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المقدمة

المقدمة

نبيناعلى وسئم اض وصئى العالمين، رب ش الحمد 
ويعدنأحمعين؛ وصحبه آله وعلى محمد، 

كنيرصميما، بحكمته ان الإنحلق تعالى ادله فإن 
إلاداة يضع الم أنه سبحانه حكمته انتضت، ولهزا الأفات، 

تقتضيالله حكمة أن وليعلموا يعباده، رحمه ، معه وصع 
.بأسبابهاالأشياء ريهل 

يشتمللا مباح، بكل التداوي للناس تعالى اه أتاح وقد 
مرصه،حال يضعف الإنسان كان ولما شرعي، محذور على 

أسبابمن ذللث، صار نمحه، يقلن سبسا بأي الشماء ؤيتهللب 
الحئية،الأدؤية س شرعا محرمة أنواع في الناس بعض وئؤع 

والمعرة.

أووالمشعوذين، السحرة، إلى الذهاب المعنوة نمن 
إلىالذuب أو الشركية، المعاؤيذ أو الممائم، بالعلق 

نهىالش الشركية الخلرق من ذللث، وغير للشفاء، محللبا الأموامتؤ، 
الهى.أشد الشاؤع عنها 

_U•*خرجا تاما ساتي حدث من جزء 



ا(لآسلأم،الفقه فى اسنيات بالمحرمإت |لتي|وثإ ا'ةاأظم ه=^؛بمر 
=لرثاا———س=^===ك=—ذ

المجةالأعيان من يالمحرمات، التداوي الحنية ومن 
بها.التداوي من منع التي 

،المحرماتالتداوي عن للكلام مخصص البحث وهدا 
المعنوية.دون الحب 

وهي!محرمة أعيان ثلاث في الكلام ايحمر وند 
هيالثلاث هذ0 لأن وذلك الإبل؛ وأبوال والخنزير، الخمر، 

والخرير.الخر ميما لا الخيثة الأدؤية في ج تدخل التي 
دراساتوةا.مت بها، التا.اوى انتثر فكدلك الإبل أبوال وأما 
٠حولها عديدة طيية 

الموصؤعأهمية 
فييدحل التي المعاصرة، الأدؤية كثرة الإنسان يلحغل 

نجسة.أو محرمة، مواد تكويتها 

مععنها، يضئ ما الأحرى الأدؤية من بوجد لا يند 
بعضعند الأدؤية، هذْ استخدام إلى الضرورة أو الحاجة 

المرصى•

هازهامتعمال جواز مدى في الثحنا يتهللما ومحيا 
محياكبت وقد الأحبار، أو الضرورة، حال في سواء الأدؤية، 
لهذهالشرعية الأحكام توضيح في يساعد أن آملا البحمث، 

السائل.

الموخؤع.محيا يحث حطة يلي ونما 



المقدمة

ايامة:الدرس 

الحسهبالمحرمات للتداوي المخصصة السائقة ات الدراس

-رنكما وهي قليلة 
الغذاءفي والمحرمة النجسة المواد ءأحكام كتاب أولا! 

الرحيلي.وهبة د. الق! والدواء١٠ 
القطعمن صفحة أربعين في يفع صغير كتيب وهو 

المغير.

مختمرأ،بالخمر التل.اوي حكم في الخلاف حكى وقد 
مناقشات.أو أدلة بلا الأربعة المذاهب أصحاب أقوال يذكر 

محمدد. تأليف! بالمحرمحاتاا ٠رالتداوى كتاب نائيا! 
ايار•علي 

٠صفحة مائة نحو في بمر المتوسهل القءلح من كتاب وهو 
انويالنجاسبالخمر التداوى عن المؤلف فيه تحدث 

أيضامختمرا الخلاف حكى وند والحرير، والذهب والخنزير 
مناقشات.أو أدلة بلا 

د.الإملأميةا الشريعة في الأدؤية ®أحكام كتاب ثالثا! 
الفكي.حسن 

عنالأول فالماب عموما؛ الأدؤية أحكام يتناول والكتاب 
عنمقدمات الثاني والباب المحة، لحفظ الوانية التدابير 
الحسيةالأدؤية عن الئالث، والباب إعدادها، وأحكام الأدؤية 



الإسلاميالفقه فى الحسية بالمحرمات ا1تي؛اووأ ؛مأكي1م بمء==ءير 
=وشا—^=ض==—=^=ص=

والبابونحوها، والكمأة السوداء الحبة ااولالث< ؤيقصد العادية 
والبابالشرعية، كالرفى ية حالغير الأدؤية عن الرابع 

حئيةآثار وهي الأدؤية بآثار المتعلمة الأحكام عن الخامس 
معزية.وآثار 

إلايالخمر التداوي عن الأول الباب ثنايا في تحدث وفد 
حالحكمه عن الكلام جمع حيث تحرير إلى يحتاج أنه 

أدلةيذكر لم أته كما الحالين، بين يفرق ولم وعدمها الضرورة 
فقط•الراّيح القول بأدلة اكتفى بل القولين 

إلاحير؛ كل أصحابها اض حزى مفيدة الدراسات وهذه 
نمتولهذا ؤإيضاح، بحث مزيد إلى بحاحة أنها أرى أني 

البحث،.هذا بكتابة 

الحث،:حطة 

البحث،.وحهلة الموصؤع أهمية وفيها المهدمة؛ 
*جاحث'وفيه تمهيد 

بالمحرمات.التداوي مفهوم الأول؛ المحث، 
التداوى.حكم الثاني• المحث 
الامتحالة.قاعدة الثالث،؛ الحث، 

مطال_،؛وفيه 

لغة.الاستحالة ، ممريقالأول؛ الطيب، 



المقدمة

^———ص=
اصطلاحا.الاتحالة تعريف الثاني؛ المطلب 
.يها التطهير حيث من الاستحالة حكم الثالث؛ المهللب 
السابق.الخلاف نمرة الراح؛ الطلب 

والاستحالة.الاستهلاك بين الفرق الراح؛ المبحث 
مطالب؛وفية 

لغة.الاستهلاك تعريف الأول؛ المعللب 
اصطلاحا.الاستهلاك تعريف اكاتي؛ المعللب 
والاستحالة.الاستهلاك بين الفرق اكالث؛ المعللمب 

الدواء.ش الخمر لحول حكم الأول؛ الفصل 
وف'بءثان؛

والمجاسة.الطهارة حيث من الخمر حكم الأول؛ البحث 
بالخمر.التداوي حكم اكاثي؛ البحث 

الخمر.غير يالجاسات التداوي حكم اكاتي؛ الفصل 
.بحثان؛وئي4 

الحيوانات.بأبوال الداوي حكم ت الأول البحث 
معللبان؛وف 

حيثمن الحيواذات أبوال حكم الأول؛ المعللب 
والجامة.الهلهارة 

الحيوانات.بأبوال الداوي حكم اكاتي؛ المعللب 



\لأأوولأ4—أالفته فى الحسيق واد«أءرمات 1لأتياهءر اهؤنحام حر 
——ًض^^^^ًذ=وئئطا ل= 

الخنزير.يأجزاء التداوي حكم الثاني؛ الميحث 
مطليان؛وله 

السعةحال في الخنزير تناول حكم ت الأول المطلب 
والاخيار.

.الضرورة حال في الخنزير تناول حكم • الثاني المطيب 

.التانج أهم فيها • خاتمة 
الفهارس.

'الحث منهج 
والامتهلأك.الاسحالة ص الكلام فدت - ١ 

حكمتم ونجاسة، طهارة الخمر عن بالكلام بدأت - ٢ 
منأشد الخمر عن للكلام الحاجة لأن ؛ بها التداوي 

الإبل•وأبوال بالخنزير عب ثم غتره، 
.الغريبة المقرئات شرحت — ٣ 

ومحابه اكتفيت، الصحيحين في كان لما الأحاديث، حرحتج - ٤ 
الضعمه.أو الصحة من درجه ذكرت عداه 

المشهوض•عتر تالأعلأم عرفت - ٥ 
البحثإ.نتاج فيها لخصحإ قائمة وصعتتا — ٦ 

للبحثؤ.•تنوعة فهارس وصعتؤ - ٧ 



اليمدمه

يجعلهوأن المصث هذا يتقبل أن الكريم الله أسأل وختاما 
مجيب.سمح إنه الأجرة ني لي ذخرأ 

العالمين.رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

كب

الغليلمحمد بن أحمد د. أ. 
.٠٩٦٦٥٠٥١٣٩٠٧٩جوال: 

٠٠٩٦٦٦٣٦٢٢٧٧٤فاكس: 

Ahiiied@a]klil0.coiiiا(لآلكتررنيت الرد 
www.alkhleLcomالوتع 





تمصي

مباحث؛وفيه 

؛الم1ممات.الداوي مفهوم ت الأول المحث 
اكداوي.حكم اكانيت انمحث 
الاطحالة.س، الثالث: الخحث 





بالممرماواثتداوي مفهوم 

المضادةالأدؤية من بالموانق يكون وردم إليه، رد والمداواة 

نيمتقاربة أنها - اش ثماء إن - يخفى ولا 
المرضأنواع على لاشتماله أوني مها الأول أن إلا المعنى، 
أوتخفيف، أو تخليص، التداوي وأنواع - ونفي عفوي 

وئاة.

:المحرمات*مفهوم 
ساولها،الشائع ■^٢ المي الأعيان محي: المحرما٠ت٠ 

ونحوها.والسموم، والخنزير، كالخمر، 
التحريميكون وند ياتما، تحريما محرمة الأعيان وهذه 

إذاصحته لاعتلال العين؛ بالتخص يفر ما كأكل عارضا؛ 
كبيرأ.الضرر كان 

تبالمحرمامت، التداوي *فهوم يكون وبذللثإ 
المرض.من لالشفاء طالبا المحرمة الأعيان استعمال 

محرمايكون وقد ه، جنلخسث، محرما الشيء يكون وند 
تحريماأشد فالأول والخيلاء، الفخر، أو السرفح، من فيه لما 
أشده، جنلخبث حرم *ما الاّلأم! شيخ قال الثاني، من 
هذافإن والخيلاء، والفخر، رف، المن فيه لما حرم مما 

اليعةالتراث، إحياء دار • ٍل  ٤١٣أ؛/للنووى لم، مصحيح شرح 
الثانة.



اأأسلأمياتمقه في السية بالمحرمات |وتياوؤ ايؤمحام 

تقال ثم ؤيباح منه ذلك يمتفي الذي القدر يحرم 
التداريجواز وغيره أحمد مذهب في القولين من ررالمحيح 

فيوطلحة، للزبير، الني رحص كما الأول، دون الضرب بهذا 
،.بهمالأ كان حأؤة من الحرير لبس 

•جموعاكاوىاآ/آخ.



التداويحكم 

٠٠٠٠٠٠

الثانيالمبحث 

التداويحكم 

علىالتداوي حكم في - اش رحمهم - الفقهاء اختلف 
،1أقوانال أربعة 

مامموJالأول:

والمالكية^.،، الخفية١٢مذهب وص ماح، التداوي أن 

الأدلة:

التالية:بالأدلة القول هدا أصحاب امتدل 

(١)

(٢)

(٣)

دذْافي القاصي؛ نال( لثذوذْ، حرمه من نول، الأنوال أذكرمن لم 
وحراناليا، علم وصحة والدنيا، الدين، علوم من حمل الأحاديث، 

الشالأحاديث، هده قى المذكورة، بالأمور واصتحبايه الجمالة، فى التيس، 
ونال؛الموفية، غلاة من الداوي، أنكر من على رد وفيها مسلم، ذكرها 

هذهالعلماء وحجة التداوي، إلى حاجة فلا وندر، بقضاء شيء كل 
أيضاهو التداوي وأن الفاعل، هو تعالى افه أن ؤيعتقدون الأحاحيح١، 

١٠ ٩ ١ / ١ ٤ مسالم صحح على لنووي ١ شرح ا اض قدر مجن 
الكتابدار ط. ٦!٢٣ للزيالعي الدنائق كنز رح ث الحقانق تبيين 

الثانية.ط. الإسلامي، 
ٍل. ١١٤٢؟/البر عبئ لأبن المالكي، الخوية أهل ك في الكافي كتاب 
القرآن،لأحكام الجامع ا"،؛اه_، الثالثة، ٍر. الحديثة، الرياض مكتبة 

الثانية.ط. الكتاب دار »لب •ا/ا/ما للقرطى 



الأسلأميالممه في الصنية بالحرمات ا1،تي|وؤ ايؤمحام 

اص:اسل 

بمألوفنهدث ناد: شريك نن انانة غن 
Jlii ،liiش خزغ أغك ^١، في خزغ أغي اشئ 
أخملا؟رض بث اقرض نذ إلا المخ ااتحُ يصخ الم، *محاد إ م

جناحغلتنا هن اقو زنود يا : ثمالواحيجء، اللي ثداك نبما 
ذاةبخع م نبمانث الهَ قإن افر، محاذ ^١^١ ئال: كداوى؟ أ0 
نامحن نا اه ننول :ا : ثائوااإهزم«، إلا لهماء، ننت نصع إلا 

»ظذخننألا/ئال:أغطن 
وجه

نتللما قال. حيث ظاهر، الحديث من الدلالة وجه 
الإباحة.الأمر درجات وأقل تداووا، انعم التداوي: عن 

الطب،إثبات الحاديث ا هاو افي الخطابي■ قال 
بعضإليه ذهب كما مكروه غير مباح، التداوي وأن والعلاج، 

الاسلأ^.

الثاني:اسل 

زنانني زجلا أف أتذ؛إ؛ بن ئد غن ناللث،، غن 
وابر، YUA؛/أحط. وأخرجه (، ٦٠٦١) ٤٢٦/١٣حبان لابن اللفئل، )١( 

(،٢٠٣٨)والترمذي (، ٥٨٧٥)الكرى نى والنسائي (، ٣٨٥٥)داود 
وابنالترمذي وصححه صحيح، إساد،  TlT\/السنن ني والبيهقي 

حان.

