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تقديم

ف�صيلة الدكتور/ عـبـد اهلل بن عـبـد الـعـزيـز امل�صلح
�لأمني �لعام للهيئة �لعاملية للإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و�ل�سّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا 
حممد، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  وبعد،،

املطهرة تعد أسلوبًا  الكريم والسنة  القرآن  العلمية يف  املعجزة  إن 
جديدًا وبابًا فريدًا للولوج إىل القلوب من خالل القناعات العقلية 
بلغة  يؤمنون  الذين  املسلمني  غري  عند  خاصة  العلمية  باملسلامت 

العرص وهي لغة العلم.

ووسيلة  ألمتنا  عصمة  هو  والسنة  القرآن  يف  العلمي  واإلعجاز 
اهلل  إىل  الدعوة  يف  مهم  وباب  اإلبداعية،  العقلية  قدراهتا  إلطالق 
يف هذا الزمان، وهو هبذا يعترب من وسائل النهوض باألمة وحتقيق 

رسالتها العاملية.

ولذلك حرصت اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 
صحيحًا  منهجيًا  توثيقًا  وتوثيقها  العلمية  بالبحوث  االهتامم  عىل 

وِحَ 
ُ
أ َمآ  ِف  ِجُد 

َ
أ  ٓ لَّ ﴿قُل 

ن 
َ
أ  ٓ إِلَّ ۥٓ  َيۡطَعُمُه َطاِعٖم   ٰ َعَ إَِلَّ حمرماً 

ۡو َلَۡم 
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
يَُكوَن َمۡيَتًة أ

هِلَّ لَِغۡيِ 
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِخزنِيرٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس أ

ِ بِهۦِۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ  ٱللَّ
فَإِنَّ َربََّك َغُفورٞ رَِّحيٞم ١٤٥﴾ ]األنعام[ 
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اهليئة  املتخصصني داخل  الباحثني والعلامء  بمشاركة عدد كبري من 
وخارجها من شتى اآلفاق.

لألستاذ  �خلنزير"  حلم  حترمي  يف  ��لعلمي  "�لإعجـاز  بحث  إن 
»العلوم  يقع ضمن بحوث حمور  الدكتور/ حنفي حممود مدبويل،  
الطبية«، وهو أحد حماور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، ويعترب 
من البحوث الرائدة يف جماهلا؛ حيث تناول الباحث فيها عدة نقاط 
هامة إبتداءا من معرفة صفات اخلنزير اخللقية والسلوكية للوقوف 
عىل علل التحريم، ثم بيان حرمة اخلنزير من لدن آدم عليه السالم 
إىل أن تقوم الساعة لرد من يتكلم عىل اهلل بغري علم، ثم تناول الرد 
العدل  لبيان  اخلنزير  حلم  بتحريم  اإلسالم  خصوصية  شبهة  عىل 
املطلق هلل عز وجل الذي أحل الطيبات وحرم اخلبائث من لدن آدم 

عليه السالم إىل أن تقوم الساعة.

كامأوضح أن العلة يف حتريم حلم اخلنزير ذاتية وليست مكتسبة لرد 
الشبهات التي يتغنى هبا بعض العلامء ويستغلها العمالء للطعن يف 
دين اهلل عز وجل، ثم ختم البحث باملقارنة بني حلم اخلنزير احلرام 

وحلوم األنعام احلالل لتثبيت اإليامن يف نفوس الناس. 

جمال  ضمن  مشكورًا  وجهدًا  مباركًا،  عماًل  البحث  هذا  ويعد 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، نسأل اهلل أن ينفع به، وأن يبارك 

يف جهود العاملني املخلصني.

كام أننا يف هذه اهليئة العاملية نوجه الدعوة دائاًم  للعلامء والباحثني 
واملهتمني بمجال اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة،  كي يشاركونا 
الطريق،  وإياهم رشكاء يف هذا  فنحن  وبنصحهم  وبرأهيم  بعلمهم 
وإلخواننا الذين يسكنون ديار الغربة خارج العامل اإلسالمي دعوة 
الوسيلة  هذه  باستخدام  الديار  تلك  يف  هلل  دعاة  يكونوا  أن  خاصة 
الدعوية املؤثرة مستفيدين من أبحاث حمققة مدققة، آملني أن نصل 
املجال  هذا  يف  العاملني  درة  العاملية  اهليئة  تكون  أن  إىل  اجلميع  مع 

وجوهره ...

واهلل ويل التوفيق ،،،
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تمهيد

ونعوذ  ونستغفره  ونستهديه  ونستعينة  نحمده  تعاىل  هلل  احلمد  إن 
باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل تعاىل فال 
مضل له ومن يضلل فال هادي، له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ال رشيك له  وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله: ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن ١٠٢﴾]آل عمران[  نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ َوَل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ ٱتَُّقواْ ٱللَّ

ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ  َربَُّكُم ٱلَّ َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

 َ ٱللَّ َوٱتَُّقواْ  َونَِساٗٓءۚ  َكثِٗيا  رَِجاٗل  ِمۡنُهَما  َوَبثَّ  َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََخلََق 
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ١﴾]النساء[  رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡل ٱلَّ

قَۡوٗل َسِديٗدا ٧٠ يُۡصلِۡح  َ َوقُولُواْ  ٱتَُّقواْ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ   ﴿َيٰٓ

َ َورَُسوَلُۥ  َوَمن يُِطِع ٱللَّ ۡعَمٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗ 
َ
أ لَُكۡم 

 

َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ٧١﴾]األحزاب[ 
تعاىل، وخري اهلدي هدي  اهلل  فإن أصدق احلديث كتاب  بعد  أما 
حممد صىل اهلل عليه وسلم، ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، 

وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، ثم أمـا بعد:

فقد اختلف الناس يف حتريم حلم اخلنزير فمنهم من قال إن اليهودية 
واإلسالم حّرما حلم اخلنزير ومنهم من قال إن اإلسالم كان سباقًا 

َعلَۡيُكُم  َم  َحرَّ ﴿إِنََّما 
َم َوَلَۡم ٱۡلزِنِيرِ َوَمآ  ٱلَۡمۡيَتَة َوٱدلَّ

ِۖ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ  هِلَّ بِهِۦ لَِغۡيِ ٱللَّ
ُ
أ

 َ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱللَّ

 

َغُفورٞ رَِّحيٌم ١٧٣﴾ ]البقرة[ 
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علة  هنا  العلة  وتكون  مكتسبة  أمراض  ألهنا  التأبيد  عىل  للتحريم 
)هذا  ببقائها  ويبقى  بزواهلا  الرشعي  احلكم  يزول  عارضة  مكتسبة 
أهنا علة خاطئة(، والعلة  العلة صحيحة، واحلقيقة  أن هذه  بفرض 
كام بينها ربنا عز وجل يف كتابه هي علة ذاتية وليست مكتسبة )فقال 
سبحانه وتعاىل عن حلم اخلنزير: فإنه رجس( فيكون احلكم باق إىل 

أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

وهذه  القاذورات  يأكل  ألنه  حمرم  اخلنزير  إن  قال:  من  الناس  ومن 
أيضًا ليست علة للتحريم ألهنا أيضًا علة متغرية بتغري الزمان واملكان 
اإلنسان  وفضالت  القاذورات  عىل  يتغذي  الفقرية  البالد  يف  فاخلنزير 
أحيانًا وأحيانًا أخرى عىل األعالف، بينام  الغرب يقدمون أعالفًا نباتية 
القاذورات  وال  القاممة  له  يقدمون  وال  حيوانية،  بمركزات  خملوطة 
وهبذا يرد أعداء اهلل علة التحريم هذه التي يتغنى هبا من ليس عنده علم 

أو فهم لكتاب اهلل عز وجل. وهذه شبهة ثالثة البد أيضًا من تفنيدها.

ومن �أجل ذلك كله لبد �أن ن�ستند لتفنيد هذه �ل�سبهات على ما يلي:

أصول رشعية نستخلصها من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا ( 1
عليه  آدم  لدن  من  القطعية  املحرمات  حتريم  أن  لبيان  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 
السالم إىل أن تقوم الساعة جاءت هبا مجيع الرشائع الساموية عىل 
األمم السابقة بام ال يدع جمااًل للشك، حيث ال يستقيم أبدًا أن يظن 

يف حتريم حلم اخلنزير غرية عىل اإلسالم ونرصة له. ومنهم من حرص 
أن  قال  ومن  واإلسالم.  واملسيحية  اليهودية  يف  اخلنزير  حلم  حتريم 
وجل  عز  هلل  متهاًم  كان  اخلنزير  حلم  حتريم  يف  سباقًا   كان  اإلسالم 
الظلم ألنه حّرمه عىل نفسه  بالظلم، واهلل سبحانه وتعاىل منزه عن 

وجعله بني عباده حمرمًا فهو امللك العدل وله العدل املطلق.

بميزان  مضبوطة  تكون  وأن  البد  اإلسالمي  الدين  عىل  والغرية 
الرشع  فال جيوز أبدًا أن نتهم اهلل عز وجل بأنه حرم عىل املسلمني 
حلم اخلنزير واإلسالم سباق هلذا ألن هذا الكالم هو افتئات عىل اهلل 
التي  الكريم   القرآن  لنصوص  وخمالف  علم  بغري  وقول  وجل  عز 
اخلبائث عىل  الطيبات وحرم  أن اهلل سبحانه وتعاىل أحل  تدل عىل 
الناس من لدن آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة، واخلنزير ليس 
من الطيبات بل هو من اخلبائث تعافه النفوس،  وألن اهلل واحد وهو 
رب الناس مجيعًاً يعلم ما يرضهم وما ينفعهم فال يعقل أبدًا أن اهلل 
أحل اخلنزير لألمم السابقة ثم حرمه عىل أمة اإلسالم وهذه شبهة 

البد من تفنيدها.

واختلف الناس أيضًا يف علل التحريم فمنهم من قال: إن اخلنزير 
التي يصاب  حمرم لكثرة األمراض الطفيلية والبكتريية والفريوسية 
هبا،  وهذه شبهة أخرى البد من تفنيدها ألهنا ليست يف احلقيقة علة 
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الهدف من البحث

معرفة صفات اخلنزير اخَلْلقية والسلوكية للوقوف عىل علل التحريم. ( 1

بيان حرمة اخلنزير من لدن آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة ( 2
لرد من يتكلم عىل اهلل بغري علم.

الرد عىل شبهة خصوصية اإلسالم بتحريم حلم  اخلنزير لبيان ( 3
العدل املطلق هلل عز وجل الذي أحل الطيبات وحرم اخلبائث 

من لدن آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة.

مكتسبة ( 4 وليست  ذاتية  اخلنزير  حلم  حتريم  يف  العلة  أن  بيان 
العمالء  العلامء ويستغلها  يتغنى هبا بعض  التي  الشبهات  لرد 

للطعن يف دين اهلل عز وجل.

لتثبيت ( 5 احلالل  األنعام  وحلوم  احلرام  اخلنزير  حلم  بني  املقارنة 
اإليامن يف نفوس الناس. 

واهلل سبحانه وتعاىل أسأل أن يوفقني إىل ما حيبه ويرضاه، ويرىض به عني 
ويغفر يل ويرمحني، ويرحم علامء املسلمني وأن جيعل عميل هذا خالصًا 

لوجهه الكريم وينفع به الناس أمجعني آمني واحلمد هلل رب العاملني.

ظان أن اهلل أباح أكل حلم اخلنزير، أو رشب اخلمر، أو قتل النفس 
بغري حق، أو الرسقة، أو الزنا، أو الربا، أو غريها من الكبائر، ثم 
حيرم ذلك كله أو بعضه عىل أمة من األمم أو جمموعة من األمم 

دون غريهم.

حقائق علمية موثقة تبني أن علة التحريم للحم اخلنزير ذاتية ( 2
وليست مكتسبة.

إن اإلنسان هو اإلنسان الذي خلقه اهلل عز وجل وهو من ذرية آدم 
عليه السالم ولقد بني اهلل عز وجل أن اهلل كرم بنى آدم  فقال سبحانه 
ِ َوٱۡلَۡحرِ َوَرزَۡقَنُٰهم  ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ٱلَۡبّ وتعاىل: ﴿َولََقۡد َكرَّ
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل٧٠﴾]اإلرساء[  ٰ َكثِيٖ ّمِمَّ ۡلَنُٰهۡم َعَ ّيَِبِٰت َوفَضَّ ّمَِن ٱلطَّ
وهذا  آدم،  لبني  وجل  عز  اهلل  تكريم  عىل  قوي  دليل  اآلية  فهذه 
تقوم  أن  إىل  السالم  عليه  آدم  ذرية  عىل  احلفاظ  يستدعي  التكريم 
قال  ولذلك  الطيبات  أكل  خالل  من  إال  ذلك  يكون  وال  الساعة، 
يَِّباِت﴾، وفضلهم عىل كثري  اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ
ممن خلق تفضياًل )وهذا لكل من كان وسيكون من ذرية آدم عليه 

السالم إىل أن تقوم الساعة(.
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: الصفات التشريحية والفسيولوجية 
ً
أوال

والسلوكية للخنزير

1- الصفات التشريحية والفسيولوجية

�أ -  �لرتكيب �خلارجي:

اخلنزير حيوان كريه املنظر ضخم اجلثة كتيل الشكل مكتنز اللحم  
طويل  بوز  وله  خشن  شعر  عليه  سميك  جلد  له  األرجل   قصري 
وأنياب قوية )شكل 1( تم استئناسه منذ حوايل 11000 سنة مضت 

ويعرف منه اليوم أكثر من أربعامئة ساللة . 

وتضم اخلنازير عددًا من األنواع الربية واملستأنسة والتي جتمع كلها 
يف عائلة واحدة تعرف باسم عائلة اخلنازير،  )Suidae( ويسمى الذكر 
منها باسم العفر  )Boar( وتسمى األنثى باسم اخلنزيرة  ) Sow(   وهي 
 ،)Hog(  احللوف باسم  يعرف  املخيص  واخلنزير  الولود.  النوع  من 
وتستخدم  البرش.  من  أناين  رشه  قذر  لكل  وصفًا  اللفظ  ويستعار 
أو  للتعبري عن اخلنزير بصفة عامة سواء كان ذكرًا     )Swine(  لفظة
وتستعار  مستأنس.  غري  أو  مستأنسًا  خميص،  غري  أو  خمصيًا  أنثى، 
كذلك لكل شحيح النفس بخيل اليد قذر املظهر وامللبس، متصف 

�سكل )1(: �ل�سكل �خلارجي للخنزير: حيو�ن كريه �ملنظر.
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بأحقر الصفات، أو للمرأة الساقطة املجردة من كل فضيلة)1(.

وينفصل اخلنزير عن بقية احليوانات بكونه رمام وغري جمرت.ونظرًا 
لطبيعته الرمامة وقذارته الواضحة وأكله كاًل من النباتات واللحوم 
واجليف والنفايات وغري ذلك من املستقذرات فإن اخلنزير معرض 

لإلصابة بالعديد من األمراض.

ومنشأه العامل القديم يف قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا تستأنسه غالبية 
شعوب العامل الستخدام حلمه كطعام أو استخدام جلده وشعره الذي 

يستخدم يف صناعة الفرش، ولذلك فهو يعترب ثروة حيوانية.

ويتغذي اخلنزير عىل الفضالت، ففي املزارع الصغرية تتغذي اخلنازير 
ينمو  للطعام ولذلك فهو  الشديد  بالنهم  املطبخ. ويتميز  عىل فضالت 
اخلنزير  أسنان  وعدد  صغارها.  اخلنازير  تأكل  قد  األرس  ويف  رسيعًا. 
44 منها أربع أنياب؛ اثنان يف الفك العلوي ومثلهام يف الفك السفيل؛ 
وأكل  والطيور  احليوانات  وصغار  اجليف  حلوم  أكل  يف  يستخدمها 
صغاره. وهو هبذا يشبه السباع ذوات األنياب التي حرم اهلل أكل حلمها.

للتدريب،  قابل  أنه  كام  اهلائلة،  الشم  بحاسة  اخلنزير  ويتميز 
ولذلك قامت بعض الدول بتدريب اخلنازير لتحل حمل الكالب يف 

العمليات األمنية.

(1) (Funk، Stephan M.، Sunil Kumar Verma، Greger Larson، Kasturi Prasad، Lalji Singh، 
Goutam Narayan and John E. Fa (2007). The pygmy hog is a unique genus: 19th century 
taxonomists got it right first time round. Molecular Phylogenetics and Evolution، 
Volume 45، Pages 427-436).

ومدة  والدهتا  من  شهرًا   18-8 بني  ما  حاماًل  اخلنزيرة  تصبح 
احلمل يف اخلنزيرة 114 يومًا )3 شهور، 3 أسابيع،  3 أيام( وتلد 
اخلنزيرة يف السنة ثالثة مرات. وإذا مل حتمل بعد سن البلوغ هذا فإهنا 
تعود إىل دورة الشبق كل 21 يومًا. وتلد اخلنزيرة يف املرة الواحدة 
13–15 خنوصًا بمتوسط )13.7( وهي ترضع  يف األغلب 12 
الثدي 16 حلومة، 8 عىل كل جانب  من صغارها.عدد حلومات 
قناتني  حتتوي  ومنها   )%51( واحدة  بقناة  حلامت  منها   )2 )شكل 
)86%( ومنها بثالث قنوات للبن )7.2%( ومنها بدون قنوات لبن 

.)3 )2 )1.7(. ومدة الفطام 21 يومًا)1(

عدد  لكثرة  باألرجل  اهلرس  نتيجة  اخلنوص  من  عدد  ويموت 
ويبلغ  األم.  من  اللبن  عىل  حصوله  لعدم  أو  الفرشة  يف  اخلنوص 
ذكر اخلنزير بعد 8 – 10 أشهر من الوالدة.وسوف نحتاج إىل هذه 

األرقام عند املقارنة بني األنعام احلالل واخلنزير احلرام)4( )5(.

