال يف معناه. اهـ.  ْ يتناوله رشُ
وهذا هو مقتىض األثـر والنظر. 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن  يَ  وِ رُ فقد  األثر؛  ا  أمَّ
 ، ءٌ ْ يشَ هُ  سُ نَجِّ يُ الَ  ورٌ  طَهُ قال: (املَاءُ  أنَّه 
 ( ـهُ نُ ـهُ أَوْ لَوْ مُ ُـهُ أَوْ طَعْ حيِ إالَّ إِنْ تَغريَّ رِ
كان  وإن  وهـذا  فيـه.  ث  حتدُ بنجاسة 
لامء  العُ أنَّ  إالَّ  ضعيفاً،  فيـه  االستثنـاء 
ووجه  بمقتضاه،  القول  عىل  أجـمعوا 
الداللة: منه أنَّه إذا سقط فيه نجاسة مل 
ته، فكذلك  ه فهو باقٍ عىل طهوريَّ تُغريِّ
لِطَ بغريه من احلالل ولـم  ر إذا خُ اخلَمْ
وفـي  لِّه،  حِ علـى  باقٍ  فيه فهـو  ؤثِّـر  يُ
-، ص٦٤  (صحيح البخاري -تعليقاً
ج٩، ط. السلفيَّـة مـن الفتـح): قـال 
رَ  اخلَمْ بَحَ  (ذَ  : يِّ املُرِ يف  اء  دَ رْ الدَّ أبو 
) -جـمع نون؛ وهو  سُ مْ الشَّ النِّينَانُ وَ
من  ـذ  تَّخَ تُ ـةٌ  لَ أَكْ  : يُّ املُـرِ احلوت-، 
ر ثمَّ  ع فـي اخلَمْ لوح يُوضَ ك املَمْ مَ السَّ
طعـم  عـن  فيتغريَّ  الشمس  فـي  ى  لْقَ يُ
ر. فمعنى األثر: أنَّ احلوت بام فيه  اخلَمْ
ب  أَذْهَ الشمس  يف  عِه  ضْ ووَ املِلْح،  من 
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ر، فكان حالالً. اخلَمْ
ا كون هذا مقتىض النظر؛ فألنَّ  وأمَّ
ف  صْ الوَ أجل  من  مت  رِّ حُ إنَّام  ر  اخلَمْ
كار،  اإلسْ وهـو  عليه  اشتملت  الذي 
فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم؛
ـم يدور مـع علَّتـه وجـوداً  كْ ألنَّ (احلُ
هبـا  مقطوعـاً  العلَّـة  كانت  إذا  وعدماً 
ـم  بنصٍّ أو إجـامع) كام هنا. وقد توهَّ
رامٌ  ر حَ بعضُ الناس أنَّ املخلوط باخلَمْ
فيه،  ـر  اخلَمْ نسبـة  لَّـت  قَ ولـو  قاً  لَ طْ مُ
بحيث ال يظهر لـه أثرٌ فـي املخلوط، 
ا  (مَ حديث:  معنى  هو  هذا  أنَّ  وظنُّوا 
). فقالوا:  امٌ رَ ـهُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ريُ ثـِ ـرَ كَ كَ أَسْ
كِـر  ـر الذي يُسْ هذا فيه قليلٌ من اخلَمْ

 . راماً ه، فيكون حَ كثريُ
ـر  مْ فيُقـال: هـذا القليـل مـن اخلـَ
لِك فـي غـريه فلم يكن لـه أثـرٌ  تُهْ اسْ
، فبقي احلكـم ملـا  يٌّ مِ كْ يٌّ وال حُ فِ صْ وَ
ا  حديث: (مَ ا  وأمَّ الوصف.  فـي  بَه  لَ غَ
أنَّه  فمعناه   ( امٌ رَ حَ هُ  لِيلُ قَ فَ هُ  ثِريُ كَ رَ  كَ أَسْ
اربُ  الشَّ منه  ثَرَ  أَكْ إنْ  الرشاب  إذا كان 

ر؛ فإنَّ القليل  كَ لَّل مل يَسْ ، وإنْ قَ كِـرَ سَ
القليل  تناول  ألنَّ  راماً؛  حَ يكون  منه 
الكثري،  تناول  إىل  ريعةٌ  ذَ كِر  يُسْ مل  وإن 
ح ذلك حديث عائشة ريض اهللا  ويوضِّ
لُّ  عنها قالت: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (كُ
 ، نْهُ قُ مِ رَ رَ الفَ كَ ا أَسْ مَ ، وَ امٌ ـرَ رٍ حَ كـِ سْ مُ

.( امٌ رَ هُ حَ نـْ فِّ مِ ءُ الكَ لْ مِ فَ
: مكيالٌ يسع ستَّة عرش رطالً، قُ رَ الفَ

ابٌ ال  دَ رشَ جِ ومعنى احلديث أنَّه إذا وُ
لءَ الكفِّ  ، فإنَّ مِ قُ رَ كر منه إالَّ الفَ يُسْ
ا  ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ قولـه  معنى  فهـو   ، رامٌ حَ منه 

.( امٌ رَ هُ حَ لِيلُ قَ هُ فَ ثِريُ رَ كَ كَ أَسْ
[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
 [(٢٥٦/١١- ٢٦٠)

  

ِم َواملَُنوِّ َواُملَسكِِّن  اُملْسِكِر  اْسِتْعَماُل 
َبْيَنُهَما َوالَفْرُق  َواِء  الدَّ  ِيف 

بـني ) ١٠٤٤ الفـرق  مـا  السؤال: 
م، وهل يجJوز  ن واملُنوِّ كِر واملُسكِّ املُسْ

واء؟ استعامهلا يف الدَّ
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كِر  املُسْ بني  لامء  العُ ق  يفرِّ اجلواب: 
م: ن واملنوِّ واملسكِّ

ةً  وَ ثُ من تناوله نَشْ دِ كِر: ما حيُ فاملُسْ
فٌ  عْ ضَ به  قُ عْ يَ ثمَّ  متعاطيه،  عند  باً  وطَرَ
، ويذهب بـه اإلدراك،  ودٌ اءٌ ومخُ ختِ وارْ
كِـر ال جيـوز التَّداوي بـه،  وهـذا املُسْ
ت. ثُرَ واء أو كَ سواء قلَّت نسبته يف الدَّ

ل  بْطـِ يُ الذي  فهـو  ـن:  املُسكِّ ـا  وأمَّ
الشعور باألمل، وال يؤدِّي إلـى ذهاب 

ل واإلدراك. قْ العَ
ْلِـب النَّوم والنُّعاس  م: مـا جيَ واملُنَوِّ

ملتعاطيه.
تعاطي  بجـواز  لامء  العُ أفتـى  وقـد 
ر  قَـدْ علـى  م  واملُنـوِّ ـن  كِّ املُسَ واء  الـدَّ
بِيحُ  ـرورات تُ احلاجة مـن باب: (الضَّ
ر  تُـقـدَّ ـرورات  و(الضَّ ظـورات)  املَحْ

ها).  رِ دْ بِقَ
معرفة  لامء الكيمياء بحثٌ فـي  ولعُ
هذه  أنـواع  من  نـوع  لِّ  كُ خصائص 
مـن  ها  بعضُ فُ  ـرَ عْ يُ بحيث  العقاقري، 
مسلـم  طبيـبٌ  وصـف  وإذا  بعـض، 

حاذِقٌ يف صنعته شيئاً من هذه األدْوية 
كِر جاز تعاطيه. واهللا أعلم.  التي ال تُسْ
[فتاو الشيخ نوح عيل سلامن- دائرة اإلفتاء 
األردنية (رقم ٢٤٩٥)]

  

َتَناُوُل اَألْدِوَيِة الَِّتي َتْحَتِوي َعَلى 
ِنْسَبٍة ِمَن الُكُحوِل

من ) ١٠٤٥ كثـريٌ  هنـاك  السؤال: 
مـن  خمتلفـة  ـيَّات  كمِّ حتـوي  ويـة  األدْ
حول ترتاوح بني ٠٫٠١% و٢٥%،  الكُ
كام  الزُّ وية  أدْ من  وية  األدْ هذه  ومعظم 
عال وغريها من  رة والسُّ نْجَ واحتقان احلُ
وية  األمراض السائدة. ومتثِّل هذه األدْ
من   %٩٥ يقارب  ما  حول  للكُ احلاوية 
جيعـل  ا  ممـَّ املجال،  هذا  فـي  ويـة  األدْ
ويـة اخلاليـة مـن  احلصـول علـى األدْ
فام   ، رةً متعذِّ أو  صعبةً  عمليَّةً  حول  الكُ

م تناول هذه األدْوية؟ كْ حُ
تنـاول  املسلم  للمريـض  اجلواب: 
مـن  نسبـةٍ  علـى  املشتملـة  ويـة  األدْ
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منها،  خالٍ  دواءٌ  يتيرسَّ  مل  إذا  حول  الكُ
أمنيٌ  ثقةٌ  طبيبٌ  واء  الدَّ ذلك  ووصف 

يف مهنته.
[استفسارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
بواشنطن - جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
- ع ٣، (١٠٨٧/٣)]

  

َقَراُر َمْجَمِع الِفْقِه اِإلْسَالِميِّ التَّاِبِع ِلَراِبَطِة 
الَعاَلِم اِإلْسَالِميِّ ِبَشْأِن اَألْدِوَيِة اُملْشَتِمَلِة 

َراِت َعَلى الُكُحوِل َواُملَخدِّ

األبحـاث ) ١٠٤٦ فـي  النظر  بعد 
علـى  املشتملة  األدْوية  عـن  مـة  املُقدَّ
واملُـداوالت  رات،  واملُخدِّ حـول،  الكُ
مـا  علـى  وبناءً  حـوهلا،  ت  رَ جَ التي 
ج،  فْع احلَرَ اشتملت عليه الرشيعة من رَ
ه،  رِ ـدْ ر بقَ َ فْـع الرضَّ ـة، ودَ فْـع املَشقَّ ودَ
ظـورات،  ـرورات تُبيـح املُحْ وأنَّ الضَّ
ء  رْ لـدَ يـن  رَ َ الرضَّ ـفِّ  أخَ وارتـكـاب 

ر ما يأيت: أعالمها، قـرَّ
ـرة  مْ اخلـَ استـعمـال  جيـوز  ال   -١

فَة دواءً بحالٍ من األحوال؛ لقول  ْ الرصِّ
ـلْ  ْعَ جيَ لَـمْ  اهللاَ  (إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول 
رواه   ( مْ يْكُ لَ عَ م  ـرَّ حَ ـا  فِيمَ ـمْ  كُ اءَ فَ شِ
البخاري يف (الصحيح). ولقوله: (إنَّ 
 ، اءً وَ اءٍ دَ لِّ دَ لَ لِكُ عَ جَ ، وَ اءَ لَ الدَّ اهللاَ أَنْزَ
رواه   ( امٍ ـرَ بِحَ ا  وْ اوَ تَـدَ تَ الَ  وَ ا،  وْ اوَ تَـدَ فَ
نِّي،  السُّ وابن  نن)،  (السُّ يف  داود  أبو 
يْد -ملا  وَ يم. وقال لطارق بن سُ وأبو نُعَ
واء-: (إِنَّ  لُ يف الدَّ عَ ر جيُ سأله عن اخلَمْ
) رواه ابن  اءٌ لَكِنَّه دَ اءٍ، وَ فَ لِكَ لَيْسَ بِشِ ذَ

يم.  ننه)، وأبو نُعَ ماجه يف (سُ
٢- جيوز استعامل األدْوية املشتملة 
ـةٍ  لَكَ تَهْ سْ ـبٍ مُ سَ حـول بـنـِ عـلـى الكُ
ال  التـي  وائيَّـة  الدَّ الصناعـة  تقتضيها 
طبيبٌ  هـا  فَ يَصِ أن  برشط  عنها،  بديل 
حول  ، كمـا جيـوز استعمـال الكُ لٌ دْ عَ
وقاتـالً  للجـروح،  خـارجيـا  راً  طَهِّ مُ
هون  للجراثيم، وفـي الكريمـات والدُّ

اخلارجيَّة.
ـع الفـقـهـي  ـمَ ـي املَـجْ ٣- يُـوصِ
ويـة  اإلسالمي رشكـات تصنيـع األدْ
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يـادلـة فـي الـدول اإلسالميَّـة،  والصَّ
يعمـلـوا  بـأن  ويـة،  األدْ دِي  رِ تـوْ سْ ومُ
حـول مـن  جهدهم فـي استبعـاد الكُ
األدْوية، واستخدام غريها من البدائل.

الفقـهـي  املـجـمـع  يـوصـي  كام 
عـن  باالبتـعـاد  األطبَّـاء  اإلسالمـي 
حول  وصف األدْوية املشتملة عىل الكُ
ما أمكن. واهللا ويل التوفيق. وصىلَّ اهللا 

د. انتهى.  عىل نبيِّنا حممَّ
[قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة 
املكرمة، ص٣٤١، رقم: ٩٤ (١٦/٦)]

* وانظر: فتو رقم (٩١٠)
  

َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن األْدوية الَِّتي َيْدُخُل ِفي 
َتْرِكيِبَها الُكُحوُل َأْو ُمْشَتقَّاُت اِخلْنِزيِر

ة ) ١٠٤٧ مـادَّ حـول  الكُ كـان  ملَّـا 
ق  يتحقَّ وريثام  ا،  تناوهلُ م  رُ فيَحْ ةً  كِرَ سْ مُ
تصنيع  مـن  املسلمـون  إليـه  يتطلَّع  ما 
حول فـي تركيبها،  ويةٍ ال يدخل الكُ أدْ

واحلوامـل،  األطفـال  ويـة  أدْ والسيَّام 
األدْوية  تناول  من  رشعاً  مانع  ال  فإنَّه 
تركيبها  يف  ويدخل  حالياً  تُصنَعُ  التي 
لغرض  حـول،  الكُ مـن  ئيلةٌ  ضَ بَةٌ  نِسْ
وائيَّة  الدَّ املوادِّ  بعض  إذابة  أو  احلفظ، 
التي ال تذوب يف املاء، عىل أالَّ يستعمل 
، وهذا حيث ال  ئٍ هدِّ حول فيها كمُ الكُ

يتوافر بديلٌ عن تلك األدْوية. 
باح  يُ أ  املَنْشَ اخلنزيريُّ  واألنسولني 
ورة  ي التَّداوي به للرضَّ رِ كَّ ىضَ السُّ ملَرْ

بضوابطها الرشعيَّة.
كام تُويصِ اللَّجنـة املسؤولـني فـي 
فـي  ـى  تُراعَ بـأن  اإلسالميَّـة  البـالد 
الرشوط  والغذائيَّة  وائيَّة  الدَّ الصناعة 
حيث  من  رشعاً  املقبولة  واملواصفات 

ق التحضري.  املوادُّ اخلام، وطُرُ
[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالميَّة 
للعلوم الطبية بالكويت ١٤١٥ هـ /١٩٩٥م]
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التََّداِوي َواتَِّخاُذ الَعَقاِقِري ِمَن 
َمِة اَحلْيَواَناِت اُملَحرَّ

السـؤال: هـل استعـمـال ) ١٠٤٨
أو  الثِّـريان  مـن  ةِ  لَصَ تَخْ املُسْ العقاقـري 
هذه  تكن  مل  إذا  هبا  مسموحٌ  األغنام 
احلالل؟  بالطريقة  مذبوحةً  احليوانات 
ويـة  األدْ باستعمـال  مسمـوحٌ  وهـل 

ة من اخلنازير؟ جَ رَ تَخْ املُسْ
قـد  واء  الدَّ هذا  كان  إن  اجلواب: 
مباحٌ  فهو   ،أخر ة  مادَّ من  استحـال 
بقي  ما  ا  وأمَّ مصدره،  إىل  النظر  دون 
من  مأخـوذاً  كان  فإن  طبيعته؛  علـى 
بْـح  ذَ وهـو  اللَّحم،  مأكول  حيـوان 
مباحٌ  فهو  الكتاب،  أهل  أو  املسلمني 
خنزير،  من  أنَّه  دنا  تأكَّ إذا  ا  أمَّ كذلك. 
أو  اللَّحم،  مأكول  غري  حيوانٍ  من  أو 
يُذبحْ  ومل  اللَّحم  مأكول  حيوان  من 
استعامله  جيوز  ال  فهذا  رشعيا،  بْحاً  ذَ
واهللا  ها.  رِ دْ وبقَ الرضورة  حالة  يف  إالَّ 

أعلم.

[الدرر البهية من الفتاو الكويتية 
 [(٣٠٤/١١)

* وانظر: فتو رقم (١٣٩)
  

اْسِتْخَداُم َأْنِسَجٍة ِمَن اِخلْنِزيِر ِفي َتَجاُرَب 
ِعْلِميٍَّة َعَلى َحْيَواَناٍت ُأْخَرى

م ) ١٠٤٩ التكـرُّ نـرجـو  السؤال: 
أو  دِينِيٍّ  مانع  أيِّ  وجـود  عن  بإفادتنا 

ي: تـَ أخالقيٍّ فـي استخدام مادَّ
  UBM  (Urinary Bladder Matrix) 

أو
 SIS  (Small Intestine Submucosa) 
النسيج  مـن  أليـاف  عن  عبـارةٌ  وهـام 
من  منهـا،  اخلاليـا  ع  نَـزْ بعـد  الضـامِّ 
حيوانات  عىل  اخلنزير،  حيوان  مصدر 
التجـارب (األرنب)؛ حتَّى يتسنَّى لنـا 
دراسة تأثري هذه املوادِّ من ناحية جتديد 
لامً بأنَّ هذه التجارب  يَّة، عِ األنسجة احلَ
مثل  الستخدام  أُولَـى  كخطوة    رَ جتُ
آخر  حيوانـيٍّ  مصدرٍ  مـن  املوادِّ  هذه 
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من  بدالً  اإلنسان  لعالج  اخلنزير؛  غري 
مصدر اخلنزير املتاح حاليا يف األسواق 

األمريكيَّة.
اجلواب: يقول اهللا تعالـى: ﴿ حن 
مئ  هي  خيمي  حي  جي  ٰه   مه  جه  هن  من  خن 
[اجلاثـيـة:   ﴾ مت  هب  مب  هئ 

ن قائلٍ كريم: ﴿  جع  ـزَّ مِ ١٣]  ، ويقول عَ
مف﴾   خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 
وغريمها  اآليتان  فهاتان   ،[٢٩ [البقرة: 
من النصوص الرشعيَّة تبينان -ضمن 
خلق  الذي  تعالـى  اهللا  أنَّ  بيِّنان-  تُ ما 
اإلنسان لعبادته وعامرة أرضه، وأكرمه 
بأن خلقه بيديه، ونفخ فيه من روحه، 
هلذا  ـر  خَّ سَ قد  مالئكته،  لـه  وأسجد 
ة  املُهمَّ هذه  أجل  من  الفريد  املخلوق 
فـي  ما  لَّ  كُ اخلطرية  والوظيفـة  النَّبيلة 
لَها  ذلَّ أي:  األرض،  يف  وما  الساموات 
سبحانه  بإذنـه  لـه  وقـادها  عهـا  وطَوَّ
وتعاىل، سواء يف ذلك احليوان واجلامد 

وغريمها.

وإذا كان األمر كذلك؛ فإن اخلسيس 
يف  ىلَ  أَوْ تكون  تعاىل  اهللا  خملوقات  من 
التسخري والتذليل البن آدم من غريها 
من املخلوقـات، ومن ذلك: اخلنزيـر 
جـامهري  عنـد  لُّه  كُ ـسٌ  نَجِ هـو  الذي 
ة  جوَّ رْ لامء؛ فإذا كانت هناك فائدة مَ العُ
جتـارب  عمـل  مـن  ـة  البرشيَّ لعمـوم 
لِيَّة عليـه أو علـى أنسجته، وهذه  مَ عْ مَ
الفائدة غري متوفِّرة يف غريه، أو متوفِّرة 
لة  صَّ املُحَ تلك  من  أقلّ  بدرجة  ولكن 
هذا  فإنَّ  اخلنزير،  علـى  التجارب  من 
أو  االستحباب  إلـى  باجلواز  قَى  رْ يَ قد 

الوجوب.
لْـم،  العِ علـى  ضَّ  حَ قد  واإلسالم 
وحديث؛  آية  ما  غري  يف  لامء  العُ ح  دَ ومَ

منها: قولـه تعالـى: ﴿  جس حس خس مس 
وقـولـه   ،[٢٨ [فـاطـر:  خص﴾  حص 

سبحانه: ﴿   حئ  خئ مئ هئ جب ﴾  
ن قائلٍ كريم:  زَّ مِ [الروم:  ٢٢]، وقوله عَ
يف﴾   ىف   يث  ىث  نث  مث    ﴿
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[يونس: ١٠١]، وقوله صلَّـى اهللا تعالـى 
ا  يقً رِ لَكَ طَ نْ سَ عليـه وآلـه وسلَّـم: (مَ
ـا  يقً رِ طَ هِ  بـِ اهللاُ  لَكَ  سَ امً  لْ عِ فِيـهِ  طْلُبُ  يَ
عُ  لَتَضَ ةَ  ئِكَ املَالَ إِنَّ  وَ  ، نَّةِ اجلَ قِ  رُ طُ نْ  مِ
 َ املِ إِنَّ العَ ، وَ ا لِطَالِبِ العِلْمِ ضً ا رِ تَهَ نِحَ أَجْ
يفِ  نْ  مَ وَ  ، اتِ وَ مَ السَّ يفِ  نْ  مَ لَهُ  رُ  فِ تَغْ لَيَسْ
إِنَّ  فِ املَاءِ، وَ وْ يتَانُ يفِ جَ احلِ ، وَ ضِ األَرْ
رِ  مَ لِ القَ ضْ فَ ، كَ ابِدِ ىلَ العَ ِ عَ املِ لَ العَ فَضْ
إِنَّ  وَ  ، اكِبِ وَ الكَ ائِرِ  سَ ىلَ  عَ رِ  البَدْ ةَ  لَيْلَ
 ْ ملَ بِيَاءَ  األَنْ إِنَّ  وَ بِيَاءِ،  األَنْ ةُ  ثَ رَ وَ ءَ  امَ لَ العُ
 ، ثُوا العِلْمَ رَّ ا، وَ ً مهَ الَ دِرْ ا، وَ ثُوا دِينَارً رِّ وَ يُ
رواه   ( رٍ افـِ وَ ـظٍّ  بِحَ أَخـَذَ  هُ  ذَ أَخَ نْ  مَ فَ
داء  رْ أبو داود والرتمـذي عن أبـي الدَّ
ر احلكم  وَّ تَصَ ريض اهللا تعاىل عنه، وال يُ
وهذا  ه،  رِ ـوُّ تَصَ بعد  إالَّ  اليشء  علـى 
هـذا  فمعرفـة  لْم،  بالعِ إالِّ  يكـون  ال 
احليوان وغريه لالستفادة منه يف بعض 
اآلخر،  بعضها  يف  ر  ذَ للحَ أو  األوجه، 
ال يكون إالَّ باالحتكاك به ومبارشته. 
ولو مل تكن هناك غايةٌ من التعامل مع 

بعض  معرفة   سو ل  مَ املَعْ يف  اخلنزير 
ع الرشيف  ْ م حتريمه من قِبَلِ الرشَّ كَ حِ
إخضاعه  جتعـل  نبيلـةً  غايـةً  فَت  لَكَ

. ل وجتاربه مرشوعاً مَ عْ للمَ
وعليه؛ ويف واقعة السؤال: ال مانع 
رشعاً من إجراء التجارب املذكورة يف 
د  البُعْ مع  عنه،  ه  املُنَوَّ للغرض  السؤال 
حالَ  مبارشةً  مالمسته  عن  أمكن  ما 
مس بغري حائل؛  طوبة الالَّ طوبتِه أو رُ رُ
جـامهـري  عند  سـاً  نَجِ لكونـه  وذلك 
 (١) خُ مُّ ه-؛ والتَّضَ رُ لامء -كام سبق ذِكْ العُ
، فإذا  بالنجاسة بدون حاجةٍ غري جائزٍ
مذهبُ  لَّد  قَ فليُ بمالمسته  األَمر  مَ  زِ لَ
من  خروجاً  طهارته؛  يف  مالكٍ  اإلمام 
وتعاىل  سبحانه  واهللا  يق.  والضِّ ج  احلَرَ

أعلم. 
[موقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٣٤٠٣)]

  

خ: التلطُّخ بالطِّيـب وغـريه واإلكثار  مُّ (١)  التضَ
منه.النهاية يف غريب احلديث (٣ /٢٠٨).



١٨٧

ÌË^Ñkÿ^Ë=hÿ^=i_f€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

الِعَالُج ِبَمادَِّة اَهلْيَباِريِن(١) 
اُملْسَتْخَلَصِة ِمَن اِخلْنِزيِر

من ) ١٠٥٠ ابني  يُعانـي  السؤال: 
ه  م، ويقتيض عالجُ طانٍ يف الدَّ َ حالة رسَ
علـى  تني  مرَّ اهليبارين  ة  بامدَّ نَ  ْقَ حيُ أن 
وية  األقل فـي اليوم، باإلضافة إىل األدْ
نعيش  ونحـن  م،  الدَّ ونَقْـل   ،األخر
الوحيدة  الطريقة  إنِّ  حيث  اليابان؛  يف 
للحصول عىل اهليبارين هي من خالل 
مـن  نقلـه  يتمُّ  م  الدَّ أنَّ  كمـا  اخلنزير، 
اللٌ أم  املتربِّعني اليابانيِّني. هل ذلك حَ
، فام هو البديل؟ الالً ال؟ وإذا مل يكن حَ

اجلواب: 
إىل  مسلم  غري  من  م  الدَّ ل  نَقْ  : الً أوَّ
فيه؛  ج  رَ حَ ال  جائز  وبالعكس  مسلم 
ه مـن بـاب التَّـداوي، والتَّـداوي  ألنـَّ

ة تُنتجهـا خـاليـا معيَّنة فـي  (١)  اهليبارين: مـادَّ
اجلسم، وتستخلص من أكباد ورئات وأمعاء 

احليوانات، تستخدم يف عالج أمراض خمتلفة، 
ة، وإزالة  كأمراض القلب، والذبحة الصدريَّ

اخلثرات الدموية وغريها. انظر: فقه الصيديل 
املسلم، للدكتور خالد الطاموي (ص١٠٣).

مرشوعٌ بام رواه أبـو داود والرتمـذي 
يـكٍ ريض اهللا عنه  ِ عـن أسامـة بن رشَ
قال: أتيت النبيَّ صلَّـى اهللا عليه وآله 
وسلَّم وأصحابه كأنَّام علـى رءوسهم 
فجـاء   ، قعـدتُ ثـمَّ  لَّمتُ  فسَ  ، الطَّريُ
فقالوا:  وهاهنـا،  هاهنا  من  األعرابُ 
ا؛  وْ اوَ ؟ فقال: (تَدَ اوَ تَدَ يا رسول اهللا، أَنَ
عَ  ضَ اءً إِالَّ وَ عْ دَ ْ يَضَ لَّ ملَ جَ زَّ وَ إِنَّ اهللاَ عَ فَ
 : مُ ) واهلَرَ مُ رَ : اهلَ دٍ احِ اءٍ وَ َ دَ ريْ اءً غَ وَ لَهُ دَ
احلـثُّ  فيه  جاء  احلديث  فهذا  ؛  الكِربَ
يد،  بقَ يَّدٍ  قَ مُ غري  ا  مطلقً التَّداوي  علـى 
علـى  جيـري  (املُطلَقُ  أن:  والقاعدة 

ه). قيِّدُ دَ ما يُ رِ إطالقِه حتَّى يَ
(معالـم  فـي  اخلَطَّابـي  اإلمام  قال 
العلميَّة  املطبعة  ط.  السنن٢١٧/٤، 
إثبـات  احلديث  هذا  «فـي  بحلب): 
مباحٌ  التَّداوي  وأنَّ  والعالج،  الطبِّ 

» اهـ. غريُ مكروهٍ
«اهليبارين»  ة  مادَّ كانت  إذا   : ثانياً
استحالت  قد  اخلنزير  من  ة  لَصَ تَخْ املُسْ
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الكيميائيَّة  باملعاجلة   أخر ةٍ  مـادَّ إلـى 
استخدامها  من  مانـع  فال  بغريها،  أو 
قـد  تكـون  حينئذٍ  ا  ألهنَّ ن؛  احلَقْ فـي 
إلـى  اخلنزيريَّة  طبيعتها  من  استحالت 
واالستحالة  جديـدة،   أخـر طبيعـةٍ 
ة؛  سَ النَجِ يان  األَعْ طهارة  وسائل  أحد 
ر إذا  ر من أنَّ اخلَمْ وأصل ذلك ما تقرَّ
ت، وقيـس عليها  رَ ها طَهُ سِ ختلَّلت بنَفْ
 ،٥٩٦/٢ راجـع: (املجموع  غريهـا. 
ط. مكتبة اإلرشاد)، و(بدائع الصنائع 
العلمية)،  الكتب  دار  ط.   ،٤٥٢/١٠
و(مواهب اجلليـل ١/ ٣١٧، ط. دار 

الفكر).
مل  هي  كام  ة  املادَّ هذه  كانت  إذا  ا  أمَّ
تبطٌ  رْ مُ استخدامها  جـواز  فإنَّ   ، تتغريَّ
بعدم وجود بديل متوافر هلا، فإن لـم 
د، ولكنه مل  جِ يوجد هلا بديلٌ طبِّي، أو وُ
يتوافر لديكم فال مانع من استخدامها؛ 
املحظورات)،  تُبيح  (الرضورات  ألنَّ 

وقد قال تعالـى: ﴿  يم جن  حن خن من 
[األنعام:  ىه﴾  مه  جه  ين  ىن 

نن  من  زن  رن  مم    ﴿ وقــال:   ،[١١٩
 ﴾ يي  ىي  ني   مي  زي  ٰى  ين  ىن 
أنَّ  إلـى  التنبُّه  وينبغـي   ،[١٧٣ [البقرة: 
ها)، فال يزيـد  رِ ـدْ ر بقَ ـدَّ قَ (الرضورة تُ
ألنَّ  الضـرورة؛  بـه  تندفـع  مـا  علـى 
فإذا  املحظور،  إلباحة  أصلٌ  الرضورة 
ع، وعاد املحظور  رْ زال األصل زال الفَ
بُدا  املريض  جيد  لـم  فلو  مبـاح،  غري 
ة  واء املشتمل علـى مـادَّ من تناول الدَّ
ة من اخلنزير فله  لَصَ تَخْ «اهليبارين» املُسْ
فعُ عنه املرض، ال يزيد  دْ ر ما يَ دْ ذلك بقَ

عليه. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
[مواقع دار اإلفتاء املرصية (رقم ٢٩٠٤)]

  

ِلِعَالِج  ِخْنِزيٍر  َبْنِكْرَياِس  ِزَراَعُة 
ِر كَّ َمْرَضى السُّ

بـعـض ) ١٠٥١ ـر  يفـكِّ السؤال: 
ياسٍ مـن خنزير  نْكِرْ العُلامء فـي نَقْـل بَ
؛ من أجل عالج  ياس إنسانٍ نْكِرْ بـدل بَ
ين يف ذلك؟ ر؛ فام رأ الدِّ كَّ ىضَ السُّ رْ مَ
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اجلواب: علـى الـرغـم مـن قـول 
مجهور الفقهاء بنجاسة اخلنزير، وقول 
علـى  متَّفقون  م  إهنَّ بطهارته،  بعضهم 
التي  وهي  ة،  سَ نَجِ احليوانات  يْتَة  مَ أنَّ 
لُها  أَكْ كان  أو  رشعيا،  بْحاً  ذَ بَح  تُذْ لـم 
 . مثالً ر  امَ كاحلِ بِحت؛  ذُ لو  حتَّى  راماً  حَ
أجزاء  من  زءٍ  جُ لَّ  كُ تشمل  ةُ  والنَّجاسَ
باغ،  ر بالدِّ طْهُ لْد املَيْتَة يَ املَيْتَة، غري أنَّ جِ
عنـد  واخلنـزيـر  ـلْـب  الكَ ـلْـد  جِ إالَّ 

اجلمهور. 
يوسف  وأبو  الظاهري  داود   ورأ
لِّ  بْغ لكُ من احلنفيَّة تعميم الطهارة بالدَّ
الواردة  األحاديث  لعموم  احليوانات؛ 

يف ذلك.
يطهـر  فال  املَيْتَـة  من  لْد  اجلِ غري  ا  أمَّ
ويبقى   ،أخر ة  مادَّ بأيَّة  وال  باغ،  بالدِّ
عىل نجاسته. كام اتَّفق الفقهاء عىل أنَّ 
له  حياتـه  حال  احليـوان  من  ذ  يُؤخَ ما 
وف  ر وصُ عْ يْتَتِه، مع استثناء شَ حكم مَ
؛  طاهـرةٌ فهـي  اللَّحـم؛  مأكول  بَر  وَ وَ
قال تعاىل: ﴿ خم مم ىم يم جن

ين  ىن  من  خن  حن 
جه مه ىه يه جي
حي خي مي ىي﴾ [النحل: ٨٠]، وجاء
حه: يف احلديث الذي رواه احلاكم وصحَّ

.( يْتَتِهِ مَ وَ كَ هُ يٍّ فَ نْ حَ طِعَ مِ ا قُ (مَ
نْزعُ  ومن هنا نقول: إنَّ اجلزء الذي يُ
لـه بجسـم اإلنسـان  صْ من اخلنزير لوَ
منه  ع  نُزِ سواء  الفقهاء،  باتِّفاق  سٌ  نَجِ
وهو حيٌّ -ألنَّ ما قُطِعَ من احليِّ فهو 
عَ  ة باتَّفاق-، أو نُزِ سَ يْتتُه نَجِ كميتته، ومَ
وإذا  أيضاً،  سٌ  نَجِ فهو  موته،  بعد  منه 
ه  لْدَ جِ أنَّ  يوسف  وأيب  داود  رأي  كان 
غـري  آخـر  جـزءٍ  فأيُّ  بـاغ،  بالدِّ ر  طْهُ يَ

باغ. ر بالدِّ طْهُ لْد ال يَ اجلِ
وإذا كان األمر كذلك -وهو االتفاق 
حيا  اخلنزير  من  يؤخذ  ما  نجاسة  عىل 
إىل  منه  جزءٍ  ل  نَقْ جيوز  فهل  -؛  ميتاً أو 

جسم اإلنسان للعالج؟ 
ظْم اإلنسان  ِ عَ ربْ سبق القول فـي جَ
فقهـاء  أنَّ  تُه:  الصَ وخُ ؛  سٍ نَجِ ظْم  بعَ
قـد  والشافعيَّـة  واحلنابلـة  املالكـيَّـة 
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بيشءٍ  اإلنسـان  مـداواة  بأنَّ  حوا  رصَّ
التـي  الضـرورة  عنـد  جائـزٌ  ـسٍ  نَجِ
، ولو  روها بعدم وجود يشءٍ طاهرٍ وَّ صَ
ضَ أنَّه ال توجد رضورة وحصلت  فُرِ
 ، ه فيه رضرٌ لْعُ س، وكان قَ املداواة بالنَّجِ

نْزعُ وتصحُّ الصـالة بـه.  ال يُ
إذا  النجس  اجلزء  بأنَّ  قولٌ  وهناك 
َفْ  خيُ لـم  وإن  زع  نـْ يُ ال  لـحامً  تسى  اكْ

اهلالك. 
ـتِ  قَضَ إذا  قالـوا:  احلنفيَّة  أنَّ  كام 
ظْمٍ  ظْم املكسور بعَ ل العَ صْ الرضورة بِوَ
ر  ج وال إثم، ما دام يتعذَّ رَ سٍ فال حَ نَجِ

. رٍ ه إالَّ برضَ عُ نَزْ
ة  صَ بعد عرض هـذه األقوال (املُلَخَّ
جاد  عيل  احلق  جاد  الشيخ  بحث  من 
خنزيـر  نْكِرياس  بَ عُ  رْ زَ أقول:  احلق) 
مكان بنكريـاس اإلنسان؛ ألنَّه عالجٌ 
اآلن  ه  غريُ يقومُ  ال  منترشٍ  ملرضٍ  الٌ  فعَّ
القائلُ والرأيُ  بـه.  بـأس  ال  مقامه، 

ظْمُ  ى العَ تَسَ ع إذا اكْ باجلواز وعدم النَّزْ
أنَّ  ـة  وبخاصَّ أقـول،  ما  ؤيِّد  يُ امً  ـحْ لَ

اجلسم  باطن  فـي  يُزرع  سَ البَنْكِرياس 
مملوءٌ  اجلسم  وباطن  ظاهره،  فـي  ال 
إىل  خرج  لو  بالنجاسة  عليه  م  كُ نَحْ بام 
يلِّ  م، ونُصَ از والدَّ َ ل والربُ الظاهر؛ كالبَوْ
ونحن حاملون لذلك؛ ألنَّنا ال نستغني 
ع  رَ زْ عنه بالطبيعة، فكيف ال يكون ما يُ
اخل مـن اليشء النَّجِس كهذه  فـي الدَّ
[عـن]  البعض  ث  دَّ حتَ وإذا  األشياء؟ 
ل  صْ احلكم وقال: جتوز الصالة مع الوَ
علـى  احلكم  تَّب  ورَ س،  النَّجِ ظْم  بالعَ
سـاً  نَجِ شيئـاً  ابتلع  من  فإنَّ  النجاسة، 
صالته  كانت  العالج  فـي  إليه  حمتاجاً 
 ، صحيحة، وال حاجة إىل تطهري يشءٍ
واء  الدَّ منه  ابتلع  الذي  مَ  الفَ إالَّ  مَّ  اللَّهُ
ف  ْ برصَ اجلسم،  ظاهر  علـى  وقع  وما 
أو  راـامً  حَ االبتـالع  كـون  عن  النظـر 
، حسـب احلاجـة والضـرورة  حـالالً
 ، بٌ ْ لٌ أو رشُ وعدمها؛ ألنَّ االبتالع أَكْ
أو  راماً  حَ كانت  إن  ة  املادَّ إىل  فيه  نْظَر  يُ
إىل  ة  سَ النَجِ ة  املادَّ لَت  دَخَ ولو   . الالً حَ
ب  ْ والرشُّ األَكْل  طريـق  بغري  اجلسم 
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أو  ل،  ضَ العَ أو  الوريد  فـي  ن  -كاحلَقْ
ذلك  إنَّ  يُقـال:  هـل  لْـد-  اجلِ حتـت 
احلديث  ألنَّ  ذلك؛  يُقال  ربَّام  ؟  رامٌ حَ
فِيامَ  تِي  أُمَّ اءَ  فَ شِ اهللاُ  لِ  ْعَ جيَ (لَـمْ  يقول: 
ا)، ولكن للرضورة أحكام. يْهَ لَ مَ عَ رَّ حَ

إنَّ األمر ما دام فيه احتامل للجواز 
ة  وبخاصَّ تِه،  مَ رْ بحُ نجزم  أن  ينبغي  ال 
الة يف  واء بصورةٍ فعَّ إذا ثبتت فائدة الدَّ
هو  هذا  الكثريون.  منه  يُعانـي  ضٍ  رَ مَ
رأيي؛ فإن كان صواباً فمـن اهللا، وإن 
منه  العفـو  وأرجـو  فمنِّي،  خطـأً  كان 

سبحانه، واألعامل بالنيَّات
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة الفتو باألزهر (رقم ١٤١)]

  

التََّداِوي ِبَدَواٍء ِمْن َأْصٍل ِخْنِزيِريٍّ َمَع 
ُوُجوِد الَبِديِل الَبَقِريِّ

من ) ١٠٥٢ واءِ  الدَّ مُ  كْ حُ السؤال: 
البديـل  وجـود  رغـم  نْزيريٍّ  خِ أصلٍ 

. البَقَريِّ

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

لْده  وجِ حلمه   ، نيْ العَ سُ  نَجِ اخلنزير 
منه ة  لَصَ املُستَخْ املوادِّ  ومجيع  ظْمه،  وعَ
مل  خل    ﴿ تعالـى:  اهللا  قال   ، ةٌ سَ نَجِ
يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
املوادَّ  فـإنَّ  وعليه؛   .[٣ [املائـدة:    ﴾ جن 
يف  يدخل  التي  الطبِّيَّة  واملستحرضات 
م  ْرُ ةٌ حيَ سَ صناعتها يشءٌ من اخلنزير نَجِ
وفـي  فقط،  للرضورة  إالَّ  استخدامها 
من  عنهـا  ني  غْ يُ ما  وجـود  عدم  حال 

.األدْوية األخر
واء ذو األصل البقري،  فإذا توفَّر الدَّ
واء املحتوي عىل  بحيث يقوم مقام الدَّ
ويعمـل  اخلنزيـر،  ات  مشتقَّ من  يشءٍ 
ة،  ق الغاية املرجوَّ قِّ ها، وحيُ سِ بكفاءته نَفْ
واء  الدَّ استخـدام  عندئـذٍ  جيـوز  فال 

ات اخلنزير. املحتوي عىل مشتقَّ
وائني،  الدَّ كفاءة  حتديد  يف  واملرجع 
لِّل عدد  قَ ويُ ة،  املُرادَ قُ الغاية  قِّ ام حيُ وأهيُّ
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الوفيَّات: هـم أهـل الثقـات من أهل 
االختصاص. واهللا تعاىل أعلم. 

[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٢٨٧٥)]

  

اْسِتْخَداُم ُهْرُمون P-PSH (ِدَماِغ 
اَخلَناِزيِر) ِلَتَكاُثِر اِإلْنَتاِج اَحلْيَواِنيِّ

لعام ) ١٠٥٣ سبتمرب  من   ٢١ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ١٩٩٥م 
فـي  للمباحثة   (٣٩) اجللسة  املاليزي 
م هرمون P-PSH (دماغ اخلنازير)  كْ حُ
ة تعمل علـى التكاثر فـي اإلنتاج  كامدَّ
عىل  قراره  املجلس  وأصدر  احليواين. 

النحو التايل:
(دماغ   P-PSH هرمـون  يعترب   (١
دمـاغ  مـن  طـة  املُنشِّ ة  خنزيـر) -املـادَّ
رامٌ  اخلنزير- من النَّجاسة املُغلَّظة. وحَ
سواء  كانت،  حالةٍ  أيِّ  يف  استخدامه 
ذلك.  غـري  أو  التكاثر،  لغرض  كانت 
أسـاس  علـى  صـادرٌ  التحريم  وهذا 

بْهة. الشُ

أوالد  مـن  االستـفـادة  م  ْـرُ حيَ  (٢
احليوانات املولودين من عملية التكاثر 
اخلنازير).  (دماغ   P-PSH باستخدام 

باهنا. م أيضاً حلومها وأَلْ ْرُ كام حيَ
٣) جيب علـى اهليئات واإلدارات 
الطـبِّ  وزارة  وخصوصـاً  ـة،  تصَّ املُخْ
ري عن  وْ البَيْطَريِّ املاليزيِّ اإليقاف الفَ
لتحقني   P-PSH هرمون  استخدام 
املوايش واألنعـام ألغـراض التناسـل 

. والتكاثر احليواينِّ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٩٩)]

  

َواُء اُملْسَتْخَلُص ِمْن ُمخِّ اِخلْنزيِر الدَّ

د) ١٠٥٤ لٌ متعدِّ السؤال: عندي طِفْ
سنـوات  خـمس  ـره  مُ وعُ األمراض، 
تَب  كَ يش،  يَمْ وال  يتكلَّم  وال  ونصف، 
ة ٣  قَن ملدَّ له أحد األطبَّاء نوعاً من احلُ
ل، وبالبحث  ذَ الشهر األوَّ شهور، وأَخَ
من  تَخلَصُ  يُسْ واء  الدَّ هذا  أنَّ  اتَّضح 
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واء  الـدَّ عـن  فـتُ  فتوقَّ اخلنزيـر،  ـخِّ  مُ
التحريـم  إنَّ  فقال:  الطَّبيب،  لَّمتُ  وكَ
واء له نتائج  م، وهذا الدَّ فقط فـي اللَّحْ
الة، وليس له بديلٌ حتَّى اآلن، وأنا  فعَّ

ري. ةٍ من أَمْ ريْ يف حَ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
اخلنزير  حتريـم  إنَّ  الطَّبيب:  لُ  ـوْ فقَ
لُّ  فكُ صحيح،  اللَّحم، غـري  فقط فـي 
ةٌ عند  سَ ، بل ونَجِ ةٌ مَ رَّ اخلنزير حمُ أجزاء 
حياته، حال  يف  حتَّى  لامء  العُ جـمهور 
ا بعد موته فهم متَّفقون عىل نجاسة وأمَّ

(املوسوعة  فـي  جاء  أجزائه،  جـميع 
والشافعيَّـة  احلنفيَّـة  الفقهيَّة): «اتَّفـق 
اخلنزير،  ـنيْ  عَ نجاسة  علـى  واحلنابلة 
وكذلك نجاسـة جـميع أجزائـه ومـا 
نِيِّه؛  ومَ عابِه،  ولُ قِه،  رَ كعَ عنه؛  ينفصل 

وذلك لقوله تعاىل: ﴿مم رن زن  من نن ىن 
ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين 

جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  
خت  حت  جت  هب   مب  خب  حب 
جس   مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت 
 ،[١٤٥ [األنـعـام:  مس﴾  خس  حس 

والضمري فـي قوله تعالـى: ﴿هئ جب 
حب خب مب ﴾ راجع إىل اخلنزير؛ 
فيدلُّ عىل حتريم عني اخلنزير وجـميع 

أجزائه. 
ـنيْ  عَ طهارة  إلـى  املالكيَّة  وذهب 

اخلنزير حال احلياة.
لْد  ر جِ طْهُ واتَّفق الفقهاء عىل أنَّه ال يَ
باغ، وال جيوز االنتفاع به؛  اخلنزير بالدِّ
كاحلياة،  بـاغ  والدِّ  ، نيْ العَ ـسُ  نَجِ ألنَّه 
عنه،  النجاسة  عُ  فَ تَدْ ال  احلياة  أنَّ  فكام 
قولـهم  املالكيَّة  ه  ووجَّ باغ،  الدِّ فكذا 
بأنَّه  باغ  بالدِّ اخلنزير  لْد  طهارة جِ بعدم 
ل  مَ تَعْ فال  إمجاعاً؛  للتَّذكية  ال  حمَ ليس 
باغ، وال  ؛ فال يطهر بالدِّ يْتةً جيوز االنتفاع به». انتهى. فيه، فكان مَ
لـه  واء  الدَّ هذا  الطبيب:  قول  ا  وأمَّ
الة، وليس له بديلٌ حتَّى اآلن،  نتائج فعَّ
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هذا  إباحة  يف  معتربٌ   - صحَّ فهو -إنْ 
واء، فإنَّ التَّداوي بيشءٍ من اخلنزير  الدَّ
د  يُوجَ مل  إذا  جائزٌ  النجاسات  وسائر 
الطاهرُ  دَ  جِ وُ فإنْ  مقامها،  يقوم  مَت النَّجاسة بال خالف. طاهرٌ  رُ حَ
فإذا كان هذا الطبيب مأموناً علـى 
واء، وعـدم وجـود  ليَّة الدَّ ه بفاعِ مِ كْ حُ
واهللا  بـه.  التَّداوي  جـاز  عنـه،  بديـلٍ 

أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم: ٣٣١٨٦٧)] 

  

اْسِتْخَداُم ُحَقِن اَألْنُسوِلِني َعاِلي املَْفُعوِل 
املُْنَتِج ِمَن اِخلْنِزيِر

فـي ١٠ مـن أكتوبـر لعام ) ١٠٥٥
املاليزيِّ   الفتو جملس  عقد  ١٩٨٣م 
استخدام  فـي  للمباحثة   (٦) اجللسـة 
ن األَنْسولني عالـي النقاء املفعول  قَ حُ
من اخلنزير. وأصدر املجلس قراره بأنَّ 
ن األَنْسولني املُنْتَج  قَ م استخدام حُ كْ حُ
ة  عتَرب من النَّجاسَ من اخلنزير، والذي يُ

املُغلَّظة، لغرض عالج املريض بمرض 
م الرضورة. وكذلك  كْ ر جائز بحُ كَّ السُّ

ن. احلال عىل من يقوم باحلَقْ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٥٨)]

  

الَعَقاِقُري اُملْحَتِوَيُة َعَلى َشيٍء ِمْن 
ُمَكوَِّناِت اِخلْنِزيِر

السؤال: من العَقاقري املصنوعة ) ١٠٥٦
دٍّ أو  دَ يف بالدٍ غري إسالميَّة ما حيتوي عىل  غُ
م  كْ حُ فام  اخلنزير؛  من  مأخوذةٍ  صاراتٍ  عُ

ع يف تَعاطِيها؟  ْ الرشَّ
اجلواب: 

م اخلبائث فـي حالة  رَّ اإلسالم إنَّام حَ
االختيار:

فظـاً  ر حِ بَ اخلَمْ ْ م اإلسالم رشُ ـرَّ حَ
واملَيْتَة  فوح  املَسْ م  الدَّ م  رَّ وحَ قول،  للعُ
لُّ  ة، وقد جاء كُ حَّ فظاً للصِّ واخلنزير حِ
ذلك رصحياً واضحاً يف القرآن الكريم: 

مق  حق  مف  خف  حف  جف    ﴿
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جل  مك  لك  خك  حك  جك 
حل خلمل﴾ [املائدة:٩٠]، 

ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  ﴿مم 
خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي 
هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ 
جح  مج  حج  هتمث  مت  خت  حت  جت 
مس﴾   خس  حس  جس   مخ  جخ  مح 
حتريم  بَ  قِ عَ جاء  وقد   ،[١٤٥ [األنعام: 

هذه املطعومات قوله تعاىل: ﴿ جخ مخ 
جس  حس خس مس﴾ [األنعام: ١٤٥]، 

ويف تعبري آخر: ﴿  ين ٰى ريزي مي ني  
هذا  ودلَّ   ،[١٧٣ [البقرة:    ﴾ يي  ىي 
قيب الـذي هـو بمثابـة االستثناء  التَّعْ
ه اهللا مـن هذه  مَ رَّ علـى أنَّ حتريم ما حَ
املطعومات إنَّام هو فـي حالة االختيار؛ 
تناول  إلـى  لْجئُ  تُ رضورة  ال  حيث 
ت  دَ جِ وُ إذا  أنَّه  علـى  ودلَّ  منه،  يشء 
يشءٍ  تناول  إلـى  تدعو  التي  الرضورة 
منه، أُبِيحَ تناول ما تدعو إليه الرضورة؛

عاً  فْ ودَ ة،  حَّ للصِّ فظاً  وحِ للحياة،  إبقاءً 
للرضر.

الرشيـعـة  أنَّ  ـذ  يُؤخَ هـنـا  ومـن 
ة  صَّ بيحُ للمسلم أن يُزيل الغُ اإلسالميَّة تُ
زيلُها  ر إذا مل جيد أمامه ما يُ بتناول اخلَمْ

ر. سو اخلَمْ
مات:  التَّداوي باملُحرَّ

عىل  ذلك  بمناسبة  الفقهاء  وتكلَّم 
م، والصحيحُ من آرائهم  رَّ التَّداوي باملُحَ
ح  لْتقي مع هذا االستثناء الذي رصَّ ما يَ

به القرآن يف آيات التحريم: ﴿  مم رن 
ني   مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 
ىي يي ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ونزوالً عىل 
كانت  ىن﴾  نن  من  ﴿زن  قوله:  م  كْ حُ
ر الذي يزول  دْ اإلباحة مقصورة عىل القَ
به  ويتمُّ  ة،  حَّ الصِّ به  وتعود  ر،  َ الرضَّ به 
الح، ومن ذلك اشرتطوا رشطني: الصَّ
عالِج  يُ الذي  الطبيب  فـي  مها:  أحدُ
طبيباً  يكون  أن  وهو  واء،  الدَّ فُ  ويَصِ
ق واألمانة. دْ إنسانيا حاذِقاً معروفاً بالصِّ

مِ  املُحرَّ غري  من  د  يُوجَ أالَّ  واآلخر: 
تَعيِّناً،  ما يقوم مقامه يف العالج ليكون مُ
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اإلشـارة  أو  ه  تنَاولـِ مُ فـي  يكـون  وال 
يٌ عىل الترشيع، وال عدوان  بتناولِه بَغْ
هـو  وهذا  ورة،  الرضَّ ر  قَـدْ به  يتجاوز 
ق بني  تي به، وال فَرْ الصحيح الذي نُفْ
دد أو  ر واملَيْتَة والغُ ؛ فاخلَمْ مٍ رَّ مٍ وحمُ رَّ حمُ
ر -وهي  ذة من اخلَمْ ارات املُـتَّخَ صَ العُ
لِّ  لُّ ذلك سواء يف حِ لُّ السؤال-، كُ حمَ
ثْل  مِ من  دواءً  تَعنيَّ  متى  به  التَّداوي 

الطبيب الذي وصفناه.
[الفتاو، حممود شلتوت (ص٣٥٠ -٣٥٢)] 

  

ِزَراَعُة ِشْرَياٍن َمْأُخوٍذ ِمَن اِخلْنِزيِر

السؤال: هذا شخص أوصاين ) ١٠٥٧
أن أسألكم هذا السؤال؛ يقول: 

يضعـون  قد  القُلوب  ي  احِ رَّ جَ إنَّ 
يضعون  وقد  نيا،  دِ عْ مَ ياناً  ْ رشِ أو  قاً  رْ عِ
ياناً يأخذونه من اخلنزير، مع  ْ أيضاً رشِ
يبُه  ن قد يُصِ يان الذي من املَعْدِ ْ أنَّ الرشِّ
يـان الذي مـن اخلنزيـر  ْ أ، والرشِّ دَ الصَّ
م ويصري وكأنَّه  تَحِ لْ يكون أحسن، وقد يَ

م ذلك؟ كْ ه، فام حُ سِ فْ من اإلنسان نَ
بأس  ال  أي:  به،  بأس  ال  اجلواب: 
يان  ْ برشِ بِه  لْ قَ يان  ْ رشِ إنسانٌ  لَ  يَصِ أن 
أنسب  هو  ما  إىل  وينظر  آخر،  حيوانٍ 
إنَّـام  ل،  األَكْ من  ليس  هذا  ألنَّ  بِه؛  لْ لقَ
ليـس  وهذا  اخلنزيـر،  أَكْل  اهللا  مَ  ـرَّ حَ
هذا  إالَّ  ينفعه  ال  أنَّه  نا  لِمْ عَ وإذا   ، الً أَكْ
اهللا  قال  وقد  الرضورة،  باب  من  فهذا 
ـل  ـل حلم اخلنزير األَكْ تعالـى فـي أَكْ

ىن  من  خن  حن  جن   يم    ﴿ املبارش: 
ين جه مه ىه﴾ [األنعام: ١١٩].

[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ١٠٦)]

  

ْعِر َيْحَتِوي  اْسِتْعَماُل ِعَالٌج ِإلْنَباِت الشَّ
َعَلى َشْحِم ِخْنِزيٍر

والـدتــهـا ) ١٠٥٨ إنَّ  السـؤال: 
والعقاقري  ويـة  األدْ بعـض  لَت  مَ تَعْ اسْ
عْظَم  عىل رأسها، ممَّا أدَّ إىل تَساقُط مُ
ل  جَ بعض اخلَ فيه   عْر الرأس، وتر شَ
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يـات،  رَ األُخْ النساء  مـع  جتلس  عندما 
ر أنَّ شخصاً فيـه مثـل مـا فيها؛  كُ وتَذْ
واستعمـل  رأسه،  عْر  شَ عْظَم  مُ طَ  تَساقَ
ـرٌ  عْ شَ بَتَ  ونَ ـه،  رأسُ ـيَ  فِ شُ وَ عالجاً 
ر أنَّ هذا العالج بعد ما  كَ ، إالَّ أنَّه ذَ زيرٌ غَ
فَ أنَّ هذا العالج حيتوي عىل  رَ فِي عَ شُ
ه، مِ دَ من  يشءٍ  وعلـى  اخلنزير،  م  حْ شَ
أن  هلا  جيوزُ  هل  تعرف:  أن  تريد  وهي 
ت  جَ رَّ ا حتَ ؟ كام أهنَّ تَطِبَّ هبذا الطبِّ تَسْ
ا  أهنَّ  تر ا  ألهنَّ الباروكة؛  استعامل  من 
مة عىل املرأة املسلمة، وترجو اإلفادة  رَّ حمُ

من فضيلتكم.
يف  ن  يتضمَّ السؤال  هذا  اجلواب: 

احلقيقة فقرتني:
بمثل  الباروكة  استعاملُ  األُولَـى: 
هذا احلال الذي وصفته؛ حيث تساقط 
أن  معـه  ى  جَ رْ يُ ال  هٍ  جْ وَ علـى  ها  رُ عْ شَ
يعود. نقول: إنَّ الباروكة يف مثل هذه 
احلقيقة  فـي  ا  ألهنَّ هبا؛  بأس  ال  احلال 
إلزالة  ولكنَّها  جتميل،  إلضافة  ليست 

باب  من  تكون  فال  هذا؛  وعىل   . عيبٍ
فاعله؛  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  نَ  عَ لَ الذي  ل  صْ الوَ
 ،( ـةَ لَ صِ تَوْ واملُسْ ـةَ  لَ الواصِ ـنَ  (لَعَ فقد 
 ، ها بيشءٍ رَ عْ لُ شَ والواصلة هي التي تَصِ
تشبه  ال  احلقيقة  فـي  املرأة  هذه  لكن 
تضيـف  أن  تريـد  ال  ا  ألهنَّ الواصلة؛ 
ه  لَقَ ها الذي خَ رِ عْ جتميالً أو زيادةً إىل شَ
أن  تريد  وإنَّام  هلا،  وتعالـى  تبارك  اهللا 
ث، وهذا ال بـأس بـه؛  دَ يْباً حَ تُزيل عَ
يْب، ال إضافـة  ألنَّه من باب إزالة العَ

ق. التجميل، وبني املسألتني فَرْ
واء  ا بالنسبة الستعامل هـذا الدَّ وأمَّ
م اخلنزير؛ إذا ثبت أنَّ فيه  حْ الذي فيه شَ
عند  به  بأس  ال  فهذا  للخنزير،  امً  حْ شَ
م من اخلنزير إنَّام هو  احلاجة؛ ألنَّ املُحرَّ

لُـه ﴿  ىف يف  ىق يق اك  أَكْ
لك مك ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقال اهللا 

تعاىل آمراً رسوله ملسو هيلع هللا ىلص:  ﴿  مم رن زن  من نن 
ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 
جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي 
حب ﴾  [األنعـام: ١٤٥]،   وثبـت عـن 
نَ املَيْتَةِ  مَ مِ رُ ـامَ حَ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال: (إِنَّ
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ها  لْدِ ا). وأنَّه أَذِن فـي االنتفاع بجِ هَ لُ أَكْ
قال  أنَّه  أيضاً  عنـه  وثبت  بْـغ،  الدَّ بعد 
املَيْتَةِ  ـر وَ مْ يْـعَ اخلَ مَ بَ ـرَّ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللا حَ
ولَ  سُ ا رَ : يَ يلَ قِ . فَ امِ نـَ األَصْ يـرِ وَ نْزِ اخلِ وَ
ا  َ هبِ يُطْىلَ  إنَّه  فَ املَيْتَةِ  ومَ  حُ شُ أَيْتَ  أَرَ اهللا؛ 
بِحُ  تَصْ يَسْ ، وَ لُودُ ا اجلُ َ نُ هبِ هَ دْ يُ ، وَ نُ فُ السُّ
)؛ يعني  امٌ رَ وَ حَ : الَ، هُ الَ قَ ؟ فَ ا النَّاسُ َ هبِ
البيـع؛ ألنَّ البيـع موضـوع احلديث، 
والصحابة ريض اهللا عنهم أوردوا هذا 
م هذه األشياء،  كْ ال ألجل أن يعرفوا حُ
راً للبيـع،  ـربِّ لكن ألجـل أن يكـون مُ
قالوا: هذه املنافع التي ينتفع هبا الناس 
فقال  ها؟  يْعَ بَ رُ  ِّ َتُربَ أال  املَيْتَة  شحوم  من 

 .( امٌ رَ وَ حَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: (الَ، هُ
واء  الدَّ هذا  فاستعامل  هذا؛  وعلـى 
 ، مفيدٌ أنَّه  صحَّ  إذا  به  الرأس  ن  دَهْ يف 

فإنَّ احلاجة داعية إليه. 
ا عند  وعىل هذا؛ فإذا استعملته فإهنَّ
اخلنزيـر  ـم  حْ شَ ألنَّ  تغسله؛  ـالة  الصَّ

، هـذا إذا ثبت. سٌ نَجِ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
(٣٦/١١) وما بعدها] 

  

َتَناُوُل اَألْدِوَيِة الَِّتي َتْحَتِوي َعَلى ِنْسَبٍة 
ِمْن ِجيَالِتِني اِخلْنِزيِر

ل ) ١٠٥٩ نـاوُ تَ مُ  كْ حُ مـا  السؤال: 
عيَّنةٍ من  بَةٍ مُ وية التي حتتوي عىل نِسْ األدْ

نزير؟ يالتِني اخلِ جِ
ة  املــادَّ لــت  تـحـوَّ إذا  اجلـواب: 
يْنُها  بَتْ عَ لَ قَ ة من اخلنزير وانْ لَصَ تَخْ املُسْ
ال،  خَ ر  اخلَمْ ل  وُّ كتَحَ أُخر؛  ة  مادَّ إىل 
إن  باستعامهلا  بأس  فال  كاً،  سْ مِ م  والدَّ
من  يشءٌ  بقي  إذا  ا  أمَّ تعاىل،  اهللا  شاء 
لغري  استعمـاهلا  ينبغي  فـال  أوصافها 

رضورة.
[من فتاو العرص- قيس  آل الشيخ 
(ص١٢٧)] 

  

ِزَراَعُة َصمَّاَماِت َقْلٍب ِمْن ِخْنِزيٍر 
ِفي ِجْسِم اِإلْنَساِن

السؤال: أودُّ االستـفسـار ) ١٠٦٠
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 ، الطبِّ جمـال  فـي  هامٍّ  موضوع  عن 
لْب،  القَ ـة  راحَ جِ اختصاص  وحتديـداً 
لْب القَ ة  راحَ جلِ فريقٍ  فـي  أعمـل  فأنا 
فـي  ـازٍ  جمُ فـنِّـيٍّ  مسـاعـدٍ  بـوظيفـة 
ديـر، وفـي املجـال الذي أعمـل  التَّخْ
 العديد مـن عمليَّات القَلْب  رَ فيه جتُ
ليليَّة،  كْ ة اإلِ راحَ املفتوح؛ كعمليَّات اجلِ
يَّة، إضافة إىل  قِ لْ هات األطفال اخلَ وتشوَّ
أُشريَ  أن  ـدَّ  بُ وال  مات،  امَّ الصَّ عمليَّات 
مني -األهبري  هنا إىل أنَّه يتمُّ تبديل صامَّ
لْب،  والتَّاجي- يف عمليات جراحة القَ
وهي األكثر شيوعاً، ناهيك عن تصنيع 
مات القَلْب األخر أحياناً، وهي  صامَّ
ولكـن  ف،  َ الرشَّ ثَـلَّث  مُ أو  ئـوي،  الرِّ
ل  تُبدَّ التي  مات  الصامَّ أنَّ  هنا  املوضوع 
نيَّـة،  دِ عْ مَ مـات  صامَّ [نوعـان]:  هـي 
ة،  نزيريَّ ة أو خِ ريَّ قَ ا بَ ة؛ إمَّ وأخر حيويَّ
ع يف هذا  وال جمال هنا لإلطالة والتوسُّ
 ، يصٌّ ختصُّ موضـوعٌ  فهـو  املوضوع، 
هذا  من  يلزمنـا  مـا  نُبنيِّ  أن  نريد  لكن 
ـام  صمَّ ـلِّ  لكُ أنَّ  ة:  رَ كْ والفِ املوضوع، 

رٌ  مُ عُ ينُّ له  دِ فاملَعْ افرتاضيا؛  نِيا  مَ زَ راً  مُ عُ
م  ، واحليويُّ أيضاً، لكنَّ الصامَّ افرتايضٌّ
وهو  راً،  مُ عُ األطول  هو  ظَلُّ  يَ احليويَّ 
اح الذي  رَّ ل طبعاً بناءً عىل رأي اجلَ بَدَّ يُ
هـذا  إلجـراء  املناسـب  ـع  ضْ الوَ  ير
التبديل، واملسألة التي أودُّ رأي الرشع 

فيها:
إدخال  اآلن  احني  اجلرَّ بعضُ  ريدُ  يُ
ة يف عمليَّات التبديل  نزيريَّ مات خِ صامَّ
أنَّ  ـة  جَّ بحُ املَرْىض  علـى    رَ جتُ التي 
 ، راً من البَقَريِّ مُ اخلنزيري هو أطول عُ
هذه  علـى  يبونـي  جتُ أن  جاء  الرَّ لذلك 
املسألة: هل من اجلائز إجراءُ مثل هذه 
وتبـديـل  املـرىض  عـلـى  العمليَّـات 
ة  نزيريَّ خِ مات  بصامَّ ة  البرشيَّ مات  الصامَّ
ر  طْهُ غم من نجاسة اخلنزير؟ وهل يَ بالرَّ
بَام  سْ ل مـن اخلنزيـر حَ تَأَصَ م املُسْ الصامَّ
لْد  نْ أنَّه كاجلِ دُ األطبَّاء لـي مِ ح أحَ َ رشَ
باغة؟ مع العِلْم أنَّ هذا األمر  ر بالدِّ طْهُ يَ
لْد اخلنزير- خمتلف فيه.  ة جِ -أي دِباغَ
فهل   ، جائزٍ غـري  األمـر  هذا  كان  وإن 
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أعضاء  مـن  عضـوٍ  أيُّ  أو  أنـا  ل  أحتمَّ
بَتَ عدم رشعيَّة  مَ يف حال ثَ الفريق اإلثْ
املوضوع؟ كوننا نعمل فـي مثـل هذه 

العمليَّات.
ـر  اجلواب: أجـزاءُ اخلنزيـر ال تَطْهُ
يُّ  الباجِ الوليد  أبـو  اإلمام  قال  أبـداً، 
ر  طْهُ يْنِه مل يَ سَ لعَ رحـمه اهللا: «وما نَجُ
احلاجـة  أو  الرضورة  أنَّ  غري   ،« هٍ جْ بِوَ
إن  فيه  حرج  فال  استعاملَه  اقتضت  إذا 

شاء اهللا تعاىل، واهللا تعاىل يقول: ﴿  يم 
مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  
ىه﴾ [األنعام: ١١٩]. وهذا ال يتعارض
ـنِ  عَ ئِلَ  سُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  (أَنَّ  ثبت  ما  مع 
اءٍ  وَ تْ بِدَ : لَيْسَ الَ َا؟ قَ  هبِ تَداوَ ـُ ر أَي مْ اخلَ
لْ  ْعَ ْ جيَ )، وحديث (إنَّ اهللاَ ملَ اءٌ ا دَ لَكِنَّهَ وَ
هذا  فإنَّ  ا)؛  يْهَ لَ عَ مَ  رَّ حَ فِيامَ  تِي  أُمَّ اءَ  فَ شِ
ال  الـذي  التَّـداوي  طْـلـَق  بمُ خـاصٌّ 
حيث  م،  املُحرَّ الستعامل  فيه  اضطرار 
لـم  حيث  ا  أمَّ باملباح،  التَّداوي  يمكن 
الفقهاء  أجاز  فقد  املباح  واء  الدَّ يوجد 

قيَّدٌ  مُ احلديث  فهذا  س،  النَّجِ استعامل 
بحالة االضطرار حفظاً للنّفس، فصار 
أجاز  فقـد   ، اضطـرَّ ملـن  املَيْتَـة  كأَكْل 

 . مِّ الفقهاء التَّداوي بالسُّ
وعليه؛ فال حـرج عليك -إن شاء 
لْد(١) اخلنزير،  اهللا تعاىل- يف استعامل جِ

رب، واهللا أعلم. ه أَكْ عُ ما دام نَفْ
[من فتاو العرص- قيس آل الشيخ 
(ص١٨٩)]

  

اْسِتْعَماُل اَألْدِوَيِة اُملَضاِف إَِلْيَها 
ِجيَالِتُني اِخلْنزيِر

السؤال: أنـا صيـدالنيَّـة، ) ١٠٦١
الصنـاعـة  فـي  دكتـور  مـن  تُ  لِمْ وعَ
م  دَ وائيَّـة أنَّ معظم اجليالتني املُستَخْ الدَّ
مـن  واء  الدَّ كبسـوالت  صناعـة  فـي 
آخذ  ال  اآلن  إىل  تِها  قْ وَ نْ  ومِ اخلنازير، 
أيَّ دواءٍ علـى شكل كبسوالت، وإن 

(١) هكذا جاء فـي املطبوع. حملُّ السؤال هو الصامَّم 
اخلنزيري.
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اضطررتُ أبحث عن بدائل عىل شكل
نفيس  عىل  تضييقٌ  فيه  وكان   ، أقراصٍ
يف  أكرب  ـة  يَّ مادِّ فةٌ  لُ وتَكْ اليشء،  بعض 
يف  جاُ  رَ حَ أجد  أكن  مل  لكنِّي  األغلب، 
وية للنـاس؛ حتَّى ال  ف هـذه األدْ ْ رصَ
ْ إالَّ األقارب  ربِ أُضيِّـقُ عليهم، ولـم أُخْ
ال  العِلْم،  ـذِ  أَخْ بـاب  من  واألصدقاء 

منعهم.
ل، وبحاجةٍ  مْ ر احلَ هُ أنا اآلن فـي أَشْ
فَت  َ الت احلديد، وقد رصَ مِّ كَ لتناول مُ
وأثبتت  احلديد،  كبسوالت  الطَّبيبة  يل 
أثناء  األفضل  أنَّه  وائيَّة  الدَّ راسات  الدِّ
أرفض  وأنـا  أسبوعـني  منـذ  ـل.  مْ احلَ
أقـراص  بدائـل  عـن  وأبحثُ  ه،  ذَ أَخْ
ل، وعند قراءيت  مْ كنت أتناوهلا قبل احلَ
أنَّ  وجدتُ  املجال  هذا  فـي  لألبحاث 
، ومنها  يَّةٍ مِ ضْ منها ما يُسبِّب مشاكل هَ
فَضَ  ورَ ل،  مْ احلَ أثناء  به  ح  نْصَ يُ ال  ما 
ه  حَ ه لزوجـي، ونَصَ فَ ْ الصيدالنـيُّ رصَ
بيِّناً  تْه الطَّبيبة، مُ فَ َ سِ النوع الذي رصَ بنَفْ

ٍ آخر إذا  ذ نوع ل مسؤولية أَخْ أنَّني أحتمَّ
تُه من تِلْقاء نَفْيس؛ فهل أتناول ما  ذْ أَخَ

فَ يل؟ ِ رصُ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه، أما 

بعد: 
تِ عـن  رْ كَ ة ما ذَ فعلـى تقدير صحَّ
استخدام جيالتني اخلنزير فـي صناعة 
ده  جـرَّ بمُ فهـذا  الكبسوالت،  معظم 
ا قـد  ـب حتريمهـا؛ الحتامل أهنَّ ال يُوجِ
 ،ة أخر لت إىل مادَّ َت حتَّى حتوَّ وجلِ عُ
اجح من  ا تَطْهرُ علـى الرَّ مَّ فإهنَّ ومن ثَ

لْم... أقوال أهل العِ
تـلك  حتريـم  أنَّ  ر  تقـرَّ وحيـث 
فالظاهر:  فيه؛  مشكوكٌ  الكبسوالت 
كسائر  اإلباحة،  أصل  علـى  ى  بْقَ تَ ا  أهنَّ

بَة. ِ ة واألَرشْ األَطْعِمَ
ا إن ثبت كون اجليالتني املستخدم  أمَّ
جاً  ستخرَ مُ املذكورة  الكبسوالت  فـي 
من اخلنزير، وباقياً عىل أصل نجاسته، 
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تـلك  استخـدام  جيـوز  ال  فحينـئـذٍ 
ةً  مضطـرَّ كنـتِ  إنْ  إالَّ  الكبسوالت، 
ة  قَّ شَ ْدي مَ إليها، واالضطرار هنا أن جتَ
ل ما يرتتَّب عىل عدم تناوهلا،  فـي حتمُّ
مع عدم وجود غريها ممَّا يقوم مقامها، 
ونحوها،  النجاسات  مـن  خـال  وقـد 
ج عليك فـي تناوهلا؛  ـرَ فحينئـذٍ ال حَ
املحظورات)،  بيحُ  تُ (الرضورات  ألنَّ 

وقد قال اهللا تعاىل: ﴿يم جن  حن خن من 
[األنعام:   ﴾ ىه  مه  جه  ين  ىن 

 .[١١٩
الم: «جـاز  وقال العزُّ ابن عبد السَّ
طاهراً  جيد  مل  إذا  بالنجاسات  التَّداوي 
العافيـة  مصلحـة  ألنَّ  مقامها؛  يقـوم 
المة أكمل مـن مصلحة اجتنـاب  والسَّ

النجاسات». اهـ. واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٩٦٤١٣)] 

* وانظر: فتو رقم (٥٠)
  

ِم ِفي  اْسِتْخَداُم َمْسُحوِق الدَّ
املَُكمَِّالِت الِغَذاِئيَِّة

م ) ١٠٦٢ التَّـكـرُّ ـى  يُـرجَ السؤال: 
استخـدام  جـواز  بخصوص  باإلفـادة 
فـي  م  الـدَّ نـات  كـوِّ مُ مـن  حـوقٍ  سْ مَ
الناحيـة  مـن  الغذائـيَّـة  ـالت  ـمِّ املُـكَ
يلـزم  مـا  اذ  اختِّ لنـا  نَّـى  ليتَسَ الرشعيَّة؛ 
تسجيـل  إجـراءات  استكمـال  نحـو 
حـوق  سْ ذائيٍّ حيتوي علـى مَ لٍ غِ مِّ كَ مُ
م  ن األسايس للدَّ ـوِّ لُوبِني املُـكَ وجُ يمُ اهلِ

دراً للحديد. صْ باعتباره مَ
اجلواب: قـال اهللا تعالـى: ﴿ خل 
م  فالدَّ  ،[٣ [املائدة:  يل﴾  ىل  مل 
م تناوله، ويشمل هذا التحريم كونه  رَّ حمُ
، وكذا سائر أجزائه،  سائالً، أو غري سائلٍ
إالَّ إذا دعت إلـى ذلك رضورة، واهللا 

تعاىل أعلم. 
[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٣٣٩/٢٨)
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َماِت  (١) َوِباُملَحرَّ التََّداِوي ِبَدِم الَبَراِزيٍّ

مُ التَّداوي) ١٠٦٣ كْ السؤال: [ما حُ
مات؟] بدم الربازي وباملحرَّ

مات ال جيوز التَّداوي اجلواب:  املُحرَّ
ا  وْ اوَ تَدَ الَ تَ ا، وَ وْ اوَ هبا، ويف احلديث (تَدَ
)، فيفيد حتريم التَّداوي به، وال  امٍ رَ بِحَ
أنَّ  يفيد  بـل  فيه،  شفـاء  ال  أنَّه  يفيـد 

ته أكثر.  َّ مَرضَ
اءَ  فَ شِ لْ  ْعَ جيَ  ْ ملَ اهللاَ  (إِنَّ  حديث:  ا  أمَّ
أنَّه  فيدُ  يُ فهو  ا)  يْهَ لَ عَ مَ  رَّ حَ ـا  فِيمَ ي  تـِ أُمَّ
ـدَّ أنْ يعتقد عقيدةً أنَّ اهللا مل جيعل  ال بُ

لوب العافية. سْ ، فهو مَ فيه شفاءً
وقد يُوقِع الشيطان كثرياً من العوامِّ 
داعٌ  ، وهو خِ بأشياء يزعمون فيها شفاءً
» عندما  ازيِّ َ من الشيطان؛ مثل «دَم الربَ
؛  لِبِ الكَ لْبِ  الكَ ة  ضَّ عَ دٍ  أَحَ يف  د  يُوجَ

مطري)،  قبائل  ازات (من  الربَ إىل  نسبة   : يُّ ازِ الربَ  (١)
نْ  رونَ مِ دِ نحَ م مُ دُ أهنَّ عتَقَ ويقال هلم أبناء بَراز، يُ
عتقدُ أنَّ  بري ريض اهللا عنه؛ ويُ ل عبد اهللا بن الزُّ نَسْ
لَب.  فاءً من داءِ الكَ دٍ منهم شِ ب من دَم فرْ ِ من رشَ

بإذن اهللا. انظر: موسوعة ويكيبديا.

وكثريٌ  الشيطان،  ومن   ، باطلٌ هذا  فإنَّ 
إنَّ  ثُـمَّ  ـى.  فَ يُشْ أنَّه  اتِّفاقٌ  حيصل  منه 
تـارةً فإنَّه  بْهة؛  شُ هلم  جعـلَ  الشيطانَ 

شفاءٌ  د  يُوجَ مل  وإذا  ال.  وتارةً  ى،  فَ يُشْ
ـلُّ  وكُ  ، يشءٌ فيـه  فُـالنٍ  بُ  نَسَ قالـوا: 
وترويجٌ  ء،  اليسِّ لَكِهم  ملَسْ حتسنيٌ  هذا 

لباطلهم.
له،  ة  صحَّ وال  باطلٌ  أنَّه  املقصود 
الصـادق  لقـول  أبداً؛  فيـه  شفـاءَ  وال 

 . رامٌ سٌ حَ مُ نَجِ املصدوق، وهذا الدَّ
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(١٦٧/٣)

  

الشيـخ: ) ١٠٦٤ فضيلـة  السؤال: 
لْب  ـه الكَ هنـاك بعض الناس إذا عضَّ
قبيلة  إلـى  يذهب  عور  املَسْ الثَّعْلَب  أو 
م  هِ مِ دَ من  ويأخذ  عنها «الربزان»  يقال 
يعلم  وهو   ، بثمنٍ يشرتيـه  أو  بُه،  َ ويَرشْ
د، ويقول:  أنَّ اهللا هو الشايف، لكن يُؤكِّ
لُح  إنَّه ال يوجد غري دَم هذه القبيلة يَصْ
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ها  مِ هلذا، حتَّى إنَّ هناك امرأةٌ تربَّعت بدَ
يقول:  هم  بعضُ هذا،  بمثل  أُصيبَ  ملن 
فأكرموه  استضافهم  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  إنَّ 
هل   ، شفاءً م  هُ مُ دَ يكون  بأن  هلم  ودعا 

هذا صحيح أم ال؟
أنَّ  بصحيـح  ليـس  هـذا  اجلواب: 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص استضافهم فأكرموه ودعا 

هلم.
فَى  تَشْ سْ م يُ هُ مَ ت من أنَّ دَ رْ كَ ا ما ذَ أمَّ
لكنـه  الناس،  عند  مشهور  فهذا  به، 
رامٌ بنـصٍّ  م حَ رشعاً ال جيـوز؛ ألنَّ الدَّ
القرآن؛ قال تعاىل: ﴿ خل مل ىل 
يل﴾ [املائدة: ٣]، وقال تعاىل: ﴿مم رن
زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن    

خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي 
مئ ﴾ [األنعام: ١٤٥].