النن،ا/،؛آ.معالم )٢( 



التداويحكم 

الرجلوأف الدم، الجرح ياحتس جرح، أصابه اللب. رنرل 
هافي رمود أو قزعنا إلته، تظدا آثنار، ثتي بن رجلين دعا 

:lخنت ض أز ئقالأ أطه؟ء، »وشا ص: وا0 
اءالاJJ®أمول قادت . ١^ رسول أJLj  0^لزعم اض؟ رسول 

،.الآذؤاءا١١أنزق اثذي 
لأنالتعالج؛ إباحة الحديث هذا اثي ت البر عبد ابن تال 

ذلك'عاوهمألى.بمكر لم . اض رسول 
الثالث:العليل 

احتجلمقثال! الحجام، أجر عى نئن أئت )جهبه؛ أنى عى 
ثلعام،يى صاعنن وأءعلاْ ثليبه، أبو حجمه س، اش رسول 
بيذو\وإ!ئإ ما أمثل ®إن وقادت عنن، نحمموا ْوؤالذه وكلم 

صنانمنمدثوا ®لا نقال: اومؤأص، نالئنط الججانث، 
إاأق1طألْ،.ذظ \صم بن ٠^ 

ه،الني ص معنا، صحة إلى وأثار (، ١٦٨٩) MT viUL•احرجه )١( 
.٢٦٤ه/ اكمهن. الٍر؛ي صد ابن 

،١^١٩الأوى)، وزارة ط.  ٢٦٤ه/اير صد لأبن الممهيد، )٢( 
نوعان;ومو الطيب، متمود من وليس البخور من معروفا نؤع الانعل; )٣( 

انفلر:حرارة. أشاويا والهندي أبيض ومو وبحري أمحول، ومو عندي 
yA/\r، ٢٤•آا/ ^ ٧١نح ، •\/A\١ الروي ثرح 

نحنالحلق غمز والمراد: غالبا، الصبيان يعتري الحلق وجع مر اددد؛ت )٤( 
.١١١ابري*اا/-خ، نح المدرة.

(.١٥٧٧)برنم وملم (، ٥٦٩٦)برنم البخاري أخرجه )٥( 





التواويحكم 

حن؛نةأأ،أبي ومذهب ت وقال »الإضاحاأا، في مرة ابن الونئر 
،•اه•الوجوبل به يداني حش مزكي أنه 

الأدلأ:

أنه.ففيها السامة، بالأدلة القول، هدا أصحاب، استدل 
وطله.استحبابه على يدل وهذا وفعله، بالتداوي أمر 

تقويةداءدراءا *لكل فوله.وت ررديي القبم* ابن نال 
الدواء،ذلك طالب، على وحث والعلبيب، المريض لنفس 

•عل؛ه*لأ، والتفتس 

بالتداوي،الأمر الصحيحة الأحاديث، *وفي أيضات وتال 
وانملش،الجؤع، داء دفع ينافيه لا كما التوكل، ينامح، لا وأنه 

إلاالتوحيد حقيقة تتم لا بل ؛أصدائها، والرد، والحر، 
فدرألمثثاتها، مقتضيامحت، اطه نصبها التي الأسباُبإ، بمباشرة 
فييقدح كما التوكل، نمس قمح، يفدح نمليلها وأن وشرعا، 

أقوىتركها أن معطلها يقلن حيحا مجن ؤيضعفه، والحكمة الأمر 
اعتمادحقيقته الذي التوكل، ينافي عجزأ تركها فإن لتوكل، اش 

ودفعودنياه، دينه في العبد، يي ما حصول في افه على القلب، 
مباشرةمن الاعتماد هذا مع بد ولا ودنياه، دينه في يصره ما 

.\ ' ٦! المرداوي ^ ونب الميؤع، الإضاح ش احد« لم )١( 
كتيهم.ز ما على ماح، أنه الحفية ، مد٠٣أن وتقدم تال، هكذا )٢( 
.٨٣٣٥ لأبن.نلح الترب، الأداب )٣( 
\.U/iانماد زاد )٤( 



الإسلاميالفقاه فى الحسية بالمحرمات التر؟؛اموإ أمهام ا>بمءم 
=سمطا=—===_==—=__=_

العبديجعل فلا والشؤع، للحكمة، معطلا كان ؤإلأ الأسباب، 
.٢ عجزألأ توكله ولا توكلا، عجزه 

أصحابمن قليلة طاثفة مدمر ومو واجم؟،، التداوي أن 
.وأ-حمدرأ، الثانص، 

الأدلة:

بالتداوي.الأمر فيها الش بالأحاديث، استدلوا 
يالتداوي.الأمر وفيه - السابق - شريلث، بن أسامة كحديث، 

اا،4ارإن قال: اممه.ؤ رسول أن الدرداء؛ أبي وكحديث، 
ئدارواولا يثداورا دواء، داء لكل يجعل واللواء، الداء أنزل 

بممام«ص.
الهناقشة:

دونوالاستحباب الندب 'كلى محمولة الأحاديث، هده 
للل؛لتز،*الوجوب 

اوعادأ/ه>.زاد )١( 

٢٣٣٥;لأبن.فلح الثرصة، الاداب ، ٢٦٨/Yiتمة ابن نتاوى مجمؤع )٢( 
.٣١٨٢;المحتاج تحنة ا،و، ٤١٦الرالت  L.yط. 

(،٦٤٩؛رقم) iXoi/nوالطبراني (. ٣٨٧٤برتم)داود أبو اخرحه )٣( 
نيالملتن ابن وتال، ثقات، رحاله : ه/٦٨الهيثس قال،  ٠٥•ا/والمهمي 

٠صحح إصناد ت ٩ Y/ المحاج تحفة 



اثتداويحكم 

ظس:انن ئ ناد قاد: ص د تن غظاء ص الأيل: 
١^٤ندم ،: 311ش، ُلت: الخنة؟ م بن انزاة أؤاك ألا 

أثكئش،ز1ني أصئ،  Jlئقانت: .، ١^ أئث ١^١٤ 
شئتنإن اتجته، ولك ص1نت شئت ءإن قاد؛ لي، الق قايغ 

أئكئثإيى ممالت؛ أصبن، ممالت: ينافنك،، أل ، uilدعوت 
لهارا،.مدنا أئكشت لا أف محي اضَ ماذغ 

التداوي«لأا.ترك جواز على دليل ارفيه الحامفل؛ قال 

منحالقا ®أن تيمية؛ ابن الإسلام شيخ ماله ما الثاني؛ 
احتارمن فيهم بل يتداوون، يكونوا لم والتابعين، الصحابة 
عليهميكر ملم هدا ومع ذر، وأبي كعب، بن كآ؛ي المرض؛ 

التاواوى«لم.ترك 

الرابع؛لقول ام 

الحنابلة،ميما وهو أولى، توكلا وتركه مباح أنه 
أحمدل؛/الإمام عن والمنصوص 

الفضلأهل من كثير ®كان تيمية؛ ابن الإسلام شيح مال 
ورصياممه، احتار لما واحتيارأ تفضلا، تركه يفضل والمعرفة، 

(٢٥٧٦يرُم)وسالم (، ٥٢٣٨برتم)الخاري انرجه )١( 
.YIA/Y(الخاوي مجموع )٣( •ا/هاا. |، jUlكح )٢( 
النكر،دار ط. Y/٦٧ القشاع كثاف ، ٥٦٤/٢١الضاوى مجموع )٤( 

أ«(ا،ر.



الأسلأميالفقه في بالمحرمات ااترأ؛اوؤ احؤنحام 

أحمد١١^١،.عن المنصوص وهدا له، وسليما به، 

الأدلة:

بهاستدل بما مباح، التداوي أن عالي هرلأء امتدل 
الأول.القول أصحاب 

يلي:يما أولى توكلا تركه أن على واستدلوا 

الأول:اكليل 

المحبعلخ، »مصث، عاد: . اليئ، عن عثاس، انن عن 
طوشى دامحي الرجل، يمنن دام( ١^، يمنت ام *وأين 
هذائؤيل أميي،، ٠^■؛ عملث،: عظيم، نواي لي، يئ إي أحد، 

محل،تم عظيم، نواي قادا ا؛همب، إنح، ائظز يمح، دهذمن، نوتمح، 
ندةعقين،: ٣، نزائ عإدا ض، الجاتكه ندا إلى اظن 

زلابمر.^١،؟،، الجثه أكأ نبمون ذنقتب ك، 
ذلث،غي، المزم عخاص عدحز .، السو، نهفس، نم قذف*، 

زلاحنائه، بحر الخثه  djU-jJالدين، فزلأء نن، : ُفالوا
دوق الثني.، صجموا الذيى لنلهم * بمضهم فقاد غياب، 
ثئأ، 1,1؛ثمثر؛ م ص زلنُا الب.س لخم سلم: 

الذيندا رثا فقاد: اي إثهب فخزخ أمحاة، نذكتوا ظ، 
الالدين،  ۶٠١٠عمال: يممالنهب، ءآحثنوْ مؤ؟*، ثخوصون كتثم 

اسوىا^أآْ.بدع  ٢١)



التداويحكم 

ءء ثثبمون،،^ ذض ظثزون، ذلا بمثزقون، ذلا ممثذون، 
اه؟وسود يا بنهم أيا همادت بخضن نن سام 

اطب،رنوي يا ^4^؛ أئا ٠مال! الأحر محام ئم *أنت ٠مال! 
ئاثئألا،.بما أتقك  ٥١ننول ثقال 
الاستدلال:وجه 

توكلاالتداوي، ترك من . امتدح حث ظاهر، وجهه 
.٥١على 

اامنأقشة;

الرشيها الراد الرش، ترك قي المدح *بل ت النووي تال 
بغيروالمي المجهولة، والرتى الكفار، كلام من هي المي 

أنلاحتم-ال مذمومة، نهده معناها، يعرف لا ومجا المربية، 
القرآنيايامت، الرش وأما مكروه، أو منه، تريب أو كفر، معناها 

نالمن دمنهم ننة، محو ل فيه، نمح، فلا المعروفة وبالأذكار 
للافضلية،الرش ترك في الدح أن الحديثين، بين الجمع ني 

معالجواز، لبيان فيها وأذن الرش نعل والذي التوكل، وبيان 
حكا0عمن وحكاه البر عبد ابن قال وبهيا أفضل، تركها أن 

الأودارأ،.والمختار 

تخصيصالأول، النووي حواب، أن يخفى لا لالت،ث 

(.٢١٦)وطم (، ٥٣٧٨)الخاوي )١( 
\'\A/\iمسلم صحح مر الووي شرح )٢( 





اثتداويذلم 

فعادوهعنه تعالى الله رصي بكر أبو مرض لما أنه روي ~ أ 
:قالوار1نى. قد فال: الطبيب؟ لك ندعو ألا : فغالوا

\ودص.'U فعال إني قال: لك؟ لأل شيء فأي 
أرJتهالو : فمالواقرحة، بإبهامه حرج أنه شريح، وعن - ب 

أ-محرجهارآ،,الدي هو قال: الهلييب؟ 
التابعين.من والثاني الصحابة من أحدهما مثالان فهدان 
يحمونلا كثير حلق، حال هدا أن الإسلام شيخ وذكر 

الصالح^.المف من 

والترحيح:لمقارنة ام 

ذكرهما أنقل أن الراجح، القول ذكر تبل المفيد من لعله 
أذكرنم عليه، والتعاني.ي، التداوي حكم حول الإسلام، شيخ 

الرامح.القول ذلك يحد 
التداوى،في تنازعوا قد الناس ءفإن الإسلام: شيخ قال 

مامنه أن والتحقيق: واجب؟. أو تحب، م أو مباح، هو هل 
هوما ومنه مباح؛ هو ما ومنه مكروه، هو ما ومنه محرم، هو 

أنهيعلم ما وهو: واجب هو ما منه يكون وقد ، تحم—، م
عندالميتة أكل يجب كما لا؛غيره، النمس بقاء به يحصل 

الحياء،وجمهور الأربعة، الأئمة عند واجب، فإنه الضرورة، 

أ/'ا'اا.الأولياء حب )٢( الأولياء حب )١( 
.٥٦٤; ٢١الخاوي مجموع )٣( 



الإسلاميفى اثحتية بالمحرمات التو؛|وثإ ايؤنحام .ء=ء 
=للص=——ذ===—=—==

حتىبأكل فلم الميتة أكل إلى امحطر من مسروق: قال وقد 
استحرإذا للإنسان أحيانا يحصل نمد النار، لحل مات، 

تحملالعتاد والعلاج مات، معه يتعالج لم إن ما المرض، 
أحيانااالدم ركامتخراج _،_،، كالتعدية الحياة؛ معه 

الأصليالحكم به يقصد التداوي حكم عن الكلام نالت،: 
واجبا،أو مستحبا، التداوي تجمل أمور من يحرض ما أمجا له، 
هناوالمقصود حاص، نظر لها حاصة صور نهدم محرما، أو 

عماالظر يغض هو، حسنا من للتداوي، التكليفي الحكم بيان 
التكليفيةالأحكام أحد إلى تنقاله ات ملابمن به يحتم، نل 

الخمسة.

أنهالتداوي: حكم في الأقوال أقربؤ أن لي يظهر والذي 
تجتمعالقول بهذا فإنه أفضل، توكله قوي لمن وتركه مباح، 
الراح.القول في تقدم كما أحماو منصوص وهدا الأدلة، 

•اكادىخا/أا :١( 



الاستحالةقامدة 

»0'0099090.0.0»0000»000.»0.000.

اع و 
مطالب:وفيه 

الأولالممللب 

لغةالاستحالة تعريف 

ؤيزنثحسن، حال ت فيمال ؤيدثر الشيء، صفة )الحال( 
.حنة حال 

تمعانيها فمن مض، من أكثر العرب لغة في وللأستحالة 
.الشيء حصول تعير _ ١ 

آخر•شيء إلى وانتقاله الشيء، تغير - ٢ 
اللغةكتب من وسقل المقمرد، هو الثاني المعتى وهذا 

٠ؤيوصحه عليه، يدل ما 

فعه،عن تغير الشيء، اااست_أمحال ت الفيومي فال 
درث.'".