(1) Anna Rząsa، Wiesław Poznański2، Norbert Pospieszny3، Zbigniew Zawada3 NEW 
ASPECTS OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE SOW’S UDDER EJPAU 8(3)، #12.

(2) http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue3/art-12.html.

(3) ThePigSite.com: Teat and udder conformation.

(4) Nodelijk et al. Epid. & Infect (2000) 173-182.

(5) Raymakers et al. IPVS (2008).
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واألسود،  والبني  والوردي  األبيض  بني  وترتواح  ألوانه  وتتعدد 
كام قد يكون مزجيًا من تلك األلوان. )شكل 3(.

وتنمو اخلنازير بطريقة رسيعة جدًاً غري معهودة يف باقي احليوانات، 
ورغم أن اخلنزير )اخلنوص( عند والدته ال يكاد يزن كيلوجرامني إال 
أنه عند الفطام يف األسبوع الثالث يزن أكثر من مخسة كيلوجرامات، 

�سكل )2(:  يبني كرثة عدد �حللمات )8 على كل جانب( وكرثة عدد �خلنو�س للخنزيرة.

�سكل )3(: يبني �أ�سكال و�ألو�ن �خلنازير.

وزنه ستني  وقد وصل  إال  يومًا  مائة وعرشين  إىل عمره  وال يصل 
كيلو جرامًا، فإذا بقي إىل مائتي يوم بلغ وزنه أكثر من مائة كيلوجرام 
يف  زيادة  هو  ذلك  وسبب  يوميًا(  جرام  كيلو  نصف  بمعدل  )ينمو 
اهلرمونات وأمهها هرمون النمو Growth Hormone ، وهذه الزيادة 
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يف اهلرمونات هلا عالقة بالرسطان عند آكيل حلم اخلنزير حسب ما 
يراد من حلمها يف األيام التالية:

120 يومًا منذ الوالدة للحصول عىل  Pork  الوزن 60 كيلوجرام. .

الوزن 82-72  .  Cutter الوالدة للحصول عىل  يومًا منذ   140
كيلو جرام.

.  93-86 الوزن   Bacon عىل  للحصول  الوالدة  منذ  165يومًا 
كيلو جرام.

.  Lard & Bacon شحوم  عىل  للحصول  الوالدة  منذ  يوم   200
ويكون الوزن أكثر من مائة كيلو جرام.

وحلم   Lard الدهن  استخراج  يف   Boar الكبري  اخلنزير  ويستخدم 
الظهر  وسط  من  يؤخذ  ما  وعادة   Bacon واملقدد  اململح  اخلنزير 
أتت  أين  من  يبني  وهذا   Ham اخلنزير  فخذ  حلم  ويسمى  والعنق 
Pork عىل حلم  Butt ويطلق اسم بورك  تسمية هامربجر وحلم كتفه 

اخلنزير عامة ولكن خيص أيضًا حلم اجلنب واملنطقة القطنية.

وهناك نوع بري من اخلنازير يسمى اخلنزير الربي Wild Boar وهو 
حيوان مفرتس وأكثر رشاسة من النوع العادي، وقد يصل ارتفاعه 
إىل 90 سم وطوله إىل 150سم، وكانت أعداده كثرية يف أوروبا يف 

الغابات أال أهنا قلت اآلن ألنه هدف شائع للصيد.

فسادًا،  األرض  يف  وتعيث  والنسل  احلرث  تدمر  الربية  واخلنازير 
شىء  كل  تفسد  فهي  فيها  تعيش  التي  البيئة  يف  تدمريية   قدرة  وعندها 
حوهلا؛ تأكل صغار احليوانات التي توجد يف جمموعات بعد والدهتا، كام 
تأكل صغار الطيور التي يف أعشاشها عىل األرض، وتدمر احلقول التي 

متر عليها وتأكل ما فيها، كام أهنا تنرش األمراض حيثام حلت بمكان )1(.

ب - �لغدد �لعرقية:

حرارة  خفض  عىل  تعمل  التي  العرقية  الغدد  إىل  اخلنازير  تفتقر 
بقية الثدييات، ولذلك فهي حتتاج للمياه أو للطني لتربيد أجسامها 

)شكل 4( يف درجات احلرارة املرتفعة.

�سكل )4(: يبني حب �خلنازير للطني و�لوحل لرتطيب ج�سدها.

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Pig
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ورغم أن غالبية الثديات تفتقر إىل وجود الغدد العرقية إال أهنا ال 
تفعل ما يفعله هذا احليوان القذر من التمرغ يف الوحل والطني حتى 

يف بوله وروثه.

2 - الصفات السلوكية

السبعية  الصفات  فيه  جتتمع  عشبي  الحم  حيوان  اخلنزير 
احلقل  كنس  كانس  هنم  وهو  يشء،  لكل  آكل  فهو  والبهيمية، 
والزريبة فيأكل القاممات والفضالت اآلدمية وغري اآلدمية برشاهة 
وهنم، وهو مفرتس يأكل اجلرذان والفئران والدم والقيح والصديد 
 )2 أقرانه)1( جيف  حتى  اجليف  يأكل  كام  النجاسات  من  وغريها 
وهذا كله يؤثر يف طهارة وطيب حلمه كام يؤثر يف طبع من يتغذي 

عىل هذا اللحم النجس.

لقد أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أثر الطعام عىل خلق آكليه فقال ملسو هيلع هللا ىلص: "والفخر 
الغنم" رواه  أهل  والوقار يف  والسكينة  اإلبل  واخليالء يف أصحاب 
اإلمام أمحد يف مسنده )42/3( وهو حديث صحيح لغريه ، وأصله 

يف صحيح البخاري، عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.

الغذاء يصري جزءًا من  ـ  العلم  "قال أهل  الرازي:  الفخر  ويقول 

)1( الدكتور/ أمحد جواد عن كتابه "اخلنزير بني ميزان الرشع ومنظار العلم" دار السالم 1987.

)2( الدكتور/ أمحد بربور وزمالؤه: الطب الوقائي يف اإلسالم ـ دمشق 1992. 

جوهر املغتذي فالبد أن حيصل له أخالق وصفات من جنس ما كان 
حاصاًل يف الغذاء، واخلنزير مطبوع عىل حرص عظيم ورغبة شديدة 

يف املشتهيات فحرم أكله لئال يتكيف بتلك الكيفية")1(.

ويقول ابن خلدون: "أكلت األعراب حلم اإلبل  فاكتسبوا الغلظة 
حلم  اإلفرنج  وأكل  الرشاسة  فاكتسبوا  الفرس  حلم  األتراك  وأكل 

اخلنزير فاكتسبوا الدياثة")2(. 

فمن  واخُلُلق  الطباع  عىل  الغذاء  أثر  يف  العلامء  اختلف  وحديثًا 
اللحوم  نوع  باختالف  اخُلُلقية  اآلثار  باختالف  قال  من  العلامء 
عىل  يسء  تأثري  له  وشحمه  اخلنزير  حلم  وبأن  تناوهلا،  من  املكثر 
ولقد  تناوله،  عىل  اإلنسان  داوم  إذا  الِعرض  عىل  والغرية  العفة 
توصلوا فيه إىل القول بأن نوعية الطعام تؤثر عىل شخصية وسلوك 

اإلنسان وترصفاته)3(.

يأكلون حلوم  الذين  أن  فيها  يؤكد  الفنجري  للدكتور  مقالة  وعن 
الكارسة عادة ما تكون طباعهم رشيرة، غري متساحمني،  احليوانات 

ويميلون إىل ارتكاب اآلثام واجلرائم)4(.

)1( اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه "زاد املسري يف علم التفسري".

)2( الدكتور أمحد حسن ضمريي: نظرات طبية يف حمرمات إسالمية ـ ج1ـ دمشق 1995.

)3( الدكتور/ أمحد جواد عن كتابه "اخلنـزيـر بـني ميـزان الشـرع ومنظـار العلـم" دار السالم 1987.

)4( الدكتور/ أمحد بربور وزمالؤه: الطب الوقائي يف اإلسالم ـ دمشق 1992.
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يؤثر  وأن  البد  اخلنزير  حلم  أكل  إن  أمحد:  آمال  الدكتورة  وتقول 
عىل شخصية اإلنسان وسلوكه العام والذي يتجىل واضحًا يف كثري 
من املجتمعات الغربية حيث يكثر اللواط والسحاق والزنى وما نراه 
متفشيًا من نتاج تلك الترصفات من ارتفاع نسبة احلمل غري الرشعية 

واإلجهاض وغريها.

وينقل اخلنزير لإلنسان من خالل أكل حلمه صفات غري محيدة مثل 
عدم الغرية عىل أنثاه أو األنثى ال تغري عىل زوجها فقد ثبت أن اخلنزير 
هو احليوان الوحيد الذي ال يغري عىل زوجته وعندما يرى أنثاه تعارش 
ذكر خنزير آخر ال هيتم، ولألسف يف املجتمع الغريب يكون البعض 
ابنته  أو  زوجته  عىل  يغري  ال  األب  مثاًل:  الصفة،  هذه  عنده  منهم 
أن  املمكن  من  اخلنازير  أيضًا  وابنها.  زوجها  عىل  تغري  ال  والزوجة 
تتبادل الزوجات فاخلنزير يعارش زوجة آخر واآلخر يعارش زوجته. 

وقد لوحظ أيضًا أن اخلنازير تقوم بمامرسه اجلنس اجلامعي)1(.

)1( الدكتورة/ آمـال أمحـد: أسباب حتريم حلم اخلنزير.جريدة أسيوط املرصية يف عدد يناير 2005.

: بيان حرمة الخنزير من لدن آدم 
ً
ثانيا

عليه السالم إلى أن تقوم الساعة

الكثري من املغالطني يشيعون بني الناس أن حلم اخلنزير ليس حمرمًا 
ولبيان  اإلسالمية.  والرشيعة  التوراة  حّرمته  بينام  املسيحيني  عىل 

وتفنيد هذه الشبهة البد من احلديث عن أمرين ومها:

و�لقر�آن ( 1 و�لإجنيل  �لتـور�ة  يف  وردت  �لتي  �لن�سـو�س  �إثبـات 

بحرمة حلـم �خلنزير.

�إثبات �أن حلم �خلنزير حمرم منذ �أن خلق �هلل �لأر�س ومن عليها.( 2

األمـر األول: إثبات النصوص التي وردت في التوراة واإلنجيل 
والقرآن لحرمة لحم الخنزير

الـتــوراة:

النصارى  به  يؤمن  الذي  القديم  العهد  من  نصوص  ييل  وفيام 
ويقدسونه، ويعتقدونه جزءا من دينهم : 
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 ، ُه َيُشقُّ ِظْلًفا َوَيْقِسُمُه ِظْلَفنْيِ ْنِزيَر، أَلنَّ �سفر �للويني 11: 7: )َواخْلِ

، َفُهَو َنِجٌس َلُكْم(.  رَتُّ ُه اَل جَيْ لِكنَّ

�سفر �لتثنية 14: 8:

َفِمْن  َلُكْم.  َنِجٌس  َفُهَو  رَتُّ  جَيْ اَل  ُه  لِكنَّ ْلَف  الظِّ َيُشقُّ  ُه  ألنَّ ْنِزيُر  َواخْلِ

ِمَها اَل َتْأُكُلوا َوُجَثَثَها اَل َتْلِمُسوا.  حَلْ
In the Bible in Leviticus Chapter 11: Verse 8، regarding swine 

it says، ‹of their flesh (of the swine، another name for pig) shall 

you not eat، and of their carcass you shall not touch; they are 

unclean to you.

�سفر �إ�سعياء 65: 4:

آنَِيتِِه  َويِف  ْنِزيِر،  اخْلِ َم  حَلْ َيْأُكُل  امْلََداِفِن.  َوَيبِيُت يِف  اْلُقُبوِر،  ِلُس يِف  جَيْ

وٍم َنِجَسٍة.  َمَرُق حُلُ

�سفر �إ�سعياء 66: 17:

نَّاِت َوَراَء َواِحٍد يِف اْلَوَسِط،  ُروَن َأْنُفَسُهْم يِف اجْلَ ُسوَن َوُيَطهِّ ِذيَن ُيَقدِّ الَّ

 . بُّ َرَذ، َيْفَنْوَن َمًعا، َيُقوُل الرَّ ْجَس َواجْلُ ْنِزيِر َوالرِّ َم اخْلِ آِكِلنَي حَلْ

�سفر �ملكابيني �لثاين 6: 18:

كان رجل يقال له العازار من متقدمي الكتبة طاعن يف السن رائع 
املنظر يف الغاية فاكرهوه بفتح فيه عىل أكل حلم اخلنزير.

�سفر �ملكابيني �لثاين 6: 20:

وقذف حلم اخلنزير من فيه ثم تقدم كام يليق بمن يتمنع بشجاعة 
عام ال حيل ذوقه رغبة يف احلياة.

�سفر �ملكابيني �لثاين 7: 1:

وقبض عىل سبعة أخوة مع أمهم فأخذ امللك يكرههم عىل تناول 
حلوم اخلنزير املحرمة ويعذهبم باملقارع والسياط، وأنفذ امللك كتبًا 
عىل أيدي رسل إىل أورشليم ومدن هيوذا أن يتبعوا سنن األجانب 
يف األرض  ويمتنعوا عن املحرقات والذبيحة والسكيب يف املقدس 
ويدنسوا السبوت واألعياد  وينجسوا املقادس والقديسني  ويبتنوا 
واحليوانات  اخلنازير  ويذبحوا  لألصنام  ومعابد  وهياكل  مذابح 
النجسة  ويرتكوا بنيهم قلفًا ويقذروا نفوسهم بكل نجاسة ورجس 
حتى ينسوا الرشيعة ويغريوا مجيع األحكام  ومن ال يعمل بمقتىض 

كالم امللك يقتل.
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�إذن فاخلنزير بن�سو�س �لتور�ة و�لتي يوؤمن بها �لن�سارى بينت �لآتي:

اخلنزير حيوان له ظلف )وهو احلافر املشقوق( وهو يشبه هبذه  .
الربية  واملجرتات  واملاعز  واألغنام  واجلاموس  األبقار  الصفة 

كالغزال واأليل.

اخلنزير ال جيرت الطعام )أي ال يعيد الطعام بعد بلعه إىل فمه ثانية  .
وهي  املجرتات  فصيلة  من  خيرج  بذلك  وهو  مضغة(  إلعادة 
احليوانات التي يؤكل حلمها مثل اإلبل، والضأن واملاعز، البقر 
)وتشمل األبقار واجلاموس( وهي التي ذكرها ربنا عز وجل يف 

سورة ألنعام بالثامنية أزواج.

اخلنزير حيوان نجس. .

النهي عن أكل حلمه وملسه باليد )دليل عىل نجاسته(. .

اجلنات،  . يف  أنفسهم  ويطهرون  الطيبات  يأكلون  الذين  أن 
والذين يأكلون اخلنزير والرجس واجلرذ يفنون معًا.

أن العاذر وهو رجل مؤمن أكره عىل وضع حلم اخلنزير يف فمه فلم  .
يبلعه بل قذفه خارج فمه وهذا يدل عىل حرمة اخلنزير عندهم.

كان  . فلو  اخلنزير  حلم  أكل  عىل  الناس  أجرب  الظامل  امللك  أن 
إىل  إشارة  وهنا  اإلجبار  هذا  فلامذا  حالاًل  عندهم  اخلنزير 

حرمة حلم اخلنزير.

وخل�سة �لقول من ن�سو�س �لتور�ة:

 أن اخلنزير حمرم عند اليهود ومن يؤمنون بالتوراة ألنه نجس، 
وهذا احلكم مل ينسخ يف رشيعة النصارى أو املسلمني بل بقي كام 
تِه املذكورة يف التوراة وهي نجاسته. وهبذه العلة يكون  هو، وبِعلَّ

احلكم عىل حرمة حلم اخلنزير عىل التأبيد ولن ينسخ.

النسخ  بأن  الدكتور/أمحد بن حممد الرشقاوي: علاًم  قال األستاذ 
ال يمكن أن يقع عىل املحرمات القطعية، وال يمكن ألي رشيعة أن 
حُتِل رجسًا أو نجسًا ؟ فاخلنزير هو اخلنزير بشحمه وحلمه ونجسه 

ورجسه مل يتغري بتغري الزمان!)1(.

)1( أ.د/أمحد بن حممد الرشقاوي، أستاذ بكلية أصول الدين جامعة األزهر معارش النصارى 

.www.55a.net ملاذا اخلنازير
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الإنـجـيــل:

ويف ر�سالة بطر�س �لر�سول �لثانية 2: 22:

اِدِق: »َكْلٌب َقْد َعاَد إىَِل َقْيئِِه«، َو»ِخْنِزيَرٌة  ْم َما يِف امْلََثِل الصَّ َقْد َأَصاهَبُ
ْمَأِة«.  ُمْغَتِسَلٌة إىَِل َمَراَغِة احْلَ

وقد ورد يف �إجنيل متى 7: 6:

َناِزيِر،  اخْلَ اَم  ُقدَّ ُدَرَرُكْم  َتْطَرُحوا  َواَل  لِْلِكاَلب،  اْلُقْدَس  ُتْعُطوا  اَل 
َقُكْم. لَِئالَّ َتُدوَسَها بَِأْرُجِلَها َوَتْلَتِفَت َفُتَمزِّ

عىل أن هناك حقيقة ينبغي أن تكون نصب أعيننا، هي أن املسيح 
جاء مقرًرا للتوراة ومؤكًدا ملا جاء فيها:

وجاء يف �إجنيل متى 5: 17:

وا َأينِّ ِجْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأِو اأَلْنبَِياَء. َما ِجْئُت أَلْنُقَض  اَل َتُظنُّ
لَ. َبْل أُلَكمِّ

وجاء يف) �إجنيل مرق�س 13-11:5(:

وكان هناك عند اجلبال قطيع كبري من اخلنازير يرعى. فطلب إِليه 
كل الشياطني قائلني أرسلنا إىل اخلنازير لندخل فيها. فأذن هلم يسوع 

للوقت فخرجت األرواح النجسة ودخلت يف اخلنازير.

