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 المقدمة
 كسيئات أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره، كنستعينو نحمده هلل الحمد إف

 اهلل إال إلو أال كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا،
ا أف كأشهد لو، شريك ال كحده  .كرسولو عبده محمدن

ا يىا}  {مٍُّسًلميوفى  كىأىنتيم ًإالَّ  تىميوتينَّ  كىالى  تػيقىاتًوً  حىقَّ  اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى
 (.َُِ: عمراف آؿ)
ا يىا} ةو  نػٍَّفسو  مّْن خىلىقىكيم الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيوا النَّاسي  أىيػُّهى هىا كىخىلىقى  كىاًحدى ا ًمنػٍ  كىبىثَّ  زىٍكجىهى

هيمىا ًثيران  رًجىاالن  ًمنػٍ ـى  بًوً  تىسىاءىليوفى  الًَّذم اللَّوى  كىاتػَّقيوا كىًنسىاءن  كى ا  عىلىٍيكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  كىاألىٍرحى
 (.ُ: النساء{ )رىًقيبان 

ا يىا}  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ  أىٍعمىالىكيمٍ  لىكيمٍ  ييٍصًلحٍ  * سىًديدان  قػىٍوالن  كىقيوليوا اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى
 (.ُٕ ،َٕ: األحزاب{ )عىًظيمان  فػىٍوزان  فىازى  فػىقىدٍ  كىرىسيولىوي  اللَّوى  ييًطعً  كىمىن ذينيوبىكيمٍ 

ما يحل منها  عن فيو تكلمت ،"ألطعمة كاألشربةا أحكاـ جامع" كتاب فهذا: بعد أما
 كىالى } كحده اهلل فمن كصواب حقٌ  من فيو كاف فما بها، المتعلقة كاألحكاـ ،كما يحـر
{ تػىٍعلىمي  تىكينٍ  لىمٍ  مىا كىعىلَّمىكى ( ، }ِٓٓ: البقرة{ )شىاءى  ًبمىا ًإالَّ  ًعٍلًموً  ًمنٍ  ًبشىٍيءو  ييًحيطيوفى 

 .اهلل كأستغفر كالشَّيطاف، نفسي فمن كخطأ تقصير من فيو كاف كما( ، ُُّ: النساء)
 تجعلو كأف سبيلك، في الجهاد من الكتاب ىذا في عملي تجعل أف اللهم فأسألك

 السنة أىل كجوه تبيض يـو كجهي بو كبيض عليك، العرض يـو كصحائفي موازيني في
 .كاالختبلؼ الفرقة أىل كجوه كتسود كاالئتبلؼ

 كتوفيقو كإعانتو، كتيسيره، فضلو، على الحسن، كالثَّناء كالمنَّة، كالشكر الحمد فللو
 .كآخرنا أكال هلل كالحمد

 كعبل فيو عيبى  ال من جلَّ ...  الخلبل فسدَّ  عيبنا تجد إف
 .كصحبو آلو كعلى محمد نبينا على كسلم اهلل كصلى

 جبل أبي نصر بن محمد: كتبو
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 )باب كجوب أكل الحبلؿ(
 الفضيل قاؿ حتى عقائدىم، في فأثبتوه كتحقيقان، تقريران  الحبلؿ بأكل السنة أىل عني

 يعقل كاف من سنة، أصحاب كىم كالعباد، الببلد بهم يحيي عبادان  هلل إف: )عياض بن
  .ُ(تعالى اهلل حزب في كاف حلو من جوفو يدخل ما

  كشف الكربة في كصف حاؿ أىل الغربةفي   الفضيل عبارة على معلقا رجب ابن قاؿ
 صلى - النبي عليها كاف التي الخصاؿ أعظم من الحبلؿ أكل ألف كذلك" (ِ)ص
 ."كأصحابو - كسلم عليو اهلل

 أنهم الحديث أىل( ِٕٗ: ص) السلف عقيدة في الصابوني اإلسبلـ شيخ ككصف
 .كالملبس كالمنكح كالمشارب المآكل في بالتعفف يتواصوف

 التورع السنة أىل مذىب كمن(: ِٖٓ/ ِ) الحجة في األصفهاني السنة قواـ كقاؿ
 .كالمناكح كالمشارب المآكل في

)  سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿرضي اهلل عنو  ىريرة أبي عن كفي الحديث
 المرسلين بو أمر بما المؤمنين أمر اهلل كإف طيبا إال يقبل ال طيب اهلل إف الناس أيها

 كقاؿ{  عليم تعملوف بما إني صالحا كاعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا}  فقاؿ
 أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم{  رزقناكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا} 

 حراـ كملبسو حراـ كمشربو حراـ كمطعمة رب يا رب يا السماء إلى يديو يمد أغبر
 .ِ( لذلك يستجاب فأنى بالحراـ كغذم

                                                           

 (.ٓٔ/ ُ) كالبللكائي ،(َُْ/ ٖ) الحلية في نعيم أبو أخرجو ُ

 (.َُُٓأخرجو مسلم ) ِ
 أيها يا"  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند اآلية ىذه تليت ) قاؿرضي اهلل عنهما  عباس ابن ( حديث تنبيو)

 مستجاب يجعلني أف اهلل ادع! اهلل رسوؿ يا فقاؿ كقاص، أبي بن سعد فقاـ ،اطيب حبلال األرض في مما كلوا الناس
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 لم أنهم إال..  الحبلؿ أكل على كحرصهم كاألشربة األطعمة في السنة أىل تحرز كمع
 بل البدع، أىل بعض فيو كقع كما تعالى؛ اهلل أحل ما يحرموا فلم ذلك في يتشددكا

 الذين كالتشدد الرىبانية أصحاب كبين كالشهوات، الفجور أىل بين كسطان  كانوا
ا يىا ) تعالى قاؿ الطيبات، من اهلل أحل ما حرموا  مىا طىيّْبىاتً  تيحىرّْميواٍ  الى  آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهى
 طىيّْبنا حىبلىالن  اهللي  رىزىقىكيمي  ًممَّا كىكيليواٍ  اٍلميٍعتىًدينى  ييًحبُّ  الى  اهللى  ًإفَّ  تػىٍعتىديكاٍ  كىالى  لىكيمٍ  اهللي  أىحىلَّ 

 [.ٖٖ - ٕٖ: المائدة] ( ميٍؤًمنيوفى  بًوً  أىنتيم الًَّذمى  اهللى  كىاتػَّقيواٍ 
 تحريم عن سبحانو نهى(: ْٖٓ ،ْٕٓ/ ُْ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 فسر كقد الحد، مجاكزة كىو تناكلها، في االعتداء كعن الطيبات، من أحل ما
 فيكونوا يضرىم، ما العبادة من كيفعلوا الحبلؿ يحرموا بأف كالعبادة الزىد في االعتداء

 كتناكؿ اإلسراؼ على الطيبات أكل يحملنكم ال كقيل كأسرفوا، الحد تجاكزكا قد
 في يقع أف البد فيها المعتدم هواتكالش الطيبات آكل فإف الناس، أمواؿ من الحراـ
 ا.ىػ ذلك في اإلسراؼ ألجل الحراـ

 حبلؿ، كالشراء البيع أف فقرركا تعالى، اهلل أحل ما حرموا الذين على السنة أىل ردك 
 بعضهم ادعاه ما على ردكا كما كالمطاعم، المكاسب أنواع من المباحات سائر ككذا
 .الحبلؿ من األرض كخلو الحراـ إطباؽ من

 قاـ ، المباحة المكاسب كترؾ الحبلؿ تحريم المتصوفة من طوائف على غلب كلما
 .األكائل الصوفية بعقائد المشتغلوف عليهم بالرد

                                                                                                                                                  

 محمد نفس كالذم الدعوة، مستجاب تكن مطعمك اطب! سعد يا كسلم عليو اهلل صلى النبي لو فقاؿ ، الدعوة
 األكسط فى الطبرانى أخرجو(  يوما أربعين عمل منو يتقبل ما جوفو في الحراـ اللقمة ليقذؼ العبد إف بيده

ككذا فعل الدمياطي في المتجر  لضعفو،( ُٕ/ّ) الترغيب في المنذرم أشار الحديثك ( ْٓٗٔ رقم ، َُّ/ٔ)
 مجمعال في الهيثمي كقاؿ نظر، إسناده في: (َِٔ/ُ) كالحكم العلـو جامع في رجب ابن كقاؿ(، َّٔالرابح )

( ُُِٖ) الضعيفة السلسة في األلباني العبلمة كقاؿ باز، ابن عبلمةال كضعفو أعرفهم، لم من فيو: (ِْٗ/َُ)
 .جدا ضعيف
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 كمما: بقولو( ْٖٓ: ص) الحموية الفتولكما في   خفيف ابن قرره ما ذلك كمن
 كالظلم، الغش اهلل حـر كإنما كالصناعات، كالتجارات المكاسب أباح اهلل أف نعتقده

 كرسولو اهلل حـر كإنما..  مبتدع مضل ضاؿ فهو المكاسب بتحريم قاؿ من كأف
 يـو إلى جائز كالسنة الكتاب أصل على ذلك فإف كالتجارة، الكسب ال الفساد
 من إليو الوصوؿ يعدمهم ثم الحبلؿ بأكل يأمر ال اهلل أف نعتقده مما كأف، القيامة
 تخلو األرض أف كالمعتقد القيامة، يـو إلى موجود بو طالبهم ما ألف الجهات؛ جميع

 كيكثر موضع في يقل أنو إال ضاؿ، مبتدع فهو الحراـ في يتقلبوف كالناس الحبلؿ، من
 ا.ىػ األرض من مفقود أنو ال موضع، في

 أجمعوا(: َُّ ،َُِ: ص) التصوؼ أىل لمذىب التعرؼكما في   الكبلباذم كقاؿ
 الشريعة أباحتو مما ذلك كغير كالحرث، كالتجارات الحرؼ من المكاسب إباحة على
 ا.ىػ الشبهات من كتحرز كتثبت تيقظ عن
 نقل رجل عن :(ُُّ/ِٗ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل كقد
 ىذا في كجوده يمكن ال متعذر الحبلؿ أكل قاؿ أنو الفقهاء من السلف بعض عن

 كاختلطت فيها الغنائم تقسم لم المنصورة كقعة إف فذكر ؟ ذلك لم لو فقيل الزماف
 المباحة األعماؿ من لعمل نفسو يؤجر الرجل إف لو فقيل بها بالمعامبلت األمواؿ
 الدرىم قبل كيف لو فقيل.  حراـ نفسو في الدرىم إف فذكر حبلؿ أجرتو كيأخذ
 بالسبب حبلال فيكوف التغير يقبل كلم الممنوع بالسبب حراما فصار أكال التغير

 ؟ ذلك في الحكم فما المشركع
 الزماف ىذا في كجوده يمكن ال متعذر الحبلؿ أكل:  قاؿ الذم القائل ىذا: فأجاب

 بعض يقولها كاف المقالة ىذه مثل فإف ؛ اإلسبلـ أئمة باتفاؽ قولو في مخطئ غالط
 ذلك األئمة فأنكر الفاسد النسك أىل كبعض الفاسد الفقو أىل كبعض البدع أىل
 من رجل كجاء.  المقالة ىذه مثل ينكر كاف المشهور كرعو في أحمد اإلماـ حتى

.  المسلمين أمواؿ يحـر الخبيث ىذا إلى انظر:  فقاؿ ىذا من شيئا لو فذكر النساؾ
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 ليس الماؿ ألف ؛ يده تقطع لم سرؽ من:  يقوؿ.  ىؤالء بعض أف بلغني:  كقاؿ
 ىذه على بناء العصر أىل من العلم إلى المنتسبين بعض يقولو كاف ىذا كمثل بمعصـو
 كالعقود الغصوب لكثرة األمواؿ على غلب قد الحراـ أف كىو الفاسدة الشبهة

 مصنفي من طائفة عند الشبهة ىذه ككقعت.  الحراـ من الحبلؿ يتميز كلم الفاسدة
 ىذا مثل رأت لما كطائفة الضركرة مقدار إال يتناكؿ ال اإلنساف بأف فأفتوا الفقهاء
 ؛ كالحراـ الحبلؿ بين يميزكف ال المباحية:  نوعين فصاركا ،الورع باب سدت الحرج

 كىو الفاسد الظن ىذا مثل ظنوا ألنهم ؛ حرموه ما كالحراـ بأيديهم حل ما الحبلؿ بل
 فصاركا كالكسوة الطعاـ من لئلنساف بد ال أنو كرأكا األرض طبق قد الحراـ أف

 أكرث كيف الفاسد الورع ذلك عاقبة العاقل فلينظر ،أمكن حيث من ذلك يتناكلوف
 كذب بعضها حكايات الفاسد الورع في يحكوف كىؤالء اإلسبلـ دين عن االنحبلؿ

 تولى لما صالحا ابنو أف:  أحمد اإلماـ عن يحكوف كما.  غلط كبعضها عنو نقل ممن
 في فألقوه الخبز يأكل فلم تنوره في خبزكا أىلو كأف داره في يخبز يكن لم القضاء

 ىذا مثل على كالفرية الكذب أعظم من كىذا.  دجلة صيد من يأكل يكن فلم دجلة
 كاحتياال بالناس مكرا أعظمهم أك الناس أجهل من ىو من إال ىذا مثل يفعل كال اإلماـ
 في القضاء يتوؿ لم ابنو أف يعلم عالم ككل.  كىذا ىذا عن اهلل نزىو كقد أموالهم على

 بيتو كأىل أكالده أجاز قد المتوكل الخليفة كاف كلكن ؛ موتو بعد تواله كإنما حياتو
 إليو فاعتذركا السلطاف جوائز يقبلوا ال أف اهلل عبد أبو فأمرىم الماؿ بيت من جوائز

 أك خبز في بنيرانهم كاالنتفاع أموالهم من األكل فترؾ منهم قبلها من فقبلها بالحاجة
 ال:  فقاؿ ؟ ىو أحراـ:  الماؿ ىذا عن كسألوه.  السلطاف جوائز قبلوا لكونهم ؛ ماء
 إلى سببا ذلك يصير لئبل منو امتنع إنما أنو لهم كبين نعم:  فقاؿ ؟ منو أنحج فقالوا. 
 كاف ما العطاء خذ}  كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما يريد فيما الخليفة يداخل أف

 كالميتة الدـ دجلة في ألقي كلو{  يأخذه فبل أحدكم دين عن عوضا كاف فإذا عطاء
 آؿ من الناس كمن.  تحـر كلم صيدىا يحـر لم الوجود في حراـ ككل الخنزير كلحم
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 المشركع كاف كإف ؛ قصده حسن على فيثاب فيو اجتهد أمر إلى الورع في اإلفراط بو
 في ينبت ما إال يأكل كلم األسواؽ في ما أكل من امتنع من مثل.  فعلو ما خبلؼ
 كأمثاؿ الحرث أىل أمواؿ من يأكل كإنما ؛ المسلمين أمواؿ من يأكل كلم البرارم

 المشركع الصواب لكن ؛ تأكيل فعل فيما كال القصد حسن فاعلو يكوف مما ذلك
 في ثبت كقد بذلك كأمرىم لعبادتو الخلق خلق سبحانو اهلل فإف ؛ ذلك خبلؼ
 أمر اهلل إف: }  قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن مسلم صحيح

 صالحا كاعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا}  فقاؿ المرسلين بو أمر بما المؤمنين
 يطيل الرجل ذكر ثم{  رزقناكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا: }  كقاؿ{ 

 حراـ كملبسو حراـ كمطعمو رب يا رب يا السماء إلى يده يمد أغبر أشعث السفر
 أمر اهلل أف كسلم عليو اهلل صلى بين فقد{  لذلك يستجاب فأنى بالحراـ كغذم

 كالعمل الصالح بالعمل أمرىم كما.  الطيبات أكل من المرسلين بو أمر بما المؤمنين
 كمركب مسكن من العبد إليو يحتاج كما.  كلباس كشرب بأكل إال يمكن ال الصالح
 أمر ما يقـو ال مما ذلك كأمثاؿ منها يتعلم ككتب عليو يقاتل ككراع بو يقاتل كسبلح

 فرضا بالواجبات القياـ كاف فإذا.  كاجب فهو بو إال الواجب يتم ال كما بو إال بو اهلل
 كثير ىو بل ؛ قليل إنو:  يقاؿ فكيف األمواؿ بهذه إال تتم ال كىي العباد جميع على

 ال كالدين األغلب ىو الحراـ كاف كلو.  الناس أمواؿ على الغالب ىو بل ؛ غالب
 كإما.  الخلق أكثر من الواجبات ترؾ إما:  أمرين أحد للـز بو إال الجمهور في يقـو

 ..  ا.ىػ. باطل ككبلىما الخلق ألكثر الحراـ إباحة
 سلك كمن لليهود خبلفان  كالطيبات، المكاسب إباحة عقائدىم في السنة أىل قررك 

 .كالمعتزلة الرافضة من سبيلهم
 في بيع ما حبلؿ، كالبيع الشراء أف كاعلم(: ٔٗ: ص) السنة شرحفي  البربهارم قاؿ

 أك تغيير يدخلو أف غير من كالسنة الكتاب حكم على بيع ما حبلؿ، المسلمين أسواؽ
 ا.ىػ ظلم
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 فإف اهلل أحلو مما شيئان  تحـر كال(: ِِٗ: ص) الصغرل اإلبانةفي  بطة ابن كقاؿ
 باليهود تشبهت الركافض إف ثم...  ظالم معتد لقولو راد اهلل، على مفتر ذلك فاعل

 كلحم-اليهود يأكلو ال السمك من ضرب- الجرم كحرموا...  اهلل أحل ما تحريم في
 ا.ىػ الجزكر

 فريضة، الحبلؿ كأكل(: ُْٔ ،ُْٓ: ص) الوافية الرسالةفي  الداني عمرك أبو كقاؿ
 كماؿ من كاتقاؤىا الشبهات كتجنب[ ُٓ: المؤمنوف] الطَّيّْبىاتً  ًمنى  كيليوا: تعالى لقولو

 الشبهات اتقى من: )كسلم عليو اهلل صلى لقولو الحراـ من السبلمة ذلك كفي الورع،
 كالحبلؿ ،(ّ) ُ(الحراـ في كقع الشبهات في كقع كمن كدينو، لعرضو استبرأ فقد

، كغير موجود ـى  البػىٍيعى  اهللي  كىأىحىلَّ : تعالى اهلل قاؿ معدـك : كقاؿ[ ِٕٓ: البقرة] الرّْبىا كىحىرَّ
نىكيم أىٍموىالىكيم تىٍأكيليواٍ  كىالى   من كحبلؿ اهلل، رزؽ كالتجارة ،[ُٖٖ: البقرة] بًاٍلبىاًطلً  بػىيػٍ

 الحراـ لصار المعتزلة بعض يزعمو ما على معدكمان  الحبلؿ كاف كلو تعالى، اهلل حبلؿ
 ا.ىػ للضركرة مباحان 
 يـو إلى حبلؿ كالبيع كالشراء(: ِٔٔ/ ِ) الحجة في األصفهاني السنة قواـ كقاؿ

 . كالسنة الكتاب حكم على القيامة
 الجاىلية منهاج بين: الفرؽ كأما (:ِٓكقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة )ص

 كالضياء كالنهار الليل بين كما فهو -األطعمة من- كيحـر يحل فيما اإلسبلـ كمنهاج
 كحسب أنفسهم عند من كيحرموف يحللوف كانوا الجاىلية أىل أف ذلك كالظبلـ

 المحرمات من أشياء فيستبيحوف كاإلنس الجن شياطين عليهم تمليو كما شهواتهم
 إلى فعمدكا" الطيبات من أشياء كيحرموف، كدرج دب ما الحشرات كمن كالدـ كالميتة

 محرمة الثمار كىذه األنعاـ ىذه: فقالوا آللهتهم فعزلوىا األنعاـ كبعض الزركع بعض
 إلى عمدكا كما ركوبها حرامنا ظهورىا فجعلوا أنعاـ إلى كعمدكا يطعمونها ال عليهم
 أكىاـ في استطردكا لقد، ذبحها عند عليها اهلل اسم يذكر ال ىذه: فقالوا أنعاـ

                                                           

 (.ُٗٗٓ) كمسلم( ِٓ) البخارمأخرجو  ُ
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 التحليل أمر ترؾ كمن كالوثنية الشرؾ انحرافات من النابعة كالتصرفات التصورات
 في كاستطردكا اهلل شرعو الذم ىو الرجاؿ يشرعو ما بأف االدعاء مع للرجاؿ كالتحريم

 منهم للذكور خالصة إنها األنعاـ بعض بطوف في التي األجنة عن: فقالوا األكىاـ ىذه
 ىكذا، الذكور اإلناث فيها فيشارؾ ميتة تكوف أف إال، اإلناث على محرمة تنتج حين

 ملتبسنا غامضنا ديننا منها يصوغوف التي الرجاؿ أىواء إال تعليل كال دليل كال سبب ببل
 ."اإلفهاـ في
 على يدكر الذم الحكيم المنهاج فهو األطعمة من كيحـر يحل فيما اإلسبلـ منهاج أما

 عن انحرافها الجاىلية على كينعى كيحـر يحلل فيما المصالح كجلب المضار دفع
 ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرمنا إلي أكحي فيما أجد ال قل: }المنهاج ذلك

 {.بو اهلل لغير أىل فسقنا أك رجس فإنو خنزير لحم أك مسفوحنا دمنا أك
 {.عليكم حـر ما لكم فصل كقد عليو اهلل اسم ذكر مما تأكلوا أال لكم كما}
 ربكم حـر ما أتل تعالوا قل} {.ىذا حـر اهلل أف يشهدكف الذين شهداءكم ىلم قل}

 (.ُُٓ ،َُٓ ،ُُٗ ،ُْٓ) اآليات األنعاـ{ عليكم
 هتفسير في  فيقوؿ كأشباىها اآليات ىذه معنى اهلل رحمو جرير ابن العبلمة كيجمل

 يا قل: كسلم عليو اهلل صلى محمد لنبيو ثناؤه جل يقوؿ: "(ُُٗ-َُٗ/ُِ)
 اآللهة من كلشركائهم نصيبنا كاألنعاـ الحرث من ذرأ مما هلل جعلوا الذين لهؤالء محمد

 بزعمهم نشاء من إال يطعمها ال حجر كحرث أنعاـ ىذه كالقائلين، مثلو كاألنداد
 كالمحرمين منها أخر على اهلل اسم ذكر كالتاركين ظهورىا أخر أنعاـ من كالمحرمين

 رزقهم ما المحرمين لذكورىم كمحللة كأزكاجهم إناثهم على أنعامهم بطوف في ما بعض
 اهلل كصاكم أـ بو فأتونا عليكم ذلك من يحرموف ما منهم كإضافة اهلل على افتراء اهلل

 كذبة فإنكم فحرمتموه عليكم ذلك تحريمو منو فسمعتم لو منكم مشاىدة بتحريمو
 ال فإني ،كذبكم الناس علم ادعيتموه إذا ألنكم دعواه يمكنكم كال ذلك ادعيتم إف

 إنو تذكركف مما يأكلو آكل على محرمنا شيئنا تنزيلو كآم كتابو من إلي أكحي فيما أجد
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 يكوف أف إال} بزعمكم منها عليكم حـر ما تحريم تصفوف التي األنعاـ ىذه من حرمو
 لحم} يكوف أف إال أك، المنصب كىو{ مسفوحنا دمنا أك}، تذكية بغير ماتت قد{ ميتة

 من ذابح ذبحو مذبوحنا يكوف أف إال أك بذلك يعني{ فسقنا أك{ }رجس فإنو خنزير
 فسق الذبح ذلك فإف كثنو اسم عليو فذكر كآلهتو لصنمو األكثاف عبدة من المشركين

 إعبلـ كىذا، ميتة ألنو كذلك ذبح ما أكل عن بو آمن من كنهى كحرمو عنو اهلل نهى
 بما الميتة تحريم في كأصحابو اهلل نبي جادلوا الذين للمشركين ثناؤه جل اهلل من

 الذم كإف اهلل حرمو الذم الحراـ ىو ذلك من فيو جادلوىم الذم إف بو جادلوىم
 ا.ىػ" اهلل إلى تحريمو إضافتهم في كذبة كإنهم أحلو، قد حبلؿ حرمو اهلل أف زعموا

 من فيو مضرة ال طاىر كل أف: ىو األطعمة من كيحـر يحل فيما اإلسبلـ فمنهاج
 ككل متنجس أك كالدـ كالميتة نجس ككل، الحبلؿ فهو كالحيوانات كالثمار الحبوب

 من كثيرة آيات توضحو المنهاج كىذا، محـر فهو كغيرىا كالسمـو مضرة فيو ما
  .السنة من كأحاديث القرآف

 غير نفسو في مستطابنا أم{ طيبنا حبلالن  األرض في مما كلوا: }تعالى قولو ذلك من
 الصفة تلك يحمل كالمشرب المأكل من اهلل أحلو ما كل إذ للعقوؿ كال لؤلبداف ضار
 للطيب مستجمعنا يكوف أف فبلبد كذلك كاف كما ،كالدين البدف في نافع طيب فهو

: تعالى قولو المطعـو في الطهارة كصف اعتبار على يدؿ كمما ،الضرر كانتفاء كالطهارة
 نجاسة نجسة فهذه(. ّ) آية المائدة{ الخنزير كلحم كالدـ الميتة عليكم حرمت}

 .خبيث كالنجس عينية
 (.ُٕٓ) آية األعراؼ{ الخبائث عليهم كيحـر الطيبات لهم كيحل}: تعالى كقولو
 بأيديكم تلقوا كال: }تعالى قولو المطعـو في الضرر كصف انتفاء اعتبار على يدؿ كمما
 آية النساء{ أنفسكم تقتلوا كال: }تعالى كقولو(. ُٓٗ) آية البقرة{ التهلكة إلى

 ككل كاستعمالو تناكلو يحـر مضر أك خبيث كل أف على تدؿ اآليات فهذه(. ِٗ)
 .مباح فهو نافع طيب
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 المنفعة جلب على يدكر منهج األطعمة من كالحراـ الحبلؿ في اإلسبلـ منهج ىو ىذا
 زماف لكل صالح تشريع شيء، بكل عليم حميد حكيم من تشريع المفسدة كدفع

 من اإلنسانية أعداء يشرعو منهاج كبين بينو نسبة فأم، البشر طوائف كلجميع كمكاف
 الجامحة كشهواتها النفوس أىواء من يستوحى منهج أك كاإلنس الجن شياطين

ا اهلل من أحسن كمن يبغوف الجاىلية أفحكم}  (.َٓ) آية المائدة{ يوقنوف لقـو حكمن
 األطعمة من كيحـر يحل فيما اإلسبلمية المذاىب بين جماليةإ مقارنة: مسألة

 :كاألشربة
 الفتاكل مجموعقي  يقوؿ حيث المقارنة ىذه تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يجمل

 مذىب بين كسط الجامع العظيم األصل ىذا في الحديث أىل كمذىب (ٗ-ٔ/ُِ)
 مسكر كل األشربة من يحرموف كغيره مالكنا المدينة أىل فإف، كالحجازيين العراقيين

 كليسوا متعددة كجوه من كسلم عليو اهلل صلى النبي عن النصوص بذلك صحت كما
 كإف مطلقنا الطيور فيبيحوف التحريم عدـ فيها عليهم الغالب بل كذلك األطعمة في

 عن تحريمها كفي السباع، من ناب ذم كل كيكرىوف المخالب ذكات من كانت
  مالك

 .ركايتاف مكركىة أك محرمة ىي ىل الحشرات في ككذلك ركايتاف
 أنها عنو كركم السباع كراىة من أشد مكركىة أنها عنو كركم كالحمير البغاؿ ككذا

 .السباع كراىة دكف لكن يكرىها أيضنا كالخيل ...بالسنة محرمة
 الخمر ليست الناس كلسائر المدينة ألىل مخالفوف األشربة باب في الكوفة كأىل

 أك العنب من خمرنا يكوف أف إال المسكر من القليل يحرموف كال العنب من إال عندىم
 لم إذا العنب عصير مطبوخ من يكوف أك النيئ الزبيب أك التمر نبيذ من يكوف أف

 أبا إف: كقيل كالضباب الخيل حرموا حتى التحريم غاية في األطعمة في كىم يذىب
 .كنحوىا كالضباع الضب يكره حنيفة
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 للسنة موافقة صارماأل أىل كسائر المدينة أىل بقوؿ األشربة في الحديث أىل فأخذ
 في عليهم كزادكا التحريم في كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن المستفيضة

 صلى النبي عن السنن لصحة الكوفة أىل بقوؿ األطعمة في كأخذكا ...السنة متابعة
 كتحريم الطير من مخلب ذم ككل السباع من ناب ذم كل بتحريم كسلم عليو اهلل

 أحلوا بل حرموه ما جميع على الكوفيين الحديث أىل يوافق لم لكن ...الحمير لحـو
 .خيبر يـو بتحليلها كسلم عليو اهلل صلى النبي عن السنن لصحة الخيل
 الضب كأحلوا لحمو، كأكلوا فرسنا كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على ذبحوا كبأنهم
 على أكل كبأنو( أحرمو ال: )قاؿ بأنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن السنن لصحة
 فنقصوا، الرخصة فيو جاءت مما ذلك كغير أكلو من على ينكر كلم ينظر كىو مائدتو

 فزادكا ..األشربة في المدينة أىل على زادكا كما األطعمة من الكوفة أىل حرمو عما
 لم كإف ثبلث بعد كالنبيذ العصير حـر أحمد اإلماـ إف حتى ..السنة متابعة في عليهم
  غالبنا الشدة ظهور مظنة الثبلث ألف ذلك في المأثورة للسنة متابعة شدة، فيو يظهر

 اختبلؼ على تحريم أك تنزيو كراىة إما ،ُالخليطين كره إنو كحتى مقامو فأقيمت
 .يسير بتصرؼ . ىػ.ا عنو الركايتين

 كفي المدينة أىل مذىب: المذاىب ىذه منهج لنا يتضح المقارنة ىذه خبلؿ كمن
 .مالك اإلماـ مقدمتهم
 .حنيفة أبو اإلماـ مقدمتهم كفي الكوفيين كمذىب
 .األطعمة من يحـر كما يباح فيما أحمد اإلماـ مقدمتهم كفي الحديث أىل كمذىب
 .النصوص بعض يخالف قد حد إلى اإلباحة في بالتوسع يتسم المدنيين فمنهج
 النصوص بعض يخالف قد حد إلى التحريم في بالتشدد يتسم الكوفيين كمنهج
 .كذلك

                                                           

 ينبذ مما ذلك كنحو كالتمر الزبيب من أك كالزبيب العنب من أك معنا كالتمر البسر من ينبذ ما الخليطاف ُ
 غريب في النهاية.كالتخمير للشدة أسرع كانت االنتباذ في اختلفت إذا األنواع ألف عنو نهى كإنما، مختلطنا

 (.ّٔ/ِ) الحديث
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 .النصوص جميع مع تمشينا المنهجين بين بالتوسط يتسم الحديث أىل كمنهج
 المذاىب ىذه استعراض خبلؿ من اهلل شاء إف سيظهر الثبلث السمات ىذه من ككل
 .الموفق كاهلل .األطعمة جزئيات أحكاـ في
 

 )باب األصل في األطعمة كاألشربة الحل( 
 اللَّوى  ًإفَّ : )  تعالى قاؿ يشرب، كما يؤكل ما على يطلق كىو، طعاـ جمع: األطعمة
صلى اهلل  كقاؿ، ( ًمنّْي فىًإنَّوي  يىٍطعىٍموي  لىمٍ  كىمىنٍ  ًمنّْي فػىلىٍيسى  ًمٍنوي  شىًربى  فىمىنٍ  بًنػىهىرو  ميٍبتىًليكيمٍ 

 .ُ( طعم طعاـ إنها)  زمـز ماء في عليو كسلم
: تعالى قاؿ تحريمو؛ على الدليل دؿ ما إال حبلؿ، أنها كاألشربة األطعمة في األصلك 

 كآمنوا اتقوا ما إذا طعموا فيما جناح الصالحات كعملوا آمنوا الذين على ليس) 
 األرض في ما لكم خلق الذم ىو: )  تعالى كقاؿ ، ّٗ/المائدة(  الصالحات كعملوا
 طاعم على محرما إلي أكحي ما في أجد ال قل: ) تعالى كقاؿ ، ِٗ/البقرة(  جميعا
 لغير أىل فسقا أك رجس فإنو خنزير لحم أك مسفوحا دما أك ميتة يكوف أف إال يطعمو

  . ُْٓ/األنعاـ( بو اهلل
 قبل باإلباحة القوؿ كالمختار (:ّٗٗ/ُقاؿ الطوفي في شرح مختصر الركضة )

 كنحوىا األطعمة في األصل: كغيرىم أصحابنا من الفقهاء قوؿ كفق كىو - الشرع
 الكتاب ذلك في الحجة بل كتقبيحو، العقل تحسين على بناء ذلك ليس - الحل

 . كاالستدالؿ كالسنة
{ جميعا األرض في ما لكم خلق الذم ىو: } كتعالى سبحانو فقولو ، الكتاب أما
 قولو إلى{ البحر لكم سخر الذم اهلل: } كتعالى سبحانو كقولو ،[ ِٗ:  البقرة]

 الجاثية{ ]منو جميعا األرض في كما السماكات في ما لكم كسخر: } كتعالى سبحانو

                                                           

 تشبع أم( طعم طعاـ)كمعنى قولو  (ِّْٕجزء من حديث إسبلـ أبي ذر رضي اهلل عنو عند مسلم برقم ) ُ
 . الطعاـ يشبعو كما شاربها
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 في أخبرىم كتعالى سبحانو أنو االستدالؿ كجو، اآليات من كنظائرىا ،[ُّ - ُِ: 
 ، لهم كسخره األرض في ما لهم خلق أنو ، النعمة كتذكيرىم عليهم، االمتناف معرض
 في كىو للملك، قابلوف كالخلق لو، قاببل صادفت إذا الملك أك لبلختصاص كالبلـ

 الحقيقة على مالك ال إذ بو، بانتفاعهم لهم كتعالى سبحانو اهلل من تخصيص الحقيقة
 في لهم كسخر خلق كما اجتمعوا متى أنهم ذلك فاقتضى كتعالى، سبحانو اهلل إال

 . االنتفاع جواز الملك فائدة إذ ، انتفاعهم جاز ، ملكوه كإذا ، ملكوه ، الوجود
 النبي عن رضي اهلل عنو كقاص أبي بن سعد حديث من الصحيحين ففي السنة كأما

 عن سأؿ من جرما المسلمين في المسلمين أعظم إف)  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 قاطعا يكن لم إف ظاىر كىذا ،ُ( مسألتو أجل من فحـر الناس على يحـر لم شيء

 سئل ) قاؿ الفارسي سلماف كعن عارض، كالتحريم الحل، األشياء في األصل أف في
 اهلل أحل ما الحبلؿ فقاؿ كالفراء كالجبن السمن عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ركاه ِ(عنو عفى مما فهو عنو سكت كما ، كتابو في اهلل حـر ما كالحراـ  كتابو في
 ا.ىػ كالترمذم ماجو ابن

 األطعمة جميع في األصل(: ِٖٓ/ْ) اإلسبلمي الفقو موسوعةكقاؿ التويجرم في 
 .الغير كملك كالمخدر، كالمسكر، كالخبيث، كالضار، النجس، إال الحل

 النبي الرسوؿ يتبعوف الذين: }تعالى اهلل قاؿ، محـر فهو كضار، خبيث كلو فالنجس
 عن كينهاىم بالمعركؼ يأمرىم كاإلنجيل التوراة في عندىم مكتوبا يجدكنو الذم األمي

 [.ُٕٓ: األعراؼ{ ]الخبائث عليهم كيحـر الطيبات لهم كيحل المنكر
 الذين ياأيها: }تعالى اهلل قاؿ، محـر فهو كالعقوؿ، باألبداف ضار كالمخدر كالمسكر

 فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس كاألزالـ كاألنصاب كالميسر الخمر إنما آمنوا
 الخمر في كالبغضاء العداكة بينكم يوقع أف الشيطاف يريد إنما( َٗ) تفلحوف لعلكم

                                                           

 (.ِّٖٓ(، كمسلم )ِٖٕٗأخرجو البخارم ) ُ

 سيأتي تخريجو قريبا. ِ
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 - َٗ: المائدة{ ]منتهوف أنتم فهل الصبلة كعن اهلل ذكر عن كيصدكم كالميسر
ُٗ.] 
 أنفسكم تقتلوا كال: }تعالى اهلل قاؿ، كنحوىما كالتراب كالسم أكلو يحـر ضار ككل

  [.ِٗ: النساء{ ... ]رحيما بكم كاف اهلل إف
 طعاـ، جمع «األطعمة»: قولو(: ٓ/ُٓكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

؛ فأمره طعامان  يؤكل ما كوف أما ييشرب، أك يؤكل ما كل كىو  يشرب ما كوف كأما ظاىره
: البقرة{ ]ًمنّْي فىًإنَّوي  يىٍطعىٍموي  لىمٍ  كىمىنٍ  ًمنّْي فػىلىٍيسى  ًمٍنوي  شىًربى  فىمىنٍ : }تعالى فلقولو طعامان 
، الشيء يطعم الشارب كألف طٍعمان، الشرب فجعل ،[ِْٗ  الواقع في فهو المشركبى
ـه   .طعا

 كجل عزٌ  اهلل برىن كلهذا نقصو، على دليله  الطعاـ إلى يحتاج اإلنساف كوف أف كاعلم
انىا: }بقولو بإلهين ليسا كأمو عيسى أف على ـى  يىٍأكيبلىفً  كى  ،[ٕٓ: المائدة{ ]الطَّعىا

 ،[ُْ: األنعاـ{ ]ييٍطعىمي  كىالى  ييٍطًعمي  كىىيوى } ييٍطعىم كال ييٍطًعم بكونو كتعالى سبحانو كتمدَّح
 يأكل ال ككونو بدكنو، يبقى ال اإلنساف ألف نقص؛ أنها شك ال الطعاـ إلى فالحاجة

 عليها، خيلق التي الطبيعة عن خركج الطعاـ أكلو عدـ ألف نقص؛ أيضان  الطعاـ
 .نقصان  يعتبر الطبيعة عن كالخركج

 اهلل كماؿ بو يتبين كىذا ناقص، فهو يأكل لم كإف ناقص، فهو أكل إف فاإلنساف إذان 
 .سواه ما كنقص كجل، عزٌ 

 كما الحلٌ  فيو كاألصل مشركبان، أـ مأكوالن  كاف سواء الطعاـ، إلى مضطر فاإلنساف
 :المؤلف قاؿ

 عليو دؿ عليو، مجمع أمر كىذا األطعمة، في: أم «فيها» «الًحل فيها األصل»
ًميعنا األىٍرضً  ًفي مىا لىكيمٍ  خىلىقى  الًَّذم ىيوى : }تعالى قولو قي القرآف  ك ،[ِٗ: البقرة{ ]جى

، يفيد الموصوؿ كاالسم موصوؿ، اسم «ما» : بقولو العمـو ذلك أكَّد أنو كما العمـو
 كمىنً  كانتفاعان، كليبسان، كشربان، أكبلن، لنا، حبلؿه  فهو األرض في ما فكل ،{جىًميعنا}
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 كلهذا ادَّعاه، ما على دليبلن  يقيم أف إال الدليل، بهذا محجوج فهو ذلك خبلؼ ادَّعى
 مىنٍ  قيلٍ : }فقاؿ األمور ىذه من اهلل أحل ما ييحرّْموف الذين على ػ كجل عزٌ  ػ اهلل أنكر
ـى   [.ِّ: األعراؼ{ ]الرٍّْزؽً  ًمنى  كىالطَّيّْبىاتً  ًلًعبىاًدهً  أىٍخرىجى  الًَّتي اللَّوً  زًينىةى  حىرَّ

 للمؤمن ىو بل إنساف، لكل ثابتان  ليس األصل كىذا «الحل فيها األصل»: كقولو
ـى  مىنٍ  قيلٍ : }يقوؿ اهلل ألف حراـ؛ عليو فاألطعمة الكافر أما خاصة،  الًَّتي اللَّوً  زًينىةى  حىرَّ
نٍػيىا اٍلحىيىاةً  ًفي آمىنيوا لًلًَّذينى  ًىيى  قيلٍ  الرٍّْزؽً  ًمنى  كىالطَّيّْبىاتً  ًلًعبىاًدهً  أىٍخرىجى   يػىٍوـى  خىاًلصىةن  الدُّ
 ػ قاؿ ككذلك آمنوا، الذين غير ييخرج ،ُ{آمىنيوا ًللًَّذينى  ًىيى  قيلٍ : }فقولو ،{اٍلًقيىامىةً 
 ًفيمىا جينىاحه  الصَّاًلحىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا الًَّذينى  عىلىى لىٍيسى : }المائدة سورة في ػ تعالى

 الذين على ليس ذلك كمع طعموا، فيما جناح عليهم غيرىم أف فمفهومها ،{طىًعميوا
 المعصية، على بذلك يستعينوا أال بشرط طعموا فيما جناح الصالحات كعملوا آمنوا
 اتػَّقىٍوا ثيمَّ  كىآمىنيوا اتػَّقىٍوا ثيمَّ  الصَّاًلحىاتً  كىعىًمليوا كىآمىنيوا اتػَّقىٍوا مىا ًإذىا: }تعالى اهلل قاؿ كلهذا

 [.ّٗ: المائدة{ ]اٍلميٍحًسًنينى  ييًحبُّ  كىاللَّوي  كىأىٍحسىنيوا
 فيو؟ جناحه  كعلينا الشيء نأكل أننا أك الشركط، لهذه ميطبقوف نحن ىل ندرم ما ككاهلل
 حركؼ من عليو المتعارؼ من «ما» فإف الزائدة، «ما» بػ مؤكدة شركط، سبعة كىي

 زائدة( إذا) بعد( ما... ) فائدة خيذٍ  طالبان  يا :قيل كقد الزيادة،
 .للتوكيد العرب كبلـ في أك السنَّة، في أك القرآف، في الزيادة حركؼ ككل

                                                           

 آمنوا الذين على ليس اآلية ىذه نزلت لما ) قاؿ بن مسعود رضي اهلل عنو عبداهلل عن (ِْٗٓ)أخرج مسلم  ُ
 اهلل رسوؿ لي قاؿ اآلية آخر إلى[  ّٗ/  المائدة/  ٓ]  كأمنوا اتقوا ما إذا طعموا فيما جناح الصالحات كعملوا

 .منهم مسعود ابن أف معناه(  منهم أنت لي قيل)  ( كمعنى منهم أنت لي قيل سلم ك عليو اهلل صلى
 يـو القـو ساقي كنت ) قاؿ رضي اهلل عن مالك بن أنس عن (َُٖٗ) كمسلم (،ِْْٔ) البخارم أخرجك 

 ، فانظر اخرج:  فقاؿ ينادم مناد فإذا ، كالتمر البسر الفضيح إال شرابهم كما طلحة أبي بيت في الخمر حرمت
:  طلحة أبو لي فقاؿ ، المدينة سكك في فجرت:  ،قاؿ حرمت قد الخمر إف أال:  ينادم مناد فإذا فخرجت

 من ىو أدرم فبل قاؿ) بطونهم في كىي فبلف كقتل فبلف قتل( بعضهم قاؿ أك) فقالوا ، فهرقتها فاىرقها اخرج
 كآمنوا اتقوا ما إذا طعموا فيما جناح الصالحات كعملوا آمنوا الذين على ليس} جل ك عز اهلل فأنزؿ( أنس حديث
 (.{الصالحات كعملوا
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 إلى لقمة يرفع لن الكافر فإف فبل؛ غيرىم أما للمؤمنين، الحل األطعمة في األصل إذان 
 يـو عليها عوقب إال ماء من جيرعة يبتلع كلن القيامة، يـو عليها عيوقب إال فمو

 .القيامة يـو عليو حوسب إال قطن، من بسلكو  نفسو يدفئ أك يستتر، كلن القيامة،
 عليو النبي قاؿ السنة، عليها كدلت الكتاب، عليها دؿ التي العظيمة القاعدة كىذه

 فبل حدكدان  كحدَّ  تضيعوىا، فبل فرائض فرض تعالى اهلل إف) :  كالسبلـ الصبلة
 ما): كقاؿ ،ُ(عنها تبحثوا فبل نسياف غير بكم رحمة أشياء عن كسكت تعتدكىا،

 عليو كأجمع كالسنة، الكتاب، عليو دؿ الذم األصل فهذا ،ِ( عفو فهو عنو سكت
 الشيء ىذا إف: يقوؿ إنساف كل أف كىي فائدة، منو نستفيد الجملة في المسلموف

 أدلة عندنا ألف الدليل؛ ىاتً : لو نقوؿ أيضان، ييلبس أك يشرب، أك يؤكل، مما حراـ،
 ا.ىػ حلو على تدؿ

                                                           

 في نعيم كأبو ،(ٖٗٓ رقم/  ِِ) الكبير في كالطبراني( ، ُْٖ - ُّٖ/ ْ) سننو في الدارقطني أخرجو ُ
 الفقيو في كالخطيب ،(ُّ - ُِ/ َُ) كالبيهقي ،(ُّْ) الكبرل اإلبانة في بطة كابن ،(ُٕ/ ٗ) الحلية

 رقم) األربعين في الطائي الفتوح كأبو ،(َُِِ رقم ،َُْٓ/ ِ) الجامع في البر عبد كابن ،(ٗ/ ِ) كالمتفقو
 كالحكم العلـو جامع في رجب ابن الحافظ عنو قاؿ كالحديثمن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي اهلل عنو، ( ُٔ

، الدمشقي مسهر أبو قاؿ كذلك، ثعلبة أبي من السماع لو يصح لم مكحوال أف: إحداىما علتاف لو(: َُٓ/ ِ)
 قولو من مكحوؿ عن بعضهم كركاه، ثعلبة أبي على ككقفو رفعو في اختلف أنو: كالثانية كغيرىما، الحافظ نعيم كأبو

/ ٖ) المهذب في الذىبي كقاؿ المرفوع، بالصواب األشبو(: َُُٕ/  ِّْ/ ٔ) العلل في الدارقطني قاؿ لكن، 
 رجالو(: ُِٕ/ ّ) العالية المطالب في الحافظ كقاؿ ثعلبة، أبا مكحوؿ يلق لم منقطع، ك موقوؼ(: ّٕٔٗ

 في السمعاني بن بكر أك الحافظ قبلو حسنو كذلك ،(َّ) األربعين في النوكم كحسنو منقطع، أنو إال ثقات
 تعليقو على إعبلـ الموقعين في مشهور الشيخ لشواىده كصححو ،بن القيم في أعبلـ الموقعينا كصححو أماليو،

 في كضعفو تراجع ثم بشاىده، حسن(: ّْ) تيمية البن اإليماف تخريج في فقاؿ األلباني العبلمة ، أما(ْٕٓ/ ِ)
 .(ُٕٗٓ) الجامع ضعيف

 في كالطبراني ،(ُِ/  ُّٕ/ ِ) سننو في كالدارقطني ،(كشف - ِٖٓٓ،ُِِّ ،ُِّ) البزار أخرجو ِ
 اهلل رضي الدرداء أبي عن( ُِ/ َُ) الكبرل في البيهقي كعنو( ّٕٓ/ ِ) كالحاكم( ُْٔ ص) الشاميين مسند
 المجمع في الهيثمي إسناده كحسن الذىبي، كأقره الحاكم كصححو صالح، إسناده: البزار عنو قاؿ كالحديث عنو،

 (.ِِٔٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة كحسنو ،(ُُٕ/ ُ)
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 فيها األصل) :اهلل رحمو قولو كقاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد:
 للمسلم، حبلؿ أنو الطعاـ على الشريعة حكم: أم األطعمة، إلى عائد الضمير( الحل
 كىمىا السَّمىوىاتً  ًفي مىا لىكيمٍ  كىسىخَّرى : تعالى قاؿ كما الكتاب دليل عليو دؿ األصل كىذا

ًميعنا األىٍرضً  ًفي  فإف ع،االنتفا  يقتضي آدـ لبني التسخير كىذا ،[ُّ:الجاثية] ًمٍنوي  جى
 يشربو، مشركبان  كاف كإذا يطعمو، مطعومان  كاألرض السماكات في الموجود الشيء كاف
 اإلباحة يقتضي( لىكيمٍ  كىسىخَّرى : )تعالى قولو إذف يركبو، يركب ما جنس من كاف كإذا

 كفائدة. حبلؿ أنو: الطعاـ في األصل أف على كاألئمة العلماء نص: ىنا كمن كالحل،
 حتى حبلؿ، أنو فيو األصل طعاـ أم أف يعلم كالمسلم العلم، كطالب الفقيو، أف: ىذا
 في اهلل رحمهم العلماء اختلف لو ىنا كمن جوازه، عدـ على الشرعي الدليل يدؿ
 باألصل، يستدؿ األكل بجواز يقوؿ الذم فإف أكلو، يجوز ال أك أكلو يجوز ىل طعاـ

 دليبلن  تعطيني حتى آكلو أف لي يجوز كلذلك حبلؿ، الطعاـ أف عندم األصل: كيقوؿ
 إف: يقولوف كاألئمة العلماء أف نجد ىنا كمن، ىذا آكل أف لي يجوز ال أنو على يدؿ

 الوصوؿ، حـر األصوؿ حـر من: قالوا كلذلك للوصوؿ، الطريق ىو األصوؿ حفظ
 مهمة، الفقو أصوؿ كانت كإف الفقو، أصوؿ كليس األبواب، أصوؿ: باألصوؿ كالمراد

 كحكم اهلل، حكم ىو ما تعرؼ باب كل في أنك أم: األبواب أصوؿ المقصود لكن
 كسلم عليو اهلل صلى نبيو كبهدم كتابو، في شرعو الذم كسلم، عليو اهلل صلى رسولو
 عما تسأؿ األصوؿ ىذه علمت فإذا حبلؿ؟ غير أك حبلؿ، ىو ىل: الشيء على

 ا.ىػ العلم من كثير خير إلى كصلت قد تكوف كعندىا يستثنى،
 كيف كألهمو الكائنات ىذه لو ذلل أف اإلنساف لهذا سبحانو اهلل تكريم منف

 الذم القدير العليم خالقها ألمر منقادة طائعة لحاجتو كيصرفها لصالحو يستخدمها
 استول ثم جميعنا األرض في ما لكم خلق الذم ىو: }سبحانو بقولو اإلنساف يخاطب

 يصور(.[ ِٗ) آية البقرة{ ]عليم شيء بكل كىو سموات سبع فسواىن السماء إلى
 كأم الشاملة كنعمتو الكاملة بقدرتو{ لكم خلق} :الكريمة اآلية ىذه في تعالى لنا
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 لنا مهيئنا األرض في ما كل جعل من أكمل نعمة كأم الخالق قدرة من أكبر قدرة
ا  :طريقاف األرض في بما كلبلنتفاع ػ لمنافعنا كمعدن

 .الجسدية الحياة في بأعيانها االنتفاع: أحدىما
 .العقلية الحياة في بها كاالعتبار فيها بالنظر االنتفاع: كثانيهما

 كما كركحينا حسينا كجماد كنبات حيواف من كبحرىا برىا األرض في ما بكل ننتفع إننا
 ما يتناكؿ) كالتعبير كحكمتو مبدعو قدرة على بو باالستدالؿ ننتفع أيدينا إليو تصل ال

 كما الطرم كاللحم كالمرجاف اللؤلؤة من البحار في كما( المعادف من األرض جوؼ في
 يخاطب كذلك،  المباحة كالحيوانات كالثمار كالزركع النباتات من األرض ظهر على
 في ما لو سخر بأنو غيره على لتكريمو كمظهرنا عليو ممتننا اإلنساف ىذا شأنو جل اهلل

 إف منو جميعنا األرض في كما السموات في ما لكم كسخر: }األرض في كما السموات
 في ما تسخير من اآلية في ما فكل( ُّ) آية الجاثية{ يتفكركف لقـو آليات ذلك في

 كعظم المخلوقات لهذه سيادتو على يدؿ اإلنساف لهذا األرض في كما السموات
 في جاعل إني: }األرض ىذه في اهلل استخلفو ثم كمن الحياة ىذه في مسؤكليتو

 كيقـو مسئوليتو كيعي مكانتو يفهم أف عليو فيجب(. َّ) آية البقرة{ خليفة األرض
 .بو عليو اهلل أنعم ما لقاء بو نيط بما

 ،{جميعنا األرض في ما لكم خلق الذم ىو: }السابقتين اآليتين معنى في كالبحث
 فيها الخبلؼ جرل مسألة مناقشة إلى يدعو{ منو جميعنا األرض في ما لكم كسخر}

 (.التحريم أك اإلباحة األشياء في األصل ىل): كىي
 :حاالت ثبلث لها مثبلن  األشياء: يقاؿ أف المسألة ىذه في النزاع محل كتحرير
 .القاتلة السامة األعشاب كأكل البتو فيها نفع كال محض ضرر فيها يكوف أف: األكلى
 .أصبلن  فيها ضرر كال محض نفع فيها يكوف أف: الثانية
 .جهة من كضرر جهة من نفع فيها يكوف أف: الثالثة
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 لقولو حراـ فهو لو مساكينا أك نفعو من أرجح ضرره كاف أك محض ضرر فيو كاف فما
 إلى بأيديكم تلقوا كال: }تعالى كلقولو ُ(ضرار كال ضرر ال)  كسلم عليو اهلل صلى

 {.أنفسكم تقتلوا كال: }تعالى كقولو{ التهلكة
 على الخبلؼ موضع فهذا منو أرجح كالنفع خفيف ضرر معو أك خالصنا نفعو كاف كما

 : أقواؿ ثبلثة
 :منها أدلة لعدة اإلباحة على أنها: األكؿ القوؿ

 على امتن تعالى فإنو{ جميعنا األرض في ما لكم خلق الذم ىو: }تعالى قولو -ُ
 لجميع كالخطاب محـر في منة ال إذ بمباح إال يمتن كال جميعنا األرض في بما خلقو
 أنو أخبر أنو الداللة ككجو{ ربكم اعبدكا الناس أيها يا: }بقولو الكبلـ لبدئو الناس
 المضاؼ اختصاص توجب كىي، بالبلـ إليهم مضافنا للناس األرض في ما جميع خلق

 موارد يعم المعنى كىذا لو يصلح الذم الوجو من إياه كاستحقاقو إليو بالمضاؼ
 يكوف أف إذف فيجب ذلك أشبو كما للدابة كالسرج لزيد الماؿ كقولهم استعمالها

 ذلك من كخص كنعمة اهلل من فضبلن  األرض في ما لجميع ممكنين مملكين الناس
 فيبقى معادىم أك معاشهم في لهم اإلفساد من فيها لما الخبائث كىي األشياء بعض

 .اآلية بموجب مباحنا عداه ما
 حـر ما لكم فصل كقد عليو اهلل اسم ذكر مما تأكلوا ال أف لكم كما: }تعالى قولو -ِ

 :ناحيتين من منها الداللة ككجو (.ُُٗ) آية األنعاـ{ إليو اضطررتم ما إال عليكم
                                                           

 بن كعمرك كعائشة، كجابر، ىريرة، كأبي الخدرم، سعيد كأبي عباس، كابن الصامت، بن عبادة حديث من ركم ُ
 لشواىده بعضهم كقواه الحديث، أىل بعض ضعفو كالحديث لبابة، كأبي القرظي، مالك أبي بن كثعلبة عوؼ،

 الصبلح ابن كقاؿ ،(َِٓ) األذكار في كحسنو بعضا، بعضها يقوم طرقو: أربعينو في النوكم عنو قاؿ لذا الكثيرة،
 ىذا السجستاني داكد أبو كعد بو، كاحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو كقد كيحسنو، الحديث يقوم مجموعها: 

 جامع في رجب ابن كقاؿ أعلم، كاهلل حجة، يراه بأنو مشعر كىذا الفقو، عليها يدكر التي األحاديث من الحديث
 الصحيحة في طرقو بمجموع األلباني العبلمة كصححو ببعض، تقول طرقو بعض(: َِٕ/ ِ) كالحكم العلـو

 معو كمن األرنؤكط كحسنو ،(َِْ/ ّ) للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده كصححو ،(َِٓ)
 .المسند تحقيق في
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 .عليو اهلل اسم ذكر مما األكل ترؾ على كعنفهم كبخهم أنو: األكلى
 مجهوالن  حكمها كاف لو إذ توبيخ كال ذـ يلحقهم لم مباحة مطلقة األشياء تكن لم فلو
 اسمو عليو ذكر مما األكل ترؾ على فتوبيخهم كذلك يكن لم محظورة كانت أك

 األكل ترؾ في مصيبين لكانوا التحريم األصل كاف لو إذ اإلباحة األصل أف على دليل
 .عليهم لـو فبل ذلك من

 .التبيين: كالتفصيل{ عليكم حـر ما لكم فصل كقد: }قاؿ أنو: الثانية الناحية
 حبلؿ فهو بمحـر ليس كما بمحـر ليس تحريمو يبين لم فما المحرمات بين أنو فذكر

 .حراـ أك حبلؿ إال ليس إذ
 لم شيء عن يسأؿ من جرمنا المسلمين أعظم إف: ) كسلم عليو اهلل صلى قولو -ّ

 إال تحـر ال األشياء إف: منو الداللة ككجو، عليو متفق( مسألتو أجل من فحـر يحـر
 ذلك كبدكف المسألة ألجل يكوف قد تحريمها كإف( يحـر لم: )لقولو خاص بتحريم
 .محرمة ليست
 بأف لذلك كاستدؿ اإلباحة دليل يرد حتى التحريم ذلك في األصل إف: الثاني القوؿ

 فبل كعبل جل هلل ملك األشياء كجميع إذنو بغير الغير ملك في التصرؼ منع األصل
 . إذنو بعد إال فيها التصرؼ يجوز
 قائل ككأف فيو للحكم مبين دليل يرد حتى ىذا في الحكم عن التوقف: الثالث القوؿ
 .فتوقف الطرفين أدلة عنده تكافأت ذلك

 .كصراحتها أدلتو لصحة أظهر األكؿ كالقوؿ: الترجيح
 تكوف أف أكصافها كتباين أصنافها اختبلؼ على الموجودة األعياف جميع في فاألصل

 كمباشرتها مبلبستها عليهم يحـر ال طاىرة تكوف كأف لآلدميين مطلقنا حبلالن 
 .كتعالى سبحانو اهلل حظره ما إال منها يحظر فبل، كمماستها

 منو فجعلتم رزؽ من لكم اهلل أنزؿ ما أرأيتم قل: }تعالى قولو معنى في دخلنا كإال
 ما الدين من شرعوا الذين المشركين اهلل ذـ كلهذا(. ٗٓ) آية يونس{ كحبلالن  حرامنا
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 هلل كجعلوا: }سبحانو بقولو عنهم اهلل ذكره كما اهلل يحرمو لم ما كحرموا اهلل بو يأذف لم
: قولو إلى{ لشركائنا كىذا بزعمهم هلل ىذا فقالوا نصيبنا كاألنعاـ الحرث من ذرأ مما

 (.ُّٖ-ّٔ) اآليات األنعاـ{ يفتركف كانوا بما سيجزيهم}
 يقبح إنما الغير ملك في التصرؼ منع بأف يناقش الثاني القوؿ أصحاب اعتمده كما

 .ملكو في بالتصرؼ يتضرر من حق في عادة
 بضوء كاالنتفاع إنساف حائط بظل كاالستظبلؿ فيو ضرر ال مما المنع عادة يقبح كأنو
 .ملكو في بالتصرؼ مخلوقاتو انتفاع من ضرر يلحقو ال كعبل جل كاهلل ناره
 األكؿ القوؿ أدلة قوة من رأينا لما األدلة تكافؤ لعدـ لو موجب فبل التوقف كأما

 .الثاني القوؿ دليل كضعف
 المسلم على اإلباحة ىذه قصر يرل اهلل رحمو تيمية بن أحمد اإلسبلـ شيخ أف على

 اهلل ألف صالحنا يعمل لمسلم الحل فيها األصل: "األطعمة في يقوؿ حيث خاصة
 ليس: }تعالى لقولو" معصيتو ال طاعتو على بها يستعين لمن الطيبات أحل إنما تعالى
 كعملوا كآمنوا اتقوا ما إذا طعموا فيما جناح الصالحات كعملوا آمنوا الذين على

 على بالمباح يعاف أف يجوز ال كلهذا، اآلية(.[ ّٗ) آية المائدة{ ]الصالحات
 الفواحش على بو كيستعين الخمر عليو يشرب لمن كالخبز اللحم يعطى كما المعصية

 عن يومئذ لتسألن: }تعالى اهلل قاؿ مذمـو فهو يشكر كلم الطيبات من أكل كمن
كما بعده( الدكتور صالح الفوزاف  ٔ.  كتابو األطعمة )صُعليو الشكر عن أم{ النعيم

 حفظو اهلل .
                                                           

 منو بالمنع الدليل كرد ما إال كالطهارة، كاإلباحة الحل األشياء في األصل أف إلى العلم أىل عامة ذىب)تتمة(  ُ
 في األصل) تقوؿ ذلك في كالقاعدة األصل ىذا في داخبلن  عداه ما كيبقى األصل ىذا عن بخصوصو يخرج فإنو

 -:أمور عدة ذلك على كالدليل( بدليل إال كالطهارة اإلباحة األشياء
ًميعان  اأٍلىٍرضً  ًفي مىا لىكيمٍ  خىلىقى  الًَّذم ىيوى } تعالى قولو: األدلة فمن  عدة من األصل ذلك على االستدالؿ ككجو{ جى
 -:أكجو

 تعالى اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ العلم أىل عليو نص كما االختصاص الـ البلـ كىذه( لكم خلق) قاؿ أنو: أحدىا
 الـ فهي االستحقاؽ، الـ ىي ككذلك( إليو بالمضاؼ المضاؼ اختصاص توجب كىي إضافة حرؼ كالبلـ)
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 الذم الوجو على كاستحقاقان  اختصاصان  لنا فهو األرض ىذه في ما كل أف بياف فيو كىذا كاالستحقاؽ االختصاص
 الحراـ ألف فائدة( لكم خلق) لقولو كاف لما لنا حبلالن  يكن لم لو إذ الحل، أصل على أنو يفيدؾ كىذا لو، يصلح

 .كاضح كىذا بو لننتفع لنا مخلوقان  ليس
 الموصولة األسماء أف القواعد في تقرر كقد الذم بمعنى الموصولة ىي( ما) فقولو( األرض في ما) قاؿ أنو: الثاني

، صيغ من  ىو األصل أف القواعد في تقرر كقد فيها، كما األرض ىذه كجو على شيء كل ذلك في فيدخل العمـو
 يكوف فإنو لنا، ليس األرض ىذه على ما أفراد من فردان  أف أدعى فمن المخصص، يرد حتى العمـو على البقاء
 الناقل من يطلب الدليل أف القواعد في تقرر كقد بالبينة، إال قولو يقبل ال األصل كمخالف لؤلصل، مخالفان  بذلك

 ىذه كجو على شيء كل حلية يفيد العمـو مقتضى أف على ذلك فدؿ األصل، على الثابت من ال األصل عن
 (.اإلباحة األشياء في األصل: )بقولنا المراد كىو فيها، كما األرض
 األلف أف القواعد في المتقرر ألف لبلستغراؽ، المفيدة كالبلـ األلف األرض على فأدخل( األرض) قاؿ أنو: الثالث
، تكسبو فإنها كالجمع الجنس كاسم المفرد على دخلت إذا االستغراقية كالبلـ  أجزاء كل أف يفيد كىذا العمـو

 .لنا مخلوؽ ألنو لنا حبلؿ فيها كما عليها بما األرض
 فهو كذا كاف كإف حبلؿ فهو كذا كاف إف يقل لم أم يفصل، كلم فعمم( األرض في ما لكم خلق) قاؿ أنو: الرابع
 كىذا، المقاؿ في العمـو منزلة منزؿ االحتماؿ مقاـ في االستفصاؿ ترؾ أف كالقواعد األصوؿ في تقرر كقد حراـ،
 .بدليل إال يخص كال عمومو على يبقى أف يجب العمـو

، صيغ أقول من( جميع) أف القواعد في تقرر كقد( جميعان ) بقولو الثبلث اتالعموم ىذه أيٌدى  أنو: الخامس  العمـو
 فهذه{ أىٍجمىعيوفى  كيلُّهيمٍ  اٍلمىبلًئكىةي  فىسىجىدى } تعالى كقولو كىذا األفراد ببعض التخصيص احتماؿ توىم لرفع كىذا
 .لنا حبلؿ فهو فيها كما األرض على ما أف تفيد كلها اآلية ىذه في عمومات أربعة

 اهلل نص فلما لنا، ليس كالنجس الحراـ إذ كطاىر حبلؿ أنو يقتضي كىذا( لكم خلق) قاؿ تعالى اهلل أف: السادس
 .كطهارتو حليتو ذلك اقتضى لنا األرض في ما خلق أنو على تعالى

 حراـ ىو بما عباده على يمتن ال كعبل جل كربنا بالنعم، كالتذكير االمتناف مساؽ سيقت اآلية ىذه أف: السابع
 أرادكا ما متى بو االنتفاع على يقدركف كطاىر حبلؿ ىو بما إال عليهم يمتن ال بل بو، االنتفاع يستطيعوف ال عليهم
 خلق أف علينا بو اهلل امتن ما جملة من كأف االمتناف مقاـ في اآلية ىذه كانت فلما االمتناف، حقيقة ىو كىذا ذلك،

 يدؿ كىذا المشركع الوجو على جائز بو االنتفاع كأف كطاىر حبلؿ األرض ىذه في ما أف علمنا ،األرض في ما لنا
 ذلك صحة تفيد كلها اآلية ىذه من المستنبطة السبعة األكجو فهذه. كالطهارة الحل األشياء في األصل أف على

 .أعلم كاهلل لك قررناه الذم األصل
ًميعان  اأٍلىٍرضً  ًفي كىمىا السَّمىاكىاتً  ًفي مىا لىكيمٍ  كىسىخَّرى } تعالى قولو: األدلة كمن  يكوف أف لنا تسخيره كمقتضى{ ًمٍنوي  جى

 في قلناه كما اآلية بهذه االستدالؿ أكجو سائر في كيقاؿ لنا بمسخرين ليسا كالحراـ النجس ألف طاىران  حبلالن 
 .قبلها اآلية في االستدالؿ أكجو
ـى  مىنٍ  قيلٍ } تعالى قولو: أيضان  األدلة كمن  تعالى اهلل أنكر فلما{ الرٍّْزؽ ًمنى  كىالطَّيّْبىاتً  ًلًعبىاًدهً  أىٍخرىجى  الًَّتي اللَّوً  زًينىةى  حىرَّ
 ىنا لئلنكار كاف لما التحريم فيها األصل كاف لو إذ الحل، فيو األصل أف علمنا الزينة ىذه من شيئان  حـر من على
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( اهلل زينة) كقولو برىاف ببل منها شيء تحريم ادعى من على تعالى اهلل أنكر الحل فيها األصل كاف لما لكن فائدة،
 يعم، المضاؼ المفرد أف القواعد في تقرر كقد إليو مضاؼ األحسن كاالسم مفرد( زينة) قولو ألف مضاؼ مفرد

 غير أك المعلقة أك المركوبة أك المفركشة أك المشركبة أك المأكولة الزينة من أكانت سواءن  زينة كل ذلك في فيدخل
 كىذه( لعباده أخرج التي) بقولو الزينة ىذه تعالى اهلل كصف كقد طاىر، حبلؿ فإنو الزينة من ىو ما كل ذلك،
 فدؿ بو ينتفعوا أف لعباده فليس نجسان  أك حرامان  كاف ما ألف كاالستحباب، االختصاص الـ سابقان  ذكرنا كما البلـ
 الشرعي الدليل دؿ ما إال االنتفاع أنواع بكل االنتفاع كجواز كالطهارة الحل األشياء في األصل أف على ذلك

 كىذا الحل أصل على عداه ما كيبقى فقط بخصوصو العمـو من يخرج فإنو منو المنع على الصريح الصحيح
 .كاضح

ـى  مىا لىكيمٍ  فىصَّلى  كىقىدٍ  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ذيًكرى  ًممَّا تىاكيليوا أىالَّ  لىكيمٍ  كىمىا} تعالى قولو: أيضان  األدلة كمن  مىا ًإالَّ  عىلىٍيكيمٍ  حىرَّ
: المتقرر األصل على اآلية ىذه من االستدالؿ كجو بياف في تعالى اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ{ ًإلىٍيوً  اٍضطيرًٍرتيمٍ 

 باسمو يحلو أف قبل عليو اهلل اسم ذكر مما األكل ترؾ على كعنفهم كبخهم أنو: أحدىما كجهين من اآلية دلت)
 محظورة كانت أك مجهوالن  حكمها كاف لو إذ توبيخ كال ذـ يلحقهم لم مباحة مطلقة األشياء تكن لم فلو الخاص

ـى  مىا لىكيمٍ  فىصَّلى  كىقىدٍ } قاؿ أنو: الثاني الوجو، ذلك يكن لم  المحرمات، بين أنو فبين التبيين كالتفصيل{ عىلىٍيكيمٍ  حىرَّ
 .ىػ. ا( حراـ أك حبلؿ إال ليس إذ حبلؿ، فهو بمحـر ليس كما بمحـر ليس تحريمو يبين لم فما
ـً  اٍلحىٍرثً  ًمنى  ذىرىأى  ًممَّا لًلَّوً  كىجىعىليوا} تعالى قولو: أيضان  األدلة كمن ا فػىقىاليوا نىًصيبان  كىاأٍلىنٍػعىا ا ًبزىٍعًمًهمٍ  لًلَّوً  ىىذى  كىىىذى

ائًنىا ًذهً  كىقىاليوا} تعالى قولو إلى{ ًلشيرىكى ـه  ىى ـه  ًبزىٍعًمًهمٍ  نىشىاءي  مىنٍ  ًإالَّ  يىٍطعىميهىا ال ًحٍجره  كىحىٍرثه  أىنٍػعىا  ظيهيوريىا حيرّْمىتٍ  كىأىنٍػعىا
ـه  ا اللَّوً  اٍسمى  يىٍذكيريكفى  ال كىأىنٍػعىا هى انيوا ًبمىا سىيىٍجزًيًهمٍ  عىلىٍيوً  اٍفًترىاءن  عىلىيػٍ ًذهً  بيطيوفً  ًفي مىا كىقىاليوا( ُّٖ) يػىٍفتػىريكفى  كى ـً  ىى  اأٍلىنٍػعىا

ـه  ًلذيكيورًنىا خىاًلصىةه   تعالى فاهلل{ عىًليمه  حىًكيمه  ًإنَّوي  كىٍصفىهيمٍ  سىيىٍجزًيًهمٍ  شيرىكىاءي  ًفيوً  فػىهيمٍ  مىٍيتىةن  يىكينٍ  كىًإفٍ  أىٍزكىاًجنىا عىلىى كىميحىرَّ
 في األصل كاف كلو سبحانو اهلل يحرمو لم ما كحرموا كعبل جل بو يأذف لم ما الدين من شرعوا الذين المشركين ذـ

 يستند لم الذم التحريم ىذا عليهم أنكر لما لكن ىذا تحريمهم على اإلنكار استحقوا لما التحريم األعياف ىذه
 فدؿ لهم، األصل في حبلؿ ىو ما أنفسهم على حرموا أنهم علمنا كافتراء كذب محض ىو كإنما كحجة برىاف إلى

 .كالطهارة كاإلباحة الحل األعياف في األصل أف على ذلك
اـو  كىال كىًصيلىةو  كىال سىائًبىةو  كىال بىًحيرىةو  ًمنٍ  اللَّوي  جىعىلى  مىا} تعالى قولو: أيضان  األدلة كمن  عىلىى يػىٍفتػىريكفى  كىفىريكا الًَّذينى  كىلىًكنَّ  حى
 كالتوبيخ، اإلنكار ىذا استحقوا كلذلك حبلالن، شيئان  واحرم أنهم على ذلك فدؿ{ يػىٍعًقليوفى  ال كىأىٍكثػىريىيمٍ  اٍلكىًذبى  اللَّوً 
 أف على ذلك دؿ التحريم، عليهم أنكر فلما فائدة اإلنكار لهذا كاف لما التحريم األشياء ىذه في األصل كاف فلو

 .كالطهارة كاإلباحة الحل ىو فيها األصل
 ييًحبُّ  ال اللَّوى  ًإفَّ  تػىٍعتىديكا كىال لىكيمٍ  اللَّوي  أىحىلَّ  مىا طىيّْبىاتً  تيحىرّْميوا ال آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا} تعالى قولو: أيضان  األدلة كمن

 لو إذ الحل، ىو فيها المتقرر الحكم أف علمنا الطيبات ىذه من شيء تحريم عن كعبل جل نهاىم فلما{ اٍلميٍعتىًدينى 
 حذرىم كاإلباحة الحل فيها األصل كاف لما لكن الشرع، في حراـ ىو ما تحريم عن ينهاىم كاف لما حرامان  كانت

 من ىو فيما التدخل من ألنو الحد كمجاكزة االعتداء من نوع التحريم ىذا أف كأخبر منها، شيء تحريم عن كنهاىم
 .أعلم كاهلل بها، توحيده يجب التي حقوقو من التحريم ألف الشارع، خصائص
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 دىمان  أىكٍ  مىٍيتىةن  يىكيوفى  أىفٍ  ًإالَّ  يىٍطعىميوي  طىاًعمو  عىلىى ميحىرَّمان  ًإلىيَّ  أيكًحيى  مىا ًفي أىًجدي  ال قيلٍ } تعالى قولو: أيضان  األدلة كمن
 الكتاب من الوحي يرد لم ما أف على ذلك فدؿ{ بًوً  اللَّوً  لًغىٍيرً  أيًىلَّ  ًفٍسقان  أىكٍ  رًٍجسه  فىًإنَّوي  ًخٍنزًيرو  لىٍحمى  أىكٍ  مىٍسفيوحان 
ـٍ  لم ما كأف الحل، أصل على فهو بتحريمو كالسنة  كرد ما إال الحل األصل أف على ذلك فدؿ. حبلؿ فهو ييحىرَّ
 .بتحريمو الوحي

ـى  ًإنَّمىا} تعالى قولو: أيضان  األدلة كمن ٍيتىةى  عىلىٍيكيمي  حىرَّ ـى  اٍلمى  حصر يوجب( إنما) كصرؼ{ اآلية...  اٍلًخٍنزًيرً  كىلىٍحمى  كىالدَّ
 .بتحريمو الدليل يرد أف إال حبلؿ فهو عداه كما: يعني ذكر فيما المحرمات انحصار فيجب الثاني، في األكؿ
 ككجو{ يػىتػَّقيوفى  مىا لىهيمٍ  يػيبػىيّْنى  حىتَّى ىىدىاىيمٍ  ًإذٍ  بػىٍعدى  قػىٍومان  لًييًضلَّ  اللَّوي  كىافى  كىمىا} تعالى قولو: أيضانَى  األدلة كمن

 لنا كتعالى سبحانو لبينو محرمان  كاف لو إذ مباح، حبلؿ فهو تحريمو الشارع لنا يبين لم ما أف اآلية بهذه االستدالؿ
 .أعلم كاهلل نضل لئبل
، لم شيء عن سئل من رمان ج المسلمين في المسلمين أعظم إف) كسلم عليو اهلل صلى قولو: أيضان  األدلة كمن  يحـر
 تحـر ال األشياء أف على ذلك دؿ: )تعالى اهلل رحمو ابن تيمية العباس أبو قاؿ" عليو متفق"( مسألتو أجل من فحـر

 ذلك بدكف أنها بذلك فبين المسألة أجل من يكوف قد التحريم أف على كدؿ» يحـر لم «لقولو خاص بتحريم إال
 (.محرمو ليست

 عن ىاركف بن سيف حدثنا قاؿ السدم موسى بن إسماعيل حدثنا: قاؿ سننو في ماجة ابن ركاه ما: األدلة كمن
 السمن عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سئل: قاؿ الفارسي سلماف عن النهدم عثماف أبي عن التيمي سليماف
 مما فهو عنو سكت كما، كتابو في اهلل حرمو ما كالحراـ كتابو، في اهلل أحلو ما الحبلؿ «:فقاؿ كالفراء؟ كالجبن

 مما فإنو خاص دليل بحلو كال بتحريمو يرد لم ما أف كىو القاعدة ىذه في نص كىذا" حسن حديث"» عنو عفا
 .الحل فيو األصل فإف النص عنو سكت شيء فأم الحل، أصل على أنو أم عنو، اهلل عفا
 عن سؤاؿ غير من االنتفاع أنواع بمختلف بها كينتفعوف كيعطونها األشياء يأخذكف كانوا؟  الصحابة أف: األدلة كمن

 األمر كاف لو إذ كاإلباحة، الحل األشياء ىذه في األصل أف قلوبهم في تقرر قد كاف أنو على يدؿ مما حلها،
 كانوا لما لكن حرمة، أك حل من حكمها عن السؤاؿ بعد إال ذلك يستخدموا أف لهم جاز لما ذلك بخبلؼ

 حبلؿ، أنها األشياء ىذه في عندىم المتقرر أف على ذلك دؿ الحكم عن سؤاؿ سبق غير من ذلك يستخدموف
 ىذا على السالفين العلماء اتفاؽ تعالى اهلل رحمو العباس أبو نقل كقد األصل ىذا على منهم كاإلجماع كىذا

 غير مطلقو  فهو بتحريمو دليل يجيء لم ما أف في السالفين العلماء من أحدو  خبلؼ أعلم لست: )فقاؿ األصل
 األمثلة بعض لك نضرب الوضوح كلزيادة المهم األصل ىذا صحة تفيدؾ التي األدلة بعض فهذه. ىػ. ا( محجور
 -:فأقوؿ األصل ىذا على المخرجة الفقهية

 قد عين فأم األشياء ىذه كانت أيَّان  حبلؿ، فإنها بتحريمها يرد لم إف فإنو األرض ىذه كجو على ما كل أف: منها
، لها محل بين العلم أىل فيها اختلف  بدليل المحـر جاءؾ إف إال األصل ألنو بالحل قاؿ من مع فقف كمحـر
 حتى األصل على البقاء ىو فاألصل كإال كسهبلن  فأىبلن  المحـر بالدليل جاء فإف التحريم على صريح صحيح شرعي

 .أعلم كاهلل الناقل، يرد
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 فيو كقع عقد فأم بتحريمو، الصريح الصحيح الشرعي الدليل كرد ما إال الحل، العقود جميع في األصل أف: كمنها
، محلل بين خبلؼ  ككاف المنع بدليل المحـر جاء فإف بالدليل، المحـر جاء إف إال بالحل القائل مع فقف كمحـر
 تقوؿ ذلك في كالقاعدة ،الناقل يرد حتى األصل على البقاء ىو فاألصل كإال كسهبلن  فأىبلن  بو للتمسك صالحان 

 .أعلم كاهلل الفركع كفرائد البيوع قواعد كتابنا في شرحناىا كقد( بدليل إال كاإلباحة الحل المعامبلت في األصل)
 فيها اختلف قد عين فأم منو، بالمنع الدليل كرد ما إال بيعها، صحة نفعها يصح التي األعياف في األصل أف: كمنها

 جاء فإف المنع بدليل بيعها من المانع جاء إف إال الحل موقف تقف أف فاألصل يجوز ال أـ بيعها يجوز ىل العلماء
 .الناقل يرد حتى الحل على البقاء ىو فاألصل كإال كسهبلن  فأىبلن  بو للتمسك صالحان  ككاف بو

 حرمو ما إال الحل، األشياء في كاألصل األشياء، من شيء ألنها الحل كالعادات األفعاؿ في األصل أف: كمنها
 المنع بدليل المانع جاء إف إال بالحل قاؿ من مع فقف كمانع مجيز بين فيها الخبلؼ ثبت عادة فأم الشارع،

 .الناقل يرد حتى الحل على البقاء ىو فاألصل كإال الدليل بمقتضى فنقوؿ صالحان  صحيحان  ككاف
 النجاسة مدعي جاء إف إال بالحل القائل مع فقف نجس أـ طاىر ىو ىل فيو الخبلؼ ثبت شيء كل أف: كمنها
 ألف الطهارة، ىو فاألصل كإال كالرأس، العين كعلى قبلناه صريحان  صحيحان  بو جاء فإف الشرعي، بالدليل ذلك على

 .سابقان  قدمناه كما الطهارة األعياف في األصل
 التلوث، أمن: األكؿ: بشرطين لكن كراىة غير من جوازه كالصحيح كاقفان، البوؿ في العلم أىل اختلف: كمنها

 أعني - ذلك على يدؿ الصحيحين في حذيفة كحديث جاز، الشرطاف ىذاف توفر فإذا أحد، يراه ال أف: كالثاني
 فيها كاألصل األشياء من كشيء األفعاؿ من فعل كاقفان  البوؿ ألف األصل، ىذا أيضان  عليو كيدؿ - السباطة حديث
 كاقفان، البوؿ من المنع في أم ذلك في صحيحان  مرفوعان  دليبلن  نعلم كال منو بالمنع الدليل كرد ما إال اإلباحة

 .أعلم كاهلل السابقين الشرطين بمراعاة كاقفان  البوؿ جواز تعالى اهلل شاء إف فالصحيح
 رفع الذم كالماء عنو، صونو يشق ال بما تغير الذم كالماء المياه، من كثيرة أنواع في العلم أىل اختلف: كمنها
 في المرأة استعملتو الذم كالماء ثبلثان، غسلها قبل فيو الليل نـو من القائم غمس الذم كالماء حدث، بقليلو
 يتغير كلم قليبلن  ككاف نجاسة فيو كقعت الذم كالماء الجنب، فيو انغمس الذم كالماء حدث، عن كاملة طهارة
 كنحو لو، المجاكرة الميتة برائحة المتغير كالماء بالنجاسة المسخن كالماء بالمقبرة، البئر كماء المشمس كالماء
 المانعوف بو استدؿ ما كجميع كالطهورية كاإلباحة الحل ذلك كل في المليح الراجح كالرأم الصحيح كالقوؿ ذلك،

 كتابينا في المسألة طرقنا كقد صحيحة، غير صريحة كإما صريحة غير صحيحة إما كراىة، أك تحريمان  استعمالها من
 يصدؽ كلها السابقة المياه فهذه الفقهية، كاألجوبة األسئلة في الفضبلء كسلوة الفقهاء معين كفي النبهاء إتحاؼ

 .أعلم كاهلل كالطهارة كاإلباحة الحل األشياء في كاألصل شيء أنها عليها
 ذلك على كاألدلة كالطهارة، كاإلباحة الحل اآلنية في األصل أف المليح الراجح كالرأم الصحيح القوؿ: كمنها
 إناءو  فأم الحل األشياء في األصل أف كالمتقرر األشياء من شيء فاآلنية المسألة، أكؿ سقناىا التي األدلة من تقرب

 البقاء ىو فاألصل كإال المنع بدليل المانع جاء إف إال المجيز مع فقف كمانع مجيز بين فيو العلم أىل اختلف
 .أعلم كاهلل الناقل يرد حتى األصل على
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 و(بطن من شرا كعاء آدمي مؤل ما)باب  

 كالبدنية القلبية كاألمراض اآلفات من كثير كسبب المهلكات، أعظم من البطن شهوة
 كيتولد ، الشهوتين ىاتين لتحقيق كالماؿ الجاه في الرغبة ثم الفرج، شهوة تتبعها إذ ،

 ، بالدنيا االنشغاؿ بسبب كالكبر كالتفاخر كالحسد الرياء القلوب أمراض من ذلك من

                                                                                                                                                  

 كالخنزير، الكلب شعر ذلك كمن تعالى اهلل رحمو تيمية ابن العباس أبو كاختاره كلها، الشعور طهارة األصل: كمنها
 ألف كذلك كغيرىما كالخنزير الكلب شعر كلها، الشعور طهارة ىو الراجح القوؿ) تعالى اهلل رحمو العباس أبو قاؿ

 .تعالى اهلل رحمو كبلمو. ىػ. ا( بدليل إال تحريمو كال شيء تنجيس يجوز فبل الطهارة األعياف في األصل
 اللباس من كاف ما فكل بتحريمو، الدليل كرد ما إال أنواعو بمختلف كلو اللباس استخداـ جواز األصل أف: كمنها

 لهن فيجوز بالنساء مختصان  اللباس من كاف ما ككل الدليل، خصو ما إال استخدامو لهم فيجوز بالرجاؿ مختصان 
 .كالطهارة كاإلباحة الحل األشياء في المتقرر كاألصل أشياء األلبسة ىذه ألف الدليل، خصو ما إال استخدامو

 ىل خبلؼ فيو كقع زينةو  فأم الصريح الصحيح الشرعي الدليل خصو ما إال الحل المرأة زينة في األصل أف: كمنها
 في بو فقل بو االحتجاج أركاف كاستوفى بو للتمسك صالحان  كاف فإف المانع دليل في فانظر تجوز؟ ال أـ تجوز
 كاألصل األشياء من شيء الزينة ىذه ألف بالحل، فقل بو لبلحتجاج صالحان  يك لم كإف فقط، الخاصة الزينة ىذه
 .اإلباحة األشياء في

 كرد ما إال اإلباحة أصل على تبقى أف فاألصل خبلؼ فيو كقع طعاـ فأم الحل، األطعمة في األصل أف: كمنها
 ىو األرض ىذه كجو على طعاـ كل في األصل أف كالمهم الحمد كهلل محصور األطعمة من كالحراـ بمنعو، الدليل
 .الشارع خصو ما إال كالطهارة الحل
 ممنوعان  فيكوف منو، بالمنع الدليل كرد ما إال كالطهارة، الحل بحرية أك كانت برية الحيوانات في األصل أف: كمنها

 في العلم أىل خبلؼ في نظرت إذا جدان  يفيدؾ األصل ىذا كتقرير، الحل أصل على عداه ما كيبقى بخصوصو ىو
 .األطعمة بعض
 تبقى أف فاألصل الخبلؼ فيو كقع نبات فأم كالطهارة، الحل بحرية أك كانت برية النباتات في األصل أف: كمنها
 بخصوصها النبتة ىذه في بمقتضاه فيقاؿ الصريح الصحيح الشرعي بالدليل المانع جاء إذا إال فيو الحل أصل على

 .اإلباحة األشياء في كاألصل أشياء النباتات ىذه ألف الحل أصل على عداىا ما كيبقى
 كل منها يخرج ما كسائر كالبتركؿ كالفضة كالذىب كالفحم المعادف من األرض من يخرج ما جميع أف: كمنها
 في الفقو بأصوؿ. تعريف الطبلب فقس ذلك كعلى النص بتحريمو كرد ما إال كالطهارة الحل فيو األصل ذلك

 (.ْٖسؤاؿ رقم  كجواب سؤاؿ



 - 18 - 

 قالت كقد الشهوة، ىذه بسبب كلو ، كالفحشاء المنكر إلى ذلك يدفعو ما كغالبا
 . الدكاء رأس كالحمية الداء، بيت المعدة:  قديما العرب

 (.ُّ:األعراؼ)( المسرفين يحب ال إنو تسرفوا كال كاشربوا ككلوا: )قاؿ تعالى
 من شرا كعاء آدمي مؤل ما ) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عنكجاء في الحديث 

 كثلث لطعامو، فثلث محالة ال كاف فإف صلبو، يقمن أكبلت آدـ ابن بحسب بطن،
 . ُ( لنفسو كثلث ، لشرابو

 كاألكعية كعاء البطن جعل كثيرة خيور من فاتو لما( بطنو من شرا كعاء آدمي مؤل ما)
 لو ىي ما غير في تستعمل ألنها األكعية شر جعلو ثم لشأنو توىينا ظركفا تتخذ التي

 كالدنيا الدين فساد إلى يفضي كامتبلؤه بالطعاـ الصلب بو يتقـو ألف خلق كالبطن
 ال األكعية ملء أف عليو المفضل في الوصف ثبوت تحقق ككجو منها شرا فيكوف
 في يوقع كالشبع الفاعل على شر ككبلىما الدنيا في حرص أك طمع عن يخلو

 فيو كيكثر التعبد من فيمنعو الكسل عليو كيغلب الحق عن صاحبو فيزيغ مداحض
                                                           

 رقم ،َٗٓ/ ْ) كالترمذل ،(ُِِٕٓ رقم ،ُِّ/ ْ) كأحمد ،(َّٔ رقم ،ُِّ/ ُ) المبارؾ ابن أخرجو ُ
 ،(ْْٔ رقم ،ِِٕ/ َِ) كالطبرانى ،(َْٗ/ ُ) سعد كابن ،(ّّْٗ رقم ،ُُُُ/ ِ) ماجو كابن ،(َِّٖ

 رقم ،ُِٕ/ ِ) كالقضاعى ،(ِّٔٓ رقم ،ُْ/ ُِ) حباف كابن ،(ٖٕٔٔ رقم ،ُٕٕ/ ْ) كالنسائى
/ ٓ) الشعب فى ككالبيهقى ،(ْٕٓٗ رقم ،ّٕٔ/ ْ) كالحاكم ،(َُِٔ رقم ،ٕٔ/ ْ) كالديلمى ،(َُّْ

 كقاؿ الذىبي، كأقره كالحاكم حباف، ابن كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( َٓٔٓ رقم ،ِٖ
 رجب ابن كقاؿ مشهور،(: ْٗٓ/ ُ) السالكين رؾامد في القيم ابن كقاؿ حسن، حديث: السنة شرح في البغوم

 في األلباني العبلمة كصححو ،(ِٖٓ/ ٗ) الفتح في الحافظ كحسنو طرؽ، لو: كالحكم العلـو جامع في
 إذا الحديث ىذا: فقاؿ( ّٓٗ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في فضعفو مقبل الشيخ أما ،(ِِٓٔ) الصحيحة

 في كما كغيرىما معين كابن أحمد كثقو كقد سليم، بن سليماف إال الصحيح، رجاؿ كجدتهم سنده إلى نظرت
 جابر بن يحيى ركاية أف" التحصيل جامع" ك" كالتعديل الجرح"ك" التهذيب تهذيب" في كلكن" التهذيب تهذيب"

 سماعو يثبت من يعارضهم كلم فبلف، من يسمع لم فبلف بأف الحفاظ كجـز الركاة، بعض من كىم المقداـ عن
 سليم بن سليماف على اختلف قد أنو على. أعلم كاهلل لنا مسموعة غير نسخة في بالسماع التصريح على مقدـ
 إلى اهلل رحمو المزم عزاه كما يحيى بن صالح عن كتارة جابر، بن يحيى عن يركيو فتارة" األشراؼ تحفة" في كما

 ىاركف بن موسى كقاؿ. نظر فيو: البخارم قاؿ المقداـ بن يحيى بن كصالح". الكبرل" في للنسائي النساء عشرة
 ".التهذيب تهذيب" من مختصرا اىػ. بجده إال أبوه كال صالح يعرؼ ال: الحماؿ
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 الحاجة على زاد ما طلب في فيوقعو حرصو كيزيد كشهوتو غضبو فيكثر الفضوؿ مواد
 المبلئكة ترده الركح في نهر كالجوع الشيطاف يرده النفس في نهر الشبع: بعضهم قاؿ

 كىي بالضم أكلة جمع كالكاؼ الهمزة بفتح( أكبلت) يكفيو أم( آدـ ابن بحسب)
 أم( صلبو يقمن) قاؿ كلهذا القوة كإمساؾ الرمق سد في القدر ىذا يكفيو أم اللقمة
 عن كناية صلب فهو فقار فيو الظهر من شيء كل إذ جزئو باسم للكل تسمية ظهره

 أكبلت بدؿ ركاية كفي الطاعة على بو كيتقول السقوط من يحفظو ما يتجاكز ال أنو
 كاف فإف) العشرة دكف لما فهو للقلة الجميع في الصيغة كىذه: الغزالي قاؿ لقيمات

 مأكولو أم( لطعامو) يجعلو( فثلث) أثبلثا فلتكن ذكر عما التجاكز من( محالة ال
 يبقى أف يعني بالتحريك( لنفسو) يدعو( كثلث) مشركبو أم( لشرابو) يجعلو( كثلث)

 ما غاية كىذا كرقة صفاء نوع لو كيحصل التنفس من ليتمكن الثلث قدر ملئو من
 الشراب عن ضاؽ طعاما امتؤل إذا البطن فإف كالقلب للبدف أنفعها كىو لؤلكل اختير
 اإلنساف في كاف كلما كالثقل للكرب كعرض النفس عن ضاؽ الشراب عليو كرد فإذا
 كترؾ الثبلثة األجزاء إلى كنفسو كشرابو طعامو قسم كىوائي كمائي أرضي أجزاء ثبلثة

: القرطبي كقاؿ القيم ابن ذكره نارم جزء البدف في ليس األطباء من جمع لقوؿ النارم
 ىذا ذكر: الغزالي كقاؿ الحكمة ىذه من لعجب القسمة ىذه بقراط سمع كلو

 خص كإنما منو أحكم األكل قلة في كبلما سمعت ما: فقاؿ الفبلسفة لبعض الحديث
 (.َِٓ/ٓا.ىػ فيض القدير ) الحيواف حياة أسباب ألنها بالذكر الثبلثة

 جامع أصل الحديث كىذا(: ُِّٕ/ّكقاؿ ابن رجب في جامع العلـو كالحكم )
 في الحديث ىذا قرأ لما الطبيب ماسويو أبي ابن أف ركم كقد. كلها الطب ألصوؿ
 األمراض من سلموا الكلمات، ىذه الناس استعمل لو: قاؿ خيثمة، أبي كتاب
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 كل أصل ألف ىذا؛ قاؿ كإنما الصيادلة، كدكاكين، المارستانات كلتعطلت كاألسقاـ،
 .ُرفعو يصح كال مرفوعا كركم البردة، داء كل أصل: بعضهم قاؿ كما التخم، داء

 كرفعو الداء، رأس كالبطنة الدكاء، رأس الحمية: العرب طبيب كلدة بن الحارث كقاؿ
 . ِأيضا يصح كال بعضهم

                                                           

، كالحديث كرد مرفوعا عن عدة من الصحابة، كىو ضعيف ال يثبت قاؿ العبلمة التخمة كىي الراء بفتح البردة ُ
 بن إسماعيل عن(  ط - ُٗٔ/ُك ُٔ)  الضعفاء في العقيلي ركاه، جدا ضعيف (:ِّٖٖاأللباني في الضعيفة )

 أنو البخارم عن كركل ، ىذا تماـ ترجمة في ذكره، مرفوعا الدرداء أبي عن الحسن عن نجيح بن تماـ عن عياش
( ط - ّٖ/ِك ُ/ْٓ) عدم ابن كركاه ". لو أصل ال منكر حديث غير ركل كقد :قاؿ ثم ،"نظر فيو" : فيو قاؿ
 بن تماـ غير الحسن عن ركاه أعلم ال"  :كقاؿ أنس، مسند من جعلو أنو إال بو، تماـ عن جابر بن محمد عن

 عن أيضا إسماعيل بن مبشر عن الحديث ىذا كركم بالمعركؼ، كليس الحلبي، جابر بن محمد تماـ كعن نجيح،
 ، مجهوؿ ألنو ، الحلبي جابر بن محمد من الحديث ىذا في الببلء كلعل ، منكر الجملة في كىو نجيح، بن تماـ
 إسماعيل أيضا كتابعو!  ؟ إسماعيل بن مبشر تابعو قد أنو ذكرت كقد ، ىذا يصح كيف:  قلت، " أتي أجلو كمن

 ابن عن علي بن مسلمة عن(  ط - ُّٕ/ٔك ِ/َِّ)  عدم ابن كركاه ! ؟ العقيلي ركاية في كما عياش بن
 ابن كأكرده " . محفوظة غير أكعامتها أحاديثو كل ىذا مسلمة"  : كقاؿ مرفوعا، عباس ابن عن رجل عن جريج
 كزاد ،"  عنو خيثمة عن األعمش يركيو"  : كقاؿ ، مسعود ابن قوؿ من(  ِِٓ/ِ" )  الحديث غريب"  في قتيبة

.  علمائنا من ىذا أحفظ كلست.  التخمة ىي:  فقاؿ ، البردة عن كلب من أعرابيا سألت.  األعمش فقاؿ"  :
 كابن ،(  ط - ُُْ/ّ)  عدم ابن كركاه " . حسن جيد فالمعنى ، تغير فيو يقع لم صحيحا الحرؼ كاف فإف

:  قلت . مرفوعا الخدرم سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج عن(  مصورة - ُٔٗ/ُٓك ُ/ُْٔ/ُٓ)  عساكر
"  باطل اإلسناد بهذا ىو"  : فقاؿ عدم ابن كأما ، الهيثم أبي عن يركيو فيما كبخاصة ، دراج لحاؿ ؛ ضعيف كىذا

 الكوفي إسماعيل بن الرحمن عبد)  تابعو كقد ،(  الكوفي القاسم بن الرحمن عبد)  شيخو إلى فيو الوىم كنسب .
  . أعلم كاهلل.  منهما لكل عساكر ابن ترجم كقد غيره، أـ ىذا ىو أدرم فبل ، عساكر ابن عند( 

 . لو أصل ال (:ِِٓقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ِ
 لم:  تخريجو في العراقي الحافظ فقاؿ!  كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوعا"  اإلحياء"  في الغزالي أكرده كقد
 زاد"  في القيم ابن المحقق كقاؿ(  َُّٓ" )  الحسنة المقاصد"  في السخاكم الحافظ كأقره ، أصبل لو أجد

 الداء بيت كالمعدة ، الدكاء رأس الحمية:  الناس من كثير ألسنة على الدائر الحديث كأما( :  ٕٗ/ ّ" )  المعاد
 رفعو يصح كال ، العرب طبيب كلدة بن الحارث كبلـ من ىو إنما الحديث فهذا ، اعتاد ما جسم كل كعودكا ،

 من ركل الخبلؿ أف السخاكم ذكر لكن .الحديث أئمة من كاحد غير قالو . كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى
 بذلك صرح كقد ، مرفوع أنو كظاىره . اعتاد ما بدنا كعودكا ، داء كالمعدة ، دكاء األـز: "  عائشة حديث

/  ُ" )  الكبير الجامع"  في كأكرده ،(  ُٖٖٕ/  ْٕ/  ِ" )  الخفاء كشف"  في كما"  الدرر"  في السيوطي



 - 21 - 

 على الطعاـ إدخاؿ البرية، في السباع كأىلك البرية، قتل الذم: أيضا الحارث كقاؿ
 .االنهضاـ قبل الطعاـ
 .التخم: قالوا آجالكم؟ سبب كاف ما: القبور ألىل قيل لو: غيره كقاؿ
 البدف صبلح إلى بالنسبة الطعاـ من التملي كترؾ الغذاء، تقليل منافع بعض فهذا

 .كصحتو
 كقوة القلب، رقة توجب الغذاء قلة فإف كصبلحو، القلب إلى بالنسبة منافعو كأما

 .ذلك ضد توجب الغذاء ككثرة كالغضب، الهول كضعف النفس، كانكسار الفهم،
 بطنك ثلث كدع ثلث، في كاشرب بطنك، ثلث في كل آدـ ابن يا: الحسن قاؿ

 .لتتفكر يتنفس
: لو فقلت كالفقر، الجوع أمر يعظم أحمد: يعني: اهلل عبد أبو جعل: المركذم كقاؿ
 منذ شبعت ما: يقوؿ عمر كابن يؤجر، ال ككيف: فقاؿ الشهوات، ترؾ في الرجل يؤجر
 .أرل ما: قاؿ يشبع؟ كىو رقة قلبو من الرجل يجد: اهلل عبد ألبي قلت أشهر؟ أربعة

 ابن عن بإسناده فركل كجوه، من ىذا عمر ابن قوؿ اهلل عبد أبي عن المركذم كركل
: قاؿ ىو؟ شيء كأم: قاؿ بجوارش؟ أجيئك أال: عمر البن رجل قاؿ: قاؿ سيرين،

                                                                                                                                                  

 ذكره القيم ابن رأيت ثم .أعلم كاهلل ، يصح ال أنو الظن كغالب ، فيو لينظر إسناده يذكركا لم كلكنهم(  ِ/  َِّ
 كاألـز:  القيم ابن قاؿ ثم ، األشبو كىو اللفظ بهذا أيضا كلدة بن الحارث كبلـ من(  َُِ/  ّ" )  الزاد"  في
 أفضل أنو بحيث كلها االمتبلئية األمراض شفاء في األدكية أكبر من كىو ، الجوع بو يعني األكل عن اإلمساؾ: 

 .المستفرغات من عبلجها في
 طعاما أثنائها في أذؽ لم متتابعا، يوما أربعين ُّٕٗ سنة اخر أك في نفسي جوعت لقد: أقوؿ المناسبة كبهذه
 ككنت ، بعض دكف بعضها من فعوفيت ، األدكاء بعض من للشفاء طلبا كذلك!  الماء إال جوفي يدخل كلم قط،
 المذكور التجويع من خرجت كقد ، ظاىرة فائدة دكف سنوات نحوعشر األطباء بعض عند تداكيت ذلك قبل

 . الناس من الكثيرين لظن خبلفا الطويلة المدة تلك الجوع تحمل اإلنساف استطاعة:  األكلى:  ملموستين بفائدتين
 غيرىا في يفيد كقد ، تعالى اهلل رحمو القيم ابن قاؿ كما االمتبلئية األمراض شفاء في يفيد الجوع أف:  كاألخرل

"  كتاب من يستفاد لما خبلفا األجساـ اختبلؼ على األمراض جميع في يفيد ال كلكنو ، كثيركف جرب كما أيضا
 . عليم علم ذم كل كفوؽ ، األكربيين الكتاب ألحد"  بالصـو التطبيب
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 أقدر ال أني ذاؾ كليس أشهر، أربعة منذ شبعت ما: قاؿ أكلتو، إذا الطعاـ يهضم شيء
 .يشبعوف مما أكثر يجوعوف أقواما أدركت كلكن عليو،

: قاؿ ىذا؟ ما: فقاؿ عمر، ابن إلى بجوارش رجل جاء: قاؿ نافع، عن كبإسناده
 فيو أشبع ما الشهر علي ليأتي إني بو؟ أصنع ما: قاؿ الطعاـ، بو يهضم شيء: جوارش

 .الطعاـ من
 ككبر مضغتك، رقت الرحمن عبد أبا يا: عمر البن قلت: قاؿ رجل عن كبإسناده

 لك يجعلوا أف أىلك أمرت فلو شرفك، كال حقك لك يعرفوف ال كجلساؤؾ سنك،
 سنة، عشرة إحدل منذ شبعت ما كاهلل كيحك،: قاؿ إليهم، رجعت إذا يلطفونك شيئا
 بي فكيف كاحدة، مرة سنة عشرة أربع كال سنة، عشرة ثبلث كال سنة، عشرة اثنتي كال

 .الحمار كظمء مني بقي كإنما
 .األشر مخافة الشبع من كثيرا يدع كاف أنو العنسي األسود بن عمرك عن كبإسناده

 ما: قاؿ عمر، ابن عن نافع، عن بإسناده"  الجوع"  كتاب في الدنيا أبي ابن كركل
 .أسلمت منذ شبعت
 كرؽ، كصفا، كأفهم، فهم، طعمو قل من: قاؿ كاسع، بن محمد عن بإسناده كركل

 .يريد مما كثير عن صاحبو ليثقل الطعاـ كثرة كإف
 أنت إذا جوعك، في كحظك شبعك، في حتفك: قاؿ الخواص، عبيدة أبي كعن

 كنت تجوعت أنت كإذا عليك، فجثم العدك، منك استمكن فنمت، ثقلت، شبعت
 .بمرصد للعدك
 .القلب تقسي فإنها كالبطنة إياكم: قاؿ قيس، بن عمرك كعن
 .يعملو بالذنب يعير كما بالبطنة ليعير الرجل كاف إف: قاؿ سعيد بن سلمة كعن
 .تخمص حتى زمنا نفسك فاعدد بطينا، كنت إذا: قاؿ العلماء بعض كعن
 .عزمو فتم بطينا رجل بات ما: تقوؿ العرب كانت: قاؿ األعرابي ابن كعن
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 تأكل فبل كاآلخرة، الدنيا حوائج من حاجة أردت إذا: قاؿ الداراني سليماف أبي كعن
 .العقل يغير األكل فإف تقضيها، حتى
 تكوف كأف ىمو، أكبر بطنو يكوف أف للمؤمن ينبغي ما: قاؿ دينار بن مالك كعن

 .عليو الغالبة ىي شهوتو
 أبيكم بلية كانت: غيره أك الحسن قاؿ: قاؿ الرحمن، عبد بن الحسن كحدثني: قاؿ
 . القيامة يـو إلى بليتكم كىي أكلة، السبلـ عليو آدـ
 تسكن ال: يقاؿ ككاف كلها، الصالحة األعماؿ ملك بطنو، ملك من: يقاؿ ككاف: قاؿ

 . مؤلل معدة الحكمة
 إلى التسرع على عوف الطعاـ قلة: يقاؿ كاف: قاؿ ركاد أبي بن العزيز عبد كعن

 .الخيرات
 .عيناه كنديت قلبو، رؽ إال قط امرئ طعم قل ما: يقاؿ كاف: قاؿ العابد قثم كعن
 أبو لو فقاؿ الجوع، دكاـ مثل لؤلشر نر لم: قاؿ مرزكؽ بن اهلل عبد كعن
: قاؿ أبدا تشبع ال أف دكامو: قاؿ عندؾ؟ دكامو كما: الزاىد العمرم نمالرح عبد

 على الرحمن عبد أبا يا ذلك أيسر ما: قاؿ ىذا؟ على الدنيا في كاف من يقدر ككيف
 .الجوع دكاـ ىو الشبع دكف إال يأكل ال لطاعتو، كفقو كمن كاليتو أىل

 حتى أكلت: لو فقاؿ أصحابو، بعض على الطعاـ عرض لما الحسن قوؿ ىذا كيشبو
 أف يستطيع ال حتى المسلم كيأكل اهلل سبحاف: الحسن فقاؿ آكل، أف أستطيع ال

 !.يأكل؟
 لو ينور أف أحب من: يقاؿ كاف: قاؿ الجوني، عمراف أبي عن بإسناده أيضا كركل
 .طعمو فليقل قلبو،
 جسمك، يصح أف أردت إف: الثورم سفياف إلي كتب: قاؿ زائدة بن عثماف كعن
 .األكل من فأقل نومك، كيقل
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 أف من اهلل على أىوف نحن أخي، أم: فقاؿ بأخيو، رجل خبل: قاؿ السماؾ ابن كعن
 .أكلياءه يجيع إنما يجيعنا،

 ال،: قاؿ يشبع؟ الخائف: التميمي سعيد ألبي قلت: قاؿ الفرج بن اهلل عبد كعن
 .ال: قاؿ يشبع؟ المشتاؽ: قلت
 شبعت، أراؾ فما ازدد: لو فقيل منو، فأكل طعاـ، إليو قرب أنو القيسي رياح كعن

 بين األثيم طعاـ الزقـو كشجرة الدنيا أياـ أشبع كيف: كقاؿ صيحة فصاح
 .شيء في كنحن شيء في أنت: كقاؿ يديو، بين من الطعاـ الرجل فرفع يدم؟

 ىو ككيف: لو قلت أحمد،: يعني المتنعم؟ ذاؾ كيف: رجل لي قاؿ: المركذم قاؿ
 ألبي ذلك فذكرت كيطؤىا، إليو يسكن امرأة كلو يأكل، خبزا يجد أليس: قاؿ متنعم؟

 .لنشبع إنا: كقاؿ يسترجع، كجعل صدؽ،: فقاؿ اهلل، عبد
 يشبع أف للرجل ينبغي ما: كقاؿ سنة، خمسين منذ شبعت ما: الحارث بن بشر كقاؿ
 ىذه من فكيف الحراـ، إلى نفسو دعتو الحبلؿ، من شبع إذا ألنو الحبلؿ؛ من اليـو

  األقذار؟
 ملك جوعو، ملك كمن دينو، ضبط بطنو، ضبط من: قاؿ أدىم بن إبراىيم كعن

 كالشبع الشبعاف، من قريبة الجائع، من بعيدة اهلل معصية كإف الصالحة، األخبلؽ
 .كالضحك كالمرح الفرح يكوف كمنو القلب، يميت
 عليو فرأل السبلـ، عليهما زكريا بن ليحيى ظهر إبليس أف بلغنا: البناني ثابت كقاؿ

 عليك؟ أرل التي المعاليق ىذه ما إبليس، يا: يحيى لو فقاؿ شيء، كل من معاليق
 ربما: قاؿ شيء؟ فيها لي فهل: قاؿ آدـ، بني من أصيب التي الشهوات ىذه: قاؿ

 علي هلل: قاؿ ال، :قاؿ ىذا؟ غير فهل: قاؿ الذكر، كعن الصبلة عن فثقلناؾ شبعت،
 . أبدا مسلما أنصح ال أف علي كهلل: إبليس فقاؿ: قاؿ أبدا، طعاـ من بطني أمؤل ال أف

 كإذا كرؽ، القلب صفا كعطشت، جاعت إذا النفس إف: الداراني سليماف أبو كقاؿ
 كأصل الجوع، اآلخرة كمفتاح الشبع، الدنيا مفتاح: كقاؿ القلب، عمي كركيت، شبعت
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 يحب من الدنيا ليعطي اهلل كإف كجل، عز اهلل من الخوؼ كاآلخرة الدنيا في خير كل
 خاصة؛ أحب من إال يعطي فبل مدخرة، خزائن في عنده الجوع كإف يحب، ال كمن
 .آخره إلى الليل أكؿ من أقـو ثم آكلها أف من إلي أحب لقمة عشائي من أدع كألف
 فليأكل، قلبو، كيرؽ دموعو، تغزر أف أراد من: الخشني يحيى بن الحسن كقاؿ

 سليماف، أبا بهذا فحدثت: الحوارم أبي بن أحمد قاؿ بطنو، نصف في كليشرب
 حاسبوا قد ىؤالء كأرل ،(شراب كثلث طعاـ ثلث: )الحديث جاء إنما: فقاؿ

 .سدسا فربحوا أنفسهم،
 على البطنة تبعث كما البر على يبعث الجوع: الحارثي النضر بن محمد كقاؿ

 .األشر
 الشبع ألف اطرحتها؛ شبعة إال سنة عشرة ست منذ شبعت ما: قاؿ الشافعي، كعن
، كيجلب الفطنة، كيزيل البدف، يثقل  .العبادة عن صاحبو كيضعف النـو
: كقاؿ المقداـ، حديث في األكل من التقلل إلى كسلم عليو اهلل صلى النبي ندب كقد

 أنو  كسلم عليو اهلل صلى عنو الصحيحين كفي ،(صلبو يقمن لقيمات آدـ ابن حسب)
 أف كالمراد، ُ(أمعاء سبعة في يأكل كالكافر كاحد، معى في يأكل المؤمن) قاؿ

 الشهوة بمقتضى يأكل كالكافر كاحد، معى في فيأكل الشرع، بأدب يأكل المؤمن
 من التقلل مع كسلم عليو اهلل صلى كندب، أمعاء سبعة في فيأكل كالنهم، كالشره
 يكفي الواحد طعاـ : )فقاؿ منو، بالباقي اإليثار إلى الطعاـ ببعض كاالكتفاء األكل

 .ِ( األربعة يكفي الثبلثة كطعاـ الثبلثة، يكفي االثنين كطعاـ االثنين،
 ذكره كما ثلثا، للنفس كترؾ ثلث، في كشرب بطنو، ثلث في المؤمن أكل ما فأحسن

، تجلب الشرب كثرة فإف المقداـ، حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي  النـو

                                                           

 .عمر ابن حديث من( ََِٔ) مسلمك  ،(ّّٗٓ) البخارمأخرجو  ُ
 . (َِٗٓ) مسلم أخرجو ِ
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 يجئك لم تشرب، لم فإذا تشرب، كال شئت ما كل: سفياف قاؿ. الطعاـ كتفسد
 .النـو

 عند كاف فإذا إسرائيل، بني في يتعبدكف شباب كاف: السلف بعض كقاؿ
 . كثيرا فتناموا كثيرا، فتشربوا كثيرا، تأكلوا ال فقاؿ قائم عليهم قاـ فطرىم،

 قدـ منذ كسلم عليو اهلل صلى محمد آؿ شبع ما ) قالت عائشة، عن الصحيحين فيك 
 شبع ما قالت ) كلمسلم ،ُ( قبض حتى تباعا لياؿ ثبلث بر خبز من المدينة
 .ِ(قبض حتى متتابعين يومين شعير خبز من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 طعاـ من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ شبع ما ) قاؿ ىريرة أبي عن البخارم كخرج
 .ّ( قبض حتى أياـ ثبلثة
 الشعير خبز من يشبع كلم الدنيا من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج ) قاؿ كعنو

)ْ. 
 ) فقاؿ الدنيا، من الناس أصاب ما فذكر خطب، أنو عمر عن مسلم صحيح"  كفي
 بطنو بو يمؤل دقبل يجد ما يلتوم اليـو يظل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت لقد

)ٓ. 
 قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن أنس حديث من ماجو كابن الترمذم، كخرج

 أتت كلقد أحد، يخاؼ كما اهلل في أخفت كلقد أحد، يؤذل كما اهلل في أكذيت لقد )
 . ٔ( ببلؿ إبط كاراه ما إال طعاـ لي كما كليلة يـو بين من ثبلث علي

                                                           

 .(َِٕٗ) كمسلم ،(ٕٖٔٔ،  ّْٖٓ،  ِّْٓ) البخارمأخرجو  ُ
 .(َِٕٗ) مسلمأخرجو  ِ
 (.ّْٕٓ) البخارمأخرجو  ّ
 (.ُْْٓ) البخارمأخرجو  ْ
 .(ِٖٕٗ) مسلمأخرجو  ٓ
 كالترمذم ،(ُُّٕ) حميد بن عبدك  ،(ْْٔ/ُُ) شيبة أبي كابن ،(ِٖٔ-َُِ/ّ) أحمد أخرجو ٔ
، (ُِّٔ) الشعب في كالبيهقي ،(َٔٓٔ) حباف كابن ،(ِّّْ) يعلى كأبو ،(ُُٓ) ماجة كابن ،(ِِْٕ)

 الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ُّْٔ،  ُّّٔ) المختارة في الضياء، (ِٕٕ/ُْ) السنة شرح في كالبغوم
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 صرد، بن سليماف عن -أبيو عن الكوفة أىل من رجل-عن  بإسناده ماجو ابن كخرج
 يقدر ال أك نقدر ال لياؿ ثبلث فمكثنا ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتانا: قاؿ
 .ُ( طعاـ على

 سخن، بطعاـ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتي ) قاؿ ىريرة، أبي عن كبإسناده
 .ِ( ككذا كذا منذ سخن طعاـ بطني دخل ما هلل، الحمد: قاؿ فرغ، فلما فأكل،

 أضاعوا خلف بعدىم من فخلف) : تعالى قاؿ الشهوات، اتبع من كرسولو اهلل ذـ كقد
 .(تاب من إال غيا يلقوف فسوؼ الشهوات كاتبعوا الصبلة

                                                                                                                                                  

 عدة في القيم ابن اإلماـ كصححوكصححو ابن حباف،  ،(ِِٗ/ُُ) الفتح في الحافظ كأقره ،صحيح حسن
 الجامع في عبلمة الوادعيال كصححو ،(ِّٓٓ) المشكاة في األلبانيالعبلمة  كصححو ،(ُٕٔ) الصابرين
 إسناده: (ِْٓ/ُٗ) المسند تحقيق في كمن معو  األرنؤكط كقاؿ ،(ٕٗ/ْ) الصحيحين في ليس مما الصحيح
 .مسلم رجاؿ فمن سلمة بن حماد غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو، مسلم شرط على صحيح

 الكماؿ تهذيب من األكـر عبد ترجمة في كالمزم ،(َْٗٔ) الطبراني(، ك ُْْٗأخرجو ابن ماجة ) ُ
 كلم التابعي لجهالة ضعيف إسناد ىذا(:ِِْ/ْ( كالحديث قاؿ عنو البوصيرم في مصباح الزجاجة )ّّٖ/ُٔ)

، كضعفو العبلمة األلباني في ضعيف ابن ماجة، كقاؿ األرنؤكط كمن علمتو كما ذكره المبهمات في صنف من أر
 في مقبوؿ -الكوفي حنيفة أبي ابن كىو- األكـر عبد عيف،ض إسناده (:ِٕٓ/ٓمعو في تحقيق سنن ابن ماجة )

 .مجهوؿ كأبوه بو، انفرد كقد المتابعات،
 قاؿكىو ضعيف،  سعيد بن سويد كمداره على (َِٖ/ ٕ" )سننو" في كالبيهقي (،َُْٓأخرجو ابن ماجة ) ِ

 معين ابن فيو فأفحش حديثو من ليس ما يتلقن فصار عمى أنو إال نفسو فى صدكؽ:  التقريب في الحافظ عنو
 كضعفو صح، إف بقولو: ضعفو إلى أشار فقد البيهقي مثل الحديث ضعف -كىو الحق– سويد ضعف فمن القوؿ،
 إسناده (:ِٖٓ/ٓكقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة ) ،(ِٓٓٓ) الضعيفة في األلباني العبلمة

 مثل الحديث مشا سويد حاؿ مشا منأما ك  ،، حديثو من ليس ما يتلقن فصار عمي، سعيد بن سويد ضعيف،
 ابن كصححو، " !!صحيح بإسناد كالبيهقي ، حسن بإسناد ماجو ابن ركاه" (:َُٗ/ْالمنذرم فقاؿ في الترغيب )

 في الحافظ كقاؿ صحيح، إسناده (:ْْٓ/ِي المغني )ف العراقي الحافظ، كقاؿ النقي الجوىر في التركماني
 مختلف كسويد حسن إسناده( ِٕٗ/ِ) الزجاجة مصباح في البوصيرم كقاؿ حسن، إسناده(: ِّٗ/ُُ) الفتح
 . صحيح سنده: (ِٗ) الحسنة المقاصدفي  السخاكم كقاؿ فيو،
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 يلونهم، الذين ثم قرني، القركف خير : )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كصح
 كيظهر يوفوف، كال كينذركف يستشهدكف، كال يشهدكف قـو يأتي ثم يلونهم، الذين ثم

 .ُ( السمن فيهم
 إلى بيده يومئ فجعل سمينا، رجبل رأل كسلم عليو اهلل صلى النبي أف المسند كفي
 . ِ( لك خيرا لكاف ىذا، غير في ىذا كاف لو : )كيقوؿ بطنو
 أخاؼ ما أخوؼ إف : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن برزة أبي عن المسند كفي

 .ّ( الهول كمضبلت كفركجكم، بطونكم في الغي شهوات عليكم

                                                           

 رضي اهلل عنو.  حصين بن عمراف حديث من (ِّٓٓ) كمسلم، (ُِٓٔ) البخارم: أخرجو ُ

 التاريخ" في البخارمك  ،( َُٕٗٓ رقم ، ُْٕ/ّ) كأحمد ،(ُِّٓ رقم ، ُُٕ ص) الطيالسى أخرجوِ
 كالبيهقى ،(ُُْٕ رقم ، ُّٓ/ْ) كالحاكم ،(ُِْٖ رقم ، ِْٖ/ِ) كالطبرانى(، ِّٗ-ِّٖ/ِ) الكبير

كالحديث صححو الحاكم كأقره الذىبي، كقاؿ المنذرم في الترغيب ( ٔٔٔٓ رقم ، ّّ/ٓ) شعبال فى
 ورجال(: ّْ/ٓ(، كقاؿ الهيثمي في المجمع )َُٗ/ّ(: إسناده جيد، ككذا قاؿ العراقي في المغني )ُٕٔ/ّ)

(: إسناده جيد، ُّٓ، كقاؿ السخاكم في المقاصد الحسنة )رجاؿ الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي كىو ثقة
كضعفو الشيخ مشهور في تعليقو  ،(ُُٖٔ) ،( ُُُّ) الضعيفة في األلباني ضعفوتقدـ نظر لذا كفي كل ما 

 ىو: إسرائيل أبو ضعيف، إسناده :(َِّ/ِٓ) المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ (،ُِٗ/ِعلى الموافقات )
" الثقات" في ذكره فقد حباف، ابن غير عن توثيقو يؤثر كلم شعبة، غير عنو يرك لم -شعيب كاسمو -الجشمي

 ىو ىذا جعدة فإف اهلل، رحمو حباف ابن الحافظ من كىم كىذا: قلنا. ىبيرة بن جعدة عن يركم: كقاؿ ،ّْٖ/ٔ
 كالنسائي ،"الكبير التاريخ" في البخارم عليو نص النسائي، رجاؿ من البصرم، الصمة بن خالد ابن كىو الجشمي،

-ِٔٓ/ْ" الكماؿ تهذيب" في كالمزم البر، عبد كابن كالحاكم، ،"الكبير المعجم" في كالطبراني ،"الكبرل" في
 .الحديث ىذا لو كرككا ،ّٔٓ

 َّٗ/ُ) الصغير فى كالطبرانى ،(ّْْٖ رقم ، ِِٗ/ٗ) البزار، ك (ُٖٖٕٗ رقم ، َِْ/ْ) أحمد أخرجو ّ
 ص) الكبير الزىد فى كالبيهقى ،(ِّ/ِ) الحلية فى نعيم كأبو ،(ُْٓ/ُ) الكنى في كالدكالبي ،(ُُٓ رقم ،

 المنذرل، كقاؿ ال يركل بهذا اللفظ إال عن أبي برزة بهذا اإلسنادالبزار:  عنو قاؿ كالحديث (ُّٕ رقم ، ُْٔ
 الهيثمى كقاؿ(، ِْ/ُكصححو ابن القيم في ذـ الهول ) ،ثقات رجالو أسانيدىم بعض(: َُُ/ّ) في الترغيب

 الحكم أبى عن فقاؿ الطبرانى بينو برزة أبى عن الراكل انىالبن الحكم أبا ألف الصحيح رجاؿ رجالو(: ُٖٖ/ُ)
، كصححو العبلمة األلباني في صحيح الترغيب السنن كأصحاب البخارل لو ركل كقد الحكم بن الحارث ىو

 غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو ( فقالوا:ُٖ/ّّ(، كأما األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )ُِّْ،  ِٓ)
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 أمتي شرار ) قاؿ  كسلم عليو اهلل صلى النبي عن فاطمة، عن كغيره البزار مسند كفي
 الكبلـ في كيتشدقوف الثياب ألواف كيلبسوف الطعاـ، ألواف يأكلوف بالنعيم غذكا الذين

)ُ . 
 صلى النبي عند رجل ِتجشأ قاؿ عمر، ابن حديث من ماجو كابن الترمذم كخرج

 جوعا أطولهم الدنيا في شبعا أكثرىم فإف جشاءؾ، عنا كف : )فقاؿ كسلم عليو اهلل
 . ّ(القيامة يـو

 أبي حديث من الحاكم كخرجو بنحوه، أيضا سلماف حديث من ماجو ابن كخرجو
 .مقاؿ كلها أسانيدىا كفي جحيفة
 أنو أحمد اإلماـ عن لو بإسناد أحمد اإلماـ مناقب كتاب في منده بن يحيى كركل
 كثلث للشراب، كثلث للطعاـ، ثلث ) كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ عن سئل

: للنفس كثلث القول، ىو: للشراب كثلث القوت، ىو: للطعاـ ثلث: فقاؿ( للنفس
 ا.ىػ من جامع العلـو كالحكم. أعلم كاهلل الركح، ىو

 فالذين: (ُْٓفي قاعدة المحبة )ص تعالى اهلل رحمو تيميو ابن اإلسبلـ شيخ قاؿك 
 أدمنوىا إذا أكلئك فإف، فيها المسرفين من أكثر بها نعيمهم المأكل في يقتصدكف

                                                                                                                                                  

 كفاة تقدمت فقد يدركو، لم أنو كيحتمل برزة، أبي من يسمع لم كىو البخارم، رجاؿ فمن البناني، الحكم بن علي
    .كمئة كثبلثين إحدل سنة إلى الحكم بن علي كفاة تأخرت بينما كستين، أربع أك ستين سنة حدكد في برزة أبي

 ُّٖ/ٓ) عدل كابن ،(َُٓ رقم ، ُُُ ص) الصمت فى الدنيا أبى ابنك  ،(ٕٕص) الزىد في أحمد أخرجو ُ
 ،(ِ -ُ/ُْ ؽ) الفوائد في األبنوسي الحسين كأبو ،(الحكم بن جعفر بن الحميد عبد ُْٔٔ ترجمة ،

كالحديث حسنو ( ّٔٔ/ِٕ) في تاريخ دمشق عساكر كابن ،(ٗٔٔٓ رقم ، ّّ/ٓ) شعبال فى كالبيهقى
الحويني في تحقيق كتاب الصمت  (، ككذا حسنو بشواىدهُُٖٗبشواىده العبلمة األلباني في الصحيحة )

 (. ُُُ)ص
 .(ِٖٓ/ِ) العرب لساف. االمتبلء عند المعدة تنفس: التجشؤ ِ
 من كثير الحديث ىذا ضعف كقد كسلماف، عباس، كابن عمرك، كابن جحيفة، كأبي ،عمر ابن حديث من ركم ّ

 طرؽ من جاء قد الحديث أف القوؿ جملة ك(: ّّْ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ بعضهم، كمشاه الحفاظ،
 ك ، شديدا ضعفها ليس بعضها فإف ، ضعف من تخلو ال ، مفرداتها كانت إف ك ىي ك الصحابة من ذكرنا عمن

 .أعلم تعالى ك سبحانو كاهلل األحواؿ أقل على الحسن درجة إلى بمجموعها يرتقي أنو أرل فإني لذلك
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 أمراضهم كتكثر، عنها يصبركف ال قد أنهم مع، لذةو  كبير عندىم لها يبقى ال كألفوىا
 ا.ىػ بسببها

 إلى داعو  فهو الطعاـ فضوؿ كأما: (ِّٕ/ِ) الفوائد بدائع في القيم ابن اإلماـ قاؿك 
 الطاعات؛ عن كيثقلها، المٌعاصي إلى الجوارح يحرؾ فإنو، الشر من كثيرة أنواع

 طاعة من ككم، الطعاـ كفضوؿ الشبع جلبها معصية من فكم. شران  بهذين كحسبك
 من يتحكم ما أعظم كالشيطاف، عظيمان  شران  كقي فقد بطنو شر كقي فمن، دكنها حاؿ

 .الطعاـ من بطنو مؤل إذا اإلنساف
 عز اهلل ذكر عن الغفلة إلى يدعو أنو إال الطعاـ من االمتبلء من يكن لم كلو: قاؿ ثم

، كمنَّاه ككعده، الشيطاف عليو جثم كاحدة ساعة الذكر عن القلب غفل كإذا كجل
 على كطافت، كجالت، تحركت شبعت إذا النفس فإف، كاد كل في بو كىاـ، كشهَّاه
 ا.ىػ كذلت كخشعت سكنت جاعت كإذا، الشهوات أبواب

 في كسيرتو كسلم عليو اهلل صلى ىديو كاف ككذلك"  (:ُْٕ/ُ) المعاد زادكقاؿ في 
 أكلو، إال الطيبات من شيء إليو قرب فما مفقودا، يتكلف كال موجودا، يرد ال الطعاـ،

 ، أكلو اشتهاه إف قط، طعاما عاب كما تحريم، غير من فيتركو ، نفسو تعافو أف إال
 الحلول كأكل األمة، على يحرمو كلم يعتده، لم لما الضب أكل ترؾ كما تركو، كإال

 ، الحبارل كلحم كالدجاج، كالضأف، الجزكر، لحم كأكل يحبهما، ككاف كالعسل،
... كالتمر الرطب كأكل الشواء، كأكل البحر، كطعاـ كاألرنب، الوحش، حمار كلحم

 حتى صبر أعوزه فإف ، تيسر ما أكل ىديو كاف بل ، يتكلفو كال ، طيبا يرد يكن كلم
 في يوقد كال كالهبلؿ كالهبلؿ الهبلؿ كيرل الجوع، من الحجر بطنو على ليربط إنو

 .باختصار انتهى"  نار بيتو
 للطعاـ ثلثا يجعل أف لآلكل ينبغي"  ( :َُُ/ِ) األلباب غذاء في السفاريني كقاؿ
 الخلق لجميع الناصح الشفيق الرسوؿ قاؿ لما امتثاال ،..  للهواء كثلثا للشراب كثلثا

 عليو اهلل صلى كالمفاسد،  الهبلؾ من كالمنقذ،  كالدنيوية الدينية للمنافع المرشد
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.... الواضح كالحق،  النافع بالعلم أتى الذم كالعليم،  الناصح الحكيم فهو كسلم
 ىذه من لعجب القسمة بهذه بقراط سمع لو : األسماء شرح في القرطبي كقاؿ

 الفبلسفة لبعض أثبلثا البطن تقسيم يعني الحديث ىذا ذكر اإلحياء كفي.  الحكمة
 فيو الحكمة أثر أف شك كال،  ىذا من أحكم األكل قلة في كبلما سمعت ما:  فقاؿ

 البطن يدخل ال كألنو الحيواف حياة أسباب ألنها؛  بالذكر الثبلثة خص كإنما،  كاضح
 كالبطنة،  الدكاء رأس الحمية: " العرب طبيب( كلدة بن الحارث) كقاؿ..  سواىا

 الذم:  أيضا الحارث كقاؿ،  الحافظ قالو أيضا يصح كال بعضهم كرفعو( الداء رأس
"  االنهضاـ قبل،  الطعاـ على الطعاـ إدخاؿ،  البرية في السباع كأىلك،  البرية قتل

 .باختصار انتهى
 الهبلؾ بو يندفع ما بقدر كالشرب األكل(: ُٖٓ/ْكجاء في الموسوعة الفقهية )

 كأداء الطاعة على البدف قوة ازدياد بالشبع نول فإذا مباح، الشبع بقدر كىو فرض،
 بين الخبلؼ على محظور، أك مكركه فهو الشبع على زاد كما مندكب، فهو الواجبات
 .  الضيف يستحي لئبل أك الغد، صـو على التقوم بو قصد إذا إال الفقهاء،

 كيشرب يأكل بأف مأمور فاإلنساف{  تسرفوا كال كاشربوا كلوا: }  تعالى اهلل قاؿ
 اإلنفاؽ يكثر كال الحراـ، إلى يتعدل كال المطلوب، أداء على يتقول بحيث

 يمنعو ما إلى ذلك تعدل فإف إليو، يحتاج كال يضره كثيرا مقدارا يتناكؿ كال المستقبح،
 الماؿ إضاعة كألنو كمشربو، مطعمو في أسرؼ قد ككاف عليو، حـر بالواجب القياـ

 .النفس كإمراض
 بطن، من شرا كعاء آدمي مؤل ما)  قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كرد كقد

 لشرابو، كثلث لطعامو، فثلث محالة ال كاف فإف صلبو، يقمن أكبلت آدـ ابن بحسب
 اشتهيت ما كل تأكل أف السرؼ من إف ) كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ (، لنفسو كثلث
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 ثبت ما الطعاـ تقليل على الحض في(: ُْٗ/ٕفي تفسيره ) القرطبي نقل كقد، ُ(
 عليك اكفف:  يتجشأ أتاه حينما جحيفة ألبي قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 (، القيامة يـو جوعا أطولهم الدنيا في شبعا الناس أكثر فإف ، جحيفة أبا جشائك من

 . الفقهاء بين فيو خبلؼ ال مما القدر كىذا
 يترتب ال قدر على كالشراب الطعاـ بتقليل المعدة تخفيف يطلب: المالكية كقاؿ
 كقد ، فيجب عبادة في سببا للشبع يكوف فقد ، عبادة عن كسل كال ضرر عليو

، كاجب ترؾ عليو يترتب  . فيكره مستحب ترؾ أك فيحـر
 يليق ال التي النفيسة األطعمة إلى الماؿ صرؼ: (ُٕٔ/ُ) الوجيزفي  الغزالي كقاؿ
 الشافعية، عند القولين أحد ىو ىذا إف: (َُّ/ِ) القليوبي كقاؿ ا.ىػ تبذير بحالو

 إسرافا عندئذ فيعتبر ، محـر في يصرؼ لم ما تبذيرا يعتبر ال أنو عندىم الثاني كالقوؿ
، أكل أف الحنابلة كصرحا.ىػ  إجماعا كتبذيرا  تخمة إلى المفضي األكل أك المتخـو
 بالشبع، بأس ال: كقالوا.  فائدة غير في الماؿ تضييع ىو بدنو، كإفساد لمرضو سبب
 العدكاف من كىو الحد، مجاكزة ىو المباحات في كاإلسراؼ اإلسراؼ، يكره لكن

 ا.ىػ ِالمحـر
                                                           

 الحلية فى نعيم كأبو ،(ِٕٓٔ رقم ، ُْٓ/ٓ) يعلى كأبو ،( ِّّٓ رقم ، ُُُِ/ِ) ماجو ابن أخرجو ُ
 ترجمة ، ْٕ/ّ) المجركحين فى حباف كابن ،(ُِٕٓ رقم ، ْٔ/ٓ) اإليماف شعب فى كالبيهقى ،(ُِّ/َُ)

( ُ/ٖ) الجوع في الدنيا أبي كابن ،(ٕٕٔ رقم ، ٕٔ/ِ) األفراد فى كالدارقطنى ،(ذكواف بن نوح َُُِ
 مناكيره، من ذكواف بن نوح ترجمة في حباف ابن كعده ،( َّ/ّ) الموضوعات في الجوزم ابن أكرده كالحديث

 كقاؿ ،( َٕٗ/ِ) الذخيرة في القيسراني ابن كأقره بمحفوظ، ليس(: ِٗٗ/ٖ) الكامل في عدم ابن كقاؿ
 كقاؿ ، - كاه - ذكواف بن نوح عن - مجهوؿ:  كثير أبي بن يوسف فيو(: ِِٓ) الموضوعات ترتيب في الذىبي

:  الدميرم كقاؿ تضعيفو، على متفق ذكواف بن نوح أف ضعيف إسناد ىذا(: ُّ/ْ) الزجاجة مصباح في البوصيرل
(: ُِْ) الضعيفة في األلباني كقاؿ ،( ُٓٓ) المقاصد في السخاكم كضعفو ، عليو أنكر مما الحديث ىذا

 .موضوع
األطعمة الغنية بالدىوف، كىي مشكلة كاسعة من المعلـو السمنة ترتبط باإلفراط في تناكؿ الطعاـ خصوصنا  ِ

االنتشار، كقد تقترف بزيادة خطر األمراض القلبية الوعائية، مثل قصور القلب، كالسكتة القلبية، كمرض الشرياف 
التاجي، كمرض انسداد الشرايين المحيطة بالقلب، كارتفاع ضغط الدـ، كمرض السكرم، كارتفاع دىوف الدـ. كال 
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لب لها عبلقة بالسمنة ككذلك حصيات المرارة كداء النقرس كىو مرض مزمن يسبب نوبات من شك أف جلطة الق
اآلالـ المفصلية، كينتج عن زيادة الحامض البولي في الدـ، فينشأ عن ذلك ترسب ىذا الحامض البولي على شكل 

ة الغنية بالمواد البركتينية بلورات من يورات الصوديـو حوؿ المفاصل، كمن أىم أسبابو: اإلفراط في تناكؿ األطعم
 ))كاللحـو كاألسماؾ( كاألطعمة الغنية بالنيكلوبركتين )كالمخ كالمخيخ كالكبد كلوزة العجل

كىناؾ أمراض أخرل لها عبلقة بالسمنة أيضنا مثل: دكالي الساقين، فتق المعدة، اإلمساؾ، االلتهابات، بطء شفاء 
 الجركح، كالتهاب المفاصل التنكسي.