وامتحالما؛القوس، ®حالتإ ت الصحاح،١ مختار ١٠وفي 

اساسط. اضا/لأها انمجاح )١( 
الم؛احانمرأ/لأْا.)٢( 



الإسلاميالفقه في السية وال«،ءرمات ال،تياوإر ايؤنحام 

[١ واعوجت*حالها عن املت أى! يمض 
منتغير، أو تحول، ما *كل المحيط*! *القاموس وقي 

*وامتحال حال فقد المج إلى الاسواء 
اوتغير«ص.*الحائل للخاليل: *العين* وفي 
،!الفقهاء*ل لغة *معجم وقي 

الإمكان،عدم حال، إلى حال من *التبدل الاستحالة! 
الإعادة*.يقبل لا تغيرأ الشيء ماهية تغير 

الذلر*فأحد فوله.! ير نففي العروس* *تاج وفي 
انقالست،)استحالم،(! *معنى نال! غريا؛ا يدم في فاستحالته عمر 

ءناكمإلالهم«>ً<.

الثانيالممللم، 

اصطلاحاالاستحالة تعريف 

لغة.تعريفها س فريسا الاصهللاح في تعريفها 

الحتمية!تعرضا 

حقيقتها*وانقلاب، *تغيرالعين، ! الأسحالةانهاالحنفية 

٠٦٨ا/الصحاح مختار )١( 
الرمالأ.ُؤسة ط. الممط اكامس )٢( 
الهلال.ومكب دار ط. ؟؟ A/Y"انمن )٣( 

الهدايت.دار ط.  IoA/Tالمرس تاج )٠( 
.٠١٤٢١الفم دار \/\-\r مادين ابن حاضت )٦( 



الأس|طممهاعاا|ة 

Iالمالكية تعريف 

طهارةعن الكلام سياق في الجاليلءا، ارمواهب في فال 
لأنهاأعلم؛ واممه بالطهارة، لها حكم ررؤإنما السالث،(، ررنأرة 

إلىاسمه عن وحرجتا الدم، صماتا جميع عن استحالما 
اذلاك\فطهرت( بها، يختص واسم صفات، 

تالشاقعية تعريف 

منينملي، بأن الشيء صفات، تغير ت بأنها الشافعية عرفها 
ملحا،فصارت، ملاحة، في ونمتا كميتة أحرى؛ صفة إلى صفة 

رمادأفصارت، ، أحرمت، أو 

الحنابلة!تعريف، 

الشيءحال، من امتقعال، ااالأّتحالةت ت ٠ال٠طاعاا في قال، 
أورمادأ، النجسة العين تصير أن مثل وذلك، زال، عليه كان عما 

غٍرذللأإ«ص.
الأنه المدمه ®ظاهر ت فمهل بالمثال ®المغنى® فى ومفها 

انملستاإذا المحمرة إلا بالامتحالة، النجاسات، من ميء يهلهر 
احترنت،إذا ات، النجاميعلهر، لا عداها وما خلا، ها بنف

^.١٣٩٨الفكر دار ط.  ٩٧؛/الجلل ُواب )١( 
دارط.  T'T\/المنهاج ثرح المحتاج تحفة صلى الشرواس حواشي )٢( 

صه"ا.اJقلح أبواب، على اسبع )٣( 



سلاميا؛لآ لفق4 ا فى الحسية بالمحرمات أجتؤمحام اء=ءمر 
صسإ\سسسضسسسسسس=

ملحا،وصار الملاحة ني و؛غ إذا والخنزير رمادآ، وصارُت، 
منالمتماعد والبخار النجاسة، وقود من المترقي والدحان 

تهلرثم صقيل حم على نداوة منه اجتمعت، إذا النجس، الماء 
،•فهونجس*ل

لخلاصة:ام 

حقيقيتغير صت الاستحالة ان مبق، ما مجمؤع من شين 
جديدة،أحرى عينا التغير بعد تصبح يحسث، العين، ذايت، في 

الحقيقة.حسث، من الأولى، العين ت، لي

الرماد،وغير التراب، غير رالعدرة حزم• ابن يقول، ولهذا 
حلق،منه الذي الدم غير والإنسان الخل غير الخمر وكذلك، 
،.اكراب«١٢غير والمتة 

الثالثالمطلب 

ايتْلهيربهاحيت، من ^تحاية 

الاستحالةأثر في - اه رحمهم - الفقهاء بين حلان، وقر 
التطهير.حيث من النجسة، الأعيان عالي 

النزاع•محل تحرير سأذكر الخلاف، سياق وتبل 
افهيفعل حلا، استحالت، إذا الخمر أن على الفقهاء اتفق 

طائرة.حلألأ صارمحت، فقد 

الحر)٢( ا/أ"ْ• المغي )١( 



الاستحالةىسة 

الخمرعلى كلهم، ®اتفقوا ت تيمية ابن الإسلام شخ قال 
طسا،الحلألأ صارت تعالى الد بفعل حلا، صارت إذا 

إذاالجة، الأعيان من الصورة، هذ0 عدا فيما واخالفوا 
يلي؛كما أخرى عين إلى اتحالت 

شيءيبق لم إذا - النجسة للأعيان معلهرة الاستحالة أن 
وهو،، ٢١ولا لونها، ولا محلممها لا النجاسة، أثر من 

وقول،، والظا،وروةل لLل٠الكيةل٤،، وتول ،، الخنفيةل مذمر 
أحمد،الإمام عن رواية ،، الإماف١ لي وحكاه ،، للخناJلة١ 

ابنالإسلام شيح المحققين من واحتاره ،، للثاذءيةأ ووجه 
هذاالإسلام شيخ وب ، القيم ابن وتلميذه ، تيمية 
•، للجمهورأ القول 

.0YY/Y\ ،0YY/Y•، ٧١; ٢١الخاوي سبمرع 
^٨١٨١الخاوي مجموع 
٧٦/١الخمائق سن ا/هم، انمناتع يانع ا/ْا"ا، ءادين ابن حاشية 

الإسلام.الكتاب دار ط. 
^YA\/المحال )٥( . ١٠٧اسولا/أ«ا، مراب 
.T\A\/الإنماف )٧( ا/ا"ه. الخض 

داراصالجموعأ/أ'أهط.
.٤٨١ا؟/الخاوي مجموع 

M/rاJردض إملأم الموائد بداتع ا
اأ/'اْ.الخاوي امجمرع 



الإسلاميالفقه فى الخثية باسعرمات اجتؤنحام آء^=وّ 
ى=—=ضء=====حم= 

الأدلة:

يلي:كما أدلة _، الفقهاء من القول بهذا ثال من امتدل 

ا/أول:اسل 

هافب ونول ندم نادت ه، نالك بن أس عس 
بنعنرد بنو لهم؛ بمال حي ؛ي المدينة علو مح، قنزد المدينه، 

النجاو،بتي إلى أوني ثم ليله، ءئرْ أنبغ فيهم ثأثام عوف، 
إلىأنظر ذكأش أنس ئاد - بنيرنهم نتملدبن نجاءوا 
الئجاربيي ونلأ وذمه، بم وأبو راحلته على . افي ونول 
بمّلي،. افي رمرد ركاف أيوب، أبي بيثا؛ ألس حس حوله، 
ببئا؛أنر و\؛ث الثنم، نرابض في ؤبملي العثلأْ، أدركته حسن، 

.هداء ^؛ ajl9uاا؛امئوني النجار: بني إلى ثأزند المنجد، 
نانه دكاف أس: داد ام. إر إلا نظ نئك لا واقلب : قثالوا
وكالحرب،، فيه وكانت، المثري؛ا، مرر نه كاJثi أئود 

ئنسثست،،المثرين يمبور اه. رسول نأمر نغل، نيه 
المنجد،مله النحل ث2نموا ئؤبغ ويالنخل ، منونلم، وبالخنُتج 

يزيجروفوهم الصخر تنمثوف وجعلوا حجارة، عصادسه وجعلوا 
نامالآ-م؛ ء إلا قن لا 'امحب نم . وّ 

اه1نناص؛أُ'/

(٥٢٤)برقم لم وم(، ٤٢٨)برقم الخاوي احرجه 



الاستحالةهاعدة 

الاستدلال:وجه 

تفقال بيان أتم تيمية ابن الإسلام شيح بيته 
نخل،وفيه للمشركين، مقبرة كان قد الله رسول ومجد  ٠٠

المسجد،قبلة وجعلت، فقطعت،، بالخل المي فأمر وخرب، 
مقبرةفهذْ فنبشت،، بالقبور وأمر ويتإ، فبالخرب دأ*ّر 

جعالتؤالموتى نبش لما نم المشركون فيها كان منبوشة، 
الترام،ذللث، كان ولو التراب، من فيها بقي ما بقاء مع مججدأ، 
سئمالا المجس، اكراب الخجل من ينقل أن لوجبا نجسا، 

زوالبه يتيقن ما ينقل أن ينبض فإنه بالنجس، الهلاهر احتلهل إذا 
ولاالخراب، ذللث، باحتاب يزمر ولم ذللثا يفعل ولم الجامحة، 

أ.منهءر والخياب الأبدان صيب، ما بإزالة 

الثاني:الهليل 

تبدلتؤفقد رمادأ، أو ملحا، صاررح١ إذا الجامحة ارأن 
لمحريمالمتناولة فالموص والمنة، الأمم وتبدل الحقيقة 
والرمادالمالح، تتناول لا الخنزير، ولحم والدم الميتة، 

طلث،كانت، لأجله الدي والمس معنى، ولا لفظا، لا والخراب، 
بأنهاللقول وجه فلا الأعيان، هده في معدوم خبيثة، الأعيان 

الخمر! قالواالخمر وبين ذللثؤ بين فرقوا والذين نجسة، خبيثة 
وكاJلل؛،لهم؛ فيقال ؛الاستحالة فطهريتج ؛الاستحالة نجت، 

r٢١/٢١اكاوى مجموع )١( 



)Vسلامياثفقم فى بات«حرئتاسئية اات)آ؛1ووا ا'ياأنحام اأبم===ص 
=للى=—=ذ—====_—ذ

تطهرأن فينبغي بالامتحالأ نجت إنما والمدرة، والدم الول 
بالأسءالةالا،.

■وأيضا 

يشعوذلك، الخبائث،، وحرم الطسايت،، أباح اش فإن 
حلا،أو ملحا، الين كاسث، فإذا وحقائقها، الأعيان، صمات، 
الخبائث،في تدحل ولم اش، أباحها التي اليايت، في دحلت، 

،.٢١٠٥١حرمها اض 

الثالث:الدليل 

منمقفإنه ، ٠٥١بفعل حلا الخمر استحالا على الاياس 
الفارقأّاا.لخدم ءداْ ما عليها فتقيس محلهارتها، على 

بالأستحالأ،نجسة الخمر أن وهو فارق، هناك نيل• فإن 
بلاالين، نجسان فإنها ونحوهما والخنزير، الا"م، بخلاف 

امتحال؛ن.

النجاسامحت،حمح فإن صعيف، الفرق هل«ا أن • نالجوابر 
طاهرة،أعيان عن مستحيل الدم فإن يالأستحالأ، أيضا نجسست، 
مائةعن مستحيل النجس، والحيوان والبول، المدرة، وكذللث، 
قاملما الخيايثؤ؛ حرم تعالى الد فإن وأيضا مخلوقة، طاهرة، 

منبها قام لما العليبامتج؛ أباح أنه كما الخبث،، وصف، من بها 

اكاوىاأ/اغا.مجموع )٢( . 0YY/Y•الفتاوى مجموع )١( 
٠٨٠>/انمناتع يانع ، ا؟/١٧الناوي مجمؤع )٣( 



منمحسيء فيها لجس قيئ لمثنانع ا ن لأهما ا وهذه لطسب، ا وصف 
الد_،الادوصف مها ؤإنما الخبث، وصف 

هماثقولالثاذيٍ

مذهبوهو ة النجالأمان تطهر لا الاستحالة أن 
منيوسف أبي ونول للمالكية، ونول والحنابلة، الشافعية، 

،.الخمة١٢

الأدلة:

أدلة:بعدة القول هذا أصحاب امتدل 

الأول:اليليل 

وألبانهاالجلالة عن أنهى الض أن عمر ابن حديث، 
وظهرمالأم.

عاشهاأكثر التي هي الجلالة أن الشافعي بئن وقد 
.، العدرة؛ 

• ٧١ ٨١اكادى مجموع )١( 
الأول.القول لأصحاب ١^٧ الماص اممر: )٢( 
،U٢٧٠/ والنمائي (، ٣٧٨٥)داود وابو (، ١٨٢٤)المرماوي اخرجه )٣( 

صاسابن ص اب^ ولي - ل واسل -  ٣٠٤آآ/ اص في وال>انى 
اكلخصحجر ابن الحاففل نوا• رير؛ أبي وصن المد، دمق ابن صححه 

0إ\'ا.