.(Acts 10:14) َفَقاَل ُبْطُرُس:  َكـالَّ َياَربُّ أَلينِّ مَلْ آُكْل َقطُّ َشْيئًا َدنِسًا َأْو َنِجسًا

.(Acts 11:8) ُه مَلْ َيْدُخْل َفِمي َقطُّ َدنٌِس َأْو َنِجٌس َفُقْلُت: َكالَّ َيا َربُّ أَلنَّ

املؤمنون بقدوم املسيح ثانية ال يأكلون حلم اخلنزير.

وحلم اخلنزير حمرم بني املسيحيني منذ عهد املسيح عليه السالم إال 
أن احلارضين يف جممع نيقيه سنة 325 ميالدية  أباحوا أكله)1(.

ويتبني من ن�سو�س �لإجنيل �لآتي:

أن عيسى بن مريم عليه السالم بني أنه مل يأت لينقض رشيعة التوراة  .
بل جاء ليكمل عليها وهذا دليل عىل حرمة اخلنزير لدى النصارى.

أن بطرس تعبد هلل عز وجل باجتنابه أكل النجاسات واملعروف  .
عن اخلنزير أنه نجس.

أن اخلنازير تغتسل يف الوحل والطني وهذه حقيقة عن اخلنازير  .
فإهنا تتمرغ يف الوحل املتكون من بوهلا وروثها.

بأقدامهم  . فتدوسها  اخلنازير  قدام  أطفاهلم  لناس  يرتك  ال  أن 
وتأكلهم وهذه حقيقة أخرى؛ وهي أن اخلنازير لو سنحت هلا 

الفرصة ألكل اطفال ألكلتهم دون رمحة أو هوادة.

وخل�سة �لقول من ن�سو�س �لإجنيل �أنها توؤيد ن�سو�س �لتور�ة �لتي 

حرمت �خلنزير.

( 1 ) h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a t a l k . n e t / f o r u m / s h o w t h r e a d . p h p ? t = 2 0 3 1 4 5 
 د/ حجر حممد عبد الغني حسن.
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الـقـراآن الـكـريــم:

جاء حتريم حلم اخلنزير بصفة قطعية يف أربعة سور وهي: 

َم َوَلَۡم ٱۡلزِنِيرِ َوَمآ  َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱدلَّ قوله تعاىل: ﴿إِنََّما َحرَّ
 َ ِۖ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱللَّ هِلَّ بِهِۦ لَِغۡيِ ٱللَّ

ُ
أ

 

َغُفورٞ رَِّحيٌم ١٧٣﴾ ]البقرة[ 
هِلَّ 

ُ
ُم َوَلُۡم ٱۡلزِنِيرِ َوَمآ أ قوله تعاىل: ﴿ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُةَوٱدلَّ

َكَل 
َ
ّدِيَُة َوٱنلَِّطيَحُة َوَمآ أ ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ َوٱلُۡمَتَ لَِغۡيِ ٱللَّ

 

ۡزَلِٰمۚ 
َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱۡل

َ
ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َعَ ٱنلُُّصِب َوأ ُبُع إِلَّ َما َذكَّ ٱلسَّ

ِيَن َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فََل َتَۡشوُۡهۡم  َذٰلُِكۡم فِۡسٌقۗ ٱۡلَۡوَم يَئَِس ٱلَّ
َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 

َ
َوأ دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 

َ
أ ٱۡلَۡوَم  َوٱۡخَشۡوِنۚ 

 

َغۡيَ  َمَۡمَصٍة  ِف  ٱۡضُطرَّ  َفَمِن  دِيٗناۚ  ٱۡلِۡسَلَٰم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِۡعَمِت 
َ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٣﴾ ]املائدة[  ثٖۡم فَإِنَّ ٱللَّ ِ ُمَتَجانِٖف ّلِ

َطاِعٖم   ٰ َعَ َماً  حُمرَّ إَِلَّ  وِحَ 
ُ
أ َمآ  ِف  ِجُد 

َ
أ  ٓ لَّ ﴿قُل  تعاىل:  قوله 

ۡو َلَۡم ِخزنِيرٖ فَإِنَُّهۥ 
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إِلَّ َيۡطَعُمُه

ِ بِهۦِۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ  هِلَّ لَِغۡيِ ٱللَّ
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
رِۡجٌس أ

فَإِنَّ َربََّك َغُفورٞ رَِّحيٞم ١٤٥﴾ ]األنعام[ 
َم َوَلَۡم ٱۡلزِنِيرِ َوَمآ  َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱدلَّ قوله تعاىل: ﴿إِنََّما َحرَّ

َ َغُفورٞ  ِ بِهۦِۖ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فَإِنَّ ٱللَّ هِلَّ لَِغۡيِ ٱللَّ
ُ
أ

 

رَِّحيٞم ١١٥﴾ ]النحل[  
سورة  من  اآلية  يف  التحريم  علة  وجل  عز  اهلل  وبني 
مكتسبة  وليست  ذاتية  هنا  والعلة  رِۡجٌس﴾  ﴿فَإِنَُّهۥ  األنعام 
والفعل  القذر  يعني  الرجس  بأن  اللغة  معاجم  وتفيد 
الصحاح:  خمتار  ففي  العذاب  إىل  املؤدي  والعمل   القبيح 

ر ج س * * الرجس * القذر. 

أكل  ِده  لتعوُّ قذر  حلَمه  أو  اخلنزيَر  فإن  البيضاوي:  تفسري  ويف 
النجاسة، أو خبيث خمبث)1(. 

الكريم:  القرآن  مفردات  كتابه  يف  األصفهاين  الراغب  وقال 
يقال: رجل رجس، ورجال أرجاس. قال  القذر،  الرجس: اليشء 
ۡيَطِٰن﴾ ]املائدة:90[، والرجس يكون عىل  تعاىل: ﴿رِۡجٞس ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ
من  وإما  العقل؛  جهة  من  وإما  الطبع؛  حيث  من  إما  أوجه:  أربعة 
جهة الرشع؛ وإما من كل ذلك كامليتة، فإن امليتة تعاف طبعًا وعقاًل 

ورشعًا، والرجس من جهة الرشع: اخلمر وامليرس.

وقيل: إن ذلك رجس من جهة العقل، وعىل ذلك نبه بقوله تعاىل: 
إثمه  يويف  ما  كل  ألن  ]البقرة:219[،  ۡفعِِهَماۗ﴾  نَّ ِمن  ۡكَبُ 

َ
أ ﴿ِإَوۡثُمُهَمآ 

حيث  من  رجسًا  الكافرين  وجعل  جتنبه،  يقتيض  فالعقل  نفعه  عىل 

)1( أنوار التنزيل وأرسار التأويل للبيضاوي - تفسري اآلية 145 من سورة األنعام.
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ِيَن ِف قُلُوبِِهم  ا ٱلَّ مَّ
َ
إن الرشك بالعقل أقبح األشياء، قال تعاىل: ﴿ َوأ
َرٞض فََزاَدۡتُهۡم رِۡجًسا إَِلٰ رِۡجِسِهۡم ﴾ ]التوبة:125[ مَّ

ِيَن َل َيۡعقِلُوَن ١٠٠﴾]يونس[.  وقوله تعاىل: ﴿ َوَيۡجَعُل ٱلرِّۡجَس َعَ ٱلَّ

 قيل: الرجس: النتن، وقيل: العذاب )وهذا قول قتادة، انظر: الدر 
َما ٱلُۡمۡشُِكوَن َنَٞس﴾]التوبة/28[،  املنثور 394/4(، وذلك كقوله: ﴿ إِنَّ
ۡو َلَۡم ِخزنِيرٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس﴾ ]األنعام/145[، وذلك من 

َ
وقوله تعاىل: ﴿أ

حيث الرشع، وقيل: رجس ورجز للصوت الشديد، وبعري رجاس: 
شديد اهلدير، وغامم راجس رجاس: شديد الرعد)1(.

األصفهانى  الراغب  اإلمام  ذكرها  التي  املعاين  إىل  نظرنا  ولو 
لوجدناها تنطبق عىل اخلنزير فهو قذر، ونجس، ونتن .

)1( الراغب األصفهاين يف كتابه مفردات القرآن الكريم: الرجس.

الـ�صــنـة الـنـبــويــة:

وقد وردت عدة أحاديث عن النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص تبني نجاسة اخلنزير منها:  

قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  بريدة  عن  بسنده  مسلم  صحيح  يف  ورد 

حلم  يف  يده  �سبغ  فكاأمنا  �لرند�سري  لعب  "من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 

خنزير ودمه")1(.

ْيُث  َعْن  َيِزيَد ْبِن َأيِب َحبِيٍب  َعْن  َعَطاِء ْبِن َأيِب  َثَنا  اللَّ َثَنا   ُقَتْيَبُة  َحدَّ َحدَّ
ُه َسِمَع َرُسوَل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص   َرَباحٍ  َعْن  َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ    َريِضَ اهلُل َعْنُهاَم    َأنَّ
ْمِر َوامْلَْيَتِة  َم َبْيَع اخْلَ َة    إِنَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َحرَّ   َيُقوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو    بَِمكَّ
ا ُيْطىَل  َ ْصَناِم َفِقيَل َيا َرُسوَل اهللِ َأَرَأْيَت ُشُحوَم امْلَْيَتِة َفإهِنَّ ْنِزيِر َواأْلَ َواخْلِ
ا النَّاُس َفَقاَل اَل ُهَو َحَراٌم  ُلوُد َوَيْسَتْصبُِح هِبَ ا اجْلُ ُفُن َوُيْدَهُن هِبَ ا السُّ هِبَ
َم  َحرَّ مَلَّا  اهلَل  اهلُل    اْلَيُهوَد    إِنَّ  َقاَتَل  َذلَِك  اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِعْنَد  َرُسوُل  َقاَل  ُثمَّ 
ُلوُه ُثمَّ َباُعوُه َفَأَكُلوا َثَمَنُه")2(.روايات أيب ثعلبة اخلشني يف سنن أيب  ُشُحوَمَها مَجَ

داود والرتمذي وبن ماجه.

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  اخلشني رسول  ثعلبة  أبو  داود حينام سأل  أيب  ويف سنن 
يف  يطبخون  وهم  الكتاب  أهل  من  قومًا  نجاور  إنا  اهلل  رسول  يا 

)1( رواه مسلم )4194( وأبو داود )4288( وابن ماجه )3753( وأمحد  ) 21901، 21947، 
.)22057 ،21978

 )4138،4590( والنسائي   )1218( والرتمذي   )2960( ومسلم   )2082( البخاري  رواه    )2(
وأبو داود )3024( وابن ماجه )2158( وأمحد )6702، 13948، 13971(.
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قدورهم اخلنزير ويرشبون يف آنيتهم اخلمر فقال ملسو هيلع هللا ىلص : " إن وجدتم 
غريها فكلوا وارشبوا، وإن مل جتدوا غريها فارحضوها باملاء وكلوا 

وارشبوا " رواه أبو داود)1(.

َثَنا    ُشْعَبُة    َثَنا    َسْلُم ْبُن ُقَتْيَبَة    َحدَّ ائِيُّ    َحدَّ َثَنا    َزْيُد ْبُن َأْخَزَم الطَّ َحدَّ
وَب    َعْن    َأيِب ِقاَلَبَة    َعْن    َأيِب َثْعَلَبَة "  َقاَل ُسئَِل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص    َعْن    َأيُّ
 َعْن ُقُدوِر امْلَُجوِس  َفَقاَل    َأْنُقوَها    َغْساًل َواْطُبُخوا ِفيَها َوهَنَى َعْن ُكلِّ 

   َسْبٍع    ِذي    َناٍب")2(.

َقاَل    َأُبو ِعيَسى  َهَذا  َحِديٌث َمْشُهوٌر    ِمْن َحِديِث  َأيِب َثْعَلَبَة    َوُرِوَي 
َثْعَلَبَة    اْسُمُه    ُجْرُثوٌم    َوُيَقاُل    ُجْرُهٌم    َعْنُه ِمْن َغرْيِ َهَذا اْلَوْجِه    َوَأُبو 
ِديُث    َعْن    َأيِب ِقاَلَبَة    َعْن    َأيِب َأْساَمَء   َوُيَقاُل    َناِشٌب    َوَقْد    ُذِكَر َهَذا احْلَ

َحبِيِّ  َعْن    َأيِب َثْعَلَبَة. الرَّ

قال املباركفوري: واحلكم يف آنية املجوس ال خيتلف مع احلكم يف 
ذبائحهم كأهل  كانت لكوهنم حتل  إن  العلة  الكتاب ألن  أهل  آنية 
فيها  يطبخون  التي  اآلنية  فتكون  حتل  ال  أو  إشكال  فال  الكتاب 
ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بمالقاة امليتة. فأهل الكتاب كذلك 
فيها  يطبخون  وبأهنم  النجاسة  باجتناب  يتدينون  ال  أهنم  باعتبار 

اخلنزير ويضعون فيها اخلمر وغريها)3(.

رواه أبو داود )3342(.  )1(

رواه الرتمذي )1718(.  )2(

)3( حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي رشح احلديث )1718(.

يف هذا احلديث علة أخرى لتحريم حلم اخلنزير وهي أنه ذو ناب 
وبني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن احليوان ذي الناب سبع، وقد هني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
الطري يف حديث  السباع وكل ذي خملب من  ناب من  عن كل ذي 

رواه اإلمام أمحد بسنده عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.

َتِمُع يِف َحَيَواٍن َواِحٍد َقْرٌن َوَناٌب  قال املباركفورى: َقاَل اِْبُن ِسيَنا اَل جَيْ
ِمِر َواْلِفيِل َواْلِقْرِد َوُكلِّ  ْئِب َوالنَّ َسِد َوالذِّ َباِع َكاأْلَ َمًعا َوُذو النَّاِب ِمْن السِّ
َيَواَن  َهاَيِة: َوُهَو َيْفرَتُِس احْلَ ى بِِه َوَيْصَطاُد. َوَقاَل يِف النِّ َما َلُه َناٌب َيَتَقوَّ
اْلَقاُموِس:  يِف  َقاَل  َوَنْحِوَها.  ْئِب  َوالذِّ ِمِر  َوالنَّ َسِد  َكاأْلَ ا  َقرْسً َوَيْأُكُل 
َيَواِن اِْنَتَهى. َوَوَقَع اخْلِاَلُف  ُبُع بَِضمِّ اْلَباِء َوَفْتِحَها امْلُْفرَتُِس ِمْن احْلَ السَّ
ْحَم  ُه اهلُل ُكلُّ َما َأَكَل اللَّ َمِة ، َفَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َرمِحَ َباِع امْلَُحرَّ يِف ِجْنِس السِّ
ُرُم  اِفِعيُّ حَيْ ْوُر. َوَقاَل الشَّ نَّ ُبوُع َوالسِّ بُّ َواْلرَيْ َفُهَو َسُبٌع َحتَّى اْلِفيُل َوالضَّ
ُبُع  ا الضَّ ِمِر. َوَأمَّ ْئِب َوالنَّ َسِد َوالذِّ َباِع َما َيْعُدو َعىَل النَّاِس َكاأْلَ ِمْن السِّ

ْيِل)1(. اَم اَل َيْعُدَواِن َكَذا يِف النَّ ُ هنَّ ِن ِعْنَدُه أِلَ ْعَلُب َفَيِحالَّ َوالثَّ

َثَنا    َحْيَوُة ْبُن  َلٍد    َحدَّ اُك ْبُن خَمْ حَّ َثَنا    الضَّ ُد ْبُن امْلَُثنَّى    َحدَّ مَّ َثَنا    حُمَ َحدَّ
ْواَليِنُّ    َعْن  اخْلَ إِْدِريَس  يِن    َأُبو  َيِزيَد    َأْخرَبَ ْبُن  َثنِي    َربِيَعُة  ْيٍح    َحدَّ رُشَ
َيا َرُسوَل اهللِ  " َأَتْيُت َرُسوَل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص    َفُقْلُت  َشنِيِّ    َقاَل  اخْلُ َثْعَلَبَة     َأيِب 
إِنَّا بَِأْرِض    َأْهِل ِكَتاٍب    َنْأُكُل يِف آنَِيتِِهْم َوبَِأْرِض َصْيٍد َأِصيُد بَِقْويِس 
َفَقاَل  َقاَل  ٍم  بُِمَعلَّ َلْيَس  الَِّذي  بَِكْلبِي  َوَأِصيُد  ِم  امْلَُعلَّ بَِكْلبِي  َوَأِصيُد 

)1( نفس املرجع السابق.
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ا َما َذَكْرَت َأنَُّكْم يِف َأْرِض    َأْهِل ِكَتاٍب    َفاَل َتْأُكُلوا  َرُسوُل اهللِ    ملسو هيلع هللا ىلص    َأمَّ
َفاْغِسُلوَها  ا  ُبدًّ ِمْنَها  جَتُِدوا  مَلْ  َفإِْن  ا  ُبدًّ ِمْنَها  جَتُِدوا  اَل  َأْن  إاِلَّ  آنَِيتِِهْم  يِف 
ْيِد َفاَم َأَصْبَت بَِقْوِسَك َفاْذُكْر  ا َما َذَكْرَت ِمْن َأْمِر الصَّ َوُكُلوا ِفيَها َوَأمَّ
َوَما  َوُكْل  اهللِ  اْسَم  َفاْذُكْر  ِم  امْلَُعلَّ بَِكْلبَِك  ِصْدَت  َوَما  َوُكْل  اهللِ  اْسَم 

ٍم َفَأْدَرْكَت    َذَكاَتُه    َفُكْل)1(. ِصْدَت بَِكْلبَِك الَِّذي َلْيَس بُِمَعلَّ

بالطب  عامل  ليس  وهو  سينا  ابن  فهم  من  العجب  كل  والعجب 
َتِمُع يِف َحَيَواٍن َواِحٍد َقْرٌن َوَناٌب َمًعا.  وهذه  البيطري حيث قال: اَل جَيْ
حقيقة يف مجيع احليوانات ذوات األنياب فهي بال قرون، واحليوانات 
التي ليس هلا  أنياب هلا قرون. وتصنيف ابن سينا للسباع عىل أهنا كل 
من كان له ناب هو ما ذكره النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص رصحيًا واضحًا يف هذا 

احلديث بنهيه )َوهَنَى َعْن ُكلِّ    َسْبٍع    ِذي    َناٍب(.