فيه؛  شفاء  ال  فإنَّه  راماً  حَ كان  وإذا 
م رَّ ة فيام حَ ألنَّ اهللا مل جيعل شفاء هذه األُمَّ
عليها، فلذلك ننهى عـن هذا اليشء، 
وقـد  لـه،  أصل  ال  يشء  هذا  ونقول: 

فتح اهللا -له احلمد- اآلن أبواباً كثرية 
م، وبإمكاهنم أن  فـي الطبِّ وتنقية الدَّ
م  هُ مَ دَ وا  قُّ نـَ ويُ املستشفيات  إىل  يذهبوا 
هذه  مـن  أو  اخلبيث،  الـدم  هـذا  مـن 

ة اخلبيثة. العضَّ
ـم  السائـل: فـضيـلـة الشـيـخ؛ إهنَّ
م مضطرون إلـى الذهاب  يقولون: إهنَّ

إىل هؤالء، وقد قال اهللا تعالـى: ﴿مم 
مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 
فـام   ،[١٧٣ [البـقـرة:  يي﴾  ىي  ني  

تعليـق فضيلتكم عىل ذلك؟
م،  رَّ الشيخ: قلت لك هذا اليشء حمُ
الرضورة،  عنـد  إالَّ  جيـوز  ال  م  واملُحرَّ
ولكن ما هي الرضورة؟ الرضورة: أن 
نعلم أنَّ اإلنسان إذا فعـل هذا اليشء 
ال  أنَّه  كذلك  ونعلم  رضورته،  زالت 
هبـذا  إالَّ  رضورتـه  تـزول  أن  يمكـن 
اليشء، يعني ليس هناك رضورة تُبيـح 

م إالَّ برشطني: ـرَّ املُحَ
رضورته  تزول  ال  أنَّه  نعلم  أن   (١  

إالَّ هبذا.
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٢) أن نعلم أنَّ رضورته تزول به.
وهلذا إذا كان اإلنسان خياف املوت، 
طَـني  ْ الرشَّ لتوفُّـر  يْتةً  مَ ـل  يأْكُ أن  فلـه 
ـا هـؤالء فلـيس هنـاك  السابقـني، أمَّ
اليشء  هـذا  لفعـل  تدفعهـم  رضورة 

م. املُحرَّ
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٤٠)]

  

ُروَرِة ِم َبْيَن الَبَشِر ِللضَّ َنْقُل الدَّ

ويد ) ١٠٦٥ تَزْ جيوزُ  هل  السؤال: 
مِ غريه من بني اإلنسان إذا  مِ املسلم بدَ دَ
احتيج لذلك؛ كام يف حالة النَّزيف، أو 
راح، ونحو ذلك، أم ال؟  اإلصابة باجلِ

السؤال  هذا  عىل  اجلواب  اجلواب: 
يستدعي الكالم عىل ثالثة أمور:

ل  نْقَ ل: من هو الشخص الذي يُ األوَّ
م؟ إليه الدَّ

ل  نْقَ الثاين: من هو الشخص الذي يُ
م؟ منه الدَّ

الذي  الشخـص  هـو  مـن  الثالث: 
م؟ ل الدَّ دُ عىل قوله يف استدعاء نَقْ تمَ عْ يُ
الذي  الشخص  أنَّ  فهو  ل:  األوَّ ا  أمَّ
م هو من توقَّفَت حياته -إذا  ل إليه الدَّ نْقَ يُ
م.  ل الدَّ - عىل نَقْ كان مريضاً أو جرحياً

واألصل فـي هذا قوله تعالـى: ﴿ ىف 
مك  لك  اك  يق  ىق  يف 
نن  من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك 
ٰى ريزي﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقال  ىن ين 

سبحانه فـي آية أخر: ﴿ زث مث نث 
اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 
لك﴾ [املائدة: ٣]، وقال تعاىل: ﴿ يم 
مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  

ىهيه﴾ [األنعام: ١١٩].
ا  أهنَّ اآليات:  هذه  من  الداللة  وجه 
أفادت أنَّه إذا توقَّف شفاء املريض أو 
م إليه  ل الدَّ اجلريح وإنقاذ حياته عىل نَقْ
مـا  املباح  مـن  يوجد  ال  بأن  آخر؛  من 
حياته،  وإنقاذ  شفائه  فـي  مقامه  يقوم 
فـي  وهذا  إليه،  م  الدَّ هـذا  نقـل  جاز 
باب  مـن  ال  الغِذاء  باب  مـن  احلقيقة 
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واء. الدَّ
م  الدَّ منه  ل  نْقَ يُ فالذي  الثاين:  ا  وأمَّ
لِه منه رضرٌ  قْ هو الذي ال يرتتَّب عىل نَ
رَ  َ رضَ (الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـه  لعموم  فاحش؛ 

.( ارَ َ الَ رضِ وَ
د  عتَمَ يُ الذي  أنَّ  فهو  الثالث:  ا  وأمَّ
هو  م  الدَّ ل  نَقْ استدعاء  فـي  قوله  عىل 
يظهر  فال  ر  تعذَّ وإذا  املسلم،  الطبيب 
غري  قول  علـى  االعتامد  مـن  مانعٌ  لنا 
إذا  نرصانـيا،  أو  كان  هيـوديا  املسلم 
اإلنسان،  عند  ثقة   ، بالطبِّ خبرياً  كان 
واألصل يف ذلك ما ثبت يف الصحيح: 
الً  جُ رَ رَ تَأْجَ رَ اسْ اجَ (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لَـامَّ هَ

.(- يتاً -ماهراً رِّ ادِياً خِ كاً هَ ِ رشْ مُ
كتابـه (بدائـع  فـي  ـيِّم  القَ ابن  قال 
ه: «فـي استئجار النبيِّ  الفوائد) ما نصُّ
هادياً  الديلـي  يقِط  أُرَ بن  اهللا  عبد  ملسو هيلع هللا ىلص 
عىل  دليلٌ  كافر،  وهو  اهلجرة  وقت  يف 
جواز الرجوع إلـى الكافر فـي الطبِّ 
ل واألدْوية والكتابة واحلساب  حْ والكُ
والعيوب ونحوها، ما لـم يكن والية 

د كونه  ن عدالة. وال يلزم من جمرَّ تتضمَّ
فإنَّه  أصالً،  يشء  يف  به  يوثق  أالَّ  كافراً 
ال يشء أخطر من الداللة يف الطريق، 

وال سيام يف مثل طريق اهلجرة». 
(اآلداب  كتابه  يف  مفلح  ابن  وقال 
ابن  اإلسالم  شيخ  عن  نقالً  الرشعيَّة) 
اليهـودي  كان  «إذا  ه:  نصُّ ما  تيميَّـة 
عند  ثقـة   ، بالطبِّ خبـرياً  والنرصانـي 
تَطِبَّه، كام جيوز  سْ اإلنسان، جاز له أن يَ
لَه، كام قال  هُ وأن يعامِ له أن يودعه مالَ

تعالـى: ﴿  من نن ىن ين ٰى ري 
حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي 
هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 
جتحت ﴾ [آل عمران: ٧٥]، ويف الصحيح: 
الً  جُ رَ رَ تَأْجَ رَ اسْ اجَ (أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لَـامَّ هَ
نَهُ  تَمَ ائْ -، وَ يتاً -ماهراً رِّ ادِياً خِ كاً هَ ِ رشْ مُ
يْبَةً  عَ ةُ  اعَ زَ خُ انَتْ  كَ وَ  . الِهِ مَ وَ هِ  سِ فْ نَ ىلَ  عَ
 ( مْ هُ افِرُ كَ وَ مْ  هُ لِمُ سْ مُ ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهللاِ  ولِ  سُ لِرَ

 . ِّ : موضع الرسِّ يْبةُ العَ
أَنْ  ـرَ  أَمَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  (أَنَّ  يَ  وِ رُ وقد 
ـانَ  كَ وَ  ، ةَ كِلْـدَ بْـنُ  ثُ  ـارِ احلَ تَطَبَّ  يُسْ
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 ، تَطِبَّ مسلامً سْ ). وإذا أمكنه أن يَ افِراً كَ
 ، لَهُ هُ أو يعامِ فهو كام لو أمكنه أنْ يُودِعَ

ل عنه.  دِ عْ فال ينبغي أن يَ
الكتايبِّ  ائتامن  إىل  احتاج  إذا  ا  وأمَّ
من  يكن  ولـم  ذلك،  فله  واستطبابه 
والية اليهود والنصار املنَّهيِّ عنها». 

انتهى كالمه.
وهذا مذهب املالكيَّـة. 

أيب  عىل  لتُ  «أَدْخَ وذِي:  املَـرُّ وقال 
فُ وأبـو  عبد اهللا نرصانـيا، فجعل يَصِ
ين  رَ أَمَ ثمَّ   ، هُ فَ صَ وَ ما  يكتب  اهللا  عبد 

فاشرتيتُ له». 
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(١٧٤/٣-١٧٦)

  

ـلُ ) ١٠٦٦ قْ نَ جيوزُ  هـل  السؤال: 
؟ ـنْ شخصٍ إىل شخصٍ آخرَ مِ مِ الدَّ

اجلواب: يقول أهل اإلفتاء: إنَّه إذا 
توقَّف شفاءُ املريض أو اجلريح وإنقاذُ 
شخصٍ  من  إليه  م  الدَّ ل  نَقْ عىل  حياتِه 

يقوم  ما  املُباح  من  د  يُوجَ ال  بأن  آخر؛ 
جاز  حياته،  وإنقاذ  شفائه  فـي  مقامه 
من  ولو   ، بْهةٍ شُ بال  إليه  م  الدَّ هذا  ل  نَقْ
ةُ  غري مسلم، وكذلك إذا توقَّف سالمَ

م إليه. لُ الدَّ وٍ جاز نَقْ ضْ عُ
عىل  فاء  الشِّ أصل  يتوقَّف  مل  إذا  ا  أمَّ
تعجيـل  عليـه  يتوقَّـف  ولكن  ذلك، 
يزون  جيُ الشافعيَّة  لامء  عُ فإنَّ  فاء؛  الشِّ
فاء، وهناك قولٌ  م لتَعجيل الشِّ ل الدَّ نَقْ
. يف مذهب األحناف بجواز ذلك أيضاً
ق توقُّف  ة هذا: أنَّه إذا حتقَّ وخالصَ
م؛  ل الدَّ حياة املريض أو اجلريح عىل نَقْ

جاز بنصِّ القرآن الكريم القائل: ﴿ني 
 .[١٩٥ [البـقـرة:   ﴾ حئ   جئ  يي  ىي 
ب؛  سْ فاء فَحَ ا إذا توقَّف تعجيل الشِّ أمَّ
فيجوز عىل أحد الوجهني عند احلنفيَّة، 
وجيـوز علـى مذهب الشافعيَّة. وهذا
– بام إذا مل يرتتَّب عىل  بْهةٍ قيَّدٌ –بال شُ مُ
 . مُ لَ منه الدَّ نْ نُقِ ذلك رضرٌ فاحشٌ بمِ
هذا ما يقوله أهل اإلفتاء. واهللا تبارك 

وتعاىل أعلم. 
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[يسألونك يف الدين واحلياة (٤٦٠/٣)]

  

القرآن ) ١٠٦٧ َفـي  د  رَ وَ السؤال: 
فهل  طْلَقاً،  مُ م  الدَّ أَكْل  حتريم  الكريم 
لُه مـن شخصٍ إلـى آخـر بواسطـة  قْ نَ
م أم ال؟  دُّ من األَكْل املُحرَّ عَ ايني يُ الرشَّ
مالـيٍّ  ضٍ  وَ عِ ذ  أَخْ أو  بيعه  م  كْ حُ وما 

ٍ منه؟ عنيَّ رٍ مُ دْ مقابل التنازل عن قَ

م  الدَّ وجـلَّ  عزَّ  اهللا  مَ  رَّ حَ اجلواب: 
يف قوله تعاىل: ﴿  خل مل ىل يل 
حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم 
جه   ين  ىن  من  خن 
مه ىه يه جي حي خي مي ىي ﴾
[املائدة: ٣]، لكنَّه قال سبحانه وتعالـى 

بعد: ﴿  زث مث نث  ىث يث ىف 
يف ىق يق اك لك ﴾. 

إىل  مريضٌ  اضطَّر  فإذا  هذا؛  وعىل 
فيه  نَ  قَ حيُ أن  جيوز  فإنَّه  فيه  م  الدَّ ن  قْ حَ
تُبيـح  والرضورة   ، مضطـرٌّ ألنَّه  م؛  الدَّ

م.  الدَّ
ه؛ ألنَّ اهللا  يْعُ ه؛ فإنَّه ال جيوز بَ يْعُ ا بَ وأمَّ
ولكن  نَه،  ثَمَ م  رَّ حَ شيئاً  م  رَّ حَ إذا  تعاىل 
األطبَّاء  ر  وقرَّ  ، مٍ دَ إىل  أحدٌ  اضطرَّ  إذا 
كِنُه  مْ عُ به، فإنَّه ال ينبغي ألحدٍ يُ نْتَفِ أنَّه يَ
لَّف عن ذلك؛  إنقاذُ هذا املريض أن يتَخَ
ألنَّ هذا من باب اإلحسان، واهللا حيبُّ 
مَ هذا  ر األطبَّاء أنَّ دَ املُحسنني، فإذا قرَّ
م هذا املحتاج إليه،  الشخص صالحٌ لدَ
م ال  وأنَّ هذا الشخص املأخوذ منه الدَّ
لإلنسان  ينبغي  ال  فإنَّه  ه؛  ذِ بأَخْ ر  يترضَّ
م ألخيه لينقذ  ل الدَّ لَّف عن بَذْ أن يتَخَ
أن  وتعالـى  سبحانه  اهللا  ولعلَّ  حياته، 
له  بذلك  فيكون  املوت،  من  بـه  ه  ذَ نْقِ يُ

. أجرٌ عظيمٌ
 [فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٣٩٦/١١-٣٩٧)

* وانظر: فتو رقم (٨٥٥)
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التََّداِوي ِبَأْدِوَيٍة َتْحَتِوي َعَلى 
ِهيُموُجُلوِبني(١) ِمْن َدِم اَحلْيَواِن 

نحن ) ١٠٦٨ إلينـا  دُ  ـرِ تَ السؤال: 
وية -بدولة  إدارة تسجيل ومراقبة األدْ
وية،  الكويت- بعض العيِّنات من األدْ
وية  األدْ هـذه  أنَّ  تَبنيَّ  دراستهـا  وبعد 
دَم  من  لُوبني  يموجُ اهلِ ة  مادَّ عىل  حتتوي 
ر - أو غريه)، أو  ان - ثَوْ صَ احليوان (حِ
هذه  فهـل  م؛  الدَّ بات  كَّ رَ مُ مـن  ـزءٍ  جُ
رامٌ  حَ أم  حـاللٌ  ويـة  األدْ من  األنـواع 
هذه  من  ع  ْ الرشَّ موقف  وما  استعامله؟ 

ح بتداوهلا أم ال؟ مَ العيِّنات؛ أيُسْ
ذ  وية تُؤخَ امً بأنَّ هذا النوع من األدْ لْ عِ
م، ويمكن االستغناء عنها  عن طريق الفَ
م  ى التكرُّ جَ رْ وية. يُ بأنواع أُخر من األدْ

بإفادتنا.
احليـوان  مـن  مُ  الدَّ هـذا  اجلواب: 
ـق الفقهاء علـى عدم  ، وقد اتَّفَ سٌ نَجِ
نقل  عن  املسؤول  الربوتني  هو  اهليموجلوبني:   (١)
األكسجني من الرئتني إىل أنسجة اجلسم املختلفة. 
حلتـم  أبو  احلليم  د.عبد  الطبِّـي،  املعجـم  انظر: 

(ص٤٤١).

تعنيَّ  إذا  إالَّ  بالنَّجِس  التَّداوي  جواز 
لـت  أو حتوَّ ه عنـه،  نِي غـريُ غْ دواءً ال يُ

. ةٍ طاهرةٍ تُه إىل مادَّ مادَّ
وما دام البديل الطاهر فـي السؤال 
 . غ الستعامله أصالً موجوداً، فال مسوِّ

واهللا أعلم. 
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (٣٠٥/١١)]

* وانظر: فتو رقم (٨٩٠)
  

يكيِّ َعاِل الدِّ بِّ للسُّ ُشْرُب َدِم الضَّ

ـاءِ ) ١٠٦٩ قَ إسْ م  كْ حُ ما  السؤال: 
الشديدة  ـة  حَّ بالكُ ني  املُصابـِ األطفـال 
مَ  دَ  « يكيِّ عال الدِّ بـ «السُّ ـى  تُسمَّ التـي 
دواءٌ  أنَّه  بة  رُ بالتَّجْ بَتَ  ثَ ألنَّه  ؛  بِّ الضَّ
أنَّ  ثَبَت  وألنَّه  املـرض،  هلـذا  ناجـحٌ 
لعالج  غالباً  مستطيعـني  غـري  األطبَّاء 
راً  رضَ الطِّفْل   ُّ يَرضُ الذي  املـرض  هذا 

بالغاً؟
ـبِّ  الـضََّ مُ  دَ كــان  إذا  اجلـواب: 
والتَّـداوي   ، ـرامٌ حَ فـهـو  فـوحـاً  سْ مَ
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مات ال جيوز، واألصل يف ذلك  باملُحرَّ
نَّة والنَّظر.  الكتاب والسُّ

ا الكتاب فقوله تعالـى: ﴿ خل  أمَّ
وقـولـه   ،[٣ [املائدة:   ﴾ يل  ىل  مل 

تعالـى: ﴿  مم رن زن  من نن ىن ين ٰى 
حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري 
خئ مئ ﴾  [األنعام: ١٤٥]، وما جاء 

يف معنى هاتني اآليتني من القرآن.
م  م الدَّ رَّ وجه الداللة: أنَّ اهللا تعاىل حَ
يف اآلية األُوىلَ علـى سبيل اإلطالق،

ل  فيُحمَ مقيَّداً،  حتريامً  الثانية  يف  مه  وحرَّ
ر يف علم  املُطلَقُ علـى املُقيَّد، ومن املُقرَّ
أوصافِ  ـنْ  مِ (األحكامُ  أنَّ  األصـول 
وات  تْ إلـى الذَّ األفعـال، فـإذا أُضيفَ
ت لـه هذه  عْل الذي أُعدَّ فاملقصودُ الفِ
م  الدَّ إلـى  التحريم  فإضافة  ات)،  الذَّ
من  لـه  دَّ  أُعِ مـا  إلـى  إضافة  فوح  املَسْ

يْع، ونحو ذلك. ب وتَداو وبَ ْ رشُ
نَّة فأدلَّة: ا السُّ وأمَّ

ل: رو البخاري يف (صحيحه) األوَّ
- عن ابن مسعود ريض اهللا عنه:  قاً -معلَّ

مَ  رَّ حَ فِيامَ  مْ  كُ اءَ فَ شِ لْ  ْعَ جيَ لَـمْ  اهللاَ  (إِنَّ 
بإسنادٍ  الطرباينُّ  لَه  صَ وَ وقد   .( مْ يْكُ لَ عَ
جالُه رجال الصحيح، وأخرجه أمحد  رِ
ار  والبزَّ (صحيحه)،  فـي  بَّان  حِ وابن 
أيب  ورجال  يف (مسندهيام)،  يعىل  وأبو 

ىلَ ثقات.  عْ يَ
وتقرير االستدالل من هذا احلديث:

) فعلٌ مضارعٌ يف  لْ ْعَ أنَّ قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (جيَ
ْ)، والفعل املضارع  ْي وهو (ملَ سياق هنَ
وهـذا   ، وزمـانٍ مصدرٍ  علـى  يشتمل 
إليـه  ه  توجَّ الذي  وهو   ، ةٌ نَكِرَ املصدر 
ر فـي علم األصـول  النفي. وقد تقـرَّ
ة  ة يف سياق النَّفْي تكون عامَّ أنَّ (النَّكِرَ
قَ  عْل)، وأُحلِ لُويلَ الفِ دْ دَ مَ إذا مل تكن أَحَ
لُويلَ  دْ مَ دُ  أَحَ هي  التي  النَّكِـرة  بذلك 
 [( ر اجلملة بـ [(إنَّ ـدَّ ل، وقـد صَ عْ الفِ
دة؛ فاملعنـى أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص أخـرب بعـدم  املُؤكِّ
مـة،  املُحرَّ ويـة  األدْ فـي  شفاءٍ  وجـود 
وباب اخلرب لفظاً ومعنًى ال لفظاً، من 
ـخ؛  النَّسْ لهـا  خُ دْ يَ ال  التـي  املواضـع 
فيجب  القيامة؛  يوم  إىل  باقٍ  ه  مُ كْ فحُ
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اعتقاد ذلك. 
وتقريـره: أنَّ مـن أسبـاب الشفـاء 
يه بالقبول، واعتقاد منفعته،  واء تلقِّ بالدَّ
كـة الشفاء.  ومـا جعـل اهللا فيـه من بَرَ
هذه  حتريم  املسلم  اعتقاد  أنَّ  ومعلومٌ 
تِها  ُولُ بينه وبني اعتقاد منفعَ نيْ ممَّا حيَ العَ
يه هلا  نِّه هبا وتلقِّ نِ ظَ سْ تِها وبني حُ كَ رَ وبَ
أ  وَ وأسْ هلا  ه  رَ أَكْ كان  لَّام  كُ بل  بالقبول، 
هلـا،  يشء  ه  رَ أَكْ ـه  وطبْعُ فيها،  اعتقاداً 
فإذا تناوهلا يف هذه احلال كانت داءً له 
اخلُبْث  اعتقاد  يزول  أن  إالَّ  دواء،  ال 
فيها وسوءُ الظنِّ والكراهة هلا باملحبَّة، 
وهذا ينايف اإليامن، فال يتناوهلا املؤمن 

. قَطُّ إالَّ عىل وجه داءٍ
يف (صحيحه)،  مسلم   رو الثاين: 
(أنَّه  ي:  فِ اجلُعْ يدٍ  وَ سُ بـن  طارق  عن 
هَ  رِ اهُ وكَ ـنَهَ ر، فَ مْ نْ اخلَ أَلَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سَ
 . اءِ وَ ا لِلدَّ هَ نَعُ ـامَ أَصْ : إِنَّ الَ قَ ا، فَ هَ نَعَ أَنْ يَصْ
). ويف  اءٌ هُ دَ لَكِنـَّ اءٍ، وَ وَ : إنَّه لَيْسَ بِدَ الَ قَ فَ
دٍ  يْ وَ (صحيح مسلم) عن طارق بن سُ
اهللاِ؛  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قال: (قُ يِّ  احلَرضمِ

بُ  َ نَرشْ فَ ا  هَ ُ تَرصِ عْ نَ ا  نَابً أَعْ نَا  ضِ بِأَرْ إِنَّ 
ـا  إِنَّ  : لْتُ قُ تُـهُ  عْ اجَ رَ فَ  ، الَ  : ـالَ قَ ا.  نْهَ مِ
لِكَ لَيْسَ  : إِنَّ ذَ الَ . قَ يضِ رِ فِي لِلْمَ تَشْ نَسْ
االستدالل  ر  قرِّ ويُ  ،( اءٌ دَ لَكِنَّهُ  وَ اءٍ  فَ بِشِ
أنَّ  إالَّ  سبق،  مـا  احلديثني  هذين  مـن 
من  ها  غريَ مُّ  عُ ويَ ر،  اخلَمْ يف  نصٌّ  هذا 

. مات قياساً املُحرَّ
نن عن  الثالث: رو أصحاب السُّ
َى  (هنَ قـال:  عنه،  اهللا  ريض  هريرة  أيب 

 .( بِيثِ واء اخلَ نْ الدَّ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ رَ
واء  ى عن الدَّ وجه الداللة: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص هنَ
 ،( اخلبيث، و(النَّهيُ يقتـيض التَّحريـمَ
م إالَّ  ـرِّ . ومـا حُ ماً رَّ فيكـون تعاطيه حمُ
ـه، والقبيـح ال فائـدة فيـه، وإذا  بْحِ لقُ

فاء. تَفَى الشِّ تِ الفائدة انْ تَفَ انْ
نـن) مـن  رو أبـو داود فـي (السُّ
قــال  قــال:  رداء  الـدَّ أبـي  حـديـث 
اءَ  الـدَّ لَ  زَ أَنـْ اهللاَ  ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ  اهللا  رسـول 
 ، اءً وَ دَ اءٍ  دَ ـلِّ  كُ لـِ ـلَ  ـعَ جَ وَ واء،  الـدَّ وَ
)، وأخرجه  امٍ رَ ا بِحَ وْ اوَ تَدَ ال تَ ا، وَ وْ اوَ تَدَ فَ

أيضاً الطرباينُّ ورجاله ثقات.
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واء  وجه الداللة: أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص بنيَّ أنَّ الدَّ
فيه.  دواء  فال  م  املُحرَّ ا  أمَّ املباح،  فـي 

وبيانُ ذلك من وجوه:
هــو  ــالَ  وعَ جــلَّ  اهللا  أنَّ  ل:  األوَّ
وية، رَ هلا األدْ ر األمراض وقدَّ الذي قَـدَّ
فهو أثبته  فام   ، يشءٍ بكلِّ  املحيط  وهو 

فهـو  نفـاه  ومـا   ، ثـبَتَ يُ أن  ـقُّ  املُستَحِ
. نفَى قوالً وعمالً واعتقاداً املستحقُّ أنْ يُ

ع إلزالة  َ الَ رشَ الثاين: أنَّ اهللا جلَّ وعَ
األمـراض أسبـابـاً رشعـيَّـة، وأسبابـاً 
الرشعيَّة؛  فاألسبابُ  ة؛  وعاديَّ طبيعيَّة، 
ة  مثل قـراءة القـرآن، واألدعيـة، وقـوَّ

ل، ونحو ذلك.  التوكُّ
عند  يوجد  ما  فمثل  الطبيعيَّة؛  ا  وأمَّ
ة البـدن التـي تقـاوم  املريض مـن قـوَّ

املرض حتَّى يزول.
ة؛ فمثل األدْوية ا األسباب العاديَّ وأمَّ

بُ من األشياء املباحة؛ فكيف  كَّ رَ التي تُ
تَنَبُ األسبابُ املرشوعةُ إلـى أسبابٍ  ْ جتُ

م؟! رتكِبُها إذا كان عاملِاً باحلُكْ يأْثمُ مُ
الثالث: أنَّ أصـل التَّداوي مرشوعٌ 

ارتكاب  جيـوز  فـال   ، بواجـبٍ وليس 
. حمظورٍ من أجل فِعْل جائزٍ

مظنـونٌ  املـرض  زوال  أنَّ  الرابـع: 
م  املُحـرَّ واء  بالدَّ ا  وأمَّ املبـاح،  واء  بالدَّ
ألمرٍ  احلَرامُ  بُ  تَكَ رْ يُ فكيف  ؛  مٌ هَّ تَوَ فمُ

؟! مٍ هَّ توَ مُ
ا  وْ اوَ ال تـَتَـدَ ه قـال: (وَ اخلامس: أنـَّ
يقتيض  و(النهي   ، هنيٌ فهذا  )؛  امٍ ـرَ بِحَ
مَ  ـرِّ حُ إنَّام  وهو  التحريم)،  األصل  يف 

ه، فال يكون فيه شفاء.  بْحِ لقُ
: ا النظرُ فمن وجوهٍ وأمَّ

مه خلُبْثه،  رَّ ل: أنَّ اهللا تعاىل إنَّام حَ األوَّ
يِّباً عقوبةً  ة طَ م عىل هذه األُمَّ رِّ فإنَّه مل حيُ
هُ علـى بني إرسائيل بقوله  مَ رَّ هلا كام حَ

: ﴿  هب جت حت خت  مت  الَ لَّ وعَ جَ
هت مث حج مج ﴾ [النساء: ١٦٠]، 
مَ  حـَرَّ مـا  ة  األُمَّ هذه  علـى  م  رَّ حَ وإنَّام 
ْيةً هلا وصيانةً عن  ه له محِ خلُبْثِه، وحتريمُ
فاء  تناولِه، فال يناسب أن يُطْلبَ به الشِّ
يف  أثَّر  وإنْ  فإنَّه  لَل،  والعِ األسقام  من 
امً أعظم منه يف  قَ بُ سَ قُ عْ إزالتها، لكنَّه يَ
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فيكون  فيه،  الذي  اخلُبْثِ  ة  بقوَّ لْب  القَ
م  قَ املداوي به قـد سعـى فـي إزالة سَ

لْب. م القَ قَ البدن بسَ
جتنُّبه  يقتيض  حتريمه  أنَّ  الثانـي: 
اذه دواءً  دَ عنه بكلِّ طريق، ويف اختِّ والبُعْ
ومالبسته،  فيـه  الرتغيب  علـى  حضٌّ 

وهذا ضدُّ مقصود الشارع.
عليـه  نـصَّ  كمـا  داءٌ  أنَّه  الثالث: 

. تَّخذَ دواءً الشارع؛ فال جيوز أن يُ
بُ الطبيعة والروح  سِ الرابع: أنَّه يُكْ
عن  تنفعل  الطبيعة  ألنَّ  اخلُبْث؛  صفة 
كانت  فإذا  بيِّناً،  انفعاالً  واء  الدَّ كيفية 
بْثاً؛  بَ الطبيعةَ منه خُ سَ كيفيَّته خبيثة أَكْ
وهلذا  ذاته؟  فـي  خبيثاً  كان  إذا  فكيف 
م اهللا سبحانه علـى عباده األغذية  رَّ حَ
بُ  تسِ واألرشبة واملالبس اخلبيثة؛ ملا تَكْ

ته. فَ النَّفْس من هيئة اخلُبْث وصِ
اخلامس: أنَّ إباحة التَّداوي به -وال
إليـه-  متيـل  النفوس  كانت  إذا  سيَّام 
ذريعةٌ إىل تناوله للشهوة واللَّذة، ال سيَّام

فَت النفـوس أنَّه نافـع هلا، مزيلٌ  رَ إذا عَ

فائها، فهذا أحبُّ  قامها، جالِبٌ لشِ ألَسْ
إىل  الذريعة  دَّ  سَ والشارع  إليها،  يشءٍ 
، وال ريـب أنَّ بـني  ـلِّ ممكنٍ تناوله بكُ
سدِّ الذريعة إلـى تناولِه وفتح الذريعة 

. إىل تناوله تناقضاً
م  واء املُحرَّ السادس: أنَّ يف هذا الدَّ
فيه  يُظنُّ  ما  علـى  يزيد  ما  األدواء  من 

الشفاء.
أنَّه  بالتجربة  ثبت  إنَّه  قولك:  ا  وأمَّ
غري  فهـذا  املـرض.  هلذا  ناجحٌ  دواءٌ 
تعاطـي  بني  تـالزم  ال  ألنَّه  صحيح؛ 
م وبني زوال املرض بعد  واء املُحـرَّ الدَّ
بدواءٍ  يكون  قد  زواله  ألنَّ  التعاطي؛ 
، ولكن صادف  رشعيٍّ وطبيعيٍّ وعاديٍّ
يف  هو  الذي  واء  الدَّ هذا  تعاطي  زوالُه 
يكون  وقـد  إليه.  بَ  فنُسِ داءٌ  احلقيقة 
، ولكن  زوالُه ال مـن أجـل كونه دواءً

من باب االبتالء واالمتحان.
ا قـولك: إنَّ األطبَّاء عاجـزون  وأمَّ
اء، فهذا فـي الغالب عن عالج هذا الدَّ
ال يصحُّ االستناد عليه إلباحة التَّداوي
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م؛ ألنَّ عجز عددٍ من األطبَّاء  هبذا املُحرَّ
يلزم  وال  غريهم،  عجـز  منه  يلزم  ال 
منه عدم وجـود دواءٍ مبـاح ممَّا يعرفه 
هي  الرشعيَّة  األدْوية  أنَّ  عىل  األطبَّاء. 
بيد  والشفاء  للتداوي،  ل  األوَّ املصدرُ 
مـن  سببٌ  املباح  واء  والدَّ تعالـى،  اهللا 

عَ التَّداوي هبا. ِ األسباب التي رشُ
هبـا  قصدنـا  خمترصة  إجابـة  هـذه 
التنبيه عىل أصل املسألة، وفيها كفاية. 

واهللا املوفِّق.            
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(١٦٧/٣-١٧٣)

  

«اُهلوْرُموُدوس»  ِبِعَالِج  التََّداِوي 
ِالثَّــْوِر  ِدَماء  ِمْن  اُملْسَتْخَلص 

ِالَفِتيَِّة َوالَبَقَرات 

ـالم عليـكـم ) ١٠٧٠ السؤال: السَّ
ورحـمة اهللا وبركاته وبعد: 

عن  نا  المَ إعْ حرضتكم  من  أرجـو 
الرشيفُ  الشارعُ  حُ  مَ أيَسْ واء  الدَّ هذا 

ـفَ لنـا مـن قِـبَـلِ  صِ ه أم ال؟ وُ بـِ ْ برشُ
ماً من  دَ ناه  دْ جَ قراءته وَ وبعد  الطبيب، 
أَلْنا  سَ بِه.  ْ رشُ عىل  نتجرأ  ال  احليوانات 
فقال:  الطَّنْطاوي  عيل  املحرتم  األستاذَ 
عنه؛  رقا  الزَّ مصطفى  األستاذ  اسألوا 
األمور.  هبذه  منِّي  رف  وأَعْ لَم  أعْ ألنَّه 

والسالم عليكم، ولكم الشكر.
واء  نرشة الدَّ

HORMODAUSSE SEROP

هورمودوس
ة  والقويَّ تِيَّة  الفَ احليوانات  دماء  إنَّ 
«هرمون»  باألتوار  غزيرٌ  ستودعٌ  مُ هي 
نَبِّه إفرازات  (اإلفرازات الباطنيَّة التي تُ
رنا فـي حتضري عالج  أخر)؛ هلذا فكَّ
لَصٍ من هذا السائل حيتوي عىل  تَخْ سْ مُ
كِن  ـْ جـميع العنارص التي بوساطتها متُ
وهذا  «باهلرمـون».  الكاملـة  املعاجلـة 

ى «هورمودوس». العالج يُسمَّ
جـميع  عىل  حيتوي  املستحرض  هذا 
تيَّة  ارة يف احليوانات الفَ اهلرمونات الدوَّ
نا  فْ أَضَ فقد  هذا  عىل  وزيادة  ة،  والقويَّ
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ي فاعليَّته  بِد يُقوِّ لَصاً من الكَ تَخْ سْ إليه مُ
يات احلمراء. رَ يف زيادة الكُ

خالصة  من   ٌ رضَّ حمُ هو  العالج  هذا 
والبَقَـرات  ـلَـة  والعِجْ ر  الثَّـوْ دمـاء 
ها  تيَّة، بينام هي فـي أشدِّ أدوار نُموِّ الفَ
ي  يُعطـِ رضَ  تَحْ املُسْ وهـذا  ونشاطهـا. 
العنـارص  جـميع  ـوي  العُضْ للجهـاز 

ة حلياة منتظمة. وريَّ ة الرضَّ ديَّ دَ الغُ
الكريمة،  اآلنسة  حرضة  اجلواب: 
يات حفظها اهللا، وأكثر من أمثاهلا املتحرِّ

اهللا  ورحـمة  الم  السَّ وعليكِ   : ينهنَّ لدِ
وبركاته.

ة  لقوَّ اجلواب؛  فـي  كثرياً  تردَّدتُ 
أن  يل  رَ  طَ خَ ثمَّ  املوضوع،  فـي  بْهة  الشُ
 ، اإلسالميِّ الفقه  أسبوع  فرصة  أغتنم 
من  املؤمتر  هذا  حيرض  نْ  مَ فيه  ثَ  فأُباحِ
فقهاء الرشيعـة فـي اإلقليـم اجلنوبـي 
، فذاكرتُ عدداً من  مرص. وقد فعلتُ
زهـرة  أبـو  د  حممَّ كاألستاذ  هم؛  كِبَارِ
من  أيضـاً  وعدداً  اخلفيف،  واألستاذ 

لمـائنا؛ كاألسـاتـذة: الـدواليـبـي،  عُ
اجتامع  يف  واملبارك،  الكتّاين،  واملنترص 
والتمحيـص  البحـث  وبعد  مشرتك. 
قَت كلمتنا جـميعاً عىل عدم وجود  فَ اتَّ
العالج  هـذا  تناول  مـن  رشعيٍّ  مانع 
م بنصِّ القرآن م املُحرَّ وأمثاله؛ ألنَّ الدَّ
يقال  ال  وهذا  فوح،  املَسْ م  الدَّ هو  إنَّام 
فوح، وإنَّام هـو مـن عنارص  سْ له دمٌ مَ
قٍ  بطُـرُ م  الدَّ مـن  جـة  رَ ستخْ مُ ـة  ديَّ دَ غُ
ة،  مويَّ تها الدَّ فَ كيامويَّة تؤدِّي إىل تغريُّ صِ
ل  ينطبق عليه مبدأ االستحالة؛ أي: حتوُّ
اليشء من طبيعته إلـى طبيعة أخـر؛ 
لُّل»،  ـلٍّ «التَّخَ خَ ـر إلـى  اخلَمْ ل  كتحوُّ
ونحو  لْح،  مِ إىل  ة  سَ نَجِ ة  مادَّ ل  وكتحوُّ

ذلك.
تغريَّ  بل  ماً،  دَ بْقَ  يَ مل  العالج  فهذا 
ه  بـِ ْ ه الطبيعي؛ فـال مانـع من رشُ فُ صْ وَ
. هذا ما يظهر لنا، واهللا سبحانه  عاً ْ رشَ

الم عليكِ ورحـمة اهللا. أعلم. والسَّ
[فتاو الشيخ مصطفى الزرقا (ص٢٣٣-
[(٢٣٤
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ِفي  اَحلْيَواَناِت  َدِم  اْسِتْخَداُم 
اَألْدِوَيِة َتْرِكيِب 

السؤال: هل جيوزُ استخدامُ ) ١٠٧١
تركيـب  فـي  احليوانـات  بعـضِ  دَم 

األدْوية؟ 
فوحة ماء املَسْ اجلواب: األصلُ يف الدِّ

جيـوز  فال  ؛  سٌ نَجِ م  واملُحـرَّ التحريم، 
ـس فـي العـالج.  استعاملُ النَّجِ

أنَّ  إلـى  لامء  العُ بعض  ذهب  وقـد 
؛ فال  ر باالستحالة والتغريُّ النجاسة تَطْهُ
اهنـا  ودُخَ املَيْتَـة  مادِ  رَ ةِ  بنجاسَ مُ  ْـكَ حيُ

ونحوه. 
إنَّ  يُقـال:  أن  يمكـن  هـذا  فعلـى 
النَّجاسات  بعض  من  بة  كَّ املُرَ األدْوية 
؛ الستحالـة النجاسـة وذهـاب  بـاحُ تُ

يْنِها، واهللا أعلم.  عَ
[الفتاو الرشعيَّة من املسائل الطبية البن 
جربين (٥٨/١) - (املوقع)] 

  

َباِع َوُشُحوِمَها َوِدَماِئَها  التََّداِوي ِبُلُحوِم السِّ

بعض ) ١٠٧٢ بني  انترش  السؤال: 
حوم  الناس ظاهرة التَّداوي بلُحوم وشُ
ئْب؛ فنرجو  ة الذِّ باع، وخاصَّ ودِماء السِّ
م يف ذلك،  كْ من سامحتكم توضيح احلُ

واهللا حيفظكم.
أن  اإلنسان  علـى  م  ْرُ حيَ اجلواب: 
يتداو باحلَرام؛ ألنَّ اهللا تعاىل مل جيعل 
كان  ولو  عباده،  عىل  م  رَّ حَ فيام  فاء  الشِّ
ه عليهم، وعن  مَ رَّ فـي احلَرامِ فائدةٌ ما حَ
رداء ريض اهللا عنه قـال: قـال  أبـي الدَّ
ا  وْ اوَ الَ تَـدَ ا وَ وْ اوَ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (تَـدَ
)، وقـال ابن مسعـود ريض اهللا  امٍ رَ بِحَ
مَ  رَّ مْ فِيامَ حَ كُ اءَ فَ لْ شِ ْعَ عنه: (إِنَّ اهللاَ لَـمْ جيَ
ئاب  ِـلُّ أَكْل حلوم الذِّ )، فـال حيَ مْ يْكُ لَ عَ
ب دمائها  ْ حومها، أو رشُ باع، أو شُ والسِّ
عىص  فقد  ذلك  فعل  فمن  للتداوي، 
ي بتناوهلا  فِ ر أنَّه شُ اهللا ورسوله، وإذا قُدِّ
فهو فِتنةٌ له، والشفاء ليس منها قطعاً، 
يـوم  وخاف  بـه  آمن  امـرؤٌ  اهللاَ  يَتِّقِ  فلْ
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احلـسـاب. أسـأل اهللا أن يـعـصمـنـا 
وإخواننا من غضبه وعقابه.

[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
[(٥٥/١٧)

  

اْسِتْبَداُل َقْلِب اِإلْنَساِن ِبَقْلِب ِقْرٍد 
َأْو َقْلٍب ِصَناِعيٍّ

بُ املرءُ ) ١٠٧٣ اسَ السؤال: هل حيُ
لْبٍ  قَ أو  دٍ  قِرْ بقَلْب  بُه  لْ قَ لَ  استُبْدِ الذي 
ف القَلْب اجلديد؟  ُّ صناعيٍّ علـى تَرصَ
يستأصـل  الـذي  الطبيب  جـزاء  ومـا 
مـن  يـن  الدِّ موقـف  ومـا  القلـوب؟ 
عُ القَلْب من حيـوانٍ  نْزِ الطبيب الذي يَ
دون  مـن  باملـوت  عليه  م  كُ وحيَ بَريءٍ 

؟ نْبٍ ذَ
يثبت  ومل   ، نَظَرٍ لُّ  حمَ هذا  اجلواب: 
لْب  عندنا حتَّى اآلن أنَّ أحداً عاش بقَ
فلـو  القلب،  ذلك  لـه  واستقام  غريه 
لْب  القَ فـإنَّ  بذلك،  عاش  أنَّه  نا  ضْ فَـرَ
كِّب  رُ الذي  صاحبه  حال  إلـى  ينتقل 

آخر،  حيـوانٍ  لْـب  قَ كان  مـا  بدل  فيه 
املوادَّ  ألنَّ  فيه؛  بَ  كِّ رُ ملا  تابعاً  يكون 
وصـارت  لْب  القَ هبـذا  لَـت  اتَّصَ التي 
ل،  األَوَّ لْب  القَ مـوادُّ  هي  ته  ذَّ وغَ إليه 
ـب  كَّ املُرَ لْبُ  قَ هـو  اآلن  لْب  القَ فصار 
قَلْب  ال  فيه،  كِّب  رُ الذي  لإلنسان  فيه 
غري  أو  باً،  لْ كَ أو  داً،  قِرْ سواءً  احليوان؛ 
كان  الذي  م  احلُكْ لـه  ويكـون  ذلك، 
ي  ذِّ غُ التي  ة  املـادَّ ألنَّ  ل؛  األوَّ لْب  للقَ
لْب   هبا هذا القَ ذَّ ل تَغَ لْب األوَّ هبا القَ
مِ هذا الشخص، فصـار  اجلديد مـن دَ
بـه  عاش  إذا  ل  األوَّ لْب  القَ م  كْ حُ لـه 

واستقام به أمره.
ه منه،  بَح احليوان ويأخذُ ذْ ا كونه يَ أمَّ
ه من  ذَ هذا يشءٌ آخر؛ فقد يُقال: إنَّ أَخْ
خروف،  من  ه  ذِ أَخْ مثل  ؛  باحُ يُ حيوانٍ 
، أو من بقر، أو من إبل،  زَ عْ أو من مِ
 ، ملصلحةٍ ها  بْحُ ذَ باحٌ  مٌ حيواناتٌ  هذه 
بَه يف إنسانٍ فال  كَّ باً ورَ لْ ذَ منها قَ فإذا أَخَ

بأس.
ب؛ هـذا  رود أو الكِالَ بْـحُ القُ ا ذَ أمَّ
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ر -واهللا  ب واألَظْهَ ، واألَقْـرَ لُّ نَظَـرٍ حمَ
أعلم- أنَّه ال جيوز تعاطي ذلك، لكن 
لـو وقـع وفعـل، وعـاش به اإلنسان، 
فيه  بَ  كِّ رُ لو  مثل  اإلنسان؛  به  وانتفع 
غريه،  أو  لْبٍ  كَ من  آخر  حيوانٍ  ظْمُ  عَ
وعاش به ال يزال ينفعه ويستقيم عليه، 
دٍ،  قِرْ قَلْب  يأخذ  أن  د  مَّ يتَعَ كونه  لكن 
ارٍ  محِ أو   ، لٍ بَغْ لْبَ  قَ أو   ، لْبٍ كَ لْبَ  قَ أو 
لُّ نَظَر،  ة، هذا حمَ سَ من احليوانات النَجِ
يقـال: وقـد  نَظَر،  عليه  اإلقدام  وفـي 
علـى  م  ـدَّ قَ مُ اإلنسان  ألنَّ  جيـوز؛  إنَّه 
هـذه احليوانـات، ومصلحتـه مراعاة؛ 
بتحقيق  وأولـى  بالعنايـة،  أولـى  فهو 
ينتفـع  وأنَّه  ذلك،  ق  قِّ حتُ إذا  مصلحتـه 

لْب هذا احليوان.  بقَ
النَّجـاسات  ألنَّ  ال؛  يُقـال:  وقـد 
(الَ  قـال:  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبيُّ  هبا،   يُداو ال 
)، وهذا نوعٌ من التَّداوي  امٍ رَ ا بِحَ وْ اوَ تَدَ

باحلَرام فيمنع. 
م؛  رَّ ذَ قَلْب حيوانٍ حمُ فاملقصود أنَّ أَخْ
أو  ذلك،  ونحـو  د،  ـرْ والقِ لْـب،  كالكَ

هو  فهذا  لإلنسان،  أعضائه  من  وٍ  ضْ عُ
أجـاز  لْم  العِ أهـل  بعضُ  النَّظَر؛  لُّ  حمَ
ُـزْ ذلك،  لْم مل جيَ ذلك، وبعض أهل العِ

لُّ اجتهاد. ، وحمَ لُّ نَظَرٍ وهو حمَ
الشيخ  إليه  يذهب  والذي  املذيع: 

عبد العزيز ابن باز؟
الشيخ: واهللا عندي توقُّفٌ فـي هذا، 

مة، فيها نَظَر. فـي احليوانات املُحرَّ
لْب  القَ إذاً  فيكم،  اهللا  بارك  املذيع: 
املزروع  املكان  إىل  ل  وَّ يتَحَ هو  املزروع 

فيه؟ 
قَع، سواءٌ قلنا بجوازه  الشيخ: لو وَ
ع ويَستمرُّ به،  زَ نـْ أو بعدم جوازه، ال يُ
ل، وال  لْب األَوَّ ـم القَ كْ ويكـون لـه حُ
إذا  ه  يَرضُّ ما  احليوان،  من  كونه  ه  يَرضُّ
ل به األمور،  قَ عاش به واستقام عليه وعَ

فاحلمد هللا.
لِّ  حمَ يف  هي  التي  واألشياء  املذيع: 
لْب اجلديد؟  ل تنتقل إىل القَ لْب األوَّ القَ

، والكراهية، واإليامن.  كاحلُبِّ
موجودة  األشياء  هذه  لُّ  كُ الشيخ: 
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ل  فـي اإلنسان؛ ألنَّ موادَّ القلب األوَّ
موجودة.

[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

اْسِتْعَماُل َأْجَزاِء اَحلْيَواَناِت املُْفَتِرَسِة ِفي 
ِعَالِج َبْعِض اَألْمَراِض

فـي) ١٠٧٤ لدينا  يوجد  السؤال: 
هنـاك  أنَّ  وهي   ، ظاهرةٌ  «...» منطقة 
ثمَّ  بُع)،  (السَّ األسد  بصيد  يقـوم  مـن 
الشمس  فـي  ها  فَ َفِّ وجيُ ه  سَ فْ نَ يستخرج 
قطعةً  ببيعها  يقـوم  ثمَّ  يومـاً،  أربعني 
د االستشفاء  ، بقَصْ ظةٍ قطعةً بمبالغ باهِ
شاهدتُ  ي  أنـِّ امً  لْ عِ األمراض.  لبعض 
بعد  منها  املريض  يُشفَى  حاالتٍ  ة  دَّ عِ
جائزٌ  هـذا  فهـل  القطعة؟  هذه  تناوله 

عاً؟  ْ رشَ
وح،  ــس هـي الـرُّ فْ اجلـواب: النـَّ
، وال  مٌ رْ ضٌ ليس هلا جُ رَ ا عَ ومعلوم أهنَّ
يمكن إمساكهـا وال جتفيفهـا، ولعـلَّ 
ئة، أو أحد  مراد السائل بالنَّفْس هي الرِّ

اخلة. وعىل هذا؛ فإن  ف الدَّ أعضاء اجلَوْ
مة؛ لقوله  األسد من ذوات الناب املُحرَّ
لِّ ذِي نَـابٍ  نْ كُ ى عَ يف احلديث: (نَـهَ
لَها. وإذا كان  م أَكْ رَّ )؛ أي: حَ بَاعِ نَ السِّ مِ
وال  بـه  التَّداوي  جيـوز  ال  فإنَّه  ماً  ـرَّ حمُ
بأعضائه؛ لقول النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ لَـمْ 
) رواه  مْ يْكُ لَ مَ عَ رَّ مْ فِيامَ حَ كُ اءَ فَ لْ شِ ْعَ جيَ
تَّخذُ  تُ ر  اخلَمْ عن  ئِل  سُ وملا  بَّان.  حِ ابن 
 ( اءٍ وَ بِدَ تْ  لَيْسَ وَ اء،  دَ ا  دواءً قال: (إهنَّ

رواه مسلمٌ بمعناه. 
ه ال يصـحُّ عمل  فعىل هذا؛ أر أنـَّ
العضو،  هذا  جتفيف  يف  اإلنسان  هذا 
حصـول  وإنَّ   ، قطعةً قطعةً  بيعـه  ثمَّ 
هـذا  آثـار  مـن  دُ  يُشاهَ الذي  فاء  الشِّ
العالج ليس صحيحـاً، وإنَّام حـصـل 
باملصادفة، أو بعـالج آخر، أو حصل 
تَـرُّ بمثل ذلك،  غْ ابتالءً وامتحاناً، فال يُ

واهللا أعلم. 
[الفتاو الرشعيَّة يف املسائل الطبية 
البن جربين (١٣١/٢) - (املوقع)]
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الثَّْعَلِب ِبَدِم  التََّداِوي 

مُ الثَّعْلـب ) ١٠٧٥ السؤال: هـل دَ
بو؟ ، وهو دواءٌ لعِالج داءِ الرَّ رامٌ حَ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  بعد: عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ
سٌ رامٌ ونَجِ لَّه حَ فوح كُ فإنَّ الدم املَسْ

سواء  استعامله،  أو  به  واء  الدَّ جيـوز  ال 
كان مـن الثعلـب أو غـريه؛ فقد قـال 

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

دواء  جيعل  مل  وتعاىل  سبحانه  واهللا 
قال  فقد  عليها؛  م  رَّ حَ فيام  ة  األُمَّ هذه 
تِي فِيامَ  اءَ أُمَّ فَ لْ شِ ْعَ ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ لَـمْ جيَ
وغـريه،  بَّان  حِ ابن  ا) رواه  يْهَ لَ عَ مَ  ـرَّ حَ
واء؛  الدَّ اءَ وَ لَقَ الدَّ رواه وقال ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ خَ  ( امٍ ـرَ بِحَ ا  وْ اوَ تَـدَ الَ  وَ ا،  وْ اوَ ـتَـدَ فَ
يف  األلباين  حه  وصحَّ الطرباينُّ وغريه، 

لْسلة). (السِّ
لَب ما  م الثَّعْ ا إذا كان املقصود بدَ أمَّ

روق من  ى يف اللَّحم والعِظام والعُ بْقَ يَ
من  مانع  ال  فإنَّه  رشعيَّة؛  كاةً  ذَ كَّى  املُذَ
النوع  هذا  طهارة  عىل  بناءً  به؛  العالج 
عىل  وذلك  لب،  الثَّعْ وإباحة  م  الدَّ من 
لْم فيهام ...  اجح من أقوال أهل العِ الرَّ

واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٨١٠٩٩)]

  

الُقْنُفِذ ِبَدِم  التََّداِوي 

داواةُ) ١٠٧٦ السؤال: هل جيوزُ يل مُ
ح؟  املَسْ طريق  عن  ذِ  نْفُ القُ مِ  بدَ ه  جْ الوَ

. جزاكم اهللا خرياً
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  بعد: عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ
جـامهري  مذهب  فـي  سٌ  نَجِ م  فالدَّ
ال  بالنَّجاسات  والتَّداوي   ،... لامء  العُ

جيوز إالَّ عند الرضورة ...
ه  جْ الوَ مداواة  يف  فاألصلُ  وعليه؛ 
كانت  إذا  إالَّ  ة،  مَ احلُرْ هو  ذِ  نْفُ القُ مِ  بدَ
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ها  هناك رضورة، وكان ال يمكن عِالجُ
بغري ذلك.

[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٤٨٠٢٠)]

  

اْسِتْخَداُم املَُكمَِّالِت الِغَذاِئيَِّة اَملْصُنوَعِة 
ِمْن َزْيِت التِّْمَساِح

م ) ١٠٧٧ ـرُّ التَّـكَ ـى  جَ ـرْ يُ السؤال: 
استخـدام  رشعيَّة   مد حول  بإفادتنا 
اء  ساح يف البيع والرشِّ يْت التِّمْ حبوب زَ
فوائـد  فيه  إنَّه  حيث  ؛  ذائيٍّ غِ ل  مِّ كَ كمُ
لذا  بالعِظام؛  يتعلَّق  فيام  ة  خاصَّ كثرية، 
م بإفادتنا عن ذلك، ولكم  نرجو التكرُّ

جزيل الشكر واالمتنان.
حكم  يف  الفقهاء  اختلف  اجلواب: 

ساح: أَكْل حلم التِّمْ
 فري جـمهور الفقهاء (الشافعيَّة، 
حلمه  أَكْل  ة  مَ رْ حُ واحلنابلة)  واحلنفيَّة، 
ألنَّه  ؛  كَّ ذَ يُ مل  أو  كِّي  ذُ سواء  طْلقاً،  مُ
 بنابه، ويعيش  تقوَّ ، يَ فْرتسٌ حيوانٌ مُ

 . ِّ يف الربَ

ـل لـحم  ـلَّ أَكْ ويـر املـالكيَّـة حِ
 . يٌّ رِ التمساح؛ ألنَّه حيوانٌ بَحْ

برأي  ذ  األَخْ ترجيح  اهليئة   وتر
جـمهور الفقهاء. 

حبوب  استخدام  جيوز  فال  وعليه؛ 
ساح وال بيعها وال رشاؤها،  زيت التِّمْ
يَّة، بأن  إالَّ إذا دعت إليه رضورة صحِّ

د غريه، واهللا تعاىل أعلم.  مل يُوجَ
[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٣٠٣/٢٦)

* وانظر: فتو رقم (١٣٤) 
  

اْسِتْعَماُل ُسمِّ الثََّعاِبِني لِعَالج اَألْمَراِض

: إنَّ) ١٠٧٨ السؤال: يقولُ البعضُ
األمراض؛ لبعض  عالجٌ  الثعابني  مَّ  سُ
ه  ـَّ أن أم  مِّ  السُّ هبذا  العالج  جيوزُ  فهل 

؟  سٌ مُّ طاهرٌ أم نَجِ م؟ وهل السُّ ـرَّ حمُ
اجلواب: املعروف أنَّ مجيع السموم 
ها  رِ َ م تناوهلا؛ لرضَ رُ ة أو قاتلة؛ فيَحْ ضارَّ
ويُودِي  باألَبْدان،  تِكُ  فْ يَ الذي  يسِّ  احلِ
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-، لكن إذا  دٌ شاهَ باحليـاة -كمـا هو مُ
لبعض  عالجٌ  هـو  ما  منهـا  أنَّ  بَ  رِّ جُ
ة،  لْديَّ راح أو األمراض اجلِ روح أو اجلِ القُ
ص  والتَّخصُّ ة  ربْ اخلِ أهل  بذلك  لِم  وعَ
يف طبِّ األبْدان، فال مانع من استعامل 
ذلك، مـع االلتـزام بإرشـاد الطبيـب 
فـي  وسواء  بتجربته،  ف  رتَ املُعْ  ِ تَـربَ املُعْ
موم،  مُّ الثعابني أو غريه من السُّ ذلك سُ

ع من تناوهلـا.  وإالَّ فاألصـل املَنـْ
موم  ا الطَّهارة فال يظهر فـي السُّ فأمَّ
يَّة  سِّ احلِ نجاستها  عىل  يدلُّ  ما  املعروفة 
فيصـحُّ  ر،  والقـَذَ تَن  والنـَّ بْث  اخلـُ من 
الة ونحوها، واهللا أعلم.  ْلُها يف الصَّ محَ
[الفتاو الرشعيَّة يف املسائل الطبية البن 
جربين (١٠١/٢) - (املوقع)]

  

اْسِتْعَماُل َمِشيَمِة َجِنِني اَحلْيَواِن ِفي 
بِّيَِّة اُملْسَتْحَضَراِت الطَّ

مُ استعامل ) ١٠٧٩ كْ السؤال: ما حُ
س  رَ والفَ واملاعز  اخلنزير  نني  جَ ةِ  يمَ شِ مَ

والتجميليَّة؟  الطبيَّة  ات  َ رضَ تحْ املُسْ يف 
مَ  راهِ مَ ات  رضَ املُستَحْ هذه  من  أن  امً  لْ عِ
لَك عن طريق  خارجيَّة، ومنها ما يُستَهْ

. مِ الفَ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا. 
نني  جَ ةِ  شيمَ مَ استعامل  يف  ج  رَ حَ ال 
س،  رَ احليوان املأكول حلمه؛ كاملاعز والفَ
وذلك يف األغراض الطبِّيَّة والتجميليَّة 
املباحة،  االستعمـاالت  مـن  وغـريها 
يَتْ  كِّ ذُ ننيٍ  جلِ ةُ  املَشيمَ تكون  أن  ط  ْ برشَ
طاهـرٍ  حيـوان  مـن  جـزءٌ  ا  ألهنَّ ه؛  أُمُّ
لها إذا  م. مأكول، فيجوز االنتفاع هبا وأَكْ كانت خاليةً من الدَّ
كام جيوز ذلك يف مذهب املالكيَّة إذا 
تْ من حيوانٍ حاللٍ حال حياته؛  ذَ أُخِ
قال الشيخ احلطَّاب املالكي رحـمه اهللا 
قاءُ  وِ وهي   ... ة  يمَ املَشِ ا  «وأمَّ تعالـى: 
دٍ بطهارهتا،  شْ م ابن رُ كَ املولود؛ فقد حَ
(مواهب  اة».  املُذكَّ النَّاقَة  م  كلَحْ ا  وأهنَّ
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اجلليل - ١/ ٢٨٩). 
سوقي املالكي رمحه  وقال اإلمام الدُّ
اهللا تعاىل: «ويف املشيمة -وهي وعاؤه- 
إنْ  لَد؛  للوَ بَعٌ  تَ ا  أهنَّ ثالِثُها  أقوال:  ثالثة 
دُ أُكِلَت، وإالَّ فال». (حاشية  لَ أُكِلَ الوَ

الدسوقي - ٣٢٧/٦).
االنتفاع  وجازً  طاهرةً  كانت  وإذا 
داخل  هبا  للتَّداوي  استعامهلا  جاز  هبا، 
اجلسم وخارجه، وجاز بيعها والتجارة 

هبا وبام تدخل يف تصنيعه.
ت املشيمةُ من مأكولٍ  ذَ ا إذا أُخِ وأمَّ
كى، أو من غري مأكول اللحم؛  ذَ غري مُ
الة  الصَّ عليه  لقوله  ة؛  سَ نَجِ يْتَةٌ  مَ فهي 
يَ  هِ وَ يمةِ  البَهِ نَ  مِ طِعَ  قُ ا  (مَ الم:  والسَّ

) رواه اإلمام أمحد.  يْتَةٌ يَ مَ هِ ؛ فَ يَّةٌ حَ
األنصـاري:  ـا  زكريَّ الشيـخ  قـال 
تُه...  شيمَ ومَ  ، حـيٍّ من  املُبان  ءُ  زْ «اجلـُ
 ،... ونجاسةً طهارةً  احلَيِّ  ذلك  يْتَةِ  كمَ
ر  البَقَ ومن   ، طاهرةٌ اآلدميِّ  من  فاليَدُ 

ة». (أسنى املطالب - ١١/١). سَ نَجِ
استعمـاهلا  جاز  ةً  سَ نَجِ كانت  وإذا 

التجميليَّة،  دون  الطبِّـيَّة  األغراض  يف 
مقامها  يقـوم  ممَّا  غـريها  جيد  لـم  إذا 
اهللا:  رحـمه  واين  ْ الرشِّ قال  ورة،  للرضَّ
ـد  قْ فَ عند  جائـزٌ  ـس  بالنَّجِ «التَّـداوي 
الطاهر الذي يقوم مقامه». (حـوايش 
الرشوانـي علـى التحفة - ٢٩٦/١). 
وسواء فـي ذلك االستعامل الداخلـي 

واخلارجي. 
رُ  (أَمْ للرضورة:  اجلواز  عىل  ويدلُّ 
 ، بِلِ ونُوا يفِ اإلِ كُ نِيِّنيَ أَنْ يَ رَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص العُ
متَّفق  ا)  هَ الـِ وَ أَبْ وَ ا  ـَ أَلْبَاهنِ نْ  مِ بُوا  َ يَرشْ وَ
عليه. قال اإلمام الشافعي رحـمه اهللا 
أُجيز  كام  الرضورة،  عىل  «هذا  تعاىل: 
ـم  كْ وحُ املَيْتَـة،  ـلُ  أَكْ ورة  الرضَّ علـى 
(السنن  لغـريه».  خمالـفٌ  ورات  الرضَّ
الكـرب للبيهقـي - ٥٧٩/٢). واهللا 

أعلم.
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٢٧٩٧)]

  

السؤال: ما حكم استعامل) ١٠٨٠
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مشيمة اجلنني البرشي يف املستحرضات 
هذه  نْ  مِ أنَّ  امً  لْ عِ والتجميليَّة؟  الطبيَّـة 
ومنها  خارجيَّة،  مُ  اهِ رَ مَ ات  رضَ تَحْ املُسْ

لَكُ عن طريق الفم. ما يُستَهْ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا.
ة  شيمَ مَ استعاملُ  م  ْرُ حيَ أنَّه  األصلُ 
اجلنني البرشي يف األغراض التجميليَّة 
كائنٍ  من  جزءٌ  املشيمة  ألنَّ  والطبِّـيَّة؛ 
 ، اإلنسانَ تعالـى  اهللاُ  م  كرَّ وقد   ، حمرتمٍ
فقـال  بـه؛  ِـلُّ  خيُ ما  ـلِّ  كُ عـن  وصانه 
لك﴾  اك  يق  ﴿ىق  سبحانـه: 
البدائل،  فُقِـدت  فـإن   ،[٧٠ [اإلرساء: 
جاز  ة؛  البرشيَّ املشيمة  استعامل  وتعنيَّ 
ال  الطبِّـيَّـة  األغراض  فـي  استعامهلـا 
اخلطيـب  قـال  للرضورة.  التجميليَّة 
يِّتٍ  مَ آدميٍّ  أَكْل  ضطرِّ  الرشبيني: «للمُ
ة  مَ رْ حُ ألنَّ  غريه...؛  يْتةً  مَ جيد  لـم  إذا 
مة املَـيِّت. (مغني  ـرْ احليِّ أعظم مـن حُ
كـان  وسـواء   .(١٦٠/٦  - املحتـاج 

م، أو داخليا  االستعامل خارجيا كاملَراهِ
ن للرضورة.  كاحلبوب واحلُقَ

ع  مَ وقـد صدر بذلك قرارٌ من املَجْ
الفقهـيِّ اإلسالمـيِّ التـابـع لرابـطـة 
الثالثة  دورتـه  فـي  اإلسالمي  العالـم 
املـوافـق  (١٤١٢/٨/٥هـ)  عـشـرة 

(١٩٩٢/٢/٨م).
ـل  نَقْ للرضورة  أيضاً  جـاز  وهلذا 
نيْ ونحوها؛ فقد  نِيَّة العَ رَ األعضاء؛ كقَ
جاء يف القرار الصادر عن جملس اإلفتاء 
رقم: (٢) لعام (١٤٠٤هـ): «ال شكَّ 
قُ  لْحَ يَ رضرٌ  البَرصَ  دَ  قْ فَ أو  ى  مَ العَ أنَّ 
ورةٌ  رضَ ر  َ الرضَّ هذا  فْع  ودَ باإلنسان، 
ـيون  عُ يَّات  نـِ رَ قَ ـل  نَـقْ بيـحُ  تُ رشعيَّـةٌ 
وهذا  األحيـاء،  يون  عُ إلـى  األموات 
عليها؛  املتَّفق  القواعـد  حتت  ينـدرج 
ظورات)،  بيحُ املَحْ ورات تُ مثل: (الرضَّ
ر  نْكَ ها)، و(ال يُ رِ دْ ر بقَ ورة تُقدَّ و(الرضَّ

رين)». َ ارتكابُ أخفِّ الرضَّ
إلـى  بُّه  التَنـَ من  ـدَّ  بُ فال  ذلك  ومع 
ة بيعها والتجارة هبا ولو ألغراضٍ  مَ رْ حُ
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هـا  يْعُ وبَ  ، إنسانٍ أجزاءُ  ا  ألهنَّ ؛  طبِّـيَّـةٍ
نافـي  فيه امتهانٌ إلنسانيَّة اإلنسان، ويُ
التكريم اإلهليَّ له. والبديلُ هو التربُّع 
لة  وَّ ة املُخَ دَ هبا للجهات الطبِّـيَّـة املُعتَمَ
ض  باإلرشاف عىل هذا املوضوع، مع فَرْ
ةِ؛ كـي ال يصبـح األمر  رَّ ةِ املُستَمِ قابَ الرَّ

. واهللا أعلم.    ةٍ مَ رَّ طاءً لتجارةٍ حمُ غِ
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٢٧٩٦)] 

  

اِإلِبِل ِبَأْبواِل  التََّداِوي 

السؤال: هـل صحيـحٌ أنَّ ) ١٠٨١
النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَذِنَ لبعض املَرْىض أن يرشبوا 
يتَّـفِق  فكيـف  صحَّ  وإذا  اإلبل،  ال  أبْوَ
تِي  اءَ أُمَّ فَ لِ اهللاُ شِ ْعَ ذلك مع قوله: (ملْ جيَ

ا)؟ يْهَ لَ مَ عَ رَّ ـا حَ فِيمَ
اجلواب: رو البخاري ومسلم أنَّ 
موا  ـدِ نَة قَ ريْ ل أو عُ كْ ناساً مـن قبيلـة عُ
ها  وِّ جَ ة  مَ مالءَ م  دَ لعَ ضوا؛  رِ فمَ املدينة 
فَ هلم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنْ خيرجوا  صَ هلم، فوَ
مـن  بـوا  َ يَرشْ وأنْ  ي،  املَراعِ إلـى  منها 

ت  حَّ فصَ ففعلوا  باهنا،  وألْ اإلبل  أبوال 
أجسادُهم.

دٍ  يْ وَ سُ بن  ق  طَارِ عن  سلمٌ  مُ  ورو
(إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  للرسول  قال  أنَّه  يِّ  مِ َ احلَرضْ
ا،  نْهَ بُ مِ َ نَرشْ ا فَ هَ ُ تَرصِ عْ ا نَ نَابً نَا أَعْ ضِ بِأَرْ
فِي  تَشْ نَسْ ا  إِنَّ  : الَ قَ وَ هُ  عَ اجَ رَ فَ  ، الَ  : الَ فقَ
اءٍ،  فَ لِكَ لَيْسَ بِشِ : إِنَّ ذَ الَ قَ ، فَ يضِ رِ لِلْمَ
ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّه  البخاري   ورو  .( اءٌ دَ لَكِنَّهُ  وَ
تِي فِيامَ  اءَ أُمَّ فَ لْ شِ ْعَ قال: (إِنَّ اهللاَ لَـمْ جيَ
ا). ورو ابن ماجه (أَنَّ النَّبيَّ  يْهَ لَ مَ عَ رَّ حَ
ي بِهِ  اوِ بِيذاً لِتُدَ يلِ نَ ةَ تَغْ لَمَ أَ أُمَّ سَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ
اءَ  فَ لْ شِ ْعَ ْ جيَ اىلَ ملَ عَ : إِنَّ اهللاَ تَ الَ قَ ا، فَ نَتَهَ ابْ
ا). ورو الرتمذي  يْهَ لَ مَ عَ رَّ تِي فِيامَ حَ أُمَّ
ا؛  وْ اوَ بَادَ اهللا تَدَ ا عِ أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (يَ
 ،( اءً وَ عَ لَهُ دَ ضَ اءً إِالَّ وَ عْ دَ ْ يَضَ إِنَّ اهللاََ ملَ فَ
ا  وْ اوَ ـتَـدَ (فَ داود:  ألبـي  روايـة  وفـي 
أيضـاً  ي  وِ ورُ  .( مِ ـرَّ بِاملُحَ ا  وْ اوَ تـَدَ الَ  وَ
ر  مْ واخلـَ اخلبيث،  واء  الدَّ عـن  النهـي 

أمُّ اخلبائث.
لامء  العُ ث  حتدَّ النصوص  هذه  إزاء 
وبخصوص  م،  باملُحـرَّ التَّداوي  عـن 
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جيوز  ال  أنَّه  علـى  لامء  العُ اتَّفق  ر:  اخلَمْ
كإنقاذ  و؛  صْ القُ للرضورة  إالَّ  ا  هبُ ْ رشُ
طَش، أو من  ة العَ دَّ حياته من املوت لشِ
ه، وال جيد شيئاً  لْقِ صَّ هبا يف حَ ةٍ غُ مَ قْ لُ
يه أو يمنع  وِ ـرْ مةً يَ رْ حالالً أو أخفَّ حُ
ة؛ وذلك قياساً عىل ما نُصَّ عليه  صَّ الغُ
م وحلم اخلنزيـر  من حتريم املَيْتَـة والـدَّ
وغريها، ثمَّ قال تعاىل يف اآلية نفسها: 

ىف  يث  ىث  نث   مث  ﴿ زث 
 ،[٣ [املائـدة:  لك﴾  اك  يق  ىق  يف 
منه  أخذت  الذي  األصل  وهـي 
بِيحُ  تُ ورات  (الرضَّ املعروفة:  القاعدة 

ظورات).  املَحْ
ر فـي غري ذلك؛  مْ ا استعامل اخلـَ أمَّ
تَعيَّنت  لـو  حتَّى  نْعِه،  مَ عىل  فاجلمهور 
ر وال يوجد غريها مـن احلالل؛  مْ اخلـَ
ت  نَصَّ التي  األحاديث  ظاهر  عىل  بناءً 
طْلَقاً، وال يقاس التَّداوي  تِها مُ مَ رْ عىل حُ
ة؛ ألنَّ  صَّ طَش أو الغُ هبا للعَ ْ هبا عىل رشُ
غريهـام  فـي  ا  أمَّ قـة،  حمقَّ فيهام  فائدهتا 
وأجـاز  هبـا،  مقطـوع  غـري  فمظنـونةٌ 

ورة؛  الرضَّ عند  هبـا  التَّـداوي  هم  بعضُ
ولـحم  م  والدَّ املَيْتَة  أَكْل  علـى  قياساً 
طبيبٌ  بذلك  خيرب  أن  برشط  اخلنزير، 
حاللٌ  دواءٌ  دَ  يُوجَ وأالَّ   ، لٌ دْ عَ مسلمٌ 
ر. ةً يقوم مقام اخلَمْ مَ رْ أو يشءٌ أخفُّ حُ

ر  ئِلَ ابن تيمية عن التَّداوي باخلَمْ سُ
ر  باخلَمْ التَّداوي  ا  «وأمَّ ه:  نصُّ ما  فقال 
كاملك  ة؛  األئمَّ مجاهري  عند  رامٌ  حَ فإنَّه 
وأمحد وأيب حنيفة، وهو أحد الوجهني 

يف مذهب الشافعي». انتهى.
يفَ  ر باملاء أو أُضِ لِطَت اخلَمْ ولو خُ
فالتَّناول   ،أخـر ة  مـادَّ إلـى  رُ  املُخدِّ

 . رامٌ والتَّداوي حَ
لَبَ  غَ إذا  فتكون  باحلَدِّ  العقوبة  ا  أمَّ
إليه،  يفَ  أُضِ ما  مع    تَساوَ أو  رُ  دِّ املُخَ
عاقَبُ باحلَدِّ إالَّ عند  فإن كان أقلَّ فال يُ
الثالث  املجلد  األزهر-  (جملة  ر  كْ السُّ

ص ٤٩٠-٤٩١). 
ر،  مْ ا التَّداوي بالنَّجِس غـري اخلـَ أمَّ
لامء:  ؛ فقد قال العُ رامٌ وتناول النَّجِس حَ
ا عند  إنَّه ال جيوز إالَّ عند الرضورة، أمَّ
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فال  احلالل،  واء  الدَّ وتوافر  االختيار، 
ر  اخلَمْ أنَّ  رَ  كَ ذَ الذي  واحلديث  جيوز. 
لـم  اهللا  وأنَّ   ، داءٌ ولكنَّها  دواءً  ليست 
هو  عليها،  م  رَّ حَ فيام  تِي  أُمَّ شفاء  جيعل 

ر.  خاصٌّ باخلَمْ
أن  فيجوز  األخر؛  مات  املُحرَّ ا  أمَّ
يكون فيهـا الشفاء، ويمكـن التَّداوي 
ر  هبا عند الرضورة؛ فقد رو ابن املُنْذِ
عن ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام مرفوعاً 
اءً  فَ بِلِ شِ الِ اإلِ إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:(إنَّ يفِ أَبْوَ
م؛  هتُ عِدَ )؛ أي الفاسدة مَ ُمْ ةِ بُطُوهنُ بَ رِ لِلذَّ
يـح(١)،  ولعـلَّ ذلك ملـا ترعـاه مـن الشِّ
يْصوم(٢)، ونباتـات الباديـة التـي  والقَ
جُ هبا بعضُ األمراض، ومع ذلك  تُعالَ
كام  الرضورة،  عند  إالَّ  هبا  جُ  عالَ يُ ال 
ام  وَّ العَ بن  بَري  للزُّ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  صَ  خَّ رَ
ة يف جسده.  كَّ بلُبْس احلرير؛ لوجود حِ
وهو   ، ـرٌّ مُ ه  وطعمُ طيِّبة  رائحته  نبتٌ  يح:  الشِّ  (١)
مرعى للخيل والنَّعم. انظر: القاموس املحيط 

(ص٢٢٧)، تاج العروس (٥١١/٦).
يْصوم: نبتٌ طيِّب الرائحـة. لسان العـرب  (٢) القَ

.(٤٨٦/٢)

ل  لُّ هذا اخلالف يف التَّداوي بالبَوْ وكُ
بناءً عىل القول بنجاسته، وهو ما ذهب 
إليه الشافعي وغريه من القول بنجاسة 
لِّها، سواء أكانت  واث كُ األبْوال واألرْ
ني  تَجِّ من مأكول اللَّحم أم من غريه، حمُ
أخرب  الذي  الصحيح  احلديث  بعموم 
ئُ  تَربْ سْ عن عذاب املَيِّت؛ ألنَّه كان ال يَ
عىل  [ملسو هيلع هللا ىلص]  سول  الرَّ عَ  ضَ ووَ لِه،  وْ بَ من 
من  هبا  َـفِّف  خيُ اهللا  لعلَّ  ؛  ةً ريدَ جَ ه  ِ قَربْ

عذابه. 
لامء إىل أنَّ  لكن ذهب فريقٌ من العُ
أبوال اإلبل وغريها من مأكول اللحم 
، وهو قول مالك وأمحد وطائفة  طاهرةٌ
احلديث،  هبذا  ني  تَجِّ حمُ لـف،  السَّ من 
الذين  بالقـوم  خاصا  ليس  عامٌّ  وهـو 
عىل  ليل  الدَّ لعدم  املدينة؛  فـي  وا  ضُ رِ مَ
ر   أنَّ التَّداوي باخلَمْ اخلصوصيَّة. وأَرَ
واحلالل   ، شفـاءٌ فيهـا  فليس  ؛  ممنوعٌ
مات األخر فال مانع  ا املُحرَّ ، أمَّ رٌ متوفِّ
احلالل  يوجد  مل  إذا  هبا  التَّداوي  من 

 . ةً مَ رْ أو ما هو أخفُّ حُ
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 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة األزهر (رقم ١٧)]

  

نا سؤالٌ يقول ) ١٠٨٢ دَ رَ السؤال: وَ
: فيه صاحبه ما حاصله ترجـمةً

 YOUNG) يقـول كاتبٌ فـي جملَّـة
TLMES) اللَّندنيَّة: إن هناك الكثريين

د  ُ ويَرسْ بالبول،  العالج  يتبعون  ممَّن 
الكاتب آراء بعض األطبَّاء الربيطانيِّني، 
ظهر  أُسرتاليِّني،  باحثني  آراء  وكذلك 
هلم مجيعاً بأنَّه حيتوي عىل عالج يعمل 
جلسم  الداخليَّة  األنظمـة  تنظيـم  فـي 
بل  اإلنسان،  بول  فقط  اإلنسان (ليس 
ل احليـوان)، وهنـالك مـن  كذلك بَـوْ
يقول: إنَّ العالج ال يقترص فقط علـى 
ل، بل كذلك رشبه،  مسح اجلسم بالبَوْ

ل الصباح الباكر. وخصوصاً بَوْ
هذا؛ ويعتقد الكثري منهـم أنَّه ليس 
مٍ  قَّ عَ ل إىل مُ ، وأنَّه يَتحوَّ سٍ رٍٍ أو نَجِ ذِ بقَ
ويستنـدون  اجلسم،  من  خروجه  حال 
بذلك علـى أنَّه وسيلة نافعة جدا فـي 

عنـد  ـة  العامَّ اجلسم  حالـة  تشخيـص 
إجراء عمليَّة التحليل الطبِّي.