لسمنة نتيجة الضطراب العبلقة بين ثبلثة عناصر من الطاقة كىي: الكمية المستهلكة من الطعاـ، كتحدث ا
كالطاقة المبذكلة في النشاط كالحركة، كالطاقة المختزنة على ىيئة دىوف بصفػػة أساسية، فاإلفراط في تناكؿ 

 ع توفر كسائل الحياة المريحة. الطعاـ مع قلة الطاقة المبذكلة في الحركة يؤدم إلى ظهور السمنة خصوصنا م

% من الخطأ في ِٓطنّّا من الطعاـ في فترة حياتو، كحدكث نسبة  َِإف اإلنساف العادم يستهلك حوالي 
كجم تجعل كزنو َٕكجم، كىذه الزيادة عند شخص بالغ يزف َٓتوازف الطاقة يؤدم إلى زيادة في الوزف تبلغ 

المطلوبة في تنظيم تناكؿ الطعاـ للمحافظة على استقرار كزف كجم، كىذا من شأنو أف يبين مدل الدقة َُِ
الجسم، كقد تنجم البدانة أيضنا عن خلل في الغدد الصماء، أك عن أسباب نفسية كاجتماعية متضافرة، تظهر 

 على شكل إفراط في األكل.
 فاإلفراط في تناكؿ الطعاـ كالشراب شر كخطر على صحة اإلنساف:

 عليو كسلم إلى ىذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرننا من الزماف في عبارة بليغة موجزة كلقد أشار النبي صلى اهلل
ىي: )مىا مىؤل آدىًميّّ ًكعىاءن شىرّّا ًمٍن بىٍطنو( كىكذا عرؼ ىذا الشر بيقين في ىذا العصر بظهور األمراض الخطيرة 

دـ كسائل الفحص كالتشخيص الطبي المهلكة لئلنساف الناتجة بسبب اإلفراط في تناكؿ الطعاـ، كذلك بعد تق
الدقيق الذم أفضى لمعرفة حقيقة ىذا الشر، كبينما كاف علماء المسلمين يحذركف الناس من أخطار التخمة 
ككثرة األكل عبر خمسة عشر قرننا استنادنا لحديث نبيهم صلى اهلل عليو كسلم كاف غيرىم يعتقدكف أف كثرة 

ملء البطوف بالطعاـ كالشراب؛ ففي إنجلترا يتحدث الطبيب )تشين( األكل مفيدة غير ضارة كيتسابقوف في 
ـ( عن عقيدة البركتستانت في اإلفراط في الطعاـ كالشراب فيقوؿ: )لست أدرم ما عليو ُّْٕػ  ُُٕٔ)

األمر في البلداف األخرل، كلكن نحن البركتستانت ال نعتبر اإلفراط في تناكؿ الطعاـ مؤذينا كال ضارّّا، حتى إف 
لناس يحتقركف أصدقاءىم الذين ال يملؤكف بطونهم عند كل كجبة طعاـ(، كبعد أف أدرؾ ىذا الطبيب من بين ا

جميع األطباء المعاصرين لو أخطار كثرة األكل، حمل األطباء المسؤكلية في عدـ إرشاد الناس لهذه األخطار 
اىم بل أماـ الخالق، ألنهم يشجعوف الناس فقاؿ: )كاألطباء ال يدركوف أنهم المسؤكلوف أماـ المجتمع كأماـ مرض

 على اإلفراط في الطعاـ كالشراب، ذلك ألنهم بهذا يعملوف على تقصير آجاؿ كثير من مرضاىم(. 
كلم ينتبو علماء أكركبا إلى ىذه األخطار إال في عصر النهضة، فأخذكا يطالبوف الناس بالحد من اإلفراط في 

ملذات كالشراب. فهذا أحدىم )لودفيك كارنارك( من البندقية يحذر أٌمتو من تناكؿ الطعاـ كترؾ االنغماس في ال
ىذه األخطار، حيث كاف مما قاؿ: )يا إيطاليا البائسة المسكينة! أال ترين أف الشهوة تقود إلى موت مواطنيك 

، لها من أكثر من أم كباء منتشر أك حرب كاسحة؟(، )إف ىذه المآدب المشينة كالتي ىي كاسعة االنتشار ال يـو
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النتائج الضارة ما يوازم أعنف المعارؾ الحربية(، )لذلك يجب علينا أال نأكل إال بقدر ما ىو ضركرم لتسيير 
أجسامنا بشكل مناسب(، )كإف أية زيادة فيما نتنػاكلو من كميات الطعاـ تعطينا سركرنا آنيّّا.. كلكن علينا في 

 في بعض األحياف(.  النهاية أف ندفع نتائج ذلك مرضنا، بل موتنا
كلعل اكتشاؼ أمراض السمنة كأخطارىا المهلكة كعبلقة ذلك بالشراىة ككثرة األكل، يجعلنا نزداد يقيننا بعظم 
القاعدة الذىبية في حفظ الصحة البشرية المتمثلة في ترشيد األكل كالشرب كالتي أرشد إليها قوؿ اهلل تعالى: 

 (.ُّوا{ )األعراؼ}كىكيليوٍا كىاٍشرىبيوٍا كىال تيٍسرًفي 
 مىن الذم أنزؿ على رسولنا صلى اهلل عليو كسلم ىذا العلم؟ إنو اهلل جل في عبله. 

إقامة الصلب كالحد األدنى من الطعاـ: تختلف الحاجة للطعاـ من إنساف إلى آخر، حسب طبيعة عملو، كمن 
ت الحرارية يتساكل فيها بنو كقت إلى آخر عند الفرد ذاتو، لكن ىناؾ قدر مشترؾ من الحاجة إلى السعرا

البشر جميعنا على كجو اإلجماؿ، كىو المعدؿ الثابت من الطاقة التي يحتاجها اإلنساف البالغ كالتي تستخدـ في 
حفظ العمليات الحيوية األساسية داخل الجسم كتشغيل القلب كالجهاز الدكرم الدموم، كالجهاز التنفسي، 

العمليات الضركرية لحفظ الحياة لنقل األيونات عبر جدر الخبليا،  كالهضمي، كالبولي، كالعصبي، كتسيير
كاإلشارات المختلفة عبر الخبليا العصبية، كسائر العمليات كالتحوالت الكيميائية في التمثيل الغذائي، كىي 

كيلو كالورم من السعرات الحرارية كتختلف حاجة الناس ألزيد من ىذا حسب طبيعة   َََِتبلغ حوالي 
كيلوكالورم عن المعدؿ ََٓهم، فتزيد للدارسين كالباحثين ككل العاملين في المجاؿ الفكرم حوالي أعمال

الثابت، بينما يحتاج الذين يمارسوف أعماالن شاقة؛ كرفع األثقاؿ كعماؿ البناء كالمناجم كقطع الخشب مثبلن إلى 
.   ََّٓحوالي   كيلو كالورم، إضافة للمعدؿ الثابت في اليـو

الحديث إلى ىذه الحقيقة فقد يكوف ذكر اللقيمات إلقامة الصلب كناية عن ىذا المعدؿ الثابت  كقد يشير
الذم يحتاجو الناس جميعنا، كيمكن أف يتحقق بالقليل من الطعاـ حيث تنطلق منو الطاقة على مرحلتين: األكلى: 

عطيو الجزمء منها من الطاقة المختزنة في الطاقة المباشرة التي يعطيها الجراـ من عناصره الغذائية، كالثانية: ما ي
مركبات األدكنيزين ثبلثي الفوسفات كأشباىو كىي طاقة ىائلة كما بيٌػٌنا، كىذا يوضح اآلف كيف خاض أكلئك 

 الرجاؿ األفذاذ من الصحابة الكراـ كمن تبعهم الحركب كاألىواؿ ككاف زاد الواحد منهم حفنة من تمرات! 
الحد األقصى: كما يمكن أف تندرج الزيادة في الحاجة للطاقة عن المعدؿ الثابت ملء ثلثي حجم المعدة ىو 

في إشارة النص في قولو : )فإف كاف كال بد فاعبلن فثلثه لطعامو كثلثه لشرابو(، كيمكن أف تفهم ىذه الزيادة من 
كز أعلى حجم للطعاـ أكؿ درجاتها إلى أعلى معدؿ لها كالتي يحتاجها العاملوف في األعماؿ الشاقة كال يتجا

 كالشراب ثلثي حجم المعدة. 
إف تحديد امتبلء ثلثي المعدة للطعاـ كالشراب لهو غاية في اإلحكاـ كىو أقصى درجات الشبع عند المسلم 

بناء على ىذا الحديث، فإف ىذا الحجم عبارة عن لتر كامل من الغذاء المطحوف مع الشراب، كالذم يمكن أف 
اـ فيو من الحساء أك يكوف عصيرنا أك ماءن قراحنا، كىو ما يعادؿ على الجملة أربع  يكوف أحد مكونات الطع

كاسات ماء من الحجم الكبير، كتلك رعاؾ اهلل كمية ىائلة من الطعاـ في الوجبة الواحدة، فعلى المسلم أال 
أك يقع في مأزؽ يضطره  يصل إلى تناكؿ ىذه الكمية إال إذا كاف عامبلن في األعماؿ الشاقة أك عندما تغلبو نفسو
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إلى تناكؿ ىذا القدر، بل عليو االقتصار على أقل من ذلك تطبيقنا لنصيحة النبي الكريم ػ عليو الصبلة كالسبلـ ػ 
كعندما يطبق المسلم ىذا الحديث بعناية فمع تحصيلو األجر العظيم التباعو سنة النبي ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ 

 برنامج في التوازف الغذائي كالتخلص من الوزف الزائد كأمراض السمنة كأخطارىا. فإنو يمارس أيضنا أقول كأنجع
التوازف الغذائي: تؤكد جميع األكساط العلمية المهتمة بالغذاء كصحة اإلنساف على ضركرة مراعاة التوازف 

لحديث إشارة كاضحة الغذائي بين الطاقة المستهلكة، كالطاقة التي يتناكلها اإلنساف من خبلؿ الطعاـ كفي ىذا ا
لذلك. كيذكر العلماء أف الغذاء المتوازف يحتاج إلى قدر من المعلومات كحسن تخطيط، كالحديث يفيد ذلك  

كلو بوضوح. كالغذاء المتوازف ال يعتمد فقط على حجمو بل على نوعو، كيمكن تحديد كمية الطعاـ كنوعيتو 
 علومات اآلتية: التي يحتاجها الفرد حسب نشاطو كعملو، بناء على الم

ػ البد أف يحتوم الغذاء على عناصره األساسية من الكربوىيدرات كالبركتينات كالدىوف كالفيتامينات كالمعادف ُ
 كالماء. 

%، كنسبة البركتينات حوالي َٔػ ينبغي أف تكوف نسبة الكربوىيدرات في كمية الغذاء لليـو الواحد حوالي ِ
 %. ِٓ%، كنسبة الدىوف حوالي ُٓ

ػ تقسم كمية السعرات الحرارية البلزمة للشخص حسب طبيعة عملو من العناصر الثبلثة في الخطوة السابقة، ّ
على ما يعطيو كل جراـ منها من السعرات الحرارية )إذ يمده الجراـ الواحد من كل من الكربوىيدرات 

الورم( كىكذا تحسب الكمية البلزمة كيلو ك  ّ,ٗكيلو كالورم، كيمده الجراـ من الدىوف بػ   ُ,ْكالبركتينات بػ 
بالضبط للفرد. كعليو يمكن التحكم في كميات الطعاـ التي نتناكلها على علم كفهم، فإف كاف الشخص يعاني 

من البدانة فليتناكؿ كمية أقل منها كيسحب من مخزكنو من الطاقة باقي الكمية البلزمة إلحتياجاتو اليومية 
اف من السمنة بسهولة فبتطبيق ىذا الحديث العظيم نتوقى األخطار كالمهالك كبالتالي يمكن أف يتخلص اإلنس

   مع تحقق المنفعة كالفائدة ألجسامنا كأركاحنا.
امتبلء المعدة بالطعاـ يؤثر على أجهزة الجسم: حينما تمتلئ المعدة تمامنا تضطرب مضخة التنفس كال يصل كل 

كإذا لم تنقبض عضلة الحجاب الحاجز بالقدر المطلوب بسبب  الدـ الوريدم غير المؤكسد إلى القلب بسهولة.
امتبلء المعدة سيؤدم ذلك بدكره إلى عدـ قدرة الرئتين على التمدد الكامل؛ نظرنا لعدـ إتماـ اتساع القفص 

الصدرم كبالتالي فبل يحصل تبعنا لذلك دخوؿ الهواء بالحجم الطبيعي أك المٌدم إلى الرئتين، كتتدخل عندئذ 
ت الطوارئ في إحداث تنفس عميق مما يؤدم إلى ضغط محتويات التجويف البطني لتفريغ مساحة عضبل

التساع التجويف الصدرم، كىذا بدكره يؤدم إلى شدة كاضطراب يؤثر على جميع أجهزة الجسم المختلفة، أما 
مل(  ََٓخل للرئتين )إذا ترؾ ثلث المعدة أك أكثر منو فارغنا كىو ما يوازم حجمو حجم الهواء الطبيعي الدا

فإنو بذلك يؤدم إلى تنفس انسيابي مريح كانصباب سهل للدـ الوريدم للقلب كبهذا يظهر األثر الضار المتبلء 
المعدة على كل من الجهاز التنفسي كالدكرم عند اإلنساف. كما أف امتبلء المعدة بالطعاـ يؤثر سلبنا على 

 عضبلت ىذا الجدار فيؤدم بدكره إلى تأخير كإعاقة الهضم.ىضمو، حيث إف تمدد جدار المعدة يثبط نشاط 
ثلث المعدة يطابق تمامنا حجم ىواء التنفس: بالنظر كالمقارنة بين أقصى حجم للمعدة يمكن أف تصل إليو كىو 

(؛ كالذم يبلغ في Tidal Volumحوالي اللتر كنصف اللتر، كبين الحجم المدّْم للنفس الطبيعي لئلنساف )
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 لهذا بالنسبة(: ِّٕ/ِٓ: سئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )مسألة
 .(نشبع ال أكلنا كإذا نجوع حتى نأكل ال قـو نحن) كىو صحتو ما ندرم ال الحديث
 النبي عن قالوا أنهم يركل ضعف، سنده كفي الوفود بعض عن يركل ىذا: فأجاب

 يعنوف ( نشبع ال أكلنا كإذا نجوع، حتى نأكل ال قـو نحن ) كسلم عليو اهلل صلى
 إذا اإلنساف ينفع كىذا، ضعيف فيو السند لكن صحيح المعنى ىذا مقتصدكف، أنهم
 الزائد، الشبع كيشبع األكل في يسرؼ ال أكل كإذا ، حاجة أك جوع على يأكل كاف
 . بو بأس فبل يضر ال الذم الشبع أما

 كلكن غيره، كفي كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في كيشبعوف يأكلوف كانوا فالناس
 األحياف بعض في كسلم عليو اهلل صلى النبي ككاف الزائد، الظاىر الشبع من يخشى
 بعد يأكل ثم ، كيشبعوف فيأكلوف باألكل كيأمرىم الناس كيضيف ، كالئم إلى يدعى
 . الصحابة من بقي كمن كالسبلـ الصبلة عليو ذلك
 يـو كسلم عليو اهلل صلى النبي دعا األنصارم اهلل عبد بن جابر أف ) يركل عهده كفي

 شيء كعلى - سخلة - صغيرة ذبيحة على طعاـ إلى -الخندؽ غزكة يـو- األحزاب
 يدعو كجعل كاللحم، الخبز يقطع أف كسلم عليو اهلل صلى النبي فأمر شعير، من

 اهلل فبارؾ كىكذا، آخركف عشرة كيأتي يخرجوف، ثم كيشبعوف فيأكلوف عشرة، عشرة
 حتى عظيمة، بقية منها كبقي غفير، جمع منها كأكل السخلة، كفي الشعير في

                                                                                                                                                  

من الهواء، يتبين لنا أف حجم الهواء الداخل إلى الرئتين يمثل ثلث حجم المعدة، ْملليمتر ََٓليالعادة حوا
كفي ىذا إعجاز نبوم كاضح حيث حدد النبي ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ ىذه القياسات في زمن لم تػيتىح فيو ىذه 

جم لتمدد المعدة، كقياس الضغط األجهزة الدقيقة التي تقيس حجم الهواء الداخل إلى الرئتين، كتحدد أقصى ح
بداخلها.  فمن أخبر النبي ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ بهذه الحقائق؟ كمن الذم أعلمو بفائدة مراعاة ىذه القياسات 
الدقيقة التي لم تكن قد عرفت في عصره أك حتى في عصور متأخرة بعده؟ إنو اهلل القائل: }كىمىا يىنًطقي عىًن اٍلهىوىل 

 (.ْػ  ِ كىٍحىه ييوحىى{ )النجم ًإٍف ىيوى ًإال
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  لبنا الصفة أىل سقى أيضا يـو ذات كسلم عليو اهلل صلى كالنبي ،ُ( للجيراف صرفوىا
 أبا يا اشرب)  كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ ثم رككا، حتى فسقيتهم ىريرة أبو قاؿ

: قلت ثم. فشربت اشرب: قاؿ ثم. فشربت اشرب: قاؿ ثم. شربت: قاؿ ىريرة
 بقي ما كسلم عليو اهلل صلى النبي أخذ ثم مسلكا، لو أجد ال بالحق بعثك كالذم
 من لكن ، الرم كجواز الشبع جواز على يدؿ كىذا ،ِ( كالسبلـ الصبلة عليو كشرب

 .ّ مضرة غير
                                                           

 (.َِّٗ(، كمسلم )َُُْأخرجو البخارم ) ُ
 (.ِْٓٔأخرجو البخارم ) ِ

)تتمة( في ذكر بعض أحاديث ال تصح في ىذا الباب، قاؿ صاحب كتاب تحذير أكلي النهى من األحاديث  ّ
 (:  َِِ-َُِ/ُالتي ال أصل لها )

 {.كترؽ تىٍصفي  بالجوع كطهركىا الشبع كقلة الضحك بقلة قلوبكم أحيوا} -ّّ
 لو، أصل ال: الضعيفة في األلباني كقاؿ أصبل، السبكي لو يجد كلم أصبل، لو أجد لم: المغني في العراقي قاؿ

 إلى كأحسن الناس أغنى تكن لك اهلل قسم بما كارض الناس أعبد تكن المحاـر اتق: )حديث أكلو عن يغني: قلت
( القلب تميت الضحك كثرة فإف الضحك تكثر كال مسلما تكن لنفسك تحب ما للناس كأحب مؤمنا تكن جارؾ
 آخره عن كيغني.... الجامع صحيح في األلباني كحسنو عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن كالبيهقي كالترمذم أحمد ركاه

 لطعامو فثلث محالة ال كاف فإف صلبو يقمن أكبلت آدـ ابن بحسب بطنو من شرا كعاء آدمي مؤل ما: )حديث
 في الحافظ كحسنو يكرب معد بن المقداـ عن كالحاكم ماجة كابن كالترمذم أحمد( لنفسو كثلث لشرابو كثلث
 .الجامع صحيح في األلباني الشيخ كصححو الفتح
 {.عورتو بو يستر بما كيرضى كضحكو طمعو قل من الناس أفضل} -ّْ
 .لو أصل ال: الضعيفة في األلباني قاؿ

 كقنعو كفافا كرزؽ أسلم من أفلح قد: )حديث آخره عن كيغني قبلو الذم الحديث في كرد ما أكلو عنو يغني: قلت
 ابن يكرىهما اثنتاف: )حديث عنو كيغني، عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك بن اهلل عبد عن مسلم ركاه( آتاه بما اهلل
 بن كسعيد أحمد ركاه( للحساب أقل الماؿ كقلة الماؿ قلة كيكره الفتنة من لو خير كالموت الموت يكره: آدـ

 ."الجامع صحيح" في األلباني كصححو عنو اهلل رضي لبيد بن محمود عن منصور
 يـو كجل عز اهلل عند كأبغضكم سبحانو اهلل في كتفكيرا جوعا أطولكم القيامة يـو منزلة اهلل عند أفضلكم} -ّٓ

 {.شركب أكوؿ نؤـك كل القيامة
 لو، أصل ال: الضعيفة في األلباني كقاؿ أصبل، السبكي لو يجد كلم أصبل، لو أجد لم: المغني في العراقي قاؿ

 يتقي الشعاب من شعب في مؤمن ثم كمالو بنفسو اهلل سبيل في يجاىد مؤمن الناس أفضل: )حديث يرده: قلت
 أعوذ إني اللهم: )حديث كيرده، عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث من عليو متفق( شره من الناس كيدع اهلل
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 المضرة( كاألشربة األطعمة تناكؿ حكم)باب 

 كاف اهلل إف أنفسكم تقتلوا كال: )تعالى لقولو البدف؛ على ضرره ثبت ما تناكؿ يجوز ال
 . ِٗ/النساء( رحيما بكم

 . ُ( ضرار كال ضرر ال : ) كسلم عليو اهلل صلى النبي كقوؿ

                                                                                                                                                  

 ماجة كابن كالنسائي داكد أبو ركاه( البطانة بئست فإنها الخيانة من بك كأعوذ الضجيع بئس فإنو الجوع من بك
 ."الجامع صحيح" في األلباني الشيخ كحسنو عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن
 {.البرص يورث الشبع على األكل إف}-ّٔ
 لو، أصل ال: الضعيفة في األلباني كقاؿ أصبل، السبكي لو يجد كلم أصبل، لو أجد لم: المغني في العراقي قاؿ

 .لو أصل ال كالحديث الصحيحة السنة أك الكتاب من دليل إلى يحتاج إثباتو أمر ىذا: قلت
 {.الصوؼ لباس النفس كذؿ الجوع األعماؿ سيد} -ّٕ
 لو، أصل ال: الضعيفة في األلباني كقاؿ أصبل، السبكي لو يجد كلم أصل، لو أجد لم: المغني في العراقي قاؿ

 صلى اهلل رسوؿ خرج: )قاؿ ىريرة أبي حديث في كما أحيانا يشبع كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف يرده: قلت
 يا الجوع قاال الساعة ىذه بيوتكما من أخرجكما ما فقاؿ كعمر بكر بأبي ىو فإذا ليلة أك يـو ذات كسلم عليو اهلل

 ىو فإذا األنصار من رجبل فأتى معو فقاموا قوموا أخرجكما الذم ألخرجني بيده نفسي كالذم كأنا قاؿ اهلل رسوؿ
 ذىب قالت فبلف أين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لها فقاؿ كأىبل مرحبا قالت المرأة رأتو فلما بيتو في ليس

 ما هلل الحمد قاؿ ثم كصاحبيو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فنظر األنصارم جاء إذ الماء من لنا يستعذب
 المدية كأخذ ىذه من كلوا فقاؿ كرطب كتمر بسر فيو بعذؽ فجاءىم فانطلق قاؿ مني أضيافا أكـر اليـو أحد
 فلما كشربوا العذؽ ذلك كمن الشاة من فأكلوا لهم فذبح كالحلوب إياؾ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ

 يـو النعيم ىذا عن لتسألن بيده نفسي كالذم كعمر بكر ألبي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كرككا شبعوا أف
 اهلل رضي ىريرة أبي عن مسلم ركاه( النعيم ىذا أصابكم حتى ترجعوا لم ثم الجوع بيوتكم من أخرجكم القيامة

 انتهى باختصار. .عنو
 بن كعمرك كعائشة، كجابر، ىريرة، كأبي الخدرم، سعيد كأبي عباس، كابن الصامت، بن عبادة حديث من ركم ُ

 لشواىده بعضهم كقواه الحديث، أىل بعض ضعفو كالحديث لبابة، كأبي القرظي، مالك أبي بن كثعلبة عوؼ،
 ابن كقاؿ ،(َِٓ) األذكار في كحسنو بعضا، بعضها يقوم طرقو: أربعينو في النوكم عنو قاؿ لذا الكثيرة،
 السجستاني داكد أبو كعد بو، كاحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو كقد كيحسنو، الحديث يقوم مجموعها: الصبلح

 في رجب ابن كقاؿ أعلم، كاهلل حجة، يراه بأنو مشعر كىذا الفقو، عليها يدكر التي األحاديث من الحديث ىذا
 في طرقو بمجموع األلباني العبلمة كصححو ببعض، تقول طرقو بعض(: َِٕ/ ِ) كالحكم العلـو جامع
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 يجز لم محققا، ضررا بالبدف يضر األطعمة أك المشركبات من شيئا أف ثبت فإذا
 . ذلك بمثل التحريم يثبت فبل دعول، أك ظن مجرد األمر كاف إف كأما تناكلو،

 كما تقدـ.  حبلؿ أنها كالمشركبات األطعمة في كاألصل
 الظن بمجرد ال ذلك، على يدؿ صحيح بدليل إال منها شيء بتحريم القوؿ يجوز فبل

 .كالشبهات
 يحـر فإنما ضررىا، أجل من بتحريمها كحكم ضارة، ألشياءا ىذه أف ثبت إذا ثم

 . يحـر فبل يضر ال منها القليل كاف فإذا فقط، المضر القدر
 ،(َّٓ/َُ) اإلنصاؼ كما في " يسيره يحل كثيره يضر ما" أف فمن المعلـو

 ( .ُٖٗ/ٔ) القناع كشاؼك 
 مضرة ال طىاًىرو  كيلُّ  فػىييبىاحي (: قولو: ) ٖ/ُٓقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 ( فيو
 مضرة فيو الذم فالطاىر مضرة، فيو الذم الطاىر بذلك خرج «فيو مضرة ال»: قولو

 .غيره في أك عينو، في المضرة كانت كسواء حراـ، ىو بل يجوز، ال
 كضرره عينو، في ضارّّ  فإنو الدخاف ككذلك عينو، في ضرره فالسم كالسُّم، عينو في

، األطباء بين عليو ميجمعه   من عليو يشتمل لما منهم؛ اثناف ذلك في يختلف ال اليـو
 .للدـ المفسدة السامة المواد

 إذا أنك بمعنى الطعاـ، ىذا مع يلتئم ال الطعاـ ىذا يكوف أف مثل غيره في كالضار
 ا.ىػ الضرر يحصل لم انفرادو  على كإذا أكلتهما الضرر، حصل الطعامين بين جمعت

 مضرة ال طاىر كل فيباحكقاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد: قولو )
 أنها األطعمة في األصل كوف من سبق ما على يتفرع سببية، أك للتفريع،: الفاء: (فيو

( كل)ك طاىر، كل فيباح فيو، مضرة ال طاىر كل يباح بأنو كنحكم نقوؿ أف حبلؿ،

                                                                                                                                                  

 كحسنو ،(َِْ/ ّ) للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده كصححو ،(َِٓ) الصحيحة
 .المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط
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 شيء في اجتمعا ما الوصفاف ىذاف (فيو مضرة ال طاىر كل): قولو. العمـو صيغ من
 جمع ما فكل فيو، مضرة ال يكوف كأف طاىران، يكوف أف: طيبان  كاف إال األطعمة من

 مىا طىيّْبىاتً  ًمنٍ  كيليوا): بقولو كجل عز اهلل عناه الذم الطيب فإنو الوصفين ىذين
ـى  مىنٍ  قيلٍ ): فقاؿ حـر من على كعتب ،[ٕٓ:البقرة] (رىزىقٍػنىاكيمٍ   أىٍخرىجى  الًَّتي اللَّوً  زًينىةى  حىرَّ

 قد اهلل فإف فيو مضرة ال طاىر فكل ،[ِّ:األعراؼ] (الرٍّْزؽً  ًمنى  كىالطَّيّْبىاتً  ًلًعبىاًدهً 
 من أف: كىو مفهـو لو اللفظ ىذا( طاىر كل: )قولو. األصل ىذا حبلؿ، كىو طيبو،

 إما: أم بطاىر، ليس المطعـو أك المأكوؿ كوف أك الطهارة، عدـ: التحريم أسباب
 ضرر، فيو مما يكوف أك النجس، حكم يأخذ المتنجس ألف متنجس؛ أك نجس،
 النفع، ضد: الضرر(... كغيرىما.. كثمر حب، من). النجس أكل يجوز ال أنو كسيأتي

 فأم. ذلك دكف ضرر كإما. كالهبلؾ الموت إلى باإلنساف ينتهي ضرر إما: نوعاف كىو
 ضرر فيو يكوف أك أكلو، يجوز ال فإنو األركاح كىبلؾ األنفس فوات على اشتمل طعاـ

 عقلو، في ضرران  لئلنساف ييحدث أك منافعها، تعطيل أك األعضاء، إتبلؼ في يتسبب
 ذلك، كنحو.. يزعجو أك يقلقو، أك عليو، يشوش أك حواسو، من حاسة في ضرران  أك

 إضرار تحريم على دلت كالسنة الكتاب في النصوص ألف الجواز؛ بعدـ يحكم فإنو
 كىال): تعالى قاؿ كما نفسو، يقتل أف العبد على اهلل حـر كلذلك بنفسو، اإلنساف

 تػيٍلقيوا كىال): تعالى كقاؿ ،[ِٗ:النساء] (رىًحيمنا ًبكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  أىنفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا
 التهلكة، إلى باإلنساف يلقي ضرر فيو ما ككل ،[ُٓٗ:البقرة] (التػٍَّهليكىةً  ًإلىى بًأىٍيًديكيمٍ 

 ىذا تعذيب عن اهلل إف: )كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كقد أعضائو، من عضوان  ييهلك كقد
: ىنا كمن ،ِ( حقان  عليك لنفسك إف: )كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ ،ُ( لغني لنفسو

 من كانت أك الجامدات، من كانت سواءن  المضرة، األشياء كشرب أكل حـر
 كال ضرران، فيو ألف السم؛ أكل يجوز فبل[ فيو مضرة ال: ]اهلل رحمو قاؿ. المائعات

                                                           

 (.ُِْٔ(، كمسلم )ُٖٓٔأخرجو البخارم ) ُ

 (.ُُٗٓ(، كمسلم )ُٖٔٗأخرجو البخارم ) ِ
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 فيها التي الشاة: مثل ذكرنا، كما حواسو في اإلنساف على ضرر فيو ما أكل يجوز
 مفرع كىو يجوز، ال ىذا كل ذلك، كنحو.. المرض إليو انتقل أكلها إذا فإنو مرض،

 .فيو مضرة ال طاىران  كاف إذا إال طيبان  يكوف ال األصل أف: ذكرناه الذم األصل عن
 .تناكلها يضره لمن كاألشربة األطعمة تناكؿ حكم: مسألة

 نوع عن حيمي إذا المريض إف :(ٗ/ُٓفي الشرح الممتع ) العثيمين عبلمةال قاؿ
 تمثيل على ذلك كمن حرامان، عليو صار يضرؾ، تناكلو إف: لو كقيل الطعاـ، من معينو 

 ىذه في للنحويين نقوؿ كلكننا بالفتح، «اللبن كتشربى  السمكى  تأكلً  ال»: النحويين
 ال إنو: يقولوف اآلف األطباء فإف فادرجي؛ ًعشك ىذا ما: الضابط ىذا أك القاعدة،

 .شيئان  ذلك يضرىم كال اللبن، كيشربوف السمك، يأكلوف جدة أىل رأينا كقد يضر،
ـى  تخمة أك أذنل األكل من اإلنساف خاؼ كإذا»: اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ  حىري
 .«عليو
 فإذا ماء، إلى سيحتاج فإنو الطعاـ ىذا من بطني مؤلتي  إذا أنا: اإلنساف قاؿ فإذا

 تأذيت، ركعتي  كإف تأذيت، جلست فإف كأتأذل، أمشي، أكاد فبل الماء إليو أضفتي 
 يقوؿ ىذا كفي تأذيت، بطني على انبطحت كإف تأذيت، ظهرم على استلقيت كإف

 صحيح؛ ػ اهلل رحمو ػ قالو كما األكل، عليو يحـر فإنو األذية خاؼ إذا: اإلسبلـ شيخ
 يؤذيو، ما على يجلس أك يؤذيو، ما يلبس أك يؤذيو، ما يأكل أف لئلنساف يجوز ال ألنو
 ثيابهم، يبسطوف الحر أذاىم إذا كانوا السجود، في عنهم اهلل رضي الصحابة حتى

 .صبلتهم في يطمئنوا أف كألجل يتأذكا، لئبل ؛ عليها كيسجدكف
 كىو غيره، في ضرره ممَّا كالتُّخمة األذية خوؼ اإلسبلـ شيخ ذكره الذم كىذا

 لم كإف حتى مؤذيان، ضاران  يكوف منو اإلكثار لكن بضار، ليس بنفسو ىو يعني اإلكثار،
 سوؼ مؤلتها إذا المعدة ألف يتضرر؛ أنو الطبية الناحية من لي الظاىر لكن يتضرر،
 شران  كعاء آدـ ابن مؤل ما»: كسٌلم عليو اهلل صٌلى قولو في الشّْرّْية كىل. كتتعب تتأذل
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 شك كال كتأمل توقف محل ىذا العادية؟ الناحية من أنو أك شرعيان  شران  تعتبر «بطنو من
 .تجد كجرّْب كسٌلم عليو اهلل صٌلى النبي إليو أرشد ما ىو كاألفضل األحسن أف

 كاف ذلك صح فإذا الطعاـ، على الطعاـ إدخاؿ المهلكة األمور من إف: قيل كقد
: النساء{ ]رىًحيمنا ًبكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  أىنٍػفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا كىالى : }يقوؿ اهلل ألف حرامان؛ أيضان 
ِٗ.] 
 أعطى برجل مثبلن، لو ضربوا كقد مجرَّب، أمر كىو صحيحان، ىذا يكوف أف يبعد كال

 كمعلـو آخر، عمبلن  إليهم أضاؼ العمل يستكملوا أف كقبل بو، يقوموف عمبلن  عيمَّاالن 
 بالشغل بدؤكا فإذا أحدىما، حساب على إالَّ  بالعىمىلين يشتغلوا أف يمكن ال أنهم

 ىضمها اختل الجديد الطعاـ استقبلت إذا كالمعدة يختل، القديم فالشغل الجديد
 في بقائو بحسب مواد تفرز غددان  لو اهلل جعل الهضم أف سيما كال األكؿ، للطعاـ
 .المعدة

 أف بد فبل كالرابع، كالثالث، كالثاني، األكؿ، النضج: مراتب األطباء عند كللهضم
 كىل األكؿ؟ الطعاـ درجة ما أك مرتبة، ما اإلنساف يىعرؼ حتى موازنة، ىناؾ يكوف
 ال؟ أك آخر طعامان  إليو يضيف أف يمكن
 لرجل قيل لو" (:ِ رقم السؤاؿ/  ِِٗ) المفتوح الباب لقاءاتفي  اهلل رحمو كقاؿ

 حراما كالحلول التمر، صار الحلول كال التمر، تأكل ال: السكرم بالداء مصاب
 "  . انتهى" لآلخرين حبلؿ كىي اجتنابها، عليو ككجب ، تضره ألنها عليو؛

 
 )باب آداب تناكؿ الطعاـ كالشراب(

 :منها اإلسبلمية الشريعة في آداب كالشرب لؤلكل
 بالوعيد األحاديث جاءت. كالفضة الذىب آنية في كالشرب األكل عن النهي األكؿ:
- حذيفة فعن. صحافهما في أكل أك كالفضة، الذىب آنية في شرب لمن الشديد

 كال الحرير تلبسوا ال: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت: )قاؿ -عنو اهلل رضي
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 في لهم فإنها صحافهما، في تأكلوا كال كالفضة، الذىب آنية في تشربوا كال الديباج،
 اهلل رسوؿ أف كسلم عليو اهلل صلى النبي زكج سلمة أـ كعن ،ُ(اآلخرة في كلنا الدنيا
 نار بطنو في يجرجر إنما الفضة إناء في يشرب الذم : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 عبد ابن االجماع ذكر بها، الشرب يجوز ال أنو على العلماء كأجمع ،ِ(ِ( )جهنم

 كال ،(ٕٗ/ َُ) البارم فتح في كما. المنذر كابن ،(َُْ/ ُٔ) التمهيد في البر
 إذا كالمسلم الحكم، ىذا علة في نصه  ثمة كليس. الشرب حكم في األكل أف شك
 كال أنملة، قيد يتعداه أف لو ينبغي ال الصحيحة، السنة من أك الكتاب من الدليل جاءه

 النهي ىذا لحكمة العلم أىل بعض تطرؽ كقد. الفعل ليستسيغ التأكيل يتكلف
 كالخيبلء، كالسرؼ األعاجم، كملوؾ بالجبابرة التشبو: العلل ىذه فمن فيو، كاختلفوا

 عبد ابن قالو. إليو الحاجة بهم ما ذلك من يجدكف ال الذين كالفقراء الصالحين كأذل
 (.َُٓ/ ُٔ) التمهيد في البر

 يجوز ال كالفضة فالذىب(: ّٖٕ/ٔكقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه )
 محـر كلو ىذا كالغسل، الوضوء كىكذا فيها، الشرب كال األكل كال أكاني، اتخاذىما

 ال حتى بيعها منع كالواجب ،كالسبلـ الصبلة عليو اهلل رسوؿ عن الحديث بنص
 في كال الشراب في تستعمل فبل استعمالها عليو اهلل حـر كقد المسلم، يستعملها

 الشام أك للقهوة أكواب كال مبلعق منها يتخذ أف يجوز كال غيرىما، في كال األكل
 اهلل حـر مما الحذر المسلم على فالواجب، األكاني من نوع ألنها ؛ ممنوع ىذا كل

 من سعة عنده كاف كإذا باألمواؿ، كالتبلعب كالتبذير اإلسراؼ عن يبتعد كأف عليو
 في يعطيهم اهلل سبيل في المجاىدكف عنده عليهم، يتصدؽ الفقراء فعنده األمواؿ

                                                           

 (.َِٕٔ) مسلم ،(ِْٔٓ) البخارم أخرجو ُ
 الفحل، ىدير تردد: كالجرجرة. الصوت: الجرجرة: اللساف في( َِٓٔ) مسلم ،(ّْٔٓ) البخارم أخرجو ِ

 إنما كالذىب الفضة إناء في يشرب الذم: الحديث كفي...  جرجر كقد حنجرتو في البعير يردده صوت كىو
/ ْ. )فيو الماء كقوع صوت كىو جرجرة، كالجرع الشرب فجعل فيو، يىٍحديري  أم جهنم؛ نار بطنو في يجرجر
 (جرر: )مادة( ُُّ
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 على فالواجب محتاج، ىو من كلو حاجة لو الماؿ ، بالماؿ يلعب ال يتصدؽ اهلل سبيل
 تعمير كفي كالمحاكيج الفقراء كمواساة الخيرية جهتو في الماؿ يصرؼ أف المؤمن

 مساعدة كفي القناطر إصبلح كفي الطرقات إصبلح كفي كالمدارس المساجد
 المدينين دين كقضاء الخير كجوه من ذلك غير كفي الفقراء كالمهاجرين المجاىدين
 .فيها اإلنفاؽ يشرع خيرية طرؽ ىذه كل الزكاج يستطيع ال من كتزكيج العاجزين،

 كل ذلك كأشباه.. أكواب أك مبلعق أك كالفضة الذىب أكاني في بها التبلعب أما
 ىذا فيها التي الببلد في شأف لو من على كيجب ، منو كالحذر تركو يجب منكر ىذا

 التبلعب ىذا كبين المسرفين بين يحولوا كأف ذلك إنكار كاألمراء العلماء من العمل
 .المستعاف كاهلل

 في كلكم: )قولو: اإلسماعيلي قاؿ( ٖٗ/ َُ) الفتح في الحافظ قاؿ: (فائدة)
 جزاء أكلئك كيمنعو الدنيا، في تركو على لكم مكافأة تستعملونو: أم ركاية في( اآلخرة

 إلى إشارة فيو يكوف أف كيحتمل: حجر ابن: أم قلت. باستعمالو معصيتهم على لهم
 .الخمر شرب في تقدـ كما اآلخرة في يتعاطاه ال الدنيا في ذلك يتعاطى الذم أف
 .شربو أك ألكلو إناءحكم تخصيص  (:فرع)

 أك ألكلو إناء اتخاذ عن (:ُُْ/ْسئل ابن حجر الهيتمي كما في الفتاكل الكبرل )
 .بدعة؟ ىو ىل بو يختص شربو

 قالت طريقتو من عرؼ ما كخبلؼ كالخيبلء الكبر عن ينبي ألنو بدعة ىو نعم فأجاب:
 فاه فيضع منو فيشرب فيأخذه اإلناء من أشرب كنت ) عنو تعالى اهلل رضى  عائشة
قلت ىذا الحكم إذا كاف الشخص سليما معافى، أما إذا كانت  (.... ا.ىػ فيٌ  موضع

 معدم بمرض مريضالشخص  كاف اإذىناؾ ظركؼ تضطره إلى فعل ذلك مثل 
غير فيشرع لو أف يختص بأدكات تخصو منها أدكات طعامو، ال على الضرر منو يخشى

 كاهلل أعلم. 
 . كجهو على منبطحان  أك متكئان، األكل عن النهي الثاني:
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 عنده لرجل فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند كنت: )قاؿ أنو جحيفة أبو ركل
 االتكاء صفة في اختلف(: ِْٓ/ ٗ) الفتح في الحافظ قاؿ ،ُ(متكئه  كأنا آكيلي  ال

 أحد على يميل أف كقيل كاف، صفة أم على لؤلكل الجلوس من يتمكن أف: فقيل
 أف العامة تحسب: الخطابي قاؿ األرض، من اليسرل يده على يعتمد أف كقيل شقيو،

 الذم الوطاء على المعتمد ىو بل كذلك كليس شقيو، أحد على اآلكل ىو المتكئ
 في فالمستحب األكلى خبلؼ أك مكركىان  كونو ثبت كإذا: حجر ابن كقاؿ...  تحتو
 الرجل ينصب أك قدميو، كظهور ركبتيو على جاثيان  يكوف أف لآلكل الجلوس صفة

 فعل من الهيئة ىذه أف ذلك في الكراىة ككجو. ىػ. ا اليسرل على كيجلس اليمنى
 .الطعاـ من اإلكثار يريد من جلسة كىي العجم، كملوؾ الجبابرة
 اهلل رضي عمر ابن حديث فمن: بطنو على منبطح كىو الرجل أكل ىي الثانية كالهيئة

 على الجلوس عن مطعمين؛ عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى : )قاؿ أنو عنو
 .ِ( بطنو على منبطح كىو يأكل كأف الخمر، عليها يشرب مائدة

 أف صح كىل متكئا، األكل حكم ما كما في فتاكاه عن:  عقيل بن عبداهللسئل الشيخ 
 االتكاء؟ حقيقة كما ، «متكئا آكل ال أنا»: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي

:  «اآلداب منظومة شرح األلباب غذاء» في السفاريني محمد العبلمة قاؿفأجاب: 
 فبل أنا أما»:  كسلم عليو اهلل صلى لقولو متكئا؛ كونو حاؿ كشربو اآلكل أكل كيكره
 .جنبو على جلستو في -يعني- المائل ىو: المتكئ: العلماء بعض قاؿ، «متكئا آكل

 .بالمطمئن: علمائنا بعض كفسره
                                                           

 (.ّٗٗٓ) البخارم أخرجو ُ
 ىذا: " داكد أبو عنو قاؿ كالحديث( ُِٗ/ ْ) كالحاكم ،(َّّٕ) ماجة كابن ،(ّْٕٕ) داكد أبو أخرجو ِ

: " أبيو عن( َّْ ػ َِْ/ ُ" ) العلل"  فى حاتم أبى ابن كقاؿ منكر، كىو الزىرل من جعفر يسمعو لم الحديث
 ىذا أف التهذيب في الحافظ كذكر ،" الثقات حديث من ليس مفتعل فهو،  الزىرل حديث صحيح من ىذا ليس

 المتن ىذا(: ٕٖ/ ّ) الصغرل السنن في البيهقي كقاؿ الزىرم، عن حديثو من أيضا العقيلي أنكره مما الحديث
 في فضعفو األلباني العبلمة كأما شاىد، لو(: ُّٖ/ ِ) الفقيو إرشاد في كثير ابن كقاؿ غريب، اإلسناد بهذا

 (.ِّْٗ) الصحيحة في بها كصححو شواىد لو فذكر عاد ثم( ُِٖٗ) اإلركاء
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 كالسبلـ الصبلة عليو قولو في( ُٗٔ/ ّ) الشرعية اآلدابفي  مفلح ابن العبلمة قاؿ
 بل متمكن، الدنيا في راغب أكل آكل ال أم:  «متكئا آكل ال»: البخارم ركاه فيما
 .اىػ.الحاجة بحسب مستوفزا آكل
 جانبو على أك المتكئ، ىيئة على ألقاه كأخرجو، فأتكأه ضربو: القاموس في قاؿ

 الصبلة عليو قولو في (َِّ ،َُّ/ ٓ) السنن معالم في الخطابي كقاؿ. اىػ.األيسر
: قاؿ. تحتو شيء على المعتمد الجالس ىنا المتكئ:  «متكئا آكل ال»: كالسبلـ

 يقعد بل الطعاـ، من اإلكثار يريد من كفعل كالوسائد، الوطاء على يقعد ال أنو كأراد
/ ّ) الشرعية اآلدابكما في   ىبيرة ابن قاؿ ا.ىػ بػيٍلغىة كيأكل مستوطئا، ال مستوفزا،

 من يديو بين قدمو فيما اللَّو بنعمة استخفافو على يدؿ متكئا الرجل أىٍكل(: َُٕ
 الطعاـ؛ أكلهم عند الناس عوائد كيخالف تناكلو، على ذلك من اللَّو يراه ًفيما ك رزقو،

 النعمة، كاحتقار كالجهل األدب سوء بين يجمع ىذا فإف يتكئ، أف إلى الجلوس من
 فلذلك الهضم؛ محل ىو الذم المعدة، قعر إلى الغذاء يصل ال متكئا كاف إذا كألنو

 نتهى.ا. كراىتو على كنبو ، كسلم عليو اهلل صلى النبي يفعلو لم
: كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ كقاؿ العبلمة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح:

 يأكل أال، األكل آداب من أدب بياف فيو لكن، نهيان  ليس( متكئان  آكل ال إني)
 عليو يترتب لعلو متكئان  األكل ألف كسلم؛ عليو اهلل صلى بالرسوؿ تأسيان  متكئان  اإلنساف

، عنجهة عنده فاعلو أف على يدؿ متكئان  األكل أف: األكؿ المحذكر: محذكراف
 يأكل كربما، مستريح كىو يأكل متكئان اآلكل  أف: الثاني المحذكر. كغطرسة، ككبرياء

 متربعان، اإلنساف أكل بذلك اهلل رحمو القيم ابن ألحق كلهذا، مطمئن مرتاح ألنو كثيران 
 يكثر ىكذا أكل إذا اإلنساف ألف االتكاء؛ من ىذا ىكذا، تأكل ال: يقوؿ ىكذا، يعني

 يده على اإلنساف يعتمد أف: كاالتكاء االتكاء من ليس أنو: الصحيح لكن، األكل
 األكل في يتمادل لئبل متكئان  يأكل ال الرسوؿ أف السبب فهذا اليسرل أك اليمنى
 ... ا.ىػالطب كفي الشرع في غلط الكثير األكل أف كمعلـو، األكل من كيكثر
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 كآلو عليو اهلل صلى أنو: لؤلكل الجلوس ىيئة في كسلم عليو اهلل صلى ىديو(: فائدة)
، كىو يأكل كاف كسلم  ركبتيو، على متوركان  لؤلكل يجلس كاف أنو عنو كييذكر مقعو
 القيم ابن قالو عزكجل، لربو تواضعان  اليمنى قدمو ظهر على اليسرل قدمو بطن كيضع

 (.ُِِ/ ْ) المعاد زاد في
 مقعيان  كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت : )قاؿ أنو مالك بن أنس ركل فقد األكلى فأما

 للنبي أىديت : )قاؿ عنو اهلل رضي بيسرو  بن اهلل عبد فعن الثانية كأما ،ُ( تمران  يأكل
 فقاؿ يأكل ركبتيو على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فجثا شاةن  كسلم عليو اهلل صلى

 عنيدان  جباران  يجعلني كلم كريمان  عبدان  جعلني اهلل إف: فقاؿ الجلسة؟ ىذه ما أعرابيه 
)ِ. 
 أف اعتيد عما (:ُُٖ/ْ(: سئل ابن حجر الهيتمي كما في الفتاكل الكبرل )فرع)

 كإف بدعة ىو ىل خادـ أك أجنبي أكثر أك كاحد رؤكسهم على يقـو اآلكلين أك اآلكل
  .نحوه؟ أك الذباب لنش لذلك اضطر

 أف إال اللهم كالخيبلء الكبر كمن باألعاجم التشبو من فيو لما بدعة ىو فأجاب:
 العذر لهذا بالقياـ بأس فبل قاعد كىو لو يتيسر كلم كذباب مؤذ لتنفير لذلك يحتاج

 ألنو أكلى بنفسو الذباب نش لنحو المضيف كفعل المذكورين كالكبر التشبو ينفي ألنو
  .فبمأذكنو عليو تعسر فإف بنفسو فعلو للمضيف يسن لو إكراـ ككل للضيف إكراـ

 الجرائد استعماؿ يجوز ال (:َْ/ِّ(: قاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه )فرع)
 كاف إذا االمتهاف أنواع بسائر امتهانها كال للحوائج ملفا جعلها كال عليها لؤلكل سفرة

                                                           

 .(َِْْ) مسلم أخرجو ُ
 الكبرل كفي( ّّْ/ ٔ) الدالئل في كالبيهقي ،(ِّٕٓ) ك( ِّّٔ) ماجة كابن( ّّٕٕ) داكد أبو أخرجو ِ
 في كالضياء ،(ُُْ/ ِٕ) ك( ّْٗ/ ُ) عساكر كابن( ٖٗ/ ُ) الفوائد في الشافعي بكر كأبو( ِّٖ/ ٕ)

 في مفلح ابن قاؿ ككذا جيد، إسناده(: َُّ) الرياض في النوكم عنو قاؿ كالحديث( ُُِ/ ُ) المختارة
 الفتح في الحافظ كقاؿ صالح، إسناده(: ِِٖٔ/ ٔ) المهذب في الذىبي كقاؿ ،(ُْٓ/ ّ) الشرعية اآلداب

 في األلباني العبلمة كصححو ،(ُُٕٗ) الصغير الجامع في السيوطي كحسنو حسن، إسناده(: ِْٓ/ ٗ)
 (.ْٕٓ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كأكرده ،(ّّٗ) الصحيحة
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 ما الحاؿ كاف إذا كالواجب كجل، عز اهلل ذكر من أك القرآنية اآليات من شيء فيها
 ا.ىػ طيبة أرض في دفنها أك إحراقها أك مناسب محل في حفظها ذكرنا

 عنو اهلل رضي أنس حديث كفيو. الطعاـ حضور عند الصبلة على األكل تقديم الثالث:
 فابدءكا الصبلة كأيقيمت العشاء كيضع إذا : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن

: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن كعن ،ُ(بالعشاء
 منو يفرغ حتى يعجل كال بالعشاء فابدءكا الصبلة كأيقيمت أحدكم عشاء كيضع إذا )
 حتى يقـو ال الصبلة كحضرت عشاءه لو قيدـ إذا عنهما اهلل رضي عمر ابن ككاف ،ِ(

 كىو يبعثو أحيانان  كاف عمر ابن أف نافع عن: مسنده في أحمد االماـ ركل. منو يفرغ
 عشاءهي  يترؾ فبل يسمع كىو تيقاـ ثم المغرب صبلةي  نودم كقد عشاؤه لو فييقدـ صائم
 اهلل صلى اهلل نبي قاؿ: يقوؿ كاف كقد: قاؿ. فيصلي يخرج ثم عشاءه يقضي حتى
 . ّ( إليكم قيدـ إذا عشائكم عن تعجلوا ال : )كسلم عليو

 التشويش من لو فيحصل الطعاـ إلى تتوؽ كنفسو المرء يقـو لئبل ذلك؛ في كالعلة
 منصور بن سعيد ركل(: ُٖٗ/ ِ) الفتح في الحافظ قاؿ. خشوعو معو يذىب الذم
 كفي طعامان  يأكبلف كانا أنهما: عباس كابن ىريرة أبي عن حسن بإسناد شيبة أبي كابن

 كفي نقـو لئبل تعجل ال: عباس ابن لو فقاؿ يقيم، أف المؤذف فأراد شواء، التنور
 األمري  ىذا كليس. صبلتنا في لنا يعرض لئبل: شيبة أبي ابن ركاية كفي شئ، منو أنفسنا
 النبي نهي ذلك كيؤيد إليو، النفس تتشوؼ طعاـ كل في ىو إنما كحده بالعشاء خاصان 

                                                           

 (.ٕٓٓ) كمسلم ،(ْْٔٓ) البخارم أخرجو ُ
 (.ٗٓٓ) مسلم ،(ْٕٔ) البخارم أخرجو ِ
 الحساف التعليقات في األلباني العبلمة صححو كالحديث كغيره،( الرسالة - ِْٖ/ َُ) أحمد أخرجو ّ
 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(َِْٔ)

 جريج، ابن عن طرؽ، من( ٗٓٓ) مسلم كأخرجو. الشيخين شرط على صحيح إسناده(: ِْٖ/ َُ) المسند
 .اإلسناد بهذا
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 كالعلة األخبثاف، مدافعة كعند الطعاـ، بحضرة الصبلة عن كسلم كآلو عليو اهلل صلى
 .ظاىرة

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قالت أنها عنها اهلل رضي المؤمنين أـ عائشة فعن
 .ُ( األخبثاف يدافعو ىو كال طعاـ بحضرة صبلة ال ) يقوؿ كسلم
 العشاء حضر إذا :(ِٓٗ/ُّ) كما في مجموع فتاكاه عثيمينال عبلمةالسئل 

 الوقت؟ خرج كلو بو يبدأ أف لو فهل يشتهيو كاإلنساف
 بما قلبو انشغل إذا الصبلة يؤخر يقوؿ العلماء فبعض خبلؼ، محل ىذا فأجاب:

 .الوقت خرج كلو غيره، أك كشراب طعاـ من حضر
 عن الصبلة تأخير في العشاء بحضور يعذر ال إنو: يقولوف العلم أىل أكثر كلكن
 بترؾ يعذر اإلنساف أف يعني للجماعة بالنسبة العشاء بحضور يعذر كإنما كقتها،

 فإف المسجد إلى يذىب ثم فليأكل، بو نفسو كتعلقت العشاء حضر إذا الجماعة
 .عليو حرج فبل كإال الجماعة أدرؾ
 ىذا ألف الصبلة؛ كقت إال عشاءه يقدـ ال بحيث عادة ذلك يتخذ ال أف يجب كلكن
 يعذر فإنو المصادفة كجو على ىذا حدث إذا لكن الجماعة، ترؾ على مصمم أنو يعني
 .بو تعلقا يزداد ربما لقمتين أك لقمة أكل إذا ألنو يشبع؛ حتى كيأكل الجماعة، بترؾ

 لم إذا نقوؿ فهل الميتة، مثل حراما طعاما كجد إذا الطعاـ إلى المضطر الرجل بخبلؼ
 أك تشبع؟ حتى الميتة من فكل الضرر أك الهبلؾ نفسك على كخفت الميتة إال تجد
 فبل لقمتاف يكفيك كاف فإذا. الضركرة بقدر كل لو نقوؿ الضركرة؟ بقدر كل نقوؿ
 .الثالثة تأكل
 كالريح؟ كالغائط البوؿ مثل اإلنساف على تشوش التي األشياء من بالعشاء يلحق كىل

 ال: "قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف مسلم صحيح في بل بو يلحق نعم: الجواب
 .الريح ذلك كمثل كالغائط البوؿ يعني" األخبثاف يدافعو ىو كال طعاـ بحضرة صبلة

                                                           

 (.َٔٓ) مسلم أخرجو ُ
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 إف نفسو بو كتعلقت الصبلة في قلبو حضور عن اإلنساف أشغل ما كل أف فالقاعدة
 في يدخل أف قبل منو يتخلص فإف مكركىا كاف إف منو قلقت أك مطلوبا، كاف

 .الصبلة
 القلب، حضور ىو الصبلة كركح الصبلة لب أف كىي: فائدة إلى ىذا من كنخلص
 يدخل أف قبل ذلك دكف يحوؿ ما كل بإزالة كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر كلذلك

 ا.ىػ صبلتو في اإلنساف
 أف عليو ينبغي فإنو الصبلة، أقيمت ثم طعامو حضر من: العلماء بعض قاؿ(: فائدة) 

: فقاؿ( ّٖ/ ٓ) المنهاج في النوكم ذلك كرد. الجوع سورة بها يكسر لقيمات يأكل
 حاجتو يأكل أنو على دليل( منو يفرغ حتى يعجلن كال: )كسلم عليو اهلل صلى كقولو

 لقمان  يأكل أنو على أصحابنا بعض تأكلو ما كأما الصواب، ىو كىذا بكمالو، األكل من
 .إبطالو في صريحه  الحديث كىذا بصحيح فليس الجوع شدة بها يكسر
 أـ الحديث، للظاىر منو األكل يجب فهل الصبلة، كأقيمت الطعاـ حضر إذا: مسألة

 االستحباب؟ على ذلك أف
 تقديم على يدؿ كغيره، أحمد ركاية في -عنهما اهلل رضي-عمر ابن فعل: الجواب

 فإف الطعاـ، إلى كتشوفها النفس بتعلق ذلك قيد من العلم أىل كمن مطلقان، األكل
 على يقبل حتى منو يصيب أف حقو في األكلى فإف الطعاـ إلى تتوؽ نفسو كانت
 إقبالو المرء فقو من ) عنو اهلل رضي الدرداء أبي قوؿ ذلك كمن خاشع، كىو صبلتو

 الحافظ ذكره ما ذلك من كالمختار ،ُ(فارغ كقلبو صبلتو على ييقبل حتى حاجتو على
 بن الحسن كأثر عباس، ابن أثر ساؽ أف بعد فإنو(: َُٗ - ُٖٗ/ ِ) الفتح في

 أف إلى إشارة كلو ىذا كفي: قاؿ( اللوامة النفس يذىب الصبلة قبل العشاء: علي

                                                           

 في المبارؾ ابن كصلو األثر كىذا. الصبلة كأقيمت الطعاـ حضر إذا: باب. األذاف كتاب في البخارم علقو ُ
 فتح. حجر ابن قالو. طريقو من الصبلة قدر تعظيم كتاب في المركزم نصر بن محمد كأخرجو. الزىد كتاب
 (.ُٕٖ/ ِ) البارم
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 كجودان  علتو مع الحكم يدار أف فينبغي الطعاـ، إلى النفس تشوؼ ذلك في العلة
  .بعض أك بكل يتقيد كال كعدمان 
 . كبعده الطعاـ قبل اليدين غسل الرابع:

 عليها يعوؿ كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوعة صحيحة سنة على أقف لم
(: ُِْ/ ّ) لشرعية اآلداب في كما البيهقي قاؿ الطعاـ، قبل اليدين غسل في

 الطعاـ قبل اليدين غسل في يثبت كلم حسنه، الطعاـ بعد اليدين غسل في الحديث
 تضر التي كنحوه األكساخ من بها يعلق قد ما إلزالة ذلك ييستحب كلكن. ىػ. ا حديث
 كقيد مالك اإلماـ كفصَّل. كاستحباب كراىة ركايتاف، ذلك في أحمد كلئلماـ بالبدف،
كقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع  القذر، بوجود الطعاـ قبل الغسل

 قبل يديو يغسل أف يسن: أم «طعاـ قبل يديو غسل كيسن»: قولو (:ّٖٔ/ُِ)
 مطلقا، الطعاـ قبل يديو يغسل أف السنة من ىل فيها، مختلف المسألة كىذه الطعاـ،

 حاجة؟ ىناؾ كاف إذا أك
 قد تكوف أف الحاجة كمن يديك، فاغسل حاجة ىناؾ كاف فإذا التفصيل، الظاىر
 كريهة، برائحة فأحسست عليك، الناس سبلـ كثر أك يدؾ، بو تتلوث شيئا لمست

 ا.ىػ حاجة فبل كإال يديك، تغسل أف األفضل فهنا
 غسلهما استحباب إلى يذىب أنو على يدؿ( ُِِ/ ّ) آدابو في مفلح ابن كصنيع

 .العالمين رب هلل كالحمد سعة األمر كفي. العلم أىل من جماعة كعليو الطعاـ، قبل
 أبو ركاه ما: فمنها صحيحة، آثاران  ذلك في ركيت فقد الطعاـ، بعد اليدين غسل كأما

 يده كفي ناـ من: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أنو عنو اهلل رضي ىريرة
 أف) عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن ،ُ(نفسو إال يلومن فبل شئه  فأصابو يغسلو كلم غىمىره 

 .ُ(كصلى يديو كغسل فمضمض شاةً  كتف أكل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
                                                           

 ماجو كابن ،(ِّٖٓ رقم ،ّٔٔ/ ّ) داكد كأبو ،(َِّٔ) كالدارمي ،(ٕٗٓٓ رقم ،ِّٔ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 رقم ،َِّ/ ْ) الكبرل فى كالنسائى ،(َُِِ) المفرد األدب في كالبخارم ،(ِّٕٗ رقم ،َُٔٗ/ ِ)

 الجعديات في البغوم القاسم كأبو ،(ِٖٕٖ) السنة شرح في كالبغوم ،(ُّٕ/ ْ) كالحاكم ،(َٓٗٔ
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 مضمض ثم كلحمان  خبزان  أكل) عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف أف عثماف بن أباف كعن
 .ِ(يتوضأ كلم صلى ثم كجهو بهما كمسح يديو كغسل

 كفي. جينبان  كاف لمن الطعاـ قبل الشرعي الوضوء العلم أىل بعض استحب(: فائدة)
 صلى اهلل رسوؿ كاف: )عنها اهلل رضي عائشة فعن الحديث، أما ،كأثر حديث ذلك

 كعند ،ّ(للصبلة كضوءه توضأ يناـ أك يأكل أف فأراد جنبان  كاف إذا كسلم عليو اهلل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: )قالت الشرعي، الوضوء مجرد على زائدان  معننى أحمد
 يشرب أك يأكل أف أراد فإذا للصبلة كضوءه توضأ جنب كىو يناـ أف أراد إذا كسلم
 إذا كاف عمر ابن أف: )نافع فعن االثر كأما ،ْ(شاء إف يشرب أك يأكل ثم كفيو غسل

 طعم ثم برأسو كمسح المرفقين إلى كيديو كجهو غسل جنبه  كىو يطعم أك يناـ أف أراد

                                                                                                                                                  

 الحاكم، كصححو البغوم، كحسنو الترمذم حسنو كالحديث( ُّّْٖ رقم ،ِٕٔ/ ٕ) كالبيهقى ،(ِٖٕٔ)
 في مفلح ابن كقاؿ ،(ُُٕ/ ّ) الترغيب في المنذرم كحسنو ،(ّْٓ/ ٕ) المحلى في حـز ابن بو كاحتج
 كصححو ،(ِٔ/ ٔ) الفيض في كما صحيح سنده: الحافظ كقاؿ جيد، إسناده(: ِّٖ/ ّ) الشرعية اآلداب
 كحسنو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ داكد، أبي صحيح في األلباني العبلمة

 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(َُّٖ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي
 .اللحم ريح من كالزىومة الدسم: كالغمر. صحيح إسناده(: ُٔ/ ُّ)

 كابن ،(ُٕٕ) الشمائل في كالترمذم ،(ُُِْ) كالطيالسي ،(الرسالة - َِ - ُٗ/ ُٓ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ُُُٓ) حباف كابن ،(ٕٔ/ ُ) كالطحاكم ،(ِْ) خزيمة كابن ،(كشف - ِٕٗ) كالبزار ،(ّْٗ) ماجو

 العبلمة كصححو ثقات، رجالو(: ُٕ/ ُ) الزجاجة مصباح في البوصيرم عنو قاؿ كالحديث( ُٔٓ/ ُ) كالبيهقي
 ،(ُُِٕ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كحسنو ماجة، ابن صحيح في األلباني

 .مسلم شرط على صحيح إسناده(: َِ/ ُٓ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ

 .صحيح كإسناده( ُٓ رقم ،ِٔ/ ُ) الموطأ في مالك أخرجو ِ

 .لو كاللفظ( َّٓ) مسلم ،(ِٖٔ) البخارم أخرجو ّ

(: ُِْ/ ُْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ كغيره،( ََِ ،َُِ ،ّٔ/ ٔ) أحمد أخرجو ْ
 اإلسناد رجاؿ كباقي ،(ِِْٕٖ) الركاية في متابع - ضعيفا كاف كإف - األخضر أبي بن صالح صحيح، حديث
 .ثقة كىو ،"التعجيل" رجاؿ فمن - أحمد اإلماـ شيخ - نافع بن سكن غير الشيخين، رجاؿ ثقات
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 كلم (:ُِْ/ ّ) الشرعية اآلداب في كما تيمية ابن الدين تقي الشيخ قاؿ. ُ(ناـ أك
 اىػ جينبان، الرجل كاف إذا إال لئلكل الوضوء استحب أحدان  نعلم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: )عائشة بحديث األلباني، المحدث العبلمة استدؿ(: تنبيو)
 على( يديو غسل يأكل أف أراد كإذا توضأ، جنبه  كىو يناـ أف أراد إذا كسلم عليو

 الصحيحة في كما الحديث لهذا اإلطبلؽ على الطعاـ قبل اليدين غسل مشركعية
 صلى النبي فعل لبياف كاف الحديث أف: أكلها: ألمور نظر إطبلقو في كلكن(. َّٗ)

 جاءت الركايات بعض أف: كثانيها. كشرب كأكل نـو من الجنابة حاؿ كسلم عليو اهلل
 في السندم قاؿ. الفعلين جواز لبياف اليدين غسل بلفظ جاءت كبعضها الوضوء بلفظ

 يتوضأ كأحيانان  الجواز، لبياف ذلك على يقتصر أحيانان  أم( يديو غسل: )قولو: حاشيتو
 كالنسائي تيمية كابن كأحمد كمالك كالمحدثين األئمة أف: كثالثها. اىػ. الحاؿ لتكميل
 أطلقو كما الحديث إطبلؽ إلى يذىبوا لم - كبلمهم نقلنا كقد- كغيرىم اهلل رحمهم
 األمر ىذا أف على يدؿ مما. الحديث لهذا ركايتهم مع -اهلل حفظو-األلباني العبلمة
 الحديث ىذا في األكل قبل اليدين كغسل الوضوء فيبقى الجنابة، حاؿ يحمل عندىم
 .أعلم كاهلل. الجنابة حاؿ في مقيدان 

 .األكل في الشركع اليد بعد غسلها قبل تجفيف(: حكم فرع)
 بعد الماء مسح أك التجفيف عدـ بأف يقاؿ(: ِّٗ/ٓسئل علماء اللجنة الدائمة )

 في الشركع قبل كأيضا سنة يعتبر نحوىما أك منديل أك بخرقة الوضوء من الفراغ
  اليدين؟ غسل بعد باليد األكل

 األكل قبل أك الوضوء بعد عنهما الماء مسح أك اليدين تجفيف عدـ ليس فأجابت:
 .ترؾ شاء كإف مسحهما شاء إف كاسع ذلك كل في األمر بل. سنة بعده أك
 غسل جواز عن (:َُِ/َُ(: سئل الشيخ محمد بن إبراىيم كما في فتاكاه )فرع)

 . كالبيارات الحمامات في تصب التي التغسيل أحواض في األكل بعد اليدين

                                                           

 .صحيح كإسناده( َٔٔ رقم ،َٔ/ ُ) شيبة أبي كابن ،(ٖٔ/ ُ) الموطأ في مالك أخرجو ُ
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 نعمة كمنها ، بشكرىا كأمرىم ، النعم بأنواع عباده على تعالى اهلل أنعم لقد فأجاب:
 ،ُٓ آية - سبأ{  لو كاشكركا ربكم رزؽ من كلوا}  تعالى قاؿ ، كاألشربة األطعمة
 أك يمتهنها كال بها يستخف ال أف شكرىا كمن النعم، ىذه شكر العبد على فيجب
 المذكورة األحواض ىذه في الطعاـ بعد األيدم تغسيل كأما القذرة المواضع في يلقيها

 ال فهذا المواضع تلك في إلقاءه كتعمد الطعاـ من شيء معها كاف فإف تفصيل، ففيو
 األشياء تلك إال يكن لم كإف.  توقيرىا كعدـ النعم امتهاف من ألنو يجوز، كال يحل
 الخبز كفتات الطعاـ أجزاء من شيء يتبعها أف بدكف باإلناء أك باليد علقت التي

 قيمة ال كسخ شيء منها يجتمع ما ألف ، شاء موضع أم في بغسلها بأس فبل كنحوه
 إناء في جمعت لو التي اللزجة اليدين أكساخ من ىو بل ، تناكلو يرغب أحد كال ، لو
 يشق يسير شيء تبعها إف ككذلك ، كالعطش الجوع بو بلغ مهما راغب لها يكن لم

 . كنحوىا أرز كحبات عنو التحرز
 يستحب أنو: األدب أىل بعض ذكر(: َُٕ( سئل النوكم كما في فتاكاه )صلطيفة)

 ثم كالصبياف، الشباب أيدم بغسل ييبدأ أف الطعاـ أكل ًإرادة عند األيدم غسل في
 اليد مسح كيستحب: قاؿ. الشيوخ أيدم بغسل ييبدأ األكل من فرغوا فإذا الشيوخ،
 تقدير على ذلك في الحكمة فما قبلو، ذلك يستحب كال الطعاـ، فراغ بعد بالمنديل
 .صحتو؟

 الوسخ ًإلى أقربي  أيديهم أف فسببو: الطعاـ قبل كالصبياف الشباب تقديم أمافأجاب: 
 الشيوخً  أيدم فبقاء الماء، قلَّ  كربما. كآكد أىمَّ  تقديمهم فكاف لتساىلهم، كالنجاسة

 .مىٍفسدةن  أقل
 .أكالن  المذكورة الحاجة عدـ مع كحرمتهم فلكرامتهم: الفراغ بعد الشيوخ تقديم كأما
 كنحويه كسخ المناديل بعض في كاف ربما أنو فسببو: أكالن  بالمنديل المسح ترؾ كأما
ه يغمس من يتقذره مما  .أعلم كاهلل الطعاـ، بعد ما بخبلؼ معو، يدى

 . بعدىما تعالى اهلل كحمد كالشرب، األكل ابتداء في التسمية الخامس:
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 ابن قاؿ. منو الفراغ بعد تعالى اهلل كيحمد طعامو، أكل قبل اآلكل يسم أف السنة من
 في اهلل كحمد كالشراب، الطعاـ أكؿ في كللتسمية(: ِِّ/ ْ) المعاد زاد في القيم
 جمع إذا: أحمد اإلماـ قاؿ. مضرتو كدفع كاستمرائو، نفعو في عجيب تأثيره  آخره

 عليو ككثرت آخره، في اهلل كحيمد أكلو، في اهلل اسم ذيكر إذا: كمل فقد أربعان  الطعاـ
 .ىػ.ا ًحل من ككاف األيدم،

. منو كاإلصابة األكل في المشاركة من الشيطاف يحـر أنو الطعاـ قبل التسمية كفائدة
 لم كسلم عليو اهلل صلى النبي مع حضرنا إذا كنا: )قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة فعن

 مرة معو حضرنا كإنا يده فيضع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يبدأ حتى أيدينا نضع
 صلى اهلل رسوؿ فأخذ الطعاـ في يدىا لتضع فذىبت تيدفع كأنها جارية فجاءت طعامان 

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. بيده فأخذ ييدفع كأنما أعرابي جاء ثم بيدىا كسلم عليو اهلل
 بهذه جاء كإنو عليو اهلل اسم ييذكر ال أف الطعاـ يستحلُّ  الشيطاف إف: كسلم عليو

. بيده فأخذت بو، ليستحل األعرابي بهذا فجاء. بيدىا فأخذت بها، ليستحل الجارية
 .ُ(يدىا مع يدم في يده إف بيده نفسي كالذم
 عنهما اهلل رضي سلمة أبي بن عمر عن(. اهلل بسم: )اآلكل يقوؿ أف التسمية كلفظ

 في تطيش يدم ككانت كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حجر في غبلمان  كنتي : )قاؿ
 ككل بيمينك، ككل اهلل، سم غبلـ يا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي فقاؿ الصحفة

 (:ٕٔ/ِٔقاؿ ابن الملقن في التوضيح ) ،ِ(بعد ًطعمتي تلك زالت فما. يليك مما
 للتنبيو، بها الجهر كيستحب باإلجماع، االبتداء في مؤكدة سنة ..الطعاـ على التسمية

 أك جاىبل أك ناسيا أك عامدا التسمية ترؾ فإف ،...جهرا بالحمد ختمو كيستحب
 أكال اهلل باسم كليقل استحبابا، تدارؾ أكلو أثناء في تمكن ثم لعارض عاجزا أك مكرىا
 بالرحمن أتبعها فإف اهلل، بسم: بقولو التسمية كتحصل، الحديث في ركم كما كآخرا،

                                                           

 (.َُِٕ) مسلم أخرجو ُ

 (.َِِِ) كمسلم لو، كاللفظ( ّٕٔٓ) البخارم أخرجو ِ
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 حصلت منهم كاحد سمى فإف اآلكلين، من كاحد كل كيسمي حسنا، كاف الرحيم
 ا.ىػ ستعلمو كما فرض اآلكل على التسمية أف الظاىر أىل كعند، التسمية
 الرحيم، الرحمن اهلل بسم: يقوؿ أف األفضل أف(: ِّْ) أذكاره في النوكم كاختار

: بقولو( ُّْ/ ٗ) الفتح في الحافظ فتعقبو ،السنة كحصلت كفاه اهلل بسم: قاؿ فإف
 في النوكم قوؿ أما األكل، ابتداء في" اهلل بسم: "قوؿ الطعاـ على بالتسمية المراد" 

:  يقوؿ أف كاألفضل معرفتو، ينبغي ما أىم من التسمية صفة األذكار من األكل أدب
 لم أر فلم السنة، كحصلت كفاه" اهلل بسم" قاؿ فإف ،"الرحيم الرحمن اهلل بسم"

 أنو اإلحياء من األكل أدب في الغزالي ذكر ما كأما، خاصا دليبل األفضلية من ادعاه
 اهلل، بسم األكلى مع يقوؿ أف يستحب كأنو حسنا، كاف اهلل بسم لقمة كل في قاؿ لو

 الستحباب أر فلم ، الرحيم الرحمن اهلل بسم الثالثة كمع الرحمن، اهلل بسم الثانية كمع
 ا.ىػ " دليبل ذلك
 الرحمن) زيادة دكف ذلك، كنحو( اهلل سىمّْ ) بلفظ جاءت النصوص كغالب: قلت

( الرحيم الرحمن) زيادة دكف الطبراني عند التسمية بلفظ التصريح جاء بل ،(الرحيم
 غبلـ يا: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ سلمة أبي بن عمرك حديث من
 .ُ(يليك مما ككل بيمينك، ككل اهلل، بسم: فقل أكلت إذا

                                                           

 محمدا سألت(: ُِْ/ ِ) الكبير العلل في الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ِ/ِ/ ّ) الكبير في الطبراني أخرجو ُ
 عن مزينة، من رجل عن السعدم، كجزة أبي عن عركة، بن ىشاـ عن الحديث ىذا يركل: فقاؿ الحديث ىذا عن

 إسناد ىذا(: ّْْ) الصحيحة في فقاؿ األلباني العبلمة أما أصح، كجزة أبي حديث ككأف. سلمة أبي بن عمر
 طرقو ذكرت قد ك... ".  اهلل سم: " ... بلفظ بو كىب عن طرؽ من أخرجاه قد ك الشيخين، شرط على صحيح
 كتب في كجوده قلة ك لعزتو، اللفظ بهذا الطبراني طريق من ىنا خرجتو إنما ك ،(َِِٖ" ) اإلركاء"  في مخرجة
 كما ألحد يعزكه أف دكف اللفظ بهذا"  المعاد زاد"  في القيم ابن العبلمة اللفظ بهذا ذكره قد ك المتداكلة، السنة

 ك فقط"  اهلل بسم"  ىي إنما الطعاـ على التسمية في السنة أف على دليل الحديث كفي. الغالب على عادتو ىي
 أكلو في اهلل بسم: فليقل أكلو، في نسي فإف اهلل، بسم: فليقل طعاما أحدكم أكل إذا: " مرفوعا عائشة حديث مثلو

 برقم مخرجا ذكره تقدـ مسعود ابن حديث من شاىد لو ك صححو، ك الترمذم أخرجو" ..  آخره ك
"  التسمية صفة في كرد ما أصرح ىو: " قاؿ ك( ْٓٓ/ ٗ" ) الفتح"  في الحافظ قواه عائشة كحديث(.ُٔٗ)

 األفضل ك معرفتو، ينبغي ما أىم من التسمية صفة": "  األذكار"  من األكل آداب في النوكم قوؿ أما ك: " قاؿ
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 األفضلية من ادعاه لما أر فلم".  السنة حصلت ك كفاه اهلل بسم: قاؿ فإف الرحيم، الرحمن اهلل بسم: يقوؿ أف
 كسلم عليو اهلل صلى محمد ىدم الهدم خير ك"  كسلم عليو اهلل صلى سنتو من أفضل ال: كأقوؿ".  خاصا دليبل

 أفضل الزيادة تكوف أف عن فضبل عليها الزيادة يجوز فبل ،" اهلل بسم"  إال الطعاـ على التسمية في يثبت لم فإذا" 
. ا"  كسلم عليو اهلل صلى محمد ىدم الهدم خير ك: " الحديث من إليو أشرنا ما خبلؼ بذلك القوؿ ألف! منها

  ىػ
 بسم: يقوؿ بأف ذلك على يزيد كىل .اهلل بسم: فيقوؿ(: ّٕٓ/ُِفقاؿ في الشرح الممتع ) العثيمين العبلمة أما
 قاؿ أيضا، فحسن الرحيم الرحمن: زاد كإف فحسن، اهلل بسم قوؿ على اقتصر إف: الجواب الرحيم؟ الرحمن اهلل

 القرآف ففي البسملة، تكملة ىذا ألف حسن؛ فهذا الرحيم الرحمن زاد إذا اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 ذكر فقد ػ الرحيم الرحمن: أم الذبح عند زيادتها كأما: ػ اهلل رحمو ػ قاؿ لكنو الرحيم، الرحمن اهلل بسم: الكريم
 الحيواف، ذبح كىو تفعلو، أف لك كاف ما لك أحلو اهلل أف لوال ما ستفعل ألنك مناسبة؛ غير أنها العلم أىل بعض

 .الذبح عند االسمين ىذين ذكر يناسب فبل
 بو لو ليس بما فيحكم يتجرأ كيف ىذا، من فعجب الرحيم، الرحمن: تقوؿ أف يكره إنو: اإلخواف بعض قالو ما كأما

 تنافي ال فهي األكل، ىذا لك يسر اهلل أف اهلل رحمة من ألف خيرا؛ إال زاد ما الرحيم، الرحمن: يقوؿ كالذم !علم؟
 الكراىة ألف بدليل؛ إال يكره إنو: شيء عن يقوؿ أف إلنساف يحل كال النهي، يرد فلم الشرع، تنافي كال الحاؿ،

 ا.ىػ النص لو يشهد صحيح تعليل إلى أك دليل، إلى تحتاج شرعي حكم
 ؟(اهلل باسم) أك( الرحيم الرحمن اهلل بسم: )ىي ىل األكل، في البسملة: المفتوح الباب فتاكل في كما سئلك 

 الرسوؿ ألف حرج؛ فبل( الرحيم الرحمن اهلل بسم: )قلتى  كإف كفى،( اهلل باسم: )قلتى  إذا! المستعاف اهلل: فأجاب
 كإف كفى،( اهلل باسم: )قلتى  فإف الرحيم، الرحمن: تقل ال: يقل كلم( اهلل سىمّْ ! غبلـ يا: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 ذبح أردتى  إذا( الرحيم الرحمن: )تقل ال: قاؿ العلماء بعض لكن. حرج فبل معها( الرحيم الرحمن: )قلتى 

 لكن غدان؛ أك اليـو ستموت كىي لها، بالنسبة الرحمة ينافي ذبحيها نػىعىم: فنقوؿ. الرحمة ينافي ذبحها ألف الذبيحة؛
 باسم: )قلتى  إف المهم(. الرحيم الرحمن اهلل بسم: )الذبح عند ييقاؿ أف ييكرىه أنو نرل ال كلهذا رحمة، لنا بالنسبة

 ذلك؛ عن تػينػٍهىى فبل( الرحيم الرحمن) زدتى  كإف بها، يىٍصديؽ( اهلل سىمّْ : )كسلم عليو اهلل صلى قولو ألف كفى؛( اهلل
 الناس كاف فقد األمر، ىذا في السعة من نوع فيها الشريعة أف كتعلموف. يػىٍنوى  لم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف
 كال تكبر، ال: للمكبر يقل كلم يكبر، كبعضهم يلبي بعضيهم الوداع حجة في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع

 -السنة اتباع على حرصان  الناس أشد من كىو- عنهما اهلل رضي عمر كابن. كاسع ىذا في فاألمر. تػيلىبّْ  ال: للملبي
 ال كالملك، لك كالنعمة الحمد إف لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك: )كيقوؿ التلبية؟ في يزيد كاف

. نعلم فيما الصحابة من أحد ينهو كلم( كالعمل إليك كالرغباء يديك، في كالخير كسعديك، لبيك لك، شريك
 .حينئذ فيػينػٍهىى محرمان  شيئان  ذىكىرى  أك يناسب ال ًذٍكران  ذىكىرى  مىن إال كاسع ىذا في فاألمر
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 اإلنساف كاف إذا (:ّٗٓ/ُِالعبلمة العثيمين فقاؿ في الشرح الممتع )(: قاؿ فرع)
 كاف كإذا بلسانو، يسمي فإنو بلسانو كيحسنها العربية، باللغة البسملة يحسن ال

 .فباإلشارة أبدا ينطق ال أخرس
 (: حكم التسمية. فرع)

 استحباب على العلماء أجمع: النوكم قاؿ (:ِِٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 أريد إف إال نظر، االستحباب على اإلجماع نقل كفي أكلو، في الطعاـ على التسمية

 ا.ىػ ذلك كجوب إلى جماعة ذىب فقد كإال الفعل، راجح أنو باالستحباب
 عند التسمية كجوب:  كالصحيح(: "ِّٔ/ ِ) المعاد زاد في القيم ابناإلماـ  قاؿك 

 كال صريحة صحيحة بها األمر كأحاديث أحمد، ألصحاب الوجهين أحد كىو األكل،
 الشيطاف شريكو كتاركها ظاىرىا، عن كيخرجها مخالفتها يسوغ إجماع كال لها، معارض

 . انتهى" كشرابو طعامو في
 ، كاجبة األكل على كالتسمية"  (:ُٔٗ/ٕكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )

 يشاركو أف يرضى أحد كال ، أكلو في الشيطاف كيشاركو ، يأثم فإنو اإلنساف تركها إذا
 البازية الدرر في باز ابن عبلمةال رجحو الذم ذا القوؿ ىوكىا.ىػ  " أكلو في عدكه
 .(ِٖ/  ُ) المعاد زاد على

 يأكل؟ عندما بالتسمية الفرد يقـو مرة كم (:فرع)
 فليذكر أحدكم أكل إذا: ) السابق الحديث في كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ قوؿ أف

 على كضعت فلو األكل، عند كاحدة مرة تكوف التسمية أف على يدؿ( تعالى اهلل اسم
 بالمرة يحصل المطلوب ألف تكفي؛ الواحدة التسمية فإف الطعاـ، من أصناؼ المائدة
 . الواحدة

 بعد بالشام جيء لو كىكذا التسمية، إعادة فعليك أخرل بأنواع كأتي رفعت، إذا أما
 . منو كالتناكؿ الشرب تريد ألنك كذلك؛ اهلل تسمي أف فعليك األكل
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 أخرل مرة الطعاـ إلى العودة لك بدا ثم المائدة، عن كقمت انصرفت إذا ككذلك
 .المرة ىذه في جديدا آكبل تعتبر ألنك التسمية؛ فعليك
 إلى التسمية تعود كإنما التسمية، إلعادة مؤقت زمني فاصل ىناؾ فليس ىذا؛ كعلى
 . سابقا المائدة على الموضوع غير آخر طعاـ أكل إرادة
 أكلو اهلل بسم: )يقوؿ فإنو أثنائو في ذكر ثم الطعاـ قبل اهلل يسمّْ  أف اآلكل نسي كإذا

 أف: عنها اهلل رضي المؤمنين أـ عائشة عن(. كآخره أكلو في اهلل بسم) أك( كآخره
 فإف تعالى، اهلل اسم فليذكر أحدكم أكل إذا: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .ُ(كآخره أكلو اهلل بسم فليقل أكلو في تعالى اهلل اسم يذكر أف نسى
 على اهلل بو تفضل عظيم فضل ففيو شرابو أك طعامو من الفراغ بعد تعالى اهلل حمد كأما

 اهلل إف: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف مالك بن أنس ركل فقد عباده،
 ِ(عليها فيحمده الشربة يشرب أك عليها فيحمده األكلة يأكل أف العبد عن ليرضى

 كشرابو طعامو من الفراغ بعد كسلم كآلو عليو اهلل صلى عنو الحمد الفاظ تعددت كقد
 :كمنها

 (ربنا عنو مستغننى كال مودَّعو  كال مكفي   غير فيو مباركان  طيبان  كثيران  هلل الحمد) -أ
 (.مكفور كال مكفي   غير كأركانا كفانا الذم هلل الحمد) -ب

 طعامو، من فرغ إذا كاف: )كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي أمامة أبو ركل
. مكفورو  كال مكفي   غير كأركانا كفانا الذم هلل الحمد: قاؿ مائدتو رفع إذا: مرة كقاؿ

                                                           

 كالدارمى ،(ُٖٖٓ) كالترمذم ،(ّٕٕٔ) داكد كأبو ،(ُٔٔٓ) كالطيالسي ،(ِْٔ ،َِٕ/ ٔ) أحمد أخرجو ُ
/ ٕ) كالبيهقي ،(َُٖ/ ْ) كالحاكم ،(ُِ/ ِ) المشكل في كالطحاكم ،(ِّْٔ) ماجو كابن ،(ْ ٗ/ ِ)

 في األلباني العبلمة فتعقبو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿصححو ابن حباف، ك  كالحديث كغيرىم،( ِٕٔ
 معو كمن األرنؤكط كقاؿ واىده،شب كصححو الشواىد بعض لو ذكر ثم الحديث إسناد كضعف( ُٓٔٗ) اإلركاء

، كقاؿ العبلمة الوادعي في النقطاعو ضعيف إسناد كىذا بشواىده، حسن حديث(: ّْ/ ِْ) المسند تحقيق في
 .  سنده رجاؿ الصحيح ، كلكنو منقطع في موضعين (:ْٕٓأحاديث معلة ظاىرىا الصحة )

 (.ِّْٕ) مسلم أخرجو ِ



 - 60 - 

 عنو مستغنى كال مودع كال مكفي غير فيو مباركان  طيبان  كثيران  هلل الحمد: مرة كقاؿ
 .ُ(ربنا
 (.قوة كال مني حوؿو  غير من كرزقنيو ىذا أطعمني الذم هلل الحمد) -ت
 طعامان  أكل من: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أبيو عن أنس بن معاذ عن

 تقدـ ما لو غيفر قوة كال مني حوؿو  غير من كرزقنيو ىذا أطعمني الذم هلل الحمد: فقاؿ
 .ِ(ذنبو من
 (.مخرجان  لو كجعل كسوغو كسقى أطعم الذم هلل الحمد) -ث

 أك أكل إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: )قاؿ األنصارم أيوب أبو ركل
 .ّ(مخرجان  لو كجعل كسوغو كسقى أطعم الذم هلل الحمد: قاؿ شرب

 ما على الحمد فللو كأحييت، كىديت، كأقنيت، كأسقيت، أطعمت اللهم) -ج
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خدـ رجل حدثو أنو جبير بن الرحمن عبد عن(. أعطيت

                                                           

 قولو كمنو عنده، فيما كالرغبة إليو، الطلب متركؾ غير: أم( مودَّعو  غير: )كقولو( ْٗٓٓ) البخارم أخرجو ُ
 غير: أم( موّْعو  غير) بعضهم كقرأ عنو، المستغنى: المتركؾ كمعنى. تركك: أم{ ربك كدعك ما: }كتعالى سبحانو

 (.ِٖٕ - ِٕٕ/ ُُ) السنة شرح في البغوم قالو ربي، طاعة تارؾ

 ماجو كابن ،(ّْٖٓ) كالترمذم ،(ُّٔ/ ٕ) الكبير تاريخو في كالبخارم ،(ّْٗ/ ّ) أحمد أخرجو ِ
 كالليلة اليـو عمل في السني كابن ،(ََٗ) الدعاء في كالطبراني ،(ُْٖٗ ،ُْٖٖ) يعلى كأبو ،(ِّٖٓ)
 ،(ِٖٓٔ) الشعب في كالبيهقي ،(َٕٓ/ ُ) كالحاكم ،(ِٕٗص) مصر فتوح في الحكم عبد كابن ،(ْٖٔ)

: بقولو الذىبي فتعقبو الحاكم، كصححو غريب، حسن حديث: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ّٗٔ) اآلداب كفي
 في مفلح كابن ،(ُّّ/ ّ) الترغيب في المنذرم مرحـو أبي بسبب أيضا ضعفو إلى كأشار ضعيف، مرحـو أبو

 العبلمة كحسنو حسن، إسناده(: ْٕ/ ُ) المكفرة الخصاؿ في الحافظ كقاؿ ،(َِٔ/ ّ) الشرعية اآلداب
 .حسن إسناده(: ّٓٗ/ ِْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُٖٗٗ) اإلركاء في األلباني

 كالطبراني ،(َِِٓ) حباف كابن ،(َُُُٕك ْٖٗٔ) الكبرل في كالنسائي ،(ُّٖٓ) في داكد أبو أخرجو ّ
 ،(َْٕ) كالليلة اليـو عمل في السني كابن ،(ّْٖٓ) األكسط في ،(َِْٖ رقم ُِٖ/ ْ) الكبير في

 كصححو صحيح، إسناده(: ِٗٗ) األذكار في النوكم عنو قاؿ كالحديث( ِٔ/ َُ) بغداد تاريخ في كالخطيب
 كقاؿ ،(َُِٔ ،َٕٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ،(ِِٗ/ ٓ) الربانية الفتوحات في كما الحافظ
 كقاؿ البخارم، شرط على صحيح(: ُّّ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة

 .الصحيح شرط على صحيح إسناده: حباف ابن صحيح تحقيق في األرنؤكط
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 الطعاـ إليو قرب إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يسمع كاف أنو سنين ثماف كسلم
 كأحييت، كىديت، كأقنيت، كأسقيت، أطعمت اللهم: قاؿ فرغ فإذا اهلل، بسم: )يقوؿ
 .ُ(أعطيت ما على الحمد فللو

 أبي عن حسن بسند األكسط في الطبراني أخرج(: ُُِ/ُٔقاؿ الحافظ في الفتح )
 اإلناء أدنى إذا أنفاس، ثبلثة في يشرب كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف"  ىريرة

 كلو ماجو، ابن في كأصلو"  ثبلثا ذلك يفعل اهلل، حمد أخره فإذا اهلل، يسمي فيو إلى
 ابن حديث من الترمذم كأخرج كالطبراني، البزار عند مسعود ابن حديث من شاىد
 كىذا"  رفعتم أنتم إذا كاحمدكا شربتم، أنتم إذا كسموا"  قبل إليو المشار عباس

 في بو المراد يكوف أف كيحتمل المذكور، ىريرة أبي لحديث شاىدا يكوف أف يحتمل
 ا.ىػ أعلم كاهلل ، فقط كاالنتهاء االبتداء

 «فرغ إذا كالحمد»: قولو (:َّٔ/ُِفي الشرح الممتع )كقاؿ العبلمة العثيمين 
: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف هلل؛ الحمد: فيقوؿ فرغ إذا الحمد يسن: أم
 فيحمده الشربة كيشرب عليها، فيحمده األكلة يأكل العبد عن ليرضى اهلل إف»

 ىذا لك يسر أف نعمو، على كجل عز هلل الشكر باب من ىذا أف شك كال ،«عليها
 .ذلك على اهلل فاحمد الطعاـ،

 شربة؟ كل كمن أكلة، كل من أك األكل، جميع من فرغ إذا: نقوؿ ىل كلكن
 أكلو من فرغ فإذا كاحدة، أكلة فهي تتابعت كإف األكبلت، ألف األكؿ؛: الظاىر

 .اهلل فليحمد
 أك اهلل، الحمد: قل لقمة أكلت كلما: نقوؿ فهل يأكلو، رز أمامو رجل: ذلك مثاؿ

 نهائيا؟ فرغت إذا اهلل تحمد أف السنة
 .الثاني: الجواب

                                                           

 كالليلة اليـو عمل في السني كابن ،(ٖٖٗٔ) الكبرل في كالنسائي ،(ّٕٓ/ ٓ،ِٔ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 في األلباني العبلمة صححو كالحديث( َِِص) كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبلؽ في الشيخ كأبو ،(ْٓٔ)
 .صحيح إسناده(: َُْ/ ِٕ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُٕ) صحيحةال
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 دامت فما تمرة، أكلت كلما اهلل احمد لو تقوؿ فبل تمرا، يأكل رجل أيضا كذلك
 .آخرىا عند كاحمد أكلها، عند سم كاحدة، أكلة

 فيقوؿ جميعها، الطعاـ من الفراغ بعد الواردة الحمد بإلفاظ االتياف يستحب(: فائدة)
 ىذا بركة كتنالو كجوىها، جميع من السنة حفظ لو يحصل حتى مرة كىذا مرة، ىذا

 يقوؿ عندما المعاني ىذه استحضار من نفسو قرارة في المرء بو يشعر ما مع األدعية،
 معين أمرو  على اعتادت إذا النفس ألف أخرل، تارة اللفظ كىذا تارة، اللفظ ىذا

 .الترداد لكثرة المعاني استحضار معها يقل التكرار كثرة مع فإنو معين ذكر كترديد
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عباس ابن ركل(: ثانية فائدة)

 اهلل سقاه كمن. منو خيران  كارزقنا فيو لنا بارؾ اللهم: فليقل طعامان  اهلل أطعمو من: )قاؿ
 كالشراب الطعاـ من ييجزئ ما أعلم ال فإني منو، كزدنا فيو لنا بارؾ اللهم: فليقل لبنان 
 .ُ(اللبن إال
 سرا؟ يقولها أككالحمد بعده  األكل قبل بالتسمية يجهر ىل(: فرع)
 اهلل صلى النبي أمر امتثل فقد سرا، قالها فلو األكل، قبل بالتسمية الجهر يلـز ال

 يجهر لم كإف لسانو، بها يحرؾ أف ذلك أقل كلكن األكل، قبل بالتسمية كسلم، عليو
 . بالصوت

 .فحسن الجاىل كيعلم الناس، يذكر حتى بها جهركإف 

                                                           

 ،ِِٓ/ ُ) كأحمد ،(ِٗ رقم ،ِِٔ/ ُ) راىويو بن كإسحاؽ ،(َّّٕ رقم ،ّّٗ/ ّ) داكد أبو أخرجو ُ
 رقم ،َُُّ/ ِ) ماجو كابن ،(ّْٓٓ رقم ،َٔٓ/ ٓ) كالترمذل ،(ّٕٗ/ ُ) سعد كابن ،(ُٖٕٗ رقم

 حاتم أبي عليو تكلم كالحديث( َُْٔ رقم ،ُِّ/ ٓ) الشعب فى كالبيهقى ،(َّٓٓ) كالبغوم ،(ِِّّ
 أمالي في الحافظ كقاؿ حسن،(: ّٔٔ/ ِ) الزاد في القيم ابن كقاؿ ،(ُُٕٓ) ،(ُِْٖ) البنو العلل في كما

 الصحيحة في األلباني كقاؿ حسن، حديث ىذا(: ِّٖ/ ٓ) عبلف ابن عنو نقلو فيما تخريجو بعد األذكار
 فابن إال ك الطريقين، بمجموع قاؿ كما كىو(: لؤللباني كالكبلـ) قلت حسن، حديث: " الترمذم قاؿ(: َِِّ)

 في معو كمن األرنؤكط كقاؿ المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كصححو أعلم، اهلل ك. الحفظ سيء جدعاف
 .ضعيف إسناد كىذا حسن حديث: المسند تحقيق



 - 63 - 

 بعض قوؿ سبب عن (ُُْ/ْ) الكبرل الفتاكلكما في  الهيتمي حجر ابن سئل فقد
 إنما: "فقاؿ انتهى، إذا بالتحميد كاإلسرار لآلكل، بالتسمية الجهر باستحباب العلماء

 كاف إذا يعني] األكل في األخذ كعلى عليها، اآلكلين لينبو بالتسمية الجهر لو سن
 لم من فيهم يكوف قد فإنو الحمد، بخبلؼ ،[ىو يبدأ حتى يأكلوف فبل القـو كبير ىو

 عليو، لينبههم الجهر لو يسن أف ينبغي ككفايتهم فراغهم علم لو ثم كمن بعد، يكتف
 أحد ىناؾ فليس ، بمفرده سيشرب أنو أم- الشرب في المعنى ذلك يوجد لم كلما
 بو، يقتدل عالما يكن لم ما كاإلسرار، الجهر بين مخيرا كاف ،-التسمية على ينبهو

 .انتهى" السنة عنده من ليعلم ظاىر، ىو كما الجهر، لو فيسن
 أجل من كىذا «جهرا»: قولو (:ّٖٓ/ُِكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 لم إذا الشيطاف بو يطرد الذم الذكر ىذا إعبلف أجل كمن أحد، معو كاف إذا التعليم
 .اهلل بسم: فيقوؿ أحد، معو يكن

 ؟الجميع عن يأكلوف ممن كاحد تسمية تكفي (: ىلفرع)
 يأكلوف ممن كاحد تسمية تكفي فبل آكل تشرع لكل الطعاـ على التسمية أفالراجح 

 لكل ينبغي بل أحدىم، تسمية تكفي فبل أحد، كل تخص سنة ىذه ألف الجميع، عن
 . نفسو عن يسمي أف كاحد
 فلو اآلكلين، من كاحد كل يسمي أف كينبغي: " (ّّْ)ص األذكارفي  النوكم قاؿ

 برد شبيو كىو اهلل، رحمو الشافعي عليو نص الباقين، عن أجزأ منهم كاحد سمى
 ا.ىػ"  الجماعة أحد قوؿ فيو يجزئ فإنو العاطس، كتشميت السبلـ
 الجمهور عليو ما خبلؼ كىو:  فقاؿ (ّٖ/ٖ) مرقاةفي ال القارم علي المبل فتعقبو

 ا.ىػ كاحد كل حق في سنة أنو من
 كأنو الواحد رد جواز في كاضحة السبلـ رد في األدلة ألف قوؿ الجمهور كالراجح ىو

 عن تجزئ الواحد تسمية كأف الطعاـ على التسمية ذكر أما، الجماعة عن يجزئ
 النص، مقابلة في قياس ألنو صحيح، غير ىنا كالقياس دليل، إلى فتحتاج الجماعة
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رضي  حذيفةقوؿ الجمهور، منها حديث  صحة على يدؿ ما األحاديث في جاء فقد
 أيدينا نضع لم طعاما كسلم عليو اهلل صلى النبي مع حضرنا إذا كنا ) قاؿ اهلل عنو

 طعاما مرة معو حضرنا كإنا يده، فيضع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يبدأ حتى
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فأخذ الطعاـ، في يدىا لتضع فذىبت تدفع كأنها جارية فجاءت

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بيده فأخذ ، يدفع كأنما أعرابي جاء ثم ، بيدىا كسلم عليو
 بهذه جاء كإنو ، عليو اهلل اسم يذكر ال أف الطعاـ يستحل الشيطاف إف كسلم عليو

 بيده، فأخذت بو ليستحل األعرابي بهذا فجاء بيدىا، فأخذت بها ليستحل الجارية
)  عنها اهلل رضي عائشة حديث منها(، ك  يدىا مع يدم في يده إف بيده نفسي كالذم

 رسوؿ كاف فقالت أصحابو، مع فعبل يأكل كاف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف
 فأكلو ، أعرابي فجاء ، أصحابو من نفر ستة في الطعاـ يأكل كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 أحدكم أكل فإذا، لكفاكم سمى لو: "  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بلقمتين،
 أكلو في اهلل بسم فليقل أكلو في اهلل بسم يقوؿ أف نسي فإف اهلل بسم فليقل طعاما
)  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ عندما سلمة أبي بن عمرك كحديث ،( كآخره

 كاضح دليل (، ففي ىذه األحاديث كغيرىايلي مما ككل بيمينك، ككل اهلل سم غبلـ يا
 ما كىذا، تعالى اهلل عند كالعلم اآلكلين، من كاحد كل من مطلوبة التسمية أف على

 .(ِّٔ/ِ) زادال في تعالى اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ رجحو
 أك فرد لكل أمر ىو ىل( اهلل اسم كاذكركا) قولو(: ُّٔ/ُقاؿ الصنعاني في التنوير )

 تدعو مسألة كىاىنا: القيم ابن قاؿ الجميع عن أجزأ البعض سمَّى إذا كأنَّو للجماعة
 مشاركة تزكؿ ىل أحدىم فسمَّى جماعة كانوا إذا اآلكلين أف كىي إليها الحاجة

 فنصَّ  الجميع؟ بتسمية إال تزكؿ ال أك كحده؟ بتسميتو الطعاـ في لهم الشيطاف
 كرد العاطس كتشميت أصحابو كجعلو الواحد تسمية إجزاء على اهلل رحمو الشَّافعيُّ 
 يكفيو كال نفسو اآلكل بتسمية إال لآلكل الشيطاف مشاركة ترتفع ال: يقاؿ كقد السَّبلـ
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مع حضرنا إنا: حذيفة حديث في جاء كلهذا غيره تسمية
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 - اهلل رسوؿ فأخذ الطعاـ في يدىا لتضع فذىبت تدفع كأنها جارية فجاءت - كسلم
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ يده، فأخذ أعرابيّّ  جاء ثمَّ  يدىا، - كسلم عليو اهلل صلى
 بهذه جاء كأنو عليو اهلل اسم يذكر ال أف الطعاـ يستحل الشيطاف إف: "- كسلم عليو

 بيده فأخذتي  بو ليستحلَّ  األعرابي بهذا فجاء بيدىا فأخذتي  بها ليستحلَّ  الجارية
 كانت فلو فأكل، اهلل اسم ذكر ثمَّ  ،" يديهما مع يدم لفي يده إف بيده نفسي فوالذم
 ىذا، عن ييجاب كقد الطَّعاـ، ذلك في يده الشَّيطاف كضع لما تكفي الواحد تسمية

 الجارية كلكن بعد، سمَّى قد - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ يكن لم بأنَّو
 أفَّ  لكم أين فمن الشيطاف فشاركهما األعرابي ككذلك تسمية غير من بالوضع ابتدأت

 ركل قد لكن يقاؿ، أف يمكن مما فهذا غيره، تسمية بعد يسمّْ  لم من شارؾ الشيطاف
 - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كاف: قالت عائشة حديث من كصحَّحو الترمذم

 صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ بلقمتين فأكلو أعرابي فجاء أصحابو من ستة في الطَّعاـ يأكل
 عليو اهلل صلى - النَّبيَّ  أفَّ  المعلـو كمن ،"لكفاكم سمى لو إنو أما: "- كسلم عليو اهلل

 الشَّيطاف شاركو يسمّْ  كلم فأكل األعرابي ىذا جاء فلمَّا سموا الستة كأكلئك - كسلم
 حديث في قولو: قلت اىػ. الجميع لكفى سمَّى كلو بلقمتين الطَّعاـ فأكل أكلو في

 بتسميتو اكتفى - كسلم عليو اهلل صلى - أنَّو يدؿ كأكل، اهلل اسم ذكر ثم: حذيفة
 عارضو قد أنو إال الشافعي قالو ما على دليل يسميا أف الجارية كال األعرابي يأمر كلم

 من األذكياء بعض قاؿ اآلكلين بعض تسمية يكفي ال أنو على الداؿ عائشة حديث
 دفعة كشرعوا معنا حضركا اآلكلوف كاف إذا: يقاؿ بأف بينهما الجمع يمكن: المتأخرين

 منهم البعض كاف إذا كأما الواحد، كاألكل الكل إذ كافية فتسميتو أحدىم فسمَّى
 الحديث نص ىو كما سمَّى قد من تسمية يكفي فبل التسمية كقت يحضر كلم متأخرنا
 اآلكل تسمية عدـ تكوف قد أنهما الحديثين بين الجمع في معنى قيل ما كأما اآلخر
 تنزع أف يلـز كال عائشة حديث في كما سمى قد غيره كاف كإف البركة لنزع سببنا

 .الطعاـ الشيطاف استحبلؿ بسبب رأسنا التسمية كعدـ الشيطاف مشاركة بسبب البركة
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 رأسنا التسمية عدـ قبل البركة كنزع للطعاـ الشيطاف استحبلؿ أمرين ىنا أف كحاصلو
 - أنو يلـز ألنو تأمل ففيو الثاني يحصل نفسو اآلكل تسمية عدـ كمن األكؿ يحصل

 يحصل عدمها مع التي بالتسمية كالجارية األعرابي أمر أىمل - كسلم عليو اهلل صلى
 شديد - كسلم عليو اهلل صلى - كىو فيو مبارؾ غير طعامنا كأكل البركة سلب