)1( سنن ابن ماجه 3198، يف كتاب الصيد يف الباب الثالث، واحلديث صحيح له أصل يف الصحيح.

هل الخنزير من السباع؟

نكتة لطيفة: وجدت حلديث أيب ثعلبة اخلشني ثالثة روايات هي 

بينها  اجلمع  أن  ورأيت  داود،  وأيب  ماجه،  وابن  الرتمذي،  سنن  يف 
يؤدي إىل فهم صحيح يف مسألة هل اخلنزير من السباع ؟ أم ال ؟ وإذا 

ربطنا بني حديث أيب داود وحديث الرتمذي نجد اآليت:

ذكر اخلنزير رصاحة من السائل بقوله )وهم يطبخون يف قدورهم 
اخلنزير( يف حديث أيب داود.

إجابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل السائل يف حديث الرتمذي بإجابة زائدة وهي 
)َوهَنَى َعْن ُكلِّ  َسْبعٍ  ِذي  َناٍب( بعد أن قال ) َأْنُقوَها    َغْساًل َواْطُبُخوا 
ِفيَها( وهذا يدل عىل فطنة وذكاء النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص حيث أجاب عىل 
حكم آخر عىل مسمى عند السائل وهو اخلنزير رغم أن السائل ما 
تطرق إليه، وهذا معهود عن النبي حيث يسأل يف أمر ما فيأيت بحكم 
زائد ملسمى ظاهر أو خفي كام هو واضح جيل يف سؤاله عن الوضوء 

من ماء البحر فقال ملسو هيلع هللا ىلص "هو الطهور ماؤه احلل ميتته".

الكتاب  أهل  آنية  اخلشني  يف مسألة  ثعلبة  أيب  الروايات عن  إن   
واملجوس فيها زيادات فهي بينت اسم اخلنزير كام يف رواية أيب داود، 
الرتمذي،  رواية  يف  كام  السبع  من  ناب  ذي  كل  عن  النهي  وبنت 
وبينت حكم صيد الكلب كام يف رواية ابن ماجه  وهذا يدل عىل أن 

احلديث مل يرو كاماًل يف أي من الروايات الثالثة.
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النهي عن كل  يؤخذ باإلشارة من اجلمع بني هذه األحاديث أن 
اخلنزير يف  اسم  لورود  الرتمذي هي  رواية  السباع يف  ناب من  ذي 
كالم  إىل  نظرنا  أعلم.  وإذا  واهلل  داود  أيب  رواية  يف  السائل  سؤال 
وليس  أنياب  )له  بينت  كام  للخنزير  الترشحيية  والصفة   ، سينا  ابن 
رشه  للخنزير)هنم  السلوكية  والصفات  الطعام(  جيرت  وال  قرون  له 
يف  الصغرية  والطيور  الصغرية  واحليوانات  واجلرذان  اجليف  يأكل 

أعشاشها عىل األرض( يكون احلكم عليه أنه من السباع.

ملحوظة: ورد يف بعض مواقع الشبكة العنكبوتية أن اخلنازير أكلت 

طفاًل: قالت صحيفة هندية أمس األربعاء إن قطيعًا من اخلنازير التهم 
طفاًل يف الثالثة من عمره وهو حي عىل مشارف العاصمة نيودهلي حني 
"هندوستان  صحيفة  وذكرت  املنزل.  خارج  فتجول  أهله  عنه  غفل 
تايمز" إن "آجاي" كان يمسك قطعة من اخلبز حني هامجته اخلنازير. 
قوله:  الضحية  الطفل  عم  هبادور"  "الل  عن  الصحيفة  ونقلت 
نلحظ آجاي وهو خيرج.  ومل  املنزل  داخل  الغداء  نتناول  مجيعًاً  "كنا 
أمه عددًا من اخلنازير وهي متضغ شيئًا.  وبعد بضع دقائق الحظت 
انطلقت يف الرصاخ وإلقاء احلجارة عىل  األم  إن  الصحيفة  "وذكرت 
اخلنازير بعد أن ملحت ثياب ابنها يف أفواهها. ومل يتبق من الطفل سوى 
بدين حني  "يرتعش  عامل:  آجاي وهو  "اشوك" والد  وقال  أطرافه. 
"وقالت الرشطة اهلندية  أختيل حجم الذعر واألمل الذي حتمله ابني. 

إهنا وجهت لصاحب اخلنازير هتمة إمهال أفىض إىل املوت. هذا ويريب 
القرويون حول نيودهلي اخلنازير واألبقار واملاعز حول منازهلم )1(.

تحريم الخنزير عند الفقهاء

قال ابن حجر العسقالين يف رشحه حلديث البخاري )2236( يف 
كتابه فتح الباري. 

ْنِزير النََّجاَسة  ْمر َواخْلِ ة يِف َمْنع َبْيع امْلَْيَتة َواخْلَ ُهور اْلُعَلاَمء: اْلِعلَّ َقاَل مُجْ
ْمر  ِريم َبْيع امْلَْيَتة َواخْلَ ُعوا َعىَل حَتْ ى َذلَِك إىَِل ُكّل َنَجاَسة... َوَأمْجَ َفَيَتَعدَّ

ْنِزير)2(. َواخْلِ

فإنه  الشعر  إال  اخلنزير حمرمة  أن مجلة  القرطبي: ال خالف  يقول 
اخلرازة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سأل  رجاًل  أن  روي  فقد  به،  اخلرازة   جيوز 

بشعر اخلنزير فقال: "ال بأس بذلك")3(.

ذكر ابن خويز منداد من رواية اإلمام الدمريي، قال " وألن اخلرازة 
عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبعده كانت موجودة ظاهرة وال نعلم أن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنكرها وال أحد من األئمة بعده ". 

(1) http://forum.roro44.com/95612.html.

، يف  الباري  فتح  كتابه  البخاري )2236( يف  العسقالين يف رشحه حلديث  ابن حجر   )2(
كتاب البيوع يف باب بيع امليتة واألصنام.

)3(  اإلمام القرطبي يف تفسريه »اجلامع ألحكام القرآن« دار احلديث ـ القاهرة 1994.
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"فإنه  يقول الدمريي نقاًل عن اإلمام املاوردي: الضمري يف قوله: 
رجس" عائد إىل اخلنزير ألنه أقرب مذكور)1(. 

اخلنزير  أن  عىل  اإلسالمية  األمة  أمجعت  الرازي:  الفخر  وقال 
االنتفاع  معظم  ألن  اللحم  تعاىل  اهلل  ذكر  وإنام  حمرم  أجزائه  بجميع 
يتعلق به)2( ، ويؤكد اإلمام أبو الفرج اجلوزي هذا املعنى : "فأما حلم 

اخلنزير، فاملراد مجلته، وإنام خص اللحم ألنه معظم املقصود")3(.

وقد ورد يف صحيح مسلم عن بريده ريض اهلل عنه قال: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من لعب النردشري فكأنام صبغ يده يف حلم خنزير ودمه".

التهديد  فكيف  اللمس  ملجرد  التنفري  هذا  كان  فإذا  كثري  ابن  قال 
والوعيد من أْكله والتغذي به، وفيه داللة عىل شمول التحريم جلميع 
يشمل  اخلنزير  أن  كثري  ابن  ويذكر  وغريه.  وشحم  حلم  من  أجزائه 
املستأنس منه والوحيش وهو الربي)4(.وينقل اإلمام السيوطي حكم 
من أكل حلم خنزير قال: أخرج عبد الرزاق يف املصنف عن قتادة قال: 

إذا أكل حلم اخلنزير عرضت عليه التوبة، فإن تاب، وإال قتل)5(. 

)1(  اإلمام الدمريي يف كتابه "حياة احليوان الكربى".

)2(  اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه"زاد املسري يف علم التفسري".

)3(  اإلمام أبو الفرج اجلوزي "زاد املسري يف علم التفسري".

)4(  اإلمام ابن كثري الدمشقي عن كتابه " تفسري القرآن العظيم".

)5(  اإلمام السيوطي عن كتابه "الدر املنثور يف التفسري باملأثور".

ويف �لديانات �لو�سعية جند ما يلي:

متنـع اهلندوسيّه تناول حلم اخلنزير، ويعترب هنود الطائفة العليا  .
املنخفضة  الطوئف  فقط  اخلنزير.  حلم  يأكلوا  أن  العار  من  أن 

واملنبوذون يأكلون حلم اخلنزير.

يتحاشى الزرادتشيني تناول حلم اخلنزير. .

البوذيون ال يلمسون اخلنزير أبدًا. .

يأكل  . املحرتم ال  "الرجل  مثل  الصينّي  احلّج  مناسك  كتاب  يف 
حلم اخلنزير أو الكلب" )1( )2(.

رأي أهل الطب في تحريم لحم الخنزير

ويعرض د. فاروق مساهل للمشكلة التي تواجه أبناء املسلمني يف 
ديار الغرب يف تلوث األواين باخلنزير النجس حني يقيمون مع أناس 
يف منزل مشرتك أو يف املطاعم واألماكن العامة، وهؤالء بطبيعة احلال 
يأكلون حلم اخلنزير ويقلون بشحمه)3(. وجيد الكاتب احلل يف هدي 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينام سأله أبو ثعلبة اخلشني: يا رسول اهلل إنا نجاور 
قومًا من أهل الكتاب وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير ويرشبون 

(1) www.islam-christianity.com جممع بواسطة عبد الواحد خان .
(2) http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=3579.

الدكتور/ فاروق مساهل عن كتابه »حتريم اخلنزير يف اإلسالم« لندن.  )3(
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يف آنيتهم اخلمر فقال ملسو هيلع هللا ىلص: " إن وجدتم غريها فكلوا وارشبوا، وإن 
مل جتدوا غريها فارحضوها باملاء وكلوا وارشبوا " رواه أبو داود. 

وحول أمهية حتريم حلم اخلنزير هناك شهادة للطبيب األملاين "هانس 
ريكفينغ" إذ يقول: البد أن أشري إىل الرتاث القديم عند بعض األمم  
حيث كان للتعاليم التي أرساها النبيان: حممد وموسى، أكرب األثر 
يف التزام املسلمني واليهود بقوانني اهلل الطبيعية. ففي إفريقيا حيث 
يعيش املسلمون وغريهم يف ظروف مناخية واحدة، نجد باملقارنة، 
أن الشعوب اإلسالمية تتمتع بصحة جيدة ألن حلم اخلنزير حمرم يف 
رشيعتها، بينام نجد أن الشعوب األخرى التي تعتمد النظام الغريب 
يف تغذيتها تصاب بأمراض ترتبط كل االرتباط بتناوهلا حلم اخلنزير. 

قبائل  تعيش  حيث  اهلياماليا  يف  جرت  دراسة  يف  فيقول:  ويتابع 
أفرادها اإلسالم ويمتنعون عن أكل حلم  اعتنق معظم  التي  اهلونزا 
اخلنزير، وجد أهنم يتمتعون بصحة جيدة ومتوسط أعامرهم مرتفع 
القبائل  أن  حني  يف  أرزاقهم  لتحصيل  متقدمة  سن  حتى  ويعملون 
التي جتاورهم من غري املسلمني تصاب بعدد من األمراض الشائعة 
بينهم لتناوهلم حلم اخلنزير، ومتوسط أعامرهم وفعاليتهم أقل بكثري 
من القبائل املسلمة.وهكذا فإين أرى أن الكتب الساموية التي جاء 

هبا حممد وموسى كان معها احلق، كل احلق)1(.

)1(  الدكتور/ هانس هايرتش ريكفيغ : الدين والعلم وحتريم حلم اخلنزير. ت. عدنان حلبي.

ويرى د/ عبد احلافظ حلمي حممد: أن حلم اخلنزير ينفرد من بني 
لعلة  أي  لذاته،  بأنه حرام  التحريم  آيات  املذكورة يف  اللحوم  مجيع 
مستقرة فيه، أو وصف الصق به، أما اللحوم األخرى فهي حمرمة 
لعلة عارضة عليها، فالشاة مثاًل إذا ذكيت فلحمها حالل طيب وال 
حترم إال إذا كانت ميتة أو ذبحت لغري اهلل. ونحن نؤكد أن املؤمن 
األمر  علة  تفهم  يف  جيتهد  اهلل  من  النهي  أو  األمر  يأتيه  حني  ملتزم 
والنهي، لكن حتريم حلم اخلنزير بالذات حتريم معلل "فإنه رجس" 
م ورجاسته  فاجتهادنا حمصور إذن يف حماولة لفهمنا خلبث ذلك املحرَّ

حتى نزداد شكرًا هلل عىل نعامئه)1(.

تفسري  خدمة  يف  البيولوجية  "العلوم  مقالة  عن  حممد  حلمي  احلافظ  عبد  الدكتور/   )1(
القرآن" جملة عامل الفكر ـ املجلد 12ع ـ 4 الكويت يناير 1982..
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األمر الثاني: إثبات أن لحم الخنزير محرم منذ أن خلق اهلل 
األرض ومن عليها

لبيان هذا األمر البد وأن نستند عىل أصول رشعية منذ أن خلق اهلل 
عز وجل آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة وهذه األصول هي:

األصل األول: أن اهلل عز وجل أمر الناس جميعًا أن يأكلوا من الطيبات.

الرزق   من  الطيبات  تناول  مجيعًا  للناس  اخلبري  العليم  أباح  فلقد 
فقال سبحانه وتعاىل: 

ۡرِض َحَلٰٗل َطّيِٗبا َوَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت 
َ
ا ِف ٱۡل َها ٱنلَّاُس ُكُواْ ِممَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ  ُمرُُكم بِٱلسُّ
ۡ
َما يَأ بٌِي ١٦٨ إِنَّ ۡيَطِٰنۚ إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ ٱلشَّ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن ١٦٩﴾ ]البقرة[  ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
َوأ

ُكُواْ  ۡلَوٰىۖ  َوٱلسَّ ٱلَۡمنَّ  َعلَۡيُكُم  نَزنۡلَا 
َ
َوأ ٱۡلَغَماَم  َعلَۡيُكُم  ﴿َوَظلَّۡلَنا 

نُفَسُهۡم 
َ
أ َكنُٓواْ  َوَلِٰكن  َظلَُمونَا  َوَما  َرزَۡقَنُٰكۡمۚ  َما  َطّيَِبِٰت  ِمن 

َيۡظلُِموَن ٥٧﴾ ]البقرة[ 
 ِ ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرزَۡقَنُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِلَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن ١٧٢﴾ ]البقرة[ 
ّيَِبُٰت َوَما َعلَّۡمُتم ّمَِن  ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ قُۡل أ

ُ
﴿يَۡس َٔلُونََك َماَذآ أ

ۡمَسۡكَن 
َ
آ أ ۖ فَُكُواْ ِممَّ ُ ا َعلََّمُكُم ٱللَّ ٱۡلََوارِِح ُمَكِّبَِي ُتَعّلُِموَنُهنَّ ِممَّ

َ َسِيُع ٱۡلَِساِب ٤  ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ِ َعلَۡيهِۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َعلَۡيُكۡم َوٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱللَّ

 

وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكۡم 
ُ
ِيَن أ ّيَِبُٰتۖ َوَطَعاُم ٱلَّ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
ٱۡلَۡوَم أ

 

َُّهۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن  َوَطَعاُمُكۡم ِحّلٞ ل
ُجورَُهنَّ حُمِۡصنَِي 

ُ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

ُ
ِيَن أ ٱلَّ

َفَقۡد  يَمِٰن  ۡخَداٖنۗ َوَمن يَۡكُفۡر  بِٱۡلِ
َ
أ َغۡيَ ُمَسٰفِِحَي َوَل ُمتَِّخِذٓي 

َحبَِط َعَملُُهۥ َوُهَو ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن ٥﴾ ]املائدة[ 
َوَل  لَُكۡم   ُ َحلَّ ٱللَّ

َ
أ َمآ  َطّيَِبِٰت  ُتَّرُِمواْ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ُ َحَلٰٗل  ا َرزَقَُكُم ٱللَّ َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ٨٧ َوُكُواْ ِممَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ َتۡعَتُدٓوا
نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن ٨٨﴾ ]املائدة[ 

َ
ِٓي أ َ ٱلَّ َطّيِٗباۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ  ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
ِ ٱلَِّتٓ أ َم زِيَنَة ٱللَّ ﴿قُۡل َمۡن َحرَّ

َكَذٰلَِك  ۡنَيا َخالَِصٗة يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِۗ  ِيَن َءاَمُنواْ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ قُۡل ِهَ لِلَّ
ُل ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن ٣٢﴾ ]األعراف[  ُنَفّصِ

ِي َيُِدونَُهۥ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم  َّ ٱلَّ ّمِ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱنلَِّبَّ ٱۡل ﴿ٱلَّ

ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَيۡنَهىُٰهۡم  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُرُهم 
ۡ
يَأ ِنيِل  َوٱۡلِ ٱتلَّۡوَرىٰةِ  ِف 

ئَِث َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم  ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
وهُ  َونََصُ ُروهُ  وََعزَّ بِهِۦ  َءاَمُنواْ  ِيَن  فَٱلَّ َعلَۡيِهۡمۚ  َكنَۡت  ٱلَِّت  ۡغَلَٰل 

َ
َوٱۡل

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن١٥٧﴾ ]األعراف[ 
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ َبُعواْ  ٱنلُّوَر ٱلَّ َوٱتَّ
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ّيَِبِٰت َفَما   ِصۡدٖق َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ
َ
أ ٰٓءِيَل ُمَبوَّ نَا بَِنٓ إِۡسَر

ۡ
﴿َولََقۡد بَوَّأ

ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  بَۡيَنُهۡم  َيۡقِض  َربََّك  إِنَّ  ٱۡلعِۡلُمۚ  َجآَءُهُم   ٰ َحتَّ ٱۡخَتلَُفواْ 
فِيَما َكنُواْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن ٩٣﴾ ]يونس[ 

ّمَِن  َوَرزَۡقَنُٰهم  َوٱۡلَۡحرِ   ِ ٱلَۡبّ ِف  وََحَۡلَنُٰهۡم  َءاَدَم  بَِنٓ  ۡمَنا  َكرَّ ﴿َولََقۡد 
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل ٧٠﴾ ]اإلرساء[  ٰ َكثِيٖ ّمِمَّ ۡلَنُٰهۡم َعَ ّيَِبِٰت َوفَضَّ ٱلطَّ

ّيَِبِٰت َوٱۡعَملُواْ َصٰلًِحاۖ إِّنِ بَِما َتۡعَملُوَن  َها ٱلرُُّسُل ُكُواْ ِمَن ٱلطَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

َعلِيٞم ٥١﴾ ]املؤمنون[ 
ٰٓءِيَل ٱۡلِكَتَٰبوَٱۡلُۡكَم َوٱنلُُّبوَّةَ َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن  ﴿َولََقۡد َءاتَۡيَنا بَِنٓ إِۡسَر

ۡلَنُٰهۡم َعَ ٱۡلَعٰلَِمَي ١٦﴾ ]اجلاثية[  ّيَِبِٰت َوفَضَّ ٱلطَّ
ِف  َطّيَِبٰتُِكۡم  ۡذَهۡبُتۡم 

َ
أ ٱنلَّارِ  َعَ  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ ُيۡعَرُض  ﴿َوَيۡوَم 

ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها فَٱۡلَۡوَم ُتَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم   َحَياتُِكُم ٱدلُّ
ۡرِض بَِغۡيِ ٱۡلَّقِ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡفُسُقوَن٢٠﴾]األحقاف[ 

َ
وَن ِف ٱۡل تَۡسَتۡكِبُ

من �سرد هذه �لآيات يتبني لنا �لآتي:

أن طعام الذين أوتوا الكتاب )وهم كل من أنزل اهلل عليهم كتابًا من  .
السامء وخاصة اليهود والنصارى ألهنم قريبوا عهد برسالة النبي 
حيرمه  فكيف  حالاًل  عندهم  اخلنزير  كان  فلو  لنا  ِحلٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص(  حممد 

علينا بل الواضح أن حتريم اخلنزير عندهم كام هو يف اإلسالم.