لينكولـن»  «آرثـر  الطبيـب  ويـويص 
عالجيَّة  دوائيَّة  كجرعات  باستخدامه 
مستمرٌّ  إنَّه  يقـول:  إنَّه  حيث  ملرضاه؛ 
، حيث  عىل العالج به منذ عرشين سنةً
يستخدمـه  إنَّه  بـل  فقط،  يرشبه  ال  إنَّه 
كبديلٍ عن الصابون، ويويص الطبيب 
لُّه،  كُ اجلسم  بـه  يمسـح  بأن  «ياولـز» 
عْر. ويقول: إنَّ هذا  ح الشَّ سْ وكذلك مَ
ةٌ خطأٌ،  ـذارَ سٌ أو قَ ه نَجِ االعتقـاد بأنـَّ
ويمكنك   ، ربَّاينٌّ رشابٌ  هو  وباحلقيقة 
أن ترشبه مع الفواكه. وهو مهمٌّ لعالج 
لْد، ويساعد يف رسعة التئام اجلروح.  اجلِ
كعـالج  استخدامـه  يمكـن  وكذلـك 
لألطفال واحليوان الذين ال يمكنهم أن 
حول،  وا أجسامهم بالكافايني والكُ ذُّ غَ يُ
أو أيِّ دواءٍ آخر، وبذلك يمكننا مجيعاً 
ل كعالج لألمـراض،  أن نستخدم البَوْ
ولكن ما نحتاجه هو اجلرأة عىل ذلك. 

ع عىل ذلك؟ ْ لامء الرشَّ دُّ عُ فام رَ
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مــن  اآلدمـيِّ  ل  بَـوْ إنَّ  اجلـواب: 
رنا  أُمِ وقـد  عليها،  ع  مَ املُجْ النجاسات 
بنَصِّ  واألَنْجاس  جاس  األَرْ باجتناب 

القرآن الكريم، كام قال سبحانه: ﴿ٱمف 
خك   حك  جك  مق  حق 
خل  حل  جل  مك  لك 
اتَّـفق  ولذلك   ،[٩٠ [املائدة:  مل﴾ 
التَّداوي  جـواز  عـدم  علـى  الفقهـاء 
ـس مـن حيث اجلملـة  م  والنَّجِ باملُحـرَّ
ـمْ  كُ اءَ فَ شِ لْ  ْعَ جيَ لَـمْ  اهللاَ  (إِنَّ  حلديث: 
)، كام أخرجه البخاري  مْ يْكُ لَ مَ عَ رَّ فِيامَ حَ
من حديث ابن مسعود موقوفاً، ومثله 
فاء  الشِّ ألنَّ  وذلك  أي.  بالرَّ يقال  ال 
ايف سبحانه،  هو بيد اهللا تعاىل؛ فهو الشَّ
ه عن سيِّدنا  صُّ كام قال جلَّ شأنه فيام يقُ

إبراهيم عليه السالم: ﴿حفخفمف 
تَمَس ما  لْ حق﴾ [الشعراء: ٨٠]، وال يُ
م عىل عباده؛ فقد  رَّ عند اهللا تعاىل بام حَ
داء  رْ أخرج أبو داود من حديث أيب الدَّ
ريض اهللا عنه، أنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
لَ  عَ جَ وَ واء،  الدَّ وَ اءَ  الدَّ لَ  زَ أَنـْ اهللاَ  (إِنَّ 

الَ  بَادَ اهللا، وَ ا عِ وْ اوَ تَدَ ، فَ اءً وَ اءٍ دَ ـلِّ دَ لِكُ
سَ ال  )؛ وذلك ألنَّ النَّجِ امٍ رَ ا بِحَ وْ اوَ تَدَ
لَب ما فيه  دواءَ فيه، بل إنَّ اهللا تعاىل سَ
من املنافع، ولو كان فيه منفعةٌ البن آدم 
بادِه؛  مه اهللا تعالـى عىل عِ رَّ راجحة ملا حَ
ـلَّ لعباده الطيِّبات،  ألنَّ اهللا تعالـى أحَ
م عليهـم اخلبـائث. ومـن أخبث  رَّ وحَ
نيَّ  تَعَ فـإنْ  والغائـط.  ل  البَـوْ اخلبائث 
ة، ر للغصَّ ب اخلَمْ ْ ع؛ كرشُ سُ للنَّفْ النَّجِ

بيحُ  ورات تُ جاز للرضورة؛ ألنَّ (الرضَّ
﴿  ين سبحانه:  قال  كام  ظورات)،  املَحْ
 جه مه ىه﴾  [األنعام: ١١٩]، وكذا 

لنـوع  يُّنه  عُ تَ ل  ـدْ العَ الطبيب  ر  قـرَّ لـو 
رنيِّني-؛ فيجوز  ث للعُ دَ مرضٍ -كام حَ

عندئذٍ للرضورة كام ذكرنا.
الشـرع  يتَّـبـعَ  أن  املسلـم  وعلـى 
ة  ـرَ فَ ه، ال أن يتَّبع الكَ لامءَ الرشيـف وعُ
قون بني احلـالل واحلرام،  رِّ فَ الذين ال يُ
لتبَلُّد  واخلـبـيـث؛  الطـيِّـب  بـني  وال 
أحـاسيـسـهـم ومشاعـرهـم، ودناءة 
 ، عٍ ـرْ ْجـزهم وازعُ شَ نفوسهم، وال حيَ
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، وال يقظة ضمري، وال  ـةُ نَفْسٍ فَّ وال عِ
ر  فْ غرابة فـي ذلك؛ فإنَّه ليس بعد الكُ
هذه  مثل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  مَ  سَ حَ وقد   ، نْبٌ ذَ
 ( امٍ رَ بِحَ ا  وْ اوَ تَدَ الَ  (وَ بقوله:   عاو الدَّ
ورسولـه  اهللا  وطاعـة  سبـق،  قـد  كام 

ل. ﴿ىه  دَ م وأعْ كَ أوجب، وكالمه أحْ
يه جي حي خي﴾ [النسـاء: ١٢٢]. 

واهللا تعاىل أعلم.                      
[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
[(٣١٦/٥- ٣١٨)

  

بُ ) ١٠٨٣ ْ رشُ لُّ  ـِ حيَ هل  السؤال: 
؟  لَويِّ ل الكُ شَ يبَ بِالفَ بِل ملن أُصِ لِ اإلِ بَوْ

ر حديثٍ عىل ذلك. مع ذِكْ
ممَّا  اإلبل  بأبوال  التَّداوي  اجلواب: 
الختالفـهم  فيه؛  لْم  العِ أهل  اختلف 
ه هل هو طاهرٌ أم  ل ما يُؤكَل حلمُ يف بَوْ
؟ فمن قال بطهارته، وهم السادة  سٌ نَجِ
د بن احلسن من  املالكيَّة واحلنابلة وحممَّ
احلنفيَّة، مل يكن لدهيم إشكال يف القول 

هم يف  ستَنَدُ بجواز التَّداوي بأبواهلا، ومُ
ذلك حديث أيب قِالبة عن أنس ريض 
ة القوم  اهللا عنهام عند البخاريِّ يف قصَّ
لَموا،  وا املدينة فأَسْ مُ دِ نِيِّني الذين قَ رَ العُ
اإلقامة  كرهـوا  املدينة -أي:  وا  تَوَ فاجْ
هم  رَ فأمَ مناخها-،  من  رهم  لترضُّ هبا؛ 
أَبْواهلا  من  يرشبوا  أن  بلِقاحٍ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ 

باهنا... احلديث. وأَلْ
اإلبـل  ل  بَـوْ نجاسـة   ير من  ا  أمَّ
كالشافعيَّة  واألرواث،  األبوال  كسائر 
يبون عـن هذا  م جيُ ة، فإهنَّ واحلنفيَّة عامَّ
وعنـد  رضورة،  هـذه  بـأنَّ  احلديـث 
 بالنَّجِس إذا  تَداوَ الرضورة جيوز أن يُ

مل يوجد غريه. واهللا تعاىل أعلم.
[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
 [(٣١٩/٥)

  

بُ أَبْوال اإلبِل؟ ) ١٠٨٤ ْ السؤال: رشُ
م،  فنَعَ مٍ  قَ وسَ ةٍ  لَّ عِ من  ا  أَمَّ اجلواب: 
أن  يُعجبُني  فال   ، صحيحٌ لٌ  جُ رَ ا  وأمَّ
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ب أبْوال اإلبِل. َ يَرشْ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٢٤٩)]

* وانظر: فتو رقم (٧٧٩)
  

التَّداوي ِبَبْوِل اآلَدِميِّ

ض ) ١٠٨٥ رَ السؤال: [مصابٌ بمَ
ـرَ  يَ فلم  طويلةً  ة  ـدَّ مُ ويُعاجله   ، ـلِّ السُّ
لِهِ  وْ بَ بَ ْ فَ له رشُ صَ ، وأنَّ بدويا وَ فائدةً
رامٌ أم  ثامنني يومـاً؛ فهل التَّداوي به حَ

ال؟]
يـصـحُّ  ال  ه  أنـَّ نُفيـدكـم  اجلواب: 
م  املُحرَّ فـي  وليس  م،  حرَّ بمُ التَّداوي 
؛  تَ رْ كَ ذَ بمـا  التَّداوي  وحـرامٌ   ، شفاءٌ
ا  وْ اوَ تَدَ الَ تَ بَادَ اهللا، وَ ا عِ وْ اوَ حلديث: (تَدَ
لْ  ْعَ جيَ لَـمْ  اهللاَ  (إِنَّ  وحلديث:   ،( امٍ رَ بِحَ
ولكن  ـا)،  يْهَ لَ عَ مَ  رَّ حَ فِيامَ  تِي  أُمَّ اءَ  فَ شِ
يَـك  فِ يْشْ أنْ  خاشـعٍ  لْـبٍ  بقْ اهللاَ  اسألِ 
تعاىل  ونسأله  الشفاء،  فيه  ملا  ويوفِّقَك 

ة.  َبَك الصحَّ أنْ هيَ
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ

[(١٨١/٣)

  

فيكم، ) ١٠٨٦ اهللا  بـارك  السؤال: 
حيـوانُ  يُؤذيـه  مـن  ه  أنـَّ عـادة  عندنـا 
نقـوم  ه،  كـِ وْ بشَ البحـري  اهللمـان(١) 
كُ  ـوْ الشَّ فيزولُ  لِه،  جْ رِ علـى  ل  بالتَّبـوُّ

؟ رُ عنه، فهل هذا جائزٌ والرضَّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
لامء،  سٌ باتِّفاق العُ فبولُ اآلدميِّ نَجِ
باحلَرام  التَّداوي  حتريم  هـو  واألصلُ 
وثبت  إليه،  اضطرَّ  إذا  إالَّ   ، سِ والنَّجِ
ولـم   ، ثقةٍ خبريٍ  بإخبار  دواءً  فيه  أنَّ 
املباحات؛  مـن  مقامه  يقوم  مـا  يوجد 
واء  الدَّ اءَ وَ لَـقَ الدَّ رواه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (إِنَّ اهللاَ خَ  .( امٍ رَ بِحَ اووا  ـتَدَ تَ ال  وَ ا،  وْ اوَ تَدَ فَ
(١) اهللامن: نوع من قنافذ البحر، ويقال له: اهليلامن 
ة يف خليج العقبة  األسود. انظر: األسامك السامَّ
جريدة  موقع  يف  (مقال  منها.  الوقاية  وكيفية 

األنباط)، ع(٤٨٨٢)، ٢٠١٨/١٢/٢٢.
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األلباين.

الم رحـمه  السَّ عبد  ابن  قال العـزُّ 
مل  إذا  بالنجاسات  التَّداوي  «جاز  اهللا: 
جيد طاهراً يقوم مقامها؛ ألنَّ مصلحة 
المة أكمـل مـن مصلحة  العافية والسَّ
اجتناب النجاسة». انتهى من (قواعد 

األحكام).
وقال النووي فـي (املجموع): «إذا 
ل، أو  م، أو البَوْ ب الدَّ ْ اضطر إلـى رشُ
غري  املائعـة  النجاسـات  مـن  غريهـام 
كِر، جاز رشبه بال خالف...» إىل  املُسْ
أن قال: «وإنَّام جيوز التَّداوي بالنجاسة 
فإن  مقامها،  يقوم  طاهراً  جيد  لـم  إذا 
خالف،  بال  النجاسة  مَت  رُ حَ وجده 
لْ  ْعَ ل حديث: (إِنَّ اهللاَ لَـمْ جيَ ْمَ وعليه حيُ
رامٌ  )، فهو حَ مْ يْكُ لَ مَ عَ رَّ مْ فِيامَ حَ كُ اءَ فَ شِ
مل  إذا  راماً  حَ وليس  غريه،  وجود  عند 

جيد غريه...» انتهى.
وقـال ابن عابدين فـي (حاشيتـه): 

م،  والدَّ ل،  البَـوْ ب  ْ رشُ ليل  للعَ «جيـوز 
واملَيْتَة للتَّداوي، إذا أخربه طبيبٌ مسلمٌ 
أنَّ منه شفاءه، ومل جيد من املباح ما يقوم

مقامه». انتهى.
بالنَّجِس   تـداو من  علـى  وجيب 
ه قبل  عَ ضِ وْ ل مَ سِ غْ م- أن يَ ل والدَّ -كالبَوْ

الة ونحوها. واهللا أعلم. مبارشة الصَّ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم  ٢٨٠٠٣٩)]

  

واء إذا ُوِجَد ِفيِه ِزْبُل َفْأٍر الدَّ

خَ لـهُ ) ١٠٨٧ بـِ السؤال: مريضٌ طُ
أْر؟ بْلُ الفَ دَ فيه زِ جِ ، فوُ دواءٌ

نـزاعٌ  فيهـا  املسألـةُ  هذه  اجلواب: 
عـن  يُعفَى  هل  لامء؛  العُ بني  معروفٌ 
يف  القولني  أحد  ففي  أْر؟  الفَ ر  بَعْ يسري 
مذهب أمحد وأيب حنيفة وغريمها: أنَّه 
. وهذا  كِرَ يُعفَى عن يسريه؛ فيُؤكَل ما ذُ

ر القولني، واهللا أعلم.  أظْهَ
[جمموع فتاو ابن تيمية (٥٣٤/٢١)]
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َتْجِبُري َعْظِم اِإلْنَساِن ِبَعْظِم َحْيَواٍن َنِجٍس

ظْـمٌ ) ١٠٨٨ ـرَ عَ سِ السؤال: لـو كُ
ظْم حيوانٍ  دْ إالَّ عَ من اإلنسان، ومل نَجِ

ه به؟ ُ ربْ حُّ جَ ؛ فهل يَصِ سٍ نَجِ
اجلواب: جاء يف (جمموع النووي): 
أن  ينبغـي  اإلنسـان  ظْمُ  عَ انكسـر  إذا 
وال  أصحابنا:  قال  ؛  رٍ طاهِ ظْمٍ  بعَ ْربَ  جيُ
عىل  تِه  رَ دْ قُ مع  سٍ  بنَجِ ه  َ ْربُ جيَ أن  جيوز 
سٍ  بنَجِ ه  َ ربَ جَ فإن  مقامه،  يقوم  طاهرٍ 
ِـدْ  ؛ إن كان حمتاجاً إىل اجلَربْ ومل جيَ نُظِرَ
طاهراً يقوم مقامه، فهو معذور، وإن مل 
دَ طاهراً يقوم مقامه،  جَ ْتَج إليه، أو وَ حيَ
منـه  َـفْ  خيَ لـم  إن  ه  عُ نَزْ بَ  جَ ووَ أثِم، 
د  ، ومل يُوجَ وٍ ضْ لَفَ عُ ه، وال تَ سِ لَفَ نَفْ تَ
فإن  م،  التيمُّ يف  املذكورة  األعذار  أحدُ 
حُّ  تَصِ وال  لْطان،  السُّ ه  َ ربَ أَجْ يفعل  لـم 
ر باأللـم إذا لـم  ذَ عْ صالتُه معه، وال يُ
ظْم  َ العَ تُيسِ َفْ منه سوءاً ، وسواء اُكْ خيَ
وهناك  املذهب،  هو  هذا  ال،  أم  حلمـاً 
ع  نْزَ ظْم حلامً ال يُ ى العَ تَسَ قول: أنَّه إذا اكْ

وإن لـم خيف اهلالك، حكاه الرافعي، 
ومال إليه إمام احلرمني والغزايل، وهو 
خاف  وإن  ومالك.  حنيفة  أيب  مذهب 
أو  و،ٍ  ضْ عُ أو  النَّفْس  هالكٌ  ع  زْ النـَّ من 
، مل جيب النَّزْع عىل  وٍ ضْ فواتُ منفعةِ عُ

الصحيح من الوجهني.
ثمَّ قال فـي مداواة [اجلرح] بدواءٍ 
ل  صْ سٍ كالوَ يْطٍ نَجِ سٍ وخياطته بخَ نَجِ

. سٍ ظْمٍ نَجِ بعَ
وقال ابن قدامة فـي (املغني): وإن 
ع  نْزَ َ ثمَّ مات مل يُ ربَ ظْمٍ فجَ ه بعَ ظْمُ َ عَ ربِ جُ
ساً فأمكن  إن كان طاهراً، وإن كان نَجِ
ةٌ  ؛ ألنَّه نَجاسَ يلَ ةٍ أُزِ ثْلَ إزالتُه من غري مُ
ة.  مرضَّ غـري  من  إزالتها  علـى  دورٌ  قْ مَ

(ج١، ص٧٣٣).
ظْمٍ  ظْم بعَ ربْ العَ يؤخذ من هذا أنَّ جَ
سٍ ال جيوز إالَّ عند الرضورة، وإن  نَجِ
إذا  إالَّ  ه،  عُ نَزْ بَ  جَ وَ رضورة  توجد  مل 
 ، وٍ ضْ عُ أو  سٍ  نَفْ لَفَ  تَ ه  عِ نَزْ من  خاف 

ع. نْزَ ، فإنَّه ال يُ وٍ ضْ ةِ عُ عَ نْفَ أو فَواتَ مَ
 دار اإلفتاء املرصية وفتاو موسوعة فتاو]
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جلنة األزهر (رقم ١٦٦)]

  

اْسِتْخَراُج َمَوادَّ ِطبِّـيٍَّة ِمْن َفَضالِت اِإلْنَساِن

الت ) ١٠٨٩ ْعُ فَضَ السؤال: هل مجَ
 ، ـنِّ والسِّ ـر،  عْ والشَّ م،  كالدَّ اإلنسـان؛ 
ة؛ الستخراج موادَّ طبِّـيَّـةٍ منها  يمَ واملَشِ

؟ اللٌ رامٌ أم حَ حَ
اجلواب: جاء فـي (تفسري القرطبي 
الرتمذي  احلكيم  ص١٠٢) «أنَّ  ج٢، 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أنَّ  األصول  (نوادر  يف  ذكر 
نُوا  فـِ ادْ ، وَ ـمْ كُ ريَ ـافـِ وا  أَظَ ـصُّ قـال: (قُ
 ،(٢) مْ كُ ـمَ اجِ ـوا بَـرَ ـقُّ نَ (١)، وَ مْ اتِكُ مَ ـالَ قُ
نُوا  نَّ تَسَ وَ  ، امِ الطَّعَ نَ  مِ مْ  لِثَاتِكُ وا  نَظِّـفُ وَ
) (املحفوظ  راً راً بُخْ َّ فُخْ يلَ لُوا عَ خُ الَ تَدْ وَ
ص ج٢  القرطبي،  تفسري  فـي  -كام 
حل: مجع  ). والقُ لْحاً الً وقُ ١٥٤): (قُحْ
ت أسنانه حتَّى  رَّ فَ لَح؛ وهو الذي اصْ أَقْ
من  قُصَّ  مـا  وهي  قُالمة  مفردها  المات:  القُ    (١)

طرف الظُفر. لسان العرب (٣٧٢٩/٥). 
(٢)  الرباجم: مجع بُرجـمة، وهي مفاصل األصابع 

من ظهر الكف. لسان العرب (١٥/١٢). 

نُّن:  ت وأَنـْـتَـنَت رائحتُها. والتَّسَ رَ بَخَ
تكلَّم  ثمَّ  بالسواك».  األسنان  تنظيف 

عليه فأحسن. 
قال:  مات  الَ القُ فْن  لدَ رشحه  ويف 
سقط  فام   ، مةٍ رْ حُ ذو  املؤمن  جسد  «إنَّ 
 ، ة قائمٌ مَ ظُه من احلُرْ فْ منه وزال عنه فحِ
قُّ عليه أن يدفنـه، كام أنَّه لو مات  فيَحِ
أيضاً  فكذلك  ه  بعضُ مات  فإذا  فِن،  دُ
ق، وال  نِه؛ كي ال يتفـرَّ فْ ته بِدَ مَ رْ تُقام حُ
وقد  ة،  رَ ذِ قَ مزابل  يف  أو  النار،  يف  يقع 
حيث  ه  مِ دَ فْن  بدَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أمـر 
احتجم؛ كي ال تبحث عنه الكالب».

ر حديثاً عن عائشة ريض اهللا  كَ ثمَّ ذَ
ـرُ  أْمُ يَ ـانَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولَ  سُ رَ (أَنَّ  عنها 
 ، رُ عْ : الشَّ انِ نْسَ نَ اإلِ يَاءَ مِ ةِ أَشْ بْعَ نِ سَ فْ بِدَ
 ، نُّ السِّ وَ  ، ـةُ يْضَ احلَ وَ  ، مُ الدَّ وَ  ، ـرُ ـفُ الظُّ وَ

.( ةُ يمَ البَشِ (٣)، وَ ةُ فَ لْ القُ وَ
حتَّى  احلديث  هذا  سنـد  يذكر  لـم 
ث  حتـدَّ وقـد  بـه،  االستشهاد  يمكـن 
ـر،  كَ ة من الذَّ فَ شَ لْدة علـى احلَ لفة: هـي اجلِ (٣)  القُ

موضع اخلتان. لسان العرب (٢٩٠/٩).
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م  والدَّ ر  والظُّفْ ر  عْ الشَّ دفن  عن  لامء  العُ
نَّة.  فقالوا: إنَّه سُ

األلباب  (غذاء  كتاب  فـي  وجـاء 
عن  نقالً   (٣٨٢ ص   ١ ج  فاريني  للسَّ
بإسناده   رو ل  «اخلالَّ أنَّ  قنـاع)  (اإلِ
قالت:  األشعريَّة  حٍ  َ برشْ بنتِ  ثْل  مِ عن 
ا  فِنُهَ دْ يَ وَ هُ  ارَ فَ أَظْ مُ  لِّ قَ يُ ي  أَبـِ أَيْتُ  (رَ
 .( لِكَ لُ ذَ عَ فْ أَيْتُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ : رَ قُولُ يَ وَ
انَ  (كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عن  جٍ  يْ رَ جُ ابن  وعن 
سألتُ  هنَّا:  مُ وقال   .( مِ الدَّ نُ  فْ دَ بُهُ  عْجِ يُ
جل يأخذ من  أحـمدَ بن حنبل عن الرَّ
يهِ؟ قال:  قِ لْ فِنُه أم يُ دْ اره؛ أيَ ره وأَظْفَ عْ شَ
قال:  ؟  يشءٌ فيه  كَ  لَغَ بَ  : قلتُ فِنُه.  دْ يَ

كان ابنُ عمر يفعلُه».
ة؛  نـَّ سُ نسـان  اإلِ ـالت  فَضَ فْـنُ  فدَ
أجزائـه،  بتكريـم  نسـان  اإلِ لتكريـم 
ث هبا،  ا وعدم التلوَّ واراهتِ وللنظافة بمُ
 ، يرضُّ فيام  استخدامها  عن  هلا  ناً  وْ وصَ
ر  حْ بالسِّ املشتغلـون  يفعلـه  كان  كمـا 

واستخدام آثار اإلنسان يف ذلك.
عاوية  ذ مُ ر يف أَخْ جَ ر ابن حَ كَ وقد ذَ

نَها ليس بواجب. فْ ر أنَّ دَ عْ ةِ الشَّ صَّ لقَ
فَن هذه األشياء فال  لكن لو لـم تُدْ
يُعاقب عليها؛ ألنَّ املكروه -وهو مقابل 

نَّة- ال عقاب عليه. السُّ
فائدة  هناك  تكن  مل  إذا  ذلك  لُّ  وحمَ

الت. ى من وراء هذه الفَضَ تُرجَ
أمكـن  لْمـيِّ  العِ م  التقـدُّ ـل  وبفَضْ
لَـى  الت، وهذا أَوْ االنتفاع هبذه الفَضَ
ت  دَ جِ وُ إذا  يقال:  وكام  دارها،  إهْ من 
مل  فيام  وذلك  اهللا،  عُ  ْ رشَ ثَمَّ  فَ ةُ  املَصلَحَ
كامً  ، ومل يُعارِض حُ يرد فيه نصٌّ قاطعٌ

. راً مقرَّ
ولذلك أر أنَّه ال مانع من استغالل 

الت يف املنفعة. هذه الفَضَ
 دار اإلفتاء املرصية  وفتاو موسوعة فتاو]
جلنة األزهر (رقم ٣٢)]

  

التََّداِوي ِباملُْنَتَجاِت اُملْسَتْخَرَجةِ 
ِمَن الَبْحِر املَيِِّت

السؤال: لـديَّ رشكة لبيع ) ١٠٩٠
مـا  ومنهـا   ، يـلِ مِ التَّجْ ـراتِ  ضَ تَحْ سْ مُ
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ر املَيِّت؛ مثل الطِّني؛  جُ من البَحْ رَ تَخْ يُسْ
من  وغريهـا  يمـا  زِ األَكْ لعالج  وذلك 
األمراض، ولكن البعض قالوا يل: إنَّ 
، وال جيـوز  لْعونٌ رٌ مَ ـر املَـيِّت بَحْ البَحْ
جيـوز  وال  للعِالج،  نْتَجاتِه  مُ استخدامُ 
ة  بيعها عىل الناس؛ فنرجو معرفة صحَّ

هذا الكالم من الناحية الرشعيَّة.
هـــذه  كــانــت  إذا  اجلــواب: 
ةٍ، فال  ات طاهرةً وغري ضارَّ رضَ تَحْ املُسْ
مانع من رشائها، وتداوهلا، واستعامهلا 
ت  جَ رِ تُخْ يف التجميل وغريه، سواء اسْ
ولـم  غريه،  مـن  أو  املَيِّت  ر  البَحْ مـن 
املـيِّت  ـر  البَحْ أنَّ  معتـرب  بدليل  يثبت  
مـوقـع عـذاب، وإذا ثـبـت أنَّ هـذه 
من  ـت  جَ ـرِ استُخْ قـد  ات  ـرضَ تَحْ املُسْ
الفقهاء  جـمهور  فإنَّ  العذاب،  أماكن 
يرون جواز استعامهلا، واهللا تعاىل أعلم

[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٣٦١/٢٥)

  

مَِّل َوْضُع اَخلِمِري َعَلى الدُّ

ك): ) ١٠٩١ السـؤال: فـي (املَـدارِ
عـن  ف  يوسُ بن  لُقْامن  بْيانـيُّ  اإلِ ئِلَ  سُ

ل؟ مَّ عَل عىل الدُّ مري جيُ اخلَ
اجلواب: ال بأس به. 

[خمترص فتاو الربزيل (ص٣٧)]

  

التَّْطِعيُم ِبِلَقاٍح ُمْنَتٍج ِمَن اَخلِمَريِة

يف ٢٤ نوفمرب لعام ١٩٨٨م) ١٠٩٢
املاليزي  الوطني   الفتو جملس  عقد 
قضيَّـة  فـي  للمباحثـة  اجللسـة (٢٢) 
ـبِديِّ تِهاب الكَ ض االلْ رَ دَّ مَ التطعيم ضِ

الفـريويسِّ «ب». وأصـدر املجـلـس 
م للتَّطْعيم  دَ قـراره بأنَّ اللِّقـاح املُستخْ
ديِّ  ـبـِ الكَ ـتـهـاب  االلْ ض  ـرَ مَ ـدَّ  ضِ
نْتَجٌ من اخلمرية،  الفريويس «ب» هو مُ
استخدامه؛  فيجوز  ؛  ةٍ سَ نَجِ غري  وهي 

. ة طاهرةٍ ذلك ألنَّ اخلمرية من مادَّ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٦٠)] 
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الَتْطِعيم بِلَقاٍح ِمْن َمْصَدٍر َحْيَواِنيٍّ

لعـام ) ١٠٩٣ نوفمرب  مـن   ٢٧ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٢م 
فـي  للمباحثة   (٥٣) اجللسة  املاليزي 
حايا  السَّ تِهاب  الْ لقـاح  تطعيم  م  كْ حُ
قراره  املجلس  وأصدر  املسلمني،  عىل 
ضـدَّ  التطعيـم  لقـاح  استخـدام  بأنَّ 
 mencevax ى بـ حايا املُسمَّ الْتهاب السَّ
 ، مه جائزٌ كْ املصنوع من مصدر البقر حُ
ا استخدام لقاح التطعيم ضد الْتهاب  أمَّ
ى بـ  monumune  الذي حايا املُسمَّ السَّ
تَجةٍ من اخلنزير  نـْ حيتوي عىل عنارص مُ

. عاً ْ رامٌ رشَ مه حَ كْ فحُ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٦٢)]

  

اِخلْنِزيِر َعَناِصِر  ِمْن  اَملْصُنوِع  اَملْصِل  ِلَقاِح 

مارس لعـام ) ١٠٩٤ من   ٣١ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٨م 

فـي  للمباحثة   (٨١) اجللسة  املاليزي 
املُضادِّ  ـل  املَصْ لقـاح  استخدام  م  كْ حُ
املُضادِّ  ل  املَصْ ولقاح  اخلبيثة،  ة  رَ مْ للجَ
عنارص  مـن  املصنـوع  روتـا  لفريوس 
قـراره  املجـلـس  وأصـدر  اخلنزيـر، 
ل املُضادِّ  بتحـريـم استخدام لقاح املَصْ
املُضادِّ  ل  املَصْ ولقاح  اخلبيثة،  ة  رَ مْ للجَ

لفريوس روتا، لألسباب التالية:
١) ال رضورة فـي استخدامه فـي 

اهنة. األوقات الرَّ
غري  رشعيَّةٍ  بديلةٍ  موادَّ  وجود   (٢

. نيْ اخلنزير يف تصنيع هذين اللِّقاحَ
٣) ال توجد تقارير رصحية وبيانات 
حيتاج  املاليزي  الشعب  أنَّ  ثْبِتُ  تُ ية  قوَّ

. نيْ إىل هذين اللِّقاحَ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٦٤)]

  

َتْرِبَيُة ِديَداِن الَعَلَقِة َوِديَداِن الَبْطِن
بِّيَِّة َوالتَّْجِميِل  َوَبْيِعَها ِلَألْغَراِض الطَّ

يف ٣١ مارس لعام ٢٠٠٨ ) ١٠٩٥
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املاليزي  الوطني   الفتو جملس  عقد 
م تربية  كْ اجللسة (٨١) للمباحثة يف حُ
وبيعها  البَطْن،  وديدان  ة،  لَقَ العَ ديدان 
لألغراض الطبِّـيَّة والتجميل. وأصدر 
املجلس قراره بجواز استخدام ديدان 
ة وديدان البَطْن يف املجال الطبِّي،  لَقَ العَ
ويف املوادِّ التجميليَّة. كام جيوز ترتيبهام 

وبيعهام حلصول املنفعة منهام.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٦٥)]

  

الِعَالُج ِباْلَيَرَقِة 
ِلْلَمْرَضى ِمَن اُجلُروِح اُملْزِمَنِة

جلـنـة ) ١٠٩٦ أعـضـاء  مـذاكـرة 
الوطنـي  للمجلـس  التابعـة   الفتـو
ـة  ينيَّـة اإلسالميَّـة املاليزيَّ للشؤون الدِّ
عدد ٩٨ من ١٣ إىل ١٥ فرباير ٢٠١٢م 
قَـة  َ بالريَ العـالج  ـم  كْ حُ ناقشت  قـد 
 (Maggot Debridement Therapy)
رت  فقرَّ نة؛  مِ املُزْ اجلروح  من  رْىض  للمَ

اللَّجنة النتائج عىل النحو اآليت: 
ج  بعد االطِّالع علـى األدلَّة واحلُجَ
واآلراء املطروحة، أكَّدت اللَّجنة عىل 
مـن  املسلمـني  يمنـع  ال  اإلسـالم  أنَّ 
بذلك؛  م  هُ رَ أَمَ بل  والتَّداوي،  العالج 
عندما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عن  احلديث  يف  كام 
فقالـوا:  التَّـداوي:  ـم  كْ حُ عـن  ئِلَ  سُ
أَنْ  نَاحٌ  جُ يْـنَا  لَ عَ لْ  هَ اهللاِ؛  ـولَ  سُ رَ ـا  (يَ
اهللاِ؛  بَادَ  عِ ا  وْ اوَ تَدَ  : الَ قَ ؟  اوَ ـتَـدَ نَ الَ 
عَ  ضَ وَ إِالَّ  اءً  دَ عْ  يَضَ  ْ ملَ هُ  انَ بْحَ سُ اهللاَ  إِنَّ  فَ
ماجه.  ابن  رواه   ( مَ رَ اهلَ إِالَّ   ، اءً فَ شِ هُ  عَ مَ
القاعدة  مـع  يتامشى  التأكيـد  هذا  إنَّ 
ـرر  الفقهيَّة التي تنـصُّ علـى أنَّ (الضَّ
يُزال)، وأكدت اللَّجنة عىل أنَّ (األصل 
اخلنزير  عدا  ما  الطَّهارة،  احليوان  فـي 
مع  يتَّفـق  األصـل  وهـذا  لْب)،  والكَ
أنَّ  علـى  تنصُّ  التي  الفقهيَّـة  القاعدة 
لَّ  دُ (األصلَ يف األشياء اإلباحة حتَّى يَ
ليل عىل التَّحريم). وأكَّدت اللَّجنة  الدَّ
علـى طهارة املَيْتَة من احليوانات التي 
قات  َ م، وهذا يعني أنَّ الريَ ليس هلا الدَّ
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العالج  عمليَّـة  فـي  لَة  املُستعمَ املَـيِّـتَة 
حيتوي  ال  قات  َ الريَ جسم  ألنَّ  ؛  طاهرةٌ
عىل  يؤثِّر  ال  فإنَّه  ولذلك  م؛  الدَّ علـى 
ـع  ضَ خَ الـذي  املريـض  عبادة  طهارة 

قَـة.  َ لعمليِّة العالج بالريَ
أنَّه  عىل  اللَّجنة  رت  قرَّ عليه؛  وبناءً 
مـن  ىضَ  رْ للمَ قَة  باليَـرَ العالج  جيـوز 
نَة، وأنَّ العبادة التي يقوم  مِ اجلروح املُزْ
الة- أثنـاء  ة الصَّ هبـا املريض -وخاصَّ

العالج صحيحة. 
جيوز  أنَّه  عىل  أيضاً  اللَّجنة  رت  وقرَّ
ث األكرب  م من احلَدَ هلذا املريض أن يتيمَّ
ر عنـد َ ث األصغـر؛ ملنع الرضَّ واحلَـدَ

املريـض،  ألعضـاء  للمـاء  ض  التعـرُّ
يمكـن  املعـلـومـات  مـن  وللمـزيـد 
م  التيمُّ دليـل  إلـى  الرجوع  للمريض 
الذي  ىض،  رْ للمَ الة  والصَّ والوضـوء 
اإلسالميَّـة  الشـؤون  مصلحةُ  تْـه  َ نَرشَ

.(JAKIM) املاليزيِّة
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٦٧-٦٨)]

* وانظر: فتو رقم (١٩٧)
  

ٍم اْسِتْخَداُم َدَواِء  ُمَصنٍَّع ِمْن َمْصَدٍر ُمَحرَّ

يف ٢٣-٢٥ من يونيو لعام ) ١٠٩٧
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٩م 
فـي  للمباحثة   (٨٧) اجللسة  املاليزي 
و   CIexane دواء  استخـدام  ـم  كْ حُ
fraxiparine . وأصدر املجلس قراره 
من  دواءٍ  استعامل  م  رِّ حيُ اإلسالم  بأنَّ 
يف  إالَّ  ما،  ضٍ  رَ مَ لعالج  م  رَّ حمُ مصدرٍ 
مصدرٍ  مـن  دواء  وجـود  عدم  حالة 
فْـع  أو فـي حالـة دَ لَّه،  حمَ ِـلُّ  حاللٍ حيَ
فقط،  املطلوبـة  احلاجـة  ر  ـدْ بقَ الرضر 
 . فَ دواءٌ من مصدرٍ حاللٍ تَشَ كْ حتَّى يُ
مـن أجـل ذلك أصـدر املجلس قراره 
و   CIexane دواء  اسـتـخـدام  بـأن 
ان من  fraxiparine  اللَّذين كانا يُعتربَ
د  األدْوية الرضوريَّة يف عالج حالة جتمُّ
يَة،  صِ تَعْ م املفاجئ فـي احلاالت املُسْ الدَّ
ام مصنوعان من مصدر  مٌ اآلن؛ ألهنَّ رَّ حمُ
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يوجد  أنَّه  إلـى  باإلضافة   . رشعاً م  رَّ حمُ
 .Arixtra حالياً دواءٌ بديلٌ جديد وهو
واء مصنوعٌ من مصدرٍ حالل.  وهذا الدَّ
وهو يؤدَّي نَفْـس الغـرض واملفعـول 
و   CIexane دواء  مــه  ـقـدِّ يُ الـذي 

. fraxiparine
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٦٥)]

  

َحاَيا ِمْن َنْوِع  َأْخُذ َتْطِعيٍم ِضدَّ اْلِتَهاِب السَّ
Menveo

يف ٢٠-٢٢ من إبريل لعام) ١٠٩٨
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠١١م، 
فـي  للمباحثة   (٩٤) اجللسة  املاليزي 
حايا  دَّ الْتهاب السَّ ذ تطعيمٍ ضِ م أَخْ كْ حُ
نوع Menveo. وأصدر املجلس قراره 

عىل النحو التايل:
تعليامت  إلـى  االستمـاع  بعد   -١
ذِ  مكتب مراقبة األدْوية الوطني، وأَخْ
رأي  املـطـروحـة،  جـج  واحلـُ اآلراء 

املجلس أنَّ تصنيع لقاح Menveo من 
هي   Novartis Vaccines رشكة  إنتاج 
 Mencevax لقاح  تصنيع  عمليَّة  نفس 
.Gsk) GIaxo Smith KIine) من رشكة
ر املجلس بأنَّ  ٢- ووفقاً لذلك، قرَّ
 Menveo األصل فـي استخدام لقاح
مثـل  مثلـه  للرضورة،  اإلجـازة؛  هـو 
استخدام Mencevax الذي قد أصدر 
الثالثة  جلسته  يف  بشأنه  قراره  املجلس 
نوفمرب  ٢٧من  يف  املنعقدة  واخلمسني 
٢٠٠١م. وهذه اإلجازة صادرة لعدم 
وجود لقاح آخر للتطعيم ضدَّ الْتهاب 
مـن  تصنيعه  عمليَّة  تكـون  حايـا،  السَّ
ل إىل اآلخر حاللٌ وطاهرٌ ١٠٠%. األوَّ

٣- وألجل املصلحة، رأ املجلس 
بأنَّ األفضليَّة بني اللِّقاحني املذكورين 
والذي   ،  Mencevax لقاح  هو  أعاله 
عىل  استخدامه  أنَّ  القديم  منذ  أثبت 
ر.  كَ ذْ لْبيٍّ يُ املرىض ال يُسبِّب أيَّ أثرٍ سَ
من  ملستخدميـه  سالمةً  أكثر  أنَّه  كمـا 
 Menveo لقاح  ا  أمَّ يَّة.  الصحِّ الناحية 
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وهو ما يزال جديداً فـي السوق، وما 
  زال فـي حاجةٍ إىل مراقبةٍ طويلة املَدَ

لبيَّة. ه اإلجيابيَّة والسَّ لتتَّضح آثارُ
لقـاح  بأنَّ  أيضـاً  املجلس   رأ  -٤
حـاللٍ  شهـادة  يستـحـقُّ  ال   Menveo

م اإلجازة فـي  كْ علـى منتجاته؛ ألنَّ حُ
الرضورة.  مبدأ  علـى  مبنيٌّ  استخدامه 
تْبَع الرشوط واملعايري  فعمليَّة تصنيعه ال تَ

دة إلعطاء شهادة حالل املاليزية. املُعتَمَ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالميَّة املاليزية (ص٦٦-٦٧)]

  

َأْكُل النَّْحِل للتََّداِوي 

ـل ) ١٠٩٩ السؤال: عن أَكْل النَّحْ
راض؟ نَ األَمْ اوي مِ للتَّدَ

 ، بُ هَ اجلواب: اختُلِفَ فيه؛ فقال أَشْ
النبيِّ  لنهي  ؛  رامٌ حَ لُها  أَكْ  : بٍ هْ وَ وابن 
دوابِّ  من  ا  ألهنَّ ؛  لِ النَّحْ تْلِ  قَ عن  ملسو هيلع هللا ىلص 
يِّباً، وإذا  َلَت طَ َلَت محَ ا إذا محَ اجلَنَّة؛ ألهنَّ
رسِ  ا ال تَكْ يِّباً؛ ألهنَّ عَت طَ ضَ عَت وَ ضَ وَ

. قها أحداً زْ ألَ، وال تُؤذي يف رِ الكَ
شون، وابن  ف، وابن املاجِ طَرِّ وقال مُ
. اللٌ لِها، وهي حَ م: ال بأس بأَكْ القاسِ

ل  ـوْ بقَ أقـول  وأنـا  ـد:  حممَّ وقـال 
كِرَ معه أنَّه ال بأس  م ومن ذُ ابن القاسِ
ذَ  أُخِ إذا  ل  سَ العَ أنَّ    تَرَ أالَ  لِها،  بأَكْ
ـدَّ رضورةً من  (١)  فال بُ وقُطِّعَ من اجلَبْحِ
راماً  حَ ل  النَّحْ كان  فلو  ل،  النَّحْ موت 
فيـه،  ـل  النَّحْ تِ  وْ بمَ العسل  سَ  لتَنَجَّ
ة كافَّة  . وقد أمجعت األَئمَّ راماً وكان حَ
ل  ل الذي متوتُ فيه النَّحْ سَ عىل أنَّ العَ
تْلِها  قَ عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  ْيُ  هنَ وإنَّام  حالل، 
النَّبيِّ  عـن  جـاء  وقد  تِها،  مَ رْ حُ لعِظَمِ 
أكثر  والنحل  ل)،  (النَّحْ قال:  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص 
تعالـى،  هللا  وتعظيامً  تسبيحاً  احليوان 
بـن  وربيعـة  ـم،  احلَكَ عبـد  ابن  قالـه 

عبد الرحـمن، وسعيد بن املسيب. 
[فتاو ابن سحنون (ص٣٦٦-٣٦٧)]

  

املحيط  القاموس  انظر:  النحل.  خليَّة  بْح:  اجلَ  (١)
(ص٢٧٤).
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التََّداِوي ِبَلَبِن اَملْرَأِة

ل ) ١١٠٠ جُ السؤال: هل جيوزُ للرَّ
؟ واءً أنْ يستعمل لَبَن املَرأَة دَ

اجلواب: نعم. يف (القنية): (ص): 
 (١) تَعِطَّ سْ -أي األصل-: ال بأس بأن يَ
واء،  للدَّ بَه  يَرشَ أو  املرأة،  بِلَبَن  لُ  جُ الرَّ
غري  من  للبالِغ  املرأة  بَن  لَ ب  ْ رشُ ويف 
رين، (م) -أي  رضورةٍ اختالفُ املتأخِّ
بأس  ال  ف:  يوسُ أيب  عن  (منتقى)-: 

بَن املرأة. انتهى.  بأَكْل لَ
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٩)]

  

َضاِع ِمْن َأْجَنِبيٍَّة  التََّداِوي ِبالرَّ
َواَحلْقُن ِبَلَبِنها 

السؤال: [رجلٌ له خـمسة ) ١١٠١
ع من  تَضِ رْ عرش عاماً؛ هل جيوزُ له أن يَ
، أو غري أجنبيَّةٍ للتَّداوي؟  امرأةٍ أجنبيَّةٍ
ومنه:  أنفه،  فـي  ويقطره  يدخله  أي   : يستعطَّ  (١)
القاموس  أنفه.  فـي  أدخله  أي  واء:  الدَّ هُ  طَ عَ سَ

املحيط (ص٦٧٠).

وهـل  وقـع؟  لـو  ذلـك  ـم  ـكْ حُ ومـا 
النتشار  بالنسبة  أثرٌ  هـذا  الرتضاعه 
مثل  يف  ة  عَ ضِ واملُرْ ع  تَضِ املُرْ بني  مة  رْ احلُ
ضاع  الرَّ زمن  حتديد  وعن  ؟  نِّ السِّ هذا 
نَة من لَبَن  قْ م،  وعامَّ إذا كانت احلُ رِّ املُحَ
أم  رامٌ  حَ الرضورة  عند  للتَّداوي  املرأة 

.. إلخ.] اللٌ حَ
ضاع الشخص الذي  ا رَ اجلواب: أمَّ
من  عاماً  عرش  خـمسة  العمر  من  بلغ 
وجه  لنـا  يظهـر  فال  للتَّداوي،  امرأةٍ 

حتريمه.
انتشار  علـى  لتأثـريه  بالنسبة  ـا  أمَّ
يف  بحالٍ  ذلك  يؤثِّر  فال  بينهام؛  مة  احلُرْ
هو  م  رِّ املُحَ ضاعُ  والرَّ  ، نِّ السِّ هذا  مثل 
ما بلغ مخس رضاعات فأكثر، وبرشط 
ر  مُ عُ من  لَنيْ  احلَوْ فـي  ذلك  يكون  أن 

ع. تَضِ املُرْ
بَن امرأةٍ  نَة من لَ ا بخصوص احلُقْ أمَّ
للتداوي؛ سواء كان ذلك يف الوريد أو 
فيه  نعلم  ال  م  تقدَّ كام  فهو  ل؛  ضَ العَ يف 
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 . حتريامً
د بن إبراهيم  [فتاو ورسائل الشيخ حممَّ
[(١٦٣/٣- ١٦٤)

  

التََّداِوي ِبَحِليِب اَحلِمِري

السؤال: يـصـف بـعـضُ ) ١١٠٢
فيدٌ لبعض  مِري بأنَّه مُ الناس حليبَ احلَ
ة الشديدة؛ فهل هذا  حَّ األمراض؛ كالكُ

ين؟ م ذلك يف الدِّ كْ صحيح؟ وماحُ
كانـت  األهليَّـة  ـر  مُ اجلواب: احلـُ
ر  ظَهَ وإنَّام  اإلسالم،  ل  أوَّ فـي  مباحةً 
بْع من اهلجرة فـي  لِها سنة سَ حتريم أَكْ
أحـاديث  وردت  خيرب؛ حيث  غـزوة 
كثريةٌ يف النَّهي عنها، حيث (أَمرَ النَّبِيُّ 
ولَهُ  سُ رَ : إِنَّ اهللاَ وَ َ يْربَ نَادِي يف خَ نْ يُ ملسو هيلع هللا ىلص مَ
ا  ؛ فإهنَّ لِيَّةِ َهْ رِ األْ مُ ومِ احلُ نْ حلُُ مْ عَ يَانِكُ نْهَ يَ
دور  القُ  رأ ملَّا  قال  ). وحيث  سٌ جْ رِ
ا.  وهَ ُ اكْرسِ ا وَ يقُوهَ رِ ها: (أَهْ مِ تَغْيل بلَحْ
: أَوْ  الَ قَ ا؟ فَ لُهَ نَغْسِ ا وَ هَ يقُ رِ : أَوْ نُـهَ يِلَ قِ فَ
). وقد ذهب اجلمهور إىل حتريمها  اكَ ذَ

عبَّاس إلـى  ابن  وذهب   . داً مؤبَّ حتريامً 
جـملة  من  ا  ألهنَّ وذلك  لِها؛  أَكْ إباحة 
يف  فتدخل  لإلنسان،  رة  خَّ املُسَ األنعام 

عموم قوله تعالـى: ﴿اك لك مك  
ىك ﴾ [املائدة: ١]، وقوله تعاىل: ﴿  خل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم 
جهمه ىه  ﴾ [يس: ٧١ -٧٢]. 
رَ أنَّ حتريمهـا خـوف إتالفها؛  كَ وذَ
ولةَ الناس، وقد أنكر  ـمُ ـا كانت حَ ألهنَّ
عىل ابن عبَّاس بعضُ الصحابة؛ فقال 
ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ عيلٌّ ريض اهللا عنه: (إِنَّ رَ
رِ  مُ ومِ احلُ نْ لُـحُ عَ ةِ وَ احِ املُتْعَ نْ نِكَ َى عَ هنَ

.( َ يْربَ امَ خَ لِيَّةِ عَ األَهْ
عمر،  وابن  عمر،  عن  مثلُه  يَ  وِ ورُ
وغـريهم  والـرباء،  وأنـس،  وجابـر، 
لِها  بأسانيد صحيحة. وعلـى حتريم أَكْ
: ال  البَـرِّ عبد  ابن  قـال  لامء.  العُ أكثر 
فـي  اليوم  املسلمني  لامء  عُ بني  خالف 

حتريمها. 
يَ عن ابن عبَّاس فهـو  وِ ـَا ما رُ فأمّ
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عنه،  رجوعه  يَ  وِ رُ وقد  منه،  اجتهادٌ 
لِيبها  حَ ب  ْ رشُ جيـوز  ال  هذا؛  وعلـى 
ما  ألنَّ  لغـريه؛  وال  عال  السُّ لعـالج 
ِلُّ إالَّ  مَ العالج به، وال حيَ رُ لُه حَ مَ أَكْ رُ حَ
 ، ضطرِّ ِلُّ هبا املَيْتَةُ للمُ ورة التي حتَ للرضَّ

واهللا أعلم. 
[الفتاو الرشعيَّة يف املسائل الطبية 
البن جربين (١٣٢/٢) - (املوقع)]

  

َتَناُوُل َدَواٍء َيْحِوي َمْسُحوَق َقْرِن الَوْعِل

السؤال: هـل جيـوزُ أَكْـل ) ١١٠٣
ل؟ عْ ن الوَ رْ حوق قَ سْ دواءٍ فيه مَ

الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
وصحبه  آله  وعلـى  د  حممَّ نبيِّنا  علـى 

ا بعد: ومن وااله، أمَّ
ن طاهـراً؛  ـرْ فإذا كان مسحوق القَ
الغزال  أو  ل  عْ الوَ من  نُ  رْ القَ ذَ  أُخِ بأن 
صـاً  رخَّ مُ واء  الدَّ وكان  تذكيتـه،  بعـد 
وليـس  ة،  املختصَّ اجلهات  من  طِـبِّـيا 
ـَه ال حرج  صٍ به، فإنّ جتاريا غـري مرخَّ

ذلك  به  لِطَ  خُ الذي  واء  الدَّ تناول  يف 
املسحوق؛ وذلك ملا نصَّ عليه الفقهاء 
ة فيه،  َّ لِّ طاهرٍ ال مَرضَ من جواز أَكْل كُ
ة:  قال صاحب (الزاد): «كتاب األَطْعِمَ
لُّ طاهرٍ ال  ، فيُباحُ كُ لُّ األصلُ فيها احلِ

ةَ فيه...» اهـ. َّ مَرضَ
مـن  صاً  مـرخَّ واء  الـدَّ كـان  فـإذا 
ال  أنَّه  يعنـي  فهذا  ـة،  املختصَّ اجلهات 
لِطَ  خُ الذي  ن  رْ القَ مسحوق  يف  ة  مرضَّ
طهـارة  ذلـك  إلـى  انضـمَّ  فإذا  بـه، 
ـَره  كَ ذَ مـا  فيـه  توافـر  فقد  املسحوق، 
ة، فال  َّ الفقهاء من الطهارة وعدم املَرضَ
نُ  رْ القَ كان  إذا  ا  وأمَّ به.  التَّداوي  م  رُ حيَ
غري  يِّتٍ  مَ لٍ  عْ وَ أو  غزالٍ  من  مأخوذاً 
فقد  حياتـه،  فـي  منه  قُطِعَ  أو  كى،  ذَ مُ
فمنهم  طهارتـه؛  فـي  الفقهاء  اختلف 
قـال  مـن  ومنهم  بنجاسته،  قـال  مـن 

بطهارته...
، وال حـرج  ذ به. واهللا أعلم. والقول بطهارته قـويٌّ يف األَخْ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٣٢٢٠٤٢)]
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التََّداِوي ِبالنََّجاَساِت ِفي َظاِهِر الَبَدِن

السؤال: قرأتُ يف فتاواكم ) ١١٠٤
م استخدام النَّجاسات حلاجةٍ  كْ عن حُ
فام   ، جائزٌ ه  أنـَّ الة  الصَّ وقت  غري  فـي 
كقاتـل  حـول  الكُ استخـدام  ـم  كْ حُ
يُستخـدم  فهـو  ـقِّم)؟  عَ (مُ للجراثيـم 
لِّ يشءٍ تقريباً،  فـي املجال الطبِّي يف كُ
وهل   ، سٌ نَجِ ه  أنـَّ بفتواكم  آخذ  وأنا 
علـى الطبيب أن يقول شيئاً للمريض 
 ير والطبيب  حول،  الكُ استخدم  إذا 

نجاسته؛ أخذاً بقول اجلمهور؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
علـى رسول اهللا، وعىل آله، وصحبه، 
بالنجـاسـات  فالتَّـداوي  بعـد:  ـا  أمَّ
ـلُّ  حمَ البدن  ظاهر  فـي  حول-  -كالكُ
كرهه،  من  فمنهم  لامء؛  العُ بني  خالفٍ 
رخص  وممَّن  فيه،  ص  خَّ رَ من  ومنهم 
ظاهـر  فـي  بالنجاسات  التَّداوي  فـي 
البـدن للحاجـة: شيـخ اإلسـالم ابن 

ا  تيمية -رحـمه اهللا-، حيث قال: «وأمَّ
فال  اخلنزيـر،  م  حْ شَ ـل  بأَكْ التَّداوي: 
مَّ  ثُ به،  بالتَّلَطُّخ  التَّداوي  ا  وأمَّ جيوز، 
علـى  ينْبَني  فهذا  ذلك،  بعـد  لُـه  سِ غْ يَ
الة،  جواز مبارشة النَّجاسة يف غري الصَّ
ه  أنـَّ حيح  والصَّ  ، مشهورٌ نـزاعٌ  وفيه 
اء  استنْجَ جيـوز  كمـا  للحاجة،  جيوز 
ـل بيده، وإزالـة النَّجاسة بيـده،  جُ الرَّ
وما أُبِيحَ للحاجة جاز التَّداوي به، كام 
جيوز التَّداوي بلُبْس احلرير عىل أصحِّ 

القولني». انتهى.
أمكـن  فـإن  هـذا؛  ـتَ  لِمْ عَ فـإذا 
س، واملُداواةُ بغريه،  اجتناب هذا النَّجِ
اخلالف،  مـن  خروجـاً  أحسن؛  فهو 
اهللا-،  شاء  -إن  ةٌ  عَ سَ ر  األَمْ ففي  وإالَّ 
إباحـة   ير مـن  بقـول  ذُ  األَخْ عُ  فيَسَ
ذلك، وينبغي للطبيب إخبار املريض، 
النَّجِس  ذلك  أثر  لَ  سِ غْ يَ بأن  ه  حَ ونُصَ

الة. عند إرادة الصَّ
ـحان  جْ رُ  يـر املريـض  كان  وإن 
تي  فْ يُ من  قلِّـد  يُ أو  حـول،  الكُ طهارة 
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له.  سْ غَ ك  تَرْ يف  عليه  حرج  فال  بذلك، 
واهللا أعلم.

[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٣٠٨٥٦٣)]

  

التََّداِوي ِباملُـرِّ

الذي ) ١١٠٥  « هل «املُـرُّ السؤال: 
العَطَّارين  بعض  دكاكني  فـي  يوجد 
اللٌ  حَ األمراض  بعض  لعالج  يؤخذ 
الناس  بعض  أنَّ  العِلْم  مع  ؟  رامٌ حَ أم 
ال  املُـرُّ  فيه  يوجد  الذي  البيت  يقول: 

تدخلُه املالئكة.
دكاكـني  فـي  الذي  املُـرُّ  اجلواب: 
األصل  ألنَّ  حالل؛  العطَّارين  بعض 
وهـذا  مـه،  رِّ حيُ دليالً  نعلم  وال  لُّـه،  حِ
يْتَه عن بعض الناس:  كَ القول الذي حَ
 ، ـرٌّ مُ فيـه  بيتاً  تدخـل  ال  املالئكـة  أنَّ 
، بل هو باطل. وباهللا  ال نعلم له أصالً
د وآله  التوفيق، وصىلَّ اهللا عىل نبيِّنا حممَّ

وصحبه وسلَّم.
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ٢٨٣٠)]

  

َمْنُع اَحلْمِل ِبَالِصَقٍة ِطبِّيٍَّة

السؤال: ) ١١٠٦
الصقةٌ  اجلديدة:  وية  األدْ من   (١)
عن  عبـارةٌ  وهي  ل،  مْ احلَ ملنع  طبِّـيَّـة 
ه  طْـرُ قُ الشكـل،  ر  وَّ دَ مُ  ، قٍ الصِ رشيطٍ 
ال يتجاوز (٥سم)، تضعه املرأة يف أيِّ 
ل،  مْ احلَ بـه  لتمنع  اجلسد؛  من  عٍ  ضِ وْ مَ
ل  أوَّ مـن  أسابيـع،  ثالثة  ة  ملـدَّ ويَدومُ 
ا  أهنَّ كام  ة،  الشهريَّ عادهتا  ام  أيـَّ من  يومٍ 
الذي  لْد  اجلِ إلـى  املاء  وصول  متنع  قد 
وضـع  للمرأة  جيوز  فهل  عليـه،  هي 
أم  ة؟  بِريَ كاجلَ واعتبارها  ة  قَ صِ الالَّ هذه 
ـل  جيب عليهـا إزالتها فـي حال الغُسْ
وٍ من  ضْ عَت علـى عُ ضِ والوضوء إن وُ

أعضائه؟
ملنع  ةً  ضطرَّ مُ املـرأة  كانت  إذا   (٢)
ة  املُعتـربَ األسباب  مـن  لسببٍ  ـل  مَ احلَ
ة  قَ صِ رشعاً، فهل هلا أن تضع هذه الالَّ
هتا عىل  رَ وْ ا تكشف عَ املشار إليها، أم أهنَّ
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ل؟  مْ احلَ فيه  متنع  لَبٍ  لَوْ ع  ضْ لوَ طبيبةٍ 
. أجيبونا جزاكم اهللا خرياً

ل املُؤقَّت إذا كان  نْعُ احلَمْ اجلواب: مَ
ا الزوجني، وملصلحةٍ معتربةٍ رشعاً  ضَ برِ
ة الطبِّـيَّـة  قَ صِ ا هذه الالَّ فإنَّه جيوز. وأمَّ
ها فـي حالة  فْعُ ل فإنَّه جيبُ رَ ملنع احلَمْ
إذا  الوضوء،  حالة  فـي  وكذا  ل،  سْ الغُ
مـن  عضـو  علـى  موضوعـة  كانت 
ر استعامل  أعضائه، ويف حالة ما إذا تعذَّ
تستعمل  أن  لـها  جيـوز  فإنَّه  صق  الالَّ
أنَّه  لْمـاً  عِ آخر،  مانع  أيَّ  أو  اللَّولَب، 
ف علـى  شْ ل الكَ جُ ال جيوز للطبيب الرَّ
وجـود  عـدم  عنـد  إالَّ  املـرأة  عـورة 
لكونه  الطبيب؛  تَعنيُّ  عند  أو  الطبيبة، 
دُّ  ة ال تَسُ ـربْ صاحب اختصـاص أو خِ
رة  وْ العَ وكشـف  فيهام،  ه  دَّ سَ مَ الطبيبة 
ورة، فيُكتَفَى  للطبيب من مواطن الرضَّ
ع فيها إىل  تَوسَّ ها، وال يُ رِ دْ فيها علـى قَ
والطبيبـة  الطبيب  ويستـوي  غـريها، 
ة املريضة  رَ وْ ع علـى عَ م االطالِّ كْ يف حُ
 ، فُّ ها للطبيبة أخَ فَ شْ لَّظَة، إالَّ أنَّ كَ املُغَ

هـا  رِ ـدْ ر بقَ ـدَّ قَ فـتجـوز للرضورة، وتُ
كذلك، واهللا تعاىل أعلم. 

[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٣٧٧/٢٦)

  

َالِصَقاٌت ِعَالِجيٌَّة َتْحَتِوي َطَبَقًة ِمَن الَذَهِب

بيان ) ١١٠٧ منكم  نرجو  السؤال: 
اللَّصقات  من  نوعٍ  يف  الرشعيِّ  م  كْ احلُ
األسـواق  فـي  تُبـاع  التـي  العِالجيَّـة 
ةٍ صغريةٍ  رَ ـيَّة؛ وهي حتتوي عىل كُ املحلِّ
ب؛  هَ بالذَّ فَّح  املُصَ لْـب  الصُّ مـن  جدا 
ة عىل امتصاص  رَ حيث تعمل هذه الكُ
والعَمـود  واملفاصـِل  ـالت  العَضَ آالم 
جال  ، وغري ذلك؛ فهل جيوز للرِّ قَريِّ الفَ
اللَّصقـات  مـن  النـوع  هـذا  استعاملُ 
من  طبقةٍ  عىل  حتتوي  كوهنا  العالجيَّة؛ 

. ب؟ وجزاكم اهللا خرياً هَ الذَّ
اجلـواب: ال مـانـع شـرعــاً مــن 
املسؤول  صقات  الالَّ هذه  استعـمـال 
العضـالت  آالم  المتصـاص  عـنـهـا 
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واهللا  الفـقـري.  والعمـود  واملفاصـل 
تعاىل أعلم.

[جمموعة الفتاو الرشعيَّة الكويتية 
[(٤١٦/٢٧)

  

اْسِتْعَماُل ُحَقِن الُبوُتْكِس َألْغَراٍض ِطبِّيٍَّة

١١٠٨ ( ، عائلـةٍ طبيبةُ  أنا  السؤال: 
ـم  كْ حُ معرفـة  دُّ  أوَ كنـدا.  فـي  أعملُ 
امً  لْ عِ ىض،  رْ للمَ البُوتُكس  قَن  حُ إعطاء 
الفحص،  عىل  يعتمد  ـيا  لِّ كُ عميل  بأنَّ 
ال  فأنـا  اإلكلينيكـي،  والتـشخيـص 
دُّ القيام  أعمل طبيبة جتميل، ولكنِّي أوَ
قَن البوتكس للمرىض الذين  بإعطاء حُ
يعانون مـن الضغوط النفسيَّـة، وآالم 
ـقيقـة، وزيـادة  ة، والشَّ نـَ مِ الرأس املُـزْ
ق باليد، وحتت اإلبط. فهل جيوزُ  التعرُّ
التأكـد  أريـد  الذي  واليشء  ذلك؟  يل 
ـذَ  منه، أنَّه فـي حالة طلب مريض أَخْ
إبَـر البُوتُكس فـي الوجه، للتقليل من 
التجاعيد. فهـل جيـوزُ لـي إعطـاؤه؟ 

لَر  الفِ قْن  حَ بعملية  أقوم  ال  ي  بأنـِّ علامً 
هـو  به  أقوم  ما  لُّ  وكُ السليكـون،  أو 
البُوتُكس للتقليـل مـن وجـع الرأس 
لتخفيف  استعامله  وكذلك  قيقة،  والشَّ

التجاعيد؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
ن  قَ  فإنَّ األصل هو جواز استعامل حُ

البوتكس يف العالج والتَّداوي، ...
أو  ة  املـادَّ هبذه  ن  احلَقْ م  كْ حُ ـا  وأمَّ
غريها؛ لغرض إزالة التجاعيد ونحوها 
من أغراض التجميل: فالذي أفتينا به 
يف أكثر [الفتاو] املنع من ذلك، إالَّ ما 
يَّة الطارئة،  ضِ املَرَ العيوب  إلزالة  كان 
ن، أو إزالـة  د طلب احلُسْ وليس ملجـرَّ

آثار الشيخوخة ونحوها.
الفقـه  ـع  ْمَ جمَ قرار  فـي  جاء   وقـد 
التجميليَّة  اجلراحة  بشأن  اإلسالمي، 
التجاعيد  إزالة  جيوز  «ال  وأحكامها: 
حالة  تكن  مل  ما  ن،  احلَقْ أو  باجلراحة، 
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ر». اهـ. ... ضيَّة، رشيطة أَمْن الرضَّ رَ مَ
ن  قْ وعليه؛ فال حرج عليك فـي حَ
ة، إن كان الغرض من  ىضَ هبذه املادَّ املَرْ
ذلك مباحاً؛ كعالج األمراض، وإزالة 

يَّة الطارئة.  ضِ العيوب املَرَ
ا إن كان الغرض منها غري جائز؛  وأمَّ
ذلك،  ونحـو  ن،  احلُسْ زيـادة  د  جرَّ كمُ

لُه، ... واهللا أعلم. فال جيوز لكِ فِعْ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٣٣٢٩٩٢)]

  

اْسِتْعَماُل اَألْدِوَيِة الَِّتي ُتَساِعُد 
َعَلى ِإْنَباِت اللِّْحَيِة

السـؤال: هـنـاك بـعـضُ ) ١١٠٩
يَـة  اللِّحْ بَـات  إنْ علـى  تساعدُ  ة  ويَ األدْ
ا؟ ؛ فهل جيوزُ استعامهلُ بصورةٍ كاملةٍ

اجلواب: يريد السائل أنَّه يف بعض 
قاً عىل  األحيان يكون نبات اللِّحية متفرِّ
نيْ  ضَ ، وربَّام يكون عىل العارِ نيْ ضَ العارِ
يَني  ع اللَّحْ ْمَ قْن الذي هو جمَ ، والذَّ حليةٌ
حياول  أن  جيـوز  فهـل  يشء،  فيه  ليس 

ر الذي مل ينبت؟ عْ اإلنسان إنبات الشَّ
ه  سِ اجلواب: إذا كان يرجو نباته بنَفْ
فال حياول؛ ألنَّ هذا ليس بعيب؛ إذ إنَّ 
ابتداء  يف  هم  الذين  الشباب  من  كثرياً 
ةً  تويَ سْ مُ اللِّحية  تنبت  ال  م  اهُ حلِ نبات 

جـميعاً، فهذا ينتظر.
ا إذا كان عيباً بحيث نعلم ونيأس  أمَّ
أن  حـرج  فال  بنفسـه،  ينبت  لـن  أنَّه 
يعالج ذلك حتَّى خيرج الباقي، ال سيَّام 
غري  كانت  إذا  ا  أمَّ هة،  شوَّ مُ كانت  إن 
هة، فاألفضـل أالَّ يعاجلهـا بيشء  شوَّ مُ

لتنبت نباتاً طبيعيا.
[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
[(٣٣/١٧)

  

اْسِتْعَماُل َدَواٍء َيْمَنُع ُظُهوَر َشْعِر اِجلْسِم

السؤال: ظهـر دواءٌ يمنـع ) ١١١٠
 ،ةً أخر عْر اجلسم يف املرأة مرَّ ظهور شَ
وملا فيه من الفائدة والراحة للمرأة؛ فإنَّ 
كثرياً من النساء يسألن عامَّ إذا كان هذا 
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راماً؟ الالً أم حَ واء حَ الدَّ
اجلواب: إذا كان هذا يف الوجه فهو 
ه.  مَ كْ حُ نـا  رْ كَ ذَ وقد  ـص،  النَّمْ بمعنى 
ر  عْ رٍ آخر؛ كشَ عْ وإذا كان هذا علـى شَ
بال  لَـى  األَوْ فإنَّ  اقَنيْ  والسَّ نيْ  راعَ الذِّ
عـزَّ  اهللا  ألنَّ  هذا؛  ل  مَ يُستعْ أالَّ  شكٍّ 
أنَّ  شكَّ  وال  ر،  عْ الشَّ هذا  لَق  خَ وجلَّ 
يكون  أن  إالَّ  مَّ  اللَّهُ  ، ةً مَ كْ حِ ه  لْقِ خَ يف 
هاً، فال بأس بتخفيفه  وِّ شَ شعراً كثرياً مُ

أو إزالته.
عور  الشُّ إنَّ  نقول:  املناسبة  وهبذه   

تنقسم إىل ثالثة أقسام:
ع عن إزالته؛  ْ ل: هنى الرشَّ القسم األوَّ
النبيَّ  فإنَّ  ـل؛  جُ الرَّ حليـة  ر  عْ شَ وهـو 
صلَّـى اهللا عليه وعلـى آله وسلَّم قال: 
وا  فُّ حُ ى وَ وا اللِّحَ رُ فِّ ؛ وَ وسَ وا املَجُ الِفُ (خَ

.( بَ ارِ وَ الشَّ
بإزالته؛  رَ  أَمَ رُ  عْ شَ الثانـي:  والقسم 
ل  جُ للرَّ والعانَة  اإلبطَـنيْ  ـر  عْ شَ وهـو 
ل  جُ ل، فإنَّ الرَّ جُ ارِب للرَّ واملرأة، والشَّ

ارب. فِّ الشَّ رَ بِحَ أُمِ

عـور:  الشُّ مـن  الثـالـث  والقـسـم 
 ، ْيٌ رٌ وال هنَ مسكوتٌ عنه؛ مل يأت به أَمْ
ىلَ إبقاؤه علـى ما كان عليه، إالَّ  فاألَوْ
ة؛ فال بأس،  لْقَ ويهٌ للخِ أن يكون فيه تَشْ
، وال  ـرامٌ وهذا ال نقـول: إنَّ إزالته حَ
؛ ألنَّ التحريم  ةٌ روهَ كْ نقول: إنَّ إزالته مَ
لكـن  دليـل،  إلـى  حيتاجان  والكراهة 
مل  تعاىل  اهللا  ألنَّ  إبقاؤه؛  ىلَ  األَوْ نقول: 

. ويهٌ بَثاً، ما مل يكن فيه تَشْ ه عَ لُقْ خيْ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
 [(١٣/١١-١٤)

  

عـالجٌ ) ١١١١ يـوجـد  السـؤال: 
حملولٌ طِبِّيٌّ للقضاء عىل الشعر هنائيا،

عْر إلزالة  فهل جيـوزُ استعاملُه فـي الشَّ
رُ بإزالته؟  دَ األَمْ رَ عْر الذي وَ الشَّ

اجلواب: أر أنَّه ال جيوز استعامله 
ر  عْ رَ بإزالته؛ كشَ ر، سواء أُمِ عْ إلزالة الشَّ
إزالتُـه؛  جتـوزُ  ما  أو  ط،  واإلبـِ العانَـة 
إزالته؛  عـن  ِيَ  هنُ ما  أو  الرأس،  ر  عْ كشَ
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ر  عْ الشَّ هذا  ألنَّ  وذلك  الوجه؛  ر  عْ كشَ
أهل  يعرفُهـا  عظيمـةٍ  ـةٍ  مَ كْ حلِ بُتُ  نـْ يَ
ـرٌ  عْ شَ هـو  ثمَّ   ، والطبِّ االختصـاص 
نْع  ـدَّ من نباته، وقد يُؤدِّي مَ طبيعيٌّ ال بُ
م؛ فالواجب  رُّ ضٍ أو إىل تَوَ رَ نباته إىل مَ
أو  احلَلْق  من  الرشع  به  د  رَ وَ بام  العمل 
ـه  جْ الوَ ـر  ـعْ لشَ واإلعـفـاء   ، تْـفَ النـَّ
لمـاء أنَّ من جارَ رَ العُ كَ ونحوه، وقد ذَ

فإنِّ  ه،  حليتـِ جـامل  فأَزالَ  إنسانٍ  عىل 
هذا  يف  صَ  خِّ رُ فلو   . كاملةً يَة  الدِّ عليه 
لَ يف إزالة  كَ أن يُستعمَ املحلول ألوشَ
ية والرأس، وذلك من تقبيح  ر اللِّحْ عْ شَ

ويهِ املَنْظَر، واهللا أعلم.  ة، وتَشْ لْقَ اخلِ
[الفتاو الرشعيَّة من املسائل الطبية 
البن جربين (٩٥/١) - (املوقع)]

  

ْعِر اْسِتْعَماُل الُبوُتْكِس ِلَتْكِثيِف الشَّ

مُ إجـراء ) ١١١٢ كْ السؤال: مـا حُ
عْـر الـرأس  ـلْسـات البُوتُـكْـس لشَ جَ
خفيـفٌ  عْر  الشَّ ألنَّ  ـه؛  ثِيفِ تكْ ض  بغَـرَ

جدا؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
ن  فال مانع رشعاً من استعامل احلُقَ
ة  املـادَّ دامت  ما  الرأس  ر  عْ شَ ةً لتكثيف  ضارَّ وليست  طاهـرةً  هبا  قـون  املَحْ
ن فـي  احلُقَ واستعمـال  غالِباً،  رضراً 
التَّـداوي،  من  هو نوع  ر  عْ الشَّ تكثيف 
ـا  واألصل فـي التَّداوي اإلباحة، وأمَّ
فيقـول  البوتكـس؛  ة  مـادَّ بخصوص 
د الفـوزان فـي  الدكتور صالح بن حممَّ
ض  رْ لـة): رسالته: (اجلراحة التجميليَّة - عَ صَّ ـفَ مُ فـقهيَّـة  ودراسـةٌ   ، طـبِّيٌّ
يَّة  مِّ سُ ة  مـادَّ عـن  عبـارة  «البوتوكـس 
توجد  بكترييـا  مـن  جُ  تُستَخرَ طبيعية 
عى كلوسرتيديوم  بة -تُدْ ْ بكثرةٍ يف الرتُّ
ـز تأثـريه فـي منـع  بوتيلينيوم- ويرتكَّ
فـي  املـرور  مـن  العصبيَّة  اإلشـارات 
لَة  املُوصِ لألعصاب  فيَّة  الطَرَ النهايات 
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لَل  شَ فـي  يُساعد  أنَّه  أي  الت،  للعَضَ
ختائهـا. ورغـم أنَّه مـن  الت وارْ العَضَ
إعطـاءه  أنَّ  إالَّ  ـيَّـةً  مِّ سُ املـوادِّ  أشـدِّ 
أن  يمكـن  روسةٍ  دْ مَ قليلةٍ  يَّاتٍ  بكمِّ
إجيابيَّة».  يَّة  صحِّ آثـارٍ  ة  دَّ عِ لـه  يكون 
البوتوكـس  أنَّ  «مىض  قـال:  أن  إلـى 
مـن  جُ  تخرَ تُسْ يَّة  مِّ السُّ شديدةُ  ةٌ  مـادَّ
نِه  قْ حَ م  كْ وحُ البكترييا،  أنواع  بعض 

ينْبَنِي عىل أمرين:
وم. مُ ١- حكم التَّداوي بالسُّ

ن. ٢- الغرض من احلَقْ
أجازه  فقد  موم:  بالسُّ التَّداوي  ا  أمَّ
قليالً  مُّ  السُّ كان  إذا  الفقهاء  من  كثريٌ 
الغالـب  وكان  اهلالك،  منه  ى  شَ خيُ ال 
ه؛  عُ نَفْ ي  جِ ورُ المة،  السَّ واء  الدَّ علـى 
مفسدةُ  فيه  كان  وإن  مِّ  السُّ تناول  ألنَّ 
يف  أنَّ  إالَّ   ، رضرٌ فيه  ما  علـى  اإلقدام 
 . عاً ملفسدةٍ أعظم ورضرٍ أشدَّ فْ تناوله دَ
منـه:  ى  ـشَ خيُ رضرٌ  مـن  فيه  مـا  ـا  وأمَّ
ه اجلانبي،  رِ ى من أثَ شَ فغالِبُ األدْوية خيُ
ة.  َّ ة يف زيادة املنفعة عىل املَرضَ ربْ وإنَّام العَ

يَّةً  مِّ ة سُ والبوتوكس وإن كان أصلُه مادَّ
اجلراحـة  جمـال  فـي  لُ  يُستعمَ أنَّه  إالَّ 
ْوي إالَّ  نٍ ال حتَ قَ التجميليَّة عىل هيئة حُ

مقداراً يسرياً جدا ليس فيه رضر.
وبناءً علـى ما سبق؛ يظهـر جـواز 
أرضار  له  وليس  األصل،  يف  استعامله 
اهـ   .« مؤقَّتٌ إجـراءٌ  هـو  بـل  دائمة، 

باختصار.
ال  ة البوتكـس  مـادَّ أنَّ  هبذا  فيظهر 
حرج  فال  وعليه؛  هبا.  ن  احلَقْ رضر يف 
لتكثيف  البوتكس  لْسات  جَ إجراء  يف 
حمظورٌ  ذلك  يكون يف  أالَّ  عىل  ر،  عْ الشَّ
من جهة أخر؛ كإجراء هذه اجللسات 
لغـرض التدلـيـس، أو لتتـربَّج املـرأة 

بذلك. واهللا أعلم.
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٠٣٥٨٧)]

  

اْسِتْعَماُل َأْدِوَيٍة ُتَغيُِّر َلْوَن الَبَشَرِة

راً ) ١١١٣ السؤال: ظهـرت مـؤخَّ
، فهل  راء بيضاءَ مْ ويةٌ جتعلُ املرأة السَّ أدْ
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رامٌ من باب  وية حَ تَعاطِي مثل هذه األدْ
لْقَة؟  تغيري اخلِ

دام  ما  ـرامٌ  حَ هـو  نعـم  اجلـواب: 
فإنَّه  را؛  ستَقِ مُ تغيرياً  لْد  اجلِ لون  يُغريِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  نَ  (لَعَ وقـد  م،  شْ الوَ يشبـه 

 .( ةَ مَ شِ تَوْ املُسْ ةَ وَ مَ اشِ الوَ
لو  كام  ؛  عيبٍ إلزالة  كان  إذا  ا  أمَّ
هة،  وِّ شَ مُ داءُ  وْ سَ ةٌ  شامَ لْد  اجلِ فـي  كان 
زيلها، فإنَّ هذا  فاستعمل اإلنسان ما يُ
ق  رْ لَم الفَ ال بأس به، وهلذا جيب أن نَعْ
ِذ  ينة والتجميل، وما اختُّ ِذَ للزِّ بني ما اختُّ
أَذِنَ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  فـإنَّ  يْب؛  العَ إلزالـة 
كِّب  ـرَ يُ أن  ه  أنْفُ قُطِعَ  الذي  للصحايبِّ 
ب؛ إلزالـة العيب  فـاً مـن ذَهَ عليه أنـْ
ةَ  َ ارشِ نَ الْوَ لَعَ طْع األنْف، (وَ احلاصل بقَ
دُ أسناهنا  ُ )، وهـي التي تَربْ ةَ َ رشِ تَوْ املُسْ وَ
ذلك،  نحو  أو  تَفلِّجة،  مُ لتكون  دِ  باملِربْ
األسنان  فِّ  صَ فـي  أنَّ  ضَ  فُرِ لو  لكن 
لٌ  ها داخِ ، وبعضُ ها بارزٌ اختالفاً؛ فبعضُ
فال  األسنان،  نْظَر  مَ ه  وِّ يُشَ هٍ  جْ وَ علـى 

ـة  رتاصَّ مُ جيعلُهـا  يشءٍ  ـاذ  باختِّ بـأس 
متساوية.