 ا.ىػ فيو المبارؾ األمر على المحافظة
 ىو كىذا(: ِٗ/  ُ" )المعاد زاد على البازية الدرر" في اهلل رحمو باز ابن عبلمةال قاؿ

 بن لعمرك قاؿ كسلم عليو اهلل صلى كالرسوؿ ، عنو تكفي ال غيره تسمية أف الصواب،
 تكف فلم ، كأصحابو ىو سمى قد كسلم عليو اهلل صلى كالرسوؿ ،(اهلل سم: ) سلمة

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع حضرنا إنا حذيفة حديث في جاء كلهذا عنو؛ تسميتهم
 فأخذ الطعاـ، في يدىا لتضع فذىبت تدفع، كأنما جارية فجاءت ، طعاما كسلم
 فقاؿ ، بيده فأخذ يدفع، كأنما أعرابي جاء ثم بيدىا، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اهلل اسم يذكر ال أف الطعاـ ليستحل الشيطاف إف) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 األعرابي بهذا فجاء بيدىا، فأخذت بها، ليستحل الجارية بهذه جاء كإنو عليو،

 ذكر ثم ،(يديهما مع يدم لفي يده إف بيده نفسي كالذم بيده، فأخذت بو، ليستحل
 ذلك في يده الشيطاف كضع لما تكفي، الواحد تسمية كانت كلو كأكل، اهلل اسم

 . انتهى" الطعاـ
 تسمية تكفي ىل (:ّٗٓ/ُِكقاؿ العبلمة العثيمين فقاؿ في الشرح الممتع )

 بنفسو؟ إنساف كل يسمي أف بد ال أك الواحد،
 أف بد فبل األكؿ، تسمية يسمع كلم اإلنساف يأتي بحيث مرتبين، جاؤكا إف: الجواب
 فالظاىر جميعا بدؤكا كانوا إذا كأما الجارية، قصة في الحديث في جاء كما يسمي،

 كمع معو، كعمن نفسو عن سمى أنو نول إذا سيما ال كاحد، من تكفي التسمية أف
 .جميعا بدؤكا كإف بنفسو، إنساف كل يسمي أف أختار فالذم ذلك

 .األكل من الفراغ بعد التسمية تذكر من (:فرع)
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 أحدكم أكل إذا) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي عائشة عن
:  فليقل أكلو في تعالى اهلل اسم يذكر أف نسي فإف ، أكلو في تعالى اهلل اسم فليذكر

 ، أكلو في اهلل يذكر أف نسي فإف: ) قولوكقد تقدـ، ف( كآخره أكلو في اهلل بسم
 بالزمن منو الفراغ بعد أك ، آخره أك ، الطعاـ أثناء التسمية تذكر لمن شامل..( فليقل
 . الحديث مفهـو لعمـو ، اليسير

 " . األكل من فراغو بعد كلو كظاىره( : " ُّٕ/ٓ) القناع كشاؼ في قاؿ
 في بها أتى أكلو في( التسمية أم) تركها فإف"  ( :ُُْ/ْ) المحتاج مغني في كجاء
 . انتهى"  آخره في بها أتى أثنائو في تركها فإف ، أثنائو
 ، كضوئو فراغ بعد( التسمية أم) بها يأتي ال"  ( :ُْٖ/ُ) المحتاج نهاية في كقاؿ

 . انتهى"  بعده بها يأتي فإنو األكل بخبلؼ
 إليو ينسب بحيث ، الفصل قصر إذا محلو"  : المحتاج نهاية على الحاشية في قاؿ
 . انتهى"  عرفا
 في التسمية مقاـ يقـو( كآخره أكلو في اهلل بسم) قوؿ أف على أيضا الحديث دؿ كقد

 منو كتفضبل تكرما ، الطعاـ أكؿ في باهلل االستعانة أجر للمسلم كيكتب البداية،
 تصدؽ كيف يقاؿ ال"  (:ِٔٗ/ُ" )القدير فيض" في المناكم ، قاؿكتعالى سبحانو

 إنشاء جعلو الشرع نقوؿ ألنا !؟ عنها األكؿ خبل كقد ، األكؿ في اهلل ببسم االستعانة
 أكلو في مستعينا المتكلم يصير كبو ، يكذب حتى إخبارا ىذا كليس ، أكلو في استعانة

 . انتهى"  أكلو في االستعانة على يترتب ما عليو كيترتب ،
تقدمت،  الحمد من بأنواع عليو تعالى اهلل يحمد أف طعامو من فرغ لمن السنة أف كما
 يقوؿ أف لو فيستحب منو، فرغ حين ذكرىا ثم الطعاـ، أكؿ في التسمية نسي فمن

 بالحديثين، عمل قد بذلك كيكوف تعالى، اهلل يحمد ثم( كآخره أكلو في اهلل بسم)
 بعد الذكرين بين الجمع في تعارض كال كسلم، عليو اهلل صلى النبي بو أمره ما كامتثل
( كآخره أكلو في اهلل بسم) قولو على الحمد قدـ لو أنو يظهر كما الطعاـ، من الفراغ
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 فبل كالحمد، التسمية الذكرين تحقيق ىو المقصود ألف اهلل؛ شاء إف عليو حرج فبل
 .بدأ بأيهما يضره

 .ذلك نحو أك صحة شربوطعامو أك  من فرغ لمن(: ىل يقاؿ فرع)
 قوؿ من اعتيد عما :(ُُْ/ْ) الكبرل الفتاكلكما في  الهيتمي حجر ابن سئل

 .بدعة؟ ىو أك أصل لو ىل ذلك نحو أك صحة شربو من يفرغ لمن اإلنساف
)  بولو شربت أف لما أيمن ألـ بقولو لو كيحتج أصبلن  لو إف يقاؿ أف يمكن فأجاب:

 من كثير عند المختار أف القياس ككجو ،ُ( بطنك النار تلج لن أيمن أـ يا صحة
 أف بدع فبل لشاربتو ذلك قاؿ فإذا شفاء، أم شفاء، بولو كأف فضبلتو طهارة أئمتنا
 الواقعة ىذه غير في ذلك قوؿ عنو ينقل لم يقاؿ ال الماء لشارب مثلو قوؿ عليو يقاس

 منو الفعل ذلك تكرر التشريع جهة على يفعلو فيما بو االقتداء في يشترط ال نقوؿ ألنا
 غير في النقل عدـ أف على كاضح ىو كما مرة كلو كذلك منو ذلك صدكر يكفي بل

 كبقولنا نقلو، على الدكاعي تتوفر مما ىذا كليس الوجود عدـ على يدؿ ال الواقعة ىذه

                                                           

 الزرقاني بشرح(  ُِّ/ْ" )  اللدنية المواىب"  في قاؿ، ضعيف(: ُُِٖقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ُ
: ) 
 تحت يوضع ثم عيداف من قدح في يبوؿ كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف أخبرت:  قاؿ جريج ابن كعن" 

 أرض من معها جاءت حبيبة أـ تخدـ كانت بركة لها يقاؿ المرأة فقاؿ شيء، فيو ليس القدح فإذا فجاء سريره،
 كاف حتى قط مرضت فما!  يوسف أـ يا صحة:  قاؿ شربتو،:  قالت ؟ القدح في كاف الذم البوؿ أين:  الحبشة
 الذم مرضها
 بنت أميمة أمها عن حكيمة عن جريج ابن عن متصبل داكد أبو كركاه".  مصنفو"  في الرزاؽ عبد ركاه. فيو ماتت
"  في أكردتو كلذلك حسن، موصوؿ كسنده. إلخ فجاء:  قولو دكف أكلو منو داكد أبو ركل إنما:  قلت ". رقيقة

 عنده ليس لكن(  ٕٔ/ٕ" )  سننو"  في البيهقي موصوال بتمامو أخرجو كقد ،( ُٗ رقم" )  داكد أبي سنن صحيح
 عليو اهلل صلى النبي فقاؿ: "  بدلها كزاد ،( ُِٕ/ٖ" )  المجمع"  في الهيثمي أكرده ككذلك"  إلخ.. صحة: " 

 بن أحمد بن اهلل عبد غير الصحيح رجاؿ كرجالو الطبراني ركاه"  : كقاؿ"  بحظار النار من احتظرت لقد:  كسلم
 ضعف على ىذا فدؿ:  قلت (. ِٕٓ/َِٓ/ِْ" )  الطبراني كبير"  في كىو ". ثقة ككبلىما كحكيمة حنبل
 ،الجدراف انقش ثم العرش ثبتا.ىػ قلت يقاؿ للهيتمي رحمو اهلل  كإرسالها لشذكذىا ؛"  صحة: "  الزيادة ىذه
 الذم احتج بو ضعيف.  الحديث ألف
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 يشرب، ما ثم يكن لم ألنو فيو حجة ال ىذا قيل ما اندفع شفاء أم شفاء بولو إف
 جرت مما تتوقعو ما عنها لينفي صحة فقاؿ بالضرر عاد شرب إذا كىو البوؿ ىو كإنما

 فقولو اىػ، الماء شرب بخبلؼ كأخباران  دعاء ذلك فتضمن غيره بوؿ من العادة بو
 بشربو تقصد كلم شفاء أنو كغيرىا أيمن أـ عند تقرر بأنو يرد الخ، تتوقعو ما عنها لينفي

 القائل ىذا ذكره لما ال فيو حجة ال يقاؿ أف كيمكن ذكره، ما جميع فاندفع ذلك إال
 شربتو إنما فإنها للبوؿ، شربها من قصدتو لما تحقيقان  إال ذلك لها يقل لم لكونو بل

 كإخباران  لها مر لما كإجابة لقصدىا تحقيقان  «صحة»:  فقاؿ الشفاء كطلب للتداكم
 كعند اللفظ من إرادتو ظاىر معنى كىذا كتحقق حصل قد الصحة من قصدتو ما بأف

 الماء، شرب عند ذلك لندب دليبلن  فيو أف على ظاىرة داللة الخبر في يبقى ال ذلك
 .بينهما فارؽ فبل النص طبق على ألنو الدكاء شرب عند لندبو ظاىرة داللة فيو نعم

 . الشماؿ عن كالنهي اليمنى باليد كالشرب األكل السادس:
 بيمينك، ككل اهلل، سم غبلـ يا: )سلمة أبي بن لعمر كسلم عليو اهلل صلى قولو معنا مر

 صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر حديث كمن ،ُ(يليك مما ككل
 حديث كفي ،ِ(بالشماؿ يأكل الشيطاف فإف بالشماؿ تأكلوا ال: )قاؿ كسلم عليو اهلل

 فليأكل أحدكم أكل إذا: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: )عنو اهلل رضي عمر
 . ّ(بشمالو كيشرب بشمالو يأكل الشيطاف فإف بيمينو، فليشرب شرب كإذا بيمينو

 لبلستنجاء الشماؿ جيعلت لما(: ْٗٓ/ ِ) المشكل كشف في الجوزم ابن قاؿ
 شغل في أحدىما استعماؿ يصلح لم الغذاء، لتناكؿ كالييمنى األنجاس، كمباشرة

 الحكمة اقتضتو ما خالف فمن للمحطوط، كرفع الرتبة، ذم لرتبة حطّّ  ألنو األخرل،
 ىػ.ا الشيطاف كافق

                                                           

 (.َِِِ) كمسلم لو، كاللفظ( ّٕٔٓ) البخارم أخرجو ُ
 (.َُِٗ) مسلم أخرجو ِ
 (.ََِِ) مسلم أخرجو ّ
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، كابن البر، عبد ابن ذكر: (ِٗٗ/ّ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قاؿ  أف حـز
 ا.ىػ األخبار لظاىر محـر بالشماؿ األكل

 ىذه في الراجح القوؿ (:ُّٔ/ُِكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 عن نهى كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ىذا كدليل كاجب، باليمين األكل أف: المسألة

 الشيطاف فإف بشمالو، يشرب كال بشمالو، أحد يأكل ال»: كقاؿ بالشماؿ، األكل
 .الشيطاف خطوات اتباع عن نهينا كقد ،«بشمالو كيشرب بشمالو يأكل

 فبل تقدـ، بالشماؿ األكل أف يركف ػ المسلمين معشر ػ منا السفهاء بعض أف كالعجب
 يستفيدكف كال الردمء الفعل بهذا الكفار يقلدكف إنما كىم كذلك يركنو كيف أدرم

 داـ فما شك، كال الشيطاف إمبلء من ىذا كلكن المفيدة، الصناعات في سبقهم من
 .ىذا على يتابعوه أف آدـ بني من يحب فإنو بشمالو، يأكل الشيطاف

 اهلل صلى النبي عند بشمالو رجل كأكل لعذر، إال حراـ بالشماؿ األكل أف فالصواب
 نفسيا؛ يستطيع ال يعني أستطيع، ال: قاؿ ،«بيمينك كل»: كقاؿ فنهاه كسلم عليو
 «استطعت ال»: كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ػ باهلل كالعياذ ػ الكبر إال منعو ما ألنو
 عليو اهلل صلى النبي دعاء أجاب ػ تعالى ػ اهلل ألف أبدا؛ فمو إلى يمينو الرجل رفع فما

 بما عليو يدعى بأف اإلنساف يعزر أف غريب، التعزير من نوع كىذا بحق، ألنو كسلم؛
 .كاف نوع بأم كالتأديب التعزير ألف معصيتو؛ يشبو
 تأثر باليمين أخذ فإف يشرب، أف كأراد طعاما، يأكل اإلنساف كاف إذا: قائل قاؿ فإف

 يشرب أف لئلنساف يبيح ىذا فهل بو، يشرب أف غيره يكره ربما كىذا بالطعاـ، اإلناء
 بالشماؿ؟

 اإلنساف كيستطيع بضركرة، ليس كىذا للضركرة، إال يباح ال المحـر ألف ال؛: الجواب
 كاف كإف كيشرب، الراحة على يضعو كبيرا كاف فإف أسفلو، من اإلناء ىذا يمسك أف

 األسفل من فيمسكو بو، اإلحاطة كاإلبهاـ للسبابة يمكن الكأس ألف سهل؛ فهو كأسا
 .كيشرب
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 بكؤكس نهائيا العلة ىذه كزالت األمر، اهلل يسر الحاضر الوقت في أننا على
 كحي من كلو ىذا لكن سيرمى، ألنو غيرؾ؛ بو يشرب ال الكأس فهذا الببلستيك،

 ا.ىػ الناس بعض بو يتحجج الشيطاف
 بعض أف إال الناس، عامة على تخفى تكاد ال مشهورة ىذا في األحاديث أف كمع

 كالشرب األكل كىي الذميمة، الخصلة بهذه متمسكان  زاؿ ال -اهلل ىداىم-المسلمين
 أف كيصعب عادة لنا أصبح أمره  ىذا: قالوا ذلك، في لهم قيل كإذا ،الشماؿ باليد
 كىو الشرع، اتباع عن كصدىم لهم، الشيطاف تزيين من ىذا إف اهلل كلعمر منو، ننفك

 الرسوؿ أمر مخالفة معنى فما كإال قلوبهم؛ في اإليماف نقص على دليله  الجملة في
 ركل. كتجبران  تكبران  ذلك فعل من كأخبثهم كشرىم!.    كنهيو كسلم عليو اهلل صلى
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند أكل رجبلن  أف) عنو اهلل رضي األكوع بن سلمة

، إال منعو ما استطعت ال: قاؿ. أستطيع ال: قاؿ. بيمينك كل: فقاؿ. بشمالو  الكبري
 قاؿ ،ِ(بعد فمو إلى يمينو كصلت فما: قاؿ: )أحمد ركاية كفي ،ُ(فيوً  إلى رفعها فما

 خالف من على الدعاء جواز: الحديث ىذا كفي(: ُُٔ/ ُْ) المنهاج في النوكم
 حتى حاؿ كل في المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كفيو عذر، ببل الشرعي الحكم

 .خالفو إذا األكل آداب اآلكل تعليم كاستحباب األكل، حاؿ في
 كالجراحة كالمرض اليمنى باليد األكل من يمنع عذره  ثمَّ  ىناؾكاف  إذا(: تنبيو)

  .كسعها إال نفسان  اهلل يكلف كال بالشماؿ، األكل في حرج فبل كنحوىما،
 ػ بالشماؿ كالشرب األكل أم - ككراىتهما(: " ُُٗ/ُّ) المنهاج في النوكم قاؿ

 أك مرض من باليمين كالشرب األكل يمنع عذر كاف فإف ، عذر يكن لم إذا كىذا
 ا.ىػ " كراىة فبل ذلك غير أك جراحة

                                                           

 (.َُِِ) مسلم أخرجو ُ
 على صحيح إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ كغيره( الرسالو - ِٓ/ ِٕ) أحمد أخرجو ِ

 .مسلم شرط
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 األكل يجوز ال أنو: فيو الطبرم قاؿ (:ٖٖ/ِٔ)كقاؿ ابن الملقن في التوضيح 
 كإذا.. استعمالها من مانعة علة يديو بيمنى كانت لمن إال اليسرل، باليد كالشرب

 فيو إعمالو عليو محظور ىو فيما األخرل أعمالو في معذكر فصاحبها كذلك كانت
 مطعمو في اليسرل استعماؿ لو لكاف مقطوعة كانت لو كما العذر، حالة غير في

  عمر عن الخبر جاء ذلك كبنحو فيو، استعمالها عليو محظورا كاف كما كمشربو،
 أبي بن عمارة عن سعيد، بن يحيى أنا اهلل، عبد بن سوار حدثنا عنو اهلل رضي

 يده صوب قد رجبل عمر رأل ) قاؿ أبيو عن مريم، أبي بن يدبر  حدثني المطرؼ،
 يده كانت من أف عمر فرأل. ُ( معتلة يدؾ تكوف أف إال ال فقاؿ بها ليأكل اليسرل؛

 ا.ىػ  اليسرل إباحة معتلة
 . اآلكل يلي مما األكل السابع:

 صلى اهلل رسوؿ مع يومان  أكلت قاؿ أنو سلمة، أبي بن عمر حديث ركايات إحدل في
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. الصحفة حوؿ لحمو  من آخذ فجعلتي  كسلم عليو اهلل

 الناس أيدم موضع من األكل ألف ذلك؛ في النهي كعلة ،ِ(يليك مما كل: )كسلم
 يعترض قد لكن. -الغالب كىو -الفعل ىذا من اآلكلين يتقذر كقد أدب، سوء فيو

 صلى اهلل رسوؿ دعا خياطان  إف: )قاؿ أنس حديث في تقولوف ما: فيقوؿ معترضه  علينا
 شعير خبز فقرب كسلم عليو اهلل صلى النبي مع فذىبت صنعو لطعاـ كسلم عليو اهلل

 حوالي من الدباء يتتبع كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت كقديده  دباءه  فيو كمرقان 
 قالو ما: كنقوؿ الحديثين، بين تعارض ال أنو االعتراض ىذا عن كالجواب ،ّ(القصعة

                                                           

( من طريق يحيى بن سعيد بو، كقي إسناده عمارة بن أبي المطرؼ، ُِّ/ٓأخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو ) ُ
(: عمارة بن أبي المطرؼ عن بريد بن أبي مريم ال يعرؼ. انتهى فزاد ُٖٕ/ّالذىبي في الميزاف ) قاؿ عنو

(: ذكره العقيلي في الضعفاء كقاؿ: ال يتابع على حديثو، كىال يعرؼ إالَّ بو ا.ىػ كقاؿ أبو ٗٓ/ٔالحافظ في اللساف )
قيٍطليوبػيغىا في كتابو الثقات ممن لم يقع في (: ال بأس بو، كذكره ابن بن ّٔٔ/ٔحاتم كما في الجرح كالتعديل )

 (.ُِٔ/ٕالكتب الستة )

 (.َِِِ) مسلم أخرجو ِ
 (.َُِْ) مسلم لو، كاللفظ( ّْٔٓ) البخارم أخرجو ّ
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 فيو كاف إذا الطعاـ، كسائر كاالداـ المرؽ إف(: ِٕٕ/ ُ) التمهيد في البر عبد ابن
 ثم...  المائدة على كضع مما للتخير فيو، اليد تجوؿ أف بأس فبل أنواع، أك نوعاف

 الطعاـ ألف يليو، مما يأكل أف أمره كإنما: -( يليك مما ككل: )قولو على معلقان  -قاؿ
 بين الجمع يتضح كبهذا. العلم أىل فسره كذا. أعلم كاهلل كاحدان، نوعان  كاف كلو

 .-الموفق كاهلل- الحديثين
 . أعبلىا دكف الصحفة، حوالي من األكل استحباب الثامن:

 أكل إذا: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث كفيو
 تنزؿ البركة فإف أسفلها من ليأكل كلكن الصحفة، أعلى من يأكل فبل طعامان  أحدكم

 فإف كسطها من تأكلوا كال جوانبها، من القصعة في كلوا: )أحمد كلفظ( أعبلىا من
 كعلة المواضع، أعدؿ ألنو البركة، بنزكؿ الوسط كخيص. ُ(كسطها في تنزؿ البركة
 كاف إذا ما بو ييلحق كقد كسطو، في تًحلي  التي البركة اآلكل ييحـر ال حتى النهي

 األدب أساء قد حافتو قبل الطعاـ كسط إلى منهم المتقدـ فإف جماعة، اآلكلوف
 (.ُٕٕ/ َُ) المعبود عوف. أعلم كاهلل دكنهم، بالطيب لنفسو كاستأثر معهم،

 . بعده اليد كلعق أصابع بثبلثة األكل استحباب التاسع:

                                                           

 داكد كأبو ،(َِِٓ رقم ،ِٔ/ ِ) كالدارمي ،(ّْٔ ك ّْٓ ك ّّْ كََّك َِٕ/ ُ) أحمد أخرجو ُ
 رقم ،ُٕٓ/ ْ) الكبرل فى كالنسائى ،(َُٖٓ رقم ،َِٔ/ ْ) كالترمذل ،(ِّٕٕ رقم ،ّْٖ/ ّ)

 ،(ُُٔ/ ْ) كالحاكم ،(ُّْٔ رقم ِّٖ ص) حباف كابن ،(ِّٕٕ رقم ،ََُٗ/ ِ) ماجو كابن ،(ِٕٔٔ
 الذىبي، كأقره الحاكم كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( َُّْٗ رقم ،ِٖٕ/ ٕ) كالبيهقى
 كصححو صحيح، إسناده(: ُّْ) البلوغ في الحافظ كقاؿ ،(ُِٓ) اإلقتراح في العيد دقيق ابن كصححو
 شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(َُٖٗ) اإلركاء في األلباني العبلمة كصححو ،(ُٖٗ) الصغير الجامع في السيوطي

 إسناده(: ِٔٓ/ ْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده(: ٗٔ/ ٓ) المسند تحقيق في
 .حسن
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 بعد يده يلعق ككاف الثبلث، بأصابعو يأكل كاف أنو كسلم عليو اهلل صلى ىديو من
 رسوؿ كاف) قاؿ أنو أبيو عن مالك بن كعب حديث في ذلك جاء. طعامو من الفراغ

 .ُ(يمسحها أف قبل يده كيلعق أصابع بثبلث يأكل كسلم عليو اهلل صلى اهلل
                                                           

 أصابع؟ بثبلثة تمسكها ألنك سنة بالملعقة األكل يقاؿ ىل: مسألة ،(َِِّ) مسلم أخرجو ُ
 الصبلة عليو كاف أنو معناىا سنة بالملعقة األكل إف قلت إذا ألنك سنة، بالملعقة األكل إف نقوؿ ال: كالجواب
 أك بالملعقة األكل بين مخيران  كنت إذا إنك: اؿيق أف يمكن نعم ، أك حث على استعمالها،بالملعقة يأكل كالسبلـ

 إلى أقرب ىو: تقوؿ لكن سنة، ىو: تقوؿ ال: يعني السنة، إلى أقرب بالملعقة األكل فإف األصابع بالخمس األكل
 فهي معان؛ بالخمسة يأكل أصابع بخمس يأكل كالذم أصابع، بثبلث يمسكها أنو: أكال: جهات عدة من السنة
 .الثبلث من أكثر
 من اللقمة تصغير أف شك كال كذلك؟ أليس بالخمس أكل إذا مما أصغر اللقمة كانت بالملعقة أكل إذا أنو: ثانيان 

 .اللقمة تصغير جهة من بالخمس األكل من السنة إلى أقرب بالملعقة األكل كلذلك الجشع، من كتكبيرىا السنة،
 األكل فكاف فيو، يتحكم أف يمكنو بالملعقة أكل كإذا كتساقط، أمامو الطعاـ نثر بالخمس أكل إذا أنو: ثالثان 

 يأكلوف الذين ىؤالء كأكثر الطعاـ، تناثر إلى يؤدم بالخمس األكل ألف بالخمس؛ األكل من أحسن بالملعقة
 األكل يكوف الجهة ىذه فمن، ىكذا يبقى كإنما أكلو، كال جمعو أنفسهم يكلفوف ال الطعاـ بينهم كيتناثر بالخمس
 بالخمس؛ األكل من تحكمان  أكثر بالملعقة األكل إف: يقاؿ أف يمكن كذلك،  بالخمس األكل من أحسن بالملعقة

 يؤكل كالطعاـ أصابع بثبلث يأكل أف يستطيع اإلنساف كاف لو لكن، الطعاـ يتناثر قلنا كما بالخمس أكلو عند ألنو
 متماسكان  كاف ما: فمثبلن  أصابع، بثبلث يؤكل ال ما كمنو أصابع بثبلث يؤكل ما الطعاـ من ألف أصابع، بثبلث

 بالخمس يأكل أف داعي ال أصابع، بالثبلث يأكل أف يمكن ىذا( حيس) كالزبد بالسمن المخلوط ككالتمر كالثريد،
 الخمس بين لكن أفضل، أصابع بثبلث السنة؟ ىو أيهما بالملعقة تأكل أك أصابع بثبلث تأكلو: لك قيل فلو أبدان،
 سواء، ليسوا الخمس يستخدموف الذين إف ثم الخمس، من السنة إلى أقرب الملعقة تكوف قد الملعقة كبين

 .الرداءة غاية في استخدامان  يستخدمها كبعضهم جيدان، استخدامان  يستخدمها فبعضهم
 ىناؾ يكوف قد كلذلك أصابع؟ بثبلث الرز تأكل كيف -مثبلن - الرز بثبلث، يؤكل أف يمكن ال طعاـ ىناؾ فإذان 
 طريقة في العتب للحاجة، ثبلث من أكثر استخداـ في ىنا العتب ليس لكن أصابع، ثبلث من بأكثر يأكل أف عذر

 ال أكلو يمكن ال ما األطعمة من كىناؾ أحسن، ىو فيكوف أقل سلبياتو بالملعقة األكل كاف كإذا االستخداـ،
 من يشرب أنو إما االحتساء فطريقة يمكن، ال بأصابع؟ يحتسي كيف الحساء،: مثل بخمس كال أصابع بثبلث
 بالقبضة إمساؾ إلى يحتاج ما كمنو تختلف، المأكوالت فإذان  مثبلن  ملعقةو  أك بمغرفةو  يبتلعو أنو أك مباشرة اإلناء

 .أكلها في تستخدـ التي الطريقة في تتحكم األكل فأنواع مثبلن، كالتفاح
 بدعة؟ ىو ىل بالمبلعق األكل عن (:ُُٖ/ْكقد سئل ابن حجر الهيتمي كما في الفتاكل الكبرل )

 تكبر نوع فيو كاف إف أك للطعاـ ردىا ثم لعابو من شيء أصابها إف قبيحة بدعة يكوف إنما أنو يظهر الذمفأجاب: 
 ا.ىػ لقبحها كجو فبل كإال باألعاجم تشبو أك



 - 75 - 

                                                                                                                                                  

 كىل بالكفار، تشبو( السفرة غرؼ) الطاكلة على األكل أف صحيح ىل (:ُِٗ/ٕكسئل علماء اللجنة الدائمة )
 بالكفار؟ التشبو من أك الكبر، من األكل أثناء الشوكة أك الملعقة استعماؿ
 كليس ، كنحوىما كالملعقة بالشوكة األكل في كال ، كنحوىا الطاكلة من ذكر ما على األكل في حرج ال فأجابت:

 ا.ىػ بهم يختص مما ليس ألنو ؛ بالكفار تشبو ذلك في
 ( كلها بكفو يأكل كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي إف(: عن حديث )َُِِ)كقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة 

"  من بأكفهم كنحوه األرز أكلهم كىي العربية، الببلد بعض في المتبعة العادة تلك أصل الموضوع الحديث كىذا
 الموضوع بالحديث كيعملوف أصابع، بثبلث األكل كىي الصحيحة، السنة يخالفوف بذلك فهم ،" المناسف
 من أنو مع!  السنة خبلؼ أنو منو ظنا بالمعلقة، األكل من يستوحش بعضهم أف الغريب كمن ! لها المخالف

 يأكل حين أنو أكيتناسى كينسى الحديثة، الوسائل من كنحوىا كالطيارة السيارة كركوب التعبدية، ال العادية، األمور
 ا.ىػ  كسلم عليو اهلل صلى ىديو يخالف أنو بكفو

 يعني بدعة، يعتبر ىل بالملعقة، كاألكل الطعاـ (:ٖٓالعبلمة األلباني أيضا كما في سلسلة الهدل كالنور )كسئل 
 ... . أـ سنة ىل أصابع بخمس نأكل األرض في...  نأكل عندما اآلف للرز بالنسبة مثبل

 أف اعتبرنا فإف( أصابع بثبلثة يأكل كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي عن) مسلم صحيح في الثابت من فأجاب:
 يأكل من الحالة ىذه في لكن الملعقة دكف أصابع بثبلثة يأكل أف األفضل فيكوف تعبدية، سنة أصابع بثبلثة األكل

 من كليس قلنا كم العادية األمور من ذلك اعتبرنا إف أما السنة، خالف يكوف ىذا كلو، بالكف أك أصابع بالخمس
 للسنة، مخالفا بالملعقة يأكل الذم يكوف ال أنو كما للسنة، مخالفا بالكف يأكل الذم يكوف فبل التعبدية األمور

 كالقطار كالطائرة كالسيارة بها اليـو نتمتع نحن التي الكثيرة اآلالت كهذه الحديثة اآللة بهذه األكل ىذا ألف
 ا.ىػ هلل كالحمد( ... تعلموف ال ما كيخلق) تعالى قولو عمـو في تدخل التي الحديثة الوسائل من فهي ذلك، كنحو

 بثبلث الطعاـ يأكل أف ينبغي: أم «أصابع بثبلث»: قولو(: ّّٔ/ُِكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 ػ مثبل ػ كالرز أصابع، بثبلث األكل يمكن ال كاف إذا لكن أمكن، إذا ىذا كالسبابة، كالوسطى، اإلبهاـ،: أصابع

 كاف إذا سيما ال كالجشع، الشره على يدؿ كلها باألصابع األكل ألف بذلك؛ السنة كجاءت يمكن، بما يأكل فإنو
 بالملعقة، اللحم كغير بالشوكة، اللحم يأكل أف ينبغي أنو النص ىذا من استنبط الناس بعض أف كالعجب .أحد معو
 الحاضر الوقت في يضرنا ال نحن! اهلل سبحاف أصابع، بثبلث كالملعقة أصابع، بثبلث الشوكة يمسك ألنو: قاؿ
 إنو قولهم مع ػ اهلل رحمهم ػ كالعلماء كبالملعقة، بالشوكة كإنما باألصابع، أكل: يقاؿ ال فهذا! الخاطئة األفهاـ إال

 اهلل رحمو ػ أحمد اإلماـ قوؿ من يؤخذ كقد: )اإلقناع شارح قاؿ بالملعقة، باألكل بأس ال: قالوا أصابع بثبلث يأكل
 نرل ال لكن بالملعقة، األكل كراىة نرل ال كنحن محدثة، ألنها ؛(بالملعقة األكل يكره أنو «محدث كل أكره» ػ

 .أصابع بثبلث األكل يعني بها األكل أف
 كزنو لو شخص عن الناس بعض حدثني كقد الحاجة، دعاء مع سيما ال بو، بأس ال بالملعقة األكل أف: فالصواب

 أنا: قاؿ بالملعقة؟ تأكل ال لماذا فبلف يا: لو فقالوا بيده، يأكل كىو بالملعقة يأكلوف كانوا جماعة مع كاف أنو
 تنظيفها، باشرت بملعقة آكل أنا بها، يأكلوف الناس كل بملعقة تأكلوف كأنتم أنا، إال بها يأكل ال بملعقة آكل
 جيد، جواب كىذا ينظفها، لم كربما جيدا، نظفها نظفها من يكوف فربما تنظيفها، باشرتم ما بمبلعق تأكلوف كأنتم
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 الثبلث، بأصابعو يأكل ككاف(: َِْ - َِّ/ ْ) المعاد زاد في القيم ابن قاؿ
 اآلكل، بو يستلذ ال أصبعين أك بأصبع األكل فإف األكبلت، من يكوف ما أنفع كىذا

 كل في ينالها بما كالمعدة الطعاـ آالت تفرح كال طوؿ، بعد إال يشبعو كال يمريو، كال
 فبل ذلك، نحو أك حبتين أك حبة حقو الرجل يأخذ كما إغماض، على فتأخذىا أكلة،
 آالتو، على الطعاـ ازدحاـ يوجب كالراحة بالخمسة كاألكل بو، يسر كال بأخذه، يلتذ

 كالمعدة دفعو، على اآلالت كتغصب فمات، اآلالت انسدت كربما المعدة، كعلى
 كسلم، عليو اهلل صلى أكلو األكل فأنفع استمراء، كال لذة لو يجد كال احتمالو، على

 .اىػ الثبلث باألصابع بو اقتدل من كأكل
 بثبلثة يأكل أف لئلنساف ينبغي (:ِِٗ/ْكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )

 التواضع على كأدؿ الشره عدـ على أدؿ ذلك ألف كاإلبهاـ كالسبابة الواسطى أصابع
 ثبلثة فيو يكفى ال الذم الطعاـ أما أصابع ثبلثة فيو يكفي الذم الطعاـ في ىذا كلكن
 األصابع فيو تكفى الذم الشيء لكن بأكثر تأكل بأف بأس فبل األرز مثل أصابع
 ا.ىػ كسلم عليو اهلل صلى النبي سنة ىذا فإف عليها يقتصر الثبلثة

 أحدكم أكل إذا: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عباس ابن كعن
 يده يمسح فبل: )داكد كأبي أحمد كعند ،ُ(ييلعقها أك يلعقها حتى يده يمسح فبل

 اهلل عبد ابن جابر حديث في مبينةن  ذلك في كالعلة ،ِ(ييلعقها أك يلعقها حتى بالمنديل
: كقاؿ كالصحفة األصابع بلعق أمر كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: )عنهما اهلل رضي
 أعلم كاهلل معناه( البركة أيو في تدركف ال: )قولو كفي ،ّ(البركة أيّْوً  في تدركف ال إنكم

                                                                                                                                                  

 ألنو السنة؛ ىو إنو: نقوؿ ال لكننا بالملعقة، األكل ننكر أف نستطيع ال فنحن تعودا، ما دىره من امرئ لكل لكن
 .أصابع بثبلث أكل

 (.َُِّ) كمسلم ،(ْٔٓٓ) البخارم أخرجو ُ
( ٕٕٔٔ) الكبرل في كالنسائي ،(ّْٕٖ) داكد كأبو ،(الرسالة - ِٖٗ/ ٓ) أحمد اللفظ بهذا أخرجو ِ

(: ِٖٗ/ ٓ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ داكد، أبي صحيح في األلباني العبلمة صححو كالحديث
 .الشيخين شرط على صحيح إسناده

 (.َِّّ) مسلم أخرجو ّ
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 فيما أك أكلو فيما البركة تلك أف يدرم كال بركة، فيو اإلنساف يحضره الذم الطعاـ أف
 أف فينبغي الساقطة، اللقمة في أك القصعة أسفل في بقي فيما أك أصابعو على بقي

 بو، كاالمتاع الخير كثبوت الزيادة البركة كأصل البركة، لتحصل كلو ىذا على يحافظ
 طاعة على كيقول أذل من عاقبتو كتسلم التغذيو بو يحصل ما أعلم كاهلل ىنا كالمراد

 (.ُِٕ/ ُّ) مسلم شرح في النوكم قالو ذلك، كغير اهلل
 تعالى اهلل رحمو المؤلف ذكر (:ِِٗ/ِكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )

 في كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن نقلو فيما
 كيلعق الصحفة يلعق فإنو أكلو من فرغ إذا اإلنساف أف منها األكل آداب من آداب

 طعامكم أم في تدركف ال فإنكم الطعاـ أثر فيها يبقى ال حتى يلحسها يعني أصابعو
 الصبلة عليو كالنبي األصابع لعق كالثاني الصحفة لعق األكؿ أدباف فهذاف البركة

 لعق في إف األطباء قاؿ كلهذا كالبركة الخير كفيو إال بشيء أمتو يأمر ال كالسبلـ
 تفرزىا مادة فيها ىذه األنامل ألف الهضم تيسير كىو فائدة الطعاـ بعد من األصابع

 الشرع حكمة معرفة باب من ىذا: نقوؿ كنحن الهضم تيسر الطعاـ بعد اللعق عند
 من ككثير كسلم عليو اهلل صلى النبي ألمر امتثاال نلعقها أننا فاألصل كإال بو يأمر فيما

 طعاـ كلها حولو التي كحافتو الطعاـ من ينتهي تجده السنة ىذه يفهموف ال الناس
 أف نهى كالسبلـ الصبلة عليو كالنبي أصابعو يلعق أف دكف كيغسل يذىب أيضا تجده

 يمسح ذلك بعد ثم الطعاـ من كينظفها يلعق حتى بالمنديل يديو اإلنساف يمسح
 ا.ىػ شاء إذا يغسلها ذلك بعد ثم بالمنديل

 انتهى إذا لئلنساف ينبغي (:ِِٗ/ْكقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في شرح الرياض )
 اهلل صلى النبي بذلك أمر كما بالمنديل يمسحها أف قبل أصابعو يلعق أف الطعاـ من

 يلعقها ككونو ظاىر فاألمر يلعقها ىو كونو أما غيره يلعقها أك ىو يلعقها كسلم عليو
 عليو يسهل قوية محبة كزكجتو الرجل بين المحبة كانت إذا فإنو ممكن أيضا ىذا غيره
 ال ىذا إف: الناس بعض كقوؿ ممكن فهذا أصابعها يلعق أف أك أصابعو تلعق أف جدا
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 غيره؟ أصابع اإلنساف يلعق كيف ألنو كالسبلـ الصبلة عليو النبي يقولو أف يمكن
 يمكن ال شيئا يقوؿ أف يمكن كال حقا إال يقوؿ ال كالسبلـ الصبلة عليو النبي إف نقوؿ

 كيلعق يحبهم اإلنساف أحيانا الصغار األكالد ككذلك جدا ممكن ىذا في فاألمر
 الحمد كاألمر غيرؾ تلعقها أك تلعقها أف فالسنة ممكن شيء ىذا الطعاـ بعد أصابعهم

 إجبارا ىذا نقوؿ حتى غيره فليلعقها كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قاؿ ما كاسع هلل
 الصبلة عليو النبي كقاؿ غيرؾ ألعقها أك أنت العقها عليهم يشق شيء على للناس

 الكثير الطعاـ كنفع البركة يكوف قد البركة طعامكم أم في تدركف ال إنكم كالسبلـ
 األطباء بعض عن الناس بعض لي ذكر إنو حتى أصابعك من تلعقو الذم الجزء بهذا

 كىذه المعدة في الطعاـ ىضم على تعين الطعاـ عند إفرازات تفرز اهلل بإذف األنامل أف
 لم كإف حصلت الطيبة الفائدة ىذه لنا حصلت إف سنة نفعلها كلكننا الحكمة من

 . كالسبلـ الصبلة عليو النبي أمر امتثاؿ يهمنا الذم يهمنا فبل تحصل
 . كاكلها بها ماعلق كمسح سقوطها عند اللقمة رفع استحباب العاشر:

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي اهلل عبد ابن جابر حديث كفيو
 كال كليأكلها أذل من بها كاف ما فليمط فليأخذىا أحدكم لقمة كقعت إذا: )كسلم
 شيء كل عند أحدكم يحضيري  الشيطاف إف: )ركاية كفي( الحديث..  للشيطاف يدعها

 بها كاف ما فليمط اللقمة أحدكم من سقطت فإذا. طعامو عند يحضريه حتى شأنو، من
 أمّْ  في يدرم ال فإنو أصابعو فليلعق فرغ فإذا. للشيطاف يدعها كال ليأكلها ثم أذل من

 باإلنساف يتربص الشيطاف أف: منها فوائد، الحديث ىذا كفي ،ُ(البركة تكوف طعامو
 إماطة: كمنها. كشربو أكلو في حتى مشاركتو في كيرغب منو، النيل كيحاكؿ زمو كيبل

 ألنو منها؛ الشيطاف كحرماف أكلها ثم الساقطة اللقمة عن كغيره تراب من األذل
 اللقمة في تكوف قد الطعاـ بركة أف: كمنها. منو كالتحرز حرمانو ينبغي كالعدك عدك،

                                                           

 (.َِّّ) مسلم أخرجو ُ
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 للعقل مدخل كال اإلنساف، كيبلـز يحضر الشيطاف أف: كمنها. فيها يفرط فبل الساقطة
 .العقوؿ أىل يزعم كما حضوره، إنكار في

 االصابع كلعق أكلو ففرض الطعاـ من سقط كما (:ّْْ/ٕقاؿ ابن حـز في المحلى )
 طريق من ركينا لما فرض فيها ما تم إذا الصحفة كلعق فرض، االكل تماـ بعد

 أحدكم أكل إذا: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ اف) عباس ابن عن.. البخارم
 عليو اهلل صلى النبي أف) مالك بن أنس عن... ك (يلعقها أك يلعقها حتى يده يمسح فبل

( للشيطاف يدعها كال كليأكلها االذل عنها فليمط أحدكم لقمة سقطت إذا: قاؿ كسلم
 ا.ىػ (البركة طعامكم أم في تدركف ال فانكم: )قاؿ القصعة نسلت اف كأمرنا

 أف: األكل آداب من أيضان  كذلك  (:ِٗٗ/ِقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )
 لئلنساف يحضر الشيطاف ألف يدعها؛ ال فإنو األرض على لقمو سقطت إذا اإلنساف

 الشيطاف، يحضر شيء أم كجماع، كشرب، أكل، من شؤكنك كل شؤكنو، جميع في
 البركة تنزع كلهذا معك؛ يأكل كصار األكل، في شاركك األكل عند اهلل تسم لم فإذا
 يدؾ من اللقمة سقطت ثم الطعاـ، على اهلل سميت كإذا عليو، تسم بم إذا الطعاـ من
 نشاىده، ال غيبي شيء ىذا ألف ننظر، كنحن يأخذىا ال كلكن يأخذىا، الشيطاف فإف

 الشيطاف يأخذ ػ كالسبلـ الصبلة عليو ػ المصدكؽ الصادؽ بخبر علمناه كلكننا
 يجب التي الغيبية األمور من ىذه غيبان، يأكلها لكنو حسيان، أمامنا بقيت كإف فيأكلها،

: فقاؿ الخير على دلنا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كلكن .بها نصدؽ أف
 بها ما كأمط خذىا( للشيطاف يدعها كال كليأكلها، أذل، من بها ما كليمط فليأخذىا)

 كاإلنساف. للشيطاف تدعها كال كلها ثم ػ ذلك غير أك عيداف أك تراب من ػ أذل من
 كحرمانان  كجل عز هلل كتواضعان  كسلم عليو اهلل صلى النبي ألمر امتثاالن  ىذا فعل إذا

 اهلل صلى النبي ألمر االمتثاؿ: الثبلثة الفوائد ىذه على حصل أكلها؛ من للشيطاف
 فإف ذلك كمع ثبلث، فوائد ىذه. أكلها من الشيطاف كحرماف كالتواضع، كسلم، عليو



 - 80 - 

 خبلؼ كىذا تركها، نظيف سماط على أك السفرة على اللقمة سقطت إذا الناس أكثر
 .السنة
 ألف أذل، فيو طعامان  يكل أف لئلنساف ينبغي ال أنو: الفوائد من الحديث ىذا كفي

 ذلك، أشبو ما أك شوؾ أك عيداف من أذل، فيو شيئان  تأكل ال أمانة، عندؾ نفسك
 عظاـ لها السمك ألف ألنفسهم، يحتاطوا أف السمك يأكلوف الذين نذكر فإننا كعليو
 أك معدتو كتجرح بطنو إلى تخل فربما منها، اإلنساف يحترز لم إذا اإلبر، مثل دقيقة
 راع، أحسن لها يكوف كأف نفسو، يراعي أف لئلنساف ينبغي لهذا يشعر، ال كىو أمعاءه

 يـو إلى بإحساف تبعهم كمن كأصحابو آلو كعلى محمد نبينا على كسبلمو اهلل فصلوات
 .الدين

 شيء رد ككره»: قولو (:ّٗٔ/ُِ( قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )فرع)
 ينبغي كاإلنساف للناس، الطعاـ كيكره المركءة، خبلؼ ىذا ألف ،«اإلناء إلى فمو من
 .الرفيع باألدب كيتأدب الناس، مع طيبة معاملة يتعامل أف لو

 اللحم قطعة يأخذ أف أيضا ذلك كمن كأشد، أشد فهي لقمة أك ثمرة كانت إذا أما
 .المركءة كخبلؼ مكركه فهذا اإلناء، في فيردىا قاسية فيجدىا أكلها، يريد

 ال الجماعة على يتنزؿ النهي كىذا، التمرتين بين القراف عن النهي الحادم عشر:
 . الواحد

 أىل بعض في بالمدينة كنا: قاؿ جبلة عن شعبة عن: منها صحيحة، أحاديث كفيو
 -عنهما اهلل رضي- عمر ابن فكاف التمر، يػىٍرزقنا الزبير ابن فكاف سنةه، فأصابنا العراؽ

 يستأذف أف إال اإلقراف، عن نهى: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: فيقوؿ بنا يمر
 الحديث حكم فأما(: ٓٔٓ/ ِ) المشكل في الجوزم ابن قاؿ ،ُ(أخاه منكم الرجل

 زاد اإلنساف قرف فإذا كاحدة، تمرة تناكؿ كالعادة الجماعة، في يكوف إنما ىذا فإف

                                                           

 يعني. عمر ابن كلمة من إال الكلمة ىذه أرل ال: شعبة قاؿ( َِْٓ) كمسلم ،(ِْٓٓ) البخارم أخرجو ُ
 .االستئذاف
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 أك للتحريم إما ىنا كالنهي. اىػ. األذف إلى فافتقر عليهم، كاستأثر الجماعة على
 مسلم شرح في فقاؿ التفصيل إلى النوكم كذىب. العلم أىل بو قاؿ قد ككله  الكراىة

 إال حراـ فالقراف بينهم مشتركان  الطعاـ كاف فإف التفصيل، كالصواب(: َُٗ/ ُّ)
 أك حاؿو  قرينة من التصريح مقاـ يقـو بما أك بو بتصريحهم الرضا كيحصل برضاىم

 في شك كمتى بو، يرضوف أنهم قويان  ظنان  أك يقينان  يعلم بحيث كلهم عليهم إدالؿ
 قرف فإف كحده، رضاه اشترط ألحدىم أك لغيرىم الطعاـ كاف كإف حراـ، فهو رضاىم

 الطعاـ كاف كإف يجب، كال معو اآلكلين يستأذف أف كيستحب فحراـ، رضاه بغير
 ال أف فحسن قلة الطعاـ في كاف إف ثم القراف، عليو يحـر فبل بو ضيفهم كقد لنفسو
 األدب لكن بقرانو، بأس فبل عنهم يفضل بحيث كثيران  كاف كإف لتساكيهم، يقرف

 لشغل اإلسراع كيريد مستعجبلن  يكوف أف إال الشره كترؾ األكل في التأدب مطلقان 
 .آخر

 إفرادان؟ تتناكؿ التي الطعاـ صنوؼ من غيره التمر على يقاس ىل: مسألة
 في كما تيمية ابن قاؿ. إفرادان  بتناكلو العادة كانت ما عليو يقاس نعم: الجواب
 .إفرادان  بتناكلو جارية العادة ما كل قراف قياسو كعلى(: ُٖٓ/ ّ) الشرعية اآلداب

 . حرارتو ذىاب بعد األكل استحباب الثاني عشر:
، الناس من كثير ىجرىا التي المهجورة، الطعاـ آداب من األدب ىذا مع أف  اليـو

 أبي بنت أسماء عنف يبرد حتى الطعاـ ترؾ فضل بين قد كسلم عليو اهلل صلى النبي
 إني: تقوؿ ثم فوره، يذىب حتى شيئان  غطتو ثردت إذا كانت أنها عنهما اهلل رضي بكر

 ىريرة أبو كقاؿ ،ُ(للبركة أعظم إنو: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت

                                                           

 ،(َُّْ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(َِْٕ) كالدارمي ،(الرسالة - ُِٓ/ ْْ) أحمد أخرجو ُ
 فوائده في الرازم كتماـ ،(ُُٖ/ ْ) كالحاكم ،(ِِٔ رقم/ ِْ) الكبير في كالطبراني ،(َِٕٓ) حباف كابن

( ِٔٓ) اآلداب كفي ،(َٗٗٓ) الشعب كفي ،(َِٖ/ ٕ) السنن في كالبيهقي ،(البساـ الركض( )ٔٔٗ)
 كحسنو ،(ٗٓٔ ،ِّٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث
 (.ُِٓ/ ْْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط
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 عليو اهلل صلى النبي يكن كلم ،ُ(بخاره يذىب حتى طعاـ يؤكل ال: )عنو اهلل رضي
(. ِِّ/ ْ) الزاد في القيم ابن قالو حراراتو، شدة كقت في طعامان  يأكل كسلم

 على كيقول أذل من عاقبتو كتسلم التغذيو بو يحصل ما ىو ىنا للبركة المعاني كأقرب
 (.ُِٕ/ ُّ) مسلم شرح في النوكم قالو ذلك، كغير اهلل طاعة

 (: ىل يجوز النفخ في الطعاـ الحار لتبريده.فرع)
 تقدـ بعضها. عنو بالنهي أحاديث فيو كردت قد اإلناء في النفخ

 ينفخ أك: ) كسلم عليو اهلل صلى لقولو شرحو عند( ُِِ/ٖ) نيلال في الشوكاني قاؿ
 فبل كالشراب، الطعاـ إناء يشمل كاإلناء ، منو يشرب الذم اإلناء في أم: " قاؿ( فيو

 من غالبا النفخ يخلو ال فإنو ، كنحوىا قذارة من الماء في ما ليذىب اإلناء في ينفخ
 يبرد، أف إلى يصبر بل الحار، الطعاـ لتبريد اإلناء في ينفخ ال ككذا منو، يستقذر بزاؽ
 . انتهى" النار أىل شراب كىو منو، تذىب البركة فإف حارا، يأكلو كال

 على يدؿ الحار الطعاـ في كالنفخ( :"ّْٔ/ٔ) فيضال في اهلل رحمو المناكم كقاؿ
 . انتهى" المركءة كقلة الصبر كعدـ الشره على الدالة العجلة

 يحتاج ككاف لتبريده، الشراب أك الطعاـ في النفخ إلى تدعو حاجة ىناؾ كانت إذاأما 
 عند حينئذ تزكؿ الكراىة فإف ليبرد، ينتظره أف عليو كيشق يشرب أك يأكل أف إلى

 قاؿ(: " ِّٖ/ٖ) اإلنصاؼ في الحنبلي المرداكم العبلمة قاؿ العلم، أىل بعض
 إف ، الصواب كىو( المرداكم) قلت .حارا كاف إذا الطعاـ في النفخ يكره ال: اآلمدم

 شرح في عثيمينال عبلمةال ككتعقب ىذا القوؿ .انتهى" حينئذ األكل إلى حاجة ثم كاف
 إليو دعت ما ذلك من استثنى العلماء بعض أف إال: " قائبل (ِْٓ/ْالرياض)
 بعض ىذا في فرخص السرعة، إلى كيحتاج حارا الشراب كاف لو كما الحاجة،

                                                           

 كقاؿ ،(ِّٗ) الصحيحة كفي ،(ُٖٕٗ) اإلركاء في األلباني العبلمة كصححو( َِٖ/ ٕ) البيهقي أخرجو ُ
 .صحيح إسناده(: ّٗٔ/ ِٖ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط
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 آخر إناء كعنده حارا كاف إذا حارا؛ كاف لو حتى ينفخ ال أف األكلى كلكن العلماء،
 .انتهى" يبرد حتى ثانية يعيده ثم اإلناء في يصبو فإنو

 . كاحتقاره الطعاـ عيب عن النهي الثالث عشر:
 يتذمر كال يتأفف ال فإنو الطعاـ من شيء يعجبو لم فإف وعيب عدـ الطعاـ، آداب من
 عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث في جاء كما فقط يتركو كإنما بسوء، إليو يشير كال

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت ما ) قاؿ (َِْٔ) كمسلم( ّّٔٓ)عند البخارم 
 يدؿ فالحديث(،  سكت يشتهو لم كإف أكلو، اشتهاه إذا كاف قط، طعاما عاب كسلم
 آداب من ىذا: (ِِٓ/ُْ) مسلم شرح في النوكم قاؿ، الطعاـ عيب كراىة على

 ، رقيق ، حامض ، الملح قليل ، مالح:  كقولو الطعاـ عيب كمن، المتأكدة الطعاـ
  ا.ىػ ذلك كنحو ، ناضج غير ، غليظ

 أم طعاما كسلم عليو اهلل صلى النبي عاب ما (:ِٓٗ/ُٓكقاؿ الحافظ في الفتح )
 إف العيب أف إلى بعضهم كذىب ، عنو كينهى كيذمو يعيبو فكاف الحراـ أما مباحا،

 ال اهلل صنعة ألف:  قاؿ ، يكره لم الصنعة جهة من كاف كإف كره الخلقة جهة من كاف
 قلب كسر فيو فإف ، التعميم يظهر كالذم:  قلت.  تعاب اآلدميين كصنعة تعاب

 ا.ىػ الصانع
 :مفاسد ثبلث الطعاـ عيب كفي

 سبحانو الخالق جهة من ىذا تعاب، ال اهلل كخلقة تعالى، اهلل خلقة الطعاـ أف: األكلى
 .كتعالى
 فعيب بطهيو، قاـ لمن قلب كسر فيو الصنعة، حيث من الطعاـ عيب أف: الثانية
 كطهاه أعده الذم لكونو كاأللم الحزف الصانع قلب على يدخل الجهة ىذه من الطعاـ
 إلى طريقا الحزف يجد ال حتى الباب، ىذا كسلم عليو اهلل صلى النبي فسد كىيأه،

 . دائما ىذا بمثل تأتي كالشريعة المسلم، قلب
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 الذم فالطعاـ منو، كيتقززكف يستقذركنو جعلهم ربما الناس أماـ الطعاـ ذـ أف: ثالثةال
 كال ، لشخص يركؽ ربما فالطعاـ العيب، بذلك تضره فبل غيرؾ، سيعجب يعجبك ال

 . اآلخر يعجب
 أكل عن كسلم عليو اهلل صلى النبي امتناع مع الحديث ىذا يتعارض ىل: مسألة

 كفي ،ُ(أعافو فأجدني: ) ... الضب في كسلم عليو اهلل صلى قولو ييعد كىل الضب،
 الطعاـ؟ عيب من امتناعو( قط آكلو لم لحم ىذا: )ركاية

 من الضب في كسلم عليو اهلل صلى قولو كليس الحديثين، بين التعارض أنو: الجواب
 الطعاـ من النوع ىذا يشتهي ال أنو كىو امتناعو، سبب عن إخباره  ىو بل الطعاـ، عيب
 فليس الضب أكل ترؾ حديث كأما(: ِِ/ ُْ) المنهاج في النوكم قاؿ. يعتاده كلم
 .أشتهيو ال الخاص الطعاـ ىذا بأف إخبار ىو إنما الطعاـ، عيب من ىو

 باب من ، الطعاـ من يرغب ما إلى مثبل ابنتو أك زكجتو الرجل ينبو أف باس ال(: تنبيو)
 إنضاج زيادة أك السمن، أك الزيت تقليل أك الملح، ضبط:  مثل ، كالتوجيو التعليم
 رفع بعد ذلك يكوف أف على ذلك، كنحو تناسبها، معينو بطريقة طبخو أك اللحم،
 . كسلم عليو اهلل صلى النبي ىدم مخالفة في للوقوع اجتنابا الطعاـ،

 أىلو عند يعيبو أف أراد إف أما (:ُّٕ/ُِقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الطعاـ، يعب لم كىنا التعليم، من ىو بل جائز، فهذا ذلك، لمثل يعودكا ال حتى

 .أىلو صنعة عاب كلكن
 قائما. الشرب حكم الرابع عشر:

 أحاديث كجود إلى فيو اختبلفهم كيعود قائمان، الشرب حكم في العلماء اختلف
 كانت كبعضها قائمان، الشرب عن تنهى كانت فبعضها التعارض، ظاىرىا صحيحة

 :منها بعضان  لك نسوؽ كنحن ذلك، من العكس على
 :قائمان  الشرب عن النهي أحاديث: أكالن 

                                                           

 (.ُْٔٗ) كمسلم ،(ََْٓ) برقم البخارم أخرجو ُ
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( قائمان  الشرب عن زجر: )كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي أنس ركل - ُ
 .ُ(قائمان  يشرب أف نهى: )ركاية كفي

 زجر مسل عليو اهلل صلى النبي أف: )قاؿ عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي كعن - ِ
 .ِ(قائمان  الشرب عن
 ال: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن - ّ

 .ّ(فليستقي نسي فمن. قائمان  منكم أحد يشربن
  :قائمان  الشرب جواز أحاديث: ثانيان 

 من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سقيت: )قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن - ُ
 .ْ(قائم كىو فشرب زمـز
: فقاؿ قائمان  فشرب الرَّحبة باب على عنو اهلل رضي عليه  أتي: )قاؿ النػَّزَّاؿ كعن - ِ
 فعل كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت كإني قائمه  كىو يشرب أف أحدىم يكره ناسان  إف

 رأيت فقد قائمان  أشرب فإ تنظركف ما: فقاؿ: )أحمد ركاية كفي( فعلت رأيتموني كما
 اهلل صلى النبي رأيت فقد قاعدان  أشرب كإف قائمان، يشرب كسلم عليو اهلل صلى النبي
 .ٓ(قاعدان  يشرب كسلم عليو

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على كنا: )قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عمر ابن كعن - ّ
 .ٔ(نسعى كنحن كنأكل قيامان  نشرب كسلم

                                                           

 .أخبث أك أشر ذاؾ فقاؿ فاألكل؟ فقلنا قتادة قاؿ كفيو( َِِْ) مسلم أخرجو ُ

 (.َِِٓ) مسلم أخرجو ِ

  (.َِِٔ) مسلم أخرجو ّ

 (.َِِٕ) كمسلم ،(ُّٕٔ) البخارم أخرجو ْ

 (.ٕٕٗ) كأحمد ،(ُٓٔٓ) البخارم أخرجو ٓ

( َُّّ) ماجو كابن ،(َُٖٖ) كالترمذم ،(َُْٗ) كالطيالسي ،(ِٗ ،ِْ ،ُِ/ ِ) أحمد أخرجو ٔ
 شرح في كالطحاكم ،(ُِٕ/ ُ) الكنى في كالدكالبي ،(ٕٖٔ) المنتقى في الجاركد كابن ،(ُِِٓ) كالدارمي

 الشعب كفي ،(ِّٖ/ ٕ) السنن في كالبيهقي ،(ِّْٓ) حباف كابن ،(ِْٕك ِّٕ/ ْ) اآلثار معاني
 حديث ىذا: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ُٔٗ - ُٓٗ/ ٖ) تاريخو في كالخطيب ،(ٖٗٗٓ) ك( ٖٖٗٓ)
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 قائم كىو اإلنساف بشرب يرياف ال أنهما كقاص، أبي بن كسعد عائشة، عن كفيو - ْ
 .ُقيامان  يشرباف كىما الزبير كابن عمر، ابن كرؤم. بأسان 

 حكمو، بياف في العلم أىل تنازع كغيرىا، التعارض ظاىرىا التي األحاديث ىذه كألجل
 كلكن(: َُِ - َِٗ/ ِّ) فتاكيو في تيمية ابن قالو ما عندم األقواؿ كأعدؿ
 في مثلها النهي فأحاديث العذر، حاؿ على الرخصة تحمل أف األحاديث بين الجمع

 عن قتادة عن كفيو( قائمان  الشرب عن نهى كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: )الصحيح
: فقلنا: قتادة قاؿ( قائمان  الشرب عن زجر كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: )أنس

 عن الصحيحين في ما حديث مثل الرخصة كأحاديث. كأخبث شر ذاؾ: فقاؿ األكل؟
 البخارم كفي( زمـز من قائمان  كسلم عليو اهلل صلى النبي شرب: )قاؿ عباس كابن علي
 يكرىوف ناسان  إف: قاؿ ثم. قائم كىو شرب، الكوفة رحبة في عليان  أف: علي عن

 علي كحديث. صنعت كما صنع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كإف قائمان، الشرب
، من ذلك كاف أنو أثر فيو ركل قد ىذا  ىذا عباس، ابن حديث في جاء كما زمـز
، من كيشربوف يطوفوف ىناؾ كالناس الحج، في كاف  يكن كلم كيسألونو، كيستقوف زمـز

 ذلك من مستثنى كنحوه ىذا فيكوف بقليل، موتو قبل كاف ىذا أف مع قعود، موضع
 أشد ماىو بل الحاجة؛ عند يباح عنو المنهي أف: الشريعة أحواؿ عن جاز كىذا النهي،

                                                                                                                                                  

 صحيح في األلباني العبلمة كصححو عمر، ابن عن نافع، عن عمر، بن اهلل عبيد حديث من غريب صحيح
/ َُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُٕٓ/ ّ) المكدكد غوث في الحويني كصححو الترمذم،

 غياث بن حفص بوىم أعلو معين ابن أف إال حباف، كابن الترمذم كصححو الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو(: ُُّ
 اإلماـ األثـر بكر أبو كسأؿ. بهذا فغلط حدير بن عمراف حديث سمع كأراه فيو، كىم إال أراه كما: فقاؿ فيو،

 كقاؿ. عطارد بن يزيد حديث ىو إنما: قاؿ ثم ،-لو كالمنكر -ذاؾ ما أدرم ما: فقاؿ الحديث، ىذا عن أحمد
 يزيد يعني) البزرل أبي حديث ىو كإنما -اهلل عبيد حديث ركل حين يعني -نعسة حفص نعس: المديني ابن علي

 الترمذم كقاؿ. ُٔٗك ُٓٗ/ ٖ"بغداد تاريخ"ك ،َِٓص" داكد ألبي اآلجرم سؤاالت" انظر(. عطارد بن
: فقاؿ ،(غياث بن حفص حديث يعني) الحديث ىذا عن محمدا سألت: ِٕٗ - ُٕٗ/ ِ"الكبير العلل"في

 حديث من يعرؼ كإنما حفص، ركاية كجو من إال اهلل عبيد عن يعرؼ ال: عيسى أبو قاؿ. نظر فيو حديث ىذا
 .ضعيف كىو عطارد، بن يزيد اسمو: البزرل كأبو عمر، ابن عن البزرل، أبي عن حدير، بن عمراف

 (.ُِِٕ،ُُِٕ،َُِٕ) الموطأ انظر ُ
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 تباح كالدـ كالميتة كشربها أكلها حـر التي المحرمات بل الحاجة؛ عند يباح ىذا من
 النهي كىذا للحاجة فيباح - كالحرير كالذىب - طاىرا مباشرتو حـر ما كأما للضركرة

 كالفضة الذىب آنية في الشرب عن النهي دكف فهذا: كالشرب األكل في صفة عن
: للحاجة مباح فهو ىذا كمع كعيد فيو جاء قد ذاؾ إذ كالحرير؛ الذىب لباس كعن
 .ُأعلم كاهلل. أكلى فهذا

 شرب حديث أما(: ِّٔأما العبلمة األلباني فقاؿ كما في سلسلة الهدل كالنور )
 من الشرب إف: يقوؿ أف أحد يستطيع ال كلكن ثابت، قلنا كما فهذا قائمان، الرسوؿ

 يقولو أف يمكن ما أكثر كإنما كجل، عز اهلل إلى قائمان  بالشرب يتقرب أم سنة، قياـ
 .؟ كيف ، مخطئ فإنو ذلك كمع جائز، أمر إنو: القائل

 :كجوه ثبلثة من الجواب
 فقد ، نهيو قبل شربو يكوف أف إما ، قائمان  شرب لما كسلم عليو اهلل صلى النبي أف

 .قائمان  الشرب عن النهي حديث من أكثر في جاء

                                                           

 كأف اإلرشاد، على محموؿ ىو كإنما للتحريم، ليس النهي بأف األحاديث ىذه بين فجمع العلماء جمهور أما ُ
 النوكم قاؿ. ذلك جواز على تدؿ قائما كسلم عليو اهلل صلى النبي شرب كأحاديث جالسا، يشرب أف األفضل

 كالصواب،  صحيحة كلها بل،  ضعف فيها كال،  إشكاؿ تعالى اهلل بحمد األحاديث ىذه في ليس: "اهلل رحمو
 إشكاؿ فبل،  للجواز فبياف قائما كسلم عليو اهلل صلى شربو كأما..  التنزيو كراىة على محموؿ فيها النهي أف فيها
 النبي فعلو كقد مكركىا قائما الشرب يكوف كيف: قيل فإف. إليو المصير يتعين ذكرناه الذم كىذا،  تعارض كال

 البياف بل،  مكركىا يكوف ال للجواز بيانا كاف إذا كسلم عليو اهلل صلى فعلو أف: فالجواب كسلم؟ عليو اهلل صلى
 مرة مرة توضأ كسلم عليو اهلل صلى أنو عنو ثبت كقد مكركىا يكوف فكيف،  كسلم عليو اهلل صلى عليو كاجب
 فكاف،  منحصرة غير ىذا كنظائر،  أكمل ماشيا كالطواؼ ثبلثا الوضوء أف على اإلجماع أف مع بعير على كطاؼ
 كضوئو أكثر كاف كىكذا، منو األفضل على كيواظب،  مرات أك مرة الشيء جواز على ينبو كسلم عليو اهلل صلى
 لو من فيو يتشكك ال كاضح كىذا جالسا، شربو كأكثر،  ماشيا طوافو كأكثر،  ثبلثا ثبلث كسلم عليو اهلل صلى
. . . كالطبرم بطاؿ كابن الخطابي بو قاؿ قد األحاديث بين الجمع كىذا. اىػ" أعلم كاهلل. علم إلى نسبة أدنى

 في جاء كقد. اىػ االعتراض من كأبعدىا كأسلمها المسالك أحسن كىذا": البارم فتح" في الحافظ قاؿ. كغيرىم
 كقد قائما، يشرب أف كلو األفضل، كىو قاعدا، اإلنساف يشرب أف األصل(: "ُّّ/ ِِ) الدائمة اللجنة فتاكل

 ".كاسع ذلك في األمر أف على للداللة األمرين كسلم عليو اهلل صلى النبي فعل
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 عن نهيو كبين قائمان، شربو من السبلـ عليو فعلو من صح بينما للتوفيق سبيل في فإذان 
 :جواب من التوفيق سبيل في بد ال ، قائمان  الشرب

 .نهيو قبل كاف فعلو أف: جواب أكؿ
 أنا ، لعذر قائمان  اإلنساف يشرب أف جائز كىذا لعذر، كاف فعلو أف: الثاني الجواب
 .أحيانان  ىذا أفعل شخصيان 

 .خصوصياتو من يكوف أف الممكن من أنو: كاألخير الثالث العذر
 .؟ الثبلثة االحتماالت ىذه مثل لتطريق العلماء يلجأ لماذا
 شريعة يكوف العلماء باتفاؽ الذم ، السبلـ عليو قولو على المحافظة سبيل في: قالوا

 .الثبلثة االحتماالت ىذه من احتماؿ بو كيحيط فيعتبره الفعل أما عامة،
 عليو لقولو معارضان  كاف إذا كبخاصة ، االستدالؿ بو سقط االحتماؿ طرقو إذا كالدليل
 .عامة شريعة ىو الذم السبلـ

 ، الكراىة على محموؿ النهي: فيقوؿ يوفق اهلل رحمو النوكم كاإلماـ العلماء بعض
 يكوف ألنو ، مرجوحان  جوازان  ، الكبلـ ىذا معنى أم ، الجواز على محموؿ كالفعل

 .مكركىان 
 أمرين لوال مقبوالن  النوكم اإلماـ من التوفيق ىذا يكوف أف يمكن كاف: أقوؿ لكني
 .قائمان  الشرب عن - كسلم عليو اهلل صلى - نهيو موضوع في اثنين

 في كىذا قائمان  الشرب عن السبلـ عليو نهيو مع يمشي النوكم اإلماـ تأكيل أف: األكؿ
 ، للتنزيو بمعنى كتارة ، للتحريم بمعنى يأتي تارة النهي ألف ذلك ، مسلم صحيح
 »:بلفظ مسلم صحيح في أيضان  الركاية ىذه جاءت لما كلكن ، ىذا النهي يحتمل

 نقبل أف يسعنا لم ،« قائمان  الشرب عن - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ زجر
 األسلوب ىذا ، للكراىة كزجر ، للتحريم زجر يمكن ال ، زجر ألنو ، النوكم تأكيل

 ، للتنزيو نهي ، للتحريم نهي ممكن( نهى) لفظة في أما ،( زجر) لفظة في كارد غير
 .النوكم اإلماـ تأكيل نتقبل أف من يمنعنا الذم األكؿ المانع ىذا
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 شرب رجبلن  رأل كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي أف جدان  األىم كىو ، اآلخر كاألمر
 ، اهلل رسوؿ يا ال: قاؿ. ؟ الهر معك يشرب أف أترضى فبلف يا »:لو فقاؿ ، قائمان 
 . « الشيطاف ، منو شر ىو من معك شرب فقد: قاؿ

 يسمح شرعي سبب تعاطي أك ، الشيطاف شرب أف يتأكؿ أف يمكن أحدان  أظن ما
 لكنو ، جائز ىذا: يقاؿ ، كشراب طعامو في الشيطاف يشاركو أف لنفسو المسلم
 .الكبلـ ىذا يقوؿ أف يمكن أحدان  ما ، تنزيهية كراىة مكركه

 ىو من معك شرب لقد »:الشارب لذاؾ السبلـ عليو قولو في النظر أمعنا ما إذا فإذان 
 ألنو ، حراـ قياـ من الشرب أف ، كاضح دليل ىذا إذان  ،« الشيطاف الهر، من شر

 .الشيطاف شربو في يشاركو
 ىذا يقاؿ ىل ،( ًقو ، ًقو: )السبلـ عليو لو قاؿ كىو ىذا يؤكد الحديث تماـ ثم

 .؟ جائزان  أمران  أتى لمن بالنسبة
 .اإلسبلـ في أبدان  لو مثيل كال ، معقوؿ غير ىذا
 كأخطأ ، ركايةن  قائمان  السبلـ عليو شرب: قاؿ من صدؽ: نقوؿ نحن ذلك أجل من

 .عذر بدكف قائمان  الشرب يجوز: قاؿ إذا درايةن،
 دخل إنساف مسألة كىنا(: قاؿ العبلمة العثيمين في فتاكل نور على الدرب: فرع)

 صلي نقوؿ أك كيشرب يجلس فهل يشرب أف يريد عطشاف كىو ماء كفيو المسجد
 فإف األفضل ىو ىذا اشرب ثم التحية صلي نقوؿ الثاني الجواب اشرب ثم التحية
 ألف حرج كال قائمان  فاشرب كتتأخر الماء على الناس يكثر أف التحية صليت إذا خفت

 .حاجة ىذا
 .قائمان  األكل(: حكم فرع)

 الرجل يشرب أف نهى ) أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو، اهلل رضي أنسعن 
 .ُ( أخبث أك أشر ذاؾ فقاؿ فاألكل؟ فقلنا قتادة قاؿ قائما،

                                                           

 (.َِِْأخرجو مسلم ) ُ
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 ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على كنا ) قاؿ رضي اهلل عنهما عمر ابن عنك 
 قد ) رضي اهلل عنهما أيضا عمر ابن كقاؿ(،  قياـ كنحن كنشرب ، نمشي كنحن نأكل

 .ُ( نسعى كنحن كنأكل قياما نشرب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على كنا
 كركم القائم، أكل جواز في خبلؼ ال: (ّّٖ/ٗ) المنتقى في الباجي الوليد أبو قاؿ

 اهلل كعبد طالب، أبي بن كعلي عفاف، بن كعثماف الخطاب، بن عمر عن ذلك جواز
 قوؿ كىو أجمعين الصحابة سائر كعن عنهم اهلل رضي عمر بن اهلل كعبد ، عباس بن

 ا.ىػ العلماء
 .يحـر كال حاجة، غير من قائمنا الشرب يكره (:َُٓكقاؿ النوكم في فتاكيو )ص

. األفضل خبلؼ فهو حاجة لغير كاف كًإف فجائز، لحاجة كاف فإف قائمنا األكل كأما
 تعالى اهلل رضي عمر ابن ركاية من البخارم صحيح في كثبت مكركه، ًإنو: يقاؿ كال

، كرىو أنو: أنس عن مسلم صحيح في ما على مقدـ كىذا يفعلونو، كانوا أنهم: عنهما
 عنو، نهى كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي أف مسلم صحيح ففي قائمنا الشرب كأما
. فعلو كسلم عليو اهلل صلى النبي أف صحيحةه  أحاديثي  كغيره، البخارم صحيح كفي

 ا.ىػ التحريم لعدـ تدؿ فعلو كأحاديث التنزيو، لكراىة تدؿ النهي فأحاديث
 األكل عن (:ُُِ/ِّ) الفتاكل مجموعكما في   تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كسئل

 األكل يجوز كىل تنزيو كراىية مكركه أـ حراـ أـ حبلؿ ىو ىل قائما كالشرب
 ؟ ماشيا الطريق في كالشرب األكل أك كالمسافر عذر لو كاف إذا كالشرب
 من شرب كسلم عليو اهلل صلى النبي أف}  ثبت فقد بأس فبل العذر مع أما: فأجاب

 فيكره؛ الحاجة عدـ مع كأما قعود موضع يكن لم الموضع فإف{  قائم كىو زمـز ماء
 بين الجمع يحصل التفصيل كبهذا ،عنو نهى كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت ألنو

 ا.ىػ أعلم كاهلل.  النصوص

                                                           

 تقدـ تخريجو في المسألة السابقة. ُ
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 أنو فيحتمل قائما األكل فأما: " (َّٔ/ّ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قاؿك 
 يشرب أف نهى ) أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي أنس لقوؿ كالشرب

 ال أنو كيحتمل ،(أخبث أك أشر ذاؾ فقاؿ ؟ فاألكل فقلنا قتادة قاؿ قائما الرجل
 تدرج، ببل البدف أسافل إلى نفوذه لسرعة بالشرب، النهي الشارع لتخصيص يكره،
 بخبلؼ األعضاء، على الكبد يقسمو حتى فيها استقراره كعدـ فيبردىا، المعدة كإلى

 ا.ىػ  الفرؽ على فدؿ ذلك، في األكل
 مدل أم إلى الصحابي عمل(: ّكسئل العبلمة األلباني كما فتاكل جدة )شريط رقم 

 خيرنا؟ اهلل جزاؾ بو يؤخذ
 يكن لم إذا األمر أف أنا الخاص فرأيي العلمية المسائل دقائق فمن ىذه أمافأجاب: 

 على الدليل قاـ فإذا اتباعو، فاألصل بمخالفتو األثر ىذا على الواقف ييلزًـ دليله  فيو
 .خالفناه مخالفتو

 اهلل رسوؿ نهى: "مالك بن أنس عن مسلم حديث كىو.. مثبلن  ذلك على أضرب كأنا
 فأنا" شره : قاؿ األكل؟ أرأيت: لو قيل قائًمنا؛ الشرب عن كسلم كآلو عليو اهلل صٌلى
 جواز على يدؿ ما السنة في أجد ال ألني الصحابي؛ ىذا من الجواب بهذا آخذ

 السؤاؿ ىذا جاء فإذا قعود، كىم كيشربوف يأكلوف كانوا أنهم كبخاصة قائمنا، األكل
 فنحن يخالفو؛ ما السنة في نجد كلم ،"شر األكل: "قاؿ -الفصيح كالجواب الصريح
 .مثاؿ ىذا بو كنفتي الجواب لهذا نطمئن

 يأكلوف كانوا أنهم عمر ابن حديث من ثبت ما كىو بسيط استثناء ذلك إلى كيضاؼ
: عمر ابن خبر بين جمعنا قياـ، من األكل جواز: ىذا في الجواب فنقوؿ يمشوف؛ كىم
 .كسلم كآلو عليو اهلل صٌلى النبي عهد في يمشوف كىو يأكلوف كانوا أنهم

 نشرب كنا: يقوؿ أنو تمامو عمر ابن عن الخبر ىذا في تمامنا ذلك من العكس كعلى
 جاء فلما كسلم، كآلو عليو اهلل صٌلى النبي عهد في ماشيين كنحن كنأكل قياـ، كنحن
 حملنا قائمنا؛ الشرب عن كسلم كآلو عليو اهلل صلَّى النبي إلى مرفوعنا الصريح النهي
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 -قيامنا كسلم كآلو عليو اهلل صٌلى النبي عهد في يشربوف كانوا أنهم- عمر ابن خبر
 شرب أنو السبلـ عليو الرسوؿ عن ثبت كما ما عهد في كاف ذلك أف على حملناه

 باألكل المتعلق خبره يعارض ما نجد لم لما ثم كاحدة؛ حادثة من أكثر في قائمنا
 الذم األثر جاء فلما قائمنا األكل أما. كداللتو بمفهومو قلنا يعارضو؛ ما نجد لم ماشينا
ا الشرب من نهاه بأنو أنس عن آنفنا ذكرتو  حدكد في األشياء ىذه بكل عملنا قائمن

 .سألت عما جوابي ىذا العلماء، من فهمناىا التي القواعد
 . فيو كالنفخ اإلناء، في التنفس كراىية الخامس عشر:

 أحاديث ذلك كفي فيو، ينفخ كال اإلناء، في الشارب يتنفس ال أف الشرب، آداب من
 إذا: )عنو اهلل رضي قتادة أبي حديث من كسلم عليو اهلل صلى قولو: فمنها صحيحة

 رضي عباس ابن حديث: كمنها ،ُ(الحديث...  اإلناء في يتنفس فبل أحدكم شرب
 ،ِ(فيو ينفخ أك اإلناء في يتنفس أف نهى: )كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: عنهما اهلل

، انتهى"  كالشراب الطعاـ إناء يشمل اإلناء(: ُِِ/ٖ) نيلال في الشوكانيقاؿ 
 كسقوط كنتنو تقذيره من مخافة األدب طريق من ىو اإلناء في التنفس عن كالنهي

 كأما(. َُّ/ ّ) المنهاج في النوكم قالو ذلك، كنحو فيو كاألنف الفم من شيء
 إف كالسيما ألجلها، ييعاؼ كريهة رائحة النافخ فم من ييكسبو فإنو الشراب في النفخ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ جمع كلهذا تخالطو، النافخ فأنفاس: كبالجملة /الفم متغير كاف

                                                           

 (.ِٕٔ) كمسلم ،(َّٔٓ) البخارم أخرجو ُ
 ،(ُِِ - َِِك ُِٕ/ ٖ) شيبة أبي كابن ،(ِٓٓ) كالحميدم ،(الرسالة - َّٗ/ ّ) أحمد أخرجو ِ

 ،(َِِْ) يعلى كأبو ،(ُٖٖٖ) كالترمذم ،(ِّْٗ) ماجو كابن ،(ِّٖٕ) داكد كأبو ،(ُِّْ) كالدارمي
 حديث: الترمذل عنو قاؿ كالحديث( َّّٓ) كالبغوم ،(ََْٔ) الشعب كفي ،(ِْٖ/ ٕ) السنن في كالبيهقي

 ،(ُٕٕٗ) اإلركاء في األلباني العبلمة كصححو ،(ِْٓٗ) الصغير الجامع في السيوطي كحسنو صحيح، حسن
 الصحيح في الوادعي العبلمة كقاؿ صحيح، إسناده(: ِٕٕ/ ّ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ

 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ البخارم، شرط على صحيح(: ٖٔٓ) الصحيحين في ليس مما المسند
 .البخارم شرط على صحيح إسناده(: َّٗ/ ّ) المسند
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/ ْ) الزاد في القيم ابن قالو فيو، كالنفخ اإلناء في التنفس عن النهي بين كسلم عليو
ِّٓ.) 

 حكم الشرب ىذا كفي: (ِِّ-َِّ/ْ) زادال في أيضا القيم ابناإلماـ  قاؿك 
 أشد: فأركل" كأبرأ كأمرأ أركل إنو: "بقولو مجامعها على نبو كقد مهمة، كفوائد جمة،

 كدائو العطش شدة من يبرئ أم الشفاء، كىو البرء، من أفعل: كأبرأ كأنفعو، كأبلغو ريا
 عن األكلى عجزت ما الثانية الدفعة فتسكن دفعات، الملتهبة المعدة على لتردده

 عليها كأبقى المعدة، لحرارة أسلم فإنو كأيضا عنو، الثانية عجزت ما كالثالثة تسكينو،
 .كاحدة كنهلة كاحدة كىلة البارد عليها يهجم أف من

  تكسر كلما عنها يقلع ثم لحظة، العطش لحرارة لمصادفتو يركم ال فإنو كأيضا
 التمهل على كسرىا بخبلؼ بالكلية تبطل لم انكسرت كإف كحدتها، سورتها

 كاحدة، دفعة يركم ما جميع تناكؿ من غائلة كآمن عاقبة، أسلم فإنو كأيضا. كالتدريج
 فيؤدم يضعفها أك كميتو، ككثرة برده، بشدة الغريزية الحرارة يطفئ أف منو يخاؼ فإنو

 الببلد سكاف في خصوصا رديئة، أمراض كإلى كالكبد المعدة مزاج فساد إلى ذلك
 الشرب فإف الصيف، كشدة الحارة األزمنة في أك كنحوىما، كاليمن كالحجاز الحارة
 كفي أىلها بواطن في ضعيف الغريزم الحار فإف جدا، عليهم مخوؼ كاحدة كىلة
 .الحارة األزمنة تلك

 بسهولة كخالطو دخلو إذا بدنو؛ في كالشراب الطعاـ مرم من أفعل ىو": كأمرأ: "كقولو
 في مريئا عاقبتو، في ىنيئا ،[ْ: النساء{ ]مريئا ىنيئا فكلوه: }كمنو كنفع؛ كلذة

 بخبلؼ عليو، كخفتو لسهولتو المرمء عن انحدارا أسرع أنو معناه: كقيل. مذاقو
 .انحداره المرمء على يسهل ال فإنو الكثير،

 لكثرة الشراب مجرل ينسد بأف الشرؽ منو يخاؼ أنو كاحدة كىلة الشرب آفات كمن
 .ذلك من أمن شرب ثم ركيدا تنفس فإذا بو، فيغص عليو، الوارد



 - 014 - 

 كاف الذم الحار الدخاني البخار تصاعد مرة أكؿ شرب إذا الشارب أف: فوائده كمن
 مرة شرب فإذا عنها، الطبيعة فأخرجتو عليو، البارد الماء لوركد كالكبد القلب على

 ذلك كمن كيتعالجاف، فيتدافعاف البخار، كصعود البارد الماء نزكؿ اتفق كاحدة،
 عبد ركل كقد. ريو يتم كال يمرئو كال بالماء، الشارب يتهنأ كال كالغصة، الشرؽ يحدث

 شرب إذا: "- كسلم عليو اهلل صلى - النبى عن كغيرىما كالبيهقي المبارؾ بن اهلل
 ".الكباد من فإنو عبا، يعب كال مصا، الماء فليمص أحدكم
 كركد أف بالتجربة علم كقد الكبد، كجع ىو - الباء كتخفيف الكاؼ بضم- كالكباد

 التي المضادة ذلك كسبب حرارتها، كيضعف يؤلمها الكبد على كاحدة جملة الماء
 شيئا بالتدريج كرد كلو ككميتو، المبركد كيفية من عليها كرد ما كبين حرارتها بين

 كىي القدر، على البارد الماء صب مثالو كىذا يضعفها، كلم حرارتها يضاد لم فشيئا،
 عليو اهلل صلى عنو" جامعو" في الترمذم ركل كقد. قليبل قليبل صبو يضرىا ال تفور،
 إذا كسموا كثبلث، مثنى اشربوا كلكن البعير، كشرب كاحدا نفسا تشربوا ال)  كسلم

 ا.ىػ ُ( فرغتم أنتم إذا كاحمدكا شربتم أنتم
 عدة اإلناء في النفخ عن النهي في كجاء(: ِٗ/َُ) فتحفي ال الحافظكقاؿ 

 إما النفس، من تغير لو حصل ربما ألنو اإلناء؛ في التنفس عن النهي ككذا أحاديث،
 أك كالمضمضة، بالسواؾ عهده لبعد أك مثبل بمأكوؿ الفم متغير كاف المتنفس لكوف

"  التنفس من أشد كلها األحواؿ ىذه في كالنفخ المعدة، ببخار يصعد النفس ألف
 . انتهى
 أف ذلك من كالحكمة(: ْْٓ/ِ) الصالحين رياض شرح في عثيمينال عبلمةالكقاؿ 
 أمراض النفس مع تخرج كربما ، بعده من يشرب من على مستقذر اإلناء في النفس

                                                           

 شعب فى كالبيهقى ،(ُُّٖٕ رقم ، ُٔٔ/ُُ) كالطبرانى، (ُٖٖٓ رقم ، َِّ/ْ) الترمذل أخرجو  ُ
من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، كالحديث أشار الترمذم إلى ضعفو  (َُٓٔ رقم ، ُُٔ/ٓ) اإليماف
، كضعفو ابن القطاف في بياف الوىم كاإليهاـ (ّٗ/ َُ) الفتح في الحافظ وضعفك  ،غريب حديث ىذا بقولو:

 .(ِّّٔ) الجامع(، كضعفو العبلمة األلباني في ضعيف ٖٖٓ،  ِِِ/ّ)
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 في تنفس إذا يشرؽ كربما ، باإلناء فتلتصق ، الفم في أك المرمء في أك المعدة في
 بل ، اإلناء في اإلنساف يتنفس أف كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى فلهذا ، اإلناء

 . انتهى"  فمو عن اإلناء فيو يبعد نفس كل ، أنفاس ثبلثة يتنفس
 إذا الطعاـ في النفخ يكره ال:  اآلمدم قاؿ(: ِّٖ/ٖ) اإلنصاؼ في المرداكم قاؿك 

" حينئذ األكل إلى حاجة ثم كاف إف ، الصواب كىو( المرداكم) قلت.  حارا كاف
 .انتهى

 ألف كذلك :قائبل (ْٕٓ/ِ) كىذا القوؿ تعقبو العبلمة العثيمين في شرح الرياض
 ، ضارة أك مؤذية أشياء منو يخرج الذم الهواء من يحصل ربما نفخ إذا اإلنساف
 لو كما ، إليو الحاجة دعت ما ذلك من استثنى العلماء بعض أف إال ، كنحوه كمرض

 األكلى كلكن ، العلماء بعض ىذا في فرخص ، السرعة إلى كيحتاج حارا الشراب كاف
 ، اإلناء في يصبو فإنو ، آخر إناء كعنده حارا كاف إذا ، حارا كاف لو حتى ، ينفخ أال
 . انتهى"  يبرد حتى ثانية مرة يعيده ثم

 ال اإلناء في يتنفس ال ككما  ( :ُِِ/ٖ" )األكطار نيل"في الشوكاني قاؿ: مسألة
 ( .ْٖ/ُ" )العرب لساف" االمتبلء عند المعدة تنفس:  كالتجشأ.  انتهى"  فيو يتجشأ

 بطريقة الشراب أك الطعاـ شم كاف فإف ، الشراب أك الطعاـ شم حكم عن كأما
 لم إف أما حينئذ، عنو فينهى ، األنف من الخارج النفس من شيء الطعاـ فيها يصيب

 ، بذلك بأس فبل كتمييزىا، الطعاـ ىذا رائحة معرفة أراد كإنما النفس، من شيء يأتو
 النفس من شيء يصاحبو ما غالبا كثيرا، الشراب أك الطعاـ من الفم اقتراب أف على

 من المحتار رد في جاء، الطعاـ شم الفقهاء بعض كره لذلك األنف، من الخارج
 في كنحوه، انتهى"  يشمو كال حارا، الطعاـ يأكل كال(: َّْ/ٔ) األحناؼ كتب

 . الشافعية كتب من( ُِْ/ْ" )المحتاج مغني"
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 أال على حرص أك لحاجة، بعد عن منو الخارج الطعاـ دخاف يشم أف أراد من أما
 اهلل شاء إف المحذكر حقو في انتفى فقد الشراب، أك الطعاـ نفسو من شيء يصيب
 .تعالى

 يخصو؟ كأس لو كاف من يشمل ىل اإلناء في التنفس عن النهي(: فرع)
 كذلك، باإلناء المنفرد بل غيره، اإلناء في يشاركو كاف منب األدب ىذا يختص ال

 سواء ،عامة منو يشرب الذم اإلناء في يتنفس أف لشاربا نهيألف األحاديث في 
 ثبت إذا إال العمـو األصلك  ه،غير  فيو شاركو أك اإلناء، ىذا من بالشرب انفرد

، كأيضا ىناؾ حكم من كل نهي أك أمر ال النهي لهذا مخصصا نعلم كال مخصص
 كاف كلو حتى مضر اإلناء في التنفس أف الطب أىل ذكر بعض نستطيع حصرىا، كقد

 يضره ىذا فإف الشراب أك الطعاـ في نفخ أك اإلناء في تنفس إذا نفسو، الشخص من
 .للعمـو مؤيد ىو، ك كحده يشرب أك يأكل الذم ىو كاف كلو

 النظافة، في المبالغة إلرادة للتأدب النهي كىذا"(: ِّٓ/ُقاؿ الحافظ في الفتح )
 فيتقذر كريهة رائحة فيكسبو ردئ بخار أك مخاط أك بصاؽ النفس مع يخرج قد إذ

 . انتهى" شربو من غيره أك ىو بها
 في النفس أف ذلك من كالحكمة(: ِّٕ/ْكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )

 أك المعدة في أمراض النفس من تخرج كربما بعده من يشرب من على مستقذر اإلناء
 نهي فلهذا اإلناء في تنفس إذا يشرؽ كربما باإلناء فتلتصق الفم في أك المرمء في

 كل أنفاس ثبلثة يتنفس بل اإلناء في اإلنساف يتنفس أف كسلم عليو اهلل صلى النبي
 كأبرأ أىنأ ىذا بأف كالسبلـ الصبلة عليو النبي أخبر كقد فمو عن اإلناء فيو يبعد نفس
 .المرض من كأسلم العطش، من أبرأ يعني: كأبرأ بمهلة يشرب ألنو أىنأ كأمرأ

 . كاحدة دفعة الشرب كإباحة ثبلثان، اإلناء في التنفس استحباب السادس عشر:
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: )قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث فيو

 في أتنفس فأنا: أنس قاؿ كأمرأي  كأبرأي  أركل إنو: كيقوؿ ثبلثان  الشراب في يتنفس
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 الشارب فيّْ  عن اإلناء إبعاد ىو ثبلثان، الشراب في بالتنفس كالمراد ،ُ(ثبلثان  الشراب
 كال كاحدة دفعة الشرب كيباح. عنو منهيه  اإلناء في فالتنفس كإال خارجو، التنفس ثم

 لما أنو عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي بحديث لذلك كيستدؿ ذلك، في كراىة
 أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أسمعت : )لو قاؿ الحكم بن مركاف على دخل
 إني اهلل رسوؿ يا رجله  لو فقاؿ. نعم: سعيد أبو لو فقاؿ الشراب؟ في النفخ عن نهى

 عن القدح بنأف: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ كاحدو، نفسو  من أركل ال
 .ِ(فأىرقها: قاؿ فيو؟ القذاة أرل فإني: قاؿ تنفس ثم فاؾ
 يشرب أف الرخصة، ذلك في أرل فكأني(: ِّٗ/ ُ: )التمهيد في كما مالك قاؿ
 رخصة فيو كأرل كاحد، نفس من بالشرب بأسان  أرل كال شاء، ما كاحد نفس من

 (.كاحد نفس من أركل ال أني: )الحديث لموضع
 ثبلثا الشرب في يتنفس أف األفضل (:َِٗ/ ِّ) الفتاكل في اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 كشرب يتنفس لم كإف عنو منهي اإلناء في التنفس فإف ؛ اإلناء غير في نفسو كيكوف
 كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف}  أنس عن الصحيح في فإف ؛ جاز كاحد بنفس

                                                           

 .لو كاللفظ( َِِٖ) كمسلم ،(ُّْٔٓ) البخارم أخرجو ُ
 المنتخب في حميد بن كعبد ،(َِِ/ ٖ) شيبة أبي كابن ،(ِّ/ ّ) كأحمد ،(ُِ/ِٓٗ/ ِ) مالك أخرجو ِ
/ ْ) المستدرؾ في كالحاكم ،(ِّٕٓ) حباف كابن ،(ُِِك ُُٗ/ ِ) كالدارمي ،(ُٕٖٖ) كالترمذم ،(َٖٗ)

 ىذا: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( َّّٔ) السنة شرح في كالبغوم ،(َْٓ) اآلداب في كالبيهقي ،(ُّٗ
 كصححو ،(ِٔٗ/ ْ) العارضة في العربي ابن كصححو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو صحيح، حسن حديث

 كصححو ،(ِِٕ/ ِٕ) البخارم شرح في الملقن ابن كصححو ،(ُّٕ/ ْ) الموقعين إعبلـ في القيم ابن
 الصحيحة في األلباني العبلمة كحسنو صحيح، إسناده(: ِٗٗ/ ُٕ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط

 الرجل على ينكر لم كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف كاحد، بنفس الشرب جواز الحديث فوائد من: كقاؿ( ّٖٓ)
 لو، كسلم عليو اهلل صلى لبينو يجوز، ال كاحد بنفس الشرب كاف فلو ،" كاحد نفس من أركل ال إني: " قاؿ حين

 ،.... " القدح فأبن: " لو القوؿ من أكلى ىذا كاف ك! ". كاحد؟ نفس من الشرب يجوز ىل ك: " مثبل لو لقاؿ ك
 اإلناء خارج تنفس يتنفس أف أراد إذا أنو ك كاحد، بنفس الشرب جواز على ىذا قولو فدؿ جائزا، ذلك يكن لم لو

 أحدكم شرب إذا: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث بو صرح ما كىذا
 ". يريد كاف إف ليعد، ثم اإلناء، فلينح يعود، أف أراد فإذا اإلناء، في يتنفس فبل
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:  يقوؿ ثبلثا الشراب في يتنفس كاف: }  لمسلم ركاية كفي{  ثبلثا اإلناء في يتنفس
 أبي عن الصحيح كفي.  ثبلثا التنفس استحباب على دليل فهذا{  كأمرل أركل إنو

 في يتنفس فبل أحدكم شرب إذا ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ قتادة
 النبي أف ) الخدرم سعيد أبي كعن اإلناء في التنفس عن النهي فيو فهذا ( اإلناء
 اإلناء في أراىا القذاة الرجل فقاؿ الشراب في التنفس عن نهى كسلم عليو اهلل صلى

 ركاه ( فيك عن القدح فأبن قاؿ كاحد نفس عن أركل ال فإني  قاؿ أىرقها:  فقاؿ ؟
 كلكن كاحد؛ بنفس الشرب عن كسلم عليو اهلل صلى النبي ينو فلم، كصححو الترمذم

 أم{  فيك عن القدح أبن: }  قاؿ كاحد نفس من أركل ال إني:  الرجل لو قاؿ لما
 نفس في ركم لو أنو على دليل كفيو.  اإلناء خارج النفس إلى احتجت إذا لتتنفس

 كحـر التنفس أكجب األئمة من أحدا علمت كما ،جاز النفس إلى يحتج كلم كاحد
 . كاحد بنفس الشرب

 . السقاء فيّْ  من الشرب كراىية السابع عشر:
 اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى : )قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن صحيحة، أحاديث كفيو
 في خشبة يغرز أف جاره يمنع كأف السقاء أك القربة فم من الشرب عن كسلم عليو

 عن كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى : )قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن كعن ،ُ(جداره
 أك القربة فم من الشرب عن صريح نهيه  الحديثين فيف ،ِ(السقاء فيّْ  من الشرب
 حملو النهي كىذا. منو الشرب ثم اإلناء في الشراب صبي  ىو ينبغي كالذم السقاء،

 كمنهم األكثر، كىم التنزيو كراىة على بعضهم كحملو التحريم على العلم أىل بعض
 (.ْٗ/ َُ) البارم فتح في كما لئلباحة ناسخة النهي أحاديث جعل من

: منها بعضان  نذكر النهي، ىذا جاء أجلها من التي الحكم بعض العلم أىل ذكر كقد
: كمنها ألجلها، ييعاؼ كريهة كرائحة زيىومة ييكسبو فيو الشارب أنفاس تردد أف: فمنها

                                                           

 (.ِٕٔٓ) البخارم أخرجو ُ
 (.ِٗٔٓ) البخارم أخرجو ِ
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 يشعر ال غيرىا أك قذاة أك حيوانات أك حشرات السّْقاء أك القربة في يكوف ربما أنو
 ريق من الماء يخالط ربما أنو: كمنها بها، فيتضرر جوفة في فتدخل الشارب بها

 ثبت لما غيره، ممرضان  يكوف قد كنػىفىسو الشارب ريق أف: كمنها. غيره فيتقذره الشارب
 .كالنفس الريق طريق عن تنتقل قد العدكل أف األطباء عند

 فم من شربو ككره»: قولو (:ّٔٔ/ُِقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 السقاء في يكوف قد كألنو ذلك، عن نهى كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف «سقاء
 فيو ىل الماء، إلى ينظر فإنو اإلناء في الماء صب فإذا عنها، يدرم ال مؤذية أشياء
 فإذا الماء، من تتغذل حمراء دكدة كىي ،«العلقة» يؤذم كمما ال؟ أك مؤذية أشياء
 جدار على تلصق فأحيانا جوفو، إلى كدخلت علقة، فيو ماء من اإلنساف شرب

 ثم منو، كتتغذل كتعضو بو فتلتصق المعدة، إلى تنزؿ كأحيانا قبلو، ما أك المرمء،
 .بها يهلكوف قد أحيانا كلهذا تماما، النفس تسد حتى كتتضخم تكبر

 ثبلثا كشربو»: قولو(: ّْٔ/ُِ(: قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )فرع)
 إذا) كاف  كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف أنفاس، بثبلثة يشرب أف سن: أم «مصا

 مصا ذلك يكوف أف كينبغي فوائد، ثبلث ففيو(  كأبرأ أىنأ إنو كقاؿ مصا شرب شرب
 اإلنساف، عطش إذا إليو، الحاجة عند إال يشرب ال الماء ألف كذلك جرعا؛ ال

 ألنو عليها؛ يؤثر فإنو جرعا الماء جاءىا فإذا كحرارتها، المعدة التهاب كالعطش
 حرارة كيكتسب يسيرا، خفيفا ينزؿ الذم صار مصا صار فإذا بالحار، البارد يصطدـ

 .لها مناسب ساخن كىو المعدة على فيرد المعدة، إلى الفم من
 يقوؿ كلذلك ،«كأمرأ كأبرأ أىنأ فإنو»: كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ثبلثا كيكوف

 إف ألنك كاحدة؛ دفعة الماء تعطيو ال جدا عطشاف شخصا كجدت إذا إنك: العارفوف
 الثانية، أعطو ثم قليبل، تمهل ثم كاحدة، كجرعة شربة أعطو لكن يهلك، فإنو فعلت

 .يهلك لئبل كىكذا؛



 - 000 - 

 عبا، يعب فإنو أشبههما كما كالمرؽ اللبن كأما للماء، بالنسبة ىذا ،«مصا»: كقولو
 للمعدة، مناسب شيء كال دىونة، فيو كليس جاؼ، الماء ألف ظاىر؛ بينهما كالفرؽ
 بثبلثة كلكن عبا، فتعبو كشبهو اللبن بخبلؼ فشيئا، شيئا يأتيها أف األكلى فكاف
 .ُأنفاس
 .الزجاجة فم من الشرب حكم :مسألة

 . كالقربة منو، يشرب فم لو كيكوف الماء فيو يوضع الذم اإلناء ىو" السقاء"
 : النهي لهذا علل عدة اهلل رحمهم العلماء ذكر كقد

 كما فتؤذيو، حية أك حشرة بداخلها يكوف فقد ، بداخلها ما يظهر ال القربة أف -ُ
 في موجودة غير العلة كىذه، حية فخرجت السقاء في من شرب رجبل أف ركم

؛ الزجاجات من الشرب  . ظاىر بداخلها ما أف الغالب ألف اليـو
 إليو، يحتاج مما أكثر فينصب الماء، يغلبو قد السقاء في من يشرب الذم أف -ِ

 في تراه كما الزجاجات، من يشرب فيمن موجودة العلة كىذه، ثيابو تبتل أك بو فيشرؽ
 . الناس من كثير

 الموجود بالماء يختلط أك السقاء فم ريقو يصيب ال حتى ذلك عن النهي أف -ّ
 النتقاؿ سببا ذلك يكوف كقد غيره، فيتقذره السقاء، فم نفسو يصيب أك بداخلو،

                                                           

 كرد في ىذه المسألة عدة أحاديث كل منها فيو مقاؿ، كمجموعها قد يفيد أف لها أصبل : ُ
: كيقوؿ مصا، كيشرب عرضا، يستاؾ صلى اهلل عليو كسلم  كاف)  مرفوعا بهز عن المسيب بن سعيدمنها حديث 

 (.ُْٗضعيفة )( ال كأبرأ كأمرأ أىنأ ىو
 داء يعني، الكباد يورث العب فإف عبا، تشربوه كال مصا، فاشربوه الماء شربتم إذا)  مرفوعا عليكمنها حديث 

 (.ِِّّ( الضعيفة ) الكبد
 (. ُِْٖ( الضعيفة ) كأبرأ كأمرأ أىنأ فإنو مصا، فليمصو أحدكم شرب إذاكمنها حديث أنس مرفوعا ) 

 (.َْٗ( الضعيفة ) عرضا فاستاكوا استكتم كإذا مصا، فاشربوا شربتم إذا)  رباح أبي بن عطاءكمنها مرسل 
الضعيفة  ( العب من الكباد فإف عبا، يعب كال مصا فليمص أحدكم شرب إذا)  حسين أبي ابن كمنها مرسل

 كىو المكي، الرحمن عبد بن اهلل عبد ىو حسين أبي كابن(: ُِْٖ(. قاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )ُِٕٓ)
 حديثاف كتقدـ، أعلم كتعالى سبحانو كاهلل بهما، يقول الحديث فلعل. قبلو كالذم صحيح، مرسل فهو ثقة، تابعي

  (. ُْٗ ،َْٗ)  شئت إف فراجعهما فعلي، كاآلخر قولي، أحدىما المص، في آخراف
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 يمس فيمن كلكنها الزجاجة، من يشرب فيمن موجودة أيضا العلة كىذه، األمراض
 ىي:  أيضا ككذلك، بأس فبل بفمو يمسها كال منها يصب كاف إذا أما بفمو، الزجاجة

 بو، خاصة الزجاجة كانت إذا أما غيره، الزجاجة ىذه من سيشرب كاف إذا بما خاصة
 . فمها من الشرب من حينئذ بأس فبل
 كما ، كلها العلل ىذه أجل من السقاء في من الشرب عن النهي يكوف أف يبعد كال
 . تعالى اهلل رحمهما جمرة أبي كابن العربي ابن ذلك قاؿ

 ال أف فينبغي كلذلك الزجاجة، من يشرب فيمن موجودة سبق، كما العلل ىذه كبعض
 .غيره الزجاجة من سيشرب كاف إذا السيما فمها، من يشرب

 عنو؟ المنهي السقاء فم من الشرب من يعتبر المصرية القلة من الشرب ىل (:فرع)
 القربة فم من الشرب بمثابة المذكورة القلة من الشرب أف أعلم كاهلل يظهر الذم

 من الشرب مباشرة عن العلماء ذكرىا التى النهي علل بعض في معها الشتراكها
  .فمهما
 .ُ(معلقة قربة فيّْ  من شرب أنو) كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت: مسألة
 القولي؟ نهيو كبين الجواز، على الداؿ كسلم عليو اهلل صلى فعلو بين نجمع فكيف

 ما بين فرؽ لو: الترمذم شرح في شيخنا قاؿ(: ْٗ/ َُ) في الحافظ قاؿ: الجواب
 كلم متيسران  إناء الشرب إلى المحتاج يجد كلم معلقة القربة تكوف كأف لعذر يكوف

 المذكورة، األحاديث تحمل ذلك كعلى حينئذ كراىة فبل بكفو، التناكؿ من يتمكن
: -حجر ابن القائل -قلت. النهي أحاديث عليو فتحمل عذر لغير يكوف ما كبين

 القربة من كالشرب معلقة كانت القربة أف فيها كلها الجواز أحاديث أف كيؤيده
 الرخصة على الجواز أخبار في داللة كال القربة، مطلق من الشرب من أخص المعلقة

                                                           

 كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ِّّْ) رقم ماجة كابن ،(ُِٖٗ) الترمذم أخرجو ُ
 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كقاؿ الترمذم، صحيح في األلباني العبلمة

 .مسلم شرط على صحيح حديث(: ُْٗٔ)
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 الخبرين بين جمعان  الضركرة حاؿ على كحملها كحدىا، الصورة تلك على بل مطلقان 
 .أعلم كاهلل النسخ على حملها من أكلى

 . شربان  آخرىم القـو ساقي كوف استحباب الثامن عشر:
: ) قاؿ -الطويل عنو اهلل رضي قتادة أبي حديثعدة أحاديث منها  ذلك في كاألصل

 كغير غيرم بقي ما حتى كأسقيهم يصب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فجعل... 
: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صب ثم: قاؿ. كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 شربان  آخرىم القـو ساقي إف: قاؿ. اهلل رسوؿ يا تشرب حتى أشرب ال: فقلت. اشرب

 ىذا كداللة ،ُ(الحديث...  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كشرب فشربت: قاؿ
 آخرىم ىو كيكوف نفسو على يقدمهم فإنو قـو سقاية تولى من أف في ظاىرة الحديث

 .ِكسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ اقتداءن  شربان 

                                                           

 (.ُٖٔ) مسلم أخرجو ُ
 يحسن بنا نقلو، فقاؿ رحمو اهلل:  عجبا شيئا الماء عن (:ّٔٓ/ْفي الزاد )  القيم ابن (: ذكر اإلماـلطيفة) ِ
 بخاره، من خلقت السماكات فإف األصلي، ركنو بل العالم، أركاف كأحد الشراب، كسيد الحياة، مادة: ماءال

 .حي شيء كل منو اهلل جعل كقد زبده، من كاألرض
 .كدليلو الراجح القوؿ كذكرنا تقدما، كقد قولين، على فقط؟ الغذاء ينفذ أك يغذك، ىل: فيو اختلف كقد
 في كينفذه الغذاء، كيرقق منو، تحلل ما بدؿ عليو كيرد رطوباتو، البدف على كيحفظ الحرارة، يقمع رطب، بارد كىو

 .العركؽ
 :طرؽ عشرة من الماء جودة كتعتبر
 .صافيا يكوف بأف لونو من: أحدىا
 .البتة رائحة لو تكوف ال بأف رائحتو من: الثاني

 .كالفرات النيل كماء حلوه، الطعم عذب يكوف بأف طعمو من: الثالث
 .القواـ رقيق خفيفا يكوف بأف كزنو من: الرابع

 .كالمسلك المجرل طيب يكوف بأف. مجراه من: الخامس
 .المنبع بعيد يكوف بأف منبعو من: السادس

 .قصارتو من كالريح الشمس تتمكن فبل األرض، تحت مختفيا يكوف ال بأف كالريح، للشمس بركزه من: السابع
 .كالحركة الجرم سريع يكوف بأف حركتو من: الثامن
 .لو المخالطة الفضبلت يدفع كثرة لو يكوف بأف كثرتو من: التاسع
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 .المشرؽ إلى المغرب من أك الجنوب إلى الشماؿ من آخذا يكوف بأف مصبو من: العاشر
 .كجيحوف كسيحوف، كالفرات، النيل، األربعة األنهار في إال بكمالها تجدىا لم األكصاؼ، ىذه اعتبرت كإذا
 سيحاف،: ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من  الصحيحين كفي

 ( . الجنة أنهار من كل كالفرات كالنيل، كجيحاف،
 كيبرد سريعا، يسخن الذم الماء: أبقراط قاؿ كالبرد، للحر قبولو سرعة: أحدىا أكجو ثبلثة من الماء خفة كتعتبر
 ثم بالغا يجففا ثم مختلفين بماءين الوزف متساكيتا قطنتاف تبل أف: الثالث بالميزاف،: الثاني. المياه أخف سريعا
 .كذلك فماؤىا أخف كانت فأيتهما توزنا

 المكشوؼ الماء فإف انتقالها، توجب عارضة ألسباب كتتغير تنتقل قوتو فإف رطبا باردا األصل في كاف كإف كالماء
 سائر على الحكم ككذلك الشماؿ، ريح من مكتسب يبس كفيو باردا يكوف األخر الجهات عن المستور للشماؿ،
 .األخر الجهات

 للمرضى نافع العذب كالماء تأثيره البدف في كيؤثر المعدف، ذلك طبيعة على يكوف المعادف من ينبع الذم كالماء
، من االنتباه كال الجماع عقيب كال الريق، على شربو ينبغي كال كألذ، أنفع منو كالبارد كاألصحاء  عقيب كال النـو

 .تقدـ كقد الفاكهة أكل عقيب كال الحماـ
 يقوم بل البتة يضره ال فإنو مصا، يتمصصو بل منو يكثر كال يتعين بل إليو اضطر إذا بو بأس فبل الطعاـ، على كأما

 .العطش كيزيل الشهوة كينهض المعدة،
 من نفعو من أكثر داخل من ينفع كالبارد. تقدـ كقد طريو من أجود كبائتو ذكرناه، ما ضد كيفعل ينفخ الفاتر كالماء
 األمزجة كيوافق العفونات، كيدفع الرأس إلى األبخرة كصعود الدـ عفونة من البارد كينفع بالعكس، كالحار خارج

 كالشديد كاألكراـ، كالزكاـ كتحليل نضج إلى تحتاج حالة كل على كيضر الحارة، كاألماكن كاألزماف كاألسناف
 .الصدر كأكجاع كالنزالت، الدـ انفجار يحدث عليو كاإلدماف األسناف يؤذم منو البركدة
 يسكن الحار كالماء مكثف كاآلخر محلل أحدىما ألف األعضاء، كألكثر للعصب ضاراف بإفراط كالحار كالبارد

 إلى بالطعاـ كيطفو شربو، الهضم كيفسد كيسخن، كيرطب الفضوؿ، كيخرج كينضج كيحلل الحادة األخبلط لذع
 أكثر في كيضر رديئة أمراض إلى كيؤدم البدف، كيذبل العطش، تسكين في يسرع كال كيرخيها المعدة أعلى

 .خارج من استعمل ما كأنفع. كالرمد البارد كالصداع الصرع كأصحاب للشيوخ صالح أنو على األمراض
 كالشديد عابوه، كال األطباء، قدماء من أحد كرىو كال أثر، كال حديث بالشمس المسخن الماء في يصح كال

  .العين حرؼ في األمطار ماء على الكبلـ تقدـ كقد الكلى، شحم يذيب السخونة
 اللهم : )كغيره االستفتاح في يدعو كاف أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن: الصحيحين في ثبت: كالبرد الثلج ماء

 كجو تقدـ كقد كذلك فماؤه دخانية، حادة كيفية نفسو في لو الثلج( كالبرد الثلج بماء خطايام من اغسلني
 ىذا من كيستفاد كالتقوية، كالتصليب التبريد من القلب إليو يحتاج لما بمائو الخطايا من الغسل طلب في الحكمة

 .بضدىا أدكائها كمعالجة كالقلوب، األبداف طب أصل
 .أصلو فبحسب الجليد، كىو الجمد ماء كأما الثلج، ماء من كألذ ألطف البرد كماء
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 المثلوج الماء شرب تجنب كينبغي كالرداءة، الجودة في عليها يسقط التي كاألرض الجباؿ كيفية يكتسب كالثلج
 كأصحاب الكبد، كضعف الصدر، ككجع السعاؿ، كألصحاب الحار، كالطعاـ كالرياضة كالجماع الحماـ عقيب

 .الباردة األمزجة
 يخلو ال محتقن أحدىما ألف ثقيل، األرض تحت المدفونة القني كماء اللطافة، قليلة اآلبار مياه: كالقني اآلبار ماء
 كأردؤه ليلة، عليو كتأتي للهواء، يصمد حتى الفور على يشرب أال كينبغي الهواء، عن محجوب كاآلخر تعفن، عن
 .كخيم كبيء الماء فهذا رديئة، تربتها كانت إذا سيما كال معطلة، بئره كانت أك رصاص، من مجاريو كانت ما

 جبريل ىزمة كىو الناس، عند كأنفسها ثمنا كأغبلىا النفوس إلى كأحبها قدرا كأجلها كأشرفها المياه سيد: زمـز ماء
 .إسماعيل اهلل كسقيا
 ما أربعين كأستارىا الكعبة بين أقاـ كقد ذر ألبي قاؿ أنو كسلم، عليو اهلل صلى النبي»)  عن"  الصحيح"  في كثبت

 بإسناده مسلم غير كزاد(  طعم طعاـ إنها ): كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ غيره، طعاـ لو ليس كليلة، يـو بين
 ( .سقم كشفاء)

 لو شرب لما زمـز ماء: ) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن اهلل، عبد بن جابر حديث من  ماجو ابن سنن كفي
 بن اهلل عبد عن ركينا كقد ،المنكدر بن محمد عن راكيو المؤمل بن اهلل بعبد طائفة الحديث ىذا ضعف كقد( 

، أتى حج، لما أنو المبارؾ،  رضي جابر عن المنكدر، بن محمد عن حدثنا الموالي أبي ابن إف اللهم: فقاؿ زمـز
 أبي كابن القيامة، يـو لظمأ أشربو كإني(  لو شرب لما زمـز ماء: ) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى نبيك عن عنو، اهلل

 .مجازفة فيو القولين ككبل موضوعا، بعضهم كجعلو بعضهم، صححو كقد حسن، إذا فالحديث ثقة، الموالي
 اهلل، بإذف فبرأت أمراض، عدة من بو كاستشفيت عجيبة، أمورا زمـز بماء االستشفاء من كغيرم أنا جربت كقد

 الناس مع كيطوؼ جوعا، يجد كال أكثر أك الشهر نصف من قريبا العدد ذكات األياـ بو يتغذل من كشاىدت
 .مرارا كيطوؼ كيصـو أىلو، بها يجامع قوة لو ككاف يوما، أربعين عليو بقي ربما أنو كأخبرني كأحدىم،

 يمد كسيوؿ ىناؾ، تجتمع أمطار من الحبشة ببلد أقصى في القمر جباؿ كراء من أصلو الجنة أنهار أحد: النيل ماء
 كاألناـ، األنعاـ منو تأكل زرعا، بو فيخرج لها، نبات ال التي الجرز األرض إلى تعالى اهلل فيسوقو بعضا، بعضها

 فوؽ أمطرت كإف للنبات تتهيأ كلم ترك لم العادة، مطر أمطرت إف صلبة، إبليزا إليها يسوقو التي األرض كانت كلما
 إلى األمطار تلك ساؽ ثم البعيدة، الببلد فأمطر كالمصالح، المعايش كعطلت كالساكن، المساكن ضرت العادة

 الببلد أركل فإذا ككفايتها، الببلد رم قدر على معلومة أكقات في زيادتو سبحانو كجعل عظيم، نهر في األرض ىذه
 التي العشرة األمور الماء ىذا في كاجتمع الزرع من بالتمكن المصلحة لتتم كىبوطو بتناقصو سبحانو أذف كعمها،

 .كأحبلىا كأعذبها كأخفها المياه ألطف من ككاف ذكرىا، تقدـ
 اهلل جعلو كقد(  ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو)  البحر في قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت: البحر ماء

 كثير راكد دائم فإنو كالبهائم، اآلدميين من األرض كجو على ىو من مصالح لتماـ زعاقا مرا أجاجا ملحا سبحانو
 الهواء ككاف كأجاؼ فيو حيواناتو كموت إقامتو من ألنتن حلوا كاف فلو يقبر، كال كثيرا فيو يموت كىو الحيواف،
 جعلو أف كتعالى سبحانو الرب حكمة فاقتضت العالم فيفسد كيجيف كينتن ذلك منو يكتسب بالعالم المحيط
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 . الطعاـ على الكبلـ استحباب التاسع عشر:
 اإلحياءفي  الغزالي قاؿ، عنها منهيه  كالمشابهة عاداتهم من فإنها للعجم مخالفةكىذا 

 كلكن العجم، سيرة من ذلك فإف الطعاـ على يسكتوا ال أف: -كمن آدابو–( ُُ/ّ)
 ا.ىػ  كغيرىا األطعمة في الصالحين بحكايات كيتحدثوف بالمعركؼ يتكلموف

 تعشيت: إبراىيم بن إسحاؽ قاؿ(: ُّٔ/ ّ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قاؿك 
: كيقوؿ يأكل كىو نتكلم ال فجعلنا لو، كقرابة حنبل بن أحمد اهلل عبد كأبو أنا مرة

 أحمد عن أجد كلم. كصمت أكل من خيره  كحمده  أكله : قاؿ ثم اهلل، كبسم هلل الحمد
 أحمد أف كالظاىر. األصحاب أكثر كبلـ في أجدىا كلم صريحان، الركاية ىذه خبلؼ

 .االتباع تحرم كعادتو طريقتو من فإف ذلك؛ في األثر اتبع -اهلل رحمو-
 مسلمفي حديث  كما طعامو على يتحدث كقد ثبت أنو صلى اهلل عليو كسلم كاف

 منو، يأكل فجعل بو فدعا خل، إال عندنا ما: فقالوا اإلداـ، أىلو سأؿ لما) :(َِِٓ)
 اهلل سم) يؤاكلو كىو سلمة أبي بن عمر لربيبو قاؿ ككما(، الخل األدـ نعم: كيقوؿ

 يفعلو كما مرارا، عليهم األكل عرض أضيافو على يكرر كاف كربما(، يليك مما ككل
، أىل  لو كقولو اللبن شرب قصة في البخارم عند ىريرة أبي حديث في كما الكـر

                                                                                                                                                  

 خلق، حين من مكثو على يتغير كال شيئا، تغيره لم كأمواتو كأنتانو كلها العالم جيف فيو ألقي لو التي كالمبلحة
 .مالحة سبخة أرضو فكوف الفاعلي كأما لملوحتو، الموجب الغائي السبب ىو فهذا العالم اهلل يطوم أف كإلى
 كيهزؿ البطن يطلق فإنو كخارجو، بداخلو مضر كشربو الجلد، ظاىر في عديدة آفات من نافع بو فاالغتساؿ كبعد

 .مضرتو بها يدفع العبلج من طرؽ فلو شربو إلى اضطر كمن كعطشا، كنفخا كجربا حكة كيحدث
 يرتفع حتى القدر تحت كيوقد منفوش، جديد صوؼ كعليها قصبات القدر فوؽ كيجعل قدر، في يجعل أف: منها

 البخار من الصوؼ في فيحصل يريد، ما لو يجتمع حتى ذلك يفعل يزاؿ كال عصره كثر فإذا الصوؼ، إلى بخارىا
 .الزعاؽ القدر في كيبقى عذب، ما

 ثالثة ثم إليها، ىي ترشح أخرل منها قريبا جانبها إلى ثم إليها، ماؤه يرشح كاسعة حفرة شاطئو على يحفر أف: كمنها
 قطعة أك المشمش، نول فيو يلقي أف فعبلجو الكدر، الماء شرب إلى الضركرة ألجأتو كإذا. الماء يعذب أف إلى
 .أسفل إلى ترسب كدرتو فإف حنطة سويق أك أرمنيا طينا أك فيو، يطفأ ملتهبا جمرا أك الساج، خشب من
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 لو أجد ال بالحق بعثك كالذم:  قاؿ حتى اشرب يقوؿ زاؿ فما اشرب، ) مرارا
 .ُ( مسلكا

 . الطعاـ على االجتماع استحباب العشركف:
 لحلوؿ سببه  اجتماعهم كأف الطعاـ، على االجتماع استحباب النبوية، اآلداب من