ضأكثر الي •الجلألأ اسع: وفي 0\إ\'1ك والأثار المنن سرثة )٤( 
٠الأءاستاا 



الفقهفي المنية بالمحرمات ااتياوأر 

الاستدلال:وجه 

أكلهالم ؛الاستحالة، النجاسات تْلهر كانت لو أنها 
سملأا/لأنها المجامة 

الجواب:

يجابأن يمكن ولكن حقيقي، إشكال محل الحديث هذا 
Iأوجه بثلاثة عنه 

الأول:الوجه 
يطهرولا النجاسة، بأكلها خبيثا أصح الجلالة، لحم أن 

الجاسة.معها تزول مدة الطيبات، أكلت، إذا إلا 

فيينثر المهلعم طيس، رأينا ®ففد الإسلام: شيخ نال 
لحومفي الئنة به جاءت كما الحرمة، في يوثر وخبثه الحل، 

والخسث،لأءتالاJه العليب؛ حرم فانه وبيضها، ولبنها، الجلالة، 
عندبالسرفين، مد والمالجس، بالماء المئي البات وكذللثا 

• ٢٢^٠٩يقول من 
منمنه نبتا ما حرم د، وفخسنا، إذا ررالمهلعم وهال: 

الال،ىوكالعلير الممد، والريع كالجلألة وبيض؛ ولبن، لمحم، 
اسص.1كل 

بتحويله،اممه بدأ ما كل أن يلما، ®الامتقراء وفال: 

الخاوي\آ/هح0.ٌبمرع )٢( , Y_1٥١/أولي ُهلالب )١( 
.٠٨٦الإ/الفتاوى مجمؤع )٣( 



الأّتءاد،تهامدة 

والدمحلا، الخمر جعل مثل حنس، إلى جنس من وسديله، 
وكذللث،طيبا، الخيبث، الجلالة ولحم مضغأ، والعلمة منتا، 

بالماءسمي إذا بالنجس، نى الموالريع ولسها، بيضها 
حقيقةؤيزول، التنجس، حكم يزول فإنه ذللثج وغير الطاهر، 

المنازعةيمكن لا ضروري وهذا للحقيقة، التاع واسمه النجس 
يحولهاالقه فإن الأرنحن في المخلونة ام الأجسجمح فإن فيه، 
إلىالتفات، ولا حلق بعد حلقا ؤيبدلها حال إلى حال من 

وعناصرها.موادها 

الروتكإحراق ان؛ الإسسكب بي، باستحال ما وأما 
ملحا،يصير حتى الملاحة في الخنزير ووضع رمادأ بمير حتى 

منومسألتنا وظهور، اتجاه يالمملهير وللقول مشهور حلاف، ففيه 
الحمدلأوفه الأول المم 

تالثاني الوجه 
ونتنهاطعمها لتغير بل لنجامتها ليس الجلالة، تحريم أن 

الثالث،الوجه 

أنيرون - والشافعية الحنفية وهم - الفقهاء، بعض أن 
علةأن على يدل مما محرما، وليس فقعل، مكروه الجلالة أكل 

٠محرمة لكام، ؤإلأ التجاسة، ليت، النهم، 

.٦٠١/٢١الخاوي برع ١( 
.YVA/T-الطالين روضة ، ٤ ٠ ه/ اكاتع بيانع ٢( 
ابم.الالمائي ٣( 



الإسلاميالفقه في الحسية بالصحرمات ااتياوو؛ أمأنح1م 

اكاني:اسل 

العينفاء •ع العلهارة نشت فلا قائمة الجامة أجزاء أن 
،.الجسة١١

ارجواب;

أوصافها،ذهاب •ع العين، قاء تريدون هل لهم• يقال 
مائها؟•ع أو وحقيمتها، 

.حقيمتها ذهاب هع العين، قاء يضر فلا الأول، كان إن 
،الاستحالةفإنه الوازع، يخالف، فهو الثاني، كان ؤإن 

الُين.حقيقة تذمإ 

الئالق:اليليل 

لهايثبت فلا بالأستحالة، تحرم لم المحرمة اللين أن 
دالأس٠حالة١الإباحة أو انملهارة، حكم 

الجواب:

الحكمهذا لها يئست، الطاهرة، أو النجسة، العين أن 
وميلة.إلا الاسحالة ت، وليوماهيما حقشها، إلى بالنلر 

ثراجح؛ام 
الاستحالةبان القائل الأول، القول القولين، من الرامح 

ءiا٠رة.فتجعلها النجسة، الأعيان في تزثر 

١٩٨٢الصي، الكتاب دار ط.  ٨٥ا/ انمنائع بيانع )١( 
١٠٣٩٠; الخالي الهاء لاين الرز، الس محح )٢( 



الأستحاثةهاعدة 

ووجاهتها.القول هدا أصحاب أدلة لقوة وذلك 
القول،هذا بصعمحة تيمية ابن الإملأم شيخ جزم وند 

ُهاالمقطؤع الصواب هو اوهدا ت فقال 
أوالعذرة، أحرفت، اؤإذا الالمحلىا: في حزم ابن وفال 

محناهر،ذللثج فكل ترابا، أو رمادآ، فمارن تغيرين، أو الميتة، 
علىهي إنما الأحكام أن ذللثج، برهان التراب، يدلك، ؤيتيمم 

يهالذي الأمم، ذللئ، عليه يخ مما فيه، بها تعالى اممه حكم ما 
ذللث،منط فقد م، الأمذللث، منط فإذا ٌ اض حافا 
غيروالعذرة فيه. تعالى الله حكم الذي غير وأنه الحكم، 

غيروالإنسان الخل، غير الخمر وكذللث، الرماد، وغير التراب 
التراب١١غير والميتة حلق، منه الذي الدم 

الرابعالمطلم، 

السابقالخلاف، تمرة 

انقلبتؤفقد استحالت، إذا النجسة العين أن مبق مما تبين 
•آحر واسم أحرى صفات لها تماما أحرى عين إلى 

الحينعن والخبث، التنجيس حكم — لدلك، تبعا — زال وقد 
بعدحقيقتها إلى بالنفلر حلألأ عينا فأصبحت، التحريم معه وزال 

فقدالخنزير أحزاء أو الخمر اسءالتا إذا ف بناة الاستحالة. 
فيجوزطاهرة عينا وأصبحت، الأولى وحقيقتها اسمها عنها ذهبإ 

الشرعي.اياغ لعدم الدواء في استخدامها 

ا/ا/'االأ)٢( . ;٢١٠٧مجموع )١( 



الإسلاميالفقه فى وحث؛ة ا بالمحرمات ااتر؟؛اوو 

 SحثJالرابعالما

طوالاستحالةالاستهلاك بين المرق 
مطالب:وفيه 

الأولالطلب 

لغهالاستهلاك زعريف 

تممنيين عر اللغة ر الاسهلأك يطلق 

يممع.نما الإتلاف الأول: 
تحقيقهاأجل من الشيء وجد التي المنافع زوال اكانيت 

قاىةل١،.عسنه ميت ؤإن 

الثانيالمطلب 

اصطلأ^اطالأسته^^.ك 

•معمحن على الاصهللاح قي الاستهلاك بمللق 
ينح.ولا طعم، ولا لون، للمستهلك، يقي ألا الأول: 

استهلاكعن الكلام سياق في الجمل®، راحاشية في فال 
الخمر:

النفهاءلغت عسبمم )١( 



واملآ.تئىتالأستهلأك بين الفرق 

ولالرن، ولا فم، له سقى لا أن االأّتهلأك: 

رء'^ُ■
الإتلاف.التام: 

يكثرلأالفقهاء وستدْااه السابق، من أشهر وهو 

الثالثالمحللب 

ورالأستحالة()الأستهلألئ،( بين انفري 

جعلناإذا • أى ؛ بينهما وامحح الفرق الثاني المعنى على 
فرقهناك ليس الأول( المعنى وعلى الإتلاف، هو الاستهلاك 

وجود*لها سما ولم العين، حقيقة والت متهما كل ض بينهما، 
تفيقول، واحد بمعنى اللفظين الإسلام شيح ستعمل ولهدا 

وفدحمر، فطرة أو دم، قطرة فيه وقع الحب هذا كان ٠اإذا 
لمصفته على باق والزيت صفته، على باق واللبن استحالت،، 

واستحالت،،استهلكت قد نالك، فإن وحه، ذللث، لتحريم يكن 
أحكاممن شيء عليها يترتب الأحكام من حقيقة لها يبق ولم 

والخمرلأالدم، 
هوذللت،، ونحو ورمادأ، ملحا، النجاسة اانقلاب، ت وقال، 

أوملحا، أو رمادأ، تستحيل أن بين فرق فلا ماء، كانقلابها 

,ه/>آ"ا الجمل حاب )١( 
م\\0.الإنصاف الجيرُي حاب ، llTfyوالإكلل ازج )٢( 
الفتاوى)٣( 



األآسلأء-يالفقه في انمنية باثممرمات اا1و؛اوثر اهؤنحام .؛؛=^=م 
=وئئا=—

لناأباح ند تعالى واش ذلك، ونحو هواء، أو ماء، أو ترابا، 
المحلوه،والأثربة، والألمان، الألهان، وهازم الطيبات. 

استهلكمت،ند والخبيثة الطيبات، من وغيرها والحامفة، 
تعالى،اش أباحه الذي العليج،، يحرم فكيف فيها، واستحالت، 

واستحالفيه واستهللث، الخسث،، حالهله إذا إنه فال: الذي ومجن 
نثة،من ولا كتاب، من لا دليل ذلك على وليس حرم؟ فد 

ىس.>ا'.ا-بماعدلأ ولا 
نزاعفيه تغيره، ولم نجاسة، فيه ونمت، إذا االماتع وقال! 

يكنلم إذا أنه والأظهر آحر، موصع في ط بوقد معروف، 
ولالونا، له تغير ولم فيه، امتهلكتؤ بل أنر، فيه للجامه 

أعلمامبحانه واش ينجس، لا فإنه ؤيحا، ولا طعما، 
والعشرينالثانية القاعدة في رحب لأبن مهم نص وهاك 

تفيه يقول 

هيفهل أثرها، يظهر لم إذا غيرها، في المنغمرة ®العين 
نم- اتل معليه ؤينبني حلاف فيه . لا؟ أو حكما، كالمحدومة 

تال_:

كثيراكان فإن المجامة، فيه امتهلكت، الذي انماء )ومها( 
منثم فروايتان، يسيرأ، كان ؤإن حلاف، بغير حكمها مقعل 

موجودة،فهي ؤإلأ حكمها، سقعل إنما ت يقول من الأصحاب 

الخاويمجموع )٢( 0.  'y/y\  )اشاوى١ :



الأسيدكبين الضق 

غلمالإحالة، قوة له لأن أحالها؛ الماء بل ت يقول من ومنهم 
وهيطامرة، عين نهو غيرها، الموجود بل وجود، لها سق 

الخهلاد_ااارأبي طريقة 
أبيطريقة يختار أنه السابوا الإسلام سيخ كلام من ليفهم 

حقيقة.لها سقى لا المستهلكة العين أن صرح يقد ااخْلاب، 

الخلاصة؛وم 

المعنىعلى - واحد بمعنى والامتحالة، الاستهلاك، أن 
ماء،ني حمر فطرة سقيت، فإذا _، تهلأك للامالأول 

فقدلون، أو ؤيح، أو طعم، منه يبق لم يحبمّثا فيه، واستهلكت، 
هووهذا المتهالكة، الخمر اسم وذمت، ماء، المجمؤع صار 

احتلاطيوجد لا أنه يرى الإسلام سيخ إن بل الاستحالة، ه نف
وامتحالة.تغير مع إلا 

تغيرمع إلا شيئين بين الاختلاط يكون ءرلأ  '•هءدفؤ يقول 
واستحالةلأ٢،.

حقيقةمعه يبقى لا الذي التام الاختلاط يقصد وهو 
حقيقةوتبقى شيثان يختلهل فد أنه المعالوم من فانه ؤإلأ للحين، 

أعلم.وافه هي• كما متهما كل 

.؛/١٣التواعد )١( 
XoU/iالصحح الجواب )٢( 









والنجاسةالطهارة حيث من ايقمر حكم 
=u^=—ً—=^—^=—=

،.نجاسهال على الإجماع 
يلي'بما الجمهور واسدل 

الأول:اسل 

ص;٣ص ئم ٩ وذ:١:؛؟ >ةأةا ^ ١٠١-توله 
[.٩٠ندة: IJI]مممحوث.ه تقمح؛ ةحهو» آلسني محز تذ ُيس 
الاستدلال:وجه 

نجاسهاعلى يدل ؤلإثسه تعالى• *نوله القرطي• تال 
الجاّة«لى.اللسان ش الرجس فإن 

الخمر،تحريم من الجمهور، *فهم ت أيضا ونال 
والأمرعلبها، الرجس ؤإطلاق لها، الشيع واستخباث 

ينجامتهاءرالحكم باجتتايها، 
وبعثسلف العن لأية ا تفاسر بعض أنقل مت نلت 

تالمقام ليتضح المتآخرين 
الثيء!ان.عمل من مخهل عباس؛ ابن قال 

إثم•حمرت ابن لقال 
شرري'أسلم؛ ن نيد ونال 

.r\A)/الفروق ني \م\و ذمء طهارتها ض الإجطع كي ح =
فرامضأ/بممأ.)٢( اوجوعآ/'آه. )ا(
.YAA/nالقرطي تمم )٣( 
.J،\،Y•الخانة، اتجة دارية، ط.  ١٧٩/٣ممر ابن تمم )٤( 





.حبمسًمواثنجاس اثْلهارة حيث من الخمر حكم 
===ًًًس~^=^ً—=—سًلأا 

j^؟،•ت رواية وفي 
تنمه:

يلزمولا القذر، اللغة أهل عند *الرجس النووي• نال 
الجامةا(لآ،.ذلك من 

يالمذر،ر فالرجس أن سبق لما بصحيح؛ ليس وهذا 
أيضآيقال فهل ،، أيضا نر النجس ثم بالنجس، وفر 

النجاسة.ذللث، من يلزم لا 

النجاسةعلى تطالق )رجص( كلمة أن سق مما تبين 
المرادهل الأية هذ0 في النظر بقي ولكن والحية، المعنوية، 

الحسية؟أو المعنوية بها 

يلي!لما المعنوية بها الهراد أن لي يظهر الن.ي 
وثر،ؤإنم، ّخهل، ت فيها جاء حيث اللف يراُت، تغ— ١ 

المعنوية.النجاسة تفيد وهى 

المعنوية.النجاسة بها المراد أن على يدل الأية سياق — ٢ 
بلالنجس هنا بالرجس المراد ررفليس الثوكاني! نال 

\يدلا ^٠١٠ تعالى• نوله في وهكذا السياق، يقيدْ كما الحرام 
1وس_تث أن للأ ئاص يمق ءدزما إئ 1وؤ آ ق، 

)آْا(•الخارىيرق(وصروايت)١( 
.٢٢٦أ/اليان )٣( اوجموعم«آه. )أ(



^ىطكحرئتالخسيةف/اكتهالإسلأَاا«ح^=^مر 
=====_—=^=ذ==ذ=مماا 

أي؛[؛ ١٤٥ام؛ م]الأنؤبمب^ ^مهء حتيو ئثم آز ثسغوح\ لمحا 
حملهامن يمنع ما الأولى الأية في أن على -ت نال ثم - حرام 
بالميسرالخمر اقتران ودلك النجس، يالرجس المراد أن عالي 

،.بالإجماعال ءلاهر٠ فإنها والأزلام والأنصاب 
نمدعن بعيد الأية امساق عاشورت بن الطاهر ونال 

وصفهوليلك معنوي، رجس أنها القصد إنما عينها، نجاسة 
أنألسطن لهٍد ؤإنما يقوله؛ بعد وييته الشيطان، عمل من بأيه 
الخيانةتعتمد النجاسة ولأ0 [، ٩١،: JLjU]؛أدت؛ثو*ه يهإ يوؤع 