أن احلكم باحِلل أو التحريم للمأكوالت واملرشوبات بدون  .

ذلك  يفعل  ومن  علم  بغري  اهلل  عىل  تعدٍّ  فهو  رشعي   دليل 
يكون قد نصب نفسه مرشعًا وإهلا من دون اهلل ولذلك سامه 

اهلل عز وجل باملعتدي.

أن اهلل عز وجل أمر الرسل باألكل من الطيبات فقال سبحانه  .
ّيَِبِٰت َوٱۡعَملُواْ َصٰلًِحاۖ إِّنِ  َها ٱلرُُّسُل ُكُواْ ِمَن ٱلطَّ يُّ

َ
أ وتعاىل: ﴿َيٰٓ

بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيٞم ٥١﴾]املؤمنون[ ، والرسل مأمورون بتبليغ رشع 
وتعاىل  اهلل سبحانه  أن  ذلك عىل  فدل  الناس  إىل  اهلل عز وجل 
بنيَّ يف مجيع الرشائع الساموية األكل من الطيبات وحتريم األكل 
من اخلبائث واخلنزير من اخلبائث وبذلك يثبت لدينا أن حتريم 

اخلنزير كان منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها.

عن  واالمتناع  الطعام  من  الطيبات  أكل  أن  وتعاىل  سبحانه  وبنيَّ 
يكون  وال  وجل  عز  اهلل  شكر  يستوجب  الطعام  من  اخلبيث  أكل 
الطعام وأمهها  الطيب من  أكل  املرتتبة عىل  النتائج  ذلك إال بسبب 
نعمة الصحة والعافية، وملا يف اخلبيث من الطعام  من أرضار حمققة 

بالعافية والصحة.
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األصل الثاني: أن اهلل عز وجل نهى الناس جميعًا أن يأكلوا من الخبائث.

لقد حرم اهلل عىل الناس مجيعًا )من لدن آدم عليه السالم  إىل آخر 
وحلم  والدم  كامليتة  اخلبائث  الساعة(  تقوم  أن  وإىل  الدنيا  يف  فرد 
ِي  ٱلَّ  َّ ّمِ

ُ
ٱۡل ٱنلَِّبَّ  ٱلرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ﴿ٱلَّ تعاىل:  فقال  اخلنزير، 

ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف 
ۡ
ِنيِل يَأ َيُِدونَُهۥ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف ٱتلَّۡوَرىٰةِ َوٱۡلِ

ئَِث  ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ َوَيۡنَهىُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
َءاَمُنواْ  ِيَن  فَٱلَّ َعلَۡيِهۡمۚ  َكنَۡت  ٱلَِّت  ۡغَلَٰل 

َ
َوٱۡل إِۡصَُهۡم  َعۡنُهۡم  َوَيَضُع 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ َبُعواْ  ٱنلُّوَر ٱلَّ َوٱتَّ وهُ  َونََصُ ُروهُ  بِهِۦ وََعزَّ

ٱلُۡمۡفلُِحوَن١٥٧﴾ ]األعراف[ ، فلو كان أهل التوراة واإلنجيل يف رشعهم 
ما يبيح هلم أكل اخلبائث لعارضوا النبي يف ذلك، وحيث أنه انتفت 
املعارضة ومل يقم هلا دليل فثبت النهي بتحريم اخلبائث يف رشيعتهم  

ويكون اخلنزير عندهم حمرمًا كام هو يف اإلسالم حمرم.

باب  من  هو  الطيبات  أكل  أن  بين  وجل  عز  اهلل  أن  الثالث:  األصل 
توجيه العبادة هلل عز وجل وحده ال شريك له.

هذا األمر ثابت من قوله عز وجل: ﴿إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن ١٧٢﴾  وكام 
َما َرزَۡقَنُٰكۡم  َطّيَِبِٰت  ِمن  ُكُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ يف قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن ١٧٢﴾ ]البقرة[.  َوٱۡشُكُرواْ لِلَّ
بالعبادة إىل اهلل عز وجل، ومن  الطيبات كان متوجهًا   فمن أكل 

متبعًا  كان  وإنام  وحده  هلل  بالعبادة  متوجهًا  يكن  مل  اخلبائث  أكل 
يبعد  اخلبائث  رشب  أو  أكل  أن  املعلوم  ومن  وخطواته.  للشيطان 
اإلنسان عن اهلل عز وجل إما لغياب عقله وإما لفساد قلبه وانحالل 

أخالقه وسوء سلوكه. وقد ثبت أن الغذاء يؤثر يف صاحبه.

األصل  الرابع: أن اهلل عز وجل بين أن الشيطان يأمر الناس بالقول 
على اهلل بغير علم.

َها ٱنلَّاُس  يُّ
َ
أ وهذا األمر أيضًا ثابت من قوله سبحانه وتعاىل: ﴿َيٰٓ

ۡيَطِٰنۚ إِنَُّهۥ  ۡرِض َحَلٰٗل َطّيِٗبا َوَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ
َ
ا ِف ٱۡل ُكُواْ ِممَّ

ن َتُقولُواْ 
َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ ُمرُُكم بِٱلسُّ

ۡ
َما يَأ بٌِي ١٦٨ إِنَّ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن ١٦٩﴾ ]البقرة[.  َعَ ٱللَّ
إن اإلسالم كان  يقولون:  الذين  إن  نقول:  أن   ومن هنا نستطيع 
رب  ألن  علم  بغري  اهلل  عىل  قول  هو  اخلنزير  حلم  بتحريم  سباقًا 
البرش مجيعًا والذي أنزل الرشائع الساموية كلها واحد وهو اهلل رب 
جاء  ثم  اإلسالم  قبل  اخلنزير  أحل  اهلل  أن  ظان  ظن  فلو  العاملني، 
اإلسالم ليحرمه كان هذا بطبيعة احلال متهاًم هلل بأمرين ال ثالث هلام.

�لأول منهما: أن اهلل كان غافاًل أو جاهاًل بأرضار حلم اخلنزير ثم 

اآلخرين،  عىل  وحرمها  للسابقني  أحلها  ولذلك  ذلك  بعد  علمها 
وهذا كالم ال يعقله من كان عنده ذرة من عقل ألن اهلل هو العليم 

اخلبري يعلم ما كان وما سيكون بعلمه األزيل حتى تقوم الساعة.
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�لثاين:  من قال أن اإلسالم كان سباق بتحريم حلم اخلنزير غرية 

عىل اإلسالم ونرصة له كان متهاًم هلل عز وجل بالظلم. فكيف يستقيم 
لعاقل أن يظن أن حلم اخلنزير وما به من أرضار حمققة كان حالاًل 
بإحلاق  وجل  عز  هلل  متهاًم  فيكون  اآلخرين،  عىل  حرامًا  للسابقني 
، وهذا ال يكون  الرضر بالسابقني ومنعه عن اآلخرين وهذا ظلم بنيِّ
أبدًا يف حق اهلل عز وجل ألنه تقدست أسامؤه وتنزهت صفاته عن 
الظلم، وتنزه اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون ظاملًا ألمة فُيِحل هلا حلم 
أخرى  رشيعة  تأيت  ثم  الناس  بصحة  ضار  أنه  يعلم  وهو  اخلنزير 

فتنادي بتحريم حلم اخلنزير.

ويتحقق  حقيقتها  على  وجل  عز  اهلل  أن صفات  الخامس:  األصل 
فعل اهلل  بين الناس منها.

من صفات اهلل عز وجل العدل وأنه حيكم بني عباده بالقسط، وال 
إال  عليها  ومن  األرض  اهلل  خلق  أن  منذ  الناس  بني  العدل  يتحقق 
إذا كان حتريم اخلبائث قائاًم  منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها، 
وهذا  اإلسالم  لرشيعة  السابقني  الرسل  مجيع  عىل  ذلك  اهلل  وأنزل 
َوٱۡعَملُواْ  ّيَِبِٰت  ٱلطَّ ِمَن  ُكُواْ  ٱلرُُّسُل  َها  يُّ

َ
أ ظاهر من قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

َصٰلًِحاۖ إِّنِ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيٞم ٥١﴾]املؤمنون[، والرسل مأمورة بتبليغ 
رشع اهلل للناس، فاألمر هلم باألكل من الطيبات هو أمر لألمم التي 
أرسلوا إليها، وال يظن ظان أن الرسل قرصوا يف تبليغ الرساالت 

رسلهم  وعىل  األمم  عىل  أقام  اهلل  ألن  الدينية  والرشائع  الساموية 
احلجج القوية التي يستشهدون هبا يوم القيامة وكفى باهلل شهيدًا، 
وحممد ملسو هيلع هللا ىلص جييء شهيدًا عىل األمم السابقة يوم القيامة كام ورد يف 
ِۢ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك  ة مَّ

ُ
ِ أ

سورة النساء: ﴿فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكّ
ِيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ ٱلرَُّسوَل  ُؤَلٓءِ َشِهيٗدا ٤١ يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱلَّ ٰ َهٰٓ َعَ

َ َحِديٗثا ٤٢﴾ ]النساء[.  ۡرُض َوَل يَۡكُتُموَن ٱللَّ
َ
ٰى بِِهُم ٱۡل لَۡو تَُسوَّ

احلالل  عن  وسأهلم  الكتاب  بأهل  حلق  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ثبت  وقد 
واحلرام فأجابوه وهذا باب طويل ال يسعه هذا املقام. ومن املعلوم 
أن اخلنزير من اخلبائث ألرضاره عىل صحة اإلنسان ومن يدعي أن 
اإلسالم كان سباقًا يف حتريم حلم اخلنزير كان متهاًم هلل عز وجل بظلم  
أن  يعقل  ظاملًا، وهل  يكون  أن  السابقة وحاشا هلل عز وجل  األمم 
حيكم اهلل بني عباده بالقسط وقد ظلمهم يف دنياهم بِحلِّ حلم اخلنزير 

وهو رضر حمقق حاشا هلل وكال.

الشرائع  بتبدل  تنسخ  لن  القطعية  المحرمات  أن  السادس:  األصل 
السماوية.

والربا  والزنا  كالقتل  القطعية  املحرمات  ألن  عظيم  أصل  هذا 
منذ  البرش  مجيع  عىل  حرام  هي  النجاسات  رشب  أو  وأكل  والرسقة 
القطعية من    املحرمات  أن خلق اهلل األرض ومن عليها. وإن حتريم 
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آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة جاءت هبا مجيع الرشائع الساموية 
املنزلة عىل األمم السابقة بام ال يدع جمااًل للشك،  حيث ال يستقيم أبدًا 
أن يظن ظان أن اهلل أباح أكل حلم اخلنزير، أو رشب اخلمر، أو قتل 
النفس بغري حق، أو الرسقة، أو الزنا، أو الربا، أو غريها من الكبائر، 
ثم حيرم ذلك كله أو بعضه عىل أمة من األمم أو جمموعة من األمم 

دون غريهم.

إن اإلنسان هو اإلنسان الذي خلقه اهلل عز وجل وهو من ذرية آدم 
عليه السالم، ولقد بني اهلل عز وجل أن اهلل كرم بنى آدم  فقال سبحانه 
َوَرزَۡقَنُٰهم  َوٱۡلَۡحرِ   ِ ٱلَۡبّ ِف  وََحَۡلَنُٰهۡم  َءاَدَم  بَِنٓ  ۡمَنا  َكرَّ وتعاىل: ﴿َولََقۡد 
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل ٧٠﴾ ]اإلرساء[   ّمِمَّ ٰ َكثِيٖ  ۡلَنُٰهۡم َعَ ّيَِبِٰت َوفَضَّ ّمَِن ٱلطَّ
فهذه اآلية دليل قوي عىل تكريم اهلل عز وجل لبني آدم، وهذا التكريم 
وال  الساعة،  تقوم  أن  إىل  السالم  عليه  آدم  ذرية  عىل  احلفاظ  يستدعي 
يكون ذلك إال من خالل أكل الطيبات ولذلك قال اهلل سبحانه وتعاىل: 
ّيَِبِٰت﴾، وفضلهم عىل كثري ممن خلق تفضيال )وهذا  ﴿َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ

لكل من كان وسيكون من ذرية آدم عليه السالم إىل أن تقوم الساعة(.

الساموية  الرشائع  من  رشيعة  أن  اآلن  حتى  يثبت  مل  اآلخر  األمر 
تتعلق  التي  الرشعية  األحكام  من  حكاًم  نسخت  قد  اهلل  أنزهلا  التي 

باملحرمات القطعية.

: الرد على شبهات في خصوصية 
ً
ثالثا

اإلسالم بتحريم لحم  الخنزير

أثارت بعض الشبهات جداًل بني الناس بخصوص حتريم اإلسالم 
للحم اخلنزير وهذه الشبهات هي:

الشبهة األولى:

العربية  اجلزيرة  يف  جاء  اخلنزير  حتريم  إن  الناس:  بعض  يقول 
ألسباب بيئية غري مناسبة لرتبية اخلنازير )حيث الصحراء القاحلة 
بيئات  يف  يعيش  اخلنزير  فإن  اليوم  أما  الشديد(  واجلفاف  احلارة 

وحتت رشوط صحية.

تفنيد هذه الشبهة:

عن  متتنع  اإلسالمية  الدول  أو  العربية  اجلزيرة  بأن  أحد  يقل  مل 
العديد من  أن  يبني  األليم  الواقع  بل  أكل شحمها،  أو  اخلنازير  تربية 
الدول اإلسالمية تريب اخلنازير ومنها: مرص والسودان وليبيا وسوريا 
وهذه  اإلسالمية،  الدول  من  وغريها  وإندونيسيا  واألردن  واملغرب 
حرارة  أشد  والسودان  احلرارة،  شديدة  الصيف  يف  نجدها  الدول 
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وجفافًا وما امتنعت عن تربية اخلنازير بل أستطيع أن أقول أن اخلنزير 
يوجد  وال  األخرى  احليوانات  فيها  ُتَربَّى  حرارة  درجة  أي  يف  يعيش 
منطقة يف العامل خالية من تربية اخلنازير )إال اململكة العربية السعودية( 

لرخص حلمه واستخدام شحمه يف كثري من الصناعات الغذائية.

قال األستاذ عبد العزيز اخلضريي من السعودية: وإن كان اخلنزير 
ال يربى يف اجلزيرة العربية ألسباب رشعية إال أن منتجات اخلنزير 
الدول  التي تستوردها  الغذائية  الكثري من الصناعات  قد تدخل يف 
أن  اإلسالمية  الدول  عىل  جيب  ولذلك  تدري  أن  دون  اإلسالمية 
تتقدم يف وسائل الفحص والكشف الدقيق عن وجود منتجات من 
شحم وحلم اخلنزير ومتتنع عن استرياد هذه املنتجات احرتامًا لدينها 

وحفاظًا عىل صحة شعوهبا. 