 رضي اهلل عبد ابن جابر حديث ففي البركة، زادت اآلكلين عدد زاد ككلما فيو، البركة
 يكفي الواحد طعاـ: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ أنو عنهما اهلل

 في الحافظ قاؿ ،ِ(الثمانية يكفي األربعة كطعاـ األربعة، يكفي األثنين كطعاـ االثنين،
 ذلك في العلة إلى يرشد ما عمر ابن حديث من الطبراني كعند(: ْْٔ/ ٗ) الفتح
 منو فيؤخذ الحديث،( األثنين يكفي الواحد طعاـ فإف تفترقوا كال جميعان  كلوا: )كأكلو

 .ىػ. ا البركة ازدادت كثر كلما الجمع كأف االجتماع، بركة عن تنشأ الكفاية أف
 .ّ( األيدم عليو كثرت ما اهلل إلى الطعاـ أحب) مرفوعاؤضي اهلل عنو  جابر عنك 

                                                           

 .(َٕٖٔ) البخارمأخرجو  ُ
 (.َِٗٓ) مسلم أخرجو ِ
 بن العزيز عبد بن المجيد عبد ََُٓ ترجمة ّْْ/ٓ) عدل كابن ،(َِْٓ رقم ، ّٗ/ْ) يعلى أبو أخرجو ّ

 كأبو ،(َِٔٗرقم ، ٖٗ/ٕ) شعبال فى كالبيهقى ،(ُّٕٕ رقم ، ُِٕ/ٕ) األكسط فى كالطبرانى ،(ركاد أبى
 في الحربي السكرم الحسن أبيك  (،ُٖ) األمالي في الجراح ابن كالوزير ،(ٔٗ/ ِ)  أصبهاف أخبار في نعيم

في  العراقى عنو كالحديث( ُْٕٓ رقم ، ّٓٔ/ُ) الفردكس مسند في كالديلمى ،(َُٔ/ ِ) الفوائد من الثاني
حسن ك بعض ركاتو ك إف (: ُِٓ/ٓكقاؿ الحافظ كما في الفتوحات الربانية ) حسن، إسناده: (ّْٓ/ِالمغني )

، الحسن قصاراه بل: فقاؿ المناكم كتعقبو لصحتو السيوطي رمز،  ك كاف فيو مقاؿ إال أف الحديث يتقول بشواىده
كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد  ،(ٖٓٗ) الصحيحة في لشواىده األلبانيالعبلمة  كحسنو

 في القيسراني ابن قاؿ ككذا ، محفوظ غيربقولو:  الكامل في ضعفو فقد عدم ابن أما (: رجالو ثقات، ٖٖٓ/ٓ)
(: منكر، كقاؿ البيهقي في الشعب: ُٔٗكقاؿ الساجي في تعليقو على المجركحين ) ،(ْٗ/ٕ) الذخيرة

(: في ىذا الحجيث نكارة، كأقره البوصيرم ُٓٔ/ّكقاؿ المنذرم في الترغيب )، المحفوظ موقوفا على عطاء
 ( .ُٖح ِٓص) الوزير حديث في الحويني كضعفو (،َِٖ/ْفي إتحاؼ الخيرة )

 الكنى في الدُّكالبي أخرجو(  الطعاـ في األيدم كثرة يحبُّ  اهلل إف)  مرفوعنا أنس حديث من شاىده  كللحديث 
ثنا قاؿ الواسطي، مصعب بن اهلل عبد بن مصعبي  بكر أبو حدثنا قاؿ( ُٖٖ/ ُ)  عنبة أنبأ قاؿ ىاركف بن يزيدي  حدَّ
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب أف : )جده عن أبيو عن حرب بن كحشي كعن
 قاؿ نعم قالوا تفترقوف فلعلكم قاؿ نشبع كال نأكل إنا اهلل رسوؿ يا قالوا كسلم

 .ُ( في لكم ييبارؾ عليو اهلل اسم كاذكركا طعامكم على فاجتمعوا
: عليو كيدؿُّ  البركة سبب االجتماع أف أفاد(: ُّٔ/ُقاؿ الصنعاني في التنوير )

 باالجتماع تكوف البركة كىل" الثبلثة يكفي االثنين كطعاـ االثنين يكفي الواحد طعاـ"
 إلى أرشدىم ثمَّ  باالجتماع تحصل أنَّها الشكول جواب ظاىر بهما أك بالتسمية أك

 الشيطاف مشاركة يدفع بأنو بالتسمية األمر تعليل كرد كقد البركة، لزيادة التسمية زيادة
 . البركة ترتفع لهم بمشاركتو أنَّو شكَّ  كال

 يخصو على مائدة كاحدة. كاحد صحن في إنساف كل( حكم أكل  فرع) 
 فإف الطعاـ على التفرؽ: كمنها (:ُِٗ/ْقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )

 خاص إناء لو يجعل كاحد كل أف يستلـز التفرؽ ألف البركة نزع أسباب من ذلك
 كاحد صحن في طعاما إنساف لكل جعلت لو ألنك كذلك بركتو كتنزع الطعاـ فيتفرؽ

 كصار عليو اجتمعوا كاحد إناء في كلو جعلتو إذا لكن الطعاـ لتفرؽ كاحد إناء في أك

                                                                                                                                                  

 أبو كضعٌفو الفبلسي  تركو كعنبو كاه، كسنده أنس عن إال أحسبيوي  ال:  قاؿ سالم بن سلمة أنبأ قاؿ القطاف سعيد بن
 . كغيرىما كالعقيليُّ  حاتم،

 رقم ،َُّٗ/ ِ) ماجو كابن ،(ّْٕٔ رقم ،ّْٔ/ ّ) داكد كأبو ،(ُُِِٔ رقم ،َُٓ/ ّ) أحمد أخرجو ُ
 ،ُُّ/ ِ) كالحاكم ،(ِِْٓ رقم ،ِٕ/ ُِ) حباف كابن ،(ّٖٔ رقم ،ُّٗ/ ِِ) كالطبرانى ،(ِّٖٔ

( َّٓ/ ِ) أصبهاف أخبار في نعيم كأبو( ّٖٓٓ رقم ،ٕٓ/ ٓ) اإليماف شعب فى كالبيهقى ،(ََِٓرقم
، كقاؿ ابن (ُِٕ/ ٓ)  المتقين السادة إتحاؼ في كما ضعيفه  إسناده : قاؿ عنو ابن عبد البر  كالحديث كغيرىم

(: إسناده لين، كضعف إسناده الحويني في مجلة التوحيد، أما الحافظ فقاؿ  َِٕ/ّمفلح في اآلداب الشرعية )
 اؿفي بعض كتبو ثم عاد كق األلباني العبلمةكضعفو  (: حسن كفي صحتو نظر،ُِْ/ٓكما في الفتوحات الربانية )

(: األلباني أم) قلت،حسن إسناده: (ْ/ ِ) اإلحياء تخريج في فقاؿ العراقي الحافظ قاؿ(: ْٔٔ) الصحيحة في
".  الميزاف"  في كما"  بأبيو كال بو يشتغل ال: " جزرة صالح قاؿ كحشي بن حرب بن كحشي فإف بحسن، ليس ك

، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في معناه في شواىد لو ألف لغيره حسن الحديث لكن البحث آخر في الشيخ قاؿ ثم
 كأبوه الحديث، لين الحفيد حرب بن كحشي ضعيف، إسناد كىذا لغيره، حسن (:ٖٖٓ/ٓتحقيق سنن أبي داكد )

 .!(ٓ/ ِ)" اإلحياء أحاديث تخريج" في العراقي الحافظ حسنو فقد ذلك كمع مجهوؿ،
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 كلو كاحد إناء في طعامهم يكوف أف للجماعة ينبغي أنو على يدؿ كىذا بركة القليل في
 أسباب من ذلك فإف بحسبهم كاحد صحن في طعامهم يكوف خمسة أك عشرة كانوا
 ا.ىػ البركة نزع أسباب من كالتفرؽ البركة نزكؿ

 الطعاـ على االجتماع فضل نناؿ ىل كسئل الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي كما في فتاكاه:
 بصحن؟ كاحد كل استقبلؿ من بالرغم

 نفس على االجتماع ال المائدة على االجتماع باالجتماع المقصود ،نعم فأجاب:
 . الصحن

. الجسم يضعف بحيث منو االقبلؿ أك الطعاـ، من اإلكثار كراىية الحادم كالعشركف:
 الجسم ييصيب كىو كثيرة، بأدكاء كيصيبها للجسم، ممرضه  الطعاـ من االكثار

 من اهلل أعاذنا-القسوة القلب يورث كىو الطاعات، فعل عن فيثقل كالكسل بالخموؿ
 نجد كال.  الطاعات فعل عن كيضعفو البدف يوىن فهو منو، االقبلؿ كعكسو. -ذلك

 احتجنا لما امتثلناه أننا كلو كسلم، كآلو عليو اهلل صلى النبي عبلج مثل ناجعان  عبلجان 
 سمعت: قاؿ كرب معدم ابن مقداـ فعن. أحوالنا غالب في الطبيب مراجعة إلى

، من شران  كعاءن  آدميه  مؤل ما: ) يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ  ابن بحسب بطنو
 كثلثه  لشرابو، كثلثه  لطعامو، فثلثه  محالة ال كاف فإف صلبو، يقمن أيكبلته  آدـ

 .ُ( لنفسو

                                                           

 رقم ،َٗٓ/ْ) كالترمذل ،( ُِِٕٓ رقم ،ُِّ/ْ) كأحمد ،( َّٔ رقم ،ُِّ/ُ) المبارؾ ابن أخرجو ُ
 ،( ْْٔ رقم ،ِِٕ/َِ) كالطبرانى ،( َْٗ/ُ) سعد كابن ،( ّّْٗ رقم ،ُُُُ/ِ) ماجو كابن ،( َِّٖ

( َُّْ رقم ،ُِٕ/ِ) كالقضاعى ،( ِّٔٓ رقم ،ُْ/ُِ) حباف كابن ،( ٖٕٔٔ رقم ،ُٕٕ/ْ) كالنسائى
 رقم ،ِٖ/ٓ) الشعب فى ككالبيهقى ،( ْٕٓٗ رقم ،ّٕٔ/ْ) كالحاكم ،( َُِٔ رقم ،ٕٔ/ْ) كالديلمى ،

 البغوم كقاؿ الذىبي، كأقره كالحاكم حباف، ابن كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( َٓٔٓ
 في رجب ابن كقاؿ مشهور،( : ْٗٓ/ُ) السالكين مدرؾ في القيم ابن كقاؿ حسن، حديث: السنة شرح في

 الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ،( ِٖٓ/ٗ) الفتح في الحافظ كحسنو طرؽ، لو: كالحكم العلـو جامع
 إلى نظرت إذا الحديث ىذا: فقاؿ( ّٓٗ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في فضعفو مقبل الشيخ أما ،( ِِٓٔ)

 تهذيب" في كما كغيرىما معين كابن أحمد كثقو كقد سليم، بن سليماف إال الصحيح، رجاؿ كجدتهم سنده
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 اآلدابفي مفلح  ابن قاؿ عنده، نقف أف بنا يحسن الجانب ىذا في كبلـ كللسلف
 عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أف كغيره البر عبد ابن ذكر: ( ُّٖ/ّ) الشرعية

 كعليكم للجسم، مؤذية الصبلة، عن مكسلةه  فإنها كالبطنة، إياكم: فقاؿ يومان  خطب
 امرءان  كإف العبادة، على كأقول للبدف، كأصحُّ  األشىًر، من أبعد فإنو قوتكم، في بالقصد

 حوض المعدةي : -عنو اهلل رضي- عليّّ  كقاؿ.  دينو على شهوتو يؤثر حتى يهلك لن
 بالصحة، عنها العركؽ صدرت صحت فإذا عنها، كصادرة عليها كاردة كالعركؽ البدف،

 تيقسياف نتافث: عياض بن الفضيل كقاؿ. بالسقم عنها العركؽ صدرت سقمت كإذا
 . األكل ككثرة الكبلـ كثرة: القلب

 الطعاـ من الملذات في باإلسراؼ تكلفو لمن السمن ذـ شريعتنا في الثابتف
 عمره المسلم على يستغرؽ الذم الصالح النافع العمل عن بو كاالشتغاؿ كالشراب

 إنو: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن،  ككقتو

                                                                                                                                                  

 عن جابر بن يحيى ركاية أف" التحصيل جامع" ك" كالتعديل الجرح"ك" التهذيب تهذيب" في كلكن" التهذيب
 مقدـ سماعو يثبت من يعارضهم كلم فبلف، من يسمع لم فبلف بأف الحفاظ كجـز الركاة، بعض من كىم المقداـ

 في كما سليم بن سليماف على اختلف قد أنو على. أعلم كاهلل لنا مسموعة غير نسخة في بالسماع التصريح على
 عشرة إلى اهلل رحمو المزم عزاه كما يحيى بن صالح عن كتارة جابر، بن يحيى عن يركيو فتارة" األشراؼ تحفة"

 ىاركف بن موسى كقاؿ. نظر فيو: البخارم قاؿ المقداـ بن يحيى بن كصالح". الكبرل" في للنسائي النساء
 ".التهذيب تهذيب" من مختصرا اىػ. بجده إال أبوه كال صالح يعرؼ ال: الحماؿ

 عن حرب، بن محمد طريق من ماجو ابن إلى" األشراؼ تحفة" في اهلل رحمو المزم عزاىا أخرل طرؽ كللحديث
 النساء عداد في" الميزاف" في الذىبي لها ترجم حرب بن محمد ككالدة .فذكره المقداـ عن أمها عن أمو،

 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ىػ،. ا. حالها في ينظر كجدتو. كلدىا عنها تفرد: كقاؿ المجهوالت
 يحيى: حاتم أبو فقاؿ المقداـ، من سماعو في تكلموا الطائي جابر بن يحيى أف غير ثقات، رجالو( : ِّْ/ِٖ)

 يحيى: فقاؿ ،ِٓٔ/ٖ" تاريخو" في البخارم سماعو يثبت كلم كالحافظ، المزم عليو كتابعو مرسل، المقداـ عن
 فيو كرد ما فصحح فيو، الحاكم قوؿ كاختلف كرب، معدم بن المقداـ عن الشامي، القاضي الطائي جابر بن

 كابن كالذىبي ىو فصححو، إرسالو إلى الترمذم يلتفت كلم بالعنعنة، عنو ركاه عما كسكت بالسماع، التصريح
 من السماع ممكن الطائي جابر بن كيحيى إرسالو، على نص أنو مع ِٖٓ/ٗ" الفتح" في الحافظ كحسنو حباف،

 .أعلم كاهلل فمنقطع، كإال صحيح، فالحديث منو سماعو صح فإف سنة، ّٗ نحو كفاتيهما فبين المقداـ
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:  اقرءكا كقاؿ.  بعوضة جناح اهلل عند يزف ال القيامة يـو السمين العظيم الرجل ليأتي
 ( .ِٖٕٓ) كمسلم( ِْٕٗ) البخارم ركاه( كزنا القيامة يـو لهم نقيم فبل)

 ( .ُِٗ/ُٕ" )مسلم شرح." انتهى" السمن ذـ فيو" : اهلل رحمو النوكم قاؿ
 لما ، تكلفو لمن السمن ذـ:  الفقو من الحديث ىذا في" : اهلل رحمو القرطبي كقاؿ

 األكل تحريم على يدؿ بل ، المكاـر عن بها كاالشتغاؿ المطاعم تكلف من ذلك في
 .كالسمن الترفو بو المبتغى الكفاية قدر على الزائد
 ثم قرني خيركم: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن حصين بن عمراف حديث كمن

 من إف ثم - ثبلثة أك قرنين قرنو بعد أذكر أدرم فبل عمراف قاؿ - يلونهم الذين
 يوفوف، كال كينذركف ، يؤتمنوف كال كيخونوف يستشهدكف، كال يشهدكف قوما بعدكم
 من ىو إنما المكتسب السمن أف:  ذلك كسبب ، ذـ كىذا( السمن فيهم كيظهر

 فهو شهواتها، على النفس مع كاالسترساؿ كاألمن كالراحة كالدعة كالشره، األكل كثرة
 تولد لحم ككل الحراـ، في محالة ال كقع حالو ىذا كاف كمن ، ربو عبد ال نفسو، عبد
 كالذين: ) فقاؿ األكل بكثرة الكفار تعالى اهلل ذـ كقد ، بو أكلى فالنار سحت عن

 كاف فإذا ،ُِ/محمد( لهم مثول كالنار األنعاـ تأكل كما كيأكلوف يتمتعوف كفركا
 اإليماف، حقيقة فأين كأزمانو، أحوالو كل في بتنعمهم كيتنعم بهم، يتشبو المؤمن
 بالليل كزاد ، كحرصو نهمو كثر كشربو أكلو كثر كمن! ؟ اإلسبلـ بوظائف كالقياـ
 ألحكاـ الجامع" . باختصار انتهى"  نائما كليلو ، ىائما نهاره فكاف ، كنومو كسلو
 ( .ٕٔ/ُُ" )القرآف

 الشافعي اإلماـ إلى بسنده( ُْٔ/ٗ) األكلياء حلية في اهلل رحمو نعيم أبو ركل كقد
:  لو قيل.  الحسن بن محمد يكوف أف إال قط سمين أفلح ما: ) قاؿ أنو اهلل رحمو
 أك ، كمعاده آلخرتو يغتم أف إما:  خلتين إحدل من يخلو ال العاقل ألف:  قاؿ كلم؟

 حد في صار المعنيين من خبل فإذا ينعقد، ال الغم مع كالشحم ، كمعاشو لدنياه
 (.الشحم فيعقد ، البهائم
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 في كاالستغراؽ كالفراغ اإلسراؼ عن الناتج السمن ذـ كلو ذلك من كالمقصود
 غير عن جسمو لطبيعة أك لعلة السمن أصابو من أما ، لآلخرة العمل عن الدنيا ملذات
 . عليو عتب ال فهذا إفراط كال إسراؼ
 قليبلن، يأكلوف الذم ىؤالء: لو كقيل: قاؿ أنو أحمد عن جامعو في الخبلؿ كركل

 قوـه  فعل:يقوؿ مهدم بن الرحمن عبد سمعت! يعجبني ما: قاؿ ؟ طعامهم من كيقللوف
 . الفرض عن فقطعهم ىكذا

 . خمر بها مائدة على الجلوس تحريم الثاني كالعشركف:
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى: )قاؿ-عنو اهلل رضي-الخطاب بن عمر حديث فيو

 الرجلن  يأكل كأف الخمر، عليها ييشرب مائدة على الجلوس عن مطعمين، عن كسلم
 فبل اآلخر كاليـو باهلل يؤمن كاف من: )بلفظ الترمذم كعند ،ُ(بطنو على منبطح كىو

 النهي، في صريحه  كالحديث ِ(الحديث...  بالخمر عليها يدار مائدة على يجلس
 . عليو كاإلقرار بالرضى إشعاره  فيو المنكر ذلك كجود مع الجلوس أف ذلك في كالعلة

 .الجميع قبل العالم أك الكبيرالثالث كالعشركف: تقديم 
 عمل من ىوألف ىذا  الجميع قبل كالعالم الكبير، قدـن أف األكل، آداب من

 قاؿ حذيفة حديث في جاء فقد كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كأدبهم الصحابة
 يبدأ حتى أيدينا نضع لم ، طعاما كسلم عليو اهلل صلى النبي مع حضرنا إذا كنا )

 من كىذا( أخرجو مسلم كما تقدـ، . . .  يده فيضع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اإلسبلمية كشريعتنا ، بالطعاـ يبدأ حتى العالم أك الكبير انتظار كىو الفاضلة، اآلداب

                                                           

 ىذا: " داكد أبو عنو قاؿ كالحديث( ُِٗ/ ْ) كالحاكم ،(َّّٕ) ماجة كابن ،(ّْٕٕ) داكد أبو أخرجو ُ
 عن( َّْ ػ َِْ/ ُ" ) العلل"  فى حاتم أبى ابن كقاؿ ،"منكر كىو،  الزىرل من جعفر يسمعو لم الحديث

 التهذيب في الحافظ كذكر ،" الثقات حديث من ليس مفتعل فهو،  الزىرل حديث صحيح من ىذا ليس: " أبيو
 ىذا(: ٕٖ/ ّ) الصغرل السنن في البيهقي كقاؿ الزىرم، عن حديثو من أيضا العقيلي أنكره مما الحديث ىذا أف

 في فضعفو األلباني العبلمة كأما شاىد، لو(: ُّٖ/ ِ) الفقيو إرشاد في كثير ابن كقاؿ غريب، اإلسناد بهذا المتن
  (.ِّْٗ) الصحيحة في بها كصححو شواىد لو كفذكر عاد ثم( ُِٖٗ) اإلركاء

 .الترمذم صحيح في األلباني العبلمة كصححو كغيره( َُِٖ) الترمذم أخرجو ِ
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، ففي الحديث األمور كبريات في كتقديمو كتوقيره، الكبير احتراـ على تحث ، الغراء
 من)  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿعن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما 

 أىلو من يطلب اإلسبلـ فهاىو ،ُ( منا فليس كبيرنا، حق كيعرؼ صغيرنا، يرحم لم
 اإلسبلـ، في سبق قدـ فلو مكانتو، كإعبلء قدره، كرفع كتوقيره الكبير، شرؼ معرفة

 على جلس فإذا الطعاـ، حاؿ تقديمو كمنها األمور، من كثير في التقديم حق كلو
 الكبار، احتراـ الصغار يعتاد حتى قبلو، أحد يبدأ ال أف فينبغي السفرة أك المائدة
 كفي الدين، أمور في سيما ال العلم، كطبلب العلماء من الفضل أىل تقديم ككذلك

 يبدأ كال الطعاـ، أثناء كيقدموف معهم، الحديث في كيتأدب ليتصدركىا، المجالس
 . الوجوب ال االستحباب باب من ذلك ككل قبلهم، أحد
 رسوؿ يبدأ حتى أيدينا نضع لم: " قولو: " (ُٖٖ/ُّ) مسلم شرحفي  النوكم قاؿ
 في كالفاضل بالكبير يبدأ أنو كىو األدب ىذا بياف فيو ،"كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 ." األكل كفي ، للطعاـ اليدين غسل
 يغض أف اآلداب، من (:ّٔٔ/ُِ(: قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )فرع)

 ىذا، أخذ كما ىذا، أكل ما تنظر تجلس فبل معو، يأكل الذم جليسو عن طرفو
 األدب، من ليس فهذا فمو، في يضعو حتى الشيء يأخذ حين من تراقبو كتجلس
  .ىذا ينتقدكف كلهم كالناس

 .األكل بعد التخلل الرابع كالعشركف:

                                                           

 رقم ،ِٖٔ/ ْ) داكد كأبو ،(ِٕٓ/ ٖ) شيبة أبي كابن ،(ٖٔٓ) كالحميدم ،(ِِِ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 كأقره الحاكم صححو كالحديث( َُٕٕٗ) ك( َُٕٔٗ) الشعب في كالبيهقي ،(ِٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّْْٗ
 في الوادعي كصححو ،(َْٓٔ) الجامع صحيح كفي( ُِٔٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو الذىبي،
(: ْْٔ/ ُُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ْٕٗ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح

 كباقي ،(ْٗٔ) برقم" الدارمي سعيد بن عثماف تاريخ" في كما معين ابن كثقو: عامر بن اهلل عبيد. صحيح إسناده
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو



 - 013 - 

 بلسانو الؾ كمن فليلفظ تخلل فما اكل من) مرفوعا عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن
 أكل من) : ركاية كفي(، كفي لفظ  حرج فبل ال كمن أحسن فقد فعل كمن فليبتلع

 .ُ( فليبتلع بلسانو الؾ كما فليلفظ، تخلل فما فليتخلل،

                                                           

 ماجو كابن ،(ّٓ:  رقم ، ٗ/ُ) داكد أبو، ك (ِٔٔ رقم ، ُٕٕ/ُ) الدارمى ،(ُّٕ/ِ) أخرجو أحمد ُ
 ،(ُُِ/ُ) اآلثار معاني شرح في كالطحاكل، (ٔ/ّ) الكبير التاريخ في كالبخارم ،(ّْٖٗ رقم ، ُُٕٓ/ِ)

في  ، كالبيهقى(ُّٕ/ْ) كالحاكم ،(َُُْ رقم ، ِٕٓ/ْ) حباف كابن ،(ُّٖ) اآلثار مشكل شرح في
كالحديث  (َِّْ) كالبغوم ،(ٕٓٓ) اآلداب كفي ،(َّٓٔ) الشعب كفي ،(َٖٓ رقم ، َُْ/ُ) الكبرل

 الحصين: محبله في حـز ابن قاؿ (:َِّ/ِصححو الحاكم كأقره الذىبي، كقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )
 من كاحد الحديث ىذا بإسناد يحتج لم: خبلفياتو في البيهقي كقاؿ. كذلك الخير سعد أبو أك سعيد كأبو مجهوؿ

 أف داكد أبي قوؿ على السيما صحيح حديث أنو كالحق ضعفو، من أقواؿ ىذه. بمشهور ليس سعد كأبو الشيخين
 بن حاتم أبو اإلماـ منهم جماعات صححو كقد ضعفو، بسنده احتجاجهما عدـ من يلـز كال صحابي، سعيد أبا

 الصحيحين على المستدرؾ في اهلل عبد أبو الحاكم ككذلك المذكور، الطريق من صحيحو في أخرجو فإنو حباف
 ىذا: المهذب شرح في النوكم كقاؿ. اإلسناد صحيح حديث ىذا: إخراجو بعد كقاؿ األطعمة، كتاب آخر في

 أحاديث على كبلمو في الدين زكي الشيخ كقاؿ. صحيح حديث إنو: مسلم شرح في كقاؿ. حسن حديث
 ليس (:َُِ/ُ) المعرفة في البيهقي قاؿا.ىػ ك  عنو داكد أبي سكوت مع كلو ىذا. حسن حديث ىو: المهذب
، فيو الحصين الحبراني كيقاؿ الحميرم ليس بالقوم(: َّٖ/ُكقاؿ عبد الحق في األحكاـ الكبرل ) بالقوم،

)  المجموع في النوكم بقوؿ تغتر فبل ىذا، عرفت كإذا( بقولو: َُِٖكضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة )
 نقلو بما كال حسن، إسناده (: َِٔ/ُ)  الفتح في نفسو الحافظ بقوؿ كال!  حسن حديث ىذا (: ٓٓ/ِ

 كالحاكم حباف ابن منهم جماعة، صححو صحيح، حديث: قاؿ أنو المنير البدر عن السبلـ سبل في الصنعاني
 جمهورىم لعل بل الحديث، سند في النظر أمعنوا ما فإنهم جميعا، ىنا األفاضل ىؤالء بأقواؿ تغتر ال .كالنوكم

 سبق من بها صرح التي الجهالة تلك مع تحسينو يتفق كيف بربك لي فقل كإال عنو، داكد أبي بسكوت اغتركا
 بحسن تصريحو مع بذلك حجر ابن تصريح يتمشى كيف بل ؟ كالخزرجي كالعسقبلني الذىبي: النقاد من ذكره

 سنن شرح السنن معارؼ مؤلف قوؿ ذلك كمن!  ؟ اإلسناد في النظر بدكف للغير أكالمتابعة الوىم، لوال إسناده
 قائم ىو إنما التصحيح، ىذا فإف .العيني البدر قاؿ كما ثقات رجالو صحيح حديث كىو (: ُُٓ/ُ)  الترمذم

 عند بتوثيقو يعتد ال كأنو حباف، ابن غير يوثقو لم الحبراني حصين كىو أحدىم أف تقدـ كقد ثقات، رجالو أف على
ا.ىػ، كضعفو الشيخ مشهور في  كثقو من بتساىل كتصريحهم إليو النقاد أكلئك التفات عدـ مع سيما ال بو، تفرده

 ضعيف، إسناده (:ِٕ/ُ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )ٗٗ/ْتعليقو على الموافقات )
 -الحبراني كىو- سعد أبو: كيقاؿ سعيد، كأبو الحمصي، يزيد بن ثور عنو بالركاية تفرد مجهوؿ الحبراني حصين
 .الحبراني حصين عنو بالركاية تفرد أيضا، مجهوؿ
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 األضراس بين يبقي الذم الطعاـ فضل إف)  رضي اهلل عنهما أنو قاؿ عمر بنكعن ا
 .ُ( األضراس يوىن

 فما أكل كمن: "- كسلم عليو اهلل صلى - قولو (:َُٖقاؿ النوكم في اإليجاز )ص
 ".فػىٍليىبتًلعٍ  بلسانو الؾ كما فٍليلًفٍظ، تخلل
  .لوكنا يلوكو الكو كقد الفم، في الشيء إدارة: اللوؾ
 الطعاـ، من شيءه  أسنانو كبين فمو في بقي إذا لآلكل يستحبُّ  أنو: الحديث كمعنى

 بلسانو أخرجو كإف االستقذار، من فيو لما يبتلعىو؛ كال يلفظىو أفٍ  بو تخلل بعودو  كأخرجو
 ا.ىػ يستقذر ال ألنو يلفظو؛ كال فٍليبتلعو -الكو معنى كىو-

 تخلل من: أم" فليلفظ تخلل كمن: "قولو (:َُٓ/ِكقاؿ العيني في نخب األفكار )
؛: أم منو، يخرج الذم فليلفظ األكل، بعد أسنانو بين فيما بالًخبلؿ  اللفظ ألف فليـر

 من أيضنا كىذا. رميتها: أم نواىا، كلفظت التمرة أكلت: يقاؿ الرمي، من اللغة في
 .اإلرشادية األمور

 الؾ كقد علكتو، إذا ألوكوي، فمي في الشيء لكت: يقاؿ اللوؾ، من" الؾ كمن: "قولو
ـى  الفرسي   .اللجا

 .بمعنى كاالبتبلع البلع االبتبلع، من أمر" فليبتلع: "قولو
 فتصير األسناف بين تػيٍنتن ألنها -الخيبللة رميً  يعني- بالرمي التخلل في أمر كإنما

 .األضراس ييوىن تركها أف عمر ابن عن كركم .مستقذرة
                                                                                                                                                  

 ريح أحدكم من يجد أف العبد على الذم الملك على أشد شئ ليس فإنو الطعاـ من تخللوا: )  حديث( تنبيو)
 (.ُٕٓٗ( حديث ضعيف كما في اإلركاء ) الطعاـ

 أبي ابن أخرجو ،"الطعاـ من تخلل كأف بالماء، أصابعك بين تخلل أف المتخللوف، حبذا: "مرفوعنا معاذ عن كردك 
 كابن( َِْٔ ،َُْٔ" )الكبير" في كالطبراني( ُِٕ) حميد بن كعبد( ُْٔ/ ٓ) كأحمد ،(ُِ/ ُ) شيبة
 أخي ابن سورة كأبو الرقاشي السائب بن كاصل فيو جدِّا، ضعيف كإسناده(. ِْٕٓ/ ٕ" )الكامل" في عدم

 .البخارم ذكر فيما أيوب، أبي من سماع سورة ألبي يعرؼ كال. تضعيفهما على مجمع أيوب،
 كرجالو الطبراني ركاه(: َّ/ٓ) المجمع في الهيثمى عنو قاؿكاألثر  (ُ/ُٖٗ/ّ) الكبير في الطبراني أخرجو ُ

  . (ُْٕٗ، كصححو العبلمة األلباني في اإلركاء )الصحيح رجاؿ
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 ا.ىػ للحاضرين كبشاعة إسراؼ لوكها بعد اللقمة رميً  ألف باالبتبلع؛ اللوؾ كفي
 قاؿ شيء بها علق إف أسنانو كيخلل(: ُِٖ/ّكقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )

 يوىن الخبلؿ ترؾ قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ركم: المستوعب في
 عبد الشيخ كقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عمر ابن عن بعضهم كذكره األسناف،

 كنحوىا كطرفاء كريحاف بقصب كرماف يتخلل كال الطعاـ على التخلل يكره القادر
 كىذا... النظم صاحب قاؿ االكل بعد المواضع بين ما يخلل أنو كاحد غير ذكر ككذا

 بلسانو الؾ كمن فليلفظ تخلل فما اكل من مرفوعا عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن لخبرل
 كغيرىم ماجو كابن داكد أبو ركاه(  حرج فبل ال كمن أحسن فقد فعل كمن فليبتلع

 كىما سعد أبو كيقاؿ الخير سعيد أبي عن الحبراني الحميرم بن حصين إسناده كفي
 قوؿ كقياس أكلى، كضعفو كغيره حباف ابن كصححو كاحد غير ضعفو فلهذا مجهوالف

 ا.ىػ كالمكتحل المستجمر، من فيو بما قالوا كما االستحباب في بو العمل األصحاب
 بين ما تخليل استحباب في: مطلب(: ُِٕ/ِكقاؿ السفاريني في غذاء األلباب )

 الخبللة من الخبلؿ يخرجو ما كإلقاء األسناف
 تهتد اهلل نهى ما كجانب كألق...  بعده المواضع بين ما كتخليل

( المواضع بين) الكائن الطعاـ بقايا أم( ما تخليل) األكل من الفراغ بعد يحسن( ك)
 بعد أم( بعده) المواضع تلك من كإخراجو بالخبلؿ ذلك تتبع فيستحب أسنانو من

 .منو كالفراغ األكل،
 من نافع لصحتها حافظ كاألسناف للثة، نافع كالخبلؿ: القيم ابن المحقق اإلماـ قاؿ
 انتهى، كالخبلؼ الزيتوف، كخشب األخلة عيداف من اتخذ ما كأجود: قاؿ النكهة تغير

 يخلل كال الطعاـ على التخلل يكره: سره اهلل قدس القادر عبد الشيخ سيدنا كقاؿ
: مفلح ابن آداب كفي. مضر ألنو ذلك؛ كنحو طرفاء كال ريحاف كال رماف كال بقصب
 .شيء بها علق إف األكل بعد يعني أسنانو كيخلل
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 كرفعو األسناف، يوىن الخبلؿ ترؾ: " قاؿ أنو - عنهما اهلل رضي - عمر ابن عن ركم
 عن ضعيف كىو السائب، بن كاصل ركاية من كغيره الحافظ نعيم أبو كركل. بعضهم

 شيء ليس فإنو الطعاـ، من كتخللوا الطعاـ من المتخللوف حبذا» مرفوعا أيوب أبي
 الهدم كفي.  «الطعاـ ريح أحدكم من يجد أف العبد على الذم الملك على أشد

 كاهلل الحديثين ىذين كذكر يصحا لم حديثاف الخبلؿ في كرد القيم ابن لئلماـ النبوم
 .أعلم

 ظاىر كضعو الصغاني قاؿ «أمتي من المتخللوف حبذا» حديث: القارئ علي كقاؿ ،
 ما( كألق) اإلنعاـ كلي كاهلل الطعاـ بعد كبالتخليل الوضوء في األصابع بتخليل كفسره
 .المعجمة الخاء بضم يعني كثمامة الخبللة من الخبلؿ يخرجو

 - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن كغيرىم ماجو كابن داكد كأبو أحمد اإلماـ ركل كقد
 أحسن، فقد فعل من فليبتلع بلسانو الؾ كمن فليلفظو، تخلل فما أكل من» مرفوعا

 كعمـو باللساف يخرج ما ال الخبلؿ يخرجو ما ابتبلع فيكره «حرج فبل ال كمن
 اللحم أكل كراىة من اإلقناع في عليو مشى ما على يكره كلعلو منتنا كلو إطبلقهم،

  .أعلم كاهلل للمنتهى خبلفا المنتن
 نهى) الذم الشيء أم( ما) المأكوالت في سيما ال كمكاف زماف كل في( كجانب)

 فيو لما إال سبحانو عنو نهى ما ألنو تأتو؛ فبل إتيانو عن سلطانو كتعالى شأنو جل( اهلل
 لما المجانبة من ذلك فعلت أنت فإف ذلك نحو أك الدين، أك البدف، في المضرة من

 .الموبقات من كتنج الخيرات، لطرؽ( تهتد) اهلل نهى
 بهذه أشار - اهلل رحمو - الناظم ككأف. العقاب من كتخلص. العذاب من كتسلم

 مائدة على الجلوس أك ذلك، يفعل من مجالسة أك الخمور، نحو مجانبة إلى التكملة
. اللذيذ الحشو من كىي للبيت، تكملة فتكوف ذلك من أعم أك ذلك، عليها يشرب

 ا.ىػ أعلم كاهلل. الحنيذ اللحم من التقول أىل قلوب على ألذ ىي إذ
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 علق ما كتخليل»: قولو(: ّْٔ/ُِكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 كريهة، رائحة بو يحدث كربما كباللثة، بها، يضر األسناف بين ىذا بقاء ألف ،«بأسنانو
  .المسنونة األمور من المؤذم كدفع

 .الدعوة صاحب عند طويبل الجلوس عدـ الخامس كالعشركف:
 مشغوال كاف ربما ألنو:  الدعوة صاحب عند طويبل الجلوس عدـ ، الطعاـ آداب من

 كربما ، أىلو من أحدا أك متعبا كاف كربما ، أضيافو طعاـ من الفراغ بعد أىلو بإطعاـ
 الوقت ىذا مثل في أىلو مع جلسة لو كاف أك ، مسبق بموعد ذلك بعد مشغوال كاف

 أىل كبلـ فيو يتدارس أك ، تعالى اهلل كتاب من شيئا فيو يراجع موعدا يكوف قد أك ،
 لمن ينبغي فهنا ، الطعاـ من الفراغ بعد كعادتو للراحة الخلود يريد أنو أك ، العلم
 الطعاـ بعد بقائو في رغبتو الدار صاحب من يعرؼ فطنا حاذقا يكوف أف الطعاـ حضر

 . ؟ ال أـ
 صلى اهلل رسوؿ تزكج ) قاؿ رضي اهلل عنو مالك بن أنس عن( ُِْٖفعند مسلم )

 فقالت تور في فجعلتو حيسا سليم أـ أمي فصنعت قاؿ بأىلو فدخل سلم ك عليو اهلل
 أمي إليك بهذا بعثت فقل سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى بهذا اذىب أنس يا

 إلى بها فذىبت قاؿ اهلل رسوؿ يا قليل منا لك ىذا إف كتقوؿ السبلـ تقرئك كىي
 منا لك ىذا إف كتقوؿ السبلـ تقرئك أمي إف فقلت سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 لقيت كمن كفبلنا كفبلنا فبلنا لي فادع اذىب قاؿ ثم ضعو فقاؿ اهلل رسوؿ يا قليل

 قاؿ ؟ كانوا كم عدد ألنس قلت قاؿ لقيت كمن سمى من فدعوت قاؿ رجاال كسمى
 قاؿ التور ىات أنس يا سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي كقاؿ ثبلثمائة زىاء

 ليتحلق سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كالحجرة الصفة امتؤلت حتى فدخلوا
 طائفة فخرجت قاؿ شبعوا حتى فأكلوا قاؿ يليو مما إنساف كل كليأكل عشرة عشرة

 حين أدرم فما فرفعت قاؿ ارفع أنس يا لي فقاؿ كلهم أكلوا حتى طائفة كدخلت
 رسوؿ بيت في يتحدثوف منهم طوائف كجلس قاؿ رفعت حين أـ أكثر كاف كضعت
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 مولية كزكجتو جالس سلم ك عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ سلم ك عليو اهلل صلى اهلل
 اهلل رسوؿ فخرج سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على فثقلوا الحائط إلى كجهها
 ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأكا فلما رجع ثم نسائو على فسلم سلم ك عليو اهلل صلى
 رسوؿ كجاء كلهم فخرجوا الباب فابتدركا قاؿ عليو ثقلوا قد أنهم ظنوا رجع قد سلم
 يلبث فلم الحجرة في جالس كأنا كدخل الستر أرخى حتى سلم ك عليو اهلل صلى اهلل
 سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فخرج اآلية ىذه كأنزلت علي خرج حتى يسيرا إال

 إلى لكم يؤذف أف إال النبي بيوت تدخلوا ال آمنوا الذين أيها يا الناس على كقرأىن
 مستأنسين كال فانتشركا طعمتم فإذا فادخلوا دعيتم إذا كلكن إناه ناظرين غير طعاـ

 أنا مالك ابن أنس قاؿ الجعد قاؿ اآلية آخر إلى النبي يؤذم كاف ذلكم إف لحديث
 (. سلم ك عليو اهلل صلى النبي نساء كحجبن اآليات بهذه عهدا الناس أحدث

 مضيفو من الطعاـ إليو قدـ إذا األكل إلى المبادرة(: من األدب في حق الضيف فرع)
 إلى المبادرة المنزؿ صاحب كرامة كمن لو، التقديم تعجيل الضيف كرامة من فإف

 فعلى شرا، بو ظنوا يأكل ال الضيف رأكا إذا كانوا فإنهم منو، كاألكل طعامو قبوؿ
 .لقلبو اطمئنانا ذلك في فإف طعامو، إلى بالمبادرة مضيفو خاطر يهدئ أف الضيف
 ؟ الحماـ في الشرب أك األكل حكم: مسألة

( األزىار) كتاب صاحب قوؿ على تعليقا( ٖٔ/ُ) الجرار السيل في الشوكاني قاؿ
 كأما:"  -اهلل رحمو- قاؿ كالبصق الحاجة قضاء أثناء الخارج األذل إلى النظر بكراىة
 الفركع أىل تساىل من السامع يسمعو ما أعجب من فهذا كبصقو األذل نظر كراىة

 لكوف ىنا ذلك ذكر سبب كاف فإف ، عليو الدليل فيما الشرعية األحكاـ إثبات في
 بل ، النفسية المكركىات الكتاب موضوع فليس عنو كتنفر تستكرىو النفس

 ىػا."  كالشرب األكل بكراىة الحكم ذلك كمثل الشرعية، المكركىات
 الشرب أك األكل حكم (:َُُ/ُُكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )

 ؟ الحماـ في
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 الحاجة، بقدر إال فيو يبقى أف ينبغي كال فقط، الحاجة لقضاء موضع الحماـ فأجاب:
 ا.ىػ ذلك ينبغي فبل فيو المكث طوؿ يستلـز فيو كغيره باألكل كالتشاغل

 لو جعل ما لمنافاتو المركءة من ليس الحماـ في األكل تناكؿقلت فالحاصل أف 
 فعلو من يأثم ال ذلك كمع المركءة، خواـر من فيو األكل يعد لذلك أصبل، الحماـ

 لعدـ كجود دليل يفيد ذلك.  
 ؟صحيح حديث ىو ىل" فاستركىما عورتاف، كالشرب األكل: ىل مقولة "مسألة

 كىذا ، أصبل لو نجد لم السنة كتب في الحديث ىذا عن البحث بعدكالجواب: 
 ، كالموضوعة الضعيفة األحاديث جمع في ألفوا الذين العلماء حتى يذكره لم الحديث

 . المتأخرة األزمنة في كضعت التي المكذكبة األحاديث من فلعلو
 كالشرب األكل فليس ، النبوية السنة في لو أصل ال الحديث تضمنو الذم كالمعنى

 مع يأكل كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كاف كقد،  سترىا يلـز التي العورات من
 . أعلم كاهلل !عورة؟ كالشرب األكل يكوف فكيف ، أصحابو

 يسبب ألنو ؛ نهايتو في كيكره ، ككسطو الطعاـ بداية في الشرب يصح ىل :مسألة
 السنة؟ أك الكتاب من مستند لذلك فهل ، األمراض

 كإنما عقبو، أك الطعاـ أثناء الماء شرب كراىة على يدؿ ما كالسنة الكتاب في ليس
 أف األطباء لدل متقررا كاف فقد القديم، الطب جهة من الفقهاء يتناقلو أمر ىو

 كيسبب المعدة، على الهضم يفسد مباشرة منو الفراغ بعد أك الطعاـ أثناء الشرب
 :عنهم النقوؿ بعض كىذه األدكاء، بعض
 إذا إال الطعاـ أثناء في الشرب يكثر ال"  (:ٓ/ِ) حياءفي اإل الغزالي حامد أبو قاؿ

 دباغ كإنو ، الطب في مستحب ذلك إف:  قيل فقد ، عطشو صدؽ أك ، بلقمة غص
 .  انتهى"  المعدة
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 في أجود فإنو ، الطعاـ أثناء في الماء يشرب كال"  : اهلل رحمو الجوزم ابن كقاؿ
 عادتو من يكوف أف إال:  يعني.  انتهى" عادة ثم يكوف أف إال يقاؿ أف كينبغي ، الطب

 ( .ُٖٕ/ّ) مفلح البن"  الشرعية اآلداب"  عن نقبل . بأس فبل الطعاـ أثناء الشرب
 بشرب الفاكهة كتفسد" (:ُِْ/ّ) الشرعية اآلدابفي  اهلل رحمو مفلح ابن كقاؿ
،  لها الدكاء نعم الفواكو جميع بعد العطش مصابرة: األطباء بعض قاؿ عليها، الماء

 إنو:  كيقوؿ التين كبعد الشامي غير الحلو التوت بعد الماء يشرب الناس بعض كرأيت
 شرب عن نهوا أنهم األطباء عن كالمعركؼ، األطباء بعض عن كيحكيو يهضمو نافع
 التوت بعد يشرب أنو األطباء كذكر، مضر إنو:  كيقولوف مطلقا الفواكو بعد الماء

  . انتهى"  ضرره يدفع كأنو السكنجبين كالتين
 يكن لم ما،  مضر فإنو.  الطعاـ أثناء في يشرب كال" : اهلل رحمو المرداكم كقاؿ
 ( .ِّّ/ٖ" ) اإلنصاؼ"  . انتهى" عادة
 أثناء كفي»: قولو (:ّٕٔ-ّٔٔ/ُِ) الممتع الشرح في عثيمينال عبلمةال كقاؿ
 اعتاد اإلنساف كاف فإف عادة، ببل الطعاـ أثناء في الشرب يكره: أم «عادة ببل طعاـ
 .عادة ببل مباشرة الطعاـ بعد ػ أيضا ػ كيكره: بعضهم قاؿ بأس، فبل ىذا

 الشرب ألف: قالوا طبية، ناحية إلى ترجع المسألة أف منو يفهم «عادة ببل»: كقولو
 اعتاد قد كاف فإذا مباشرة، شرب إذا ككذلك منفعتو، بو كتزكؿ يفسده، الطعاـ أثناء
 معدتو أف يشعر فإنو الطعاـ أثناء شرب إذا إنو: أيضا بعضهم كقاؿ، يضره ال فإنو ىذا

 الناس من فكثير ثابتة، طبائع لها فالعادات عادة، ىناؾ كاف إذا أما ترجرج، كالسقاء
 .معتاد ألنو يضره؛ فبل مباشرة بعده أك الطعاـ، أثناء يشرب أف يهمو ال
 كركد كىي أخرل، جهة من مضرة ىناؾ صار باردا، كالماء حارا كاف إذا الطعاـ إف ثم

 البارد جاء فإذا كالجلد، العركؽ تمدد يوجب الحار أف كمعلـو الحار، على البارد
  .انتهى .خطر ذلك في فيكوف بسرعة تقلص
 ؟اليدين بكلتا الشرب حكم :مسألة
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 فعن . اليسرل باليد الشرب عن كالنهي اليمنى، باليد بالشرب صريحا األمر جاء :أكال
 أحدكم أكل إذا: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر ابن

 كيشرب ، بشمالو يأكل الشيطاف فإف ، بيمينو فليشرب شرب كإذا ، بيمينو فليأكل
 ( .ََِِ) مسلم ركاه(  بشمالو

 ال: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر كعن
 ( .َُِٗ) مسلم ركاه( . بالشماؿ يأكل الشيطاف فإف ؛ بالشماؿ تأكلوا

 كالشرب بالشماؿ األكل عن النهي جابر حديث كفي : اهلل رحمو البر عبد ابن قاؿ
 كسلم عليو اهلل صلى منو تأكيد كىذا ، ضده عن نهي بالشيء األمر أف كمعلـو ، بها
 ، بشمالو شرب أك بشمالو أكل فمن ، بها كالشرب بالشماؿ األكل عن النهي في

 عصى كمن ، كرسولو اهلل عصى فقد:  تمنعو علة كال ، لو عذر كال ، بالنهي عالم كىو
 ( .ِّْ ، ُّْ/  ٖ) االستذكار  .غول فقد: كرسولو اهلل

 ىو كال للشرع، موافقا فيكوف كحدىا باليمين شرب ىو ال اليدين بكلتا الشرب :ثانيا
 النبي عن ثبت كىل ؟ جائز ىو كىل للشرع، مخالفا فيكوف كحدىا بالشماؿ شرب
 . ؟ فعلو أنو كسلم عليو اهلل صلى

 أحاديث ثبتت كقد يديو، بكلتا يشرب أف إلى المسلم احتاج إف جائز أنو يظهر الذمك 
 يكن لم أنوالظاىر  لكن اليدين، بكلتا بالشرب التصريح فيها ليس النبوية السنة في

 كمن ،" قربة" كمن ،" إناء" من شرب أنو ثبت ما مثل من كذلك كذلك، إال األمر
 . الشرب أجل من حملها في اليدين كلتا تستعمل أنو ىذه في الغالب إذ ؛" دلو"

 كأمره لبن إناء أعطاه كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن -ُ
 فيشرب الرجل أناكلو فجعلت القدح فأخذت: ) ىريرة أبو قاؿ ، الصفة أىل يسقي أف

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى بو انتهيت حتى اآلخر فأناكلو يرده ثم يركل، حتى
 على فوضعو القدح كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأخذ ، كلهم القـو ركل كقد ،

 ، اشرب:  قاؿ ثم ، فشربت ، اشرب ، ىريرة أبا:  فقاؿ فتبسم رأسو رفع ثم ، يديو
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 ، مسلكا لو أجد ما بالحق بعثك كالذم:  قلت حتى اشرب:  كيقوؿ أشرب أزؿ فلم
 ، كصححو( ِْٕٕ) الترمذم ركاه( . شرب ثم كسمى اهلل فحمد القدح فأخذ

 فوضعو القدح كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأخذ) فقولو . األلباني العبلمة كصححو
 ، فيهما يوضع ألف اليدين لكلتا فاحتاج كبيرا كاف اإلناء أف على يدؿ( : يديو على

 . منو للشرب استعمالهما جواز:  منو كيفهم
 من زمـز من شرب كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عباس ابن عن -ِ

 ( .َِِٕ) كمسلم( ُٔٓٓ) البخارم ركاه. قائم كىو منها دلو
:  كاحدة بيد كيحمل صغير ىو ما اآلنية في كاف كإذا اإلناء، في قيل ما فيو كيقاؿ

 كسلم عليو اهلل صلى أنو يظهر فالذم ،" الدلو" في - غالبا - ذلك يقاؿ ال فإنو
 . منو كشرب ، يديو بكلتا الدلو حمل

 اهلل رسوؿ علي دخل: ) قالت كبشة جدتو عن عمر أبي بن الرحمن عبد عن -ّ
( . فقطعتو فيها إلى فقمت قائما فشرب معلقة قربة البيت كفي كسلم عليو اهلل صلى
 األلباني العبلمة كصححو ،( ِّّْ) ماجو كابن كصححو،( ُِٖٗ) الترمذم ركاه
 . الترمذم صحيح في
 ، بيديو يشرب أف ىم كسلم عليو اهلل صلى النبي أف صحيح حديث في جاء كقد -ْ

 . العلماء بعض عند الحديث في جاء الذم" الكراع" تفسير كىو
 رجل على دخل كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر فعن
 ماء عندؾ كاف إف:  كسلم عليو اهلل صلى النبي لو فقاؿ لو صاحب كمعو األنصار من

:  قاؿ ، حائطو في الماء يحوؿ كالرجل قاؿ كرعنا، كإال شنة، في الليلة ىذه بات
 ، بهما فانطلق:  قاؿ العريش، إلى فانطلق بائت ماء عندم اهلل رسوؿ يا:  الرجل فقاؿ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فشرب:  قاؿ لو، داجن من عليو حلب ثم قدح، في فسكب
 ابن الحافظ قاؿ (َِٗٓ) البخارم ركاه. معو جاء الذم الرجل شرب ثم كسلم، عليو

 عندؾ يكن لم كإف فاسقنا  تقديره حذؼ فيو( كرعنا كإال) قولو" : اهلل رحمو حجر
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 الفم الماء تناكؿ:  كالكرع ، السقي بطلب التصريح ماجو ابن ركاية في ككقع كرعنا،
 معا، باليدين الشرب أنو الملك عبد أبو حكى التين ابن كقاؿ كف، كال إناء، غير من
 مررنا قاؿ عمر ابن عن ماجو ابن أخرجو ما كيرده: قلت خبلفو، على اللغة كأىل قاؿ
 كلكن تكرعوا ال) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ فيها نكرع فجعلنا بركة على

:  محفوظا كاف فإف ضعف، سنده في كلكن ، الحديث( بها اشربوا ثم أيديكم اغسلوا
 غير في النهي أك النهي، قبل جابر قصة أك الجواز، لبياف كالفعل للتنزيو، فيو فالنهي

 ( .ٕٕ/  َُ" ) البارم فتح"  . الضركرة حاؿ
 ، بو بأس ال بالماء اللبن شوب : - جابر لحديث شرحو في - باز ابن عبلمةال كقاؿ
 فتناكلو يمينك على من يسمح أف إال ، مفضوال كاف كإف يمينك على من إعطاء كفيو

 تيسر كإف ، بالفم الشرب كىو إليو، الحاجة دعت إذا الكرع جواز كفيو يسارؾ،
 . البهائم يشابو ال حتى أكلى فهو بالكفين أك باإلناء،

 ( .ُّْ/  ْ" ) البخارم صحيح على البازية التعليقات من اإلبريزية الحلل" 
 : ذلك كمن ، اليدين بكلتا الشرب جواز على يدؿ ما العلماء كبلـ في جاء قد :ثالثا

:  فضة خاتم أصبعو كفي بكفيو شرب لو:  أصحابنا قاؿ : اهلل رحمو النوكم قاؿ -ُ
 ( .ُّٔ/  ُ" ) المجموع"  . يكره لم
 اهلل رحمو القرطبي قاؿ( بيده غرفة اغترؼ من إال: ) تعالى قولو تفسير سياؽ كفي -ِ
 . بالكفين كالغرفة الواحد بالكف الغرفة:  المفسرين بعض كقاؿ :

 أنظف األكف:  عنو اهلل رضي علي كقاؿ . كاحد بمعنى لغتاف كبلىما:  بعضهم كقاؿ
 ارتياب كال امتراء كال شبهة دكف ، األزماف ىذه في الصرؼ الحبلؿ أراد كمن . اآلنية

 كآناء الليل آناء بالجرياف المسخرة كاألنهار العيوف من الماء بكفيو فليشرب :
 ( .ِْٓ ، ِّٓ/  ّ" ) القرطبي تفسير." النهار

 عن النهي في الفعل ىذا يدخل كال اليدين، بكلتا الشرب جوزأنو ي :كالخبلصة
 الشرب يتعين كقد يديو، بكلتا ال بشمالو يشرب إنما كالشيطاف ، بالشماؿ الشرب
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 أك ، فخارة من الشرب يكوف أك كبيرا، اإلناء يكوف كأف:  حاالت في بد كال باليدين
 .أعلم كاهلل . حاالت من ذلك يشبو كما ، اليمنى اليد ضعف مع أك دلو، من

 : في ذكر آداب متفرقة.مسألة
 يأكل أف السرؼ كمن»: قولو (:ّْٕ/ُِقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 عز ػ اهلل بنعم التنعم من ىو بل السرؼ، من ليس ىذا! اهلل سبحاف «اشتهى ما كل
 .نظر فيو المؤلف فكبلـ صحيح، فهذا بمثلو تليق ال غالية أشياء اختار لو نعم ػ، كجل
 اآلخرة في درجاتو نقصت بها، كاستمتع الدنيا، حياتو في طيباتو أذىب كمن»: قولو

 ضرر ذلك أف شك فبل اآلخرة، أعماؿ عن الدنيا بطيبات تلهى إذا شك ال ،«لؤلخبار
 .عظيم
 أنفضها أنا: قاؿ لو حتى الناس، على يقذرىا ألنو «القصعة في يده نفض ككره»: قولو
 .القصعة في ينتشر كالرز الطعاـ ألف جهتي؛ في

 .دناءة ألنو مكركه؛ أيضا ىذا ،«فمو في اللقمة كضع عند رأسو إليها يقدـ كأف»: قولو
 أك زبيب فيو يوضع ماء عن عبارة الخل «الخل في الدسمة اللقمة يغمس كأف»: قولو
 .الناس على فأفسده بالدسم، تلطخ الدسمة اللقمة فيو كضع فإذا ليحليو، تمر
 إناء في الخل كاف إذا إال كذلك؛ كىذا «غيره يكرىو فقد الدسم في الخل أك»: قولو

 دسم كفيو الخبز فيو غمس فإذا بو، خاص إناء في كاف إذا كذلك كالدسم بو، خاص
 المدىوف الخبز فيو غمست لو الشام كمثلو أحد، على يفسده لن ألنو يكره؛ ال فإنو

 .خاص إناء في يشرب كاحد كل ألف بأس؛ فبل فيو، الدىن أثر فيظهر
 كاحد كل في فهل األمور، ىذه في بالكراىة جـز ػ اهلل رحمو ػ المؤلف: قائل قاؿ فإذا
 مخصوصة؟ سنة منها

 النبي قوؿ كىو األشياء، ىذه كراىة على يدؿ عاـ شيء ىنا كلكن نعلم، ال: فالجواب
 تستح لم إذا األكلى، النبوة كبلـ من الناس أدرؾ مما إف) : كسلم عليو اهلل صلى
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 شعبة، كسبعوف بضع اإليماف»: كسلم عليو اهلل صلى كقولو ،ُ( شئت ما فاصنع
 من شعبة كالحياء الطريق، عن األذل إماطة كأدناىا اهلل، إال إلو ال: قوؿ أعبلىا

 .للحياء مخالف فهو المركءة، يخالف ما ككل ،«اإليماف
: أم السعاؿ، «الطعاـ عن كالعطاس السعاؿ عند كجهو يحوؿ أف كينبغي»: قولو

 الطعاـ في كيقع الريق، من شيء يخرج لئبل الطعاـ عن كجهو يبعد أف فينبغي الكحة،
 .أكلى باب من كالعطاس حق، كىذا
 إف: يقولوف ألنهم غلط؛ ىذا العطاس عند يصرفو أم «كجهو يحوؿ أف»: قولو كلكن

 فلو كلو، البدف يهز العطاس معلـو ىو كما ألنو األعصاب؛ على عظيم خطر ىذا
 ينحرؼ أف األطباء كره كلهذا الرقبة، أعصاب اختلفت ربما العطاس أثناء التفت

 فيو على يجعل أك عنو، يبعد»: المؤلف قاؿ كما يفعل كلكن العطاس، عند اإلنساف
 أشبو ما أك غترتو فيضع العطاس، عند كجهو اإلنساف يغطي أف اآلداب من كىذا «شيئا
 .أمكن إذا كجهو على ذلك
 .سبق كىذا «الطعاـ في يقع ما منو يخرج لئبل»: قولو
 من قطعة أكل كإنساف «المرقة في منها أكل التي اللقمة بقية يغمس أف كيكره»: قولو

 ....حرج فبل أحد معو يأكل ال كاف إذا إال فيكره، المرؽ، في غمسها ثم خبز،
 إذا خصوصا «يكتفوا حتى قبلهم يده يرفع ال أف جماعة مع أكل لمن كينبغي»: قولو
، كبير كاف  ربما قبلهم قمت إذا ألنك قبلهم؛ تقم فبل البيت، صاحب أك القـو

 .شخص آخر فكن يشبعوا، لم كىم حياء، يقوموف
 خمسين من صبي قاـ إذا حتى المبالغة، غاية ىذا في يبالغوف سبق فيما الناس ككاف
 شبع، إذا إال اإلنساف يقـو ال صار أخيرا كلكن جميعا، قاموا المائدة على رجبل

 عبد الملك ػ قيل كما ػ سنها من أكؿ ألف سعودية؛: بقولهم العادة ىذه عن كيعبركف
 سعودية تكوف أف الرياض في مجلس في الناس بعض علينا كاقترح ػ، اهلل رحمو ػ العزيز

                                                           

 .عنو اهلل رضي مسعود أبي عن( ّّْٖ) البخارم أخرجو ُ
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 يتكاملوا حتى يبدأكف ال المائدة على حضركا إذا فالناس كالمنتهى، المبتدل في
 جلس فمن األكؿ، في سعودية: نقوؿ ال فلماذا كثيرا، فيتأخركف جميعا، كيحضركا

 الشاعر قاؿ كما للمركءة خبلفا يعد كال الواقع، في أعجبني االقتراح كىذا أكل؟
(ُ:) 

 أعجل الناس أجشع إذ بأعجلهم* أكن لم الزاد إلى األيدم مدت كإف
 .جشعا تكن لم عادة صارت إذا ألنو
 

 )باب أحكاـ الذكاة(
: (ّ/ِ) خليل شرحو على مختصر في الخرشي قاؿ :كاصطبلحا لغة الذكاةتعريف 
: كيقاؿ ذبحها، أتممت إذا ذلك الذبيحة، ذكيت: يقاؿ التماـ، ىي اللغة في الذكاة
 . كالحدة الفهم تاـ ذكي كرجل إيقادىا، أتممت إذا النار ذكيت
 ذكية رائحة قولهم من التطيب، اللغة في الذكاة: (ُٔٓ)صاألخيار كفاية في كجاء

 .باإلباحة أكلو لتطييب بالذكاة الذبح سمي ىنا كمن طيبة، أم
:  (ّ/ِ) خليل كما في شرح الخرشي على مختصر  كضاح ابن عرفها الشرع كفي

  ." البرم الحيواف إباحة إلى بو يتوصل الذم السبب ىي"
 كىي".  مخصوص قطع: " بقولو (ُٔٓ/ُ) األخيار كفايةكما في    الماكردم كعرفها

 اللحم مأكوؿ الحيواف ذبح: "(ِٓ/ٖ): القدير فتحكما في   الهماـ بن الكماؿ عند
 ". ذلك بعد بلحمو االنتفاع بغية الحاؿ في ركحو بإزىاؽ نحره أك

(: الذكاة: نحر الحيواف ٔٓكقاؿ العبلمة العثيمين في أحكاـ األضحية كالذكاة )ص
البرم الحبلؿ أك ذبحو أك جرحو في أم موضع من بدنو، فالنحر لئلبل، كالذبح لما 
سواىا، كالجرح لكل ما ال يقدر عليو إال بو من إبل كغيرىا، كيشترط لحل الحيواف 

 بالذكاة شركط تسعة.
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 مىا ًإالَّ : } تعالى اهلل قاؿ بتذكيتو، إال منو شيء أكل يحل ال المأكوؿ الحيواف :حكمها
 .ذبحتم أم[ ّ: المائدة{ ]  ذىكٍَّيتيمٍ 

 من عليو المقدكر أف العلم أىل بين خبلؼ ال: "(ّٕٓ/ٖ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ
 ا.ىػ" بالذكاة إال يباح ال كاألنعاـ الصيد

 التذكية أف لنا تبين تذكيتو، بعد إال لنا يحل ال الحيواف من المباح أف لنا ظهر كإذا
 .أكلو علينا يحـر الشرط فقداف كعند أكلو، لصحة شرط

 أكلها، اإلسبلـ أباح التي الذبائح بينا أف بعد :الشرعية الذكاة صحة شركط: مسألة
 على الشرعية كالذكاة. الذكاة لصحة شركط من الفقهاء اشترطو ما على اآلف نقف

 :نوعين
 .اختيارية ذكاة، ك اضطرارية ذكاة
 كحيواف عليو، المقدكر غير الحيواف في الذكاة ىذه كتقع :االضطرارية الذكاةأكال 

 أحد يستطع لم الذم الناد كالبعير توحش إذا المستأنس أك، الغابة في الصيد
 :تذكيتو طريقة في رأياف كللفقهاء ،عليو السيطرة

 ىذا مثل تذكية بأف الرأم ىذا كيقضي الفقهاء، أكثر مذىب كىو :األكؿ الرأم
 فيقتلو، دمو الجرح جراء من فيسيل عليو، يقدر موضع أم في بجرحو تتم الحيواف
 تذكيتو، عن أحد يعجز مما بئر في حيواف تردل لو ما ذلك كمثل. أكلو يحل كحينئذ

 في متدلية رأسو كانت إذا إال أكلو، جاز فقتلو، عليو، يقدر موضع أم في جرح فلو
 حكم كحكمو الخنق، قبيل من فيعتبر قتلو، على يعين الماء ألف يؤكل، ال الماء
 .الميتة

 كابن عمر كابن مسعود كابن علي: منهم الصحابة، فقهاء أكثر إليو ذىب ما ىذا
 ك كاألسود مسركؽ: التابعين فقهاء من قاؿ كبو عنهم، اهلل رضي كعائشة عباس

 .كالحنابلة ،كالشافعية، الحنفية ذىب ىذا كإلى، إسحاؽ ك طاكس ك عطاء ك الحسن
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 عليو اهلل صلى النبي مع كنا ) قاؿ رضي اهلل عنو خديج بن رافع ركاه كاحتجوا بما
 بسهم رجل إليو فأىول فأعياىم، فطلبوه يسيرة خيل القـو في ككاف بعير فندَّ  كسلم

 الوحش كأكابد أكابد البهائم لهذه إف كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ اهلل، فحبسو
 . ُ( ىكذا بو فاصنعوا عليكم ند فما" لفظ كفي، ىكذا بو فاصنعوا منها غلبكم فما
 .الصحابة عن اآلثار ببعضأيضا  استدلوا كما

 كقت الحيواف بحاؿ الذكاة في االعتبار إف: (ٕٔٓ/ٖ) المغنيكما في  كقالوا أيضا
 كاللبة، الحلق بقطع تذكيتو كجبت عليو، قدر إذا الوحشي أف بدليل بأصلو، ال ذبحو

 .بحالو يقع فاالعتبار توحش، إذا األىلي الحيواف في الحاؿ ككذلك
 أك ، لهربو الحلق في ذبحو عن عجز ما (:ْٖٖ/ِِقاؿ علماء اللجنة الدائمة )

 رأسو كاف إذا إال ، بدنو من موضع أم في بجرحو فذكاتو بئر أك ، حفرة في سقوطو
 ال ذلك بسبب موتو يكوف أف الحتماؿ ؛ غالبا بسببو يموت مما كنحوه الماء في

 ا.ىػ بجرحو
 اإلنسي الحيواف أكل جواز بعدـ رأيهم كيقضي المالكية، لفقهاء كىو :الثاني الرأم

 في جاء ما على معقبا  الخرشي قاؿ ذكاتو، بعد إال حفرة في المتردم أك الشارد
 منها شيء نفر إذا النعم أف(: بكوة تردل أك شرد نػىٍعم ال: )(ٗ/ّ) خليل مختصر

 فعلى البقر كأما خبلؼ، فببل اإلبل أما بالعقر، يؤكل ال فإنو بالوحشي، كلحق
 .بن سعد كالليث ربيعة عن الرأم ىذا مثل قدامة ابن كحكىا.ىػ  "المشهور

 الوحشي، حكم لو يثبت فبل توحش، لو اإلنسي الحيواف بأف ،أيضا الرأم لهذا كاحتج
 أف كما ذلك، للزمو كحشيا كاف كلو الجزاء، يلزمو فبل قتلو محرما أف لو بدليل

 للحيواف يثبت ال ىذا كعلى، توحش لو فيما األكل مباح يصبح ال األىلي الحمار
 .المتوحش حكم علو من تردل أك ند إذا اإلنسي

                                                           

 (. ُٖٔٗ(، كمسلم )ِْٖٖمتفق عليو البخارم ) ُ
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 سيما ال بها، استدلوا التي اآلثار لصحة الجمهور؛ قوؿ ىو القولين من كالراجح
 يبلغو لم - أحمد اإلماـ قاؿ كما - مالكا اإلماـ كلعل ، خديج بن رافع حديث
 .أعلم كاهلل، رافع حديث
 اآلف كنقف االضطرارية، الذكاة في الفقهاء رأم على قليل قبل كقفنا :االختيارية الذكاة

 .كاالختيار السعة حالة في الشرعية الذكاة لصحة ذكركىا التي الشركط على
 من الذبح محل أك الذبح، بآلة يتعلق ما كمنها بالذابح، يتعلق ما منها كالشركط
 .الذبح عند ذكر من يلزمو كما الذابح فعل أك الحيواف،

 الذكاة أىلية فيو تتوفر أف الذبح يتولى فيمن الفقهاء اشترط :الذابح شركط: مسألة
 . كالدين بالعقل تتحقق كاألىلية الشرعية،

 تفتقر عبادة الذكاة ألف الفقهاء، جمهور عند اتفاؽ محل العقل كشرط: العقل: أكال
 .القصد منو يصح ال لو عقل ال كمن النية، إلى
 ال: "(ْٓ/ٓ) الصنائع بدائعفي  الكاساني قاؿ كتبهم، في الحنفية بو صرح ما ىذا

 عقل لو أما يعقل، ال الذم كالسكراف يعقل ال الذم كالصبي المجنوف ذبيحة تؤكل
 تحل إذ عندئذ، يختلف الحكم فإف السكراف، ككذلك عليو كقدر الذبح الصبي

 ا.ىػ" الحالة ىذه في ذبيحتهما
 ذبيحة تؤكل ال (:ّ/ّ): خليل مختصر على الخرشي قاؿ المالكية كىو قوؿ
 ا.ىػ " النية لعدـ المميز غير الصبي كمثلهما إطباقهما حاؿ كالسكراف المجنوف

 كجهة مع يتفق أحدىما: المسألة في قوالف الشافعية كلفقهاء. أيضا الحنابلة قاؿ كبو
 القصد توفر عدـ من الجمهور بو استدؿ بما ذلك على مدللين ىذه، الجمهور نظر
 يده من سقطت الذم النائم فعلهم فأشبو الذبح، لصحة شرط ىو الذم ىؤالء من

 . ىؤالء فعل في األمر كذلك تحل، ال فإنها فقطعتو، شاة حلقـو على السكين
 تذكيتهم في الذين ىؤالء ذبيحة بحل يقضي عندىم، األظهر كىو اآلخر كالقوؿ
 معدـك فإنو النائم بخبلؼ الجملة، في كإرادة قصدا للمذكورين أف بحجة خبلؼ
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 خشبة، أنو ظانا شاة حلق قطع بالذم المذكورين فعل شبهوا كقد كاإلرادة، القصد
 .ُيعقل ال لمن بالنسبة الحاؿ كذلك الحالة، ىذه في تحل فالشاة
 للمجنوف يكن لم إذا ىو البغوم، العبلمة ذكر كما الرأيين بين الخبلؼ كمحل

 .قطعان  تحل ذبيحتهما فإف تمييز، أدنى لهما كاف إذا أما أصبل، تمييز كالسكراف
 حين في المذىب، فقهاء من كجماعة الغزالي اإلماـ عند الصحيح ىو األكؿ كالقوؿ
 كفاية صاحب حكى كقد، الشيرازم إسحاؽ أبي ك حامد ألبي الثاني القوؿ نسب

 . بالحل القوؿ المذىب كتب بعض عن( َِٓ/ُ) األخيار
 ألف أكلو يحل ال المجنوف ذبح قاؿ العبلمة العثيمين في فتاكل نور على الضرب:

 ال كالمجنوف التذكية قصد الذكاة شركط من ألف كذلك بصحيح ليس المجنوف ذبح
 اهلل لقوؿ األكل حل في شرطه  كالتسمية التسمية تفوتو ربما ألنو القصد منو يصح
 يجب ما قطع عليو يفوت ربما أنو كما عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال تعالى
 يبرز اللذاف الغليظاف العرقاف كىما الودجين فإف الودجاف كىما الذكاة عند قطعو
 أنهر ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقوؿ الذكاة في قطعهما من بد ال الدـ منهما
 ألنو الودجين ىذين بقطع إال يحصل ال الدـ كإنهار فكل عليو اهلل اسم كذكر الدـ
ـه  حصل كإف  بقطع إال يكوف ال كالنهر يكوف الذم الدـ إنهار لكن قطعهما بعدـ د

 شريطة عن نهى ) أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ركم كقد الودجين ىذين
 منها فقد ذكاتو المجنوف أف كالمهم ِ( أكداجها تفرل كال تذبح التي كىي .الشيطاف

                                                           

 (.ِٕٔ/ْ) المحتاج مغني ُ

 ،(ُْْ/ ٓ) الكامل في عدم كابن ،(ٖٖٖٓ) حباف كابن ،(ِِٖٔ) داكد كأبو ،(ِٖٗ/ ُ) أحمد أخرجو ِ
 كالحديثكغيره من حديث ابن عباس كأبي ىريرة رضي اهلل عنهم، ( ِٖٕ/ ٗ) كالبيهقي ،(ُُّ/ ْ) كالحاكم
 عمرك مناكير من( ِٓٗ/ ّ) الميزاف في أيضا الذىبي عده كلكن ،!الذىبي ككافقو الحاكم،باف، ك ابن ح صححو

 غير الحديث ىذا ركل أحدا أعلم ال: فقاؿ محمدا سألت(: َْْ رقم) الكبير العلل في الترمذم كقاؿ برؽ،بن 
 في القيسراني ابن كأقره ،(ُْْ/ ٓ) الكامل في عدم ابن أيضا الحديث كضعف حديثو، كىو المبارؾ، ابن

 كقد الصنعاني اهلل عبد بن عمرك إسناده في(: ُُٖ/ ْ) السنن مختصر في المنذرم كقاؿ ،(َُٗ/ ِ) الذخيرة
 العبلمة كضعفو ،(َْٖ/ ٓ) ك( ُٗٓ/ ْ) كاإليهاـ الوىم بياف في القطاف ابن أيضا كضعفو كاحد، غير فيو تكلم
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 في قطعو يجب ما يقطع ال كأف عليها اهلل يسمي ال أف كيخشى التذكية قصد قطعان 
 من أنو على العلم أىل نص كقد ذبح ما أكل من المنع أسباب من ىذه ككل التذكية
 ا.ىػ عاقبلن  المذكي يكوف أف الذكاة صحة شركط
العبلمة العثيمين أيضا في أحكاـ األضحية كالذكاة: يشترط لحل الحيواف بالذكاة  كقاؿ

شركط تسعة: الشرط األكؿ: أف يكوف المذكي ممن يمكن منو قصد التذكية، كىو 
المميز العاقل، فبل يحل ما ذكاه صغير دكف التمييز، كال ىـر ذىب تمييزه، كالتمييز 

 ُل ما ذكاه مجنوف كسكراف كمبرسمفهم الخطاب كالجواب بالصواب، كال يح
 كنحوىم؛ لعدـ إمكاف القصد من ىؤالء.

كإنما اشترط إمكاف القصد؛ ألف اهلل أضاؼ التذكية إلى المخاطبين في قولو: )ًإال مىا 
( كىو ظاىر في إرادة الفعل، كمن ال يمكن منو القصد ال يمكن ّذىكٍَّيتيٍم( )المائدة: 

 منو اإلرادة ا.ىػ
 أدنى لهم كاف سواء كنحوىما كالسكراف المجنوف ذبيحة بحل القوؿ إفكالراجح: 

 إلى تفتقر عبادة الذكاة إف: الجمهور قاؿ كما ألنو نظر، فيو قوؿ يكن لم أك إدراؾ
 .الحالة ىذه في المميز غير الصبي مثل مثلهم نيتهم، تعتبر ال كىؤالء نية،

                                                                                                                                                  

(: ّٕٔ/ ْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ داكد، أبي كضعيف( ، ُِّٓ) اإلركاء في األلباني
 بالقوم، ليس: معين ابن قاؿ برؽ، بن عمرك: كيقاؿ اليماني، األسوار ابن ىو: اهلل عبد بن عمرك ضعيف، إسناده

 لو: قاؿ أنو أحمد عن ِٗٓ/ ّ" الضعفاء" في العقيلي كحكى عليها، الثقات يتابعو ال أحاديثو: عدم ابن كقاؿ
 من أخذت: (ُِٖ/ْ) السنن معالم" في الخطابي قاؿ .بو بأس ال عنده ككاف عنو ركل قد كمعمر مناكير أشياء

 حلقو، على بالقطع كاإلتياف ذبحو دكف بالحديد شرطو على اقتصر كأنو كنحوه، بالمبضع الجلد شق كىو: الشرط
 .عندىم الفعل ىذا كيحسن ذلك، على يحملهم الذم ىو الشيطاف أف أجل من الشيطاف شريطة ىذا سمي كإنما

(، كفي المصباح ُّٓٗ. القاموس المحيط )صمبرسم فهو بالضم برسم .فيها يهذل علة: بالكسر البرساـ ُ
ـي  (:ُْ/ُالمنير )  كالمعى الكبد بين الذم للحجاب يعرض حارٌ  كـر أنو الطبٌ  كتب بعض في معركؼ داء  الًبٍرسىا

ـي )  دريد ابن قاؿ بالدماغ يتصل ثم ـه )  يقاؿ السكيت ابن قاؿ للمفعوؿ بالبناء الرجل كبٍرًسمى  ميٍعرَّب(  ٍالًبٍرسىا (  ًبٍرسىا
ـه )  ك  كابن كالسين كالراء الهمزة كسر لغات كفيو معرب(  اإًلٍبرًيًسمٍ )  ك(  ميبػىٍلسىمه )  ك(  ميبػىٍرسىمه )  كىو(  بًٍلسىا

 الثبلثة فتح كالثانية كإطريفل إىليلج مثل بالفتح بل ـالبل بكسر إفعيلل الكبلـ في ليس كيقوؿ يمنعها السكيت
 .كالسين الراء كفتح الهمزة كسر كالثالثة
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 فقهاء جميع من مسلم غير النائم، على ىؤالء ذبيحة حل الشافعية فقهاء بعض كقياس
في  الشربيني الخطيب كقاؿ ،النائم ذبح في لهم كجهين الدارمي حكى فقد المذىب،

 ".  حلو عدـ بو القطع ينبغي كالذم: "ذبيحتو عن( ِٕٔ/ْ) المحتاج مغني
 ذبحها لحل كاحتج حائضا، كانت كإف المرأة ذكاة الفقهاء أجاز :المرأة ذكاة: مسألة

 منها شاة فأصيبت بسلع غنما ترعى كانت مالك بن لكعب جارية أف )حديث ب
 كقد ،ُ( كلوىا فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي فسئل بحجر فذبحتها فأدركتها

 (. ُٖٓ/ٖكما في المغني ) ذبيحتها حل على العلماء إجماع المنذر ابن حكى

                                                           

 رضي اهلل عنو.  معاذ بن سعد أك سعد بن معاذ( من حديث َٓٓٓأخرجو البخارم  ) ُ
مبتدعا ببدعة غير قاؿ العبلمة العثيمين في أحكاـ األضحية كالذكاة: فأما المسلم فيحل ما ذكاه كإف كاف فاسقا أك 

مكفرة، أك صبيا مميزان، أك امرأة؛ لعمـو األدلة كعدـ المخصص، قاؿ في المغني عن ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنو من أىل العلم على إباحة ذبيحة المرأة كالصبي، قاؿ: كقد ركم أف جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 

بحجر، فسأؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ )كلوىا( متفق عليو. غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها 
 قاؿ: كفي ىذا الحديث فوائد سبع:

 إحداىا: إباحة ذبيحة المرأة.
 الثانية: إباحة ذبيحة األمة.

 الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم لم يستفصل.
 الرابعة: إباحة الذبح بحجر.

 إباحة ذبح ما خيف عليو الموت.الخامسة: 
 السادسة: حل ما يذبحو غير مالكو بغير أذنو.

 السابعة: إباحة ذبحو لغير مالكو عند الخوؼ عليو. اىػ.
قلت: كفائدة ثامنة: كىي إباحة ذبح الجنب. كتاسعة: كىي أف األصل في تصرفات من يصح تصرفو الحل 

ال، كزاد في شرح المنتهى حل ذبيحة الفاسق كاألقلف، فتكوف كالصحة حيث لم يسأؿ: أذكرت اسم اهلل عليها أـ 
 الفوائد إحدل عشرة.

كقوؿ الشيخ رحمو اهلل في المغني: السادسة: حل ما يذبحو غير مالكو بغير إذنو، إف كاف مراده بالغير من كاف أمينا 
ففيو خبلؼ يأتي إف شاء عليو أك ذبحو لمصلحة مالكو فمسلم ككاضح، كإف كاف مراده ما يشمل الغاصب كنحوه؛ 

اهلل، كالحديث المذكور ال يدؿ على حل ما ذكاه كال عدمو؛ ألف الذكاة فيو كاقعة من الجارية التي ترعى الغنم كىي 
 أمينة عليها، ثم إنها لمصلحة مالكها أيضا.
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 إذا ال، أـ عدال كاف سواء للذبح أىل المسلم أف العلماء بين خبلؼ ال :الدين:ثانيا
 .ُالذبح أطاؽ
 :يلي فيما ضحونو  تفصيل فيو كغيرىم الكتاب أىل من المسلم كغير

 . الكتاب أىل ذبائح: مسألة
: } تعالى اهلل قاؿ القراني، بالنص حبلؿ -كالنصارل اليهود كىم -الكتاب أىل ذبيحة
ـي  :  البخارم قاؿ ذبائحهم، يعني[ ٓ: المائدة{ ] لىكيمٍ  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 قتادة، ك مجاىد قاؿ ككذلك ،" ذبائحهم: طعامهم: " عنهما اهلل رضي عباس ابن قاؿ
 للنص ذكرنا ما على العلم أىل إجماع قدامة ابن كحكى ،مسعود ابن عن معناه كركم

 . ِالمذكور القرآني
 كال اهلل لغير الذبح تحريم يعتقدكف أنهم: "الكتاب أىل ذبائح إباحة في كالحكمة

 تعالى عنو منزه ىو ما تعالى فيو اعتقدكا كإف اهلل اسم إال ذبائحهم على يذكركف
 لم كلهذا بذلك متعبدكف كىم كقرابينهم ذبائحهم على اهلل اسم يذكركف فهم كتقدس

 على اهلل اسم يذكركف ال ألنهم شابههم كمن الشرؾ أىل من عداىم من ذبائح يبح
 بخبلؼ الميتة يأكلوف بل ذكاة على اللحم من يأكلونو فيما يتوقفوف كال بل ذبائحهم

 تحريم على كلهم الرسل اتفق كقد كالكتب، األنبياء إلى ينتسبوف ألنهم" الكتابين أىل

                                                                                                                                                  

قتضي أف يكوف كقولو: السابعة: إباحة ذبحو لغير مالكو عند الخوؼ عليو: إف أراد بو اإلباحة المطلقة التي ت
مستوم الطرفين، ففيو نظر، كإف أراد اإلباحة في المنع فبل تنافي الوجوب فمسلم، كذلك أف األمين إذا رأل فيما 

اؤتمن عليو خوؼ ضياع أك تلف كجب عليو أف يتدارؾ ذلك؛ ألنو مؤتمن عليو، يجب عليو فعل األصلح، ففي 
ح األمرين، كىو أمين مقبوؿ قولو في خوؼ التلف، أما غير مثل ىذه الصورة يجب على الراعي تذكيتها؛ ألنو أصل
 األمين فبل يجب عليو ذلك إف خاؼ تبعة، كاهلل أعلم.

كمقتضى ما سبق حل ذكاة األقلف بدكف كراىة، كىو ظاىر النصوص كإطبلؽ كثير من أصحابنا منهم صاحب 
إلماـ أحمد مثلو، قاؿ في الرعاية: كعنو المنتهى، كنقل في المغني عن ابن عباس: ال تؤكل ذبيحة األقلف، كعن ا

 تكره ذبيحة األقلف كالجنب كالحائض كالنفساء، كجـز بكراىة ذكاة األقلف في اإلقناع .

 (.ُٖٓ/ٖ) قدامة البن المغني ُ

 (.ٕٔٓ/ٖ) المغني ِ
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 فلذلك اهلل لغير الذبح بتحريم يتدينوف كالنصارل فاليهود شرؾ ألنو اهلل لغير الذبح
 إباحة في الحكمة في العلماء بعض ذكره ما ىذا .غيرىم دكف الكتابين ذبائح أبيحت
  .فذاؾ صح فإف الكتابين ذبائح

 عرفنا سبحانو لحكمو االستسبلـ كعلينا غيرىم دكف ذبائحهم أباح قد فاهلل كإال
 .أعلم كاهلل نعرفها لم أـ الحكمة

 فيو نزاع ال كىذا الكتاب أىل بدين يدين من ىو ذبيحتو تحل الذم بالكتابي المرادك 
 .ُذلك على الفقهاء إجماع المنذر ابن حكى كقد حربيا، أك ذميا كاف سواء

قاؿ العبلمة العثيمين في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: كأما الكتابي: فيحل ما ذكاه 
 بالكتاب كالسنة كاإلجماع.

ـي  الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحلّّ أما الكتاب: فقولو تعالى: )اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيّْبىاتي كىطىعىا
( قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما طعامهم ذبائحهم، كركم ذلك عن ٓلىكيٍم( )المائدة: 

 مجاىد كسعيد كالحسن كغيرىم.
كأما السنة: ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أف امرأة يهودية أتت 

كل منها. الحديث كفي مسند اإلماـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بشاة مسمومة فأ
أحمد عن أنس أيضا ) أف يهوديا دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى خبز شعير 

، كاإلىالة السنخة: الشحم المذاب إذا تغيرت رائحتو، كفي ِكإىالة سنخة فأجابو (
صحيح البخارم عن عبد اهلل بن مغفل قاؿ ) كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنساف 

اب فيو شحم، كفي صحيح مسلم قاؿ: فالتزمتو فقلت ال أعطي اليـو أحدا من بجر 
ىذا شيئا، فالتفت فإذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مبتسما (، كأما اإلجماع، فقد 

حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أىل الكتاب غير كاحد من العلماء، منهم 
ثير في تفسيره، قاؿ شيخ اإلسبلـ: صاحب المغني كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن ك

                                                           

 (.ٖٔٓ/ٖ) المغني ُ
 رجالو مسلم، شرط على صحيح إسناده ( كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند:ِْْ/َِأخرجو أحمد ) ِ

 .مسلم رجاؿ فمن -العطار يزيد ابن كىو- أباف غير الشيخين رجاؿ ثقات
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كمن المعلـو أف حل ذبائحهم كنسائهم ثبت ىذا بالكتاب كالسنة كاإلجماع، قاؿ: كما 
زاؿ المسلموف في كل عصر كمصر يأكلوف ذبائحهم، فمن خالف ذلك؛ فقد أنكر 

 إجماع المسلمين. اىػ كبلـ العبلمة العثيمين.
 كصف عليو ينطبق منفي  هوف المسألة، هىذ في الفقهاء بين كقع الذم الخبلؼأما ك 

 . الكتاب أىل
 كاف إذا أما كتابيين، أبواه كاف إذا ذبيحتو تؤكل الكتابي أف بينهم، خبلؼ الأكال: 
 أقوالهم اختلفت فقد كتابي، غير كاآلخر كتابيا أحدىما كاف أك كتابيين، غير أبواه
 :التالي النحو على كذلك فيو،

 كتابي كغير كتابي بين المولود أف إلى الركايتين إحدل في كالحنابلة الحنفية ذىب
 . ُاألـ أك األب الكتابي كاف أيهما ذبيحتو تؤكل
 شرعيا أبا كاف إذا ىذا فبل، كإال تؤكل كتابيا كاف فإف األب يعتبر: المالكية كقاؿ

 . ِاألـ يتبع كإنما يتبعو ال المتولد فإف الزاني بخبلؼ
 كىي ،احتياطا األصلين أخس يتبع ألنو مطلقا، المتولد ذبيحة تؤكل ال: الشافعية كقاؿ
 . ّأحمد عن ركاية

 أحد يكوف الغبلـ ذبيحة في العلماء اختلف (:ُِْ/ٓقاؿ ابن العربي في المسالك )
 .ذبيحتو تؤكل ال: يقوؿ الشافعي فكاف: مجوسيا كاآلخر نصرانيا أك يهوديا أبويو
 الثورم كماؿ، كالذبيحة الصيد في لو تبع كىو األب، إلى منسوب الولد: مالك كقاؿ
 .مالك قوؿ إلى

 بأس ال: الكتاب أىل من كاآلخر مجوسيا أبويو أحد يكوف الصبى في الرأم أىل كقاؿ
 ا.ىػ ُمنهما النصراني بمنزلة ذلك في كىو كصيده، ذبيحتو تؤكل بأف

                                                           

 .(ّٓٓ/ّ) كالمقنع ،(ْٓ/ٓ) البدائع ُ
 (.َّّ/ِ) الخرشي على العدكم ِ
 .(ِٓٓ/ّ) المقنعك  (،ِّّ/ْ) اإلقناع على البجيرمي ّ
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 تحل الذم بالكتابي المراد(:َُّكقاؿ العبلمة الفوزاف في كتاب األطعمة )ص
 :حاالت ثبلث إحدل من يخلو كال الكتاب أىل بدين المتدين: ذبيحتو
 .كتابيين أبواه يكوف أف: األكلى الحالة
 .كتابيين غير يكونا أف: الثانية الحالة
 .اآلخر دكف كتابينا أحدىما يكوف أف: الثالثة الحالة

 الخبلؼ جرل الباقيتين الحالتين كفي - ذبيحتو حل في خبلؼ ال األكلى الحالة ففي
 كلو): يقوؿ – ذلك في البدائع صاحب عبارة كإليك الجميع في تحل الحنفية فعند
 إلى ينظر أنو كاألصل ذبيحتو تؤكل الكتاب أىل دين إلى الكفرة من الكتابي غير انتقل
 يقر ملة ِمن انتقل من أف: أصحابنا أصل كىذا سواه ما دكف ذبيحتو كقت كدينو حالو

 النكاح كتاب في ذكرناه ما على األصل من الملة تلك أىل من كأنو يجعل عليها
 االـ أك األب الكتابي كاف أيهما ذبيحتو تؤكل كتابي كغير كتابي بين كالمولود

 إياه بإتباعو فكاف دينا خيريهما ألنو أكلى منهما للكتابي تبعنا الولد جعل ألف ...عندنا
 شرحو مع مختصره في خليل عبارة تعطيو كما المالكية قوؿ أيضنا كىذا . ىػ.ا( أكلى

 للسامرة نسبة سامرينا كاف كأف المميز ذكاة كتصح: )نصو ما فيهما جاء حيث الكبير
 قاؿ - انتقاالن  أك أصالة الكتابي كذبح ...تهود أك تنصر مجوسينا أك اليهود من فرقة

 . ىػ.ا - تنصر إذا كالمجوسي أم انتقاالن  أك قولو محشيو
 كبلمو كظاىر: )نصو ما أيضنا كتبهم من( ُْٓ/ِ) الصغير الشرح حاشية في كجاء
 أك كتهود مجوسينا أصلو كاف كإف، اآلتية بالشركط كتابي من( الذكاة أم) تصح أنها

 نصارل أصلهم كاف كإف الصابئيين ال اليهود من فرقة كالسامرية كغير بدؿ يهودينا
 . ىػ.ا - المذىب أىل قاؿ كذا - بالمجوس ألحقوا للنصارل مخالفتهم لعظم لكن

                                                                                                                                                  

 اختبلؼ كمختصر ،ِٖٗ: الطحاكم مختصرك  ،ٕٗٔ: المجالس عيوف، ِْ/ ُٓ: كالحاكم ،ِٔٓ/ ِ: األـ ُ
 .َِٕ/ ّ: العلماء

 . إلى: الصواب كلعل كذا ِ
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 المسألة ىذه في رأيهم أف على كاضحة داللة المالكية كتب من النصين ىذين ففي
في  يقوؿ حيث اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ىذا على نبو كقد، الحنفية كرأم

 عند ذبيحتو حرمت مجوسيين األبواف كاف فإف" (:ُِِ/ّٓمجموع الفتاكل )
 ىذا أف ظني كغالب مالك عن ذلك كحكى أحمد أصحاب من كافقو كمن الشافعي

 . ىػ .ا" أصحابو كتب في أجده لم فإني مالك على غلط
 حكايتو في ػ اهلل رحمو ػ النوكم عبارة فإليك المسألة ىذه في الشافعية مذىب كأما

 غير أبوه كاف فإف كغيره كتابي بين المتولد كأما" (:ٕٓ/ٗفي المجموع ) يقوؿ حيث
 مجوسية كاألـ كتابينا أبوه كاف كإف كمناكحتو حراـ فذبيحتو كتابية كاألـ كتابي

 . ىػ.ا" مناكحتو في كالقولين كىما حبلؿ كالثاني حراـ أصحهما فقوالف
 .مذىبهم في ركايتاف كتابي غير أبويو أحد فيمن الحنابلة كعند

 األـ بين تفصيل غير من تحل ال أنها: الثانية كالركاية ذبيحتو حل: األكلى الركاية
 لم من ذبيحة حكم في األربعة المذاىب آراء حاصل ىذا ،الركايتين كبل في كاألب

 مذىب في ركاية كىو مطلقنا حلها، الكتاب أىل بدين يدين كىو كتابيين أبواه يكن
 .الشافعية مذىب في األصح غير ىو كما كتابينا أبوه يكوف أف بشرط حلها الحنابلة
 أك كتابيين أبواه كاف سواء مطلقنا الكتابي ذبيحة حل المسألة ىذه في كالراجح
 ألف أحمد عن كركاية كالمالكية الحنفية مذىب ىو كما كتابيين غير كانا أك أحدىما

 على ال أديانهم على مرتب كمناكحتهم ذبائحهم كحل" بنسبو ال الشخص بدين العبرة
 اهلل فإف ...بعده أك المبعث قبل الدين في دخلوا ىل آبائهم عن يكشف فبل أنسابهم
 ذلك يشرط كلم كأطعمتهم ذبائحهم لنا كأباح ذلك يشرط كلم بالجزية أمرىم سبحانو

ا الرجل ككوف، حلها في  ىو الدين أسماء من ذلك نحو أك نصرانينا أك يهودينا أك مسلمن
 اتصاؼ بمجرد االسم ىذا يلحقو ال كعلمو كقولو كإرادتو العتقاده بنفسو يتعلق حكم
 بنفسو يستقل ال لكونو أبويو حكم الدنيا أحكاـ في حكمو الصغير لكن بذلك آبائو
 فلو المسلمين باتفاؽ بنفسو معتبرنا حكمو كاف الكفر أك باإلسبلـ كتكلم بلغ فإذا
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 كلو المسلمين باتفاؽ المسلمين من كاف فأسلم النصارل من أك اليهود من أبواه كاف
 ردتو على يقر لم بردة كفر فإف المسلمين باتفاؽ كافرنا كاف فكفر مسلمين كانا

 كتهود كردة كنفاؽ ككفر كإيماف إسبلـ من الدين بأسماء علق حكم ككل ،ُآبائو ألجل
 أك المشركين من الرجل ككوف لذلك الموجبة بالصفات اتصف لمن يثبت إنما كتنصر

 كإفىو من ىذا الباب فمن كاف بنفسو مشركا فحكمو حكم أىل الشرؾ  الشرؾ أىل
 المسلمين حكم فحكمو مسلم كىو مشركين أبواه كاف كمن مشركين غير أبواه كاف

 حكم فحكمو مشركين كآباؤه نصرانينا أك يهودينا كاف إذا فكذلك المشركين حكم ال
و من اليهود كالنصارل أما أف يعلق عليو حكم المشركين مع كون كالنصارل اليهود

 ألجل كوف آبائو كانوا مشركين فهذا خبلؼ األصوؿ. 
 في آبائهم أكؿ دخوؿ يعلم أال كالنصارل اليهود من كل في الشافعية اشترطثانيا: 
 بعثة بعد اليهودية في آبائو أكؿ دخوؿ علمنا الذم فاليهودم ناسخة، بعثة بعد الدين

 في آبائو أكؿ دخوؿ علمنا الذم كالنصراني ذبيحتو، تحل ال السبلـ عليو المسيح
 الدين في الدخوؿ ألف ذبيحتو؛ تحل ال كسلم عليو اهلل صلى النبي بعثة بعد المسيحية

 . ِكالردة فيكوف مقبوؿ غير لو الناسخة البعثة بعد
 ال الذابح بدين العبرة إف: قالوا كما ألنو حذكىم، حذا كمن الحنفية رأم كالراجح

 من دين عن النظر بغض دينو ىو الجزية قبوؿ في االعتبار أف بدليل أبويو، بدين
 . كالقياس النص بعمـو أخذا ككذا، أصولهم من انحدر

قاؿ العبلمة العثيمين في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: كاختلف العلماء رحمهم اهلل: 
بنفسو  ىل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي أف يكوف أبواه كتابيين، أك أف المعتبر ىو

بقطع النظر عن أبويو؟ فالمشهور من المذىب أف ذلك شرط، كانو ال يحل ما ذكاه  
كتابي أبوه أك أمو من المجوس أك نحوىم، كالصحيح أف ذلك ليس بشرط، كأف 

                                                           

 .المرتد أحكاـ عليو تجرم بل كتابيين آبائو كوف أجل من ردتو على يقر ال أم ُ
 (.ّٖ–ِٖ/ٖ) المحتاج كنهاية ،(ِّّ/ْ) اإلقناع على البجيرمي ِ
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المعتبر ىو بنفسو، فإذا كاف كتابيا؛ حل ما ذكاه، كإف كاف أبواه أك أحدىما من غير 
تيميو: الصواب المقطوع بو أف كوف الرجل كتابيا أىل الكتاب، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن 

أك غير كتابي ىو حكم يستفيده بنفسو ال بنسبو، فكل من تدين بدين أىل الكتاب؛ 
فهو منهم سواء كاف أبوه أك جده داخبل في دينهم، أك لم يدخل، كسواء كاف دخولو 

ة كمالك قبل النسخ كالتبديل أك بعد ذلك، كىذا مذىب جمهور العلماء كأبي حنيف
كالمنصوص الصريح عن أحمد كإف كاف في ذلك بين أصحابو نزاع معركؼ كىذا 

القوؿ ىو الثابت عن الصحابة، رضي اهلل عنهم كال أعلم في ذلك بينهم نزاعا، كقد 
 ذكر الطحاكل أف ىذا إجماع قديم. اىػ.

 . تغلب بني نصارل ذبائح(: حكم فرع) 
 نصارل كىم منهم، طائفة ذبائح الكتاب، أىل ذبائح في المسلمين فقهاء أثاره مما

 :قولين على المسألة ىذه فيالعلماء  اختلف كقد ،كغيرىم تغلب بني من العرب
 كتنوخ نجراف كىم العرب، نصارل ذبح حل عدـ إلى الشافعية ذىب القوؿ األكؿ:

 نهىصلى اهلل عليو كسلم )  الرسوؿ أفأكال  :التالية باألدلة ذلك على مدللين كتغلب،
  .ُ( العرب نصارل ذبح عن

، قاؿ اإلماـ ابن القيم في أحكاـ أحمد اإلماـ عن ركاية في الحنابلة ذىب ىذا كإلى
 كحل مناكحتهم كأما: ذبائحهم كحكم تغلب بني مناكحة: فصل(: ٕٖ/ُأىل الذمة )

 كىو تحل ال: إحداىما: أحمد اإلماـ عن ركايتاف كىما للصحابة قوالف ففيها ذبائحهم

                                                           

 ( ُِٕ/ٗ)  البيهقي، ك (ٓٓ/ٖ) الحلية في نعيم أبو(، ك ُِّ – َِّ/ٓك ُ/ِْٗ/ْ)  عدم ابن أخرجو ُ
 ركم كقد ضعيف، إسناد ىذا :البيهقي كقاؿمن حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، كالحديث ضعفو ابن عدم، 

(، كضعفو عبد الحق، كابن القطاف كما في ُِٓٓ/ٓ، كضعفو ابن القيسراني في الذخيرة )خبلفو عباس ابن عن
(: ىذا الحديث ال يثبت، كقاؿ َْٔ/ْابن عبد الهادم في التنقيح )(، كقاؿ ُِٗ/ّبياف الوىم كاإليهاـ )
 ابن عن ركم كقد( كقاؿ: ُِّٓ(: لم يصح، كضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة )َِٗ/ِالذىبي في التنقيح )

 فإنو منكم يتولهم كمن"  اآلية ىذه كتبل ، بها بأس ال:  فقاؿ ؟ العرب نصارل ذبائح عن سئل أنو:  خبلفو عباس
 . المرفوع ضعف يؤكد مما كىو ، صحيح الموقوؼ ىذا كإسناد:  قلت، " منهم
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 في المنع الشافعي كطرد اهلل رحمو كالشافعي عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي قوؿ
 .كلهم الكتاب أىل من العرب ذبائح

 التبديل قبل الدين في دخولهم يتحقق لم طائفة فقالت القوؿ ىذا مأخذ في كاختلف
 ما عرفت كقد الشافعي أصل على جار المأخذ كىذا الكتاب أىل حكم لهم يثبت فبل
 كلم إليو انتسبوا بل الكتاب أىل بدين يدينوا لم إنهم أخرل طائفة كقالت ،فيو

 لم إنهم ) قاؿ فإنو عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي مأخذ كىذا عمبل بو يتمسكوا
: الثاني كالقوؿ، كأفقو أصح المأخذ كىذا ،ُ( الخمر بشرب إال دينهم من يتمسكوا

 كىو الجماعة عنو ركاه أحمد عن الصحيح ىو كىذا كذبائحهم مناكحتهم تحل أنو
 بذبائحهم يرل ال أنو قولو آخر ككاف: الحارث بن إبراىيم: قاؿ. عنو الركايتين آخر
 اهلل رضي الخطاب بن عمر عن نحوه كركم عنهما اهلل رضي عباس ابن قوؿ كىذا بأسا
 كاسحاؽ كحماد كالحكم الخراساني كعطاء كالشعبي كالنخعي الحسن قاؿ كبو، ِعنو
 .كأصحابو حنيفة كأبو

 عليا إال كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من كرىو أحدا علمت كما: األثـر كقاؿ
ـي : }تعالى قولو عمـو في لدخولهم كذلك عنو اهلل رضي  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا
 ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  ًمنى  كىاٍلميٍحصىنىاتي : }تعالى كقولو{ لىهيمٍ  ًحلّّ  كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ 

                                                           

 لم-العرب نصارل بذبيحة بأس الأم قولو: -" نحوه علي عن كيذكر: "قولو(: ّٕٔ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح ) ُ
 صحيح آخر كجو من علي عن جاء قد بل. التمريض بصيغة ذكره كلذلك عنو، يصح ال ككأنو كصلو، من على أقف
 عن سيرين بن محمد عن" صحيحة بأسانيد الرزاؽ كعبد الشافعي أخرجو العرب نصارل بعض ذبائح من المنع
" الخمر بشرب إال دينهم من يتمسكوا لم فإنهم تغلب، بني نصارل ذبائح تأكلوا ال: قاؿ علي عن السلماني عبيدة

 .الجواز عنو فيو نقل الذم من أخص فيو منعو الذم منع ألف علي عن الركايتين بين تعارض كال
 عمر إلى عمر عامل كتب)  قاؿ الحارث بن غضيف عن (ُّٕ/ ٕ) كالبيهقي ،(ُٕٖ/ ٕ) الرزاؽ عبد أخرج ِ
 في المؤمنين أمير يا ترل فما بالبعث، يؤمنوف كال السبت، كيسبتوف التوراة، يقرأكف السامرة ييدعوف ناسنا قبلنا أف

 بن برد العبلء أبي سول ثقات إسناده كرجاؿ (. الكتاب أىل من طائفة أنهم الخطاب بن عمر إليو فكتب ذبائحهم
 .حسن فاألثر صدكؽ، فهو سناف
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 كنسائهم ذبائحم فتحل الماؿ ببذؿ دينهم على يقركف الكتاب أىل كألنهم{ قػىٍبًلكيمٍ 
 .إسرائيل كبني

 كذلك ،كغيرىم تغلب بني نصارل ذبائح حل إلى الحنفية ذىب القوؿ الثاني:
ـي : } تعالى قولو عمـو في لدخولهم  (ٓ:المائدة){  لىكيمٍ  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 حيث عنهما، اهلل رضي عباس، ابن عن ذلك (ْٓ/ٓ) البدائعفي  الكاساني كحكى
هيمٍ  فىًإنَّوي  مّْنكيمٍ  يػىتػىوىلَّهيم كىمىن: } شأنو عز بقولو استدؿ  (.ُٓ:المائدة){  ًمنػٍ

 الجماعة عنو ركاىا أحمد، اإلماـ عن الصحيحة الركاية في الحنابلة ذىب ىذا كإلى
 .عنو الركايتين آخر ككانت
 عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن ذلك( ُٕٓ/ٖ): المغنيقي  قدامة ابن كحكى

 بعمـو مستدلين السلف، فقهاء من كغيرىم كالزىرم كالشعبي كالنخعي الحسن كعن
 كتابي بين يفرقوا لم إذ أيضا، كالمالكية، الكتاب أىل طعاـ أباحت التي الكريمة اآلية

  .ُكآخر
 الصحابة من المسلمين كعامة(: َُٔكقاؿ العبلمة الفوزاف في كتاب األطعمة )ص

 قوؿ معنى ركم كقد كحده علي عن إال ذلك يعرؼ كال ذبائحهم يحرموا لم كغيرىم
 كابن عمر قوؿ رجح من العلماء فمن الخطاب بن عمر عن -كىو الحل- عباس ابن

 كمن، عنو الركايتين إحدل في كأحمد كمالك حنيفة كأبي الجمهور قوؿ كىو عباس
 اإلماـ قاؿ، عنو أخرل ركاية في كأحمد الشافعي قوؿ كىو علي قوؿ رجح من العلماء

: ذلك في عنو اهلل رضي علي عن األخبار سياقو بعد(: ٕٔٓ/ٗ) تفسيره في جرير ابن
 ذبائح عن ينهى كاف أنو على تدؿ إنما عليو اهلل رضواف علي عن األخبار كىذه"

 النصارل تحلل ما تحليل لتركهم النصرانية على ليسوا أنهم أجل من تغلب بني نصارل
 فهو بشيء منها متمسك غير ىو ملة منتحبلن  كاف كمن، الخمر غير تحـر ما كتحريم

 ذبائح أكل عن على نهى فلذلك، كبأىلها بها اللحاؽ إلى منو ب أقر منها البراءة إلى

                                                           

 (.ٓ/ّ) خليل مختصر على الخرشي شرح ُ
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 عباس ابن عن كذكر ىػ.ا" إسرائيل بني من ليسوا أنهم أجل من ال تغلب بني نصارل
 يا: }كتابو في قاؿ اهلل فإف نسائهم من كتزكجوا تغلب بني ذبائح من كلوا: "قاؿ أنو

 يتولهم كمن بعض أكلياء بعضهم أكلياء كالنصارل اليهود تتخذكا ال آمنوا الذين أيها
 بين الخبلؼ مثار فكاف منهم لكانوا بالوالية إال منهم يكونوا لم فلو{ منهم فإنو منكم
 إلى االنتساب مجرد يكفي ىل: ىو المسألة ىذه في عنهما اهلل رضي عباس كابن علي

 بحل القوؿ ىو القولين من كالراجح ،يكفي ال أك ألحكامها التزاـ غير من النصرانية
 النصارل حكم انطباؽ يمنع ال العرب من ككونهم النصارل دين على ألنهم ذبائحهم

 كتسألهم{ لكم حل الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }الكريمة اآلية عمـو فيتناكلهم عليهم
 نصارل كونهم عن يخرجهم ال النصارل دين من كالمحظورات الواجبات بعض في

 ا.ىػ من كتاب األطعمة للعبلمة الفوزاف. أعلم كاهلل
 لم إذا الكتابي ذبيحة تؤكل إنما: الحنفية قاؿ: الكتابي ذبيحة حل شرائط :مسألة
 ألنو كحده؛ تعالى اهلل تسمية منو كسمع شهد أك شيء، منو يسمع كلم ذبحو، يشهد

 تحسينا التسمية كجرد تعالى، اهلل سمى قد أنو على يحمل شيء منو يسمع لم إذا
 -كجل عز- بو عنى لكنو تعالى اهلل اسم ذكر منو سمع كإف ،بالمسلم كما بو للظن

 فقاؿ نص إذا إال المسلمين تسمية ىي تسمية أظهر ألنو تؤكل؛ السبلـ عليو المسيح
 المسيح سمى أف منو سمع كإذا تحل، فبل ثبلثة، ثالث ىو الذم اهلل بسم:  مثبل

 لغير أىل كما: } كجل عز لقولو ذبيحتو تؤكل ال كالمسيح تعالى اهلل سمى أك كحده
 .ُيؤكل فبل بو اهلل لغير أىل كىذا ،{ بو اهلل

 الشأف ىو كما اهلل لغير بو أىل أنو نعلم لم إذا الكتابي ذبيحة تحل: الشافعية كقاؿ
 . ِالمسلم في

 : شرائط ثبلث الكتابي ذبيحة في يشترط:  المالكية كقاؿ

                                                           

 (.ْٔ/ٓ) البدائع ُ

 .(ِٔٓ ، ُِٓ/ ْ) البجيرمي بحاشية اإلقناع ِ
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 ما ذبح أم - لنفسو ذبح إذا كغيرىما كبقر غنم من بشرعنا لو يحل ما يذبح أف - أ
 بين جلدة لو ما كىو ظفر، ذا حيوانا لنفسو اليهودم ذبح لو ما بذلك كخرج - يملكو
، جهينالو  أحد في الحنابلة قاؿ كبهذا،  ُأكلو لنا يحل فبل كاإلكز كاإلبل أصابعو
 ذا اليهودم ذبح لو: قالوا بل لنفسو ذبح اليهودم بكوف المسألة يقيدكا لم لكنهم

 الراجح كىو التحريم عدـ الثاني كالوجو، أحمد عن كجهين أحد في لنا يحل لم ظفر
 . ِعندىم

 - التحريم عرفة ابن عند أرجحهما: قوالف ففيو بأمره لمسلم ذبح فإف:  المالكية قاؿ
 الشرح كفي ،ال أـ عليو يحـر مما أكاف سواء - الخرشي على العدكم ذكره كما

 قرره كما - الحل فالظاىر أمره غير من لمسلم ذبح فإف، ّالكراىة الراجح: الصغير
 . ْلو كالمملوؾ يصير لغرمو الموجب ذبحو على أقدـ لما ألنو - العدكم

 ، علينا حـر عليهما يحـر ما أك لنا، حل لهما يحل ما آخر لكتابي الكتابي ذبح كإف
 . ٓالذابح حاؿ اعتبار فالظاىر.  اآلخر على كيحـر ألحدىما يحل ما أك
 باسم: قاؿ كأف اهلل غير اسم عليو ذكر فإف اهلل، غير اسم عليو يذكر أال - ب

 بقصد ذبيحة ألنفسهم ذبحوا لو ما بخبلؼ يؤكل، لم أكالصنم العذراء أك المسيح
 السبلـ عليو لعيسى بها التقرب كقصدكا كأفراحهم، أعيادىم في كلو منها أكلهم

 ىذه في كبالحل ،ٔالكراىة مع أكلها لنا يحل فإنو اسميهما ذكر غير من أكالصليب
 لما ؛ أصحابو أكثر اختارىا التي الركاية كىي عنو الركايتين أرجح في أحمد قاؿ الحالة

 ركاه كأطعموني كلوا:  فقاؿ عنو سئل أنو عنو اهلل رضي سارية بن العرباض عن ركم

                                                           

 .(َّّ/ِ) العدكم مع الخرشي ُ
 .(ّْٓ/ّ) المقنع ِ
 .(ُّٓ/ُ) السالك بلغة مع الصغير الشرحك  ،(َّّ/ِ) الخرشي على العدكم ّ
 .(َّٔ/ِ) العدكم مع الخرشي ْ
 .(ُّٓ/ُ) السالك بلغة مع الصغير الشرح ٓ
 .(ُّْ/ُ) السالك بلغة مع الصغير الشرح ٔ
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 بن عمرك فيو كرخص ، سعيد ركاىما كذلك الدرداء كأبي أمامة أبي كعن سعيد،
 حل الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }  تعالى لقولو حبيب بن كضمرة كمكحوؿ األسود

.  عليو اهلل اسم ذكر كإف يحـر أنو أحمد عن ركاية كفي، طعامهم من كىذا ،{ لكم
 . ُمهراف بن ميموف قوؿ كىو عقيل كابن الدين تقي الشيخ ذلك كاختار

 كإنما يضر، ال أكالصليب السبلـ عليو عيسى اسم الصورة ىذه في ذكر إف: كقيل
 .  ِاهلل لغير بو أىل الذم ألنو اهلل غير لذات قربة إخراجو يضر الذم

 حضور من بد ال إذ الميتة، يستحل ممن كاف إف عنا ذبحو حاؿ يغيب أال - ج
 . اهلل غير عليها أكسمى أكنخعها قتلها كونو من خوفا الشرعية بالذكاة عارؼ مسلم

 .ّالمسلم بخبلؼ تعالى اهلل تسمية الكتابي في عندىم تشترط كال
 أىل ذبحو ما كأما(: ُِٓ/ُ) المستقيم الصراط اقتضاءفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ىداياىم المسلموف يذبح ما نظير اهلل غير إلى بذبحو يتقربوف كما ألعيادىم الكتاب
 فعن كالزىرة، للمسيح يذبحوف ما مثل كذلك تعالى، اهلل إلى بها متقربين كضحاياىم

 اهلل غير عليو يسم لم كإف أكلو يباح ال أنو نصوصو في أشهرىما ركايتاف فيها أحمد
 .ا.ىػ ..." عمر بن اهلل كعبد عائشة عن ذلك عن النهي كنقل تعالى،

 ذبحو عما السؤاؿ يلـز كال: كالذكاة األضحية أحكاـ فيكقاؿ العبلمة العثيمين في 
 ذلك ألف ، ينبغي كال بل ؟ ال أك عليو سمى كىل ، ذبحو كيف الكتابي أك المسلم

.  يسألهم كلم اليهود ذبحو مما أكل كسلم عليو اهلل صلى كالنبي الدين، في التنطع من
 اهلل صلى للنبي قالوا قوما أف عنها اهلل رضي عائشة عن كغيره البخارم صحيح كفي
 سموا: ) فقاؿ ، ال أـ عليو اهلل اسم أذكركا ندرم ال بلحم يأتوننا قوما إف:  كسلم عليو
 كسلم عليو اهلل صلى النبي فأمرىم.  بكفر عهد حديثي ككانوا قالت( ككلوه أنتم عليو

                                                           

 .(ْْٓ/ّ) المقنع ُ
 .(ُّٓ/ُ) السالك بلغة مع الصغير الشرح ِ
 .(ُٖٓ) الفقهية القوانينك  ،(ُّْ/ُ) السالك بلغة مع الصغير الشرح ّ
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 لكونهم ، اإلسبلـ أحكاـ عليهم تخفى قد بو اآلتين أف مع يسألوا أف دكف بأكلو
 ا.ىػ بكفر عهد حديثي

 ليس ما كل تحريم اليهود يعتقد :أكلها عليو المحـر الكتابي ذبيحة حكم(: فرع)
 دابة كل من الشحـو تحريم يعتقدكف ككذلك كالبط، كالنعاـ كاإلبل األصابع بمشقوؽ

 اهلل قاؿ األصابع، بمشقوؽ ليس ما غير في حبلؿ الشحم غير أف إال شحم، بها
 عىلىٍيًهمٍ  حىرٍَّمنىا كىاٍلغىنىمً  اٍلبػىقىرً  كىًمنى  ظيفيرو  ًذم كيلَّ  حىرٍَّمنىا ىىاديكاٍ  الًَّذينى  كىعىلىى: } تعالى

 بًبػىٍغًيًهمٍ  جىزىيٍػنىاىيم ذىًلكى  بًعىٍظمو  اٍختػىلىطى  مىا أك اٍلحىوىايىا أك ظيهيوريىيمىا حىمىلىتٍ  مىا ًإالَّ  شيحيومىهيمىا
 (ُْٔ:األنعاـ){   لىصىاًدقيوفى  ًكًإنَّا

 إذا كلكن، كظلمهم بغيهم بسبب عليهم حرمها اهلل ألف حبلؿ، األشياء كىذه
 :ذلك في الفقهاء أكلها؟اختلف لنا يحل فهل -علينا ال عليهم محرمة كىي -ذبحوىا
 ىذه حل إلى قوؿ في كمالك المذىب، في كالحنابلة كالشافعية الحنفية فذىب
 .مكركىة ليست حبلؿ إنها: كيقولوف الشحـو

 تعالى اهلل أحل فقد ،{ لكم حل الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }  تعالى بقولو كاستدلوا
 على فدؿ غيره كال شحما ال شيئا منها يستثن لم ذبائحهم كىو الكتاب أىل طعاـ
 .المسلمين كذبائح ذبائحهم من الشحـو جميع أكل جواز

 من دلي خيبر يـو شحم من جرابا أف رضي اهلل عنو ) مغفل بن اهلل عبد كبحديث
 رسوؿ فضحك شيئا منو أحدا أعطي ال كاهلل: كقاؿ مغفل بن اهلل عبد فأخذه الحصن

  ذلك على أقرهف .ُ(كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 فأكل شاة كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ أىدت يهودية أف ) ثبت بما استدلوا كما
 . ِ( غيره كال بطنها شحم يحـر كلم منها

                                                           

 كاللفظ لو. (ُِٕٕ) كمسلم( ُّّٓ) البخارم أخرجو ُ

 من حديث أنس رضي اهلل عنو. (َُِٗ) كمسلم( ُِٕٔ) البخارم أخرجو ِ
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 كل مثل عليو اهلل حـر ما الكتابي ذبح كإذا (:ِٖٓ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
ما  ذبح أك ػ الصابع بمشقوؽ ليس كما كالبط كالنعاـ اإلبل ىي قتادة قاؿ ػ ظفر ذم
 مالك عن حكى أحمد فإف إباحتو الخرقي ك أحمد كبلـ فظاىر عليو محـر شحم لها
 كظاىر دقيق مذىب ىذا أحمد قاؿ شحمها من يأكل ال قاؿ الشاة يذبح اليهودم في

 ا.ىػ الخطاب كأبي حامد ابن اختيار كىذا صحيحا يره لم أنو ىذا
 مركم كىو - الحنابلة من كالقاضي التميمي الحسن كأبو كأشهب القاسم ابن كذىب

 ذبائح شحـو تحريم إلى - كسوار كمجاىد الضحاؾ عن التميمي كحكاه مالك عن
 كالشحـو ، الكتاب أكتوا الذين طعاـ لنا أباح كتعالى سبحانو اهلل ألف ،ُالكتاب أىل

 .مباحة لنا تكوف فبل طعامهم من ليست عليهم المحرمة
 عنده كىي عليهم المحرمة اليهود شحـو كراىة مالك عن محمد أبو القاضي كحكى

 .ِكاإلباحة الحظر بين مرتبة
في  ذبحها عليو المحـر الكتابي ذبيحة بتحريم القائلين أدلة عن قدامة ابن أجابكقد 

 :ما مفادهب( ٖٓ/ُُالمغني )
 ذبائحهم،: طعامهم معنى ألف بالحل، للقائلين حجة فإنها الكريمة اآلية بخصوص -أ

 للمسلم أكلها فيحل ذبائحهم، من الكبلـ محل كالحيوانات العلماء، فسره كذلك
 .الذابح نظر كجهة من محرمة كانت كإف
 فلم لذابحو، األكل مباح غير حيواف من جزءا باعتباره الشحم تحريم قياسهم أما -ب

 بذبيحة ينتقض فالقياس لغيره، يباح فبل المسلم على محـر فإنو كالدـ لغيره يبح
 للشحم بالنسبة الحاؿ ككذلك لغيره، تحل أنها حين في عليو، تحـر فإنها الغاصب،

 .المسلم على تحريمو بالضركرة يعني ال الذابح، نظر كجهة من تحريمو فإف
  .كالكواكب النار يعبدكف الذين ىم: المجوس :المجوسي ذبيحة(: حكم فرع)

                                                           

 .(ِٖٓ/ُ) الذمة أىل كأحكاـ (ّٖٓ/ٖ) كالمغني (،ُٕ/ٗ) كالمجموع ،(ُُِ/ّ) المنتقى ُ

 .(ِٖٓ/ُ) الذمة أىل كأحكاـ (،ُُِ/ّ) المنتقى ِ
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 المجوس، ذبائح تؤكل كال ...: علماؤنا قاؿ(: ُِْ/ٓقاؿ ابن العربي في المسالك )
 سيرين ابن فأجازىا: فيها اختلف فقد ذبيحتو، مسلما كلى كلو كتاب، أىل كليسوا
 اذبحها: للمسلم قاؿ إذا أكلها يكره إنما: المواز ابن كقاؿ الحسن، ككرىها كعطاء،