[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٧٠/١١)

  

َواْسِتْعَماُلَها اِجلْنِسيَِّة  َطاِت  املَُنشِّ َبْيُع 

ـيْـع) ١١١٤ بَ ـمُ  كْ حُ مـا  السؤال: 
فـي  يّـَة»  نْسِ اجلِ طـات  «املُنَشِّ شـام  ْ الربِ

يدليَّات؟ الصَّ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ

بعد:
ال  أنَّه  األصلُ  اجلنسيَّة  طات  فاملُنشِّ
مل  ما  مباح،  لغرض  تناوهلا  فـي  ج  رَ حَ
ٍ رشعاً، وقد تناول  عتَربَ تؤدِّ إىل رضرٍ مُ
الباحـث زين العابديـن الشنقيطي يف 
لْميَّة التـي نـال هبـا درجـة  رسالته العِ
بجامعة  الرشيعة  لِّـيَّة  كُ من  ماجستري 
بة  األَرشْ يف  (النَّوازل  بالرياض  اإلمام 
هذه  تناول  مسألة   (٢٥٣ ص٢٥٢، 
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فقال: الرشعي،  مها  كْ وحُ طات  املُنَشِّ
طات اجلنسيَّـة تعرتيـه  استعمـالُ املُنشِّ

حالتان:
احلالة األُوىل: أن يكون حلاجةٍ داعيةٍ 
، ضٍ رَ مَ عالج  أو   ، ٍ كِربَ نحو  من  إليه 

رشعاً؛  مباحاً  أمـراً  استعامهلا  فيكـون 
بالتَّـداوي  املسلم  يأمـرُ  اإلسالم  ألنَّ 
قـول  ذلك  من  العالج؛  أسباب  ذ  وأَخْ
اهللاَ  ـإِنَّ  فَ ا  وْ اوَ (تَـدَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول 
لَهُ  عَ  ضَ وَ إِالَّ  اءً  دَ عْ  يَضَ لَـمْ  لَّ  جَ وَ زَّ  عَ

 .( مُ ـرَ ؛ اهلَ ـدٍ احِ اءٍ وَ َ دَ ـريْ ، غَ اءً وَ دَ
كأن  رشعـاً؛  مندوبـاً  يكـون  وقـد 
يرتتَّب عليه حتصيل الذرية التي أوصت 
تلك  ومـن  بطلبهـا،  الرشع  نصوص 

النصـوص: 
ٰر ﴿ٰذ    تعالـى:  اهللا  قـول 
﴾ [البقرة: ١٨٧].  ٰى 

ـوا  جُ وَّ وقـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (تَـزَ
ـمُ  بِكُ رٌ  اثـِ كَ مُ إِنِّـي  فَ ؛  لُـودَ الوَ ودَ  دُ الوَ

 .( مَ األُمَ
إالَّ أنَّه ينبغي مراعاة الضوابط التي 

االختصاص، فهم أهل  ها أهلُ  ـرُ كُ يذْ
جـملة  ومن  املجـال،  هذا  فـي  الذكر 

روهنا ما يأيت: كُ ذْ الضوابط التي يَ
ز  جْ بالعَ املريض  يتناول  ال  أن   - أ   
بـعـد  إالَّ  طـات  املُنـشِّ تـلك  اجلنيسِّ 

. تصٍّ استشارة طبيبٍ ثقةٍ خمُ
عىل  ليا  كُ اعتامداً  يعتمد  ال  أن  ب- 
يستطيـع  ال  بحيث  طـات؛  املُنشِّ تلك 

اجلسم القيام بواجباته إالَّ هبا.
ج- أن يُراعي عـدم اإلرساف فـي 
اإلرساف  علـى  يرتتَّب  قد  ملا  تناوهلا؛ 
فـي تناوهلا من األرضار التي قد تُودِي 

بحياته.
طات  احلالة الثانية: استعمـال املُنشِّ
ة ونحو  اجلنسيَّة لتحصيل زيادةٍ يف املُتْعَ
يكون  احلالة  هذه  يف  م  فاحلُكْ ذلك، 
هذه  تعاطـي  علـى  يرتتَّب  ملـا  بالنَّظَر 
ذكر  وقد  حاجة،  غـري  مـن  طات  املُنشِّ
أصحـاب االختصـاص أنَّ استعمـال 
ـاء  حَّ ـنْ قِبَـل األصِ طـة مِ األدْوية املُنشِّ
أرضار  إلـى  يـؤدِّي  قد  املتعـة  لزيـادة 
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د األبحاثُ الطبِّـيَّة أنَّ  بالغة؛ حيث تُؤكِّ
طات اجلنسيَّـة  نشِّ اء للمُ تنـاول األصحَّ
 املـد علـى  عكسيَّة  آثار  إلـى  يُؤدِّي 
للجسم  تُعطي  طات  املُنشِّ ألنَّ  البعيد؛ 
نشاطاً قد يستمر ساعات معدودة، ثمَّ 
فَـع ثمـن ذلك  دْ مـا يلبث اجلسم أن يَ
مـا  أنَّ  ومعلومٌ   . وتعباً إرهاقاً  النشاط 
أدَّ إلـى رضرٍ راجحٍ أو خالِصٍ تأْبَى 
لِّية.  إباحته نصوص الرشع وقواعده الكُ

قال يف (املراقي) : 
عُ   ْ ِيءُ الرشَّ ا بِهِ جيَ مُ مَ واحلُكْ

. اهـ. ُّ املَنْعُ ا يَرضُ لِّ مَ لُ كُ أَصْ وَ
مباحٌ  ووجهٌ  منفعة  له  كان  وما   ...
ج يف بيعه، ما مل  رَ فـي االستعامل فال حَ
رتيَه سيستعملُه  شْ يغلب عىل الظنِّ أنَّ مُ

م، ... رَّ هٍ حمُ جْ عىل وَ
 [فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٢٧٢٠٠٥)]

  

اَقـــِة  الِعــَالج ِبالطَّ

لِعوا عىل ) ١١١٥ السؤال: رجاءً اطَّ

ناه؛ حيث املوضوع حول العالج  ما أدْ
هو  مـا  يَة.  قْ بالرُّ ى  يُسمَّ ما  أو  بالطَّاقة، 
من  ع  النَّوْ هبذا  العالج  يف  الرشع  رأي 

الطَّاقة؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
ا  بعد: عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أمَّ
املوقع  يف  املذكور  بالطاقة  فالعالج 
م، ال جيوز  رَّ الجٌ حمُ الذي سألتَ عنه عِ
بٌ مـن  ْ ألحدٍ أن يستعمله، وهـو رضَ
نيَّة املوجودة فـي بـالد  ثَ الطُّقـوس الوَ
يف املوقع  مذكور  وكام هو  رشق آسيا، 
دن  «ركيه  اسمها  يابانيَّـة  رياضة  ا  كجوه». أهنَّ
خول إىل موقع العالج بالطاقة  وبالدُّ
الدعايـة  علـى  قائم  أنَّه  اتَّضـح  أيضاً 
يٌّ  نـِ ثَ ـة، وهـو مذهبٌ وَ ب البُوذِيِّ هَ . ملذْ قائمٌ عىل عبادة غري اهللا عزَّ وجلَّ
هـذا  علـى  القائمون  ح  رصَّ وقـد 
يكون  أن  ـدَّ  بُ ال  املُتعالِجَ  بأنَّ  العالج 
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األمر،  هذا  من  يستفيد  حـتَّى  بُوذِيا؛ 
بُوذا  اتِّبـاع  علـى  م  سِ قْ يُ أن  عليه  وأنَّ 
وأنَّ  هبم،  تِحاق  االلْ أراد  إذا  وتعاليمه 
أحد،  لِّ  لكُ تُعطَى  الظاهـرة  األشيـاء 
ا حقيقة هذا األمر، فال  ، أمَّ تُعطَى إالَّ للبُوذِيِّني. وهي قليلةٌ
يوميَّة  أعمـاالً  هناك  أنَّ  ذكروا  كام 
وقراءة  اليُوغا،  متارين  أداء  عىل  قائمة 
ر  فْ كُ م، وهذا  سَ القَ ديد  وتَرْ بُوذا،  تُب  كُ
منه،  والرباءةُ  ه  إنكارُ جيبُ  تعاىل،  باهللا 
ـي  مِّ سُ سـواء  كان،  مُسمـى  أيَّ  عالجاً بالطاقة، أو غري ذلك. حتت 
اً  ونَرشْ دعوةً  دُ  هَ يَشْ اليوم  والعالـم 
جمـال  فـي  سيَّام  ال  ة،  للبُوذِيَّ وتروجيـاً 
من  احلـذر  فيجب  والرياضة،  ذلك. العالج 
معروفٌ  العالج  هذا  بأنَّ  م  عْ والزَّ
؛  ورٌ وزُ إفْكٌ  قَى،  الرُّ باسم  باإلسالم 
ية يف اإلسالم هي قراءة يشءٍ  قْ فإنَّ الرُّ
من كتاب اهللا تعالـى، أو األدعية التي 
عىل  قائمةٌ  فهي  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيُّ  استعملها 

اإليامن  عىل  ال  وتوحيده،  باهللا  اإليامن 
ق بني األمرين هو  رْ ببُوذا وأتباعه، فالفَ
ك، واإليامن  ْ ق بني التوحيد والرشِّ رْ ر. الفَ فْ والكُ
االستامع  من  املسلمني  ر  نُحذِّ وإنَّنا 
للعقيدة،  دة  سِ املُفْ الربامج  هذه  إلـى 
هبذه  االنخـداع  ومن  طْرة،  للفِ ثة  نيَّة اجلديدة. واهللا أعلم. املُلوِّ ثَ عايات الوَ الدِّ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٨٠٥٥)]

  

ُحْرَمِتَها ِفي  اَملْشُكوُك  الِغَذاِئيَُّة  املَُكمَِّالُت 

اء ) ١١١٦ مُ رشِ كْ السؤال:... ما حُ
ة  دَ ذائيَّةٍ من الواليات املتَّحِ التٍ غِ مِّ كَ مُ
تها أو احتوائها عىل  مَ رْ كوكٌ فـي حُ شْ مُ
حلـني  حـول،  الكُ أو  اخلنزيـر  حـوم  شُ
التأكُّد مـن صالحيَّتِها للمسلمني، ثمَّ 

استهالكها؟
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ
د وعىل آله وصحبه ومن  عىل نبيِّنا حممَّ

ا بعد: وااله، أمَّ
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الغذائيَّة  املوادِّ  وبيع  اء  رشِ فيجوزُ 
لَ  التي يصنعها أهل الكتاب؛ ألنَّ األَصْ

لُّ طعامهم؛ لقول اهللا تعاىل: ﴿مخ  حِ
 ،[٥ [املائـدة:  حص﴾  مس   خس  حس  جس 
هنا  وْ كَ يف  الشكِّ  د  ملُجرَّ ذلك  م  ْرُ حيَ وال 
م  كلَحْ مة؛  رَّ حمُ موادَّ  علـى  حتتوي  ربَّام 
يمتنع  أن  أراد  ومن  غـريه،  أو  اخلنزير 
د، فهذا  عـن الرشاء والبيـع حتَّى يتأكَّ
 ، عٌ ع، وبابُه واسِ رَ ، وهـو من الـوَ جائزٌ
مُ  ُ دِينِكُ ريْ خَ وقد جاء فـي احلديث: (وَ

). رواه الطرباينُّ وغريه. عُ رَ الْوَ
د الشكِّ  رَّ ا إذا ارتقى األمر من جمُ وأمَّ
يف احتواء تلك املوادِّ الغذائيَّة عىل حلم 
إذا  مات،  املُحرَّ مـن  غـريه  أو  اخلنزيـر 
حينئـذٍ  فإنَّـه   ، الظنِّ بَة  لَ غَ إلـى  ارتقى 
؛ فهل  بةِ الظنَّ لَ يتعارض األصلُ مع غَ
أم  األصل؟  علـى  بناء  باإلباحة  مُ  كَ حيُ
هذا  ؟  الظنَّ بةِ  لَ غَ عىل  بناءً  باملنع  مُ  كَ حيُ

لامء.  رٍ بني العُ لُّ اجتهادٍ ونَظَ حمَ
الم يف (قواعد  قال العزُّ ابن عبد السَّ
 ، رٌ ضُ أصلٌ وظاهِ األحكام): «قد يتَعارَ

ال  أحدمها  ترجيح  يف  لامءُ  العُ تلِفُ  وخيَ
حٍ  جِّ ملُِرَ بل  حاباً؛  تِصْ اسْ نِه  وْ كَ جهة  من 

». اهـ. مُّ إليه من خارجٍ نْضَ يَ
يلـي  حَ وقال الدكتور/مصطفى الزُّ
وتطبيقاهتا):  الفقهيَّـة  (القواعـد  فـي 
أو  ة  ـرَّ تَمِ املُسْ القاعـدة  هـو   : «األصلُ
حان  جْ : هو رُ االستصحاب... الغالبُ
يُعربَّ  وقـد   ، األصلَ الِفُ  خيُ بمـا  الظنِّ 
؛  األصلُ ضَ  تَعـارَ فإذا  ـر.  بالظَّاهِ عنه 
اءةُ األصليَّة مع الغالِب؛ وهو  وهو الربَ
 ، األصـلَ الِفُ  خيُ بمـا  الظـنِّ  حان  جْ رُ
ب  الغالـِ علـى  األصـلُ  م  قدَّ يُ فأحياناً 
ب  الغـالـِ م  قـدَّ يُ وأحيانـاً  بـاإلجـامع، 
بإجـامع، وأحياناً يكون التعارض بني 
لَّبُ  لُّ اجتهادٍ، فيُغَ األصل والغالِب حمَ
ه بالظَّواهر وقَرائن  حِ جُّ َ ؛ لرتَ األصلُ تارةً
م الغالِب؛ لقواعد  دَّ قَ األحوال، وتارةً يُ

أخر يف الرشيعة ...» اهـ.
فيها  ثُر  كْ يَ البالد  تلك  كانت  فإذا 
لْطُهـا  مة، وخَ استعمـال األشياء املُحرَّ
وَ االطمئنان  فْ ر صَ دِّ ثْرةً تُكَ ة كَ باألَطْعِمَ
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ففي  األصل،  م  كْ حُ استصحاب  إىل 
طـاملـا  ر  احلَذَ ي  خِّ تَوَ   نَـرَ احلال  هذه 
رشاء  عن  واالمتناع  بْهة،  الشُ ت  دَ جِ وُ
بَة  لَ د أو غَ تلك األَطْعِمة حتَّى يتمَّ التأكُّ

ا. واهللا تعاىل أعلم. لِّهَ الظنِّ من حِ
[فتاو الشبكة اإلسالميَّة (رقم ٣٦٣٩٧٩)]

  

َهِب ِفي َتْعويِض  َتْوِصَيٌة ِبَشْأِن اْسِتْخَداِم الذَّ
ِبيِعيِّ ِلَغَرِض  اَألْسَناِن، َوُلْبِس اَحلِريِر الطَّ

بِّيَِّة املَُعاَلَجِة الطَّ

فــي ) ١١١٧ شـرعــاً  ج  ــرَ حَ ال 
األشيـاء جمال  فـي  ب  هَ الذَّ استخدام 

تلبيـس  -مثـل  يَّـة  نـِّ السِّ التعويضيَّـة 
األرضاس واألسنـان، وشـدِّ بعضهـا 
ببعض، ونحو ذلك-؛ لغرض املعاجلة 
لَ لغرض  ا إذا استُعمِ جال. أمَّ الطبِّيَّة للرِّ
بْسِ  لُ مَ  كْ حُ يأخذُ  فإنَّه  فقط،  ينة  الزِّ
ينة، وهـو حمظـورٌ  ب للزِّ هَ جال للذَّ الرِّ

. رشعاً
بْسِ احلرير  وأنَّ األصل الرشعيَّ يف لُ

جال، ويُستثنَى من  ة للرِّ مَ الطبيعيِّ احلُرْ
الطبِّـيَّـة؛ املعاجلة  ض  رَ لغَ ه  بْسَ لُ ذلك 
ة،  ب واحلَكَّ كأمراض احلساسيَّـة واجلَرَ

. وما شابه ذلك؛ فإنَّه سائغٌ رشعاً
[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة 
للمنظمة اإلسالميَّة بالدار البيضاء ١٤١٨هـ]






فـي الفتــاوى 

التَّْجميل ُمستحَضراُت 
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اُبوِن َوُفْرَشاِة اَألْسَناِن  اْسِتْعَماُل الصَّ
اُملْحَتِوَيِة َعَلى ُدْهِن ِخْنِزيٍر

السؤال: هل جيوزُ استعاملُ ) ١١١٨
ن اخلنزير،  م فيـه دُهْ تخدَ الصابون املُسْ
أنَّ  العِلْم  مع  األسنان؟  ة  شَ رْ فُ ومثله 
من  باملاء  جيِّداً  يديـه  ل  غْسِ يَ اإلنسـان 
للنَّجاسات  مزيلٌ  واملاء  الصابون،  أثر 

لِّها. كُ
ذلـك  استعامل  جيـوز  ال  اجلواب: 
اخلنزيـر،  لتحريـم  كِـر؛  ذُ مـا  واحلـال 

لِه. مُ ما خالَطَه اخلنزير من أَجْ رُ فيَحْ
وباهللا التوفيق، وصلَّـى اهللا عىل نبيِّنا 

د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ
[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١٢٠٨٧)]

  

استعماُل الصابوِن وَمعاجِني األسناِن
اليت حتتوي على َشْحِم ِخرتيٍر

خنزيرٍ ) ١١١٩ م  حْ شَ وجودُ  السؤال: 
ومعاجـني  الصابـون  أنـواع  بعـض  فـي 

وصابـون  «كامـاي»،  كصابون  األسنان؛ 
«بـالـمـولـيـف»، ومـعـجـون األسـنـان  

«كولكيت». 
نا من طريقٍ موثوقٍ  لْ اجلواب: مل يَصِ
فيها  يوجد  التنظيف  آالت  بعض  أنَّ 
كصابون  اخلنزيـر؛  شحـم  مـن  يشءُ 
«كـامـاي»، وصـابـون «باملـوليـف»، 
وإنَّام  «كولكيت»،  األسنان  ومعجون 

د إشاعات. رَّ بْلُغنا عن ذلك جمُ يَ
: األصل يف مثل هذه األشيـاء  ثانياً
لُّ االستعامل، حتَّى يثبت  الطهارة، وحِ
م  حْ بشَ لِطَتْ  خُ ا  أهنَّ موثوقٍ  طريقٍ  من 
وحتريم  النجاسة  يف  نحوه  أو  اخلنزير، 
م استعامهلا.  رُ االنتفاع به، فعند ذلك حيَ
، ومل  دِ اخلرب عن كونه إشاعةً زِ ا إذا مل يَ أمَّ

يثبت؛ فال جيب اجتناب استعامهلا. 
لْط آالت  : عىل من ثبت لديه خَ ثالثاً
ب  جيتنـَّ أن  اخلنزيـر  بشحـم  التنظيـف 
منها،  ث  تلـوَّ ما  يغسـل  وأن  استعامهلا، 
اه من الصلوات أيَّام استعامل  ـا مـا أدَّ أمَّ
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عىل  إعادته،  عليه  فليس  اآلالت؛  هذه 
لامء. الصحيح من أقوال العُ

[فتاو اللجنة الدائمة رقم (٣١٥٣)]

  

اْسِتْعَماُل املََوادِّ املُتََّخَذِة ِمْن 
ُمْشَتقَّاِت اِخلْنِزيِر

السؤال: مـن املـعلـوم أنَّ ) ١١٢٠
ه  ظامُ وعِ ه  لْدُ جِ وكذلك  اخلنزير،  ن  دُهْ
مـن  العديـد  صناعـة  فـي  م  تُستخـدَ
من  يوميٍّ  لٍ  بشكْ لَة  املُستعمَ املُنْتَجات 
املجتمـع  مـن  قليلـةٍ  غـري  فئـاتٍ  قِبَلِ 

. اإلسالميِّ
من هذه املنتجات عىل سبيل املثال ال 
ر  ـمَ كأَحْ للنِّساء؛  ينة  الزِّ موادُّ   : رصْ احلَ
ة، أو املعاطِف  لْديَّ هون اجلِ فاه، والدُّ الشِّ
لْـد اخلنزيـر، أو غري  املصنوعـة مـن جِ

ذلك من املُنْتَجات.
م رشعاً؛  رَّ وحيث إنَّ حلم اخلنزير حمُ
ي هذا التحريم عىل املُنْتَجات  فهل يَرسْ
املذكورة أعـاله، التـي يتـمُّ استعامهلـا 

 بالفتـو نا  إعالمُ الرجـاء  خارجيـا؟ 
الرشعيَّة حول هذا املوضوع؛ ملا لذلك 
لِنا يف وضع املواصفات  مَ يَّةٍ يف عَ من أمهِّ
ة بمثل تلك املُنْتَجات، وكذلك  اخلاصَّ
فائـق  بـول  بقَ لـوا  وتفضَّ هـا.  ـصِ فَـحْ

االحرتام.
ة اخلنزير إىل  لت مادَّ اجلواب: إذا حتوَّ
السادة  ذهب إليه  فالذي   ،أخر ة  مادَّ
املحتار  ردِّ  (حاشية  يف  -كام  األحناف 
البن عابدين الشامي ٥١٩/١، ٥٣٤) 
لـها  تطهـرياً  عـدُّ  يُ ل  التحـوُّ ذلـك  أنَّ 
إذا   والبَلْو  ،البَلْو لعموم  عندهم؛ 
مَّت تدخل يف قاعدة: (املشقة جتلب  عَ
األمر  ضاق  (إذا  قاعدة:  أو  التيسري)، 

ع). اتَّسَ
وهذا كلُّه فيام إذا انقلبت احلقيقة إىل 
اخلنزير  ن  دُهْ ل  كتحوُّ أُخر؛  حقيقة 
فاهٍ،  مه إىل صابون أو أحـمر شِ حْ أو شَ
لْـد اخلنزير  ال مـا تبقـى حقيقتُـه؛ كجِ
، ونحـو ذلك؛  عاطِفَ ل مَ الذي يُستعمَ
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حـقيقـة  ألنَّ  اتِّفـاقـاً؛  جيـوز  ال  فهـذا 
اخلنزير باقيةٌ فيه -كام تدلُّ عليه عبارة 
مٌ  ـرَّ حمُ وهـو   ،-٥١٩/١ عابدين  ابن 
فـي  خليل  قال  ولذلك  وقطعاً؛  نصا 
لْد  ـصَ فيـه -أي جِ خِّ (خمترصه): «ورُ
مباح  من  يعني  طْلَقاً؛  مُ بوغ-  املَدْ املَيْتَة 
يعني  خنزير»؛  من  إالَّ  وغريه،  األَكْل 
تعمل  ال  كاة  الذَّ ألنَّ  ؛  بحالٍ ِلُّ  حيَ فال 
باغ عىل املشهور،  فيه إمجاعاً، فكذا الدِّ

كام يف (حاشية الدسوقي ٥٤/١).
ته  مادَّ عن  انقلب  ما  أنَّ  لِمَ  عُ وهبذا 
ة أُخر، جاز استعامله  األصليَّة إىل مادَّ
بناءً عىل رأي السادة األحناف؛ لعموم 
عِه؛  ضْ البَلْو، وما بقـي علـى أصل وَ
ال  ه،  ظْمِ وعَ ه  لْدِ وجِ ه  مِ حْ وشَ ه  مِ كلَحْ
. واهللا تعاىل أعلم. جيوز استعامله اتِّفاقاً

[فتاو رشعية - إدارة اإلفتاء والبحوث بديب 
 [(٢١٧/٧-٢١٨)

  

اْسِتْخَداُم الُفْرَشاِة اَملْصُنوَعِة 
ِمْن ِريِش اِخلْنِزيِر

يف ٢٢-٢٣ من يناير لعام ) ١١٢١
الوطني   الفتو جملس  عقد  ١٩٨٥م 
فـي  للمباحثة   (١٢) اجللسة  املاليزي 
قضيَّة املُنْتَجات املصنوعـة مـن ريـش 
بتحـريـم  املجـلـس  وأقـرَّ  اخلـنزيـر، 
شاة املصنوعة من ريش  رْ استخدام الفُ
ـل الشخـص عـن  هِ ا إذا جَ اخلنزير. أمَّ
شاة،  رْ نِعَت منها الفُ يشة التي صُ نوع الرِّ

فحكمه جائز االستخدام.
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالمية املاليزية (ص٩٧)]

   

ِني ِفي  اُبوِن اَملْصُنوِع ِمَن الطِّ اْسِتْخَداُم الصَّ
َغْسِل النََّجاَسِة املَُغلََّظِة

نوفمرب ) ١١٢٢ من   ٢١-٢٣ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٦م 
فـي  للمباحثة   (٧٦) اجللسة  املاليزي 
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قضيَّة استخدام الصابون املصنوع من 
الطِّني لغسل النجاسة املُغلَّظة.  وأصدر 
املجلس قـراره بجـواز استخدام هـذا 
ل النجاسة  سْ النـوع مـن الصابـون لغَ
ط أن يكـون الصابـون  ـرْ املُغلَّظـة، بشَ
صافياً، وأن يكـون الطِّني املوجود فيه 
نْعِه مقارنةً باملواد  هـو معظـم موادِّ صُ
األخـر. كمـا جيـب اتِّبـاع الرشيعـة 

ل. سْ اإلسالميِّة يف طريقة الغَ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس 
الوطني للشؤون اإلسالمية املاليزية (ص٢٩)]

  

اُبوُن اُملَصنَُّع ِمْن َزيٍت َوَقَع ِفيِه َفْأٌر الصَّ

أحـمد ) ١١٢٣ سمعـتُ  السؤال: 
باعُ  يُ  ، الفأرةُ فيه  تقعُ  يت  الزَّ عن  ئل  سُ

ابُون؟  من أصحاب الصَّ
اجلواب: ال.

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٤٥)]

  

اُبوِن ِمْن َشْحِم اِخلْنِزيِر ِصَناَعُة الصَّ

بعـضَ ) ١١٢٤ نا  ـدْ جَ وَ السـؤال: 
الصابون  بعض  إنَّ  تقول:  املنشورات 
م اخلنزير، فام رأيكم؟ حْ نَعُ من شَ يُصْ

لُّ فـي  اجلواب: أر أنَّ األصل احلِ
لقول  األرض؛  يف  لنا  اهللا  خلق  ما  لِّ  كُ

حف  جف  مغ  جغ  مع  ﴿جع   تعاىل:  اهللا 
خف مف ﴾ [البقرة: ٢٩]، فإذا ادَّعى 
رامٌ لنجاسته أو غريها،  أحدٌ أنَّ هذا حَ
ـلِّ  بكُ ق  دِّ نُصَ أن  ا  وأمَّ ليل.  الدَّ فعليه 
قال؛ فهذا ال أصل  لِّ ما يُ األوهام، وكُ

له.
م  حْ فإذا قال: إنَّ هذه الصابونة من شَ
فـإذا  اإلثبات،  هاتِ  لـه:  قلنا  خنزير. 
ن  م خنزير أو دُهْ حْ ثبت أنَّ معظمها شَ

بَها. ـنـُّ خنزير؛ وجب علينا تَـجَ
[لقاءات الباب املفتوح - ابن عثيمني 
(رقم ٣١)]
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َتْنِظيُف اَألْسَناِن ِبَدَواٍء ِفيِه ُكُحوٌل

تُنـا ) ١١٢٥ كَ ِ رشَ وي  نـْ تَ السـؤال: 
شايـات  رْ فُ مـن  خـاصٍّ  نـوع  استريادَ 
بأنبـوب  بأسفلهـا  دة  ـزوَّ مُ األسنـان، 
ى (االسيودنت)،  عَ ة تُدْ حيتوي عىل مادَّ
ى  ة ما يُسمَّ ويدخل يف تركيب هذه املادَّ
كُحول  مع  األثري)،  بمزيج (سولفات 
استعامل  جيـوز  فهل  (٢١%)؛  بنسبـة 
فـي  تدخـل  ال  ا  بأهنَّ امً  لْ عِ املادَّة؟  هذه 
دوائـيَّـة  ة  كمـادَّ ـل  وتُستعمَ ف،  ـوْ اجلَ
إعطاءنا  نرجو  لذا  لألسنان.  نظِّفة  ومُ

رأي الرشع يف هذه املسألة.
اجلواب: إذا كـان مـن شـأن هـذا 
يَّةً  كمِّ منه  إنسانٌ  تعاطى  لو  (األثري) 
استعمـالُه  فيكـون  هُ  كِـرَ يُسْ أن  كبريةً 
ماً، حتَّى ولو مل يصل إلـى اجلوف؛  رَّ حمُ
ِـلُّ لـه  ـرٍ ال حيَ مْ ألنَّه لـو متضمـض بخَ

ذلك. واهللا أعلم.  
[الدرر البهية من الفتاو الكويتية (١١ /٣٠٧)]

  

ْعِر االْمِتَشاُط ِبُدْرِديِّ اَخلْمِر لَبِريِق الشَّ

السؤال: هل جيوزُ االنتفاعُ ) ١١٢٦
، كام يفعلُه  رِ مْ دِي(١) اخلَ رْ تِشاطِ بدُ باالمْ

؟ رِ عْ يقِ الشَّ ِ بعضُ النِّساء لربَ
(خمترص  يف  -كام  جيوزُ  ال  اجلواب: 
ألنَّه  وذلك  م؛  رَّ باملُحَ انتفاعٌ  الوقاية)- 
م  م، واالنتفاع باملُحرَّ نوع انتفاع باملُحرَّ

. يُّ نْدِ جَ ْ ال جيوز. كذا قال الربُ
أنَّه  فـي (اهلداية)  ما  أنَّ  علَم  يُ ومنه 

ة. مَ تِشاط به؛ املراد به احلُرْ ه االمْ يُكرَ
قني؛  بالرسِّ هذا  كِل  يُشْ  : قُلتَ فإن 

نفَع بام يف اإليقاد. فإنَّه يَ
سَ باالستهالك  : االنتفاع بالنَّجِ قلتُ
ل  سْ ر، وغَ ، كام أنَّه جتوز إراقة اخلَمْ جائزٌ
وهذا  ر.  اخلَمْ ليل  وختَ س،  النَّجِ الثَّوب 

كذلك؛ فيجوز. 
[فتاو اللكنوي (ص٤٧٨)]

  

دي اخلمر: العكر الذي يبقى أسفله. انظر:  رْ (١) دُ
القاموس املحيط (ص٣٥٨).
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كُّ ِفي اْحِتَواِء املُنَتَجاِت التَّْجِميِليَِّة  الشَّ
َفاِت َعَلى الُكُحوِل َواملُنظِّ

استـخـدامُ ) ١١٢٧ هـل  السؤال: 
أو  والصابـون  الشامبـو  أنواع  بعض 
حول،  كِّ بوجود الكُ كريم البرشة للشَّ
؟  رامٌ م اخلنزير فيها، حَ حْ أو يشءٍ من شَ
اجلواب: ما يتعلَّق بالشامبو وأنواع 
ة؛ فإنَّ األمر فيه  الصابون وكريم البَرشَ
 ، ؛ لكونـه غـري مطعومٍ مـن جهةٍ ُ أَيْرسَ
موجوداً  يكون  أن  يُفرتَض  ما  وألنَّ 
قد  أنَّه  كام  جدا،  يسريٌ  رٌ  نَـزْ تركيبه  يف 
تـمَّت معاجلته كيامئيـا حـتَّى استحال 
-إن  ه  وجـودُ يرضُّ  فـال  آخـر،  شيئاً 
ته  واستحالَ لَّته  لقِ اهللا؛  شاء  إن   - دَ جِ وُ
لُ  دَ ما ال تدخُ جِ باملعاجلة. عىل أنَّه إن وُ
م اخلنزيـر أو  حْ نات مـن شَ هذه املكـوِّ
لَـى  حول فـي تركيبه، فاستعاملُه أَوْ الكُ

وأحوط.
بَـةُ  نِسْ كانـت  إن  اجتنابُـه  ـد  ويتأكَّ
فاً،  رْ حول كثريةٌ عُ شحوم اخلنزير أو الكُ

- ١٠باملائـة أو أكثر،  كأن تكون -مثالً
نات األُخر؛ لعموم  نَت باملكوِّ إذا قُورِ
ـر: ﴿حل﴾ [املائدة:  قوله فـي اخلَمْ

٩٠]، وقوله سبحانه يف اخلنزير: ﴿خب 
مب﴾ [األنعام: ١٤٥]. مـع مالحظـة 
ا فيـه يشءٌ مـن شحـوم  ر ممـَّ أنَّ احلَـذَ
؛ للتَّـنصيـص علـى  اخلـنزيـر أوجـبُ
حول؛ فإنَّ القول  نجاسته، بخالف الكُ

. رٍ َلُّ نَظَ بنجاسته حمَ
[فتاو الشبكة اإلسالمية (رقم ٢٤٣٧)]

  

اْسِتْعَماُل النَّْمِل ِفي َوْصَفٍة 
اِئِد ْعِر ا لزَّ ِإلَزاَلِة الشَّ

السؤال: هل جيوزُ استعاملُ ) ١١٢٨
فَ لنا  صِ ؛ ألنَّه وُ فةٍ طبِّـيَّةٍ صْ ل يف وَ النَّمْ

؟ ائِدِ رِ الزَّ عْ إلزالة الشَّ
احليوانات  ألنَّ  جيوز؛  ال  اجلواب: 
ت  بِحَ ة، أو ذُ ال تُقتَل إالَّ إذا كانت ضارَّ

. واهللا تعاىل أعلم. لِ لألَكْ
[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ١٥٦١)]
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* وانظر: فتو رقم (١١٠٩، ١١١٠)
  

ْعِر اَخلَشِن اْسِتْعَماُل َمادٍَّة ِلَتْنِعيِم الشَّ

السؤال: بعض األخـوات ) ١١٢٩
ةً  مـادَّ نَ  عْ يَضَ ـن  شِ اخلَ عْـر  الشَّ ذوات 
وتَظَـلُّ  شديـداً،  تنعيامً  ه  مُ نعِّ تُ عْر  للشَّ
ة ستَّة أشهر تقريباً، ثمَّ  فاعليَّة هذه املادَّ
كان،  كام  عْر  الشَّ ويعودُ  مفعوهلا  بْطُلُ  يَ
ا تُالحظ  : إهنَّ وقـد قالت لـي إحداهنَّ
ى  ْشَ وختَ مـا،  يشءٌ  عْر  الشَّ علـى  وكأنَّه 
عْر حـال  أن يمنع وصول املاء إلـى الشَّ
فام  تستخدمه،  دْ  عُ تَ مل  لذلك  الوضوء؛ 

هو توجيهكم؟
 ، مصلحةٌ فيه  كان  إذا  اجلواب: 
نَّاء  كاحلِ بأس؛  فال  طاهرةٌ  ةٌ  مـادَّ وهـو 
مثلام  عليه  ح  ْسَ ومتَ بأس،  ال  وأشباهه، 
آثـار  عليـه  الذي  الرأس  علـى  ح  ْسَ متَ

نَّاء ونحوها. احلِ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

ْعِر  اْسِتْعَماُل َصْبَغِة املِيِش َعَلى الشَّ
ْوِج ِللتََّجمُِّل ِللزَّ

السؤال: هل جيوزُ استعاملُ ) ١١٣٠
ـة  كيامويَّ ة  مـادَّ عن  عبارة  وهو  ؟  املِيشِ
عْـر ذا  عْر فيُصبحُ الشَّ عُ علـى الشَّ تُوضَ
عْر،  للشَّ اجلامل  من  نوعاً  عْطِي  يُ لونني، 
ة ال تزول إالَّ مع مرور الزمن  وهذه املادَّ
ة  مـادَّ بأيِّ  يـزولُ  وال  عْر،  الشَّ قَصِّ  أو 
وج،  للـزَّ ذلك  ـل  يُعمَ طبعـاً  نظِّفـة.  مُ

وليس للتَّربُّج أمام الناس.
ذلك  مـن  مانعـاً  نعلم  ال  اجلواب: 
كان  إذا  ا  أمَّ  . سواداً يصبغ  ال  كان  إذا 
النبيَّ  ألنَّ  جيوز؛  فـال  سـواداً  يصبـغ 
ا  ـذَ هَ وا  ُ (غـَريِّ قـال:  الم-  السَّ -عليه 
كان  فإذا   .( ادَ ـوَ السَّ نِّـبُـوهُ  جَ وَ يْبَ  الشَّ
رةً فال  فْ رةً أو صُ ـمْ هذا املِيش يصبغ حُ
ليـس  طاهراً  كان  إذا  ذلك،  يف  ج  رَ حَ
رات،  ، وليس فيه من املُخدِّ فيه نجاسةٌ
كِرات، فال بأس يف ذلك، إذا  وال املُسْ
كان شيئاً طيِّباً طهوراً ال حرج فيه، وال 
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حمذور فيه، وال نجاسة فيه، فال بأس.
ل يا سامحة  سْ م: مـاذا عـن الغُ دِّ املُقَ
هان يبقى إلـى  الشيخ إذا كان هذا الدِّ

ر؟  عْ األبد عىل الشَّ
الشيخ: هذا مثل املِشاط، ال يمنع، 
من  ط،  املِشْ من  الرأس  يف  يقع  ما  مثل 
يمنع،  ال  ذلك،  ونحو  نَّاء  واحلِ املِشاط 
ال يمنع املسح. ما يوضع علـى الرأس 
مـن  الرأس  زينة  من  املرأة  حتتاجه  ممَّا 
نَّاء أو حاجةٍ أخر يف الرأس وقت  حِ
ال  فيه،  ج  رَ حَ ال  ه،  رِ وظَفْ ر  عْ الشَّ تْـل  فَ
ن  حْ سَ يمْ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نساء  كانت  يمنع؛ 
عىل ما يفعلن عىل رؤوسهن من أنواع 

املِشاط. 
م: لكنَّه يمنع املاء إلـى الشعـر  املُقدِّ

األصيل؟
الـرأس  مسـح  املقـصـود  الشيخ: 
ر،  عْ الشَّ أصول  بمقصود  هو  ما  فقط، 

املقصود مسح ظاهر الرأس.
ر نفسه؟ عْ م: الشَّ املُقدِّ

كان  وإذا  الرأس،  ظاهر  الشيخ:   

عليه يشءٌ مما حيتاجه النساء فال يمنع، 
. ما يرضُّ

[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

؟ ) ١١٣١ مُ املِيشِ كْ السؤال: مـا حُ
رِ املرأة، وهل يمنعُ وصولَ  عْ وهو صبغُ شَ

املاء؟ مأجورين. 
بْغٍ  رِ املرأة بأيِّ صَ عْ اجلواب: صبغُ شَ

كان ال بأس به برشطني: 
صبـغـاً  يكـون  أالَّ  ل:  األوَّ الرشط 

يْب. أسود إلخفاء الشَّ
والثاين: أن ال يكون مـن األصباغ 

ار. فَّ ة بنساء الكُ اخلاصَّ
ال؟  أو  املاء  وصول  يمنع  هل  ا  وأمَّ
ر فإنَّه  عْ ةٌ تكون عىل الشَّ َ فإن كان له قِرشْ
ةٌ  َ يمنع وصول املاء، وإن مل يكن له قِرشْ

فإنَّه ال يمنع وصول املاء.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤٦/١١- ٤٧)
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ْعِر ِباَألْصَباِغ الِكيَماِويَِّة َتْغِيُري َلْوِن الشَّ

السؤال: هـل تَغْـيري لَـونِ ) ١١٣٢
املوجودة  ـة  الكيامويَّ باألصباغ  عْـر  الشَّ

؟ رامٌ باألسواق حَ
من  ر  عْ الشَّ لون  تغيري  ا  أمَّ اجلواب: 
األبيض إىل األسود فإنَّ هذا ال جيوز؛ 
ورد  وقـد  نُّبِه،  بِتَجَ أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  ألنَّ 
الة  الصَّ عليـه  الرسـول  عـن  حـديث 
ب  ضَّ الم فيه وعيدٌ علـى مـن خَ والسَّ
ر بألوان  عْ ا تغيري الشَّ واد. وأمَّ يْبَهُ بالسَّ شَ
ألنَّ  به؛  بـأس  ال  ذلك  فـإنَّ   أُخـر
عىل  دليلٌ  يقوم  حتَّى  اإلباحة  األصل 
هـذا  فـي  يكـون  أن  إالَّ  اللَّهمَّ  املنـع، 
ـار؛ فـإنَّ ذلك ال  فَّ مشاهبـة لنسـاء الكُ
؛ لقول  رامٌ ار حَ فَّ جيوز؛ ألنَّ مشاهبة الكُ
 .( مْ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (مَ
األصباغ  بأنَّ  سؤاهلا  يف  تْ  رَ كَ ذَ ا  إهنَّ ثمَّ 
مراجعة  جيبُ  هذا  عىل  وبناء  ة،  كيامويَّ
هـذه  تؤثِّـر  هـل  ذلك،  فـي  األطبَّـاء 
ته  لْدَ وجِ الرأس  ـر  عْ شَ علـى  األصباغ 

؛ فإنَّه ال جيوز استعامهلا إذا ثبت  رٍ برضَ
هذا.

[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٤٦/١١)

  

اْسِتْعَماُل ُزُيوِت َبْعِض النََّباَتاِت َوالَعَسِل 
َوُبوْدَرِة التَّْلِك َوَغْيِرَها ِفي َأَدَواِت التَّْجِميِل

تعاملِ ) ١١٣٣ اسْ مُ  كْ حُ ما  السؤال: 
 : املوادِّ التالية يف صناعة أدوات التَّجميلِ
التَّلْك،  ة  رَ بُودْ لني،  ازْ الفَ يتون،  الزَّ زيت 
ـغ  ـمْ ـل، صَ ـل النَّحْ ـسَ يـن، عَ ـلِيـرسْ جِ
نَوبَر،  األروكاربا، زيت اللَّوز، زيت الصَّ

دَقوش؟ نْجان، املَرْ لُ اخلُ
الم  الة والسَّ اجلواب: احلمد هللا والصَّ

عىل سيِّدنا رسول اهللا. 
مـة  حمرَّ ة  مادَّ املـوادِّ  هذه  فـي  ليس 
يتعلَّـق  فيام  استعامهلـا  بـاح  ويُ رشعـاً، 
باإلنسـان؛ وذلـك ألنَّ (األصـل فـي 
يدلُّ  ما  يوجد  وال  اإلباحـة)،  األشياء 

. واهللا تعاىل أعلم. تِها رشعاً رمَ عىل حُ
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[فتاو دائرة اإلفتاء األردنية (رقم ٤٥٣)]

    

َعاِم ِفي َتْدِليِك اَألْجَساِم  اْسِتْعَماُل الطَّ
َوَغْسِل اَألْيِدي

ليكُ ) ١١٣٤ تَدْ جيوزُ  هل  السؤال: 
سِ  ـدَ بالعَ ي  األَيْـدِ ـلُ  سْ وغَ األجسـام 

، أم ال؟ ولِ والفُ
طعـامٌ  ء  والباقِالَّ دَس  العَ اجلواب: 
ل  استُعمِ فإن  الطعام،  م  رتَ حيُ كام  م  رتَ حيُ
بـه  يُـداوي  ضٍ  رَ مَ بسبب  ذلك  لغـري 

مثالً، فال بأس به. واهللا أعلم.
الم (ص٦٦-٦٧)] [فتاو العز ابن عبد السَّ

  

َغْسُل الَيِد ِبَدِقيِق التُّْرُمِس وَنْحِوِه

لِ ) ١١٣٥ سْ غَ كمُ  حُ [ما  السؤال: 
مُس ونحوه؟] ْ قيق الرتُّ اليَدِ بدَ

قولٌ  مَّ  ثَ ليس   ... ه،  رَ كْ يُ اجلواب: 
وكراهتُـه  مُـس  ْ بالرتُّ ـل  سْ الغَ بجـواز 

بغريه. 

اجلليـلُ  الشيـخُ  ل  نَقَ قـد   : وأيضاً
نة)  وَّ املُدَ (رشح  يف  إسحاق  بن  خليلُ 
وال  اتِّفاقاً،  قيق  بالدَّ اليَد  ل  سْ غَ كراهةَ 
أنَّه  مالكٍ  عن  بٍ  هْ وَ ابن  قول  خيالفه 
ـول  بالفُ ويتـدلَّك  ـَأ  يتوضّ أن  بأس  ال 
واجلُلُـبَّان(١)، وما أشبهـه مـن الطَّعام؛ 
ا فـيام  ألنَّ «ال بـأس» األصـل استعامهلُ
شدٍ  رُ ابـن  قال  ولذا   ، خـريٌ منـه  ه  غريُ
نَى  كْ يُ أن  بأس  : «ال  مالكٍ قول  -فـي 
بـأس»  «ال  بـ  تعبـريه  فإنَّ   :-« بيُّ الصَّ
لها؛  كَ تَكنِيَته خريٌ من فِعْ رْ يدلُّ عىل أنَّ تَ
هذا  مالكٍ  قول  إنَّ   : الفاكِهانـيِّ فقول 
نصٌّ يف اإلباحة واجلواز، ليس عىل ما 
 ُّ يسِ هْ فَ األَقْ ذلك  إىل  أشار  وقد  ينبغي، 
ابن  وكالمُ  وافقهام،  ومـن  ر  مَ عُ وابنُ 
فيدُ  يُ بل  ه،  رَ كَ ذَ ما  ردَّ  فيدُ  يُ أيضاً  ةَ  فَ رَ عَ
ل  سْ الغَ جواز  فـي  رواية  يوجد  ال  أنَّه 

الً عن الطعام. ة، فَضْ بالنُّخالَ
الفصيلة  من  يلِّ  وْ احلَ النبات  من  نوع  بَّان:  لُ اجلُ   (١)
انظر:  املـاش.  يشبه  ه،  بُـذورُ تؤكـل  نيَّة،  رْ القَ
الوسيط  املعجم   ،(١٢٠/٢) اللغة  يف  املحيط 

.(١٢٨/١)
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كراهة  ه  نفسُ الفاكِهانـيُّ  ه  جَّ وَ وقد 
ا من أصل الطَّعام،  ل بالنُّخالة بأهنَّ سْ الغَ
وهذا يقتيض  ة،  دَّ وربام أُكِلَت فـي الشِّ

.(١) طاينِّ ل بالقَ سْ م بكراهة الغَ اجلَزْ
ل  سْ : الغَ شدٍ فَة: ابنُ رُ رَ ونصُّ ابن عَ
وامتشاطُ  ة،  والنُّخالَ بَنِ  واللَّ ل  سَ بالعَ
ـر  التَّمْ مـن  ـل  يُعمَ بالنَّضوح(٢)  املـرأة 
تُه، ال حرمته.  وايات كراهَ بيب؛ الرِّ والزَّ

انتهى املراد منه.
و«الواو» يف كالمه بمعنى «أو»؛ كام 

، وهو ظاهر. شدٍ هو يف كالم ابن رُ
ظاهره  كراهته»  «الروايات  فقوله: 

اتِّفاق الروايات عىل ذلك.
ل  سْ الغَ  : شدٍ رُ ابنُ   : يُّ لـِ زُ ْ الربُ وقال 
وامتشاطُ  ة،  والنُّخالَ واللَّبَن  ل  سَ بالعَ
ـر  التَّمْ مـن  ـل  يُعمَ ـوح  ضُ بالنـَّ املـرأة 
ال   ، مكروهٌ وايات  الرِّ ظاهرُ  بيب؛  والزَّ
مـا  احلبوب  وهـي  نِيَّة؛  قِطْ جـمع  طانـي:  القَ   (١)
واملاش،  س،  دَ كالعَ والشعري؛  احلنطة   سـو
م.  سِ مْ والسِّ ص،  مُّ واحلـُ يـاء،  واللُّوبْ ء،  والباقالّ

انظر: املغرب برتتيب املعرب (١٨٧/٢).
وح: نوعٌ من الطِّيب تفوح رائحته. لسان  (٢)  النَّضُ

العرب (٦١٨/٢).

. مٌ رَّ حمُ
ل  سْ هَب: ال يُعجبُني غَ ويف سامع أَشْ
 ، زِ باألَرْ اليد  ل  سْ وغَ بالبَيْض،  الرأس 

. نَانِ وهو أخفُّ كاألُشْ
اء-  الرَّ -بسكون  زُ  األَرْ  : شدٍ رُ ابنُ 
لكراهة  وجه  فال  طعاماً  يكن  لـم  إن 
 . فمكروهٌ طعاماً  كان  وإن  به،  ل  سْ الغَ
وتشـديـد  اء  الرَّ بتحريـك  رواه  ومن 
اي فهو خطـأٌ، وال وجـه لتخفيف  الزَّ
ل به؛ ألنَّه من دقيق الطَّعام. واهللا  سْ الغَ

أعلم. انتهى. 
[الفتاو األجهورية (٣٠/١- ٣٢)]

  

قيِق ويِق(٣) أو الدَّ َغْسُل الَيَدْيِن بالسَّ

لُ ) ١١٣٦ سْ السؤال: هـل جيـوزُ غَ
قيقِ بعد الفراغ  ، أو الدَّ ويقِ ـنِ بالسَّ يْ اليَدَ

؟ من الطَّعامِ
اجلواب: نعم؛ يف (فتاو عاملكري): 

ويقِ : هو دقيق الشعري . تـــاج العـروس  (٣) السَّ
.(٤٨٠/٢٥)
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ـداً  حممَّ سألـتُ  هشام):  (نـوادر  فـي 
ويق  والسَّ قيق  بالدَّ يْن  اليَدَ ل  سْ غَ عن 
نان؟  باألُشْ ل  سْ الغَ مثل  الطَّعام،  بعد 
رَ  فأخربين أنَّ أبا حنيفة رحـمه اهللا مل يَ
ف كذلك، وهو  بذلك بأساً، وأبو يوسُ

خرية). انتهى.  قويل. كذا يف (الذَّ
[فتاو اللكنوي (ص٣٧٣)]

  

اْسِتْعَماُل املََوادِّ الِغَذاِئيَِّة َكِعَالٍج 
َوَتْجِميٍل ِلْلَبْشَرِة

السؤال: هل جيوزُ استعاملُ ) ١١٣٧
كالطَّـحـني  الغـذائيَّـة؛  املـوادِّ  بعـض 
ونحوهـا،  بَن  واللَّ ـل  والعَسَ والبَيْـض 
مـن  ـه  جْ الوَ يُصيـبُ  قـد  ملـا  كعالجٍ 
لـم  وإن  ونحـوه؟  لَف  كالكَ ؛  أمراضٍ
ة؛  َ البَرشْ جتميل  د  ملُجرَّ بل  ملرضٍ  يكن 

فهل جيوز أيضاً؟
اجلواب: من املعلوم أنَّ هذه األشياء 
من األطعمة التي خلقها اهللا عزَّ وجلَّ 
ن، ولكن إذا احتاج اإلنسان  لغذاء البَدَ

؛  سٍ إىل استعامهلا يف يشء آخر ليس بنَجِ
لقوله  به؛  بأس  ال  هذا  فإنَّ  كالعالج؛ 

حف  جف  مغ  جغ  مع  جع      ﴿ تـعـالـى: 
فقولـه   ،[٢٩ [البقـرة:   ﴾ مف  خف 
تعاىل: ﴿مغ﴾ يشمل عموم االنتفاع 

إذا مل يكن ما يدلُّ عىل التحريم.
فهنـاك  للتجميل؛  استعامهلا  ـا  وأمَّ  
 ن التجميل هبا سو سُ موادُّ أخر حيَ
أنَّ  لَم  وليُعْ لَـى،  أَوْ فاستعامهلـا  هذه، 
التجميل ال بأس به، بل إنَّ اهللا سبحانه 
ولكـنَّ  اجلامل،  بُّ  حيُ جـميلٌ  وتعالـى 
ـمِّ  هَ أكرب  يكـون  حـتَّى  فيه  اإلرساف 
ل  فِ غْ اإلنسان بحيث ال هيتمُّ إالَّ به، ويُ
نْياه من أجله،  كثرياً من مصالح دِينِه ودُ
فـي  داخلٌ  ألنَّه  ينبغـي؛  ال  أمرٌ  هذا 
عزَّ  اهللا  بُّه  حيُ ال  واإلرساف  اإلرساف، 

. وجلَّ
[فتاو نور عىل الدرب للشيخ ابن عثيمني 
 [(٦٨/١١)

  

عَت املرأةُ ) ١١٣٨ ضَ السؤال: إذا وَ
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لغرض  األطعمة؛  بعض  وجهها  فـي 
مثـل  ة؛  البَرشَ فاء  لصَ أو  البُقَـع،  إزالة 
م  كْ حُ فام  يَار؛  واخلِ والطَّامطِم  اللَّيمون 
ع يف هذا العمل يف نظركم فضيلة  ْ الرشَّ

الشيخ؟
اجلواب: الذي أر أنَّه ال بأس به؛ 

جف  مغ  جغ  مع  جع   يقول:﴿   اهللا  ألنَّ 
حف خف مف ﴾ [البقرة: ٢٩]، وليس 
الوجه  فـي  األطعمة  هذه  استعامل  يف 
يقال  حتَّى  لـها  تنجيسٌ  أو  لـها  تقليلٌ 
عن  َى  هنَ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  ألنَّ  جيوز؛  ال  إنَّه 
إخواننا  زاد  ألنَّه  بالعِظام؛  االستجامر 
علـى  لْم  العِ أهل  ونصَّ   ، ـنِّ اجلِ مـن 
ـح  سْ حتريـم االستنجـاء باألطعمة، ومَ
ألنَّ  الباب؛  هذا  من  ليس  هبا  الوجه 
فإذا  اإلنسان،  أعضاء  أرشف  الوجه 
لَت هذه األشياء فـي إزالة هذه  استُعمِ
ع، أو لزيـادة التجميـل، فال أعلم  البُقَ
لُّ حـتَّى  فـي هذا بأسـاً، واألصـل احلِ
أمكن  إن  لكن  املنع،  عىل  دليلٌ  يقوم 

أن يكون ذلك بأَدَهـان أُخـر، فهذا 
قائـل:  يقول  قد  ألنَّه  لَـى؛  وأَوْ أحسنُ 
يشءٌ  فيه  هذا  يف  األطعمة  استعامل  إنَّ 
األطعمة  ألنَّ  والتَّجاوز؛  ف  َ الرسَّ من 
ح الوجوه والتَّزيُّن  لألَكْل وليست ملسْ
دولٌ عنها إىل  ل، فإذا حصل عُ مُّ والتَّجَ
فهو  املقصود  هبا  ل  صُ حيَ  أُخر أشياء 

لَـى. أَوْ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٦٩/١١)

  

اْسِتْخَداُم ِكِرٍمي ِلَتْقِشِري الَبَشَرِة

ـمُ كِريـم ) ١١٣٩ كْ السؤال: مـا حُ
ة؟ وهذا الكِريم يوجد يف  تَقْشري البَرشَ

األسواق.
الكريم؛  هذا  ما  أدري  ال  اجلواب: 
بدون  مها  نَعِّ ويُ ة  البَرشَ لنيِّ  يُ هـو  هـل 
ألنَّه  به؛  بـأس  ال  فهذا  اللَّـون؟  تغيري 
إذا  ا  وأمَّ التجميل.  أدوات  جـملة  من 
ة من لونٍ إىل آخر فهذا  كان يُغريِّ البَرشَ
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نَ  عَ م الذي لَ شْ م؛ ألنَّه أشدُّ من الوَ رَّ حمُ
ةَ  مَ اشِ وَ الْ نَ  عَ (لَ فقد  تَه؛  لَ فاعِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ 
ز  ـرَ غْ : هـو أن يُ مُ شْ )، والوَ ةَ مَ شِ تَوْ املُسْ وَ
ـه  جْ وَ علـى  نِه  للَوْ خمالفٍ  نٍ  بلَوْ لْد  اجلِ
أن  ذلك  من  وأقبحُ   ، يشْ والوَ التَّطْريز 

مُ عىل صورة حيوان. شْ يكون الوَ
 هذا هو اجلواب؛ أنَّه إذا كان لتنعيم 
لتغيري  كان  وإذا  به،  بأس  فال  اجلسم 

م. رَّ اللَّون فإنَّه حمُ
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٧١/١١)

* وانظر: فتو رقم (١١١٣)
  

* وانظر فتو رقم (١٠٨٠)






الفتاوى فـي

ينــة اللِّبــاس والزِّ
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ُلْبُس الثَّْوِب املَُعْصَفِر(١)

لُبْـس ) ١١٤٠ م  كْ حُ [ما  السؤال: 
ر؟] فَ الثَّوب املُعَصْ

جال،  للرِّ ر  فَ صْ املُعَ ه  يُكرَ اجلواب: 
وال بأس للنِّساء.

[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٥٠)]

  

الُة ِفيَها َباِع َوالصَّ ُلْبُس ُجُلوِد السِّ

لُود ) ١١٤١ جُ يف  الةُ  الصَّ السؤال: 
باع؟  السِّ

ه. هُ رَ اجلواب: أَكْ
ه من غري أن يُصيلِّ فيه؟ بْسُ : فلُ قلتُ

عن  يَ  وِ رُ وقد  أسهـل،  هـو  قال: 
لُودُ  جُ َشَ  رتَ فْ تُ أَنْ  َى  (هنَ أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ 

.( بَاعِ السِّ
[مسائل اإلمام أمحد رواية صالح 
 [(١٩٠/١-١٩١)
ر نباتٌ  فُ صْ ر، والعُ فُ صْ (١) هـو الثوب املصبوغ بالعُ
بـغ صباغاً أحــمر.انظر: املعجم الوسـيط  يَصْ
(٦٠٥/٢)، املعجـم العـريب ألسـامء املالبـس 

(ص٣٢٧)

  

ُلْبُس ُجُلوِد الثَّعاِلِب

السؤال: لُبْس الثَّعالب؟ ) ١١٤٢
بـه  يـكـون  ال  أن  أرجـو  اجلواب: 

 . بأسٌ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٥١)]

  

ُلْبُس الِفَراِء اَملْصُنوَعِة ِمْن ُجُلوِد 
َالُة ِفيَها الُوُحوِش والصَّ

لُود ) ١١٤٣ جُ من  اءُ  رَ الفِ السؤال: 
الة فيها؟ وش هل جتوزُ الصَّ حُ الوُ

اجلواب: احلمد هللا. 
الة  الصَّ فتجـوز  األرنب  لْد  جِ ا  أمَّ
 ، ا الثَّعلب ففيه نزاعٌ وأمَّ  ، فيه بال ريبٍ
لْد  وجِ فيـه،  الة  الصَّ جـواز  واألظهـر 
لود  جُ غـري  لْـدٍ  جِ لُّ  كُ كذلك؛  بُع  الضَّ
ها. بْسِ َى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن لُ باع التي هنَ السِّ
[جمموع فتاو ابن تيمية (١٢٢/٢٢)]

* وانظر: فتو رقم (٨٧٢، ٨٧٣)



٢٧٨

Ô·Íäÿ^Ë=é_gŸÿ^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

  

َمِة ِفي َغْيِر اَألْكِل اْسِتْخَداُم املَْنُتوَجاِت اُملَحرَّ

سلِم ) ١١٤٤ السؤال: هل جيوزُ للمُ
املَنتُوجات  األَكْل  غري  يف  يستعمل  أن 
من اخلنزير واحليوانات األخر؛ مثل 

شاة واملالبس ونحوها؟ رْ الفُ
اجلواب: ال جيوز له ذلك. 

وباهللا التوفيق، وصلَّـى اهللا عىل نبيِّنا 
د وآله وصحبه وسلَّم. حممَّ

[فتاو اللجنة الدائمة (رقم ١١٧٨٠)]
(١٠٥٨) وانظر: فتو *
  

يَباِج ِفي اَحلْرِب ُلْبُس الدِّ

فـي ) ١١٤٥  (١) يـبـاجُ الـدِّ السـؤال: 
؟ بِ رْ احلَ

ب وال  اجلواب: ما يُعجبُني يف احلَرْ

الثياب  وفتحهـا-:  ال  الدَّ -بكرس  يبـاج:  الدِّ  (١)
واجلمع  ب،  معرَّ فاريس  االبريسم.  من  املُتَّخذة 
يابيجُ ودبابيج. انظر: لسان العرب (٢٦٢/٢). دَ

يف غريه.
هو  بل  راهويه]:  [بن  إسحاق  قال 
يَب  أَهْ ذلك  كان  إذا  ب  احلَرْ يف  جائزٌ 

. وِّ دُ للعَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
[(٤٨٨٤/٩)

  

ُلْبُس الثَِّياِب اُملْخَتِلَطِة بَقِليٍل ِمَن اَحلِريِر

لُبْس ) ١١٤٦ مُ  كْ حُ [ما  السؤال: 
رير؟] الثِّياب التي خالَطَها قليلٌ من احلَ
ف  ثنا إسحاق بن يوسُ اجلواب: حدَّ
ن قال:  نٍ عن احلَسَ وْ قال: حدثنا ابن عَ
رَ بالبَطْحاء،  مَ نَا عىل عبد اهللا بن عُ لْ خَ دَ
حـمن؛  : يا أبـا عبد الرَّ ـلٌ جُ فقال له رَ
احلريـرُ  خالَطَهـا  قـد  هـذه  نـا  ثيابَ إنَّ 
ليلَه  يـر قَ رِ ـوا احلَ عُ : (دَ . قالَ وهو قليلٌ

ه). وكثريَ
[مسائل اإلمام أمحد برواية صالح (٣٣٤/٢)]
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َغاِر ُلْبُس اَحلريِر للنَِّساِء الِكَباِر والصِّ

ـريـرُ للنِّسـاءِ ) ١١٤٧ السؤال: احلَ
غار؟  للكِبـار والصِّ

ص فيه-. خَّ اجلواب: نعم -ورَ
[مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود (ص٣٥٠)] 

  

ُلْبُس الَعَماِئم الَِّتي ِبَها َطَرٌف َحِريٌر 
َجاُل َوَنْسُج َما ال َيْسَتْعِمُله إالَّ الرِّ

 إذا َكاَن َحِريرًا َخاِلصًا

السـؤال: هـل بـأسٌ فـي ) ١١٤٨
رُ  دْ وقَ ريـرٍ  حَ فُ  طَرَ هبـا  التي  العَامئـم 
لِّ [أصبَعٍ  كُ بني  أنَّه  غـري   ، ٌ ربْ شِ زِ  الطِّـرْ
قيق  الدَّ لَـم  القَ  [ لَـظِ [غِ مـن   [ ـلٌ فاضِ
الكبريةُ  امئمُ  العَ ال؟  أم   ، طْنٌ قُ أو  كِتَّانٌ 
النـاس  يـه  يُسمِّ مـا  هبـا  التـي  طْـنُ  القُ
أكـثر،  أو  ذِراعٌ  ه  ومقـدارُ «بـاشابكا» 
ا  ؛ جيـوزُ استعامهلُ (١) ظاهـرٌ يْسمٌ رَ منـه إبْ
مـة  املُحرَّ املالبـسَ  واملستعمـلُ  ال؟  أو 
تكملة  طْن.  بالقُ املخلوط  احلرير  يسم:  اإلبْرَ  (١)

املعاجم العربية (٦٧/١).

جال [والعامِل فيها، ويغلب  علـى الرِّ
عليه  م  رُ حيَ من  إىل  ا  مآهلَ أنَّ  نِّه]  ظَ عىل 

] أم ال؟ مُ ها؛ يأثَ [لُبسُ
امئم املذكورة؛  اجلواب: ال بأس بالعَ

لَبة املُباح عىل ما فيها من احلرير.  لغَ
جال؛  ج ما ال يستعملُه إالَّ الرِّ ا نَسْ وأمَّ
ـره  كْ يُ فإنَّه  خالصـاً،  حريـراً  كـان  إذا 
ـةٌ  إعانَ ه  ألنـَّ ؛  شديـدةً كراهـةً  ـه  جُ نَسْ
ـد  بْعُ يَ وال  ه،  يلبَسُ العصيان [ملن]  عىل 
به  خيتَصُّ  ما  ـره  كْ يُ وال  ه.  جِ نَسْ ريم  حتَ
وإن  كالعَصائِب(٢)واملَقانِع(٣)،  ؛  النِّساءُ
ه  جِ استعمله الفريقان؛ فالكراهة يف نَسْ
؛  جالُ ة ما خيتصُّ به الرِّ راهَ أخفُّ من كَ
واهللا  يْلَسـان،  والطَّ ق  واملَناطـِ امئم  كالعَ

أعلم.
[فتاو العز ابن عبد السالم (ص٨٤-٨٥)]

  

بُ به  صَّ عَ (٢) العصائـب، مجـع عصابة، وهي مـا يُ
. لسان العرب (٦٠٢/١). دُّ الرأسُ ويُشَ

نع به  قنعـة ،وهو مـا تتقَّ (٣) املقانـع: مجـع قنـاع ومِ
املـرأة من ثـوب تغطـي رأسـها وحماسـنها به. 

لسان العرب (٢٩٧/٨).
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ِخياَطُة اَحلريِر للرِّجاِل
واِخلياَطُة ُخبُيوِط اَحلريِر يف َغِريِه

ضُ ) ١١٤٩ املَحْ احلـريـرُ  السؤال: 
جال؟  للرِّ تُه  ياطَ خِ للخيَّاط  جيوزُ  هل 
عليه  ـر  نْكَ يُ وهل  ؟  رامٌ حَ تُـه  رَ أُجْ وهل 
يُوط  بخُ ياطَـة  اخلِ تُباح  وهـل  لذلك؟ 
جتـوزُ  وهل  احلرير؟  غري  فـي  احلرير 

تُه للنِّساء؟ ياطَ خِ
ياطة  اجلواب: احلمد هللا، ال جيوز خِ
ماً؛ مثل لُبْس  رَّ بَسُ لِباساً حمُ لْ احلرير ملن يَ
حال  غري  يف  مَت  املُصْ للحرير  ل  جُ الرَّ
من  هذا  فإنَّ  التَّداوي؛  ولغري  ب،  احلَرْ
وان، وكذلك  دْ اإلعانة عىل اإلثم والعُ
أصحِّ  عىل  ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ آنية  ة  نْعَ صَ
وكذلك  لامء،  العُ مجاهري  عند  القولني 
تصوير  ومثـل  املالهـي،  آالت  نْعة  صَ
لْبان،  احليوان، وتصوير األوثان والصُّ
تصوير  فيـه  يكون  ا  ممـَّ ذلك  وأمثال 
م استعاملُه فيها،  رُ ورةٍ حيَ ء عىل صُ اليشَّ

ر.  ة اخلَمْ نْعَ وكذلك صَ

ونحو  ر  فْ والكُ املعايص  كِنَة  أمْ ا  وأمَّ
هذا  علـى  املأخوذ  والعِـوَض  ذلك، 
إنكار  وجيبُ   ، خبيثٌ م؛  رَّ املُحَ العمل 

ذلك. 
جائزاً  بْساً  لُ ه  بَسُ لْ يَ ملن  ياطتُه  خِ ا  وأمَّ
؛ كخياطته للنِّساء، وإن كان  باحٌ فهو مُ
هذا  فإنَّ  اخلياطة؛  عند  ه  سُّ مَ يَ ل  جُ الرَّ
صناعة  ذلك  ومثل  م،  املُحرَّ من  ليس 
ة ملن يستعملُه استعامالً  ضَّ ب والفِ هَ الذَّ

 . باحاً مُ
فـي  احلرير  خيوط  استعامل  وجيوز 
لَـمُ  العَ باحُ  يُ كذلك  جـال،  الرِّ لباس 
جاءت  ممَّا  ذلك  ونحو   (١) افُ جَ والسِّ
خصة فيه، وهو ما كان  نَّة بالرُّ به السُّ
 ، نيْ أو ثالثـةٍ أو أربعةٍ بَعَ ع إصْ ضِ وْ مَ
ةٌ  وفَ فُ كْ مَ بَّـةٌ  جُ ملسو هيلع هللا ىلص  للنَّبيِّ  كان  وقـد 

 . بحريرٍ
[جمموع فتاو ابن تيمية (١٣٩/٢٢-١٤٠)]

  

ـب عـىل حـوايش الثوب.  : مـا يُركَّ افُ ـجَ (١) السِّ
املعجم الوسيط (٤١٧/١).
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َجاِل  ُلْبُس اَألْقَباِع(١) ِمَن اَحلِريِر للرِّ
ْبَياِن َوالنَِّساِء َوالصِّ

فـي ) ١١٥٠ ـرُ  تَّجِ يَ مـن  السؤال: 
ـبَـع  القُ يْـعُ  بَ لـه  جيـوزُ  هـل  بـاع؛  األَقْ
تِسـاء منه،  اؤه، واالكْ (٢) ورشِ ـزيِّ عَ املَرْ
امت؟  الصَّ احلرير  من  جمراه  جيري  وما 
جال  بَع لُبْس الرِّ م عليه لكون القُ رُ أو حيَ
نْد  للجُ ه  يْعُ بَ جيوزُ  وهل  النِّساء؟  دون 
أو  البُلـوغ،  دون  كانـوا  إذا  بْيان  والصِّ
لليهود والنَّصار أم ال؟ إىل غري ذلك 

من املسائل.
م  فيَحرُ احلرير  باع  أَقْ ا  أمَّ اجلواب: 
، ولُبْس  ا حريرٌ جال؛ وألهنَّ ها عىل الرِّ بْسُ لُ
ة  نـَّ بسُ جـال  الرِّ علـى  حـرامٌ  احلـريـر 
وإن  لامء،  العُ وإجـامع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسول 
بَع؛ غطاء للرأس يُشـبه الطاقيَّة،  : مجع قُ بَاعُ (١) األقْ
عُ حتت  ويُصنع مـن احلرير أحيانـاً، وكان يوضَ
الطربـوش الـذي تُلفُّ حولـه العاممـة. انظر: 
واحلضـارة  التاريـخ  مصطلحـات  معجـم 

اإلسالمية، أنور حممود زنايت (ص٣١٠).
زي: الزغب الذي حتت شعر العنز. لسان  عَ (٢) املَرْ

العرب (٣٥٧/٥).