مقاربتهاعن السالف تنزه ؤإثما كذلك، الخمر وليمت، والقذارة 
النفوس*في كراهيتها لتقرير 

الثاني:الدليل 

[•٢١لالإن-ان: لتوياه  ١٠١٣•يبجم تعالى؛ نوله 

الاستدلال:وجه 

الأية؛من الاستشهاد وجه مقررأ الشنقيطي الشيح قال 
الدنياحمر أن منه يفهم ؤلهور يأنه الجنة أهل لشراب اوصفه 

بهامدح التي الأوصاف، كل أن هذا، يزيد ومما كذلك،، لست، 
■مل،ن؛ا ^؛!٠ كقوله! الدنيا؛ حمر عن منفية الأحرة حمر تعالى 

خذي٠ وكقوله؛ م>أ[، ]المانات: .ه .ئوؤه عنتا ثم ثلإ 
ففيهاالدنيا، حمر بخلاف [، ١٩الواقعه: ت ي،زمن إلا عم[ 

اكميردص٧/ا)٢( ا/ا-مأ. الجراد الل 



،أبم؛=؛===مِوالنجاسة الطهارة حيث من الخمر حكم 
=ً=ًس=ً==ًًممطا 

العقولايختال غول 

•أحرى أنوال لأية ا نمير وقي 
فيكان كما بنجس، ليس طهور هو I ايقول قال 

طاهر،الشراب ذلك أن ت والمعنى يالنجائ؛ موصوفا الدنيا 
الدنيا.كخمر ليس 

ربث من الجنة، باب عالي ماء، عين هو • مقاتل وتال 
أبرتال وحساد. وغز، غثز، من تله في كان ما اش ننج منها 

أتواآحرْ كان فإذا بالعليأم، يؤتون النخ^ُيت ؤابراهيم قلأبة، 
ؤيفيضذللث،، من بطونهم فتغبممر فيشربون الهلهور، بالشراب 

الملث،ا<أؤيح مثل أبدانهم من عرق 
ليس[ ٢١تالإت_ان: إإئوو\ه اؤ>ثإثا الزمخشري! وقال 

بالعمل،لا ^٤ ٣٧يارجا كونها لأل الدنيا؛ كخمر برجس؛ 
الأيديفتمسه يعمر لم لأنه أو تكاليف،، دار الدار ت، ولي

الدنان،في يجعل ولم ة، الدنالأقدام وتدوسه الوصرة، 
إلمح،يزول لا لأنه أو بتنظيمها، بعن لم التي والأ؛اريق 

كريحينح له أبدانهم، من عرقا يرشح لأنه النجاسة؛ 
ادلئ،لأم.

أصواءاوانا/ا-آأ.)ا(
النكر.دار ط.  ٣٠٢ْ/القدير نع )٢( 
الربي.التراُث، إح1ٍء دار ط.  ٦٧٤؛/ الكشاف )٣( 



ا؛لآسلأمياممقم في اسثية باو4حرئت التو؛اوي اءأنح1م 

تبوجهين الدليل ؤيتاقش 

فولهمعنى ني احتلموا العلم، أهل أن الأول؛ الوجه 
تقدموقد •نها، وجه على حمله يتعين فلا ^^١^، ت تعالى 

.نريأ نقلته فيما طهورا معاني بيان 
وهوالمخالفة، بميهوم احتجاج بالأية الاحتجاج ثم 

العلم.أهل ين فيه ا مختلف
المناقشة؛عن الحوال، 

المنادر،الشرعي المعنى على الأية، في ^^١^ حمل 
غيرْ•على حمله من أول5ا 

المخالفة،مفهوم في يالاحتلأف،، الاعتراض وأيضا 
١٠٧٧المخابمفهوم الممل يرون الجمهور فإن ا، ضعيف

حسث،الممتع،١ ®السرح في شيخنا ذكره الثاني؛ الوجه 
فيه؛اطه نال الذي المعنوي الثلهور هتا يالهلهور االراد يقول؛ 
ازاوه[ ٤٧ات: لال_ماف.ه ترميى ما نم ؤلإ مت ها فو 

النجاسة.بعدم . النتي عن مق لدينا لأن متمن؛ 
بلالخمر، هملى مقصورا ليس الجثة أهل شراب إن ثم 

فهلمنها، يشرب وكلها وعنل، وين، ماء، من أنهار فيها 
هدهبمفهوم يجس وعسلها ولبمها الدنيا ماء إف يقال؛ أن يمكن 

الآة؟«لى.

،٢٧٢ا/المع الثرح )٢( T/ الإحكام )١( 



والنجاطالطهارة حيث من الخمر حكم 

الثالث:اليليل 

يجاورإثا اممي. رمحود نأل أثن ت الغنني سلإ ي بض 
فينتذنف0 الخنزين، ئدووهم في يئلثنوف وهم الكتاس أه3 

ثكلواعيرها وجذم ®إن الثي ود رم ثماد الغمز. آنسهم 
ثكلوااص ثازخضوها صزثا ;جذوا P ثإن زاشزتوا، فيها 

نادزثوا«لا،.

الاستدلال:وجه 

علىيدل مما ))فارحضوها! إ بقوله لها بغأمر أنه 
.نجاستها

الجواب

الخمر،نجاسة على الاستدلال رروأما الثوكانيت قال 
والترمذي،داود، أبي عند الخثني، نعلبة أبي بحديث، 

ناللما الكتاب، أهل آنية برحص أمر . البمي أن والحاكم؛ 
فإنالحنرير، لحم فيها ؤيهلبخون الخمر، فيها يثريون إنهم له. 

أكله،يحرم ما أثر منها يزيلوا أن بالغل، . بأمرْ المراد 
ولففلعرفتا، كما والنجاسة، التحريم بين ملازمة ولا وشربه، 

لموإن واشربوا، فيها فكالوا غيرها، وجئتم #إن الحاودث،ت 
لنقلوفي واشربوا®، وكلوا بالماء ئارحضوها غيرها تجادوا 

ا/م،والسهئي (، ٥٠٢)والحاكم (، ٣٨٣٩)برتم أبوداود أحرجه )١( 
والطيالى)؛ا'ا(.





واثنجاسةالطهارة حيث من الخمر حكم 

ومنوداود الش-اذعيلا،، أصحاب 
،،عاشورأ بن والطاهر ،، والثوكاني١ ،، الصنعازر الأمير 
رمحارشيد ومحمد 

الأدلة:

الأول:الدليل 

مهاالأصل فالخمر الطهارة، الأشياء ني الأصل أن 
عالييقوى لا بالنجاسة القائالون به استدل وما الطهارة، 

المعارضة.

الأعيانفي الأصل أن «والحق السلام®: *مجل في قال 
محرمةالحشيشة فإن النجاسة، يلازم لا التحريم وأن الطهارة، 
عاليدليل لا القاتلة، والسموم ال٠خاJراتا، وكذا طاهرة، 

نجامتها.

ولامحرم، نجي فكل التحريم، فلازمها النجاسة وأما 
ملابستهاعن المغ هو النجاسة، في الحكم لأن وذللث، عكس؛ 

بخلاف،بتحريمها حكم العين بنجاسة فالحكم حال، كل على 
وهماوالذما، الحرير، لبس يحرم فإنه بالتحريم، الحكم 
ؤإحماعا.شرعية صرورة طاهران 

اوحالى،ا/ا؟.)آ(. ٢٨٨٨القرطي )ا(
ا/هم.الجراد السل )؛(ل/ا""ا. اللام سل )٣( 
.v٤٩/انمار نمير )٦( والمير'لأ/ا"آ. التحرير )٠( 





والنجاطالطهارة حيث من الخمر حكم 

الاستدلال:وجا، 

طهارتها،على ،، الئرويل الحداد بن سعيد ءامتدل 
ذلالئ،فعل لما نجة كان ولو ت فال المدية، طرق في بفكها 

كماعنه، . اه رسول ولنهى عليهم، اطه رخوان المحابة 
الطرقا(رآ،.في التخلي عن نهى 

أنت اروالجواب ت بقوله ذللت، عن القرطبي أحاب، ثم 
آبارولا سروب، لهم يكن لم لأنه ؛ نعلمت، الصحابة 

كنفلهم يكن لم أنهم أحوالهم من الغالب إذ فيها، يرمونها 
اتخاذمن يقدرون كانوا إنهم : هاعانثة وهالت، بيوتهم، فى 

ومشقة،كلفة فيه المدينة حارج إلى وملها البيوت، في الكنف 
التحرزيمكن فإنه وأيضا الفور، على وجبا ما تآ-تحر منه ؤيلزم 
منالخمر تكن ولم واسعة، كانت، المدينة طرق فإن منها، 
نميرنهرأابحيث، الكثرة 

المحاّة،إراقة فإن تكلفا، جوابه في أن يخفى لا يالت،ت 
وقوعه.يستبعد أمر الشوارع، في البول، بمنزلة مي التي 

والمكالثظالمدينة١١ ارّكلث، قوله: الحل.يثا وفي ميما لا 
فقدالحافظر٤،، قاله كما الخلوكة، العلريق وهي مكة، جمع 

أحدسحنون صاحب المغربي الحداد صبيح ين محي بن معيد هو* )١( 
الغرؤعني بحرا وكان الدعبي: قال المالكية، مذهب ني المجتهدين 

لإأ/ا*\أ.النلأء أيلام ّير بالمن.اه. بميرأ الرب  jU؛ي ورأسا' 
أ/حهآ.-فيرالأرني )*ل(. ٢٨٨امطي١•/تبر )٢( 
الفتح)؛(



الإسلاميالفق4 فى الحسيات بالمحرمات 1لترآ؛اوور امهام 

وليتبها، يمشون التي الملوكه، الناس 'لريق في أراقوها 
جوابصعقا عالي يدل مما وهذا الختزؤية، الهلرق ني 

القرطم،•

الثالث:اليليل 

منالئتثث زغلة بن الرحنن همد عن أنثي بن ريي عن 
\يمن بمن ئا ئاس بن اممي مد نأل أثت ن؛ خيم 
لهفقال حمر راؤته افي لزمول أندى ريلا إن عباس• ابن فقال 

منارلا، ت نال ^٢١٠، ئد افن أن علنث، امل ١^ رسول 
.أمنJه ت فقال ناررثه؟ا الم ! ٠٥١رسول له فقال إسانا 
الزادثمتح نال؛ سعيا*• حرم شرتها حرم الذي ُإن ت فقال 

حنىدم،مالهالا،.

الاستدلال:وجه 

بحضرته،الخمر إراقة على أنوم. حيثا ظاهر، وجهه 
تنجسيعني هذا لأن ذللث،؛ على يقرء لم نجاسة كانسا ولو 

المكان.

والترحيح:لمقارنة ام 

يبقىفإنه الهلهارة، الأعيان في التقرر الأصل أن بما 
الخمر.نجاسة إثبايثه علينا 

،٥٧٩)يرقم ملم اخرجه )١( 



والتجاطاتطهارة حيث من الخمر حكم 

بالدرجةقرية، ليت الجمهور، بها استدل التي والأدلة 

وتدجدأ، نوى المعنوية، النجاسة على [ ٩٠؛ •، ٧١٠١١]ؤوبمسيم 
لل.لائ<.المؤيالارت، ذكر سبق 

الأكلعن الكلام سياق ني فهو ثعلبة، أبي حديث وأما 
الشوكاني,عن تقدم كما والنجاسة الطهارة لا والشرب، 

ماعلى قوية لهما والمناقشة الجمهور، أدلة أقوى هلءان 
سمحا

جدا،وجيهة الثاني القول أصحاب أدلة وبالمئابل 
تكلف.فيه عتها والجواب 

الخمؤرطهارة — أعالم والله — الأقرب أن أرى بق ملما 
.معنونا وحسثة نجسة كانتا ؤإن حسية طهارة 



اءلاطدصالفقه في المقية |11)بم؛|ووبالممومات ابمؤمحام 

الثانيالمبحث 

بالخمرالتداوي 

تسمين:إلى بالخمر التدادي حكم يشم 
الأول:الشم 

الفقهاءأجمع نهذا صرررة، بلا بالخمر التداوي 
منالمانعة العامة، بالأدلة تدلين م تحريمه على 

الممعلى الكلام أثناء غي ومتأتي بالخمر، التداوي 
الثاني.

الثاني:الشم 
الفقهاءفيه احتلمإ المم نهازا للضرورة، بالخمر التداوي 

أئوال:على 

0إالهدية الفتاوى ، ٢١ا/• ءا;دين ابن حاشية ، ٢١٨٤المسرءل 

الفواكه uir\/للغرشي حلل شرح ا/مأ\<مأ، الجاليل مواهب ، ١٠٥٥
\إالبر عد لأبن الكاني، الدسوقي حاشية امح/هاا، الدواني 

الهدبشرح المبموع ، ١٦٨، ١٦٤م الفروع  iATfwاسي ، ١٨٨
،١٧٦؛/الطالين ب 0\إ0\<ك الكسر الحاوي ، ٥١، ٤١ا،/ 

.١٩٦/٤الإنصاف، 



بالحمرالتداوي ذلم 

بالخمر:التداوي تحريم 
والثانعية،والمالكية، الحنفية، بعض ميما وهو 
والمحنا^

الأدلة:

الأول:اسل 

أأ'صء;١*^ ٩ وذ:ا:وا ه؛! -مار: قوله 
[.٩٠ملمة.ه تثؤم كنتبمو، ألفقي م تذ بمس 
الاستدلال:وجه 

عمومفي فيدخل كلتا، الخمر ياجنناب، أمر تعار الاله أن 
الداوي.ذللث، 

التحريمعلى الدالة ارالأدلة تيمية: ابن الإسلام شيخ نال، 
نابذي اكل و: ٣[ ندة: ١٠١١]عوقأألمتته ^-^4>؛، فوله: مثل 
يبمت<م آص نأتًث لأم قء و: ب• باع الين 

فقدبينهما، لإق فمن التداوي، وغير التداوي، حال في عامة، 
XL)العمومءالوخص بينه اشر جمع ما بين فرق 

الثاني:اسل 

بنءلاريى أو وائل أبيه عن وابل، بن علمنة عن 
الخاويمجمؤع )٢( اوراجعاواب؛ة. اظر:





بالخمرالتداوي ذتم 

لماش أن ب. صرح بق المسألة، ض نص وهو 
المحرمات.اعفلم من والخمر علنا، حرم فما الشفاء يجعل 

الرابع:1سل 

أنزلاف ءإن  ijli. اه رسول أن الءرداء؛ أبي حديث 
مداوراولا يئداورا لواء، داء لكل وجعل واللواء، الداء 

تحريما.الأشربة أشد والخمر بالحرام، الداوي عن نهى فقد 

الخامس:الدليل 

الدواةهمن افب. رنوي *ئيى قادت ئريرة آبي عى 
اشث.>".