 كإف جائز فذلك منها، ليأكل بذبحها فأمره مسلم بو تضيف لو فأما لصنمنا، أك لنارنا
 ا.ىػ فيهم مختلف كالصابئوف المجوس، حكم ىذا لغيره، أعدىا

 المجوسي صيد تحريم على العلم أىل أجمع: (َٕٓ/ٖ) المغنيابن قدامة في  قاؿك 
 مالكا أف غير إباحتو على أجمعوا فإنهم كالجراد كالسمك لو ذكاة ما إال كذبيحتو
 يؤكل أف نرل ال فقاال كالليث مالك فأما: كأفرطوا الجماعة عن شذكا ثور كأبا كالليث
 لقوؿ كذبيحتو صيده أباح ثور كأبو السمك في كرخصا المجوسي صاده إذا الجراد

 بالجزية يقركف كألنهم، ُ(الكتاب أىل سنة بهم سنوا ) سلم ك عليو اهلل صلى النبي
 كىذا المسيب بن سعيد عن بركاية كاحتج كالنصارل كاليهود كذبائحهم صيدىم فيباح
 قاؿ اإلجماع ثور أبو خرؽ الحربي إبراىيم قاؿ بو عبرة فبل اإلجماع يخالف قوؿ

 كممن ثور أبي بػ يعرض!  ىذا أعجب ما بأسا المجوس بذبائح يركف ال قـو ىهنا أحمد
 بن سعيد ك بردة كأبو كجابر كعلي عباس كابن مسعود ابن ذبائحهم كراىية عنو ركيت

 ليلى أبي بن الرحمن عبد ك مجاىد ك عطاء ك محمد بن الحسن ك كعكرمة المسيب
                                                           

 في كعبدالرزاؽ ،(ترتيبو -َّْ/ِ) المسند في كالشافعي ،( َّْ رقم ُِٗ) الموطأ في مالك أخرجو ُ
 رقم ّْٓ/ِ) في المصنف شيبة أبي كابن ،(ُِّٓٗ رقم ِّٓ/َُك ََُِٓ رقم ٖٔ/ٔ) المصنف

 الكبرل في كالبيهقي ،(ٖٕ رقم) األمواؿ في عبيد كأبو ،(ُِّٓٔ ،َِّٓٔ رقم َّْ/ٔ)ك( َُٕٓٔ
 عساكر كابن ،(ُِٗ/ُُ) بغداد تاريخ في كالخطيب ،(ُّّ) الموطأ مسند في كالجوىرم ،(َُٗ -ُٖٗ/ٗ)

(: منقطع، ككذا قاؿ الخليلي في َْٖ/ٓعنو الشافعي في األـ ) قاؿ كالحديث( ِٗٔ/ ْٓ) دمشق تاريخ في
 محمد ألفَّ  منقطع،(: ِِٗ/ٗ) االستذكار كفي ،(ُُْ/ِ) التمهيد في عبدالبر ابن (، كقاؿُّٕ/ُاإلرشاد )

، كقاؿ شيخ عمر يدرؾ لم محمد،  منقطع ىذا: عساكر ابن كقاؿ. عوؼ بن عبدالرحمن كال عمر، يػىٍلقى  لم علي بن
 بهذا يثبت لممرسبل ( : ُْ/ّ) تفسيره في كثير ابن كقاؿ (: مرسل،ُٖٖ/ِّاإلسبلـ في مجموع الفتاكل )

 أخذ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عوؼ؛ بن الرحمن عبد عن: البخارم صحيح في الذم كإنما اللفظ،
 الفتح في الحافظ كقاؿ(: منقطع، ُٕٔ/ٕكقاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ىجر، مجوس من الجزية

 ( .ُِْٖ) اإلركاء في األلباني العبلمة كضعفو رجالو، ثقة مع منقطع كىذا(: ُِٔ/ٔ)
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 أصحاب ك الشافعي ك الثورم ك مالك ك لزىرما ك الهمذاني كمرة جبير بن سعيد ك
 اهلل كألف بدعة صاحب يكوف أف إال بخبلفو قاؿ أحدا أعلم كال أحمد قاؿ الرأم
 من غيرىم طعاـ تحريم فمفهومو{  لكم حل الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }  قاؿ تعالى

 ا.ىػ األكثاف كأىل ذبائحهم تحل فلم لهم كتاب ال كألنهم الكفار
 كمجوس الناس من أمة المجوس(: ُْٓقاؿ العبلمة الفوزاف في كتاب األطعمة )ص

 منهج) العرب إليو كدعا ديننا كضع األذنين صغير رجل كصبور كمجوس فارسية كلمة
 مجمعوف كالعلماء اهلل عند من عليو الوحي كنزكؿ( زرادشت) نبوة يدعوف كىم( كوش

 النبي بقوؿ مستدالن  بإباحتها ثور أبو كقاؿ، تؤكل ال ذبائحهم أف على منهم شذ من إال
 فيباح، بالجزية يقركف كبأنهم(  الكتاب أىل سنة بهم سنوا ) كسلم عليو اهلل صلى

 الجزية بأخذ الكتاب أىل سنة بهم سنوا بالحديث المراد فيكوف كذبائحهم صيدىم
 ذبائحهم تحل الجزية منهم تؤخذ كما أنو أم الجزية أخذ على الذبائح كقياسو، فقط

 في كاألصل كتاب شبهة لهم كاف لما أنو كذلك، الفارؽ مع قياس ألنو فاسد قياس
 حتى باألصل كتمسكنا الشبهة لجانب تغليبنا الجزية بأخذ دماؤىم حقنت حقنها الدماء
 احتياطنا بالترحيم فيها أخذ تحريمها الذبائح في األصل كاف كلما، عنو ينقل ما يثبت

 ينقل ما يثبت كلم كفارنا كونهم ألف أصلو على شيء كل فأبقى فيها األصل كإبقاء
 تحل لم الكتاب أىل من يكن لم كمن الكتاب أىل من ليسوا ألنهم األصل ىذا عن
 :كتاب أىل ليسوا أنهم على كالدليل الكفار جميع من ذبيحتو لنا

 تقولوا أف*  ترحموف لعلكم كاتقوا فاتبعوه مبارؾ أنزلناه كتاب كىذا) :تعالى قولو: أكالن 
 األنعاـ){ لغافلين دراستهم عن كنا كإف قبلنا من طائفتين على الكتاب أنزؿ إنما

 كدفعنا يقولوه ألف كمنعنا ذلك يقولوا أف كراىة القرآف أنزؿ أنو فتبين( ُٔٓ -ُٓٓ:
 إلى حاجة فبل كذبنا منهم القوؿ ىذا لكاف طائفتين من أكثر على أنزؿ قد كاف فلو لو

 .قولو من منعهم
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 كالمجوس كالنصارل كالصابئين ىادكا كالذين آمنوا الذين إف)  تعالى قولو: ثانينا
 كذكر الست الملل فذكر( ُٕ:الحج){ القيامة يـو بينهم يفصل اهلل إف أشركوا كالذين

 إف) : قاؿ اآلخرة في سعيد فيها التي الملل ذكر كلما القيامة يـو بينهم يفصل أنو
 كعمل اآلخر كاليـو باهلل آمن من كالصابئين كالنصارل ىادكا كالذين آمنوا الذين

 يذكر كلم، (ٗٔ) آية المائدة كفي( ِٔ) آية البقرة في موضعين في ( صالحنا
 الصابئين في كما اآلخرة في سعيد الملتين ىاتين في كاف فلو المشركين كال المجوس

 على كالتبديل النسخ قبل لكانوا كتاب لهم كاف فلو لذكرىم، كالنصارل كاليهود
 النسخ قبل كالنصارل اليهود كاف كما بشريعتهم عملوا إذا الجنة يدخلوف ككانوا ىدل

 يلـز قيل فإف، كتاب لهم ليس أنو علم ىؤالء في المجوس يذكر لم فلما كالتبديل
 .ذلك عليو يلـز نعم قيل الصابئين ذبائح حل ذلك على
  حنيفة أبي غير العلماء من جماعة بو كقاؿ ،ذبائحهم بحل حنيفة أبو اإلماـ قاؿ كقد

 .مستقبلن  كتابنا لهم ألف ال الكتاب أىل من طائفة ىؤالء نظر في ألنهم
 أنهم على يدؿ(  الكتاب أىل سنة بهم سنوا ) كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ: ثالثنا

 فعل كما خاصة الجزية أخذ في سنتهم بهم يسن أف أمر كإنما الكتاب أىل من ليسوا
 .الحكم ىذا إال اللفظ ىذا من يفهموا لم فإنهم الصحابة ذلك
 :كجهين من ذلك عن فالجواب، فرفع كتاب لهم كاف أنو علي عن ركم: قيل فإف

في  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذلك ذكر كما كغيره أحمد ضعفو قد األثر ىذا إف: األكؿ
 ركم كقد( ُُُ/ٖ) تفسير في القرطبي اإلماـ كقاؿ (ُٖٗ/ِّ) الفتاكل مجموع

 عن ركم شيء إلى ذلك في ذىب كأظنو فبدلوا كتاب أىل كانوا أنهم الشافعي عن
 الرزاؽ عبد ذكره البقاؿ سعيد أبي على يدكر ضعف فيو كجو من طالب أبي بن علي

 أركم أستحل ال: القطاف يحي قاؿ مجركح المرزباف بن سعيد سنده كفي . ىػ.ا كغيره
 .الحديث متركؾ: الفبلس كقاؿ حديثو يكتب كال بشيء ليس: معين ابن كقاؿ عنو

 .مدلس ىو:  زرعة أبو كقاؿ
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 البارم فتحفي  حسنو حجر ابن الحافظ فإف سنده قوة تقديره كعلى: الثاني
 اآلف أنو ال فرفع كتاب لهم كاف أنو على يدؿ إنما فإنو ثبوتو تقدير فعلى (ُِٔ/ٔ)

 بأيديهم ليس إذ( الكتاب أىل) لفظ في يدخلوا أف يصح فبل كحينئذ كتاب بأيديهم
كتاب   لهم كاف إذا كلكن منسوخ غير كال منسوخ كال مبدؿ غير كال مبدؿ ال كتاب

 .بالجزية ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب كىذا القدر يؤثر في حقن دمائهم
 كال بالشبهات تعصم الدماء ألف الكتاب بأىل مخصوص فحلها كالذبائح الفركج كأما
 . بالشبهات كالذبائح الفركج تحل

 .السامرة(: حكم ذبيحة فرع)
)  قاؿ الحارث بن غضيف عن (ُّٕ/ ٕ) كالبيهقي ،(ُٕٖ/ ٕ) الرزاؽ عبد أخرج
 كيسبتوف التوراة، يقرأكف السامرة ييدعوف ناسنا قبلنا أف عمر إلى عمر عامل كتب

 عمر إليو فكتب ذبائحهم في المؤمنين أمير يا ترل فما بالبعث، يؤمنوف كال السبت،
 برد العبلء أبي سول ثقات إسناده كرجاؿ ( الكتاب أىل من طائفة أنهم الخطاب بن
  .حسن فاألثر صدكؽ، فهو سناف بن
 مصر، أعماؿ من كقرايا المقدس بيت يسكنوف كانوا اليهود من فرقة السامرةك 

 مدينة إلى نسبة: السامريوفك  اليهود، سائر تقشف من أكثر الطهارة في يتقشَّفوف
 باسم أيضنا كعرفوا نابلس، مدينة قرب حولها يعيشوف التي القديمة السامرة

 اليهودية الطوائف من أعداؤىم كيسميهم، (نابلس) شكيم مدينة إلى نسبة( الشكمين)
 الدين على البقية أنهم السامريوف كيزعم المرتدين، أم( الكوتيين) باسم األخرل

. كالسبلـ الصبلة عليهم نبينا على نوف بن كيوشع كىاركف موسى نبوة أثبتوا، الصحيح
ا نبيِّا إال بعدىم، من نبوة كأنكركا  بين ما يصدؽ موسى بعد مبشّْرنا يأتي أنَّو ذكركا كاحدن

 ذاؾ أنو ادعى األلفاف منهم كظهر البتة، يخالفها كال بحكمها كيحكم التوراة، من يديو
 كانقسمت سنة، مائة من بقريب السبلـ عليو عيسى مولد قبل ظهوره ككاف، النبي

أثر  في إليهم المشار كىم الكاذبة، المتفرقة الفرقة كمعناه ركستانية، إلى بعده السامرة
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 الدنيا، في كالعقاب الثواب أف كيزعموف بالبعث، يؤمنوف ال كىم ،عمر رضي اهلل عنو
 كالثواب باآلخرة يقركف كىم الصادقة، الجماعة أم الكوسانية، األخرل كالفرقة

 لغة غير كلغتهم كنابلس، المقدس بيت بني جبل جميعنا كقبلتهم فيها، كالعقاب
 (.ٖٓ/ ِ) للشهرستاني كالنحل الملل انظر. اليهود
 أنهم إلى نسبة( اإلمساسية) باسم السامرية طائفة اإلسبلمية المصادر بعض كتذكر
 .غيرىم مسو ما أكل تحريم يركف
 زمن في عبادتو لهم كزين إسرائيل لبني العجل صنع الذم السامرم إلى نسبة: كقيل

ًإفَّ  ًمسىاسى  الى  تػىقيوؿى  أىفٍ  اٍلحىيىاةً  ًفي لىكى  فىًإفَّ  فىاٍذىىبٍ  قىاؿى : }كجل عز اهلل فعاقبو موسى  كى
ا لىكى   [.ٕٗ: طو{ ]تيٍخلىفىوي  لىنٍ  مىٍوًعدن

 :الدينية مبادئهم كأبرز
 القبلة ىو جريزيم جبل كأف الرسل، خاتم موسى كأف ركماني، كاحد بإلو اإليماف - ُ

 .إسرائيل لبني الوحيدة الصحيحة
 -بعده من موسى خليفة أنو على نصت التوراة ألف -يوشع كسفر بالتوراة يؤمنوف - ِ

 القديم العهد أسفار من ذلك عدا ما كينكركف تاريخيِّا، سفرنا باعتباره القضاة كسفر
 .كالتلمود
 كتسمى اليهود، سائر بأيدم التي النسخة تخالف بها يؤمنوف التي التوراة كنسخة
 (.السامرية بالتوراة) توراتهم

 أنهم إال السبلـ، عليهما كيوشع موسى بعد جاءكا الذين األنبياء كل ينكركف - ّ
 في الوقت طواؿ يستمر نجم ظهور مولده يعلن الذم لهم المخلص المسيح ينتظركف

  .جريزيم سماء
 يعيشوف فقط مئات بضع عن يزيدكف ال فأصبحوا الطائفة ىذه أفراد عدد تقلص كقد

 .منها الخركج يستحلوف كال نابلس مدينة جوار
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 في ىم اليهود رافضة ىم السامرة (:ُْٕ/ٓقاؿ شيخ اإلسبلـ في منهاج السنة )
 ال السامرة فإف كثيرة كجوه من تشابههم كالرافضة المسلمين في كالرافضة اليهود
 الخلفاء من ألحد تقر ال الرافضة ككذلك يوشع غير كىاركف موسى بعد بنبي تؤمن

 من غيرىم باشره ما كتحـر تنجس كالسامرة لعلي إال إمامة كال بفضل كالصحابة
 الرافضة ككذلك أنفسهم ذبائح إال يأكلوف ال كالسامرة الرافضة ككذلك المائعات

 مرتدكف ألنهم الجمهور ذبائح أكثرىم كيحـر الكتاب أىل ذبائح يحرموف فإنهم
 مع كاذبة كدعاك كحمق كرعونة كبر فيهم كالسامرة تباح ال المرتد كذبيحة عندىم

 ا.ىػ  الرافضة ككذلك كالذلة القلة
 إلى يصلوف فإنهم السامرة كأما (:ُُٕ/ْكقاؿ اإلماـ ابن القيم في بدائع الفوائد )

 كناظرت نابلس بلد في كىو أنا كرأيتو إليو كيحجوف كيعظمونو الشاـ بأرض لهم طور
 ىذه دينهم في إليو مشار فقاؿ مبتدعة باطلة قبلة ىو كقلت استقبالو في فضبلءىم

 ثم عينا باستقبالو التوراة في أمر تعالى اهلل ألف أخطأكىا كاليهود الصحيحة القبلة ىي
 إنما ألنها التوراة على قطعا خطأ ىذا لو فقلت استقبالو في التوراة من يزعمو نصا ذكر

 تلقيتموىا كإنما فيها عليهم فرع كأنتم بها المخاطبوف فهم إسرائيل بني على أنزلت
: لي فقاؿ فيها ىذا كليس رأيتها كأنا بأيديهم التي التوراة في ليس النص كىذا عنهم

 التوراة أصحاب يكوف أف المحاؿ فمن لو: قلت خاصة توراتنا في ىو إنما صدقت
 قد األرض أقطار في متفرقوف كىم الكليم عن تلقوىا الذين كىم بها المخاطبوف

 النص كحفظتم أنتم كحفظتموىا بها أمركا التي القبلة كبدلوا كأزالوه النص ىذا كتموا
 ا.ىػ الجواب إلى يرجع فلم بها

 أخذىم أف إال اليهود معتقدات بعض خالفوا كإف ذبائحهم، بحل المالكية صرح كقد
 .ُالمسألة ىذه في اليهود كحكم حكمهم اعتبر اليهودية، التعاليم ببعض

                                                           

 (.ْ/ّ) الخرشي ُ
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. كالصابئوف السامرة: فيو نتكلم كمما (:ِْٖ/ُِكقاؿ الجويني في نهاية المطلب )
 إليو ذىب كالذم .كذبيحتهم مناكحتهم تحريم في الشافعي نص اختبلؼ ظهر كقد

 حٌرـ، فحيث: حالين اختبلؼ على محموؿ النصين اختبلؼ أف: األصحاب معظم
 ظن التحليل، على نص كحيث دينهم، أصوؿ في كالنصارل لليهود مخالفوف أنهم ظن

 دينهم من يجرم فيما خالفوىم كإنما دينهم، أصوؿ في لهم مخالفين ليسوا أنهم
 اختبلؼ ظاىر على قولين األصحاب من أحد ييجر كلم ديننا، من الفركع مجرل

 .القولين أجرل من األصحاب من أف حكى فإنو علي؛ أبو الشيخ إال النصين
 فهم الدين، أصوؿ في كالنصارل اليهود يخالفوا لم إف أنهم: ذلك في القوؿ كحاصل

 .خبلؼ ذلك في يكوف أف يجوز كال الدين، أصل في كافقوىم بالذين ملتحقوف
 من فليسوا تكفيران، ألكجب ديننا، في مثلها فرض لو مخالفةن  خالفوىم أنهم صح كإف

 لهم مخالفتهم جرت كإف، كذبيحتهم مناكحتهم تحل كال النصارل، من كال اليهود
 ما ينٌزؿ كعليو محتمل، فهذا اإلسبلـ، ملة في الحق لعصابة البدع أىل مخالفة مجرل
 البدع؛ أىل مناكحة بتحريم منا تعريضان  ىذا كليس القولين، من علي أبو الشيخ حكاه

 الغور، بعيد غائصه  كالتبرم التكفير في كالقوؿ مناكحتهم، جواز: بو أقطع الذم فإف
 .اآلف لو كلسنا
: فيو كالسبب التردد، على األكلين في فهي تحرّْـ، لم كإف فينا البدع أف المذىب كسر

 من السمع ىذا مثل لنا يتحقق كلم بالسمع، تعلقان  - فينا البدع أىل نكفر لم أنا
 إضافة اعتقاد إلى الًملىل ضبط عن خارجوف أنهم: مذىبهم من بلغنا الذم ثم األكلين،

 النقلة نقلو ما ىذا. المختار اإللو كنفي التعطيل، إلى كمصيرىم األنجم، إلى اآلثار
 .الجزية منهم نقبل كال. الزنادقة مجرل يجركف معطلة فهم صح، فإف عنهم،

 في لنا كتعارض النصارل، إلى أك اليهود، إلى ينتموف كرأيناىم ىذا، يصح لم كإف
 كسبيل منهم الجزية قبوؿ في كسبيلهم مناكحة، فبل المسألة، كقبوؿ التعطيل حقهم
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 تماـ فهذا المبعث؟ بعد أك المبعث، قبل أكلهم أداف ندر فلم أمرىم، أشكل الذين
 ا.ىػ فيهم القوؿ

 سألت يحيى بن مهنا كقاؿ (:َٓٓ/ُكقاؿ اإلماـ ابن القيم في أحكاـ أىل الذمة )
 .الكتاب أىل من ىم تؤكل قاؿ السامرة ذبائح عن عبداهلل أبا
 في همالختبلف نظرا الصابئة ذبيحة في الفقهاء اختلف :ُالصابئة ذبيحة حكم(: فرع)

 اعتبرىم اهلل رحمو أنو يعني كىذا ذبائحم، حل حنيفة أبو أباح فقد معتقداتهم،حقيقة 
 ِكواكب عبدة ألنهم ذبائحهم بحرمة كمحمد يوسف أبو كقاؿ الكتاب، أصحاب من

. 
 ببعض أخذكا كإف الصابئة ذبائح بحرمة صرحوا حيث، أيضا المالكيةا ىو قوؿ كىذ

 العقائد أصوؿ في الكتاب أىل كافقوا إف الصابئوف، كقاؿ الشافعية: ّالنصرانية تعاليم

                                                           

 إحدل كىي كالشقي السعيد فيهم كبيرة أمة الصابئة( : ِّٔص) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابناإلماـ  قاؿ ُ
 سعيد فيهم ليس كلهم أشقياء كفار نوع: نوعاف النبي مبعث قبل األمم فإف ككافر مؤمن إلى المنقسمة األمم

 سبحانو اهلل ذكر كقد كالصابئة كالنصارل اليهود كىم كشقي سعيد إلى منقسموف كنوع ، كالمجوس األكثاف كعبدة
 كعمل اآلخر كاليـو باهلل منهم آمن من كالصابئين كالنصارل ىادكا كالذين آمنوا الذين إف) فقاؿ كتابو في النوعين
)  الحج سورة في كقاؿ ، المائدة في قاؿ ككذلك (يحزنوف ىم كال عليهم خوؼ كال ربهم عند أجرىم فلهم صالحا

 اهلل إف القيامة يـو بينهم يفصل اهلل إف أشركوا كالذين كالمجوس كالنصارل كالصابئين ىادكا كالذين آمنوا الذين إف
 أشركوا كالذين المجوس معهم ذكر ألنو اآلخر كاليـو باهلل منهم آمن من ىنا ىا يقل فلم (شهيد شيء كل على

 الصالح كالعمل اإليماف أىل كعد كحيث كسعيد شقي إلى منقسمة منهم كأربع شقيتاف اثنتاف منهم أمم ست فذكر
 لم بالجزاء الوعد آية كفي األمتين معهم أدخل األمم بين الفصل آية ففي إال، ليس أمم أربع ذكرىم باألجر منهم

 كىم كالنصارل اليهود قبل قديمة أمة كىذه كالسعيد كالشقي كالكافر المؤمن فيهم الصابئين أف فعلم معهم يدخلها
 ذكره كما ىػ.ا كتآليف كتب كلهم المسيح قبل ىؤالء مملكة دار حراف ككانت مشركوف، كصابئة حنفاء صابئة أنواع

 على الرد انظر.  موضع غير في أيضا اإلسبلـ شيخ شيخو قرره كمشركين موحدين إلى الصابئة انقساـ من القيم ابن
 [ .ْٖٓ-ْْٓ،َِٗ-ِٕٖ]  المنطقيين

 (.ْٓ/ٓ) البدائع ِ
 (.ْ/ّ) الخرشي ّ
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 يعتقدكف أك كالنصرانية، المجوسية بين دينهم ككاف يوافقوىم لم كإف ذبائحهم، تؤكل
، بتأثير  .ُذبائحهم تؤكل فبل النجـو

 الصابئين، ذبائح تؤكل كال: علماؤنا قاؿ(: ُِْ/ٓقاؿ ابن العربي في المسالك )
 ا.ىػ ،المجوس ذبائح كتحريم بحراـ كليس

 ذبائح: -أم المركزم لئلماـ أحمد– قلت (:ّٕٓٗ/ٖكفي مسائل المركزم )
  بني تغلب، ذبائح في عنو اهلل رضي علي مذىب إلى ذىب من أما: الصابئين؟ قاؿ

 . يكرىو فإنو
أىل  من طائفة ألنهم الصابئين بذبائح بأس ال: -أم ابن راىويو– إسحاؽ قاؿك 

 ا.ىػ الكتاب
 أك النصارل من فرقة ىم ىل: مأخذىما: ركايتاف الصابئة ذبائح في أحمد لئلماـقلت 

 (.ُِٔ/ٗ) كالمبدع ،(ّٖٖ/َُ) اإلنصاؼ ال؟
 كانوا أنهم - الصابئة أم - فيهم كالصحيح: (ُٗٓ/ٔ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ

 ممن فهم فركعو، في كيخالفونهم دينهم، أصل في اليهود أك النصارل، يوافقوف
 ا.ىػ أعلم كاهلل منهم، ىم فليس الدين أصل في خالفوىم كإف. كافقوه

 الوثن يعبد من ىو: الوثني :الكفار من كغيرىم كالزنديق الوثني ذبيحة(: حكم فرع)
 باب من فيصبح الذبح، عند اهلل ذكره ؛لعدـ حراـ كذبيحتو كغيره، حجر أك شجر من
 .الميتة ذبيحة ذبيحتو فحكم بو، اهلل لغير أىل ما

 تحل فبل العلماء، من فريق ذلك إلى ذىب كما إلهي بدين يدين ال الذم ىو: الزنديق
 ينكر الذم الوجودم الحكم في كالوثني الزنديق كمثل لو، دين ال ألنو ذبيحتو،

 كافر فهو كالمحسوسات، المشاىدات على إال يعتمد كال كالسمعيات، المغيبات
 ىذا كعلى كالمشاىدة، بالحس يثبت ال بما يؤمن كال كتعالى، سبحانو الخالق لنكرانو

 الشيوعي،: الحكم في كالوجوديين الزنادقة من ذكرنا من قبيل كمن. حراـ فذبيحتو

                                                           

 .(ّْٖ/ُ) المجتهد بدايةك  ،(َُٖص) الفقهية القوانين ُ
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 للشعوب، مخدرة األدياف أف نظره كفي كتعالى، سبحانو الوجود صانع ينكر من كىو
 كقالوا السماكية، األدياف حاربوا ممن كلينين ماركس أتباع كىؤالء مادة، كالحياة

 الشيوعي فذبيحة بصلة، األدياف إلى يمت ما كل كأنكركا كالجنس، الماؿ بشيوعية
 من كمثل، التصدير بقصد أىلو لغير ذبحها أك ألىلو، بلده في ذبحها سواء حراـ
 ال ممن شاكلتهم على كمن كالبوذيين الهنود من الكفار ذبيحة الحكم في ذكرنا

 .سماكم بدين يدينوف
 حكم كغيرىم كالزنادقة األكثاف عبدة من الكفار سائر كحكم: " قدامة ابن قاؿ

. ميتتو تباح ما كسائر كالجراد الحيتاف إال كصيدىم ذبائحهم تحريم في المجوسي
 .ُأيضان  كالشافعية، المالكية ا قوؿكىذ. األحناؼ عن ذلك مثل الكاساني كحكى

 .كالمرتدين كالوثنيين المجوس ذبائح تحريم في الحكمة )فائدة(: في ذكر
 يكسب ىؤالء ذبح إف" (:ُٓٓ-ُْٓ/ِ) الموقعين إعبلـ في القيم ابن قاؿ اإلماـ

 الذبيحة على كالجن كالكواكب األكثاف اسم ذكر ألف، تحريمو أكجب خبثنا المذبوح
 يذكر لم ما سبحانو اهلل جعل كقد طيبنا يكسبها كحده اهلل اسم كذكر ..خبثنا يكسبها

 الذبيحة على اهلل اسم ذكر أف ريب كال الخبيث كىو فسقنا الذبائح من عليو اهلل اسم
 الشيطاف البس اسمو بذكر أخل فإذا كالمذبوح الذابح عن الشيطاف كيطرد يطيبها
 من الدـ مجارم في يجرم كالشيطاف الحيواف في خبثنا في ذلك فأثر كالمذبوح الذابح

 خرج اهلل اسم الذابح ذكر فإذا الخبائث أخبث كىو كحاملو مركبو كالدـ الحيواف
 ذكر كإذا الخبث يخرج لم اهلل اسم يذكر لم كإذا الذبيحة فطابت الدـ مع الشيطاف

 كالذبح، آخر خبثنا الذبيحة يكسب ذلك فإف كاألكثاف الشياطين من اهلل غير اسم
( ِ:الكوثر){ كانحر لربك فصل:}كقولو بينهما اهلل يقرف كلهذا العبادة مجرل يجرل
( ُِٔ:األنعاـ){ العالمين رب هلل كمماتي كمحيام كنسكي صبلتي إف قل:}كقولو

                                                           

 المحتاج مغنيك  (،َِٓ/ِ) األخيار كفاية(، ك ّ/ّ) الخرشي(، ك ْٓ/ٓ) البدائع(،  ك ُٕٓ/ٖ) المغني ُ
(ْ/ِٔٔ). 
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 اهلل اسم فاذكركا خير فيها لكم اهلل شعائر من لكم جعلناىا كالبدف: }تعالى كقاؿ
 سخرناىا كذلك كالمعتر القانع كأطعموا منها فكلوا جنوبها كجبت فإذا صواؼ عليها
{ منكم التقول ينالو كلكن دماؤىا كال لحومها اهلل يناؿ لن*  تشكركف لعلكم لكم

 التقول ينالو إنما كأنو عليها اسمو يذكر لمن سخرىا إنما أنو فأخبر( ّٕ-ّٔ:الحج)
 من ممنوعنا كاف عليها اسمو يذكر لم فإذا .عليها اسمو كذكر بها إليو التقرب كىي

 عليها ذكر أك اسمو عليها يذكر لم حيث لها كراىيتو فأكسبتها مكركىة ككانت أكلها
 كما التسمية متركؾ في ىذا كاف كإذا الميتة بمنزلة فكانت الخبث كصف - غيره اسم
 أكلى البرية أخبث من ىو الذم بو المشرؾ عدكه ذبحو فما اهلل غير اسم عليو ذكر

 ".المذبوح في يؤثر أف ينكر ال كخبثو كقصده الذابح فعل فإذا بالتحريم
 أف: فالجواب ذبائحهم تحل ىذا كمع الكتاب أىل في يوجد المعنى ىذا إف قيل فإف

 من أغلظ األكثاف عبدة كفر ألف الكتاب كأىل األكثاف عبدة بين كاضحنا فرقنا ىناؾ
 مع ليس ما األنبياء آثار كبعض التوحيد من معهم الكتاب أىل فإف الكتاب أىل كفر
 .األصناـ عباد
 األصناـ عباد بخبلؼ الجملة في كالنبوات كالجزاء بالمعاد يؤمنوف الكتاب كأىل
 األنبياء خاتم إلى نوح عهد من كأممهم الرسل لجميع حرب األصناـ كعباد

 اآلخر كاليـو كالتوحيد النبوات بأصل شاىدكف كفرىم مع الكتاب كأىل ،كالمرسلين
 بين التفاكت فهذا، كسلم عليو اهلل صلى محمد بنبوة البشارة كتبهم كفي كالنار كالجنة

 كقد األصناـ عباد دكف الكتاب أىل من المناكحة كجواز الذبائح حل في أثر الفريقين
 الحكمة عرفنا اهلل أحكاـ تقبل علينا كالواجب نعلمها ال ذلك فوؽ أسرار ىناؾ يكوف

 ا.ىػ أعلم كاهلل، نعرفها لم أـ
 التي اللحـو أكل حكم ما (:ُّ/ِّكسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )

 ؟ حراـ أـ حبلؿ ىي كىل ، اإلسبلمية غير الدكؿ أسواؽ في تباع
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 األكثاف عباد من المشركين ذبائح تحريم على اإلسبلـ علماء أجمع قدفأجاب: 
 ، كالمجوس كالنصارل اليهود غير الكفار أصناؼ جميع من كنحوىم األدياف كمنكرم
 ذبيحة في كاختلفوا كالنصارل اليهود من الكتاب أىل ذبيحة إباحة على كأجمعوا
 للمجوس إلحاقا تحريمها إلى كاألكثركف األربعة األئمة فذىب ، النار عباد المجوس

 العلم أىل بعض كذىب ، الكتاب أىل غير من الكفار صنوؼ كسائر األكثاف بعباد
 ، باطل بل جدا ضعيف قوؿ كىذا الكتاب بأىل لهم إلحاقا ذبيحتهم حل إلى

 سائر كذبيحة المجوس ذبيحة تحريم من العلم أىل جمهور عليو ما كالصواب
 في الكتاب أىل المجوس شابو كإنما الجزية عدا فيما جنسهم من ألنهم ؛ المشركين

 سورة في الكريم كتابو في سبحانو اهلل قوؿ ذلك في كالحجة ، فقط منهم الجزية أخذ
ـي  الطَّيّْبىاتي  لىكيمي  أيًحلَّ  اٍليػىٍوـى : }  المائدة  كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 كطعامهم لنا حل الكتاب أىل طعاـ بأف سبحانو فصرح، ٓ اآلية المائدة{  لىهيمٍ  ًحلّّ 
 أىل غير طعاـ أف اآلية كمفهـو ، العلم أىل من كغيره عباس ابن قالو كما ذبائحهم
 من عرفت ما إال قاطبة العلم أىل قاؿ كبذلك ، علينا حراـ الكفار من الكتاب
 . المجوس ذبيحة في الضعيف الشاذ الخبلؼ

 ذبائح من أنها علم إف اإلسبلمية غير الدكؿ أسواؽ في تباع التي فاللحـو ىذا علم إذا
 ، الشرعي الوجو غير على ذبحت أنها يعلم لم إذا للمسلمين، حل فهي الكتاب أىل

 ، تحريمها يقتضي متحقق بأمر إال ذلك عن يعدؿ فبل القرآني بالنص حلها األصل إذ
 لهم يجوز كال المسلمين على حراـ فهي الكفار بقية ذبائح من اللحـو كانت إف أما

 ما أما ، أكلها عند كال غسلها عند عليها التسمية تكفي كال كاإلجماع بالنص أكلها
 عهد حديثي كانوا المسلمين من أناس شأف في كارد فهو ذلك قاؿ من بو يتعلق قد

 ذلك عن كسلم عليو اهلل صلى النبي عنهم اهلل رضي الصحابة بعض فسأؿ بالكفر،
 أذكركا ندرم ال باللحم يأتوننا بالكفر عهد حديثي قوما إف اهلل رسوؿ يا »:  فقالوا
 يصلح كبذلك عنها اهلل رضى عائشة حديث من البخارم ركاه « ؟ ال أـ عليو اهلل اسم
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 أىل غير الكفار ذبح من األسواؽ في تجلب التي اللحـو استباح لمن شبهة ال أنو
 الكفار في ال المسلمين في كارد المذكور عائشة حديث ألف عليها؛ بالتسمية الكتاب
 خبلؼ منو يعلم لم ما كاالستقامة السداد على يحمل المسلم أمر ألف الشبهة؛ فزالت
 من األكل عند بالتسمية سألوه الذين ىؤالء أمر كسلم عليو اهلل صلى النبي كلعل ذلك
 من محرما كاف ما يبيح ذلك ألف ال الشيطاف، كساكس إبطاؿ كقصد الحيطة باب

 .أعلم كتعالى سبحانو كاهلل.  ذبائحهم
 المذبوح اللحم تحصيل عليو يشق اإلسبلمية غير الدكؿ تلك في المسلم كوف كأما
 أكل لو يسوغ ال كنحوه فهذا كنحوه الدجاج لحم أكل من كيمل الشرعي الوجو على

 لهذا التنبيو فينبغي. المسلمين بإجماع المضطر حكم في يجعلو كال المحرمة اللحـو
 التي المسألة ىذه في لي ظهر ما ىذا. لو كجو ال الذم التساىل من كالحذر األمر
 كأف كدنياىم دينهم صبلح فيو لما المسلمين يوفق أف اهلل كأسأؿ البلول، بها عمت
 . شرعو يخالف مما كالحذر حرماتو كتعظيم بخشيتو قلوبهم يعمر

 . المرتد ذبيحة(: حكم فرع)
 بالكسر كالرٌدة المرتد، كمنو الرجوع،: االرتداد(: ِّٗص) الصحاح مختارجاء في 

 ىو المرتد: بقولو (ُِّ/ٖ) المغنيفي  قدامة ابن كعٌرفوا.ىػ  االرتداد أم: منو اسم
 ا.ىػ الكفر إلى اإلسبلـ دين من الراجع

 كاعتناقو اإلسبلـ، قواعد مع يتناقض ما بارتكاب إسبلمو بعد يكفر الذم ىو المرتدف
 من معلوما أمرا أنكر أك كالبهائية، كالقاديانية الشيوعية مثل الهدامة المبادئ من مبدأ

 محـر شيء تحليل اعتقد أك الزكاة، أك الصبلة كجوب كجحوده بالضركرة الدين
 .تهود أك تنصر أك الخنزير، لحم أكل أك الخمر شرب حل كاعتقاده باإلجماع

 ألنو الكتاب، أىل بدين تدين كإف المرتد ذبيحة تحريم إلى الفقهاء جمهور ذىب كقد
 فحكمو إليو، انتقل الذم الدين على يقر ال: "(ْٓ/ٓ) البدائعفي  الكاساني قاؿ كما

 ا.ىػ"  دينو على يقر ال الذم الوثني حكم



 - 060 - 

 من الكثير صرح كبهذا غيره، أك سماكم لدين ارتد من بين العلم أىل أكثر يفرؽ كلم
 . ُكتبهم في الفقهاء

 إلى المرتد ذبيحة إباحة إلى ذىبا حيث ،بن راىويو كإسحاؽ األكزاعي خالف كقد
 كىو قوؿ ضعيف. .منهم فهو قوما تولى من أف بحجة اليهودية، أك النصرانية

 المراىق ردة ألف المراىق، المرتد ذبيحة حل إلى ذىب الحنفية من يوسف أبا أف كما
 كىذا، صحيحة ردتو اعتبرا حيث كمحمد، حنيفة أبو خالفو كقد ،عنده صحيحة غير
 .ِالمذىب في بو المفتى الرأم ىو

 الشافعي، فكاف .المرتد ذبيحة في كاختلفوا (:ْْْ/ّقاؿ ابن المنذر في اإلشراؼ )
: الثورم كقاؿ .ذبيحتو تؤكل ال: يقولوف ثور كأبو الحسن، كابن كيعقوب، كالنعماف،
 قومان  تولى من الفقهاء قوؿ مضي: المسألة ىذه في يقوؿ األكزاعي ككاف .يكرىونها

 ككذلك .جائزة فذبيحتو النصرانية إلى كىب إذا المرتد في: إسحاؽ كقاؿ .منهم فهو
 ا.ىػ منهم فهو قومان  تولى من: علي بقوؿ كاحتج األكزاعي، قاؿ

 فبل كفره، على يقر فبل كافر المرتد إف: "( ٓٔٓ/ٖ) المغنيفي  قدامةكقاؿ ابن 
 ا.ىػ " الوثن كعابد ذبيحتو تباح

 المرتد أف على معنا اجماعكم ذلك كبرىاف (:ُّٖ/ُُ)كقاؿ ابن حـز في المحلى 
 صاغرا الجزية أدل إذا كفره على يقر الذم الكتابي المشرؾ بخبلؼ ردتو على يقر ال

 بخبلؼ المرتدة تنكح ال كانو عندكم، أصبل جزية المرتد من يقبل ال كأنو كتذمم،
 ا.ىػ الكتابي المشرؾ بخبلؼ المرتد ذبيحة تؤكل ال كانو الكتابية، المشركة

 كإف المرتد ذبيحة تؤكل ال: علماؤنا قاؿ (:ِّٕ/ٓكقاؿ ابن العربي في المسالك )
 ا.ىػ   النصرانية أك اليهودية إلى ارتد

                                                           

 (.ٓٔٓ/ٖ) المغنيك  (،ْٓ/ٓ) البدائع ُ
 (.ْٓ/ٓ) البدائع ِ
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 أف على الجمهور فإف المرتد كأما(: ِّٔ/ُكقاؿ ابن رشد قي بداية المجتهد )
 كسبب، مكركىة: الثورم كقاؿ جائزة، ذبيحتو: إسحاؽ كقاؿ، تؤكل ال ذبيحتو

 الكتاب أىل حرمة لو ليس كاف إذ الكتاب أىل اسم يتناكلو ال المرتد ىل: الخبلؼ
 ا.ىػ يتناكلو؟ أك

 تباح فبل كفره، على يقر فبل كافر المرتد إف: "(ٓٔٓ/ٖ) المغني في قدامة ابنكقاؿ 
 ا.ىػ الوثن كعابد ذبيحتو

 كأخبرنا الخبلؿ قاؿ(: ُُّكقاؿ اإلماـ ابن القيم في إجتماع الجيوش اإلسبلمية )ص
 بأكل بأس ال أبي قاؿ قاؿ أحمد ابن اهلل عبد حدثنا قاؿ الكندم المثنى بن الخضر
 قلت مجوسية إلى يكن كلم نصرانية أك يهودية إلى ارتداده كاف إذا المرتد ذبيحة

 جمهور عنو ركاىا حراـ المرتد ذبيحة كأف الركاية ىذه خبلؼ مذىبو في كالمشهور
 ا.ىػ غيرىا أصحابو أكثر يذكر كلم أصحابو

 ا.ىػ الكتاب أىل لدين كلو المرتد ذبيحة تؤكل ال: "(ّ/ّ) الخرشي قاؿك 
 دين إلى ردتو كانت كإف حراـ، المرتد كذبيحة: (ُٖٗفي مختصره )ص الخرقي قاؿك 

 ا.ىػ كتاب أىل
 فإذا يتوب، حتى المرتد ذبيحة أكل يجوز ال (:ُٖ/ِكقاؿ علماؤ اللجنة الدائمة )

 سول الكفرة من غيره ككذلك التوبة، بعد يذبحها التي ذبيحتو حلت صادقة توبة تاب
 .. ا.ىػ الكتاب أىل

 أعظم اإلسبلـ عن المرتد أف ليعلم كقاؿ العبلمة العثيمين في فتاكل نور على الدرب:
 باطبلن  كاف كإف عليو ىو الذم دينو على يقر األصلي الكافر ألف األصلي الكافر من
 فإنو يفعل لم فإف... اإلسبلـ إلى بالرجوع يؤمر بل دينو على يقر ال فإنو المرتد أما

 اإلسبلـ عن كمرتد كنصراني يهودم الناس من ثبلثة لدينا كاف لو كلهذا يقتل أف يجب
 حبلؿ النصراني كذبيحة حبلؿ اليهودم ذبيحة فإف ذبيحة ذبح منهم كاحد كل
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 ىذا أف فرض لو حتى األصلي الكافر من أشد أنو علمنا كبهذا حراـ المرتد كذبيحة
 ا.ىػ عليو يقر ال فإنو اليهود دين أك النصارل دين اعتنق المرتد

 عند مطلقنا حراـ المرتد ذبيحة (:ُْٖكقاؿ العبلمة الفوزاف في كتاب األطعمة )ص
 يعطي ألنو، ذبيحتو حلت الكتاب أىل دين إلى ردتو كانت إف إسحاؽ كقاؿ الجمهور
 على يقر ال كافر المرتد ألف الجمهور قالو ما كالصواب، ذبائحهم حل في حكمهم

 إذا الكتاب أىل أحكاـ لو تثبت كال كالوثني ذبيحتو تحل فلم إليو ارتد الذم دينة
 .المرتدة نكاح لو يحل كال يسترؽ كال بالجزية يقر فبل بديهم تدين

 .الشيعة ذبائح حكم: مسألة
 ذبيحة تحل فبل كما مر  كتابيا، أك مسلما لها الذابح يكوف أف الذبيحة حل شركط من

 .المرتد كال المجوسي كال المشرؾ
 اإلسبلـ، دائرة من تخرجهم التي كاألعماؿ العقائد من جملة لهم الشيعةكأكثر فرؽ 
 من معصوموف كأنهم الغيب، يعلموف أئمتهم كأف الكريم، القرآف تحريف كاعتقادىم

 .كالخطأ السهو
 أفضل كيسبوف لقبورىم، كيسجدكف اهلل، دكف من كيدعونهم باألموات، كيستغيثوف

 . كيكفركنهم كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب كىم كالرسل األنبياء بعد البشر
 اإلسبلـ عن خارج فهو الكفريات، ىذه من شيئا فعل أك ذلك، من شيئا اعتقد فمن
 .ذبيحتو تحل كال

قاؿ جبل الحفظ كإماـ الدنيا كلي اهلل أبي عبد اهلل البخارم في خلق أفعاؿ العباد 
 اليهود خلف صليت أـ يكالرافض الجهمي خلف صليت أبالي ما(: ُِٓ)ص

 ذبائحهم تؤكل كال يشهدكف كال يناكحوف كال يعادكف كال عليهم يسلم كال كالنصارل
 ا.ىػ  
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 أف لو: يونس بن أحمد قاؿ (:َٕٓ)صكقاؿ شيخ اإلسبلـ في الصاـر المسلوؿ 
 الرافضي ذبيحة آكل لم ك اليهودم ذبيحة ألكلت رافضي ذبح ك شاة ذبح يهوديا

  .اإلسبلـ عن مرتد ألنو
 ذبيحة تؤكل ال كما كالقدرية الركافض ذبيحة تؤكل ال: ىاني بن بكر أبو قاؿ ككذلك
 يقركف الذمة أىل ك المرتد مقاـ يقاموف ىؤالء ألف الكتابي ذبيحة تؤكل أنو مع المرتد

 ا.ىػ الجزية منهم تؤخذ ك دينهم على
 علما الجعفرية، الشيعة ذبائح أكل عن(: ِْٔ/ِ) الدائمة اللجنة علماء سئل كقد

 : كالرخاء الشدة في سادتهم كسائر كالحسين كالحسن عليا يدعوف بأنهم
 الجعفرية من لديو الذين الجماعة أف من السائل ذكر كما األمر كاف إذا" : فأجابوا
 كالعياذ اإلسبلـ عن مرتدكف مشركوف فهم كسادتهم كالحسين كالحسن عليا يدعوف

 . انتهى"  اهلل اسم عليها ذكركا كلو ميتة ألنها ، ذبائحهم من األكل يحل كال ، باهلل
 نحن كمختلطين الشمالية الحدكد في تسكن قبيلة من أنا (:ِْٔ/  ِ)أيضا كسئلوا
 كالحسين بالحسن كيسمونها قببا يعبدكف كثنية شيعة كمذىبهم العراؽ من كقبائل
 في قبائلنا من البعض خالطهم كقد حسين، يا علي، يا: قاؿ أحدىم قاـ كإذا كعلي،
 يؤكل ال ذبحهم أف سمعت كقد يسمعوا، كلم كعظتهم كقد ، األحواؿ كل في النكاح
 ما نحو الواجب توضيح سماحتكم من كنطلب يتقيدكا كلم ذبحهم يأكلوف كىؤالء

 ؟ ذكرنا
: كنحوىم كالحسن كالحسين عليا دعائهم من ذكرت كما الواقع كاف إذا" :فأجابوا

 كال المسلمات، نزكجهم أف يحل فبل اإلسبلـ، ملة من يخرج أكبر شركا مشركوف فهم
:  تعالى اهلل قاؿ ذبائحهم، من نأكل أف لنا يحل كال نسائهم، من نتزكج أف لنا يحل

 كال أعجبتكم كلو مشركة من خير مؤمنة كألمة يؤمن حتى المشركات تنكحوا كال)
 يدعوف أكلئك أعجبكم كلو مشرؾ من خير مؤمن كلعبد يؤمنوا حتى المشركين تنكحوا
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( " يتذكركف لعلهم للناس آياتو كيبين بإذنو كالمغفرة الجنة إلى يدعو كاهلل النار إلى
 . انتهى
 : الرافضة ذبائح من األكل عن: جبرين بن اهلل عبد الشيخ كسئل

 حيث مشركوف غالبا الرافضة فإف ، ذبيحتو أكل كال الرافضي ذبح يحل ال" : فأجاب
 كالسعي كالطواؼ عرفات في حتى كالرخاء الشدة في دائما طالب أبي بن علي يدعوف

 اإلسبلـ عن كردة أكبر شرؾ كىذا ، مرارا سمعنا كما كأئمتهم أبناءه كيدعوف ،
 بأكصاؼ كيصفونو عنو اهلل رضي علي كصف في يغلوف كما ، عليها القتل يستحقوف

 ربا جعلوه حيث مرتدكف بذلك كىم عرفات، في سمعناىم كما هلل إال تصلح ال
 أنهم كما ، ذلك كنحو كالنفع الضر كيملك الغيب كيعلم الكوف في كمتصرفا كخالقا

 تتعلق كثيرة أشياء منو كحذفوا حرفوه الصحابة أف كيزعموف الكريم القرآف في يطعنوف
 أكابر في يطعنوف أنهم كما دليبل، يركنو كال بو يقتدكف فبل كأعدائهم البيت بأىل

 كأنس الصحابة كمشاىير المؤمنين كأمهات العشرة كبقية الثبلثة كالخلفاء الصحابة
 يعملوف كال زعمهم، في كفار ألنهم أحاديثهم يقبلوف فبل ، كنحوىم ىريرة كأبي كجابر

 ال أك ، مكذكبة بأحاديث كيتعلقوف ، البيت أىل عن كاف ما إال الصحيحين بأحاديث
 في ليس ما بألسنتهم فيقولوف ينافقوف ذلك مع كلكنهم يقولوف، ما على فيها دليل

 ،"لو دين فبل لو تقية ال من: " كيقولوف ، لك يبدكف ال ما أنفسهم في كيخفوف قلوبهم
 اهلل كفى عندىم، عقيدة فالنفاؽ، إلخ...  الشرع كمحبة األخوة في دعواىم تقبل فبل

 . انتهى" شرىم
 من سالم أبو المستمع :عن الدرب على نور فتاكال في كما العثيمين العبلمة سئلك 

 عنو اهلل رضي علي لئلماـ اهلل لغير الذبائح يذبحوف عندنا الناس بعض يقوؿ العراؽ
 في كلكني النية بتلك لو أذبح بأف بعضهم يكلفني كأحيانان  القادر عبد للشيخ أك مثبلن 

 كىل شيء ىذا في فهل يجوز ال ذلك أف لعلمي تعالى هلل ىي أقوؿ نفسي داخل
 الذبائح؟ تلك لحـو من األكل يجوز كىل اإلثم من شيء يلحقني
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 لربك فصل) قولو في بو اهلل أمر كما عبادة الذبح ألف شرؾ اهلل لغير الذبح:  فأجاب
( لو شريك ال العالمين رب هلل كمماتي كمحيام كنسكي صبلتي إف قل) كقولو( كانحر

 ذلك ذبح سواء باهلل كالعياذ الملة عن مخرجان  شركان  مشرؾ فهو اهلل لغير ذبح فمن
 أك الخلفاء من لخليفة أك األنبياء من نبي أك الرسل من رسوؿ أك المبلئكة من لملك
 الملة عن كمخرج كجل عز باهلل شرؾ ذلك كل العلماء من لعالم أك األكلياء من لولي

 الشرؾ ذلك في نفسو يطيع كأال نفسو في تعالى اهلل يتقي أف المرء على كالواجب
 كما النار كمأكاه الجنة عليو اهلل حـر فقد باهلل يشرؾ من إنو) فيو تعالى اهلل قاؿ الذم

 يؤمن أنو تعلم كأنت الذبيحة ىذه لو تذبح أف أنت لك يحل كال( أنصار من للظالمين
 كلو حتى- اإلثم في شاركتو فقد فعلت فإف -كجل عز اهلل لغير ذبحهاأم – بذلك

 ىذا تفعل فبل ككلك الذم صاحبها بنية االعتبار ألف ينفع ال ذلك فإف -ذبحتها هلل
 أًىلَّ  شيء ككل بها اهلل لغير أًىلَّ  ألنها محـر فإنو الذبحية ىذه لحـو من األكل كأما
 في المائدة سورة في ذلك اهلل ذكر كما محـر فإنو النصب على ذبح أك بو اهلل لغير
 كالمنخنقة بو اهلل لغير أىل كما الخنزير كلحم كالدـ الميتة عليكم حرمت) تعالى قولو

( النصب على ذبح كما ذكيتم ما إال السبع أكل كما كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة
  .لغيركما كال لك كال لذابحها ال أكلها يحل ال المحرمات قسم من فهي

 .الجن ذبائح: حكم مسألة
، كلكنو حديث ال ُ( الجن ذبائح عن نهى)  مرفوعا ىريرة أبي عنكرد في الحديث 

 يثبت كما في الحاشية.

                                                           

 ركاية من( َِّ/ِ) الموضوعات  في الجوزم ابن ذكره، موضوع(: َِْقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ُ
 الرحمن عبد بن حميد عن الزىرم عن يزيد بن ثور عن أذينة بن اهلل عبد عن( ُٗ/ِ) المجركحين في حباف ابن
 كتعقبو .حديثو من ليس ما ثور عن يركم جدا الحديث منكر اهلل عبد :حباف ابن قاؿ كقاؿ مرفوعا، ىريرة أبي عن

 بن عمر أنبأنا:  طريقو من كالبيهقي"  غريبو"  في عبيد أبو أخرجو: قلت: فقاؿ( ِِٔ/ِ) الآلليء في السيوطي
 على متفق ىاركف بن عمر فإف ، تحتو طائل ال التعقيب كىذا: قلت .الحديث رفع الزىرم عن يونس عن ىاركف

 .حديثو فسقط كذاب،: جزرة كصالح معين بن يحيى فيو قاؿ بل تضعيفو
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 عينا استخرجوا أك بنوىا أك دارا اشتركا إذا كانوا(: ِّٗ/ٔقاؿ المناكم في الفيض )
 ا.ىػ لذلك إليهم الذبائح فأضيفت الجن تصيبهم أف خوفا ذبيحة ذبحوا

 في «الجن ذبائح عن نهى» كىو كالحديث: (َِْفي الضعيفة ) األلباني العبلمة قاؿ
 ما الحديث عقب كعنده السيوطي ذكره الذم الوجو من( ُّْ/ ٗ) البيهقي سنن
 العين كتستخرج الدار تشترم أف: الجن ذبائح كأما( الزىرم يعني لعلو: )قاؿ: نصو
 الحديث في التفسير كىذا: عبيد أبو كقاؿ للطيرة، ذبيحة لها فتذبح ذلك أشبو كما

 يصيبهم أف فيطمعوا يذبحوا لم إف أنهم مخافة الفعل ىذا إلى يتطيركف أنهم: معناه
: قلت ىذا - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي فأبطل يؤذيهم، الجن من شيء فيها
 األحاديث الذبائح ىذه عن النهي في فالعمدة صحيح، غير الحديث أف علمت لقد

 ا.ىػ أعلم كاهلل الطيرة، عن النهي في الصحيحة
 على الذبح أف الناس من كثير اعتاده عما :(ُِْ/ُ) الدائمة اللجنة علماء سئل
 مباركا البيت كلجعل ، العين لدفع األسباب أىم من دخولو كقبل الجديد المنزؿ عتبة

 . المستحبة غير كالحوادث المآسي كلتجنب ،
 أجل من - الجديد البيت عتبة عند الذبح:  أم - العادة ىذه كانت إذا" : فأجابوا
 ، شرؾ بل ، محرمة عادة فهي:  الكريهة كاألحداث المآسي كتجنب الجن إرضاء
 على العتبة على كجعلو ، بالبيت النزكؿ على الذبح تقديم من الظاىر ىو كىذا

 ، عليهم كالتعرؼ ، الجدد الجيراف إكراـ الذبح من القصد كاف كإف، الخصوص
 بهذه كاألصدقاء األقارب كإكراـ ، الجديد السكن من بو أنعم ما على اهلل كشكر

 إنما ذلك لكن ، فاعلو عليو يحمد خير فهذا:  المسكن بهذا كتعريفهم ، المناسبة
 عند الذبائ أك الذبيحة ذبح يكوف كال ، قبل ال فيو البيت أىل نزكؿ بعد عادة يكوف
 . انتهى"  الخصوص على البيت مدخل أك الباب عتبة
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 تأتي عندما الزكاج، في عادات عندنا :(ٖٗ/ُٗأيضا ) الدائمة اللجنة علماء سئلك 
 من دخولها بداية عند غنمة أك خركفا يذبحوف زكجها بيت إلى أىلها بيت من الزكجة

 .خيرا اهلل كجزاكم بذلك أفيدكنا نظركم؟ في العمل ىذا حكم فما البيت، باب
 كاعتقاد الجن، إرضاء أجل من زكجها لبيت الزكجة دخوؿ عند ذبيحة ذبحفأجابوا: 

 كنحو الكريهة كاألحداث بالمآسي أىلو أك يصاب فإنو الذبيحة تلك يذبح لم إذا أنو
 حيث اهلل، لغير الذبح من ذلك ألف أكبر؛ شرؾ بل المحرمة، العادات من ىو - ذلك

 فقد اهلل لغير صرفو فمن كحده، لو إال بو يتقرب أف يجوز ال تعالى، هلل عبادة الذبح إف
ًتي ًإفَّ  قيلٍ : } تعالى قاؿ أكبر، شركا أشرؾ  رىبّْ  ًللَّوً  كىمىمىاًتي كىمىٍحيىامى  كىنيسيًكي صىبلى

 من اهلل رسوؿ لعن كقد{  ًمينى اٍلميٍسلً  أىكَّؿي  كىأىنىا أيًمٍرتي  كىًبذىًلكى  لىوي  شىرًيكى  الى { }  اٍلعىالىًمينى 
.  صحيحو في مسلم اإلماـ أخرجو « اهلل لغير ذبح من اهلل لعن » فقاؿ اهلل، لغير ذبح
 ا.ىػ   كسلم كصحبو كآلو محمد نبينا على اهلل كصلى التوفيق، كباهلل
 البناء اكتماؿ عند الذبح عن( ّٖٖ/ ٓ) فتاكاه مجموع في كما باز ابن العبلمة كقاؿ

 أك الجن اتقاء الذبيحة من المقصود كاف فإف تفصيل، فيو التصرؼ ىذا: انتصافو أك
 كسبلمتو ككذا كذا بو يحصل الذبح ىذا أف البيت صاحب بو يقصد آخر مقصدا
 ألنها أكبر؛ شرؾ فهو للجن كاف كإف البدع، من فهو يجوز، ال فهذا ساكنيو كسبلمة

 .اهلل لغير عبادة
 عند أك السقف إلى الوصوؿ من عليو بو اهلل أنعم ما على الشكر باب من كاف إف أما

 كىذا بها، بأس ال فهذه: الوليمة لهذه كيدعوىم كجيرانو أقاربو فيجمع البيت اكتماؿ
 كالسكن البيت بتعمير عليهم من حيث اهلل لنعم الشكر باب من الناس من كثير يفعلو

 يدعو السفر من القدـك عند الناس بعض يفعلو ما ذلك كمثل االستئجار، من بدال فيو
 قدـ إذا كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي فإف السبلمة، على هلل شكرا كجيرانو أقاربو

 (َّٖٗ) البخارم ركاه. كالسبلـ الصبلة عليو لذلك الناس كدعا جزكرا نحر سفر من
 ا.ىػ



 - 068 - 

 نزكلو عند اإلنساف ذبح أعني ىذا في فتاكل نور على الدرب: العثيمين العبلمة كقاؿ
 الشرؾ من يكوف أف أخاؼ بل يجوز ال محـر منهم كحذران  الجن اتقاء مرة أكؿ للمنزؿ
 اإلنس من رجاالن  كاف كأنو) تعالى اهلل قاؿ كرىبان  كرعبان  شران  إال اإلنساف يزيد كال األكبر

 جاءت ما يقوؿ أف ينبغي منزالن  إذا كاإلنساف( رىقان  فزادكىم الجن من برجاؿو  يعوذكف
 أعوذ كقاؿ منزالن  نزؿ من فإف خلق ما شر من التامات اهلل بكلمات أعوذ السنة بو

 إذا أما ذلك منزلو من يرتحل حتى شئ يضره لن خلق ما شر من التامات اهلل بكلمات
 بهذا كالسركر الفرح إظهار باب من كاألصحاب كالجيراف األقارب كدعا الذبائح ذبح

 أنهم يرل ممن شاء من يدعو أف كلو فيو حرج كال بو بأس ال ىذا فإف الجديد المنزؿ
 ا.ىػ نعم بسركره كيسركف بفرحو يفرحوف

 بعض يفعلو ما(: ُٓٓ ،َٓٓ/ ٕ) الممتع الشرح أيضا في العثيمين العبلمة كقاؿ
 يكن لم ما بو بأس ال ىذا: كاألقارب الجيراف كدعا ذبح جديدا منزال نزؿ إذا الناس

 يفعل ما أكؿ فإف منزال نزؿ إذا األماكن بعض في يفعل كما فاسدة، بعقيدة مصحوبا
 يمنع ىذا إف: كيقوؿ عليها، الدـ يسيل حتى الباب عتبة على كيذبحها بشاة يأتي أف

 أجل من ذبح من لكن أصل، لها ليس فاسدة عقيدة فهذه البيت، دخوؿ من الجن
 .ُبو بأس ال فهذا: كالسركر الفرح

                                                           

 البيت لحفظ بد ال إنو:  فيقولوف ، الناس من كثير بها يؤمن التي العقائد بعض من الحذر الواجب (تنبيو) ُ
 إال عنك تنكفئ ال الشريرة األركاح كأف ، المذبوح بدـ كتلطيخو بالذبح التقرب من الجديدة السيارة أك الجديد

 ، كالضر النفع يملك ربا باهلل يؤمن عمن يصدر ال ، جاىلي اعتقاد كىذا ، النعمة تزكؿ ما فسرعاف كإال ، بذلك
 ما، كبهذا نعلم أف كتعالى سبحانو اهلل لوجو إال كالعبادة بالنسك التقرب يجوز ال أنو كيعلم ، كاألمر الخلق كبيده
 أفعاؿ من ىو بذبحهم، الجن أك للعين اتقاء ذبيحة ذبح أك الملح رش أك البيض تكسير من الناس بعض يفعلو

 ىذا يجعل لم سبحانو اهلل أف شركا كونو ككجو .منو كالتحذير الحذر يجب الذم الشرؾ كمن المحرمة، الجاىلية
 . أشرؾ فقد سببا سببا ليس ما جعل فمن الجن، شر اتقاء أك العين، لدفع عاديا كال شرعيا سببا

 أف اعتقد أك للجن، تقربا ذلك فعل إف أكبر يكوف كقد األصغر، الشرؾ من كىذا كأكبر، أصغر: نوعاف كالشرؾ
 .بذاتو العين يدفع السبب ىذا
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 عمرة. : حكم ذبيحة المحـر بحج أكمسألة
 شيء تحريم في للحـر كال لئلحراـ تأثير كال( : ّّْ/ّ)في المغني  قدامة ابن قاؿ
 تعالى اهلل حـر كإنما بصيد، ليس ألنو كنحوىا األنعاـ كبهيمة األىلي الحيواف من

 يتقرب الحـر في إحرامو في البدف يذبح كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف كقد الصيد،
 بالذبح الدماء إسالة يعني ، كالثج العج الحج أفضل:  كقاؿ ، بذلك سبحانو اهلل إلى

 ا.ىػ اختبلؼ ىذا في كليس كالنحر
 كما كحشينا يكوف أف الثاني الوصف: (َٔٓ/ّ)أيضا في المغني  قدامة ابن قاؿك 

 كالخيل كلها، األنعاـ كبهيمة أكلو كال ذبحو المحـر على يحـر ال بوحشي ليس
 ال باألصل ذلك في كاالعتبار خبلفنا، ىذا في العلم أىل بين نعلم ال كنحوىا كالدجاج
 فيو يجب لم األىلي توحش كلو الجزاء، فيو كجب الوحشي استأنس فلو بالحاؿ،

 . ُشيء
                                                           

 لم كإف كقتلو اصطياده أم( الصيد يجتنب المحـر باب) (: قولؤّٖ/ٗقاؿ المباركفورم في مرعاة المفاتيح ) ُ
 توالده كاف بأف الخلقة بأصل متوحش حيواف بالصيد كالمراد:  القارم قاؿ ، آخر محـر ذكاه كإف كأكلو ، يأكلو

}  تعالى لقولو مأكوؿ غير أك مأكوالن  جميعنا كالمحـر للحبلؿ اصطياده فيحل البحر صيد أما ، البر في كتناسلو
 قولو عمـو ظاىر:  الشنقيطي قاؿ(  ٔٗ اآلية:  المائدة{ )  كللسيارة لكم متاعنا كطعامو البحر صيد لكم أحل

 بينو كما كذلك كىو عمرة أك بحج للمحـر البحر صيد إباحة على يدؿ{  البحر صيد لكم أحل}  تعالى
 المائدة{ )  حرمنا دمتم ما البر صيد عليكم كحـر}  قولو في البر بصيد المحـر على الصيد تحريم تعالى تخصيصو

 ص:  ّ ج) قدامة ابن كقاؿ.  ظاىر ىو كما المحـر على يحـر ال البحر صيد أف منو يفهم فإنو(  ٔٗ اآلية: 
 أف على العلم أىل كأجمع{  كطعامو البحر صيد لكم أحل: }  تعالى لقولو البحر صيد للمحـر يحل( : ّْْ
 فيو كيبيض الماء في يعيش الذم الحيواف البحر كصيد ، كشراؤه كبيعو كأكلو اصطياده للمحـر مباح البحر صيد

 في كنوع البحر في منو نوع الحيواف من جنس كاف فإف ، ذلك كنحو كالسرطاف كالسلحفاة كالسمك فيو كيفرخ
 فقد البر صيد كأما.  انتهى - مباح كاألىلي محـر الوحشي منها كالبقر نفسو حكم نوع فلكل كالسلحفاة البر

 كنحو كالغزاؿ كالظبي الوحشي اللحم مأكوؿ في اإلجماع كىذا ، عمرة أك بحج للمحـر منعو على العلماء أجمع
( : َّٗ ص:  ّ ج) قدامة ابن قاؿ.  اآلتي قتادة أبي لحديث عليو كالداللة الصيد إلى اإلشارة عليو كتحـر ذلك

 فقاؿ كتابو في عليو تعالى اهلل نص كقد المحـر على كاصطياده الصيد قتل تحريم في العلم أىل بين خبلؼ ال
 عليكم كحـر}  تعالى كقاؿ(  ٓٗ اآلية:  المائدة{ )  حـر كأنتم الصيد تقتلوا ال آمنوا الذين أيها يا: }  سبحانو

 - بشيء عليو اإلعانة لو تحل كال:  قاؿ ، عليو كالداللة الصيد إلى اإلشارة عليو كتحـر{  حرمنا دمتم ما البر صيد
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 بين من المتولد إال لحمو يؤكل لم ما قتل في عنده شيء فبل فقط اللحم مأكوؿ ىو الشافعي عند كالصيد.  انتهى
 الذئب بين من المتولد كىو كالًسٍمع أكلو يحـر كاف كإف ، عنده اصطياده يجوز فبل مأكولو كغير اللحم مأكوؿ
 الصيد من ليس ىذا ألف شيء لحمو يؤكل ال كما كالحلم كالقرداف كالخنافس الرٍَّخمة في ليس:  كقاؿ ، كالضبع

 حبلالن  كاف ما ىو عليهم حـر الذم الصيد أف على فدؿ{  حرمنا دمتم ما البر صيد عليكم كحـر: }  تعالى لقولو
 يجب الذم أم)  كالصيد( : َٔٓ ص:  ّ ج) قدامة ابن قاؿ.  أحمد اإلماـ مذىب ىو كىذا ، اإلحراـ قبل لهم

 ما كل األكؿ بالوصف فيخرج ، ممتنعنا ، لو مالك ال أكلو مباحنا يكوف أف كىو أشياء ثبلثة جمع ما(  الجزاء بقتلو
 إنما:  أحمد قاؿ.  المحرمات كسائر كالطير الحشرات من كالمستخبث البهائم كسباع فيو جزاء ال بمأكوؿ ليس

 بين المتولد في الجزاء أكجبوا أنهم إال ، العلم أىل أكثر قوؿ كىذا ، أكلو المحلل الصيد في الكفارة جعلت
 ليس كما كحشينا يكوف أف الثاني الوصف قتلو، لتحريم تغليبنا كالذئب الضبع من المتولد كالسمع كغيره المأكوؿ
 أىل بين نعلم ال كنحوىا كالدجاج كالخيل ، كلها األنعاـ كبهيمة أكلو كال ذبحو المحـر على يحـر ال بوحشي

 كلو ، الجزاء فيو كجب الوحشي استأنس فلو ، بالحاؿ ال باألصل ذلك في كاالعتبار ، خبلفنا ىذا في العلم
 من للحبلؿ أكلو يجوز ما بالصيد المراد أف على اتفقوا:  الحافظ كقاؿ.  شيء فيو يجب لم األىلي توحش

 األكثر فألحقو(  كغيره المأكوؿ بين أم)  المتولد في كاختلفوا ، قتلو يجوز فيما شيء ال كأف الوحشي الحيواف
 الحيواف من شيء تحريم في للحـر كال لئلحراـ تأثير كال( : ّّْ ص:  ّ ج) قدامة ابن قاؿ.  انتهى - بالمأكوؿ

 عليو اهلل صلى - النبي كاف كقد ، الصيد تعالى اهلل حـر كإنما ، بصيد ليس ألنو كنحوىا األنعاـ كبهيمة األىلي
 يعني ، كالثج العج الحج أفضل:  كقاؿ ، بذلك سبحانو اهلل إلى يتقرب الحـر في إحرامو في البدف يذبح - كسلم
 بالذبح كأنس عباس ابن ير لم:  صحيحو في البخارم كقاؿ.  اختبلؼ ىذا في كليس كالنحر بالذبح الدماء إسالة

 غير كىو ، بأسنا(  الصيد غير في الذبح مراده كلكن ، كغيره الصيد يتناكؿ العمـو كظاىر ، المحـر بذبح أم) 
 عكرمة طريق من الرزاؽ عبد كصلو عباس ابن أثر:  الحافظ قاؿ.  كالخيل كالدجاج كالبقر كالغنم اإلبل نحو الصيد

 سألت البجلي الصباح طريق من شيبة أبي ابن فوصلو أنس أثر كأما ، محـر كىو جزكرنا يذبح أف أمره عباس ابن أف
 ، تفقهنا قالو المصنف كبلـ من إلخ ، المذبوح أم((  كىو))  كقولو.  نعم:  قاؿ ؟ يذبح المحـر عن مالك بن أنس
((  الصيد غير كىو))  قولو العيني كقاؿ.  انتهى - أكلها يبيح بمن مخصوص فإنو الخيل عدا فيما عليو متفق كىو
 أم الذبح أم((  كىو))  كقولو بالذبح قولو من فهم الذم العمـو تخصيص إلى بو أشار البخارم كبلـ من.  إلخ

 اإلبل نحو بقولو ذكره الذم كىو األىلي الحيواف في الذبح ىو كأنس عباس ابن أثر في المذكور الذبح من المراد
 البرم:  القارم قاؿ.  انتهى - معركفنا خبلفنا فيو فإف ، الخيل ذبح غير في عليو متفق كلو كىذا ، آخره إلى

 يكوف نوع ، نوعين على البدائع صاحب فقسمو المأكوؿ غير كأما باالتفاؽ المحـر على اصطياده حراـ المأكوؿ
 ال كنوع ، كالفهد كالنمر كالذئب األسد نحو عليو شيء كال يقتلو أف فللمحـر ، غالبنا باألذل مبتدئنا طبعنا موذينا

 أصحابنا قوؿ كىو ، عليو شيء كال عليو عدا إف يقتلو أف فلو ، كغيرىما كالثعلب كالضبع غالبنا باألذل يبتدئ
 عندنا الجزاء فعليو ابتداء قتلو كإف ، بالقتل يبتدئو أف لو يباح ال عليو يعد لم كإف الجزاء يلزمو:  زفر كقاؿ ، الثبلثة

 الجزاء فيو يلـز صيد ألنها فيها النص لوركد كنحوه الثعلب من معها ذكر ما مثل الضبع ليست:  قلت.  انتهى -
 الوحشي البرم الحيواف أنو كأحمد الشافعي عن قدمنا ما ىو الصيد من المراد في عندنا كالراجح ، سيأتي كما
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 (الذبيحة على التسمية)باب حكم  

 أف مشركعيتها، من كالحكمة منو، قريبا أك الذبح حاؿ معتبرة الذبيحة على التسمية
 .كالذبيحة الذابح عن الشيطاف كيطرد يطيبها، الذبيحة على اهلل اسم ذكر

 حكم في العلماء اختلف كقد :يدينعكال األضاحي بأحكاـ العينين تنويرجاء في كتاب 
 :كثيرة أقواؿ على كنسيانان  عمدان  كالصيد، الذبيحة على التسمية ترؾ من

 كالسهم الكلب إرساؿ كعلى الذبيحة، على سنة التسمية أف الشافعية مذىب: األكؿ
 .عليو إثم كال الذبيحة، حلت عمدان  أك سهوان  تركها فإف الصيد، إلى كغيرىما

 كعطاء ىريرة كأبي عباس ابن إلى( ُُْ/ ٖ) المجموع في النوكم القوؿ ىذا كعزا
( ُِٕ -ُِٔ/ُٓ) االستذكار في كعزاه المجموع، في كما لمالك قوؿ كىو. اىػ

 كإبراىيم كطاكس رافع كأبي كعكرمة زيد بن كجابر كالحسن المسيب ابن إلى أيضان 
                                                                                                                                                  

 للمحـر يجوز ال أنو قدامة ابن كبلـ من تقدـ مما علم كقد ىذا ، العظيم القرآف ظاىر كىو فقط اللحم المأكوؿ
 فيما كاختلفوا عليو العلماء اتفق مما كىذا ، بإشارتو أك بداللتو أك بإعانتو أك بأمره الحبلؿ صاده إف الصيد أكل
 عن ىذا كحكي ، ال أك ألجلو صيد سواء أم مطلقنا األكل لو يجوز ال أنو:  أحدىا.  أقواؿ ثبلثة على ذلك عدا
 بحديث لهم كاحتج ، زيد بن كجابر كطاكس راىويو بن كإسحاؽ كالثورم كالليث عمر كابن عباس كابن علي

 صيد لحم من عضو لو أىدل - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف أرقم بن زيد كبحديث ، اآلتي جثامة بن الصعب
:  تعالى قولو بعمـو أيضنا لهم كاحتج.  كالنسائي داكد كأبو كمسلم أحمد أخرجو ، حـر أنٌا ، نأكلو ال إنا كقاؿ فرده

 يجوز أنو:  الثاني القوؿ ، المصيد الحيواف بالصيد المراد أف على بناء{  حرمنا دمتم ما البر صيد عليكم كحـر} 
 كحكي ، حنيفة أبو ذىب كإليو ، كإشارتو داللتو أك كإعانتو بإذنو يكن كلم ألجلو صيد كإف أم مطلقنا األكل لو

 كمجاىد األحبار ككعب اهلل عبيد بن كطلحة كعائشة العواـ بن كالزبير ىريرة كأبي الخطاب بن عمر عن ذلك
 بن زيد كاسمو البهزم كبحديث الثالث الفصل في اآلتي اهلل عبيد بن طلحة بحديث لهم كاحتج ، جبير بن كسعيد
:  صاحبو كىو الركحاء كادم بعض في عقير كحشي حمار في - كسلم عليو اهلل صلى - للنبي قاؿ أنو كعب

 مالك أخرجو ، محركموف كىم الرفاؽ في فقسمو بكر أبا - كسلم عليو اهلل صلى - فأمر ، الحمار بهذا شأنكم
 ، ستعرؼ كما الباب أحاديث ثاني قتادة أبي بحديث أيضنا لهم كاحتج.  كغيرىم خزيمة كابن كالنسائي كأحمد
 كىو الثاني دكف األكؿ فيمنع ألجلو ال صاده كما المحـر ألجل الحبلؿ صاده ما بين التفصيل:  الثالث القوؿ

 ثور كأبي كعطاء عفاف بن عثماف عن ذلك كحكي كأحمد كالشافعي مالك الثبلثة األئمة منهم الجمهور مذىب
 .عندنا الراجح القوؿ كىو ، الثاني الفصل في اآلتي جابر بحديث لهم كاحتج ، ركاية في كإسحاؽ
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 ال أنو عنو ركم أحدان  أعلم كال: قاؿ حتى كقتادة، ليلى أبي بن الرحمن كعبد النخعي
 كابن كالشعبي عمر ابن إال الذبيحة، أك الصيد من التسمية عليها نيًسي مما يأكل

 .اىػ. سيرين
 تحل، ال عمدان  تركها إفٍ  أم النسياف، دكف الذكر مع لئلباحة شرط التسمية أف :الثاني

، فبل نسيها كإفٍ  (: ُُْ/ ٖ) المجموع في النوكم قاؿ حنيفة، أبي مذىب كىو تحـر
 ألحمد، قوؿ كىو مالك، عن القولين أصح كىذا اىػ العلماء جماىير مذىب كىذا
 صنيع ظاىر كىو كإسحاؽ الثورم إلى الحاكم في الماكردم كعزاه المجموع، في كما

 (.ِْٔ - ِّٔ/ ٗ) الفتح كما في البخارم،
 أكل يحل لم نسيانان  أك عمدان  تركت فإف مطلقان، لئلباحة شرط التسمية أف :الثالث
 سيرين ابن إلى( ُُْ/ ٖ) المجموع في النوكم القوؿ ىذا كعزا الذبيحة، كال الصيد

 عبد ابن قاؿ عمر، ابن قوؿ كىو كنافع، للشعبي المنذر ابن كعزاه كداكد، ثور كأبي
 ممن السلف من أحد عن ركم نعلمو ال قوؿ كىذا(: َِِ/ُٓ) االستذكار في البر

 يتبعا أف يلزمهما كىذاف عمر، ابن مولى كنافعان  سيرين بن محمد إال فيو عنو يختلف
: قاؿ من: الطبرم كقاؿ. اىػ التوفيق كباهلل قولهما، خبلؼ على المجتمعة الحجة سبيل

 من بعيد قوؿ فهو يحل، ال عليو اهلل اسم يذكر أف فنسي المسلم، ذبحو ما إف
 (.ِْٔ/ ٗ) فتحال من اىػ. الجماعة عليو عما كخركجو لشذكذه، الصواب،

 نسيانان  تركها كإف يؤكل، لم صٍيدو، على نسيانان  أك عمدان  تركها إف أحمد مذىب: الرابع
 على تركها كإف الصيد، أيًكلى  السهم على تركها إف: ركاية كفي أيًكلىٍت، ذبيحة على

 الفقهية المسائل كانظر( ُُْ/ ٖ) المجموع من اىػ. يؤكل لم الفهد أك الكلب
 (.ُّ-ُِ/ّ) يعلى أبي للقاضي
 من بكر أبو كالشيخ الحسن أبو القاضي قالو أكلها، كيره عامدان  تركها إف :الخامس
 (.ٕٓ/ ٕ) تفسيره في القرطبي كبلـ من اىػ علمائنا
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 كقاؿ مستخفان، يكوف أف إال عمدان  التسمية تارؾ ذبيحة تؤكل أشهب قاؿ :السادس
 (.ٕٔ/ ٕ)القرطبي من اىػ الطبرم نحوه

 :منها بأدلة، مطلقان، التسمية استحباب كىو األكؿ، بالمذىب قاؿ من استدؿ
 اهلل لغير أىل كما الخنزير كلحم كالدـ الميتة عليكم حيرمت: }كجل عز اهلل قوؿ - ُ
 .... {. ذكيتم ما إال السبع أكل كمآ كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة كالمنخنقة بو

 ال: قيل فإف التسمية، يذكر كلم المذٌكى، فأباح{ ذكيتم ما إال: }تعالى قولو كالشاىد
ا كقد كالفتح، الشق: اللغة في الذكاة: فالجواب بالتسمية، إال مذكى يكوف  اىػ. كيًجدى

 قوؿ التسمية أف(: ُُٖٓ) الحاكم في الماكردم كزاد ،(ُُْ/ ٖ) المجموع من
 .اىػ فافترقا فعل، كالتذكية

{ لكم حل الكتاب أكتو الذين كطعاـ الطيبات لكم أحل اليـو: }تعالى قولو - ِ
 في الماكردم ذكره يسموف، ال الغالب في كىم التسمية، يشترط كلم ذبائحهم، فأباح

 كقد(: ُِٖ - ُِٕ/ ُٓ) االستذكار في البر عبد ابن كقاؿ ،(ُُ/ ُٓ) الحاكم
 غير عليها يسمّْ  لم إذا عليها، اهلل يسمّْ  لم كإف تؤكل، أنها الكتابي ذبيحة في أجمعوا

 كفي: قاؿ. ذبيحتو تؤكل لم اهلل، سٌمى لو كالوثني المجوسيٌ  أف على كأجمعوا اهلل،
 بداية كفي. اىػ. بدينو ذبح ألنو حاؿ، كل على حبلؿ المسلم ذبيحة أف بياف ذلك

 أذكر كلست الجواز، على فالجمهور سمَّوا، أنهم يػيٍعلىم لم إذا(: ْٕٕ/ ِ) المجتهد
 .اىػ....  خبلفان  الوقت ىذا في فيو
 يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرمان  إلى أكحى ما في أجد ال قل: }تعالى قولو - ّ

 اضطر فمن بو اهلل لغير أىل فسقان  أك رجس فإنو خنزير لحم أك مسفوحان  دمان  أك ميتة
 .التسمية متركؾ فيها يذكر كلم: قالوا({ ُْٓ) رحيم غفور ربك فإف عاد كال باغ غير

 آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حرمو محـر ككل مكية، اآلية ىذه بأف كتيعقّْب
 لساف على كجل، عز اهلل من حيكم زيادة فهو إليها، مضمـو الكتاب في جاء أك كسلم

 قالو....  كاألثر كالفقو النظر أىل من العلم أىل أكثر ىذا كعلى السبلـ، عليو نبٌيو
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 عبد ابن يعني - عمر أبو قاؿ: قاؿ( ُُٕ/ ٕ) كفي( ُُٔ/ ٕ) تفسيره في القرطبي
 اهلل اسم يذكر لم ما يحـر أال فيها، ما إال محـر ال: قاؿ من قوؿ على كيلـز: - البر
 المسلمين إجماع كفي المسلمين، جماعة عند المحرمة الخمر كتيستحل عمدان، عليو
 آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف على كاضح دليل العنب، خمر تحريم على

 من بعدىا نزؿ قد مما األنعاـ، سورة في ما غير محرمان  إليو أكحي فيم كجد قد كسلم
 ما كأف بذكره، بدأنا ما الباب ىذا من كالصحيح(: ُُٖ/ ٕ) في قاؿ ثم....  القرآف

 كثير ابن الحافظ كقاؿ. اىػ. عليها معطوؼ إليها مضمـو اآلية بعد التحريمات من كرد
 شيئان  الحيوانات من أجد ال: معناه: قيل: اآلية تفسير في( ِْٗ/ ّ) تفسيره في

 كفي المائدة سورة في بػىٍعدي، المحرمات في كرد ما يكوف ىذا فعلى ىذه، سول حرامان 
 نسخان، ذلك يسمي من الناس كمن اآلية، ىذه لمفهـو رافعان  الواردة، األحاديث
 كاهلل األصل، مباح رفع باب من ألنو نسخان، يسمونو ال المتأخرين من كاألكثركف

 .أعلم
 إف اهلل، رسوؿ يا قالوا قومان  أف)  كغيره البخارم عند عائشة بحديث كاستدلوا - ْ

 آلو كعلى عليو اهلل صلى فقاؿ ال؟ أـ عليو اهلل اسم أذنكر ندرم ال باللحم، يأتوننا قومان 
 .ُ( ككلوه عليو اهلل سموا كسلم

                                                           

/ ّ) داكد كأبو ،(ّْْٔ/ِّٕ/ ٕ) كالنسائي ،(ّٖٕٗ ، َٕٓٓ،  َِٕٓ) في صحيحو البخارم أخرجو ُ
 ،(ِِْْٕ/ُُّ/ ٓ) شيبة أبي كابن ،(ّٖ/ ِ) كالدارمي( ُّْٕ/َُٗٓ/ ِ) ماجو كابن ،(ِِٖٗ/َُْ

 كفي ،(ِّٗ/ ٗ)في الكبرل  كالبيهقي ،(ِٔٗ/ ْ) كالدارقطني ،(ْْْٕ/ِْٓ/ ٕ) يعلى أبو طريقو كمن
/ ُُ) السنة شرح في كالبغوم ،(ِٗٗ ،ِٖٗ/ ِِ) التمهيد في البر عبد كابن( ُّٕٖ/ِْ/ ْ) الصغير
 أف علم المصادر ىذه في نظر كمن ،كإرسالو إسناده في اختلف كقد ،(ُِٕ/ ِ) هتفسير  كفي ،(ِٕٗٔ/ُْٗ
 شيمىٍيل بن كالنضر األحمر حياف بن سليماف خالد كأبا المدني حفص بن كأسامة الطفاكم الرحمن عبد بن محمد

 .بو عائشة عن أبيو عن عركة بن ىشاـ عن جميعان  رككه قد أسامة كأبا سليماف بن الرحيم كعبد المورّْع بن كمحاضر
 الجمحي الحارث بن اهلل كعبد بكير بن كيونس قعنب بن كمسلمة إسماعيل، بن حاتم: تابعهم ممن البيهقي كزاد

 .الدراكردم: مسندان  ركاه فيمن البخارم كزاد .بو عائشة عن عركة بن ىشاـ عن كلهم: عاصم بن اهلل كعبد
 مسنده في كإسحاؽ( ِِٖٗ/َُْ/ ّ) داكد كأبو( َُْٓ رقم،  ّٔٔص) الموطأ في مالك :مرسبلن  كأخرجو

 كحماد مالك: ىم مرسبلن  رككه الذين أف علم المصادر؛ ىذه في نظر كمن(ِّٗ/ ٗ) كالبيهقي( ّٖٖ/ُّّ/ ِ)
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 عند المستحبة التسمية ىذه( ككلوا سٌموا: )كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى قولو: قالوا
 اىػ المسألة ىذه في المعتمد ىو الحديث فهذا شراب، كل كشيرب طعاـ، كل أكل
: عائشة حديث على كبلمان  ذكره بعد البر عبد ابن كقاؿ ،(ُِْ/ ٖ) المجموع من

 كانت كلو فريضة، ال مسنونة، سنة الذبيحة على التسمية أف على دليل كصفنا كفيما
 إال الفرائض، من عملو كجب ما ييسًقط ال النسياف ألف بالنسياف، سقطت ما فرضان 
 األكل كعلى الوضوء، على التسمية من آكد كىي السنن، مؤكدات من عندم أنها

 (.ُِْ/ ُٓ) االستذكار من اىػ.... 
 :منها بأجوبة، الحديث ىذا على كأجيب

 لهذا الحديثية الدراسة من سبق كقد بمسند، كليس مرسل، الحديث ىذا أف -أ
 .ثقة زيادة فيو اإلسناد كأف القوؿ، بهذا الثقة يزعزع ما الحديث

 بما كتػيعيقّْب بالتسمية، األمر نزكؿ قبل اإلسبلـ، أكؿ في كاف الحديث ىذا أف -ب
 الحديث ىذا أف على دليل كفيو: البر عبد ابن قاؿ( ُِّ/ ُٓ) االستذكار في جاء

: فيو لقولو{ عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }تعالى قولو نزكؿ بعد إال يكن لم
 .اىػ....  ال؟ أـ عليو اهلل سموا ىل ندرم ال
 محل بخبلؼ ال، أـ عليو سيمّْي ىل: نعلم لم فيما الحديث ىذا بأف كأجيب -ج

 ذبيحة حمل الحديث من يستفاد كإنما أصبلن، عليو ييسمَّ  لم أنو عيًلمى  فيما فإنو النزاع،
 قاؿ كإنما(: ُِْ/ ُٓ) االستذكار في البر عبد ابن قاؿ كما السبلمة، على المسلم

                                                                                                                                                  

 كالقطاف عيينة ابن تابعهم قد أنو( ِٗٗ/ ِِ) التمهيد في البر عبد ابن كذكر عوف، بن كجعفر يونس بن كعيسى
 في كما - العلل في الدارقطني كزاد. الحارث بن كعمرك الرحمن عبد بن سعيد زاد( ُِِ/ ُٓ) االستذكار كفي

/ ِ) للرازم العلل في كما زرعة، أبو ككذا اإلرساؿ، الدارقطني رجح كقد الحمادين، فىذىكىرى ( ّْٔ/ ٗ) الفتح
 عدة في كذكره بو، محتجان  صحيحو في مسندان  الحديث ىذا فأخرج البخارم اإلماـ خالفهم كقد ،(ُِٓٓ/ُٕ

 ثقة، ىو كمن ثبت، ثقة ىو من كفيهم غفيران، جمعان  كجدىم مسندان، رككه الذين في نظر كمىنٍ  صحيحو، من مواضع
 أف فيظهر كإتقانان، حفظان  أشهر لكنهم عددان، أقل مرسبلن  رككه كالذين يهم، صدكؽ ىو كمن صدكؽ، ىو كمن

 كيشهد .اهلل رحمو البخارم اإلماـ صنيع مقتضى كىو زادىا، ممن مقبولة الزيادة كتكوف الوجهين، على الحديث
 .الباب أدلة من سيأتي ما بعض لذلك



 - 076 - 

 بو ييظن ال المسلم أف ليػيٍعلمهم ذلك، كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لهم
 خفي ما ذلك على محموؿ كأمره الخير، إال بو ييظن كال ذبيحتو، على التسمية ترؾ

 .اىػ. غيره فيو يستبين حتى أمره،
 بو استدؿ من قوؿ من أكلى التسمية، بوجوب قاؿ من قوؿ إلى الحديث ىذا إف بل

 على دليل فيو بل(: ُّٓ/ ْ) السبلـ سبل في الصنعاني قاؿ فقد االستحباب، على
 .اىػ البياف إلى الحاجة كقت كىذا لزكمها، عدـ لو لىبيَّن كإال التسمية، من بد ال أنو
 اسم يذكر أف كنسي المسلم ذبح إذا: )قاؿ أنو عباس ابن عن ثبت بما كاستدلوا - ٓ

 الصلت مرسل من ركل كبما ،ُ(اهلل أسماء من اسم فيو المسلم فإف فليأكل، اهلل،
                                                           

 عكرمة عن دينار بن عمرك عن الجزرم عبيداهلل بن معقل فرفعو، ككقفو رفعو في اختلف كقد: عباس ابن حديث ُ
 حين ييسمي أف نسي فإف اسمو، يكفيو المسلم: )قاؿ - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - النبي أف عباس ابن عن

 الصغير كفي ،(ِّٗ/ ٗ) الكبرل في كالبيهقي( ِٔٗ/ ْ) الدارقطني أخرجو (ليأكل ثم اهلل، اسم فليسم يذبح،
 يهم ممن فإنو معقل، لضعف: منكر سند كىذا (ُّٕٗ/َّٔ/ ِ) التحقيق في الجوزم كابن( ُِّٖ/ّْ/ ْ)

 إف) :موقوفان  عباس ابن عن عكرمة عن الشعثاء أبي عن عمرك عن ركاه الذم عيينة، بن سفياف كلمخالفتو كيخطئ،
( ْٖٖٓ) الرزاؽ عبد أخرجو( كلٍيأكل فليسمّْ، الذبيحة، على يسمي أف أحدكم نسي فإذا اهلل، اسم المسلم في

 ،(ِّْٔ/َْ/ ّ) المطالب في كما الحميدم كأخرجو( تأكل فبل اهلل، اسم كذكر المجوسي، ذبح كإف: )كزاد
 كأخرجو(. التسمية يذكر لم كإف اهلل، اسم فيو المسلم: )كلفظو( ُْٗ/ُٖ/ ٓ) سننو في منصور بن سعيد كأخرجو
 المسلم فإف فليأكل، اهلل، اسم يذكر أف كنسي المسلم، ذبح إذا: )كلفظو( َُ/ ِ) كالتاريخ المعرفة في الفسوم

 - ِّٗ/ ٗ) الكبرل في البيهقي ككذا( ِٓٗ/ ْ) الفسوم بلفظ الدارقطني كأخرجو(. اهلل أسماء من اسم فيو
 متابعان  - عكرمة عن ركاه أيوب أف قوة ذلك كيزيد الوقف، فيو فالصواب(. َِّٖ/ّْ/ ْ) الصغير كفي( َِْ
  (.ّٖٖٓ/ْٕٗ/ ْ) الرزاؽ عبد أخرجو ان،موقوف عباس ابن عن - الشعثاء ألبي

 سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن األكزاعي عن سالم بن مركاف طريق من، كىو ىريرة أبي حديثكفي الباب 
 كعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ يسمي؟ أف كينسى يذبح، الرجل أرأيت اهلل، رسوؿ يا: قاؿ ىريرة أبي عن
 األكسط في كالطبراني( ُِّٖ/ ٔ) الكامل في عدم ابن أخرجو( مسلم كل فم على اهلل اسم: )- كسلم آلو

 كالبيهقي( ِٓٗ/ ْ) الدارقطني كأخرجو( ُٕٖٔ/ ُّْ - ُّّ/ ّ) البحرين مجمع كانظر( ْٕٗٔ/ْٗ/ ٓ)
 المتركؾ، سالم بن مركاف أجل من تالف سند كىذا( ُّٖٔ/َّٔ/ ِ) التحقيق في الجوزم كابن( َِْ/ ٗ)

 فهذا(: ُِْ/ ٖ) المجموع في النوكم كقاؿ. اىػ األكزاعي عن بهذا تفرد( ّٓ/ ٗ) النببلء في الذىبي قاؿ كقد
 ميناء أبي بن ميناء طريق كمن.اىػ بو يحتج كال منكر، أنو كبيَّن البيهقي، ذكره ضعفو، على مجمع منكر حديث

 ميٍغضىبا، إليو فقاـ فراشو، على فباؿ غنم، من داجن عوؼ بن الرحمن عبد بن لحميد كاف: قاؿ عوؼ ابن مولى
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 المسلم ذبيحة: )قاؿ - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف السدكسي
 ثقات كرجالو ُ(اهلل اسم إال يذكر لم ذىكىر، إف إنو يذكر، لم أك اهلل اسم ذىكىر حبلؿ،

 صلى - اهلل رسوؿ أف سعد بن راشد مرسل ذلك معنى كفي جهالة، ففيو الصلت إال
 يعتمد، لم ما يسم، لم كإف حبلؿ، المسلم ذبيحة: )قاؿ - كسلم آلو كعلى عليو اهلل

                                                                                                                                                  

 .أكلو إذا عليو لييسمّْ  بأس، ال: فقاؿ لو، ذلك فذكرت ىريرة، أبا فأتيت: قاؿ يسم، كلم مغضب، كىو فذبحو،
 .أيضان  متركؾ كميناء( ْْٖٓ/َْٖ/ ْ) الرزاؽ عبد أخرجو

(: ْٕٓ/ِِٔ/ ِ) المشكل في الطحاكم أخرجو، عنهم اهلل رضي الصحابة من أناس حديث كفي الباب أيضا 
 أبي ابن ىو - زياد ثنا الًبرٍند بن عرعرة ثنا المقدمي بكر أبي بن محمد ثنا ،- إبراىيم كىو - داكد أبي ابن حدثنا

 أنهم ،- كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من أناس عن قرة بن معاكية عن جصاص بن - زياد
 ما كالًفراء، كالسمن كالجبن مشرحة بلحماف يأتوننا أعاريب: فقالوا كسلم، آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي سألوا
 كما عنو، عنكم عفا فإنو عنو سكت كما عنو، فأمسكوا عليكم اهلل حـر ما انظركا: )قاؿ إسبلمهم؟ كيٍنو ما ندرم
 كشيخ يهم، ممن كعرعرة جصاص، ابن أجل من ضعيف، سند كىذا (كجل عز اهلل اسم كاذكركا نسيان، ربك كاف

 من كاف بأنو( ِٕٓ/ ُ) الميزاف لساف في حجر بن الحافظ كصفو ضريس، بن داكد أبي بن إبراىيم ىو الطحاكم
 .ثقة كالمقدمي المكثرين، الحفاظ

 أبي عن العبدم ىاركف أبي عن حاـز بن جرير طريق من رضي اهلل عنو الخدرم سعيد أبي حديثكفي الباب أيضا 
 اهلل صلى - اهلل لرسوؿ ذلك فذكرنا شيء، منو أنفسنا في فكاف باللحم، يأتوف األعراب من أناس كاف: قاؿ سعيد
 في الشيخ أبو أخرجو (ككلوا اهلل، اسم اذكركا ثم ذكَّؤىا، أنهم أيمانهم، اجهدكا: )فقاؿ - كسلم آلو كعلى عليو

 .أعلم كاهلل متركؾ، ىاركف أبا ألف تالف، مطَّرح سند ىذا لكن( ِٕٗ/َُٔ/ ْ) بأصبهاف المحدثين طبقات
/ ٗ) كالبيهقي( ّٖٕ) برقم المراسيل في داكد كأبو( ِّْٓ/َْ/ ّ) العالية المطالب في كما مسدد أخرجو ُ

 الخيٍبر موافقة في حجر ابن كالحافظ( ُّٖٗ/َّٔ/ ِ) التحقيق في الجوزم كابن داكد، أبي طريق من( َِْ
 الحافظ كترجمو أقرب، الجهالة إلى صغير، تابعي كىو الصلت، إال ثقات، رجالو سند كىذا( ِْٖ/ ِ) الخىبىر
بىر الخيٍبر موافقة في السند ىذا رجاؿ توثيق أطلق أنو مع ،(الحديث لين: )بقولو / ٗ) الفتح كفي ،(ِْٖ/ ِ) الخى

 ذكر ثم ضعفو، على مجمع كىو: فقاؿ إنكاره، في بالغ النوكم كأف الحديث، صحح الغزالي أف ذكر( ّٔٔ
 درجة يبلغ كونو أما قوم، المذكور المرسل إلى انضم إذا عباس ابن موقوؼ كأف!! جيد الصلت مرسل أف الحافظ
 ييعرؼ كلم ثور، إال عنو يرك كلم أما معركفان، عدالن  الصلت كاف لو مقبوالن  ىذا كاف كقد .اىػ. أعلم كاهلل فبل، الصحة

 ىذا فمع -( ُّٖ/ ِ) الراية نصب انظر - القطاف ابن قاؿ كما حاؿ، لو يعرؼ كال المرسل، الحديث بهذا إال
 .أعلم كاهلل الضعيف، كالمرسل بالموقوؼ الحديث ثبوت إلى النفس تطمئن ال كلو
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 عن يصح كلم بعضان، بعضو يقوم كلو فهذه قالوا ضعيف، كسنده ُ(كذلك كالصيد
 - عليو الكبلـ مضى كقد - سنده يصح ال عمر ابن كأثر خبلفو، الصحابة من أحد

                                                           

 عن يونس بن عيسى ثنا موسى بن الحكم حدثنا(: ِّْْ/َْ/ ّ) المطالب في كما الحارث أخرجو ُ
 المسلم ذبيحة: )- كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ سعد، بن راشد عن حكيم بن األحوص

 كىذا( َُْ) برقم( ْٕٗ - ْٖٕص) الباحث بغية كانظر( كذلك كالصيد يتعمد، لم ما يسم، لم كإف حبلؿ،
 ىذا انضم كإذا. نكارة فيها الصيد كزيادة ثقات، السند كبقية ضعيف، فإنو األحوص، أجل من ضعيف سند

 النفس اطمأنت القرآف، كظاىر التابعين، آثار مع عباس، ابن كقوؿ الصلت، مرسل إلى - فيو ما على - المرسل
 .أعلم كاهلل الحكم، ثبوت إلى

 :ذلك في آثار كىناؾ
 بن محمد الصواب كلعل - مسلم بن يحيى طريق من( ْٕٖٓ/ُْٖ/ ْ) الرزاؽ عبد أخرج :عطاء أثر - ُ

 .فكيل الشيطاف باسم: المسلم قاؿ إف: قاؿ عطاء عن جريج ابن أخبرني - الطائفي مسلم
 .كجل عز اهلل لغير بو أيًىلَّ  ما يؤكل فبل منكر، كمعناه الطائفي، ألكىاـ ضعيف سند كىذا

 بن محمد ثنا: األنعاـ سورة من( ُٗ/ ٓ) تفسيره في الطبرم أخرجو آخر، بلفظ جريج ابن إلى أخرل طريق كلؤلثر
 مما فكلوا: }قولو ما: لعطاء قلت: قاؿ جريج، ابن أخبرنا: قاؿ عاصم أبو حدثنا: قاال بشار، بن كمحمد المثنى

 مما تأكلوا كال: }قولو فما: لعطاء قلت كالذبح، كالطعاـ الشراب على اسمو بذكر يأمر: قاؿ ؟{عليو اهلل اسم ذكر
 اىػ. كقريش العرب تذبحها كانت األكثاف، على الجاىلية في كانت ذبائح عن ينهى: قاؿ ؟{عليو اهلل اسم يذكر لم

 (.ّٖٕٔ/ُّٖٕ/ ْ) تفسيره في حاتم أبي ابن أخرجو جريج، ابن إلى آخر كبإسناد .صحيح سند كىذا
 ذكر المسلم مع: قاؿ أبيو عن طاكس ابن عن معمر عن( ّٖٗٓ/ْٕٗ/ ْ) الرزاؽ عبد أخرجو :طاكس أثر - ِ

 سند كىذا .تؤكل لم ذبيحتو على اهلل اسم ذكر لو المجوسيٌ  كإف كليأكل، فليسم يسمي، أف فنسي ذبح فإذا اهلل،
 .معركفوف ثقات رجالو صحيح،

 أخرجو. بأس ال: قاؿ يسمي؟ أف فنسي يذبح، الرجل في إبراىيم عن منصور طريق من:النخعي إبراىيم أثر - ّ
 سعيد كأخرجو صحيح، سند كىذا( ُّٗ/َٖ/ ٓ) سننو في منصور بن كسعيد( َْٖٓ/ْٕٗ/ ْ) الرزاؽ عبد
 الرجل في إبراىيم عن - سليماف أبي ابن ىو - حماد عن عوانة أبو نا(: ُِٗ/ َٖ - ٕٗ/ ٓ) منصور بن

 جابر أبي طريق كمن .أعلم كاهلل أصح، كاألكؿ لين، فيو كحماد. حراـ إنو: يقل كلم كرىو،: قاؿ يسمي؟ أف ينسى
/ ْ) السنن في الدارقطني أخرجو. بو بأس ال: قاؿ التسمية، ينسى المسلم في إبراىيم عن مغيرة عن شعبة نا

 كركاية( ِٔٔ/ ٓ) اللساف كانظر بقوم، ليس: حاتم أبو قاؿ األزدم، الملك عبد بن محمد ىو جابر كأبو( ِٓٗ
 .إبراىيم عن سيما ال مدلس، مغيرة ألف كبلـ، فيها إبراىيم عن مغيرة

 ،- الرحمن عبد بن محمد كىو - ليلى أبي ابن عن عيينة ابن طريق من :ليلى أبي بن الرحمن عبد أثر - ْ
 عن ليلى أبي بن الرحمن عبد سألت: قاؿ - عيينة ابن ىو - الحكم عن ،- المكي ىو - مسلم بن كإسماعيل

 اهلل اسم ذكر لو مجوسيان  أف ترل أال الملة، على الذبح إنما تؤكل،: قاؿ اهلل، اسم يذكر أف ينسى المسلم ذبيحة
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 عبد بن محمد ليلى أبي فابن حسن، سند كىذا( ْٖٓٓ/َْٖ/ ْ) الرزاؽ عبد أخرجو .تؤكل؟ لم ذبيحتو على
 .الجملة في األثر فيقول أيضان، ضعيف كىو مسلم، بن إسماعيل تابعو فقد الحفظ، سيء كاف كإف الرحمن

 أبو ثنا ككيع ابن حدثنا: اإلنعاـ سورة( ُٗ/ ٓ) تفسيره في الطبرم أخرجو :سيرين كابن الحسن أثر - ٔ ،ٓ
 اهلل اسم فذكر ذبح ما فمنو كذا، بطير أتيت: لو قاؿ رجل، سألو الحسن، سئل: قاؿ يزيد بن حميد عن أسامة
 بن محمد كسألت: قاؿ كيلَّو، كيٍلو: الحسن فقاؿ الطير، كاختلط عليو، اهلل اسم ييٍذكر أف نيًسيى  ما كمنو عليو،

 ففيو ككيع، ابن أجل من ضعيف سند كىذا ،{عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }اهلل قاؿ: فقاؿ سيرين،
 المسيب، كابن للحسن أثر كىناؾ. مجهوؿ فإنو أيضان، يزيد بن حميد أجل كمن ككيع، بن سفياف كاسمو ضعف،
 .تعالى اهلل شاء إف المسيب ابن أثر في عليو الكبلـ سيأتي

 عن - سوار ابن كىو - أشعث عن ىاركف بن يزيد عن أيضان  ككيع ابن ركاه :الخطمي يزيد بن اهلل عبد أثر - ٕ
 كال: }اآلية ىذه فتبل يسمي، أف فنسي ذبح رجل: فسألو رجل جاءه الخطمي، يزيد بن اهلل عبد عن سيرين ابن

 أيضان  كأشعث ضعيف، ككيع كابن( َِ/ ٓ) الطبرم أخرجو. منها فرغ حتى{ عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا
 كفي فقيو، ثقة الملك عبد ابن كىو الحمراني، أشعث جعلو( ُْْ/ ٕ) المحلى في حـز ابن أف إال ضعيف،
 تبلمذتو، من يزيد يذكر فلم الحمراني، بخبلؼ عنو، ىاركف بن يزيد بركاية سوار بن أشعث ذكر الكماؿ تهذيب

 عن كىاشم أيوب عن حماد ثنا - منهاؿ ابن ىو - حجاج ثنا المثنى ثنا(: َِ/ ٓ) الطبرم كأخرجو .أعلم كاهلل
 لم مما تأكلوا كال كالمسلمين، الكتاب أىل ذبائح من كلوا: قاؿ الخطمي يزيد بن اهلل عبد عن سيرين بن محمد
 .بو يحتج فبل ترجمو، من على أقف لم كالمثنى. عليو اهلل اسم يذكر
 بن حماد ثنا المقدمي بكر أبي بن محمد حدثني: قاؿ أحمد بن اهلل عبد أف إال سيرين، ابن على اختبلؼ ىذا ككل
 يذكر لم مما تأكلوا كال: }اآلية ىذه كتبل ذلك، فكره يسمي، أف كنسي ذبح رجل في محمد عن أيوب عن زيد

 الحديث، ىذا عن أبي سألت: اهلل عبد قاؿ( ْٕٗ) برقم( ِّٔص) اهلل عبد سؤاالت من اىػ{. عليو اهلل اسم
 طرؽ من تقدـ مما أكلى كىو صحيح، سيرين ابن إلى ىذا كالسند. اىػ. يسم لم كإف بأس، ال: فقاؿ بو، كحدثتو

 الحذاء ىو - خالد عن سليماف بن معتمر نا شيبة أبي ابن طريق كمن(: ُْْ/ ٕ) المحلى كفي. أعلم كاهلل عنو،
 سيرين، ابن على خبلؼ فهذا. عليو اهلل اسم ذيًكرى  مما إال تأكل ال: قاؿ يزيد، بن اهلل عبد عن سيرين ابن عن -

 حـز ابن ذكره كما سيرين، ابن قوؿ أنو أيوب عن فالصحيح زيد، بن حماد بركاية مردكدة المجهوؿ المثنى كركاية
 ابن قوؿ من أنو عندم فالراجح - مواضع عدة في عنو البحث مع مظانو، في المصنف في أره كلم - المحلى في

 كاهلل الوجهين، على األثر حملنا عتبة، أبي ابن ركاية صححنا كلو صغير، صحابي كىو الخطمي، قوؿ من ال سيرين
 .أعلم

 السند كفي األكل، جواز كفيو( َِّ/ ِِ) التمهيد في البر عبد ابن علقو :المسيب كابن الحسن كأثر - ٖ
 .الحسن عن عبيد بن كعمرك أشعث طريق من ذكر ككذا عنهما، البر عبد ابن كصححو قتادة، عنعنة

 فوجدت أىلي إلى رجعت: قاؿ كاالف، عن عمير بن مالك عن سيمٍيع بن إسماعيل طريق من :مسعود ابن أثر - ٗ
 فذبحها، ييصىلّْ، لم سىٍبي لنا غبلـ الدار كفي: قاؿ تموت، أف خشينا: فقالوا شأنها؟ ما: ألىلي فقلت مذبوحة، شاة

 ْٖ/ ٓ) منصور بن سعيد كعند( ْٖٔٓ/ْْٖ/ ْ) الرزاؽ عبد أخرجو. كلوه: فقاؿ فسألتو، مسعود، ابن فأتيت
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 فقاؿ مذبوحة، كشاة الدار، إلى فانتهيت: قاؿ لو، بغلة على مىرَّ  كاالف أف ىذا، من أتم بسياؽ( ُٔٗ/ ٖٓ -
 فسمى، علمناه كلكن: فقلن غبلمي، يصلي ما كاهلل: فقاؿ غبلمك، فبلف ذبحها: فقلن ذبحها؟ من: حولها لنسوة

 .كيلٍ : فقاؿ التسمية، إياه النسوة بتعليم فأنٍبأتيو مسعود، ابن فأتيت أنا، كما فرجعت: قاؿ
 السند لكن - صبي ذبيحة أنها إلى كأشار( ِِْٔ/ُٖٓ/ ٖ) الكبير التاريخ في - مختصران  - البخارم كأخرجو

 .أعلم كاهلل مجهوؿ، ككاالف الحاؿ، مجهوؿ عمير بن مالك يصح، ال
 أف: القرآف أحكاـ كتاب في الرازم بكر أبي إلى( ُِٖ/ ْ) الراية نصب في الزيلعي عزاه :عمر ابن أثر - َُ

 يشترم، إنساف جاء فإذا عنده، يقـو أف لو غبلمان  عمر ابن فأمر عليها، اهلل اسم يذكر أف كنسي شاة، ذبح قٌصابان 
، لم شاة ىذه إف: لك يقوؿ عمر ابن إف: لو يقوؿ  فاهلل سند، على لو أقف لم ما كىذا شيئان، منها تشتر فبل تذؾَّ
 أحمد نا الملك عبد بن محمد نا الباجي محمد أبو نا أحمد بن حماـ نا(: ُْْ/ ٕ) المحلي كفي .بسنده؟ أعلم

 اهلل يسمي أف نسي رجبلن  إف: قاؿ زياد بن محمد عن عبيد بن يونس عن ىشيم نا معلى نا ثور أبو نا مسلم بن
 إف: يقوؿ عمر ابن إف: لو فقل ألحد، منها يبيع أف أراد إف: فقاؿ غبلمو، عمر ابن فأمر ذبحها، شاة على تعالى
 كينظر. ىشيم عنعنة فيو: قلت. اىػ الصحة غاية في إسناد كىذا: حـز ابن قاؿ. ذبحها حين اهلل اسم يذكر لم ىذا
: قاؿ معمر، عن(: َُُٕٖ/َُِ/ ٔ) الرزاؽ عبد كعند .أعلم كاهلل أجده، لم فإني ىذا، مسلم بن أحمد من

 أكتوا الذين كطعاـ الطيبات لكم أحل: }عليو فتبل كالنصراني، اليهودم ذبيحة عن عمر ابن سأؿ رجبلن  أف بلغني
: قاؿ{ بو اهلل لغير أىل كما: }عليو كتبل{ عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }عليو كتبل{ لكم حل الكتب
 يسألوني، كأصحابو ىذا فإف األعراب، ككفىرىة كالنصارل اليهود اهلل لعن: عمر ابن فقاؿ عليو، يكرر الرجل فجعل

 .متصل غير كسنده. اىػ. يخاصموني أتوا يوافقهم لم فإذا
 قاؿ يذبحها أف أراد فلما ذبيحة، يذبح أف لو غبلمان  أمر أنو :المخزكمي ربيعة أبي بن عياش بن اهلل عبد أثر - ُُ

 بن اهلل عبد لو فقاؿ اهلل، سميتي  قد: لو قاؿ كيحك، اهلل، سم: لو فقاؿ سميت، قد: الغبلـ لو فقاؿ اهلل، سم: لو
 أف سعيد بن يحيى عن مالك أخرجو كقد ،(َُٓٓ) برقم( ّٔٔص) الموطأ من اىػ أبدان  أطعمها ال كاهلل: عياش

 عياش، بن اهلل عبد من األنصارم، كىو سعيد، بن يحيى سماع من شيء النفس كفي. بو....  عياش بن اهلل عبد
 في سعيد بن يحيى كترجمة( ِِّ - ُِّص) المنفعة تعجيل في عياش بن اهلل عبد ترجمة من يظهر كما

 .أعلم كاهلل كالتقريب، التهذيب
 بن يحيى كفيو التسمية، نسي من ذبيحة أكل في الشعبي عن( َِّ/ ِِ) التمهيد في البر عبد ابن كعلق - ُِ
 عند سندان  لو ذكر( ُْْ/ ٕ) المحلى كفي مختلط، كىو السائب، بن عطاء كفيو كاهو، كىو الحٌماني، الحميد عبد
 .األحمر خالد أبو كفيو بالمنع، شيبة أبي ابن
 يذبح الرجل في: مالك أبي عن كهيل بن سلمة عن سفياف عن ككيع عن( َّّ/ ِِ) في أيضان  كعلق - ُّ

 إنما: قاؿ ،{عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }اهلل قوؿ فأين: قلت بو، بأس ال: قاؿ يسمي، أف كينسى
/ ْ) تفسيره في حاتم أبي ابن عند مسندان  عليو كقفت كقد .المشركين ذبائح في ىذا كإنما بدينك، ذبحت

 .الثالثة من ثقة الغفارم، غزكاف ىو: مالك كأبو صحيح، بسند( ّٖٕٓ/ُّٖٕ
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: بو قاؿ كمن عباس ابن قوؿ ذكره بعد( ّّ/ ُُ) المغني في المقدسي قاؿ حتى
 .... اىػ. مخالفان  الصحابة في لهم نعرؼ كلم سمٍَّينا، من قوؿ كألنو

 بذلك فتقـو المرسلين، كىذين الموقوؼ ىذا تقوم ُكثيرة بآثار أيضان  كاستدلوا
 في ىذا بأف كتػيعيقّْب (.ُِْ/ ٖ) المجموع في ملخصان  االستدالؿ ىذا كانظر. الحجة

 .أعلم كاهلل العمد، في ال النسياف
 :منها بأدلة، مطلقان، اإلباحة في شرطان  التسمية جعل من كاستدؿ

 ابن قاؿ{ لفسق كإنو عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }كجل عز اهلل قوؿ - ُ
 .اىػ يخص كلم تعالى فعمٌ (: ُِْ/ ٕ) المحلى في حـز

 :بجوابين االستدالؿ ىذا على كأجيب
 في كما عمدان، التسمية متركؾ أك الميتة،: عليو اهلل اسم ييذكر لم بما المراد بأف، -أ

 نيسيت مما كاألكل{ لفسق كإنو: }تعالى قولو بدليل: كقاؿ( ّّ/ ُُ) المغني
 كقد(: ُِْ/ ٖ) المجموع في النوكم قاؿ بل اىػ....  بفسق ليس عليو التسمية
 ما على حملها فوجب بفاسق، ليس التسمية متركؾ أكل من أف على األمة أجمعت

 .اىػ - اهلل لغير بو أىل كما النصب، على ذبح ما يعني - ذكرناه
 فسقان، يكوف ال سهوان  التسمية كترؾ: الكاساني قاؿ( ٗٔ/ ٓ) الصنائع بدائع كفي
 كفيها اجتهادية، المسألة ألف الفسق، سمة يلحقو ال سهوان  التسمية متركؾ كل ككذا

 .اىػ....  الصحابة اختبلؼ
 فذبيحتو التسمية، الذابح ترؾ إذا باب(: ِٖٔ ،ِٕٔ/ ِ) اللباب في المنبجي كقاؿ
 ترؾ ذبح كل في عاـ فإنو{ عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }تعالى لقولو ميتة،
 على الباقي فبقي باإلجماع،( منو) مستثنى صار سهوان  المتركؾ لكن التسمية، عليو

                                                                                                                                                  

 أبي ابن عند{ عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }تعالى قولو تفسير في عباس البن أثر على كقفت ثم - ُْ
 اضطرب كقد السائب، بن عطاء سنده في لكن الميتة، بذلك المراد بأفٌ ( ّّٖٕ/ُّٖٕ/ ْ) تفسيره في حاتم

 .بو يجاكز كلم جبير بن سعيد قوؿ من( ّْٖٕ) برقم فركاه - الختبلطو -

 تقدـ الكبلـ عليها في التعليق السابق. ُ
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 خرج كالنسياف، العمد يعم: اآلية ذكره بعد قاؿ (ِٖٔص) كفي. اىػ....  العمـو
 .اىػ. عليو كاف ما على العمد كبقي باإلجماع، النسياف

: قط نقل فلم{ لفسق كإنو: }تعالى قولو كأما(: ُّْ/ ٕ) المحلى في حـز ابن قاؿ
 اهلل إف: قلنا كال فسق، كصيده كنحيرتو ذبيحتو على تعالى اهلل لتسمية الناس نسياف إف

 اسم يذكر لم الذم العقير ذلك سمى تعالى اهلل لكن فسقان، لذلك نسيانو سٌمى تعالى
 اهلل اسم ييذكر لم ما أف عنو، إحالتها يجوز ال الذم اآلية نص ىذا فسقان، عليو اهلل

، كالفسق فسق، فإنو عليو  بو، اهلل لغير أىل مما فهو عليو اهلل اسم يذكر لم كما محـر
 .اىػ. توفيق تعالى كباهلل سواه، تأكيبلن  تحتمل ال التي اآلية بنص حراـ فهو
 إلى للكبلـ صىٍرؼه  ألنو الميتة، على اآلية حمل المنبجي أنكر( ِٕٔ/ ِ) اللباب كفي

 في عليو منصوص الميتة كتحريم كيف: قاؿ حقيقتو، على اإلجراء إمكاف مع مجازه،
 المشركين مجادلة من: اآلية ىذه في المفسركف ذكره بما أيضان  كأجيب. اىػ اآلية؟

 صح، لو النزكؿ سبب لكن كجل، عز اهلل قتلو ما كترؾ ذبحوه، ما أكلهم في للمؤمنين
 .السبب بخصوص ال اللفظ بعمـو فالعبرة عليو، اآلية تيحصر ال

 القلب، إلى المضاؼ النسياف ضد ألنو بالقلب، الذٍّْكر حقيقة بأف أيضان  كأجيب -ب
ة من اهلل يوحد لم من على محموالن  فيكوف  من كمنهم ،الحاكم من اىػ األكثاف عبىدى

 لغير أىل كما: }األخرل اآلية في تعالى قاؿ كما لؤلصناـ، ذبح ما باآلية المراد: قاؿ
: قاؿ من كمنهم األقواؿ، أشهر( َِٕ/ ٕ) المفهم في القرطبي ذلك كعدٌ  ،{بو اهلل
 ىنا كما فسقان  فسماه{ بو اهلل لغير أىل فسقان  أك: }تعالى لقولو اهلل، لغير أىل ما ىو
 التسمية، يترؾ لم الناسي إف( ٗٔ/ ٓ) الصنائع بدائع في الكاساني كقاؿ. اآلية في
 اهلل قاؿ بالقلب، يكوف كقد باللساف، يكوف قد كالذّْكر كجل، عز اهلل اسم ذكر بل

 ابن عن ركم لما بقلبو، ذاكر كالناسي ،{ذكرنا عن قلبو أغفلنا من تطع كال: }تعالى
 كحملوا(: َِٕ/ ٓ) المفهم في القرطبي قاؿ. اىػ. تقدـ ما بعض فذكر....  عباس
 بالقلب، اهلل اسم ذكر على الظواىر ىذه حملوا ككأنهم الندب، على بالتسمية األمر
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 فإف بقلبو، تعالى اهلل ذكر فقد التذكية، نول إذا فإنو غالبان، المسلم عنو يخلو ال كىو
....  اهلل شرعو الذم الوجو على تعالى، اهلل أباحو ما فعل إلى القصد: ذلك معنى

 على الداؿ القوؿ سيٌمي ثم للمذكور، بالقلب التنبيو ىو إنما الذٍّْكر أف ىذا كأصل
 اللساني القوؿى : الذكر من الفهم إلى السابقي  صار حتى ذلك، اشتهر ثم ًذٍكران، الذٌٍكر
 .اىػ.... 