 . طْنٍ أو كِتَّانٍ ناً بقُ بَطَّ كان مُ
من  باع  األَقْ فألنَّ  النِّساء؛  عىل  ا  وأمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  نَ  (لَعَ وقد  جال،  الرِّ لِباس 
 ، ـالِ جَ بِالرِّ ـاءِ  النِّسَ ـنَ  مِ ـاتِ  بِّـهَ املُـتَشَ

 .( اءِ الِ بِالنِّسَ جَ نَ الرِّ نيَ مِ بِّهِ املُتَشَ وَ
بيان الذين مل  ا لِباس احلرير للصِّ وأمَّ
لامء؛  بْلُغوا؛ ففيه قوالن مشهوران للعُ يَ
مَ  رُ مها أنَّه ال جيوز؛ فإنَّ ما حَ لكن أظهرُ
ن  يُمكَّ أن  عليه  مَ  رُ حَ لُه  فِعْ ل  جُ الرَّ عىل 
إذا  الة  بالصَّ ه  ـرُ يأمُ فإنَّه  غري؛  الصَّ منه 
لَغَ  بُه عليها إذا بَ نني، ويَرضْ بْع سِ لَغَ سَ بَ
ـه  بِسَ لْ يُ أن  لـه  ِـلُّ  حيَ فكيـف  اً؛  ـرشْ عَ
مات، وقد رأ عمر بن اخلَطَّاب  رَّ املُحَ
قه  زَّ بَري ثوباً من حريرٍ فَمَ بيٍّ للزُّ عىل صَ
)، وكذلك  يرَ رِ مُ احلَ وهُ بِسُ لْ وقال: (الَ تُ
ق ثَوب حريرٍ كان عىل  زَّ ابن مسعودٍ مَ
نْعتُه وال  ِلَّ صَ ه مل حتَ بْسُ م لُ رُ ابنه، وما حَ

ه من أهل التَّحريم. بَسُ لْ ه ملن يَ يْعُ بَ
قَ يف ذلك بني اجلُنْد وغريهم؛  رْ وال فَ
يط  ب بأن خيَ ل أن يكتَسِ جُ ِلُّ للرَّ فال حيَ
ذلك  فإنَّ  ه؛  بْسُ لُ عليه  م  رُ حيَ ملن  احلرير 
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مثل  وهو  دوان،  والعُ اإلثم  عىل  إعانةٌ 
ونحوهـا،  الفواحـش  علـى  اإلعانة 
ه  بَسُ لْ يَ لٍ  جُ لرَ احلرير  باع  يُ ال  وكذلك 

من أهل التَّحريم. 
فيجوز،  للنِّساء  احلرير  يْعُ  بَ ا  وأمَّ
بن  عمر  فإنَّ  ؛  لكافِرٍ بِيعَ  إذا  وكذلك 
اه النَّبيُّ  اخلطَّاب أرسل بحريرٍ أعطهُ إيَّ

 . كٍ لٍ مُرشْ جُ ملسو هيلع هللا ىلص إىل رَ
[جمموع فتاو ابن تيمية (١٤٢/٢٢- ١٤٤)]

  

َنْسُج اَحلِريِر اَخلاِلِص ِإَذا َكاَن 
َجاُل َال َيسَتعِمُلُه إالَّ الرِّ

حريراً ) ١١٥١ ـجَ  نَسَ إذا  السؤال: 
جال؛  لُه إالَّ الرِّ خالِصاً، وكان ال يَستعمِ

م؟ رُ ه أم حيَ فهل يُكرَ
ه  بَسُ لْ تَ قد  ألنَّه  م؛  رُ حيَ ال  اجلواب: 
أهل  لُه  يستعمِ قد  فإنَّه  وأيضاً  النِّساء، 
جُ ال يتعنيَّ فيه  ة واألطفال، والنَّسْ مَّ الذِّ
لَبَ  غَ وإن  الناس،  مـن  نْفٍ  صِ لِبـاس 
م  رُ حيَ من  إالَّ  لُه  يستعمِ ال  أنَّه  ظنِّه  عىل 

هَ له ذلك، واهللا أعلم.  رِ عليه، كُ
[املسائل احلموية للبارزي (ص١٣٦-١٣٧)]

  

اتَِّخاُذ الَعَلِم املَُعدِّ للَحْرِب ِمَن 
اَحلِريِر اَخلاِلِص

اذُ ) ١١٥٢ اختِّ جيـوزُ  هـل  السؤال: 
احلـريـرِ  مـن  ـربِ  للحَ ـدِّ  املُعَ ـلَـم  العَ

اخلالِص، أم ال؟
؛ ألنَّ فيه إرهاباً  اجلواب: نعم جيوزُ
ب،  رْ احلـَ آالت  لتحلية  فجاز  ؛  للعدوِّ

واهللا أعلم.
[املسائل احلموية للبارزي (ص١٣٨)]

  

النَّوُم ِفي النَّاموِسيَِّة ِمَن اَحلِريِر

فــي ) ١١٥٣ ـومُ  الـنـَّ السـؤال: 
هل  النَّاموسيَّة،  أو  احلرير  خانَة(١)  البُشْ

؟ مُ رُ جيوزُ أم حيَ
رفِ  : بضمِّ الباء؛ هي الناموسيَّة يف عُ ةُ انَ خَ (١) البُشْ
للخـريش  خليـل  خمتـرص  رشح  مـرص.  أهـل 

.(٢٥٢/١)
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 . مُ رُ اجلواب: جيوزُ وال حيَ
[الفتاو الزينية البن نجيم (ص٤٩٠)]

  

ِإَضاَفُة َحِريٍر ِبَقْدِر أَرَبِع َأَصاِبـَع إَِلى 
َثْوٍب َأْو َنْعٍل ِبالَقْدِر َنْفِسِه

الفقهاءُ ) ١١٥٤ أجاز  قد  السؤال: 
فهـل  ؛  حـريرٍ من  أصابع  أربـع  رَ  ـدْ قَ
أصابع  أربع  رَ  دْ قَ الثوبُ  كان  إذا  جيوزُ 
كام  لِّه؟  كُ احلريرِ  نَ  مِ ا  مملوءً يكون  أن 
نْدِ  اهلِ بالد  يف  ت  جَ تَروَّ التي  ة  وَ نْسُ لَ القَ
ةً  ـوَ نْسُ لَ قَ ـبَسـون  ـلْ يَ حيث  ـاق؛  سَّ للفُ
الـرأس؛  ـرَ  عْ شَ لـونَ  ويُرسِ  ، صغـريةً
أربع  رَ  دْ قَ ة  وَ نْسُ لَ القَ فتكـون  ينـة،  للزِّ

أصابع.
نْد؛  جَ يف بالد اهلِ وَّ رَ وكالنَّعْل الذي تَ
حيث يكون فوقه من أصول األصابع 
إلـى رؤوسها الذي يقال له: «بنجه»، 
رُ أربع أصابع، بل أقلُّ فحسب؛ هل  دْ قَ
ل من  جْ جيوزُ أن يكون فوق أصابع الرِّ
ا من احلرير أو  ة، مملوءً وَ نْسُ لَ النَّعْل والقَ

ر أربع  دْ هب؛ ألنَّه ليس بزائدٍ عن قَ الذَّ
؟ ز، أم ال جيوزُ وَّ أصابع املُجَ

اجلواب: قد نازعني يف ذلك بعض 
ال  إنَّه  له:  وقلت  كثرياً،  زماناً  أحبايب 
فوفـة  املَكْ كاجلُـبَّـة  يكون  ألنَّه  ؛  جيوزُ

لِّها، وال جيوز ذلك. باحلرير كُ
أربع  رَ  دْ قَ زوا  وَّ جَ إنَّام  والفقهاءُ 
يف  لَم  كالعَ تابعاً؛  يكون  ألنَّه  أصابع؛ 
أربع  ر  قَدْ الثَّوب  كان  وإذا  الثَّوب، 
ذهب  ه،  رُ دْ قَ احلرير  فيه  وكان  أصابع، 

. معنى التَّبعيَّة، فال جيوز أصالً
(نصاب  فـي  بترصحيه  ت  رْ ظَفِ ثمَّ 
الثـامـن  البـاب  فـي  االحـتـسـاب) 

تُ اهللا عىل ذلك. دْ مِ والثالثني؛ فحَ
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٤- ٣٨٥)]

  

ِة اِإلَزاِر ِمَن اَحلِريِر اتَِّخاُذ ِتكَّ

أنْ ) ١١٥٥ جيــوزُ  هـل  السـؤال: 
فـي  لـها  يقال  التي  زار  اإلِ ـةُ  تِكَّ تكون 

يَّة: «إزار بند» من احلرير؟ الفارسِ
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ه  ة مـن احلريـر تُكـرَ اجلواب: التِّـكّ
رِّ  جال، وهو الصحيح. كذا يف (الدُّ للرِّ

املختار).
ثمَّ هو عىل اخلالف، أو متَّفق عليه؟
أبـي  فعند  اخلالف؛  عىل  هو  قيل: 
ه  يُكرَ ال  كام  ه،  يُكرَ ال  اهللا:  رمحه  حنيفة 
ه،  دُ عنده البِسـاطُ مـن احلريـر، وتوسُّ
أبواب  علـى  احلريـر  أستـار  وتعليـق 

البيوت.
 ، البِساطُ يُكره  كام  ه،  يُكرَ وعندمها: 
ـد وغريه  سُّ وبقوهلام فـي البِساطِ والتَّوَ
(جامع  فـي  كام  املشايخ.  أكـثر  أخـذ 

. ماينِّ رْ موز) عن الكَ الرُّ
ناقالً  العاملكرييَّة)   الفتاو) وفـي 
بأس  ال  غري):  الصَّ اجلامع  (رشح  عن 
حنيفة  أبـي  عند  جال  للرِّ احلرير  ة  بتِكَّ

رمحه اهللا.
ـان  مَ أَيْ فـي  هيد  الشَّ در  الصَّ وذكر 

ه عندمها. (الواقعات): أنَّه يُكرَ
غري)  ويف (حاشية رشح اجلامع الصَّ
احلريـر  ـة  تِكَّ فـي  أنَّ  طِّه  بخَ مكتـوبٌ 

اختالفاً بني أصحابنا. انتهى.
فـي  االتِّـفـاق  عـلـى  هـو  وقيـل: 

(نصـاب االحتساب).
لُبْس  ه  ويُكرَ (اخلانيَّة):  ن  أَيْامَ ويف 
ة من احلرير فـي قوهلم جـميعاً؛  التِّـكَّ
يكن  لـم  وإنْ  للحرير،  لٌ  مِ ستَعْ مُ ألنَّه 

. البِساً
تعالـى-:  اهللا  -أصلحه  العبدُ  قال 
من  بند»   مو» أنَّ  لِمَ  عُ لَّة  العِ وهبذه 
مستعملٌ  ألنَّه  ؛  كروهٌ مَ أيضاً  احلريـر 

. انتهى. أيضاً
أنَّ  الرواية  هـذه  مـن  علَمُ  يُ  : قلتُ
يكن  لـم  وإنْ   ، رامٌ حَ احلريـر  استعامل 
يقال  الذي  القميص  رُّ  زِ م  فيَحرُ بْساً؛  لُ

.«له: «كنهد
التي  ة  بْحَ السُّ استعامل  أيضاً  م  رُ وحيَ
. يْطُها التي نُظِمَت [فيه] حريراً يكون خَ
(رشح  عن  املُختار)  رِّ  (الدُّ يف  لكن 
رِّ  بِزِ بأس  ال  عن (امللتقى):  الوهبانيَّة) 

. بَعٌ القميص من احلرير؛ ألنَّه تَ
دِّ املُحتار):  ق الشاميُّ يف (رَ وقد حقَّ
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ـه  ـا استعاملُ ، أمَّ ـرامٌ أنَّ لُبْس احلريـر حَ
فجاز  ؛  ـرامٍ بحَ فليس  أنواعـه،  بسائر 
احلرير  لْكِ  سِ فـي  وغريه    النَّوَ نَظْمُ 
جيـوزُ  أنَّه  عليـه  ـدُ  ويَشهَ ـه.  واستعاملُ
بيِّ  الصَّ د  هْ مَ فـي  احلرير  ة  الءَ مُ عُ  ضْ وَ
أنَّه  مع  املؤمنني)-  فـي (مطالب  -كام 

 . ، واهللا أعلم بام هو احلقُّ استعاملٌ
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٦- ٣٨٧)]

  

ِعَصاَبُة املُْفَتِصِد ِمَن اَحلِريِر

السؤال: هل جيوزُ أن تكون ) ١١٥٦
ريراً؟ د حَ تَصِ ةُ املُفْ عِصابَ

اجلواب: ال؛ ألنَّه أصلٌ بنفسه. كذا 
عـن  ناقـالً  عاملكـري)   فتـاو) فـي 

رتايش).  (التُّمُ
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٧)]

  

ُلْبُس اَحلِريِر ِبَحاِئٍل َبْيَنُه َوَبْيَن الَبَدِن

السؤال: هـل جيـوزُ لُـبْس ) ١١٥٧

ن؟ احلريرِ بحائِلٍ بينه وبني البَدَ
املذهـب  علـى  جيـوز  ال  اجلواب: 

رِّ املُختار). حيح. كام يف (الدُّ الصَّ
بأنَّه  ال  ستدِ مُ هُ  أجازَ من  لَّ  ضَ وقد 
يَ [عن] أيب حنيفة رمحه اهللا أنَّه جيوزُ  وِ رُ
اللُّبْس،  فأجاز  باحلائل،  احلرير  لُبْس 
ومع  غريبة،  الرواية  هذه  أنَّ  م  هَ فْ يَ ومل 

فتَى هبا. غرابتها غري صحيحة ال يُ
(بم)  (القنية):  فـي  الزاهديُّ  قال 
صـاحــب  الـديـن  بُـرهـان  -أي: 
ثار  الدِّ فوق  احلرير  لُبْس  (املحيط)-: 
اهللا؛  رمحه  حنيفة  أيب  عند  ه  يُكرَ ال  إنَّام 
كان  إذا  االستعامل  ة  مَ رْ حُ اعترب  ألنَّه 
يوسـف  وأبو   ، صـورةً ه  نـِ ببَدَ ل  تَّصِ يَ
اعترب اللُّبْس معنًى. قال رمحه اهللا: فهذا 
تنصيص من (بم) أنَّ عند أيب حنيفة ال 
لْده  بجِ ل  يتَّصِ مل  إذا  احلرير  لُبْس  ه  يُكرَ
لٍ  زْ غَ من  قميصٍ  فوق  لُبِس  لو  حتَّى 
ه  بِسَ ه عنده؛ فكيف إذا لَ ونحوه؛ ال يُكرَ
، أو يشءٍ آخر حمشوا، وكانت  فوق قِباءٍ



٢٨٦

Ô·Íäÿ^Ë=é_gŸÿ^==Ω=ÒË_kÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

من  ليست  تُها  وبِطانَ حريـر  مـن  بَّةً  جُ
 . يلٍّ زْ ها فوق قميص غَ بِسَ احلرير، وقد لَ
ةٌ عظيمةٌ  خصَ قال رمحه اهللا: ويف هذا رُ
بْتُ  لَ ، لكن طَ عٍ عمَّ به البَلْوَ ضِ وْ يف مَ
من  كثريٍ  يف  حنيفة  أيب  عن  القول  هذا 

تُب، فلم أجده سو [هنا]. الكُ
ــة  األئـمَّ شـمـسُ  -أي  (شـح) 
اين-: ومن النَّاس من يقول: إنَّام  احلَلْوَ
لْد، وما  سُّ اجلِ ه إذا كان احلريرُ يَمَ يُكرَ
عليه  كان  أنَّه  عبَّاسٍ  ابن  وعن  فال،  ال 
، فقيل له يف ذلك، فقال:  بَّةٌ من حريرٍ جُ
د؟ وكان ما  لِـي اجلَسَ  إىل ما يَ أما تَـرَ
. ثمَّ قال: إالَّ أنَّ  حتتَه ثـوبٌ مـن قُطْنٍ
 . ـرامٌ حَ لَّ  الكُ أنَّ  نـا  رْ كَ ذَ مـا  حيح  الصَّ

انتهى.
يِّ  راجِ رو البخاريُّ يف احلديث املِعْ
ـنْ  مِ ـتٍ  بِطَسْ آتٍ  ي  انـِ أَتَ : (إِذْ  مرفوعاً

)، وساق احلديث. ةٍ ْلُوءَ بٍ ممَ هَ ذَ
قال فـي (الفيض الطَّاري): ولعلَّ 
فـي  استعاملُه  م  رَّ حيُ أنْ  قبل  كان  ذلك 
إنَّ  يُقال:  أن  يكفي  وال  يعة،  الرشَّ هذه 

وذلك  عليه؛  م  رُ حيَ مل  ممَّن  له  لَ  املستعمِ
م  رُ كان من املالئكة؛ ألنَّه لو كان قد حَ
ه  غريُ هُ  يستعملَ أن  هَ  رِ كُ  ، هُ استعاملَ عليه 

م. نِه املُكرَّ يف أمرٍ يتعلَّق ببَدَ
م]  [املُحـرَّ إنَّ  يُقـال:  أن  ويمكـن 
نيا، وما  استعاملُه خمصوصٌ بأحوال الدُّ
أحوال  من  يكن  مل  اللَّيلة  تلك  يف  وقع 

نيا. انتهى.  الدُّ
[فتاو اللكنوي (ص٣٩٠- ٣٩٢)]

  

ْكُروَتِة َجاِل السَّ ُلْبُس الرِّ

نا ) ١١٥٨ السؤال: ما يقـول سيِّـدُ
كروتـة» املعروفـة  ومـوالنـا فـي «السَّ
ويف  «الستكروزة»،  باسم  بريوت  فـي 
هي  هل  وز»،  «الرُّ باسم  الشام  دمشق 
؛  حريرٌ ا  أهنَّ ض  فَرْ وعىل  ال؟  أو  حريرٌ 
أو  حريرٌ  أنواعهـا  بجميع  هي  فهل 
أصلُها؟  فام  حريراً  تكن  مل  وإذا  ال؟ 
نباتٌ  ا  أهنَّ النَّاس  من  كثريٌ  مَ  عَ زَ فقد 

تَّان والقُطْن. كالكَ
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احلقِّ  حتقيق  سيِّدنـا  مـن  فاملرجـو 
يف  حقيقتها  يف  النِّزاعُ  ثُرَ  كَ فلقد  فيها؛ 
أهلِها  أكثرُ  مَ  عَ زَ حتَّى  ام،  الشَّ دمشق 
إلثمٍ  رتَكِبٌ  مُ ها  البِسَ وأنَّ   ، حريرٌ ا  أهنَّ

كِها. يها عىل تَرْ ، ومحلوا البِسِ كبريٍ
بعض  من  نا  لِمْ عَ الذي  اجلواب: 
هـذا  منهـا  رُ  دَّ يُصَ التي  البالد  ار  تُـجَّ
ة  ا مـادَّ كروتة أهنَّ ى بالسَّ نْف املُسمَّ الصِّ
هي  بـل  ؛  بحريرٍ ليست  وهي  نباتيَّـة، 
، ويوجد صنفٌ آخر  طْنِ تَّان والقُ كالكَ
ربام أُطْلِقَ عليه هذا االسم «سكروته»، 
ل  ، ويَمتازُ عن األوَّ زِّ إالَّ أنَّه من دودِ القَ

 . بكونِه أبيض ناصعاً، وهذا حريرٌ
: فإنَّ الثِّياب املأخوذة  لِّ حالٍ وعىل كُ
، وجيري عليها  زِّ هي حريرٌ من دودِ القَ
ا املأخوذة  أحكام استعامل احلرير، وأمَّ
وال   ، بحريرٍ ليست  ا  فإهنَّ النَّبات  من 
عُ يف  جِ ، واملَرْ يرتتَّب عىل استعامهلا يشءٌ
دول.  ة العُ َ ربْ متييز هذا من ذلك أهلُ اخلِ

واهللا أعلم. 

[فتاو الشيخ بخيت املطيعي (٥٥١/٢)]

  

السؤال: ... ما قولكم يـا ) ١١٥٩
فضيلـة األستاذ يف هذه الثياب املعروفة 
حكم  وما  كروته،  بالسَّ ى  تسمَّ التي 
أهي  فيها؛  الناس  اختالف  مع  ها  لُبْسِ
يقول:  هم  فبعضُ ؟  نباتٍ من  أم  حريرٌ 
هم  م. وبعضُ رَّ ةِ املُحَ ودَ ريرِ الدُّ ا من حَ إهنَّ
بأرض  تنبتُ  نباتيَّة  أليافٌ  ا  إهنَّ يقول: 
واختلف  تَّـان.  والكَ كالتِّيـل(١)  اهلند؛ 
النَّاسُ يف شأنه كثرياً، وقد أصبح النَّاسُ 
لامء  عُ وخصـوصاً  كثـرياً،  يلبسوهنـا 
وهو  إالَّ  منهم  واحداً  جتد  فال  ين،  الدِّ
يقتني منها ثوباً أو أثواباً، بل ربام يُديمُ 
النَّاس  ويُفتي  يف،  الصَّ طول  ها  لُبْسَ
ا نباتيَّة، ويقول ذلك  لِّها بناء عىل أهنَّ بحِ
ه بجراءة غريبة، وقد وقع النَّاس  رُ قرِّ ويُ
بعد  البحر  من  خيرج  تَّان  الكَ شبه  يشء  التِّيل:   (١)
وهو  جيف،  الشمس  يف  يفرش  ثم  يُعطَّن،  أن 
معروف يف الريف املرصي. انظر: املعجم العريب 

ألسامء املالبس  (ص٩٨).
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دمياط،  بلدة  يف  كثرياً  شأهنا  يف  اآلن 
بال؛  ذا  اهتامماً  املوضوع  هبذا  وا  واهتمُّ
يف  نَه  وْ رَ تَ بام  إجابتنا  فضيلتكم  فنرجو 
نْطَبِقاً عىل دين اهللا، وما تعلمونه  ذلك مُ
مع  هذه،  روتَه  كْ السَّ ة  مـادَّ حقيقة  عن 
ين،  ر مسألة احلرير وحتريمه فـي الدِّ ذِكْ
اخلاصِّ  ورأيكـم  التَّحريـم،  ةِ  كمَ وحِ
بني  قديم  فيه  اخلالف  فإنَّ  ذلك؛  فـي 
اجلمهور وقليـل مـن السلف. واقبلوا 

مزيد االحرتام.
جـال  الرِّ مـن  اعتقد  مـن  اجلواب: 
حريرٌ  روتَه  كْ بالسَّ ى  املُسمَّ النَّسيج  أنَّ 
ذلك  يعتقد  مل  ومن  ه،  بْسُ لُ عليه  مَ  رُ حَ
م عليه. واملتبادر من التَّسمية أنَّ  ْرُ مل حيَ

روته غري احلرير. كْ السَّ
سوريا  سلامً  مُ تاجـراً  سألـتُ  وقـد 
ـر هبذا الصنف فـي «شنغاي» من  تَّجِ يَ
يعلمه  الذي  إنَّ  فقال:  ني،  الصِّ مواين 
ج دودٍ غـري  روته مـن نَسْ كْ هو أنَّ السَّ
غري  اسم  هلا  عَ  ضِ وُ فلهذا  أي:  احلرير؛ 

قُ احلَريرَ فـي أخـصِّ  احلريـر. وتُفـارِ
أن  يمكن  وال  النُّعومة.  وهي  فاته؛  صِ
احلرشات  ه  جُ نْسِ تَ ما  جـميع  إنَّ  يُقال: 
العنكبـوت  ـجُ  نَسْ كان  فقـد  ؛  حريـرٌ
ه أحدٌ  مِّ معروفـاً عند العرب، ولـم يُسَ
ذون  يتَّخِ اإلفرنج  أنَّ  نـا  لَغَ وبَ حريراً، 

منه قفافيز وغريها.
بْسَ  لُ نَّة  السُّ حتريـم  فـي  ة  مَ كْ واحلِ
هو  جـال:  الرِّ علـى  اخلالـص  احلريـر 
والنَّعيـم  ف  التَّـرَ فـي  مبالغـة  كونـه 
يْن لبأْس  دَ سِ جوليَّة، واملُفْ نيْ للرُّ فَ عِ املُضْ
ة، وكان وال يزال عند أكثر األُمَم  األُمَّ
لَّة  من خصائص النِّساء؛ وملثل هذه العِ
ر  فَ صْ نَّة عن لُبْس املُعَ دَ النَّهيُ يف السُّ رَ وَ
النِّساء  زينـة  مـن  كان  إذ  ـر؛  فَ عْ واملُزَ
حتريم  ـة  كمَ حِ من  نعلم  فام  ة.  خاصَّ

روته.  كْ احلرير ال يوجد يف السَّ
إذا  روته  كْ السَّ من  قيق  الرَّ إنَّ  نعم؛ 
واة يكون له ملعانٌ كاحلرير،  يَ باملِكْ وِ كُ
تَّان مثل  طْن والكَ ولكثريٍ من نسيج القُ
روته  كْ السَّ لُبْس  أنَّ  لنا  فالظَّاهر  ذلك. 
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. واهللا أعلم وأحكم. مٍ رَّ غري حمُ
د رشيد رضا  [فتاو حممَّ
[(١٢٧٥/٤-١٢٧٦)

  

ُلْبُس اَملْشُكوِك ِفيِه َهْل ُهَو َحِريٌر َأْم َال

لُبْس ) ١١٦٠ جيـوزُ  هـل  السؤال: 
حريرُ  أو  ودةٍ  دُ حريرُ  أنَّه  يف  كَّ  شُ يشءٍ 
بينهام،  يِّز  متُ عالمـة  من  وهـل  زراعةٍ؟ 
هبذا  ة  ربْ اخلِ لذوي  ذلك  فـي  ع  يُرجَ أو 

الشأن؟
هل  ثوبٍ  فـي  كَّ  شَ من  اجلواب: 
أن  له  جيـوز  ال،  أم  م  ـرَّ حمُ حريـر  هو 
 ، بالشكِّ تثبت  ال  ة  احلُرمَ ألنَّ  ه؛  بَسَ لْ يَ
عَ  راجِ يُ حتَّى  ه  بَسَ لْ يَ ال  أن  واالحتياط 
إلـى  الشكِّ  من  وخيرج  املعرفة،  أهـل 
بأهل  هـذا  مثـل  فـي  ة  والعِربْ اليقني. 

ة الذين يُوثَق بمعرفتهم. ربْ اخلِ
د رشيد رضا (١٢١٠/٤)] [فتاو حممَّ

  

ِبيِعيِّ  َناِعيِّ َأِو الطَّ ُلْبُس اَحلِريِر الصِّ
َوُلْبُس الثَّْوِب اَألْسَوِد َيْوَم اُجلُمَعِة

ـمُ لُبْـس ) ١١٦١ كْ السؤال: مـا حُ
ومـا  ؟  الطَّبيعـيِّ أو  ناعيِّ  الصِّ احلريـرِ 
ةِ؟ عَ مُ ودَ يف يوم اجلُ بٍ أَسْ مُ لُبْس ثَوْ كْ حُ
مكروهٌ  الطبيعـيُّ  احلريـر  اجلواب: 
ربَ  اخلـَ لنـصِّ  جـال؛  للرَّ حتريم  كراهةَ 
يشمله  ال  ناعيُّ  والصِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  النبيِّ  عن 
ال  لونٍ  أيِّ  عىل  الثوب  ولُبْس   . النصُّ

يدخل حتت التحريم.
د أبو زهرة  [فتاو الشيخ حممَّ
(ص٧٥٢-٧٥٣)]

  

السؤال: هل لُبْسُ احلـرير ) ١١٦٢
كاحلـريـر  عـاً  ْ رشَ مٌ  ـرَّ حمُ ناعـيِّ  الصِّ

؟  الطَّبيعيِّ
ناعيُّ من  تَّخذُ احلريرُ الصِّ اجلواب: يُ
طْن، ومن  طَب القُ لُبِّ اخلشب، ومن حَ
ل هذه املوادُّ كيامئيا إلـى  وَّ طْن، وحتُ القُ
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ر  مَ تُغْ مَّ  ثُ اف،  النَّشَّ أوراق  بِه  تُشْ أوراقٍ 
فة،  املُخفَّ الكاوية  الصودا  أحواض  يف 
 ، طَّع قِطَعاً صغريةً قَ ةٍ تُعْرصَ وتُ هَ رْ وبعد بُ
 أخـر ةٌ  مـادَّ إلـيـهـا  يُـضـاف  ثُـمَّ 
مـن  آخـر  نـوع  إلـى  لتـحـويـلـهـا 
ـودا  الصُّ فـي  يذوب  «السيلـولـوز» 
«الفيسكو»،  عليـه  طْلَـق  ويُ الكاويـة، 
يف  جاً  زِ لَ سائالً  احلالة  هذه  يف  ويكون 
ثقوبٍ  فـي  ر  ويُمرَّ ل،  النَّحْ ل  سَ عَ لون 
صغريةٍ جدا داخل «محض كربيتيك»، 
ـةُ احلريـر، ثُـمَّ  ـتْـلَ ن من ذلك فَ فتتكوَّ
ـف؛ لتكـون  ـفَّ ـل وجتُ سَ ـبَـيَّض وتُـغْ تُ
احلـريـر  هـو  هـذا  ـج،  سْ للنـَّ ة  ـدَّ ـعَ مُ
نا  فْ قَ وَ كام  وصناعته  ته  ومـادَّ الصناعيُّ 
ني، وهـو نـوعٌ مـن  تَصِّ عليه مـن املُخْ
ثٌ فـي الصناعة،  دَ ستَحْ وجات مُ املَنْسُ
ل،  األَوَّ ر  ـدْ الصَّ فـي  معـروفٍ  وغـري 
 ة للحرير الطبيعيِّ الذ غايرٌ يف املادَّ ومُ

. ـزِّ ة القَ ودَ ودة املعروفة بدُ ه الدُّ جُ ْرِ ختُ
يباج والقفز،  ى اإلبريسم والدِّ ويُسمَّ
الشــارع  نـصـوص  دَت  رَ وَ والـذي 

جال،  ه عىل الرِّ بْسِ بتحريم لُ
ال  وجـات  املَنْسُ هـذه  أنَّ  وظاهـرٌ 
ف الشارع حريراً، وإن  رْ ى فـي عُ تُسمَّ
ث  دَ املُستَحْ ف  رْ العُ يف  حريراً  يت  مِّ سُ
باحلـريـر  فقـط  التَّشبيـه  سبيـل  علـى 
نـصـوص  تشملهـا  وال   ، الطـبـيـعيِّ
جال كسائر  ها للرِّ بْسُ التحريم، فيجوز لُ

تَّانيَّة. واهللا أعلم. نِيَّة والكَ طْ الثِّياب القُ
[فتاو رشعية، حسنني خملوف 
(ص١٠٠- ١٠١)]

  

أنَّ ) ١١٦٣ سـمـعـتُ  السـؤال: 
ريرَ  احلَ لَبِسَ  نْ  قال: (مَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
فهل  )؛  ةِ رَ اآلخِ يفِ  هُ  بَسْ لْ يَ  ْ ملَ يا،  نْ الدُّ يفِ 
الطبيعـيِّ  احلـريـر  بـني  قٌ  ـرْ فَ هنالك 
فـي  اآلن  ح  يُطْرَ ما  وهل  ؟  والصناعيِّ
بِه  تُشْ جاليَّـةٍ  رِ أقمشـةٍ  مـن  األسواق 
جال؟ رامٌ عىل الرِّ احلرير الصناعيَّ حَ

 ، اجلواب: النصُّ يف احلرير الطبيعيِّ
وكان   ، صناعيٌّ حريرٌ  هناك  كان  وإذا 



٢٩١

Ô·Íäÿ^Ë=é_gŸÿ^=Ω=ÒË_kÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

من  الطبيعيِّ  احلرير  تأثري  مثل  تأثريٌ  له 
أجلهـا  مـن  التي  خـاوة  والرَّ النُّعومـة 
فإنَّه  احلرير،  استعامل  من  كور  الذُّ نِعَ  مُ
م ملا فيه من النعومة والرخاوة،  رِّ إنَّام حُ
رسُّ والتأنُّث،  ه من التَّكَ بُه البِسُ سَ وملا يَكْ
الصناعيَّ  ى  يُسمَّ الذي  احلرير  كان  إذا 
يلتقي مع احلرير الطبيعيِّ يف هذا، فإنَّه 
ال ينبغي، وإن كان خيتلف عنه وال يتَّفق 
ه،  سِ لْمَ ه، ومَ نْظَرِ ه، ومَ رِ معه بكيفيَّته، وأَثَ
سببه  باختالف  م  احلُكْ خيتلف  فحينئذٍ 
لَّة حتريم احلرير معقولة،  تِه؛ ألنَّ عِ لَّ وعِ
إذ احلرير قامشٌ ناعمٌ ال تصلح نعومته 
ورطـوبتـه وليـونتـه إالَّ للنِّسـاء، وال 
من  جـال  للرِّ فـإنَّ  جـال،  للرِّ تصلـح 
مـا  فـات،  والصِّ والطِّبـاع  األخـالق 
من  مطلوبٌ  هو  مـا  عـن  بـه  خيتلفون 
يكون  أن  منه  مطلوبٌ  ل  جُ والرَّ املرأة، 
قويـا وشديـداً، ولـه مـن اخلشـونـة، 
التأنُّث  أسباب  عن  د  والبُعْ جولة  والرُّ
ه  لَقَ خَ كام  جيعله  ما  والنعومة  والتكرسُّ 
لـه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  كـان  ولـذا  ـالً؛  جُ رَ اهللا 

اللِّحية،  بإعفاءِ  رَ  أَمَ وقد  ثَّـة،  كَ حليةٌ 
ذ منها؛ وأُبِيحَ  وإرخائهـا، وعدم األَخْ
ل؛  جُ الرَّ علـى  م  رِّ وحُ للمرأة،  ب  هَ الذَّ
ب ال يصلح إالَّ للمرأة التي  هَ ألنَّ الذَّ
الئق  وهو  به،  والتحيلِّ  ل  التَّجمُّ تريد 
ومـا  ولطبيعتهـا  هلـا  ومنـاسبٌ  هلـا، 
نَ  (لَعَ احلـديث:  وفـي  إليـه،  حتتـاج 
الِ  جَ الرِّ نَ  مِ نيَ  بِّهِ املُتَشَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ
ـاءِ  النِّسَ نَ  مِ ـاتِ  بِّـهَ املُـتَـشَ وَ ـاءِ،  بِالنِّسَ
)، ويُرو عن عمر ريض اهللا  الِ جَ بِالرِّ
يَّ  زِ وَ  ، مَ التَّـنَعُّ وَ  ، مْ ـاكُ إِيَّ (وَ قوله:  عنه 
امُ  َّ محَ َا  إِهنَّ فَ  ، سِ مْ بِالشَّ مْ  يْكُ لَ عَ وَ  ، مِ الْعَجَ
ـوا،  ِقُ ل وْ لَ اخْ وَ نُـوا،  شِ وْ شَ اخْ وَ  ، بِ ـرَ الْعَ

ا). وً زْ وا نَ انْزُ ، وَ اضَ رَ َغْ ـوا األْ مُ ارْ وَ
د  جال، تُعوِّ صال الرِّ لُّه من خِ هذا كُ
ة،  والقـوَّ واجلَلَـد،   ، ـَربْ الصّ جـالَ  الرِّ
ويبقى  تـه،  بقوَّ يبقى  جـل  الرَّ ن  ـوْ وكَ
ل  مُّ ودِه، وحتَ أيضاً بصالبته، وصالبة عُ

املشاقِّ واملتاعب.
وإذا كان احلرير املسؤول عنه يقوم 
تأثريه،  ويؤثِّـر  الطبيعي،  احلريـر  مقام 
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عىل  ممنوعـاً  يكون  أن  مـن  مانـع  فال 
كثرياً  عنه  خيتلف  كان  وإن  جال،  الرِّ
وال يؤدِّي دوره، فاحلكم موقوفٌ عىل 
ي  والنَّهْ النصِّ  ن  وْ بكَ  ، الطبيعيِّ احلرير 
، ما لـم  مقصوراً علـى احلرير الطبيعيِّ
يكن احلرير الصناعيُّ عىل قول السائل 
ويؤدِّي   ، الطبيعيِّ احلرير  مقـام  يقـوم 
كتأثري  البسه  فـي  ويؤثِّر  متاماً،  دوره 
ـص النبيُّ  ، وهلـذا رخَّ احلرير الطبيعيِّ
ا  ألهنَّ اخلُيَالء؛  يَة  شْ مِ يف  ب  احلَرْ يف  ملسو هيلع هللا ىلص 
هِب  ي مـن معنـويَّات املُقاتِل، وتُرْ وِّ قَ تُ
دُجانة  أبا   رأ عندمـا  وقـال   ، دوَّ العَ
يَتِه بني  شْ تالٌ يف مِ ريض اهللا عنه وهو خمُ
ا اهللاُ إِالَّ يفِ  هَ بْغِضُ يَةٌ يُ شْ َا مِ : (إِهنَّ نيْ فَّ الصَّ

.( عِ ضِ ا املَوْ ذَ هَ
لِّ  ة لكُ املهمُّ أنَّ الرشيعة هيَّأت األُمَّ
إىل  تدفع  والتي  ة،  والقوَّ اخلري  أسباب 
جهده  أقىص  لِه  بَذْ وإلـى  ل،  جُ الرَّ ة  قوَّ
فـي أن يكون حريصاً علـى الكسب، 
وقوياً ونشيطاً وهو ما يظهر يل يف هذه 

املسألة. واهللا أعلم.

[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(١٠٩/١٢)

* وانظر: فتو رقم (١١١٧)
  

يَباِج اْفِتَراُش الدِّ

١١٦٤ ( السؤال: أفيدكم بأينِّ أر
يباج، ونُريدُ  شون الدِّ رِ فْ بعض الناس يَ
أم  جيوزُ  هذا  هل  يباج؛  بالدِّ رِش  نَفْ أن 

ال؟
ه حريرٌ  يباج الذي أكثرُ اجلواب: الدِّ
أقلَّ  احلرير  كان  وإذا  ه،  شُ فَرْ جيوز  ال 
فإنَّه  معه،  جَ  نُسِ ا  ممـَّ فيه  املوجود  من 
ىلَ أالَّ يفعل؛ ألنَّ هذا  ، ولكنَّ األَوْ جائزٌ
بُّه  حيُ ال  الذي  اف  اإلرسْ من  يكون  قد 
يكون  أن  بني  ق  فَرْ وال   ، وجلَّ عزَّ  اهللا 
أم  رجـالً  م  املُحرَّ يباج  بالدِّ ِش  املُفرتَ
يباج  امرأة؛ ألنَّ القول الصحيح أنَّ الدِّ
نَّ  تِهِ بِسَ أَلْ يف  للنِّساء  باح  يُ إنَّام  احلرير  أو 
ق بني  ش فإنَّه ال فَرْ رُ ا يف الفُ فقط، وأمَّ
افرتاش  من  نْعِها  مَ فـي  ل  جُ والرَّ املرأة 
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احلرير.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(١٩٣/١١-١٩٤)

  

ُلْبُس َساَعٍة ُصِنَعْت َبْعُض َأْجَزاِئَها 
َهِب ِمَن الذَّ

سـاعـةٌ ) ١١٦٥ عـنـدي  السـؤال: 
التـي  املـاكينـة  أنَّ  كالَتُهـا  وَ تْني  َ ربَ أَخْ
. بيَّـةٍ هَ ذَ قطعةٍ  علـى  تشتمل  لها  بداخِ

هـذه  لُبْس  لـي  جيوزُ  هل  والسؤال: 
 . الساعة؟ وجزاكم اهللا خرياً

القطعـة  هـذه  كانت  إذا  اجلواب: 
لُها عن  ، ويمكن فَصْ بيَّـة موجودةٌ هَ الذَّ
جيـوز  ال  فإنَّـه  استبداهلـا،  أو  الساعـة 
ـا  ل أو االستبدال. أمَّ ها قبل الفَصْ بْسُ لُ
فإنَّه  استبداهلا  أو  لُها  فَصْ يمكن  مل  إذا 

ها، واهللا تعاىل أعلم. بْسُ جيوزُ لُ
يف  اإلرساف  بعدم  اللَّجنة  وتويص 
مثل هذه األمور، وبتوجيه األموال إىل 

ما فيه حاجة ونَفْع اإلنسان.

[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣٨٣/٢٧)

  

َجاِل َهِب اَألْبَيِض للرِّ اْسِتْعَماُل الذَّ

يـولـيـو ) ١١٦٦ مـن  ل  األَوَّ فـي 
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٢م 
يف  للمباحثة   (٥٢) اجللسة  املاليزي 
ـب  هَ الذَّ ـل  جُ الرَّ استـعمـال  ـم  ـكْ حُ
األبيض. أصدر املجلس فتواه بتحريم 
ل. جُ ب األبيض عىل الرَّ هَ استعامل الذَّ

[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالمية املاليزية (ص١١٤)]

   

َهِب َواَحلِريِر َوَما ِفي َمْعناُهَما  ُلْبُس الذَّ
َجاِل َوالنَِّساِء ِللرِّ

جال ) ١١٦٧ السؤال: هل جيوزُ للرِّ
ب  هَ والذَّ احلرير  لُبْسُ ...  والنِّساء ... 
ة والنُّحاس واحلديـد، وغـريه؛  ضَّ والفِ
ل  السِ والسَّ اعـات  والسَّ كالنَّظَّـارات 
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ر واخلواتِم وغريها، أو ال؟ اوِ واألَسَ
ا التزيُّن بلُبْس احلرير  اجلواب:... أمَّ
ة  ضَّ والفِ ب  هَ بالذَّ املصنوعة  واألشياء 
والنُّحاس واحلديد وغريه، إىل آخر ما 

جاء يف السؤال؛ فنقول:
َق  تَربْ كاالسْ ه  أشبَهَ وما  احلرير  ا  أمَّ
ع  ْ الرشَّ فيـه  ـص  رخَّ فقد  يباج؛  والدِّ
جال؛ جاء يف البخاريِّ  للنِّساء دون الرِّ
جال]  (باب لُبْس احلرير [وافرتاشه للرِّ
 : يُّ يْنـِ العَ قـال  منه)،  جيوز  ما  ر  وقَدْ
وعـن  النِّساء،  جُ  ـرِ خيُ يْـدٌ  قَ جال)  (للرِّ
رَ  مَ عُ كِتَابُ  ا  انَ (أَتَ  : يِّ دِ النَّهْ ثامن  عُ أيب 
انَ  بِيجَ رَ بِأَذْ دٍ  قَ رْ فَ بْنِ  تْبَةَ  عُ عَ  مَ نُ  نَحْ وَ
يـرِ  رِ احلَ ـنِ  عَ ى  نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ 
لِيَانِ  ِ تَ تَنيْ يْهِ اللَّ بَعَ ارَ بِإِصْ أَشَ ا. وَ ذَ كَ إِالَّ هَ
ي  نـِ عْ يَ هُ  نـَّ أَ ـنَا  لِمْ عَ فِيامَ  ـالَ  قَ  ، َـامَ هبْ اإلِ
: هذا احلديث  يُّ يْنـِ )، قـال العَ مَ ـالَ األَعْ
عىل  رامٌ  حَ احلرير  بأنَّ  للجمهور  ةٌ  جَّ حُ
: اإلمجاعُ انعقد  جال. وقال النَّوويُّ الرِّ
رِ ابن  ى القايض أبو بَكْ كَ عىل ذلك. وحَ

يبِّ يف املسألة عرشة أقوال. رَ العَ
وسـبـب كـثـرة األقــوال كــثـرة 
هـا  تـِ لَ ـمْ جُ إلـى  والنَّاظـرُ  وايـات.  الرِّ
القول  عنـده  ـحُ  يرتجَّ بينها  والتَّوفيـق 
ة؛ فعـن عبد اهللا بن عمر قـال:  باحلُرمَ
ةً  لَّ لٍ حُ جُ ىلَ رَ طَّابِ عَ رُ بْنُ اخلَ مَ أَ عُ (رَ
ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ا  َ هبِ أَتَى  فَ  ، قٍ َ تَربْ اسْ نِ  مِ
ا  دِ النَّاسِ إِذَ فْ ا لِوَ هَ الْبَسْ هِ، فَ ذِ ِ هَ رتَ اهللاِ؛ اشْ
يرَ  رِ احلَ بَسُ  لْ يَ امَ  إِنَّ  : الَ قَ فَ  . يْكَ لَ عَ وا  مُ دِ قَ
لِكَ  لِذَ ىضَ  فَمَ  : الَ قَ  ، لَهُ الَقَ  خَ الَ  نْ  مَ
ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بَعَثَ  سُ مَّ إِنَّ رَ ، ثُ ىضَ ـا مَ مَ
ولَ اهللاِ؛  سُ ا رَ : يَ الَ قَ ا فَ َ اهُ هبِ أَتَ ، فَ ةٍ لَّ إِلَيْهِ بِحُ
ا  ذَ ثْلِ هَ لْتَ يفِ مِ دْ قُ قَ هِ، وَ َذِ َّ هبِ ثْتَ إِيلَ عَ بَ
ا  َ هبِ إِلَيْكَ  ثْتُ  عَ بَ ـامَ  إِنَّ  : الَ قَ فَ ؟  لْتَ قُ ا  مَ
)، وكان عبد اهللا بن  ـاالً ـا مَ َ يبَ هبِ لِتُصِ
أجل  من  الثَّوب  يف  لَم  العَ يكره  عمر 

هذا احلديث. 
(أَتَى  قـال:  عمر  بن  اهللا  عبد  وعن 
ةٌ  وفَ فُ كْ بَّةٌ مَ يْهِ جُ لَ ٌّ عَ ايبِ رَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَعَ سُ رَ
امَ  قَ فَ  ، يبَاجٍ بِدِ ةٌ  رَ رَّ زَ مُ  : الَ قَ أَوْ   ، يرٍ رِ بِحَ
ــذَ  أَخَ باً، وَ غْضَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مُ سُ إِلَيْـهِ رَ
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: الَ  ـالَ مَّ قَ ، ثُ ا بِهِ َ هبَ ذَ بَّتِهِ فَجَ عِ جُ امِ جَ بِمَ
 .( لْ قِ عْ نْ الَ يَ يْكَ ثِيَابَ مَ لَ  عَ أَرَ

نْتُ  نَّائِيِّ قال: (كُ وعن أيب شيخٍ اهلـُ
نْدَ  عِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ  ٍ ألَ مَ ي  فـِ
ـلْ  هَ اهللاَ؛  ـمُ  كُ دُ شُ أَنـْ  : ـالَ قَ فَ ـةَ  يَ اوِ عَ مُ
ـنْ  عَ ى  نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ أنَّ  ونَ  لَمُ عْ تَ
 : الَ قَ  . مْ عَ نَ مَّ  هُ اللَّ الُوا:  قَ ؟  يرِ رِ احلَ لُبْسِ 

 .( دُ هَ ا أَشْ أَنَ وَ
أنَّ  ريِّ  دْ اخلـُ سـعـيـدٍ  أبـي  وعـن 
يرَ  رِ احلَ لَبِسَ  نْ  قال: (مَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
لَ  لَوْ دَخَ ةِ، وَ رَ هُ يفِ اآلخِ بَسْ لْ ْ يَ يَا ملَ نْ يفِ الدُّ
 ،( هُ بَسُ لْ يَ الَ  وَ نَّةِ  اجلَ ـلُ  أَهْ هُ  بَسُ لْ يَ ةَ  نـَّ اجلَ
وغري هذا كثري من األحاديث املتواترة 

يف النَّهي عن لُبْس احلرير. 
دون  جـال  بالرِّ النَّهـي  صـوا  صَّ وخَ
ر وردت يف ذلك  النِّساء ألحاديث أُخَ
عن  يَ  وِ رُ ما  ومنهـا  مناه؛  قدَّ مـا  غـري 
ذَ  أَخَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  طالبٍ (أَنَّ  أيب  بن  عيلِّ 
هُ يفِ  لَ عَ باً فَجَ هَ ذَ ذَ أَخَ ، وَ ينِهِ مِ يراً يفِ يَ رِ حَ
لَـى  عَ امٌ  رَ حَ نِ  يْ ذَ هَ إِنَّ   : الَ قَ مَّ  ثُ هِ،  ارِ يَسَ
تِي). وعن ابن عمر وزيد بن  ورِ أُمَّ كُ ذُ

قَم مثله.  أَرْ
أَيْتُ  (رَ قال:  مالك  بن  أنس  وعن 
دٌ  رْ بُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ بِنْتِ  نَبَ  يْ زَ لَـى  عَ
 : اءُ ريَ سِ ومعنى   ،( يـرٍ رِ حَ ـنْ  مِ اءُ  َ ريَ سِ

 . زِّ لَّعٌ بالقَ ضَ مُ
لُبْس  إباحة  من  رناه  قرَّ الذي  وهذا 
جال  الرِّ عىل  حتريمه  أو  للنِّساء  احلرير 
ف،  يوسُ وأبـي  حنيفة،  أبـي  قول  هو 
وحكى  تعالـى.  اهللا  رحـمهم  د  وحممَّ
النَّوويُّ اإلمجاع عليه؛ فيجب التَّعويل 

عليه يف مثل هذا املقام.
ة؛  ضَّ ب والفِ هَ ا استعامل آنية الذَّ وأمَّ
حيح عن الرباء بن  فنقول: جاء يف الصَّ
 : بْـعٍ نْ سَ ا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ َانَ عازبٍ قال: (هنَ
ةِ  قَ لَ : حَ الَ بِ -أَوْ قَ هَ مِ الذَّ اتَ نْ خَ َى عَ هنَ
 ، قِ َ تَربْ االسْ وَ  ، يرِ رِ احلَ نِ  عَ وَ  ،- بِ هَ الذَّ
 ، ِّ القَيسِّ اءِ، وَ رَ مْ ةِ احلَ ، واملِيثَـرَ يبَـاجِ الدِّ وَ
ةِ  يَادَ بِعِ  : بْعٍ بِسَ ـا  نَ رَ أَمَ وَ  ، ـةِ ضَّ الفِ آنِيَـةِ  وَ
يتِ  مِ تَشْ وَ  ، ائِزِ نـَ اجلَ ـبَاعِ  اتِّ وَ  ، يـضِ املَرِ
اعِي،  ةِ الدَّ ابَ إِجَ ، وَ مِ الَ دِّ السَّ رَ ، وَ اطِسِ العَ

.( ِ املَظْلُومِ نَرصْ ، وَ مِ ارِ املقْسِ رَ إِبْ وَ
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وعن أبـي هريرة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه 
 : )، [وقال عمروٌ بِ هَ مِ الذَّ اتَ نْ خَ َى عَ (هنَ
 َ النَّرضْ عَ  مِ سَ قتادة:]  عن  عبَة  شُ أخربنا 

عَ بشرياً مثله.  مِ سَ
هنانا  التي  بعةُ  السَّ ا  وأمَّ  : يْنِيُّ العَ قال 
فيه  ي  والنَّهْ ة،  ضَّ الفِ آنية  ا  هلُ فأوَّ عنها؛ 
ـب،  هَ الذَّ آنيـةُ  وكـذلك  حتريـم،  ْي  هنَ
، قال أصحابنـا: ال جيـوز  دُّ بل هي أَشَ
جال  للرِّ ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ آنية  استعامل 
والنِّساء؛ ملا فـي حديث حذيفـة عنـد 
بِ  هَ الذَّ آنِيَةِ  يفِ  بُوا  َ تَرشْ الَ  (وَ اجلامعة: 
ا)  افِهَ حَ صِ ي  فـِ لُوا  أْكُ تَ الَ  وَ  ، ةِ ضَّ الفِ وَ
ة،  رَ مَ املَجْ هذا  وعىل  وقالوا:  احلديث، 
لَة،  حَ ن، واملِيل، واملِكْ هَ ة، واملِدْ قَ واملِلْعَ
آة، ونحو ذلك؛ فيستوي يف ذلك  واملِرْ
موم النَّهي، وعليه  جال والنِّساء؛ لعُ الرِّ

اإلمجاع. 
ض،  ب يف اإلناء املُفَضَّ ْ وجيوز الرشُّ
ض إذا  يـر املُفَضَّ واجللوس علـى الرسَّ
يتَّقي  أي  ة؛  ضَّ الفِ ع  ضِ وْ مَ تَّقي  يَ كان 
باليَد.  ه  ذَ أَخْ يتَّقي  وقيل:  ذلك،  ه  فَمُ

دٍ  حممَّ وقول  ه.  يُكرَ ف:  يوسُ أبو  وقال 
 . بٌ مُضطرِ

ب  هَ ل باألواين من الذَّ وجيوز التَّجمُّ
التَّفاخـر  يـريـد  أالَّ  بشـرط  ـة  ضَّ والفِ
والتَّكاثر؛ ألنَّ فيه إظهار نعم اهللا تعاىل.
ب؛ فإنَّه حـرامٌ  هَ الثَّانـي: خاتَم الذَّ

جال، واحلديث يدلُّ عليه.  عىل الرِّ
ـتُّـم  التَّخَ أبـاح  مـن  اس  النـَّ ومـن 
هب؛ ملا يف (رشح اآلثار) بإسناده  بالذَّ
ىلَ  عَ أَيْتُ  (رَ قال:  مالكٍ  بن  د  حممَّ إىل 
 : الَ قَ ، فَ يلَ لَهُ قِ ، فَ بٍ هَ نْ ذَ اً مِ امتَ اءِ خَ َ الربَ
 : الَ قَ فَ  ، نِيهِ أَلْبَسَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ولُ  سُ رَ مَ  سَ قَ
 .( ولُهُ سُ رَ لَّ وَ جَ زَّ وَ اكَ اهللاُ عَ سَ ا كَ الْبَسْ مَ
م،  رَّ حَ جيح للمُ واجلواب عنه: أنَّ الرتَّ

ي. يَ من ذلك كان قبل النَّهْ وِ وما رُ
ملا  جيوز؛  فإنَّه  ة  ضَّ بالفِ التَّختُّم  ا  وأمَّ
ذَ  َ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص اختَّ سُ يَ عن أنسٍ (أَنَّ رَ وِ رُ
نَقَشَ  ، وَ ٌّ بَيشِ ةٍ لَهُ فَصٌّ حَ نْ فِضَّ اً مِ امتَ خَ
ولُ اهللاِ). رواه اجلامعة. سُ دٌ رَ َمَّ : حمُ يهِ لَ عَ
فام  مثقـالٍ  ر  قَـدْ يكون  أن  ة  نـَّ والسُّ
إليه؛  حيتـاج  ملن  ةٌ  نـَّ سُ تُّم  والتَّخَ دونه. 
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معنامها،  يف  ومن  والقايض  لطان  كالسُّ
ه أفضل. اهـ. كُ ومن ال حاجة له إليه فرتْ
حتت  النسائـي)  فـي (سنن  وجـاء 
جال):  ب عىل الرِّ هَ عنوان: (حتريمُ الذَّ
طالبٍ  أيب  بن  عيلَّ  عَ  مِ سَ أنَّه  يرٍ  رَ زُ عن 
هُ  لَ عَ يراً فَجَ رِ ذَ حَ يقول: (إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَخَ
 ، لِهِ امَ هُ يفِ شِ لَ عَ باً فَجَ هَ ذَ ذَ أَخَ ، وَ ينِهِ مِ يفِ يَ
ورِ  كُ ذُ لَـى  عَ امٌ  رَ حَ نِ  يْ ذَ هَ إِنَّ   : الَ قَ مَّ  ثُ
)، وعن أيب موسى أنَّ رسول اهللا  تِيٍ أُمَّ
نَاثِ  ِ يرُ إلِ رِ احلَ بُ وَ هَ لَّ الذَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (أُحِ
ا)، وعن  هَ ـورِ كُ لَـى ذُ مَ عَ ـرِّ حُ ي، وَ تـِ أُمَّ
اهللاِ  ولَ  سُ رَ (أَنَّ  معاوية  عن  قِالبَة  أيب 
طَّعاً،  قَ مُ إِالَّ  بِ  هَ الذَّ لُبْسِ  نْ  عَ َى  هنَ ملسو هيلع هللا ىلص 
يْخٍ  شَ أيب  وعن   ،( املَيَاثِرِ كُوبِ  رُ نْ  عَ وَ
من  عٌ  ـمْ جَ ه  -وعندَ معاوية  سمع  أنَّه 
ونَ أَنَّ  لَمُ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص قال: (أَتَعْ أصحاب حممَّ
إِالَّ  بِ  هَ الذَّ لُبْسِ  نْ  عَ َى  هنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  بِيَّ  نَ
). ويف رشحه  مْ عَ مَّ نَ هُ الُوا: اللَّ قَطَّعاً؟ قَ مُ
(إِالَّ  قولـه:  للسيوطيِّ  بَـى)  الرُّ رُ  هْ (زَ
واملراد  طوعاً،  قْ مَ اً  رسَّ كَ مُ أي:   ( طَّعاً قَ مُ
نِّ واألَنْف، واهللا  ء اليسري مثل السِّ اليشَّ

أعلم.
ويف (رشح معاين اآلثار) أليب جعفر 
؛ قال أبو جعفر: قد اختَلَف  الطَّحاويِّ
فرييد  نُّه  سِ ك  يتحرَّ ل  جُ الرَّ يف  النَّاس 
حنيفة:  أبو  فقال  ب؛  هَ بالذَّ ها  دَّ يَشُ أن 
ة.  ضَّ ها بالفِ دَّ ليس له ذلك، وله أن يَشُ
 ُ بِرشْ منهم:  مالء؛  اإلِ أصحابُ  وقـال 
أبـي  عن  ف  يوسُ أبـي  عن  وليدٍ  ابن 
هـا  ـدَّ ـشُ ه ال بـأس أن يَ حـنيــفـة: أنـَّ
ـد بـن احلسـن:  ـب. وقـال حممَّ هَ بالذَّ
وقـد  ب،  هَ بالذَّ هـا  دَّ يَشُ أن  بـأس  ال 
أن  ـة  فَجَ ـرْ لعَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أبــاح 
عـن  يَ  وِ رُ ؛  بٍ هَ ذَ مـن  أَنْفـاً  ـذ  تَّخِ يَ
ه دِّ جَ عـن  فَـة  طَرَ بـن  الرحـمن  عبد 

هُ  أَنْـفُ يبَ  أُصِ هُ  نـَّ (أَ دٍ  عَ أَسْ بـن  ة  فَجَ رْ عَ
فاً  أَنْ ذَ  َ اختَّ فَ  ، لِيَّةِ اهِ اجلَ ي  فـِ بِ  الكِالَ مَ  وْ يَ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ هُ  رَ أَمَ فَ  ، تَنَ أَنْ فَ قٍ  رِ وَ نْ  مِ
فقد   .( لَ عَ فَ فَ  ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ فاً  أَنْ ذَ  تَّخِ يَ أَنْ 
دٍ  عَ ة بن أَسْ فَجَ رْ أباح رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لعَ
كانت  إذا  ـبٍ  هَ ذَ مـن  فاً  أَنْ ـذ  يتَّخِ أن 
كـذلك  ذلك  كان  فلامَّ  ة،  ضَّ الفِ ن  نْتـِ تُ
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ال   ، نِّ السِّ يف  كذلك  كان  األَنْف،  يف 
نْتِن،  ب إذا كان ال يُ هَ ها بالذَّ دِّ بأس بِشَ
بيحاً  مُ ة  ضَّ الفِ من  الذي  النَّتَن  فيكون 
ب، كام كان النَّتَن الذي  هَ الستعامل الذَّ
بيحاً الستعامل  يكون منها يف األَنْف مُ

. اهـ. ةٌ جَّ ب مكاهنا، فهذه حُ هَ الذَّ
ذكرناها  التي  األحاديث  من  لِمَ  فعُ
آنية  يف  األَكْل  عن  النَّهي  نت  وتضمَّ
جال  ة أنَّ النَّهي عامٌّ للرِّ ضَّ ب والفِ هَ الذَّ
باألَكْل  املراد  وأنَّ  بيان،  والصِّ والنِّساء 
مُّ ما هو يف معنامها ممَّا  عُ اب ما يَ والرشَّ
بآنية  املراد  وأنَّ  ن،  البَدَ ة  عَ نفَ بمَ يتعلَّق 
ِذ منها وكان  لُّ ما اختُّ ة كُ ضَّ ب والفِ هَ الذَّ
لة،  حَ واملِكْ رة،  كاملِبْخَ اآلنية؛  معنى  يف 

مناه. وغريمها ممَّا قدَّ
وقـد انعقـد اإلجـامع علـى ذلك، 
؛ حيث  وكانـيُّ ومل خيالف ذلك إالَّ الشَّ
جـال  للرِّ ة  ضَّ الفِ استعمـال  لِّ  بحِ قال 
عمالً  اإلطـالق؛  وجه  علـى  والنِّساء 
الم -كام رواه  الة والسَّ بقوله عليه الصَّ
بُوا  الْعَ فَ ةِ  ضَّ بِالفِ مْ  يْكُ لَ (عَ داود-:  أبو 

وكانـيِّ لـم  ا)، وفضالً عن كون الشَّ َ هبِ
قد  اإلمجاع  فإنَّ  االجتهاد؛  مرتبة  يبلغ 
بَل. قْ انعقدَ قبله، فقوله خارقٌ له، فال يُ

جـال  للرِّ ـة  عامَّ األحاديث  وهـذه 
ب وما  ْ ة باألَكْل والرشُّ والنِّساء، وخاصَّ
ة  والفضَّ هب  الذَّ آنيةِ  فـي  معنامها،  يف 

وما يف معناها.
فيها  جاء   أُخر أحاديث  وهناك 
ة  هب والفضَّ رصحياً حتريم استعامل الذَّ
بال  فقط،  كور  للذُّ العموم  وجه  علـى 
ـالً  أَكْ االستعامل  يكـون  أن  بني  قٍ  رْ فَ
هب  باً وما يف معنامها، يف آنية الذَّ ْ ورشُ
ة وما يف معناها، أو غري ذلك من  والفضَّ
هذا  من  ـةٌ  عامَّ فهي  االستعامل؛  طرق 
ة بالتَّحريم عىل الذكور  الوجه، وخاصَّ
فحصـل  فقط؛  للنِّساء  لِّ  وباحلِ فقـط، 
هذه  بني  الوجوه  بعض  من  التَّعارض 
األحـاديث؛  تـلك  وبـني  األحـاديث 
من  كُال  أنَّ  فوجدنا  ذلك  فـي  نا  فنَظَرْ
جـال  للرِّ بالنظر  واخلصوص  العموم 
تَّفقـان فـي احلُكـم؛ وهـو التَّحريم،  مُ
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استُثني  مـا  إالَّ  التَّحريم  بعموم  فقلنـا 
عند  ب  هَ الذَّ خاتَم  وهو  ب؛  هَ الذَّ من 
األحاديث  علـى  بناء  لِّه  بحِ يقول  من 
ف  واألَنـْ نِّ  السِّ اذ  واختِّ هبا،  عمل  التي 
د  حممَّ عند  به  نِّ  السِّ دُّ  وشَ ب،  هَ الذَّ من 
ا بالنَّظر  ذ هبا. وأمَّ باألحاديث التي أَخَ
اخلصـوص  أنَّ  فوجدنـا  النسـاء  إلـى 
ضٌ  لٍّ من تلك األحاديث معارِ فـي كُ
لِّ  باحلِ احلُكمِ  اختالف  مع  هبا  موم  للعُ
األحـاديث  بـني  فتوفيـقـاً  ـة؛  واحلُرمَ
رجعنا إىل القاعدة الواجب العمل هبا 
(اخلـاصَّ  أَنَّ  وهـي:  التعارض؛  عند 
التاريخ)  جهل  عند  العامِّ  علـى  مُ  قدَّ يُ
بني  اتِّفاقاً  صاً  خمصِّ ويعترب  هنا-،  -كام 

احلنفيَّة والشافعيَّة.
ة األَكْل  رمَ وبناءً عىل ذلك قالوا بحُ
آنية  فـي  معنامها،  فـي  وما  ب  ْ والرشُّ
ة وما فـي معناها، عىل  ضَّ ب والفِ هْ الذَّ
إباحتـه  صـوا  وخصَّ جال،  والرِّ النِّساء 
لَّـى؛  ة باملُحَ هب والفضَّ للنِّساء من الذَّ
موا  حتَّى ال تتعارض األحاديث، وعمَّ

جال وجعلوه شامالً  النهي بالنِّسبة للرِّ
الً وغريه، إالَّ ما استُثني من  ملا كان أَكْ
عند  به  التَّختُّم  من  ب  هَ الذَّ استعامل 
القائل  دٍ  حممَّ عند  وإالَّ   ، لِّ باحلِ القائل 
ب  هَ نِّ واألَنْف من الذَّ اذ السِّ بجواز اختِّ
مـن  استُثني  ما  وإالَّ  بـه،  نِّ  السِّ ـدِّ  وشَ
يَـة  لْ وحِ اخلاتَـم  مـن  ـَة  ضَّ الفِ استعامل 

 . بِ يْف وسائر آالت احلَرْ السَّ
استعاملٍ  لَّ  كُ أنَّ  هذا:  من  فتلخَّص 
ـَة يرجـع إلـى منفعة  ضّ ـب والفِ هَ للذَّ
كور واإلناث،  رامٌ عىل الذُّ ن؛ فهو حَ البَدَ
فهو  منهام؛  ونحوه  لِيا  حُ كان  ما  لَّ  وكُ

كور. حاللٌ لإلناث دون الذُّ
كور  ة استعامل الذُّ رمَ علَم حُ ومن هنا يُ
واليَـد،  اجلَـيْب  ساعـة  اإلنـاث  دون 
ة(١)،  تِينـَ لَتهـا، والكَ لْسِ هتـا، وسِ رَ وِ وأَسْ
صا واخلَتْم، ونحو  والنَّظَّارات، ويدَ العَ
لَّ  ة؛ ألنَّ كُ ضَّ ب أو الفِ هَ ذلك، من الذَّ
فـي  وليس  التَّحلِّـي،  قبيل  مـن  ذلك 

(١) الكتينـة: مصطلـح يُطلق باللغـة الدارجة عىل 
اهليكل اخلارجي لساعة اليد واجليب.
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فهي  البَدن؛  إىل  تعود  منفعةٌ  استعامله 
من احلُلِـيِّ ال من األوانـي.

ب  هَ ِّ الذَّ ريسِ ه اجلُلوس عىل كُ ويُكرَ
ذلك  فـي  واملرأة  جـل  والرَّ ة،  ضَّ والفِ
ذة  َّخَ آة املُت ه النَّظَر يف املِرْ سواء، كام يُكرَ
لَم  بالقَ والكتابة  ة،  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ من 
ـة، أو مـن  ضَّ ب والفِ هَ ذ مـن الذَّ املُتَّخَ
ـر  كَ الذَّ فيـه  ويستـوي  كـذلك،  واةٍ  دَ

واألُنثَى.
ة  ضَّ ب والفِ هَ اذ يشءٍ من الذَّ ا اختِّ وأمَّ
فال  استعامل،  بدون  ل  للتَّجمُّ واقتناؤه 
منا عن (عمدة القارئ)  بأس به؛ ملا قدَّ
ة  ضَّ ب والفِ هَ ل بأواين الذَّ أنَّه جيوز التَّجمُّ
والتكاثـر؛  التَّفاخـر  يريـد  أالَّ  بـرشط 
وذلك  تعاىل؛  اهللا  نعم  إظهار  فيه  ألنَّ 
أَنْ  ِبُّ  حيُ اهللاَ  (إِنَّ  الصحيح:  للحديث 

.( هِ بْدِ ىلَ عَ تِهِ عَ مَ رَ نِعْ ـَ  أَث يَرَ
ة األربعة وأكثر  واحلاصل: أنَّ األئمَّ
ب  هَ ة استعامل الذَّ مَ رْ لامء قائلون بحُ العُ
كان  وجهٍ  أيِّ  علـى  جال  للرِّ ة  ضَّ والفِ
مـن  استعاملـه  كان  ما  إالَّ  استعاملـه، 

نِّ واألَنْف، فقد خالف  ب يف السِّ هَ الذَّ
من  احلسن  بن  د  حممَّ اإلمام  حتريمه  يف 
قوله  ح  رجَّ وقد  حنيفة،  أيب  أصحاب 
واستدلَّ   ، الطَّحاويُّ جعفر  أبو  اإلمام 

م. بام تقدَّ
بـأس  فال  واحلديـد  النُّحـاس  ـا  أمَّ
ت به  رَ باستعامهلام يف منافع النَّاس بام جَ
روهٌ أو  كْ العادة، إالَّ اخلاتم منهام؛ فإنَّه مَ
يف  لامء  العُ أقوال  اختالف  عىل  ؛  رامٌ حَ

ذلك. 
ه: «وفـي  جاء فـي (اهلداية) ما نصُّ
إالَّ  يتختَّـم  وال  الصغـري):  (اجلامـع 
التَّختُّم  أنَّ  علـى  نصٌّ  وهذا  ة.  ضَّ بالفِ
ـر والنُّحاس  فْ ـر واحلديـد والصُّ باحلَجَ
أَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رَ ، وَ ـرامٌ ر حَ األصفَ
ي  ا لـِ رٍ فقال: (مَ فْ لٍ خاتَم صُ جُ علـى رَ
)، ورأ عىل  نَامِ ةَ األَصْ ائِحَ نْكَ رَ دُ مِ أَجِ
  أَرَ يلِ  ا  (مَ فقال:  حديدٍ  خاتَم  آخرَ 

.( لِ النَّارِ يَةَ أَهْ لْ يْكَ حِ لَ عَ
ر  ومن الناس من أطلق عبارة احلَجَ
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ليس  ألنَّه  ب»(١)؛  «يَشْ له  يقال  الذي 
ـر،  احلَجَ ـلُ  ثِقَ لـه  ليـس  إذ  ؛  ـرٍ جَ بحَ
يـدلُّ  الكتاب  فـي  اجلواب  وإطالق 
العناية)  (رشح  فـي  قال  حتريمه،  عىل 
من  النَّاس  «ومن  (اهلداية):  قول  عىل 
ة  األئمَّ شمسُ  منهم  ه:  نصُّ ما  أطلق» 
خيسُّ رمحه اهللا، فقال: األصحُّ أنَّه  الرسَّ
، ختتَّم  قيق؛ فإنَّه مباركٌ ال بأس به كالعَ
إذ  ؛  رٍ جَ بحَ ليس  وألنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيُّ  به 
جواب  وإطالق  ر،  احلَجَ ثقل  له  ليس 
الكتاب -يعنـي (اجلامـع الصغـري)- 
من  ـذ  تَّخَ يُ وألنَّه  حتريمه،  علـى  يدلُّ 
هـو  الذي  ـر  فْ الصُّ فأشبـه  األصنـام؛ 

منصوص عليه». اهـ.
ة  ضَّ بالفِ التختُّم  أنَّ  علَم  يُ م  تقدَّ وممَّا 
ب  هَ وبالذَّ باحلديث،  جـال  للرِّ حاللٌ 
باحلديث،  ـرامٌ  حَ ـر  فْ والصُّ واحلديـد 
شمسُ  اختاره  ما  عىل  حاللٌ  ر  وباحلَجَ
قايض  حـه  وصحَّ  ، خيسُّ الرسَّ ـة  األئمَّ
إىل  يميل  الكريمة؛  األحجار  من  نوع   : بُ اليَشْ  (١)
عل يف محالة السيف.  تَّخذ منه خاتم، وجيُ فرة؛ يُ الصُّ

انظر: املغرب يف ترتيب املعرب (٣٩٧/٢).

مثل  يف  عنه  لُ  يُعدَ ال  الذي  وهو  خان، 
هذا املقام. واهللا أعلم. 

[فتاو الشيخ بخيت املطيعي 
 [(٥٣٩/٢، ٥٤٤-٥٥٠)

  

َهِب َحْشُو اَألْسَناِن ِبالذَّ

وُ ) ١١٦٨ شْ السؤال:... هل جيوزُ حَ
ة بأيِّ يشءٍ أو تركيب  سَ وَّ ان املُسَ نـَ األَسْ
ب  هَ نٍ من املعادن؛ كالذَّ دِ عْ طاءٍ هلا بمَ غِ

ة والبالتني؟ ضَّ والفِ
ب  هَ الذَّ استعمـال  ا  ...أمَّ اجلواب: 
و  شْ ة والبالتني ونحو ذلك يف حَ ضَّ والفِ
األسنان واألرضاس أو غطائها فجائز 
بْنَ  ةَ  فَجَ رْ عَ (أَنَّ  ثبت  فقد  للرضورة، 
 ، بِ مَ الكِالَ وْ هُ يَ يبَ أَنْفُ َّ أُصِ دٍ الكِنَاينِ عْ سَ
هُ  ـرَ أَمَ فَ  ، أَنْتَنَ فَ ةٍ  فِضَّ نْ  مِ ـاً  فَ أَنـْ ذَ  َ اختَّ فَ
نْ  مِ أَنْفـاً  ـذَ  ـتَّخِ يَ أَنْ  بـِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـولُ  سُ رَ
ة قـد شدَّ  ). وأنَّ كثرياً من األئمَّ بٍ هَ ذَ
ة،  ب؛ مثل موسى بن طَلْحَ هَ أسنانه بالذَّ
وأبـي رافع، وثابت البُناين، وإسامعيل 
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ابن زيد بن ثابت، واملغرية بن عبد اهللا، 
هريُّ  ، والزُّ يُّ ص فيه احلسن البَرصْ ورخَّ
ـةُ احلـنـفـيَّـة. وفـي  ، وأئمَّ ـيُّ أعِ والنَّخَ
أذنه  أو  أنفه  عَ  دِ جُ «إذا  (التتارخانية): 
ـنا  سِ ـذ  يتَّخِ أن  فأراد  ه  نـُّ سِ سقـط  أو 
من  ذلك  ـذ  يتَّخِ اإلمام  فعند   ،أُخر
ب  هَ الذَّ من  دٍ  حممَّ وعند  فقط،  ة  ضَّ الفِ

» اهـ.  أيضاً
ما  ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ من  أُبيـح  فقـد 
مة  الَّ دعت الرضورة إليه، بل رو العَ
ة عن أصحاب اإلمام أحـمد  ابن قُدامَ
ب  هَ الذَّ ويقاس  ب،  هَ الذَّ يسري  إباحة 
ـة  ضَّ بـاح مـن الفِ ة، وأنَّه يُ ضَّ علـى الفِ
يْـف،  السَّ يَـة  لْ وحِ اخلـاتَـم،  ـل:  جُ للرَّ
واحلامئل(١)،  ة،  اخلُوذَ ومثلها  ة،  واملِنْطَقَ

وما أشبهها، للحاجة. 
النَّبِيِّ  حَ  دَ قَ (أَنَّ   :( (البخاريِّ وفـي 
عْـبِ  الشِّ ـانَ  كَ مَ ـذَ  اتَّـخَ فَ  َ رسَ انْكَ ملسو هيلع هللا ىلص 
أبـاحَ  وأنَّه   ،( ـَةٍ فِضّ ـنْ  مِ ـةً  لَ لْسِ سِ نْهُ  مِ

يْف.انظر:  ةُ السَّ القَ ل، وهي عِ مَ (١) احلامئل:مجع حمِْ
خمتار الصحاح (ص١٦٧).

إليـه  دَعَت  مـا  ـل  جُ للرَّ ب  هَ الذَّ مـن 
قُطِعَ  من  حقِّ  فـي  كاألَنْف  الرضورة؛ 
ـى  شَ خيُ التي  األسنـان  بْـط  ورَ  ، ـهُ أنفُ
ص اإلمام أحـمد فـي  خَّ قوطها، ورَ سُ

يف. ا هـ بترصف.  لْية السَّ حِ
) ما  وفـي (فتح القدير) و(الزيلعيِّ
قليل  استعمـال  فـي  الرتخيص  فيـدُ  يُ
لغريه؛  تابعاً  كان  إذا  ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ
ض،  ب فـي اإلناء املُفَضَّ ْ فأجازوا الرشُّ
ـض،  املُفَضَّ ج  ْ الرسَّ علـى  كـوب  والرُّ
ـض،  املُفَضَّ يسِّ  رْ الكُ علـى  واجللوس 
ـي  تَّقِ يَ كـان  إذا  ض،  ـضَّ املُفَ يـر  والرسَّ
ه  ـرِ ة فـي االستعامل، وكَ ضَّ ع الفِ ضِ وْ مَ

ذلك أبو يوسف. 
بَّب  املُضَ اإلناءُ  اخلالف:  هذا  وعىل 
بَّبُ  ُّ املُضَ يسِ رْ ـة، والكُ ضَّ ب والفَ هَ بالذَّ
فـي  ذلـك  ـلَ  عَ جَ إذا  وكذلك  هبمـا، 
أو  املرآة،  ةُ  فَ لَ وضِ ذ،  حَ واملِشْ يْف،  السَّ
ضاً، أو  فَضَّ باً أو مُ هَّ ذَ جعل املصحف مُ
اهـ   . ةٍ فِضَّ أو  بٍ  هَ بذَ الثوب  عىل  تِبَ  كُ

. ملخصاً
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مـن  ـلْك  والسِّ والغِطـاء  ـو  فاحلَشْ
أخذنا  سواءٌ   ، جائزٌ ة  ضَّ الفِ أو  ب  هَ الذَّ
إجازة  من  أحـمد  اإلمام  عن  يَ  وِ رُ بام 
اليسري منهام، أو علـى مذهب اإلمـام 
بجهـة  أخذنـا  أو  احلنفيَّـة،  مـن  د  حممَّ

الرضورة املبيحة الستعامهلام. 
غري  املعادن  من  ونحوه  والبالتني 
يمنع  ما  فيها  دْ  رِ يَ مل  ة  ضَّ والفِ ب  هَ الذَّ
لَـمُ  عْ يُ هـذا  ومن  استعمـاهلـا.  جـواز 
اجلواب عن السؤال. واهللا تعاىل أعلم.

[فتاو دار اإلفتاء املرصية 
[(١٣٠٢/٤-١٣٠٥)

  

َهِب اتَِّخاُذ اَألْسَناِن ِمَن الذَّ

اذُ ) ١١٦٩ اختِّ جيـوزُ  هـل  السؤال: 
ب؟ هَ األسنان من الذَّ

اجلواب: مذهب اإلمام أبـي حنيفة 
عنـد  ـة  ضَّ بالفِ األسنان  شدُّ  جيوزُ  أنَّه 
صاحبيه  ومذهب  ذلك،  إلـى  احلاجة 
جيـوزُ  ذلك  أنَّ  ف  يوسُ وأبـي  د  حممَّ

. وقد جعال ذلك قياساً  ب أيضاً هَ بالذَّ
أنَّ  ريةُ  السِّ ت  وَ رَ فقد  األنف؛  علـى 
يف  هُ  أنفُ أُصيبَ  ةَ  فَجَ رْ عَ اسمه  صحابيا 
ة،  فِضَّ من  أنفاً  َذ  فاختَّ املواقع،  بعض 
ذ  يتَّخِ أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  هُ  دَ شَ فأَرْ  ، تَنَ فأَنْ
؛  رضورةً ذلك  وكان   ، بٍ هَ ذَ من  فاً  أَنْ

فيجوز، ويقاس عىل األنف األسنان.
إنَّ  يقول:  حنيفة  أبا  اإلمام  ولكنَّ 
باستعامل  تندفِعُ  األسنان  يف  الرضورة 
ورة يف األنف  ة، وال تندفِعُ الرضَّ الفضَّ
يف  ب  هَ الذَّ عنده  فيجوز  ب؛  هَ بالذَّ إالَّ 

األنف، وال جيوز يف األسنان.
بَني  احِ ائل أن يأخذ برأي الصَّ وللسَّ
إلـى  تدعـو  رضورة  هناك  كانت  إذا 

ذلك. واهللا تبارك وتعاىل أعلم. 
[يسألونك يف الدين واحلياة (٢٥٧/٢)]

  

َهِبيَِّة ِللنَِّساِء َتْرِكيُب اَألْسَناِن الذَّ

كـيـبُ ) ١١٧٠ تَـرْ هـل  السـؤال: 
رامٌ بالنسبة للنِّساء؟ بيَّة حَ هَ األسنان الذَّ
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بيَّة  هَ الذَّ األسنان  استعامل  اجلواب: 
استعمـال  ألنَّ  ؛  ـرامٍ بحَ ليس  للنساء 
ل أصالً  مُّ ب بالنسبة للنساء للتجَ هَ الذَّ
مبـاح، فسـواء استعمل لألسنـان، أو 
لنوع مـن احلُلِـيِّ املباح، مثل التي فـي 
إذا  لكـن   ، مباحٌ فهو  بَة،  قَ والرَّ اليدين 
مـن  أشيـاء  أو  معـادن،  هنـاك  كـان 
فاستعامهلا  ب،  هَ الذَّ لَّ  حمَ ِلُّ  حتَ األسنان 

ب. هَ ىلَ من استعامل الذَّ أَوْ
وربَّـام  ثمـني،  ـب  هَ الذَّ ألنَّ   : الً أوَّ
ـرف  مَصْ غـري  ـرف  مَصْ لـه  يـوجـد 

األسنان.
 ، ونةً ؤْ : أنَّ هذه كافية وأيرسُ مُ وثانياً

وقد تكون أفضل من بعض الوجوه.
ب  هَ للذَّ النساء  استعامل  أنَّ  املهمُّ 
وفـي  فيـه،  يشءَ  ال  لِـيٍّ  حُ أو   ، ـنٍّ لسِ
للتزيُّن  للنساء  ب  هَ الذَّ إباحة  الرشع 
ل، وإباحـة احلريـر أيضاً هلن،  مُّ والتجَ
بٌ  هَ باح هلم ذَ جال فهم ال يُ بخالف الرِّ
املرأة  أنَّ  ذلك  يف  والسبب  ؛  حريرٌ وال 
طبعاً حمتاجة ليشء من التجميل، وأن 

عند  ـة  وبخاصَّ ئـق،  الالَّ باملظهر  تظهر 
زوجها، وكذلك أيضاً احلرير هي فـي 

حاجة ملثله.
أن  منهـم  فاملطلوب  جـال  الرِّ ا  وأمَّ
شونةٍ  خُ ذوي  اهللا؛  هم  لَقَ خَ كام  يكونوا 
، وإقدامٍ  ة عاليةٍ ـمَّ ةٍ، وهِ ، وقوَّ البةٍ وصَ
عن  بعيدٌ  فهو  ل  جُ الرَّ وهكذا   ، وبأسٍ
ةٍ  وبخاصَّ  ، يشءٍ لِّ  كُ فـي  املرأة  مشاهبة 
ـتِهـا،  قَّ ورِ لهـا،  ـمُّ وجتَ هـا،  لِبـاسِ فـي 
واملرأة،  ل  جُ الرَّ بني  قٌ  رْ وفَ تِها،  ونُعومَ
ل مطلوبٌ منه أن تكون مالحمه  جُ فالرَّ
ه هـي  زُ ِ فاتـه واألشيـاء التـي تُـربْ وصِ
هامة، واملُـروءة، وهـو  جولة، والشَّ الرُّ
دور،  له  لٌّ  كُ جـال،  الرِّ مـن  املطلـوب 

.( لِقَ لَهُ ٌ ملَِا خُ يَرسَّ لٌّ مُ كُ لُوا فَ مَ (اعْ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٢٠٧/١٢)

  

لْـم ) ١١٧١ عِ لَم  عْ نَ نحنُ  السؤال: 
 ، اللٌ حَ للنسـاء  ـب  هَ الذَّ بـأنَّ  اليقني 

عِه يف األسنان؟ ضْ م وَ كْ ولكن ما حُ
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هلم  جيوزُ  فال  جال  الرِّ ا  أمَّ اجلواب: 
 أر وال  رضورة،  أقىص  يف  إالَّ  ذلك 
لكثرة  لذلك؛  تدعو  رضورة  هناك  أنَّ 
ب، وربَّام  هَ األشياء التي تقوم مقام الذَّ

تكون أفضل.
لِح  تُصْ أن  من  مانع  فال  املرأة  ا  وأمَّ
ب، أو تربـط  هَ شيئـاً مـن أسناهنا بالذَّ
يلِّ  ل والتَّحَ مُّ ب؛ ألنَّ التجَ هَ أسناهنا بالذَّ
ب  هَ الذَّ غري  أنَّ  مع  هلا،  مباحٌ  ب  هَ بالذَّ
أفضـل وأحسـن، وال داعي أن جتعـل 
باً، مع أنَّ هناك من  هَ املرأة يف األسنان ذَ
ب،  هَ لَّ الذَّ ِلُّ حمَ األشياء الصاحلة ما حيَ
قويا  كونه  إىل  باإلضافة  مقامه،  ويقوم 
كان  وإذا  أيضاً،  جـميل  فهو  ونظيفاً، 
ن  عمَّ يبحث  زائدٌ  بٌ  هَ ذَ اإلنسان  مع 
للمحتاجـني،  بـه  ق  يتصـدَّ أو  يعطيـه 
ق اإلصالح  ، وطُرُ فأبواب اخلري كثريةٌ

دة، والفقراء أكثر من األغنياء. تعدِّ مُ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٢٠٦/١٢)

  

اتَِّخاُذ ِسنٍّ َأْو َأْنٍف ِمْن َذَهٍب

ع ) ١١٧٢ ضْ وَ مُ  كْ حُ مـا  السؤال: 
ب  هَ نَ الذَّ ع يشءٍ مِ ضْ ، أو وَ بٍ هَ نِّ ذَ سِ

يف األنف؟ وهل تُزال بعد املوت؟ 
ة  فَجَ رْ عَ فـي حديث  ورد  اجلواب: 
نْ  ا مِ ذَ أَنْفً َ اختَّ ادِ، فَ هَ ِ هُ يفِ اجلْ طِعَ أَنْفُ (أَنَّه قُ
لُ اهللاِ  وُ سُ صَ لَهُ رَ خَّ رَ ، فَ يْهِ لَ أَنْتَنَ عَ ةٍ فَ فِضَّ
ومعناه   ،( بٍ هَ ذَ نْ  مِ ا  أَنْفً ذَ  تَّخِ يَ أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص 
املقطـوع  األنـف  موضع  له  يصنع  أن 
ه  نْظَرُ مَ بُح  قْ يَ لئـالَّ  ب؛  هَ الذَّ مـن  مثله 
جيوز  وكـذا  ه،  لْقُ خَ وليَتِمَّ   ، أنفٍ بدون 
؛ فقد ورد عن  بٍ هَ اذ األسنان من ذَ اختِّ
ـم ربطـوا أسناهنم  بعض الصحابـة أهنَّ
، وذلك عند احلاجة،  بٍ هَ بأرشطةٍ من ذَ
ظْمٍ  قٍ أو عَ رِ نُّ من وَ إذا مل يصلح له السِّ
أخذها  جيوز  املوت  بعد  ثمَّ  نحوه.  أو 
ذلك،  قَّ  يَشُ لـم  إن  واألنف  ـم  الفَ من 
مُ  ى الفَ بْقَ ة بأن يَ لْقَ ه اخلِ وُّ يفَ تَشَ فإن خِ
مفتوحاً ونحوه، جاز تركه، واهللا أعلم. 
[الفتاو الرشعية يف املسائل الطبية 
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البن جربين (٩٩/١) - (املوقع)]

  

ِة َهِب َوالِفضَّ اْسِتْعَماُل النَِّعاِل املَُنقََّشِة ِبالذَّ

السؤال: قد تعارفَ يف بالد ) ١١٧٣
نْد -خصوصاً يف أعىل البالدِلكهنو-  اهلِ
ب  هَ بالذَّ ني  نَقَّشَ املُ النَّعلَنيْ  استعاملُ 
ذلك،  من  مها  ظاهرُ اململـوءِ  ة،  ضَّ والفِ
؛ هل  رِ أربعِ أصابعَ دْ بحيثُ يزيدُ عىل قَ

جيوزُ ذلك؟
لَ املذكور  بَ يل النَّعْ هَ اجلواب: قد وَ
بعض أحبابـي سنة اثنتني وثامنني بعد 
ه،  كمَ حُ تُ  سْ سَّ فتَجَ واملئتـني،  األلف 
لِّـه،  ه وحِ تـِ رمَ لمـاء عن حُ وسألتُ العُ
أثرٌ  له  كان  ما  ألنَّه  ترصحيه؛  أجد  فلم 
ب  رَ العَ ديار  يف  وال  السابق،  من  الزَّ يف 
ض أحدٌ [له] كباقي  ام حتَّى يتعرَّ والشَّ
تِه، لكن  رمَ تَيتُ بحُ األحكام، ولكن أَفْ
دُ عبد احليِّ  مَّ بْلَنا موالنا حمُ تَى به قَ ال ملا أَفْ
ر اهللا بُرهانه- من أنَّه من  هلويُّ -نَوَّ الدَّ
ة  رمَ كحُ جال  للرِّ م  فيَحرُ ؛  ِّ احلُيلِ قبيل 

اجلُلود  عىل  شِ  النَّقْ دَ  رَّ جمُ فإنَّ   ، احلُلـيِّ
م  فيَلْزَ وإالَّ  ؟  احلُلـيِّ يف  لُ  خُ دْ يَ كيف 
ب  هَ بالذَّ اململـوءة  الثِّيـاب  تكـون  أن 
من  إنَّه  بل   ، لْفٌ خَ هذا  لِيا،  حُ ة  ضَّ والفِ
ها؛ فإن كان  كمَ قبيل الثِّياب، فيأخذ حُ
ف  ة أو احلرير عىل طَرَ ضَّ ب أو الفِ هَ الذَّ
ر أربـع أصابـع، أو نُقوشاً  النَّعـل قَـدْ
ِـلُّ  حيَ األصحِّ  علـى  جتتمع؛  ال  قةً  تفرِّ مُ
يزيد  بحيث  قاً  فرَّ مُ كان  وإن  ه،  استعاملُ
ه استعاملُه  ر أربع أصابعَ يُكرَ علـى قَـدْ

جال. للرِّ
ني بعض أحبابـي فـي  مَ وقد خاصَ
مـا  فقال:  اللِّباس؛  قبيـل  من  لِـه  عْ جَ

ليلُ عىل أنَّه من قبيل اللِّباس. الدَّ
عدُّ  : مل أرَ فيه ترصحياً، لكنَّهُ يُ فقلتُ
 : فيُقالُ اللِّباس؛  قبيل  من  ف  رْ العُ فـي 
وفـي  نَني،  سَ األَحْ النَّعلـني  بِسَ  لَ فالنٌ 
الفارسيَّة يقال له: «بابوش»، وهو أيضاً 
دتُ  جَ لنا، ثمَّ بعد ذلك وَ دالٌّ عىل ما قُ
ترصحياً يف (حاشية الربجندي)؛ حيث 
بعض  فـي  الثِّياب  قبيل  من  النَّعْل  عدَّ 
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ئيَّاهتا؛ حيث  زْ لَه من جُ عَ األحكام، وجَ
املُصلِّـي:  ثوب  طهارة  ـرِ  ذِكْ فـي  قال 
مَّ الثوبَ بحيث يشتمل:  عُ وينبغي أنْ يَ
، وغريمها.  لَ ، والنَّعْ فَّ ة، واخلـُ وَ نْسُ لَ القَ

انتهى. فحمدت اهللا عىل ذلك.
النَّعْل  استعمـالُ  مُ  ـرُ حيَ كام   : قلتُ
ه  ة، كذلك يُكرَ ضَّ ب والفِ هَ ق بالذَّ رَّ املُغَ
أعاله  يكون  الذي  النَّعـل  استعمـالُ 
الذين  بال  فمـا  حريـراً،  أو   ،(١) أَطْلَساً
يتَّقونَ  املتَّقـني  مـن  نفوسهـم  ون  دُّ عُ يَ
سواسيان؟!  ومها  الثاين،  دون  ل  األوَّ

واهللا أعلم. 
[فتاو اللكنوي (ص٣٨١-٣٨٣)]

  

ُلْبُس اَملْرَأِة َصْنَدَلًة ِفيَها َغْزٌل ِمَن
ِة اخلاِلِص الِفضَّ

١١٧٤ ( ، لَةٌ نْدَ السؤال: امرأةٌ هلا صَ
لِ  زْ ذٌ من غَ تَّخَ كٌ مُ مْ ها سُ مِ دَ ع قَ ضِ وْ يف مَ

. املعجم الوسـيط  (١) األطلـس: نسـيجٌ من حريرٍ
.(٥٦١/٢)

ه؟ ة اخلالِص؛ هل يُكرَ ضَّ الفِ
استعامهلا  ه  رَ كْ يُ ال  اجلواب: (حم): 
عني  حامـد-، (عك) -أي  -أي أبـو 
(شط)  ه،  يُكرَ بابييس-:  رَ الكَ ة  األئمَّ
ة  ضَّ الفِ ا  وأمَّ طحاوي)-:  -أي (رشح 
أبـي  رواية  فـي  ه  فيُكرَ املَكاعِب،  يف 
ه. انتهى. كذا  ف، وعندمها ال يُكرَ يوسُ

يف (القنية). 
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٨)]

  

ِبيِّ َما َيحُرُم اْسِتْعَماُلُه  ُلْبُس الصَّ
َجاِل َعَلى الرِّ

إلْبَاسُ ) ١١٧٥ جيوزُ  هل  السؤال: 
أو  ريراً،  حَ أو   ، ةً فِضَّ أو  باً،  هَ ذَ بيِّ  الصَّ
م استعاملُهُ عىل  رُ لْخاالً، ونحوه ممَّا حيَ خُ

جال؟ الرِّ
الثالثـة  ـة  األئـمَّ عـنـد  اجلواب: 
يُّ  ينـِ العَ نقـل  كام   ، بيِّ الصَّ ليَةُ  ْ حتَ جتـوزُ 
 ، )، وعندنا: ال جيوزُ عن (فتاو العتَّايبِّ
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واإلثمُ عىل املُلْبِس.
إلباسُ  هَ  رِ وكُ موز):  الرُّ (جامع  يف 
ه،  يعتادَ لئالَّ  ريراً؛  حَ أو  باً  هَ ذَ بيِّ  الصَّ
لَ مضافٌ  عْ واإلثمُ عىل املُلبِس؛ ألنَّ الفِ

إليه. انتهى.
ومثله يف (رشح الوقاية): بقوله: كام 
ا.  اهبُ ، فكذا إِرشْ رامٌ رِ حَ بَ اخلَمْ ْ أنَّ رشُ

انتهى.
وفـي (فتاو عاملكـري) ناقالً عـن 
جـال  للرِّ  (١) مُ رُ حيَ ومـا  رتايش):  (التُّمُ
لْامن؛  بيان والغِ (١)] عىل الصِّ مُ ه حيرُ بْسُ [لُ
ب واحلَرير علـى  هَ مُ الذَّ رِّ ألنَّ النصَّ حيُ
والبُلـوغ،  يَّة  احلرِّ قيد  بال  تِه  أُمَّ ذُكور 
نا  ـرْ أُمِ ا  ألنـَّ هم؛  بِسِ لْ مُ علـى  واإلثمُ 

فظِهم.  بحِ
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٣-٣٨٤)]

  

ه  يُكرَ «وما   :(٣٣١/٥) اهلندية»   الفتاو» يف   (١)
فعربَّ  بيان »؛  والصِّ للغِلامنِ  ه  يُكرَ هُ  بْسُ لُ جالِ  لِلرِّ
بالتحريم،  الكراهة  عن  املوضعني-  هنا -فـي 
الكراهة؛  لفظ  إطالق  عند  احلنفيَّة  مراد  وهي 

فيقصدون كراهة التحريم.