أما عن منتجاته فهي عديدة؛ فاللحم يصنع منه السجق والكورنيد 
والالنشون وغريها، والدهن يدخل يف صناعة حلوى الشيكوالتة 
كاملستحلبات  الدهن  ومشتقات  والكيك  كالبسكويت  والدقيق 
هيدروكيس  )البيوتيليتد  مثل  األكسدة  ومضادات  الليسثني  مثل 
واجلبن  والدهون  كالزيوت  عديدة  صناعات  يف  تدخل  انسيتول( 
املطبوخ، واجليالتني املستخرج منه يدخل يف صناعة املربى واجلييل 
يف  يدخل  والدم  الدواء،  وكبسوالت  والشكوالته  السكر  وحلوى 

بعض الصناعات الغذائية وصناعة األسمدة، ويستخرج من غدده 
)املسمى  الرنني  وإنزيم  السكر،  مرىض  لعالج  األنسولني  هرمون 
جتاريًا باملنفحة( الذي يستخدم يف صناعة اجلبن. أيضًا قد خيلط دهن 
اخلنزير مع دهون أخرى نباتية أو حيوانية برتكيزات قليلة، وبعض 
احلليب  صناعة  يف  كام  احلليب  لدهن  كبديل  تضيفه  قد  الرشكات 
بدهن  الغش  حمرتفو  يتفنن  وقد  وغريها،  كريم  واآليس  البودرة 
اخلنزير فيخضعون دهنه لعمليات كيميائية وفيزيائية تغري من تركيبه 
بني  للتمييز  كأساس  تعتد  التي  والفيزيائية  الكيميائية  ثوابته  فتتغري 

أنواع الزيوت والدهون املختلفة.

وهيئة  التجارة  كوزارة  املختصة  اجلهات  تقوم  أن  نأمل  وهنا 
الواردة  بالتكثيف من مراقبة األغذية  الزراعة،  املواصفات ووزارة 
إىل اململكة وخاصة من الدول املعروفة بصناعاهتا الغذائية، والتحقق 
من خلوها من أي مشتق من مشتقات حلم اخلنزير، ونأمل من هذه 
حلم  عن  للكشف  املتطورة  التقنية  باستخدام  االستعانة  اجلهات 
ودهن ومشتقات اخلنزير عىل العبوات الغذائية املستوردة للمملكة 

قبل اإلذن بدخوهلا إىل أسواقنا)1(.

(1) http://university.arabsbook.com/forum46/thread53841.htm
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الشبهة الثانية:

عىل  بتغذيته  مرتبطة  اخلنزير  حلم  حرمة  أن  البعض  ويعتقد 
القاذورات، وإذا تصورنا أن تغذية اخلنزير عىل القاذورات هي علة 
التحريم نكون بذلك ما فهمنا نص ربنا يف التحريم. لقد بني اهلل عز 

وجل أن العلة يف أنه رجس فقال ربنا عز وجل: 

ن 
َ
أ  ٓ إِلَّ ۥٓ  َيۡطَعُمُه َطاِعٖم   ٰ َعَ إَِلَّ حمرماً  وِحَ 

ُ
أ َمآ  ِف  ِجُد 

َ
أ  ٓ لَّ ﴿قُل 

ۡو فِۡسًقا 
َ
ۡو َلَۡم ِخزنِيرٖ فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس أ

َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
يَُكوَن َمۡيَتًة أ

ِ بِهۦِۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فَإِنَّ َربََّك َغُفورٞ  هِلَّ لَِغۡيِ ٱللَّ
ُ
أ

رَِّحيٞم ١٤٥﴾]األنعام[ .

تفنيد هذه الشبهة:

نقول وباهلل التوفيق أن املجتمع الغريب؛ أوروبا وأمريكا وغريهم 
يربون اخلنازير يف حظائر مغلقة نظيفة  )شكل 5( ويقدمون هلا أعالف 
مصنعة من املنتجات الغذائية النباتية واحليوانية، فهل معنى ذلك أن 
القاممة والقاذورات؟  بامتناع اخلنازير عن أكل  التحريم  تنتفي علة 
ال واهلل ال تنتفي العلة،  ألن العلة كام بيَّنها ربنا عز وجل يف حتريم  
حلم اخلنزير أنه رجس، واللغة العربية بيَّنت معنى كلمة رجس وهو 
القذر والنتن والنجس، وال يمنع إن تغذت اخلنازير عىل القاذورات 
أو األعالف أن تكون حمرمة يف كال احلالتني ألن العلة كام بينها ربنا 

األعالف  أكل  وإن  حتى  اخلنزير  حلم  ورضر  تركيب  يف  وجل  عز 
وهبذا  ببوله  اختلط  الذي  روثه  يأكل  اخلبيث  بطبعه  فهو  اجليدة، 
بوله  مع  املخرج  البوليك  محض  من  هائلة  كميات  حلمه  يف  يرتاكم 
وروثه ولئن مل جيد ما يأكله يأكل صغاره. وحيث إن احلكم الرشعي 
قائم إىل أن تقوم الساعة فام علينا إال التصديق بكتاب ربنا وسنة نبينا 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص واالنصياع  للحكم الرشعي، وإال كنا مكذبني لكتاب ربنا 
عز وجل، وال يتأتى ملسلم أن يفعل ذلك، ونعوذ باهلل من اخلذالن. 
وسوف أبنّيُ نجاسة حلم اخلنزير عند الكالم عىل أن العلة يف حتريم 
حلم اخلنزير ذاتية وليست مكتسبة وبيان الرتكيب الكيميائى للحم 

اخلنزير، ويف بحثنا هذا غنية وكفاية  بإذن اهلل تعاىل .

�سكل )5( يبني حظائر �خلنازير يف �ملجتمع �لغربي وتغذيتها على �لأعلف .
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الشبهة الثالثة:

املكتسبة  باألمراض  مرتبطة  اخلنزير  حلم  حرمة  أن  آخرون  ويعتقد 
 )( )( )( )( من البيئة، ويسهب البعض من أهل العلم واالختصاص))(
يكتسبها  التي  األمراض  تلك  هي  اخلنزير  حلم  حتريم  يف  العلة  أن  يف 
من البيئة التي حوله وأكله القاذورات حيث يبلغ عدد األمراض التي 
تصيب اخلنزير )0))( مرضًا ، منها )7)( مرضًا طفيليًا تنتقل منه إىل 
اإلنسان، بعضها خطري، بل وقاتل، وخيتص اخلنزير بمفرده بنقل)7)( 
مرضًا وبائيًا إىل اإلنسان، وتشاركه بعض احليوانات األخرى يف نقل 
بقية األمراض لكنه يبقى املخزن واملصدر الرئييس هلذه األمراض، كام 

يسهب هوالء يف بيان هذه األمراض ومسبباهتا وأرضارها.

تفنيد هذه الشبهة:

هذه شبهة البد من تفنيدها من خالل النقاط التالية:

)1(  نظرات طبية يف حمرمات إسالمية للدكتور/ أمحد حسن ضمريي،  )ج1( دمشق 1995.

املؤمتر  حممود،  مصطفي  فهمي  للدكتور/  اخلنزير  حلم  حتريم  يف  الترشيعي  اإلعجاز   )2(
العاملي السابع لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة – املجلد الثالث – الكويت.

)3(  د/ عاطف اهلندي، طبيب بيطري تابع لوزارة الزراعة األردنية
.www.muslma1.net/vb/showthread.php?t=32834 

)4(  الدكتور/ هانس هايرتش ريكفيغ:  الدين والعلم وحتريم حلم اخلنزير.ت.عدنان حلبي.

تفسري  خدمة  يف  البيولوجية  »العلوم  مقالة  عن  حممد،  حلمي  احلافظ  عبد  الدكتور/   )5(
القرآن«، جملة عامل الفكر ـ املجلد 12ع ـ 4 الكويت يناير 1982 .

قد يقول قائل: كام تصاب اخلنازير بالعديد من األمراض البكتريية 
والفريوسية والطفيلية فكذلك تصاب األبقار واألغنام واملاعز واإلبل 
بالعديد من مثل هذه األمراض ومع ذلك مل حيرمها اهلل إال لعلة طارئة 
ي، والعلة هنا  كاملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ُذكِّ
هي احتباس الدم يف حلومها وكوهنا يف حكم امليتة واهلل سبحانه وتعاىل 
لألمراض  ليست  هنا  فالعلة  إذن  اخلنزير،  وحلم  وامليتة  الدم  حرم 
املكتسبة ولكن لكوهنا ميتة، والناس ال تأكل امليتة من احليوانات سواء 
كانت خنازير أو غري ذلك، إذن فلامذا ختصيص حلم اخلنزير بالتحريم 

وهو يتساوى مع احليوانات األخرى يف العديد من األمراض.

ونرد بأن العليم اخلبري سبحانه وتعاىل علم بعلمه األزيل أن حلوم 
اخلنازير نجسة سواء مرضت أو مل مترض،  بينام اللحوم  املباح أكلها 
حلم  لنجاسة  التحريم  علة  فكانت  مريضة  كانت  ولو  حتى  طاهرة 
اخلنزير وليست لألمراض املكتسبة ألنه ال يوجد خملوق عىل وجه 

األرض ال يمرض. 

وقد يقول قائل: يف ظل تطورات العلم وتقدمه يف جماالت صناعة 
البيئة  من  املكتسبة  األمراض  هذه  تعالج  فقد  واللقاحات  األدوية 
الطفيليات  ومضادات  احليوية  باملضادات  اخلنزير  فيها  يعيش  التي 
يف  كام  التحصينات  باستخدام  األمراض  هذه  عىل  السيطرة  يتم  أو 
األمراض الفريوسية وغريها وبالتايل تنتفي علة التحريم بانتفاء هذه 

األمراض بعد عالجها أو السيطرة عليها.
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والرد عىل ذلك أيضًا أن العلة قائمة حتى ولو خال جسم اخلنزير من 
أي مرض ألهنا علة ذاتية كام بيَّنها ربنا عز وجل وهي نجاسة حلم اخلنزير.

وقد يقول قائل: فام بالكم والغرب اآلن حيارص هذه األمراض من 
خالل  منع اخلنازير من أكل القاممة وتغذيتها عىل طعام جيد نظيف 
املضادات  استخدام  وكثرة  فيها(،  األمراض  أنواع  تقل  )بالتايل 
أعىل  استخدام  مع  جيدة  حظائر  يف  وتربيتها  واللقاحات،  احليوية 
وهبذا  اخلنازير  هذه  بصحة  للنهوض  احليوي  األمان  يف  األساليب 
ويستطيع  حالاًل،  الطريقة  هبذه  املرباة  اخلنازير  فتكون  العلة  تنتفي 
العامل أن يستخدم هذه الطرق احلديثة يف تربية اخلنازير حتى تنتفي 

هذه العلة وتكون اخلنازير حالاًل.

بيَّنها اهلل عز وجل يف كتابه  التي  العلة  وأقول ملن يقول ذلك: إن 
أو  الرشاب  أو  الطعام  بتغري  تنتفي  وال  الساعة  تقوم  أن  إىل  قائمة 
ها من هذه األمراض ألن  املعيشة هلذه احليوانات وال بخلوِّ طريقة 
تقوم  أن  إىل  قائم  الرشعي  واحلكم  مكتسبة،  وليست  ذاتية  العلة 
رجس،  اخلنزير  حلم  أن  وهي  وجل  عز  ربنا  بيَّنها  والعلة  الساعة 

والرجس يف اللغة بمعنى القذر والنجس والنتن.

إذن فام هو الدليل عىل نجاسة حلم اخلنزير؟ هذا سيتم تفصيله يف 
النقطة التالية من خالل بيان الرتكيب الكيميائى للحم اخلنزير.

: بيان أن العلة في تحريم لحم 
ً
رابعا

الخنزير ذاتية وليست مكتسبة

الكيميائية  املركبات  من  عديدة  أنواع  عىل  اخلنزير  حلم  حيتوي 
تتناسب وال تنسجم مع مركبات جسم اإلنسان،  التي ال  الضارة، 
كلام  وطأهتا  تزداد  متنوعة،  وعلاًل  أمراضًا  له  تسبب  فهي  وبالتايل 
تزايد استهالك الشخص للحوم ومنتجات اخلنزير. ولكي نبني أن 
العلة يف حتريم حلم اخلنزير ذاتية وليست مكتسبة البد وأن نقف عىل 

الرتكيب الكيميائي للحم اخلنزير.

التركيب الكيميائي للحم الخنزير :

اخلنزير حيتوي عىل كميات  أن جسم  العلمية  األبحاث  ذكرت 
كبرية من حامض البوليك  )98%(، وال يفرز منه إال القليل بنسبة 
)2%(، يف حني يفرز اإلنسان من حامض البوليك هذا تسعني يف 
البوليك؛  حامض  من  العالية  النسبة  هلذه  ونظرًا  منه)1( )2(.  املائة 

)1( اإلعجاز الترشيعي يف حتريم حلم اخلنزير للدكتور/ فهمي مصطفي حممود.
(2) http://www.anadubawi.com/dubai-discussions/anadubawi-community/culture-politics-
religion/why-pig-pork-meat-haraam-islam.          http://www.geocities.com/tibnabawi/new-
page 12.htm.
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فإن آكيل حلم اخلنزير يشكون عادة من آالم روماتيزمية، والتهابات 
املفاصل، ومشاكل يف الكىل.ولكي نعرف كيف يفرز اخلنزير كمية 
بسيطة من محض البوليك فالبد وأن نعرف ما هو محض البوليك؟  
هي  وما  اجلسم؟  من  خيرج  وكيف  البوليك  محض  يفرز  وكيف 

أرضاره؟ )1( من خالل بيان األمور التالية:

النيتروجينية  أ- عملية الهدم في الجسم والتخلص من القواعد 
)البيورين( الناتجة عن تكسير الحامض النووي في الجسم )2).

يتكون محض البوليك كناتج هنائي يف بول اإلنسان، وكمشتق  .
البيورين  النوع  من  النيرتوجينية  القواعد  تكسري  مشتقات  من 
)األدنني واجلوانني(  عند احليوانات. وهذه القواعد النيرتوجينية 

تنتج عن تكسري اخلاليا يف اجلسم وهي أيضًا تستخدم يف: 

تكوين احلامض  النووي )Dna، Rna(، أو يف تكوين مركبات ( 1
تراي  اجلوانني  أو   )ATP( فوسفات  تراي  األدنني  مثل  الطاقة 

 .)GTP( فوسفات

أو يتم تكسريها )يف حالة تكسري اخلاليا وهدمها( والتخلص ( 2

(1)«Uric Acid» Biological Magnetic Resonance Data Bank. Indicator Information 
Retrieved on 18 February 2008.

(2)Purine and Pyrimidine Metabolismhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5477017

 xanthine( أوكسيداز  زانثني  يسمى  إنزيم  باستخدام  منها 
oxidase( ليحوهلا إىل محض البوليك )uric acid( أى أن محض 

البوليك هو ناتج من تكسري القواعد النيرتوجينية )البيورين(. 

.Purines  ب - كيف يتم  تكسير البيورين

جوانني  . أدنني،  النوع   من  نيرتوجينية  قواعد  وهي  �لبيورين: 

.(purines : Adenine & guanine)

.  Adenine degredated) هيبوزانثني  إىل  تكسريها  يتم  �لأدنني: 

.(into hypoxanthin

إىل  . أوكسيداز  زانثني  إنزيم  باستخدام  أكسدته  يتم  هيبوز�نثني 

 hypoxanthin oxidized by xanthenes oxidase into) زانثني 
.(xanthenes

.  )deaminated( منها  األمني  جمموعة  فصل  يتم  و�جلــو�نــني: 

لتعطي زانثني.

الزانثني  . وجود  يف  البوليك  محض  إىل  أيضًا  يتحول  �لز�نثني 

أوكسيداز.

ليتم  . الكبد  إىل  ويذهب  جلوتامني  إىل  يتحول  األنسجة  ز�نثني 

تكسريه إىل يوريا ومحض البوليك.
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وخالصة القول أن تكسري القواعد النيرتوجينية من النوع البيورين 
يعطي محض البوليك.

ج - حمض البوليك:

يف اإلنسان يتم التخلص من 70 – 98 % من اليوريا ومحض البوليك ( 1
عن طريق الكليتني وخترج بعض كميات )اليوريا( مع العرق.

توقف ( 2 اإلنسان  يف  الدم  يف  البوليك  محض  من  املتبقية  الكمية 
عمل األيونات الشاردة حيث هلا خاصية االختزالية )1(وتوقف 
عمل ذرات األكسجني الشاردة ولذلك فهو مهم إلطالة العمر.

مرة ( 3  12 البوليك  محض  من  التخلص  يستطيع  السباع  كبد 
يتخلص منه كبد اإلنسان ولذلك فهي جمبولة عىل  ما  ضعف 
اللحوم  من  كبرية  كميات  أكل  إذا  اإلنسان  أما  اللحوم،  أكل 

يرتاكم محض البوليك يف األنسجة واملفاصل والكليتني.

التخلص ( 4 يتم  الصحراوية  واحليوانات  والطيور  الزواحف  يف 
من اجلزء األكرب من محض البوليك عن طريق الرباز )2( وذلك 
مهم لعدم فقد كميات كبرية من املاء يف مثل هذه البيئة ألن من 

(1) Proctor، P. (1970). «Similar Functions of Uric Acid and Ascorbate in Man». Nature 228: 
868. doi:10.1038/228868a0.

(2) Lehninger، A. L.، Nelson، D. L.، and Cox، M. M. (1993) Principles of() Biochemistry، 2nd  
Ed.، pp. 688-734، Worth Publishers، New York.

خاصية محض البوليك  جذب املاء فلو نزل مع البول لفقدت 
وهلكت  جسدها  من  املاء  من  كبريًا  جزءًا  احليوانات  هذه 

ولكنها رمحة العليم اخلبري.

ليتم ( 5 الكبد  إىل  البوليك  محض  يذهب  الثديات  غالبية  يف 
ذائبة  مواد  إىل   )uricase( اليوريكاز  إنزيم  باستخدام  تكسريه 
التخلص منها  يتم  املاء تسمى أالنتوين )allantoin( والتي  يف 
من خالل الكليتني.نجد تركيز أالنتوين يف أبوال األبقار عايل 
ألباهنا هو   أالنتوين يف  تركيز  ألباهنا حيث  تركيزه يف  جدًاً عن 
)1.6%( بينام يف أبواهلا هو  )78.7%(. ويف بعض احليوانات 
الفقارية مثل اإلنسان وبعض احليوانات الراقية غري اإلنسان، 
التعبري  لعدم  موجود  غري  اإلنزيم  هذا  والزواحف  والطيور 
النهائية  املحصلة  هو  البوليك  محض  يكون  وبالتايل  له  اجليني 
عن  إخراجه  ويتم  النيرتوجينية )1( )2( )3(  القواعد  هذه  لتكسري 

طريق الكليتني أو األمعاء )4( )5(.