*وفقيل؛ الخسث،أ بالدواء بالمراد الفقهاء احتلف ويد 

لأنهاالحديث،؛ عموم ني ياحلة فالخمر حال يكل هالت،ت 
الحانث،.أم 

(،٦٤٩)برقم أآآ/إْآآ، واليراني (. ٣٨٧٤)برقم داود ابر احرجه )١( 
مالملتن ابن وقال، ثتايته، رحاله : ٨٦ْ/ الهبمي تال ٥. ا/ ٠ والسبمتي 

١صحيح إستاد : ٩ Y/ المحتاج تحقة 
ماجهوابن (، ٢٠٤٥)واكرعال.ي (، ٣٨٧٠)برتم داود أبو احرحه )٢( 

 )٣(UjU  الأحوذي ،Y»؛*/A ٧.الجود عون/،



ا|لآسلأميالفقه في المنية بالمحومات التربم|وؤ |'جونحام 

السائس:الدليل 

علىقياما به، للتداوي يبح فلم لعينه، محرم المكر أن 
،•ل*؛مالخنزيرل

السابع:اليليل 

وأنيد لا لأنه بها؛ التداوي في تتحقق لا الضرورة أن 
٢.المJاواة١ قي عملها يعمل ما الحلال، من غيرها يوجد 

الثامن:الدليل 

عرفمت،إذا ميما لا واللذة، للشهوة تناوله ّدآ 
إلىالذريعة الناؤع مد وقد للامقام، وشفاء نفعا فيه أن النفس 
.، ممكزأ بكل تناوله 

التاسع:الهليل 

الفيما بها كالتداوى يح؛ فلم به، تندع لا الضرورة أن 
لأن.تصلح 
العاقر:الدليل 

المرضىمن كثيرأ لأن الضرورة؛ من ليي التداوي أن 
ألاومحال شتى، أدؤية له المرض ولأن تداوى، بلا يثقون 

شفالأى.الحلال ش له يكون 

الموطاآ/اآ.)٢( . ٣٦٣'\إ\كنني )\( 
.٣٢٣؛/٠ المش )٤( أ/اإ؛. الماد زاد )■؟(
\^/0\-0.الفتاوى )٥( 





ا٢لآسلأمىالفقه فى اسئية بالمحرمات اجؤمحام >ء=ءم 
—ذلى==—ذ===ل= 

ءإنافي وسود لهم هماي هاجتووها المدينة اطي. رسول 
نمحابجا«.أتابجا من قة>؛ما '^ ٥١إه إر ص أن  'ج

ضزانJدوا يقظوم \ؤتحج ض نالوا ج قضئوا، شئوا 
النيق.دلك ملغ افي.، ننول م زانثائوا الإنلأم 

أغثنهمونمد وأزجيهم أييهم صبع بهم يأمح( إزيم مح، بث 
ناتوا«را،.عض الخزة قي وثركهب 

الاستدلال:وجه 

دهيالإبل، بول شربا للعرسثن أباح . التجئ أن 
الخمر.فكدلك التداوي لضرورة النايع أياحها ؤإنما محرمة، 

وجهيزتمن عليه والجواب 

الأمرينبين . الد ومول نرق أند الخطابىت ئال 
بالحنلر،أحدهما على فنص المائل، هدا جمعهما اللذين 

فرتهما بين والجمع الإبل، بول وهو بالإباحة، الأحر وعلمح، 
تبلالخمر يشربون كانوا الناس فإن وأيضا جائز، غير النص 

عليهمحرمتا فلما لذاتها، ؤيتبعون بها، ؤيشمون تحريمها 
بإيجابفيها الأمر فغلغل عنها، والنزيع تركها، عليهم صعب 

وحمشربها، عن وليكفوا ليرتدعوا متناولها، على العقوبة 

برغموالترمذي (، ١٦٧١)برقم لم وم(، ٤١٩٢)■برقم الجخاري احرجه 
 ،)TV■( ١٦٠ا/والناش.



بالخمرالتداوي ذتم 

لئلاوتداؤيأ، شريا، كلها الوجوه على تحريمها في الباب 
فيمأمون المعتى وهذا والتمارض، النسافم، بعلة ستسحوها 

المرنةمن اساع على ولما الدواعي، لانحام الإبل، أبوال 
لها،والنكرة امتقذارها من النفوس في ولما تناولها، في 

والذمتقيم، يولا يصح لا الأحر على أحدهما فقياس 
أءلم*لا،.

الثاني:الوجه 
السابق،العرنيين حديث، لدلالة ءلاهرة الإبل أبوال أن 
حثمن الإبل، أبوال حكم همن بالتفصيل الكلام وسيأتي 

محللهرة،كانت، ؤإذا اه ثاء إن والنجاسة، العلهارة، 

والخمرشربه، يجوز العناهر لأن عاليها؛ الخمر قياس يمح فلا 
شربه-يجوز لا 

الثالث:)ليليل 

الغصةدم حال في أبح كما للدواء، الخمر تناول ساح 
للضرورة.

الجواب:

فهوبها التداوي بخلاف قعلعية، الإصاغة بهده السلامة أن 
ا.مضتوزر أمر 

»_Ari.انفلر: )٢( •ا/؛هآ. انمود عون )١( 
المبمرعه/آْ.)٣( 



الأسلاميالفقه في الحسية بالمحرمات التأ؟؛اوه اجممحام 

لراجح:ام 

حالان:ذلك ص رسش الأول، القول للادلة الأقرب 
الأدر:الخال 

غيره،يجاد ولا مكر، فيه دواء إلى المريض اصهلر إذا 

فلامتأكد، ومعه متمن المريض، لهدا علاج أنه الأطاء وأفاد 
للضرورة.أس 

به،الشفاء تيقن يلا أنه من الإسلام شيخ ذكر ومجا 
أنهاليمين من يقرب ما اليوم الأدؤية من أن عليه؛ فالجواب 

يه.يتضر 

محاقإذا الربو، مريض فإن ، الربولبخاخ ذللت،: مثال 
مباشرة،عنه انفرج — البخاخ — الدواء هدا استخدم لم ه، تنف

معلوم.مشاهد أمر وهو 
الثانية:الخال 

طعم،لها يبق لم بحيث الدواء، في الخمر استهلكت إذا 
يبقلم لأنه ضورْ؛ بلا ولو يجوز فهدا لون، ولا رائحة، ولا 

أثرللخص.

حكمفي لا التداوي، حكم في السابق الكلام أن وليعلم 
أحرى٠مسألة فهذه الخمر على المشتملة الأدؤية صغ 

إذيوجد، لا أو الدواء، هدا في ممنوعة مائة يوجد هل النظر، بغض )١( 
الأدؤية.يبعص المتحقق بالأتمماع التمشل المقصود 





الفقهفي السية بالمحرمات الترأ؛اوؤ ابمؤنحام 

ا؛ذولانمبحث 

ساانمصوانات بابوال المداوي حكم 
مطليان:وفيه 

الأولانمطلب 

واينجاسالطهارة حيث من الحيوانات أبوال حكم 
أنوال:على المسألة هال0 قي الفقهاء اخلف 

الأول؛لقول ام 

المأكولة،وغير اللممحم، مأكولة كلها، الأبوال نجاسة 
والشافعّةر،، رالحتمية مذهب وهو 

الأدلة:

ا؛أول:الدليل 

أانيافقاد: ق. م ئاد: ماص انن غن 
منلا:نثتزة اخذننادفان وام، م ونابمئ:ان لبمذتان، 
تنشيمكان الاحن »رأئا تزله، من وكيع: قاد الجنلء، 

مؤت مح، سرر ببمين، قمحا جريدة أحد لم بامحنؤ*، 
.ms١٦انمبمؤع )٢( . ٦٠ل/اكنايريانع )١( 



اثمواناتبابوال التداوي حكم 

أنالنثهنادا3(ت هدا؟ صنت J؛؛ ^ رسول١٥يا ت يمالواوا->دة، 
تيبماقادوكع سساا، عتهنانالم تحس 

الاستدلال:وجه 

كانؤإذا العموم، فيوجب باللام محلى جنس اسم البول 
والتنزهالاحتراز وجب البول، جنس من بالعياب أحبر ند الني 

والحيوانالدواب، حمح أبوال ذلك فيجمع البول، جنس من 
الأنعامبول فيدخل يزكل، لا وما يزكل، ما والبهيم، الماؤلق، 

المقصودوهو العموم، هدا في 

المناهشة:

كانما فتفيد للتعرف، البول في اللام بأن يناقش 
•طبعن لمخا ا عند ، يروئ 

دلالاتفي والنظر باللسان، المعرفة أهل نص وقد 
ثميكن لم إذا إلا الجس تعريف إلى يحار لا أنه الخءلاب، 

يكونلا فإنه معهود، سيء ثم كان إذا فأما معهود، شيء 
هذاتبيؤ، فإذا فيه، ينغلر حض الاسم، ذللث، جنس لتحريم، 

وهوالمعهود، للبول بيان اليولء من يستانزْ لا كان ءفإته فقوله؛ 
ه.نفبول وهو يحييه كان الذي 

برقميائي دأبو (، ٢٩٢)برنم لم وم(، ٢١٥)برقم الّخاري احرجه )١( 
برتمماجه وابن 'آ(، )بمآ"برنم ائي والن)٠^١(، برقم والترمذي (، ٢٠)
(٣٤٧.)

اأ/أأه.الفتاوى .جمع )آ(



الأسلاميالفقه في اسئية بالمحرمات التربم؛اوأر ايؤنحام 

البول،من تبرئ يلا كان أنه روي ما ذلك على يدل 
الذكر؛يراءْ ءلالسا لأنه ه؛ نفبول من إلا يكون لا والأستبراء 

الولد.من الرحم كامحشراء 

افكانت بالقفل صحيحة وجوم من الحدث هدا روي أيضا 
الرواية_، يفسر وهدا ا يوله من يستتر لا 

الثاني:الدليل 

عدفأكثن »إن قاد: النبئ. عن هنئنْ أبى حديث 
محسمحل«ى.

المناقشة:

—ه نفبول المراد أن * أي — تقدم فيما كالقول فيه القول 
الكثيرؤإنما نادر، مليل غيره بول الإنسان إصابة نطم أنا ٌع 

الذيالجنس في بوله يديج أن أراد كان ولو ه، نفبول إصابته 
ءان.ابأكثر نوله: بمنزلة لكان منه، بنؤع العذاب، وقؤع يكثر 
الجااث،ص.من القبر 

الحديثني يالبول المراد أن على تدل أرجه، محسعة الإسلام شثح ذكر را، 
المرادبأن يشك لا الأوجه،  oJUbترأ ومن أنواها هنا وذكرت نفه، بول 
الإسلام.شخ بها استدل الش الأدلة لقوة نفسه، يول 

\إشيبة أبي وابن (، ٣٤٨)برنم - urUوابن ، ٣٨٩٨أحمد أحرجه )٢( 
والبيهميالشيخين، شرط على صحيح ودالت  ٢٩٣ا/والحاكم ، ١١٠
\إ\0أاليوصيري وقال صحح، ت وقال والدارقعلني ، ٤ ١ آ/٢ 
الصحيحين.ني بهم محج آخرهم عن رجاله صحيح، إستاد هذا 

٠٠٥٥٢/٢١ج٠وعاكاوى)٣(



ا1|ءيوان1تبابوال اثنياوي حكم 

\لس:اسل 

ءرلأيمولن اش. ونول نمئث قاك: ه عائشة عن 
الآحسانالا،.ونو ولا طآنام، حمزة صلاة 
الاستدلال:وجه 

كلتسمية يفيد وعدا والمجو، البول يالأحيثين، بمصي أنه 
نجس.حرام والأخث أخبث، ونجو بول 

ااْداقشة:

اللمظفإن نوط، الغاية في »'وشذ\ الإسلام: شيخ فال 
أصلا١١ليداخ ما لغير شمول فيه ليس 

الرابع:الدليل 

فكانوروث بول فنقول• المحرم، البول على المياس 
بولأنه هو الأصل ني الحكم مناط لأن الأبوال كسائر نجا 

فوله:مثل المموص، سبيهات ذلك على دث وقد وروث، 
أحدممثوب أصاب إذا إسرائيل بتو اكان وتوله: البول( ااتقوا 
يالمقراض(.فرصه البول 

الْياقشة:

ذكروهوما وروث، بول أنه الأصل في العالة أن نسالم لا 
بولبها المراد بأن الجواب سلف، فمد الموص، تنبيه من 

الإنسان.