 :منها بأحاديث، اإلباحة في شرطان  التسمية كوف في مذىبهم على كاستدلوا - ِ
( ُٕٓ) رقم انظر مواضع، عدة في البخارم أخرجو حاتم، بن عدم حديث -أ

 أرسل إني اهلل، رسوؿ يا قلت ) قاؿ – لو كاللفظ -(. ُِٗٗ) برقم مسلم كأخرجو
 كلبك أرسلت إذا: فقاؿ عليها، اهلل اسم كأذكر علٌي، فييمسٍكن المعلَّمة، بالكبل

 يشاركها لم ما قتلن، كإف قاؿ قػىتػىٍلن؟ كإف: قلت فكيلٍ  عليو، اهلل اسم كذىكىٍرتى  المعلَّم،
 .الحديث.... (  منها، ليس كلب

 برقم كمسلم( ْٖٕٓ) برقم البخارم عند الخشني، ثعلبة أبي حديث -ب
 يا: فقلت ،- كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أتيت ) قاؿ(: َُّٗ)

 بقوسي، أصيد صيد كأرض آنيتهم، في نأكل الكتاب، أىل من قـو بأرض إنا رسوؿ،
 من لنا يحل الذم ما فأخبرني بمعلَّم، ليس الذم بكلبي أك المعلَّم، بكلبي كأصيد
 فإف آنيتهم، في تأكلوف الكتاب، أىل من قـو بأرض أنكم ذكرت ما أما: قاؿ ذلك؟
 ما كأما فيها، ككلوا فاغسلوىا، تجدكا لم كإف فيها، تأكلوا فبل أنيتهم، غير كجدتم
 أصبت كما كيل، ثم اهلل، اسم فاذكر بقوسك، أصبت فما صيد، بأرض أنك ذكرت
 بمعلَّم، ليس الذم بكلبك أصبت كما كل، ثم اهلل، اسم فاذكر المعلَّم، بكلبك

 (.فكيل ذكاتو، فأدركت
 برقم مسلم كعند( ْٖٗٓ) برقم البخارم عند خديج، بن رافع حديث -ج
 أباح فما: قالوا.... (  فكيلٍ  اهلل، اسم كذيكر الدـ، أنهر ما : )كفيو( .... ُٖٔٗ)

 بعد إال كالسهم، المعلَّم بالكلب الصيد كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ
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 بشرطين، اإلباحة كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي علق كقد عليو، اهلل اسم ذكر
 من المذكي يكوف أف الذكاة، شىٍرطً  ًمنٍ  كاف لما كألنو بأحدىما، يتعلق أف يجز فلم
 ذكاة تحل كلم أىلها، من ألنو كالكتابي، المسلم ذكاة فحلَّت التسمية، أىل

 شرط من تكوف أف أكلى التسمية كانت أىلها؛ من ليس ألنو كالوثني، المجوسي
 لم السمك، صيد في شرطان  التسمية تكن لم لما كبعكس بها، أىلها حرمة ألف الذكاة،

 من صيد حل كما ككثني، مجوس من التسمية أىل من يكوف أف صائده شرط من تكن
 (.ُُ/ ُٓ) للماكردم الحاكم من اىػ ككتابي مسلم من أىلها من كاف

 باألدلة متركؾ خطابو كدليل التسمية، مع األكل إباحةي  الخبرً  نيٍطقى  بأف أيضان  كأجيب
 ك( ُِْ/ ٖ) المجموع انظر السابقة، لؤلدلة الكراىة، على النهي يحمل أك السابقة،
 (.ُِ/ ُٓ) الحاكم

 - ِّٗ/ ّٓ) الفتاكل مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كاستدؿ - ّ
 سألوه الجن أف الصحيح في كثبت: فقاؿ لو، كمنتصران  المذىب ىذا مقويان  ،(َِْ
 اهلل اسم ذيًكرى  عىٍظمو  كيلُّ  لكم كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى) فقاؿ كدكابهم، لهم الزاد

 كعلى عليو اهلل صلى النبي قاؿ لدكابكم، علفان  بعرة ككل لحمان، يكوف ما أكفر عليو،
 عليو اهلل صلى فهو ،(الجن من إخوانكم زاد فإنهما بهما، تستنجوا فبل كسلم آلو

 .اىػ باإلنس فكيف عليو، اهلل اسم ذيًكر ما إال المؤمنين للجن يبح لم كسلم آلو كعلى
 األكؿ، المذىب أصحاب بأدلة نسيانان  أك عمدان  التسمية متركؾ بين فٌرؽ من كاستدؿ

 :منها أخرل، أدلة ذلك على كزاد
 برقم مسلم أخرج كقد {أخطأنا أك نسينا إف تؤاخذنآ ال ربنا: }تعالى قولو - ُ
 أك نسينا إف تؤاخذنآ ال ربنا: }نزلت لما: )فيو....  ىريرة أبي حديث من( ُِٓ)

 (.فعلت قد: قاؿ(: )ُِٔ) برقم عباس ابن حديث كمن، (نعم: قاؿ{ أخطأنا
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 :قاؿ - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف كغيره عباس ابن حديث - ِ
 ماجو ابن أخرجو (عليو استكرىوا كما كالنسياف الخطأ أمتي عن تجاكز اهلل إف)
 .طرقو بمجموع ثابت كىو كغيره،( َِْٓ)

 يجعل أف النسياف قصارل ثم اإلثم، عن النسياف في العفو بأف ذلك عن كأجيب
، الموجود ، في كاألكل كالمعدـك  أف ال ذلك، كنحو الصبلة، في كالكبلـ الصـو

 المحلى كانظر ،(ِِّ/ ْ) الزركشي شرح من اىػ....  كالموجود المعدـك يجعل
(ٕ /ُّْ.) 

 األحكاـ، من ذلك على يتعلق فيما اختلفوا لكن عليو، متفق اإلثم رفع بأف كتيعٌقب
 باتفاؽ، يسقط ال فقسم الوقائع، بحسب يختلف ذلك أف كالصحيح: القرطبي قاؿ

 كالنطق كالقصاص باتفاؽ، يسقط كقسم المفركضات، كالصلوات كالديات كالغرامات
 ساىيان، حنث أك رمضاف، في ناسيان  أكل كمن فيو، ييٍختػىلىف ثالث كقسم الكفر، بكلمة

 (.ِّْ/ ّ) تفسيره من اىػ....  خطأ يقع مما مثلو كاف كما
 إف: - المخالف يعني - قولو كأما(: َٕ/ ٓ) الصنائع بدائع في الكاساني كقاؿ

 المواضع، بعض في عذران  ييجعل لم حتى الحظر، يدفع كال التكليف، يدفع ال النسياف
 كالمؤاخذة التكليف من مانعان  عذران  جيعل الٌنسياف: فنقوؿ األمثلة، من ضىرب ما على
 فيما عذران  علجيي  لم لو ألنو كجوده، يغلب ال فيما عذران  ييجعل كلم كجوده، يغلب فيما

 يعوّْد لم من أف فيو كاألصل مدفوع، كالحرج الحرج، في الناس لوقع كجوده، يغلب
....  العادة عن النفس حفظ ألف سهوان، بضده كاشتغالو تركو في يعذر فعبلن  نفسو

، كأٍمره  صعب، خطب  لىلىًحقىوي  ييعذر لم فلو الوجود، غالب فيو النسياف فيكوف أمره
 سهوان، الصائم من كالشرب األكل أف: مثالو نفسو، يعوّْد لم إذا كذلك كليس الحرج،

 ضدَّه، يعودىا كلم ذلك، نفسو عٌود ألنو صومو، يفسد ال حتى الشرع، في عذران  جعل
 يعوّْد لم ألنو المصلَّى، في عذران  ذلك ييجعل كلم كالشرب، األكل عن الكف كىو

 بها احتج التي األمثلة آخر إلى....  معهود كقت في بل زماف، كل في ذلك نفسو
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 اهلل اسم ذكر كأما: فقاؿ فيو، ييعذر الذم القسم من النزاع محل جعل ثم المخالف،
 القصابين من يكوف العادة، مجرل على الذبح ألف نفسو، الذابح يعوّْده لم فأمر تعالى،

 سهوان، منهم التسمية فترؾ كجل، عز اهلل ذكر أنفسهم يعوّْدكا لم الذين الصبياف كمن
 الجملة، ىذه بين الفرؽ فهو للحرج، دافعان  عذران  فجيعل يػىٍغلب، بل كجوده، يندر ال

 .اىػ. الموفق ىو كتعالى سبحانو كاهلل
 األحاديث ببعض سهوان، أك عمدان  التسمية ترؾ بين الصيد في بالتفرقة قاؿ من كاستدؿ
 أبو فرؽ كقد الصيد، في جاء النص كأف ثعلبة، كأبي عدم حديث مثل السابقة،

 كإف الذبيحة، على النسياف أحاديث فحمل( ْ/ ُُ) المغني في المقدسي محمد
 .ذكرنا لما عليها، الصيد قياس يصح كال الذبيحة، في فهي صحت،

 في ما مع: قاؿ - الصيد بخبلؼ فيو يػيتىسامح أف فجاز محلو، في كقع الذبح أف يعني
 .المغني من( ّّ/ ُُ) في مختصران  كبنحوه اىػ الخاصة النصوص من الصيد

: فقاؿ ،(ْْٖ/ ٕ) الممتع لشرحا في اهلل رحمو عثيمين ابن شيخنا ذلك تعقَّب كقد
 ألف أٍكلى، باب من الصيد فعلى الذبيحة، على بالنسياف نعذره كنا إذا: نقوؿ ثم

 أحيانان  أنو حتى الصيد، رأكا إذا يذىلوف الصيود كأىل كسرعة، بعجلة بغتة يأتي الصيد
 من بالعذر أحق فهذا يشعر، ال كىو شجرة، أك نخلة تضربو أك حفرة، في يسقط
 .ُاىػ. اهلل بسم: يقوؿ أف كنسي كأضجعها، بتأف، بالبهيمة أتى إنساف

                                                           

أيضا في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: الشرط السادس: أف يسمي اهلل عليها؛ لقولو قاؿ العبلمة العثيمين  ُ
ٍنتيٍم ًبآياتًًو ميٍؤًمًنينى( )األنعاـ:  ( ، كقولو )كىال تىٍأكيليوا ًممَّا لىٍم ييٍذكىًر ُُٖتعالى: )فىكيليوا ًممَّا ذيًكرى اٍسمي اللًَّو عىلىٍيًو ًإٍف كي

ًإنَّ  ( كقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم )ما أنهر الدـ كذكر اسم اهلل عليو ُُِوي لىًفٍسقه( )األنعاـ: اٍسمي اللًَّو عىلىٍيًو كى
فكلوا( أخرجو الجماعة كاللفظ للبخارم، فشرط النبي صلى اهلل عليو كسلم للحل ذكر اسم اهلل عليو مع إنهار 

 الدـ.
ن الذبح بفاصل كثير لم تنفع؛ لقولو تعالى: كيشترط أف تكوف التسمية عند إرادة الذبح، فلو فصل بينهما كبي

( كقولو صلى اهلل عليو كسلم: )كذكر اسم اهلل عليو( ككلمة )عىلىٍيًو( ُٖ)فىكيليوا ًممَّا ذيًكرى اٍسمي اللًَّو عىلىٍيًو( )األنعاـ 
تصح نسبتها تدؿ على حضوره كأف التسمية تكوف عند الفعل، كألف التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتبر اقترانها بو ل
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إليو، لكن لو كاف الفصل من أجل تهيئة الذبيحة كاضجاعها كاخذ السكين لم يضر ما داـ يريد التسمية على الذبح 
 ال على فعل التهيئة، قياسا على ما لو فصل بين أعضاء الوضوء ألمر يتعلق بالطهارة. 

لمين لم تجز، ىذا ىو المشهور من كيشترط أف تكوف بلفظ بسم اهلل، فلو قاؿ بسم الرحمن أك باسم رب العا
المذىب، كالصواب أنو إذا أضاؼ التسمية إلى ما يختص باهلل كالرحمن كرب العالمين كمنزؿ الكتاب كخالق الناس 

أك إلى ما يشركو فيو غيره كينصرؼ إليو تعالى عند اإلطبلؽ كنواه بو، كالمولى كالعظيم كنحوىما مثل أف يقوؿ: 
 عظيم كينوم بو اهلل؛ فإنو يجزئ لحصوؿ المقصود بذلك، كاهلل أعلم.باسم الرحمن أك باسم ال

كيعتبر أف تكوف التسمية على ما أراد ذبحو، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرىا أعاد التسمية، كأما تغيير اآللة 
 فبل يضر، فلو سمى كبيده سكين ثم ألقاه كذبح بغيرىا فبل بأس.

 ا إذا ترؾ التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة؟ على ثبلثة أقواؿ:كاختلف العلماء رحمهم اهلل فيم
 أحدىا: أنها تحل سواء ترؾ التسمية عالما ذاكرا أـ جاىبل ناسيا، كىو مذىب الشافعي بناء على أف التسمية سنة.

لك كأحمد في الثاني: أنها تحل إف تركها نسيانا، كال تحل إف تركها عمدا كلو جاىبل، كىو مذىب أبي حنيفة كما
المشهور عنو، كىنا فرقوا بين النسياف كالجهل، فقالوا: إف ترؾ التسمية ناسيان حلت الذبيحة، كإف تركها جاىبل لم 

تحل، كما فرؽ أصحابنا بين الذبيحة كالصيد، فقالوا في الذبيحة كما ترل، كقالوا في الصيد: إف ترؾ التسمية عليو 
 جاىبلن ناسيا.لم يحل سواء تركها عالما ذاكرا أـ 

القوؿ الثالث: أنها ال تحل سواء ترؾ التسمية عالما ذاكرا أـ جاىبل ناسيا، كىو إحدل الركايتين عن أحمد قدمو 
 في الفركع، كاختاره أبو الخطاب في خبلفو كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كقاؿ: إنو قوؿ غير كاحد من السلف.

( ، كىذا عاـ، ُُِتىٍأكيليوا ًممَّا لىٍم ييٍذكىًر اٍسمي اللًَّو عىلىٍيًو( )األنعاـ: كىذا ىو القوؿ الصحيح؛ لقولو تعالى ػ: )كىال 
لقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم )ما أنهر الدـ كذكر اسم اهلل عليو فكلوا(، فقرف بين إنهار الدـ كذكر اسم اهلل 

تحل الذبيحة، فكذلك إذا لم يسم؛ على الذبيحة في شرط الحل، فكما أنو لو لم ينهر الدـ ناسيا أك جاىبل لم 
ألنهما شرطاف قرف بينهما النبي صلى اهلل عليو كسلم في جملة كاحدة، فبل يمكن التفريق بينهما إال بدليل صحيح، 

كألف التسمية شرط كجودم، كالشرط الوجودم ال يسقط بالنسياف كما لو صلى بغير كضوء ناسيا، فإف صبلتو ال 
ير تسمية ناسيا، فإف الصيد ال يحل عند المفرقين بين الذبيحة كالصيد، كما لو ذبح تصح، ككما لو رمى صيدا بغ

بغير تسمية جاىبل، فإف الذبيحة ال تحل عند المفرقين بين الجهل كالنسياف، مع الجهل عذر مقركف بالنسياف في 
ذم لم يمض عليو زمن الكتاب كالسنة كمساك لو، كربما يكوف أحق بكونو عذرا؛ كجهل حديث العهد باإلسبلـ ال

 يتمكن من العلم.
( ، كقد فعل سبحانو ِٖٔفإف قيل: ما الجواب عن قولو تعالى: )رىبػَّنىا ال تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا( )البقرة: 

( كالجاىل ٓقػيليوبيكيم( )األحزاب:  كتعالى، كقولو تعالى: )كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأتيٍم ًبًو كىلىًكٍن مىا تػىعىمَّدىتٍ 
 مخطئ، كالناسي لم يتعمد قلبو، كقد رفع اهلل عنهما المؤاخذة كالجناح.

قلنا: الجواب: أننا نقوؿ بمقتضى ىاتين اآليتين الكريمتين كال نعدك قوؿ ربنا، فمن ترؾ التسمية على الذبيحة 
من انتفائهما عنو حل ذبيحتو، فإف حل ذبيحتو أثر حكم ناسيا أك جاىبل فبل مؤاخذة عليو كال جناح، لكن ال يلـز 
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كضعي حيث إنو مرتب على شرط يوجد بوجوده كينتفى بانتفائو، كأما المؤاخذة كالجناح فهما أثر حكم تكليفي من 
 شرطو الذكر كالعلم، فلذلك انتفيا بانتفائهما.

كال يلـز من انتفائهما عنو صحة صبلتو،  يوضح ذلك: أنو لو صلى بغير كضوء ناسيا فبل مؤاخذة عليو كال جناح،
 فصبلتو باطلة كإف كاف ناسيا لفقد شرطها الوجودم كىو الوضوء.

كيوضح ذلك أيضا: أنو لو ذبحها في غير محل الذبح ناسيا أك جاىبل فبل مؤاخذة عليو كال جناح، كال يلـز من 
 إنهار الدـ في محل الذبح. انتفائهما عنو حل ذبيحتو، فذبيحتو حراـ لفقد شرطها الوجودم، كىو

فإف قيل: ما الجواب عما ثبت في صحيح البخارم كغيره من حديث عائشة رضي اهلل عنها: أف قوما قالوا للنبي 
صلى اهلل عليو كسلم: إف قوما يأتوننا بلحم ال ندرم أذكركا اسم اهلل عليو أـ ال؟ فقاؿ: )سموا عليو أنتم ككلوه( 

 كفر.قالت: ككانوا حديثي عهد بال
قلنا: الجواب: أننا نقوؿ بمقتضى ىذا الحديث، كأنو لو أتانا من تحل ذكاتو من مسلم أك كتابي بلحم حل لنا أكلو 
كإف كنا ال ندرم ىل ذكر اسم اهلل عليو أك ال، ألف األصل في التصرفات الواقعة من أىلها الصحة حتى يقـو دليل 

ب بفعلنا نحن، كقد أشار النبي صلى اهلل عليو كسلم إلى ذلك الفساد، كلسنا مخاطبين بفعل غيرنا، كإنما نخاط
حيث قاؿ: )سموا عليو أنتم ككلوه( كأنو يقوؿ: أنتم مخاطبوف بالتسمية عند فعلكم كىو األكل، فسموا عليو، كأما 

ني الذبح كالتسمية عليو فمخاطب بو غيركم، فعليكم ما حملتم كعليهم ما حملوا، كليس يعني أف تسميتكم ىذه تغ
 عن التسمية على الذبح، كذلك ألف الذبح قد فات.

كليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل، كال على أنها ليست بشرط لحل الذبيحة؛ ألنو ليس فيو 
أنهم تركوا التسمية فأحل لهم النبي صلى اهلل عليو كسلم اللحم، كإنما فيو أنهم ال يدركف أذكركا اسم اهلل عليو أـ 

ألصل أف الفعل كقع على الصحة، بل قد يقاؿ: إف في الحديث دليبل على أف التسمية شرط لحل الذبيحة، ال، كا
كأنو البد منها، كإال لما أشكل حكم ىذا اللحم على الصحابة حتى سألوا النبي صلى اهلل عليو كسلم عنو، ثم لو  

نبي صلى اهلل عليو كسلم: كما يضركم إذا كانت التسمية غير شرط أك كانت تسقط في مثل ىذه الحاؿ لقاؿ لهم ال
تركوىا أك نحو ىذا الكبلـ؛ ألنو أبين كابلغ في إظهار الحكم كسقوط التسمية، كلم يرشدىم إلى ما ينبغي أف يعتنوا 

 بو كىو التسمية على فعلهم.
 ا تسقط بالنسياف؟فإف قيل: ما الجواب عن اآلثار التي احتج بها من ال يرل أف التسمية شرط لحل الذبيحة أك أنه

قلنا: الجواب: أف ىذه اآلثار ال تصح مرفوعة إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم كإنما ىي موقوفة على بعض الصحابة 
 على ما في أسانيدىا من مقاؿ، فبل يعارض بها ظاىر الكتاب كالسنة.

كر اسم اهلل عليو نسيانا خارج عما فإف قيل: ما الجواب عما قالو ابن جرير رحمو اهلل من أف القوؿ بتحريم ما لم يذ 
عليو الحجة مجمعة من تحليلو، يعني أف اإلجماع على تحليل ما لم يذكر اسم اهلل عليو نسيانا؛ فالقوؿ بتحريمو 

 خارج عن اإلجماع؟
 قلنا: الجواب عليو: أنو مدفوع بما نقلو غيره من الخبلؼ فيو، فقد قاؿ شيخ اإلسبلـ: إف القوؿ بالتحريم قوؿ غير
كاحد من السلف، كقد قاؿ ابن كثير: إنو مركم عن ابن عمر كنافع مواله كعامر الشعبي كمحمد بن سيرين، كىو 
ركاية عن اإلماـ مالك كركاية عن أحمد ابن حنبل، نصرىا طائفة من أصحابو المتقدمين كالمتأخرين، كىو اختيار 
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د بن على الطائي من متأخرم الشافعية في كتابو أبي ثور كداكد الظاىرم، كاختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محم
)األربعين(، قاؿ ابن الجوزم: كإلى ىذا المعنى ذىب عبد اهلل بن يزيد الخطمي. قلت: كاختاره ابن حـز كذكر 

 أدلتو، كأجاب عن اآلثار المركية في الحل.
 لماؿ. فإف قيل: إف تحريمها إضاعة للماؿ، كالنبي صلى اهلل عليو كسلم نهى عن إضاعة ا

فالجواب: أف الذبيحة التي لم يذكر اسم اهلل عليها ليست بماؿ؛ ألنها ميتة حيث لم تذؾ ذكاة شرعية لفقد شرط 
من شركط الذكاة، فليس تحريمها بإضاعة للماؿ، كإنما ىو امتثاؿ كطاعة هلل تعالى في قولو: )كىال تىٍأكيليوا ًممَّا لىٍم 

( على أف تحريم أكلها ال يمنع من االنتفاع بشحمها ككدكها على كجو ال ُُِألنعاـ: ييٍذكىًر اٍسمي اللًَّو عىلىٍيًو( )ا
يتعدل كطلي السفن كإيقاد المصابيح كنحو ذلك، فعن ميمونة بنت الحارث أـ المؤمنين رضي اهلل عنها قالت: مر 

ة. قاؿ: )يطهرىا الماء كالقرظ( النبي صلى اهلل عليو كسلم بشاة يجركنها، فقاؿ: )لو أخذتم إىابها( فقالوا: إنها ميت
أخرجو أبو داكد النسائي، كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )إذا دبغ اإلىاب 

فقد طهر(. ركاه مسلم. كعنو رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم مر بشاة ميتة فقاؿ: )ىبل استمتعتم 
 . قاؿ: )إنما حـر أكلها( ركاه البخارم .بإىابها( قالوا: إنها ميتة

فإف قيل: إف في تحريمها حرجا كتضييقا على الناس حيث يكثر نسياف التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أموالهم، 
( )الحج:  يًن ًمٍن حىرىجو  ( .ٖٕكقد نفى اهلل سبحانو الحرج في الدين فقاؿ تعالى: )كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ًفي الدّْ

اب: أننا نقوؿ بمقتضى ىذه اآلية الكريمة، كأف دين اإلسبلـ ليس فيو ػ كهلل الحمد ػ حرج كال ضيق، فكل فالجو 
شيء أمر اهلل بو؛ فبل حرج في فعلو، ككل شيء نهى اهلل عنو؛ فبل حرج في تركو لمن قويت عزيمتو، كصحت رغبتو 

نفوس من حيث طبيعتها لما فيو من عرض في دين اهلل، كىا ىو الجهاد أمر اهلل بو كىو من أشق شيء على ال
الرقاب للسيوؼ كترؾ األمواؿ كاألكالد كالمألوؼ، كمع ىذا نفى بعد األمر بو أف يكوف قد جعل علينا في الدين 

يًن ًمٍن حى  اًدًه ىيوى اٍجتىبىاكيٍم كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ًفي الدّْ ( )الحج: حرجان فقاؿ تعالى: )كىجىاًىديكا ًفي اللًَّو حىقَّ ًجهى ( ٖٕرىجو
 ، كأم حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم اهلل عليها يتركها طاعة لربو في قولو )كىال تىٍأكيليوا ًممَّا لىٍم ييٍذكىًر اٍسمي اللَّوً 

 عىلىٍيو( كىو ليس مضطران إليها، كلو اضطر إليها في مخمصة غير متجانف إلثم لو سعتو رحمة ربو كحلت لو.
الذبيحة إذا لم يذكر اسم اهلل عليها نسيانا تقليبل للنسياف، فإف اإلنساف إذا حرمها بعد أف ذبحها ثم إف في تحريم 

 كتشوفت نفسو لها من أجل أنو لم يسم اهلل عليها؛ فسوؼ ينتبو في المستقبل كال ينسى التسمية.
تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم كبعد، فإنما أطلنا الكبلـ في ىذا ألىميتو؛ كألف اإلنساف ربما ال يظن أف القوؿ ب

 اهلل عليها نسيانا يبلغ إلى ىذا المكاف من القوة، كاهلل الموفق
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 األكل، من - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - النبي منعو ال؟ أـ صاحبو عليو سىٌمى
 الذبيحة، بخبلؼ عليو، التسمية في المشكوؾ ىو قتل الذم بأف مجزكمان  ليس أنو مع

 سموا: )قاؿ - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عائشة حديث ففي
: يدركف ال بأنهم - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - أخبركه أنهم من( ككلوا أنتم

 الصيد في التسمية أف على يدؿ مما ال؟ أـ الذبيحة، على الجيديد المسلموف أسمى
 في يقع ال أنو بتأفّْ، ذبيحتو الذابح أخذ من يلـز كال الذبيحة، على التسمية من آكد

 من نفسي في ما على ىذا يخفى، ال كما التسمية غير أخرل بأمور الشتغالو النسياف،
 .أعلم كاهلل قوم تعقب الجملة في أنو إال التعقب، ىذا
 .تقدـ ما بعض إلى التحقيق عند فراجعاف األخيراف المذىباف كأما
 بين فٌرؽ من قوؿ عندم، يترجح فالذم كأدلتهم، العلماء ألقواؿ العرض ىذا كبعد

 أقواؿ من األشهر كىو الصيد، في بينهما يفرؽ كلم الذبيحة، على كالنسياف العمد
 :فؤلمور كالنسياف العمد بين التفرقة عن أما الحنابلة، مذىب كىو أحمد، اإلماـ

 .الراجح على اإلباحة أطلق كمن المنع، أطلق من أدلة بين الجمع مقتضى أنو -أ
 آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو دعا الذم الصحابي عباس ابن قوؿ أنو -ب

 كلم بالتأكيل، كثيقة صلة لو بصدده نحن كما بالتأكيل كالعلم الدين في بالفقو كسلم
 لم كمن ىشيم، تدليس ففيو عمر ابن أثر كأما الصحابة، من غيره عن يصح غيره أعلم

 ربيعة أبي بن عياش بن اهلل عبد كأثر. حديثي بحث ففيو الخطمي كأثر أعرفو،
 األصل ألف - سنده صح إف - الورع في المبالغة على محموؿ غبلمو مع المخزكمي

 الذبح عند تعالى اهلل سمى قد أنو زعم كإذا: الشافعي قاؿ كما المسلم، قوؿ قبوؿ
 اىػ. كالصبلة اإليماف: ىذا من أكثر على أمين كىو يأكلوىا، أف كللناس أمين، فهو
 كإال لمواله، المعاندة أك بالتسمية، االستخفاؼ غبلمو من رأل أنو أك( ّْٕ/ ِ) األـ

،: قاؿ من خبر قبوؿ فاألصل  ترجمتو اهلل كعبد ،(ُِٓ/ ُٓ) االستذكار انظر سمٍيتي
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 منو األنصارم سعيد بن يحيى كسماع صحابي، أنو على تدؿٌ ( ٕٓ/ ّ) الغابة أسد في
 .إليو اإلشارة سبقت بحث، فيو - عنو الراكم كىو -
 على - سعد بن راشد كمرسل الصلت مرسل إلى ضم إذا عباس ابن موقوؼ أف -ج
، النفس في قىومى  - فيهما ما  يعتريو الذم بغيره، العمل من أكلى بهذا كالعمل الثبوتي

 .آيات من كغيره عائشة حديث في ككما األنعاـ، آية في كما كجوه، من التأكيل
 كالنخعي الغفارم غزكاف مالك كأبي كطاكس كعطاء التابعين من جماعة قوؿ أنو -د

 أنو على سيرين، ابن عن إال التابعين عن خبلفو أرى  كلم .ليلى أبي بن الرحمن كعبد
 إف: يقاؿ كقد عليو، اهلل اسم يذكر لم مما األكل كره إنما التحريم، في بالصريح ليس

 في عنهم كركدىا ذلك يمنع ال لكن التحريم، على أيضان  الكراىة يطلقوف السلف
 كال للطرفين، أخرل آثار كىناؾ المعركؼ، االصطبلحي المعنى على المواضع بعض

 .سبق كما تصح،
 .العلماء جماىير قوؿ أنو -ىػ
 ييسم لم التي الذبيحة بحرمة قلنا لو إذ الخلق، على الشريعة لتيسير الموافق أنو -ك

 الجميع، تيرؾ تتميز، كلم بغيرىا، اختلطت كإف إتبلفها، إلى ذلك ألدل سهوان، عليها
 أدلة تأكيل إمكاف كمع األدلة، ىذه مثل كجود مع تخفى، ال مفسدة ذلك كفي

 .المانعين
 كحديث عدم حديث بين جمعنا إذا فتظهر كالذبيحة، الصيد بين التفرقة أما -ز

 يأتي الذم اللحم في رخص - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - النبي أف عائشة،
 كلم - أعلم كاهلل - ذبائح لحم أنو كالظاىر باإلسبلـ، عهد حديثي قـو من المدينة
 حيث ال، أـ عليو أىسيمّْي يعلم ال ما المعلَّمى  الجارحى  خالط إذا الصيد أكل في يرخص

 كلبك، على سميت فإنما تأكل، فبل: ))- كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - لو قاؿ
: قيل ذبيحتو، تحل ال كثني أك مجوسي كلب لعلو: قيل فإف((. غيره على تسم كلم
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 بصاحب ال بالتسمية الكبلـ علق - كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إف
 .صاحبو من عليو سيمّْي أنو احتماؿ مع ال، أـ معلَّمان  الكلب بكوف كإنما الكلب،

 كلم اآلخرين، ألدلة إىماؿ ففيو - عمدان  التسمية ترؾ كإفٍ  - اإلباحة إطبلؽ أما -ح
( ِٖٖ - ِٖٕ/ ٓ) الحقائق تبيين في الزيلعيُّ  عد بل الصحابة، من أحد بو يقل

 أنكر قد كثير ابن الحافظ كاف كإف قبلو، الذم لئلجماع خارقان  القوؿ بهذا الشافعيَّ 
 ادعى الذم المرغياني الحسن أبي على فأنكر ،(ّٕٗ/ ّ) تفسيره في كما ذلك
 فيو كعىٌلي ىريرة كأبي عباس ابن إلى المذىب ىذا كًنٍسبةي  الهداية،: كتابو في ذلك
 .ذلك في المركية كالمتوف األسانيد لحاؿ التفات كعدـ توسع

 أقواؿ معناىا ففي{ لفسق كإنو عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }آية كأما -ط
 سهوان، التسمية متركؾ على حملها يتعين كال األدلة، بين جمعان  تأكيلها فيتعين أربعة،

  .يخفى ال كما
 من المنع إطبلؽ رجحتي  كقد الصيد، في فهما ثعلبة، كأبي عدم حديث كأما -م

 العظاـ من الجن طعاـ بأف تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ بو استدؿ كما فيو، التسمية متركؾ
 من ىذا على يجرم بالعمد، التأكيل من اآلية على جرل فما عليها، اهلل اسم ذيًكرى  التي
 ا.ىػ من تنوير العينين.  أعلم كاهلل أكلى، باب

 الذبح كقت التسمية تجوز ىل (:ّٖٔ/ِِاللجنة الدائمة )(: سئل علماء فرع)
 ؟ بالمسجل

 ألنها ؛ نفسو الذابح تسمية عن الذبح كقت المسجل بالشريط التسمية تجزئ ال
 يلتـز توقيفية كالعبادات ، الذبيحة إلحبلؿ الذبح مباشرة عند الذابح من تطلب عبارة
 ا.ىػ كسلم عليو اهلل صلى كرسولو تعالى اهلل عن الواردة الكيفية فيها

 بسكين تذبح التي الذبائح حكم ما (:ِّٖ/ِِكسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )
 ؟ التسمية يردد عامل عليها كيقف أكتوماتيك
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 جهاز أدار الذم كىو ، نصرانيا أك يهوديا أك مسلما العامل ىذا كاف إذافأجابت: 
 األكتوماتيكية السكين مركر عند التسمية كتحرل ، الذبائح ىذه ذبح بقصد الذبح
 ما أكل جاز - كالودجين كالمرمء الحلقـو من قطعو شرع ما كقطع ، الذبائح على
 ا.ىػ الوصف ىذا على ذبح

 أف بلدنا في شائع :عن الدرب على نور فتاكال في كما العثيمين العبلمة سئلك 
 كيذبحوف األكلى على يسموف بل ذبائحهم كل على اهلل اسم يسموف ال الجزارين

 ىذه مثل من األكل حكم فما أحدىم بهذا أخبرنا كالذم تسمية غير من البقية
 الذبائح؟
 فهو عليها اهلل اسم ذكر التي الذبيحة من كاف إذا الذبائح ىذه من األكلفأجاب: 

 لقولو حراـ فهي عليها اهلل اسم يذكر لم التي الذبائح من كاف كإف بو بأس كال حبلؿ
 عليو اهلل صلى النبي كقوؿ( لفسق كأنو عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال) تعالى
 ىذه ىل ندرم فبل األمر أشتبو كإذا( فكل عليو اهلل اسم كذكر الدـ أنهر ما) كسلم

 اشتبهت ألنها تحل ال فإنها األخرل الذبائح من أما عليو اهلل اسم ذكر مما الذبيحة
 الجميع يجتنب أف فوجب الجميع باجتناب إال المحـر اجتناب يمكن كال بمحـر
 كفي أنفسهم في كجل عز اهلل يتقوا أف الجزارين ىؤالء إلي نصيحة أكجو كلكني

 كاحد الفعل كاف إذا إال ذبيحة كل على تعالى اهلل يسموا كأف المسلمين إخوانهم
 مثبلن  دجاج عدة يجمعوا أف مثل كاحدة تسمية يسموا أف حرج فبل متعددة كالذبائح

 ا.ىػ فيو حرج ال فهذا اهلل بسم كيقولوا كاحد بفعل يذبحوىا ثم
 مزارع إلى بزيارة قمتكسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في لقاءات الباب المفتوح: 

 حتى يعني الدجاج يعلقوف البداية ففي الدجاج؛ يذبحوف كيف فرأيت الوطنية الدكاجن
 ال لماذا فسألت، تسمية بدكف فيذبح الذابح على يمر ثم يتحرؾ أف يستطيع ما

 ألف خمسمائة على أسمي أف أستطيع كال البداية في أسمي أنا ألني: قاؿ تسمي؟
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: قاؿ سألت؟ من: فقلت ىذا، كيكفي أكبر اهلل اهلل، بسم أدخل عندما فأقوؿ دجاجة،
 الفعل؟ ىذا جواز! الشيخ فضيلة يا أدرم فما كأجازكىا بذلك أفتوا العلم أىل

 إذا -فمثبلن - أكثر أـ كاحدة كانت سواء معين، شيء على يسمي أف البدفأجاب: 
 ألف لو صف فإذا كفى، اهلل باسم: قاؿ الماكينة تحريك عند ثم دجاجة ألف صف

 على اهلل باسم: قاؿ إذا يكفي األمواس كتحركت الماكينة تحركت ثم -مثبلن - دجاجة
 أسمي أنا يقوؿ: السائل. عليها سمى أخرل مجموعة لو صف فإذا المصفوفة، ىذه
 تكوف أف البد إذ ىذا، يجوز ال الماكينة تقف أف إلى يعني: الشيخ كيكفي؟ كاحدة مرة

 استرا مزارع إلى كذلك زيارة في كنا! شيخ يا اآلخر األمر: السائل. معين على تسميتو
 تعليقها كبعد الطيور، ىذه يعلقوف يفعلوف؟ فماذا السماف طيور يذبحوف كىم تبوؾ في
 مثل على يمر ثم يتخدر، ما فنوعان  الطائر ىذا على الماء ترش آلة مثل على تمر

 كقاؿ رأسو، فيقطع اآللة إلى يذىب ثم أكبر، كاهلل اهلل بسم عليو كمكتوب الجدار
 جهل ىذا كل: الشيخ كتابة؟ مكتوب أكبر كاهلل اهلل فبسم يجزئ؛ ىذا: المسئوؿ

 عليو كتوقعوف إخوانك مع أنت شاىدت ما ترفع أنك اآلف فيك اهلل بارؾ كيجب
 سنوات؛ قبل أك السنة ىذه في ىل ذلك، كاف متى كتبينوف اإلفتاء، دار إلى كترسلونو

 أفتوا المشايخ من مجموعة إف: يقولوف ىم! شيخ يا: السائل. لذلك ذمتك تبرأ حتى
 كيمكن الوجو، ىذا غير على بشيء أفتى المشايخ بعض يكوف قد. ال: الشيخ. بذلك

 المجموعة، ىذه على الماكينة يحرؾ ثم مجموعة يجمع أنو: أم أنا قلت بما أفتاه أنو
 بسم: فقاؿ فرماىا الطير من فرقة رأل لو ما مثل بعينها، كاحد كل على يسم لم كإف
 .تحل فإنها طائران  عشركف فسقط اهلل،

 .التسمية: في كقت مسألة
 قريبان  أك الذبح حاؿ معتبرة الذبيحة على كالتسمية(: ّّ/ ُُ) المغني صاحب قاؿ
 في فوقتها التسمية؛ كقت كأما(: ِٕ/ ٓ) الصنائع بدائع في الكاساني كقاؿ اىػ منو

 التحرز يمكن ال قليل، بزماف إال عليو تقديمها يجوز ال الذبح، كقت االختيارية الذكاة
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 فيو، مضمر كالذبح{ عليو اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: }كتعالى تبارؾ لقولو عنو،
 اسم ذكر يتحقق كال الذبائح، من عليو تعالى اهلل اسم يذكر لم مما تأكلوا كال: كمعناه

 أف األخريػىٍين، اآليتين تأكيل في قيل ككذا الذبح، كقت إال الذبيحة على تعالى اهلل
 مما تأكلوا أال لكم كما عليو، اهلل اسم بذكر ذيبح مما فكلوا أم فيهما، مضمر الذبح

 كأما الذبح، كقت االختيارية التسمية كقت فكاف! عليو؟ تعالى اهلل اسم بذكر ذبح
 صلى النبي لقوؿ اإلصابة، كقت ال كاإلرساؿ، الرمي كقت فوقتها االضطرارية، الذكاة

 المعراض صيد عن سألو حين عنو، اهلل رضي حاتم بن لعدم كسلم آلو كعلى عليو اهلل
 كلبك أرسلت كإف فكل، عليو، اهلل اسم كذكرت بالمعراض، رميت إذا: )كالكلب
 كال كالكلب، المعراض على أم( عليو: )قولو( فكيل عليو، اهلل اسم كذكرت المعلَّم،

 فيها التسمية كقت فكاف كاإلرساؿ، الرمي عند إال كالكلب، السهم على التسمية تقع
 شرط، التسمية أف كىو يقتضي، ىكذا كالمعنى: قاؿ كاإلرساؿ، الرمي كقتي  ىو

 كما علة، الركن يصير كجودىا عند ألف الركن، كجود حاؿ كجودىا يعتبر كالشرائط
 أصوؿ في عيرؼ ما على الصحيح، المذىب كىو شرائطها، مع األركاف سائر في

 كذلك الجرح، ىو االضطرارية كفي الذبح، ىو االختيارية، الذكاة في كالركن الفقو،
 إلى يضاؼ كالفعلي  الجرح، آلة كالكلب السهم كإنما كالميٍرًسل، الرامي إلى مضاؼ

 كىو كالجرح، الذبح كقت التسمية كجود اعتبر لذلك اآللة، إلى ال اآللة، ميٍستىعًمل
 اإلصابة ألف االضطرارية، الذكاة في اإلصابة كقت يعتبر كال كاإلرساؿ، الرمي كقت

 كىو. اىػ كجل عز اهلل صنع محض بل سببان، كال مباشرة ال العبد، صنع من ليست
 اعتبارىا، للـز تحديد، بدكف التسمية تقديم أجزنا لو أننا كاألصل الجملة، في قوم
{ عليو: }تعالى كقولو ،(ّٕ/ ٓ) الصنائع بدائع كانظر بو، قائل كال أيامان، تقدمت كلو

 إلى ترجع ذلك كمعرفة تقدـ، كما بقليل قبلو أك الذبح حاؿ التسمية كقوع على دليل
 .أعلم كاهلل العرؼ،
 ثم ذبح أخرل. شاة، على سمى إف: مسألة
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 بتلك فذبحها أخرل أخذ ثم شاة، على سمى كإف(: ّٕ/ ُُ) المغني في قاؿ
 اىػ التسمية بهذه الثانية يقصد لم ألنو ذبحها، أك األكلى أرسل سواء يجز، لم التسمية

 .اآلية ظاىر فخالف بعينو، المذبوح على تقع لم التسمية كألف: قلت
 يوسف أبي عن بشر ركل ما ييخرج ذلك كعلى: قاؿ( ّٕ/ ٓ) الكاساني كعند

 لو بدا ثم كسمى، ليذبحها، شاة أضجع رجبلن  أف لو: قاؿ أنو تعالى، اهلل رحمهما
 لعدـ تؤكل، ال ذلك، يجزئو لم التسمية، بتلك فذبحها أخرل، كأضجع فأرسلها،
 آخر، كأصاب فأخطأ فسمى، صيدان، رمى كلو الذبح، عند الذبيحة على التسمية

 الذم غير فأخذ فأخطأه، صيد على كلبان  أرسل إذا ككذلك بأكلو، بأس فبل فقتلو،
 .اىػ. كاإلرساؿ الرمي عند كالكلب السهم على التسمية لوجود فقتلو، عليو، أرسلو
 .أخرل سكينان  كأخذ السكين، ألقى ثم: إف سمى مسألة

 ألقى ثم عليها، كسمى ليذبحها، شاة أضجع لو(: ّٕ/ ٓ) في الكاساني قاؿ
 تقع االختيارية الذكاة في التسمية ألف يؤكل، بو، فذبح أخرل سكينان  كأخذ السكين،

 إذا ما بخبلؼ اآللة، اختبلؼ يعتبر فبل كاحد، كالمذبوح اآللة، على ال المذبوح على
 تقع االضطرارية، الذكاة في التسمية ألف يؤكل، ال أنو بغيره، رمى ثم سهم، على سمى
 ال أحدىما، على فالتسمية السهم، اختلف فقد إليو، الميٍرمىى على ال السهم على

 .اىػ. اآلخر على تسمية تكوف
 كأخذ السكين، ألقى ثم كسمى، ليذبحها، شاة أضجع كإف(: ّّ/ ُُ) المغني كفي

 ألنو حٌل، كذبح، ذلك، كنحو ماءن، استسقى أك إنسانان، كٌلم أك سبلمان، رد أك أخرل،
 لم لو ما فأشبو يسير، بفصل إال بينهما يفصل كلم بعينها، الشاة تلك على سمى
 (.ّٕ/ ٓ) الكاساني عند كنحوه. اىػ. يتكلم

 حٌل، غيره، فأصاب صيد، على الصائد سمى كإف(: ّْ - ّّ/ ُُ) المغني كفي
 لم لما ألنو بو، صاد ما يبح لم بو، فرمى غيره، كأخذ ألقاه، ثم سهم، على سمى كإف
 بخبلؼ بها، يصيد التي اآللة على اعتبرت بعينو، صيد على التسمية اعتبار يكن
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 غيرىا، كأخذ ألقاه ثم سكين، على سمى لو ما على قياسان  يباح أف كيحتمل الذبيحة،
من  .اىػ. يعتبر فبل اآللة، تعيين اعتبار يقتضي ال لمشقتو، الصيد تعيين اعتبار كسقوط

 تنوير العينين.
 .بالتسمية : صيغةمسألة

 ضحى) ( ُٔٔٗ) كمسلم( ٓٔٓٓ) البخارم عند رضي اهلل عنو أنس حديث في
 ككضع ككبر كسمى بيده ذبحهما أقرنين أملحين بكبشين سلم ك عليو اهلل صلى النبي
 (. صفاحهما على رجلو

 عليو اهلل اسم ذكر مما فكلوا}  تعالى لقولو يجزئ تعالى هلل اسم أم ذكرعند الحنفية 
:  األنعاـ. . . {  عليو اهلل اسم ذكر مما تأكلوا أال لكم كما مؤمنين بآياتو كنتم إف

 يذكر لم مما تأكلوا كال: }  كقولو ، كاسم اسم بين فصل غير من،  ُُٗ ، ُُٖ
 لم اهلل أسماء من اسما الذابح ذكر إذا ألنو ،ُُِ : األنعاـ. . . {  عليو اهلل اسم
 الصفة باالسم أقرف كسواء ، محرما يكن فلم عليو اهلل اسم يذكر لم مما المأكوؿ يكن
 قاؿ بأف يقرف لم أـ ذلك كنحو الرحيم اهلل الرحمن، اهلل أجل، اهلل ، أكبر اهلل: قاؿ بأف
 عز - اهلل اسم ذكر باآلية المشركط ألف ؛ ذلك غير أك الرحيم أك الرحمن أك اهلل: 

 أـ المعهودة بالتسمية جاىبل أكاف سواء ، كالتسبيح كالتحميد التهليل ككذا - شأنو
 أك العربية يحسن ال ممن بغيرىا، أـ بالعربية التسمية أكانت كسواء بها، عالما

 . ُالحنفية عليو نص ما ىذا يحسنها،
 إلحاؽ في بعضهم كخالف بالعربية، المعهودة التسمية على المذاىب سائر ككافق
 . ِالعربية بغير كقوعها في كبعضهم بها، األخرل الصيغ

 أك تسمية من كانت صيغة بأيو اهلل اسم ذكر ىي الواجبة التسمية إف: قالوا فالمالكية
 . ُأكبر كاهلل اهلل بسم يقوؿ أف األفضل لكن تكبير، أك تسبيح أك تهليل

                                                           

 . ْٖ/  ٓ البدائع ُ

 ُّٗ/  ُ السالك بلغة مع الصغير كالشرح ، ُٖٗ/  ٓ عابدين ابن كحاشية ، ْٕ ، ْٔ/  ٓ الصنائع بدائع ِ
 . ُْٓ ، َْٓ/  ّ كالمقنع ، ُِٓ/  ْ اإلقناع على كالبجيرمي ،



 - 118 - 

 (،الرحيم الرحمن اهلل بسم) كاألكمل ،(اهلل بسم) التسمية في يكفي: قالوا كالشافعية
 ال(  الرحيم كالرحمن)  تعذيب فيو الذبح ألف ؛(الرحيم الرحمن) يقوؿ ال: كقيل

 . ِيناسبانو
 غيرىا يقـو ال اهلل، بسم: يقوؿ أف ىو عليو المنصوص المذىب إف: قالوا كالحنابلة
 تعالى اهلل تكبير يكفي كقيل إليها، ينصرؼ ذكرىا عند التسمية إطبلؽ ألف مقامها؛
 ، العربية أحسن كإف أجزأه العربية بغير اهلل اسم ذكر كإف كالتحميد، كالتسبيح كنحوه
 بجميع يحصل كىو تعالى، اهلل اسم ذكر المقصود ألف عندىم؛ المذىب ىو كىذا

 (.ُِٗ-ُُٗ/ُِا.ىػ من الموسوعة الفقهية ) ّاللغات
 كاهلل اهلل، بسم: يقوؿ»: قولو (:ّْٓ/ٕقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 الخبلؽ بسم أك كاألرض، السموات فاطر بسم أك الرحمن، بسم قاؿ لو ،«أكبر
 أضاؼ إذا مقامو يقـو العلم أىل بعض قاؿ: الجواب اهلل؟ بسم مقاـ يقـو ىل العليم،

 ألنو فرؽ؛ كال الجبللة، لفظ إلى أضافو لو كما فهو هلل، إال يصح ال ما إلى «اسم»
 ىذا ألف يجزئ، ال الرحيم الرؤكؼ بسم: قاؿ كلو اهلل، اسم ذكر أنو عليو يصدؽ

{ رحيم رؤكؼ بالمؤمنين: }النبي كصف في تعالى اهلل قاؿ اهلل، لغير يصدؽ الوصف
 مثل ىذا ألف يجزئ؛ الذبيحة، ىذه أذبح اللهم باسمك: قاؿ كلو ،[ُِٖ: التوبة]

 عليو اهلل صلى النبي أف الصحيحين في أنس حديث التكبير كدليل اهلل، بسم قولو
 .ككبر اهلل سمى كسلم
 على يصلي ال: الجواب المقاـ؟ ىذا في كسلم عليو اهلل صلى النبي على يصلي كىل
 :كالتعليل كسلم، عليو اهلل صلى النبي
 .بدعة يرد لم بما هلل كالتعبد يرد، لم أنو: أكال

                                                                                                                                                  

 . ُّٗ/  ُ السالك بلغة مع الصغير الشرح ُ

 . ِّٕ - ِِٕ/  ْ المحتاج كمغني ، ُِٓ/  ْ اإلقناع على البجيرمي ِ

 . َْٓ/  ّ المقنع ّ
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 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ اسم يذكر أف إلى بعد فيما كسيلة يتخذ قد أنو: ثانيا
 على كسلم عليو اهلل صلى النبي على يصلى أف العلماء كره كلهذا الذبيحة، على

 .ُالذبيحة
 بسم: كيقوؿ»: قولو (:ّْْ/ٕ( قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )لطيفة)

 أك الذبيحة حل شرط من ألف كجوبا؛ «اهلل بسم»: يقوؿ: أم ،«أكبر كاهلل اهلل،
 العيد يـو يخطب الخطباء أحد ككاف استحبابا، «أكبر اهلل» ك التسمية، النحيرة
 العامة فذىبت استحبابا، أكبر كاهلل كجوبا اهلل بسم: الذبح عند يقوؿ أف السنة: كيقوؿ
 ىو ىذا أف يظن استحبابا، أكبر كاهلل كجوبا اهلل بسم: يقوؿ منهم الواحد كصار

 العلم كطلبة ليسوا العامة ألف انتباه؛ عنده يكوف أف للخطيب ينبغي كلهذا المشركع،
 ال حتى فمستحبة، أكبر اهلل كأما فواجبة، «اهلل بسم»: أما أكبر، كاهلل اهلل بسم: فيقوؿ
 .الناس على األمر يختلط
 : في كيفية تسمية األخرس.مسألة

 يتفقوف كلكنهم ،سنة أك كاجبة كالصيد الذبح عند التسمية كوف في الفقهاء يختلف
 .النطق على قدرتو لعدـ تسميتو عدـ مع كصيده األخرس ذبيحة حل على

                                                           

 الصبلة كىي -  البدعة ىذه مثل أنكركا إذا العلماء إف( تنبيو) (ُٖٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ُ
 إلى يتبادرف فبل -األذاف عقب بها الجهرك  ،اإلقامة قبيل جهرا كسلم كآلو عليو تعالى اهلل صلى النبي على كالسبلـ

 مكاف في كضعها ينكركف إنما بل!  كسلم عليو اهلل صلى النبي على الصبلة مشركعية أصل ينكركف أنهم أحد ذىن
 كما نبيو، لساف على اهلل يشرعها لم كىيئات بصفات تقترف أف أك فيو، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يضعها لم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة هلل، الحمد: فقاؿ عطس رجبل أف)  عنو اهلل رضي عمر ابن عن صح
 ما كلكن كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة هلل، الحمد أقوؿ كأنا عمر ابن فقاؿ ،كسلم عليو

 كيف فانظر(  حاؿ كل على قاؿ أك العالمين رب هلل الحمد: قل! كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علمنا ىكذا
 مع ذلك، يصنع لم كسلم عليو اهلل صلى أنو بحجة الحمد بجانب الصبلة كضع عنو اهلل رضي عمر ابن أنكر

 عليو الصبلة أنكر أنو أحد خاطر على يرد أف عسى لما دفعا كسلم عليو اهلل صلى النبي على يصلي بأنو تصريحو
 ، كأمثالها البدعة ىذه ينكركف السنة أنصار يركف حينما الجهلة البعض يتوىم كما!  جملة كسلم عليو اهلل صلى

 .السنة اتباع إلى تعالى اهلل ىداىم ، كسلم كآلو عليو تعالى اهلل صلى عليو الصبلة ينكركف بأنهم فيرمونهم
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 إشارة أشار كلو ، السماء إلى برأسو أكمأ أخرس المذكي كاف إف: قالوا الحنابلة أف إال
، نطقو مقاـ إشارتو لقياـ كافيا فعلو كاف التسمية، أراد أنو كعلم التسمية، على تدؿ

 لتعذرىا كالجارحة السهم إرساؿ عند األخرس من التسمية تعتبر ال الصيد في كقالوا
. نطقو مقاـ إشارتو لقياـ الذكاة في تقدـ كما ، بها إشارتو من بد ال أنو كالظاىر منو،
 . الشافعية عند رأم ىو الحنابلة قالو كما
 لم كإف باالتفاؽ، ذبيحتو حلت مفهومة إشارة لو كانت إف األخرس: المجموع في جاء
 كالرأم األكثركف، قطع كبو ، أيضا الحل المذىب: فطريقاف مفهومة إشارة لو تكن

ا.ىػ من الموسوعة  ُكالرافعي البغوم قطع الرأم كبهذا كالمجنوف، يعتبر أنو الثاني
 (.ّٗ/ُٗالفقهية )

 (السماء إلى أكمأ ، أخرس كاف فإف: ) -( الخرقي:  أم) - قاؿ :قدامة ابن قاؿك 
 ذبيحة إباحة على ، العلم أىل من عنو نحفظ من كل أجمع:  المنذر ابن قاؿ

 ، الشعبي قوؿ كىو.  ثور كأبو ، كإسحاؽ ، كالشافعي ، الليث منهم ؛ األخرس
 تقـو إشارتو ألف ؛ السماء إلى يشير فإنو ىذا ثبت إذا. صالح بن كالحسن كقتادة،

 . السماء في الذم تسمية قصده على تدؿ السماء إلى كإشارتو ، الناطق نطق مقاـ
 . الشعبي قاؿ ىذا كنحو

 بجارية كسلم عليو اهلل صلى النبي أتى رجبل أف ) ىريرة أبي حديث ىذا على دؿ كقد
 رسوؿ لها فقاؿ ؟ ىذه أفأعتق ، مؤمنة رقبة علي إف ، اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ ، أعجمية

 ، ؟ أنا من:  فقاؿ ، السماء إلى فأشارت ، ؟ اهلل أين:  كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 رسوؿ أنت أم ، السماء كإلى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى بإصبعها فأشارت

  ، ( مؤمنة فإنها ، أعتقها:  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، اهلل

                                                           

/  ٔ القناع ككشاؼ ، ٖٔ ، ٕٕ/  ٗ كالمجموع ، َُٔ/  ِ كالدسوقي ، ُُٗ ، ُٖٗ/  ٓ عابدين ابن ُ
 . َْٕ/  ّ اإلرادات منتهى كشرح ِِٕ ، َِٗ
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 اهلل أف تريد السماء، إلى بإشارتها بإيمانها كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فحكم
 .التسمية على علما بذلك يكتفى أف فأكلى فيها، سبحانو

 ال أخرس المذكي كاف كإذا العثيمين في أحكاـ األضحية كالزكاة:كقاؿ العبلمة 
 اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا اللَّوى  فىاتػَّقيواٍ : }تعالى لقولو الدالة اإلشارة كفتو بالتسمية النطق يستطيع
نفيًسكيمٍ  خىٍيران  كىأىٍنًفقيواٍ  كىأىًطيعيواٍ  كىاٍسمىعيواٍ  َى  اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيٍكلىًئكى  نػىٍفًسوً  شيحَّ  ييوؽى  كىمىن اًل

.}  
 : إف ذبح بدكف قصد الذكاة.مسألة

 اشتراط إلى كالحنابلة كالشافعية المالكية ذىب(: ُْٗ/ُِفي الموسوعة الفقهية )
 من األكل حل يستحضر لم كإف الشرعية التذكية الذابح ينوم بأف التذكية قصد

 ككذا ، تؤكل لم الذبح محل فأصاب ضربها قصد أك موتها مجرد قصد فلو ، الذبيحة
 بالقصد يعنوف الشافعية أف إال، ُذبيحتو تؤكل لم عجزا أك نسيانا كلو النية ترؾ إذا

 يجوز فإنو رأسو فقطع بسيف فضربو مأكوؿ حيواف عليو صاؿ لو كما الفعل قصد
 ا.ىػ ِكجد كقد الفعل قصد يشترط كإنما يشترط، ال الذبح قصد ألف أكلو؛

 طرؼ من تذكيتها أثناء دجاجة رأس قطع (:ُْٕ/ِِ)كسئل علماء اللجنة الدائمة 
 قد الدجاجة أف علما ، حادا كاف الخنجر لكوف ؛ قصد غير عن األشخاص بعض

 يرميها كبالتالي ؟ محرمة ىي أـ جائزة الذكاة ىذه فهل ، منها الدـ كساؿ تخبطت
 ؟ صاحبها

 قصد غير من الدجاجة عنق فقطع بالخنجر ضرب الشخص ىذا كاف إذا فأجابت:
 ، التذكية كنية الذبح حاؿ التسمية الذكاة في يشترط ألنو ؛ تحل ال ميتة فإنها ، الذكاة

 لىمٍ  ًممَّا تىٍأكيليوا كىالى : }  تعالى اهلل قاؿ ، التذكية ينو كلم يسم لم الحالة ىذه في كىو
 ) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كصح ُُِ : األنعاـ { عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ييٍذكىرً 

                                                           

 . ّٔٓ/  ّ بحاشيتو كالمقنع ، َِّ/  ِ العدكم علي الخرشي ُ
 . ُُٔ/  ٖ المحتاج كنهاية ، ِْٔ/  ْ اإلقناع على البجيرمي ِ
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 رقبة على الخنجر إمرار عند الشخص ىذا كاف إف أما ( بالنيات األعماؿ إنما
 فقطع كاللبة الحلق جهة من فذبحها ، عليو اهلل اسم كذكر تذكيتها نول الدجاجة

 كإف ، فيها الذكاة شركط لتوفر ؛ أكلها يحل ذبيحة فإنها ، كاألكداج كالمرمء الحلقـو
 لحدة مستقرة حياة بها كىي ، كالمرمء الحلقـو قطع كاف فإف ، القفا من الذبح كاف
 ذلك عند اهلل كسمى تذكيتها نول إذا أكلها كيحل ، تجزئ فإنها ، القطع كسرعة اآللة

 التسمية لترؾ معذكر كىو ، منها األكل كيجوز حرج فبل ناسيا التسمية ترؾ كإف ،
 ا.ىػ لنسيانو

 يكوف ىل أذاه لدفع قتل ما( ىل ُْٕ/ٕكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 حبلال؟

 لو كما شرعية، ذكاة ذكي إف لكن حراـ، فهو شرعية ذكاة دكف قتبل قتل إف: الجواب
 مع التذكية قصد ألنو حبلؿ؛ فهو اهلل كسمى الدـ كأنهر نحره في كضربو جمبل كاف

 عن الدفاع إال يقصد كلم التذكية قصد ذىنو عن غاب لو لكن نفسو، عن الدفاع
 فلو التذكية، قصد من بد فبل المسألة لهذه ينتبو كلهذا حراما، يكوف فحينئذ نفسو

 الدـ كأنهرت مذبحها مع شاة فأصابت األشياء من شيء على ىكذا سكينا أرسلت
 .ال: الجواب تحل؟ ىل

 غير السكراف كذكاة قصد، عنده ليس ألنو صحيحة؛ غير المجنوف ذكاة كانت كلهذا
 ا.ىػ القصد من بد فبل صحيحة،

كقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: الشرط الثالث: أف 
يقصد التذكية، فإف لم يقصد التذكية؛ لم تحل الذبيحة، مثل أف تصوؿ عليو بهيمة 

السكين حلق بهيمة فبل فيذبحها للدفاع عن نفسو فقط، أك يريد قطع شيء فتصيب 
( فأضاؼ الفعل إلى المخاطبين، ّتحل؛ لقولو ػ تعالى ػ: )ًإالَّ مىا ذىكٍَّيتيٍم( )المائدة: 

كىو فعل خاص )تذكية( فيحتاج إلى نيتو؛ لقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم )إنما 
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األعماؿ بالنيات، كإنما لكل امرئ ما نول(، كىل يشترط مع ذلك أف يقصد األكل؟ 
 ى قولين:عل

أحدىما: ال يشترط فلو ذكاىا إلراحتها أك تنفيذا ليمين حلف بو كقولو: كاهلل ألذبحن 
 ىذه الشاة، فذبحها لتنفيذ يمينو فقط حلت لعمـو األدلة.

القوؿ الثاني: أنو يشترط، اختاره الشيخ تقي الدين فقاؿ: كإذا لم يقصد المذكي 
 .األكل أك قصد حل يمينو لم تبح الذبيحة. اىػ

كفي سنن النسائي عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما أف النبي صلى اهلل عليو 
كسلم قاؿ )ما من إنساف قتل عصفوران فما فوؽ بغير حقها إال سألو اهلل عز كجل عنها( 

كفي ركاية: )عنها يـو القيامة( قيل يا رسوؿ اهلل، فما حقها؟ قاؿ )حقها أف تذبحها 
، كلو من حديث عمرك بن الشريد عن أبيو ُفترمي بها( فتأكلها، كال تقطع رأسها

                                                           

/ ُُ) كأحمد ،(ِِٕٗ) كالطيالسي ،(السندم بترتيب( )ُِٕ - ُُٕ/ ِ) المسند في الشافعي أخرجو ُ
، كالفسوم في (َُْ) الزىد فى السنة كأسد ،(ْٖ/ ِ) كالدارمي ،(ٕٖٓ) كالحميدم ،(الرسالة - َُٗ

 كالحاكم، ( ِّٕ/ُ)  المشكل فى كالطحاكل ،(ِّٗ/ ٕ) المجتبى في كالنسائي(، َِٖ/ِالمعرفة كالتاريخ )
 حـز ابن بو كاحتج ،كأقره الذىبي الحاكم صححو كالحديث( ِٕٖٕ) كالبغوم ،(ٖٔ/ ٗ) كالبيهقي ،(ِّّ/ ْ)

 ابن كقاؿ جيد، إسناده المهذب في كما الذىبي كقاؿ بصحيح، إال فيو يحتج أال كشرطو( ِٓٗ/ ٕ) المحلى في
 كثير ابن كقاؿ حسن، أك صحيح المحتاج تحفة في كقاؿ صحيح، إسناده(: ّٕٔ/ ٗ) المنير البدر في الملقن

 األلباني العبلمة أما صحيح، إسناده المسند تخريج في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ حسن، إسناده: الفقيو إرشاد في
 في فقاؿ القطاف ابن أما ،(َُِٗ) الترغيب صحيح في كحسنو عاد ثم( ُٕٓٓ) الجامع ضعيف في فضعفو

 كقاؿكضعفو الحويني في مجلة التوحيد،  حاؿ، لو يعرؼ كال عامر بني مولى صهيب فيو :كاإليهاـ الوىم بياف
 الحذاء كىو عامر، ابن مولى صهيب لجهالة ضعيف إسناد(: َُٖ/ ُُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط
 ال: القطاف ابن كقاؿ ،"الثقات" في حباف ابن كذكره دينار، بن عمرك غير عنو يرك لم موسى، أبا يكنى المكي،
 أبي بن حبيب كعنو أيضا، عمرك بن اهلل عبد عن ركل الذم الحذاء موسى أبي كيين بينو حاتم أبو كفرؽ يعرؼ،
 ترجمتين في كأكردىما ،(َٖٖٔ) برقم حديثو سيأتي الذم ىو: قلنا .يسمى كال يعرؼ ال: فيو كقاؿ ثابت،

 ،(ْٖٓ/ٓ) (،ُّٖ/ْ) الثقات في حباف كابن ،(ٗٔ/ٗ(، )ُّٔ/ْ) الكبير التاريخ في البخارم منفصلتين
 ىو يكوف أف يحتمل: الثاني في كقاؿ التهذيب، كنى في المزم كذكره بينهما، التفرقة إلى أيضا يشيراف كأنهما
 -الذىبي أم- لكنو ،"الكاشف" في كالذىبي ،"التقريب"ك" التهذيب" في حجر ابن كتابعو كاحدا، قبلو كالذم

 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو كباقي: قلنا! صدكقا كيكوف: كقاؿ ،"الميزاف" في كاحد بأنهما جـز
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سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ )من قتل عصفوران عبثا عج إلى اهلل يـو 
 .ُالقيامة يقوؿ: إف فبلنا قتلني عبثا، كلم يقتلني لمنفعة(

كنقل صاحب الفركع عن صاحب الفنوف كىو ابن عقيل الحنبلي أف بعض المالكية 
: الصيد فرجة كنزىة ميتة لعدـ قصد األكل، قاؿ: كما أحسن ما قاؿ؛ ألنو قاؿ لو

، كال أحد أحق بهذا من مذىب أحمد حيث جعل في إحدل الركايتين كل  عبث محـر
 حظر في مقصود شرعي يمنع صحتو. 

 : حكم ما ذبح لغير اهلل.مسألة
 أف فالواجب سالنا ذبائح في األصل ىو كما اللحم، مجرد بو المراد كاف إف الذبح
 ذبح قد كاف إذا ، أكلو حل:  عليو اهلل اسم ذكر فما ؛ تعالى اهلل اسم على يكوف

 أف فيجب:  كالعبادة القربة:  بالذبح المراد كاف إف كأما ،المعركفة الشرعية بالطريقة
.  كالعبادات القربات كسائر ، تعالى اهلل إلى القربة تلك تكوف أف ذلك إلى يضاؼ

 شريك ال*  العالمين رب هلل كمماتي كمحيام كنسكي صبلتي إف قل: ) تعالى اهلل قاؿ
 .ُّٔ-ُِٔ/ األنعاـ( المسلمين أكؿ كأنا أمرت كبذلك لو

 رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي عن( ُٖٕٗ) مسلم كفي صحيح
 ( .اهلل لغير ذبح من اهلل لعن: ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل

                                                           

 اآلحاد فى عاصم أبى كابن ،(ِٕٕ/ْ) الكبير التاريخ فى البخارلك  ،(ُْٖٖٗ رقم ّٖٗ/ْ) أحمد أخرجو ُ
 حباف كابن ،(ّّْ/ُ) قانع كابن ،(ْْْٔ رقم ، ِّٗ/ٕ) ، كالنسائى(ُِٕٓ رقم ، ُِْ/ّ) كالمثانى

، (ُٕٓ/ُ) كاألسماء الكنى في الدكالبي(، ك ُّٕٕ/ٓ) الكامل في عدم كابن ،(ْٖٗٓ رقم ُِْ/ُّ)
في تاريخو  كالخطيب (َُُٕٔ رقم ، ّْٖ/ٕ) شعبال فى كالبيهقى ،(ِْٕٓ رقم ، ُّٕ/ٕ) كالطبرانى

 ضعيفه  كسندهكالحديث ضعفو العبلمة األلباني في ضعيف النسائي، كقاؿ الحويني في مجلة التوحيد:  (ُُ/ٖ)
.  المتابعة عند يعنى"  مقبوؿ: "  الحافظ كقاؿ األحوؿ عامر إال عنو يرك لم أنو ذكركا دينار بن كصالح ، أيضا

(: َِِ/ ِّ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط، كقاؿ حفظو قبل من مقاؿه  فيو األحوؿ اهلل عبد ابن كعامر
 عامر عنو ركل": الميزاف" في الذىبي قاؿ -الهبللي أك الجعفي، كىو- دينار بن صالح لجهالة ضعيف إسناده

 .فقط األحوؿ
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 ، تعالى اهلل غير باسم يذبح أف بو فالمراد اهلل لغير الذبح أما : اهلل رحمو النوكم قاؿ
 كنحو للكعبة أك عليهما اهلل صلى لعيسى أك لموسى أك الصليب أك للصنم ذبح كمن
 نصرانيا أك مسلما الذابح كاف سواء، الذبيحة ىذه تحل كال، حراـ ىذا فكل،  ذلك

 تعظيم ذلك مع قصد فإف، أصحابنا عليو كاتفق، الشافعي عليو نص، يهوديا أك
 قبل مسلما الذابح كاف فإف، كفرا ذلك كاف لو كالعبادة تعالى اهلل غير لو المذبوح

 . انتهى"  مرتدا بالذبح صار ذلك
كقاؿ العبلمة العثيمين في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: الشرط الرابع: أف ال يذبح 

أك كثن أك صاحب قبر، أك يذبح تعظيما لملك أك لغير اهلل، مثل أف يذبح تقربا لصنم 
رئيس أك كزير أك كجيو أك كالد أك غيرىم من المخلوقين، فإف ذبح لغير اهلل لم يحل 
ـي( إلى قولو تعالى:  ٍيتىةي كىالدَّ كإف ذكر اسم اهلل عليو؛ لقولو تعالى: )حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

( كقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم )لعن اهلل من ّ: )كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب( )المائدة
 ذبح لغير اهلل(. ركاه مسلم من حديث على بن أبي طالب رضي اهلل عنو ا.ىػ

 ألف ، أكبر شرؾ اهلل لغير الذبح"  (:ُْٖ/ِ) أيضا في مجموع الفتاكل الشيخ كقاؿ
 - باهلل لعياذكا - الملة عن مخرجا شركا مشرؾ فهو اهلل لغير ذبح فمن ، عبادة الذبح
 أك ، األنبياء من لنبي أك ، الرسل من لرسوؿ أك ، المبلئكة من لملك ذلك ذبح سواء

 شرؾ ذلك فكل ، العلماء من لعالم أك ، األكلياء من لولي أك ، الخلفاء من لخليفة
 . الملة عن كمخرج - كجل عز - باهلل
 شيء ككل ، بها اهلل لغير أىل ألنها ؛ محـر فإنو الذبائح ىذه لحـو من األكل كأما
 . انتهى"  محـر فإنو ، النصب على ذبح أك بو، اهلل لغير أىل

 اثنين بين مشاجرة أك خصاـ كقوع حالة في (:ُِٗ/ُ(: سئلت اللجنة الدائمة )فرع)
 للنظر يحضر القبيلة شيخ أك القرية كبار فإف يكوف شيء أم على أكثر أك ثبلثة أك

 كالمخطئ النزاع محور كمعرفة القضية جوانب استكماؿ كبعد المتخاصمين، بين فيما
 في أكثر أك ثبلثا أك ذبيحتين األكبر الخطأ صاحب على يفرضوف فإنهم خبلفو من
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 بعض إلى باإلضافة كاحدة ذبيحة األقل الخطأ صاحب اآلخر كعلى األحياف بعض
 بذبح منهم كاحد كل كيقـو المتخاصمين، من عليها يحصلوف قد التي األشياء
 القضية، في حكموا الذين كالعدكؿ الجماعة أكلها كيحضر عليو توجبت التي الذبائح
 األحكاـ، ىذه من لهم مناص ال فبلـز أغنياء أك فقراء المتخاصموف كاف كسواء

 يتصلوف ال القضايا معظم في كىم يقولوف، كما العتامة، أك البرىة: العادة ىذه كتسمى
 في الحكم ىو معرفتو يهمني الذم كاألمر نزاعاتهم، لفض ىناؾ الحكومية بالدكائر

 يدخل األفعاؿ ىذه مثل فاعل كىل عدمو، من الجواز ناحية من العادات ىذه مثل
 في الدـ كيسفك يذبح أنو العلم مع ال، أـ « اهلل لغير ذبح من اهلل لعن »: قولو تحت
 .بذلك توجيهي أرجو القبيلة؟ رؤساء أك رئيس رضا كفي أشخاص أك شخص رضا

 عليو للمعتدم كاالنتصار المخطئ، خطأ إلظهار الخصومات في التحكيم فأجابت:
 اإلسبلـ شريعة بو جاءت الذم بالحق المنازعات في كالفصل البين، ذات كإصبلح

ًإفٍ : } تعالى اهلل قاؿ كالسنة، بالكتاب مشركع حق  اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كى
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا ا بػىغىتٍ  فىًإفٍ  بػىيػٍ اىيمى  ًإلىى تىًفيءى  حىتَّى تػىٍبًغي الًَّتي فػىقىاتًليوا اأٍليٍخرىل عىلىى ًإٍحدى

نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  اللَّوً  أىٍمرً   { اٍلميٍقًسًطينى  ييًحبُّ  اللَّوى  ًإفَّ  كىأىٍقًسطيوا بًاٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ
رى  ال: } كقاؿ يػٍ ًثيرو  ًفي خى قىةو  أىمىرى  مىنٍ  ًإالَّ  نىٍجوىاىيمٍ  ًمنٍ  كى حو  أىكٍ  مىٍعريكؼو  أىكٍ  ًبصىدى  بػىٍينى  ًإٍصبلى
ا أىٍجرنا نػيٍؤتًيوً  فىسىٍوؼى  اللَّوً  مىٍرضىاتً  ابًٍتغىاءى  ذىًلكى  يػىٍفعىلٍ  كىمىنٍ  النَّاسً   الذبائح أما{  عىًظيمن
 بالصلح الخصومة من االنتهاء عقب كثيرة أك قليلة المختصماف الطرفاف يذبحها التي
 كعلى بسبلـ الخصومة من الخبلص على هلل شكرا ذبحها ممن تبرعا كانت فإف

 كشملو الشرع، فيو رغب حسن فهو كاإلخاء الصفاء من قبل كاف ما إلى الرجوع
 بن كعب مثل الصحابة بو كعمل النعم، كشكر الخير فعل على الحث نصوص عمـو

 أك كأسبابها بأكقاتها المؤقتة الواجبات التزاـ بو كيلتـز عادة ذلك يتخذ لم ما مالك
 ألـز كإف ممنوعة، كانت كإال نفسو على بها كيشق المادية طاقتو اإلنساف بها يتجاكز

 إذا بحيث منو لهم مناص ال إلزاما الطرفين من كبل كالصلح بالتحقيق قاـ من بها
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 كانتقض الصلح فشل كربما كعارا عيبا ذلك عد تنفيذىا عن بها ألـز من تخلف
 إال اللهم اهلل، بو يأذف لم تشريع فهذا أشد أك كانت كما الخصومة كعادت الحكم

 الخطأ أك االعتداء من ارتكبو ما بقدر فقط المخطئ أك للمعتدم تعزيرا ذلك يكوف أف
 من بالماؿ التعزير يجوز من قوؿ على فيجوز عليهم المعتدل لخاطر كتطييبا لو تأديبا

 من كجو في أك الماؿ بيت في شرعا الحكماف يرل حيث التعزير ماؿ كيوضع الفقهاء،
 كليس الصلح، مجلس حضر كمن للحكمين ذبحها التزاـ دكف كالمعركؼ البر كجوه
 مقابر كعند األصناـ من اهلل لغير تذبح التي القرابين حكم الذبائح ىذه حكم

 نفع، جلب أك ضر دفع أك حاجة قضاء رجاء أك إليهم تقربا للجن تذبح أك الصالحين
 فهي اهلل، بو يأذف لم بتشريع كالعمل الدين في االبتداع من المنع حالة في ىي كإنما

{  اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  أىٍربىابنا كىريٍىبىانػىهيمٍ  أىٍحبىارىىيمٍ  اتَّخىذيكا: } تعالى قولو معنى في الدخوؿ إلى
 كاف كإف ، « اهلل لغير ذبح من اهلل لعن »: حديث معنى في الدخوؿ إلى منها أقرب

 ا.ىػ كزكرا ضبلال العملين من كل
 عند بعضا بعضهم استرضاء على العرب عادة جرت(: ِِِ/ُكسئل اللجنة أيضا )

 اهلل، باسم ذبحها بعد إال الباب من يدخل كال بشاة المسترضي يأتي فأحيانا اللزـك
 حراـ العقيرة: كقاؿ عليو، المقبل أخذىا( العقيرة) بالشاه المسترضي أقبل إذا كأحيانا
 أك الشاتين لحم أكل يجوز ىل لو، إكراما غيرىا للمسترضي كذبح لنفسو كرفعها

 يجوز؟ ال أك أحدىما
 بتقديم إكرامو منو القصد يكوف قد لغيره نحوىا أك شاة اإلنساف ذبح فأجابت:
 جائز، فهذا مثبل معهم األكل إلى دعي كمن كرفقاؤه ىو منو يأكل طعاما إليو الذبيحة

 رضي ىريرة أبي حديث من ثبت فقد فيو، كرغبت الصحيحة األحاديث عليو حثت بل
 اآلخر كاليـو باهلل يؤمن كاف من »: قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل

 عليو اهلل صلى عنو الكعبي شريح أبي حديث من كثبت الحديث، « ضيفو فليكـر
 كليلة، يـو جائزتو ضيفو فليكـر اآلخر كاليـو باهلل يؤمن كاف من »: قاؿ أنو كسلم
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 يحرجو حتى عنده يأكم أف لو يحل كال صدقة، فهو ذلك بعد فما أياـ ثبلثة كالضيافة
». 

 ذلك بعد الذبيحة قدمت سواء كتكريمو إعظامو مجرد الذبح من القصد يكوف كقد
 عمـو في لدخولو اللعنة؛ يوجب شرؾ ىو بل جائر، غير فذلك ال أـ ألكلو طعاما
 اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثني: قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن ثبت كقد. اهلل لغير الذبح
 لعن كالديو، لعن من اهلل لعن اهلل، لغير ذبح من اهلل لعن »: كلمات بأربع كسلم عليو
 من األكل يجوز ال ىذا كعلى ،« األرض منار غير من اهلل لعن محدثا، آكل من اهلل

 بها قصد كىذه بالنيات، األعماؿ ألف اهلل؛ اسم عليها الذابح ذكر كلو الذبيحة ىذه
 .منها ألكلو ال لو تكريم كمجرد إعظاما، اهلل لغير تحية عقيرة تقديم

 للضيوؼ غيرىا ذبح أك للضيوؼ كذبحها المسترضي فأخذىا حية قدمها إف أما
 ا.ىػ إلعظامو تذبح لم لكونها منهما؛ كل من األكل فيجوز

 الناس بعض عندكسئل الشيخ صالح آؿ الشيخ كما في التمهيد شرح كتاب التوحيد: 
 على أحدىما من لتعد بغضاء أك عداكة شخص كبين بينو حصل من أف كىي ، عادة

 من كيحضركف فيذبح ، صلح ذبح ذلك كيسموف يذبح أف أحدىما من فيطلبوف اآلخر
 ؟ ذلك حكم فما ، العداكة معو حصلت

 ال المعركفة المشتهرة صورتو في القبائل بعض تعملو الذم الصلح ذبح أففأجاب: 
 لو كإجبلال تعظيما الدـ كيريقوف إرضاءه يريدكف من أماـ الذبح يجعلوف ألنهم ؛ يجوز

 - كعبل جل - هلل الدـ يرؽ لم ألنو ؛ محرما يكوف الذبح من النوع فهذا ، إلرضائو
 أيضا - كالذبيحة ، محـر - قلت كما - الذبح فهذا ، فبلف إرضاء ألجل أراقو كإنما

 . لغيره ذبحت كإنما - كعبل جل - هلل تذبح لم ألنها ؛ أكلها يجوز ال -
 شركا صار:  لو للمذبوح كالتعظيم التقرب بو يقصد صفتو ىذا الذم الذبح كاف فإف

 أف من يخلص لم ألنو ؛ محرما كاف لو كالتعظيم التقرب بو يقصد يكن لم كإف ، أكبر
 تقدمت أخرل صورة عنها المسؤكؿ الصورة ىذه مع عندنا فصارت اهلل لغير يكوف
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 قصد كاف إف:  الصورتين كلتا كفي ، كبحضرتو السلطاف قدـك عند الذبح:  كىي
 جل - باهلل أكبر شركا حينئذ الذبح فيكوف ، لو للمذبوح كالتعظيم التقرب الذابح

 .إليو كتقربا ، للمخلوؽ تعظيما الدـ كأراؽ ذبح ألنو - كعبل
 شابو قد فيكوف ، اإلرضاء مثل أخرل لغاية ذبح كإنما ، تعظيما أك تقربا يذبح لم كإف
 ، تحل كال تجوز ال الذبيحة:  فنقوؿ ، كتعظيما تقربا يذبحونو فيما الشرؾ أىل

 قبائلهم في أك ببلدىم في عندىم يشيع الذين لئلخوة كيمكن ، حراـ منها كاألكل
 يجعلونو أف كىو منو، بخير يبدلوه أف كنحوه"  الصلح ذبح"  المسمى الفعل ىذا مثل

 ، كيدعونهم ، إرضائهم يريدكف لمن يذبحوف:  يعني للضيافة، فيذبحوف ، لللح كليمة
 الذبح كيكوف ، فيو المرغب األمر من فهذا ، بحضرتهم ىذا يكوف كال ، كيكرمونهم

 . ذلك كنحو أضيافو، لضيافة عادة المسلم يذبح كما الحالة ىذه في
 كبشنا يذبحوف أنهم عندنا العادات من (:ِْٓ/ُٖ(: سئلت اللجنة الدائمة )فرع)

 ذلك؟ في الشرع حكم فما كالدتو، عند المولود عليو يقع الذم المكاف محلٌ  في
: كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ كيوضحو بدعة، كىو المنكرات، من ىذا فأجابت:

 في لو أصل ال كىذا. ديننا في يعني «رد فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من»
 عمل من»: كسلم عليو اهلل صلى كيقوؿ ذبيحة، المولود مكاف في يذبح أف الٌدين
 .مردكد يعني «ردٌ  فهو أمرنا عليو ليس عمبلن 

 أف الناس بين المتبعة العادات من صار (:ْٖٕ/َِ)فرع(: سئلت اللجنة الدائمة )
 لم كمن العدة، من لخركجها كإعبلف ذبيحة، لها تذبح العدة من تخرج عندما المرأة
 في أصل لو كىل الفعل؟ ىذا حكم ما. أىلو من فيو كيقدح يعاب قد ذلك يفعل

 ذلك؟ يفعلوف للذين نصيحتكم كما الشرع؟
 لو أصل ال - مشركع أنو كاعتقاد العدة من تخرج عندما للمرأة ذبيحة ذبح فأجابت:

 ليس عمبل عمل من »: -كسلم عليو اهلل صلى- لقولو فعلو؛ يجوز كال الشرع، في
 بالذبح يأمر كلم الكريم القرآف في العدة أكجب سبحانو اهلل كألف « رد فهو أمرنا عليو
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 كباهلل. عنو كالنهي تركو فيجب رسولو، كال بو اهلل يأمر لم محدث أمر ىذا كإنما بعدىا،
 .كسلم كصحبو كآلو محمد نبينا على اهلل كصلى التوفيق،

 كلو مات مسلم (:ِْٓ/ُّ(: سئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )فرع)
 يعجن أك للميت الغنم من يذبحوا أف لهم أيحل ، كخير ماؿ كلهم ، األكالد من كثير

 ؟ عليها المسلموف كيجمع لو ىدية األربعين أك السابع اليـو في الخبز لو
 عليهم كالتوسعة كالمساكين الفقراء كإطعاـ ، مشركعة الميت عن الصدقةفأجاب: 
 ، فيها الشرع رغب التي كالخير البر كجوه من المسلمين كإكراـ الجيراف كمواساة

 يـو في أك الموت عند للميت نحوىا أك الطير أك اإلبل أك البقر أك الغنم ذبح كلكن
 على بو للتصدؽ ليلتها أك الجمعة أك الخميس يـو أك األربعين أك السابع كاليـو معين

 الصالح سلفنا عهد على تكن لم التي كالمحدثات البدع من الوقت ذلك في الميت
 »:  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقوؿ ؛ البدع ىذه ترؾ فيجب ، عنهم اهلل رضي

 إياكم »:  كسلم عليو اهلل صلى كقولو) « رد فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من
 « ضبللة بدعة ككل بدعة محدثة كل فإف األمور كمحدثات

 : ما أىل لغير اهلل بو. مسألة
:  تعالى قولو"  (:َِٔض) المستقيم الصراط اقتضاءفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ؛ لكذا ذبيحة ىذا يقاؿ أف مثل ، اهلل لغير ذبح ما أنو ظاىره( بو اهلل لغير أىل كما)
 تحريم من أظهر ىذا كتحريم ، يلفظ لم أك بو لفظ فسواء المقصود ىو ىذا كاف كإذا

 نحن ذبحناه ما أف كما ، كنحوه المسيح باسم فيو كقاؿ للحم النصراني ذبحو ما
 ؛ اهلل باسم عليو كقلنا للحم ذبحناه مما كأعظم أزكى كاف سبحانو اهلل إلى بو متقربين

 فواتح في باسمو االستعانة من أعظم لو كالنسك لو بالصبلة سبحانو اهلل عبادة فإف
 باسم االستعانة من شركا أعظم لغيره كالنسك لغيره بالصبلة الشرؾ فكذلك ، األمور

 ما يحـر فؤلف كالزىرة المسيح باسم فيو قيل ما حـر فإذا ؛ األمور فواتح في الغير ىذا
 لغير ذبح فلو ىذا كعلى ؛...  أكلى ذلك بو قصد أك ، كالزىرة المسيح ألجل فيو قيل
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 ىذه منافقي من طائفة يفعلو كما ؛ اهلل بسم فيو قاؿ كإف ، لحـر:  إليو بو متقربا اهلل
 كاف كإف ، ذلك كنحو كالبخور بالذبح كالكواكب األكلياء إلى يتقربوف الذين األمة
  انتهى... "  مانعاف الذبيحة في يجتمع لكن ، بحاؿ ذبيحتهم تباح ال مرتدين ىؤالء
العبلمة العثيمين في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: الشرط الخامس: أال يهل كقاؿ 

لغير اهلل بو، بأف يذكر عليو اسم غير اهلل مثل أف يقوؿ: باسم النبي، أك باسم جبريل، 
أك باسم الحزب الفبلني، أك الشعب الفبلني، أك الملك، أك الرئيس، أك نحو ذلك، 

ل كإف ذبح هلل أك ذكر معو اسمو؛ لقولو تعالى: فإف ذكر عليو اسم غير اهلل لم يح
ـي( )المائدة:  ٍيتىةي كىالدَّ ( إلى قولو تعالى: )كىمىا أيًىلَّ ًلغىٍيًر اللًَّو بًًو( ّ)حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

 كقد ذكر ابن كثير في تفسير اإلجماع على تحريم ما أىل لغير اهلل بو.
 : حكم الذبح عند القبر.مسألة

صلى اهلل  -(: الذبح كالنحر، لقولو َِّبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )صقاؿ الع
كانو يعقركف »، قاؿ عبد الرزاؽ بن ىماـ: «العقر في االسبلـ: »-عليو كآلو كسلم 

( كقوؿ عبد الرزاؽ لو كىو في ُٕ/ ِأخرجو أبو داكد )«.عند القبر بقرة أك شاة
( كإسناده صحيح على ُٕٗ/ ّ( كأحمد )ٕٓ/ ْ(، كالبيهقي )َٗٔٔمصنفو )

 شرط الشيخين.
يعني عند  -كأما الذبح ىناؾ(: »ُِٖ)ص « االقتضاء»كقاؿ شيخ اإلسبلـ في 

فمنهي عنو مطلقان ذكره أصحابنا كغيرىم لهذا الحديث، قاؿ أحمد في ركاية  -القبور
ا : ال عقر في االسبلـ. كانوا إذ-صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -: قاؿ النبي -المركزم

 -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -مات لهم الميت تحركا جزكران على قبره، فنهى النبي 
 عن ذلك.

 ككره أبو عبد اهلل أكل لحمو.
قاؿ أصحابنا: كفي معنى ىذا ما يفعلو كثير من أىل زماننا في التصدؽ عند القبر بخبز 

 «.أك نحوه
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عند القبر فمذمـو كأما الذبح كالعقر (: »َِّ/ ٓكقاؿ النوكم في المجموع )
 «.لحديث أنس ىذا، ركاه أبو داكد كالترمذم كقاؿ: حسن صحيح

قلت: كىذا إذا كاف الذبح ىناؾ هلل تعالى كأما إذ كاف لصاحب القبر كما يفعلو بعض 
الجهاؿ فهو شرؾ صريح، كأكلو حراـ كفسق كما قاؿ تعالى: }كال تأكلوا مما لم يذكر 

لحاؿ أنو كذلك بأف ذبح لغير اهلل، إذ ىذا ىذا اسم اهلل عليو كإنو لفسق{، أم كا
« الزكاجر»الفسق ىنا كما ذكره اهلل تعالى بقولو: }أك فسقا أىل لغير اهلل بو{، كما في 

لعن اهلل )كفي ركاية: ملعوف( من ذبح لغير »( للفقيو الهيتمى. كقاؿ: ُُٕ/ ُ)
اس، ( بسند حسن عن ابن عبُِٕٗ، ُِٓٗ، ُِٕٖأخرجو أحمد )رقم «.اهلل

 ( عن علي نحوه.ْٖ/ ٔكمسلم )
 .الذبح آلة: مسألة

 راجعتاف شريطتاف الذبح صحة في يشترط(: ُٓٗ/ُِجاء في الموسوعة الفقهية )
 . قائمين ظفرا أك سنا تكوف كأال قاطعة، تكوف أف آلتو إلى

 ال، أـ حديدا أكانت سواء ، قاطعة تكوف أف الفقهاء بين عليها المتفق األكلى الشريطة
 أـ حادة أكانت كسواء ، القاطع كالصدؼ ، كالزجاج ،ُالعصا كشقة كالليطة كالمركة

 . قاطعة دامت ما كليلة
 رسوؿ يا قلت ) قاؿ خديج بن رافع عن كرد ما الحديد بغير التذكية جواز في كاألصل

 أرني أك أعجل: كسلم عليو اهلل صلى قاؿ مدل معنا كليست غدا، العدك القوا إنا اهلل،
 فعظم، السن أما كسأحدثك كالظفر السن ليس فكل، اهلل اسم كذكر الدـ، أنهر ما

 . ِ( الحبشة فمدل الظفر كأما

                                                           

 القصبة قشرة:  كالليطة ، الذبح بو يحصل رقيقا كاف ما ىنا بو كالمقصود أبيض حجر كىو المرك كاحدة المركة ُ
 القطعة أك الشظية - الشين بكسر - كالشقة ، كريش كريشة ، ليط كالجمع ، متانة لو شيء ككل كالقناة كالقوس

 (. العرب لساف:  ر)  غيره أك خشب أك لوح من المشقوقة
 .(ُٖٔٗ) برقم كمسلم ،( ِْٖٖ) برقم البخارم أخرجو ِ
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 الذبح معنى فلحصوؿ تقطع كانت إف كنحوىا الكليلة بالمدل التذكية جواز كأما
 قوة إلى بها القطع يحتاج أال فيها يشترط الكليلة بأف الشافعية كصرح ،ُكالنحر
 .ِمذبوح حركة إلى الحيواف انتهاء قبل كالمرمء الحلقـو يقطع كأف ، الذابح

 أال إلى مالك عن حبيب ابن ركاه قوؿ في كالمالكية الحنفية ذىب :الثانية الشريطة
 الذابح ألف الذبيحة؛ تحل لم كذلك كانت فإف قائمين، ظفرا أك سنا اآللة تكوف
 غيره ظفر القائم الظفر كاف لو كلهذا، أكلها يحل فبل كتفسخ فتخنق عليها يعتمد

 تحل؛ الذبيحة فإف السكين يمر كما ظفرىا فيمر غيره يد الذابح يأخذ بأف كذلك جاز
 كانا إذا المنزكعاف كالظفر السن"  قائمين"  بقيد كخرج ، تفسخ كلم قطعت ألنها

 .ّبهما التذكية فتجوز قاطعين
 المنزكعاف، ال القائماف كالظفر بالسن فيو المراد فإف السابق الحديث يعارض ال كىذا

 صلى اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ رضي اهلل عنو أمامة أبي ركاية من الطبراني حديث كيؤيده
 .ْ( ظفر حز أك سن قرض يكن لم ما األكداج أفرل ما كل ) كسلم عليو اهلل

 كالظفر بالسن الذكاة تجوز ال أنو إلى المالكية عند الصحيح كىو الشافعية كذىب
  .ٓالسابق الصحيحين حديث لظاىر منفصلين أك كانا متصلين مطلقا العظاـ كبقية

                                                           

 كالبجيرمي ، ُّْ/  ِ العدكم علي كالخرشي ، ُٕٖ/  ٓ عابدين ابن كحاشية ، َٔ ، ِْ/  ٓ البدائع ُ
 . ّٕٓ/  ّ كالمقنع ، َِٓ/  ْ اإلقناع على

 . َِٓ/  ْ اإلقناع على البجيرمي ِ
 . ِْ/  ٓ البدائع ّ

 عنو البيهقي: قاؿ كالحديث (َٖٖٗ رقم ، ِٖٕ/ٗ) كالبيهقى ،(ُٖٕٓ رقم ، ُُِ/ٖ) الطبرانى أخرجو ْ
، كقاؿ العبلمة األلباني في السقوط نهاية في خبر ىذا (:َْْ/ٕفي إسناده ضعف، كقاؿ ابن الحـز في المحلى )

:  لو بشاىدين يتقول الحديث أف أرل فإني ذلك من الرغم على ك( بعد أف ضعف إلسناده: َِِٗالصحيحة )
: "  الهيثمي قاؿ" .  الظفر ك السن خبل ما ، األكداج فرل شيء بكل اذبحوا: "  بلفظ مرفوعا حذيفة عن:  األكؿ

 الجمهور ضعفو ك ، أخطأ ربما:  قاؿ ك ، حباف ابن كثقو ، حراش بن اهلل عبد فيو ك"  األكسط"  في الطبراني ركاه
 ك السن إال ، فكلوه عليو اهلل اسم ذكر ك ، الدـ أنهر ما: "  بلفظ مرفوعا خديج بن رافع حديث:  اآلخر ك" . 

 (. ِِِٓ/  ُٓٔ/  ٖ)  اإلركاء في مخرج ىو ك غيرىما ك الشيخاف أخرجو"  الظفر

 . ّٕٓ/  ّ كالمقنع ، ُُّ/  ٖ المحتاج كنهاية ، ُّٓ/  ِ العدكم علي الخرشي ٓ
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 كالمذىب أحمد، عن ركايتاف العظم كفي كالظفر، بالسن يجوز ال الحنابلة كقاؿ
 .  ُالجواز
 منفصلين كالظفر بالسن مطلقا الذكاة تجوز أنو: المالكية عند الثالث كالقوؿ

 .كمتصلين
 . مطلقا بالسن ككراىيتها مطلقا بالظفر الذكاة جواز المالكية عند الرابع كالقوؿ
 آلة توجد أف المالكية أقواؿ كمحل، مطلقا بالعظم الذكاة جواز أيضا مالك عن كركم
 ِبهما الذبح تعين سواىا آلة توجد لم كإف تعين الحديد كجد فإف الحديد غير معهما

 ا.ىػ
، كالطعن، كالنحر، الذبح من كالتذكية (:َْٓ/ٕكقاؿ ابن حـز في المحلى )

 ذلك في سواء الرمح نفاذ نفذ أك السكين قطعة قطع إذا شيء بكل جائزة كالضرب
 بغير أخذت آلة حاشا شيء ككل الحاد كالقصب، الحاد كالحجر، المحدد العود: كلو
، خنزير عظم كإال منزكعين ظفر من أك، سن من عمل كما، كالظفر، السن كحاشا، حق
 عظم أك الضباع حاشا الطير أك األربع ذكات من سبع عظم أك، أىلي حمار عظم أك

 .حراـ ميتة ىو بل ذكرنا مما بشيء نحر أك ذبح ما حبلال يكوف فبل إنساف
 كما الحبشة بمدل جائزة كىي، ذكرنا ما حاشا عظم كبكل الميتة بعظم جائزة كالتذكية

 أك، سهم الفيل ضرس من عمل فلو. حبلؿ فهو مسلم ككل، كالحبشي، الزنجي ذكاه
 سائر من عملت فلو. سن ألنو، بو نحر أك ذبح ما أكل يحل لم: سكين أك، رمح

 التذكية: كمالك، حنيفة أبو كقاؿ. بها كالرمي، كالنحر، الذبح حل اآلالت ىذه عظامو
 من ينزع أف قبل الظفر كحاشا، الفم من ينزع أف قبل السن حاشا حبلؿ ذلك بكل
 ما بكل ذكي ما كل: الشافعي كقاؿ. ذبح ال خنق ألنو بهما ذبح ما يؤكل ال فإنو، اليد

 كل منزكع، كلها كالعظاـ، كلها األظفار من بشيء ذكي ما حاشا أكلو فحبلؿ ذكرنا

                                                           

 . ّٕٓ/  ّ المقنع ُ

 . ُّٓ/  ِ العدكم علي الخرشي ِ
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 كقوؿ: سليماف أبو كقاؿ. سعد بن الليث قوؿ كىو يؤكل فبل، منزكع غير أك ذلك
 بغير مأخوذة بآلة رمي أك نحر أك ذبح ما يؤكل ال: قاؿ أنو إال، سواء سواء الشافعي

 ا.ىػ حق
كقاؿ العبلمة العثيمين في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: الشرط السابع: أف تكوف 

الذكاة بمحدد ينهر الدـ غير سن كظفر من حديد كحجر كخشب كزجاج كغيرىا، 
لحديث رافع بن خديج رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: ) ما أنهر 

اسم اهلل عليو فكلوا ما لم يكن سنان أك ظفران، كسأحدثكم عن ذلك، أما الدـ كذكر 
السن فعظم، كأما الظفر فمدل الحبشة(، ركاه الجماعة. كقولو )كسأحدثكم عن 

ذلك( إلى آخره زعم ابن القطاف أنها مدرجة، نقلو ابن حجر في )الدراية( كىذا الزعم 
غير السن كالظفر، فإف السن عظم، مردكد بما جاء في بعض ركايات البخارم بلفظ: )

كالظفر مدل الحبشة(، كبأف األصل عدـ اإلدراج، فبل يصار إليو إال بدليل لفظي أك 
 معنوم.

فإف ذبحها بغير محدد مثل أف يقتلها بالخنق أك بالصعق الكهربائي أك غيره، أك 
لم  بالصدـ أك بضرب الرأس كنحوه حتى تموت لم تحل، كإف ذبحها بالسن أك بالظفر

 تحل كإف جرل دمها بذلك.
كظاىر الحديث ال فرؽ في السن كالظفر بين أف يكونا متصلين أك منفصلين من آدمي 

، خبلفا للحنفية حيث خصوه بالمتصل كقالوا: إنو الواقع من فعل  أك غيره للعمـو
الحبشة، كظاىر تعليلهم أنو خاص بظفر اآلدمي، قاؿ في المغني ردا عليهم: كلنا 

رافع، كألف ما لم تجز الذكاة بو متصبل لم تجز بو منفصبل كغير  عمـو حديث
 المحدد. اىػ. كفي تشبيهو بغير المحدد غموض.

كقد علل النبي صلى اهلل عليو كسلم منع الذكاة بالسن بأنو عظم، فاختلف العلماء 
رحمهم اهلل ىل الحكم خاص في محلو كىو السن أك عاـ في جميع العظاـ لعمـو 

 ولين:علتو على ق
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أحدىما: أنو خاص في محلو كىو السن، كأما ما عداه من العظاـ فتحل الذكاة بو، 
كىو مذىب أبي حنيفة كالمشهور من مذىب أحمد؛ ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم 

لو أراد العمـو لقاؿ غير العظم كالظفر لكونو أخصر كأبين، كالنبي صلى اهلل عليو 
البياف، كألننا ال نعلم كجو الحكمة في تأثير العظم كسلم أعطي جوامع الكلم كمفاتيح 

 فكيف نعدم الحكم مع الجهل.
الثاني: أف الحكم عاـ في جميع العظاـ، لعمـو العلة، كىو قوؿ الشافعي كإحدل 

الركايتين عن أحمد؛ ألف النص على العلة يدؿ على أنها مناط الحكم، متى كجدت 
من أجل أنو عادة يرتكبها بعض الناس  كجد الحكم، كتخصيص السن بالذكر قد يكوف

بالتذكية بو، ثم أشار إلى عمـو الحكم بذكر العلة، أك يقاؿ: إف تعليلو بكونو عظما 
 يدؿ على أنو كاف من المتقرر عندىم أف العظاـ ال يذكى بها، كىذا القوؿ أحوط.

حكم إلى ما كأما كوننا ال نعلم كجو الحكمة في تأثير العظم، فهذا ال يمنع من تعدية ال
ينطبق عليو اسم العظم؛ ألنو معلـو على أنو يمكن أف يقاؿ: كجو الحكمة: أنو إف كاف 
العظم طاىرا فهو طعاـ إخواننا من الجن، ففي الذبح بو تلويث لو بالنجاسة، كإف كاف 
العظم نجسا فليس من الحكمة أف يكوف كسيلة للذكاة التي بها تطهير الحيواف كطيبو 

 أعلم. للتضاد، كاهلل
كأما الظفر: فعللو النبي صلى اهلل عليو كسلم بمدل الحبشة، كظاىر التعليل مشكل 

إف قلنا: أف الحكم عاـ بعمـو علتو؛ ألنو يقتضي منع الذكاة بما يختص بو الحبشة من 
 المدل كلو كاف حديدا أك خشبا أك نحوىما مما تجوز الذكاة بو.

ة كانوا يذبحوف بأظافرىم، فنهى كاألقرب عندم: أف األصل في ذلك أف الحبش
 الشارع عن ذلك؛ ألنو يقتضي مخالفة الفطرة من كجهين:

أحدىما: أنو يستلـز توفير األظافر ليذبح بها، كىذا مخالف للفطرة التي ىي تقليم 
 األظافر.
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الثاني: أف في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم كالطيور التي فضلنا عليها كنهينا عن 
 و، كلذلك تجد اإلنساف ال يشبو البهائم إال في مقاـ الذـ ا.ىػالتشبو ب

 : معنى أنهار الدـ.مسألة
قاؿ العبلمة العثيمين في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: الشرط الثامن: إنهار الدـ، 

أم إجراؤه؛ لقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: )ما أنهر الدـ كذكر اسم اهلل عليو فكل( 
 كلو حاالف:

ؿ األكلى: أف يكوف المذكي غير مقدكر عليو، مثل أف يهرب أك يسقط في بئر أك الحا
في مكاف سحيق ال يمكن الوصوؿ إليو، أك يدخل مقدمو في غار بحيث ال يمكن 

الوصوؿ إلى رقبتو أك نحو ذلك فيكفي في ىذه الحاؿ إنهار الدـ في أم موضع كاف 
في موتو، كفي الصحيحين من من بدنو حتى يموت، كاألكلى أف يتحرل أسرع شيء 

حديث رافع بن خديج رضي اهلل عنو أنهم كانوا مع النبي صلى اهلل عليو كسلم في 
غزكة فأصابوا إببلن كغنمان فند منها بعير فرماه رجل فحبسو، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو 
كسلم: )إف لهذه اإلبل أكابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا بو ىكذا(. كفي 

لفظ لمسلم: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى كىصناه. كىصناه: رميناه رميا 
شديدا حتى سقط على األرض، قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: ما أعجزؾ من 

البهائم مما في يديك فهو كالصيد، كفي بعير تردل في بئر من حيث قدرت عليو 
 لي كابن عمر كعائشة.فذكو. ركاه البخارم تعليقا. قاؿ: كرأل ذلك ع

الحاؿ الثانية: أف يكوف مقدكران عليو بحيث يكوف حاضرا أك يمكن إحضاره بين يدم 
المذكي، فيشترط أف يكوف اإلنهار في موضع معين كىو الرقبة، قاؿ ابن عباس رضي 

اهلل عنهما: الذكاة في الحلق كاللبة. كقاؿ عطاء: ال ذبح كال نحر إال في المذبح 
 ه البخارم عنهما تعليقا.كالمنحر، ذكر 

 كتماـ ذلك بقطع أربعة أشياء كىي:
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، كىو مجرل النفس، كفي قطعو حبس النفس الذم ال بقاء للحيواف مع ُ ػ الحلقـو
 انحباسو.

ػ المرمء، كىو مجرل الطعاـ كالشراب، كفي قطعو منع كصوؿ الغذاء إلى الحيواف ِ
 من طريقو المعتاد.

يظاف محيطاف بالحلقـو كالمرمء، كفي قطعهما ػ الودجاف، كىما عرقاف غل ْ، ّ
تفريغ الدـ الذم بو بقاء الحيواف حيا كتنقية الحيواف من انحباس الدـ الضار فيو بعد 

 الموت.
 فمتى قطعت ىذه األشياء األربعة؛ حلت المذكاة بإجماع أىل العلم، ثم اختلفوا:

لليث كداكد كقاؿ: اختاره فقاؿ بعضهم: البد من قطع األربعة كلها، كنقلو النوكم عن ا
ابن المنذر. قلت: ىو ركاية عن أحمد نقلها في ))المغني(( ك ))اإلنصاؼ(( كقاؿ: 

اختاره أبو بكر كابن البناء، كجـز بو في الركضة، كاختاره أبو محمد الجوزم، قاؿ في 
 الكافي: األكلى قطع الجميع.

ـو كالودجاف( كما ىو مذىب القوؿ الثاني: البد من قطع ثبلثة معينة كىي إما )الحلق
 مالك، كنقلو في اإلنصاؼ عن اإليضاح.

 كإما )المرمء كالودجاف( نقلو في اإلنصاؼ عن كتاب اإلشارة.
القوؿ الثالث: البد من قطع ثبلثة: اثناف منهما على التعيين ككاحد غير معين، كىي 

كأحد القولين الحلقـو كالمرمء كأحد الودجين كىو إحدل الركايات عن اإلماـ أحمد، 
 في مذىب أبي حنيفة.

القوؿ الرابع: البد من قطع ثبلثة بدكف تعيين كىي: إما )الحلقـو كالودجاف( ، كإما 
)المرمء كالودجاف( ، كإما )الحلقـو كالمرمء كأحد الودجين( كىو المشهور من 

مذىب أبي حنيفة، كأحد الوجهين في مذىب أحمد، اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 ؿ: إف قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقـو كأبلغ في إنهار الدـ.كقا
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القوؿ الخامس: البد من قطع اثنين على التعيين كىما: إما )الحلقـو كالمرمء( كىو 
المشهور من مذىب أحمد كالشافعي، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: كعلى ىذا فقطع 

كالمرمء. كإما )الودجاف(  أحد الودجين كالحلقـو أكلى باإلباحة من قطع الحلقـو
فقط كىو إحدل الركايات عن أحمد ذكرىا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كنقل عن مالك، 
كالمشهور عنو ما سبق، كذكره في اإلنصاؼ عن الرعاية كالكافي قلت: عبارة الكافي: 

كإف قطع األكداج كحدىا فينبغي أف تحل استدالال بالحديث كالمعنى. اىػ. كيعني 
ا ركاه أبو داكد في النهي عن شريطة الشيطاف، كسنذكره إف شاء اهلل، بالحديث م

 كيعني بالمعنى ما قطع في األكداج من إنهار الدـ المنصوص على اعتباره.
فهذه أراء العلماء فيما يشترط قطعو في محل الذكاة، ثم اختلفوا أيضا فيما يشترط 

لمقطوع بعضو عن بعض قطعو من ذلك، ىل يشترط فيو تماـ القطع بحيث ينفصل ا
 أكال يشترط؟ على قولين:

أحدىما: ال يشترط، فلو قطع بعض ما يجب قطعو؛ حلت الذبيحة كإف لم ينفصل 
بعض المقطوع عن بعض، كىو المشهور من مذىب أحمد، كظاىر مذىب أبي حنيفة، 

 كىو الصواب إذا حصل إنهار الدـ بذلك لحصوؿ المقصود.
ب القطع ما يجب قطعو بحيث ينفصل بعض الثاني: يشترط، فيجب أف تستوع

 المقطوع عن بعض، كىو قوؿ مالك كالشافعي كبعض أصحاب أحمد.
 كاختلفوا أيضا ىل يشترط أف يكوف القطع من ناحية الحلق أك ال يشترط؟ على قولين:
أحدىما: ال يشترط، فلو ذكاىا من قفا الرقبة حلت إف كصل إلى محل الذكاة قبل أف 

أبي حنيفة كالشافعي كأحمد، كىو الصواب لحصوؿ الذكاة تموت، كىو مذىب 
 بذلك.

 الثاني: يشترط فلو ذبحها من قفا الرقبة لم تحل، كىو مذىب مالك.
كسبب اختبلؼ العلماء فيما يشترط قطعو في الذكاة كفي كيفيتو أنو ليس في 

يين النصوص الواردة ذكر ما يقطع، كإنما فيها اعتبار إنهار الدـ، كفيها أيضا تع
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األكداج بالقطع فيما ركاه أبو داكد عن ابن عباس كأبي ىريرة رضي اهلل عنهم أف النبي 
صلى اهلل عليو كسلم نهى عن شريطة الشيطاف، كىي التي تذبح فيقطع الجلد كال 
تفرل األكداج، ثم تترؾ حتى تموت، كفيما ركاه ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج 

 عليو كسلم سئل عن الذبح بالليطة فقاؿ: )كل ما رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل
أفرل األكداج إال سنان أك ظفران( كفيما أخرجو الطبراني عن أبي أمامة رضي اهلل عنو أف 
النبي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )كل ما أفرل األكداج ما لم يكن قرض سن أك حز 

فردىا إال أنها تعضد ظفر(، كىذه األحاديث كإف كانت ضعيفة ال تقـو بها الحجة بم
بمعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي اهلل عنو أف النبي صلى 
اهلل عليو كسلم قاؿ )ما أنهر الدـ كذكر اسم اهلل عليو فكلوا ما لم يكن سنا أك ظفر(، 
 فعلق الحكم على إنهار الدـ، كمن المعلـو أف أبلغ ما يكوف بو اإلنهار قطع الودجين.

ىذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها كلم يقطعهما لم  كعلى
 تحل، كلو قطعهما حلت كإف لم يقطع الحلقـو أك المرمء.

قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: كل ما أفرل األكداج غير مترد، ذكره عنو في المحلى 
قاؿ عطاء: الذبح قاؿ: كعن النخعي كالشعبي كجابر بن زيد كيحيى بن يعمر كذلك. ك 

 قطع األكداج، كقاؿ سفياف الثورم: إف قطع الودجين فقط؛ حل أكلو.
كليس في اشتراط قطع الحلقـو كالمرمء نص يجب المصير إليو، قاؿ ابن رشد في 
بداية المجتهد: كأما من اشترط قطع الحلقـو كالمرمء فليس لو حجة من السماع، 

 ـ دكف الودجين. اىػ.كأكثر من ذلك من اشتراط المرمء كالحلقو 
كالرقبة كلها محل للذكاة، فلو ذكى من أعلى الرقبة أك أسفلها أك كسطها حلت 

 الذبيحة، لكن األفضل نحر اإلبل كذبح ما سواىا.
كالنحر: يكوف في أسفل الرقبة مما يلى الصدر في الوىدة التي بين الصدر كأصل 

 العنق.
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و ذبحها من فوؽ الجوزة كىي العقدة كالذبح: يكوف فيما فوؽ ذلك إلى اللحيين، فل
، كصارت العقدة تبع الرقبة؛ حلت الذبيحة على القوؿ  الناتئة في أعلى الحلقـو

 الصحيح؛ ألف ذلك من الرقبة كىي محل الذكاة.
كإف قطع الرأس مرة كاحدة؛ حلت لحصوؿ الذكاة بذلك، كقد ركل ابن حـز من 

هلل عنو أنو سئل عن رجل ضرب طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي ا
عنق بعير بالسيف، كذكر اسم اهلل فقطعو، فقاؿ علي رضي اهلل عنو: ذكاة كحية أم 
سريعة، كقاؿ ابن عمر كابن عباس كانس رضي اهلل عنهم: إذا قطع الرأس فبل بأس، 

 ذكره البخارم تعليقا.
الذكاة قبل موت كإف شرع يذبحها فرأل في السكين خلبل فألقاىا كأخذ غيرىا ثم أتم 

الذبيحة حلت، ككذلك لو رفع يده بعد أف شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم 
الذكاة قبل موتها حلت؛ لحصوؿ المقصود بذلك، كليست بأقل حاال مما أكل السبع 

 فأدركناه حيا كذكيناه فإنو حبلؿ بنص القرآف.
يها حياة، لقولو كإذا حصلت الذكاة لما أصابها سبب الموت؛ حلت إذا أدركها كف

ًنقىةي  ـي كىلىٍحمي اٍلًخٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ ًلغىٍيًر اللًَّو بًًو كىاٍلميٍنخى ٍيتىةي كىالدَّ  تعالى: )حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
لمنخنقة ( فاّكىاٍلمىٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي كىالنًَّطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ مىا ذىكٍَّيتيٍم( )المائدة: 

المنحبس نفسها، كالموقوذة المضركبة بعصا كنحوىا حتى تدىور حياتها، كالمتردية 
الهاكية من جبل أك في بئر كنحوه، كالنطيحة التي نطحتها أختها حتى أردتها، كما أكل 

السبع ما أكلها ذئب كنحوه، فكل ىذه الخمس إذا ذكيت قبل أف تموت؛ فهي 
 رين:حبلؿ، كيعرؼ عدـ موتها بأحد أم

األكؿ: الحركة، فمتى تحركت بعد ذكاتها بحركة قليلة أك كثيرة بيد أك رجل أك عين أك 
أذف أك ذنب حلت. قاؿ علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو في قولو تعالى: )ًإالَّ مىا 

ذىكٍَّيتيٍم( إف مصعت بذنبها أك ركضت برجلها أك طرفت بعينها فكل، كقاؿ نحوه غير 
 الحركة دليل بين علي بقاء الركح فيها إذ الميت ال يتحرؾ. كاحد من السلف، كألف
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األمر الثاني: جرياف الدـ بقوة؛ لقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: )ما أنهر الدـ كذكر 
اسم اهلل عليو فكل(. فمتى ذكيت فجرل منها الدـ األحمر الذم يخرج من المذكى 

ابن تيمية، قاؿ: كالناس  المذبوح عادة حلت كإف لم تتحرؾ، قالو شيخ اإلسبلـ
يفرقوف بين دـ ما كاف حيان كدـ ما كاف ميتان، فإف الميت يجمد دمو كيسود. قلت: 

 كلذلك يكوف باردا بطيئا.
كإذا شك في كجود ما يعرؼ بو عدـ الموت بأف شك في حركتها أك في حمرة الدـ 

ٍيتيٍم(  كجريانو كما يجرم دـ المذبوح عادة ػ لم تحل الذبيحة؛ لقولو تعالى: )ًإالَّ مىا ذىكَّ
 كما شككنا في بقاء حياتو ػ لم تتحقق ذكاتو.

 فإف قيل: األصل بقاء الحياة فلنحكم بو فتحل الذبيحة إال أف نتيقن الموت.
الجواب: األصل بقاء الحياة لكن عارضو ظاىر أقول منو كىو السبب المفضي إلى 

 الموت، فأنيط الحكم بو ما لم نتحقق بقاء حياتو.
( المنفصل من أكيلة السبع كنحوىا قبل ذكاتها ليس بحبلؿ؛ ألنو بائن من حي، تنبيو)

كما باف من حي فهو كميتو، فإف انفصل شيء من المذكاة قبل موتها فهو حبلؿ، لكن 
 الواجب االنتظار في قطعو حتى تموت.