(1) Mahler، H. R.، Baum، H. M.، and Hubscher، G. (1956) Science 124، 705-708.

(2) De Duve، C.، and Baudhuin، P. (1966) Physiol. Rev. 46، 323-357.

(3) Hruban، Z.، and Recheigl، M. (1969) Microbodies and Related Particles، Academic()    
Press، New York.

(4) Briggs، J.، Levitt، M. F.، and Abramson، R. G. (1977) Am. J. Physiol. 233، F373-F381.

(5) Abramson، R. G.، and Lipkowitz، M. S. (1990) Evolution of the Uric Acid Transport  
Mechanisms in Vertebrate Kidney: Basic Principles in Transport، Vol. 3، pp. 115-153، 
Karger، Basel، Switzerland.
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الثديات ( 6 وبالزما  أنسجة  يف  موجود  اليوريكاز  إنزيم 
يف  موجودًا  وليس  )األنعام(  املجرتة  احليوانات  وخصوصًا  

بالزما اإلنسان أو اخلنازير.

ويف جتربة أخرى قام هبا باحثان)1( لتحديد وجود إنزيم اليوريكاز يف 
أنسجة احليوانات املختلفة تم أخذ 1جم من كل نسيج وحتضري خالصة 
منه وإضافة كمية من محض البوليك تعادل 025.0– 050.0% لبيان 

وجود إنزيم اليوريكاز وقدرته عىل تكسري محض البوليك.

وقد تم عرض النتائج هنا )جدول 1( مع بعض التطوير واالختصار 
واملعروض  احليوانات(  من  كبري  عدد  عىل  بحثهام  أجريا  )الباحثان 
بإنزيم  تكسريها  تم  التي  البوليك  محض  كمية  بيان  هو  هنا  باجلدول 

اليوريكاز باألنسجة.

(1) Uricase and its Action.vi. Distribution in Various Animals. By RICHARD TRUSZKOWSKI 
and CELINA GOLDMANOWNA. From the Biochemical Laboratory, Faculty of Medicine, 
The University, Warsaw.

جدول )1(: يبين وجود إنزيم اليوريكاز في األنسجة المختلفة لبعض أنواع 
الحيوانات وقدرته على تكسير جزء من حمض البوليك المضاف إليه:

�حليو�ن
نوع �لأن�سجة و�لأع�ساء

�أن�سجة �أخرى�لكليتني�لكبد

2.00.0اخليول

العضالت 

القلب

الرئتني املخ

األمعاء 

املعدة 

الطحال 

املبيضني 

اخلصيتني

ال يوجد 

هبا إنزيم 

اليوريكاز

2.68.8الثريان

3.51.3اخلنازير

2.80.0اخلراف

12.210.8الكالب

4.50.0القطط

3.90.0األرانب

2.40.0خنزير غينيا

3.40.0الفئران )البينو(

2.30.0اجلرذان )البينو(

تم  التي  البوليك  محض  كمية  حسب  وعىل  التجربة  هذه  من 
تكسريها يتضح أن :
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إنزيم اليوريكاز موجود يف الكبد والكليتني لكل من الثريان، ( 1
اخلنازير، الكالب، الفئران.

الكالب، ( 2 اخلنازير،  الثريان،  اخليول،  كبد كل من:  موجود يف 
القطط، األرانب، خنزير غينيا، الفئران، اجلرذان.

القطط، ( 3 اخلراف،  اخليول،  من:  لكل  الكليتني  غري موجود يف 
األرانب، خنزير غينيا، الفئران، اجلرذان.

القلب، ( 4 )العضالت،  األخرى  األنسجة  يف  موجود  غري   
الرئتني، املخ، األمعاء، املعدة، الطحال، املبيضني، اخلصيتني( 

جلميع هذه احليوانات.

موجود بكمية عالية يف كبد  كل من: الكالب )12.2( يليها ( 5
والفئران   اخلنازير  يليها  األرانب )3.9(  يليها  القطط )4.5( 
يليها   )2.8-2.6( والثريان  اخلراف  يليها   )3.5-3.4(
 )2.0( اخليول  يليها   )2.4-2.3( واجلرذان  غينيا  خنزير 
حيث كمية محض البوليك املكرسة عىل التوايل تدل عىل وجوده.

موجود بكمية عالية يف كليتي  كل من: الكالب )10.8( يليها ( 6
 )0.6( الفئران  يليها   )1.3( اخلنازير  يليها   )8.8( الثريان 
حيث كمية محض البوليك املكرسة عىل التوايل تدل عىل وجوده.

الداخلية  البيورين  مشتقات  لتحديد  هبا  )1(  قام  أخرى  ويف جتربة 
(Endogenous purines derivatives) تم حتديد اآليت: 

1 ) Endogenous) الكمية املخرجة من مشتقات البيورين الداخلية
purines derivatives) يف أبوال األبقار، األغنام، اخلنازير.

كمية إنزيم اليوريكاز يف البالزما لكل من األبقار، األغنام، اخلنازير.( 2

األبقار، ( 3 من  لكل  البالزما  يف  أوكسيداز  زانثني  إنزيم  كمية 
األغنام، اخلنازير.

كانت �لنتائج كالتايل:

من  املخرجة  الكمية  وهي  األوىل  التجربة  نتائج  خالصة  �أوًل: 

مشتقات البيورين الداخلية (Endogenous purines derivatives) يف 
أبوال األبقار، األغنام، اخلنازير. )جدول 2(

(1) British Journul of Nutrition (1990)، 63، 121-129 121، Excretion of purine derivatives 
by ruminants: endogenous.
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األبقار،  أبوال  في  البيورين  مشتقات  كمية  متوسط  يبين   :)2( جدول 
الخراف، الخنازير .

 Excreted purineنــوع �حلـيــو�ن
Derivative µmol/kg 
Live Weight Per Day �خلنازير�خلر�ف�لأبقار

41993134Allantoin

955122.3Uric acid

0.0249.5Xanthin & hypoxanthin

514168166Total amount

من هذا اجلدول يتضح اآليت:

.  168) (pmol 514) ما تفرزه األغنام  املاشية تفرز ثالثة أضعاف 
pmol) واخلنازير (pmol 166) من مشتقات البيورين، لكن ليس 

هناك خالف بني ما تفرزه األغنام واخلنازير.

البوليك إىل أالنتوين خيرج مع  . أن األبقار تقوم بتكسري محض 
البول بكميات عالية جدًاً.

األبقار واألغنام  . البوليك خيرج بكمية عالية يف كل من  محض 
،بينام يفرز بكميات أقل يف بول اخلنازير.

وجود إنزيم الزانثني أوكسيداز يف البالزما. ثانيًا: 

يف  أوكسيداز  الزانثني  إنزيم  غياب  أو  وجود  يبني  التايل  اجلدول 
البالزما لكل من األبقار واألغنام واخلنازير، وهذا يشري إىل التخلص 
من محض البوليك أو تراكمه يف األنسجة والدم عىل حسب وجود 

هذا اإلنزيم أو غيابه.

جدول )3(: كمية إنزيم Xanthin Oxidase في بالزما األبقار والخراف 
.µmol/ L  والخنازير

Xanthinنــوع �حليــــو�ن
oxidase 

�خلنازير�خلر�ف�لأبقار

√XXPresence

1.30.00.0Activity

ثالثًا: وجود إنزيم Uricase يف بالزما األبقار واخلراف واخلنازير.

بالزما  يف   Uricase إنزيم  غياب  أو  وجود  يبني  التايل  اجلدول 
محض  من  التخلص  إىل  يشري  وهذا  واخلنازير  واخلراف  األبقار 
هذا  وجود  حسب  عىل  والدم  األنسجة  يف  تراكمه  أو  البوليك 

اإلنزيم أو غيابه.
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جدول )4(: كمية إنزيم Uricase في بالزما األبقار والخراف والخنازير 
.µmol//min./L

نــوع �حليـــــــو�ن
Uricase

�خلنازير�خلر�ف�لأبقار

X√XPresence

0.0290.0Activity

من هذين اجلدولني يتضح:

أن كال اإلنزيمني غري موجود يف بالزما اخلنازير وهذا يدل عىل ( 1
عدم تكسري مشتقات البيورين يف بالزما اخلنازير وبالتايل تكون 
كمية محض البوليك يف دم وأنسجة حلم اخلنزير عالية جدًاً وهذا 
يفرس أن اخلنزير ال خيرج إال 2% فقط من محض البوليك وخيتزن 

حوايل 98% وهذا دليل عىل نجاسة حلم ودم اخلنزير.

2 ) (Xanthin oxidase) أن أحدمها موجود يف بالزما األبقار وهو 
يفرز  والذي  أالنتوين  إىل  البوليك  محض  بتكسري  يقوم  وهو 
األبقار عن  منه  فتتخلص  عالية جدًاً  بكميات  األبقار  بول  يف 
طريق البول وينقى الدم منه وبالتايل اللحم، وبذلك يكون حلم 

األبقار طاهرًا طيبًا.

والذي ( 3  )Uricase( اليوريكاز   إنزيم  األغنام  بالزما  يف  يوجد 
يقوم بتكسري محض البوليك وتتخلص األغنام منه.

اخلالصة أن عدم وجود إنزيمى الزانثني أوكسيداز واليوريكاز ( 4
دم  يف  البوليك  محض  تراكم  إىل  يؤدي  اخلنازير  بالزما  يف 

وأنسجة اخلنازير ويؤدي إىل نجاسة حلمه وشحمه.

بينام وجود أحد هذين األنزيمني يف بالزما األبقار أواخلراف ( 5
يؤدي إىل التخلص من اجلزء األكرب من محض البوليك وبالتايل 

إىل طهارة حلمهام.

وأبوال  بالزما  في  الموجودة  البوليك  حمض  كمية  يبين   :)5( جدوا 
.nmol/min./L  األبقار والخراف والخنازير

نوعكمية حم�س �لبوليك
 �حليو�ن

UrinePlasma

األبقار9525.9

األغنام519.0

اخلنازير22.35.6

من هذا اجلدول يتضح اآليت:
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التي ( 1 األبقار ضعفي  أبوال  تفرز يف  التي  البوليك  أن كمية محض 
تفرز يف أبوال األغنام وأربع أضعاف التي تفرز يف أبوال اخلنازير.

أن كمية محض البوليك التي تفرز يف البول حوايل أربعة أضعاف ( 2
ومخسة  واخلنازير  األبقار  من  كل  يف  البالزما  يف  التي  الكمية 
أضعاف الكمية التي يف بالزما األغنام وهذا يدل عىل أن كمية 
مرات عن  الكليتني من 5-4  تركيزها يف  يتم  البوليك  محض 

طريق الرتشيح لتقليل كمية محض البوليك يف البالزما.

أبوال  البيورين في  لتواجد مشتقات  المئوية  النسبة  يبين   :)6( جدول 
األبقار، الخراف، اإلبل، الخنازير.

 Purine
Derivative

نــــوع �حليـــو�ن

�لإبل�خلنازير�خلر�ف�لأبقار

Allantoin82558186.5

Uric acid1831137.4

 Xanthin &

hypoxanthin
0.01466.1

من هذا اجلدول يتضح اآليت:

قورنت ( 1 إذا  جدًا  قليلة  اإلبل  بول  يف  البوليك  محض  نسبة  أن 
بمثيالهتا يف األبقار واألغنام، وهذا يدل عىل إعادة امتصاص 
كمية  عىل  احلفاظ  أجل  من  للدم  أخرى  مرة  احلامض  هذا 
السوائل يف اجلسم ألن اليوريا ومحض البوليك هي مواد حافظة 
للرطوبة صائدة للامء وبالتايل ال تفقد اإلبل كميات كبرية من 
املاء )وهذا من دالئل اإلعجاز العلمى يف خلق اإلبل( حيث 
يقول اهلل تعاىل ﴿َأَفاَل َينُظُروَن إىَِل اإْلِبِِل َكْيَف ُخِلَقْت﴾ سورة 

الغاشية آية 17.

أن نسبة محض البوليك يف بول اخلراف ضعفي ما هو موجود ( 2
يف أبوال األبقار وأربعة أضعاف ما هو موجود يف أبوال اإلبل.

عىل ( 3 دليل  األغنام  أبوال  يف  البوليك  محض  إفراز  زيادة  أن 
إىل  يقل حتوله  وبالتايل  الكليتني  Uricase يف  إنزيم  عدم وجود 

Allantoin كام هو مبني يف اجلدول.

أن كمية Allantoin قليلة جدًا إذا ما قورنت بأبوال احليوانات ( 4
إنزيم   وجود  ندرة  نتيجة  الكمية  هذه  تكون  وربام  األخرى 

Uricase يف بالزما األغنام وعدم وجوده  يف الكليتني.
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خل�سة هذه �لنتائج:

أن عدم وجود إنزيمي Xanthin oxidase & Uricase  يف بالزما اخلنزير 
وقلة وجوده يف الكليتني جيعله حيتفظ بكمية كبرية من محض البوليك 
يف أنسجته، فاخلنزير يتخلص من 2% فقط من هذا احلمض والباقي 
املختلط  لروثه  أكله  اخلبيث يف  إىل طبعه  باإلضافة  خيتزن يف جسده، 
تراكم هذا احلمض يف  البوليك جيعل  أيضًا من محض  به  وما  ببوله، 
نجاسة  عىل  يدل  وهذا  اإلنسان،  بصحة  ترض  كبرية  بكميات  حلمه 
أنه  وهي  اخلنزير  للحم  التحريم  علة  يف  وجل  عز  ربنا  بني  كام  حلمه 

رجس، وهذا من اإلعجاز العلمى هلذه اآلية ولتحريم حلم اخلنزير.

بينها  كام  اإلنسان  بالزما  يف  البوليك  محض  زيادة  أرضار  وإليك 
العلامء )1(.

  3.6-8.3 mg/dl إن املعدل الطبيعي لكمية محض البوليك يف دم اإلنسان هو
فلو زادت عن ذلك تؤدي إىل:

داء النقرس والتهاب املفاصل.( 1

أزمات قلبية )2(.( 2

ظاهرة ليش- نيهان )حركات ال إرادية للعضالت(.( 3

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/uric acid.

(2) http://www.heartinfo.com/news2000/uric071200.htm.

تبني أن زيادة محض البوليك مرتبطة بداء السكري.( 4

تؤدي إىل العمى. ( 5

6 ).)Dyslipidemia( قلة الدهون يف اجلسم

ارتفاع ضغط الدم.( 7

بمقاومة ( 8 مرتبطة  واملرارة وهي  الكليتني  تكوين احلصوات يف 
األنسولني. 

يؤدي إىل تكوين حصوات أوكساالت الكالسيوم.( 9

املرتفعة من حامض  النسبة  ونظرًا الحتواء حلم اخلنزير عىل هذه 
يتناولون  الذين  أن  إفرازه لوحظ  نتيجة كثرة موارده وقلة  البوليك 
املفاصل  والتهابات  روماتيزمية،  آالم  من  يشكون  اخلنزير  حلم 
املختلفة، )2(- كام ثبت بالتحليل أن دهن اخلنزير حيتوي عىل نسبة 
نسبة  وأن  تراجيلرسيدز،  منها  املعقدة  الدهنية  األمحاض  من  كبرية 
وهلذه  البقر،  ملا يف  مخسة عرش ضعفًا  اخلنزير  يف حلم  الكوليسرتول 
احلقيقة أمهية خطرية؛ ألن هذه الدهنيات تزيد مادة الكوليسرتول يف 
دم اإلنسان، وهذه املادة عندما تزيد عن املعدل الطبيعي ترتسب يف 
الرشايني، والسيام رشايني القلب، وتسبب تصلب الرشايني وارتفاع 

الضغط، وهو السبب الرئييس يف معظم حاالت الذبحة القلبية.
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وقد جاء يف املوسوعة األمريكية أن كل مائة رطل من حلم اخلنزير 
أن  حني  يف   ،%50 بنسبة  أي  الدهن،  من  رطاًل  مخسني  عىل  حيتوي 
الدهن يف الضأن يمثل 17% فقط، ويف العجول ال يزيد عن مخسة 
دهنية  حبيبات  عىل  بداخلها  حتتوي  اخلنزير  خاليا  وأن  املائة.  يف 
تعادل نصف مكونات اخللية، أما دهنه املخزن يف حلمه وحتت جلده 
املالصق له والذي يصعب فصله فهو زيتي القوام لذا يعملون منه  
Shortening حيث أنه قابل لألكسدة بنسبة عالية عىل درجة أقل من 

1ْ4م بعكس بقية الدهون التي حتفظ عىل هذه الدرجات، والسبب 
يف ذلك احتواء دهن اخلنزير أمحاضًا دهنية غري مشبعة بنسبة %62.

أكثر من  الذبح عىل  بعد  للتزرنخ ألنه حيوي  قابل  اخلنزير  ودهن 
حلم  أن  الطبية  بالتقارير  وثبت  احلرة،  الدهنية  األمحاض  من   %2
اخلنزير ومن ورائه دهنه )ألنه السبب حيث حيوي نسب عالية من 
الكربيت( مرسطن لـ 6  مواقع يف اجلسم البرشي )القولون والثدي 

والربوستاتا والرحم والبنكرياس واملرارة(.

للستريويدات  الوحيد  املذيب  الكائن  اخلنزير  دهن  أن  ثبت  لقد 
اهلرمونية التي هي من حيث الرتكيب دهون، فال يذوب يف الدهون 
)اهلرمونات  الدهون  هلذه  املشاهبة  الرتاكيب  ومن  الدهون  إال 

الستريويدية( الكوليسرتول الضار املسبب لتصلب الرشايني.