.00إل\^إ الفتاوى مجعؤع )٢( (. ٥٦)•برتم لم ماحر-بم )١( 



ا؛لآسلأ«يايمقم في باد«اءرئتاسئية ^1^ 11اههام 

مالقولا]ثاذي:

.لحمه يوكل ما بول طهارة 

وداود،،  ١٠٧٧والمحنا،، لالمالكية مذهب وهو 
حزيمة،وابن لف المن وطاتفة وزنر ومحمد ، الظاهري 

والرؤياني،والإصطخري، حسان، وابن المنير، وابن 
سعدأ؛،.بن واللمثا والزهري، والأوزاعي، وايخمب، 

الأدلأ:

ا/أول:اليلبل 

المابق.هه أنس حديث، 

الاستدلال:وجه 

شربفي لهم أذن انه الحجة افوجه ت الإسلام شيخ تال 
وثيابهم،وأيديهم، أنواههم، يمسب، أن بد ولا الأيوال، 
وأيديهم،أفواههم، تطهير وجب، نجسة، كانما فإذا وآنسهم، 
لأنلهم؛ ذللث، بيان ببمب، آنيتهم، وتطهير للصلاة، وثيابهم 

لهممحن للم يجوز، لا إليه الاحتياج ونت عن اييان تأ"مر 
غيرأنه على فدل مه، أصابهم ما إماطة عليهم يجسما أنه النثي 

الماسكأبوال الإبل أبوال كانتا لو أن الين ومن نجس، 

اسعكشاف )٢( والإكاول\/ا؛. التاج )١( 
المش)٣( 
\/ا-أذنل  iOiA/yالمجموع ، ؟/٩٩الأومط )٤( 



الءيواjاتبابوار التداوي حير 

ذلك؛اني تغليظه يشتد أن لأوشك 

الثاني:الدليل 
تتبينحتى الأعيان، حميع ءلهارْ الجامع، الأصل أن 

وهدهطاهر، فهو نجي أنه لنا يبين لم ما فكل نجاستها، 
طامحرْلى.نهي نجاستها لنا سين لم الأعيان 

الثالث:اليليل 

ثياصلوا ت افي. رسول قاد قاد! ئفمل بن اقو ند عض 
منحلمث، ءإ1ها الإل، أغطان في نملوا ولا العنم، نرابمي، 

الاستدلال:وجه 

ولمبالصلاة، الإذن ارأطالق بأنه الإسلام شيخ بينه 
إلىحاجة موصع والموضع ملامتها، من يقي حائلا يشترط 

لئه«لن.احتاج فلو اليان 
الصلاةلكاست الأدميين، كآروايث، نجسة كانت، ررلو وأيضا 

كراهيةمكروهة أو والكنف،، كالحشوش محرمة إما فيها 
تص،يأن فأما والأنجاس، الأحبامث، مفلنة لأنها شديدة؛ 

اكاوى؛آ/آأممجموع )٢١( الخاوي مجموع )١( 
T/والمهقي (، ٧٦٩)برتم ماجه وابن ا/س، شبة أبي ابن أخرجه )٣( 

1ا\'\حبان وابن ، ؛/٦٨وأحمد (، ٩١٣)برتم ي واليال، ٤٤٩
حيان.ابن صححه (، ١٧٠٢)يرتم 

>؛(بوعاكاوىاآ/آبم



الفقهفي بالممرعاتايصية اJتياوؤ امهام 

أوالحثوش، شأن شأنها ؤيكون ، بركة يسميها فيها الصلاة 
وحاثاالمتضادش، المتناسن بين جمع نهو ذلك، من تربمأ 

.، ٢١١ذلك!من الرسول 

الرابع:اليليل 

المجللوأدحالها راحلته، على طاف اض رسول أن 
حتىوبركها الأرض، بقاع جميع على اض فضله الذي الحرام، 

راتمة.تهلوف أن ّلمة لأم إذنه وكيلك أسبوعا، محناف 

الاستدلال:وجه 

تالوسث،من به تمتغ ما العقل، من الوواد_، •ع ليس ®أنه 
والريوالعاكفين، للطاتفين، بتهلهيره المأمور المجد، 

المجدتعريفي فيه لكان نجسة، أبوالها كانت فلو جود، ال
ؤإنماذللت،، إلى دعت، ما الضرورة أن مع للتنجيس، الحرام 

ها،تنجييرى من بعض استنكر ولهذا إليه، دعت الحاجة 
رده*بطلانا، I بقول وحبلن، الحرام، المجد الدواب، إلحال 

،.فيها،١٣يسج لا التي الئنة وجه فى 

عناه. رسول مثل نال: ه الراء ■حدبمث، لي جاء ربركة' قوله•  ٢١)
ليالصلاة ص وثل مها، محلوا الأ لقال: الإل، مارك في الصلاة 
بركة،.فإنها فيها رصالوا فقال: الغنم، مرابض 
منالإسلام شخ وذكر، (، ٣٨٧٨)برقم  ٣٣٧/١شيا أبي ابن احرجه 
الراء.حديثه من إلا احد، ولم جابر حدبثج 

.٥٧٣، ٥٧٢ ٨١الفتاوى مجمؤع )٢( 
م٧٣/٢١الخاوي مجموع )٣( 



ادءيواjاتبابوال التداوي حكم 

الخامس:اسل 

:اسقلا خنن لَمحل أنا افي ننول قاد ص ض 

تالإسلام شخ نال 

غيهاحتالف ند الحديث أن إلا المألة ترحمة اروهذا 
ونالالمي، عن ثبت العزيزت همد بكر أبو فقال ورذآ، نولأ 
فيه،ؤيب فلا الأول كان فإن حابر، على موقوف هو غيره 
غيرهعن مثاله حاء وقد صاحب، قول فهو الثاني كان ؤإن 
أنعلى نتبمح، وغيره، الأشعري موسى أبي الصحابة، من 

يإنيتح، أن وأحثا بعدهم، من قول من أور الصحابة قول 
إجماعاصار ينكروه، ولم سايرهم، في انتشر أنه علم 

كرتأ.'".

السائس:اليليل 

ليعلئخم^١ إل المثرؤول1 بي قاد قاد؛ س1لمال، عن 
ذللت،،ُلفلم إذ : Jjj؟ال: ، ١^١٤و ض ^، 

أوبول، أو يثائهل سثددزها، أو اJمiه، ئنتمز اذ ئهادا لمد 
اوأحجار، دوذ؛لاثة احدJا تمحقي لا وقاد؛ بأتماننا، ستنجئ 
عظم.أن بمتنجي 

الدارثطي.وصث ، ١٥٦آ/واليهقي ، ١٢٨ا/ال.ارممي أ-محرجه )١( 
.٥٧٤٨١الخاوي برع )٢( 



الإسلاميالفقه في الحسيات بالمحرمات ا1تياوؤ اممحام 

الاستدلال:وجه 

زادهو الذي والبعر، بالعظم، يتنجى أن نهى الشي أن 
عننهى إنما أنه ومعلوم دوابهم، وعلف الجن، من إحواننا 

يكنلم نجما، نمه قي البعر كان ولو عليهم، ننجه لئلا ذللث، 
به،المستنجى البعر بين فرق يكن ولم يتجه، به الامتنجاء 

بينه.السنة فرقت، ما ُين جمع وهذا يه، يتتجى لا الذي والبعر 
لقومعلفا يكون أن يملح لم نجا، كان لو البعر إن ثم 
لجازجلالة، تصير أن جاز ولو جلالة، x^، نمير فإنها مؤمنين، 

حينئذفرق فلا الدوابإ، ورجح الإنس، رجح تعلف أن 

لترجيح؛ام 
ووصؤحأدلته، لقوة الثاني؛ القول بينا رجحانا الراجح 

المقصود.على دلالتها 

الثانىالطلب 

الحيواناتبأبوال التداوي حكم 
أقوال!على المسألة هذه في الفقهاء ا-ختلم، 

الأول:لقول ام 

كلها،الحيواناُت، يأبوال الداوي الضرورة، حال في يجوز 
مأكولة.غير أو اللخم، مأكولة غيرها أو الإبل، أبوال مواء 

.٥٧٧، 0U1/Y؛الئتاوى ،جمؤع 



الءيوان،ذبابوال التداوي حكم 

حزموابن ،، مذهب وهو 

الأدلة:

الأول:اليليل 

^صثتيقنتآ إلا عوقن مم ما أبجر قثل جوئن تعالى• موله 
[,١١٩]الأنعام: \ئثيم 
الأستدلأو:وجه 

إنقالبول المحرمات؛ الضرورة حال قي أباحت الأية أن 
للفرورة.حائز فهو محرما نجا كان 

الجواب:

التداويلجواز بالضرورة الامحتدلأل منافسة بمت حم
والعاشر،الناصع، الدليل في مذكورة وهي بالمحرامات، 

فيولو بالخمر، الداوي من المانعين أدلة من عشر، والحادي 
اضرورة^حال 

الثاني:اسل 

العرنيين.نمة في السابق أش ؛أحديث، استدلوا 
-المأكول وغير اللحم مأكول من - الإبل غير وماسوا 

.١٦٨/١اسى )٢( . ٥١ه/'ه، الجموع )١( 
صأ"ا.انظر: )٠١( 



الإسلامىالفقه فى اليشية بايحرمان أجنهام ،همر 
سزسإ\=سسس=سس==^=^ضسصس=

الجواب:

مأكولبول في وارد الحديث بأن الدليل، هذا يناقش 
منغيره عاليه يماس فلا طهارته، أدلة من وهو اللحم، 
الأبوال.

الثاني:لقول ام 

نمهل.اللحم مأكول يأبوال اكاوى جواز 
مالائ،أعن ورواية الحفيةل١،، يعص مدهبإ وهو 

الأدلة:

ا/أول:اسل 
ونامواالعرنيين، قصة نى المابق أنس بحديث، استدلوا 

الإبل.نيالإبل-ساملاللخم.ءر 
الثاني:الدليل 

التداوييجوز طاهر وكل طاهرة، اللحم مأكولة أبوال أن 
.٩

الثالث،:القول م

منغيرها دون فمهل الإبل أبوال يالتداوى جواز 

0إا-\1.الممحار رد \إ التدير فتح )١( 
.J» Trr/\Aوالتحصيل اليان النمجِ، دار ط. ^/UW والإكليل الخاج )٢( 

الإّلأب.الكب ط.  ٢١ا/الدائن شرح الهداة )٣( 



اتسواناتبابوال التداوي حير 

الحنامذهب وظاهر ،، وجه وهو المحيوانات، 

الأدلأ:

الأول:اسل 

الإبلأبوال على ه فنصن ا حالسابق، أسن ، حدي
فيهأن ست، ما يقاس لا لأنه غيرها؛ عليها يقاس ولا فقعل، 

عنبنهيه عنه، الدواء نمي ستا ما على - الإبل بول وهو - دواء 
لنجامتهال٣،.الأبوال باش وهي •تحين،، دواء كل 

الجواب:

وغيرها،اللحم، مأكولة أبوال نجاسة على بي هذا أن 
-نجاستها عدم والأترب، نري، حلاف اللحم مأكولة أبوال وفي 
الدليل.هزا سم فلا - تقدم ما على 

الثاني:اسل 

الإجماع.

الإبل.بأبوال التلءاوي جواز على العلماء أجع فقد 
التداويجواز فى مخالفا أعلم —، ُل الإسلام! سخ نال 

بأبوالالإبللأْ،.

؟.Al/lاكاع كثاف )٢( . ٥٠اّ/ المجموع )١( 
الآول،ص^•فىالمطلم،)٤( نلالأوطادا/هاأؤ )٣( 
.onY/Y|_^\مجموع )0( 



ا؛لآسلاميالفقه فى اسنيد باسمرمات ا1؛تياوع اهؤمحام اج==م 
=ئثا=س==ذ===—ض—ذ

الرابع:لقول ام 

وجهوهو كالها، الحيوانات بأبوال التداوي تحريم 
.، أبى ومدهب ، للشانمة 

الأدلأ:

الأول:الدكل 

كونني نبيذأ ئندث يالتI نلنة أم ءس 
١^ائتكت ئلت; هنا؟اا رما ساد؛ يئلي، وهو اقو. ود رم 

سللب اف' »إن اطي ننول ممال ثذا، لها ننت لي 
سئاسا>مئلمأص.

الاستدلال:وجه 

بها.التداوي يجوز فلا شرعا محرمة الحيوانات أبوال أن 
الجواب:

وأيضاأباحه، بل الشاؤع، حرمه مما ليس الإبل بول أن 
محرمة.ليت طامرة اللحم مأكولة أبوال 

الثاني:الدليل 

أنزلافه ®إن ثال؛ . اش رسول أن الدرداءت أبى حديث 

اوجموعبم/«0.)١( 
اوكتةالإّلأب.الهاواةدرحالورةا/اأط. )٢( 
أ/جان وابن ، nn/YT"اص ني واليراني •>/ْ، المهني أخرجه )٣( 

شامي.وله جان ابن  oowحزم وابن ، ٢٣٣



الميواناتبأبوال التداوي حكم 

ئداوواولا يثداووا دواء، داء لكل وجعل والدواء، الداء 
،.١١٠٢١بحر 

الأبق.الدليل ز كا والماهثة الاسدلأل ووجه 

الثالث:اليليل 

الدزاءغن اه. رنوي 'نهى ناد: __؛ أبى غن 
المحث«ُ'د
•بالنجس نر ا الخبأن ويقدم 

مأكولةأبوالط أن من الأول الدليل ؛ي تقدم كما والمنامشة 
محرمة.وليستا محياهرة، اللحم 

الترجيح؛أم 

والحيواذاتا- الإبل يأبوال التداوي جواز الأقربات 
ولحديث،محناهرة، لأنها صرورة؛ لغير ولو - عامة اللحم مأكولة 

•السابق س سا 

التداوييجوز فلا نجسة، فأبوالها اللحم مأكولة غير أما 
شرطتزتالضرورة حال مح، إلا بها، 

(،٦٤٩)برقم ، ٢٥٤؛Y/ واسني (، ٣٨٧٤)برقم داود أبر احرجه )١( 
مالملتن ابن وتال، ثقات، رجاله : ay/oالهبمي نال، •؛/م، واليهقي 

صحح.إسناد ت Y/٩ المحتاج تحفة 
ماجهوابن برقم)ه؛*آ(، واJترطي (، ٣٨٧٠برقم)داود ابر احرجه )٢( 

(.٣٤٥٩يرقم)



الأ>لأمىالفقه فى الحشية بايمعرمات التر؟؛اوث؛ ايؤمحام 
—^سس==ض=س؛لأً=^

الشن•من فرب وجه على معها يت أن - ١ 
الطاهرة.الأدؤية من عنها يخي ما يوجد ألا - ٢ 



الخنزيربأجزاء التداوي حكم 

الثانيالمبحث 

الخنريربأحراء المداوي حهكم 

مطليان:وفيه 

الأولالمطلب 

واملآختيارالسمة حال في الخنزير تناول حكم 

قيالخنزير، من جزء أي تناول تحريم على الفقهاء أجمع 
رقدبالضرورة، الدين من معلوم وهو ،، ١ سعة والالاختيار حال 