ِة َهِب َأِو الِفضَّ ُلْبُس َثْوٍب ُكِتَب ِفيِه ِبالذَّ

لُبْس ) ١١٧٦ جيـوزُ  هـل  السؤال: 
ة؟ ضَّ ب أو الفِ هَ تِبَ فيه بالذَّ بٍ كُ ثَوْ

اجلواب: نعم. يف (فتاو عاملكري): 
ة  ضَّ تِبَ فيها بالفِ بْسُ ثيابٍ كُ ه لُ وال يُكرَ
هٍ؛  َوَّ ممُ لِّ  كُ استعاملُ  وكذلك  ب،  هَ والذَّ
. كذا  لُص منه يشءٌ بَ مل خيَ وِّ ألنَّه إذا ذُ

يف (الينابيع). انتهى.
وفـي (نصـاب االحتسـاب) عـن 
: أنَّه قولُ أبـي حنيفة، وعند  وريِّ دُ القُ

ه.  أبـي يوسف: يُكرَ
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٩)]

  

َهِب ِللرِّجاِل ُلْبُس الذَّ

ل ) ١١٧٧ جُ السؤال: هل جيوزُ للرَّ
ه  بيحُ ب؟ وهل هناك ما يُ هَ لْبَس الذَّ أنْ يَ

ة؟ من أحوالٍ خاصَّ
حاً  مْ اجلواب: إذا كان اإلسالم دِيناً سَ
ات،  ينـَ كريامً قـد أبـاح الطَّـيِّبات والزِّ
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احلَـدِّ  وجماوزة  فَ  الرتَّ حارب  قد  فإنَّه 
القرآن  كان  وإذا  ينة،  الزِّ فـي  املعقول 

ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ﴿ىه  قال:  قد 
يي ٰذ  ٰى ﴾ [األعراف: ٣٢]،

مف  خف  حف  ﴿جف   : أيضاً قـال  قد  فإنَّه 
جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق 

حل خل ﴾ [اإلرساء: ١٦].
ـل  جُ الرَّ بني  ق  يُفرِّ دينٌ  واإلسالم 
ـل؛  والتَّجمُّ ينة  بالزَّ يتعلَّق  فيام  واملرأة 
ب  هَ نَ بالذَّ ولذلك أباح للمرأة أن تتزيَّ
ةِ،  ـالدَ ط، واخلـاتَـم، والـقِ ـرْ فـي الـقُ
علـى  مَ  ـرَّ وحَ ذلك،  ونحو   ، وارِ والسِّ
 ب، فقد رو هَ لَّـى بالذَّ لِ أن يتَحَ جُ الرَّ
أنَّه  عنه  اهللا  ريض  علـيٍّ  عن  ماجه  ابن 
يـراً  ـرِ حَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ ـذَ  (أَخَ قـال: 
لـَهُ  عَ فَجَ باً  هَ ذَ ذَ  أَخَ وَ  ، ينِهِ مِ يَ يفِ  ـهُ  لَ عَ فَجَ
ىلَ  امٌ عَ رَ نِ حَ يْ ذِ : إِنَّ هَ الَ مَّ قَ ، ثُ لِهِ امَ يفِ شِ

.( مْ اثِهِ نَ لٌّ إلِ تِي، حِ ورِ أُمَّ كُ ذُ
 َأ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـولَ  سُ الرَّ أنَّ  يَ  وِ رُ ولقد 
هُ  دَ يَ دَّ  فَمَ  ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ اً  امتَ خَ لٍ  جُ رَ دِ  يَ يف 
مْ  كُ دُ دُ أَحَ مَ عْ : (يَ الَ قَ ، وَ هُ حَ طَرَ هُ وَ عَ نَزَ وَ

 ،( هِ دِ يَ يفِ  ا  هَ حُ يَطْرَ فَ ارٍ  نَ نْ  مِ ةٍ  رَ ـمْ جَ إِىلَ 
هُ  ـَ امتَ اتَـم خَ احبُ اخلـَ ل صَ جُ وتَركَ الرَّ
بَعْضُ  ـهُ  لَ فَقـال  األَرْض  علـى  يا  مِ رْ مَ
ذْ  فَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص-: خُ َ قَد انْرصَ النَّاس -وَ
الَ  اهللا،  وَ الَ   : الَ قَ فَ  . بِهِ عْ  تَفِ انْ كَ  امتَ خَ

ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص. سُ هُ رَ حَ دْ طَرَ قَ هُ وَ ذُ آخُ
األدوات  لُّ  كُ اخلاتَم  علـى  ويقاسُ 
هبا  ىلَّ  يتحَ التي  ب  هَ الذَّ من  املصنوعة 

مةٌ عليهم. رَّ ا حمُ جال؛ فإهنَّ الرِّ
وعن أيب موسى أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
نْ  مِ لِإلِنَاثِ  يرُ  رِ احلَ وَ بُ  هَ الذَّ لَّ  (أُحِ

ا). هَ ورِ كُ ىلَ ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي، وَ أُمَّ
قهاء استعاملَ  وقـد أجـاز بعضُ الفُ
إلـى  تدعـو  حلاجـةٍ  القليـل  ب  هَ الذَّ
ـنٍّ  سِ لَ  بَـدَ نا  سِ ـاذِه  كاختِّ ه،  استعاملـِ
األَنْف  عالج  فـي  اذِه  وكاختِّ  ، طَتْ قَ سَ
اق املكسورة، أو نحو  املكسور، أو السَّ
فيهـا  باحُ  يُ التي  املواطـن  مـن  ذلك 
اقتضاهُ  إذا  جال  للرِّ هب  الذَّ استعاملُ 

 . تَضٍ مرشوعٌ قْ مُ
[يسألونك يف الدين واحلياة 
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[(٦٣٢/١-٦٣٣)

  

كِِّني  َكاِب َواللَِّجاِم َوالسِّ ْرِج َوالرِّ اْسِتْعَماُل السَّ
ِة ِإَذا َكاَن َمْطليًّا بالِفضَّ

جال ) ١١٧٨ السؤال: هل جيوزُ للرِّ
أو  ة،  ضَّ بالفِ طْيلٍّ  مَ جٍ  ْ رسَ عىل  كوبُ  الرُّ
اذِ  امٍ كذلك، واختِّ كابٍ أو جلِ استعامل رِ
راق،  ط األَوْ ْي األَقالم، وقَشْ نيٍ لربَ كِّ سِ

أم ال؟
تَلَفٌ فيه، واألصحُّ  اجلواب: هذا خمُ
، واالحتياط الذي  مٍ رَّ كروهٌ غري حمُ أنَّه مَ
بحيـث  ـبُ  هَ الذَّ كان  وإن  بَيْنـاه،  اجتَ

، واهللا أعلم. مَ رُ ؛ حَ حيصل منه يشءٌ
[فتاو العز ابن عبد السالم (ص١٠٠)]

  

ِة َتْحِلَيُة الَعَصا ِبالِفضَّ

ـا ) ١١٧٩ العَـصَ ـلـيةُ  ْ حتَ السؤال: 
ة، هل هي جائزةٌ أم ال؟ ضَّ بالفِ

ا  ألهنَّ هبا؛  حتليتُها  جيوزُ  ال  اجلواب: 

فـي  تدخـل  وال  الحـاً،  سِ ى  تُسمَّ ال 
ب، إالَّ إن كانت تقتل  ى آلة احلَرْ مُسمَّ
يْها أسنان،  فَ غالباً، بأن كان يف أحد طَرَ
تكون  بأن  لَة؛  ثَقَّ مُ كانت  أو   ،(١) جٌّ زَ أو 
حصل  شخصٌ  هبـا  بَ  ِ رضُ إذا  بحيث 
بَّـة  الضَّ تكـون  أو  اهلالك،  بسببهـا  لـه 

ينة.  فاً للزِّ رْ املوضوعة فيها صغريةً عُ
[فتاو علامء األحساء (٥٦٢/٢- ٥٦٣)]

  

َهِب اْسِتْعَماُل اَألَدَواِت املَُموََّهِة بالذَّ

نَى) ) ١١٨٠ السؤال: قال يف (األَسْ
باب  من  م  رُ حيَ وما  ِلُّ  حيَ (ما  فصل  يف 
تَطْلِيَـةُ  أي   ( هُ ْويـِ متَ لُّ  ـِ حيَ (ال  الزكاة): 
، وإنْ  بٍ هَ ) وغريمها (بذَ مٍ اتَ يْفٍ وخَ (سَ
ه  رَ كَ ذَ كذا  ار.  بالنـَّ  ( يشءٌ منه  ل  صُ حيَ مل 
ِلُّ  حيَ أنَّه  األواين  يف  م  وتقدَّ هنا،  كأصلِه 
قـال   . يشءٌ منه  حيصل  لـم  إنْ  هُ  وَّ املُمَ
لُّ علـى استعامل  ل احلِ مَ : فليُحْ بْكِيُّ السُّ

نان  مح والسِّ ج: حديدة تُركَّب يف أسفل الرُّ (١)  الزُّ
يُركَّب عاليته. لسان العرب (١٨١١/٣).
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التَّمويه،  [نفس]  علـى  واملنع  ه،  وِّ املُمَ
لُّ عىل األواين، واملنعُ عىل  ل احلِ مَ أو حيُ
ة  دَّ وشِ ن،  بالبَدَ التِّصالِه  أي:  امللبوس؛ 
لُه  ـمْ تِه له، بخالف األوانـي. وحَ الزمَ مُ
هم يف املوضعني،  ل هو ظاهر كالمِ األوَّ
ويه ويناسبه [قـول] (املجموع): وتَـمْ

ـرامٌ  حَ ـة  فِضَّ أو  بٍ  هَ بذَ داره  وجِ ه  ـِ يْت بَ
بالنار  يشء  منه  حصل  إن  ثمَّ   . طْعاً قَ

مَ استدامتُه، وإالَّ فال. انتهى. رُ حَ
ر يف  جَ هابُ ابنُ حَ ه الشِّ هُ تلميذُ بِعَ وتَ
عٌ الثاين؛ كابن  ـمْ ح جَ جَّ (اإلمداد)، ورَ
، وابن زياد، وعبد اهللا بن عمر  نيَ بْسِ عَ
افعـيِّ  الرَّ بجـواب  واستدلُّوا  ة،  مَ ْرَ باخمَ
قليله  إحلاقُ  بْعُد  يَ ال  اإلمام:  قول  عن 
بَّـة  ضَ بصغري  اخلاتـم-  ـنَّ  سِ -يعنـي 
من  استعامالً  م  وَ أَدْ اخلاتم  بأنَّ  اإلناء، 

اإلناء.
األحكام)  (نفائس  يف  ق  رَ األَزْ وقال 
لِّيِّني-:  املحَ الشيخني  كالم  نَقْل  -بعد 
التناقش،  لدفـع  أي  وي:  نـَ اإلسْ قـال 
التحريـم  فـي  كـالمهم   : قالَ يُ أن  إالَّ 

عىل  اجلواز  وفـي  عْل،  الفِ نفس  علـى 
 ، بعيدٌ التأويل  هذا  لكن  االستعامل، 
ه عليه  وكالم (التنبيه) يدفعه، وقد أقرَّ

يف التصحيح. انتهى.
مـا حقيقة احلظايـة التي تقـع علـى 
فتَى به؟ الثياب؟ وما املعتمد الذي يُ

اإلسـالم  شيـخُ    ـرَ جَ اجلـواب: 
هابُ  علـى ما أشار إليه السائل، والشِّ
و(رشحـي  (التُّحفـة)  فـي  ر  جَ حَ ابن 
املتأخرين  من  مجعٌ   وجر اإلرشاد)، 
ابنُ  يهُ  جِ الوَ منهم  اآلخر؛  اجلميع  عىل 
حظـي  ثوبٍ  ةِ  رمَ بحُ أفتى  فإنَّه  زيادٍ؛ 
هب لو  لَ فيه يشءٌ من الذَّ عِ ، وجُ بحريرٍ
 . ل منه يشءٌ ضَ عىل النار مل يتحصَّ رِ عُ
ق بينه وبني األواين -كام أشار رْ والفَ

إليه البُلْقينيُّ وغريه-: أنَّ الثوبَ ملبوسٌ 
ما افعيِّ  الرَّ كالم  ويف  ن.  بالبَدَ متَّصلٌ 

ق. رْ يُشري إىل الفَ
تَطْريفُ  إليهـا:  املشـار  واحلظايـة 
داء ونحوهـام بآلةِ نسيجٍ  ة والرِّ العِمـامَ
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باحلرير  تكون  وقد  مشهورةٍ،  متعارفةٍ 
من  يشء  إليـه  يضاف  وقـد  ف،  ْ الرصِّ
وم،  الرُّ بالد  مـن  املجلـوب  ب  صَ القَ
مـن  كثري  بلُبْس   البَلْو ـت  مَّ عَ وقـد 
دِيَة املحظيَّة به، وهو  جال لنحو األَرْ الرِّ
بُه يسريٌ  هَ ؛ فذَ ةٍ بٍ وفِضَّ هَ مشتملٌ عىل ذَ
ض  رْ ل منه يشءٌ بالعَ جدا بام ال يتحصَّ
ـا  وأمَّ ف.  ْ رصِ متويـهٌ  ألنَّه  النَّار؛  علـى 
منهـا  يشءٌ  ل  يتحصَّ دةٌ  سِّ فمتَجَ تُه  فضَّ
فيكون  وحينئذ؛   ، شكٍّ غري  من  بالنَّار 
ـرين،  املتأخِّ باتَّفـاق  مـاً  رَّ حمُ ـه  استعاملُ

لِّ اخلالف. وليس من حمَ
ائل: ما حقيقـة احلظاية؟  وقول السَّ

ا.  لِمَ بياهنُ قد عُ
م  ... إلخ؟ قد تقدَّ دُ قوله: وما املعتمَ

يف نظريه ما يُغني عن اإلعادة. 
[فتاو علامء األحساء (١٧٤/١-١٧٥)]

* وانظر: فتو رقم (٦٩٧)
  

ْلِسَلِة ِمَن  َواِر َوالسِّ ُلْبُس اَخلاَتِم َوالسِّ
ِة َوالنَُّحاِس َواَحلِديِد َهِب َوالِفضَّ الذَّ

جال ) ١١٨١ السؤال: هل جيوزُ للرِّ
أو  وار  السِّ أو  اخلاتَـم  لُبْس  للنِّساء  أو 
ب أو من  هَ لَة أو غريها، من الذَّ لْسِ السِّ
أو  ديد  احلَ أو  النُّحاس  من  أو  ة  ضَّ الفِ

غريها، أم ال؟
ب  هَ بالذَّ جـال  الرَّ لِّـي  حتَ اجلواب: 
للنِّساء  باحُ  ويُ  ، حتريمٍ ةَ  راهَ كَ روهٌ  كْ مَ
جـال  الرِّ ـا  أمَّ األنـواع،  لِّ  بكُ لِّـي  التَّحَ
ـاذ  واختِّ ب.  هَ الذَّ عـدا  مـا  لـهم  فيُباحُ 
نٍ  سَ تَحْ سْ مُ غري  رٌ  أَمْ جال  للرِّ ل  السِ السَّ

جولة. باً ورُ ، أَدَ يف ذاتِهِ
د أبو زهرة (ص٧٥٢)] [فتاو الشيخ حممَّ

  

اَراِت اَملْصُبوَغِة  اَعاِت َوالنَّظَّ ُلْبُس السَّ
َهِب ِبَماِء الذَّ

أن ) ١١٨٢ يـجـوزُ  هـل  السـؤال: 
اعات والنَّظارات املصبوغة  أستعمل السَّ
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ب وكذلك األزرار؟ هَ بامء الذَّ
رامٌ  ب حَ هَ اجلواب: املعروف أن الذَّ
ة، وكذلك  جال من هذه األُمَّ علـى الرِّ
عن  وثابتٌ  حمسومٌ  أمرٌ  وهـو  احلرير، 
نَّب  يتَجَ أن  اإلنسان  فعىل  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيِّ 
ص ويتساهل  ذلك، وال حياول أن يرتخَّ
الصبـغ  مـن  كِرَ  ذُ مـا  كان  فإذا  فيهـا، 
كان  وإن   ، ممنوعٌ أنَّه  فمعناه   ، حقيقيٌّ
اسمـاً ال حقيقـة، أو أنَّه ال حيصل منه 
ىلَ  حاً، فاألَوْ سْ يشء وإنَّام هي ممسوحة مَ
 ، اتِ بُهَ نْ اتَّقَى الشُّ مَ تركها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (فَ
)، ولقـوله ملسو هيلع هللا ىلص:  هِ ضِ رْ عِ هِ وَ ينـِ أَ لِدِ َ تَربْ اسْ
)، ولكن  يبُكَ رِ ا الَ يَ يبُكَ إِىلَ مَ رِ ا يَ عْ مَ (دَ
ب،  ذَهَ أنَّه  بواضح  ليس  الذي  اليشء 
ب، فال يستطيع  داً أنَّه ذَهَ أو ليس مؤكَّ
. لكن ما دام  رامٌ اإلنسان أن يقـول: حَ
ه،  كُ رْ تَ ىلَ  فاألَوْ ب  ذَهَ أنَّه  عىل  ملعانٌ  فيه 
وح  سُ واحلمد هللا اليشء غري املَطْيلِّ أو املَمْ

. بٍ موجودٌ هَ بذَ
ا كون اإلنسان حياول أالَّ يأخذ  وأمَّ

ليس  فهو  ب  هَ بالذَّ طْليَّة  مَ أزارير  إالَّ 
طيِّباً و[ال] لزوم له. 

[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٢٠٣/١٢)

  

َهِب املَْكُتوِب َعَلْيِه ُلْبُس الذَّ
 َأْسَماُء اِهللا اُحلْسَنى َأْو آَياٌت ُقْرآِنيٌَّة

للمرأة ) ١١٨٣ جيوزُ  هل  السؤال: 
ب به اسمٌ من  هَ داً من الذَّ قْ لْبِس عِ أن تَ
؟  ِّ يسِ رْ الكُ آية  أو  نَى،  سْ احلُ اهللا  أسمـاء 
عند  أو  النِّفاس،  فـي  ه  لُبْسُ جيوزُ  وهل 

م، وغري ذلك؟ امَّ دُخوهلا احلَ
د  قْ لْبِس املرأة العِ اجلواب: جيوز أن تَ
أو احلُلِـيَّ التي فيها يشءٌ من أسامء اهللا 
به  تدخل  ال  لكن  يس،  رْ الكُ آية  وفيها 
نُه، أو تنام علـى القطعة  ْتَهِ م وال متَ احلامَّ
يس، بل حتافظ عليه  رْ التي فيها آية الكُ
ـل الكتابة التي عليه،  ه مـن أَجْ مُ رِ وتُكْ
اءِ هذه األشياء، وعدم  ىلَ عدم رشِ واألَوْ
رآنيَّة  استعامهلا؛ ألنَّ كتابـة اآليـات القُ
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ـةً أكثر، واملحافظـة  مَ رْ جيعلُ لليشء حُ
األماكـن  عـن  وإبعـاده   ، ـةٌ مَ الزِ عليه 
اءِ  ىلَ عدم رشِ ، فاألَوْ تعنيِّ رٌ مُ ةِ أَمْ سَ النَّجِ
مثل هذه األشيـاء، وعدم استعمـاهلا، 
لكن إذا كانت قد اشرتته وتلبسه، فال 
رة؛  ـذِ نَّب األشياء القَ مانـع، لكـن تتَجَ

م وغريه وهو عليها. مثل احلامَّ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٢٠٥/١٢)

  

ِة  َهِب َوالِفضَّ َتْعِليُق اَملْرَأِة ِللذَّ
َوَغْيِرِهَما ِفي َأْنِفَها 

مام؟ ) ١١٨٤ الزِّ مُ  كْ حُ ما  السؤال: 
ف  األَنـْ فـي  عُ  تُوضَ التي  يَـةُ  لْ احلِ وهو 

للمرأة؟
عىل  ه  مِ رَ وكَ اهللا  ل  فَضْ من  اجلواب: 
لِّ  بكُ ىلَّ  تتَحَ أن  للمرأة  أباحَ  أن  عباده 
سواء   ، احلُيلِّ من  استعامله  ممكن  يشءٍ 
فوق الرأس، أو يف اليدين، أو األنف، 
أو  الوسط،  أو  احلَلْق،  أو  نَني،  األُذُ أو 

أن  للمرأة  مباحٌ  هذا  لُّ  كُ كاخلالخيل، 
لَّـى بـه، وأن تتـزيَّن به فـي بيتهـا  تتَحَ
ِيَتْ  ولزوجها، وفـي الوقـت نفسـه هنُ
وعن  الزينة،  إظهار  وعن  ج،  التربُّ عن 
زينتها  من  يشءٍ  أو  زينتها،  استعراض 
يف الشوارع، أو فـي األسواق، أو عند 
ق بني  رْ الفَ ك  رِ نُدْ فلْ األجانب،  جال  الرِّ
ما أمر به الرشع، أو أشار، أو دعا إليه، 
ر منه، فإنَّ املرأة  وبني ما هنى عنه، وحذَّ
ىلَّ  ل، وتتزيَّن ، وتتحَ مَّ مأمورةٌ بأن تتجَ
 ، لِّ مـا تستطيـع مـن أنـواع احلُلـيِّ بكُ
واألشياء  واملالبس،  األطياب  وأنواع 
يف  ا  وأمَّ ولزوجها،  بيتها  فـي  لَة  مَ املُجْ
ذلك،  عـن  الشارع  هنى  فقـد  الشارع 
عاصية،  ا  بأهنَّ باهللا-  -والعياذ  وأخرب 
وإلرشاد  اإلسالم،  ي  هلَدْ خمالفة  ا  وأهنَّ
ت  ضَ رَّ ا آثمة، وقد عَ نبيِّ اإلسالم، وأهنَّ

م العواقب. خَ ها وغريها ألَوْ سَ نَفْ
[ثمر الغصون من فتاو ابن غصون 
[(٢٠٣/١٢)
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اَرِة ِإَذا  اْسِتْعَماُل الَقَلِم َأِو النَّظَّ
َكاَن ِفيِهَما َذَهٌب

ب ) ١١٨٥ هَ السؤال: القليلُ من الذَّ
لَم أو النَّظَّارة، والقليلُ من  يكون يف القَ
؟ رامٌ ة؛ هل هو حَ باءَ احلرير يكون يف العَ

لِّـي  ل التَّحَ جُ مُ عىل الرَّ رُ اجلواب: حيَ
ب؛ إالَّ مـا دعـت إليه رضورة؛  هَ بالذَّ
لقوله  ؛  أسنانٍ باط  ورِ ونحوه،  كأَنْفٍ 
نَاثِ  إلِ يـرُ  رِ احلَ وَ بُ  هَ الذَّ ـلَّ  (أُحِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ص  ا). ورخَّ هَ ورِ كُ لَـى ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي، وَ أُمَّ
ملَّا  بٍ  هَ ذَ من  أَنْفٍ  اذ  باختِّ ة  فَجَ رْ لعَ ملسو هيلع هللا ىلص 
بعض  بَطَ  ورَ وجهه،  ه  وَّ وتَشَ ه  أَنْفُ قُطِعَ 
احتاجوا  ملَّا  ب  هَ بالذَّ أسناهنم  لَف  السَّ
أنَّه  ب  هَ الذَّ خاصيَّة  من  ألنَّ  ذلك؛  إىل 

أ.  دَ نْتُن وال يَصْ ال يَ
ـل القليلُ مـن احلريـر  جُ باحُ للرَّ ويُ
ر  دْ بقَ كان  إذا  باءة  العَ يف  طِرازاً  يكون 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  ألنَّ  دون؛  فام  أصابع  أربعة 
ـعَ  ضِ وْ مَ إِالَّ  ؛  يـرِ رِ احلَ لُبْسِ  ـنْ  عَ َى  (هنَ

.( ةٍ عَ بَ ةٍ أَوْ أَرْ ثَ ِ أَوْ ثَالَ بُعَنيْ أُصْ
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح بن فوزان 
(٥٣٥)-(املوقع)]

  

أنــواعُ ) ١١٨٦ هـنـاك  السـؤال: 
يفةٍ  فِ ةٍ خَ يشَ األَقْالم التي حتتوي علـى رِ

مُ استعامهلا؟ كْ ب؛ فـام حُ هَ مـن الذَّ
لَم إذا  اجلواب: ال جيوز استعامل القَ
جال  للرِّ ال  ب؛  هَ الذَّ من  يشءٌ  فيه  كان 
ب،  هَ وال للنِّساء؛ مثل األوانـي من الذَّ
مـن  يشء  فـيـهـا  التـي  األوانـي  أو 
جال  للرِّ ال  استعامهلا  جيوز  ال  ب؛  هَ الذَّ
عـن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـيِّ  ـي  لنَهْ للنِّسـاء؛  وال 
ـَة،  ضّ والفِ ـب  هَ الذَّ آنيـة  فـي  ب  ْ الرشُّ
أو يف اآلنية التي فيها يشءٌ مـن ذلك، 

لَم مثلها. والقَ
[املنتقى من فتاو الشيخ صالح بن فوزان 
(٥٣٥) - (املوقع)]
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اْسِتْخَداُم َأْعَضاَء َأْو َعَناَصَر ِمْن َحْيَواَناٍت 
ٌم َأْكُلَها، َغْيَر الَكْلِب َواِخلْنِزيِر ِإلْنَتاِج  ُمَحرَّ

ُمْسَتْحَضَراِت التَّْجِميِل

يف ٢٥-٢٧ من يوليو لعام) ١١٨٧
الوطني   الفتو جملس  عقد  ٢٠٠٦م   
فـي  للمباحثة   (٧٤) اجللسة  املاليزي 
حكم استخدام أعضاء أو عنارص من 
لْب  الكَ غـري  لُها،  أَكْ م  ـرَّ حمُ حيوانـات 
ـرات  ضَ تَحْ سْ مُ إلنـتـاج  واخلـنـزيـر؛ 
التجميل. وأصدر قراره علـى النحـو 

التايل:
١) حيثُّ اإلسالم عىل النظافة وهيتمُّ 
العنارص  أو  األعضاء  كانت  فإذا  هبا. 
لُه، إلنتاج  اللٍ أَكْ املأخوذة من حيوانٍ حَ
يل،  مِ ات التَّجْ رضَ تَحْ سْ ٍ من مُ رضَ تَحْ سْ مُ
علـى  ر  َ الرضَّ إيقاع  فـي  يتسبَّب  لكنَّه 
استخدامـه  ـمَ  كْ حُ فـإنَّ  ـه،  مِ دِ ستَخْ مُ

حمظورٌ يف اإلسالم.
ه  رُ رِ التَّرصيح اآلنف ذِكْ ٢) وعىل إثْ
ـرٍ  ضَ تَحْ سْ مُ أو  نْتَـجٍ  مُ أيَّ  فـإنَّ  اله،  أَعْ

ات التَّجميل  رضَ تَحْ سْ نْتَجـات ومُ من مُ
؛  ةٍ سَ تَنَجِّ أو غريهـا مصنوعٌ من موادَّ مُ
مثل أعضاء أو عنارص مـن حيوانـات 
لُها، أو من تلك األشيـاء التي  م أَكْ رَّ حمُ
فإنَّ  املستخدم؛  علـى  ر  َ بالرضَّ تأيت 
رضَ  تَحْ املُسْ أو  املُنْتَـج  هـذا  استخـدام 

. رامٌ حَ
[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالمية املاليزية (ص١١٨)]

   

اْسِتْخَداُم َأَدَواٍت َوَتْزييَناٍت َمْصُنوَعٍة ِمْن 
يِنيَّة) َرَماِد الِعَظاِم اَحلْيَواِنيَِّة  (الِعَظام الصَّ

جلـنـة ) ١١٨٨ أعـضـاء  مـذاكـرة 
الوطنـي  للمجلـس  التابعـة   الفتـو
املاليزيَّة  اإلسالميَّة  ينيَّـة  الدِّ للشـؤون 
عدد (٩٩) من ٤ إىل ٦ مايو ٢٠١٢م 
األدوات  استخـدام  ـم  كْ حُ نـاقشـت 
اد العِظَام  مَ يينات املصنوعة من رَ والتَّزْ
رت  فقـرَّ ينيَّة).  الصَّ (العظام  احليوانيَّة 

اللَّجنة النتائج عىل النحو اآلتـي:
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ج  بعد االطِّالع علـى األدلَّة واحلُجَ
أنَّ  اللَّجنة  رت  قرَّ املطروحة،  واآلراء 
منتوجـات  فـي  باقيةٌ  اخلنزير  ةَ  نَجاسَ
 ، ينيَّة عىل املذهب الشافعيِّ العظام الصِّ
موجودة،  زالـت  مـا  النجاسة  وهذه 
 وتر فيها.  االستحالة  عمليَّة  تتمَّ  ومل 
العِظـام  استخـدام  جتويـز  أنَّ  اللَّجنة 
ظام  عِ مـاد  رَ مـن  املصنوعـة  ينيَّـة  الصِّ
يؤدِّي  اإلسالم  يف  مة  املُحرَّ احليوانات 
ريعة إىل استخدام املنتجات  إىل فتح الذَّ
مـة فـي  ة مـن احليوانـات املُحرَّ املُشتَقَّ
استخدام  أنَّ  اللَّجنة   وتر اإلسالم. 
مـن  املصنوعـة  يينات  والتَّـزْ األدوات 
درجـة  إلـى  يصل  ال  ينيَّة  الصَّ العِظام 
الضـرورة المتالكهـا واستخـدامهـا؛ 
حتريـم  علـى  اللَّجنـة  أكَّدت  لذلك 
ييـنـات  والتَّـزْ األدوات  اسـتـخـدام 
املصنوعـة من رمـاد العِظـام احليوانيَّة 
مة يف اإلسالم،  ينيَّة) املُحرَّ (العِظام الصِّ
أو من احليوانات غري املذبوحة بطريقةٍ 
رشعيَّة. ومع ذلك فإنَّه جيوز استخدام 

مـن  املصنوعـة  يينات  والتَّـزْ األدوات 
رماد العظام احليوانية املذبوحة بطريقة 
رشعيَّة يف اإلسالم (العِظام الصينية).

[قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني 
للشؤون اإلسالمية املاليزية (١٣٧-١٣٨)]

   

ُلْبُس اَحلِديِد

ـب ) ١١٨٩ هَ السـؤال: لُـبْـس الذَّ
ديد؟ امً أم لُبْس احلَ أكثر إِثْ

ملا  ؛  إِثْامً أكثر  احلَديد  لُبْس  اجلواب: 
الً  جُ رَ  َ أَبْرصَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ (أنَّ  يَ  وِ رُ
أَنْ  هُ  رَ أَمَ فَ  ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ مٌ  اتَ خَ هِ  دِ يَ يفِ  وَ
 ، يدٍ دِ نْ حَ ةً مِ قَ لَ هِ حَ دِ لَ يفِ يَ عَ ، فَجَ هُ حَ طْرَ يَ
 ، لِكَ ذَ نْ  مِ  ُّ أَرشَ ا  ذَ هَ فَ ؟!  بٌ أَذَهَ  : الَ قَ فَ
أحـمد.  رواه   ( النَّارِ لِ  أَهْ يَةُ  لْ حِ ا  ذَ وهَ
(بستانه)  فـي  اللَّيث  أبو  الفقيه  ذكره 
(نصاب  فـي  كذا  اخلاتم.  باب  فـي 
يف  اإلسالم)  عن (رشعة  االحتساب) 

باب االحتساب عىل الفقراء. 
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٩-٣٩٠)]
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اْرِتَداُء الثَِّياِب اَملْصُنوَعِة ِمْن «ِسْلٍك»

كلمة ) ١١٩٠ أنَّ  نا  عْ مِ سَ السؤال: 
ة حرير،  لْك» تعني باللُّغة اإلنجليزيَّ «سِ
عْظَم ثيابنا يف اململكة،  وهذا النوع منه مُ
الثِّياب؟  هـذه  ارتداء  فـي  م  كْ احلُ فام 
 ، بريٍ كَ لٍ  كْ بشَ منترشةٌ  ـا  أهنَّ خصوصـاً 
ب  الثَّوْ قيمة  بأنَّ  لَّلون  يتَعَ هم  وبعضُ
ليلةٌ جدا، ولو كان من احلرير  لْك قَ السِّ
لكانت قيمته أكرب من ذلك بكثري، فام 

رأيكم يف هذا؟
هلـذه  بـس  الالَّ كـان  إذا  اجلواب: 
ألنَّ  بـه؛  بأس  ال  فهذا  امـرأةً  الثياب 
جال،  رامٌ عىل الرِّ احلرير مباحٌ للنِّساء، حَ
إن  فإنَّه  راً  كَ ذَ له  بس  الالَّ كان  إذا  ا  وأمَّ
رامٌ عليه؛ ألنَّ  كان حريراً طبيعيا فهو حَ
تِه،  م احلرير عىل ذُكور أُمَّ رَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حَ
لِّني  تحِ باملُسْ لـه  لِّني  تحِ املُسْ نَ  رَ قَ حتَّى 
رواه  فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  فـي  نا  والزِّ ر  مْ للخَ
أنَّه  ريِّ  عَ األَشْ مالِكٍ  أيب  عن  البخاريُّ 

تِي  نْ أُمَّ تِي، أَوْ مِ ي أُمَّ ونَنَّ فـِ قال: (لَيَكُ
 ، رَ مْ اخلَ ، وَ يرَ رِ احلَ ، وَ رَ ِ لُّونَ احلْ تَحِ امٌ يَسْ وَ أَقْ

.( فَ ازِ املَعَ وَ
ه  لكنـَّ  ، طبيعيٍّ غري  كان  إذا  ا  وأمَّ
ال  ذلك  فـإنَّ  احلريـر،  باسم  ـى  يُسمَّ
وإن  مباحٌ  هو  بل  اإلباحة،  عن  لُه  نْقُ يَ
باحلقائـق  بْـرة  العِ ألنَّ  حريراً؛  ي  مِّ سُ
األمور  ينا  مَّ سَ لو  وهلذا  باألسمـاء،  ال 
 ، مباحةً تكن  مل  مباحةٍ  بأسامء  مة  املُحرَّ
املباحـة  األشيـاء  ينـا  مَّ سَ إذا  فكذلك 
ولكن   ، مـةً رَّ حمُ تكن  مل  مةٍ  رَّ حمُ بأسامء 
ه؛  ملُسامَّ طابقاً  مُ االسم  يكون  أن  ينبغي 
ة، أو  تِباسٌ عند العامَّ ل الْ صُ حتَّى ال حيَ

م هذا اليشء. كْ تِباهٌ يف حُ اشْ
فضيلة الشيخ: لو فرضنا أنَّ يف هذه 
ها نِسبَـةً من احلريـر،  بَسُ لْ الثِّياب التي نَ

؟ ف مثالً لُ إىل النِّصْ لكنَّها ال تَصِ
فأجاب رحـمه اهللا تعاىل: إذا كانت 
فام  لألكثر،  م  احلُكْ فإنَّ  قليلةً  النِّسبة 
املبـاح  اليشء  هـو  ظهوراً  األكثر  دام 
فإنَّه ال بأس به، إالَّ أنَّه إذا كان احلرير 
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علـى  زاد  ما  منه  باح  يُ ال  فإنَّه  عاً  ْتَمِ جمُ
أربعة أصابع، لو كان مثالً فوق اجلَيْب 
أربعـة  مـن  أكثر  بـاحُ  يُ ال  فإنَّه  عاً  ْتَمِ جمُ
زاً  طَـرَّ مُ كـان  لـو  وكـذلك  أصابـع، 
خطوطٌ  هي  اخلطوط  وهذه   ، بخطوطٍ
بْلُغ أكثر مـن أربعة أصابـع،  عريضةٌ تَ

. ِلُّ فإنَّه ال حيَ
ورة؛  فضيلة الشيخ: فـي حال الرضَّ
باحُ له  - هل يُ لْديٌّ ضٌ جِ رَ نْ بـه مَ -كمَ

ذلك؟
يف  نعم  تعاىل:  اهللا  رحـمه  فأجاب 

حال الرضورة ال بأس.
[فتاو نور عىل الدرب - ابن عثيمني 
[(٦١/١١-٦٢)

  

ليِب على املالِبِس للنََّصاَرى ِخياَطُة الصَّ

خــاطَ ) ١١٩١ ـيَّــاطٌ  خَ السـؤال: 
؛  بٍ هَ ذَ ليبُ  صَ فيه  ريرٍ  حَ  َ ريْ سَ   للنَّصارَ
تكونُ  وهل  ياطته؟  خِ يف  إثمٌ  عليه  فهل 

أُجرتُه حالالً أم ال؟

ـل  جُ الرَّ أعـان  إذا  نعـم؛  اجلواب: 
ه  ألنـَّ آثمـاً؛  كان  اهللا  معصيـةِ  عـلـى 
وان، وهلـذا  ـدْ أعانَ علـى اإلثـم والعُ
ها،  َ ارصِ وعَ  ، رَ مْ اخلَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  نَ  (لَعَ
ولَـةَ  مُ املَحْ وَ ا،  لَـهَ امِ وحَ هـا،  َ تَرصِ عْ ومُ
ا،  اقِيهَ سَ هيَـا، وَ ِ رتَ شْ مُ ـا، وَ هَ ائِعَ بَ ، وَ إِلَيـهِ
ا)، وأكثرُ هؤالء؛  نِهَ آكِلَ ثَمَ َا، وَ هبَ ارِ شَ وَ
م  هُ إنَّام  اقِي،  والسَّ لِ  واحلامِ  ِ كالعارصِ
عن  ى  نهَ يُ وهلذا  ا؛  هبِ ْ رشُ عىل  نون  عاوِ يُ
ماً؛  رَّ حمُ قِتاالً  به  قاتِلُ  يُ ملن  الح  السِّ بيع 
تنة،  الفِ فـي  تال  والقِ املسلمني،  كقتال 
فإذا كان هذا يف اإلعانة عىل املعايص، 
وشعائر  ر،  فْ الكُ علـى  باإلعانة  فكيف 
لُـه  مَ عَ جيـوز  ال  ليب  والصَّ ـر؟  فْ الكُ
ليباً،  ه صَ يْعُ ةٍ، وال بَ رَ ةٍ وال غري أُجْ رَ بأُجْ
لُها،  مَ عَ وال  نام  األَصْ يْع  بَ جيوز  ال  كام 
حيح عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه  بَتَ يف الصَّ كام ثَ
 ، املَيْتَةِ وَ  ، رِ مْ اخلَ يْعَ  بَ مَ  رَّ حَ اهللاَ  (إِنَّ  قال: 
بَتَ عنه أنَّه  )، وثَ امِ نـَ األَصْ ، وَ يـرِ ـنْزِ اخلِ وَ
يف    يَرَ ال  كان  وأنَّه  رين،  وِّ املُصَ نَ  عَ لَ
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فصانِع  بَها(١)؛  قَضَ إالَّ  ةً  ـورَ صُ البيت 
؛ لعنهُ اهللا ورسوله.  لْعونٌ ليب مَ الصَّ

مةٍ أو  رَّ ٍ حمُ نيْ وضاً عن عَ ذَ عِ ومن أخَ
ر،  ل اخلَمْ ـامَّ ة حَ رَ تَوفاه؛ مثل أجْ نَفْع اسْ
 ، ة البَغِيِّ رَ ليب، وأجْ ة صانع الصَّ رَ وأجْ
يَـتُب  ولْ هبا،  ق  دَّ يَتَصَ فلْ ذلك؛  ونحو 
وتكـون  م،  املُحـرَّ العمـل  ذلك  مـن 
فإنَّ  لَه؛  عَ فَ ملا  ارةً  كفَّ بالعِوَض  تُه  قَ دَ صَ
هذا العِوَض ال جيوز االنتفاع به؛ ألنَّه 
صاحبه؛  إىل  عادُ  يُ وال   ، بيثٌ خَ ضٌ  وَ عِ
ق به،  دَّ تَصَ ض، ويَ وِ تَوىفَ العَ ألنَّه قد اسْ
لامء،  كام نصَّ عىل ذلك من نصَّ من العُ
مثل  يف  أحـمد  اإلمام  عليه  نصَّ  كام 
أصحاب  عليه  ونصَّ  ـر،  اخلَمْ ل  حامِ

هم. مالكٍ وغريُ
[جمموع فتاو ابن تيمية (١٤١/٢٢-١٤٢)]

  

ُلْبُس الثَّْوِب الَِّذي ِفيِه َتَصاِوير

لُبْسُ ) ١١٩٢ جيـوزُ  هل  السؤال: 
ه. جـمهرة  ، أي قَطَعَ بَ اليشءَ بَها: من قَضَ (١) قَضَ

اللغة (٣٥٥/١)..

ثَوبٍ فيه تَصاوير؟
لَ  حامِ هُ  بـِ شْ يُ ألنَّه  ه؛  يُكـرَ اجلواب: 

قائق) وغريه. نَم. كام يف (كنز الدَّ الصَّ
بُ  تَسَ ويف (نصاب االحتساب): حيُ
تصاويـر؛  فيه  بـاً  ثَوْ بَسُ  لْ يَ من  علـى 
ه  تُكرَ وهلذا  نَم؛  الصَّ لَ  حامِ بِهُ  شْ يُ ألنَّه 

الة فيها. انتهى.  الصَّ
[فتاو اللكنوي (ص٣٨٨)]

  

َجْعُل النََّشا ِفي الثَِّياِب

فـي ) ١١٩٣ يـقـولُ  مـا  السؤال: 
ه  رَ كْ ا يف ثِياب اللِّباس، هل يُ لِ النَّشَ عْ جَ

ذلك أم ال؟
ىلَ  ا يف الثِّياب فاألَوْ ا النَّشَ اجلواب: أمَّ
م؛ ألنَّه استعاملٌ فـي  ـرُ اجتنابُـه وال حيَ

، واهللا أعلم. مصلحةٍ من غري استهانةٍ
[فتاو العز ابن عبد السالم 
(ص١٤٣، ١٤٤]
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مَِّة َالُة ِبِثَياِب َأْهِل الذِّ الصَّ

السؤال: [هل يُصلَّـي فـي ) ١١٩٤
بَسوهنا؟] لْ ة التي يَ مَّ ثياب أهل الذِّ

: ال يُصىلَّ يف  اجلواب: [قال] مالكٌ
قال:  يلبسوهنا.  التي  ة  مَّ الذِّ أهل  ثياب 
جوا فال بأس به. قال: مىض  ا ما نَسَ وأمَّ

احلون عىل هذا. الصَّ
ياضٍ  عِ بن  يل  ضَ الفُ عن  وكيعٌ  قال 
احلسن:  عـن  ان  حسَّ بـن  هشام  عن 
ه  جُ نْسِ يَ بالثَّوب  بأساً   ير ال  كان  أنَّه 

     . ه املسلمُ بَسُ لْ املجويسُّ يَ
 [(١٤٠/١) نة الكرب [املدوّ

  

اُجلوُخ (١) إذا ُشكَّ أنَّ فيه َشْحَم اِخلْنزيِر

أنَّ ) ١١٩٥ كِيَ  حُ وخٌ  جُ السؤال: 
نزير،  اخلِ م  حْ شَ فيها  لون  مَ عْ يَ نْج  رَ اإلفْ
بة، وهو نسيج صفيق  عرَّ (١) اجلوخ: كلمة فارسيَّة مُ
ني  الكمَّ قصري  ثوب  واجلوخة:  الصوف،  من 
والبدن بغري بطانة من حتته وال غشاء من فوقه، 
تَّخذ من الصوف الثخني. انظر: املعجم العريب  يُ

ألسامء املالبس (ص١١٩).

دةٍ؛  شاهَ ر ذلك ال عن حتقيقِ مُ تُهِ وقد اشْ
مـا  ة  نَجاسَ أو  تها  بنجاسَ م  ْـكَ حيُ هل 
قات  الطُّرُ يف  طوبَتها  رُ حال  يف  يُصيبُه 

وغريها مع عموم االبتالء؟
ما  نفس  يف  ق  يتحقَّ مل  إذا  اجلواب:   
م  كْ م عليه بحُ كَ بيده منه النَّجاسة، مل حيُ
النَّجاسة، وهذا التفاتٌ إىل أنَّ ثياب من 
ة  يَّن من املرشكني باستعامل النَّجاسَ يتدَ
تها، والقول بذلك هو  م بنَجاسَ كَ ال حيُ

الصحيح، واهللا أعلم. 
[فتاو ابن الصالح (ص٢٢١)] 

  

وخُ اإلفرنجيُّ ) ١١٩٦ السؤال: [اجلُ
ة  ، أو قال أحد من األئمَّ روهٌ كْ هل هو مَ
نُ  هَ دْ ، وأنَّه يُ سٌ د قولُه: إنَّه نَجِ ممَّن يُعتمَ

ن اخلنزير؟] هْ بدُ
ى  كَ حَ فقـد  وخُ  اجلـُ ـا  أمَّ اجلواب: 
م  حْ بشَ نُونه  هَ دْ يَ م  أهنَّ النَّاس  بعضُ 
عَل  فْ هم: إنَّه ليس يُ اخلنزير. وقال بعضُ
موم  كُّ يف عُ لِّه، فإذا وقع الشَّ هذا به كُ
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يْنِه؛  عَ بنجاسة  م  ْكَ حيُ مل  اجلُوخ  ة  نَجاسَ
بْها؛ إذ  إلمكان أن تكون النَّجاسة مل تُصِ
، ومتى شكَّ يف نجاستها  نيْ طاهرةٌ العَ
نجاسة  ـنَّا  يقَّ تَ ولو  الطَّهارة،  فاألصل 
دون بعضٍ لـم  بعض أشخاص نـوع 
نحكم بنجاسة جـميع أشخاصه، وال 
ولكن  سه،  تنجُّ يف  نا  كْ كَ شَ ما  بنجاسة 
قاصدٌ  د  قَصَ أو  النَّجاسة  ن  تيقَّ إذا 
ها؛   رُ طَهِّ يُ ة  وخَ اجلُ ل  سْ فغَ كِّ  الشَّ إزالة 
 ، سٌ نَجِ دُهنٌ  أصابه  وفٌ  صُ ذلك  فإنَّ 
طْن  القُ ب  لثَوْ م  والدَّ ل  البَوْ وإصابة 
ق، وقد قال  ، وهو به ألْصَ تَّان أشدُّ والكَ
ا:  هبَ مُ احليض ثَوْ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ملن أصاب دَ
 ( بِاملَاءِ لِيهِ  سِ اغْ مَّ  ثُ  ، يهِ صِ رُ اُقْ مَّ  ثُ تِّيـهِ  (حُ
 .( هُ رُ كِ أَثـَ ـرُّ الَ يَضُ -: (وَ -وفـي روايةٍ

واهللا أعلم. 
[جمموع فتاو ابن تيمية (٥٣١/٢١-٥٣٣] 

  

ُصْنُع الَباُروَكِة ِمْن َشْعٍر َطِبيِعيٍّ

م ) ١١٩٧ ـى التكـرُّ جَ ـرْ السـؤال: يُ

بإفـادتنا بالفتو الرشعيَّة حول صناعة 
لألطفـال  الطبيعيِّ  عْر  الشَّ من  باروكةٍ 
والذين  طان،  َ الرسَّ ض  رَ بمَ املصابني 
خيضعون للعالج باإلشعاع، أو العالج 
الكياموي، حيث إنَّ الدراسات العِلْميَّة 
قد أثبتت أنَّ (٥٠%) من نجاح العالج 
سيَّة املريض، ومن خالل  فْ يعتمد عىل نَ
األطفـال  أنَّ  وجدنـا  ثَّف  املُكَ البحث 
يـفـقـدون  املـرض  هبـذا  املـصـابـني 
ؤثِّر سلبيا عىل  هم بالكامل، ممَّا يُ عورَ شُ
اجلديد،  هم  رِ ملَظْهَ بُّلِهم  قَ وتَ يَّتهـم،  سِ فْ نَ
لَـة  قَ رْ وعَ انتكاسهم،  إلـى  يُـؤدِّي  ا  ممـَّ
امً بأنَّ أعامر  لْ فاء أو العالج. عِ ريْ الشِّ سَ
هؤالء األطفال ترتاوح ما بني ٣ سنني 

إىل ١٢ سنة. 
عن  بإفادتنا  م  التكرُّ ى  جَ رْ يُ وعليه؛ 

لَة. مْ الرأي الرشعي جلواز تلك احلَ
م  دَ عْر املُستَخْ مع العِلْم أيضاً بأنَّ الشَّ
طبيعيـا،  سيكـون  الباروكـة  لصناعـة 
قِبَل من  به  التربُّع  علـى  احلثُّ  وسيتمُّ 
األطـفـال  مساعـدة  لغـرض  النسـاء 
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يعـود  قـد  ا  ممـَّ يَّاهتـم،  سِ فْ نَ لتحسـني 
املرض  هذا  من  عالجهم  علـى  إجيابياً 

الفتَّاك بإذن اهللا. 
لالنتفاع  بديل  يوجد  مل  إذا  اجلواب: 
نيَّ ذلك عالجاً حلالة  ، وتَعَ ر اآلدميِّ عْ بشَ
فإنَّه  عنهم-  تَى  -املُستَفْ األطفال  هؤالء 
ر  عْ جيوز. وإذا أمكن االستغناء عنه بالشَّ

، واهللا تعاىل أعلم. ىلَ الصناعيِّ فهو أَوْ
[جمموعة الفتاو الرشعية الكويتية 
[(٣٧٧/٢٨)








فتــــــــــاوى 
متفرقـــــة
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اُألْجَرُة َعَلى َحْمِل اَخلْمِر وَبيِعَها

أرأيـتَ ) ١١٩٨  : قـلـتُ السؤال: 
له  حيملُ  نرصاينٍّ  من  ه  نفسَ رَ  آجَ مسلامً 
ه، أيكونُ له  سِ فْ راً علـى دابَّته أو نَ ـمْ خَ
إجـارةُ  له  تكـون  أم   ، يشءٌ ر  األَجْ من 

مثله؟ 
ال   : مـالـكٌ قـال  قـال:  اجلـواب: 
لُح هذه اإلجارة، وال أر لـه أنـا  تَصْ
ى، وال من إجارة  مَّ من اإلجارة التي سَ
مثله قليالً وال كثرياً؛ ألنَّ مالكاً قال يل 
 : ْراً، قال مالكٌ ل املسلم يبيع مخَ جُ يف الرَّ
وال  قليالً  نِها  ثَمَ من  طَى  عْ يُ أن   أر ال 
ال  املنزلة،  هبذه  عندي  اء  فالكِرَ  . كثرياً
وال  قليالً  اإلجـارة  من  طَى  عْ يُ أن   أر

. كثرياً
حانوته  رَ  آجَ إن  وكذلك  له:  قلت   

راً؟ ـمْ من نرصانـيٍّ يبيع فيها خَ
: ال خري فـي ذلك،   قال: قال مالكٌ

. وأر اإلجارة باطالً
  [(٤٣٦/٤) نة الكرب [املدوّ

  

اِإلَجاَرُة َعَلى َطْرِح املَْيَتِة 

إن ) ١١٩٩ أرأيتَ   : قلتُ السؤال: 
 ، املَيْتةَ هذه  يل  حُ  طْرَ يَ الً  جُ رَ تُ  رْ استأجَ
ة من داري؛  رَ ذِ ، أو هذه العَ مَ أو هذا الدَّ

أجتوزُ هذه اإلجارة أم ال؟
عند  بذلك  بأس  ال  قال:  اجلواب: 

. مالكٍ
 [(٤٣٧/٤) نة الكرب [املدوّ

  

اإلجارُة ِبِجْلِد املَْيَتِة 

لَ مـالكٌ عن ) ١٢٠٠ ئـِ السؤال: سُ
 : لٍ جُ ، فقال لرَ لٍ ماتت يف داره شاةٌ جُ رَ

ها. لْدُ احـملها عنِّي ولك جِ
خري  ال   : مالكٌ قال  قال:  اجلواب:   
دِ  لْ بجِ ه  يستأجرُ ألنَّه  اإلجارة؛  هذه  يف 
ها،  يْعُ بَ لُحُ  يَصْ ال  املَيْتَةِ  وجلودُ   ، يْتةٍ مَ

فهذا قد استأجره بام ال جيوز بيعه.
 [(٤٣٧/٤) نة الكرب [املدوّ
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َبْيُع اَخلْمِر َوَلْحِم اِخلْنِزيِر

لتاجرٍ ) ١٢٠١ جيوزُ  هل  السؤال: 
نزير؟ مَ اخلِ رَ ولَـحْ مْ سلمٍ أن يبيعَ اخلَ مُ

تَنِيَ  قْ سلم أن يَ اجلواب: ال جيوزُ للمُ
فيهام،  رَ  يتَّجِ أن  وال  اخلنزير،  أو  ر  اخلَمْ

امٌ بإجـامع الفقهاء. رَ وأنَّ ذلك حَ
[فتاو الشيخ حممد أبو زهرة 
(ص٧٨٧- ٧٨٨)]

  

الَعَمُل يف َشِرَكٍة تبيُع َأْو ُتَوزُِّع 
ُلُحومََ اَخلَناِزيِر

السؤال: إنَّني فـي جزيـرة ) ١٢٠٢
ص أعملُ يف رشكةٍ للحوم اخلنازير،  قُربْ
لن  بأنَّني  امً  لْ عِ ؟  امٌ رَ حَ هذا  عميل  فهل 
بِلْتُ  ة قَ ه عمالً، ولظرويف املاديَّ أجدَ غريَ

م اهللا حلم اخلنزير؟ رَّ به، وملاذا حَ
اجلواب: 

مع  تتعاون  أن  لك  جيوز  ال  الً:  أوَّ

اخلنزيـر،  بيع  مثل  اهللا؛  م  رَّ حَ فيام  أحدٍ 
أو توزيع حلوم اخلنازير عىل الناس من 
النصار أو غريهم؛ ألنَّ هذا اخلنزير 
القرآن  وبنصِّ  املسلمني،  بإمجاع  مٌ  رَّ حمُ
ة، واهللا يقـول  نـَّ الكـريـم، ونـصِّ السُّ

سبحانـه: ﴿جغ مغ جف حفخف مف 
حق  مق جك حك﴾ [املائدة: ٢]، 
ن النصـار يستبيحون ذلك ال  ـوْ وكَ
عىل  ينَهم  عِ تُ أن  مسلمٌ  وأنت  لك  ِلُّ  حيَ
تَمِس عمالً  لْ م اهللا، وعليك أن تَ رَّ ما حَ
زق،  آخر، واهللا سبحانه لـم يُضيِّق الرِّ
وال  يتساهـلـون  قـد  ـبَادَ  الـعِ ولكـنَّ 

سبحانه:﴿رن  القائل  وهو  يصربون، 
مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 
ني ىي ﴾ [الطالق: ٢-٣]، وهو القائل 

سبحـانـه: ﴿ خف مف حق مق جك حك 
وهــــو   ،[٤ [الـطـالق:  لك﴾  خك 

نب   مب  زب  ﴿رب  سبحانه:  القائل 
فالواجب   ،[١٧ [العنكبوت:  ىب﴾ 
رَ  ذَ ْ عليك يا أخي أن تتَّقي اهللا، وأن حتَ
الكثـري،  باخلـري  وأبرش  اهللا،  م  ـرَّ حَ مـا 
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اهللا،  قـت  دَّ صَ إذا  احلميـدة،  والعاقبـة 
م  رَّ ت النيَّة لـه، وتركت مـا حَ لَصْ وأَخْ
ْ سوف يؤتيك اهللا من  اهللا عليك، فأَبْرشِ
مباحاً  طيَّباً  عمالً  لك  لَ  ويُسهِّ لِه،  فِضْ
به  ضِ غْ كِـكَ مـا يُ رْ بسبب تقواك له، وتَ
باً إليه، وطاعة له، والتامساً ملرضاته،  تقرَّ
ذراً من غضبه وعقابه، وعليك أن  وحَ
، وهـو أصدق  تؤمـن أنَّ ربَّك صادقٌ

ين  ﴿ىن  سبحانه:  القائل  القائلني 
﴿ىه  ،[٨٧ [النـسـاء:  ىه﴾  مه  جه 
 ،[١٢٢ [النساء:  خي﴾  حي  جي  يه   

ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  ﴿رن 
ن  تتيقَّ كنت  فإذا  ىي﴾،  ني  مي  زي 
هذا  أنَّ  ق  ـدِّ وتُصَ اهللا،  كالم  هذا  أنَّ 
اآلية  وهكذا  باخلري،  ـرْ  فأَبْشِ اهللا  كالم 
حك جك  مق  حق  مف  ﴿خف   :األخـر
 خك لك ﴾، واهللا يقول: ﴿ىم يم جن 

 ،[٥-٦ [الشـرح:   ﴾ جه  ين  ىن  من  خن  حن 
 َ النَّرصْ أَنَّ  مْ  لَ اعْ (وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  ويقول 
أَنَّ  ، وَ بِ رْ عَ الْكَ جَ مَ رَ أَنَّ الْفَ ، وَ ِ ربْ عَ الصَّ مَ
 بتقو فأوصيـك  ا)،  ً يُرسْ  ِ الْعُرسْ ـعَ  مَ

احلـالل،  طلب  علـى  واحلـرص  اهللا، 
واحلـذر مـن بيـع احلـرام واكتسـاب 
ام، ال مع النصار وال مع غريهم  احلَرَ
وقـىض  أمـرك،  اهللا  يَرسَّ  الناس،  مـن 
لْم النافع والعمل  حاجتك، ومنحك العِ
رصاطـه  جـميعـاً  وهـدانا  الصالـح، 

املستقيم. 
أخـونا  خـرياً،  اهللا  جزاكم  املذيع: 
شيـخ  اخلنزيـر  حلم  م  رِّ حُ ملـاذا  يسأل 

عبد العزيز؟ 
بالغة،  حلكمـةٍ  اهللا  مـه  حرَّ الشيخ: 
يقول  وتعالـى-  أعلم -سبحانه  وهو 
ٰر﴾  ٰذ  يي  ﴿ىي   : وجـلَّ عـزَّ 

﴿حم  سبحانه:  ويقول    ،[٨٣ [األنعام: 
خم مم جن حن﴾ [النساء: ١١]. 
اهللا،  مه  رَّ حَ ما  ة  مَرضَّ من  فيه  ما  ولوال 
لَل حتريمه  ر الناسُ أشياءَ يف عِ كَ وقد ذَ
ليس لنا حاجة يف ذلك، يكفينا أنَّ اهللا 
مضارَّ  فيه  أنَّ  شكَّ  وال  ذلك،  م  رَّ حَ
 وإن تساهل فيها النصار ،[ و[رشوراً
أو عاجلوها بأشياء، ما ينبغي لعاقل أن 
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يَت عليه  فِ م اهللا، وإن خَ رَّ يتساهل فيام حَ
نا  احلكمة، نحن مؤمنون موقنون أنَّ ربَّ
م  رِّ حيُ مل  وأنَّه -سبحانه-   ، عليمٌ حكيمٌ 
عبثاً بيشء  يأمر  ولـم  أبـداً،  عبثاً  شيئاً 

حمض  عىل  فهو  به  أمر  ما  كلُّ  بل  أبداً، 
احلكمة، وكلُّ ما هنى عنه فهو عىل حمض 
م  كَ واحلِ األرسار  جهلنا  وإن  احلكمة، 
نا حكيمٌ عليمٌ يف  فنحن مطمئنُّون أنَّ ربَّ
ره  دِّ قَ لِّ ما يُ ه لعباده، ويف كُ عُ ِّ كلِّ ما يُرشَ
مه ويأمر به  رِّ لِّ ما حيُ يه، وفـي كَ ضِ قْ ويَ
تلتزم  أن  فعليك  وتعاىل-،  -سبحانه 
ـة  مَ كْ احلِ تعـرف  لـم  وإن  اهللا،  برشع 
رُ ممَّا أمر اهللا  والسبب فيام تأيت وفيام تَذَ

به ورسوله، واهللا املستعان.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

الَعَمُل ِبَطْهي َلْحِم اِخلْنِزيِر

١٢٠٣ ( السؤال: أعملُ طبَّاخاً لد
ي حلم اخلنزير  ، وأقوم بطَهْ رشكةٍ أجنبيَّةٍ
امً بأينَّ ال أذوقه  لْ تِه، عِ مَ رْ رغم يقيني بحُ

ل املسلمني، هل علـيَّ  مه للعامَّ وال أُقدِّ
ه وتقديمه لألجانب؟ بْخِ إثمٌ من طَ

لـك  ليـس  نعـم،  نعـم،  اجلواب: 
ذلـك، اهللا يقـول سبحانـه: ﴿جغ 
جك  مق  حق   مف  حفخف  جف  مغ 
حك﴾ [املائدة: ٢]، وطبخ اخلنزير 
وتقديمه للضيوف أو ملن استعملك يف 
؛  ، ومعاونةٌ عىل منكرٍ هذا اليشء منكرٌ
مه  رَّ م عليهم اخلنزير كام حَ رَّ ألنَّ اهللاَ حَ
علـى املسلمني، فليس لك أن تُعينهم 
لك  ليس  أنَّك  كام  اهللا،  م  رَّ حَ ما  علـى 
ك، وعبادة عيسى  ْ أن تُعينهم عىل الرشِّ
أن  لك  وليس  الم،  والسَّ الة  الصَّ عليه 
ر وال غـريها  ب اخلَمْ ْ تُعينهم علـى رشُ
اخلنزيـر،  طَبْخ  فهكذا  املعايص،  مـن 
 ، لُّه منكرٌ وتقديمه لـهم أو للضيوف كُ
فالواجـب عليـك احلـذر مـن ذلـك، 
ـد عنهـم، إذا كنت  واالستقالة، والبُعْ
صادقاً يف إسالمك، نسأل اهللا لنا ولك 

اهلداية.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]
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واِجِن ِبُمَخلََّفاِت اَملَجاِزِر ِمْن ُلُحوٍم  َتْغِذَيُة الدَّ
َوُجُلوٍد َوِعَظاِم وِدَماِء َوَلْحِم ِخْنِزيٍر

عن ) ١٢٠٤ سؤالنا  بعد  السؤال: 
واجن؛  الدَّ هبا    تُغذَّ التي  املوادِّ  ماهيَّـة 
مستـودعـات  عـن  ف  ـرِ املُشْ أخربنـا 
نِّيُّ املخترب أنَّ هذه األطعمة  األغذية وفَ
من  دُ  تُستورَ واجن  الدَّ هبا    تُغذَّ التي 
لَّفات  جمازر أوروبَّا، وهي عبارة عن خمُ
اء،  لود وعِظام ودمِ املجازر من حلوم وجُ
ل  كْ بشَ اخلنزير  لـحم  فيها  ل  يدخُ وقد 

مسحوق. 
هذا  من  نامذج  جاءنا  قد  اجلواب: 
ة، وذكروا  لْناها إىل اجلهات املُختصَّ وأَحَ
ر،  ْذَ ا سليمة، وليس فيها يشءٌ ممَّا حيُ أهنَّ
وإنَّام هي أشياء من أسامك، ومن بُذور 
، ال  ْذورٌ سليمة، ومن أشياء ليس فيها حمَ
ماء،  من جهة اخلنزير، وال من جهة الدِّ
دَ من هذه األشياء  جِ ؛ فإذا وُ لِّ حالٍ وبكُ
احلـرام؛  مـن  أو  النَّجـِـسُ  مـن  يشءٌ 

يُعفَى  فإنَّه  قليالً،  كان  إذا  كاخلنزير 
من  لة  اجلالَّ تأكلُه  عامَّ  يُعفَى  كام  عنه، 
الذي  وإنَّمـا  القليلة،  احلقرية  األشياء 
سُ واخلبيث علـى  لُب النَّجِ غْ يرضُّ أن يَ
ما  كان  فإذا  اهبا،  َ ورشَ واجن  الدَّ طعام 
يغلب  قليالً  كان  إذا  بَح  يُستَقْ ممَّا  لُه  تأكُ
الطيِّب  اب  والرشَّ الطيِّب  الطعام  عليه 
من  جاءنـا  الذي  ـا  أمَّ  . يضـرُّ ال  فإنَّـه 
النامذج التي بعثت اللَّجنة مـن جهات 
نَاهـا  لْ وأَحَ هنـا،  اإلخوان  من  دة  متعدِّ
فإنَّه  واختربوها،  ة  املختصَّ اجلهات  إىل 
مـا  ـا  وأهنَّ حمذور،  فيها  ليس  أنَّه  يظهر 
 أخر وأشياء  هبا،  بأس  ال  بُذور  بني 
وغريها  من أسمـاك  ْذور  حمَ فيها  ليس 
واألصـل  واجن،  الدَّ هذه  هبـا    تُغذَّ
علَم يقيناً  ة حتَّى يُ مَّ المة وبراءة الذِّ السَّ
م اهللا ويغلب ذلك،  رَّ يَت بام حَ ذِّ ا غُ أهنَّ
عىل  يغلب  يعني  كثرياً؛  ذلك  ويكون 
لة.  اهبا حتَّى تكون كاجلالَّ طعامها ورشَ

ر.  تَفَ ا اليشء اليسري فيُغْ أمَّ
املذيع: إذاً ير سامحتكم الوصول 
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ه  سِ بنَفْ اإلنسان   لري املصانع  تلك  إىل 
احلقيقة؟ 

دُ  ـرِ تَ التـي  األشيـاء  هـذه  الشيخ: 
إلـى  الَ  حتُ أن  ـدَّ  بُ ال  املصانع  هذه  من 
ة، علـى هذه اجلهات  اجلهات املختصَّ
شكٌّ  عندها  كان  إذا  تستوردها  التي 
فـي  ة  املختصَّ اجلهات  إلـى  يلَها  حتُ أن 
اململكة، ما دامت املسألة فـي اململكة 
املختـربات  ـة،  املختصُ للجهات  الُ  حتُ
وهيئـة  التجـارة،  كـوزارة  ـة؛  املختصَّ
بن  ـد  حممَّ اإلمـام  وجامعـة  املقاييس، 
التي  سعـود،  امللك  وجامعة  سعود، 
بيِّنـون  ويُ خيتربوهنـا  املختـربات  فيهـا 
هذه  بعض  إلـى  أحلناها  فإن  فيها،  ما 
فاحلاصل  سليمة،  ا  أهنَّ ورأوا  اجلهات 
دُ  ع، املُستورَ أنَّ الوارد خيتلف وقد يتنوَّ
هذه  يستـوردون  فالذين  ع؛  يتنـوَّ قـد 
األشيـاء الواجب عليهم أن جيتهـدوا 
ـّوا  حتَّى يعرفوا احلقيقة، وحتَّى ال يغشُ
مـا  الناس  علـى  لُوا  خِ دْ يُ وال  الناس، 
أن  الدولة  وعلـى  عليهـم،  اهللاُ  مَ  ـرَّ حَ

بواسطـة  الدولة  علـى  هبـذا،  م  هُ لِزمَ تُ
املسؤولني  من  وغريها  التجارة  وزارة 
نْف عليهم أن  لَة هبذا الصِّ الذين هلم صِ
موا أيَّ رشكة وأيَّ مزرعةٍ تستورد  لْزِ يُ
يكون  وأن  تستـورد،  مـا  تعـرف  أن 
بذلك  هلم  يشهد  وحتَّى   ، سليامً ذلك 

املسؤولون هناك.
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

َأْكُل َلْحِم اِخلْنِزيِر َجْهًال

إنسانٌ ) ١٢٠٥ لَ  أَكَ إذا  السؤال: 
ارة؟  كفَّ عليه  فهل  جاهالً  خنزير  حلم 

ارة إذا وجبت؟ وما هي هذه الكفَّ
دام  مـا  يشءٌ  عليـه  ليس  اجلواب: 
عليـه  إنَّام   ، يشءٌ عليـه  ليس  لَم،  عْ يَ ال 
آثار  مـن  هُ  فَمَ ـلَ  سِ ويغْ يتمضمض  أن 

ه، واحلمد هللا.  يْ دَ لَ يَ سِ ة، ويغْ النَّجاسَ
مل  أو  يتمضمض  مل  إذا  لكن  املذيع: 
ر حلم خنزيـر إالَّ بعد حـني، ماذا  كُ ذْ يَ

يفعل؟ 
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. الشيخ: ما عليه يشءٌ
[الفتاو الصوتية للشيخ ابن باز (املوقع)]

  

ُيوِر اُملَحنََّطِة ِشَراُء اَحلْيَواَناِت َوالطُّ

اءِ ) ١٢٠٦ ِ رشَ م  كْ حُ السؤال: [ما] 
مُ  كْ نَّطة؟ وحُ يوانـات والطُّيـور املُحَ احلَ
ـار  ـم اإلجتَّ كْ ينة؟ وحُ عِها لَغَرض الزِّ ضْ وَ

هبا؟
طـة  ـنـَّ املُحَ احليـوانـات  اجلـواب: 

نوعان:
كالكِالب  ـل؛  األَكْ مةُ  ـرَّ حمُ ل:  األوَّ
ها  يْعُ بَ امٌ  رَ حَ فهذه  ئاب،  والذِّ واألُسود 
النبيُّ  هنى  وقد  يْتَة،  مَ ا  ألهنَّ اؤها؛  ورشِ
ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع املَيْتَة، وألنَّه ال فائدة منها، 
وقد  له،  إضاعةٌ  لتحصيلها  املال  لُ  فبَذْ

هنى النبيٌ ملسو هيلع هللا ىلص عن إضاعة املال.
إن  فهـذه  ل؛  األَكْ مباحةُ  الثَّانـي: 
هـا  فبيعُ رشعيَّـة  ذَكـاةٍ  بغـري  يتَتْ  أُمِ
يْتَة، وإن ماتت  ا مَ ام؛ ألهنَّ رَ اؤها حَ ورشِ
 ، حاللٌ اؤها  ورشِ ها  فبيعُ رشعيَّة  كاةٍ  بذَ

فيها  املال  لُ  بَذْ يكون  أن  أخشى  لكن 
يِّ  املَنْهِ املال  إضاعة  مـن  الغرض  هلذا 

. عنه، خصوصاً إذا كان كثرياً
ل  واهللا أسأل أن يوفَّق املسلمني لبَذْ
ىضَ  لُح به أحواهلم ويَرْ أمواهلم فيام تَصْ

لِّ يشءٍ قدير.  به موالهم، إنَّه عىل كُ
[جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني 
[(٣٥٨/١٢-٣٥٩)







الفهارس العامة
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 القواعد والضوابط الفقهية واألصولية الواردة باملوسوعة 

والصفحةالقاعـــــــدة اجلزء  

لِّب احلرام-  (١٧٣/١، ٢٧٥)إذا اجتمع احلالل واحلرام غُ
م احلاظر-  (١٧٢/٢)إذا اجتمع مبيح وحاظر قُدِّ
م أحدمها باألصالة واآلخر باالشتباه-  رِّ م حُ حرَّ (١٧٢/٢)إذا اشتبه مباحٌ بمُ
إذا تعارض املفسدة املرجوحة واملصلحة الراجحة اغتفرت - 

(١١٤/٣)املفسدة املرجوحة
(٣٢٧/٢، ٣٣٠)، (١٤٩/٣، ٢٦٢)إذا ضاق األمر اتَّسع- 
(٢١٠/٣)األحكام من أوصاف األفعال- 
(١٠/٢، ١٤٣)االستثناء من التحريم إباحة- 
(١٢٩/١)األصل أن احلاظر واملبيح إذا تعارضا يرجح احلاظر- 
(١٥٤/١، ٢١٣، ٣٤١، ٣٤٥)، األصل يف األشياء اإلباحة- 

 ،(٢٠/٢)، (١٣٠/٣، ١٤٤، ١٤٧
(٢٣٩، ٢٦٩، ٣٣٩، ٣٤٣

(٢٦٥/١)األصل يف األشياء احلل- 
(٢٧٣/١)األصل يف األشياء احلل والطهارة- 
(٣٦٤/٢)، (١٢٧/٣، ١٣٠)األصل يف األشياء  الطهارة- 
(١٣٠/٣)األصل يف األشياء كلها الطهارة- 
(٢٨٤/٢)األصل يف األشياء هو احلل- 
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والصفحةالقاعـــــــدة اجلزء  

(٢٠٧/١)األصل يف األطعمة اإلباحة- 
(٢٧١/١)األصل يف أطعمة أهل الكتاب هو احلل واإلباحة- 
(١٠٤/١، ١٠٦، ٢١٣، ٢٦٩، ٢٨١، األصل يف األطعمة احلل- 

(٢٨٢
(١٧٩/١، ٢٨١) األصل يف األطعمة هو احلل- 
(٢٦٤/١)األصل يف األطعمة  واألرشبة  احلل- 
(٢٠/٣)األصل يف اإلطالق احلقيقة- 
(٣٣٥/٢، ٣٦١)األصل يف األعيان الطهارة- 
(١٧١/٣)األصل يف جـميع األشياء النافعة احلل- 
لُّ حتَّى يقوم دليل التحريم-  (١٠٥/١)األصل فـي جـميع احليوانات احلِ
األصل يف مجيع املطعومات ويف مجيع املرشوبات ويف مجيع - 

(١٣٤/٣)امللبوسات احلل
(١٦٣/١)األصل يف حيوان البحر الذي ال يعيش عادةً إال فيه احللُّ- 
(١٥٩/١)األصل يف احليوانات احلل- 
، واألصل يف اللُّحوم التحريم -  لُّ (٩٩/١)األصل يف احليوان احلِ
(١٣٩/٣)األصل يف احليوان الطهارة ما عدا الكلب واخلنزير- 
ن سبب احلل-  (٢٥٩/٢)األصل يف الذبح احلظر حتى نتيقَّ
(٢٨٢/١)األصل يف طعام البحر هو احلل- 
(١٠٤/٣، ١٠٦)األمر إذا ضاق اتسع- 
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والصفحةالقاعـــــــدة اجلزء  

(٢٠٨/١)إن كلَّ ما هني عن قتله فال جيوز أكله- 
(٣١٢/١)إن كلَّ مسكر حرام- 
ة والسالمة إىل أن -  ل عىل حال الصحَّ مَ فات واألفعال حتُ الترصَّ

(١٩٧/٢)يقوم دليل الفساد
ل منزلة الرضورة-  (٤٤٢/٢)، (١٣٠/٣)احلاجة تُنزَّ
لَّته وجوداً وعدماً-  م يدور مع عِ (١٠٢/٣، ١٢٤، ١٨٠)احلُكْ
يَّد-  ل املُطْلَق عىل املُقَ ـمْ (٤٣٤/٢)حَ
ر-  م أو تأخَّ م سواء تقدَّ قدَّ (٤٣٣/٢)اخلاصُّ مُ
م عىل العامِّ عند التعارض-  قدَّ (٤٣٢/٢)اخلاصُّ مُ
م عىل العامِّ عند جهل التاريخ-  قدَّ (١٩٩/٣)اخلاصُّ يُ
لْب املصالح-  م عىل جَ قدَّ ءُ املفاسد مُ رْ (١٧٣/١، ٢٦٠)دَ
(١٣٩/٣)الرضر يُزال- 
(١٤٦/١)، (١٣٠/٣، ١٨١، ١٨٨، الرضورات تبيح املحظورات- 

(٢٠٢، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٢٩
ر بقدرها-  (١٨١/٣)الرضورات تُقدَّ
ر بقدرها-  (١٨٨/٣، ٢٢٤)الرضورة تُقدَّ
ب له-  هَ ذْ (١٣٣/٣)العاميُّ ال مَ
لَّة تدور مع املعلول-  (١٣١/٣)العِ
ر الوسيلة-  (١٦٨/١)الغاية ال تربِّ
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والصفحةالقاعـــــــدة اجلزء  

ل منزلة اليقني-  (٢٧٣/١)غلبة الظنِّ تُنزَّ
د ال يدلُّ عىل الوجوب-  عْل املُجرَّ (٤٠٠/٢)الفِ
(٣١٩/١)كلُّ ما أسكر فهو حرام- 
م املسفوح-  (٣٦٤/٢)كلُّ ما خيرجُ من حيوانٍ مأكول اللحم فإنَّه طاهرُ إالَّ الدَّ
ر حرام-  ـمْ ر وكلُّ خَ ـمْ كر خَ سْ (٣١٨/١، ٣٣٩)كلُّ مُ
م نجساً-  رَّ م وليس كلُّ حمُ رَّ (٣٩٨/٢)كلُّ نجس حمُ
(٢٢٤/٣)ال ينكر ارتكاب أخفُّ الرضرين- 
م يكون نجساً-  رَّ (١٢٧/٣)ليس كلُّ حمُ
(٣١٨/١)ما أسكر كثريه فقليله حرام- 
(٣٣/٣)ما أفسد العقل حيرم تناوله- 
(١٠٥/١)ما أمر الشارع بقتله فال يؤكل- 
(٣٥٦/٢)ما انفصل من أجزاء احليوان احلي فحكمه حكم ميتته- 
ما تشتهيه النفوس من املحرمات كاخلمر والزنا ففيه احلد وما ال - 

(٤٣/٣)تشتهيه كامليتة ففيه التعزير
ما متكن الشخص من فعله جاز أن يوكِّل فيه من يتمكن من - 

(٤٩/٢)مبارشته لنفسه
اذه-  م اختِّ رُ مَ استعامله حَ رُ (٢٩١/٢)ما حَ
(١٤٦/٢)ما غاب عنَّا ال نسأل عنه- 
م عىل ما كان بطريق اللزوم-  قدَّ (٤٤٣/٢)ما كان رصحياً فهو مُ
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م-  رَّ (١١٥/١)ما كان ضارا فإنَّه حمُ
(٣٨/٣)ما كان وسيلة إىل إزالة املحرم يكون واجباً- 
م عىل النايف-  (٥٤/٢)املثبت مقدَّ
(٣٢٩/٢)، (١٠٤/٣، ١٠٦، ١٤٩، املشقة جتلب التيسري- 

(١٦٢
(١٧٣/١)املصلحة العامة مقدمة عىل املصلحة اخلاصة- 
قيِّده-  (١٨٧/٣)املطلق جيري عىل إطالقه حتَّى يرد ما يُ
غ الوسائل املمنوعة-  (١٦٨/١)املقاصد املرشوعة ال تُسوِّ
ة-  (٢١٠/٣)النكرة يف سياق النفي تكون عامَّ
(٢٥/٢)النهي يف األصل يقتيض التحريم- 
(٢١١/٣)النهي يقتيض التحريم- 
(٢١٢/٣)النهي يقتيض يف األصل التحريم- 
(٥٤/٢)الوسائل هلا أحكام الغايات- 
ل عىل املُبَنيَّ-  مَ ل املُجْ ـمْ (١١٥/٢)جيب حَ
(٢٠/٢)اليقني ال يزول بالشكِّ- 
(١٧٣/١)يُمنَع اخلاصُّ من بعض منافعه إذا ترتَّب عليه رضرٌ عامٌّ- 
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تراجم املفتني ودور الفتوى وهيئاتها 
واfiامع الفقهية الواردة يف املوسوعة

ابن أيب زيد القريواين (٣١٠-٣٨٦هـ):) ١
هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرحـــمن النفــراوي، القريواين، فقيه مفرس، من 
لَقَّب  أعيان القريوان. مولده ومنشــؤه ووفاته فيها. كان إمــام املالكيَّة يف عرصه. يُ
ب، وباملــكٍ األصغر. من تصانيفه: «النوادر والزيادات»؛ و«وخمترص  هَ طْب املَذْ بقُ

نة»، وكتاب «الرسالة»(١).  املدوَّ
ابن تيمية (٦٦١- ٧٢٨هـ): ) ٢

ين.  اين الدمشقي، تقيُّ الدِّ الم بن تيمية احلرَّ هو أحـمد بن عبد احلليم بن عبد السَّ
ان، وانتقل به أبوه إىل دمشق، فنبغ  رَّ لِدَ يف حَ اإلمام شيخ اإلسالم. حنبيلُّ املذهب، وُ
. كان  الً عتَقَ تني من أجل فتاواه. وتويفِّ بقلعة دمشق مُ نَ بمرص مرَّ ــجِ واشــتهر، سُ
ا  ثِرً كْ ين، آيةً يف التفســري والعقائد واألصول، فصيح اللِّسان، مُ داعية إصالح يف الدِّ
ــنَّة». وقد مجعت  من التصنيف. من تصانيفه: «السياســة الرشعيَّة»، و«منهاج السُّ

 .(٢)«رسائله وفتاواه يف موسوعة «جمموع الفتاو
ابن حجر اهليتمي (٩٠٩-٩٧٤هـ): ) ٣

هو أبو العباس شهاب الدين أحـــمد بن حجر اهليتمي السعدي، األنصاري، 

(١)  انظر: شــذرات الذهب البن العامد (١٣١/٣)، معجم املؤلفني لعمر كحالة (٧٣/٦)؛ األعالم للزركيل 
.(٢٣٠/٤)

(٢) انظر: طبقات علامء احلديث البن عبد اهلادي (٢٢٦/٤–٢٢٩)، الدرر الكامنة البن حجر (١٤٤/١-١٦٠)، 
األعالم (١٤٠/١).
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ولد يف حملة أيب اهليتم بمرص ســنة ٩٠٩هـ، ونشــأ وتعلم هبا. فقيه شافعي، تلقى 
ـف هبا كتبه، وهبا تويف ســنة ٩٧٤هـ. من  ة وصنـَّ العلم باألزهــر، وانتقل إىل مكَّ
تصانيفه: «حتفة املحتاج رشح املنهــاج»، و«اإليعاب رشح العباب املحيط بمعظم 

نصوص الشافعية واألصحاب»(١). 
ابن رشد (٤٠٥-٥٢٠هـ): ) ٤

هو أبو الوليد حممد بن رشــد، قايض اجلامعة بقرطبة. هبا ولد سنة ٤٠٥هـ، وهبا 
تويف ســنة ٥٢٠ هـ. من أعيان املالكيَّة. وهو جد ابن رشد الفيلسوف املشهور. من 

نة مالك»، و«البيان والتحصيل» يف الفقه(٢). دات ملدوَّ مات املمهِّ تآليفه: «املقدِّ
ابن سحنون (١٦٠ - ٢٤٠ هـ):) ٥

 ، ، فقيهٌ مالِكيٌّ واينُّ ريْ الم بن سعيد بن حبيب، أبو سعيد، التَّنوخيُّ القَ هو عبد السَّ
لْم وهو ابن  لْم، رحل يف طلــب العِ شــيخ عرصه وعامل وقته. كان ثقــةً حافظًا للعِ
ة أصحاب مالك؛ كابن القاسم  لْم عن أئمَّ ا أو تســعة عرش. أخذ العِ ثامنية عرش عامً
ل  لْم، وكان عليه املُعوَّ وأشهب. بلغ الرواة عنه نحو ٧٠٠. انتهت إليه الرئاسة يف العِ
ت، توىلَّ القضاء سنة ٢٣٤هـ. من مصنفاته: « املدونة» جـــمع فيها فقه  كِالَ يف املُشْ

مالك(٣). 
ابن سراج األندلسي (٠٠٠- ٨٤٨هـ):) ٦

د بن حممد بن رساج األندلــيس، الغرناطي، مفتيها وقايض  هو أبو القاســم حممَّ
(١) انظر: البدر الطالع للشوكاين (١٠٩/١)، ومعجم املؤلفني (١٥٢/٢) ؛ واألعالم (٢٢٣/١).