 : حكم ذبيحة الغاصب.مسألة
 ثم ذبح ما اغتصبو. كالغاصب، كالسارؽ: يملك ال ما علىأحد  عتدمإذا ت

 الزىرم إلى النوكم كعزاه حبلؿ، أنو على فالجمهور ذكاه، ما حل في العلماء اختلف
 الشافعي، مذىب كىو حنيفة، أبي ك مالك ك ربيعة ك األنصارم سعيد ابن كيحيى

 ابن إسحاؽ ك عكرمة ك طاككس إلى حـز ابن كنسبو حرمتو، إلى الظاىرية كذىبت
 في معهود ىو كما تحريم كراىة كلعلها بالكراىة، القوؿ النوكم إليهم كنسب راىويو،
 حـز ابن استدؿقد ك  كإسحاؽ، داكد إلى التحريم رشد ابن كنسب السلف، عبارات

 :أدلة بثبلثة ذلك لمنع
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 تعداد بعد كجل عز قاؿ إذ تذكيتو، بعد إال الحيواف لحم أكل حـر تعالى اهلل أف: أكلها
 أىٍموىالىكيمٍ  تىٍأكيليوا كىالى : } بقولو األمواؿ في االعتداء كحـر{  ذىكٍَّيتيمٍ  مىا ًإالَّ : } المحرمات

نىكيمٍ   دماءكم إف: ) كسلم عليو اهلل صلى النبي كقوؿ ،[ُٖٖ: البقرة{ ]  بًاٍلبىاًطلً  بػىيػٍ
 نحر أك ذبح إف كالمغصوب المسركؽ أف مسلم يشك كال ،(  حراـ عليكم كأموالكم

، ما حل إلى بو يتوصل ال كالباطل باطل، ىو كإنما حقا، كنحره ذبحو يكوف ال  حـر
 معصية الغير ماؿ على كاالعتداء هلل، طاعة بو مأمور حق المشركعة الذكاة أف على
 إال تحل ال المحرمة الفركج كانت كلئن الطاعة، عن تنوب ال كالمعصية تعالى ألمره

، بالعقد ال بو المأمور بالعقد ؟ بالفعل المحـر الحيواف يباح فكيف المحـر  كما المحـر
 ذبحو؟ عليو حـر لما المتعدم ذبح كبين الميحىرَّـ، للصيد الميٍحرًـ تصيد بين الفرؽ
: ) قاؿ عنو اهلل رضي خديج بن رافع طريق من صحيحو في مسلم أخرجو ما: ثانيها

 كإببل غنما فأصبنا تهامة من الحليفة بذم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كنا
 ثم فأيكفئن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بها فأمر القدكر بها فأغلوا القـو فعجل
 لم كسلم عليو اهلل صلى النبي أف االستدالؿ ككجو ،( بجزكر الغنم من عشرا عدؿ
 كإنما الماؿ، إضاعة عن نهى ألنو األكل حبلؿ لوكاف القدكر في ما بإكفاء ليأمر يكن
 األكل يبيح كال الضماف يوجب تعد كنحره ذبحو كأف محض، حراـ أنو يقينان  ذلك يدؿ
 .تقسم لم غنائم ألنها
 األنصار من رجل عن أبيو عن كليب بن عاصم طريق من داكد أبو أخرجو ما: ثالثها
 شديدة حاجة الناس فأصاب سفر في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع خرجنا: قاؿ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جاء إذ لتغلي قدكرنا فإف فانتهبوىا غنما فأصابوا كجهد،
)  قاؿ ثم بالتراب اللحم يرمل جعل ثم بقوسو، قدكرنا فأكفأ قوسو على يمشي كسلم

 أبو شك ،( النهبة من بأحل ليست الميتة إف أك الميتة، من بأحل ليست النهبة إف
 النبي أف االستدالؿ ككجو السبلـ، عليو قاؿ أيتهما في -عاصم عن ركاية - األحوص
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 خلطو إذ أفسده كإنما اللحم أكل من أكلئك بمنع يكتف لم كسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ أنفسهم الغنم مبلؾ من كلو آكل، بو ينتفع ال حتى بالتراب

كما الدرر السنية في األجوبة النجدية   حسن بن الرحمن عبدكسئل الشيخ 
 الكتابي أك المسلم، السارؽ ذبح إذا: اإلقناع شرح في قولو عن (: ْٖٗ/ٕ)

 صلى قولو كعن كالمغصوب، ميتة يكن كلم أكلو، كنحوه لربو حل مسميان، المسركؽ
 ؟"  األسارل أطعميو"  المرأة ذبيحة شأف في كسلم عليو اهلل

 لربو حل: بقولو مقيدان  لكونو كغيره، اإلقناع عن النقل يعارض ال الحديث: فأجاب
 كإف منو، األكل في ربو لو أذف من كغير ربو، لغير يحل ال أنو: فمفاده؛ أكلو كنحوه

 راجعان  كليس كنحوه، لربو حل: لقولو راجع؛ كالمغصوب: كقولو؛ بالتذكية حبلالن  كاف
: أيضان  كيقاؿ الحرمة، في ال الحل في بالمغصوب لتشبيهو فتنبو؛ ميتة يكن كلم: لقولو

 تطعمو أف يأمرىا أف جاز لما حرامان، كاف لو إذ حلو، على دليل"  األسارل أطعميو" 
 .األسرل
 األكل كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ترؾ إذ معارضة، ال: أيضان  كأجاب

 ذبحها، لمن كال لهم، ملكان  ليست أنها: منها؛ كجوه من ميتة أنها على يدؿ ال منها
. منها األكل في مالكها لو أذف من كال مالكها، على تحـر فبل عليهم حرمت كإف فهي

 أطعميو: " قولو الذكاة، بهذه حلها على كيدؿ. تنزىان  منها األكل ترؾ أنو كيحتمل
 لقولو ال حل،: لقولو راجع كالمغصوب،: كقولو. ميتة يطعمهم ال كىو ،"  األسارل

 .الحرمة في ال الحل، في المغصوب الحيواف بذبح شبهو ميتة،
 ىو تراضى ثم فذبحها، شاة غصب عمن: اهلل رحمهما إسحاؽ، الشيخ: ابنو كسئل

 كمالكها؟
 كصاحبها، ىو تراضى إذا: الجواب: تعالى اهلل رحمو الدين، تقي الشيخ قاؿ: فأجاب

 كال إلماـ، أعظم الحديث في لو كمن اإلماـ، ىذا من الفتول ىذه على أكلها جاز
 فجاء سقط، ثم كعلقو شيئان  منها ذبح بلد، غنم على مغير ذبيحة من منع لمن دليل
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 التي المرأة حديث في ما: كبرىانو الدين؛ تقي الشيخ كبلـ على ألحد، فيو فأذف ربو
 ،" أىلها إذف بغير أخذت شاة لحم أجد: " كقولو كسلم عليو اهلل صلى النبي دعت

 عدـ أف في كاضح فهو كجوده، تحقق دكف مبيح، ابتداء اإلذف أف: النص فمفهـو
 آخر، ككجو .تعارض لم إذا نصوص، النصوص كمفاىيم حرمها، الذم ىو اإلذف،

 لحق كمحـر كالميتة، كالدـ اهلل، لحق محـر قسم: قسمين على المحرمات أف: كىو
 قاـ لما بل لنفسو، ممنوعان  يصير فبل الحكم، زاؿ العلة زالت فإذا الظلم؛ كىو آدمي

 أفتى ما رجحاف الحديث ىذا نفس من فاستفدنا أبيح، لو أذف فمتى الغير، حق من بو
 عليو اهلل صلى قولو كىو: الثاني للحديث مطابقان  الحديث معنى فيكوف الدين، تقي بو

: تستأذنو لم أنها على كيدؿ".  نفسو من بطيبة إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال: " كسلم
 منها، بأفضل أرضيو أف كعلي عليو، الناس أعز من كأنا: الدارقطني ركاية في قولها
 كسترضيو، ترضو لم أنها بحيث الحديث، نفس من ظاىر لو استئذانها عدـ فصار
 كترؾ الضب، أكل من امتنع لمن ىذه، مثل أكل يسوغ فكيف ثمنان، تعطو لم كأنها
 على كيدؿ؛ يفعلونها كالصحابة األسنى، منصبو اقتضاىا كاف مباحة، عديدة أشياء
 لم الشاة، نفس إلى يرجع أمر المانع كاف لو فإنو لغيره، أكلها في إذنو: أيضان  ذلك
 .أعلم كاهلل كغيره، المأذكف بين الفرؽ كضوح على يدؿ ما ىذا ففي ألحد، فيو يأذف

 إذف بغير فذبحها سرقها، أك شاة ذبح عمن: اللطيف عبد بن اهلل عبد الشيخ كسئل
 لحقهم ثم بو، كذىبوا شيئان  منها فذبحوا بلد أىل غنم على قـو أغار أك أىلها،

 ال؟ أك المذبوح، ذلك أكل يحل ىل أيديهم، من فاستنقذكه الطلب،
 على المالية تفويت المذبوح، في العلة أف يعلم أف: أكالن  ينبغي هلل، الحمد: فأجاب

 اهلل قدس تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ سئل فقد ىذا، ثبت إذا؛ الركح إزىاؽ ال المالك،
 فأجاب، أكلها؟ يجوز ىل كمالكها، ىو تراضى ثم فذبحها، شاة غصب عمن ركحو،
 .انتهى. أكلها جاز كصاحبها، ىو تراضى إذا: اهلل رحمو
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 عليو اهلل صلى أنو: صحيحيهما في كالحاكم حباف ابن ركاه ما: لهذا كيشهد: قلت
: " لفظ كفي ،"  منو نفس طيب بغير أخيو عصا يأخذ أف المرئ يحل ال: " قاؿ كسلم

 كالدارقطني، كالبيهقي أحمد ركاه ،"  نفسو من بطيبة إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال
 كأذف أباحو، ما أكل لو كجاز لو، ذلك حل نفسو طابت إذا أنو: الحديث ىذا لمفهـو

 .أكلو كال أخذه، لو يحل ال حراـ، فهو بو نفسو تطب لم كإذا كأخذه، أكلو، في لو
: ىذا جواب في يقاؿ أف كيمكن: - لو كبلـ بعد - تعالى اهلل رحمو القيم، ابن قاؿ
 ذبح بخبلؼ باإلباحة، يستباح ال كىذا اآلدمي، كحق اهلل لحق حراـ اآلدمي قتل أف

 إنما: ىناؾ فالمحـر حل؛ أباحو لو كىذا اآلدمي، حق لمحض حراـ فإنو المغصوب،
: اهلل رحمو القيم، ابن ذكره ما فتأمل؛ الركح إزىاؽ ال المالك، على المالية تفويت ىو
 المغصوب، ذبح بخبلؼ باإلباحة، يستباح ال أنو آدمي، كلحق اهلل لحق كاف ما أف

 ذلك في العلة كأف عليو؛ يحـر كلم حل لو أباحو فإذا اآلدمي، حق لمحض حراـ فإنو
 .المالك على المالية تفويت ىي
 كفيو ذكي، أنو على أحمد نص كقد المغصوب، ذبح في العلماء اختلف كقد: قاؿ ثم

 التي المرأة في اآلخر كالحديث المنهوبة، الغنم ذبح في خديج، بن رافع حديث
: " فقاؿ أىلها، إذف بدكف أختها شاة لو فذبحت كسلم عليو اهلل صلى النبي أضافت

 أكلو من يمنع أىلو إذف بدكف المذبوح أف على دليل ىذا كفي ،"  األسارل أطعموىا
 دكف الحراـ على حـر لحراـ، الحبلؿ ذبحو إذا كالصيد غيره، دكف لو، المذبوح
 لو، يعني أكلها يحل ال فذبحها، شاة سرؽ فيمن أبيو، عن صالح نقل كقد. الحبلؿ

 حراـ أنها: منها يؤخذ قد الركاية فهذه تؤكل، فبل صاحبها على ردىا فإف: ألبي قلت
 في يأذف لم المالك أف جهة من التحريم قصد لو أحمد ألف مطلقان، الذابح على

 شيخنا، كبلـ ىذا: اهلل رحمو القيم، ابن قاؿ ثم. بالتحريم الذابح يخص لم األكل،
 أحمد استدالؿ أف الركاية، ىذه من فتبين: قلت. تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يعني

 الحبلؿ ذبحو إذا بالصيد كشبهها لو، ذبحت من لغير حلها في ظاىر المرأة بحديث
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 أنها: السارؽ ذبيحة في الثانية الركاية من كتبين؛ الحبلؿ دكف الحراـ على حـر لحراـ،
 أف من المخالف، بو يستدؿ ما كأما. غيره ال السارؽ الذابح على إال تحـر ال

 ال أصحابها أمر بغير إببلن  أك غنمان، ذبح من أف على استدؿ اهلل، رحمو البخارم،
 عليو اهلل صلى النبي مع كنا: " قاؿ خديج، بن رافع عن صحيحو في ركاه بما تؤكل،
 أخريات في كسلم عليو اهلل صلى النبي ككاف كغنمان، إببلن  فأصبنا الحليفة، بذم كسلم

 بالقدكر فأمر إليهم، كسلم عليو اهلل صلى النبي فدفع القدكر، فنصبوا فعجلوا الناس،
 عن كليب، بن عاصم طريق من داكد، أبو ركاه بما كيستدلوف. الحديث"  فأكفئت

 غنمان  فأصابوا شديدة، مجاعة الناس أصاب: "قاؿ األنصار من رجل عن أبيو
 فرسو، على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جاء إذ بها، لتغلي قدكرنا فإف فانتهبوىا،

 بأحل ليست النهبة إف: قاؿ ثم بالتراب، اللحم يرمل جعل ثم بقوسو، قدكرنا فأكفأ
 رآه فيما ال البخارم، ركاه فيما كالحجة العصمة إف: فيقاؿ. انتهى".  الميتة من

 على حجة كاستنبطو رآه ما كليس كيصيب، يخطئ كاالستنباط الرأم فإف كاستنبطو،
 كالذم كسلم؛ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إال كيترؾ، قولو من يؤخذ كل بل يره؛ لم من

 لم ذاؾ إذ كىي الناس، بين المشتركة الغنائم في ىو إنما اهلل، رحمو البخارم، ركاه
 ذبحها في الغانمين بقية كال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يستأذنوا لم كىم تقسم،

  .رعيتو تأديب لو كاإلماـ مثلو، معاكدة عن لهم زجران  القدكر بإكفاء فأمر كأكلها،
 بو كالمأمور: اهلل رحمو النوكم، قاؿ اللحم، إتبلؼ الحديث في يجئ لم فإنو كأيضان،

 يحمل بل يلقوه، فلم اللحم كأما لهم، عقوبة المرؽ إتبلؼ ىو إنما القدكر، إراقة من
 كسلم عليو اهلل صلى أنو مع بإتبلفو، أمر أنو يظن كال المغنم، إلى كرد جمع أنو على
 من تقع لم بطبخو فالجناية كأيضان،. الغانمين ماؿ من كىذا الماؿ، إضاعة عن نهى

 فإف؛ للخمس المستحقوف كمنهم يطبخ، لم من منهم فإف الغنيمة، مستحقي جميع
؛ أتلفوه أك أحرقوه، أنهم ينقل كلم: قلنا المغنم، إلى اللحم حملوا أنهم ينقل لم: قيل

 .انتهى. القواعد كفق على تأكيلو فيجب
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 إذا إذنو بغير المذبوحة الشاة مالك أف: المقصود لكن كبلـ، المقاـ ىذا في كللعلماء
 أبو ركاه الذم الحديث كال خديج، بن رافع حديث عليو يرد كال جاز، أكلها في أذف

 ال كالشاة المقسومة؛ غير المشتركة الغنائم في ذلك ألف كليب، بن عاصم عن داكد
 ركل كقد. نفسو من بطيبة أباحها كقد ملكو، ىي بل مقاسم، كال لمالكها مشارؾ

 بسلع، غنمان  ترعى كانت مالك، بن لكعب جارية أف: " صحيحو في البخارم
. كسلم عليو اهلل صلى النبي فسئل بحجر، فذبحتها فأدركتها منها، شاة فأصيبت

 ضمن كلو مالكو، إذف بغير ذبح ما أكل جواز كفيو: حجر ابن قاؿ ،"  كلوىا: فقاؿ
 .انتهى. البخارم جنح كإليو كعكرمة، طاككس ذلك في كخالف الذابح،

الشرط التاسع: أف يكوف كقاؿ العبلمة العثيمين في كتاب أحكاـ األضحية كالزكاة: 
 المذكي مأذكنا في ذكاتو شرعان، فإف كاف غير مأذكف فيها شرعان فهو على قسمين:

، أك حاؿ  القسم األكؿ: أف يكوف ممنوعان منو لحق اهلل تعالى كالصيد في الحـر
، أك ذبح صيدان داخل  اإلحراـ بحج أك عمرة، فمتى صاد صيدا فذبحو كىو محـر

؛ فهو حرا لىى عىلىٍيكيٍم حدكد الحـر ةي األىنٍػعىاـً ًإالَّ مىا يػيتػٍ ـ؛ لقولو تعالى: )أيًحلٍَّت لىكيٍم بىًهيمى
ـه( )المائدة: رى ميًحلّْي الصٍَّيًد كىأىنٍػتيٍم حيري ا الًَّذينى آمىنيوا ال ُغىيػٍ ( ، كقولو تعالى: )يىا أىيػُّهى

ـه( )المائدة:  ـى عىلىٍيكيٍم صىٍيدي اٍلبػىرّْ مىا (، كقولو سبٓٗتػىٍقتػيليوا الصٍَّيدى كىأىنٍػتيٍم حيري حانو: )كىحيرّْ
(، قاؿ في المغني كال خبلؼ في تحريم الصيد على ٔٗديٍمتيٍم حيريمان( )المائدة: 

المحـر إذا صاده أك ذبحو، ثم قاؿ بعد فصوؿ: كإذا ذبحو صار ميتة يحـر أكلو على 
كزاعي، جميع الناس، كىذا قوؿ الحسن، كالقاسم، كالشافعي، كإسحاؽ، كاأل

 كأصحاب الرأم، قاؿ: كذلك الحكم في صيد الحـر إذا ذبحو الحبلؿ. 
القسم الثاني: أف يكوف ممنوعان منو لحق اآلدمي، كىو ما ليس ملكا لو، كال يملك 

ذبحو بوكالة أك نحوىا؛ كالمغصوب يذبحو الغاصب، كالمسركؽ يذبحو السارؽ كنحو 
 ذلك، ففي حلو قوالف ألىل العلم:
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 يحل، كىو قوؿ إسحاؽ، كأىل الظاىر، كإحدل الركايتين عن أحمد، أحدىما: ال
اختارىا أبو بكر من أصحابنا، كإليو ميل البخارم، فقاؿ في صحيحو: باب إذا أصاب 

قـو غنيمة فذبح بعضهم غنما أك إببل بغير أمر أصحابها لم تؤكل؛ لحديث رافع عن 
كفيو ) كتقدـ سرعاف الناس  النبي صلى اهلل عليو كسلم ثم ذكر حديث رافع بسنده

فأصابوا من الغنائم كالنبي صلى اهلل عليو كسلم في آخر الناس فنصبوا قدكرا، فأمر بها 
 فأكفئت فقسم بينهم كعدؿ بعيران بعشرة شياه (.

كركل أبو داكد من طريق عاصم بن كليب عن أبيو عن رجل من األنصار قاؿ: خرجنا 
ر فأصاب الناس حاجة شديدة كجهد، فأصابوا مع النبي صلى اهلل عليو كسلم في سف

غنما فانتهبوىا، فإف قدكرنا لتغلي إذ جاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يمشي على 
قوسو فأكفأ قدكرنا بقوسو، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قاؿ إف النهبة ليست 

قاؿ أبو داكد: الشك من  ُبأحل من الميتة، أك إف الميتة ليست بأحل من النهبة(
 ىناد، يعني أحد ركاتو.

القوؿ الثاني: أنو يحل، كىو المشهور من مذىب أحمد كقوؿ جمهور العلماء لما 
ركل أحمد كأبو داكد من حديث جابر رضي اهلل عنو قاؿ ) خرجنا مع النبي صلى اهلل 

ي امرأة من عليو كسلم في جنازة، فلما رجع استقبلو داعي امرأة كفي لفظ ألحمد داع
قريش فقاؿ يا رسوؿ اهلل، إف فبلنة تدعوؾ كمن معك إلى طعاـ فانصرؼ، فانصرفنا 

معو فجيء بالطعاـ فوضع يده ثم كضع القـو أيديهم، فنظر آباؤنا إلى رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم يلوؾ لقمة في فمو ثم قاؿ أجد لحم شاة أخذت بغير إذف أىلها 

                                                           

 (ُٖٕٕٗ رقم ، ُٔ/ٗ) كالبيهقي ،(ِّٔٔ) منصور بن سعيد، ك (َِٕٓ رقم ، ٔٔ/ّ)أخرجو أبو داكد  ُ
إسناده  (:ُْٓ/ٗ(: إسناده جيد، كقاؿ الحافظ في الفتح )ُٓٔ/َُكالحديث قاؿ عنو ابن الملقن في اإلعبلـ )

(، كحسنو العبلمة الوادعي في ُّٕٔ، كصححو العبلمة األلباني في الصحيحة )جيد كرجالو على شرط مسلم
(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد ُْٕٖالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

 صدكقاف فهما كأبيو، -شهاب ابن كىو- كليب بن عاصم أجل من قوم إسناد كىذا صحيح، حديث (:َّْ/ْ)
 .أعلم كاهلل ىو، فلعلو أنصارم، كىو خديج بن رافع عن آخر كجو من الحديث ركم لكن بهما، بأس ال
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قامت فقالت: يا رسوؿ اهلل، إني أرسلت إلى البقيع من فأرسلت المرأة كفي ركاية 
يشترم لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترل شاة أف أرسل إلي بها 

بثمنها، فلم أجد، فأرسلت إلى امرأتو فأرسلت إلي بها، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو 
 .ُكسلم أطعميو األسارل (

: أف النبي صلى اهلل عليو كسلم أمر بإطعامو ىذا ما استدؿ بو الجمهور، ككجو الداللة
 األسارل، كلو كاف حراما ما أمر النبي صلى اهلل عليو كسلم بإطعامهم إياه.

كأجابوا عن دليلي القائلين بعدـ الحل بأف إكفاء القدكر على سبيل التعزير كالمبالغة 
م: )إف في الزجر، كىو جواب قوم لكن يعكر عليو قوؿ النبي صلى اهلل عليو كسل

النهبة ليست بأحل من الميتة( إال أف يقاؿ: المراد بياف حكم أصل النهبة، كأف من 
انتهب شيئا بغير حق كاف حراما عليو كالميتة كإف لم يكن من شرطو الذكاة، كأنو ليس 

 المراد أف ذبح المنهوب ال يحلو فيكوف ميتة، كاهلل أعلم.
الحل؛ فليس بظاىر الداللة إذ ليس كأما حديث جابر الذم استدؿ بو الجمهور على 

أخذ المرأة للشاة عدكانان محضان، فإنما أخذتها مضمونة بالثمن من امرأة المالك، كقد 
                                                           

 كفي ،(ََّٔ) ك( ََّٓ) المشكل شرح في كالطحاكم ،(ِّّّ) داكد كأبو ،(ِّٗ/ ٓ) أحمد أخرجو ُ
( ََُٕٔ) الكبرل في كالبيهقي ،(ِٖٔك ِٖٔ - ِٖٓ/ ْ) كالدارقطني ،(َِٖ/ ْ) المعاني شرح

: المغني في العراقي كقاؿ الصدؽ، جبللة عليو الحديث(: َٓ/ ّ) التنقيح الهادم عبد ابن عنو قاؿ كالحديث
( ْٕٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو قوم، سنده(: ْٗٓ/ ٗ) الفتح في الحافظ كقاؿ جيد، إسناده

 رجاؿ رجالو قوم، إسناده(: ُٖٔ/ ّٕ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ْْٕ) اإلركاء كفي
 كأصحاب" اليدين رفع" في البخارم لو ركل فقد عاصم، كالد -الجرمي شهاب ابن كىو- كليب غير الصحيح،

 .بهما بأس ال صدكقاف كابنو كىو السنن،
 بأف متعقب ال، أـ صحبتو أصحت يدرل كال يسم لم رجل عن إنو(: ُْٔ/ ٕ) المحلى في حـز ابن قوؿ( تنبيو)

: النيل في الشوكاني قاؿ الصنعة، ألىل معلـو ىو كما تضر ال الصحابي كجهالة صحبتو، على يدؿ الحديث سياؽ
 األدلة عمـو ألف مقبوؿ؛ الصحابة مجهوؿ أف من مرة غير قررناه لما قادحة فغير الصحابي الرجل جهالة كأما

 مجاىيلهم قبوؿ أعني المزية، ىذه بها لهم تثبت أف أحوالها أقل الوجوه جميع من الخليقة خير بأنهم القاضية
 كال خبلفها ينكشف حتى العدالة على حملو فالواجب تعديلو كرسولو اهلل تولى كمن عمومها تحت الندراجهم
 .المجهوؿ في انكشاؼ
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جرت العادة بالسماح في مثل ذلك غالبا السيما كىي مقدمة لرسوؿ اهلل صلى اهلل 
إليو عليو كسلم كأصحابو، فهو من المشتبو الذم ينبغي التنزه عنو عند عدـ الحاجة 

كلذا تنزه عنو النبي صلى اهلل عليو كسلم لعدـ حاجتو إليو، كأمر بإطعامو األسارل 
 لحاجتهم إليو غالبا.

كإذا تبين أال داللة للجمهور فيما استدلوا بو كال لمخالفيهم؛ كجب الرجوع إلى 
 القواعد الشرعية العامة.

اصب كنحوه، فنقوؿ: المغصوب كنحوه مما أخذ بغير رضا صاحبو حراـ على الغ
كعلى كل من علم بو، سواء أكاف مما يشترط بحلو في األصل الذكاة أـ ال، حتى لو 
غصب لحمان كاف حرامان عليو كعلى من علم بو كأما ذكاة الغاصب كنحوه؛ فهي ذكاة 

من مسلم أىل ذكر اسم اهلل عليها بما ينهر الدـ، فكانت مبيحة للمذكى كغير 
 الغاصب، كاهلل أعلم بالصواب.

كال تأثير للذكاة في محـر األكل؛ كالحمار كالكلب كالخنزير، فهذه كنحوه من 
الحيوانات المحرمة ال تحل بالذكاة، كال تشترط الذكاة في حل حيواف البحر، فجميع 
ما في البحر من حيواف فهو حبلؿ حيا كميتا صغيرا أك كبيرا؛ لقولو تعالى: )أيًحلَّ لىكيٍم 

( قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: صيد البحر ما ٔٗاميوي( )المائدة: صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعى 
أخذ حيان، كطعامو ما لفظو ميتان، كركل ذلك عن غير كاحد من الصحابة كالتابعين كعن 

أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم سئل عن الوضوء بماء البحر 
 .ُر ماؤه الحل ميتتو(فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم )ىو الطهو 

                                                           

 عمرك كابن عباس كابن اهلل عبد بن كجابر كعلي ىريرة أبي منهم الصحاب من عدة عن ركم صحيح حديث ُ
 السيوطي قبلو كمن متواترا المتناثر نظم في الكتاني عده كقد عنهم اهلل رضي عمر كابن كأنس الصديق بكر كأبي

 كابن حباف، كابن خزيمة، كابن منده، كابن المنذر، كابن البر، عبد كابن كالترمذم، البخارم، صححو كالحديث
، كابن الحق، كعبد كالبيهقي، كالخطابي، كالطحاكم، السكن،  كالمصنف، تيمية، كابن كالنوكم، كالجورقاني، حـز

: الشافعي اإلماـ قاؿ كغيرىم، كأأللباني شاكر، كأحمد كالشوكاني، كالصنعاني، حجر، كابن ،كالعراقي كثير، كابن
 شرح في األثير ابن كقاؿ صحتو، على متفق صحيح الحديث ىذا: البغوم كقاؿ الطهارة، علم نصف الحديث ىذا

 البدر في الملقن ابن كقاؿ ثقات، كرجالو بو كاحتجوا كتبهم في األئمة أخرجو مشهور صحيح حديث ىذا: المسند
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كفي الصحيحين من حديث جابر رضي اهلل عنو قاؿ ) بعثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم كأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، كزكدنا جرابان من تمر لم يجد لنا غيره، 

فكاف أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء 
كنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبلو بالماء فنأكلو، كانطلقنا فتكفينا يومنا إلى الليل، ك 

على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا ىي 
دابة تدعى العنبر، فقاؿ أبو عبيدة: ميتة ثم قاؿ: ال نحن رسل رسوؿ اهلل صلى اهلل 

قمنا عليو شهرا كنحن ثبلثمائة عليو كسلم كفي سبيل اهلل كقد اضطررتم فكلوا، قاؿ فأ
حتى سمنا، كلقد رأيتنا نغترؼ من كقب عينو بالقبلؿ الدىن، كنقتطع منو الفدر كقدر 
الثور، كأخذ منا أبو عبيدة ثبلثة عشر رجبلن فأقعدىم في كقب عينو، كأخذ ضلعا من 

أضبلعو فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، كتزكدنا من لحمو كشائق 
حتى قدمنا المدينة فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم ىو رزؽ أخرجو اهلل لكم، فهل 

معكم من لحمو شيء فتطعمونا فأرسلنا إليو منو فأكلو (، كال تشترط الذكاة في حل 
الجراد كنحوه مما ال دـ لو، لحديث ابن عمر رضي اهلل عنو ) أحلت لنا ميتتاف 

، كألف ُوت، كأما الدماف: فالكبد كالطحاؿ(كدماف، فأما الميتتاف: فالجراد كالح
 الغرض من الذكاة إنهار الدـ، فما ال دـ لو ال يحتاج لذكاة .

                                                                                                                                                  

 من أصل الحديث كىذا: الموطأ شرح في الزرقاني كقاؿ طرؽ، من مركم جليل صحيح الحديث ىذا: المنير
 األئمة كركاه األقطار جميع في األعصار سائر في األمصار فقهاء كتداكلتو بالقبوؿ األئمة تلقتو اإلسبلـ أصوؿ
 .الكبار

( ُُِٖ) الكبرل في كالبيهقي ،(َِٖ) حميد بن كعبد ،(ُّّْ) ماجة كابن ،(ٕٗ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 فيو( ِّ/ ِ) المجركحين في حباف ابن كقاؿ منكر،(: ُّٔ/ ِ) الرجاؿ كمعرفة العلل في أحمد قاؿ مرفوعا

(: ْْْ/ ٓ) الكامل في عدم ابن كقاؿ الترؾ، فاستحق يعلم ال كىو األخبار يقلب أسلم بن زيد بن الرحمن عبد
 عبد كابن العربي كابن القيسراني كابن البيهقي أيضا المرفوع كضعف ضعفاء، كىم كغيرىم أسلم بن زيد بنو يرفعو

 أبو صححو عمر، ابن عن موقوفا صح الحديث كلكن: قلت كغيرىم، حجر كابن الملقن كابن كالذىبي الهادم
 األلباني كالعبلمة المجموع في النوكم صححو لذلك الرفع، حكم كلو كغيرىم كالبيهقي كالدارقطني حاتم كأبو زرعة

 .(ُُُٖ) الصحيحة في
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 قبل الذبح. الكهربائي الصعق: حكم مسألة
 عالية، بدرجة كاف إذا الحيواف قتل إلى يؤدم قد ذبحو قبل بالكهرباء الحيواف صعق
 . متوسطة أك خفيفة بدرجة كاف إذا قتل غير من الوعي يفقده كقد
 مباشرة بعدىا كذكي يقتلو لم إذا أما الفقهاء، باتفاؽ ميتة ألنو أكلو يحل لم قتلو فإذا

 . أكلو كيجوز حبلؿ فهو الشرعية الذكاة
 كانت كإف موقوذ، فالحيواف قاتلة الصعقة كانت إف:" األشقر محمد الدكتور قاؿ

 حل الشرعية الطريقة على فذبح بعدىا الحيواف أدرؾ فإف تقتل، أف دكف للوعي مفقدة
 انتهى"  حبلال يكوف ال فإنو ذبح دكف كتقطيعو بسلخو بدئ كلكن يذبح لم كإف ،
: " بعنواف األشقر محمد للدكتور بحث العاشر، العدد" )اإلسبلمي الفقو مجمع مجلة"

 الصعق حد ىو ما:  السؤاؿ كيبقى، "( الذكاة إنجاز في الشرعية كالطرؽ الذبائح
 ؟ غيره من القاتل الكهربائي

 المؤتمر لمنظمة التابع اإلسبلمي الفقو مجمع قرار في جاء بما ذلك على الجواب
 : الشؤكف ىذه في المختصين الخبراء تقارير على مستندا ،( ٓٗ) رقم اإلسبلمي

 الشركط توافرت إذا أكلها يحل شرعية ذكاة التدكيخ بعد تذكي التي الحيوانات" 
 الوقت في الخبراء حددىا كقد ، تذكيتها قبل الذبيحة موت عدـ بها يتأكد التي الفنية

 : يلي بما الحالي
 - الجبهي االتجاه في أك الصدغين على الكهربائيين القطبين تطبيق يتم أف -ُ

 ( .القفوم) القذالي
 ( .فولت ََْ - ََُ) بين ما الفولت يتراكح أف -ِ
 إلى ِ) بين كما ، للغنم بالنسبة( أمبير ُ إلى. ٕٓ) بين ما التيار شدة تتراكح أف -ّ

 . للبقر بالنسبة( أمبير ٓ.ِ
 (ثواف ٔ إلى ّ) بين ما تتراكح مدة في الكهربائي التيار تطبيق يجرم أف -ْ
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 أك الواقذة اإلبرة ذم المسدس باستعماؿ تذكيتو المراد الحيواف تدكيخ يجوز ال -ج
 . االنجليزية الطريقة على بالنفخ كال ، بالمطرقة أك بالبلطة

 ذلك إفضاء من بالتجربة ثبت لما ، الكهربائية بالصدمة الدكاجن تدكيخ يجوز ال -د
 . التذكية قبل منها قليلة غير نسبة موت إلى
 الكربوف أكسيد ثاني مزيج باستعماؿ تدكيخو بعد الحيوانات من ذكي ما يحـر ال -ق
 تؤدم ال بصورة الكركم الرأس ذم المسدس باستعماؿ أك ، األكسجين أك الهواء مع
 . انتهى"  تذكيتو قبل موتو إلى

 القرار في الواردة الشركط يخالف الذم الكهربائي فالصعق:  سبق ما على كبناء
 األمر ىذا إلى يحتاج من على فيجب ، الذبيحة بو تحل ال كقذا، يعد السابق

 ا.ىػ عدمها من الشركط انطباؽ تحديد في االجتهاد
 تذبحها التي الذبائح لحـو أكل حكم ما :( ْٓٓ/ِِ) الدائمة اللجنة كسئلت
 الكهربائية اآللة عليها تسلط البهيمة بأف علما الكهربائية؟ اآللة بطريق المسلمة الدكلة
 ؟ األرض على سقوطها فور ذبحها الجزار يتولى ثم األرض في تسقط حتى

 على سقوطها فور األنعاـ بهيمة الجزار ذبح من ذكر كما األمر كاف إذافأجابت: 
 ، أكلها جاز حياة كفيها إياىا ذبحو قدر فإذا عليها الكهربائية اآللة تسليط من األرض

 كقد ، الموقوذة حكم في أنها كذلك ، أكلها يجز لم موتها بعد إياىا ذبحو كاف كإف
 يد أك رجل بتحريك حياتو ثبتت فيما إال لها أثر ال كالذكاة ، ذكيت إذا إال اهلل حرمها

 اهلل قاؿ ، الذبح انتهاء حتى الحياة استمرار على يدؿ مما ذلك كنحو الدـ تدفق أك
 كالمنخنقة بو اهلل لغير أىل كما الخنزير كلحم كالدـ الميتة عليكم حرمت: ) تعالى

 ما فأباح ، ّ/المائدة( ذكيتم ما إال السبع أكل كما كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة
 ا.ىػ أكلها يحل فبل كإال تذكيتو بشرط بخطر األنعاـ بهيمة من أصيب
 يعلم ظاىرة أخرل عبلمة :الدرب على نورفي فتاكل  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال كذكر

 ينزؿ كاف إذا: فقاؿ ، الموت قبل ذبحو تم أـ الصعق من مات قد الحيواف أف بها
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 ذبحت، ثم خدرت إنما بالصعق، تمت لم الذبيحة أف ذلك فمعنى قطعو بعد الدـ
 كذكر الدـ أنهر ما: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف حبلال؛ تكوف ىذا كعلى
 أما، حية كالذبيحة إال العادم الجرم الدـ يجرم أف يمكن كال( فكل عليو اهلل اسم
 كعلى، يسيرا شيئا إال اللهم يخرج، أف يمكن كال كيتخثر، يتغير الدـ فإف ماتت إذا
 فإف الموت حاؿ إلى بها يصل ال األخ ذكره الذم الصعق ىذا كاف إذا حاؿ كل

 الميتة عليكم حرمت: ) تعالى لقولو شرعية، تذكية يعتبر ركحها خركج قبل ذبحها
 كما كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة كالمنخنقة بو اهلل لغير أىل كما الخنزير كلحم كالدـ
 بها كجد( ذكيتم ما إال) منها استثني التي األشياء ىذه كل( ذكيتم ما إال السبع أكل

 ذلك كمع ، الكهربائي بالصعق تكوف ما أشبو فإنها ، المنخنقة سيما ال الموت، سبب
 فإنها تموت أف قبل ذبحت أم ذكيت إذا ما تحريمها من كتعالى سبحانو اهلل استثنى
 جرل فإذا فقط، الذبح لتسهيل كسيلة الصعق ىذا فيكوف ىذا كعلى حبلال، تكوف
 فإنها موتها إلى يؤدم الصعق كاف إذا أما ، حبلؿ فهي الركح خركج قبل عليها الذبح

  .انتهى"  حينئذ تباح ال
 

 ذكاة أمو( الجنين ذكاة)باب 
 من أنثى ذكيت إذا، فأمو بطن في داـ ما لو كصف فهو البطن في الولد ىو الجنين

 قاؿ فمن ،العلماء بين خبلؼ الجنين ىذا حل ففي جنينها بتذكيتها فمات الحيواف
 بعدـ قاؿ كمن تبعية، ذكاة الموت فهذا أمو، ذكاة بسبب موتو ىي ذكاتو إف قاؿ بحلو
 .استقبللية تكوف أف يجب الذكاة ألف ميتة إنو قاؿ حلو

 .حالتاف لو تذكيتها بعد خرج الذم المذكاة جنين أف ذلك في الخبلؼ كتفصيل
 غير جنينا أك مضغة أك علقة يكوف بأف فيو الركح نفخ قبل يخرج أف: األكلى الحالة
 الحياة تقدـ الموت في يشترط ال إذ ميتة، ألنو الجمهور عند يحل فبل الخلقة كامل
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 أمواتا كنتم}  قولو فمعنى ( يحييكم ثم يميتكم ثم فأحياكم أمواتا ككنتم ) تعالى قاؿ
 . الركح فيهم تنفخ أف قبل كذلك حياة، ببل مخلوقين كنتم{ 

 أك أشعر - الخلقة كامل جنينا يكوف بأف فيو الركح نفخ بعد يخرج أف: الثانية الحالة
 : صور الحالة كلهذه - يشعر لم

 فهو التذكية، قبل مات فإف تذكيتو فتجب مستقرة حياة حيا يخرج أف: األكلى الصورة
 . اتفاقا ميتة

 كإف اتفاقا، حل كذكيناه ذكاتو أدركنا فإف مذبوح كحياة حيا يخرج أف: الثانية الصورة
 مات فكأنو حياة كبل المذبوح حياة ألف كالحنابلة؛ الشافعية عند أيضا حل ندرؾ لم

 .كمحمد يوسف أبو قاؿ ىذا كبنحو أمو، بتذكية
 لم كإف جسده شعر ينبت أف حينئذ حلو في اشترطوا لكنهم أيضا، المالكية قاؿ كبهذا

 . عينو أك رأسو شعر يكفي كال يتكامل
 اتفاقا، يحل فبل أمو تذكية قبل كاف موتو أف كيعلم ميتا يخرج أف: الثالثة الصورة
 فتسكن فتضرب بطنها في متحركا يكوف أف: منها بأمور أمو ذكاة قبل موتو كيعرؼ
 . تذكى ثم ميتا رأسو يخرج أف:  كمنها ميتا، فيخرج تذكى، ثم حركتو

 فبل إخراجو، في المذكي لتواني بمدة أمو تذكية بعد ميتا يخرج أف: الرابعة الصورة
 . إخراجو في للتواني باالنخناؽ أك أمو بتذكية كاف موتو أف في للشك اتفاقا يحل

 التذكية قبل موتو يعلم أف غير من أمو تذكية عقب ميتا يخرج أف: الخامسة الصورة
 خبلؼ محل الصورة كىذه ،آخر بسبب ال التذكية بسبب موتو أف الظن على فيغلب

 من الفقهاء كجمهور كمحمد يوسف كأبو كالحنابلة كالشافعية فالمالكية الفقهاء، بين
 . بأكلو بأس ال إنو يقولوف كغيرىم الصحابة
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 الجمهور كدليل ،الصحابة من كثير مذىب كىو اإلشعار، اشترطوا المالكية أف غير
 يتذكى أنو يقتضي كىو ،ُ( أمو ذكاة الجنين ذكاة)  كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ

                                                           

 أيوب كأبي ليلى كأبي مالك بن ككعب ىريرة كأبي عمر كابن كجابر سعيد أبي الصحابة من عدة عن ركم ُ
 كالحديث عازب، بن كالبراء ياسر بن كعمار الدرداء كأبي أمامة كأبي كعلي عباس كابن مسعود كابن األنصارم

كحسنو البغوم  حساف، بأسانيد يركل( ِٓٔ/ ْ) اإلستذكار في البر عبد ابن كقاؿ حباف، كابن الترمذم، صححو
كصححو اإلماـ ابن القيم في إعبلـ  ،(ِٔٓ/ ِ) المجموع في النوكم كصححو(، ِِٖ/ُُفي شرح السنة )

/ ْ) التلخيص في الحافظ كقاؿ ،(ُٔٔ/ ِٔ) البخارم شرح في الملقن ابن كصححو(، ِٓٓ/ِالموقعين )
 كتبع صحيح؛ حديث ىو: فقاؿ" اإلحياء" في الغزالي كخالف كلها، بأسانيده يحتج ال: الحق عبد قاؿ(: ّٖٓ

 سنده، إلى ضعف كال متنو، إلى احتماؿ يتطرؽ ال صحيح حديث ىو": األساليب" في قاؿ فإنو إمامو؛ ذلك في
 جابر؛ حديث كطرؽ سعيد، أبي حديث طرؽ مجموع كىي الحجة، بو تنتهض ما فيها أف كالحق نظر، ىذا كفي
 على تعليقو في مشهور الشيخ كصححو ،(ِّٗٓ) اإلركاء في األلباني العبلمة كصححو بيانو، سيأتي ما على

 (.ِْْ/ ُٕ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو ،(ّٕٕ/ ْ) الموافقات
 ىذه المسألة. في آثار )فائدة( في ذكر

 أخرجو (شعره كنبت خلقو، تم قد كاف إذا أمو، ذكاة في الذبيحة، بطن في ما ذكاة: )المسيب بن سعيد قوؿ - ُ
 .ثقة كيزيد بو، سعيد عن الليثي قسيط بن اهلل عبد بن يزيد عن( َُِٔ) الموطأ في مالك
 ميتان، بطنها من حواران  فألقت ناقة، فنحرت بالمدينة، داران  نزلت: يقوؿ عاصم أبي بن داكد سمعت جريج ابن كعن
 كبد على منو كظللت فأخذتو فانقلبت: قاؿ كلو،: فقاؿ المسيب، ابن فسألت يشعر، لم الذم الجنين يعني

 .- ثقة كداكد( ْٕٖٔ) برقم الرزاؽ عبد أخرجو. شئت ما كسبلـ
 ذكاة فذكاتو كبٌر أك أشعر إذا: قاؿ مجاىد عن نجيح أبي ابن عن معمر أنا: الرزاؽ عبد أخرجو: الزىرم أثر - ِ

 اهلل عبد ىو نجيح أبي كابن ذلك، مثل يقوؿ عكرمة سمع من كأخبرني: معمر قاؿ: كقاؿ( ّْٖٔ) برقم اىػ: أمو
 كقد ألقتو ألنها فكلو، تنحر بعدما ميتان  ألقتو إذا: )بلفظ السند بنفس أخرجو( ْْٖٔ) كبرقم. ثقة كىو يسار، بن

 (.نحرت
 ذكاة فذكاتو كبَّر أك أشعر إذا: )قاؿ مجاىد عن نجيح أبي ابن عن معمر أنا: الرزاؽ عبد أخرجو: مجاىد أثر - ّ

 اهلل عبد ىو نجيح أبي كابن ذلك، مثل يقوؿ عكرمة سمع من كأخبرني: معمر قاؿ: كقاؿ( ّْٖٔ) برقم اىػ( أمو
 كقد ألقتو ألنها فكلو، تنحر ما بعد ميتان  ألقتو إذا: )بلفظ السند بنفس أخرجو( ْْٖٔ) كبرقم. ثقة كىو يسار، بن

 (.نحرت
 أشعر إذا أمو، ذكاة ذكاتو: )قاؿ إبراىيم عن منصور عن الثورم عن( ْٖٓٔ) الرزاؽ عبد أخرجو: إبراىيم أثر - ْ
 (.ييقذر أف إال يشعر، لم أك

 من ركن ىو إنما: فقاؿ البقرة، جنين عن إبراىيم سألت: قاؿ النخعي عبيداهلل بن الحسن عن عيينة ابن كعن
 .ثقة كالحسن( ْٖٔٔ) برقم الرزاؽ عبد أخرجو أركانها،
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 حكما كأما فظاىر، حقيقة أما كحكما، حقيقة ألمو تبع بأنو أيضا كاحتجوا أمو، بذكاة
 بعلة يثبت التبع في كالحكم بعتقها، يعتق األمة جنين كألف األـ؛ ببيع يباع فؤلنو

 .أصبل التبع ينقلب لئبل حدة على علة لو تشترط كال األصل
 عليكم حرمت ):  تعالى لقولو يحل ال أنو إلى زياد بن كالحسن كزفر حنيفة أبو كذىب
 حياة أف ذلك يؤكد كمما ميتة، أمو تذكية بعد حيا يدرؾ لم الذم كالجنين ( الميتة

 .مستقلة تذكيتو فتكوف أمو موت بعد بقاؤىا يتصور إذ مستقلة الجنين
 البطن في الولد ىو الجنين(: َُُقاؿ الدكتور صالح الفوزاف في كتابو األطعمة )ص

، ُمنفوس فهو كلد فإذا الستتاره بذلك سمي قيل أمو بطن في داـ ما لو كصف فهو
 :حاالت ثبلث كلو المذكاة بطن في الذم الولد ىنا كالمراد
 إال يحل ال الحالو ىذه ففي مستقرة اةحيحيا  أمو ذكاة بعد يخرج أف: األكلى الحالة
 فبل كتغذية خلقة اتصاؿ بغيرىا متصلة غير أخرل، نفس ألنو خبلؼ غير من بذكاة
 .غيره بذكاة يحل

 كحركة حركتو كانت بأف مستقرة غير حياة حينا أمة ذكاة بعد يخرج أف: الثانية الحالة
 .المذبوح

 ،األخيرتين الحالتين ىاتين ففي، ميتنا أمو ذكاة بعد يخرج أف: الثالثة الحالة
 .أكلو فيحل أمو بذكاة يكتفي ىل
 :أقواؿ ثبلثة ذلك في

                                                                                                                                                  

 (.ُُِ) ص( ٕٔٔ) برقم الجعد بن علي كمسند( ّّٔ/ ٗ) عندالبيهقي أخرل طرؽ كلو
 مات ثم حيان  الجنين خرج إذا: يقوؿ عكرمة سمع عمن معمر أنا(: ْٖٖٔ) الرزاؽ عبد أخرجو: عكرمة أثر - ٓ

 .اىػ. عطاء عن جريج ابن كقالو: فقاؿ الرزاؽ، عبد كزاد. مبهم كفيو. تأكل فبل تذكيو أف قبل
 سليماف أبي بن حماد عن كداـ بن مسعر عن معاكية أبو ثنا: شيبة أبي ابن أخرجو: سليماف أبي بن حماد أثر - ٔ
 كىناؾ ،(َِْ/ ٕ) المحلى من اىػ. نفسين عن نفس ذكاة يكوف ال: قاؿ المذبوحة، جنين في - كبلـ كفيو -
 البيهقي أخرجو يصح، ال ياسر بن لعمار أثر كىناؾ، (َِْ/ ٕ) المحلى انظر األكل، من بالمنع لؤلكزاعي أثر

 .أعلم كاهلل( ّّٔ/ ٗ)

 (.ُُِ/ُ) المنير كالمصباح (ُُِ /ْ) القاموس ُ
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 يوسف كأبي، كالشافعية، الحنابلة قوؿ كىو ال أـ أشعر سواء حبلؿ أنو: األكؿ القوؿ
 عليو اهلل صلى النبي عن سعيد أبي حديث كدليلهم، الحنفية من الحسن بن كمحمد

 بها متصل كألنوكقد تقدـ تخريجو، ( أمو ذكاة ذكاتو: )الجنين في قاؿ أنو كسلم
 الحيواف في الذكاة كألف كأعضائها ذكاتها ذكاتو فتكوف بغذائها يتغذل خلقو اتصاؿ

 الحيوانات من كالنادٌ  الممتنع كالصيد منو التمكن كعدـ منو التمكن بحسب تختلف
 ذكاة فيكوف أمو ذبح من بأكثر ذبحة إلى يتوصل ال كالجنين ،منها عليو المقدكر كغير

 كستأتي جوفو في الذم الدـ يستخرج أف أحمد اإلماـ استحب الحالة ىذه كفي، لو
 .الثالث القوؿ ذكر عند القوؿ ىذا أىل بو استدؿ ما مناقشة
 شعر كنبت خلقو تم أف أمو ذكاة الجنين ذكاة أف المالكية قوؿ كىو: الثاني القوؿ

 التي األشياء على قياسنا الحياة فيو يشترط أف يقتضي للذكاة محبلن  كونو ألف جسده
 ركم قد أنو كما خلقو كتم شعره نبت إذا إال فيو توجد ال كالحياة التذكية فيها تعمل

 كقد أمة ذكاة فذكاتو الجنين أشعر إذا: يقولوف كانوا أنهم الصحابة من جماعة عن
: بلفظ الحديث عمر ابن ركل فقد شعاراإل اشتراط الحديث ركايات بعض في كرد

 كىو ضعيف كىو عصاـ ابن أحمد بو تفرد قدك ( أمة ذكاة فذكاتو الجنين أشعر إذا)
 .الترجيح في االستدالؿ ىذا مناقشة كستأتي، أصح كىو موقوؼ الموطأ في

 لم أـ أشعر يؤكل لم ذكاتها بعد أمو بطن في ميتنا كجد إذا الجنين أف: الثالث القوؿ
 بدليل ،بالذكاة يفرد أف فيجب أمو موت بعد بقاؤىا يتصور مستقلة حياتو ألف يشعر

 ،كلو بو الوصية كتصح إليو مضاؼ بإعتاؽ كيعتق الغرة بإيجاب يفرد اآلدمية جنين أف
 دمو بين الفصل كىو الذكاة من المقصود يحصل ال دموم حيواف البهيمة كجنين
 .لغيره تبعنا فيو يجعل فبل منو الدـ خركجل بسبب ليس ذلك ألف ،أمو حر بج كلحمو

 .محرمنا فيكوف مذكى غير كالجنين الميتة اهلل حـر كقد ميتة يذؾ لم ما كألف
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 كما الحسن بن كمحمد يوسف أبا إال الحنفية قوؿ كىذا، ذلك في ما بياف كيأتي
 .ُسبق

 الثاني الذكاة بنصب ركم قد بأنو المبيحوف بو استدؿ الذم الحديث عن كأجابوا
 كقد حرفو ذكر مع يكوف قد التشبيو إذ أمو كذكاة ذكاتو أم التشبيو باب من فيكوف
 كمر أم( ٖٖ) آية النمل{ السحاب مر تمر كىي: }تعالى اهلل قاؿ ،حذفو مع يكوف

 .الذكاة إلى االفتقار في استواءىما يقتضي أمو بذكاة ذكاتو فتشبيو السحاب
 السموات عرضها كجنة: }كتعالى سبحانو اهلل قاؿ أيضنا التشبيو تحتمل الرفع كركاية

 .كاألرض السموات كعرض أم( ُّّ) آية عمراف آؿ{ كاألرض
 على ذلك فيدؿ البلول بو تعم فيما كرد كقد، اآلحاد أخبار من الحديث ىذا أف مع

 .شتهر ال ثابتنا كاف لو إذ ثبوتو، عدـ
 غير حياة حينا أك ميتنا خرج إذا المذكاة جنين حل كىو األكؿ القوؿ ىو كالراجح
 فقد مطلقنا باإلباحة القائلوف بو استدؿ الذم الحديث لقوة يشعر لم أك أشعر مستقرة
 لكثرة لغيره حسننا يكوف أف أحوالو كأقل بعضهم كحسنو المحدثين من جمع صححو

 .اإلشعار اشتراط غير من مطلقنا اإلباحة في صريح سنده قوة مع كىو، طرقو
 حجة بها تقـو ال ركاية فهي اإلشعار اشتراط في المالكية بها تمسك التي الركاية أما

 .عصاـ بن أحمد كىو بها تفرد قد ضعيف راك سندىا كفي موقوفة ألنها
 تذكى كما يذكى الجنين أف بمعنى التشبية بو المراد بأف للحديث الحنيفة تأكيل كأما
 نصو جاء حيث الحديث لفظ يبطلو تأكيل فهو األـ ذكاة تشبو بذكاة إال يباح فبل أمو

 أـ أنلقيو الجنين بطنها كفي كالشاة البقرة كنذبح الناقة ننحر اهلل رسوؿ يا قلنا: )ىكذا
 األـ ذكاة بأف معلبلن  أكلو لهم فأباح( أمو ذكاة ذكاتو فإف شئتم إف كلوه قاؿ نأكلو

                                                           

 كقد ميت، جنين بطنو في فوجد ذكى حيواف ككل (:ُْٗ/ٕكىو أيضا قوؿ ابن حـز حيث قاؿ في المحلى ) ُ
 فهو بعد الركح فيو ينفخ لم كاف فلو أكلو حل فذكى حيا أدرؾ فلو أكلو يحل ال ميتة فهو بعد الركح فيو نفخ كاف

 .اشعاره لعدـ كال الشعاره معنى كال فيو، اللحم دما بعد كن اف اال حبلؿ
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 في حاصلة أك كائنة أم( أمو ذكاة في الجنين ذكاة: )الثاني الركاية ترده كما لو ذكاة
 .لسببية كالباء( أمو بذكاة الجنين ذكاة: )كركم أمو ذكاة
 الذم ىو الميتة تحريم لسانو على جاء الذم بأف عنو فيجاب ،بالميتة لو إلحاقهم كأما
 السمك استثناء بمنزلة استثناؤىا لكاف ميتة أنها قدر فلو المذكورة األجنة أباح

 أتت قد كالذكاة األـ أجزاء من جزء كالجنين، بميتة كليست فكيف الميتة من كالجراد
 األصوؿ مقتضى ىو فهذا، بذكاة منها جزء كل يفرد أف يحتاج فبل أجزائها جميع على

 للقياس الموافقة باإلباحة كردت كقد فكيف باإلباحة السنة ترد لم كلو، الصحيحة
 من كرد قد الحديث بأف عنو فيجاب الشتهر ثابتنا كاف لو إذ جوابهم كأما، كاألصوؿ

 .اشتهر فقد كذلك كاف كما، صحابينا عشر خمسة عن متعددة طرؽ
 الصحابة من أحد عن يرد لم: المنذر ابن قاؿ، خبلؼ الصحابة بين فيو يعرؼ كلم

 حنيفة أبي عن ركل ما إال فيو الذكاة باستئناؼ إال يؤكل ال الجنين أف العلماء كسائر
 ا.ىػ من كتاب األطعمة للفوزاف.

 يرفعو عمر ابن حديث الباب كفي (:ُٗ/ٖكقاؿ اإلماـ ابن القيم في تهذيب السنن )
 أف إحداىما علتاف كلو، الدارقطني ذكره يشعر لم أك أشعر أمو ذكاة الجنين ذكاة

 بن مبارؾ عن يوسف بن عصاـ ركاية من أنو كالثانية، الدارقطني قالو كقفو الصواب
، بأسا بحديثو أرل ما الرازم حاتم أبو كقاؿ مجاىد بن مبارؾ البخارم كضعف مجاىد

 كقاؿ بالنصب ركاه من تأكيل يبطل مما أمو ذكاة ذكاتو فإف ألفاظو بعض في كقولو
 أف أحدىا كجوه من باطل كىذا :اهلل رحمو القيم بنا قاؿ، أمو كذكاة الجنين ذكاة

 يوجد الذم الجنين عن سلم ك عليو اهلل صلى النبي سألوا فإنهم يبطلو الحديث سياؽ
 ميتة كونو من توىموه ما عنهم كرفع بأكلو فأفتاىم يلقونو أـ أيأكلونو الشاة بطن في
 ال المذبوح كأجزاء كرأسها ككبدىا كيدىا أجزائها من جزء ألنو لو ذكاة أمو ذكاة بأف

 فإذا بحكم ينفرد ال منها كالجزء فهو جنينا داـ ما كالحمل ،مستقلة ذكاة إلى تفتقر
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 القياس ىو فهذا الجنين جملتها من التي أجزائها جميع على الذكاة أتت األـ ذكيت
 . نص المسألة في يكن لم لو الجلي
 ذكاتو كيفية عن يسألوا لم كالصحابة السؤاؿ عن يقع كأف بد ال الجواب أف :الثاني
 بعد يجدكنو الذم الجنين أكل عن سألوا كإنما لهم جوابا أمو كذكاة ذكاتو قولو ليكوف
 .بالزكاة ينفرد أف إلى يحتاج ال كأنو عليو أمو ذكاة بجرياف حبلال بأكلو فأفتاىم الذبح
 لمراده فهما الخلق أعظم سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب أف :الثالث
 ال كأنو الجنين ذكاة عن األـ بذكاة اكتفاءىم الحديث ىذا من فهموا كقد بكبلمو
 رسوؿ أصحاب كاف مالك بن كعب بن اهلل عبد قاؿ ،يؤكل بل بذكاة ينفرد أف يحتاج

 إلى إشارة كىذا أمو ذكاة فذكاتو الجنين أشعر إذا يقولوف سلم ك عليو اهلل صلى اهلل
 قالوه ما خالف منهم أحدا نعلم ال إباحتو على الناس كاف المنذر ابن قاؿ، جميعهم

  نفسين ذكاة تكوف ال نفس ذكاة ألف يحل ال فقاؿ النعماف جاء أف إلى
 الصيد فذكاة كالعجز بالقدرة تختلف الذكاة أف على استقرت قد الشريعة أف :الرابع

 إال يمكن ال المتردية كذكاة عليو المقدكر بخبلؼ كاف موضع أم في بجرحو الممتنع
 أمو ذبح من بأكثر ذبحو إلى يتوصل ال الجنين أف كمعلـو كاف موضع أم في بطعنها
  .القياس محض ىو لو ذكاة أمو ذكاة فتكوف

  المبتدأ نفس فيها الخبر جعل خبرية جملة أمو ذكاة الجنين ذكاة قولو أف :الخامس
 قولو في كخبرىا إف لتتميم الجملة جعلت كلهذا أمو غذاء الجنين غذاء كقولك فهي 

 نصبو يجوز كال بالرفع إال أمو ذكاة في يجز لم ىكذا كاف كإذ أمو ذكاة ذكاتو فإف
 كىو الفائدة محل الخبر إذ كالتماـ اإلفادة عن الكبلـ فيخرج خبر بغير المبتدأ لبقاء
 . معلـو غير

 عنو لينتصب فعل تقدير في األكؿ يجعل كأف بد فبل أمو ذكاة نصب إذا أنو :السادس
 ذكوا لقيل المعنى ىذا أريد كلو، كنحوه أمو ذكاة الجنين يذكي تقديره كيكوف المصدر
 على الثاني كينتصب عمرك ضرب زيدا اضرب يقاؿ كما يذكى أك أمو ذكاة الجنين
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 نصب إذا إال عربيا كبلما ىو كليس يجوز ال فهذا عمرك ضرب زيدا اضرب معنى
 كأىل الناس ركاية خبلؼ أنو مع كىذا أمو ذكاة الجنين ذكاة فتقوؿ معا الجزآف

 التقدير فيؤكؿ فيو يعمل فعل من لو البد المصدر فإف ممتنع أيضا فهو قاطبة الحديث
 ،تنصبهما عمرك ضرب زيد ضرب قولك نظير كيصير أمو ذكاة الجنين ذكاة ذكوا إلى

 اللفظ من بدال المصدر في يكوف إنما كىذا عمرك ضرب زيد ضرب اضرب كتقديره
 زيدا ضربا قولك كاف كلهذا ،زيد ضرب أم زيد ضربا نحو منكرا كاف إذا بالفعل
 بخبلؼ زيدا اضرب يتضمن األكؿ فإف تاـ بكبلـ ليس زيد ضرب كقولك تاما كبلما
 فإنو زيد ضرب كقلت أضفتو إذا فأما الجملة معنى ذلك فيعطي فقط مفرد فإنو الثاني
 .بطبلنو على كيدؿ زيد باضرب تقديره يجوز كال مفردا يصير
 يؤكل فبل كحينئذ حيا خرج إذا أمو ذكاة مثل يذكى إنما الجنين أف كىو :السابع الوجو
 أجيبوا كال ىذا عن يسألوا لم كىم نفسو حكم لو حينئذ ألنو مستقبلة ذكاة يذكى حتى

 أك البقرة نذبح قالوا فإنهم لسؤالهم مطابق جواب ىو كال عليو دؿ السؤاؿ فبل بو
 فهم أمو ذكاة ذكاتو فإف شئتم إف كلوه فقاؿ نأكلو أـ أنلقيو الجنين بطنها في الشاة

 في يقع أنو علم ما عنهم كأزاؿ بأكلو فأفتاىم ال أـ لهم أيحل أكلو عن سألوه إنما
 ال كالسؤاؿ الجواب ىذا أف كمعلـو ،األـ بذكاة ذكى بأنو ميتة كونو من أكىامهم

 حيا يخرج أف إال تأكلوه ال حينئذ الجواب كاف بل أمو ذكاة مثل الجنين ذكوا يطابق
 سلكو ما فساد يعلم كبهذا، أعلم كاهلل الحديث مدلوؿ ضد كىذا أمو ذكاة مثل فذكاتو

 تقدير على أمو ذكاة قالوا حيث الحديث ىذا إعراب في كغيره جنى ابن الفتح أبو
 المضاؼ كإقامة المضاؼ كحذؼ، أمو ذكاة مثل الجنين ذكاة أم محذكؼ مضاؼ

 كما تمتنع فإنو اللبس في أكقع إذا كأما لبس ال حيث يكوف إنما كىذا كثير مقامو إليو
 ا.ىػ  التوفيق كباهلل فساده في كاؼ تقدـ
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 ميت جنين بداخلها ككجد بهيمة ذبحت إذا (:َْٖ/ِِكسئلت اللجنة الدائمة )
 فما يؤكل كاف كإذا أمو، بذكاة يكتفى أـ يذكى يؤكل كاف إذا كىل ؟ ال أـ يؤكل فهل

 ال؟ أـ يؤكل فهل ، ميتا جنينها ككجد ذبحت ثم بطنها على ضربت بهيمة في رأيكم
 خرج إذا أك أمو، بذبح كمات حي جنين بطها في ككجد البهيمة ذبحت إذا فأجابت:

 النبي عن عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث ذلك في كاألصل أكلو، جاز - كذبح حيا
 كالترمذم أحمد ركاه « أمو ذكاة ذكاتو »:  الجنين في قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى
 بطنها في كالشاة البقرة كنذبح الناقة ننحر اهلل رسوؿ يا قلنا» ركاية كفي ماجو، كابن

 كأبو أحمد ركاه «أمو ذكاة ذكاتو فإف شئتم، إف كلوه قاؿ ؟ نأكل أـ أنلقيو الجنين،
 الضرب بسبب مات فإف جنين، بطنها كفي ضربت إذا البهيمة أف تعلم كبهذا، داكد
 . سبق كما جاز كإال أكلو، يجز لم أمو ذبح قبل
 

 ( ُ) باب حكم لحم الخنزير
                                                           

 كأبو عتبة كأبو دلف كأبو زرعة كأبو جهم أبو الخنزير كنية(: ِْْ/ُقاؿ الدميرم في حياة الحيواف الكبرل ) ُ
 من فيو كالذم ، الجيف كأكل الناب السبع من فيو فالذم ، كالسبعية البهيمية بين يشترؾ كىو ، قادـ كأبو علية

 ، ترتع كىي الذكر يركبها منو األنثى إف حتى ، بالشبق يوصف النوع كىذا ، كالعلف العشب كأكل الظلف البهيمية
 ستة مالو الدكاب في أف يظن ذلك يعرؼ ال فمن ، أرجل ستة أثر كيرل ، ظهرىا على كىو أمياالن  قطعت فربما
 كاف كإذا.  جميعان  ىلكا كربما ، صاحبو أحدىما قتل كربما ، اإلناث عن الذكور يطرد النوع ىذا من كالذكر.  أرجل
 ، خنوصان  عشرين الخنزيرة كتضع.  أصواتها كتغيرت ، أذنابها كحركت ، رؤكسها طأطأت ، الخنازير ىيجاف زمن

 بعض كفي.  أشهر ستة لها مضى إذا تضع كاألنثى ، أشهر ثمانية لو تمت إذا ينزك كالذكر ، كاحدة نزكة من كتحمل
.  سبعة أك أشهر ستة لها تمت إذا ، كتربيها جراءىا تحمل كاألنثى ، أشهر أربعة لو تمت إذا الخنزير ينزك الببلد
 السفاد على الفحوؿ أقول كالذكر ، الحيواف أنسل الجنس كىذا، تلد ال سنة عشرة خمس األنثى بلغت كإذا

 إنو حتى ، نابو في القوة من للخنزير ما ، كاألذناب األنياب ذكات من لشيء ليس إنو: يقاؿ ، فيو مكثا كأطولها
 فيلتقياف ناباه طاؿ كربما ، كعصب عظم من جسده من القى ما كل فيقطع ، كالرمح السيف صاحب بنابو يضرب
 كحشيان  كاف إذا كىو.  الكلب شعر سقط كلبان  عض متى كىو.  األكل من يمنعانو ألنهما جوعان  ذلك عند فيموت

 جاع كإذا ، الثعلب من أركغ كىو ، سمومها فيو يؤثر كال ، ذريعان  أكبلن  الحيات كيأكل.  التأديب يقبل ال ، تأىل ثم
 يطعمونها ثم ، أياـ ثبلثة يجيعونها الرـك في بالخنازير النصارل تفعل كىكذا ، يومين في سمن أكل ثم أياـ ثبلثة

 مات الحمار باؿ ثم ، محكمان  ربطان  حمار على ربط كإذا.  مرضو فيزكؿ السرطاف أكل مرض كإذا.  لتسمن يومين
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 ما في أجد ال قل : )تعالى قاؿ قطعيا، تحريما الخنزير أكل كعبل جل ربنا حـر لقد
 خنزير لحم أك مسفوحا دما أك ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرما إلي أكحي

 بجميع الخنزير تحريم على المسلموف أجمعلذا  (،ُْٓ:األنعاـ)(  رجس فإنو
 بقية أف مع بالذكر اللحم خص(: ّْٗ/ُفي تفسيره ) األلوسي ، كأما قوؿأجزائو
 لم فإنو نظر، فيو" للظاىرية خبلفا: "قولوا.ىػ ف للظاىرية خبلفا حراـ أيضا أجزائو

 حكاية( ِّٗ ، َّٗ/ٕ) المحلى في الظاىرم حـز ابن نقل بل أحد، فيو يخالف
 ال الخنزير، من شيء أكل يحل ال: قاؿ حيث كأقرىا أجزائو، كل تحريم على اإلجماع

 كال مخو، كال حشوتو، كال غضركفو، كال عصبو، كال جلده، كال شحمو، كال لحمو
 كالكبير كالصغير كاألنثى الذكر - شعره كال لبنو، كال أطرافو، كال رأسو، كال عظمو،

 الخنزير لحم كأما: فقاؿ ، تفسيره في النيسابورم:  اإلجماع ىذا حكى كممن... سواء
 ألف بالذكر، اللحم كتخصيص محـر أجزائو بجميع الخنزير أف على األمة فأجمعت

 نسب، ك ( ُُٗ/  ِ الطبرم بهامش النيسابورم تفسير. ) بو متعلق االنتفاع معظم
 جائز الخنزير من اللحم عدا ما بأف القوؿ الظاىرم داكد إلى الحنابلة بعض أيضا

                                                                                                                                                  

 جلد لو ليس أنو باإلنساف الشبو من كفيو ، سريعا مات عينيو إحدل قلعت إذا أنو:  أمره عجيب كعن، الخنزير
 ا.ىػ اللحم من تحتو بما يقطع أف إال يسلخ

 كمما للخنزير باطلة ككثيرة غريبة استخدامات( ِّْ-ُِْص) للقزكيني المخلوقات عجائب في جاء( تنبيو)
 الدىن في الناب كيترؾ.. العين كيأمن الناس عند مكرمان  اإلنساف يبقي الخنزير ناب استصحاب إف: ) فيو جاء

 البواسير على كتجعل تجفف: الخنزير مرارة)  (!! الشيب كيؤخر الشعر يطوؿ فإنو الرأس بو يدىن ثم أسبوعان،
 (!! الهواـ لسع من نافع: الخنزير لحم)  (!! صرعو فيزكؿ العتيق البوؿ من شيء مع الصرع صاحب منها كيسقى

 كأما!! بينان  نفعان  فينفعها البواسير الطرم بشحمو كيطلى كسخها، كيخرج الصلبة الدماميل ينضج: الخنزير شحم) 
 ىذه الحيواف عظاـ من لشيء كليس اعوجاج غير من كيستقيم فيلتئم الكسور في اإلنساف بعظم فيوصل عظمو

 كعب كأما. البق منو فتهرب البيت في فيترؾ الخنزير جلد كأما. فيبرأ الناصور بو كيحشى العظم كيسحق. الخاصية
: عنو نقبلن  كقاؿ سينا ابن عن ذلك كنقل. فيزيلهما المزمن كالمغص للقولنج كيسقى رماده كيسحق فيحرؽ الخنزير

 شجر بو فيسمد زبلو كأما!! المثانة حجر كيفتت بالنبيذ فيخلط الخنزير بوؿ كأما)  (!! نفعو البرص بو طلي إذا
 باألكىاـ مليء كبلـ كىو !! ( النفاس أذل عنها يدفع ذلك فإف كركثو الخنزير زبالة المرأة حملت كإذا ، التفاح

 .كغيرىم السرياف األطباء عن نقلها التي كالخرافات
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 قد حـز ابن فإف نظر، النسبة ىذه كفي( ُِّ/ٔ) النهى أكلي مطالبكما في  األكل
 إف المسألة ىذه في يغفلو أف بمعقوؿ كليس الظاىرية، إماـ داكد بمذىب أحاط

 حل إلى ذىب قد داكد كاف إذا اإلجماع حكاية يسلم أف بمعقوؿ ليس بل خالفو،
 . لو مخالفتو كيبدم مذىبو يحكي أف داكد خالف إذا حـز ابن عادة كمن ،ذلك
 إال علينا يحـر كلم الطيبات، أكل لنا أباح أنو علينا، كتيسيره بنا، تعالى اهلل رحمة كمن

( ُٕٓ:األعراؼ)( الخبائث عليهم كيحـر الطيبات لهم كيحل: )تعالى قاؿ الخبائث،
 ىو ثم باإلنساف، مضر أكلو قذر، خبيث حيواف الخنزير أف لحظة نشك ال فنحن
 لما تناكلو، كترفض كتعافو السوية النفس تأباه ما كىو كالقاذكرات، األكساخ على يعيش

 .فيو كجل عز اهلل خلقو الذم السوم كمزاجو اإلنساف بطبع إخبلؿ من فيو
، منها جملة الحديث الطب أثبت فقد اإلنساف، جسم على الخنزير أكل أضرار كأما

 الخنزير لحم أكل بسبب أخرل، أمراضا يكتشفوف فإنهم العلم في الناس تقدـ ككلما
 :فمن ىذه األضرار

 الكوليستركؿ مادة تحتوم التي الحيوانية اللحـو أنواع أكثر من الخنزير لحم يعد• 
. الشرايين بتصلب اإلصابة فرص بزيادة اإلنساف دـ في زيادتها تقترف كالتي الدىنية،

 عن يختلف غريب شاذ تركيب الخنزير لحم في الدىنية األحماض تركيب أف كما
 من بكثير أسهل امتصاصها يجعل مما األخرل، األغذية في الدىنية األحماض تركيب
 .الدـ كوليستركؿ زيادة كبالتالي األخرل األغذية في غيرىا

 كالبركستاتا كالمستقيم القولوف سرطاف انتشار في كدىنو الخنزير لحم يساىم• 
 .كالدـ كالثدم

 .معالجتها يصعب التي كأمراضها بالسمنة اإلصابة كدىنو الخنزير لحم يسبب• 
 .المعدة كقرحة كالحساسية الحكة الخنزير لحم تناكؿ يسبب• 
 الشريطية الدكدة عن كالناتجة ةالرئ بالتهابات اإلصابة الخنزير لحم تناكؿ يسبب• 

 .الميكركبية الرئة كالتهابات الرئة كدكدة
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 الشريطية الدكدة على الخنزير لحم احتواء في الخنزير لحم تناكؿ مخاطر أىم كتتمثل
 ىذه بويضات نمو كيؤدم. متر ّ - ِ إلى طولها يصل التي تينياسوليم كتسمى
 ىذه نمو حاؿ في كالهستيريا بالجنوف اإلصابة إلى بعد فيما اإلنساف جسم في الدكدة

 ارتفاع إلى تؤدم فإنها القلب منطقة في نمت ما كإذا الدماغ، منطقة في البويضات
 لحم في تتواجد التي األخرل الديداف أنواع كمن قلبية، نوبات كحدكث الدـ ضغط

 في نموىا يؤدم قد كالتي للطبخ المقاكمة الحلزكنية الشعرية التريكانيبل دكدة الخنزير
 .الجلدم كالطفح بالشلل اإلصابة إلى الجسم
 عن تنجم التي الخطيرة األمراض من تعتبر الشريطية الديداف أمراض أف األطباء كيؤكد
 شهور خبلؿ كتنضج اإلنساف، عند الدقيقة األمعاء في كتتطور الخنزير، لحم تناكؿ
 ما إلى طولها كيصل قطعة، ألف حوالي من جسمها يتألف بالغة، دكدة إلى لتصل عدة
 مع بيضها كتخرج المصاب اإلنساف أمعاء في كحيدة كتعيش أمتار، َُ - ْ بين

 مشكبل كالعضبلت األنسجة إلى يدخل كتهضمو، البيض الخنازير تبتلع كعندما. البراز
. الشريطية الدكدة رأس كعلى سائل على يحتوم كيس كىي اليرقة، أك المذنبة الكيسة

 اإلنساف، أمعاء في كاملة دكدة إلى اليرقة تتحوؿ المصاب الخنزير لحم تناكؿ كعند
 نوعا يسبب الذم ،(ُِب) فيتامين كنقص اإلنساف، ضعف الديداف ىذه كتسبب

 كقد األعصاب، التهاب مثل عصبية أعراض حدكث يسبب كقد الدـ، فقر من خاصا
 ارتفاع أك االختبلج، حدكث مسببة الدماغ إلى الحاالت بعض في اليرقات تصل

 .الشلل حدكث حتى أك كاختبلج، صداع، من يتلوه كما الدماغ، داخل الضغط
 الشعرينية، بالديداف اإلصابة أيضا جيدا المطبوخ غير الخنزير لحم تناكؿ كيسبب
 ٓ إلى ْ بعد كثيرة يرقات تخرج الدقيقة األمعاء إلى الطفيليات ىذه تصل كعندما

 كتمر الجسم، أنسجة معظم إلى كمنو الدـ إلى كتصل األمعاء، جدار إلى لتدخل أياـ
 عضلية آالـ من المريض كيعاني. ىناؾ كيسات كتشكل العضبلت إلى اليرقات
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 عضلة كالتهاب كالدماغ، السحايا، التهاب حدكث إلى المرض يتطور كقد شديدة،
 .قليلة حاالت في مميتا المرض يكوف كقد كاألعصاب، كالكليتين، كالرئة، القلب

 من فيها يشاركهم ال بالبشر، الخاصة األمراض بعض أيضا ىناؾ أف المعركؼ كمن
، ذلك كمن الخنزير، إال الحيوانات  إذ العظيم اهلل كصدؽ المفاصل، كآالـ الركماتيـز

 اضطر فمن اهلل لغير بو أىل كما الخنزير كلحم كالدـ الميتة عليكم حـر إنما: "يقوؿ
 .ُّٕ/البقرة" رحيم غفور اهلل إف عليو إثم فبل عاد كال باغ غير

 تحريمو، في تستريب ال عليها الوقوؼ بعد كلعلك الخنزير، أكل أضرار بعض فهذه
 فلتقف، الحق، الدين إلى لهدايتك األكلى الخطوة ذلك يكوف أف لنأمل كإننا

 اهلل كاسأؿ كاتباعو الحق لمعرفة كتجرد كإنصاؼ بعدؿ كلتتأمل، كلتنظر، كلتبحث،
 .كاآلخرة الدنيا في لك خير فيو لما يهديك أف تعالى
 بتحريمو إيماننا من يغير ال فهذا أذل، كال مضرة الخنزير أكل في نعلم لم لو أننا على

 ألجل الجنة من أخرج إنما السبلـ عليو آدـ أف كلتعلم لو، تركنا من يضعف كال شيئا،
 كاف كال شيئا، الشجرة تلك عن علمنا كما عنها، اهلل نهاه التي الشجرة من أكلها أكلة
 ىو كما يكفيو، كاف بل منها، األكل تحريم سبب في يبحث أف إلى ةحاج في آدـ

 .ىذا حـر اهلل أف يعلم أف مؤمن، كل كيكفي يكفينا
 العالمي المؤتمر أبحاث: الخنزير لحم أكل على المترتبة األضرار بعض حوؿ كانظر
 ( .بعدىا كما ّٕ) الكويت ط اإلسبلمي، الطب عن الرابع
 ؟ الخنزير لحم طعم بنكهة بهارات استعماؿ ىل يجوز :مسألة

 اهلل لقوؿ حراـ، أنها شك فبل الخنزير من أجزاء من مصنوعة النكهة ىذه كانت إذا
 دما أك ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرما إلي أكحي ما في أجد ال قل ) تعالى

 الخنزير لحم تعالى اهلل فحـر ،ُْٓ/األنعاـ(  رجس فإنو خنزير لحم أك مسفوحا
 خنزير، لحم من كليست صناعية، مكونات من مصنوعة كانت إذا أما، كنجاستو لخبثو

 عن يبتعد أف للمؤمن ينبغي كالذم تعالى، اهلل حرمو ما تشبو ألنها ،فتكوف مكركىة
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 قد ذلك إف ثم، الطعم في يشبهها بما كيأتي بها، يتلذذ أف ال منها، كينفر المحرمات،
 . ذلك بعد تناكلو يسهل مما الخنزير، لحم طعم العتياد ذريعة يكوف
 .الضركرة عند لحم الخنزير، إذا اجتمع غيره من المحرمات أكل : حكممسألة

 بعض لقوؿ كذلك الضركرة، عند الخنزير على الكلب أكل تقديم على الحنابلة نص
 لحمو، على ككبده ككليتو الخنزير شحم يقدـ كما،  الكلب أكل تحريم بعدـ الفقهاء

 كجوب على المالكية كنص ،فيو خبلؼ فبل القرآف، بنص تناكلو يحـر اللحم ألف
 كحرمة لذاتو، حراـ الخنزير ألف اجتماعهما، عند الخنزير على الخنزير غير ميتة تقديم
 (.ّّ/َِا.ىػ من الموسوعة الفقهية ) ُعارضة الميتة

 أكل إلى يضطر الرجل عن مالك سئل (:ُُْ/ْفي اإلستذكار )قاؿ ابن عبد البر 
 أف كذلك الميتة يأكل بل فقاؿ الميتة يأكل أـ فيأكلو الصيد أيصيد محـر كىو الميتة

 من حاؿ في أخذه في كال الصيد أكل في للمحـر يرخص لم كتعالى تبارؾ اهلل
 ا.ىػ الضركرة حاؿ على الميتة في أرخص كقد األحواؿ

 ألنو الخنزير؛ من أكل الميتة توجد لم فإف (:ِّّ/ٓالعربي في المسالك )كقاؿ ابن 
 .. ا.ىػ.إليو مضطر

 آدـ ابن كلحم كخنزيرا ميتة المضطر كجد إذا (:ِِٗ/ِكقاؿ القرطبي في تفسيره )
 كالتحريم بحاؿ، يحل ال اىدـ كابن كالخنزير - حاؿ فى أل حبلؿ ألنها الميتة أكل

 ا.ىػ لؤلحكاـ الضابط ىو كىذا المثقل، التحريم من يقتحم أف أكلى المخفف
 إلى المضطر كجد إذا(: ّّّ/ْكقاؿ الشيخ التويجرم في الموسوعة الفقهية )

، كصيدا لغيره، كطعاما ميتة، الطعاـ  اهلل اسم يذكر لم كما كخنزيرا، كخمرا، لمحـر
 .عليو
 .إليو مضطر ألنو بثمنو؛ كيعوضو الغير طعاـ من األكل يقدـ المضطر فهذا

                                                           

 ، ُِّ/  ٔ النهى أكلي مطالب ، ُُٕ ، ُُٔ/  ِ الدسوقي حاشية ، ُٔٗ/  ٓ عابدين ابن حاشية ُ
 . ّٗ ك ، ِ/  ٗ المجموع
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، كىو الغير طعاـ يوجد لم فإف  .إليو مضطر ألنو البر؛ صيد من األكل فلو محـر
 الميتة توجد لم فإف، للمضطر أباحها اهلل ألف الميتة؛ من أكل البر صيد يوجد لم فإف
، إليو مضطر ألنو الخمر؛ من شرب يوجد لم فإف، إليو مضطر ألنو الخنزير؛ من أكل
 الهبلؾ لدفع غيره؛ إلى يتعدل ال ضرره كما أقل، ضرره كما فاألخف، باألخف يبدأ
 .نفسو عن
 

 (ُإليها أجزاء محرمة مضاؼ مواد استعماؿ حكم)باب 
 :تكوف أف إما المضافة المواد :أكال

 .حيوانات كشحـو أدىاف -ُ
 .صناعية مواد أك نباتية أخرل مواد تكوف أف كإما -ِ

 :نوعين على فهي حيوانات كأدىاف شحـو من المواد كوف حاؿ كفي
 تكوف أك الشرع، كفق ذبحت قد كتكوف األكل، مباحة حيوانات من تكوف أف إما -أ

 .كريب شك دكف اإلباحة، ىنا كحكمها لتذكية، تحتاج ال بحرية حيوانات
 من تكوف أك كالخنزير، كشحومها، لحومها أكل يحـر حيوانات من تكوف أك -ب

 جميعها ىنا كحكمها ميتة، فتكوف الشرعية، التذكية تذؾ لم لكن األكل مباحة
 .كريب شك دكف التحريم،

 أف ظنو على غلب أك المسلم تأكد إذا (:ُِٖ/  ِِ) الدائمة اللجنة علماء قاؿ
 أك دكاء أك طعاـ في شيء منو دخل عظمو مسحوؽ أك شحمو أك الخنزير لحم

                                                           

 البسكويت من أنواعان  أف :(ُِٖٗ لعاـ ُٓ الطبعة -ْٖ/ٔك َْٗ/ٓ) البريطانية المعارؼ دائرةجاء في  ُ
 أنواع بعض في الخنزير دىن استخداـ يتم ككذلك الخنزير، دىوف على تحتوم كاألجباف كريم كاآليس كالشيكوالتو

 كما الطبخ في( الخنزير دىن) البلرد كيستخدـ. األسناف معجوف كفي التجميل مستحضرات كفي الصابوف
 Animal الحيوانية كالزيوت السمن تركيب في Lard oil, Lard Stearine البلرد زيت يستخدـ

Shortening. 
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 يشك كما بو، االدىاف كال شربو، كال أكلو، لو يجوز فبل: ذلك نحو أك أسناف معجوف
 .اىػ ُ(يريبك ال ما إلى يريبك ما دع: )كسلم عليو اهلل صلى لقولو يدعو؛ فإنو فيو

 أف على فيو القوؿ كثر الذم الصناعي الجبن (:ُُُ/ِِكسئل علماء اللجنة أيضا )
 ؟ الخنزير شحم فيو

 لم فنحن -الخنزير شحم فيو أف على فيو القوؿ كثر الذم الصناعي الجن فأجابت:
 شحم فيو أف تيقن كمن الحل األشياء في كاألصل خنزير، شحم فيو أف عندنا يثبت
 ا.ىػ استعمالو لو يجوز ال ظنو على غلب أك خنزير

 تحتوم يومية كجبات الشركة في إلينا يقدـ(: ِٕٗ/ِِكسئل علماء اللجنة أيضا )
 الخل في كالكحوؿ( كالجبن فلوريا حليب في خنزير شحم) محرمة غذائية مواد على

( خميرة) على يحتوم عندنا العيش أساس ىو الذم الخبز ذلك من كأخطر ، المحلى
 ، المواد ىذه في الشرع حكم فما شربها محرمة كىي( البيرة) الجعة زبد من مصنوعة

 ؟ ال أـ الشرع نظر في ضركرة ىذا حالنا يعتبر كىل
 كاألشربة الخنزير شحم على المشتملة األطعمة تناكؿ لكم يجوز ال فأجابت:
 من شيء على تشتمل لم كأشربة أطعمة تناكؿ عليكم كيجب الكحوؿ، على المشتملة

 شرعا مباحا طعاما إال لكم تقدـ ال بأف الشركة مطالبة إمكانكم كفي المحرمة، األمور
 ا.ىػ

                                                           

 ،(ُِٖٓ رقم ،ٖٔٔ/ ْ) كالترمذل ،(ُُٖٕ رقم ،ُّٔ ص) كالطيالسى ،(ََِ/ ُ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ِِٕ رقم ،ْٖٗ/ ِ) حباف كابن ،(ِٕٔٔ رقم ،ُِّ/ ُِ) يعلى كأبو ،(ِِّٓ رقم ،ُّٗ/ ِ) كالدارمى
 ،ٗٓ/ ْ) خزيمة كابن ،(ُُٕٓ رقم ،ِّٕ/ ٖ) كالنسائى ،(ْٕٕٓ رقم ،ِٓ/ ٓ) اإليماف شعب فى كالبيهقى

ككرد عن غيره أيضا  عنهما اهلل رضي علي بن الحسنمن حديث ( ُِٗٔ رقم ،ُٓ/ ِ) كالحاكم ،(ِّْٖ رقم
 العارفين بستاف في النوكم كصححو الحاكم، كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديثمن الصحابة، 

 أحمد الشيخ كقاؿ قوم، سنده: المستدرؾ تلخيص في الذىبي كقاؿ ،(ُُٖ/ ُ) المجموع في كحسنو ،(ِّ)
 كصححو ،(ُِ رقم حديث) اإلركاء في األلباني العبلمة كصححو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر

 في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(َِّ ،ُّٖ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعيالعبلمة 
 .صحيح إسناده: المسند تحقيق
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 شيء إلى كاألدىاف الشحـو تستحيل أف حاؿ في حبلالىذه األشياء  تصير قد :ثانيا
 فإف صفتهما، تكتسب كال كاألدىاف الشحـو اسم المادة ىذه تأخذ فبل غيرىما، آخر
 ،" ُاالستحالة"  العلماء يسميو ما كىو حكمهما، تأخذ ال فإنها: كذلك األمر كاف
 محرما، يصير فإنو: خبيثا نجسا كصار حبلال طيبا كاف فما الجهتين، من معتبر كىو
 . حبلال مباحا يصير فإنو طيبا حبلال كصار خبيثا نجسا كاف كما
 فطهارة: األصل ىذا كعلى (:ُٓ ، ُْ/ِ) الموقعين إعبلـ في القيم ابناإلماـ  قاؿ

 الموجب زاؿ فإذا الخبث، لوصف نجسة؛ فإنها ؛ القياس كفق على باالستحالة الخمر
 الثواب، كأصل بل كمواردىا، مصادرىا، في الشريعة أصل كىذا الموجب، زاؿ

 إذا النجاسات سائر إلى ذلك تعدية: الصحيح فالقياس ىذا كعلى، كالعقاب
 مسجده موضع من المشركين قبور كسلم عليو اهلل صلى النبي نبش"  كقد استحالت،

 ،( كدـ فرث بين من يخرج) أنو اللبن عن سبحانو اهلل أخبر كقد ، التراب ينقل كلم" 
 كعلفت حبست، ثم بالنجاسة، علفت إذا الدابة أف على المسلموف أجمع كقد

 ثم ، النجس بالماء سقيت إذا كالثمار الزرع ككذلك كلحمها، لبنها، حل بالطاىرات
 أف ىذا كعكس بالطيب، كتبدلو الخبث، كصف الستحالة حلت؛ بالطاىر سقيت
 ، كعذرة بوال، استحاؿ إذا كالطعاـ كالماء، نجسا، صار: خبيثا استحاؿ إذا الطيب
 ، طيبا الخبيث انقبلب في تؤثر كلم خبيثا الطيب انقبلب في االستحالة أثرت فكيف

 ! .الطيب؟ من كالخبيث الخبيث من الطيب يخرج تعالى كاهلل

                                                           

 إلى عينها كانقبلب ، تناكلها المحـر أك النجسة المادة حقيقة تغير: "  الفقهي االصطبلح في باالستحالة يقصد ُ
 " كالصفات كالخصائص االسم في لها مباينة مادة

 كتحوؿ ، آخر مركب إلى المادة يحوؿ كيميائي تفاعل كل:  بأنها الشائع العلمي المصطلح في عنها كيعبر
 الزيوت كتفكك ، المختلفة مكوناتها إلى المادة كتحلل ، صابوف إلى مصادرىا اختبلؼ على كالشحـو الزيوت

 " . غليسرين" ك دسمة حموض إلى كالدىوف
 في - منظورة غير بصورة - أيضا يحصل الفنية العلمية بالوسائل إليو بالقصد الكيميائي التفاعل يحصل ككما

 . كاإلحراؽ كالدباغة كالتخلل:  المثاؿ سبيل على الفقهاء أكردىا التي الصور
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 زاؿ كقد الخبث حكم بقاء الممتنع كمن نفسو، الشيء بوصف بل باألصل، عبرة كال
 فالنصوص كعدما، كجودا معو دائر كالوصف، لبلسم تابع كالحكم ككصفو، اسمو

 كالرماد كالثمار الزرع تتناكؿ ال كالخمر الخنزير كلحم كالدـ الميتة لتحريم المتناكلة
 بين كالمفرقوف ، قياسا كال نصا، كال معنى، كال لفظا، ال كالخل، كالتراب كالملح

 فيقاؿ باالستحالة، فطهرت باالستحالة نجست الخمر: قالوا كغيرىا الخمر استحالة
 فظهر باالستحالة، فتطهر باالستحالة، نجست إنما كالعذرة كالبوؿ الدـ كىكذا لهم
 ا.ىػ النصوص تخالف التي األقواؿ في القياس مخالفة كأف النصوص، مع القياس أف

 فاستهلك بماء المسكر خلط كلو" (:ُُٖ/ٔ) القناع كشاؼفي   البهوتي قاؿ
" عنو الماء اسم يسلب لم الماء في باستهبلكو ألنو يحد لم شربو ثم فيو المسكر

 . انتهى
 ماء في خمر كقع لو"  (:ّّ/ُِ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 إذ ؛ الخمر حد عليو يجب كلم ؛ للخمر شاربا يكن لم شارب شربها ثم كاستحالت
 لم حتى كاستحاؿ ماء في امرأة لبن صب كلو.  كريحها كلونها طعمها من شيء يبق لم

 .انتهى"  بذلك الرضاعة من ابنها يصر لم:  الماء ذلك طفل كشرب أثر لو يبق
 بالكحوؿ األدكية خلط يجوز ال" (:ّٗ/ِٓ) أيضا الدائمة اللجنة علماء كقاؿ

 لم قليلة الكحوؿ نسبة كانت إف استعمالها جاز بالكحوؿ خلطت لو لكن ؛ المسكرة
 انتهى" بها خلط ما استعماؿ حـر كإال ، ريحو كال طعمو كال الدكاء لوف في أثرىا يظهر

. 
 مادة الكحوؿ" (:ُِ/ُِِ) الدرب على نور فتاكلكما في  عثيمينال عبلمةال كقاؿ

 كل: ) كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، خمرا فتكوف معركؼ ىو كما مسكرة
 الكحوؿ ىذه خالطت فإذا ؛ ىذا كعلى( خمر مسكر كل: ) ركاية كفي( حراـ مسكر

 أما.  فيو أثر الخليط ىذا ألف ؛ حراما الشيء ىذا صار خالطتو بما تضمحل كلم شيئا
 . انتهى" بذلك يحـر ال فإنو أثر لها يظهر كلم خالطتو بما الكحوؿ ىذه انغمرت إذا
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 من بشيء األدكية بعض خلط كأما" (:ُّٗ/ُُ)في مجموع فتاكاه  أيضا كقاؿ
 مع أثر لو يظهر ال يسيرا الخلط كاف إذا ، تحريمها يقتضي ال فإنو ، الكحوؿ

 انتهى" المخلوط
 الكحوؿ مواد من يكوف ما كأما"  (:ُِّ/ّ) المفتوح الباب لقاءاتأيضا في  كقاؿ

 منو اإلنساف يسكر بحيث الدكاء بهذا الكحوؿ ذلك أثر ظهر فإف األدكية، بعض في
 فإف حفظو، أجل من الكحوؿ مادة فيو جعلت كإنما األثر يظهر لم إذا كأما حراـ،
 . انتهى"  فيو أثر الكحوؿ لمادة ليس ألنو بو، بأس ال ذلك
 حبلال لتصير لتذكية تحتاج التي األكل المباحة الحيوانات عن شيء يعلم لم إذا :ثالثا
 الذبائح في األصل ألف االستعماؿ؛ عدـ ىو فاألصل: ال أـ الشرع كفق ذبحت أنها
 من األكل من كسلم عليو اهلل صلى النبي منع كقد حلها، يتبين لم ما التحريم، ىو

 اهلل صلى كمنع الغرؽ، من أـ الصيد من مات ىل يدرل ال ألنو الماء؛ في يغرؽ الصيد
 لكنو ، إرسالو عند اهلل اسم كذكر صاحبو أرسلو كلب صيد من األكل من كسلم عليو

 عن، فغيره أـ كلبو صاده من يدرل ال بكونو ذلك كعلل أخرل، كبلب مع كجده
 كلبك أرسلت إذا: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي حاتم بن عدم

 ، نفسو على أمسك فإنما ، تأكل فبل:  أكل كإف ، فكل:  كقتل فأمسك ؛ كسميت
 ال فإنك ؛ تأكل فبل:  كقتلن ، فأمسكن ، عليها اهلل اسم يذكر لم كبلبا خالط كإذا

:  سهمك أثر إال بو ليس يومين أك يـو بعد فوجدتو الصيد رميت كإف ، قتل أيها تدرم
 .ُ(تأكل فبل:  الماء في كقع كإف ، فكل
 النوع ثم (:َّْ ، ّّٗ/ُ) الموقعين إعبلـفي  اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ قاؿ

 حجة، كىو خبلفو، يثبت حتى للحكم، المثبت الوصف استصحاب الثاني
 الملك، كبقاء النكاح، بقاء كاستصحاب الحدث، كحكم الطهارة، حكم كاستصحاب

                                                           

رضي  حاتم بن عدممن حديث  (ُِٗٗ) كمسلم ،(ْٖٔٓ،  ْٕٔٓ،  ُٕٔٓ،  ُٕٓ) البخارل أخرجو ُ
 اهلل عنو.
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 تعليق على الشارع دؿ كقد ذلك، خبلؼ يثبت حتى بو، تشغل بما الذمة كشغل
 قتلو الماء تدرم ال فإنك ؛ تأكلو فبل غريقا كجدتو كإف) الصيد في قولو في بو الحكم

 على سميت إنما فإنك ؛ تأكل فبل غيرىا من كبلب خالطها كإف) كقولو ،( سهمك أك
 ( .غيره على تسم كلم كلبك

 الصيد بقي ال أـ المبيح الشرط كجد ىل كشك التحريم، الذبائح في األصل كاف لما
 ا.ىػ التحريم في أصلو على
 تلك في استعمالها يجوز فإنو نباتية أك صناعية المواد كوف حاؿ في :رابعا

 غيرىا مع باجتماعها أك بذاتها إما سامة، أك ضارة تكوف أف حاؿ في إال المصنوعات
 . المواد من
 تحمير (:ُّٖ/  ّ) اإلسبلـ منار فتاكلكما في   اهلل رحمو العثيمين عبلمةال قاؿ

 مضر أنو تبين إف كلكن...  التحريم يتبين حتى الحل، األصل ألف بو؛ بأس ال الشفاه
 كقد عنو، ينهى الحاؿ ىذه مثل في فإنو كالدىنية الرطوبة عنها كيزيل ينشفها للشفة،
 ما فعل عن منهي اإلنساف فإف:  ىذا ثبت فإذ منو، الشفاة تتشقق ربما أنو أخبرت

 . يضره
 خنزير شحم كجود عن سئلوا كقد :(ّٖٔ ، ّٖٓ/  ٓ) الدائمة اللجنة علماء قاؿك 

 : األسناف كمعاجين الصابوف أنواع بعض في
 من شيء فيها يوجد التنظيف آالت بعض أف موثوؽ طريق من يصلنا لمفأجابوا: 

"  األسناف كمعجوف"  بالموليف"  كصابوف"  كامام"  كصابوف الخنزير شحم
 . إشاعات مجرد ذلك عن يبلغنا كإنما ،" كولكيت

 طريق من يثبت حتى ، االستعماؿ كحل الطهارة، األشياء ىذه مثل في األصل: ثانيا
 فعند ، بو االنتفاع كتحريم النجاسة في نحوه أك الخنزير، بشحم خلطت أنها موثوؽ
 يجب فبل:  يثبت كلم ، إشاعة كونو عن الخبر يزد لم إذا أما استعمالها، يحـر ذلك

 .  استعمالها اجتناب
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 استعمالها، يجتنب أف الخنزير بشحم التنظيف آالت خلط لديو ثبت من على: ثالثا
 فليس اآلالت ىذه استعماؿ أياـ الصلوات من أداه ما أما منها، تلوث ما يغسل كأف
 ا.ىػ العلماء أقواؿ من الصحيح على إعادتو، عليو

 شحم فيو أف على فيو القوؿ كثر الذم الصناعي الجبن (:ُُُ/  ِِ) أيضا كقالوا
 كمن ، الحل األشياء في كاألصل ، خنزير شحم فيو أف عندنا يثبت لم فنحن: الخنزير

 . استعمالو لو يجوز ال:  ظنو على غلب أك خنزير شحم فيو أف تيقن
 رقم السؤاؿ/  ُّ)  المفتوح الباب لقاءات كما في   اهلل رحمو العثيمين عبلمةال كسئل

 ، الخنزير شحم من يصنع الصابوف بعض إف: تقوؿ المنشورات بعض كجدنا (:َُ
 . ؟ رأيكم فما

:  تعالى اهلل لقوؿ ؛ األرض في لنا اهلل خلق ما كل في الحل، األصل أف أرل :فأجاب
 حراـ ىذا أف أحد ادعى فإذا ، ِٗ/البقرة( جميعا األرض في ما لكم خلق الذم ىو)

:  يقاؿ ما ككل ، األكىاـ بكل نصدؽ أف كأما ، الدليل فعليو:  غيرىا أك ، لنجاستو
 ىات:  لو قلنا:  خنزير شحم من الصابونة ىذه إف:  قاؿ فإذا ، لو أصل ال فهذا

 " . تجنبها علينا كجب:  خنزير دىن أك خنزير شحم معظمها أف ثبت فإذا ، اإلثبات
 . أعلم كاهلل

 
 )باب حكم أكل الميتة(

 ىو الذم الموت من ،الحيواف من أنفو حتف مات ما على اللغة في الميتة تطلق
 مات: يقاؿ. كالهيئة للحاؿ فهي - الميم بكسر - الميتة أما. الجسد الركح مفارقة

 .ُذلك كنحو جاىلية، ميتة كمات حسنة، ميتة

                                                           

/  ِ كاللغات األسماء كتهذيب ،ْٗ ص للنوكم التنبيو ألفاظ كتحرير المنير، كالمصباح المحيط، القاموس ُ
 .ُِّ ص للقونوم الفقهاء كأنيس ،ُْٔ
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 الميتة: ( بقولوُِّ/ُ) القرآف أحكاـفي  الجصاص فقد عرفو االصطبلح فيأما ك 
 أنفو حتف يموت بأف ميتة يكوف كقد المذكى، غير الميت الحيواف اسم الشرع في
 فيو فعلو يكن لم إذا اآلدمي فعل بسبب ميتة يكوف كقد فيو، آلدمي سبب غير من

 ا.ىػ لو المبيحة الذكاة كجو على
 كاأللية كالرجل كاليد الحي، الحيواف من المباف العضو على شرعا الميتة تطلق كما

) : كسلم عليو اهلل صلى لقولو مأكوؿ كذلك غير أـ مأكوال أصلو كاف سواء كغيرىا،
  .ُ(ميتة  فهي حية كىي البهيمة من قطع ما

ـى  ًإنَّمىا: } تعالى قولو منها كتابو من كثيرة آيات في الميتة اهلل حـر كقد  عىلىٍيكيمي  حىرَّ
ٍيتىةى  ـى  اٍلمى ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ : } تعالى كقولو ،{ اٍلًخٍنزًيرً  كىلىٍحمى  كىالدَّ ـي  اٍلمى  كىلىٍحمي  كىالدَّ

 أىفٍ  إالَّ  يىٍطعىميوي  طىاًعمو  عىلىى ميحىرَّمنا ًإلىيَّ  أيكًحيى  مىا ًفي أىًجدي  الى : } تعالى كقولو ،{ اٍلًخٍنزًيرً 
 .ِاالختيار حاؿ في الميتة تحريم على العلماء أجمع كقد اآلية{  مىٍيتىةن  يىكيوفى 

 ماتت تكوف أف بد ال ألنها ضارة؛ الغالب في تكوف أنها: تحريمها من كالحكمة
 كلد أك قواه، بو انحلت بالميكركب اآلف يسمى مما خفية نسمة أك ضعف أك بمرض

 الطباع تعافها مما كألنها زمنا؛ الميت جثة في المرض ميكركب يعيش كقد سموما، فيو

                                                           

 رقم ،ْٕ/ ْ) كالترمذل ،(ِٖٖٓ رقم ،ُُُ/ ّ) داكد كأبو ،(ُِّٓٗ رقم ،ُِٖ/ ٓ) أحمد أخرجو ُ
 رقم ،ِٔٔ/ ْ) كالحاكم ،(َّّْ رقم ،ِْٖ/ ّ) كالطبرانى ،(َُْٓ رقم ،ّٔ/ ّ) يعلى كأبو ،(َُْٖ
/  ٓ ج) األفراد فى شاىين كابن ،(َُٖٔ/ ْ) الكامل فى عدل كابن( ٖٕ رقم ،ِّ/ ُ) كالبيهقى ،(ٕٕٗٓ

: ىم الصحابة من آخرين ثبلثة عن طرؽ ثبلثة لو كالحديث عنو، اهلل رضي الليثي كاقد أبي عن( ِ - ُ/ َُْ ؽ
محفوظ،  ىو: البخارم اإلماـ كقاؿ الترمذم حسنو كالحديث عنهم، اهلل رضي الدارل كتميم عمر، كابن سعيد، أبى

 إرشاد في كثير ابن ، كقاؿ(ُِٓ/ٖ) حليةال في نعيم أبو كصححو حسن، غريب حديث ىذا: شاىين ابن كقاؿ
 الصلت، بو تفرد(: َْ/ ُ) التلخيص في الحافظ كقاؿ البخارم، شرط على صحيح إسناده(: ُ/ ّّٔ) الفقيو

 كلو بالصواب، أشبو المرسل الدارقطني كقاؿ قاؿ، كذا مرسبلن  عطاء عن زيد عن: فقاؿ ببلؿ، بن سليماف كخالفو
 تحقيق في األرنؤكط كقاؿ ،(ِٓٔٓ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو عمر، ابن عن أخرل طريق

 .(ُْ رقم َْ/ ُ) الحبير كتلخيص( ِٕٗ/ ٔ) الدارقطني علل كانظر حسن، حديث: المسند

 .(ِٕ/ُُ) الكبير الشرح مع المغني ِ
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 ال التي كالرطوبات الدـ احتباس من فيها ما ككذلك ،ُخبثا كتعده كتستقذره السليمة
 غير الكافر ذبح في يتحقق الفرض ىذا: قيل فإف ،ِالشرعية بالذكاة إال منها تزكؿ

 حرمت فلماذا التسمية تارؾ ذبيحة كفي الذكاة أىل من ليس ممن كنحوه الكتابي
 ؟ ميتة كاعتبرت ىؤالء من كل ذبيحة

 ، الميتة لتحريم أخرل علل ىناؾ بل الدـ احتقاف في تنحصر لم العلة إف :فالجواب
 سبحانو اهلل فإف أخرل علة يخلفو بل األخرل، الحكم انتفاء بعضها انتفاء من يلـز كال
 كاف فما يخفى، كقد لنا يظهر قد للتحريم الموجب كالخبث الخبائث، علينا حـر

 تدؿ عبلمة عليو نصب خفيا كاف كما كصفو، غير عبلمة الشارع عليو ينصب لم ظاىرا
 كتارؾ كالمرتد المجوسي ذبيحة كأما ظاىر، سبب الميتة في الدـ فاحتقاف خبثو، على

 أكجب خبثا المذبوح أكسب ىؤالء ذبح فإف اهلل لغير بذبيحة أىل كمن التسمية
 يكسبها الذبيحة على كالجن كالكواكب األكثاف اسم ذكر يكوف أف ينكر كال تحريمو،

 كاإليماف العلم حقائق من نصيبو قل من إال طيبا يكسبها كحده اهلل اسم كذكر خبثا
 كىو فسقا الذبائح من عليو اهلل اسم يذكر لم ما سبحانو اهلل جعل كقد الشريعة، كذكؽ

 الذابح عن الشيطاف كيطرد يطيبها الذبيحة على اهلل اسم ذكر أف ريب كال الخبيث،
 في خبثا ذلك فأثر كالمذبوح الذابح الشيطاف البس اسمو بذكر أخل فإذا ، كالمذبوح
 .ّالحيواف

                                                           

 (.ُّْ/ٔ) المنار تفسير ُ
 لطيف جوىر الدـ ألف العقوؿ، في لما موافق الميتة تحريم أف كاعلم (:ِّٖ/ُُقاؿ الرازم في تفسيره ) ِ

 .عظيمة مضار أكلو من كحصل كفسد كتعفن عركقو في الدـ احتبس أنفو حتف الحيواف مات فإذا جدا،

                                                                .تصرؼ ببعض (َُْ -َُّ/ِ)  الموقعين أعبلـ ّ
توصل فريق من كبار الباحثين كأساتذة الجامعات في سوريا إلى اكتشاؼ علمي يبين أف ىناؾ فرقان كبيران من كقد 

حو: )بسم اهلل، اهلل حيث العقامة الجرثومية بين اللحم المكبَّر عليو كاللحم غير المكبَّر عليو، أم الذم قيل عند ذب
أستاذان باختصاصات مختلفة في مجاؿ الطب المخبرم كالجراثيم  َّقاـ فريق طبي يتألف من . فقد أكبر(

كالفيركسات كالعلـو الغذائية كصحة اللحـو كالباثولوجيا التشريحية كصحة الحيواف كاألمراض الهضمية كجهاز 
ثبلث سنوات لدراسة الفرؽ بين الذبائح التي ذكر اسم اهلل الهضم بأبحاث مخبرية جرثومية كتشريحية على مدل 
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                                                                     عليها كمقارنتها مع الذبائح التي تذبح بنفس الطريقة كلكن بدكف ذكر اسم اهلل عليها. 
 أكبر( على ذبائح األنعاـ كالطيور لحظة ذبحها، كأكدت األبحاث أىمية كضركرة ذكر اسم اهلل )بسم اهلل اهلل

 ،ككانت النتائج المدىشة كالمفاجئة كالتي كصفها أعضاء الطاقم الطبي بأنها: معجزات تفوؽ الوصف كالخياؿ
كقاؿ مسئوؿ اإلعبلـ عن ىذا البحث الدكتور خالد حبلكة: إف التجارب المخبرية أثبتت أف نسيج اللحم المذبوح 

كبير من خبلؿ االختبارات النسيجية كالزراعات الجرثومية مليء بمستعمرات الجراثيم، كمحتقن بدكف تسمية كت
                           بالدماء؛ بينما كاف اللحم المسمى كالمكبر عليو خاليان تمامان من الجراثيم كمعقمان كال يحتوم نسيجو على الدماء.

ويتية )كونا( أف ىذا االكتشاؼ الكبير يمثل ثورة علمية حقيقية في ككصف حبلكة في حديثو لوكالة األنباء الك
مجاؿ صحة اإلنساف كسبلمتو المرتبطة بصحة ما يتناكلو من لحـو األنعاـ كالتي ثبت بشكل قاطع أنها تزكو كتطهر 

                                                                     من الجراثيم بالتسمية كالتكبيرعلى الذبائح عند ذبحها. 
كمن جانبو قاؿ الباحث عبد القادر الديراني: إف عدـ إدراؾ الناس في كقتنا ىذا للحكمة العظيمة المنطوية كراء 

ذكر اسم اهلل على الذبائح أدل إلى إىمالهم كعزكفهم عن التسمية كالتكبير عند القياـ بعمليات ذبح األنعاـ 
ىذا الموضوع بأسلوب أكاديمي علمي يبين أىمية كخطورة الموضوع على المجتمع  كالطيور"مما دفعني لتقديم

اإلنساني بناءان على ما شرحو األستاذ العبلمة محمد أمين شيخو في دركسو القرآنية كما كاف يلقيو على أسماعنا من 
اثيم، كأشار الديراني إلى أف أف الذبيحة التي ال يذكر اسم اهلل عليها يبقى دمها فيها كال تخلو من المكركب كالجر 

فريق البحث اخذ أمر التكبير على الذبائح في البداية بشيء من البركد كالتردد؛ كلكن ما إف بدأت النتائج األكلية 
                                                                             بالظهور حتى ذىل الفريق كأخذ طابع الجدية كاالىتماـ الكبير.

كلم يتوقف سيل المفاجآت طيلة فترة البحث كالدراسة، كلقد كاف لذلك أثر إعجازم عظيم بدا من خبلؿ العقامة 
الجرثومية للحـو التي ذكر اسم اهلل عليها أثناء الذبح كخلو نسيجها من الدماء بعكس اللحـو التي لم يذكر اسم 

علمي التي اتبعها الفريق المخبرم كالطبي قاؿ الدكتور نبيل الشريف كحوؿ طريقة البحث ال اهلل عليها عند الذبح. 
عميد كلية الصيدلة السابق في جامعة دمشق: "قمنا بإجراء دراسة جرثومية على عينات عديدة من لحـو العجوؿ 

 َُكالخركؼ كالطيور المذبوحة مع ذكر اسم اهلل كبدكف ذلك، كتم نقع العينات لمدة ساعة في محلوؿ الديتوؿ)
ساعة من الحضن في محمم جاؼ بحرارة  ِْ%( ثم قمنا بزراعتها في محلوؿ مستنبت من الثيوغليكوالت كبعد 

درجة مئوية نقلت أجزاء مناسبة إلى مستنبتات صلبة من الغراء المغذم كالغراء بالدـ ككسط )أم. أـ. بي(،  ّٕ
                                                                                                ساعة. ْٖكتركت في المحمم لمدة 

كأضاؼ: "بعد ذلك بدا لوف اللحم المكبر عليو زىريان فاتحان؛ بينما كاف لوف اللحم غير المكبر عليو أحمر قاتمان 
                                                                                                                 يميل إلى الزرقة.

أما جرثوميان فلوحظ في العينات المكبر عليها أف كل أنواع اللحم المكبر عليو لم يبلحظ عليها أم نمو جرثومي 
إطبلقان كبدا كسط الثيوغليكوالت عقيمان كرائقان أما العينات غير المكبر عليها بدا كسط االستنبات)الثيوغليكوالت( 

ساعة من النقل على األكساط التشخيصية تبين  ْٖكران جدان مما يدؿ على نمو جرثومي كبير، كتابع انو: "بعد مع
 أف نمو غزير من المكورات العنقودية كالحالة للدـ بصورة خاصة من المكورات العقدية الحالة للدـ".
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 . كغيرىم المشركين من الميتة استباح من على الرد
 كيجادلوف الميتة يستبيحوف أنهم المشركين عن الكريم القرآف في سبحانو اهلل ذكر

 كاعتبر المحـر ىذا استباحة في طاعتهم عن المؤمنين كحذر ،ذلك في المؤمنين
 كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ذيًكرى  ًممَّا فىكيليوا: } سبحانو فقاؿ شركا ذلك في لهم الطاعة
ـى  مىا لىكيمٍ  فىصَّلى  كىقىدٍ  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ذيًكرى  ًممَّا تىٍأكيليوا أىالَّ  لىكيمٍ  كىمىا{ }  ميٍؤًمًنينى  بًآيىاتًوً   حىرَّ

ًإفَّ  ًإلىٍيوً  اٍضطيًرٍرتيمٍ  مىا إالَّ  عىلىٍيكيمٍ  ًثيرنا كى  أىٍعلىمي  ىيوى  رىبَّكى  ًإفَّ  ًعٍلمو  بًغىٍيرً  بًأىٍىوىائًًهمٍ  لىييًضلُّوفى  كى
ٍثمً  ظىاًىرى  كىذىريكا{ }  بًاٍلميٍعتىًدينى  ٍثمى  يىٍكًسبيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  كىبىاًطنىوي  اإٍلً ا سىييٍجزىٍكفى  اإٍلً انيوا ًبمى  كى

ًإنَّوي  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ييٍذكىرً  لىمٍ  ًممَّا تىٍأكيليوا كىالى { }  يػىٍقتىرًفيوفى  ًإفَّ  لىًفٍسقه  كى  لىييوحيوفى  الشَّيىاًطينى  كى
اًدليوكيمٍ  أىٍكلًيىائًًهمٍ  ًإلىى ًإفٍ  لًييجى  {. لىميٍشرًكيوفى  ًإنَّكيمٍ  أىطىٍعتيميوىيمٍ  كى

 كيحدد الوجهة يقرر اهلل كذكر عليو اهلل اسم ذكر مما باألكل يأمر -سبحانو- إنو"
 ذيًكرى  ًممَّا فىكيليوا: } اهلل من إليهم الصادر األمر ىذا بطاعة الناس إيماف كيعلن االتجاه

 مما األكل من يمتنعوف لهم كما: يسألهم ثم{  ميٍؤًمًنينى  بًآيىاتًوً  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي 
 إال يأكلونو ال الذم الحراـ لهم بين كقد ، حبلال لهم اهلل جعلو كقد عليو اهلل اسم ذكر

 كىمىا: } تركو أك منو األكل كفي كحرمتو حلو في قوؿ كل البياف بهذا فانتهى اضطرارا
ـى  مىا لىكيمٍ  فىصَّلى  كىقىدٍ  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ذيًكرى  ًممَّا تىٍأكيليوا أىالَّ  لىكيمٍ   اٍضطيًرٍرتيمٍ  مىا إالَّ  عىلىٍيكيمٍ  حىرَّ

 كاف حيث البيئة في ذاؾ إذ حاضرة قضية تواجو النصوص ىذه كانت كلما، { وً ًإلىيٍ 
 ىذا أف كيزعموف اهلل، حرمها ذبائح كيحلوف اهلل، أحلها ذبائح من يمتنعوف المشركوف

 اهلل على المفترين المشترعين ىؤالء أمر في يفصل أف الحاؿ اقتضى اهلل شرع ىو
 أنفسهم عند من لهم يشرعونو بما الناس كيضلوف بأىوائهم يشرعوف إنما أنهم فيقرر

ًإفَّ }  عبيد كىم األلوىية لخصائص بمزاكلتهم كحاكميتو اهلل ألوىية على كيعتدكف  كى
ًثيرنا  يتركوا بأف كيأمرىم{  بًاٍلميٍعتىًدينى  أىٍعلىمي  ىيوى  رىبَّكى  ًإفَّ  ًعٍلمو  بًغىٍيرً  بًأىٍىوىائًًهمٍ  لىييًضلُّوفى  كى
 علم، كبغير بالهول الناس إضبلؿ من يزاكلونو الذم كمنو - كخفيو ظاىره كلو اإلثم

 مغبة كيحذرىم شريعة، أنها اهلل على افتراء اهلل عند من ليست شرائع على كحملهم
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ٍثمً  ظىاًىرى  كىذىريكا: } يقترفونو الذم اإلثم ىذا ٍثمى  يىٍكًسبيوفى  الًَّذينى  ًإفَّ  كىبىاًطنىوي  اإٍلً  اإٍلً
ا سىييٍجزىٍكفى  انيوا ًبمى  من عليو اهلل اسم يذكر لم مما األكل عن ينهى ثم{  يػىٍقتىرًفيوفى  كى
 كيستقسمونها للميسر ينحركنها أك آلهتهم، أسماء عليها يذكركف كانوا التي الذبائح

 اهلل أف يزعموف - تحريمها في المسلمين يجادلوف كانوا التي الميتة من أك باألزالـ،
 كىو اهلل، ذبح مما يأكلوف كال بأيديهم ذبحوا مما المسلموف يأكل فكيف - ذبحها
 ،الجاىليات جميع في كتهافتها لسخفها حد ال التي الجاىلية تصورات من تصور
 المسلمين ليجادلوا أكليائها إلى بو توسوس كالجن اإلنس من الشياطين كانت ما كىذا

 اللَّوً  اٍسمي  ييٍذكىرً  لىمٍ  ًممَّا تىٍأكيليوا كىالى : } اآليات إليو تشير مما الذبائح ىذه أمر من فيو
ًإنَّوي  عىلىٍيوً  ًإفَّ  لىًفٍسقه  كى اًدليوكيمٍ  أىٍكلًيىائًًهمٍ  ًإلىى لىييوحيوفى  الشَّيىاًطينى  كى ًإفٍ  لًييجى  ًإنَّكيمٍ  أىطىٍعتيميوىيمٍ  كى

 {. لىميٍشرًكيوفى 
 خير(  الميتة يعنوف)  بسكينو اهلل ذبح ما فيقولوف(  بأىوائهم يضلوف)  فالمشركوف

 اهلل حـر ما يحلوف أنهم ذلك ضمن كفي(  المذكاة يعنوف)  بسكاكينكم ذبحتم مما
 بغير أم(  علم بغير)  ىذا يقولوف فهم ، للحقائق قلب كىذا ، اهلل أحل ما كيحرموف

 من علينا اهلل حـر ما إخراج: سبق كما فيو الحكمة من إذ الذبح؛ أمر في يعلمونو علم
 فيو الذبح ليكوف مخصوص محل في الذكاة اهلل شرع كلذلك ، الميتة بخبلؼ الدـ
 . األعضاء من غيره بخبلؼ الحيواف في دـ كل لجذب سببا

 األنعاـ بطوف في األجنة ميتة يستبيحوف كانوا الميتة إباحة في تشريعهم مع كاستمرارا
 بيطيوفً  ًفي مىا كىقىاليوا: } بقولو عنهم اهلل حكاه كما كالرجاؿ النساء أكلها في كيشركوف

ـً  ىىًذهً  ـه  ًلذيكيورًنىا خىاًلصىةه  اأٍلىنٍػعىا ًإفٍ  أىٍزكىاًجنىا عىلىى كىميحىرَّ  {. شيرىكىاءي  ًفيوً  فػىهيمٍ  مىٍيتىةن  يىكينٍ  كى
 الجاىلية حكم ىي كإباحتها.  كالحكمة العلم على المبني اهلل حكم ىو الميتة فتحريم
ا اللَّوً  ًمنى  أىٍحسىني  كىمىنٍ }  كالجهل الهول على المبني  اهلل كطاعة{  ييوًقنيوفى  ًلقىٍوـو  حيٍكمن

ًإفٍ }  شرؾ إباحتها في الجاىلية أىل كطاعة ، توحيد تحريمها في  ًإنَّكيمٍ  أىطىٍعتيميوىيمٍ  كى
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 يىٍحكيمي  كىاللَّوي }  أحد فيو يشاركو ال سبحانو هلل حق كالتحريم التحليل ألف { لىميٍشرًكيوفى 
 {. ًلحيٍكًموً  ميعىقّْبى  الى 

 االستدالؿ مع منها أكلو يجوز مما الميتة من يستثنى ما بياف في: مسألة
 :أكلهما يباح نوعاف الميتة من يستثنى

 فالمراد{  كىطىعىاميوي  اٍلبىٍحرً  صىٍيدي  لىكيمٍ  أيًحلَّ : } تعالى لقولو البحر ميتة: األكؿ النوع
 مخصصة اآلية ىذه فتكوف فيو، إال يعيش ال الذم حيوانو من فيو مات ما بطعامو

ـى  ًإنَّمىا: } تعالى قولو لعمـو ٍيتىةى  عىلىٍيكيمي  حىرَّ ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ : } تعالى كقولو{  اٍلمى {   اٍلمى
 فأما كدماف ميتتاف لنا أحلت ): كسلم عليو اهلل صلى عنو عمر ابن حديث في كلقولو

 رضي ىريرة أبي كحديث ،ُ( كالطحاؿ فالكبد الدماف كأما كالجراد فالحوت الميتتاف
 ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو البحر في قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ) عنو اهلل

 البحر ألقاه الذم العنبر قصة ) في جابر حديث ككذلك ،صحيح حديث كىو ِ(

                                                           

 مرفوعا( ُُِٖ) الكبرل في هقيكالبي ،(َِٖ) حميد بن كعبد ،(ُّّْ) ماجة كابن ،(ٕٗ/ِ) أحمد أخرجو ُ
 الرحمن عبد فيو( ِّ/ِ) المجركحين في حباف ابن كقاؿ منكر،( : ُّٔ/ِ) الرجاؿ كمعرفة العلل في أحمد قاؿ
 زيد بنو يرفعو( : ْْْ/ٓ) الكامل في عدم ابن كقاؿ الترؾ، فاستحق يعلم ال كىو األخبار يقلب أسلم بن زيد بن
 الهادم عبد كابن العربي كابن القيسراني كابن البيهقي أيضا المرفوع كضعف ضعفاء، كىم كغيرىم أسلم بن

 كأبو زرعة أبو صححو عمر، ابن عن موقوفا صح الحديث كلكن: قلت كغيرىم، حجر كابن الملقن كابن كالذىبي
 في األلبانيالعبلمة ك  المجموع في النوكم صححو لذلك الرفع، حكم كلو كغيرىم كالبيهقي كالدارقطني حاتم

 (.ُُُٖ) الصحيحة
 كأبي عمرك كابن عباس كابن اهلل عبد بن كجابر كعلي ىريرة أبي منهم ةالصحاب من عدة عن ركم صحيح حديث ِ

 السيوطي قبلو كمن متواترا المتناثر نظم في الكتاني عده كقد عنهم اهلل رضي عمر كابن كأنس الصديق بكر
 كابن حباف، كابن خزيمة، كابن منده، كابن المنذر، كابن البر، عبد كابن كالترمذم، البخارم، صححو كالحديث
، كابن الحق، كعبد كالبيهقي، كالخطابي، كالطحاكم، السكن،  كالمصنف، تيمية، كابن كالنوكم، كالجورقاني، حـز

: الشافعي اإلماـ قاؿ كغيرىم، كأأللباني شاكر، كأحمد كالشوكاني، كالصنعاني، حجر، كابن كالعراقي، كثير، كابن
 شرح في األثير ابن كقاؿ صحتو، على متفق صحيح الحديث ىذا: البغوم كقاؿ الطهارة، علم نصف الحديث ىذا

 البدر في الملقن ابن كقاؿ ثقات، كرجالو بو كاحتجوا كتبهم في األئمة أخرجو مشهور صحيح حديث ىذا: المسند
 من أصل الحديث كىذا: الموطأ شرح في الزرقاني كقاؿ طرؽ، من مركم جليل صحيح الحديث ىذا: المنير
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 كلوا: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى للنبي ذلك كذكركا شهر نصف الصحابة منو فأكل
 في العامة اآليات تخصص أيضا األحاديث فهذه ُ( لكم كجل عز اهلل أخرجو رزقا

 النوع                                                                      .ِالميتة تحريم
 كاألنثى كالذكر جرادة، كالواحدة معركؼ، الراء كتخفيف الجيم بفتح الجراد: الثاني
 جرده، إال شيء على ينزؿ ال ألنو الجرد؛ من مشتق إنو: كيقاؿ ،كالحمامة سواء

كيقاؿ: جٌرده من ثوبو عٌراه، كجرد الجلد: نزع عنو الشعر، كجرد الجراد األرض: أكل 
ما عليو من النبات كأتى ما عليو فلم يبق منو شيئا، كجرد القحط األرض أذىب نباتها، 

: سألهم فمنعوه أك أعطوه   كالسيف من غمده سلو، كالقطن حلجو، كجرد القـو
كفرس أجرد:  كارىين، كجرد ما في المخزف أك الحانوت: أحصى ما فيو من البضائع.