:منهاأدلة عدة ذلك على دق 

الأول:اسل 

ءؤ-رثءوةfألمستمحأذمثلإأيتيرهلالماىلة:ٌا[.قولهتعالىت 
الثاني:اسل 

ضء محن:ا  1٥١جم آ ِفى بد لا ه تعالى: يوله 
لإقةُجمحمحت ئنم آو مسموحا دما أد مينه بحث أن إلا بملمئة1 
؛ن^ ١٠ولأ ب،غ عير آمحنلؤ دم يدء أؤ لثيي بل ينما أو بتجس 
•!! ١٤٥تا^^نعامت يحسد ■ثغيد هف 

،m/Uالمحلى - حزم وابن ، ٢٢٢٣; الترفي الإجماع حكى ;١( 
٥.٢ ه/ المجمؤع - والنووي 



األآسلأ٠سا1فمه هي انمنية باثمعرمات ال1وئ|وؤ ايؤنحام 

الخنزير،من إرادته الغاف لأن بالذكر؛ اللحم وحص 
.١^٠١^١٢لجميع عام فهو ؤإلأ 

بإجماع،حرم الخنزير، من شيء *وكل ععلية: ابن نال 
أوعفلuال٢،.ان ك_ 

الثالث:اسل 

مجي*والذي اممب رنوي قاد ت نال هريرة أبي عن 
ثفسطانإنامآ عادلأ حكما مريم ابى نيكم يئزل أذ ليوشماك بيمحأ 

حصالمال نميمحق الجريه ويْتع الخنزير نبمتل الهثبين، يكجر 
قلهالا 

بإعدامهيأمر ت أي الخنزير®؛ *ؤيقتل ررئوله! الحافذلت مال 
أكاله*أ؛ا.تحريم قي مبالغة 
الرابع:الدليل 

اللبرسول قاد قال؛ أيه، عن بريئة، بن نلبمادز عن 
محألْ،•امحزير لخم م يذة همس م يالمحمح محب ُسم 
\إا^\.الجماص ، YYY/Yالترطي ، U/Yكبر اين انظر: )١( 
Y) ) الوجيز السرد /Y•اسب.الكب دار ط.  ١٠

OVA/Y،وأحمد (، ١٥٥)برقم وسالم (، ٣٢٦٤)برتم اJخارى أحرجه )٣( 
(،i'UA)برنم عاجه وابن صحح• حن ونال؛ ( YYY'Y)'برنم والترعد-ي 

.١٨•ا،/ وابيهمي (، ٣١١)يرتم وأبوعوانة 

برقمعاجه وابن (، ٤٩٣٩)برقم داود وأبو (، ٢٢٦)•برقم لم مأخزجه )٥( 
(٣٧٦٢،)



ايخنذيراجزاء التداوي حكم 

الخامس:اليليل 

اض®إل ال؛ فس اقو ود رم أن  '•>ه هريرة أبي عن 
الخزيزوحرم وقمنها، المنته، يحرم وثئثها، الحنز حئ؛ 

وقث«لا،.

السيايس:اادليل 

تحريمعلى الملمون ®أحمع النووي! نال الإحماع 
^١^٢١٠وماثر ودمه، شحمه، 

حزءأي تناول تحريم على المابقة، الصوص دلت وقل 
والاختيار.المعة حال ؛ي لغيره أو للتداوي، الخنزير من 

الثانيالمطلب 

الضرورةحال في الخنزير تتاول حكم 

كالخلافوهو العلم، أهل بين حلاف المسالة هذه محي 
ولاهنا، الراجح هو هناك والراجح الخمر، تناول في المابق 

تقدم.بما اكتفاء والأقوال، الأدلة، تكرار ١^• 

والمهقي، Y-YV/Aالحنة ني نمم وأبو (، ٣٤٨٥)يرمم داود أم أحرجه )١( 
١;الأوسي في والطراني (، ٥٣٦٣)برقم  ٣٧٢م عوانة وأبو ، ١٢!/
.٧/٣والJارقطي(، ١١٦)برقم  ٤٣

 )Y( ٩٦/١٣سالم شرح.





خاتما

حاتمة

المث:م إليها توصلت الم التاج أهم وفيها 
المرصنيبات معن ، مالكهو• لتياوي  ١٠١
لتخليصالمناب الدواء وتعاطي النفي، أو العضوي، 

منه.الوقاية أو حدته، تخفيف أو مرصه، من المريض 

المحرمةالأعيان استعمال هو• بالمحرمات التداوي — ٢ 
المرض.مجن للثماء طلآ 

أولى.توكلا وتركه ماح التداوي أن الراجمح - ٣ 
الثيءتغير أو الشيء حصول تعذر لغة الاستحالة — ٤ 

وانقلاي،الحين تغير I واصطلاحا آخر، ثيء إلى وانتقاله 
جهيتتها.

النجسة.للأعيان مطهرة الاستحالة أن الأقرب، - ٠ 

لغة:٦-الاستهلاك 

معنيين:على اللغة في الاستهلاك بمللق 
ض.فيما الإتلاف، الأول: 
تحميتهاأحل من الشيء وحد التي المنافع زوال الثاني: 

نائمة.عينه يمتا ؤإن 



الإسلاميالفقه فى الحسية بالمحرمات أم؟محام اء=^^ءم 
ى=—^=ض=—=ضو= 

تواصطلاحآ 

سمحن•على الاصطلاح *ي الاستهلاك يطلق 
رح.ولا يم، ولا لون، سهلك، محمى ألا الأيل: 
الإتلاف.اك1ني: 

حستآ.ءلاهرة ممتولأ نجسة الخمر أن الأترب — ٧ 
حالفي إلا مطالقا يجوز ولا محرم بالخمر التداوي — ٨ 
بنرطتن•الضرورة 

غيره،يجد ولا مكر، فيه دواء إلى المريض اصطر إذا - آ 
ونمعهمتعين المريض، لهذا علاج أنه الألجاء وأفاد 

للفرورة.بأس فلا متأكد، 
طعم،لها يبق لم بحسثا الل.واء، في الخمر استتهلكمثا إذا — مح، 

لأنهصرورة؛ بلا ولو يجوز فهذا لون، ولا رائحة، ولا 
للخمر.أنر يبق لم 
طاهرة.اللحم مأكولة الحيوانامحت، أبوال أن الأقرب — ٩ 
حيوانيكل الإبل بأبوال المداوي جواز الأنرب - ١ ٠ 
اللحم.مأكول 

حالفي الخنزير أحزاء من حزء أي تناول يجوز لا - ١ ١ 
والعة.الاختيار 

إلاالضرورة حال في أيضآ تناوله يجوز ولا -  ١٢
••حوج0 



خاتمة

اليقين.من يقرب وجه على نفعه يثت أن — آ 

.آعلم وافه الأدؤية. من عنه يخي ما يوجد ألا - ب 





انمراجع

المراجع

الم^^سدرت
العلمية.الكتب دار ط. الوجيز، لمحرر ا -

الفكر.دار ط. الييماوي، مير ن -
الفكر.دار ط. النار، شير 

الكتب،.عالم ط. المان، صواء أ -
المربي.التراث، إحياء دار ط. لكشاف، ا -
الفكر.دار ط. القدير، ع ل -

الثانية،المليعة طبة، دار ط. ممر، اين شم 
الفكر.دار ط. الةالير، هع 

الفكر.دار . الخربيطؤلأن القرش، حكام أ -
ط.العربي، الكتاب، دار محل. يلقرطثي، القرآن، لأحكام الجا«ع 
الثانة.

الحسث؛كتع، 

^١٤٠٨١الرسالة، 4وسّة ؤ ط حيان، اين حح ص -
فئ.١ ٤ ٠ ٥ الإمحلأمي، الكتب، ٠ ط ، أحمد تع. م- 
١٠٠٠١٤٢٠اللام، دار ط. داود، أبي ّثن ّ ~

١٠١٤٢٠اللام، دار ٍد. اعري، الشام ضن 
المعرية.دار ثل. المهقي، ضن -

٠٠١٤١٩الأفكار، بيتج ط. سالم، صحح 



الإسلامياتمق4 فى الحسية بالمحرمات ااتر؟ةاهوا ا.ةتأأنح1م حت==ءِ 
—ضصا—==_=

،;.١٤١٧اللام، دار محل. الخاوي، حح ص- 
;.٥١٤٢٠اللام، دار ط. ماجه، ابن 

ا'ا؛اهاالخلمية، الكتب، دار ط. شية، أم ابن مف، م -
المعرية،دار ٍل. ؛وعواتة، ا -
الحديث،.دار يل. مالك،، ويلآ م -

تب•اين عب ط• امير، اتجرا/، م - 
.٠١٣١٦الوعي، دار . حلّوالآ'ار، افن رئ م -

اه. ٤١٥الحرمين، دار ٍل. الأومط، اليراتي معجم 
ه١٤٢٠ّيجر، دار ط. الطيالمي، مسند 

الإملامي،الكتب، يل. خزيمه، اين صحح 

الأحاديث:شروح 
الثانية.اسلة الترايث،، إحياء دار ٍل. للودي، ملم، صحح مح ق -
الخلية.الكتب، دار حد. المعيود، ذ( م- 

الخريي.الكتاب، دار ٠ يل الأحوذي، عارصة 
المعرية.دار يل. ايادي، هع 

الخربي.التراث، إحياء دار • يل الملام، بل م -
٠٠١٤٦١الوياء، دار ط. الأوطار، ل ي -

الخلمية،المكنية يل. المحن، معالم 

الققه:كتب، 
الحنابلة:

اه. ٤١٥عجر، ط. المجم، المح ح لإنمانه ا -
اكراث،.إحياء دار ط؛ لأنصاف، ا -

أ'؛اهلأداراككر،افاكاع،ط.مم- 



انمراجع

 vاه. ٤١٦الرسالة، مؤسسة ط. •نلح، لأبن الشرعية، الآداب
الفكر.دار ط. لغم، ا -
الإسلامي.المكتّس، ط. المتخ، أبواب، ر ع -
الإّلأس.الع، طّ اض، أولي طال، . -
،;.١٤٢٣حضر، دار هل. الحنالي، البهاء لابن العزيز، ائس، نح ت -
الباز.مصطفى نزار مكتبة ٠ ط. رجِا، لأبن لقواعاو، ا -

العلمية.الكتب دار ط.. مفلح، لأبن الفرؤع، 

المالكية:
الفكر.دار ط. والأكليل، لتاج ا -

الغرب،.دار ط. والتحصيل، البيان 

ه.١٣٩٨الفكر، دار . طؤالخليل، وام، ٠ -

انمويثة،الر؛اض مكتبة ط. سم، اس أعل ث ثي لكام ا -
،;.١٤٠٦الثالثة، ط. 

،;.١٣٨١^، الغرب، الأوثان، وزارة ■ ط•البر، عبد لأبن لتمهيد، ا -
الإسلامي.الغرب، ١ ٍل والمهاJارت،، دماوماءت« ا -

الفكر.دار ط. الهندية، الفتأوى 

المعرفة.دار ط. لمبسوءل، ا -

الإسلامية.المكتة ط. البداة، مح ش .
..٠١٤٢١الفكر، دار ط. عادين، ابن اشية ح -

.٣١٩٨٢العربي، الكتابج دار ط. الصنائع، يانع ب -
الكتاب،دار ط. للزيلعي، الدنائق، كنز ثمح الحقائق بيين ن -

الثانية.ًلؤ الإسلامي، 



الأ،لأميالفمه في الصية بالمحرمات التو؛اوؤ إجؤنحام 

الشافعية:
الفكر.دار ط. التهاج، تمج  ٤١٠٠٠٠١١نحفت عر السرياني ما'ني ' -
النكر.دار ط. لجمهمع، ا -

العلمية.الكب دار *ل. الكأءر، الحائي 
دارالفكر.اس،ط.ءا;ةإ .
الإسلاعية.المكنية ط. اليجيرعي، اشية ح -

الظاهرية:فقه 

الجديل.؛.الأفاق دار ط. لمحر، ا -

القيم:وابن تيمية ابن كتب 
المدني.طيعة ط. الصحيح، لجواب ا -
تمة•ابن مك~؛ ط• اص ض  ٤٠٣٢٠-
الرسالة.مؤصسة ط. المعاد، اد ز -

الجتل-دار ط• ادوقمن، محلأم إ -
الباز.ممعلفى نزار *كتبة محل. الموائد، انع ي -

اللغة:كتب 
ٍل,النفاس، دار تالعجي، رواس محمد د. الممهاء، لغة عجم م -

الثانية،

الخلمية.الكبة ط. المنير، لص٠اح ا -
الرسالة.مؤسسة ط. المحيط، لقاموس ا -
الهلال.ومكية دار ط. لمن، ا -
الهداية.دار ط. العروس، ج ظ -

اسة.مكبة ط. الصحاح، مختار 
.٠١٣٩٩الك؛بةالاوية، ءل.لنهاية، ا -

صائر.دار حل. للسان، ا -



المراجع

متنوعئ:كتب 
مصعلنىد. االآأملأم، رالغئه المدني  UUilم الدم ممل أحكام 

الأولى،• »،-المنار، دار عرجاوي، 
محمدد. د4، اكمرف واثر الشري يالدم الامتشثاء مشروعين دى م -

للشر.الجديدة الجامعة دار ، ٣١٩٩٩محل. داود، المتصود عبئ 
الخلمة.الكب دار ط. الجرار، لمل ا -
المربي.امماب، دار ط. للامدي، لإحكام ا -

المربي.الكتاب دار مل؟ الأولياء، حلية 







ا؛لآسلأمىالفقه فى المنية بالمحومات التو!اوثر ا.،ت}أنحام 

المنحتايوضهمع 

الطهارةحيث من الأحيوان1ت أبوال حكم ت الأول المطالب 
٧٢والجامة 

٨٠الء؛واات..................... بأبوال الداوي حكم الثاني: الطلب 
٨٧..... ٠٠٠................١٠٠.الخرير بأحزاء الداوي حكم الثاني: المحث 

٨٧.. والاختيار السعة حال الخزير؛ي تناول حكم الأول؛ انمللب 
٨٩............ الضرورةحال مر الخرير ناول حكم اكاني؛ المطلب 

٩١النتاج أمم فيها حائمة: 
٩٥الراجع 
٠١ ١ اممهامحس 
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