(٢) انظر: الديباج املذهب البن فرحون (٢٤٨/٢–٢٥٠)، املوسوعة الفقهية (٣٢٨/١).
(٣) انظر: مرآة اجلنان لليافعي (١٣١/٢)، شــجرة النــور الزكيَّة ملحمد خملوف (ص ٦٩)،  ومعجم املؤلفني 

.(٢٢٤/٥)
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اجلامعة هبا، مالكيُّ املذهب، اإلمــام احلافظ اجلليل، حامل راية الفقه والتحصيل، 
جامع للفنون، اشــتهر بالعلم واإلمامة. مــن تصانيفه: «رشح عىل خمترص خليل»، 
وله فتاو كثرية جـــمعت من مظاهنا املطبوعة واملخطوطة، باسم: «فتاو قايض 

اجلامعة»(١).
ابن الصالح (٥٧٧-٦٤٣هـ): ) ٧

ين عبد الرمحن بن عثامن بن موســى  هو أبو عمــرو عثامن بن املفتي صالح الدِّ
 ، ، أصويلٌّ ، فقيهٌ فرسِّ ، مُ ثٌ الكردي الشهرزوري، املوصيل، ولد ســنة ٥٧٧هـ، حمدِّ
ه عــىل والده وأفتي. من  جال، مشــارك يف علوم عديدة. تفقَّ ، عارفٌ بالرِّ نحــويٌّ
 ،«تصانيفه: «رشح مشــكل الوســيط» للغزايل يف فروع الفقه الشافعي، «الفتاو

«علوم احلديث» ويعرف بـ«مقدمة ابن الصالح». تويف سنة ٦٤٣هـ(٢).
ابن عابدين (١١٩٨-١٢٥٢هـ):) ٨

د أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي. ولد سنة ١١٩٨هـ كان  هو حممَّ
رِّ املختار»  يار الشاميَّة، وإمام احلنفية يف عرصه. صاحب «ردّ املحتار عىل الدُّ فقيه الدِّ
 يَّة يف تنقيح الفتاو رِّ املشهور بـ«حاشــية ابن عابدين»، ومن تصانيفه: «العقود الدُّ

احلامديَّة». تويف سنة ١٢٥٢هـ(٣). 
ابن ِعلِّيش (١٢١٧-١٢٩٩هـ): ) ٩

لِّيش، من أهل طرابلس الغرب، شــيخ  د بن أحـــمد بن عِ هو أبو عبد اهللا حممَّ
د أيب  مة كتاب «فتاو قايض اجلامعة» ملحمَّ (١) انظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد بابا (ص٥٢٦)، مقدِّ

األجفان، معجم املؤلفني (٢١٨/١١).
(٢) انظر: معجم املؤلفني (٢٥٧/٦).

(٣) انظر: األعالم (٢٦٧/٦).
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َ مشيخة  يلِ املالكيَّة بمرص ومفتيها، ولد بالقاهرة سنة ١٢١٧هـ. تعلَّم يف األزهر ووَ
ج عليه من علامء األزهر طبقات  املالكيَّة فيه، كان فقيهاً مشاركاً يف علوم شتَّى، وخترَّ
دة. وامتحن بالسجن ملا احتلَّ اإلنجليز مرص ومات بأثر ذلك سنة ١٢٢٩هـ.  متعدِّ
من تصانيفه: «منح اجلليل عىل خمترص خليل»، و«هداية السالك» وهو حاشية عىل 

«الرشح الصغري» للدردير(١). 
ابن ُنَجْيم (٩٢٦-٩٧٠هـ): ) ١٠

د، املعروف بابن نجيم، املرصي احلنفي، ولد  هــو زينُ الدين بن إبراهيم بن حممَّ
ســنة ٩٢٦هـ، كان إماماً عاملاً عامالً، ما له يف زمنه نظري، اشتهر بتصانيفه الفائقة؛ 
 ائِق رشح كنز الدقائق»، و«الرسائل والفتاو منها: «األشباه والنظائر»، و«البحر الرَّ

الزينية». تويف ودفن بالقاهرة سنة ٩٧٠هـ(٢).
َمْرَقْندي (٠٠٠-٢٧٥/٣٧٣هـ):) ١١ أبو اللَّيث السَّ

ث،  د بن إبراهيم بن اخلطَّاب السمرقندي، الفقيه احلنفي، املُحدِّ هو نرص بن حممَّ
الزاهد، اختلف يف ســنة وفاته؛ فقيــل: ٣٧٣، وقيل: ٣٧٥، وقيــل: ٣٩٣هـ، له 
تصانيف كثرية يف فروع الفقه احلنفي؛ ومن تصانيفه: «بُســتان العارفني»، تفســري 

.(٣)«غري للشيباين»، «الفتاو القرآن»، «رشح اجلامع الصَّ
اُألجهوري (٩٦٧-١٠٦٦هـ): ) ١٢

هو عيل بن زين العابديــن حممد بن أيب حممد زين الدين عبد الرمحن بن عيل أبو 
(١) انظر: شجرة النور الزكيَّة (ص ٣٨٥)، األعالم (٢٤٤/٦)، معجم املؤلفني (١٢/٩).

(٢) انظر: الطبقات السنيَّة للتقي الغزي (٢٧٥/١) األعالم (١٠٤/٣)، وشذرات الذهب (٣٥٨/٨).
(٣) انظر: تاريخ اإلسالم للذهبي (٤٢٠/٨)، تاج الرتاجم البن قطلوبغا (ص٣١٠)، املوسوعة امليرسة يف تراجم 

أئمة التفسري واإلقراء لوليد الزبريي وآخرين (٢٧٥٩/٣).
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اإلرشــاد، نور الدين األُجهوري، ولد يف أُجهور الكرب بمحافظة القليوبية سنة 
٩٦٧هـ، وقيل سنة ٩٦٩هـ، وقيل: ٩٧٥هـ. انتقل إىل القاهرة لتلقي العلم ونرشه، 
حتى صار من أعالم الدنيا، وكان شــيخ املالكية يف عرصه بالقاهرة، مجع اهللا تعاىل 
، فطار صيته وعمَّ نفعه. تويف  له بني العلم والعمل حتى برع يف الفنون فقهاً وعربيَّةً
يف القاهرة سنة ١٠٦٦هـ. له تصانيف كثرية؛ منها: ثالثة رشوح عىل خمترص خليل، 
و«الزهــرات الوردية يف الفتاو األجهورية»، و«حاشــية عــىل رشح التتائي عىل 

الرسالة»(١).
أحـمد بن حنبل (١٦٤-٢٤١هـ)) ١٣

د بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املروزي،  هو أبو عبد اهللا أحـــمد بن حممَّ
ة الفقه األربعة، وإمام أهل الســنَّة. ولد ببغداد سنة  إمام املذهب احلنبيل، وأحد أئمَّ
ــنَّة والفقه، مجع بني الروايــة والدراية. تويف  ١٦٤هـــ. كان إماماً يف احلديث والسُّ
ف بمصنَّفاته اجلامعة؛ ومن أشهرها: «املسند» يف احلديث،  رِ ببغداد سنة ٢٤١هـ. عُ
و«فضائل الصحابة»، و«الرد عىل الزنادقة واجلهمية»، و«املناسك» الكبري والصغري، 

وغريها(٢).
أمحد الشرباصي (١٩١٨-١٩٨٠م): ) ١٤

هو الشــيخ أمحد الرشبايص، من مواليد بلدة البجالت، مركز دكرنس، مديرية 
ج يف كلِّية اللُّغة العربيَّــة، ثم نال التخصص.  الدقهليَّة، بمرص ســنة ١٩١٨، ختــرَّ
عمل بالتدريس، ثم أميناً للجنة الفتو باألزهر، ثم مبعوثاً لألزهر الرشيف بدولة 

(١) انظر: شجرة النور الزكية (٤٤٠/١)، ترمجة الشيخ العالمة عيل نور الدين األجهور املالكي لعيل ونيس.
(٢) انظر: ســرية اإلمام أمحــد لصالح بن أمحد (ص٣٠)، مناقب اإلمام أمحــد البن اجلوزي (ص١٦-٢١)، 

ل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد (٣٢٥/١، ٣٥١-٣٥٤). املدخل املفصَّ
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ة مؤلَّفات يف الترشيع اإلسالمي، والدراسات  الكويت، تويف سنة ١٩٨٠م. له عدَّ
القرآنية، والتاريخ، وغريها حتى بلغت ما يربو عىل مائة كتاب، منها: «موســوعة 
أخالق القرآن»، و«يسألونك يف الدين واحلياة»، و«موسعة الفداء يف اإلسالم»(١).

اف الُكْردي (١٢٩٩-١٣٧٣هـ):) ١٥ أمحد عسَّ
دي، ولد سنة ١٢٩٩هـ، يف قرية تلعرن من  رْ ــاف الكُ د بن عسَّ هو أمحد بن حممَّ
قر حمافظة حلب، من أرسة عرفت بالصــالح والتقو، حفظ القرآن الكريم يف 
صغره، وتعلم مبادئ اخلط واحلســاب يف أول حياتــه، ثم انتقل به والده إىل مدينة 
حلب ليتلقى هبا العلم، بعد أن أشار عليه شيخ القرية بذلك؛ ملا رأ فيه من الذكاء 
وحب العلم، فانتســب إىل املدرسة الرضائيَّة (العثامنية) بحلب، ودرس عىل أيدي 
كبار العلامء، وكان يتنقل بني مدارس حلب العلميَّة؛ ليستمع إىل العلامء، كان متفنناً 
نيِّ  يف الفقه وأصوله، والنحــو واملنطق، وعىل اطالع وتعمق يف العلوم األخر. عُ
مفتياً حللب وملحقاهتا من املناطق والقر عام١٩٥٠م، وبقي يف هذا املنصب حتَّى 

وفاته عام ١٣٧٣هـ(٢).   
الُبرزيل (٦٦٥-٧٣٩هـ): ) ١٦

د بن يوسف بن  ين حممَّ د بن يوسف بن زكيِّ الدِّ ين القاســم بن حممَّ لَمُ الدِّ هو عَ
لد يف دمشق  خ، وُ ث املُؤرِّ دِّ ، اإلمام احلافظ املُحَ يلُّ اإلشبييلُّ الشافعيُّ زُ ْ أيب يداس الربُ
ماً وهو يف طريقه ألداء  ْرِ ة واملدينة، تُويف حمُ سنة ٦٦٥هـ، رحل إىل حلب ومرص ومكَّ

فريضة احلج سنة ٧٣٩هـ(٣).
(١) انظر: موقع إسالم أون الين، وموقع إسالم ويب، وموقع منتد قصة اإلسالم.

(٢) انظر: مقدمة «الفتاو احللبية» ألمحد احلجي الكردي.
(٣) انظر: النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة البن تغري بردي (٣١٩/٩).
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حسنني خملوف (١٨٩٠-١٩٩٠م): ) ١٧
هو الشيخ حسنني ابن الشــيخ حممد حسنني خملوف العدوي ولد بباب الفتوح 
بالقاهرة سنة ١٨٩٠م، توىل كثريا من املناصب يف التدريس والقضاء، وعمل مفتياً 
للديار املرصية مرتني، وكان من املعمرين تويف رمحه اهللا سنة ١٩٩٠ م. من مؤلفاته: 
«أســامء اهللا احلســنى واآليات القرآنية الواردة فيها»، و«أضواء من القرآن الكريم 
يف فضل الطاعات وثمراهتــا وخطر املعايص وعقوباتــه»، و«آداب تالوة القرآن 
وســامعه»، و«املواريث يف الرشيعة اإلســالمية»، و«رشح البيقونية» يف مصطلح 

احلديث(١).
اخلطيب التمرتاشي (٩٣٩ -١٠٠٤هـ):) ١٨

د بن عبــد اهللا بن أمحد، اخلطيب العمــري التمرتايش،   هو شــمس الدين حممَّ
ي، من أهل غزة، ولد فيها ســنة ٩٣٩هـ، شيخ احلنفية يف عرصه، ووفاته فيها،  زِّ الغَ
من كتبه: «تنوير األبصار»، و«منح الغفار رشح تنوير األبصار»، و«معني املفتي عىل 

جواب املستفتي»، وغريها(٢).
اَخلِليلي (٠٠٠-١١٤٧هـ):) ١٩

ين اخللييل الشــافعيّ القــادري، فقيه أصويلٌّ  ف الدِّ َ د ابن رشَ د بن حممَّ هــو حممَّ
ف، من املشــتغلني باحلديث. ولد يف اخلليل (بفلســطني) وأصله من أرسة  متصوِّ
(صب لبن)، ورحل إىل مرص، فالتحق للدراسة باألزهر؛ فتعلَّم فيها العلوم الدينية؛ 
ف يف بالد الشام، ثم عاد إىل القدس  كالتفسري، واحلديث، والفقه، والقراءات، وطوَّ

(١) انظر: موقع إسالم أون الين.
(٢) انظر: سلم الوصول إىل طبقات الفحول حلاجي خليفة (١٥٥/٣)، األعالم (٢٣٨/٦-٢٣٩).
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ســنة ١١٠٤هـ، مجع بن العلــم والعمل والوعظ والتجــارة، وكان يدرس ويعظ 
ويفتي عىل املذهب الشافعي. قالوا إنه كان جماب الدعوة هتابه األعيان واألعراب، 

وقد أسس يف القدس، املكتبة اخلليلية. تويف يف مدينة اخلليل سنة ١١٤٧هـ(١).
السجلماسي: ) ٢٠

مام العامل املُتفنِّن النظار.  هو أبو إسحاق إبراهيم بن هالل السلجلاميس، الفقيه اإلِ
أخذ عن القوري، وابن هالل وغريمها، له نوازل وفتاو مشهورة، وله «الدر النثري 

عىل أجوبة أيب احلسن الصغري» و«رشح خمترص خليل». تويف سنة ٩٠٣هـ(٢). 
السيوطي (٨٤٩-٩١١هـ): ) ٢١

د بن ســابق الدين  ين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممَّ هو أبــو الفضل جالل الدِّ
 ، اخلضريي الســيوطي، أصله من أسيوط، ولد ســنة ٨٤٩هـ، ونشأ بالقاهرة يتيامً
فحفظ القرآن، والعمــدة، ودرس الفقه وأصوله، والنحــو، واحلديث. كان عاملاً 
خاً أديباً، قىض آخر عمره ببيته وانقطع للتأليف، وكان رسيع الكتابة،  شــافعيا مؤرِّ
كثري التآليف، ومن مؤلفاته: «األشباه والنظائر»، و«احلاوي للفتاوي»، و«اإلتقان 

يف علوم القرآن» وغريها. تويف سنة ٩١١هـ(٣). 
الشاطيب (٠٠٠-٧٩٠هـ): ) ٢٢

ــد، اللخمي الغرناطي، الشــهري  هو أبو إســحاق إبراهيم بن موســى بن حممَّ
ا ثبتًا  ا نظَّارً ثً ا حمدِّ ا فقيهً ً ا أصوليا مفرسِّ قً ا حمقِّ بالشــاطبي، من علامء املالكيَّة. كان إمامً

(١) انظر: األعالم (٦٦/٧)، املوسوعة الفلسطينية ألسعد عبد الرمحن (املوقع اإللكرتوين).
(٢) انظر: األعالم (٧٨/١)، شجرة النور الزكية (٣٨٨/١).

(٣) انظر: الضوء الالمع للسخاوي (٦٥/٤)، شذرات الذهب (٥١/٨)، واألعالم (٧١/٤).
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ا يف العلوم. له اســتنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث رشيفة مع الصالح  بارعً
والعفة والورع واتِّباع الســنَّة واجتناب البدع. كام اشــتهر بالتحقيق. تويف ســنة 
٧٩٠هـ. من تصانيفه: «املوافقــات يف أصول الفقه»، و«االعتصام»، و«املجالس» 

رشح به كتاب البيوع يف صحيح البخاري(١).
شهاب الدين الرملي (٠٠٠-٩٥٧هـ): ) ٢٣

لَة املنوفية بمرص، تويف بالقاهرة  مْ ، فقيهٌ شافعيٌّ من رَ لـيُّ مْ هو أحـمد بن حـمزة الرَّ
ســنة ٩٥٧هـ، من مصنفاته: «فتح اجلواد برشح منظومة ابن العامد» يف معفوات؛ 
د بن أحـمد بن حـمزة، «حاشية عىل رشح الروض»(٢). و«الفتاوي» مجعها ابنه حممَّ

الشوكاين (١١٧٣-١٢٥٠هـ):) ٢٤
د بن عيل بن الشــوكاين، فقيه جمتهد، مــن كبار علامء صنعاء اليمن. ولد  هو حممَّ
هبجرة شــوكان (من بالد خوالن باليمن) ســنة ١١٧٣هـ، ونشــأ بصنعاء، وويل 
قضاءها ســنة ١٢٢٩هـ ومات حاكامً هبا سنة ١٢٥٠هـ. وكان ير حتريم التقليد. 
له مصنَّفات كثرية؛ منها: «نيل األوطــار رشح منتقى األخبار»، و«فتح القدير» يف 

التفسري، و«إرشاد الفحول» يف األصول(٣). 
صاحل الفوزان (١٣٥٤هـ-...): ) ٢٥

لِدَ بالقصيم، يف بلدة الشامسيَّة  هو الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان وُ
، وهو عضوٌ يف هيئة كبار  جنوب القصيم يف عام سنة ١٣٥٤هـ. فقيهٌ وأستاذٌ جامعيٌّ

(١) انظر: شجرة النور الزكية (ص٢٣١)، واألعالم (٧١/١)، املوسوعة الفقهية (٤١٣/٢-٤١٤).
(٢) انظر: شذرات الذهب (٤٥٤/١٠)،األعالم (٣٣/٣)،  املوسوعة الفقهية (٣٥٢/١).

(٣) انظر: البدر الطالع للشوكاين (٢١٤/٢-٢٢٥)، األعالم (٢٩٨/٦).
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مة التابع لرابطة العامل اإلسالمي، إىل  ة املكرَّ لامء، وعضوٌ يف املجمع الفقهيِّ بمكَّ العُ
جانب عمله عضواً يف اللجنة الدائمة للبحــوث العلميَّة واإلفتاء باململكة العربية 
ة مصنفــات؛ منها: «امللخص الفقهي»، و«تســهيل اإلملام بفقه  الســعودية، له عدَّ

األحاديث من بلوغ املرام» عدة أجزاء(١). 
صاحل ابن غصون (١٤٣١-١٤١٩هـ): ) ٢٦

لِد يف مدينة  هو الشــيخ صالح بن عيل بن فهد بن غصون، من قبيلة احلميدان، وُ
فَّ  س بالقصيم سنة ١٣٤١هـ. تويف والده وهو صغري، فتولت أمه تربيته، وقد كُ الرَّ
تَّاب، ودرس القرآن الكريم  برصه، فتوجه نحو طلب العلــم؛ فتعلم القراءة يف الكُ
ة، وتتلمذ عىل يد مشــايخ فضالء، توىل اإلمامة، ثم اشتغل بالقضاء  يف ســنٍّ مبكرِّ
نيِّ عضواً يف هيئة كبار العلامء، ثم جملس القضاء األعىل. له رســالة  والتدريس، وعُ

صغرية بعنوان «قتل الغيلة»، مات رمحه اهللا بالرياض سنة ١٤١٩هـ(٢). 
صالح الصاوي: ) ٢٧

اوي، وشــهرته: صالح الصــاوي، من مواليد قرية  د الصَّ د صالح حممَّ هو حممَّ
فزارة بمركــز القوصية بمحافظة أســيوط بمرص، يف ١٩٥٤/١١/٩م، شــارك 
يف العديد من املؤمترات اإلســالمية يف جماالت الدعوة اإلســالمية، ويف اإلعجاز 
ة مؤلفات؛ منها: «فتاو املغرتبني»، و«تساؤالت  العلمي يف القرآن والسنَّة، له عدَّ

األمريكان حول اإلسالم»، و«ما ال يسع املسلم جهله»(٣). 

(١) انظر: موقع الشيخ صالح الفوزان عىل شبكة االنرتنت.
ر املصون يف سرية صالح بن عيل بن غصون، لطارق اخلويطر. (٢) انظر: الدُّ

(٣) انظر: موقع طريق اإلسالم ، وموقع شبكة األلوكة.
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عبد احلليم حممود (١٩١٠-١٩٧٨م): ) ٢٨
هو الدكتور عبد احلليم حممود، اإلمام األكرب، وشيخ األزهر يف الفرتة بني عامي 
١٩٧٣-١٩٧٨م، ولد يف قرية الســالم مركز بلبيس بمحافظة الرشقية بمرص سنة 

١٩١٠م،  مالكي املذهب تويف سنة ١٩٧٨(١).
عبد الرمحن السعدي (١٣٠١-١٣٧٦هـ):) ٢٩

ث فقيه،  دِّ ، وحمُ هو الشــيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي، النجدي، عامل مفرسِّ
وأصويل واعظ. ولد يف عنيزة القصيم بنجد ســنة ١٣٠١هـ. حفظ القرآن، وطلب 
س ووعظ وأفتى وخطب يف جامع عنيزة. تويف يف عنيزة  العلــم عىل علامء نجد. درَّ
سنة ١٣٧٦هـ. من مؤلفاته الكثرية: «تيسري الكريم املنان يف كالم الرمحن»، «تيسري 
اللطيف املنان يف خالصة مقاصــد القرآن»، «طريق الوصول إىل العلم املأمول من 

األصول»، وغريها(٢). 
عبد العزيز ابن باز (١٣٣٠-١٤٢٠هـ): ) ٣٠

هو الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا آل باز، 
ولد يف الرياض سنة ١٣٣٠هـ، طلب العلم منذ الصغر؛ فحفظ القرآن الكريم قبل 
البلــوغ، ثم تلقى العلوم الرشعيَّة والعربيَّة عىل علــامء الرياض؛ فقرأ عليهم علوم 
العقيدة، واحلديث، والفقه، والتفســري، والتاريخ، والنحو، والفرائض، وغريها. 
عمل يف القضاء، والتدريس، وتوىلَّ منصب الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية 
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ثمَّ أصبح مفتيًا عاما للملكة العربية السعودية، فضالً 

(١) انظر: موقع اإلمام عبد احلليم حممود.
(٢) انظر: معجم املؤلفني (٣٩٦/١٣).
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عن عضوية بعض اهليئات واملجالس العاملة يف جمال الدعوة اإلسالمية. تويف رمحه 
اهللا ســنة ١٤٢٠هـ. من تصانيفه: «الدروس املهمة لعامــة األمة»، «أحكام صالة 

املريض وطهارته»، «اإلفهام يف رشح عمدة األحكام»، وغريها(١). 
عبد اهللا أبابطني (١١٩٤-١٢٨٢هـ): ) ٣١

هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سلطان 
بن مخيس امللقب بـ«أبابطني»، من آل مغرية، ولد ببلدة روضة سدير عام ١١٩٤هـ. 
توىل عدة مناصب قضائية، وأطلق عليه لقب مفتي الديار النجدية، جلس للتدريس 
والتعليم واإلفتاء إىل أن تويف عــام ١٢٨٢هـ.  من مؤلفاته: «خمترص بدائع الفوائد 

البن القيم»، و«حاشية نفسية عىل رشح املنتهى»، و«رسائل وفتاو أبا بطني»(٢).
عبد اهللا ابن جربين: ) ٣٢

هو الشــيخ عبد اهللا بــن عبد الرمحن بن عبــد اهللا بن إبراهيم بــن فهد بن محد 
بن جربين، من آل رشــيد، مــن قبيلة بني زيد، ولد يف إحد قر القويعية ســنة 
١٣٤٩هـ، تعلــم القراءة والكتابة يف بداية عمره، وقرأ العلوم الرشعية عىل والده، 
وحفظ القرآن الكريم. اشــتغل بالتدريس اجلامعي، ثم انتقل إىل الرئاســة العامة 
للبحوث العلمية واإلفتاء، وتوىل اإلفتاء فيها، ثم تفرغ للدعوة واإلفتاء والتوجيه. 
من مؤلفاتــه «التعليقات الزكيَّة عىل العقيدة الواســطية»، و«اإلرشــاد رشح ملعة 

االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد»، وغريها. تويف سنة ١٤٣٠هـ(٣).

لة. (١) انظر: ترمجة سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز لعبد العزيز بن قاسم وحممد التكْ
(٢) انظر: السحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة البن محيد النجدي (٦٢٦/٢).

(٣) انظر: املوقع الرسمي للشيخ عبد اهللا بن جربين، وموقع ملتقى أهل احلديث.
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العز ابن عبد السالم (٥٧٧-٦٦٠):) ٣٣
د املهذب،  الم بن القاسم بن احلسن بن حممَّ هو عزُّ الدين عبد العزيز بن عبد السَّ
لَمي الدمشــقي الشافعي، ولد بدمشق سنة ٥٧٧هـ، وتوىل التدريس  د السُّ أبو حممَّ
واخلطابة باجلامع األموي، كان مفتي الشــام، لُقِّب بسلطان العلامء، انتقل إىل مرص 
َ القضاء واخلطابة. تويف بالقاهرة سنة ٥٦٦هـ. من تصانيفه: «قواعد األحكام  يلِ فوَ

يف مصالح األنام»، و«الفتاو»، و«التفسري الكبري»(١).
العالئي (٦٩٤-٧٦١هـ):) ٣٤

لْدي بن عبد اهللا العالئي، الدمشــقي، الشــافعي.  يْكَ هو أبو ســعيد خليل بن كَ
. ولد بدمشــق ســنة ٦٩٤هـ، درس فيها باألسدية وغريها،  ، أصويلٌّ ، فقيهٌ ثٌ حمدِّ
تي  فْ س ويُ رِّ دَ ة طويلة يُ ثم انتقل إىل القدس مدرســاً بالصالحيَّة، وأقام بالقدس مدَّ
ث ويُصنِّف حتى مات فيها سنة ٧٦١هـ. كان إماماً يف الفقه والنحو واألصول،  دِّ وحيُ
متفنِّنــاً يف علم احلديث ومعرفة الرجال. من تصانيفه: «املجموع املذهب يف قواعد 

املذاهب»، و«األشباه والنظائر»(٢).
قارئ اهلداية (٠٠٠-٨٢٩هـ):) ٣٥

هو أبو حفص، رساج الدين عمر بن عيل بن فارس الكناين القاهري احلســيني، 
املعروف بقارئ اهلداية، فقيه حنفي، من أهل احلســينيَّة بالقاهرة، ونســبته إليها. 
انتهت إليه رياســة احلنفيَّــة يف زمنه، تصد لإلفتاء والتدريس، وكان يســتحرض 
كتــاب «اهلداية» يف فروع احلنفية، وله «تعليق» عليها. مات يف مرص ســنة ٨٢٩هـ 

(١) انظر: األعالم (١٤٥/٤)، املوسوعة امليرسة (١٢٤٢/٢-١٢٤٦).
(٢) انظر: الدرر الكامنة (١٧٩/٢)، شذرات الذهب (١٩٠/٦)، البدر الطالع (٢٣٢/١).
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.(١) عن نيف وثامنني عاماً
ال (٣٢٧-٤١٧هـ): ) ٣٦ القفَّ

زي (بفتح امليم  وَ ال املَرْ هو أبو بكر عبد اهللا بن أحـمد بن عبد اهللا، املعروف بالقفَّ
ال الشايش الكبري املتويف  ال الصغري» متييزاً له عن القفَّ ي «القفَّ ــمِّ والواو)، وربام سُ
عدُّ شــيخ اخلراسانيني من الشافعية،  ، ويُ ٣٦٥هـ. ولد ســنة ٣٢٧هـ. فقيهٌ شافعيٌّ
جون به  اشــتغل بالعلم ملا بلغ الثالثني، حتَّى ارحتل إليــه الطلبة من األمصار يتخرَّ
ة. تويف يف سجســتان ســنة ٤١٧هـ. من تصانيفه: «رشح فروع ابن  ويصريون أئمَّ

.(٢)«اد» يف الفقه، و«الفتاو احلدَّ
الكفوري (٠٠٠- بعد ١١٧٠هـ): ) ٣٧

هو حممد بن ســليامن بن حممد بن زائد الكفوري املالكي، نسبته إىل كفور مرص، 
صاحب الفتاو، وقد فرغ من تصنيفها سنة ١١٧٠ هـ(٣). 

اللكنوي: ) ٣٨
هو أبو احلســنات حممــد عبد احلي بن حممــد عبد احلليم األيــويب األنصاري 
احلنفي اللَّكنوي اهلندي. عامل باحلديث والرتاجم، ولد يف بلدة باندا من الند ســنة 
١٢٦٤هـ. حفظ القرآن يف العارشة من عمره، ودرس العلوم النقلية والعقلية عىل 
والده، وأجيز من والده واملشــايخ الذين أخذ عنهم العلم. من تصانيفه: «جمموعة 
الفتاو»، و«نفع املفتي والســائل بجمع متفرقات املســائل»، و«الفوائد البهية يف 

(١) انظر: شذرات الذهب (٢٧٧/٩)، سلم الوصول إىل طبقات الفحول (٤١٩/٢)، األعالم (٥٧/٥).
(٢) انظر: طبقات الشافعية الكرب للسبكي (٥٣/٥)، وفيات األعيان البن خلكان (٤٦/٣)، ومعجم املؤلفني 

.(٢٦/٦)
(٣) انظر: األعالم (٦/ ١٥٢)، معجم املؤلفني (٥٥/١٠).
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تراجم احلنفية». تويف رمحه اهللا سنة ١٣٠٤هـ (١).
مالك بن أنس (٩٣-١٧٩هـ): ) ٣٩

ريي، األصبحي، املدين،  مْ هو أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر احلِ
إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل الســنَّة، إمام املذهب املالكي، ولد 
ي  ســنة ٩٣هـ، ونشأ يف كنف أرسة مشهورة بالعلم، كان مشهورا بالتثبيت والتحرِّ
 يف الفتيا. تويف ســنة ١٧٩هـ  فيمن يأخذ عنه، وفيام يرويه من األحاديث، ويتحرَّ

نة»(٢). ِع فقهه يف «املدوَّ من تصانيفه: «املوطَّأ»، و«تفسري غريب القرآن»، ومجُ
حممد بن إبراهيم آل الشيخ (١٣١١-١٣٨٩هـ: ) ٤٠

د بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحـمن بن حسن بن حممد بن  هو الشيخ حممَّ
، ولد بالرياض ســنة ١٣١١هـ. نشأ نشأةً دينيَّةً علميَّةً يف  عبد الوهاب، فقيهٌ حنبيلٌّ
لْم قبل بلوغ السادســة عرش،  راً، ثمَّ طلب العِ بيــت علم ودين، فحفظ القرآن مبكِّ
ل للملكة العربية السعودية، كام توىل رئاسة  تقلد منصب القضاء، وكان املفتي األوَّ

القضاء. تويف رمحه اهللا يف مدينة الرياض سنة ١٣٨٩هـ(٣).
حممد أبو زهرة (١٨٩٠-١٩٧٣م): ) ٤١

هو الشــيخ حممد بن أمحد أبو زهرة، أكرب علامء الرشيعة اإلســالمية يف عرصه. 
لَّة الكرب سنة ١٨٩٠م، وتربَّى باجلامع األمحدي، وتعلَّم بمدرسة  مولده بمدينة املَحَ

ــق كتاب «فتاو اللكنوي»  (١) انظــر: هدية العارفني للبابــاين (٣٨٠/٢)، واألعالم (٥٩/٧)، مقدمة حمقِّ
لصالح أبو احلاج (ص١٣-١٤).

(٢) انظــر: تذكرة احلفاظ للذهبي (١٥٤/١)، الديباج املذهب البن فرحون (ص٢٨/١١)، وفيات االعيان 
.(٤٣٩/١)

(٣) انظر: مشاهري علامء نجد لعبد الرمحن آل الشيخ (ص ١٦٩)..
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القضاء الرشعــي (١٩١٦-١٩٢٥). تــوىلَّ تدريس العلوم الرشعيَّــة والعربيَّة، 
اً للدراسات  نيِّ أستاذاً حمارضِ ين، وعُ ه إىل البحث العلمي يف كلِّية أصول الدِّ ثم توجَّ
العليا يف اجلامعــة، ثم عضواً للمجلس األعىل للبحــوث العلميَّة، كام توىل بعض 
ة تصانيف؛ منها: «أصول  ة، له عــدَّ املناصب اإلدارية العليــا يف اجلامعات املرصيَّ
الفقه»، و«امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة االســالمية»، و«مذكرات يف الوقف»، 

وقد كانت وفاته رمحه سنة ١٩٧٣م(١).
حممد خبيت املطيعي: (١٨٥٤-١٩٣٥م):) ٤٢

يار املرصية، ومن  هو الشيخ حممد بخيت بن حســني املطيعي احلنفي، مفتي الدِّ
كبار فقهائهــا، ولد يف بلدة املطيعة بأســيوط مرص، وتعلَّم يف األزهر، واشــتغل 
يار  ــنيِّ مفتياً للدِّ بالتدريــس فيه، وانتقل إىل القضاء الرشعي ســنة ١٢٩٧هـ، وعُ
املرصيَّة ســنة (١٩١٤-١٩٢١م)، ولزم بيته يفتي ويفيد إىل أن تويف بالقاهرة سنة 
١٩٣٥هـ. له كتب؛ منها: «إرشــاد االمة إىل أحكام أهل الذمة»، و«أحسن الكالم 
فيام يتعلق بالســنة والبدع من األحكام»، و«حســن البيان يف دفع ما ورد من الشبه 

عىل القرآن»(٢). 
د رشيد رضا (١٨٦٥-١٩٣٥م):) ٤٣ حممَّ

هو الشيخ حممد رشــيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين بن منده عيل خليفة 
القلموين، البغدادي األصل، احلسيني النســب: صاحب جملة (املنار)، من العلامء 
باحلديث واألدب والتاريخ والتفســري، ولد ســنة ١٨٦٥م يف القلمون من (أعامل 

(١) انظر: األعالم (٢٥/٦).

(٢) انظر: األعالم (٥٠/٦).
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طرابلس الشــام)، ونشــأ فيها، وتعلَّم فيهــا ويف طرابلس، رحل إىل مرص ســنة 
د عبده وتتلمذ له، وأصبح مرجع الفتيا يف التأليف بني  ١٣١٥هـ، فالزم الشيخ حممَّ
الرشيعة واألوضاع العرصية اجلديدة، وأنشأ مدرسة (الدعوة واإلرشاد)، رحل إىل 
ســوريا، واهلند واحلجاز وأوروبا. وعاد فاستقر بمرص إىل أن تويف يف القاهرة سنة 
١٩٣٥م. من تصانيف: «تفســري املنار»، و«الفتاو» مجعت من «جملة املنار» التي 

كان يصدرها(١).
د ابن سَبيِّل (١٣٤٥-١٤٣٤هـ): ) ٤٤ حممَّ

د بن عبد اهللا السبَيِّل، ولد بمنطقة القصيم سنة ١٣٤٥هـ، إمام  هو: الشــيخ حممَّ
وخطيب املســجد احلرام، وعضــو هيئة كبار العلامء، تتلمذ عــىل عدد من العلامء 
واملشــايخ يف منطقة القصيم ويف مكة املكرمة، تويف سنة ١٤٣٤هـ. من مصنفاته: 
«من منرب املسجد احلرام»، و«حدُّ الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية»، و«األدلة الرشعية 

عيَّة»(٢).  اعي والرَّ يف بيان حقِّ الرَّ
حممد صاحل بن عثيمني: ) ٤٥

د بن صالح بن حممد بن سليامن بن عبد الرمحن  مة أبو عبد اهللا حممَّ هو الشيخ العالَّ
العثيمني الوهيبي التيمي، حنبيلُّ املذهب، ولد بعنيزة سنة ١٣٤٧ هـ، حفظ القرآن 
يف سنٍّ مبكرة، وعدداً من املخترصات يف احلديث والفقه، طلب العلم عىل املشايخ 
والعلامء يف بالده، وباألخص الشــيخ عبد الرمحن بن نارص الســعدي، ثم التحق 
باملعهد العلمــي بالرياض، وتتلمذ عىل عدد من املشــايخ والعلامء فيه، ثم التحق 
(١) انظــر: األعالم  (١٢٥/٦-١٢٦)، معجم املفرسين من صدر اإلســالم وحتــى العرص احلارض لعادل 

نوهيض (٥٢٩/٢).
(٢) انظر: املوقع الرسمي للشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل.
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بجامعة اإلمام حممد بن ســعود حتى خترج فيها. اشــتغل بالتدريس يف حلق العلم 
ساً يف املعهد العلمي، ثم أستاذاً يف جامعة  يف مســجده واملسجد احلرام، وعمل مدرِّ
اإلمام، وكان عضواً يف هيئة كبار العلامء باململكة العربية الســعودية. له مصنفات 
متنوعة؛ منها: «القواعد املثىل يف صفات اهللا وأســامئه احلسنى»، «الرشح املمتع عىل 

زاد املستقنع» عدة أجزاء. تويف رمحه اهللا بجدة سنة ١٤٢١هـ(١).
حممود شلتوت (١٨٩٣-١٩٦٣م):) ٤٦

هو الشــيخ اإلمام حممود حممد شلتوت، شــيخ األزهر، وأول من لُقِب اإلمام 
يني،  األكرب، ولد بمحافظة البحرية ســنة ١٨٩٣م، وتعلَّم بمعهد اإلسكندرية الدِّ
وخترج باألزهر ســنة ١٩١٨، وتنقل يف التدريس إىل أن نقل مدرساً بالقسم العايل 
باألزهر ســنة ١٩٢٧، ثمَّ عضواً يف جلنــة الفتو، ثم وكيالً لكليــة الرشيعة، ثم 
عضوا يف مجاعة كبار العلامء، فعضواً يف جممع اللغة العربية، ثم عُني شــيخاً ألزهر 
ســنة ١٩٥٨. له تصانيف كثرية، منها: «حكم الرشيعة يف استبدال النقد باهلدي»، 

و«القرآن واملرأة»، و«القرآن والقتال» وغريها. تُويف بالقاهرة سنة ١٩٦٣م(٢).
مصطفى الزرقا (١٣٢٢-١٤٢٠هـ): ) ٤٧

هو الشــيخ مصطفى بن أمحد بن حممد بن الســيد عثامن بن حممد بن عبد القادر 
الزرقا، ولــد بمدينة حلب عام ١٣٢٢هـ/١٩٠٤م، ونشــأ يف بيت علم وصالح 
حتت نظر جده الشــيخ حممد الزرقا، ورعاية والده الفقيه الشيخ أمحد الزرقا، تلقى 
العلم عىل كبار علامء حلب، وكان عىل معرفة باللغة الفرنســية، والعلوم العرصية. 

ي. ة ابن عثيمني لعصام بن عبد املنعم املرِّ رِّ الثمني يف ترمجة فقيه األمَّ (١) انظر: الدُّ
ين (٢٦٦٣/٢)، موقع دار اإلفتاء املرصية. (٢) انظر: األعالم (١٧٣/٧)، معجم املفرسِّ
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نيِّ أســتاذاً للحقوق املدنيَّة والرشيعة يف تلك الكلية،  خترج من كليَّة احلقوق، ثمَّ عُ
نيِّ خبرياً للموســوعة  وبقــي فيها حتى بلوغه ســن التقاعد عــام ١٩٦٦م. ثمَّ عُ
الفقهية الكويتيَّة، ثم انتقل للتدريس يف كلية الرشيعة باجلامعة األردنية. تويف ســنة 
١٤٢٠هـــ. له مؤلَّفات كثرية؛ من أشــهرها: «الفقه اإلســالمي يف ثوبه اجلديد»، 

و«أحكام األوقاف»، و«عقد التأمني وموقف الرشيعة منه»(١). 
نوح القضاة (١٩٣٩-٢٠١٠م): ) ٤٨

هو: الشــيخ نوح عيل سلامن القضاة، أحد أبرز علامء اململكة األردنية اهلاشميَّة، 
واملفتي العام الســابق فيها، شافعي املذهب، ولد سنة ١٩٣٩م يف بلدة «عني جنة» 
بمحافظة عجلون، درس يف معهد العلوم الرشعية التابع للجمعية الغراء بدمشق، 
ثمَّ التحق بكليَّة الرشيعة بدمشــق، ثم عمل واعظاً ومعلِّام يف العريب يف األردن، ثم 
نيِّ مفتياً للقوات املســلَّحة. سافر إىل مرص ثمَّ الســعودية مبتعثاً ملواصلة دراسته  عُ
د بن  العليا، حتَّى حصل عــىل الدكتوراه يف الفقه وأصوله مــن جامعة اإلمام حممَّ
ســعود اإلســالمية عام ١٩٨٦م، توىلَّ منصب قايض القضاة يف األردن، ثمَّ عمل 
نيِّ مفتياً عاما للمملكة األردنية  حمارضاً يف كلية الرشيعة يف جامعة الريمــوك، ثم عُ

اهلاشمية. تويف الشيخ رمحه اهللا سنة ٢٠١٠ م(٢). 
النووي (٦٣١-٦٧٦هـ):) ٤٩

ين حييي بن رشف بن مري بن حســن النووي، من أهل  هــو أبو زكريا حميي الدِّ
نو من قر «حوران» جنويب دمشــق. ولد فيها سنة ٦٣١هـ. كان إماماً يف الفقه 

(١) انظر: موقع شبكة األلوكة.
(٢) انظر: علامء من وطني (الشــيخ الدكتور نوح عيل سلامن القضاة )، لشــحادة العمري - مقالة يف جريدة 

الرأي اإللكرتونية، ٢٠١٧.
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الشافعي، واحلديث. واللغة، رحل إىل دمشــق وتعلم فيها، وأقام هبا زمناً، كان ذا 
 . مهة يف العلم؛ فكان يقرأ كل يوم اثني عرش درســاً عىل املشايخ رشحاً وتصحيحاً
وكان ال يضيع له وقتاً يف ليل وال هنار إال يف االشتغال بالعلم. كان حافظاً للمذهب 
الشافعي وقواعده وأصوله وأقوال الصحابة والتابعني، واختالف العلامء ووفاقهم. 
تويف سنة ٦٧٦هـ ببلده نو، ودفن هبا. من تصانيفه: «املجموع رشح املهذب» ومل 

يكمله، و«روضة الطالبني»، و«املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج»(١).
الونشريسي (٨٣٤-٩١٤هـ): ) ٥٠

هــو أبو العباس أمحد بن حييــى بن حممد بن عبد الواحد بــن عيل الونرشييس، 
التلمساين األصل واملنشأ، ولد سنة ٨٣٤هـ. حامل لواء املذهب املالكي عىل رأس 
املائة التاسعة، أخذ عن كبار علامء تلمسان، فر إىل مدينة فاس باملغرب األقىص بعد 
أن نقم عليه من جهة الســلطان يف تلمسان، فاســتوطن فاس، حتى وصار عاملها 
ومدرسها ومفتيها إىل أن تويف فيها سنة ٩١٤هـ. من تصانيفه: «إيضاح املسالك إىل 
قواعد اإلمام مالك»، و«املعيار املعرب عن فتاو أفريقية واملغرب»، و«القواعد»، 

وغريها(٢). 
دائرة اإلفتاء األردنيَّة: ) ٥١

تأسست دائرة اإلفتاء األردنية سنة ١٩٢١م، باململكة األردنية اهلاشمية، وكانت 
 ، ام العهد العثامينِّ تعتمد يف الفتو عىل املذهب احلنفي، والذي كان معموالً به يف أيَّ
إىل أن تمَّ تعيني الشيخ حـمزة العريب مفتيًا للمملكة سنة (١٩٤١م) بإرادة سامية، 

(١) انظر: طبقات الشافعية البن قايض شهبة (١٥٣/٢-١٥٦)، األعالم (١٨٥/٩).
(٢) انظر: األعالم (٢٥٥/١)، معجم املؤلفني (٢٠٥/٢)، معجم أعالم اجلزائر لعادل نوهيض (ص٣٤٣).
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ر معه نظام اإلفتاء، فتم  وتــمَّ تطوير نظام التنظيم اإلداري لوزارة األوقاف وتطــوَّ
استحداث دائرة لإلفتاء سنة (١٩٨٦م).

ومن مهامها:
ة. ة واخلاصَّ ١- إصدار الفتو يف األمور العامَّ

ض عليها من الدولة. ٢- تقديم الرأي واملشورة فيام يُعرَ
ة.  ٣- إعداد البحوث اإلسالميَّة يف القضايا املستجدَّ

وتتكون دائرة اإلفتاء األردنيَّة من: املفتي العام واملفتون يف مركز الدائرة، ثم يأيت 
بعد ذلك املفتون يف املحافظات(١).

دار اإلفتاء اللِّيبيَّة: ) ٥٢
تأسست دار اإلفتاء الليبية عام ١٩٥١م، برئاسة مفتي طرابلس آنذاك حممد أبو 
ت حتَّى عام ١٩٨٣م، حيث تمَّ إلغاؤها، ويف عام ٢٠١٢م صدر  اإلسعاد، واستمرَّ

ة أخر، ومن مهامها: قرار رئيس املجلس الوطني االنتقايل بشأن تأسيسها مرَّ
١- وضع سياسة اإلفتاء يف ليبيا.

٢- اإلرشاف عىل الشؤون العلميَّة لإلفتاء.
٣- حتديد ثبوت األهلَّة للشهور القمريَّة.

٤- تقديم الفتو والرأي واملشورة فيام يُعرض عليها من مسائل(٢).
دار اإلفتاء املصريَّة: ) ٥٣

سة دينيَّة مرصيَّة  تأسست دار اإلفتاء املرصية سنة ١٣١ هـ /١٨٩٥م، وهي مؤسَّ

(١) انظر: املوقع الرسمي لدائرة اإلفتاء األردنية.
(٢) انظر: موقع ويكبيديا.
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يار  تتوىلَّ أمــوراً دينيَّة ورشعيَّة؛ منها: إصــدار الفتاو الفقهية برئاســة مفتي الدِّ
ر البيانات  ة، وجتيب عىل األســئلة والفتــاو باللُّغات املختلفة، كــام تُصدِ املرصيَّ

دُّ األبحاث العلميَّة الفقهيَّة(١). عِ ينيَّة، وتُ الدِّ
الشبكة اإلسالميَّة: (إسالم ويب):) ٥٤

هو موقعٌ إسالميٌّ دعويٌّ تمَّ تدشــينه عام ١٩٩٨م، واملالك له وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلســالميَّة القطريَّة. يضمُّ املوقــع أكثر من مليــون ونصف صفحة 
إلكرتونيَّــة، وحيتوي عىل أكثــر من مائة وأربعني ألف فتو تــدور حول القضايا 
 اإلسالميَّة املختلفة، من عبادات، ومعامالت، وأحوال شخصيَّة، وتتوافر الفتاو

ة لُغات(٢). فيه بعدَّ
ائمة للبحوث العلميَّة واإلفتاء: ) ٥٥ اللَّجنة الدَّ

عة  ســت يف اململكة العربية السعودية ســنة ١٣٩١هـ، وهي متفرِّ هي جلنة تأسَّ
تار أعضاؤها من بني أعضاء اهليئة، ويتوىلَّ رئاستها سامحة  عن هيئة كبار العلامء، خيُ
مفتي عام اململكة رئيس هيئة كبار العلامء والرئيس العام للبحوث العمليَّة واإلفتاء، 

وترتبط به. وتتوىلَّ اللجنة املهامَّ التالية:
١- إحالة املوضوعات العامة إىل هيئة كبار العلامء لدراستها.

٢- اإلجابة عن أســئلة املستفتني يف شــؤون العقائد، والعبادات، واملعامالت 
ة(٣).  اخلاصَّ

(١) انظر: موقع دار اإلفتاء املرصية عىل شبكة االنرتنت.
(٢) انظر: موقع إسالم ويب، موقع ويكيبديا.

(٣) انظر: موقع األمانة العامة هليئة كبار العلامء عىل شبكة االنرتنت.
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جممع الفقه اإلسالمي الدويل: ) ٥٦
تأســس املجمع الفقهي اإلســالمي الدويل باململكة العربيَّة الســعوديَّة يف عام 
١٩٨١م، وهو جهاز فرعيٌّ علميٌّ ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، له شخصيته االعتبارية، 
ه الرئييس يف مدينة جدة، باململكة العربية السعودية. واللغة العربية هي اللغة  ومقرُّ

املعتمدة يف املجمع.
رين، يف شتى جماالت املعرفة الفقهيَّة،  ن أعضاؤه من الفقهاء والعلامء واملفكِّ يتكوَّ
ة، ويبلغ عدد الدول املشــاركة باملجمع ثالث  والثقافيَّــة، والعلميَّــة، واالقتصاديَّ

ه:  وأربعون دولة، ومن أهمِّ مهامِّ
١- إبــداء الرأي الرشعي يف املوضوعات التي تتَّصــل بالواقع بام ييرس اإلفادة 
منه يف تطوير الترشيعات والقوانني واألنظمــة لتكون متوافقة مع أحكام الرشيعة 

اإلسالمية.
٢- دراسة مشكالت احلياة املعارصة، وتقديم احللول من الرتاث اإلسالمي(١). 

هيئة الفتوى الشرعية الكويتية: ) ٥٧
هي هيئة تتبع وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية بدولة الكويت، تأسست 

بموجب القرار الوزاري رقم ١٧١ لسنة ١٩٨٣م ، ويتفرع منها جلنتان: 
األوىل: جلنة األحوال الشــخصيَّة، تتوىلَّ اإلجابة عىل االستفســارات املتعلِّقة 

بالزواج، والطالق، والوصايا، واملواريث، والرضاع.. إلخ 
ة، تتوىلَّ اإلجابة عىل االستفسارات املتعلقة باملوضوعات  الثانية: جلنة األمور العامَّ

األخر غري املتعلِّقة بموضوعات األحوال الشخصية(٢).  
(١) انظر: املوقع الرسمي ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل عىل شبكة االنرتنت

(٢) انظر: هيئة الفتو الرشعية بالكويت (نشأهتا – جلاهنا – عملها).
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رُ (٣٧٤/٢) اآلجُ
األبتع (٢١٦/١)

يسم (٢٧٩/٣) اإلبْرَ
األَتانُ (٣٣١/١)

انات (٣٢٩/٢) اإلجَّ
بار (١٦١/١) بار = العِسْ اإلسْ

(٢٦٠/٢) َ يلِ أُشْ
األُشنان (٣٠٥/٢)

لَّ (١٤٢/٣) حَ مَ اضْ
األطلس (٣٠٩/٣)
األفاويه (٣١٩/١)
بَاعُ (٢٨١/٣) األقْ

األكوات (٣٢٠/٢)
أمُّ اخلُلُول (١٩٩/١)

ة (١٠٣/٣) حَ نْفَ اإلِ
ة (١٠٠/١) نِخَ إهالة سَ

اجم (٢٣٤/٣) الربَ
يُّ (٢٠٣/٣) ازِ الربَ

ةُ (٢٨٢/٣) انَ خَ البُشْ

مى (٦٧/٢) البَشْ
البطارخ (٢٠٣/١)

البَطَر (٢٨٤/٢)
دان (١٢٢/١) رْ بنت وَ

بورك (٢٧١/١)
البوظـة (٣٣٢/١)

البيَّارات (٣٥٧/٢)
التتن (٣٩١/٢)

تخَّ (٣٢٤/١)
ةُ (٢٠٥/١) سَ ْ الرتِّ

خ (٢٨٦/٣) مُّ التضَ
ة (٢٩٢/٢) التِّكَّ

التُّنْبُول = التَّانْبول (٢٨٥/١)
التنكة (٣٤٥/٢)
التِّيل (٢٨٧/٣)

اجلَبْح (٢٣٩/٣)
ان (٢٧/٢) رَ اجلِ
ان (٨٦/٢) رَ اجلِ

اجلالطينة (١٧٨/١)

فهرس األلفاظ والكلمات الغريبة الواردة يف املوسوعة
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بَّان (٢٧٠/٣) اجلُلُ
اجلوخ (٣٢٣/٣)

ش (٢٩٣/٢) اجلوْ
ة النَّخل (٣٣٤/١) جامَ حِ

ة (٣٣٠/١) رَ جْ احلِ
ةُ البَطْنِ (٥٩/٢) وَ شْ حُ

احلَلَزون (١٩٩/١)
احلَلَم (١٢٢/١)

احلامئل (٣٠٢/٣)
ثْيُ (٣٢٨/٢) اخلِ
زُ (٣٣٤/٢) اخلَرْ

اف (٣٢٤/١) اخلُشَ
اف (٢١٦/١) اخلُشَّ

اخلُطَّاف (٢١٦/١)، (٣٣١/٢)
طْمي (٣٠٦/٢) اخلِ

ةُ (٧٦/٢) فَ لْ اخلِ
بَّاء (٣١٧/١) الدُّ
دي (٢٦٥/٣) رْ دُ

يْلَس (٢٠٠/١) نَ الدُّ
يبـاج (٢٧٨/٣) الدِّ

انُ (٢٩٣/٢) الرَّ

م (١٠٥/١) خَ الرَّ
الركود (٢٤٠/٢)
يَـةُ (٢٥٨/٢) بْ الزُّ

ج (٣١٢/٣) الزُّ
ج (٣٧٩/٢) زجَّ

ق (٩٦/٣) الزَّ
ة (٣٤٨/٢) عَ لْ الزَّ

وان (٨٨/٣) الزُّ
افُ (٢٨٠/٣) جَ السِّ

ا (٣٣٢/٢) حَ السَّ
طان (١٩٤/١) الرسَّ
قني (١٣٦/٣) ْ الرسِّ

طُ (٨٤/٢) قْ السِّ
لْحة (٦٤/٣) سَ

ع (١٦١/١) مْ السِّ
ور (٤٣٧/٢) مُّ السَّ
ر (١٥٣/١) نَّوْ السِّ
ويقِ (٢٧١/٣) السَّ
السيكران (١١/٣)

خْب (١٠/٢) الشَّ
فُ (٣٧٩/٢) قَ الشَّ
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امر (٣٧٣/٢) رُ = الشَّ مَ الشَّ
وحة (٢١٩/١) الشُّ

يح (٢٢٥/٣) الشِّ
جُ (٩٦/٣) َ ريْ الشَّ

د (١٠٥/١) ـرَ الصُّ
ماء (٣١٢/١) ْ الرصَّ

فاق (٦٣/٢) الصِّ
لَقَ (٢٣١/١) صَ

بوب (١٢١/١) ْ الرضُّ
بون (١٣٠/١) ـرْ الضَّ

طائر اجلوزيَّة (٢١٥/١)
ء (٣٢١/١) الطِّالَ = الطِّالَ

رة (٢٢٠/١) ذِ العَ
قَبَ (٧٨/٢) رْ عَ

نِ (٣٠٢/٢) يْ الوَ زْ العَ
العصائب (٢٧٩/٣)

العصائد (٤١٠/٢)
ناق (١٢٢/١) العَ
ة (١٠٩/١) دَّ الغُ

يْر (١٥٧/١) رَ راء أو الغُ يْ رَ الغُ
مة (٨٨/٢) لْصَ الغَ

فَتَّ (٨١/٢)
ة (٨١/٢) شَّ الفِ

ـاع (٣٤٨/١) ـقَّ الفُ
القاق (٢١٩/١)

دُّ (٤١٦/٢) القِ
بَ (٣٢٢/٣) قَضَ

طانـي (٢٧١/٣) القَ
المات (٢٣٤/٣) القُ

لْفة (٢٣٤/٣) القُ
لْـي (٣٧٨/٢) القِ
ة (٣١٢/١) زَ مْ القُ

نْدُس (٤٢٤/٢) القُ
يْصوم (٢٢٧/٣) القَ

ـخُ (٩٣/٣) الكامَ
تِينة (٢٩٩/٣) الكَ

كُ (٣٦٩/٢) شْ الكَ
كلب املاء (٢٠٦/١)

الكِيزان (٣٢٩/٢)
تُ (٤١٥/٢) خْ يْمَ الكَ

لَيامين (١٧٣/٣) حملول السُّ
زي (٢٨١/٣) عَ املَرْ
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ةُ (٥٤/٢) وَ املَرْ
دُ (٢٨٦/٢) وَ املِرْ
ي (٣٢٧/١) املُرِّ
رُ (٣١٢/١) املِزْ

فَّت (٣١٧/١) املُزَ
عُ (٦٥/٢) املَصْ

املعصفر (٢٧٧/٣)
املقانع (٢٧٩/٣)

عَب (٣٣٤/٢) املِكْ
هٌ (٢٨٣/٢) وَّ ممُ

لْوِس (١٥٥/٣) هَ مُ
ةٌ (٣٠٢/٢) مَ تـِ ؤْ مُ

مُوح (٧٩/٢)
النَّشادر (٣٨٦/٢)

وح (٢٧١/٣) النَّضُ
النينان (٣٢٧/١)
باب (٣٨٦/٢) اهلِ
ي (٣٤٧/٢) اهلُرْ
اهلُلْبُ (٣٣٤/٢)
اهللامن (٢٣١/٣)

اهليبارين (١٨٧/٣)

اهليموجلوبني (٢٠٩/٣)
بْر (١٢١/١) الوَ

كُ (١٧٠/٢) دَ الوَ
دَك (٤٢١/٢) الوَ

يستعطَّ (٢٤٢/٣)
بُ (٣٠١/٣) اليَشْ
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قائمة املصادر واملراجع

أبحــاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية الســعودية: األمانة العامة هليئة كبار ) ١
العلامء - دار القاسم - الطبعة األوىل ٢٠٠١مـ.

األجوبة الفقهية: عيسى بن عبد الرمحن السكتاين الرجراجي املالكي - حتقيق: ) ٢
أبــو الفضل الدمياطي أمحد بن عيل - دار ابــن حزم - بريوت/لبنان - الطبعة 

األوىل - ٢٠١١م.
أحكام األطعمة يف الرشيعة اإلســالمية: د. عبد اهللا بن حممد الطريقي - رئاسة ) ٣

إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد- اململكة العربية السعودية 
- ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

استحالة املســكرات واملائعات النجسة. (مؤمتر املســتجدات الفقهية األول، ) ٤
جامعة الزرقاء)

األطعمــة والصيد والذبائح: صالــح بن فوزان الفــوزان - مكتبة املعارف - ) ٥
الرياض- الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ /١٩٨٨م.

أطلس احليوانات: ترمجة: د. فادية كنهوش - دار ربيع للنرش - حلب/ سوريا ) ٦
- الطبعة األوىل ٢٠٠٧م.

كيل - دار العلم للماليني - بريوت/لبنان - الطبعة ) ٧ رِ األعــالم: خري الدين الزِّ
السابعة ١٩٨٦.
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البحر املحيط يف أصول الفقه: بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش - ) ٨
حتقيق: د. حممد حممد تامر - دار الكتب العلمية - ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

بحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله: أ.د. فتحي الدريني - مؤسسة الرسالة ) ٩
- الطبعة األوىل ١٤١٤هـ.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: حممد بن عيل الشوكاين - دار املعرفة ) ١٠
- بريوت.

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعــة يف الرشح الكبري: ابن امللقن ) ١١
رساج الديــن أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشــافعي املــرصي - حتقيق: 
مصطفــى أبو الغيــط وآخرون - دار اهلجــرة للنرش والتوزيــع - الرياض/

السعودية - الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
تأثري قاعديت االستحالة واالستهالك يف أحكام األغذية واألدوية - دراسة فقهية ) ١٢

حتليلية (املجلة العاملية للدراســات الفقهية واألصوليَّة - مج٢/ع١٤٤٠/٢-
.(٢٠١٨

تاج الرتاجم: زين الدين قاسم بن قطلوبغا - حتقيق: حممد خري رمضان - دار ) ١٣
القلم - دمشق - الطبعة األوىل ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

اق احلســيني ) ١٤ د بن عبد الرزّ د بن حممّ تاج العروس من جواهر القاموس: حممّ
بيدي) - حتقيق: جمموعة من املحققني - دار اهلداية. امللقّب بـ(مرتىض الزَّ

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي - ) ١٥
دار الكتاب العريب - بريوت/لبنان - الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
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تذكرة احلفاظ: حممد بن أمحد بن عثــامن الذهبي - حتقيق: زكريا عمريات -  ) ١٦
دار الكتب العلمية - بريوت/بنان - الطبعة األوىل ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

ترمجة ســامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: عبد العزيز بن إبراهيم بن ) ١٧
لة - دار أصالة احلارض - الطبعة األوىل ١٤٣هـ/ قاسم وحممد زياد بن عمر التُّكْ

٢٠٠٩م.
ترمجة الشــيخ العالمــة عيل نور الديــن األجهور املالكــي: د. عيل ونيس - ) ١٨

مطبوعات شبكة األلوكة - ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م.
تفســري الفخر الرازي: حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي- دار إحياء ) ١٩

الرتاث العريب- بريوت.
تفسري القرآن العظيم: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي - ) ٢٠

حتقيق: سامي بن حممد سالمة - دار طيبة للنرش والتوزيع - الرياض - الطبعة 
الثانية ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد ) ٢١
بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

- املغرب.
التلخيص احلبــري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبــري: أمحد بن عيل بن حممد ) ٢٢

ابن أمحد بن حجر العســقالين - النــارش : دار الكتب العلمية - الطبعة األوىل 
١٤١٩هـ/١٩٨٩م.

تيسري الكريم الرمحن يف تفســري كالم املنان: عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا ) ٢٣
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الســعدي - حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق - مؤسسة الرسالة - الطبعة 
األوىل ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠ م.

 ثمر الغصون من فتاو الشــيخ صالح بن غصون: ختريج وتعليق: د. طارق ) ٢٤
اخلويطر - كنوز أشبيليا للنرش والتوزيع - الطبعة األوىل ٢٠١٤هـ.

اجلامع الصحيح = ســنن الرتمذي: حممد بن عيســى أبو عيسى الرتمذي - ) ٢٥
حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون - دار إحياء الرتاث العريب - بريوت. 

جامع العلوم واحلكم: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل - دار ) ٢٦
املعرفة - بريوت - الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ.

اجلامع املســند الصحيح املخترص من أمور رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وســننه وأيامه = ) ٢٧
صحيح البخاري: حممد بن إســامعيل أبو عبــداهللا البخاري اجلعفي - حتقيق: 

حممد زهري بن نارص النارص - دار طوق النجاة - الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ.
حاشــية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار: حممد أمني بن عمر ) ٢٨

الشــهري بـ(ابن عابدين) - دار الفكر للطباعة والنرش- بريوت - ١٤٢١هـ - 
٢٠٠٠م.

حاشــية الصاوي عىل الرشح الصغــري: أمحد بن حممد الصــاوي املالكي - ) ٢٩
صححه: جلنة برئاســة الشيخ أمحد ســعد عيل - مكتبة مصطفى البايب احللبي 

- ١٣٧٢هـ/١٩٥٢م.
 احلــاوي للفتاوي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الســيوطي - ضبطه ) ٣٠

وصححه: عبد اللطيف حســن عبد الرمحن - دار الكتب العلمية - بريوت/ 
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لبنان - الطبعة ااألوىل - ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.
حياة احليوان الكرب: كامل الدين حممد بن موسى الدمريي - حتقيق: إبراهيم ) ٣١

صالح - دار البشــائر للطباعة والنــرش والتوزيع - دمشــق - الطبعة األوىل 
١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

الدر الثمني يف ترمجة فقيه األمة العالمة ابن عثيمني: عصام بن عبد املنعم املري ) ٣٢
- دار البصرية - االسكندرية.

الدرر البهية مــن الفتاو الكويتية: وحدة البحث العلمــي بإدارة اإلفتاء - ) ٣٣
الكويت - الطبعة األوىل - ١٤٣٦ هـ/٢٠١٥م.

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين - دائرة ) ٣٤
املعارف العثامنية - حيدر آباد - ١٣٤٩هـ.

الدر املصون يف ســرية الشــيخ صالح بن عيل بن غصون: د. طارق بن حممد ) ٣٥
اخلويطر -  دار كنوز إشبيليا - الرياض - الطبعة الثانية ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م .

الديباج املذهب يف معرفة علــامء أعيان املذهب: إبراهيم بن عيل بن حممد ابن ) ٣٦
فرحون املالكي - حتقيق:  حممد األمحدي أبو النور ، دار الرتاث للطبع والنرش .

ديوان اإلفتاء التونيس: املوقع الرسمي عىل شبكة االنرتنت) ٣٧
رسائل وفتاو العالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن أبا بطني (مطبوع ضمن جمموعة ) ٣٨

الرسائل واملسائل النجدية، اجلزء الثاين): عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز 
امللقب بـ «أبابطني» - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ.
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روضــة الطالبني وعمدة املفتني: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ) ٣٩
- املكتب اإلسالمي- بريوت ١٤٠٥هـ.

 الزهــرات الورديــة يف الفتــاو األجهورية: عيل بن حممد بــن عبد الرمحن ) ٤٠
األجهوري - اعتنى به: أبو الفضــل الدمياطي أمحد بن عيل - دار ابن حزم - 

بريوت - الطبعة األوىل ٢٠٠١م.
الســحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة: حممد بن عبــد اهللا بن محيد النجدي - ) ٤١

حتقيق:  بكر أبو زيد، وعبد الرمحن العثيمني ،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش 
والتوزيع - بريوت/لبنان.

سلســلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: حممد نارص ) ٤٢
الدين األلباين - دار املعارف - الرياض/املمكلة العربية الســعودية - الطبعة  

األوىل - ١٤١٢هـ /١٩٩٢م.
سلم الوصول إىل طبقات الفحول:  مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني العثامين ) ٤٣

املعروف بـــ «كاتب جلبي» وبـ «حاجي خليفة» - حتقيــق: حممود عبد القادر 
األرناؤوط - مكتبة إرسيكا - إستانبول/تركيا - ٢٠١٠م. 

ســنن ابن ماجه: حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني - حتقيق : حممد فؤاد عبد ) ٤٤
الباقي - دار الفكر - بريوت.

تاين - حتقيق: حممد حميي ) ٤٥ سْ جِ ســنن أيب داود: سليامن بن األشعث األزدي السَِّ
الدين عبد احلميد - املكتبة العرصية، صيدا - بريوت.

الســنن الكرب: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي - حتقيق: ) ٤٦
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حممد عبد القادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة املكرمة - ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
سنن النســائي الكرب: أمحد بن شــعيب أبو عبد الرمحن النسائي - حتقيق : ) ٤٧

د.عبد الغفار سليامن البنداري وســيد كرسوي حسن - دار الكتب العلمية - 
بريوت - الطبعة األوىل ١٤١١هـ/١٩٩١م.

ســرية اإلمام أمحد بن حنبل: صالح بن أمحد بــن حنبل - حتقيق: د. فؤاد عبد ) ٤٨
املنعم أمحد - دار الدعوة - االسكندرية - الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ.

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية : حممد بن حممد بن عمر بن عيل ابن سامل ) ٤٩
خملوف -  دار الكتب العلمية - لبنان - الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

شــذرات الذهب يف أخبار من ذهب:  عبد احلي بن أمحد ابن العامد احلنبيل - ) ٥٠
حتقيق: عبــد القادر األرناؤوط و حممود األرناؤوط - دار ابن كثري - دمشــق 

- الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إســامعيل بن محاد اجلوهري - حتقيق: ) ٥١

أمحــد عبد الغفــور عطار - دار العلــم للماليني - بــريوت - الطبعة الرابعة 
١٤٠٧ه / ١٩٨٧م.

* طبعــة أخر: ختريج وتعليق: ســعيد بن حممد الســنّاري - دار احلديث - 
القاهرة.

* طبعــة أخر: ختريج وتعليــق: عبد الرمحن بن عبد الفتــاح - دار املعرفة - 
بريوت/ لبنان - الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ) ٥٢
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البســتي - حتقيق : شعيب األرنؤوط - مؤسسة الرســالة - بريوت - الطبعة 
الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

صحيح ســنن أيب داود: حممد نارص الدين األلباين - مؤسســة غراس للنرش ) ٥٣
والتوزيع - الكويت - الطبعة األوىل ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢ م.

الضــوء الالمع ألهل القرن التاســع: شــمس الدين حممد بــن عبد الرمحن ) ٥٤
السخاوي - منشورات دار مكتبة احلياة -بريوت.

طبقات احلفاظ: عبد الرمحن الســيوطي - دار الكتــب العلمية - بريوت - ) ٥٥
الطبعة األوىل ١٤٠٣هـ.