من  العالية  بالنسبة  الدهون  بقية  عن  اخلنزير  دهن  ويتميز 
الستريويدية  اهلرمونات  من  العالية  وبالنسبة  الضار  الكوليسرتول 

واألخرية مسؤولة كمحفزة حلدوث الرسطانات.

يوجد الدهن متداخاًل مع خاليا حلم اخلنزير بكميات كبرية، خالفًا 
للحوم البقر والغنم والدجاج، والتي يكون فيها الدهن عىل شكل 
نسيج دهني شبه مفصول عن النسيج العضيل. وباإلضافة إىل ذلك 
فإن دهون اخلنزير ترتبط باملواد املخاطية النشوية، مما جيعل إزالتها 
الثالثية  اجلليسرييدية  الدهون  ألن  ذلك  عسريًا،   أمرًا  اجلسم  من 
عىل  مشبع  غري  دهني  محض  عىل  حتتوي  العشب،  آكلة  للحيوانات 
ذرة اجللرسول الثانية، وإنزيامت اإلنسان الدهنية قادرة عىل هضمها 
آكالت  ويف  اخلنزير  يف  الثالثية  اجلليسرييدية  الدهون  أما  بسهولة، 
اللحوم، فتحتوي عىل محض دهني مشبع عىل ذرة اجللرسول الثانية، 

فال تقدر إنزيامت اإلنسان الدهنية عىل هضمها.

ويسبب دهن اخلنزير جمموعة من األمراض نحو تصلب الرشايني، 
البول،  سكري  الدم،  ضغط  القلب،  جلطات  الصدرية،  الذبحة 
خطرية،  مرضية  تعقيدات  من  ذلك  يتبع  وما  املرارة،  وحصوات 

وبذلك ترتسب يف جسم آكليها من البرش، حمدثة أرضارًا بليغة)1(.

)1(  اإلعجاز الترشيعي يف حتريم حلم اخلنزير ، للدكتور/ فهمي مصطفي حممود.
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كام حيتوي دهن اخلنزير عىل اهلرمونات اجلنسية )الستريويدات( 
غري  يف  اجلنسية  اهلرمونات  بخالف  جينيًا،  ومعطلة  خربة  بصورة 
اخلنزير والتي وضعها رب العزة لتنظيم عالقة اجلنس جتاه اجلنس 
نحو  يميل  صاحبها  جتعل  العادية  اجلنسية  فاهلرمونات  اآلخر، 
اجلنس اآلخر، وجتعله يدفع أبناء جنسه عن جنسه املغاير اخلاص 
به برشاسة وهو ما يسمى بالغرية - وهي التي تكون مفقودة عند 
عند  منها  الذكرية  سواء  اجلنسية  اهلرمونات  هذه  لتعطل  اخلنزير 
الذكر أو األنثوية منها عند األنثى، ومن هنا نجد صفة الدياثة عنده 
مل ال  قائل:  قال  فإذا  نأكله.  ما  نكتسب صفات  آكليه، ألننا  وعند 
األسد  بأن  عليه  فنرد  والقوة؟  الشجاعة  لنكتسب  األسود  نأكل 
رغم غريته املعهودة إال أن شجاعته ضارية وليست عقولة، ولذا 
فاإلنسان  احلكمة،  عن  ويبعدنا  والظلم  الرضاوة  يكسبنا  فأكله 
ولذا  واحليوان  النبات  يأكل  والشدة  اللني  بني  ما  متعادل  وسط 
سوى  احليوان  من  ذلك  يف  يشبهنا  وال   ،)Omnivarous( يسمى 
اخلنزير والفئران، بينام األسد وغريه من السباع)اهلجام التي تسبع 
احلالل  الضأن  وأما   ،Carnvarous اللحوم    آكالت  من  وهتجم( 

.Herbivorous)1(  وغريه من األنعام فتعترب من آكالت األعشاب

www.muslma1.net/  األردنية الزراعة  لوزارة  تابع  بيطري  طبيب  اهلندي  عاطف  د/   )1(

.vb/showthread.php?t=32834

أن  ذكر  حيث  هايرتش  هانس  د.  مالحظة  حقًا  املدهش  ومن 
الذين يأكلون شحم اخلنزير من منطقة ما من جسمه فإهنا ترتسب 
يأكلن  اللوايت  النساء  أن  وجد  وهكذا  اآلكل  عند  ذاهتا  املنطقة  يف 
فخذ حلم اخلنزير يشاهد لدهين تشوه واضح يف الفخذين واإلليتني. 
والكولسرتول الناجم عن حتلل حلم اخلنزير يف البدن يظهر يف الدم 
ارتفاع  إىل  بكثرة  يؤدي  الذرة  كبري  جزئي  كولسرتول  شكل  عىل 
اخلطورة  عوامل  من  ومها  الرشايني  تصلب  وإىل  الدموي  الضغط 

التي متهد الحتشاء العضلة القلبية)1(.

خاليا  يف  املتواجد  الكولسرتول  أن   Roff الربوفيسور  وجد  وقد 
الرسطان اجلوالة يشابه الكولسرتول املتشكل عند تناول حلم اخلنزير)2(.

 Growth( وحيتوي اخلنزير عىل نسبة عالية جدًا من هرمونات النمو
 ،)Gonadotrophins( واهلرمونات املنمية للغدد التناسلية )Hormone

بينت  وقد  اخلنزير،  حلم  آكيل  لدى  بالرسطان  اإلصابة  تزداد  لذا 
ورسطان  اخلنزير  حلم  استهالك  بني  قوية  عالقة  وجود  الدراسات 
الثدي،  الغليظة واملستقيم، ورسطان الربوستاتا، ورسطان  األمعاء 
ورسطان البنكرياس، ورسطان عنق الرحم وبطانة الرحم، ورسطان 

املرارة، ورسطان الكبد)3(.

)1( الدكتور/ هانس هايرتش ريكفيغ: الدين والعلم وحتريم حلم اخلنزير. ت. عدنان حلبي.

)2( الدكتور/ أمحد حسن ضمريي: نظرات طبية يف حمرمات إسالمية ـ ج1ـ دمشق 1995.

)3( األمراض غري املعدية واخلنزير للدكتورين سفيان العسويل وحممد عيل البار.
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كام حيتوي حلم اخلنزير عىل كميات عالية من مركبات اهلستامني 
آكليها  عند  حُتِدث   ،)Histamine and Imidazole( واإلميدازول 
اجللد  والتهاب  والرشى  األكزيام  مثل  جلدية،  حتسسية  أمراضًا 
أكله  عن  اخلنزير  حلم  آكلوا  امتنع  وإذا  وغريها.  واحلكة  العصبي 

بشكل مطلق، فإن هذه األمراض التحسسية تتالشى. 

وحلم اخلنزير غني باملركبات احلاوية عىل نسب عالية من الكربيت 
للامء كاإلسفنج  الضامة  امتصاص األنسجة  قابلية  وكلها تؤثر عىل 
مكتسبة شكاًل كيسيًا واسعًا وهذا يؤدي إىل تراكم املواد املخاطية يف 
األوتار واألربطة والغضاريف وجيعلها رخوة، كام تتخرب األنسجة 
احلاوية عىل الكربيت بالتعفن والتخمر منتجة روائح كرهية فواحة 
يف  باثولوجية  تغريات  وحمدثة  اهليدروجني،  كربيت  غاز  النطالق 
املفاصل  بالتهاب  الفقري)1(  مما يؤهب لإلصابة  املفاصل والعمود 

التنكيس وخاصة املفاصل بني الفقرات، و إىل تنكس يف العظام.

وقد لوحظ أن اآلنية احلاوية عىل حلم اخلنزير عىل الرغم من أهنا 
نظرًا  أيام  عدة  بعد  الغرفة  من  إخراجها  يتعني  أنه  إال  السد  حمكمة 
فإن  وباملقارنة  عنها.  النامجة  املحتملة  وغري  النتنة  الكرهية  للروائح 
أبطأ  البقر  التجربة، فكان حلم  حلومًا أخرى خمتلفة خضعت لنفس 

تعفنًا من حلم اخلنزير ومل تنطلق منه تلك الروائح النتنة. 

)1( املرجع السابق.

)مولد  اجلاليكوجني  عىل  احتواًء  األقل  اخلنزير  حلم  ويعترب 
وبالتايل  )اليوريا(  البولينا  مادة  عىل  احتواًء  األكثر  ومن  السكر( 
يساعد ذلك أنواعًا كثرية من اجلراثيم للنمو عليه حيث إنه عادة عند 
حدوث التيبس الرمي بعد ذبح احليوان حيدث محوضة بسيطة سببها 
البكترييا النافعة )microflora( املوجودة باألصل يف احليوان )ومنها 
اللحم وتستهلك هذا اجلاليكوجني   تتشبع يف  التي   Acidophilus(
يف  النافعة(  البكترييا  )فضالت  احلامضية  بإفرازاهتا  ترمي  ثم  ومن 
اللحم لتحول محوضة هذه االفرازات فيام بعد دون نمو كل أنواع 

اجلراثيم وخاصة الضارة منها.

وللعلم فإن أقرب حلم للحم اخلنزير من حيث الطعم حلم الكالب 
الرتكيب  نفس  وهلا  تناوهلا  الغرب عن  ويتقزز  يمتنع  التي  والقطط 
تقريبًا، وهذا يفرس النسبة العالية لعدد خنازير الرتبية يف رشق أسيا 

.)2 خصوصًا يف الصني)1(

)1( اإلعجاز الترشيعي يف حتريم حلم اخلنزير ، للدكتور/ فهمي مصطفي حممود.

)2( الدكتور/ عبد احلافظ حلمي حممد، عن مقالة »العلوم البيولوجية يف خدمة تفسري القرآن« جملة 
عامل الفكر ـ املجلد 12ع ـ 4 الكويت يناير 1982.
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: مقارنة بين لحم الخنزير الحرام 
ً
خامسا

ولحوم األنعام الحالل

يقول الدكتور/ عاطف اهلندي: "إن موضوع بحثي هو املقارنة بني 
أعداد الضأن احلالل واخلنزير احلرام وكيف أن احلالل مبارك به وقد 
يذهب، ولكن اخلنزير احلرام مسحوق يذهب هو ويذهب معه أهله.

فرغم قلة تكاثر الضأن وقلة ناجته )مولود واحد سنويًا (، لكن اهلل 
عامليًا  األوىل  املرتبة  احتالله  رغم  وعامليًا  حمليًا  أعداده  ويف  فيه  يبارك 
من حيث االستهالك والرغبة يف اللحوم احلمراء، بينام اخلنزير فرتتيبه 
عامليًا يف الوقت احلارض يف املرتبة الرابعة بالنسبة العتباره حلومًا محراء 
ناجته  توالده وكثرة  قلة استهالكه وكثرة  الطبخ، فربغم  بيضاء عند  أو 

)كمعدل 45 خنوص سنويًا(  إال أن اهلل ال يباركه وال يبارك أعداده.

العاملية  وما ينطبق عىل اخلنزير ينطبق عىل  وحسب اإلحصاءات 
عند  لألكل  مرغوبة  وغري  كثري  فتوالدها  والكالب  القطط  أعداد 
الغالب)باستثناء رشق أسيا( ولكن أعدادها قليلة جدًاً فلم ذلك؟ 

واجلواب: ألن اهلل ال يباركها وال يزكيها)1(". 

)1( د/ عاطف اهلندى طبيب بيطري تابع لوزارة الزراعة األردنية
www.muslma1.net/vb/showthread.php?t=32834

ِف  ا  ِممَّ ُكُواْ  ٱنلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

تَتَّبُِعواْ  َوَل  َطّيِٗبا  َحَلٰٗل  ۡرِض 
َ
ٱۡل

لَُكۡم  إِنَُّهۥ  ۡيَطِٰنۚ  ٱلشَّ ُخُطَوِٰت 
ُمرُُكم 

ۡ
يَأ َما  إِنَّ  ١٦٨ بٌِي  مُّ َعُدّوٞ 

ن َتُقولُواْ َعَ 
َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ بِٱلسُّ

ِ َما َل َتۡعلَُموَن ١٦٩﴾ ]البقرة[  ٱللَّ

8889



اإلعجاز العلمي في حرمة لحم الخنزير في قول اهلل تعالى:

﴿فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس﴾ ]األنعام/145[

من خالل نتائج هذا البحث يتضح بيان اإلعجاز العلمي يف حرمة 
حلم اخلنزير حيث إن كل هذه األرضار املوجودة يف حلم ودهن ودم 
أو مكتسبة،  اخلنزير جتعل اخلنزير حمرمًا لذاته وليس لعلل عارضة 
وهذا الذي بينه ربنا عز وجل من قوله )فإنه رجس( أي نجس، ضار 
ومؤذ ونتن، ومن هنا يتضح اإلعجاز العلمي يف بيان علة حتريم حلم 

اخلنزير من خالل اآليت:

والفئران ( 1 اجليف  يأكل  أنياب،  له  سبعي  حيوان  اخلنزير  أن 
ولو سمحت له الفرصة ألْكِل األطفال ألَكَلهم، وهذا عكس 
العشب  عىل  إال  تتغذي  وال  أنياب  بدون  فهي  متامًا،  األنعام 
والكأل فقط وهذا واضح من بيان النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص أن اخلنزير 

سبع ذو ناب.

أن عدم وجود إنزيمى Xanthin oxidase & Uricase يف بالزما ( 2
اخلنزير، وقلة وجوده يف الكليتني جيعله حيتفظ بكمية كبرية من 
محض البوليك يف أنسجته، فاخلنزير يتخلص من 2% فقط من 
األنعام  عكس  وهذا  جسده،  يف  خيتزن  والباقي  احلمض  هذا 
فهي تتخلص من محض البوليك بكميات كبرية لوجود إنزيم 

Xanthin oxidase  يف بالزما األبقار وهو يقوم بتكسري محض 

البوليك إىل أالنتوين والذي يفرز يف بول األبقار بكميات عالية 
جدًا وبالتايل تتخلص األبقار منه عن طريق البول وينقى الدم 
منه وبالتايل اللحم فيكون حلم األبقار طاهرًا طيبًا. كام يوجد يف 
بالزما األغنام أنزيم اليوريكاز  )Uricase( والذي يقوم بتكسري 
مما  الكليتني  طريق  عن  منه  األغنام  وتتخلص  البوليك  محض 

جيعل حلم األغنام أيضًا طاهرًا طيبًا.

دليل عىل ( 3 اخلنزير  دم وحلم  البوليك يف  كثرة وجود محض  أن 
نجاسته وهلذا وصفه ربنا عز وجل بأنه رجس.

أضعاف ( 4 ستة  حوايل  األبقار  كىل  يف  اليوريكاز  إنزيم  كمية  أن 
املوجود يف كىل اخلنازير.

أن اخلنزير بطبعه اخلبيث يأكل روثه املختلط ببوله وما به أيضًا ( 5
من محض البوليك مما جيعل تراكم هذا احلمض يف حلمه بكميات 
كبرية ترض بصحة اإلنسان، وهذا يدل عىل نجاسة حلمه كام بنيَّ 
رجس  أنه  وهي  اخلنزير  للحم  التحريم  علة  يف  وجل  عز  ربنا 

وهذا من اإلعجاز العلمي هلذه اآلية ولتحريم حلم اخلنزير.

هذه ( 6 وأن  دهنيات  حلمه  من   %50 عىل  حيتوي  اخلنزير  أن 
وال  جلرسيد(  )تراي  مشبعة  دهون   %38 منها  الدهنيات 

9091 اإلعجـاز االعلمي في تحريم لحم الخنزير



فقط   %6 عىل  حتتوي  األبقار  بينام  هضمها،  اإلنسان  يستطيع 
 %17 عىل  حتتوي  واألغنام  اهلضم،  سهلة  وهي  الدهون  من 
دهون أيضًا سهلة اهلضم وهذا يدل أيضًا عىل الرضر املحقق 

من تناول حلم خلنزير.

أن اخلنزير حيتوي عىل كميات عالية من هرمونات النمو وهي ( 7
بينام تفتقر األنعام إىل هذه  أنواع من الرسطانات،  تسبب ستة 
من  حمقق  آخر  رضر  أيضًا  وهذا  باخلنزير  مقارنة  اهلرمونات 

تناول حلم اخلنزير وعلة ذاتية عىل التحريم.

عىل ( 8 الكربيت  من  كبرية  كميات  عىل  حيتوي  اخلنزير  حلم  أن 
عكس األنعام وهذه علة أخرى ذاتية للحم اخلنزير. 

اهلستامني ( 9 من  كبرية  كميات  عىل  حيتوي  اخلنزير  حلم  أن 
بينام  يأكله  ملن  اجللد  واكزيام  للحساسية  املسبب  واإلميدازول 

حلوم األنعام ال حتتوي عىل هذا اهلرمون. 

أن نسبة الكوليسرتول يف حلم اخلنزير مخسة عرش ضعفًا ملا ( 10
يف البقر، وهلذه احلقيقة أمهية خطرية ألن هذه الدهنيات تزيد 
مادة الكوليسرتول يف دم اإلنسان،وهذه املادة عندما تزيد عن 
املعدل الطبيعي ترتسب يف الرشايني، والسيام رشايني القلب، 
السبب  وهو  الضغط،  وارتفاع  الرشايني  تصلب  وتسبب 

الرئييس يف معظم حاالت الذبحة القلبية. وهذه أرضار شديدة 
عىل صحة اإلنسان.

وتعترب هذه األرضار علل ذاتية للتحريم ويبقى احلكم ببقاء ( 11
العلة ويكون اخلنزير حمرمًا عىل التأبيد إىل أن يرث اهلل األرض 

ومن عليها.

النبي  غ رسوله  بلَّ الذي  اخلبري  العليم  العظيم احلكيم  اهلل  وصدق 
غ الرسل من قبل بحرمة هذا احليوان القذر النجس. األمي كام بلَّ

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.

9293 اإلعجـاز االعلمي في تحريم لحم الخنزير
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