الطبقات الســنية يف تراجــم احلنفية: تقي الديــن بن عبد القــادر التميمي ) ٥٦
الغــزي - حتقيق: عبــد الفتاح حممد احللــو - دار الرفاعــي - الطبعة األوىل 

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
طبقات الشــافعية: أبــو بكر بن أمحد بن حممد ابن قايض شــهبة - حتقيق: د. ) ٥٧

احلافظ عبد العليم خان - عامل الكتب - بريوت - الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ.
طبقات الشــافعية الكرب:  تاج الدين بن عيل الســبكي - حتقيق: د. حممود ) ٥٨

حممــد الطناحي، د.عبد الفتاح حممد احللو - هجر للطباعة والنرش والتوزيع - 
الطبعة الثانية ١٤١٣هـ. 

طبقات علامء احلديث: حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الدمشقي - حتقيق: أكرم ) ٥٩
البويش، إبراهيم الزيبق - مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع - بريوت/

لبنان  - الطبعة الثانية ١٤١٧هـ /١٩٩٦م.
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علامء من وطني (الشيخ الدكتور نوح عيل سلامن القضاة): أ.د: شحادة العمري ) ٦٠
- مقالة يف جريدة الرأي األردنية - املوقع اإللكرتوين ٢٠١٧/٧/٦م.

علم الدم: د. عبد املجيد الشاعر ود. هشام كنعان ود. عامد اخلطيب - األهلية ) ٦١
ن/ اململكة األردنية اهلاشمية - الطبعة الثالثة ٢٠٠٧م. للنرش والتوزيع - عامَّ

علــل احلديث: عبد الرمحــن بن حممد بن إدريس الرازي الشــهري بـ(ابن أيب ) ٦٢
حاتم) - حتقيق: فريق من الباحثني بإرشاف وعناية د. سعد بن عبد اهللا احلميد 
و د. خالد بــن عبد الرمحن اجلرييس - مطابع احلميــيض - الرياض - الطبعة 

األوىل ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
عون املعبود رشح ســنن أيب داود: حممد شــمس احلق العظيــم آبادي - دار ) ٦٣

الكتب العلمية - بريوت - الطبعة الثانية ١٤١٥هـ. 
فتاو ابن أيب زيد القريواين: عبد اهللا بن أيب زيد القريواين - جـــمع وتقديم: ) ٦٤

أ.د. محيد حممد حلمر - دار الغرب اإلسالمي - تونس - الطبعة الثانية ٢٠٠٨م.
فتاو ابن رشد: أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطبي املالكي - ) ٦٥

حتقيق وتعليق: د. املختار بن الطاهر التلييل - دار الغرب اإلسالمي - بريوت/
لبنان - الطبعة األوىل - ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م

 فتاو ابن ســحنون: أبو عبد اهللا حممد بن عبد الســالم بن ســعيد التنوخي ) ٦٦
القــريواين املالكي املشــهور بـــ (ابن ســحنون) - حتقيــق: مصطفى حممود 
األزهري - دار ابن القيم - الرياض/ دار ابن عفان - القاهرة - الطبعة األوىل 

١٤٣٢هـ/٢٠١١م.
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لِّيش (فتح العيل املالك يف الفتو عــىل مذهب اإلمام مالك): ) ٦٧  فتاو ابــن عِ
أبو عبد اهللا حممد أمحد علِّيش - دار املعرفة للطباعة والنرش - بريوت/ لبنان.

يم: زين الدين بن إبراهيم بن حممد املرصي احلنفي - صححه ) ٦٨  فتــاو ابن نُجَ
وراجعه: الشيخ حممد عبد الرمحن الشاغول - املكتبة األزهرية - الطبعة األوىل.

الفتاو اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية: املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ) ٦٩
- مرص.

* برنامــج فتاو دار اإلفتاء املرصية منذ عــام ١٣١٢هـ، بجانب فتاو جلنة 
الفتو باألزهر: إصدار املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية - مرص.

فتاو اإلفتاء الليبية: املوقع الرسمي عىل شبكة االنرتنت.) ٧٠
فتاو اإلمام الدكتور عبد احلليم حممود: املكتبة التوفيقية، القاهرة.) ٧١
فتاو اإلمام الشــاطبي: أبو إســحاق براهيم بن موســى بن حممد اللخمي ) ٧٢

الشاطبي األندليس - حتقيق: حممد أبو اجلفان، الطبعة الثانية.
فتاو اإلمام النووي املســامة باملسائل املنثورة: ترتيب الشيخ عالء الدين ابن ) ٧٣

ار - دار البشــائر اإلســالمية - بريوت/ لبنان -  العطــار، حتقيق: حممد احلجَّ
الطبعة السادسة ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

فتاو التمرتايش: حممد اخلطيب الغز احلنفي، حتقيق: دكتور عبد اهللا حممود، ) ٧٤
طبعة دار الفتح، الطبعة األوىل.

فتاو اجلمهورية اجلزائرية: املوقع الرسمي عىل شبكة االنرتنت.) ٧٥



٣٨١

éá_ÂÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

ــاف الكردي - حتقيــق وتعليق: أ.د. ) ٧٦ الفتــاو احللبية - أمحد بن حممد عسَّ
أمحد احلجي الكردي - دار البشــائر اإلســالمية - بريوت - الطبعة األوىل - 

١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
 فتاو اخللييل عىل املذهب الشافعي: الشيخ حممد اخللييل الشافعي - (د.ت).) ٧٧
فتاو الرميل: شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي - مجع: ) ٧٨

شــمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل - املكتبة 
اإلسالمية.

 الفتــاو الزينية: زين بن إبراهيم بن حممد املشــهور بابن نجيم - حتقيق: د. ) ٧٩
سعيد بن سامل الغامدي - دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع - الرياض - الطبعة 

األوىل ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.
 الفتاو السعدية: الشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي، طبع: مكتبة ) ٨٠

املعارف، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م.
فتاو رشعية: قسم اإلفتاء يف دائر الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبية ) ٨١

- إدارة اإلفتاء والبحوث - الطبعة الثالثة ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م.
 الفتاو الرشعية يف املســائل الطبية: الشيخ عبد اهللا اجلربين (املوقع الرسمي ) ٨٢

لسامحة الشيخ/عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين).
فتاو رشعية وبحوث إســالمية: الشيخ حسنني خملوف، دار الكتاب العريب ) ٨٣

بمرص، الطبعة األوىل سنة ١٩٥١.
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فتاو الشــيخ بخيت املطيعي: مجعها واعتنى هبا: د. حممد سامل أبو عايص - ) ٨٤
مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة األوىل ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م.

فتاو الشيخ حممد إبراهيم آل الشيخ: مطبعة احلكومة بمكة املكرمة - الطبعة ) ٨٥
األوىل ١٣٣٩ هــ.

 فتاو الشــيخ حممد أبو زهرة: مجع ودراسة وحتقيق: د. حممد عثامن شبري - ) ٨٦
دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية -١٤٣١هـ /٢٠١٠م.

فتاو الشيخ حممد رشيد رضا: حممد رشيد رضا - حتقيق: صالح الدين املنجد ) ٨٧
ويوسف ق خوري - دار الكتاب اجلديد - الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

فتاو الشــيخ حممود شلتوت الفتاو: دراســة ملشكالت املسلم املعارص يف ) ٨٨
حياته اليومية والعامة - اإلمام األكرب حممود شلتوت - دار القلم.

 فتاو الشــيخ مصطفــى الزرقا: طبــع: دار القلم، دمشــق، الطبعة الثانية ) ٨٩
١٤٢٢هـ /٢٠٠١م، اعتنى هبا: جمد أمحد مكي.

فتاو العالئي أو الفتاو املستغربة: صالح الدين خليل بن كيكلد العالئي ) ٩٠
الشــافعي - دراســة وحتقيق: عبد اجلواد محام - دار النوادر - سوريا/لبنان/

الكويت - الطبعة الثانية ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.
فتاو علامء األحســاء ومسائلهم: مجع وترتيب: عبد العزيز بن أمحد بن عبد ) ٩١

العزيز العصفور - دار البشــائر اإلســالمية - بريوت/لبنان - الطبعة األوىل 
١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

الفتاو الفقهية الكرب: أمحد بن حممد بن عيل بن حجر املكي اهليتمي (هبامشه ) ٩٢
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فتاو الرميل) - طبعة عبد احلميد أمحد حنفي - مرص.
فتاو فقهية معارصة: جمموع القرارات والتوصيات الصادرة عن جممع الفقه ) ٩٣

االسالمي باهلند ما بني سنتي ١٩٨٩- ٢٠٠٤ م - جممع الفقه اإلسالمي باهلند 
- دار الكتب العلمية - الطبعة األوىل ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨ مـ.

فتــاو قارئ اهلدايــة: رساج الدين عمر بن عيل بن فــارس الكناين احلنفي ) ٩٤
الشــهري بـ (قــارئ اهلداية) - مجع: كــامل الدين ابن اهلامم احلنفي -  دراســة 
وحتقيق: الشــيخ ســعيد لقامن احلبار - دار الكتب العلمية - بريوت - الطبعة 

األوىل ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م.
حممـد ) ٩٥ د.  حتقيق:  األندليس،  رساج  ابن  القاسم  أبو  اجلامعة:  قايض   فتاو

أبو األجفان - دار ابن حزم - بريوت/ لبنان - الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.
فتــاو القفال: أبو بكر عبد اهللا بن أمحد املشــهور بالقفال املروزي - حتقيق: ) ٩٦

مصطفى حممود األزهري - دار ابن القيم - الرياض/ دار ابن عفان - مرص - 
الطبعة األوىل: ١٤٣٢هـ/٢٠١٠م.

فتاو الكفوري: حممد بن سليامن بن حممد بن زائد الكفوري املالكي - اعتنى ) ٩٧
به: أبو الفضل الدمياطي أمحد بن عيل - دار ابن حزم - بريوت/ لبنان - الطبعة 

األوىل ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.
فتــاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: جـــمع وترتيب: أمحد بن ) ٩٨

عبد الرزاق الدويش - دار املؤيد - الرياض - الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ.
 فتــاو (لقاء الباب املفتوح): الشــيخ حممد بن صالــح العثيمني - دروس ) ٩٩
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صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
فتاو اللكنوي = املسامة (نفع املفتي والسائل بجمع متفرقات املسائل): أبو ) ١٠٠

احلســنات حممد عبد احلي اللكنوي اهلندي - حتقيق: صالح حممد أبو احلاج - 
دار ابن حزم - الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

فتاو اململكة األردنية: املوقع الرسمي عىل شبكة االنرتنت.) ١٠١
الفتاو من أقاويل املشــايخ يف األحكام الرشعية: أبو الليث نرص بن حممد ) ١٠٢

بن أمحد احلنفي السمرقندي - ضبطه واعتنى به: حممد سامل هاشم - دار الكتب 
العلمية - بريوت/لبنان - الطبعة األوىل ٢٠١٧مـ.

 فتاو (نور عىل الدرب): للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (املوقع الرسمي ) ١٠٣
ملعايل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان).

فتاو (نور عىل الدرب): للشــيخ العالمة حممد بــن صالح بن عثيمني -  ) ١٠٤
مؤسسة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية.

 فتاو (نور عىل الدرب): للشــيخ عبد العزيز بن عبــد اهللا ابن باز - مجع ) ١٠٥
وترتيب وإرشاف: د. حممد بن سعد الشويعر - الرئاسة العامة للبحوث العلمية 

واإلفتاء، الرياض/السعودية - الطبعة األوىل ١٤٢٩هـ /٢٠٠٨م.
فتاو ورسائل سامحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي: دار الفضيلة - الرياض/) ١٠٦

دار ابن حزم - لبنان - الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
فتاو ورسائل خمتارة للشيخ حممد بن عبد اهللا السبيّل: دار اآلثار، القاهرة، ) ١٠٧
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الطبعة األوىل ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
فتاو ومســائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه، ومعه ) ١٠٨

أدب املفتي واملســتفتي: حتقيــق وتعليق: د. عبد املعطي أمــني قلعجي - دار 
املعرفة - بريوت/ لبنان - الطبعة األوىل - ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

فتح الباري رشح صحيح البخاري: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين - دار ) ١٠٩
املعرفة - بريوت - ١٣٧٩ هـ.

الفتح الرباين من فتاو اإلمام الشــوكاين: حممد بن عيل الشوكاين - حتقيق ) ١١٠
وتعليق: حممد صبحي حالق - مكتبة اجليل اجلديد - اليمن/ صنعاء

الفقه اإلسالمي وأدلته: أ.د. وهبة بن مصطفى الزحييل - دار الفكر - دمشق ) ١١١
- الطبعة الثانية عرشة.

فقه الصيديل املسلم: مجع وترتيب: د. خالد أبو زيد الطاموي - دار الصميعي ) ١١٢
للنرش والتوزيع - السعودية - الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م.

فيــض القدير رشح اجلامع الصغري: حممد عبد الــرؤوف املناوي - حتقيق: ) ١١٣
أمحــد عبد الســالم - دار الكتب العلميــة - بريوت/لبنــان - الطبعة األوىل 

١٤١٥هـ/١٩٩٤م.
القامــوس املحيط: جمد الديــن حممد بن يعقوب الفريوزآبــاد - حتقيق: ) ١١٤

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسســة الرسالة - مؤسســة الرسالة للطباعة والنرش 
والتوزيع - بريوت / لبنان - الطبعة الثامنة ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
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 قــرارات املجمع الفقهي اإلســالمي التابع لرابطة العامل اإلســالمي بمكة ) ١١٥
املكرمة.

قرارات مذاكرة جلنة الفتو باملجلس الوطني للشؤون اإلسالميَّة املاليزية: ) ١١٦
قسم رئاسة الفتو - جاكيم - ماليزيا - الطبعة األوىل ٢٠١٣م.

 كتاب الفتاو: عز الدين عبد العزيز بن عبد الســالم السلمي الشافعي - ) ١١٧
حتقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة الطبعة األوىل.

الكتاب املصنــف يف األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أيب شــيبة، عبد اهللا بن ) ١١٨
حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواســتي العبيس - حتقيق: كامل يوسف احلوت 

- مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة األوىل ١٤٠٩ هـ.
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد ) ١١٩

د صابــر الفاروقي احلنفي التهانوي - حتقيق: د. عيل دحروج - تقديم  ابن حممّ
وإرشاف ومراجعة: د. رفيق العجم.

الكلِّيات: أبو البقاء أيوب بن موســى احلســيني الكفوي - حتقيق: عدنان ) ١٢٠
درويش - حممد املرصي - مؤسسة الرسالة - بريوت - ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

لســان العرب: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي - دار صادر - ) ١٢١
بريوت - الطبعة األوىل.

اللؤلؤ املكني من فتاو الشيخ ابن جربين: (املوقع الرسمي لسامحة الشيخ/) ١٢٢
عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين).
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٢٠١٧/٢٠١٣.) ١٢٣ - (GSO) املواصفة القياسية اخلليجية
املجتبى من السنن = سنن النسائي: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ) ١٢٤

- حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة - مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب - الطبعة 
الثانية ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

جملة البحوث اإلسالمية: هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية.) ١٢٥
جممع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي - دار الفكر، ) ١٢٦

بريوت - ١٤١٢هـ.
جممع الفقه السوداين: املوقع الرسمي عىل شبكة االنرتنت.) ١٢٧
املجموع رشح املهذب: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي - دار ) ١٢٨

الفكر- بريوت.
جمموع فتاو شيخ اإلسالم: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن ) ١٢٩

تيميــة احلراين - حتقيق: أنور الباز وعامر اجلــزار - دار الوفاء - الطبعة الثالثة 
١٤٢٦هـ /٢٠٠٥م.

جمموعة الفتاو الرشعية: هيئة الفتــو بدولة الكويت - وزارة األوقاف ) ١٣٠
والشؤون اإلسالمية - عدة طبعات.

جمموع فتاو ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني: مجع وترتيب: ) ١٣١
فهد بن نارص بن إبراهيم الســليامن - دار الوطــن/دار الثريا - اململكة العربية 

السعودية - ١٤١٣ هـ.
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 جمموع فتاو ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز: مجع ) ١٣٢
وترتيب وإرشاف: د. حممد بن ســعد الشويعر - رئاسة إدارة البحوث العلمية 

واإلفتاء، الرياض/السعودية - الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ /٢٠٠٤م.
حماســن التأويل = تفسري القاســمي: حممد مجال الدين القاسمي - حتقيق: ) ١٣٣

حممد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البايب احللبي - الطبعة األوىل ١٣٧٦هـ/
١٩٥٧م.

خمتــار الصحاح: حممد بن أيب بكر بن عبد القــادر الرازي - حتقيق: حممود ) ١٣٤
خاطر - مكتبة لبنان نارشون - بريوت - ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

خمترص فتاو الربزيل: أمحــد بن عبد الرمحن اليزليتنــي القروي املالكي - ) ١٣٥
اعتنى به: أمحد بن عيل - مركز الرتاث الثقايف املغريب - الدار البيضاء/ دار ابن 

حزم - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.
املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد وخترجيات األصحاب: بكر بن عبد اهللا أبو ) ١٣٦

زيد - دار العاصمة/ جممع الفقه اإلسالمي بجدة - الطبعة األوىل ١٤١٧هـ.
املدونة الكرب لإلمام مالك بن أنس: اإلمام ســحنون بن سعيد التنوخي - ) ١٣٧

حتقيق : زكريا عمريات - دار الكتب العلمية - بريوت - الطبعة األوىل ٢٠٠٥م.
مــرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يتعتــرب من حوادث الزمان: عفيف ) ١٣٨

الدين عبد اهللا بن أسعد اليافعي - وضع حواشيه: خليل املنصور - دار الكتب 
العلمية - بريوت/لبنان - الطبعة األوىل ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

طَّــأ مالــك: القايض حممــد بن عبد اهللا أبــو بكر بن ) ١٣٩ وَ املســالِك يف رشح مُ
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ار الغَرب اإلســالمي - تونس -  العــريب املعافــري االشــبييل املالكــي - دَ
١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م.

مســائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهللا: عبــد اهللا بن أمحد بن حنبل - حتقيق ) ١٤٠
ودراســة: د. عيل ســليامن املهنا - مكتبة الدار - املدينة املنورة - الطبعة األوىل 

١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
مســائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صالح: صالــح بن أمحد بن حنبل ) ١٤١

- حتقيــق: فضل الرمحن دين حممــد - الدار العلمية - اهلنــد - الطبعة األوىل 
١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

مســائل اإلمام أمحد رواية أيب داود: ســليامن بن األشــعث السجستاين - ) ١٤٢
حتقيق: طارق بن عــوض اهللا بن حممد - مكتبة ابن تيميــة - الطبعة األوىل - 

١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.
مســائل اإلمام أمحد رواية إسحاق الكوسج: إســحاق بن منصور املروزي ) ١٤٣

- عدة حمققني - عامدة البحث العلمي - اجلامعة اإلســالمية باملدينة املنورة/ 
اململكة العربية السعودية - الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ/٢٠٠٢م

مســند اإلمام أمحد بن حنبل: أمحد بن حنبل - حتقيق: شــعيب األرنؤوط ) ١٤٤
وآخرون - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص = صحيح ) ١٤٥
مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري - حتقيق: حممد فؤاد 

عبد الباقي - دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
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مشاهري علامء نجد: عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ - دار ) ١٤٦
الياممة للبحث والرتمجة والنرش- الطبعة الثانية ١٣٩٤هـ.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي: أمحد بن حممد بن عيل املقري ) ١٤٧
الفيومي - املكتبة العلمية - بريوت.

املصنــف: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعــاين - حتقيق: حبيب الرمحن ) ١٤٨
األعظمي - املجلس العلمي- اهلند/ املكتب اإلســالمي - بريوت - الطبعة 

الثانية ١٤٠٣هـ.
املطلــع عىل أبواب املقنع: حممد بن أيب الفتــح البعيل احلنبيل - حتقيق: حممد ) ١٤٩

بشري األدلبي - املكتب اإلسالمي - بريوت - ١٤٠١هـ/١٩٨١م.
املعتمــد يف األدوية املفردة: يوســف بــن عمر بن عيل الرتكــامين - ضبطه ) ١٥٠

وصححه: حممود عمــر الدمياطي - دار الكتب العلميــة - بريوت/لبنان - 
الطبعة األوىل ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حتى العرص احلارض: عادل نوهيض ) ١٥١
- مؤسسة نوهيض الثقافية للتأليف والرتمجة والنرش - بريوت/لبنان - الطبعة 

الثانية ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
املعجم األوسط: أبو القاســم سليامن بن أمحد الطرباين - حتقيق : طارق بن ) ١٥٢

عوض اهللا بن حممد , عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني - دار احلرمني - القاهرة 
- ١٤١٥هـ.

املعجم العريب ألســامء املالبــس: د. رجب عبد اجلــواد إبراهيم - تقديم: ) ١٥٣
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حممود فهمي حجازي - مراجعة: أ.د. عبد اهلادي التازي - دار اآلفاق العربية 
- القاهرة - الطبعة األوىل ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.

املعجــم الكبري: ســليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاســم الطرباين - حتقيق: ) ١٥٤
محدي عبد املجيد الســلفي - مكتبة العلوم واحلكم - املوصل - الطبعة الثانية 

١٤٠٤هـ/١٩٨٣م.
معجم اللغة العربية املعارصة: أ.د. أمحد خمتار عمر بمســاعدة فريق عمل - ) ١٥٥

عامل الكتب - القاهرة - الطبعة األوىل ٢٠٠٨م.
معجم لغة الفقهاء: أ.د. حممد رواس قلعجي - دار النفائس للنرش والتوزيع ) ١٥٦

- بريوت - الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
معجم مصطلحات التاريخ واحلضارة اإلســالمية: أنور حممود زنايت - دار ) ١٥٧

زهران للنرش والتوزيع - األردن - الطبعة األوىل ٢٠١١م.
معجم مصطلحات العلوم الرشعية: جمموعة من املؤلفني - مدينة امللك عبد ) ١٥٨

العزيز للعلوم والتقنية - الرياض ١٤٣٩هـ.
معجم املفرسين من صدر اإلســالم وحتى العــرص احلارض: عادل نوهيض ) ١٥٩

-  مؤسسة نوهيض الثقافية للتأليف والرتمجة والنرش - بريوت/لبنان - الطبعة 
الثالثة ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.

معجم املؤلفني - تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة - مكتبة ) ١٦٠
املثنى/دار إحياء الرتاث العريب - بريوت .
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املعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون - حتقيق: جممع اللغة العربية - ) ١٦١
دار الدعوة.

 املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو علامء إفريقية واألندلس واملغرب: ) ١٦٢
جه مجاعة من الفقهاء بإرشاف د.حممد حجي -  أمحد بن حييى الونرشييس - خرَّ

دار الغرب اإلسالمي - بريوت - ١٤٠١هـ/١٩٨١.
املغــرب يف ترتيب املعرب: نارص الدين بن عبد الســيد بن عيل بن املطرز - ) ١٦٣

حتقيق: حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار - مكتبة أســامة بن زيد - حلب - 
الطبعة األوىل ١٩٧٩م

 املغني رشح خمترص اخلرقي: أبو حممد عبد اهللا بن أمحد الشهري بـ (ابن قدامة ) ١٦٤
املقديس) - دار الفكر - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٥هـ.

املامرســات اجليدة لصناعة العلف - دليل منظمة األغذية والزراعة التابعة ) ١٦٥
لألمم املتحدة واالحتاد العاملي لصناعة األعالف - ٢٠١٠.

مناقب اإلمام أمحد: أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي - حتقيق: ) ١٦٦
عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي - دار هجر - الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ.

املنتقــى من فتاو فضيلة الشــيخ صالح الفوزان: (املوقع الرســمي ملعايل ) ١٦٧
الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان).

املنثور يف القواعد: حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش أبو عبد اهللا - حتقيق: ) ١٦٨
د. تيسري فائق أمحد حممود - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - الكويت - 

الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
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١٦٩ (.www.rr.niddleeast.oie.int - املنظمة العاملية لصحة اإلنسان
 من فتاو العرص يف نوازله ومســتجداته: د. قيس ال الشــيخ، طبعة أروقة ) ١٧٠

للدراسات والنرش عامن، الطبعة األوىل ٢٠١٣م.
املوســوعة الطبية الفقهية: د. أمحد حممد كنعــان - دار النفائس - بريوت/) ١٧١

لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.
ة: جمموعة من العلامء والباحثني - مؤسســة أعامل ) ١٧٢ املوســوعة العربية امليرسَّ

املوسوعة للنرش والتوزيع - الرياض - الطبعة الثانية ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.
موســوعة فتاو املغرتبني: د. صالح الصاوي، وزارة األوقاف والشؤون ) ١٧٣

اإلسالمية بدولة الكويت ٢٠١١- ٢٠١٢م.
املوســوعة الفقهية الكويتية: وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية - دولة ) ١٧٤

الكويت - عدة طبعات.
موطــأ اإلمام مالك: مالك بن أنس أبو عبــداهللا األصبحي - حتقيق : حممد ) ١٧٥

فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الرتاث العريب - مرص.
* طبعة أخر: حتقيق: حممد مصطفى األعظمي - مؤسسة زايد بن سلطان آل 

هنيان - الطبعة: األوىل ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
١٧٦ (islamonline.net :موقع إسالم أون الين
١٧٧ (ar.wikipedia.org/wiki :موقع إسالم ويب
١٧٨ (abdel-halim.org :موقع اإلمام عبد احلليم حممود



٣٩٤

éá_ÂÕÿ^ €˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

١٧٩ (science.uobabylon.edu.iq :موقع جامعة بابل-كلية العلوم
١٨٠ (ssa.gov.sa :املوقع الرسمي لألمانة العامة هليئة كبار العلامء
١٨١ (dar-alifta.org/ar/aboutdar :املوقع الرسمي لدار اإلفتاء املرصية
١٨٢ (aliftaa.jo :املوقع الرسمي لدائرة اإلفتاء األردنية
١٨٣ (alfawzan.af.org.sa/ar :املوقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان
١٨٤ (binbaz.org.sa :املوقع الرسمي للشيخ عبد العزيز ابن باز
١٨٥ (ibn-ebreen.com :املوقع الرسمي للشيخ عبد اهللا اجلربين
١٨٦ (alsubail.af.org.sa :املوقع الرسمي للشيخ حممد السبيل
١٨٧ (e-cfr.org :املوقع الرسمي للمجلس األوريب لإلفتاء 
١٨٨ (iifa-aifi.org :املوقع الرسمي ملجمع الفقه االسالمي الدويل 
١٨٩ (alukah.net :موقع شبكة األلوكة
١٩٠ (food-info.net :موقع معلومات الغذاء
١٩١ (forum.islamstory.com :موقع منتديات قصة اإلسالم
١٩٢ (aljazeera.net/encyclopedia/aljazeeranetwork :موقع موسوعة اجلزيرة
١٩٣ (palestinapedia.net :موقع املوسوعة الفلسطينية
١٩٤ (ar.wikiversity.org/wiki :موقع ويكي اجلامعة
١٩٥ (ar.wikipedia.org/wiki :موقع ويكيبيديا
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النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة: يوســف بن تغري بردي - وزارة ) ١٩٦
الثقافة - مرص - ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م.

نصب الراية ألحاديث اهلداية (مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي): ) ١٩٧
ــى عليه:  مجــال الدين عبد اهللا بن يوســف بن حممد الزيلعي - صححه وحشَّ
عبــد العزيز الديوبندي الفنجــاين، إىل كتاب احلج، ثم أكملها حممد يوســف 

الكاملفوري - حتقيق: حممد عوامة.
النوازل املجموعة من فتاو املتأخرين: عبد اهللا بن إبراهيم بن عيل بن داود ) ١٩٨

التميل - دراسة وحتقيق: رضوان بن صالح احلرصي- دار ابن حزم - بريوت/
لبنان - الطبعة األوىل ١٤٣٧هـ /٢٠١٦م.

نوازل باز النوازل: أبو إسحاق سيدي إبراهيم بن هالل السلجاميس - جمموعة ) ١٩٩
رســائل جامعية، راجعها ثلة من العلامء - إرشاف وتنسيق: د.عبد اهللا اهلمالين 

- دار ابن حزم - بريوت/لبنان - الطبعة األوىل  ١٤٣٧هـ /٢٠١٦م.
نيل االبتهاج بتطريز الديباج: أمحد بابا بن أمحد التنبكتي الســوداين - عناية ) ٢٠٠

وتقديم: الدكتور عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة - دار الكاتب - طرابلس/ليبيا - 
الطبعة: الثانية ٢٠٠٠م.

نيل األوطار من أحاديث ســيد األخيار رشح منتقى األخبار: حممد بن عيل ) ٢٠١
الشوكاين - إدارة الطباعة املنريية.

هدرجــة الزيوت: بكري القــريب وآخرون - إرشاف: د. أمحد الشــالح- ) ٢٠٢
مرشوع خترج لنيل شهادة اإلجازة يف الكيمياء التطبيقية - كلية العلوم - جامعة 
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دمشق- ١٩٨١/١٩٨٠م.
هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني: إسامعيل بن حممد أمني بن مري ) ٢٠٣

ســليم الباباين البغدادي - وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية إســتانبول 
١٩٥١/دار إحياء الرتاث العريب - بريوت/لبنان.

هيئة الفتو الرشعية بالكويت ( نشأهتا - جلاهنا - عملها): إدارة اإلفتاء  - ) ٢٠٤
مطبعة مقهوي - الكويت - الطبعة األوىل  ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:  أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد ) ٢٠٥
ابن أيب بكر بن خلكان - حتقيق: إحسان عباس - دار صادر - بريوت.
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قائمة احملتويات
٣ .................................... الباب السادس: الفتاو يف املخدرات واملفرتات
رات:................................................................... ٥ أوالً: املخدِّ
٥ ........................................................... نِ  اتِ بِاحلُقَ رَ دِّ اطِي املُخَ تَعَ
ا............................................ ٦ ارُ فِيهَ َ االجتِّ تُها وَ اعَ رَ زِ اتِ وَ رَ دِّ تِعِاطِي املُخَ
١١ ......................................................... رِ ىلَ اخلَمْ اتِ عَ رَ دِّ قِيَاسُ املُخَ
١٥ ............................................... يرٌ زِ عْ دٌّ أَو تَ اتِ حَ رَ دِّ اطِي املُخَ ةُ تَعَ وبَ قُ عُ
١٦ ............................................................. رتِّ فَ كِر ومُ سْ لِّ مُ يمُ كُ رِ ْ حتَ
٣٤ ................................................................. لَ قْ يِّبُ العَ غَ ا يُ لُ مَ أَكْ
٣٥ ................................................................... اتِ رَ دِّ اطِي املُخَ تَعَ
٣٦ ........................................................ راتِ دِّ املُخَ اطِي احلَشيش وَ تَعَ
٣٩ .......................................................... ةِ رَ دِّ ادِّ املُخَ أْنِ املَوَ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
: األفيون:...................................................................... ٣٩ ثانياً
يُونِ ....................................................... ٣٩ اطِي األَفْ ارُ إِىلَ تَعَ طِرَ االضْ
٤١ ............................................... ِامَ ارُ هبِ َ االجتِّ يُونِ وَ األَفْ يشِ وَ لُ احلَشِ نَاوُ تَ
٤٢ .................................................................... : احلشيش: ثالثاً
٤٢ ....................................................................... ةِ يشَ لُ احلَشِ أَكْ
٤٨ ................................................................ : زُ الطِّيبِ وْ : جَ رابعاً
٤٨ .................................................... امِ ةِ الطِّيبِ يف الطَّعَ زَ وْ امُ جَ دَ تِخْ اسْ
٥٥ .......................................................... ةِ الطِّيبِ زَ وْ أْنِ جَ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
٥٦ .................................................................... : القات: خامساً
اتِ ................................................................... ٥٦ لِ القَ يمُ أَكْ رِ ْ حتَ
خان:  .................................................................. ٦٩ : الدُّ سادساً
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٦٩ .................................................................. هُ ارُ َ أَرضْ نيُ وَ خِ التَّدْ
٧٠ ......................................................... بُعِ لُ الضَّ أَكْ انِ وَ خَّ بُ الدُّ ْ رشُ
٨٣ ................................................................. بِ التُّنْبَاكِ ْ مُ رشُ كْ حُ
٨٥ .................................................................. انِ خَّ ةِ الدُّ ائِحَ مُّ رَ شَ
مِ ............................................................ ٨٧ الَ سْ رِ اإلِ نيُ يفِ نَظَ خِ التَّدْ
٨٨ .............................................................:ات أخر : مفرتِّ سابعاً
٨٨ ....................................................... ه ريِ عَ غَ هُ أو مَ دَ حْ انِ وَ وَ لُ الزَّ أَكْ
٨٩ .................................................................... اتِ ئَ دِّ لُ املُهَ اوُ نـَ تَ
الباب السابع: الفتاو يف املواد املضافة.............................................. ٩١
٩١ ...................................................................... : ــلُّ : اخلَ أوالً
َ النَّبيذ................................................ ٩١ بَنيْ يْنَهُ وَ قُ بَ رْ الفَ لُ اخلَلِّ وَ امَ تِعْ اسْ
٩٢ ................................................................. لِّ النَّبِيذِ امُ خَ دَ تِخْ اسْ
٩٢ .......................................................................... رِ لُّ اخلَمْ خَ
٩٤ ................................................................ ال ريِ خَ صِ ــلُ العَ عْ جَ
٩٤ .................................... رِ ا إِىلَ اآلخَ َ مهِ دِ ةُ أَحَ الَ تِحَ اسْ رِ بِاخلَلِّ وَ طُ اخلَمْ تِالَ اخْ
٩٥ ................................................................. بِيبِ رِ والزَّ لُّ التَّمْ خَ
٩٦ .............................................. بِ هَ اتِ الذَّ رَ ذَ ىلَ شَ ي عَ تَوِ ْ لٍّ حيَ لُ خَ نَاوُ تَ
٩٧ ................................................. اءِ نَ مِ اإلِ نْ فَ َلَّلَ مِ ي ختَ رِ الَّذِ اغُ اخلَمْ رَ إفْ
٩٧ ................................................ ولِ حُ نَ الكُ بَةٍ مِ ىلَ نِسْ ي عَ تَوِ اخلَلُّ املُحْ
٩٩ ................................ رِ نَ اخلَمْ نُوعِ مِ أْنِ اخلَلِّ املَصْ ويبِّ بِشَ لِسِ األُورُ ارُ املَجْ رَ قَ

١٠١ ..................................................................... : اإلنفحة: ثانياً
١٠١ ................................................ لِ ةِ العِجْ حَ نْ إِنْفَ نُوعِ مِ لُ اجلُبْنِ املَصْ أَكْ
١٠١ ................................................. رِ ة البَقَ حَ نْ  إِنْفَ نُوعِ مِ لُ اجلُبْنِ املَصْ أَكْ
١٠٢ .................................... بِيَّةِ رْ لِ الغَ وَ ةِ يف الدُّ حَ نَ املِنْفَ ةِ مِ نَّعَ بَانِ املُصَ لُ األَجْ أَكْ
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١٠٣ .......................................... يرِ نْزِ ةِ اخلِ حَ نْ إِنْفَ نُوعِ مِ نَ اجلُبْنِ املَصْ لُ مِ األَكْ
١٠٣ ......................... بَادِي ةِ الزَّ نَاعَ بِيِّ لِصِ ازِ الصَّ رَ نْ بُ ةِ مِ وذَ ا املَأْخُ يَ تِريْ امُ البَكْ دَ تِخْ اسْ
١٠٣ ....................................... بَنِ ِ اللَّ ريْ ي بِغَ ذِّ ةِ احلَيْوانِ املُتَغَ حَ لُ اجلُبْنِ بإِنْفَ مَ عَ

افِيَّةِ  ضَ ادِّ اإلِ كِ يف املَوَ الَ تِهْ االسْ ةِ وَ الَ تِحَ أْنِ االسْ ِّ بِشَ يلِ وْ يِّ الدَّ مِ الَ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١٠٤ ................................................................... اءِ وَ الدَّ اءِ وَ ذَ يف الغِ
١٠٥ .................................................................... حول: : الكُ ثالثاً
١٠٥ ......................................................... تُهُ  اسَ نَجَ تُـو وَ ْ ربِ ةُ االسْ ارَ طَهَ
١٠٩ ........................ ائِيَّةِ  ذَ اتِ الغِ يثِييلِ إِىلَ املُنْتَجَ ولِ اإلِ حُ نِ الكُ ةٍ مِ ئِيلَ بَةٍ ضَ ةُ نِسْ افَ إِضَ
ـال......................................... ١١١ هِ خَ َــاذِ اختِّ نِيعِ وَ ولِ يفِ التَّصْ حُ لُ الكُ امَ تِعْ اسْ
١١١ ............................................... ولِ حُ ا بَعْضُ الكُ َالِطُهَ تِي خيُ ةُ الَّ مَ األَطْعِ
١١٢ ............................................ اتِ الِبِ احلَلَويَّ وَ ىلَ قَ ولِ عَ حُ ةِ الكُ ادَّ رشُّ مَ
١١٣ ............................................................ مِ الَ سْ رِ اإلِ ولُ يفِ نَظَ حُ الكُ
١١٤ .......................... ةِ يَ وِ األَدْ طُورِ  وَ العُ وبَاتِ وَ ُ املَرشْ تِ وَ والَ ولِ يفِ املَأْكُ حُ ةُ الكُ ادَّ مَ
١١٥ ................................. وبَاتِ ُ نَاتِ املَرشْ وِّ كَ نِ مُ ازُ ةٍ لِتَوَ دَّ امَ ولِ كَ حُ امُ الكُ دَ تِخْ اسْ
١١٦ .............................. اتِ يَّ احلَلَوِ ةِ وَ مَ نَاتِ األَطْعِ لُوِّ لْطِ مُ ولِ يفِ خَ حُ لُ الكُ امَ تِعْ اسْ
١١٧ ........................................ ائِيَّةِ ذَ ادِّ الغِ ويلِ يفِ املَوَ حُ يثِيلِ الكُ ة اإلِ ادَّ ولُ مَ دُخُ
١١٨ ........................... ولِ حُ رِ الكُ كَّ ىلَ سُ ةِ عَ يَ تَوِ اتِ املُحْ يَّ احلَلَوِ يمِ وَ رِ لُ اآليْسِ كْ نَاوُ تَ
١١٩ ................................................................... ولِيِّةُ حُ طُورُ الكُ العُ
١٢٤ ........................... يَّةِ لْمِ اتِ العِ َ تَربَ املُخْ ةِ وَ بَاعَ ولِيَّةِ يفِ الطِّ حُ ائِلِ الكُ وَ لُ السَّ امَ تِعْ اسْ
١٢٧ .................................... ولِ حُ أْنِ الكُ بِشَ نْدِ يِّ يفِ اهلِ مِ الَ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١٢٧ ............................... اءِ وَ الدَّ اءِ وَ ذَ ةِ يفِ الغِ سَ النَّجِ ةِ وَ مَ رَّ ادِّ املُحَ أْنِ املَوَ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
: اخلمرية:..................................................................... ١٢٩ رابعاً
١٢٩ .................................................... كِراتِ نَ املُسْ ةِ اخلَالِيَةُ مِ ةُ البِريَ ِريَ مخَ
١٢٩ ................................................................... ةُ دَ رَ تَوْ ةُ املُسْ ريَ اخلَمِ
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١٣٠ .............................................. ةِ ةِ أو البِريَ يسَ ةِ املَرِّ ريَ مِ ونُ بِخَ جُ اخلُبْزُ املَعْ
١٣١ ................................................ نيِ جِ ريِ العَ ْمِ ةِ يفِ ختَ ةِ البِريَ ِريَ لُ مخَ امَ تِعْ اسْ
١٣١ ............................................................. قِيقِ ة يفِ الدَّ ريَ عُ اخلَمِ ضْ وَ
١٣٢ ................................... يرِ نْزِ نَ اخلِ َ مِ نَارصِ ىلَ عَ ي عَ تَوِ تِنيُ املُحْ يالَ اجلِ ئِرُ وَ اخلَامَ
١٣٢ ........................................................... ةِ ةِ البِريَ ِريَ بُوبِ مخَ لُ حُ نَاوُ تَ
١٣٣ ................................................................. : اجليالتني: خامساً
١٣٣ ..................................................................... تِنيِ يالَ مُ اجلِ كْ حُ
١٣٦ ......................................... يٍّ رِ قَ تِنيٍ بَ يالَ ىلَ جِ ةِ عَ يَ تَوِ اتِ املُحْ يَّ لُ احلَلَوِ نَاوُ تَ
١٣٧ ............................................................. اتِ يَّ ييلِ يفِ احلَلَوِ ة اجلِ مادَّ
١٣٨ ..................... يَّةٍ مِ الَ ِ إِسْ ريْ دٍ غَ نْ بِالَ دِ مِ رَ تَوْ يِّ املُسْ رِ تِنيِ البَقَ يالَ اجلِ اجِ وَ جَ ةُ الدَّ بَ ورَ شُ
١٣٩ .................................................................. ُّ اينِ تِنيُ احلَيْوَ يالَ  اجلِ
١٣٩ ................... ائِيَّةِ وَ الدَّ ائِيَّةِ وَ ذَ ادِّ الغِ يرِ يفِ املَوَ نْزِ نَ اخلِ جِ مِ رَ تَخْ تِنيِ املُسْ يالَ لُ اجلِ امَ تِعْ اسْ
١٤٠ ........................................... يِّ رِ تِنيِ البَقَ يالَ ىلَ اجلِ ي عَ تَوِ امِ املُحْ لُ الطَّعَ أَكْ
١٤١ ............................. تِنيُ يالَ ا اجلِ لُ فِيهَ مَ تَعْ سْ تِي يُ ةِ الَّ يَ وِ األَدْ ائِيَّةِ وَ ذَ ادِّ الغِ لُ املَوَ أَكْ
١٤٢ ....................................................... تني يالَ ةِ اجلِ رِ مادَّ دَ صْ لُ بمَ اجلَهْ
١٤٣ ................................. تِنيِ  يالَ وعِ اجلِ ضُ وْ أْنِ مَ يِّ بِشَ مِ الَ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
تِنيِ       ................................. ١٤٣ يالَ أْنِ اجلِ نْدِ بِشَ يِّ بِاهلِ مِ الَ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١٤٤ .............................. اءِ وَ الدَّ اءِ وَ ذَ تِنيِ يفِ الغِ يالَ ةِ اجلِ ادَّ امِ مَ دَ تِخْ أْنِ اسْ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
١٤٥ .......................................................... :مضافات أخر : سادساً
١٤٥ ............................................. اتِ يَّ احلَلَوِ ةِ وَ مَ انِيالَّ يفِ األَطْعِ لُ الفَ امَ تِعْ اسْ
١٤٥ .................... يرِ نْزِ يَاسِ اخلِ نْكِرْ نْ بَ وذٌ مِ أْخُ يمٌ مَ لُ فِيهِ أَنْزِ خُ دْ ي يَ عِ الَّذِ ضَّ لِيبُ الرُّ حَ
١٤٦ ................................................... يرِ نْزِ اتِ اخلِ تَقَّ شْ نْ مُ ادَّ مِ وَ لُ مَ امَ تِعْ اسْ
١٤٧ .................................................... ةِ يَ ذِ ةٍ يفِ األَغْ طَ نَشِّ ةٍ مُ ادَّ امُ مَ دَ تِخْ اسْ
١٤٨ .......................................... ةِ يَّ زِ مُ رْ ةِ القُ ودَ نَ الدُّ ةُ مِ نُوعَ ينِ املَصْ ادُّ التَلْوِ وَ مَ
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١٤٩ ..................................... ةِ مَ ةِ (Cochineai) يفِ األَطْعِ نَ ةِ املُلَوِّ الُ املَــادَّ إِدْخَ
١٤٩ .............................. ائِيٍّ ذَ نٍ غِ وِّ كَ مُ ا كَ لُهَ لِ أَكْ انَات احلَالَ ةِ احلَيْوَ يشَ امُ رِ دَ تِخْ اسْ
١٤٩ ............................... اتِ يَّ نْعِ احلَلَوِ ةِ لِصُ دَ ةِ املَعِ ارَ صَ نْ عُ انِيَّةٍ مِ يْوَ ادَّ حَ وَ ةُ مَ افَ إِضَ
١٥١ ..................... يرِ نْزِ اتِ اخلِ تَقَّ شْ نْ مُ ءٍ مِ ىلَ يشَ ائِيَّةِ عَ ذَ اتِ الغِ اءِ املُنْتَجَ تِوَ كُّ يفِ احْ الشَّ
١٥٢ .................................. ةِ « مونو دغليسريد » ادَّ ىلَ مَ ةِ عَ يَ تَوِ ةِ املُحْ مَ لُ األَطْعِ أَكْ
١٥٣ ................................ يمِ يَّةِ إِىلَ اآليْس كرِ نَاعِ اتِ الصِّ هَ املُنَكِّ ةِ وَ بِغَ ةُ األَصْ افَ إِضَ
١٥٤ ..................................................... يَّةِ نَاعِ يبَاتِ الصِّ أْنِ املُذِ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
١٥٤ ................................... رِ دَ ولِ املَصْ ْهُ لَبٍ جمَ تَحْ سْ ىلَ مُ ي عَ تَوِ ْ تِي حتَ ةُ الَّ مَ األَطْعِ
الباب الثامن: الفتاو يف الطب والتداوي........................................... ١٥٩
١٦١ ................................................................. اتِ مَ رَّ ي بِاملُحَ اوِ التَّدَ
ر..................................................................... ١٦٢ ي بِاخلَمْ اوِ التَّدَ
١٦٤ ..................................................... اضِ رَ جِ األَمْ رِ لِعِالَ لُ اخلَمْ امَ تِعْ اسْ
١٦٥ ................... لَقِ القَ تِئَابِ وَ جِ االكْ رِ  لِعِالَ نَ اخلَمْ بَةٍ مِ ىلَ نِسْ ي عَ تَوِ ْ ةٍ حتَ يَ وِ لُ أَدْ امَ تِعْ اسْ
١٦٦ ................................................................ اتِ كِرَ ي بِاملُسْ اوِ التَّدَ
١٦٧ ......................... حوليَّةٍ ةٍ أَوْ كُ يَّ يرِ نْزِ اتٍ خِ نْتَجَ ىلَ مُ ي عَ تَوِ ْ تِي حتَ اطِي األدْوية الَّ تَعَ
١٦٧ ............................................. ائِيَّةِ  وَ كِيبَاتِ الدَّ ْ ولِ يفِ الرتَّ حُ لُ الكُ امَ تِعْ اسْ
١٧٢ .................................. اتِ جَ الـِ املُعَ يَّاتِ وَ ريَّات يفِ احلَاجِ ارُ إِىلَ اخلَمْ طِرَ االضْ
١٧٤ ........................................................... حِ ىلَ اجلُرْ يَا عَ لُونْ عُ الكُ ضْ وَ
١٧٤ ......................................... ىضَ مِ املَرْ يفِ آالَ ْفِ فِنيِ يفِ ختَ ةِ املُورْ ادَّ لُ مَ امَ تِعْ اسْ
١٧٤ .............................. ولِيَّةٍ حُ ةٍ أَوْ كُ رَ َدِّ ادَّ خمُ وَ ىلَ مَ ي عَ تَوِ ْ تِي حتَ ةِ الَّ يَ وِ لُ األَدْ امَ تِعْ اسْ
١٧٥ .................................................. البَنْجِ ولِ وَ حُ الكُ مِ وَ رَّ ي بِاملُحَ اوِ التَّدَ
١٧٦ ................................. ةِ يَ وِ لْطِهِ بِاألَدْ خَ وحِ وَ يمِ اجلُرُ قِ عْ ولِ يفِ تَ حُ لُ الكُ امَ تِعْ اسْ
١٨٠ ............................. امَ يْنَهُ قُ بَ رْ الفَ اءِ وَ وَ مِ ِيف الدَّ املُنَوِّ نِ وَ كِّ املُسَ كِرِ وَ لُ املُسْ امَ تِعْ اسْ
١٨١ ..................................... ولِ حُ نَ الكُ بَةٍ مِ ىلَ نِسْ ي عَ تَوِ ْ تِي حتَ ةِ الَّ يَ وِ لُ األَدْ نَاوُ تَ
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ةِ  لَ تَمِ ةِ املُشْ يَ وِ أْنِ األَدْ يِّ بِشَ مِ الَ سْ ِ اإلِ املَ ةِ العَ ابِطَ يِّ التَّابِعِ لِرَ مِ الَ سْ هِ اإلِ قْ عِ الفِ ْمَ ارُ جمَ رَ قَ
١٨٢ ........................................................... اتِ رَ دِّ املُخَ ولِ وَ حُ ىلَ الكُ عَ
١٨٣ ............. يرِ نْزِ اتُ اخلِ تَقَّ شْ ولُ أَوْ مُ حُ ا الكُ كِيبِهَ رْ لُ يفِ تَ خُ دْ تِي يَ أْنِ األدْوية الَّ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
١٨٤ ....................................... ةِ مَ رَّ انَاتِ املُحَ نَ احلَيْوَ اقِريِ مِ قَ َاذُ العَ اختِّ ي وَ اوِ التَّدَ
١٨٤ ...................  رَ انَاتٍ أُخْ يْوَ ىلَ حَ يَّةٍ عَ لْمِ بَ عِ ارُ َ يرِ يفِ جتَ نْزِ نَ اخلِ ةٍ مِ جَ امُ أَنْسِ دَ تِخْ اسْ
١٨٧ ........................................ يرِ نْزِ نَ اخلِ ةِ مِ لَصَ تَخْ ينِ املُسْ ةِ اهلَيْبَارِ دَّ جُ بِامَ العِالَ
١٨٨ ......................................... رِ كَّ ىضَ السُّ رْ جِ مَ يرٍ لِعِالَ نْزِ يَاسِ خِ نْكِرْ ةُ بَ اعَ رَ زِ
١٩١ ........................... يِّ رِ يلِ البَقَ ودِ البَدِ جُ عَ وُ يٍّ مَ يرِ نْزِ لٍ خِ نْ أَصْ اءٍ مِ وَ ي بِدَ اوِ التَّدَ
١٩٢ .................... ِّ اينِ تَاجِ احلَيْوَ نْ رِ اإلِ اثُ ) لِتَكَ يرِ اغِ اخلَنَازِ مُون P-PSH (دِمَ رْ امُ هُ دَ تِخْ اسْ
١٩٢ ................................................... نْزيرِ خِّ اخلِ نْ مُ لَصُ مِ تَخْ اءُ املُسْ وَ الدَّ
١٩٤ ............................. يرِ نْزِ نَ اخلِ ولِ املُنْتَجِ مِ عُ ايلِ املَفْ ولِنيِ عَ نِ األَنْسُ قَ امُ حُ دَ تِخْ اسْ
١٩٤ ...................................... يرِ نْزِ نَاتِ اخلِ وِّ كَ نْ مُ ءٍ مِ ىلَ يشَ ةُ عَ يَ تَوِ اقِريُ املُحْ قَ العَ
١٩٦ ..................................................... يرِ نْزِ نَ اخلِ وذٍ مِ أْخُ انٍ مَ يَ ْ ةُ رشِ اعَ رَ زِ
١٩٦ ............................... يرٍ نْزِ مِ خِ حْ ىلَ شَ ي عَ تَوِ ْ رِ حيَ عْ بَاتِ الشَّ نْ جٌ إلِ الَ لُ عِ امَ تِعْ اسْ
١٩٨ ............................. يرِ نْزِ تِنيِ اخلِ يالَ نْ جِ بَةٍ مِ ىلَ نِسْ ي عَ تَوِ ْ تِي حتَ ةِ الَّ يَ وِ لُ األَدْ نَاوُ تَ
١٩٨ .................................... انِ نْسَ مِ اإلِ سْ يرٍ يفِ جِ نْزِ نْ خِ لْبٍ مِ اتِ قَ مَ امَّ ةُ صَ اعَ رَ زِ
٢٠٠ ....................................... نْزيرِ تِنيُ اخلِ يالَ ا جِ يْهَ افِ إِلَ ةِ املُضَ يَ وِ لُ األَدْ امَ تِعْ اسْ
٢٠٢ ........................................ ائِيَّةِ ذَ تِ الغِ الَ مِّ مِ يفِ املُكَ وقِ الدَّ حُ سْ امُ مَ دَ تِخْ اسْ
٢٠٣ .................................................. اتِ  مَ رَّ بِاملُحَ يٍّ وَ ازِ َ مِ الربَ ي بِدَ اوِ التَّدَ
٢٠٥ ........................................................ ةِ ورَ ُ ِ لِلرضَّ َ البَرشَ مِ بَنيْ لُ الدَّ نَقْ
٢٠٩ ............................. انِ  مِ احلَيْوَ نْ دَ لُوبِني مِ وجُ يمُ ىلَ هِ ي عَ تَوِ ْ ةٍ حتَ يَ وِ ي بِأَدْ اوِ التَّدَ
٢٠٩ .................................................... يكيِّ الِ الدِّ عَ بِّ للسُّ مِ الضَّ بُ دَ ْ رشُ
٢١٤ ......... تِيَّةِ ات ِالفَ رَ البَقَ رِ وَ اء ِالثَّــوْ نْ دِمَ لَص مِ تَخْ ودُوس» املُسْ مُ جِ «اهلُورْ ي بِعِالَ اوِ التَّدَ
٢١٦ ........................................... ةِ يَ وِ كِيبِ األَدْ رْ انَاتِ يفِ تَ مِ احلَيْوَ امُ دَ دَ تِخْ اسْ
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٢١٦ .......................................... ا  ائِهَ دِمَ ا وَ هَ ومِ حُ شُ بَاعِ وَ ومِ السِّ ي بِلُحُ اوِ التَّدَ
٢١٧ .................................... يٍّ نَاعِ لْبٍ صِ دٍ أَوْ قَ لْبِ قِرْ انِ بِقَ نْسَ لْبِ اإلِ الُ قَ تِبْدَ اسْ
٢١٩ ......................... اضِ رَ جِ بَعْضِ األَمْ الَ ةِ يفِ عِ سَ ِ رتَ انَاتِ املُفْ اءِ احلَيْوَ زَ لُ أَجْ امَ تِعْ اسْ
٢٢٠ ................................................................ لَبِ مِ الثَّعْ ي بِدَ اوِ التَّدَ
٢٢٠ ................................................................. ذِ نْفُ مِ القُ ي بِدَ اوِ التَّدَ
٢٢١ ............................. احِ سَ يْتِ التِّمْ نْ زَ ةِ مِ نُوعَ ائِيَّةِ املَصْ ذَ تِ الغِ الَ مِّ امُ املُكَ دَ تِخْ اسْ
٢٢١ ............................................... اضِ رَ ج األَمْ ابِنيِ لعِالَ مِّ الثَّعَ لُ سُ امَ تِعْ اسْ
٢٢٢ ................................ بِّيَّةِ اتِ الطَّ َ رضَ تَحْ انِ يفِ املُسْ نِنيِ احلَيْوَ ةِ جَ يمَ شِ لُ مَ امَ تِعْ اسْ
٢٢٥ ............................................................... بِلِ ي بِأَبْوالِ اإلِ اوِ التَّدَ
٢٣١ ............................................................... يِّ مِ لِ اآلدَ التَّداوي بِبَوْ
٢٣٢ ......................................................... أْرٍ بْلُ فَ دَ فِيهِ زِ جِ واء إذا وُ الدَّ
٢٣٣ .............................................. سٍ انٍ نَجِ يْوَ ظْمِ حَ انِ بِعَ نْسَ ظْمِ اإلِ بِريُ عَ ْ جتَ
٢٣٤ .......................................... انِ نْسَ التِ اإلِ نْ فَضَ ادَّ طِبِّـيَّةٍ مِ وَ اجُ مَ رَ تِخْ اسْ
٢٣٥ ...................................... رِ املَيِّتِ نَ البَحْ ة ِمِ جَ رَ تَخْ اتِ املُسْ ي بِاملُنْتَجَ اوِ التَّدَ
٢٣٦ ............................................................. لِ مَّ ىلَ الدُّ ريِ عَ عُ اخلَمِ ضْ وَ
٢٣٦ ..................................................... ةِ ريَ نَ اخلَمِ نْتَجٍ مِ احٍ مُ يمُ بِلِقَ التَّطْعِ
٢٣٧ .................................................... ٍّ اينِ يْوَ رٍ حَ دَ صْ نْ مَ احٍ مِ التَطْعِيم بلِقَ
٢٣٧ ............................................. يرِ نْزِ ِ اخلِ نَارصِ نْ عَ نُوعِ مِ لِ املَصْ احِ املَصْ لِقَ
٢٣٧ ................. يلِ مِ التَّجْ بِّيَّةِ وَ اضِ الطَّ رَ ا لِألَغْ هَ يْعِ بَ انِ البَطْنِ وَ دِيدَ ةِ وَ قَ لَ انِ العَ بِيَةُ دِيدَ رْ تَ
٢٣٩ ............................................... مٍ َرَّ رٍ حمُ دَ صْ نْ مَ نَّعٍ مِ صَ اءِ  مُ وَ امُ دَ دَ تِخْ اسْ
٢٤٠ ...................................Menveo ِع نْ نَوْ ا مِ ايَ حَ ابِ السَّ تِهَ دَّ الْ يمٍ ضِ ذُ تَطْعِ أَخْ
ي ................................................................ ٢٤١ اوِ لِ للتَّدَ لُ النَّحْ أَكْ
٢٤٢ .................................................................. ةِ أَ بَنِ املَرْ ي بِلَ اوِ التَّدَ
٢٤٢ .......................................... بَنِها  نُ بِلَ احلَقْ نَبِيَّةٍ وَ نْ أَجْ اعِ مِ ضَ ي بِالرَّ اوِ التَّدَ
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٢٤٣ ............................................................. ريِ لِيبِ احلَمِ ي بِحَ اوِ التَّدَ
٢٤٤ .............................................. لِ عْ نِ الوَ رْ وقَ قَ حُ سْ ي مَ ْوِ اءٍ حيَ وَ لُ دَ نَاوُ تَ
٢٤٥ ................................................. نِ رِ البَدَ اتِ يفِ ظَاهِ اسَ ي بِالنَّجَ اوِ التَّدَ
٢٤٦ ....................................................................... ي بِاملُـرِّ اوِ التَّدَ
٢٤٦ ............................................................ ةٍ طِبِّيَّةٍ قَ صِ لِ بِالَ نْعُ احلَمْ مَ
٢٤٧ ........................................... بِ هَ نَ الذَ ةً مِ بَقَ ي طَ تَوِ ْ يَّةٌ حتَ جِ الَ اتٌ عِ قَ صِ الَ
٢٤٨ .............................................. اضٍ طِبِّيَّةٍ رَ سِ ألَغْ نِ البُوتُكْ قَ لُ حُ امَ تِعْ اسْ
٢٤٩ ....................................... يَةِ بَاتِ اللِّحْ ىلَ إِنْ دُ عَ اعِ تِي تُسَ ةِ الَّ يَ وِ لُ األَدْ امَ تِعْ اسْ
٢٤٩ ............................................... مِ سْ رِ اجلِ عْ ورَ شَ نَعُ ظُهُ مْ اءٍ يَ وَ لُ دَ امَ تِعْ اسْ
٢٥١ ................................................... رِ عْ ثِيفِ الشَّ سِ لِتَكْ لُ البُوتُكْ امَ تِعْ اسْ
٢٥٢ ...................................................... ةِ َ نَ البَرشَ وْ ُ لَ ريِّ ةٍ تُغَ يَ وِ لُ أَدْ امَ تِعْ اسْ
٢٥٣ .................................................... َا هلُ امَ تِعْ اسْ يَّةِ وَ نْسِ طَاتِ اجلِ يْعُ املُنَشِّ بَ
٢٥٥ ................................................................ ـــةِ  ج بِالطَّاقَ العِــالَ
٢٥٦ .............................................. ا تِهَ مَ رْ وكُ يفِ حُ كُ ائِيَّةُ املَشْ ذَ تُ الغِ الَ مِّ املُكَ

ضِ رَ يِّ لِغَ بِيعِ يرِ الطَّ بْسِ احلَرِ لُ ، وَ نَانِ ويضِ األَسْ بِ يفِ تَعْ هَ امِ الذَّ دَ تِخْ أْنِ اسْ يَةٌ بِشَ صِ تَوْ
٢٥٨ ...................................................................... بِّيَّةِ َةِ الطَّ اجلَ املُعَ
٢٥٩ .................................... الباب التاسع: الفتاو يف مستحرضات التجميل
٢٦١ .......................... يرٍ نْزِ نِ خِ هْ ىلَ دُ ةِ عَ يَ تَوِ نَانِ املُحْ اةِ األَسْ شَ فُرْ ابُونِ وَ لُ الصَّ امَ تِعْ اسْ
٢٦١ ..................... نزيرٍ مِ خِ حْ عاجنيِ األسنانِالتي حتتوي عىل شَ استعاملُ الصابونِ ومَ
٢٦٢ ........................................... يرِ نْزِ اتِ اخلِ تَقَّ شْ نْ مُ ةِ مِ ذَ ادِّ املُتَّخَ لُ املَوَ امَ تِعْ اسْ
٢٦٣ ........................................ يرِ نْزِ يشِ اخلِ نْ رِ ةِ مِ نُوعَ اةِ املَصْ شَ رْ امُ الفُ دَ تِخْ اسْ
٢٦٣ ...................... ةِ لَّظَ ةِ املُغَ اسَ لِ النَّجَ سْ نَ الطِّنيِ يفِ غَ نُوعِ مِ ابُونِ املَصْ امُ الصَّ دَ تِخْ اسْ
٢٦٤ ............................................... أْرٌ عَ فِيهِ فَ قَ يتٍ وَ نْ زَ نَّعُ مِ ابُونُ املُصَ الصَّ
٢٦٤ ................................................... يرِ نْزِ مِ اخلِ حْ نْ شَ ابُونِ مِ ةُ الصَّ نَاعَ صِ



٤٠٥

éá_ÂÕÿ^€˙•^=Ôƒ_·ì=ÔƒÈãÈ‹

٢٦٥ .................................................... ولٌ حُ اءٍ فِيهِ كُ وَ نَانِ بِدَ نْظِيفُ األَسْ تَ
٢٦٥ ................................................ رِ عْ يقِ الشَّ ِ رِ لربَ دِيِّ اخلَمْ رْ اطُ بِدُ تِشَ االمْ
٢٦٦ ........................ ولِ حُ ىلَ الكُ اتِ عَ املُنظِّفَ يلِيَّةِ وَ مِ اتِ التَّجْ اءِ املُنتَجَ تِوَ كُّ يفِ احْ الشَّ
٢٦٦ ........................................ ائِدِ رِ ا لزَّ عْ ةِ الشَّ الَ زَ ةٍ إلِ فَ صْ لِ يفِ وَ لُ النَّمْ امَ تِعْ اسْ
٢٦٧ ................................................... نِ رِ اخلَشَ عْ يمِ الشَّ ةٍ لِتَنْعِ ادَّ لُ مَ امَ تِعْ اسْ
٢٦٧ ..................................... جِ وْ لِ لِلزَّ مُّ رِ لِلتَّجَ عْ ىلَ الشَّ ةِ املِيشِ عَ بْغَ لُ صَ امَ تِعْ اسْ
٢٦٨ ................................................. ةِ يَّ وِ بَاغِ الكِيامَ رِ بِاألَصْ عْ نِ الشَّ وْ يِريُ لَ غْ تَ
٢٦٩ .... يلِ مِ اتِ التَّجْ وَ ا يفِ أَدَ هَ ِ ريْ غَ ةِ التَّلْكِ وَ رَ بُودْ لِ وَ سَ العَ يُوتِ بَعْضِ النَّبَاتَاتِ وَ لُ زُ امَ تِعْ اسْ
ي................................... ٢٧٠ لِ األَيْدِ سْ غَ امِ وَ سَ لِيكِ األَجْ امِ يفِ تَدْ لُ الطَّعَ امَ تِعْ اسْ
٢٧٠ .................................................... هِ وِ سِ ونَحْ مُ ْ قِيقِ الرتُّ لُ اليَدِ بِدَ سْ غَ
٢٧١ ..................................................... قيقِ ويقِ أو الدَّ نِ بالسَّ يْ لُ اليَدَ سْ غَ
٢٧٢ ....................................... ةِ َ بَرشْ يلٍ لِلْ مِ ْ جتَ جٍ وَ عِالَ ائِيَّةِ كَ ذَ ادِّ الغِ لُ املَوَ امَ تِعْ اسْ
٢٧٣ ....................................................... ةِ َ ريِ البَرشَ شِ يمٍ لِتَقْ امُ كِرِ دَ تِخْ اسْ
الباب العارش: الفتاو يف اللباس والزينة............................................ ٢٧٥
٢٧٧ ................................................................ رِ فَ صْ بِ املُعَ بْسُ الثَّوْ لُ
٢٧٧ .................................................... ا الةُ فِيهَ الصَّ بَاعِ وَ لُودِ السِّ بْسُ جُ لُ
٢٧٧ ................................................................. لُودِ الثَّعالِبِ بْسُ جُ لُ
٢٧٧ .............................. ا ةُ فِيهَ الَ وشِ والصَّ حُ لُودِ الوُ نْ جُ ةِ مِ نُوعَ اءِ املَصْ رَ بْسُ الفِ لُ
٢٧٨ ........................................... لِ ِ األَكْ ريْ ةِ يفِ غَ مَ رَّ اتِ املُحَ امُ املَنْتُوجَ دَ تِخْ اسْ
٢٧٨ ............................................................. بِ يبَاجِ يفِ احلَرْ بْسُ الدِّ لُ
٢٧٨ ............................................... يرِ نَ احلَرِ لِيلٍ مِ ةِ بقَ تَلِطَ بْسُ الثِّيَابِ املُخْ لُ
٢٧٩ .................................................. ارِ غَ اءِ الكِبَارِ والصِّ بْسُ احلَريرِ للنِّسَ لُ

يراً  رِ انَ حَ الُ إذا كَ جَ لُه إالَّ الرِّ مِ تَعْ سْ ا ال يَ جُ مَ نَسْ يرٌ وَ رِ فٌ حَ َا طَرَ تِي هبِ ئِم الَّ امَ بْسُ العَ لُ
٢٧٩ ............................................................................. الِصاً خَ
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٢٨٠ ................................ هِ ريِ يُوطِ احلَريرِ يف غَ ةُ بخُ ياطَ جالِواخلِ ةُ احلَريرِ للرِّ ياطَ خِ
٢٨١ ................................... بْيَانِ الصِّ اءِ وَ النِّسَ الِ وَ جَ يرِ للرِّ نَ احلَرِ بَاعِ مِ بْسُ األَقْ لُ
٢٨٢ ................................. الُ جَ هُ إالَّ الرِّ لُ انَ الَ يَستَعمِ ا كَ يرِ اخلَالِصِ إِذَ جُ احلَرِ نَسْ
٢٨٢ ......................................... يرِ اخلَالِصِ نَ احلَرِ بِ مِ رْ دِّ للحَ لَمِ املُعَ َاذُ العَ اختِّ
٢٨٢ ........................................................ يرِ نَ احلَرِ يَّةِ مِ النَّومُ يفِ النَّاموسِ
٢٨٣ ......................... هِ سِ رِ نَفْ دْ لٍ بِالقَ بٍ أَوْ نَعْ عَ إِىلَ ثَوْ ابـِ عِ أَصَ بَ رِ أرَ دْ يرٍ بِقَ رِ ةُ حَ افَ إِضَ
٢٨٣ .......................................................... يرِ نَ احلَرِ ارِ مِ زَ ةِ اإلِ َاذُ تِكَّ اختِّ
٢٨٥ ........................................................... يرِ نَ احلَرِ دِ مِ تَصِ ةُ املُفْ ابَ صَ عِ
٢٨٥ ................................................... نِ َ البَدَ بَنيْ يْنَهُ وَ ائِلٍ بَ يرِ بِحَ بْسُ احلَرِ لُ
٢٨٦ ............................................................. ةِ وتَ رُ كْ الِ السَّ جَ بْسُ الرِّ لُ
٢٨٩ ................................................ يرٌ أَمْ الَ رِ وَ حَ لْ هُ وكِ فِيهِ هَ كُ بْسُ املَشْ لُ
٢٨٩ ................... ةِ عَ مَ اجلُمُ وْ دِ يَ وَ بِ األَسْ بْسُ الثَّوْ لُ يِّ وَ بِيعِ يِّ أَوِ الطَّ نَاعِ يرِ الصِّ بْسُ احلَرِ لُ
٢٩٢ ..................................................................... يبَاجِ اشُ الدِّ َ افْرتِ
٢٩٣ ....................................... بِ هَ نَ الذَّ ا مِ ائِهَ زَ تْ بَعْضُ أَجْ نِعَ ةٍ صُ اعَ بْسُ سَ لُ
٢٩٣ .................................................... الِ جَ يَضِ للرِّ بِ األَبْ هَ لُ الذَّ امَ تِعْ اسْ
٢٩٣ ................................. اءِ النِّسَ الِ وَ جَ ا لِلرِّ َ نامهُ عْ ا يفِ مَ مَ يرِ وَ احلَرِ بِ وَ هَ بْسُ الذَّ لُ
٣٠١ ............................................................. بِ هَ نَانِ بِالذَّ وُ األَسْ شْ حَ
٣٠٣ ........................................................... بِ هَ نَ الذَّ نَانِ مِ َاذُ األَسْ اختِّ
٣٠٣ ...................................................... اءِ بِيَّةِ لِلنِّسَ هَ نَانِ الذَّ كِيبُ األَسْ رْ تَ
٣٠٥ ......................................................... بٍ هَ نْ ذَ نٍّ أَوْ أَنْفٍ مِ َاذُ سِ اختِّ
٣٠٦ ............................................. ةِ ضَّ الفِ بِ وَ هَ ةِ بِالذَّ شَ الِ املُنَقَّ لُ النِّعَ امَ تِعْ اسْ
٣٠٧ ........................................ ةِ اخلالِصِ ضَّ نَالفِ لٌ مِ زْ ا غَ ةً فِيهَ لَ نْدَ ةِ صَ أَ بْسُ املَرْ لُ
٣٠٧ ............................................ الِ جَ ىلَ الرِّ هُ عَ لُ امَ تِعْ مُ اسْ رُ ا حيَ بِيِّ مَ بْسُ الصَّ لُ
٣٠٨ ............................................... ةِ ضَّ بِ أَوِ الفِ هَ تِبَ فِيهِ بِالذَّ بٍ كُ بْسُ ثَوْ لُ
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٣٠٨ ............................................................... جالِ بِ لِلرِّ هَ بْسُ الذَّ لُ
٣١٠ .................... ةِ ضَّ طْليا بالفِ انَ مَ ا كَ نيِ إِذَ كِّ السِّ امِ وَ اللِّجَ ابِ وَ كَ الرِّ جِ وَ ْ لُ الرسَّ امَ تِعْ اسْ
٣١٠ ................................................................. ةِ ضَّ ا بِالفِ صَ لِيَةُ العَ ْ حتَ
٣١٠ .................................................. بِ هَ ةِ بالذَّ هَ وَّ اتِ املُمَ وَ لُ األَدَ امَ تِعْ اسْ
٣١٢ ............... يدِ احلَدِ اسِ وَ النُّحَ ةِ وَ ضَّ الفِ بِ وَ هَ نَ الذَّ ةِ مِ لَ لْسِ السِّ ارِ وَ وَ السِّ مِ وَ بْسُ اخلَاتَ لُ
٣١٢ ..................................... بِ هَ ءِ الذَّ ةِ بِامَ بُوغَ اتِ املَصْ النَّظَّارَ اتِ وَ اعَ بْسُ السَّ لُ
٣١٣ .......................... آنِيَّةٌ رْ اتٌ قُ نَى أَوْ آيَ ءُ اهللاِ احلُسْ امَ يْهِ أَسْ لَ تُوبِ عَ بِ املَكْ هَ بْسُ الذَّ لُ
٣١٤ ....................................... ا  هَ ا يفِ أَنْفِ َ مهِ ِ ريْ غَ ةِ وَ ضَّ الفِ بِ وَ هَ ةِ لِلذَّ أَ لِيقُ املَرْ عْ تَ
٣١٥ ......................................... بٌ هَ امَ ذَ انَ فِيهِ ا كَ ةِ إِذَ لَمِ أَوِ النَّظَّارَ لُ القَ امَ تِعْ اسْ

تَاجِ  نْ يرِ إلِ نْزِ اخلِ لْبِ وَ َ الكَ ريْ ا، غَ لُهَ مٌ أَكْ َرَّ انَاتٍ حمُ يْوَ نْ حَ َ مِ نَارصَ اءَ أَوْ عَ ضَ امُ أَعْ دَ تِخْ اسْ
٣١٦ .............................................................. يلِ مِ اتِ التَّجْ َ رضَ تَحْ سْ مُ
ينِيَّة)...... ٣١٦ انِيَّةِ  (العِظَام الصَّ ادِ العِظَامِ احلَيْوَ مَ نْ رَ ةٍ مِ نُوعَ صْ يينَاتٍ مَ زْ تَ اتٍ وَ وَ امُ أَدَ دَ تِخْ اسْ
٣١٧ ........................................................................ يدِ بْسُ احلَدِ لُ
٣١٨ ................................................. « لْكٍ نْ «سِ ةِ مِ نُوعَ اءُ الثِّيَابِ املَصْ تِدَ ارْ
٣١٩ .............................................. ارَ ليبِ عىل املالبِسِ للنَّصَ ةُ الصَّ ياطَ خِ
ير....................................................... ٣٢٠ اوِ ي فِيهِ تَصَ بِ الَّذِ بْسُ الثَّوْ لُ
٣٢٠ ............................................................... ا يفِ الثِّيَابِ لُ النَّشَ عْ جَ
٣٢١ ............................................................ ةِ مَّ لِ الذِّ ةُ بِثِيَابِ أَهْ الَ الصَّ
٣٢١ ................................................. نْزيرِ مَ اخلِ حْ كَّ أنَّ فيه شَ اجلُوخُ  إذا شُ
٣٢٢ ...................................................... يٍّ بِيعِ رٍ طَ عْ نْ شَ ةِ مِ وكَ نْعُ البَارُ صُ
٣٢٥ .................................................. الباب احلادي عرش: فتاو متفرقة
٣٢٧ ....................................................... ا هَ يعِ رِ وبَ ْلِ اخلَمْ ىلَ محَ ةُ عَ رَ األُجْ
٣٢٧ ............................................................. حِ املَيْتَةِ  ىلَ طَرْ ةُ عَ ارَ جَ اإلِ
٣٢٧ ................................................................. دِ املَيْتَةِ  لْ اإلجارةُ بِجِ
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٣٢٨ ............................................................. يرِ نْزِ ْمِ اخلِ حلَ رِ وَ يْعُ اخلَمْ بَ
٣٢٨ .......................................... يرِ ُومََ اخلَنَازِ عُ حلُ زِّ ةٍ تبيعُ أَوْ تُوَ كَ ِ لُ يف رشَ مَ العَ
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إصد ارات إدارة اإلفتاء

١) جمموعة الفتاو الرشعية (١-٣٠).
٢) هيئة الفتو الرشعية يف الكويت (نشأهتا - جلاهنا - عملها).

٣) فتاو احلج والعمرة.
٤) فتاو املغرتبني واملسافرين.

٥) فتاو الزكاة والصدقات.
٦) فتاو املساجد والصالة فيها.

٧) الفهرس الشامل ملجموعة الفتاو الرشعية.
٨) التسهيل يف فقه العبادات عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
٩) التسهيل يف فقه املعامالت عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

١٠) املذاهب الفقهية األربعة (عريب، انجليزي، إندونييس)
١١) امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد (عريب، بوسني، إنجليزي، فرنيس، رويس، سواحيل).

١٢) املنتقى من املسائل العلمية (املجموعة األوىل).
١٣) املنتقى من املسائل العلمية (املجموعة الثانية).

١٤) خالصة الكالم يف حقوق آل البيت الكرام.
١٥) مقاالت يف الفتو واإلفتاء.

١٦) الدرر البهيَّة من الفتاو الكويتية (١-١٢).
د األشقر الفقهيَّة. ١٧) الفوائد العلميَّة من جمالس الشيخ حممّ

١٨) امليرس يف أحكام احلج والعمرة (مقروء، صويت).
١٩) نصائح للزوجني (مطويَّة).



٢٠) طاعة ويل األمر - فريضة دينية ورضورة وطنية (مطويَّة).
٢١) وسطية اإلسالم ونبذ التطرف (مطويَّة).

٢٢) القروض االستهالكية ونظرة رشعية متعمقة (مطويَّة).
٢٣) العاملة املنزلية ضوابط رشعية وآداب اجتامعية (مطويَّة).

٢٤) احلجاب وأحكامه (مطويَّة).
٢٥) أحكام املريض يف الطهارة والصالة (مطويَّة).

٢٦) السفر أحكام وآداب (مطويَّة).
٢٧) خاتم األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص (مطويَّة).

٢٨) اجلنائز أحكام وآداب (مطويَّة).
٢٩) رسالة إىل طبيب (مطويَّة).

٣٠) جملة منرب اإلفتاء (العدد األول).
٣١) جملة منرب اإلفتاء (العدد الثاين).

٣٢) جملة منرب اإلفتاء (العدد الثالث).
٣٣) جملة منرب اإلفتاء (العدد الرابع).

٣٤) نصائح للمسلم اجلديد (مطوية باللغة االنجليزية).
ين عند اهللا اإلسالم (مطوية باللغة االنجليزية). ٣٥) إن الدِّ

٣٧) مشجرة املذهب احلنفي (مطويَّة).
٣٨) مشجرة املذهب املالكي (مطويَّة).

٣٩) مشجرة املذهب الشافعي (مطويَّة).
٤٠) مشجرة املذهب احلنبيل (مطويَّة).

٤١) مشجرة املذاهب الفقهية األربعة (بوسرت).



إصدارات وحدة البحث العلمي
بـإدارة اإلفتاء

 

                            

 
 

 

 

 

 
        

 
 

امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد
(انجليزي)

امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد
(عربـي)

امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد
(فرنيس)

امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد
(بوسني)

امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد 
(رويس)

امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد
(سواحيل)



 

 
 

 
 

 
 

 
املذاهب الفقهيَّة األربعة (انجليزي) 

املذاهب الفقهيَّة األربعة (إندونييس)

املنتقى من املسائل العلميَّة (١)

املنتقى من املسائل العلميَّة (٢)

مقاالت يف الفتو واإلفتاء

خالصة الكالم يف حقوق آل البيت الكرام

املذاهب الفقهيَّة األربعة (عريب)

التسهيل يف فقه العبادات
عىل مذهب اإلمام أمحد



 
 

 
 

 

 

 

ة: احلجاب وأحكامه مطويَّ

جملَّة منرب اإلفتاء (٢)

جملَّة منرب اإلفتاء (١)

جملَّة منرب اإلفتاء (٣)

ة: أحكام املريض فـي الطهارة والصالة مطويَّ

الفوائد العلمية من جمالس
الشيخ حممد األشقر الفقهية

امليرس يف أحكام احلج والعمرة

ة: خاتم األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص مطويَّ



 

ة: السفر أحكام وآداب مطويَّ

مشجرة املذهب احلنفي

مشجرة املذهب املالكي

مشجرة املذهب احلنبيل

مشجرة املذهب الشافعي

ة: رسالة إىل طبيب مطويَّ

ة: اجلنائز واملقابر أحكام وآداب مطويَّ

جملَّة منرب اإلفتاء (٤)
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