منحسر الشعر، كثوب جرد: خلق، كذلك لزكاؿ كبره كقوتو، كتجرد عن الثوب كجردتو 
عنو، كامرأة حسنة المتجرد، كركم: )جردكا القرآف( )ىذا من كبلـ ابن مسعود رضي 

هلل عنو قاؿ: "جردكا القرآف ليربو فيو صغيركم كال ينأل عنو كبيركم فإف الشيطاف ا
يخرج من البيت الذم تقرأ فيو سورة البقرة"، أم: ال تلبسوه شيئان آخر ينافيو، كانجرد 

                                                                                                                                                  

 األئمة كركاه األقطار جميع في األعصار سائر في األمصار فقهاء كتداكلتو بالقبوؿ األئمة تلقتو اإلسبلـ أصوؿ
 .الكبار

 .(ُّٓٗ) مسلمك  (،َُْْ) البخارمأخرجو  ُ

 بعض يقوؿ :كالبر البحر ميتة بين التفريق من الحكمة )فائدة( قاؿ الشيخ عطيو سالم في شرح بلوغ المراـ: ِ
 تذكية؟ إلى تحتاج كاألرنب كالغزاؿ الشاة بينما تذكية؛ إلى تحتاج كال حبلؿ، السمك ميتة كانت لماذا: العلماء

 فإذا التنفس، عند الكربوف أكسيد ثاني كتخرج الهواء، في الذم األكسجين على تعيش الحيوانات جميع أف ليعلم
 تخلص كالتذكية الكربوف، أكسيد بثاني مسمم الدـ فنصف فيها؛ الدـ كاحتبس أنفها حتف ماتت أك خنقت ما

 الكربوف، أكسيد ثاني ىناؾ كليس الماء، من األكسجين فيتنفس السمك أما الدـ، في الذم السم ىذا من اللحم
 دـ كأما أبيض، صار السمك دـ جف كإذا أحمر، دـ منها فسينزؿ كقطعت حية كىي السمكة أخذت إذا كلهذا

 الكربوف، أكسيد ثاني من فيو ما بسبب ىو البر حيواف دـ في فالسواد أسود، صار جف إذا فإنو البرم الحيواف
 ال فدمو دمو، يخرج كلم السمك مات لو كلهذا ىذا، من لخلوه السمك دـ في الموجود كالبياض ساـ، كىو

 على حفاظان  يؤكل، ال أنو اهلل رحمو حنيفة أبو اإلماـ فيرل الماء كجو على طفا ما إال اللهم اإلنساف، على فيو مضرة
  .أعلم تعالى كاهلل الماء، على طفا الذم ىذا من المضرة تلحقو ال حتى اإلنساف،
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في مفتاح دار السعادة  ابن القيم رحمو اهلل، قاؿ اإلماـ بنا السير )أم: امتد(
اهلل ضعيف الخلقة عجيب التركيب فيو خلق سبع  : "كىو جند من جنود(ِِٓ/ُ)

حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندان ال مرد لو كال يحصى منو عدد 
كال عدة فلو جمع الملك خيلو كرجلو كدكابو كسبلحو ليصده عن ببلده لما أمكنو 

ر ذلك فانظر كيف ينساب على األرض كالسيل فيغشى السهل كالجبل كالبدك كالحض
حتى يستر نور الشمس بكثرتو كيسد كجو السماء بأجنحتو كيبلغ من الجو إلى حيث 

ال يبلغ طائر أكبر جناحين منو، فسل المعطل من الذم بعث ىذا الجند الضعيف 
الذم ال يستطيع أف يرد عن نفسو حيوانان راـ أخذه بلية على العسكر أىل القوة 

هم على دفعو بل ينظركف إليو يستبد كالكثرة كالعدد كالحيلة فبل يقدركف بأجمع
بأقواتهم دكنهم كيمزقها كل ممزؽ كيذر األرض قفران منها كىم ال يستطيعوف أف يردكه 
كال يحولوا بينو كبينها كىذا من حكمتو سبحانو أف يسلط الضعيف من خلقو الذم ال 

ع لذلك مؤنة لو على القول فينتقم بو منو كينزؿ بو ما كاف يحذره منو حتى ال يستطي
مما قيل عن الجراد أف خلقتو أك صورتو تجمع بين عدد من ا.ىػ ك  "ردان كال صرفا

المخلوقات، ففيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن الشهرزكرم في قولو: لها 
بىٍتها أفاعي الرمل بطنان،  فخذا بكر، كساقا نعامة، كقادمتا نسر، كجؤجؤ ضيغم، حى

عين  -أم ابن الشهرزكرم-أس كالفم. قيل: كفاتو كأنعمت عليها جياد الخيل بالر 
الفيل، كعنق الثور، كقرف األيل، كذنب الحية، كىو صنفاف طيار ككثاب كيبيض في 

ريكوي حىتَّى يػىٍيبىس كىيػىٍنتىًشر فىبلى يىميٌر ًبزىرٍعو ًإالَّ ًاٍجتىاحىوي    .                                                     الصخر فػىيىتػٍ
 حبتها                          ضيغم كجؤجؤ نسر كقادمتا * نعامة كساقا بكر فخذا لها

.                   فتح كالفم بالرأس الخيل جياد عليها * كأنعمت بطنا الرمل أفاعي
 اختلفقدك (.                                                            َِٔ/ٗالبارم )

جابر  حديث ذلك كفي ذكاة، بغير أكلو كاف فلذلك حوت نثرة إنو: يلفق أصلو في
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 ):  ىريرة أبي كحديث ُ( البحر من حوت نثرة الجراد أف)  رضي اهلل عنهما أنسك 
 جراد رجل فاستقبلنا عمرة أك حج في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع خرجنا
 لو كالحديثاف ِ( البحر صيد من فإنو كلوه: فقاؿ كأسواطنا بنعالنا نضرب فجعلنا
، قتلو إذا فيو جزاء ال: قاؿ لمن حجة فيهما لكاف صحا  على العلماء كجمهور المحـر

 ّأجمع فقد أكلو حكم أما .برم أنو على دؿ الجزاء فيو ثبت كإذا. . .  خبلفو

                                                           

( ْٖٕ/ٖ) تاريخو في كالخطيب ،(ُِِّ رقم ، َُّٕ/ِ) ماجو ابنك  (،ُِّٖالترمذم ) أخرجو ُ
 قد التيمي إبراىيم بن محمد بن كموسى الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب حديثضعفو الترمذم بقولو:  كالحديث

 تلخيص في الذىبي كأكرده ،(ُْ/ّ) الموضوعات في الجوزم ابن أكردهك  ،كالمناكير الغرائب كثير كىو فيو تكلم
كقاؿ ابن الملقن في شرح  ،( ُٓٓص) الموضوعات تذكرة في الفتني أكرده ككذا ،(ِِٓص) الموضوعات

 كقاؿ ،(ُِٔ/ٗ) الفتح فى الحافظ كضعفو، فيو موسى بن محمد بن إبراىيم كلو مناكير(: ُْْ/ِٔالبخارم )
 الجوزم ابن أكرده إبراىيم، بن محمد بن موسى لضعف ضعيف إسناد ىذا(: "ٓٔ ،ْٔ/ ّ) الزكائد في البوصيرم

 موسىب كضعفو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن يصح ال: كقاؿ اهلل، عبد بن ىاركف طريق من الموضوعات في
 محمد بن موسى جدا ضعيف سند ىذا، موضوع( : ُُِ) الضعيفة في األلباني العبلمة كقاؿ ،المذكور محمد بن

 الحديث، ىذا مناكيره من الذىبي لو ساؽ كقد كغيره النسائي قاؿ كما الحديث منكر كىو المدني التيمي ىو ىذا
 كأقره متركؾ موسى ، يصح ال: قاؿ ثم ، ىذا موسى ركاية من( ُْ/ّ) الموضوعات في الجوزم ابن كأكرده

 الجامع في أكرده فقد ىذا كمع ماجو، ابن أخرجو قلت قولو إال بشيء يتعقبو فلم( ّّّ/ِ) الآلليء في السيوطي
 ابن عن رجل عن الواسطي خالد أبي ركاية من( ُُْ/ّ) الحديث غريب في أخرجو قتيبة ابن رأيت ثم ،! الصغير
 خالد بن عمرك كىو ىذا خالد أبا ألف جدا، كاه سنده فإف أشبو بو كىو موقوؼ أنو مع كىذا عليو، موقوفا عباس
 .اإلسرائيليات من الحديث ىذا يكوف أف كيشبو: قلت .بالكذب ككيع كرماه متركؾ

، كابن عدم (َٖٓ) كالترمذم ،(ِِِّ) ماجو ابنك ، (ُْٖٓ) داكد أبو(، ك َّٔ/ِأخرجو أحمد ) ِ
، كضعفو أبو المهـز ضعيف كالحديث كىم( كالحديث ضعفو أبو داكد بقولو: َِٕ/ٓ) كالبيهقي (،ِٓٔ/ِ)

(: ُِٖ، كقاؿ الساجي كما في تعليقات على المجركحين )غريب كأبو المهـز تكلم فيو شعبة الترمذم بقولو:
أبو المهـز  فيو(: ُُٗ/ّ(، كقاؿ ابن كثير في تفسيره )ِٖٔ/ِمنكر، كضعفو ابن العربي في العارضة )

(: إسناده ضعيف، كضعفو العبلمة األلباني في ضعيف أبي داكد، كقاؿ ُِٔ/ٗ،كقاؿ الحافظ في الفتح )ضعيف
: - المشددة الزام بكسر -المهـز أبو ضعيف، إسناده(: ُْٔ/ٖالشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )

 متركؾ المهـز أبو جدا، ضعيف ادهإسن (:ِّْ/ُّكقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند ) جدان، ضعيف
 .الحديث

 (. ُْ/ُُ) الشرح مع كالمغني ،(َُّ/ُّ) مسلم صحيح على النوكم كشرح ،(ُِٔ/ٗ) البارم فتح ّ
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 ميتتاف لنا أحلت ): قريبا السابق الحديث بدليل الجملة في أكلو جواز على العلماء
 غزكنا ): قاؿ أكفى أبي بن اهلل عبد كحديث ( كالجراد فالحوت الميتتاف أما: كدماف

 قاؿ لكن ُ( الجراد معو نأكل غزكات سبع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع
 في - مالك كقاؿ ،أنفو حتف مات أك بذكاة أك باصطياد مات سواء يحل؛: الجمهور
 أك بعضو يقطع بأف بسبب مات إذا إال يحل ال: ِركاية في كأحمد - عنو المشهور

 بالحديث الجمهور احتج .يحل لم أنفو حتف مات فإف ،حيا النار في يلقى أك يسلق
 عليو اهلل صلى النبي إلى رفعو بأف عليو يعترض كقد ( ميتتاف لنا أحلت ): السابق
 ميتة حل على بو االستدالؿ يصح فبل عمر ابن قوؿ من أنو كالصحيح ضعيف كسلم

 بعض صححها كالتي عمر ابن على الموقوفة الركاية بأف: ذلك عن كيجاب ، الجراد
 الصحابي قوؿ ألف المرفوع؛ حكم في ألنها المطلوب؛ على الداللة في تكفي الحفاظ

 المرفوع حكم في كلو كذا علينا حـر أك كذا لنا أحل أك كذا عن نهينا أك بكذا أمرنا
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قولو بمنزلة فهو كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى
                                                        . معركفة قاعدة كىي ، كذا علينا حـر أك كذا لنا أحل أك كذا

ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ : } تعالى بقولو مالك كاحتج  ميتة عمومو في يدخل فإنو{  اٍلمى
 بو استدؿ عما كيجاب - الجمهور إليو ذىب ما:  كالراجح - محرمة فتكوف الجراد
: مسألة. أعلم كاهلل المذكور بالحديث مخصوصة عامة بأنها اآليات عمـو من مالك

 مع إلخ كالموقوذة المنخنقة من الموت سبب قياـ بعد ذكي ما حكم بياف في
 األصل                                                             . كالترجيح االستدالؿ

ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ : } تعالى قولو المسألة ىذه أحكاـ في إليو يرجع الذم ـي  اٍلمى  كىالدَّ

                                                                                                                                                  

 جراد في فقاؿ األندلس كجراد الحجاز جراد بين الترمذم شرح فيخبلفا للمالكية  العربي ابن فصل(: تنبيو)
 فيو يكوف بأف أكلو يضر أنو ثبت إف كىذا(: ِِٔ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح ). محض ضرر ألنو يؤكل ال: األندلس

  .أعلم كاهلل استثناؤه تعين الببلد جراد من غيره دكف تخصو سمية

 .(ُِٓٗ) الصيد مسلمك  (،ُٕٔٓ) البخارمأخرجو  ُ

 .(ُْ/ُُ) الشرح مع المغنيك  (،ِّٓ/ُ) المجتهد بداية ِ
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ًنقىةي  ًبوً  اللَّوً  ًلغىٍيرً  أيًىلَّ  كىمىا اٍلًخٍنزًيرً  كىلىٍحمي   أىكىلى  كىمىا كىالنًَّطيحىةي  ٍلميتػىرىدّْيىةي كىا كىاٍلمىٍوقيوذىةي  كىاٍلميٍنخى
 كمنها ، األنواع من كثير في الحكم اآلية ىذه في شأنو جل بين فقد{  السَّبيعي 

 الخمسة ىذه عن كالحديث ،السبع أكل كما كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة المنخنقة
 كبياف المحرمات، من قبلها ما بعد ذكرىا كمناسبة منها، بكل المراد بياف يشمل
 بين الخبلؼ بياف ثم الكريمة، اآلية في الوارد االستثناء نوع في العلماء خبلؼ
 االستدالؿ مع المذكورات ىذه في التذكية معها تعمل التي الحياة ضابط في الفقهاء

 : كالترجيح
 ذلك فعل سواء النفس حبس: كالخنق - خنقا تموت التي ىي: المنخنقة: بيانها أكال
 أىل أف ذكر كقد.  ذلك غير أك عودين بين أك حبل في ذلك لها اتفق أك آدمي بها

 . أكلوىا ماتت فإذا كغيرىا الشاة يخنقوف كانوا الجاىلية
 بحجر تضرب أك ترمى التي: ىنا بالموقوذة كالمراد - الضرب شدة الوقذ:  كالموقوذة

 يفعلوف الجاىلية أىل كاف: قيل - تذكية غير من تموت حتى ذلك غير أك عصا أك
 . كيأكلونو بالحيواف ذلك

 السفل إلى العلو من تتردل التي ىنا بالمتردية كالمراد.  الهبلؾ: الردل: كالمتردية
 من المتردم تأكل الجاىلية ككانت - غيرىا رداىا أـ بنفسها تردت سواء - فتموت
 . األنعاـ

 . بذلك فتموت غيرىا ينطحها الشاة كىي مفعولة بمعنى فعيلة: كالنطيحة
 كفي.  كالذئب كالنمر كاألسد الحيواف من كأظفار ناب ذك افترسو ما: السبع أكل كما

 . فني فقد السبع أكلو ما ألف - السبع منو أكل ما أم - إضمار الكبلـ
 ىذه فأما يعرؼ، سبب دكف كنحوه بالوجع مات ما إال ميتة تعتقد ال الجاىلية ككانت

 .كالذكاة عندىا فكانت األسباب
 - أعلم كاهلل - فهي المحرمات من قبلها ما بعد األيات ىذه ذكر مناسبة كأما: ثانينا
 ،لها كاستباحتهم الميتة حكم من األشياء لهذه إخراجهم في الجاىلية أىل على الرد
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 . ذكرنا كما
 : اآلية في االستثناء نوع بياف: ثالثنا
 كقد طهورنا اهلل جعلو الذم بالذبح طهرتموه ما إال معناه{ ذكيتم ما إال: }تعالى قولو

  :قولين على الكريمة اآلية ىذه في الوارد االستثناء نوع في العلماء اختلف
 مما عليو عوده يمكن ما على يعود متصل استثناء أنو الجمهور قوؿ كىو: األكؿ القوؿ
: قولو على يعود إنما كذلك مستقرة حياة كفيو بذكاة تداركو فأمكن موتو سبب انعقد

 عليكم حرمت: }قولو ألف{ السبع أكل كما كالنطيحة كالمتردية كالموقذة كالمنخنقة}
 ألنو االستثناء إليو يرجح أف يمكن ال{ بو اهلل لغير أىل كما الخنزير كلحم كالدـ الميتة

 من المرجو في تعمل الذكاة أف على إجماعهم ىي القوؿ ىذا كصحة الذكاة تلحقو ال
 اآلية معني فيكوف متصل فهو فيها تأثير لو االستثناء أف على يدؿ فهذا الذكورات ىذه
 إف السبع أكل كما كالنطيحة كالمتردية كالموقذة المنخنقة حرمت: القوؿ ىذا على

 بأف ذكاتها تدركوا أف إال السبع كفرس كالنطح كالتردم كالوقذ الخنق من ماتت
 .أكلها حبلؿ حينئذ فيكوف موتها قبل تدركوىا

 إلى يرجع ال منقطع استثناء أنو المدينة أىل من جماعة قوؿ كىو الثاني القوؿ
 :بأمرين كاحتجوا اآلية في كتعالى سبحانو اهلل ذكرىا التي المحرمات

 معني كإنما قالوا) كالخنزير الميتة كىي لها ذكاة ال أشياء اآلية في ذكر قد أنو: األكؿ
 الو أحلو ما ذكيتم ما ذلك مع سميناه ما كسائر كالدـ الميتة عليكم حرمت:  اآلية
 .حبلؿ لكم فإنو بالتذكية لكم

 الذم فهو ذكيتم ما لكن األشياء ىذه عليكم حرمت أم( لكن) بمعنى( إال) فتكوف
 . يحـر كال يحل

 بعد بها تعلق كإنما حية كىي األصناؼ ىذه بأعياف يتعلق لم التحريم أف: الثاني
 سبحانو قولو معني أف كذلك منقطع فاالستثناء كذلك كاف كإذا الموت
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 كالمتردية الموقوذة لحم ككذلك الميتة لحم ىو إنما {الميتة عليكم حرمت}كتعالى
 . األسباب بهذه الميتة لحم أم ،كسائرىا كالنطيحة

 بعد بها علق كإنما حية كىي ىذه بأعياف ريمحالت تعليق يكن لم المقصود أف علم فلما
 قولو كبدليل فيو الذكاة اشتراط بدليل الحياة حاؿ في محـر افو الحي لحم ألف الموت

 يكوف أف كجب، ُ(ميت فهو حية كىي البهيمة من قطع ما) كالسبلـ الصبلة عليو
 .منقطعنا استثناء( ذكيتم ما إال) قولو

 يغلب حالة بلغ أك باإلصابة مات ما ىذا على معها ذكر كما بالمنخنقة المراد كيكوف
 .االستثناء فيها يعمل فبل معها يعيش ال أنو الظن على

                                                           

 رقم ،ْٕ/ ْ) كالترمذل ،(ِٖٖٓ رقم ،ُُُ/ ّ) داكد كأبو ،(ُِّٓٗ رقم ،ُِٖ/ ٓ) أحمد أخرجو ُ
 رقم ،ِٔٔ/ ْ) كالحاكم ،(َّّْ رقم ،ِْٖ/ ّ) كالطبرانى ،(َُْٓ رقم ،ّٔ/ ّ) يعلى كأبو ،(َُْٖ
/  ٓ ج) األفراد فى شاىين كابن ،(َُٖٔ/ ْ) الكامل فى عدل كابن( ٖٕ رقم ،ِّ/ ُ) كالبيهقى ،(ٕٕٗٓ

: ىم الصحابة من آخرين ثبلثة عن طرؽ ثبلثة لو كالحديث عنو، اهلل رضي الليثي كاقد أبي عن( ِ - ُ/ َُْ ؽ
محفوظ،  ىو: البخارم اإلماـ كقاؿ الترمذم حسنو كالحديث عنهم، اهلل رضي الدارل كتميم عمر، كابن سعيد، أبى

 إرشاد في كثير ابن ، كقاؿ(ُِٓ/ٖ) حليةال في نعيم أبو كصححو حسن، غريب حديث ىذا: شاىين ابن كقاؿ
 الصلت، بو تفرد(: َْ/ ُ) التلخيص في الحافظ كقاؿ البخارم، شرط على صحيح إسناده(: ُ/ ّّٔ) الفقيو

 كلو بالصواب، أشبو المرسل الدارقطني كقاؿ قاؿ، كذا مرسبلن  عطاء عن زيد عن: فقاؿ ببلؿ، بن سليماف كخالفو
 تحقيق في األرنؤكط كقاؿ ،(ِٓٔٓ) لجامعا صحيح في األلباني العبلمة كصححو عمر، ابن عن أخرل طريق

 .(ُْ رقم َْ/ ُ) الحبير كتلخيص( ِٕٗ/ ٔ) الدارقطني علل كانظر حسن، حديث: المسند
 .نحوه كالشعر، المستخلف الصوؼ دكف ببدنها، المتصلة كأعضائها البهيمة لحم في ىذا: الخطابي قاؿ

 كىو عضوا منو فيكسر الرمية تصيبو أك نفسو، يزىق أف قبل نتفة الصيد من فينتف يرسلو الكلب في ىذا ككذلك
 .ميتة فصار حية، كىي البهيمة من باف ألنو. محـر كلو ذلك فإف حي،
 .جميعا كيؤكبلف لو، الذكاة بمنزلة فإنو نصفين فصده إذا فأما

 .القطعتاف حلت الرأس يلي الذم كاف كإف ميتة، كاف أصغر الرأس فيو الذم النصف كاف إف: حنيفة أبو كقاؿ
 إبانة ىناؾ فليس كاحدة حالة في معا القطعتين من الركح خرج إذا ألنو حبلؿ، ككلتاىما فرؽ، ال: الشافعي كعند
 في سواء كلو بل لشيء، تابعا منو شيئا فليس العقر، بهذا ميتا صار الكل ألف للكل، ذكاة ىو بل حي، عن ميتة

 .ذلك
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 يعدكف ال الذين الجاىلية أىل على الرد الميتة بعد األشياء ىذه ذكر فائدة كيكوف
 كاألنتطاح كالتردم االنخناؽ غير بو عارضة علة من مات ما إال الحيواف من الميتة
 .العارضة العلل من مات ما حكم ذلك حكم أف اهلل فأعلمهم السبع كفرس

 :الجمهور قاؿ كما متصل االستثناء أف كالراجح: الترجيح
 إال منقطعا يجعل كال الكبلـ من تقدـ ما إلى مصركفا يكوف أف االستثناء حق ألف" 

 . األصل على فيبقى دليل كال"  بو التسليم يجب بدليل
 كفي المذكورات في التذكية معها تعمل التي الحياة ضابط في الخبلؼ بياف: رابعا
 :أقواؿ ذلك

 حنيفة أبي قوؿ كىذا حبلؿ فهي قلت كلو حياة كفيها ذكاىا إذا أنو: األكؿ القوؿ
ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ : } تعالى لقولو ُأحمد عن كركاية : } تعالى قولو إلى{  اٍلمى

ًنقىةي  ةي  كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  كىاٍلمىٍوقيوذىةي  كىاٍلميٍنخى ٍيتيمٍ  مىا إالَّ  السَّبيعي  أىكىلى  كىمىا كىالنًَّطيحى  فاستثنى{  ذىكَّ
 كىذه إباحة، التحريم من كاالستثناء المحرمات، جملة من المذكى كتعالى سبحانو

 عليو القوؿ كىذا النص تحت فدخلت الحياة قياـ مع األكداج فرم لوجود مذكاة
 . الحياة مطلق كجود فيكفي الحنفية عند الفتول
 مستقرة الحياة كفيو أدرؾ إذا إال المذكورات ىذه من شيء يحل ال: الثاني القوؿ
 حياة فيو يكن لم إذا أنو: القوؿ ىذا ككجو ،ِكالشافعية ،الحنابلة قوؿ كىو فذكي

 الحياة بو تعرؼ فيما اختلفوا لكن الذكاة تلحقها فبل الميتة حكم في فهو مستقرة
 .العبارة تضبطها ال كقرائن بعبلمات تعرؼ أنها الشافعية فعند المستقرة

 . كتدفقو الدـ كانفجار كالحلقـو المرئ طعق بعد الشديدة الحركة منها
 صارت كإف حلت المذبوح حركة على تزيد كانت فإف بالحركة تعرؼ: الحنابلة كعند

 كانت إف: فيقوؿ بالزمن ذلك يقدر الحنابلة كبعض، تحل لم المذبوح كحركة حركتها

                                                           

 .(ْٗٓ – ّٗٓ/ّ المقنع حاشيةك  (،َٓ/ٓ) الصنائع بدائع ُ

 .(ٖٗ/ٗ) المجموعك  (،ّٗٓ/ّ) بحاشيتو المقنع ِ
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 إذا أنها: كالصحيح قاؿ ثم المغني صاحب ذلك كرد بالذكاة حلت اليـو معظم تعيش
 .حلت -باإلصابة الموت من أم- منو أسرع بالذبح الموت يكوف زمننا تعيش كانت
 قوؿ كىذا بالذكاة يحل ال باإلصابة يموت أنو الظن على يغلب ما أف: الثالث القوؿ
 النخاع كمقطوعة المقاتل بعض منفوذة تكوف أف كذلك، ُأحمد عن كركاية، مالك
 كانت إذا أنها: القوؿ ىذا ككجو كدجها فرم أك حشوتها بانت أك دماغها انتثر كالتي

 . ِذكاة فيها تعمل فبل حكما ميتة صارت كذلك
 ذلك في حياة كجود بمجرد يكتفي األكؿ القوؿ: يلي كما - األقواؿ ىذه كملخص
 من بد ال يقوؿ الثاني كالقوؿ يموت أف قبل ذكيتوت يمكن بحيث المصاب الحيواف

 باألمارات كتعرؼ أكسع زمننا تتمدد مستقرة حياة تكوف بحيث ذلك من أكثر الحياة
 .مر ما على كنحوىا القوية كالحركة

 كانت فإف لعاش الحيواف لوترؾ بحيث مستمرة حياة من بد ال يقوؿ الثالث كالقوؿ
 .الذكاة فيو تعمل لم قاتلة اإلصابة
 ظاىر مع يتمشى الذم ىو ألنو األكؿ القوؿ ىو األقواؿ ىذه من كالراجح :الترجيح

 . اآلية عمـو تناكلو فقد فذكي حياة كفيو أدرؾ فإذا( ذكيتم ما إال) اآلية
 أف) ىي كسلم عليو اهلل صلى النبي زمن في حصلت كاقعة أيضنا ىذا على يدؿ كمما

 منها شاة فأصيبت بسلع غنمنا ترعي كانت عنو اهلل رضي مالك بن لكعب جارية
 البخارم ركاه( كلوىا فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي فسأؿ بحجر فذبحتها فأدركتها

 ساعتها في موتها خافت حين بالذكاة بادرتها أنها على يدؿ( فذكتها فأدركتها) فقولو
 ظاىر يخالف قاتلة اإلصابة تكوف ال أف اشتراط أك المستقرة الحياة كاشتراط
 . النصوص

                                                           

 (.ِّٕ/ّٓ) تيمية ابن اإلسبلـ شيخ فتاكل مجموعك  (،ُُّص/ِ) للدردير الكبير الشرح ُ

 .(ُٕٔ/ِ) الصغير الشرح ِ
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 إليو كرد سؤاؿ عن جواب في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ القوؿ ىذا اختار كقد
 األكل اهلل رحمو قاؿ:  العظيمة لفائدتو بتمامو نسوقو أف رأينا الموضوع ىذا في

 كلحم كالدـ الميتة عليكم حرمت: }تعالى اهلل قاؿ العالمين رب هلل حراـ بالشماؿ
 السبع أكل كما كالنطيحة كالمتردية كالموقذة كالمنخنقة بو اهلل لغير أىل كما الخنزير

 كالموقذة المنخنقة تقدـ ما إلى عائد{ ذكيتم ما إال: }تعالى كقولو{ ذكيتم ما إال
 كأبي حنبل بن كأحمد كالشافعي العلماء عامة عند السبع كأكيلة كالنطيحة كالمتردية

 .ذلك من يذكي فيما العلماء تنازع لكن أبيح يموت أف قبل أصابو فما كغيرىم حنيفة
 .أحمد عن كركاية مالك كقوؿ يذكي ال موتو تيقن ما: قاؿ من فمنهم
 .ذكي اليـو معظم يعيش ما: يقوؿ من كمنهم
 .ذكي مستقرة حياة فيو كانت ما: يقوؿ من كمنهم

 الحياة: يقوؿ من ىؤالء من ثم كأحمد الشافعي أصحاب من يقولو من يقولو كما
 .المذبوح حركة على يزيد ما المستقرة

 حينا كاف إذا أنو: كالصحيح المذبوح حياة على يزيد أف يمكن ما: يقوؿ من كمنهم
 . مذبوح حركة ذلك في يعتبر كال أكلو حل فذكي

 .حركتو كتعظم زمانو يطوؿ ما فيها بل تنضبط ال المذبوح حركات فإف
 جرم فمتي( فكلوا عليو اهلل اسم كذكر الدـ أنهر ما: )كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كقد
 ميتنا أـ حينا كاف ما دـ بين يفرقوف كالناس أكلو حل المذبوح من يجرم الذم الدـ
 جرم فإذا فيها الرطوبات الحتقاف إليتة اهلل حـر كلهذا كيسود دمو يجمد الميت فإف
 أم- يموت أنو تيقن كإف  أكلو حي كىو ذبح الذم المذبوح من يخرج الذم الدـ

 كصيتو كجازت حينا ككاف يموت أنو تيقن عنو اهلل رضي الخطاب بن فعمر -باإلصابة
 طرفت أك بذنبها مصعت إذا بأنها الصحابة من كاحد غير أفتي كقد، كعهوده كصبلتو

 ذلك قبل حركتها تكوف أف يشرطوا كلم حلت الذبح بعد برجلها ركضت أك بعينها
 ال كالدليل الحياة دليل الحركة ألف الصحابة قالو كىذا، المذبوح حركة من أكثر
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 يوجد لم كإف حية تكوف قد بل ميتة تكوف أف منها ىذا يوجد لم إذا يلـز فبل ينعكس
 ككذلك يضطرب كال نائم كىو فيذبح نائمنا يكوف قد كاإلنساف، ذلك مثل منها

 تضطرب كال فتذبح حية تكوف قد الدابة ككذلك يضطرب كال يذبح عليو المغمي
 مذبوح من إال يخرج ال الذم الدـ خركج كلكن حية كانت كإف الحركة عن لضعفها

-ِّٔ/ّٓ) الفتاكل مجموع( أعلم كاهلل الحياة على دليل الميت دـ ىو كليس
 الكلمات بعض منو حذفنا كقد، انتهي. (ِّّص) لو االختيارات كانظر (،ِّٖ

 مما الواقع كشواىد الصحابة كفتاكل باألدلة مدعمنا تراه كما الجواب كىو، لغموضها
 أف إال المنصف الباحث يسع كال معها ذكر كما المنخنقة ذكاة في اختاره ما يؤيد

  .ُالتحقيق من فيو جاء بما يعترؼ
                                                           

اتفق العلماء على أف الدـ حراـ نجس ال يؤكل كال ينتفع بو، قاؿ تعالى:  الحكمة من تحريم أكل الميتة: ُ
ـي﴾ ]المائدة:  ٍيتىةي كىاٍلدَّ كقاؿ في موضع آخر: ﴿قيل الَّ أىًجدي ًفي مىا أيٍكًحيى ًإلىيَّ ميحىرَّمنا عىلىى ، [ّ﴿حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

سمومان  فحـر المسفوح من الدـ، ألنو يحمل، [ُْٓطىاًعمو يىٍطعىميوي ًإالَّ أىف يىكيوفى مىٍيتىةن أىٍك دىمنا مٍَّسفيوحنان﴾ ]األنعاـ: 
كفضبلت كثيرة كمركبات ضارة، كذلك ألف إحدل كظائفو الهامة ىي نقل نواتج استقبلب الغذاء في الخبليا من 

فضبلت كسمـو ليطرحو خارج الجسم عبر منافذىا التي ىيأىا اهلل لهذا الغرض، كأىم ىذه المواد ىي: البولة 
سمـو التي ينقلها من األمعاء إلى الكبد ليصار إلى كحمض البوؿ كالكرياتنين كغاز الفحم كما يحمل الدـ بعض ال

المستشفى  -يقوؿ الدكتور جوف ىونوفر الرسن أستاذ قسم البكتريا في مستشفي غيس ىوسبيتاؿ  تعديلها.
: "الميتة مستودع للجراثيم، كمستودع لؤلمراض الفتاكة، كالقوانين في أكربا  اكبر مستشفيات كوبنهاجن -الرسمي 

حيث اكتشفنا مؤخران أف  ،كما يقوؿ: إف قوانيننا اآلف تحـر أكل لحم الحيواف إذا مات مختنقان ،  تةتحـر أكل المي
حيث يعمل جدار األمعاء  ،ىناؾ عبلقة بين األمراض التي يحملها الحيواف الذم يموت مختنقان كبين صحة اإلنساف

إلى جسم الحيواف  -يث توجد الفضبلتح-الغليظة للحيواف كحاجز يمنع انتقاؿ الجراثيم من األمعاء الغليظة 
كالى دمو طالما كاف الحيواف على قيد الحياة. كمعلـو أف األمعاء الغليظة مستودع كبير للجراثيم الضارة باإلنساف، 

كالجدار الداخلي لهذه األمعاء يحوؿ دكف انتقاؿ ىذه الجراثيم إلى جسم الحيواف، كما أف في دماء الحيواف 
ف انتقاؿ الجراثيم من دـ الحيواف، فإذا حدث للحيواف خنق فانو يموت موتان بطيئان، كتكمن جداران أخر يحوؿ دك 

الخطورة في ىذا الموت البطيء عندما تفقد مقاكمة الجدار المغلف لؤلمعاء الغليظة تدريجيان مما يجعل الجراثيم 
نتقل ىذه الجراثيم مع الدكرة الدموية كمن الدماء ت، الضارة تخترؽ جدار األمعاء إلى الدماء كالى اللحم المجاكر

إلى جميع أجزاء الجسم ألف الحيواف لم يمت بعد كبالتالي ما زالت دكرتو الدموية تعمل، كما تخرج من جدار 
الدماء إلى اللحم بسبب نقص المقاكمة في جدر ىذه األكعية الدموية فيصبح الحيواف مستودعان ضخمان لهذه 
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ذه الجراثيم المتكاثرة بصحة الحيواف حتى الموت، كموتو في ىذه الحالة يعني كجود ثم تفتك ى الجراثيم الضارة.
كبهذا نستنتج أف الحكمة من التحريم ىي مصلحة اإلنساف ، خطر كبير في جسد ىذا الكائن الذم يموت مختنقان 

                                                                               أكالن كآخران حفاظان على صحتو من آفة خالها نفعا لو كطعامان كلكنو جهل كل تلك المضار.
علمنا أف األمر بالتذكية أمر شرعي للمسلمين كلكن ما ىي الحكمة المتوخاة من ىذا األمر كنحن نعلم أف كل  قد

ند األصوليين من علماء ما جاءنا من أكامر كنواىي إنما ىو إما لدرء مفسدة أك جلب مصلحة؟ كىذا ما تواتر ع
الذم يحدث في عملية الذبح بطريقة المسلمين أف يبدأ الجهاز العصبي بإرساؿ إشارات من المخ إلى ، اإلسبلـ

القلب طالبان منو إمداده بالدماء ألنها لم تصل إليو، ككأنو ينادم: لقد انقطعت عني الدماء.. أرسل إلينا دمان أيها 
القلب بالدماء، أيها الجسم.. أٍخًرج الدماء فإف المخ في خطر، عندىا تقـو القلب، يا عضبلت.. أمدم 

العضبلت بالضغط فوران، كيحدث تحرؾ شديد لؤلحشاء كالعضبلت الداخلية كالخارجية، فتضغط بشدة كتقذؼ  
ء تمامان، كل ما فيها من دماء كتضخها إلى القلب، ثم يقـو القلب بدكره باإلسراع في دقاتو بعد أف يمتلئ بالدما

فيقـو بإرسالها مباشرة إلى المخ، كلكنها ػ بطبيعة الحاؿ ػ تخرج للخارج كال تصل إليو، فتجد الحيواف يتلول، كإذا 
بو يضخ الدماء باستمرار حتى يتخلص جسم ىذا الحيواف تمامان من الدماء، ك بذلك يتخلص جسم ىذا الحيواف 

كمما تقدـ تعلم أف الذبح )التذكية(                                   .           من أكبر بيئة خصبة لنمو الجراثيم
مؤداىا التخلص من الدـ الذم ىو البيئة المناسبة لنمو كنقل الجراثيم، فلولم يكن الدـ موجودا لما أمرنا بالتذكية 

ثير من األمراض التي ألنها الطريقة المثلى للتخلص من الدـ، كبدكنها يكوف الحيواف الذم نريد أكلو سببان لك
تصيب آكلو، كما األمراض التي تصيب أكلئك الذين يأكلوف الحيوانات الميتة أك التي لم تذكى إال خير دليل على 

إذا كاف الدـ ىو سبب األمر بالتذكية  الحكمة من إباحة أكل الجراد: صحة ما توصل إليو العلم في اآلكنة األخيرة.
لتي ماتت كفيها الدـ المنهي عن أكلو، السؤاؿ ىو ىل أف الجراد ليس فيو دـ كىو سبب النهي عن أكل الميتة ا

كلذلك حل أكلو؟ أـ ىو أمر تعبدم أمرنا بو دكف أف تعرؼ أسبابو كالحكمة منو؟ كما أمر اهلل تعالى بني إسرائيل 
ى: ﴿فػىلىمَّا فىصىلى طىاليوتي على لساف نبيهم أف ال يشربوا من النهر الذم ابتبلىم بو اختبارا لهم كابتبلءا، قاؿ تعال

نّْي ًإالَّ مىًن اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن بًيىًدًه بًاٍلجينيوًد قىاؿى ًإفَّ الٌلوى ميٍبتىًليكيم بًنػىهىرو فىمىن شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍيسى ًمنّْي كىمىن لٍَّم يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي مً 
هيٍم فػىلىمَّا جىا كىزىهي ىيوى كىالًَّذينى آمىنيوٍا مىعىوي قىاليوٍا الى طىاقىةى لىنىا اٍليػىٍوـى ًبجىاليوتى كىجينوًدًه قىاؿى الًَّذينى فىشىرًبيوٍا ًمٍنوي ًإالَّ قىًليبلن مّْنػٍ

ًثيرىةن بًًإٍذًف الٌلًو كىالٌلوي مىعى الصَّا [، كلعل ِْٗ: ًبرًينى﴾ ]البقرةيىظينُّوفى أىنػَّهيم مُّبلىقيو الٌلًو كىم مّْن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كى
ابن القيم  اإلماـ كمما يستأنس بو قوؿ، العلم اليـو كبعد مركر أربعة عشر قرنان من الزماف يوضح لنا السر في ذلك

: الميتة إنما حرمت الحتقاف الرطوبات كالفضبلت كالدـ الخبيث فيها، كالذكاة (ّْْ/ّفي الزاد ) حيث يقوؿ
الحل كإال فالموت ال يقتضي التحريم فإنو حاصل بالذكاة  لما كانت تزيل ذلك الدـ كالفضبلت كانت سبب

كما يحصل بغيرىا، كإذا لم يكن في الحيواف دـ كفضبلت تزيلها الذكاة لم يحـر بالموت كلم  )الذبح الشرعي(
فالحكمة إذف نجاسة الميت الغير مذكى، كىذا ما ثبت  ا.ىػ يشترط لحلو ذكاة كالجراد كلهذا ال ينجس بالموت

فاألصل أف الميتة حراـ ألنها مجمع للدـ المسئوؿ عن جذب الميكركبات فلم تمت الميتة إال ألف العدد  علميان،
: إف الدكرة الدموية ،  البكتيرم فيها كصل حدان ال ينفع العبلج بعده ال للحيواف كال آلكلو كما يقوؿ علماء اليـو

تجويف دموم يبدأ من المخ كينتهي بالمؤخرة،  البسيطة التي يتكوف منها الجراد كىي عبارة عن أنبوب رقيق أك
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يغلظ في أجزاء ظهرية تسمى جيوب تمثل القلب الغير متطور كتعتبر ىذه الجيوب مخازف مؤقتة للدـ كيوجد لهذه 
الجيوب فتحات تمرر الدـ عبر األنسجة كيوجد عند بداية الجناحين تجويفين يمثبلف أعضاء دموية نابضة مساعدة 

المتطور في دفع الدـ في الجناحين كيتميز الجهاز الدموم في الجراد كبقية الحشرات بأنو نظاـ  تقـو مقاـ القلب
مفتوح كليس مغلق كذلك يعني عدـ احتفاظ الحشرة بالدـ داخل األكعية الدموية، كالدـ القليل الموجود في 

، الجسم كالجهاز الدكراني الجراد غير مسئوؿ عن تبادؿ األكسجين كيقتصر فقط على تبادؿ الغذاء بين أنسجة
كربما يطرح سؤاؿ نفسو ىو إذا كاف الدـ ىو سبب التحريم فلماذا ال تؤكل بقية الحشرات أك لماذا لم تذكر في 

                                                                                               كلعل الجواب على ىذا السؤاؿ من كجوه: مواطن اإلباحة أسوة بالجراد؟
اهلل لهذا  ماالقرآف كالسنة ليسا كتاب أكل كشرب ليذكر اهلل فيو كل ما حل أك حـر إنما ىما منهج أمة، أنزله -ُ

المخلوؽ المكـر كمنهما تستنبط األحكاـ بحسب الوقائع بالقياس كالجمع بين األدلة كغير ذلك مما ىو من 
ا الًَّذينى آمىنيوٍا أىًطيعيوٍا الٌلوى  اختصاص علماء األمة الذين أمرنا اهلل بطاعتهم كسؤالهم عن أمر ديننا، قاؿ تعالى: ﴿يىا أىيػُّهى

ٍوـً نتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىاٍليػى كىأىًطيعيوٍا الرَّسيوؿى كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمنكيٍم فىًإف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإلىى الٌلًو كىالرَّسيوًؿ ًإف كي 
يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن﴾ ]النساء:                                                                               [.ٗٓاآلًخًر ذىًلكى خى

ىناؾ الكثير من الحيوانات التي ىي على شاكلة الحيوانات المباحة كلكنها محرمة منها ما عرؼ سبب  -ِ
                                                                                  ما لم يعرؼ منو إال األمر بالتحريم. تحريمو كالخنزير، كمنها

كمن الحشرات كذلك منها ما عرؼ سبب تحريمو كمنها ما لم يعرؼ كلكن منها ما يقاس على المحـر منها  -ّ
 -ْ                                                                                                        لتشابو العلة.

كمن تلك الحشرات ما تعافها النفوس كذلك بسبب مواطن معيشتها كالتي تعيش في األكساخ كالقاذكرات كفي 
تطهيرىا مما  إال بعد -رغم أنها مباحة في األصل-أماكن النجاسات، أال ترل أف الجبللة منع الشرع من أكلها 

                                                                      أكلت باحتجازىا في مكاف طاىر مدة من الزمن.
لما كاف الجراد يسبب كارثة بيئية خطيرة في األماكن التي يجتاحها بحكم أنو مخلوؽ يتكاثر بشكل سريع  -ٓ

عليها؛ كاف من حكمة الخالق سبحانو أف أباح أكلها لخلوىا من مسببات جدان، كيسبب ىبلؾ للمحاصيل التي يقع 
المرض أكالن كألنها تمثل عوضان عما أصاب الناس من كارثة بسببها ثانيان، كبهذا تكوف أشبو بالبديل الغذائي األمثل 

                                                                                  لما يحتويو الجراد من مادة غذائية طبيعية.
كإذا نظرنا إلى ما تكلفو عمليات اجتثاث الجراد كالقضاء عليو من إمكانيات ىائلة كأمواؿ طائلة كمواد سمية  -ٔ

ككيميائية ضارة على األرض كالبيئة كالمخلوقات على حد سواء، كلعل المنظمات كالمؤسسات كالهيئات الدكلية 
لزراعية تعلم الميزانيات الضخمة التي تعدىا لمكافحة الجراد المنتشر ما نجهلو نحن، فهل المعنية باألمور ا

استطاعت ىذه الجهات أف تحد من خطر الجراد إذا ما سلطو اهلل على مكاف من األماكن؟ ستجد أنو في حكمة 
                                           إباحة أكلها مصلحة ال تكاد تخفى على أم عاقل يريد الخير لمن على األرض جميعان.

تبين بجبلء ال خفاء فيو الحكمة من إباحة أكل ميتة الجراد من الناحية الشرعية ككيف أف إباحتها مبني على فقد 
أساس خبلئها من الدـ المسفوح الذم تحتويو باقي الحيوانات، األمر الذم يتطلب تذكيتها كتخليصها من الدـ، 

فإنها من الحشرات التي ال تأكل القاذكرات أك النجاسات ألنها تعيش في البرارم فيكوف أكلها  كمن ناحية أخرل
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 )باب حكم أكل اللحـو المستوردة(
 :نوعين على األطعمة من الكفار من المستورد

 :نوعاف كىو ذكاة إلى يحتاج ال ما: األكؿ النوع
 .كالبر كالفاكهة فيو صنعة ماال -ُ
 .كالدقيق كالخبز بها لدينهم تعلق ال صناعة ممارسة فيو مالهم -ِ

 فيو لهم كما (،ٕٕ/ٔ) القرطبي تفسيركما في  باإلجماع حبلؿ فيو لهم صنعة ال فما
 إلى يحتاج فإنو كالجبن ذبائحهم من شيء خالطة ما إال أيضنا حبلؿ صناعة ممارسة
 إباحة ففي كالمجوس ذبائحهم تحـر من ذبائح من األنفحة كانت فإف، ُاألنفحة
 يأتي حكمو في باب مستقل. المسلمين بين نزاع بها عمل الذم الجبن
 اليـو المسلموف صار فقد الذبائح الكفار من المستوردة األطعمة من: الثاني النوع

 فيو الشرعية الذكاة توفر على حٌلو يتوقف ما اللحـو من الكافرة الببلد من يستوردكف

                                                                                                                                                  

مغايران لباقي الحشرات، كمن ناحية أخرل تجلت الحكمة من إباحتها في كونها بديبلن ىيأىا الخالق لعباده بعد أف  
في ىبلؾ أقواتهم، كالقضاء عليو كعلمائهم الحكمة من إباحتها؟ كىل آف  فهبل أدرؾ العقبلء اليـو، كانت سببا ن

األكاف االعتراؼ بالقرآف كالسنة النبوية المطهرة بأنهما من خالق عليم خبير بأمور خلقو كما يصلحهم كما ينفعهم 
بدالن من اإلصرار على التمادم في البحث عن الحلوؿ الجزئية الغير مجدية، كاإلعراض عن الهدم القويم، كتخيل 

ألمر لو اشتهر أمر إباحة الجراد لؤلكل كتوعية الناس كتثقيفهم ثقافة تناسب دينهم القويم، ما معي كيف يكوف ا
ينتج عنو من القضاء على مصيبة عظيمة كببلء جسيم بأبسط الوسائل كأقل التكاليف كأسرع الحلوؿ، كإبدالهم 

و، كلو أردت معرفة المزيد عن بطعاـ ثبت حلو كطهارتو كلذتو بآخر ىو من النجاسة أقرب، بل ىو النجاسة بعين
طعاـ بعض األمم فما عليك إال أف تسأؿ عن أنواع الحشرات التي يحبونها كالهواـ التي يتناكلونها فستجد أنهم 

يتسابقوف على الحيات كالعقارب كالصراصر كالديداف، بدالن من ىذه الحشرة الطاىرة التي أحلها اهلل لعباده 
كما أصدؽ أدلتو التي إف دلت على شيء إنما تدؿ على أنها من الخالق كما دكنو فسبحاف اهلل ما أعظمو من دين 

لىٍم يىٍكًف ًبرىبّْكى أىنَّوي ىم الخلق أفبل يتدبركف؟ ﴿سىنيرًيًهٍم آيىاتًنىا ًفي اآٍلفىاًؽ كىًفي أىنفيًسًهٍم حىتَّى يػىتىبػىيَّنى لىهيٍم أىنَّوي اٍلحىقُّ أىكى 
 [، كالحمد هلل رب العالمين.ّٓفصلت: عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيده﴾ ]

 لم ما الجدم أك الحمل كرش(: تثقل كقد مخففة الحاء كفتح تكسر كقد الفاء كفتح الهمزة بكسر) االنفحة ُ
 .فيتجبن اللبن على يوضع أصفر لونو شئ منو يستخرج كرش، فهو أكل فإذا يأكل
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 توفرت ىل اللحـو ىذه أمر من حيرة في المسلموف كقع كقد كالدجاج كالغنم كالبقر
 .ـ الأ الشرعية الذكاة فيها

 دكر لو الغذاء ألف - المسلمين حياة في أىميتها لها قضية - كهذه قضية أف كالشك
 حدكدنا فوضع الجانب بهذا اإلسبلـ اىتم كقد الناس سلوؾ على التأثير في ىاـ

 من ليسلموا تناكلها من المسلمين كحذر كغيرىا اللحـو من المحرمة لؤلطعمة كضوابط
 .البالغة كأخطارىا السيئة آثارىا
 غير الكافر ذبيحة كأف باإلجماع حبلؿ الكتابي الكافر ذبيحة أف ذكرنا أف سبق

 يختلف كال إليو يلتفت ال المجوس ذبيحة في شاذنا خبلفنا إال باإلجماع حراـ الكتابي
 : التالي النحو على ذلك كتوضيح سبق عما القضية ىذه في ىنا الحكم

 ذبحو أك الكتاب أىل غير من أىلها كافرة ببلد من مستوردنا اللحـو من كاف ما: أكالن 
 .حراـ فهو بلد أم في كتابي غير كافر
 أم في كتابي ذبحو أك كتاب أىل أىلها كافرة ببلد من مستوردنا منها كاف ما: ثانينا
 .حبلؿ فهو الشرعية الطريقة على ذبح أنو النوع ىذا في كعلم بلد
 بأنو القوؿ كثر لكن كتاب أىل أىلها - كافرة ببلد من مستوردنا منها كاف ما: ثالثنا

 . اإلشكاؿ محل فهذا - الشرعية الطريقة غير على يذبحوف
  :ُيلي فيما ذبحهم صفة في قيل مما نماذج األف كنسوؽ

                                                           

 في مختلفة أبحاث - اللحـو) اسمو كتاب يدم بين (:ُُٓقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة )ص ُ
 كأتم، الحقوؽ في كليسانس األزىر علماء من حسين على اهلل عبد سيد: ألفة( المحفوظة كاللحـو كالصيد الذبائح

 عن كالتقصي البحث في كسعنا أدخر لم أني كحده اهلل أشهد كإني: بقولو ختمو ىػ ُّٖٔ عاـ في تأليفو
 في المحفوظة اللحـو كأما: الكتاب ىذا في قاؿ .الشاىدين خير كاهلل بلغت أني اهلل كأشهد، المفيدة المعلومات

 اللحـو من كىكذا بالشعرية الفراخ كشوربة( أكسو كيف) المسماة كىي الثور كمرقة( بيف بولي: )مثل العلب
 كأمريكا كاستراليا أكركبا من مصر إلى ييصٌدر الذم نوعها كاف أينا منها يشتق كما صفيح علب في المحفوظة

 . مات حتى مضركب موقوذ حيواف لحم ألنها قطعنا استعمالها يحـر أنو كحكمها
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 حركة ببل صريعنا فيخر مخو في الحيواف ضرب كىي كاحدة تكوف تكاد الببلد ىذه جميع في الذبح طريقة فإف
 المحفوظة اللحـو أنواع كافة الحيواف ىذا من فيعمل السلخ بعد التقطيع إلى حمل كقع كمتى المخ تصيب ألنها
 .عنها يخرج كما
 فكتبت الشرعية األحكاـ تطبيق في الشك أك الجدؿ تقبل ال رسمية بطريقة ذبحهم حقيقة أعرؼ أف أردت كقد

( ٕ) تركيا(ٔ) إيطاليا( ٓ) ىولندا( ْ)أسبانيا( ّ) فرنسا(ِ) إنجلترا( ُ) دكلة(ُْ) لقناصل أرسلتو دكرينا كتابنا
 سويسرا( ُّ) الدنمارؾ( ُِ) ركسيا( ُُ) أستراليا( َُ) البرازيل( ٗ)المتحدة الواليات( ٖ) أفريقينا جنوب

 :أسئلة ثبلثة الكتاب ىذا كيتضمن ركمانيا( ُْ)
 (عندكم الحيواف قتل أك) ببلدكم في الذبح طرؽ ىي ما: أكالن 
 .مببلدك في لقتلو جسمو من الحيواف فيو يضرب الذم األكؿ المكاف ىو ما: ثانينا
 . ببلدكم من كتصدر تصنع التي المحفوظة اللحـو من المختلفة الصناعات ىي ما: ثالثنا
 .كالدنمارؾ كأسبانيا كىولندا كاليوناف تركيا ىي الدكؿ تلك من أجابت التي أف ذكر ثم

 :نسوقهما فلذلك كالدانمارؾ ىولندا إجابة في جاء ما الشرعية ةالطريق مخالفة في كاضحنا يبدك كالذم
 عمليو كتحصل دمها بإسالو يمكن ما بأسرع تدكيخها بعد البهائم تقتل : إجباتها في كما ىولندا طريقة -ُ

 الذبح ككذلك ممنوع الرقبو أك الرأس كقطع) الحاؿ في كعيها البهيمة فتفقد المخ تغيب آالت بواسطة التدكيخ
 يشعل الذم بالباركد معمرة الآللة كىذه مثقاب بها خوزة بواسطة البهائم تقتل إذف( ملكي مرسـو بموجب بسكين
 (.الرأس تسقط أف قبل مكانو إلى يعود المجوؼ المثقاب كىذا المخ داخل إلى مجوفنا مثقابنا فيدفع

 بإطبلؽ صعقها بطريقة تذبح الكبيرة كالعجوؿ كالثيراف الخيوؿ :إجابتها نص في جاء كما الدنمارؾ كطريقة -ِ
ا مسمارنا يقذؼ بمسدس أك العمليو لهذه خاص برصاص بالمسدس المخ موضع في رأسها على الرصاص  . نافذن
 أما بمطرقة األمامية جبهتها على الشديد بالضرب أك بالرصاص إما الصعق بطريقة تذبح كاألغناـ الصغيرة كالعجوؿ
 .رأسها على بالمطرقة الشديد بالضرب السريع الصعق بطريقة ذلك يكوف أف لذبحها يشترط فإنو الدكاجن

 في رقبتها أسفل في سكين بإدخاؿ دماؤىا تصفى المذكورة بالطريقة الكبيرة كالعجوؿ كالثيراف الخيل ذبح كعند
 .العادية السكين الغرض لهذا كتستعمل أعلى من الصدر مدخل في الواقع الكبير الشرياف

 الواقع الكبير الشرياف في رقبتها من األسفل الجانب من بتشريطها دماؤىا فتصفى كاألغناـ الصغيرة العجوؿ أما
 ما صدؽ في قاطعة رسمية أدلة ىذه ككل: )بقولو المؤلف علق ثم ىػ.ا .شرايينها فتفصل الرقبة حوؿ الرأس خلف
، يبيعها أك يحملها أك يتعاطاىا أف لمسلم يصح ال محرمة نجسة( فطيس) مقتولو موقوذة ذبائحهم أف من ندعية

 في عندىم الحيوانات ذبح طريقة أف من سنوات خمس بأكركبا طالب كأنا شخصينا أعلمو بما اكتفي كنت كقد
 بآلة كاحدة ضربة كىي .الجبهة في القرنين بين الرأس مقدـ من المخ على رأسها على بضربها القتل ىي جازرمال

 حكوماتهم من الكتابي الدليل أقمت أعرؼ ال ما ادعاء خشية كلكن .لوقتو صريعنا الحيواف فيخر لذلك خصصت
  .ككفى الناس ليعلمو ننشره ىو كىا أنفسهم

 أعضاء كظائف في المتخصص فرغلي مصطفي الحميد عبد األستاذ العبلمة الدكتور لحضرة أرسلت كقد: قاؿ
 األكل حيوانات قتل كيفية عن أسألو بلمتور بمدينة ىوبكنز جونس جامعة( المتحدة الواليات) بأمريكا الحيواف
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 يضربوا أف الطريقة الذبح طريقة عن سألت: يقوؿ ُْٕٗ سنو ٕػُٓ في جواب منو فورد أمريكا في عندىم
 أك المسلموف يفعل كما يذبحوف ال كلكنهم رقبتو يقطعوف ذلك كبعد فيموت مخة في مدببة بمطرقة الحيواف

 .الحيوانات جميع يشمل اإلجراء كىذا اليهود
 .المقصود انتهي
 من عليو تشتمل لما منها بد ال اإلطالة ىذه أف أرل لكنني المذكور الكتاب عن النقل في اطلت قد كأراني

 قد الحاؿ فلعل - عامنا ثبلثوف عليو مضى قد الكتاب ا+ىذ إف قيل فإف الموضوع ىذه في تهمنا التي الحقائق
 مجاؿ فبل سوءنا إال ذلك بعد األمر زاد فما، ذكر مما أسوأ عنهم األف يبلغنا الذم أف: فالجواب كصف عما تغير
 عاـ رمضاف في الصادر عددىا في الكويتية المجتمع مجلة نشرت ما ذلك على يدؿ كمما، االحتماؿ لهذا

 المركز كإماـ للبرازيل اإلسبلمي العالم رابطة مبعوث إليها أرسلو بياف من ْٕ ػْٔ س ّْٔ العدد ىػ ُّٕٗ
 اهلل شاء: يلي ما فضيلتكم إلى أرفع :كبعد، كبركاتو اهلل كرحمة عليكم السبلـ :ملخصها ىذا برازيليا في اإلسبلمي

 سانحة الفرصة ككجدت يسيرة فترة من برازيليا في كأصبحت البرازيل في اإلسبلمي بالمركز عملي يكوف أف سبحانو
 .باألبقار الخاصة المذابح بعض فزرت.. كطريقتو الذبح بموضوع يتعلق فيما أبحاث لبعض

 .الخنازير - كإياكم اهلل أعاذنا - جوارىا كإلى األغناـ في تتخصص كأخرل
 حيث كالسؤاؿ الكبلـ فيو طاؿ موضوع في باليقين الشك كقطعت - الدجاج - الدكاجن في تتخصص كثالثة

 ثقيلة بمرزبة لساعتو تصرعو عنيف عنف في الحيواف رأس على أكالن  تودم ضربات عن عبارة المشاىدة بعين ألفيتها
 .حراكنا يحدث كال فمو من لسانو يتدلى ميتا فترديو الثور قركف بين المخ على تنزؿ الحديد من

 .للبيع المتاجر الى يوزع لحما يخرج حتى بالسلخ يتناكلونو الوقذ بطريق العاجلة اإلماتة ىذه كبعد
 اإلسبلمية ببلدنا بعض تستورد حيث عندىا بالوقوؼ جديرة كىي الدجاج موضوع في كىامة خاصة لمحة بقيت

 الجمعيات رؤساء بعض إلى بالبرازيل ىنا المصدركف كيلجأ البرازيل دجاج من كثيرنا كالسعودية الكويت مثل
 كال دراسة لديهم ليس مساكين كىؤالء - كشرعية إسبلمية ذبحهم طريقة بأف شهادات منهم يطلبوف اإلسبلمية

 ىذه إعطاء على يجترئوف كلكنهم كالدقيقة الخاصة المسائل عن فضبلن  العينية كالفركض الواجبات في دراية
 .أمواؿ من يتقاضوف ما مقابل التصريحات

 تخالف الحقيقة في كىي إسبلمية شرعية نظرىم في تعتبر كانت التي الطريقة ىذه جوالتي خبلؿ اكتشفت كقد
 من الرأس أسفل كعند الدجاجة فم داخل من مقوس - مقراض - مقص يدخل حيث - المخالفة كل اإلسبلـ

 حيث الخلف من الدجاجة عنق قطعنا تماما ككأننا الفقرم العمود ذلك في بما الرقبة عظم يقص الحلق داخل
 .الدـ لضخ فرصة تعطي التي الشرعية للمقاتل إنفاذ دكف الفقرم عمودىا داخل الشوكي نخاعها قطعنا
 كقصبتي الودجين أف فوجدت بالسكين رفق في كشرحتها الذبح من الطريقة لهذه رقاب عدة بنفسي تناكلت كلقد

 .خدش يصبها لم ىي كما سليمة باقية كالتنفس الطعاـ
 من كتاب األطعمة للفوزاف. ىػ.ا
 العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء في المملكة العربية السعودية الرئاسة إلى كرد مابعض  العنواف ىذا تحت نثبتك 

 .فيها التذكية كيفية عن الببلد تلك في للدعوة المبعوثين الدعاة من كرد مامن 
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 :نصو السعودية المملكة إلى البرازيل من المستوردة اللحـو عن محايرم صالح بن أحمد األستاذ الداعية من تقرير
 اهلل رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة هلل الحمد البرازيل من المملكة إلى الواردة كالمواشي الطيور ذبح كيفية في تقرير

 اهلل حفظو المحتـر باز بن العزيز عبد الشيخ الوالد العبلمة العاـ الرئيس معالي، أجمعين كأصحابو آلو كعلى محمد
 ْ \ ِّْْ رقم السرية سماحتكم رسالة في جاء لما فتنفيذا: كبعد. .  كبركاتو اهلل كرحمة عليكم السبلـ، تعالى

 أف فيشرفني المملكة إلى الواردة كالمواشي الطيور ذبح كيفية عن التحرم بشأف ىػُّٖٗ \ ٔ \ ُِ كتاريخ
 :يلي ما لمعاليكم أرفع

 البر بطريق جولة في( ٖٗ رجب من َّ)  إلى ىػُّٖٗ( حزيراف َِ) رجب ُْ بين ما الواقعة الفترة في قمت
 : ىي المدف كىذه كالدكاجن للحـو مصدرة شركات فيها برازيلية مدف سبع إلى

 . كيلومترا َْٓ لوندرينا عن كتبعد - كورتيبا
 . كيلومترا َُِ كتبعد - بونطاكركسا

 . كيلومترا َٕٓ كتبعد ككامبوكراندم
 . كيلومترا َُِٓ كتبعد ككويابا
 . كليومترا َُُ كتبعد كغويانا

 . كيلومترا َِٓ كتبعد بركدينتي كبركذينتي
  . كيلومترا ّٕٓ كتبعد جوزيف كساف
 أقتصر أنني إال فيها الذبح كيفية على كاطلعت المدف ىذه في للحـو المصدرة الشركات بكافة اتصلت أنني كمع
 مبلحظاتي كعن السعودية العربية للمملكة الموردة الشركات عن الكبلـ على -اهلل شاء إف - ىذا تقرير في

 . ىذه جولتي خبلؿ معلومات من إليو كصلت ما ضوء على كاقتراحاتي
 . البرازيل في بارانا بوالية كركسا بونتا مدينة في كمكانها :كالدكاجن للدجاج برنسيسا شركة

 بتغليفها كتقـو الشهر في طن( َُٓ) عن ينوؼ ما كتذبح الخاصة مزارعها في الدكاجن بتربية الشركات ىذه تقـو
 شركة طريق عن كذلك السعودية العربية كالمملكة كالكويت كعماف كمسقط عربية بلداف عدة إلى كتصديرىا

. )  اإلسبلمية الطريقة على ذبح - العربية باللغة عليها كتب ككراتين نايلوف أكياس ضمن كذلك البرازيلية بتركبراز
 ( .لئلحاطة األكياس أحد طيو أدرجت كقد
 أف يثبت ما االستيراد أكراؽ مع يكوف أف المستوردين من اإلسبلمية الدكؿ بعض في التجارة كزارة طلبت كلما

 مدينة في اإلسبلمية الجمعية برئيس باالتصاؿ المذكورة الشركة قامت اإلسبلمية الطريقة على ذبح المورد اللحم
 كتم جرل الذبح أف شحنة كل عند خطيا يشهد أف معو كاتفقت العميرم حسين كالمدعو ، منها القريبة كورتيبا

، ىذه شهادتو لقاء للمذكور الشركة تدفعها الشحن قيمة من% ُ نسبة لقاء كذلك اإلسبلمية الطريقة على
 ( .كالبرتغالية العربية باللغتين المذكور يوقعها التي الشهادات إلحدل صورة طيو كتجدكف)

 حسين الزيارة في معي أصطحب كورتيبا بمدينة مارا الشركة لهذه لوندرينا من توجهت ىػُّٖٗ رجب ُْ في
 المسئولوف بنا رحب أف فبعد كركسا بونتا مدينة في بصحبتو الشركة مقر إلى كصلت كفعبل الجمعية رئيس العميرم

 :يلي ما بنفسي رأيت فقد كفعبل الذبح عملية مشاىدة طلبت
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 قائم رجل فيو مكاف إلى تسوقها متحركة آلة على الرأس منكوسة حية أرجلها من( الشركة ىذه في)  الطيور تعلق
. . .  كىكذا يليو الذم الطير كريد قطع من ليتمكن السرعة في كيبالغ قادمة دجاجة كل كريد بها يقطع بسكينة
 كتنظيفو نتفو يتم كي فيو لتغمسو ساخن ماء فيو مكاف إلى الذبح عملية بعد المعلق الطير تسوؽ اآللة كنفس
 . الذكر اآلنفة النيلوف باألكياس كتعبئتو

 الذابح على المفركضة السرعة لعامل الوريدين قطع الغالب في يتحقق ال أنو المذكورة الذبح عملية في كالمحظور
 فارؽ قد خبللها الطير يكوف ال قد الذبح من كجيزة مدة بعد المغلي الماء في يغمس المذبوح الدجاج أف كما

 عم اجتماعا عقدت المسلخ من خركجنا بعد ؟ كثني أـ كتابي ىو ىل الذابح عقيدة من التأكد يجب كما الحياة
 كيفية لهم كشرحت الذبح طريقة في الحظتها التي الشرعية المحاذير لهم كبينت المذكورة الشركة كأعضاء مدير

 مدير لي فقاؿ، اإلسبلمية الببلد إلى تصدر التي للكميات بالنسبة كخاصة تطبيقو منهم كطلبت اإلسبلمي الذبح
 كما تماما اإلسبلمية الشريعة على تصبح كي الذبح عملية لتعديل تاـ استعداد على شركتنا إف :يلي ما الشركة
 األمر ىذا يتحقق ال كلكن بنفسو الذبح بعملية يقـو مسلم رجل كتوظيف نفسها الذبح آالت تعديل إجراء يمكننا

، اإلسبلمية الشريعة حسب األمر تعديل يمكننا ضوئو كعلى للتصدير البلزمة الكمية يبين مسبق طلب على بناء إال
 تمت الذبح عملية أف على التوقيع في خطأه الجمعية لرئيس ككضوح بحكمة بينت الشركة مكتب غادرنا أف كبعد
 يشرؼ من يوظف أك ، بنفسو يشرؼ ريثما بالكلية األمر ذلك عن اإلقبلع منو كطلبت اإلسبلمية الشريعة على
 . أعلم كاهلل خيرا فوعدني. .  اإلسبلمية الطريقة على لتكوف الذبح عملية على

 :كالدكاجن للبقر أكيستو شركة: سادسا
 كتصدر البرازيلية الواليات في فرعا عشرين عن ينوؼ ما كلها كالدكاجن كالبقر للحـو العالمية الشركات أكبر من
 إليكرم كبورت ككويابا، باكلو كسا من كل في حديثة مذابح كلها الخليج كدكؿ السعودية العربية المملكة إلى

 كتحصل الشهر في طن ََّ نحو فقط الطيور من الشركات ىذه تصدير كيبلغ، جنيرك دم كالريو ككامبوكراندم،
 كأشهرىا باكلو كسا في اإلسبلمية الجمعيات بعض من اإلسبلمية الشريعة على الذبح أف خطية شهادات على

 الموقعتين للجمعيتين الشركة تدفعها مالية مساعدة لقاء اإلسبلمية الخيرية كالجمعية اإلسبلمية السانتوامارك جمعية
. 

 الطير تذبح األكلى أف برنسيزا شركة أعني الذكر اآلنفة الشركة عن الشركة ىذه في الدكاجن ذبح طريقة كتختلف
 كلكن الغالب في يتحقق قد الوريدين قطع يجعل مما تؤدة أكثر بطريقة المتحركة اآللة في قدمو من المعلق

 كما ، الركح تفارؽ أف قبل الغالب في المغلي الساخن الماء في الذبيحة تغمس اآللة أف كىو قائما يبقى المحظور
 فيما أما الشركة ىذه في الدكاجن بذبح يتعلق فيما ىذا، كتابيا الذابح يكوف أف الشركة ىذه في المؤكد من ليس

 َِ األحد يـو في :يلي ما لمعاليكم فأرفع ساديا الشركة ىذه بواسطة المملكة إلى كتصديره األبقار بذبح يتعلق
 الخميس يـو كفي كراندم ككامبو بريزيدنتي بمدينتي مارا كويابا مدينة إلى سافرت ٖٗ حزيراف ِٓ الموافق رجب
 مع القرعاكم خالد األستاذ كويابا مدينة في اإلسبلمية الجمعية رئيس بصحبة ذىبت ٖٗ حزيراف ِٗ رجب ِْ

 إديسوف المدعو الشركة مدير مع اجتماعا عقدنا أف كبعد الشركة ىذه لزيارة فارس فيصل األخ الجمعية سكرتير
 فأخبرني ، اإلسبلمية الطريقة على الذبح محاسن االجتماع في لهم كبينت المسئولين من كلفيف فرانسيكوف جواك
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 أف إال الدـ يخرج أف دكف ذلك بعد بسلخها كتقـو الذبائح بالكهرباء تصعق كانت الشركة بأف الشركة مدير
 كسريعا الثبلجات في كانت كلو تفسد ما سريعا الكهربائي الصعق بطريقة تذبح التي اللحـو بأف اكتشفت الشركة

 يخرج بطريقة الذبيحة قتل بوجوب الشركة في العاملوف البيطريوف األطباء أكصى حتى قاتم رمادم إلى لونها تغير ما
 مكاف من كليس بقطعهما الوريدين من مر إذا إال كلية الذبيحة من يخرج ال كالدـ: قائبل فقاطعتو الدـ كل فيها
 أرل أف منو فطلبت للتصدير بقر رأس كخمسمائة ألف( ََُٓ) يوميا نذبح إذ ، ىنا نفعل كىكذا فقاؿ آخر

 كعند أقساـ إلى مقسم جدا فسيح مكاف كىو المسلخ إلى كأدخلونا خاصة ألبسة فألبسونا الذبح طريقة بنفسي
 يده في بمطرقة أحدىم يقـو ثم الخبلص يستطيع ال بطريقة عليو يغلق ثم ضيق مكاف إلى الثور يساؽ المدخل
 يسقط كفعبل الذبح أثناء عليو السيطرة ليمكن كعيو عن الثور يغيب أف بقصد مميتة غير ضربة الثور رأس بضرب

 في منكس كرأسو األعلى إلى أتوماتيكيا ترفعها رافعة قدمو تتناكؿ كاللحظة الثانية نفس كفي األرض على الثور
 فينزؿ الوريد كيقطع أكبر بمدية السكين يبدؿ ثم الوريد إلى ليصل الرقبة حلق فيشق بسكين رجل فيأتي األسفل

 الغير الضربة ىذه مسألة تثار أف الطريقة ىذه في كالمهم، الحياة يفارؽ أف إلى صنبور من ينزؿ ككأنو بغزارة الدـ
 شق يجوز كىل عليو؟ السيطرة يمكن ال الذم اآلبق الشارد الحيواف صيد على الجواز في أتقاس الذبح قبل مميتة
 مدير من طلبنا كلما كثني؟ أك كتابي الذبح عملية يباشر الذم إف ثم الوريدين قطع قبل أعني الذبح قبل الرقبة

: قاؿ اإلسبلمية الطريقة على تم الذبح بأف تشهد التي الخطية الشهادة على حصولهم كيفية على يطلعنا أف الشركة
 باكلو ساف كبين كبينكم ذلك ككيف: لو فقلت باكلو ساف في اإلسبلمية الجمعيات بعض من عليها نحصل

 . كيلومترا( ََُٖ)
 المزركع صالح الشيخ فضيلة مع األرجنتين عاصمة أيرس بوينس مدينة في كجودم أثناء :لؤلغناـ األرجنتينية الشركة

 لحم تصدر التي لؤلغناـ األرجنتينية الشركة بزيارة قمنا البلتينية أمريكا دكؿ على جولتنا أثناء باحفظ أحمد كالدكتور
 ىػُّٖٗ القعدة ذم َُ الخميس صباح كفي، السعودية العربية المملكة إلى كمقطعا ، كمهركسا ، معلبا الغنم

 آلة أف فوجدنا األغناـ ذبح كيفية على كاطلعنا الشركة مقر إلى األرجنتيني اإلسبلمي المركز من كفد بصحبة توجهنا
 يقطع ألنو اإلسبلمية الشريعة على تماما الذبيحة رأس ليذبح حادة بسكين رجل كيقـو أعلى إلى األغناـ تعلق

 اإلسبلمي المركز كيقـو ال أـ ىو أكتابي الذابح على متوقف شرعيا ذبحا لنعتو األمر أف إال، معا كالمرمء الوريدين
 تجدكف كطيو مصدرة شحنة كل عند اإلسبلمية الطريقة على جرل الذبح أف على خطية شهادة بتقديم األرجنتيني

 . باإلحاطة للتكـر طيو أدرجها المذكور المركز يصدرىا التي الشهادات من نموذجا
 طيو أدرج للفائدة إتماما كلكن البرازيل في كليست بأكربا الدنماركية الشركة كىذه :للحـو الدانماركية الشركة

 القصاصة في العربية باللغة باريز ، فرنسا في العربية الجالية عن تصدر التي( العربي الوطن)  مجلة من قصاصة
 مصنع في يعمل الذم المغربي األبيض محمد المدعو الدانمرؾ في العرب العماؿ أحد مع الصحيفة أجرتها مقابلة

 الطريقة على ذبحت عليها يكتبوف إنهم:  العربية الببلد إلى المصدرة كالدكاجن اللحـو عن فيقوؿ اللحـو لتعليب
 انتهى.  .الحاالت كل في كهربائيا يتم القتل ألف صحيح غير كىذا اإلسبلمية

 أما :نصو كفرنسا لندف من المستوردة اللحـو عن بالقصيم الرئاسة مرشد الغضيو علي بن اهلل عبد الشيخ من تقرير
 مكائن شركة بمدير فاتصلت الذبح طريقة على التعرؼ لندف في حاكلت فقد كذبحو المستورد الدجاج موضوع عن
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 تنتجو الذم المصنع عن مصورا كتلوجا فأعطاني المملكة في دجاج ذبح مصنع إقامة أريد إني متظاىرا الذبح
 فسألني رأسها قطع دكف التغليف لجهاز ظهرت الدجاجة إف لو قلت العملية كيفية لي يشرح قاـ فلما شركتهم

 صورة لسماحتكم كأرفق الطيور رؤكس نأكل ال األكسط الشرؽ في إننا فقلت الرأس قطع كلماذا مستفهما
 الدجاج ينزؿ ثم المترجم الرسم في لكم يتضح كما المصنع باب عند السيارة تقف أكال كفيو للمصنع فوتغرافية

 التدكيخ بطريقة الذبح عليو كمكتوب الدجاجة رأس بو فيدخل النصف مع تنفتح مستديرة بآلة يمر ثم بأرجلو فيعلق
 لحظات بعد الموت كتنتظر ترل كال تسمع ال بعد الدجاجة فتصبح االنفجار شديد ىواء الدجاجة رأس يضرب ألنو
 جدا الحار الماء أك بالبخار يعمل جهاز على تمر بعده غيره أك دـ سائل منها ظهر إف فيو يقطر آخر بجهاز تمر ثم

 الذم للكرتوف ثم النايلوف ألكياس تخرج أف إلى كالتنظيف النتف ألجهزة منو كتخرج حياة بها كاف إف تموت كفيو
 َََِ دجاجة ألفين الساعة في كينتج صغير المصنع كىذا اإلسبلمية الطريقة على ذبح العربية اللغةب كتب

 في يضعونو فإنهم نموه اكتمل إذا الدجاج أف يزيدكف أنهم إال الطريقة نفس فرنسا في إف سألت من كيقوؿ
 المستودعات ىذه من الدجاجة تخرج كبالطبع األسواؽ طلب حسب منها كيسحب البركدة شديدة مستودعات

 كأمريكا لفرنسا سافر من بعض ذكره إنما أره لم كىذا كالتصدير للنتف استعدادا حارة برؾ في توضع ثم ميتة
 ما منو لكم يتضح المصنع صور على سماحتكم كباطبلع الحقيقة كنقل االطبلع لغرض أحد انتدب لو كأتمنى
 كاهلل كمحكومين حكاما يصلحهم كأف المسلمين أحواؿ يصلح كأف حرامو عن بحبللو يكفينا أف اهلل أسأؿ ذكرت

 انتهى. .كسلم كصحبو كآلو محمد نبينا على اهلل كصلى يحفظكم
 عنواف تحت ُّٖٗ الحجة ذم من ِٕ بتاريخ ٕٔٔعددىا في مقاال السعودية الدعوة مجلة نشرت ثم

 . نصو ما فيو جاء المستورد الدجاج عن معلومات
 محمد نبينا الحق إلى الخلق ىادم على كالسبلـ كالصبلة الخبائث علينا كحـر الطيبات لنا أحل الذم هلل الحمد

 مجلة في المنشور اإلسماعيلي محمد بن الرحمن عبد األخ الشيخ مقاؿ على اطلعت، الطيبين كصحبو كآلو
 أشكر أف يفوتني ال أشكره إذ كإنني حراما نأكل لئبل بعنواف ىػ ُّٖٗ شواؿ ُٔ بتاريخ ٖٔٔ عدد الدعوة

 أضم، بطاعتو اهلل أعزىا السعودية العربية المملكة عاصمة بالرياض تصدر التي الدعوة مجلة شأف على القائمين
 مؤلت التي المستوردة اللحـو ىذه من حيرة في أصبحوا الذين المسلمين كل كمع الرحمن عبد الشيخ مع صوتي

 . أسواقنا
 فتارة محيرا جوابهم كاف كغيرىا الدجاج من الذبائح ىذه عن مستفتيا األجبلء علمائنا إلى أحدنا ذىب ما فإذا

 على أحد اآلف بقي كىل آخر سؤاؿ يبرز لكن القرآف نص ىو كما صحيح كىذا لنا حل الكتاب أىل طعاـ يقولوف
 أنو إذ ذبحها كيفما ذبيحتو يأكل أف للمسلم يحل فهل نصراني أك يهودم كجد فإف، كالنصارل اليهود من كتابو

 كقطع الدـ إراقة من للذبح الشرعية الطريقة يوافق ال بعضها كأصبح تنوعت قد الذبح طرؽ أف المعركؼ من
 عن سئل إذا العلماء بعض كىناؾ، عليها المنصوص الشرعية القواعد إلخ. . .  القبلة إلى الذبيحة كتوجيو الودجين
 إف اهلل رسوؿ يا قالوا أناسا إف »:  فيو جاء عنها اهلل رضي عائشة بحديث مستدال ككل اهلل سم قاؿ مثبل الدجاج

 البخارم ركاه « ككلوه أنتم سموا فقاؿ ال أـ عليو اهلل اسم أذكركا ندرم ال بلحم يأتوننا بجاىلية العهد حديثي قوما
 .كغيره
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 مع، ذلك في شك ال شرعي فالذبح كإال ال أـ اهلل اسم ذكر ىل إال شك ىناؾ يكن لم الشريف الحديث ىذا ففي
 كىال}  تعالى اهلل بقوؿ مستدلين عليو اهلل اسم يذكر لم ما أكل يجيز ال كالخلف السلف من العلماء معظم أف

ًإنَّوي  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ييٍذكىرً  لىمٍ  ًممَّا تىٍأكيليوا اًدليوكيمٍ  أىٍكلًيىائًًهمٍ  ًإلىى لىييوحيوفى  الشَّيىاًطينى  كىًإفَّ  لىًفٍسقه  كى  ًإنَّكيمٍ  أىطىٍعتيميوىيمٍ  كىًإفٍ  لًييجى
 بعض عن ذلك تفصيل كرد فقد لذلك عامد غير اهلل يذكر أف كنسي ذبح إف أما الذكر مع كىذا، { لىميٍشرًكيوفى 

 عن ينحرؼ لم كتابيا الذابح يكوف أف أك، تؤكل ال عمدا التسمية تركت إذا لكنتقدـ بيانو.  عنهم اهلل رضي األئمة
 كانتشرت االنحرافات الغربي العالم في كثرت إذ معتقده على محافظا نصرانيا أك يهوديا كاف إف باليهودية اعتقاده
 السماكية الديانات كجميع اهلل كجود تنكر التي الخبيثة الشيوعية مثل الديانات لكل المعارضة المذاىب عندىم

 إال معتقده على محافظ ىو من فيهم يوجد ال ذبائحهم أم طعامهم لنا أبيح الذين كالنصارل اليهود في يوجد كال
 عالية كمكانة رفيعة مناصب لهم أف إذ كالذبائح الذبح عن البعد كل بعيدكف كىم الدين برجاؿ يدعوف قليلة شرذمة

، كثني دىرم كمعظمهم بدين يلتـز ال الذم المنحرؼ الشباب من العماؿ صغار بعض إال ىناؾ الذبح يتولى فبل
 حتى الضرب أك الحار بالماء كالغطس اإلسبلمية الطريقة غير على ذبحت ذبيحة أم أف مسلم على يخفى كال ىذا

 اهلل أف إذ عليها اهلل اسم ذكر كإف حراـ أنها يخفى فبل للشرع المخالف القتل أنواع من نوع أم أك تموت ثم تدكخ
ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ }  يقوؿ تعالى ـي  اٍلمى  كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  كىاٍلمىٍوقيوذىةي  كىاٍلميٍنخىًنقىةي  بًوً  اللَّوً  ًلغىٍيرً  أيًىلَّ  كىمىا اٍلًخٍنزًيرً  كىلىٍحمي  كىالدَّ

ٍيتيمٍ  مىا ًإال السَّبيعي  أىكىلى  كىمىا كىالنًَّطيحىةي   كالحالة محرمة كأنها للحيواف القاتلة األنواع ىذه اهلل ذكر ما فبعد.  اآلية{  ذىكَّ
ٍيتيمٍ  مىا ًإال}  كعبل جل قاؿ ىذه  يمت لم ثم أكلو الشرع أحل مما حيواف على األنواع ىذه حصلت إذا أم{  ذىكَّ

 . فبل كإال فحبلؿ عليو اهلل اسم كذكر ذبح ثم مستقرة حياة بو ككجدت
 ببلدنا خارج كالمذبوح المستورد الدجاج من جدا كبيرة أعدادا بها يجد كبقاالتنا أسواقنا على نظرة يلقي من إف

 إذا ترل يا فهل.  اإلسبلمية الطريقة على ذبح ظركفو على كيكتب ذبحو من طويلة مدة بعد إال إلينا يصل ال كالذم
 لقوؿ المتشابهات عن باالبتعاد مأمور المسلم أف أك كتقص تحر دكف بموجبها نأكل أف يحل العبارة ىذه كتبت

 أمور كبينهما بين كالحراـ بين الحبلؿ » كقولو « يريبك ال ما إلى يريبك ما دع » كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ
 .« لدينو استبرأ فقد الشبهات ترؾ فمن متشابهات

 َِ صفحة ٖٗ \ ُُ \ ُ في ُْْ بعددىا المجتمع مجلة في نشر ما على اطلعت المقاؿ ىذا أكتب كأنا
 ال ىناؾ الدجاج أف كخبلصتو المسلم الشباب جمعية كجهتو كالذم الدانمرؾ في الدجاج ذبح شرعية حوؿ بعنواف
 الطريقة على ذبح الكرتوف على كتب كلو. .  يأكلو أف لمسلم يحل كال المشركعة اإلسبلمية الطريقة على يذبح

 أصغر من كىو الدجاج لذبح مصنع صورة أقدـ فأنا باآلالؼ ىناؾ يذبح الدجاج أف المعلـو كمن اإلسبلمية
 . دجاجة ألفي الواحدة الساعة في كينتج األكربية المصانع

 مصانع من مصنعا أرل أف على كحرصت العاـ ىذا أكؿ في لندف في كنت(  إلي المصنع صورة كصوؿ قصة) 
 كخمسين مائة مبلغ المصنع زيارة رسم كدفعت أردت ما على لتطلعني إنجليزية شركة مع فاتفقت الدجاج ذبح

 كصلنا فلما بساعة السيارة قطعتها مسافة تبعد التي ضواحيها إحدل إلى لندف كتركنا المترجم كاصطحبت جنيها
 كأرغب السعودية في مؤسسة لدل سعودم تاجر أنني متظاىر ألنني أريد ما أر لم إذ خدعت بأنني فوجئت ىناؾ
 على يطلع أف يرغبوف ال أنهم يظهر كمما الدجاج كتغليف لذبح أكتوماتيكيا مصنعا كأريد دكاجن مشركع إقامة
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 فلم الذبح طريقة على االطبلع مرات عدة حاكلوا فقد الدانمارؾ في المسلمة للشبيبة حصل كما أحد ذبحهم
 محبل دخلنا أننا المهم.  عليها الطلعوا يقولوف كما اإلسبلمية الطريقة على موافقا كاف كلو بذلك لهم يسمح
 الذبح بعد ثم ىنا لدينا المعركفة بالطريقة بأيديهم يذبحوف الباكستانيين المسلمين من عماؿ عشرة حوالي بو صغيرا

 المعركفة النتافة بواسطة ينتف ذلك كبعد حار ماء في الدجاج يضعوف ىنا لدينا المعركفة المعتادة الطريقة على
 منو الريش فتنزع بقوة الدجاج تضرب لينة الكاكتشوؾ من أصابع كلها بالكهرباء تدار دائرة عن عبارة ىي كالتي
 على غيور مسلم باكستاني لتاجر يتبعوف ىؤالء أف عرفت ذلك فبعد المملكة في عندنا كموجودة معركفة كىي

 كيبيعها لندف في للمسلمين كاألغناـ الدجاج يذبح كىو بلندف اإلسبلمي المركز كفي محلو في بو التقيت إسبلمو
 . منو نشترم ككنا عليهم
 من مسلم أنو عرفت أنا الخبيث اإلنجليزم فرد باآللة كالنتف باليد الذبح عندنا موجود ىذا للمترجم فقلت

 بمثل تسمح ال ببلده فقوانين أكربا في عندنا كالذم فيو الدجاج يذبح مصنعا بلده في يقيم أف يصلح كال السعودية
 زيارة لو ترتب إذا: حسنا فقاؿ أريده فيما لو دخل كال األكتوماتيكي المصنع بمشاىدة رغبتي أنا فقلت. . .  ىذا
 مسافر إني فقلت بيومين المملكة إلى راجعا سفرم قبل الكبلـ ىذا ككاف األكتوماتيكية الدجاجة مصانع ألحد ثانية
 فسلمني كأدرسو عليو ألطلع األكتوماتيكي المصنع( بكتلوج)أرغب كلكني شهرا مضيت حيث كقتي انتهى كقد

 كالماء كالعماؿ كذا األرض كمن كذا الكهرباء من يكفيو صغير المصنع ىذا كقاؿ معو كانت حقيبة من كتلوجا
 عشر خمسة منو طبعت كقد لبلطبلع منو صورة كأرفق فأخذتو مغلفة مذبوحة دجاجة ألفي بالساعة ينتج كىو كذا
 . نسخة ألف

 (المصنع عن نبذة)
 أك التحميل أك للبرد نتيجة أك ينزؿ أف قبل فيها بعضو مات ربما التي الحظائر من الدجاج السيارة تحضر - ُ

 . الدجاج موت سرعة كمعركؼ التنزيل
 آلية بطريقة فتذىب الرأس فوؽ متحرؾ حزاـ بها يحيط ثم بأرجلها الدجاجة تعلق الصورة من يتضح كما - ِ

 . التدكيخ بطريقة الذبح تحتو كتب بجهاز تمر حيث
 . شيء منها خرج إف الدجاج من السوائل يستقبل حوض ىناؾ - ّ
 فتغطس الحار بالماء أك بالبخار يعمل جدا محرؽ جهاز عليو كتب ضخم مغطس القصيد بيت كىو - ْ

 كالوقذ للخنق تعرضت أف بعد ىامدة جثة منو تخرج ذلك بعد ثم حياة من رمق آخر فيو لتفقد المسكينة الدجاجة
ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ }  قاؿ قد تعالى كاهلل(  كالتردم ـي  اٍلمى  كىاٍلميٍنخىًنقىةي  ًبوً  اللَّوً  لًغىٍيرً  أيًىلَّ  كىمىا اٍلًخٍنزًيرً  كىلىٍحمي  كىالدَّ

ٍيتيمٍ  مىا ًإال السَّبيعي  أىكىلى  كىمىا كىالنًَّطيحىةي  كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  كىاٍلمىٍوقيوذىةي   بعد ثم اهلل ذكر مما لشيء تعرض قد الدجاج كىذا، { ذىكَّ
 أف العزيز قارئي كتبلحظ( اإلسبلمية الطريقة على ذبح)  عليها كتب بكراتين يغلف الرأس من كتنظيفو نتفو

 صحبها قد رأسها أف إال األرجل مقطعة األحشاء منظفة الريش منتوفة ميتة منو كخرجت المذبح دخلت الدجاجة
 خرجت لماذا اإلنجليزم سألت كقد األكسط للشرؽ تصدر سوؼ كانت إذا إال منها يقطع كال اهلل خلقها أف منذ
 رأيت كفعبل تقطع ال موجودة رؤكسها كالذبائح عندنا الطيور أف رأيت أما لي فقاؿ فيها موجود كرأسها المذبح من

 يشاىده كىذا للذبح أثرا رقابها في ترل أف دكف للبيع معركضة كىي فيها معلقة رءكسها بأسواقهم كالذبائح الطيور
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 يقرىا ال كحشية طريقة اإلسبلمية الشرعية الذكاة يعتبركف أنهم إذ.  األكربية الببلد من غيرىا أك لندف زار من كل
 أما منتفخة المستورد الدجاج في يبلحظ كىذا كزنو يفقد أنو مدعين دمو ينزؼ الحيواف يتركوف ال أنهم كما القانوف

 . الوفير الربح على للحصوؿ الكبير الوزف يريدكف بل ذلك يريدكف ال كىم كزنو كيقل ينقص فتراه أنت تذبحو ما
 عودتي إثر مفصبل تقريرا منكم لمعنيين كتبت قد العلماء الفضيلة أصحاب ؟. .  األجبلء علماؤنا يرل فماذا كبعد

 المواضيع ىذه مثل عن يسكت أف للعالم ينبغي ال إنو كقلت الدجاج ذلك من كأىم رأيت ما كل عن لندف من
 ال كأف الحقيقة على للوقوؼ أناس ينتدب أف كطلبت كافرة ببلد من معظمو يرد الذم كالمشرب كالمطعم الهامة
 أـ يأكلوف ىل للناس يبين ذلك بعد ثم اإلسبلمية الطريقة على ذبح بأنو الموردة الشركات كال التجار بقوؿ يكتفى

 ؟. . .  ال
ـي }  اهلل بقوؿ يكتفى ال كأف  كالدـ فالميتة ذلك معنى بينت فالشريعة{  لىكيمٍ  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 كلو حراـ فهي عليها اهلل اسم كيذكر كتذكى الحياة فيها تدرؾ لم إذا كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة كالمنخنقة
 كعند كافرة ببلد في األمور ىذه لبعض يتعرض كالدجاج بالذبائح فكيف إسبلمي بلد كفي المسلم عند كانت
 اعتنق قد شبابهم كمعظم علماني كاآلخر دىرم فبعضهم منو الباقية البقية عن كارتدكا دينهم فارقوا قد كفارا أناس

 . اهلل اسم يذكركف كال اإلسبلمية الطريقة على يذبحوف ال كلها المصائب ىذه فمع الشيوعية
 اهلل اسم ذكر كإف تحل ال فهي ذبيحتو كقذ أك خنق بأف اإلسبلمية الطريقة غير على ذبح لو المسلم أف كمعلـو
 ما ذلك آخر مرة من أكثر ذلك عن المجتمع مجلة نشرت كقد.  الشرعية التذكية مع يقترف أف بد ال اهلل فذكر
 خبلصتو بالدانمرؾ المسلم الشباب جمعية نداء نشرت حيث ٖٗ سنة القعدة ذم ُ في ُْْ عددىا في جاء
 اهلل عبد الشيخ مقاؿ . ىذه كالحالة أكلو يحل ال كأنو اإلسبلمية الشريعة غير على يذبح الدانمركي الدجاج أف

 . الغضية
 الرحمن اهلل بسم :نصو اليوناني إدريس حافظ بن جماؿ األستاذ للدعوة اليوناف إلى الرئاسة مبعوث من تقرير

 عبد بن العزيز عبد الشيخ الفضيلة صاحب سماحة إلى، اليوناف في المبعوث إدريس حافظ بن جماؿ من، الرحيم
 الدارين في اهلل كفقو - باز بن اهلل

 قد - الحيوانات بها تذبح التي الطريقة بياف تطلبوف الكريمة رسالتكم كصلتني كبركاتو اهلل كرحمة عليكم السبلـ
 : يلي كما فرأيت اليوناف في المشهورة األماكن بعض زرت

 . كتقطع تسلخ دمائها خركج كبعد تذبح ، المسلمين نحن نذبح كما فيو الحيوانات تذبح مكاف فيها:  األكؿ
 األصوؿ أك القبيل كىذا مماتو قبل كيذبح فيسقط كمسدس بآلة رأسو من يضرب كبيرا كاف إذا الحيواف: كالثاني

 . دمو خركج قبل تخرج الطريقة بهذه المذبوح ركح أف مشكوؾ
 . األكتوماتيكية باآلالت فتذبح ذبحها قبل ريشها نتف فيتم:  الطيور أما

 الحيواف ذلك عظاـ إلى فننظر الشرعية الطريقة على الذبح كاف إذا ما نعرؼ أف أردنا إذا أننا األطباء أحد أخبرني
 بالكامل خرج قد الحيواف ىذا دـ أف على دليل أكبر فهذا البياض إلى العظاـ لوف يميل كاف فإذا التناكؿ أثناء في
 . الشرعية بالطريقة ذبح أم
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 ذكاة عليها تكوف التي الصفة عن جيدة فكرة أخذنا النقوؿ من مر ما خبلؿ كمن
 كقد عامة الصفة ىذه تكوف كقد أسواقنا، إلى كتجلب لحومها تستورد التي الحيوانات

 المسلم كيوقع جميعها فيها يشكك مما كذلك اللحـو تلك مصادر لدل غالبة تكوف
 بين ما اإلجابات كاختلفت حولها التساؤالت كثرت ذلك على كبناء منها تحرج في

 يمكننا ما مناقشة مع اإلجابات تلك من بو ظفرنا ما ننقل ىنا كنحن كمحـر مبيح
                                                                                                                                                  

 ىي زرتها التي األماكن، الشرعية بالطريقة يذبح لم الحيواف أف على دليل فهذا السواد إلى اللوف يميل كاف كإذا
 أماكن أردتم ىل أفهم كلم اليوناف خارج األماكن المباركة رسالتكم في توضيح عدـ على بناء فقط اليوناف في

 أردتم فإذا كثيرة أماكن أزكر مستعد إنني سيادتكم من التوضيح فنرجو ؛ أيضا اليوناف خارج أـ فقط اليوناف
 كبركاتو اهلل كرحمة عليكم كالسبلـ .كالمسلمين لئلسبلـ الخير فيو لما كيوفقنا عمركم اهلل أطاؿ بذلك فأخبركنا

 انتهى.
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 التوفيق كنسألو - اهلل شاء إف - الحق إلى التوصل ذلك من كىدفنا - منها مناقشتو
 :فنقوؿ كالهداية

 :أقساـ ثبلثة إلى الكتاب أىل من المستوردة اللحـو ىذه نقسم أف يمكننا
 .باإلجماع حبلؿ فهذا الشرعية الطريقة على ذكي أنو علم ما: األكؿ القسم
 .الشرعية الطريقة غير على ذكي أنو علم ما: الثاني القسم
 .تذكيتو حصلت صفة أم على يدرل فبل حالو جهل ما: الثالث القسم

 .سبق كما - باإلجماع حبلؿ: األكؿ فالقسم
 الذين كطعاـ: }تعالى قولو بعمـو محتجا العلماء بعض بحلو أفتى قد: الثاني كالقسم

 القرآف أحكاـ كتابو في المالكي العربي ابن القاضي قاؿ{ لكم حل الكتاب أكتوا
 الذين كطعاـ الصيد أف على قاطع دليل ىذا: نصو ما اآلية ىذه تفسير في (ْٓٓ/ِ)

  .المطلق الحبلؿ كىو اهلل أباحها التي الطيبات من الكتاب أكتوا
 منو تؤخذ أك معو تؤكل ىل يطبخها ثم الدجاجة عنق يفتل النصراني عن سئلت كلقد

 عندنا ذكاة ىذه تكن لم كإف، كرىبانو أحباره كطعاـ طعامو ألنها تؤكل فقلت، طعاما
 كذبهم ما إال لنا حبلؿ فإنو دينهم في يركنو ما ككل مطلقنا طعامهم لنا أباح اهلل كلكن

 فتواه في النوع ىذا فأباح عبده محمد الشيخ الفتول ىذه إلى استند كقدا.ىػ  فيو اهلل
 الذبائح كأما: نصو ما (ِٖٔ/ُ) اإلماـ األستاذ تاريخكما في  قاؿ حيث للترنسفالى

: قولو في تعالى اهلل كتاب بنص األطراؼ تلك في المسلموف يأخذ أف أراه فالذم
 بكر أبو الجليل اإلماـ قالو ما على يعولوا كأف{ لكم حل الكتاب أكتوا الذين كطعاـ}

 الكتاب أىل مأكوؿ يذبح ما يكوف أف على المدار أف من المالكي العربي بن
 كبرل ضجة الفتول ىذه أحدثت كقد ا.ىػ كافة لهم طعاما كيعد كعامتهم قسيسيهم

 لها كتحمس أيدىا كممن لها كمؤيد لها مستنكر بين ما الوقت ذلك في العلماء بين
 المنار مجلة في عنها كالدفاع تأييدىا في الكبلـ كأطاؿ رضا رشيد محمد تلميذه
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 الفتول ىذه على كيرد( ُِٕ-ََِ /ٔ) المنار كتفسير (،ِٕٗ ،ُِٖ ،ُٕٕ/ٔ)
 :كجوه من

 حيث تفسيره من آخر موضع في جاء بما ىذه فتواه نقض قد العربي ابن أف: األكؿ
، الرأس كحطم كالخنق الذكاة كجو غير على أكلوه فما قيل فإف(: ّٓٓ/ِ) قاؿ

 فإنو كالخنزير نحن نأكلها فبل أكلوىا كأف بالنص حراـ كىي ميتة ىذا أف فالجواب
 ا.ىػ علينا حراـ كىو طعامهم كمن( قاؿ كذا) لهم حبلؿ

 المشركعة الصفة غير على الكتاب أىل ذكاه ما تحريم يرل أنو في كاضح ىنا فكبلمو
 علينا تحريمو يرل فهو خنق العنق فتل أف شك كال الرأس كحطم كالخنق الذكاة في

 .لهم طعاما كاعتبركه ىم أكلوه كإف
 المشركعة الصفة على الذبائح من ذكوه ما الكتاب أىل بطعاـ المراد أف: الثاني الوجو

 تكوف أف الكتابي غاية ألف ذكاتو تبح لم المشركع المحل غير في الكتابي ذكى فلو
 ذبيحتو تبح لم المشركعة الصفة غير على ذكي لو كالمسلم، المسلم كذكاة ذكاتو

 الكافر ذبيحة في كيتساىل المسلم ذبيحة في يتشدد ككيف أكلى باب من فالكتابي
 .الكافر من أعلى كالمسلم الكتابي

 منو فيخص كالخنزير استباحوه ما منو خص قد الكتاب أىل طعاـ أف: الثالث الوجو
 .الذكاة في المشركعة الصفة غير على ذبحوه ما

 بالبلطة بضربة ذبح كما المنخنقة في يدخل عنقو بفتل ذبح ما أف: الرابع الوجو
 حرمت} :تعالى قولو في القرآف بنص كالموقوذة المنخنقة اهلل حـر كقد موقوذ كنحوىا
 اآلية{ كالموقوذة كالمنخنقة بو اهلل لغير أىل كما الخنزير كلحم كالدـ الميتة عليكم
 {.كم حله  الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }تعالى لقولو مخصصنا ذلك فيكوف
 من الذكاة فوائد يفتقد المشركعة الصفة غير على ذكي ما أف: الخامس الوجو

 ينظر بل فقط المذكى كصف إلى فيها ينظر ال كالذكاة لحمو كتطييب دمو استخراج
 ذكي منهما كل ذبيحتاف أمامنا كجد فلو، معا الذكاة كصفة المذكي كصف إلى فيها
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 نحـر فكيف كتابي ذكاىا كاألخرل مسلم ذكاىا إحداىما المشركعة الصفة غير على
 على الكافر لشأف رفعنا ىذا في إف الحالة ىذه في الكافر ذبيحة كنبيح المسلم ذبيحة

 .المسلم
 ذكي ىل يعلم فلم المستوردة اللحـو ىذه من حالو جهل ما كىو: الثالث القسم كأما
 على عصرنا في العلماء أقواؿ فيو اختلفت قد فهذا ال أك اإلسبلمية الطريقة على

 :قولين
{ لكم حله  الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }الكريمة باآلية عمبلن  مباح أنو: األكؿ القوؿ

 في جاء فقد، الشرعي الوجو غير على ذبحوه أنهم علمنا إذا إال اإلباحة فيو فاألصل
 ذكالحجة - الثامنة للسنة الثالث العدد المنورة المدينة في اإلسبلمية الجامعة مجلة

 الموضوع ىذا في -رحمو اهلل– باز بن العزيز عبد للشيخ فتول (ُٔٓص ُّٓٗ
 حله  الكتاب أكتوا الذين كطعاـ الطيبات لكم أحل اليـو: }سبحانو اهلل قاؿ: نصها ىذا
 طعاـ أف لنا أكضحت اآلية ىذه - المائدة سورة من اآلية{ لهم حله  كطعامكم لكم
 المباح الحيواف ذبحوا أنهم علمنا إذا إال كالنصارل اليهود كىم لنا مباح الكتاب أىل
 ذلك كنحو الرأس ضرب أك الكهرباء أك بالخنق يذبحوه كاف الشرعي الوجو غير على
 كالموقوذة المنخنقة علينا تحـر كما علينا فيحـر موقوذنا أك منخنقنا يكوف بذلك فإنو
 عمبلن  لنا حل فذبيحتهم الواقع نعلم لم إذا أما، الوجو ىذا على المسلم ذبحها التي

 . ىػ.ا الكريمة باآلية
 مشابهة فتول (ُج( ْ) مجلد ِٔص)( اإلسبلـ نور) األزىر مجلة في جاء كما
 اللحم من القديد قبيل من ىي العلب في المحفوظة اللحـو: نصها ىذا الفتول لهذه
 ينتن لم العلب في المحفوظ اللحم كاف فمتى، تأكلو الصحابة كانت معركؼ كىو
 اهلل قاؿ، مباحغير  أكلو يجعل ال أمريكا أك أكركبا من كمجيئو، أكلو جاز يفسد كلم

 كراء فيما كالبحث{ لهم حل كطعامكم لكم حل الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }تعالى
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 التذكية مذكى غير ذلك من شيئا أف علم من أف غير، شرعا إلينا يطلب لم ذلك
  ىػ.ا( أكلو لو يحل فبل الشرعية

 فبل التحريم الحيوانات في األصل ألف حراـ الذبائح من النوع ىذا أف: الثاني القوؿ
 الذكاة كحصوؿ، اإلباحة إلى التحريم من تنقلها متيقنة شرعية بذكاة منها شيء يحل
 فتول كإليك - التحريم على فتبقى فيو مشكوؾ اللحـو ىذه في الشرعي الوجو على

 في للقضاء األعلى المجلس رئيس سماحة من صدرت الموضوع ىذا في مخطوطة
: نصو ىذا سؤاؿ عن حميد بن محمد بن اهلل عبد الشيخ: السعودية العربية المملكة

 في انتشارىا كثر كالتي معلبة كغير معلبة الخارج من المستوردة اللحـو حكم ما
 اإلباحة فيها األصل ىل - منها يسلم بيت يكاد فبل بها البلول كعمت كالقرل المدف

 .األجر كلكم مفصبلن  ذلك بياف نرجو الحظر أـ
 بعقد إال البضع يحل فبل التحريم كالحيوانات اإلبضاع في األصل: "إلجابةا نص كىذا

 تحقق بعد إال الحيوانات لحـو أكل يباح ال كما،  كشركطو ألركانو مستجمع صحيح
 كما الخنزير كلحم كالدـ الميتة حـر كتعالى سبحانو اهلل فإف، التذكية أىل من تذكيتها

 ما إال السبيع كأكيلة كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة المنخنقة كحـر، بو اهلل لغير أيىل
 أىل أك المسلموف ذكاه ما إال التحريم الحيواف في األصل أف على يدؿ فهذا، ذكي

 مع كالماء الطعاـ مجرل كىو كالمرمء، النفس مجرل كىو الحلقـو بقطع الكتاب
 .العلم أىل من طائفة قوؿ في الودجين قطع
 الكتاب أىل ببلد من أك إسبلمية ببلد من استيراده كاف أف المعلبة اللحـو من يرد فما
 في شك فبل الشرعية بالطريقة يذبحوف كعادتهم كتاب أىل كأكثرىم معظمهم أك

 أكثرىم أك عادتهم جرت ببلد من تستورد المستوردة اللحـو تلك كانت كإف، حلو
 شك فبل ذلك كنحو الكهربائية بالصاعقة أك الرأس بضرب أك بالخنق يذبحوف أنهم
 مجوسي أك كثني من الكتاب أىل كغير المسلمين غير يذبحو ما ككذلك تحريمها في
 .ذكره ما يباح فبل كنحوىم شيوعي أك قادياني أك
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 قصد لو عاقل كتابي أك مسلم من تكوف أف البد ذكي ما ألكل المبيحة التذكية ألف
 يعلم كلم اللحـو تلك في األمر جهل إذا أما - تذكيتهم يباح ال ىؤالء كغير، كإرادة

 أـ الشرعية بالطريقة يذبحوف ىل اللحـو تلك منها كردت التي البلد أىل حالة عن
 الببلد تلك من يرد ما تحريم في شك فبل األمر كجهل المذكين حالة يعلم كلم بغيرىا

 كحاظر مبيح اجتمع إذا أنو كىو الحظر لجانب تغليبنا الذبح في عادتهم أمر المجهوؿ
 .الصيد أك الذبائح في أكاف سواء الحظر جانب فيغلب
 القيم ابن كالعبلمة تيمية ابن اإلسبلـ شيخ منهم - العلم أىل قرره كما النكاح كمثلو

 كاإلماـ العسقبلني حجر ابن الحافظ ككذلك الحنابلة من كغيرىم رجب ابن كالحافظ
 بن عدم حديث من كغيرىما الصحيحين في بما مستدلين، كثير كغيرىم النوكم

 اسم كذكرت المعلم كلبك أرسلت إذا) : لو قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: حاتم
 كجد إذا أنو على يدؿ فالحديث(  تأكل فبل آخر كلبنا معو كجدت فإف فكل عليو اهلل
 .الحظر لجانب تغليبنا يأكلو ال أنو آخر كلبنا المعىلم كلبو مع

 كىو مبيح كغير إليو المعىلم الكلب إرساؿ كىو مبيح الصيد ىذا في اجتمع فقد
 اهلل صلى كقاؿ أكلو من كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ منع لذا، األخر الكلب اشتراؾ

 .عليو متفق (تأكل فبل الماء في فوقع بسهمك أصبتو إذا) : أيضنا كسلم عليو
 كقاؿ( فكل سبع أثر فيو تر كلم قتلو سهمك أف علمت إذا: )الترمذم عند ركاية كفي

 .، كصححو العبلمة األلباني في صحيح الترمذمصحيح حسن
 أف من أعم الرامي سهم غير من فيو يوجد الذم األثر أف: الصيد في حجر ابن قاؿ

 ىل التردد مع أكلو يحل فبل القاتلة األسباب من ذلك غير أك أخر راـ سهم أثر يكوف
 الماء في يقع فلم فمات أصابو السهم أف تحقق فلو، الماء في الغرؽ أك السهم قتلو
 الصيد كجد إذا: مسلم شرح في النوكم قاؿ، أكلو يحل فهذا السهم قتلو أف بعد إال
 بتلك الصيد ينتو لم ما محلو بأف الرافعي صرح كقد ىػ.ا باالتفاؽ حـر غريقنا الماء في

، ذكاتو تمت فقد مثبلن  الحلقـو بقطع إليها انتهى فإف المذبوح حركة إلى الجراحة
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 على فدؿ" سهمك أك قتلو الماء تدرم ال فإنك" ػ كسلم عليو اهلل صلى ػ قولو كيؤيده
 .البارم فتح من ملخصنا انتهى - يحل أنو قتلو الذم ىو سهمو أف علم إذا أنو

 غرقو قد الماء يكوف أف مكافإل الماء في كجده إذا أكلو عن نهاه إنما: الخطابي كقاؿ
 .الذكاة آلة ىو الذم الكلب قبل من ال الماء من ىبلكو فيكوف
 بها التي شرائطها تراعى الرخص أف كاألصل، سهمو لغير أثرا فيو كجد إذا ككذلك
 . ىػ.ا األصلي التحريم إلى األمر عاد منها بشيء اخل فمهما اإلباحة كقعت

 .بيانها سبق التي الصفة على الخارج من المستوردة اللحـو تحريم يتضح تقدـ مما
 اشتراؾ في كغيره عدم حديث في كما تحريمها على يدؿ الشرع قواعد مقتضى كأف

 الماء أف الحتماؿ الماء في فوقع بسهمو الصائد رماه كفيما، غيرة معو المعلم الكلب
 سبيع أثر فيو تر كلم قتلو سهمك أف علمت إذا: "كصححو الترمذم ركاه كفيما، قتلو

 ترل فإنك يأكلو ال أنو سبيع أثر فيو كجد لو أنو على بمفهومو الحديث فدؿ ".فكل
 .الحظر جانب فيغلب كحظر مبيح شيئين بين األمر تردد إذا أنو ىذا من

 يأتوننا بإسبلـ عهد حديثي قومنا أف" كغيرىما الصحيحين في عائشة حديث في كليس
:  ػ كسلم عليو اهلل صلى ػ النبي فقاؿ ال أك عليو اهلل اسم أذكركا ندرم فبل باللحـو
 بكفر عهد حديثوا أنهم إال مسلمين قـو في الحديث ألف ".ككلوا أنتم اهلل سموا

 بل كتابي كال بمسلم ليس لها الذابح فإف الخارج من المستوردة اللحـو تلك بخبلؼ
 .الحاؿ مجهوؿ

 بالطريقة يذبحوف معظمهم أك حالتهم كانت إذا البلد أىل أف من تقدـ فيما بينا كما
 بغير يذبحوف كانوا كأف ذبحوه ما لنا فيباح كتاب أىل أك مسلموف كىم الشرعية
 .محـر فهو كهربائية بصاعقة أك رأس بضرب أك بخنق بل الشرعية الطريقة

 لجانب تغليبا ذبحوه ما يحل فبل يذبحونو بما حالتهم تعلم كلم أمرىم جهل كأف
 مباالة غير من اللحـو لتلك أكلهم من اليـو الناس أكثر عليو بما عبرة كال، الحظر
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 كفقو الشيخ سماحة فتول من المقصود انتهى - المستعاف كاهلل - عدمها من بتذكيتها
 .اهلل

 القوؿ رجحاف يتضح اللحـو من النوع ىذا حكم في السابقين القولين في كبالنظر
 :كجوه من كذلك أدلتو ككضوح مبناه لقوة بالتحريم

 قولو في شرعية ذكاة بغير تموت التي الحيوانات لحـو حـر اهلل أف: األكؿ الوجو
 ىذه في تتحقق لم فما( ذكيتم ما إال: قولو إلى - الميتة عليكم حرمت: )سبحانو
 .األصل على بناء محرمة فهي الشرعية الذكاة اللحـو
 بوضوح تبين فتواه في الشيخ سماحة ساقها التي الشرعية النصوص أف: الثاني الوجو

 بين ترددت كذلك اللحـو كىذه الحظر جانب غلب كحاظر مبيح اجتمع إذا أنو
 التحريم جانب فيغلب تحل فبل مذكاة غير ككونها فتحل المبيحة الذكاة مذكاة كونها
 .الفتول في أقوالهم الشيخ ساؽ الذين األئمة كبار قرر ككما

 الدجاج من العالمية األسواؽ بها تمتلئ التي الهائلة الكميات ىذه أف: الثالث الوجو
 كتعلب تذبح ألنها كلها أفرادىا على بشركطها الشرعية الذكاة تأتي أف يستبعد كغيره

 .آليا
 على غلب قد الشرعية كاألحكاـ الدينية العهد من كالتحلل اإللحاد أف: الرابع الوجو
 المصدرين ىؤالء أقواؿ على يعتمد فبل كالصدؽ األمانة كقلت الزماف ىذا في الناس
 اإلسبلمية الطريقة على ذكيت بأنها أغلفتها ظهر على كتابتهم على كال اللحـو لهذه

 ىذه كجدت كما رقبتو من شيء يقطع لم برأسو الدجاج بعض كجد كقد سيما ال
 .كالسمك ذكاة إلى يحتاج ال ما أغلفة على مكتوبة العبارة

 تركيج مجرد بها يقصد مكذكبة دعاية عن عبارة ىي إنما الكتابة ىذه أف على يدؿ مما
 .بالباطل األمواؿ كابتزاز اللحـو ىذه

 سول مستند من اللحـو من النوع ىذا أباح من لقوؿ يكن لم أنو: الخامس الوجو
 العمـو كىذا{ لكم حل الكتاب أكتوا الذين كطعاـ: }الكريمة اآلية بعمـو التمسك
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 الخنزير كلحم كالدـ الميتة عليكم حرمت: }تعالى كقولو الكثيرة بالنصوص مخصوص
 ما إال السبيع أكل كما كالنطيحة كالمتردية كالموقوذة كالمنخنقة بو اهلل لغير أىلٌ  كما

 كإباحة حظر اجتمع إذا أنو على تدؿ التي كبالنصوص{ النصب على ذبح كما ذكيتم
كتاب األطعمة للدكتور صالح الفوزاف    !!!.أعلم كاهلل .الحظر جانب غلب
 (.ُُّ)ص

 :عنواف تحتموسعة  فتول باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد العبلمة الشيخ كلفضيلة
 العزيز عبد من الرحيم الرحمن اهلل بسم: الكفار من كغيرىم الكتاب أىل ذبائح حكم

 عليكم سبلـ آمين كتواله اهلل سلمو. .  المكـر األخ حضرة إلى باز بن اهلل عبد بن
 كصلكم ىػ ُّٖٔ/  ّ/  ٓ المؤرخ كتابكم كصلني فقد .بعد أما كبركاتو اهلل كرحمة

 غير الدكؿ أسواؽ في تباع التي اللحـو حكم عن السؤاؿ تضمنو كما، بهداه اهلل
 في المشقة من المسلموف كالطلبة اإلسبلمية السفارات موظفو يعانيو كما اإلسبلمية

 .معلوما كاف( السؤاؿ من تضمنو كما) الباب ىذا
 األكثاف عباد من المشركين ذبائح تحريم على اإلسبلـ علماء أجمع قد: كالجواب
،  كالمجوس كالنصارل اليهود غير الكفار أصناؼ جميع من كنحوىم األدياف كمنكرم
 . كالنصارل اليهود من الكتاب أىل ذبيحة إباحة على كأجمعوا
 :النار عباد المجوس ذبيحة في كاختلفوا

 كسائر األكثاف بعباد للمجوس إلحاقا، تحريمها إلى كاألكثركف األربعة األئمة فذىب
 إلحاقا ذبيحتهم حل إلى العلم أىل بعض كذىب، الكتاب أىل غير من الكفار صنوؼ

 . باطل بل ، جدا ضعيف قوؿ كىذا الكتاب، بأىل لهم
 سائر كذبيحة المجوس ذبيحة تحريم من العلم أىل جمهور عليو ما: كالصواب
 في الكتاب أىل المجوس شابو كإنما الجزية عدا فيما جنسهم من ألنهم، المشركين

 سورة من الكريم كتابو في سبحانو اهلل قوؿ ذلك في كالحجة، فقط منهم الجزية أخذ
ـي  الطَّيّْبىاتي  لىكيمي  أيًحلَّ  اٍليػىٍوـى : } المائدة  كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا
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 ، ذبائحهم كطعامهم لنا حل الكتاب أىل طعاـ بأف سبحانو فصرح اآلية{  لىهيمٍ  ًحلّّ 
 الكتاب أىل غير طعاـ أف:  اآلية كمفهـو ، العلم أىل من كغيره عباس ابن قاؿ كما
 الشاذ الخبلؼ من عرفت ما إال ةقاطب العلم أىل قاؿ كبذلك، علينا حراـ الكفار من

 . المجوس ذبيحة في الضعيف
 ذبائح من أنها علم إف اإلسبلمية غير الدكؿ أسواؽ في تباع التي فاللحـو ىذا علم إذا

 الشرعي؛ الوجو غير على ذبحت أنها يعلم لم إذا، للمسلمين حل فهي الكتاب أىل
، تحريمها يقتضي متحقق بأمر إال ذلك عن يعدؿ فبل القرآني بالنص حلها األصل إذ
 لهم يجوز كال، المسلمين على حراـ فهي الكفار بقية ذبائح من اللحـو كانت إف أما

 كانوا المسلمين من أناس شأف في كارد فهو ذلك قاؿ من بو يتعلق قد ما أما، أكلها
 كسلم عليو اهلل صلى النبي عنهم اهلل رضي الصحابة بعض فسأؿ بالكفر عهد حديثي

 ندرم ال باللحم يأتوننا بالكفر عهد حديثي قوما إف »، اهلل رسوؿ يا: فقالوا ذلك عن
 « ككلوا أنتم عليو سموا:  كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ال؟ أـ عليو اهلل اسم أذكركا

 استباح لمن شبهة ال أنو يعلم كبذلك،  عنها اهلل رضي عائشة حديث من البخارم ركاه
 عليها؛ بالتسمية الكتاب أىل غير الكفار ذبح من األسواؽ في تجلب التي اللحـو

 أمر ألف الشبهة؛ فزالت الكفار في ال المسلمين في كارد المذكور عائشة حديث ألف
 صلى النبي كلعل، ذلك خبلؼ منو يعلم لم ما كاالستقامة السداد على يحمل المسلم

 كقصد الحيطة باب من األكل عند بالتسمية سألوه الذين ىؤالء أمر كسلم عليو اهلل
 سبحانو كاهلل، ذبائحهم من محرما كاف ما يبيح ذلك ألف ال، الشيطاف كساكس إبطاؿ
 .أعلم كتعالى

 المذبوح اللحم تحصيل عليو يشق اإلسبلمية غير الدكؿ تلك في المسلم كوف كأما
 أكل لو يسوغ ال كنحوه فهذا - كنحوه الدجاج لحم أكل كيمل الشرعي الوجو على

 لهذا التنبو فينبغي، المسلمين بإجماع المضطر حكم في يجعلو كال، المحرمة اللحـو
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 قد التي المسألة ىذه في لي ظهر ما ىذا .لو كجو ال الذم التساىل من كالحذر األمر
 .البلول بها عمت

 :نصها الموضوع في أخرل فتول كلفضيلتو
 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد من
 .آمين كاإليماف النافع العلم من اهلل زاده. . .  المكـر األخ حضرة إلى

 :بعد أما. . .  كبركاتو اهلل كرحمة عليكم سبلـ
 من تضمنو كما، بهداه اهلل كصلكم ىػ ُّٕٖ/  ُُ/  ٓ في كتابكم كصلني فقد

 :مسألتين عن السؤاؿ المذكور خطابكم تضمن كقد معلوما كاف السؤاؿ
 معظم في المسيحية المجازر في كنحوىما كالدجاج الغنم بذبح يتعلق عما: إحداىما

 الصرع بواسطة الخرفاف ذبح في درجت أنها: ذكرتم كقد، كاألمريكية األكركبية الببلد
 .الرقبة قصف بواسطة الدجاج ذبح كعلى الكهربائي

 حل العصر علماء بعض عن بلغكم أنو كذكرتم،  الخنزير شحم حكم عن: كالثانية
 .ذلك

 المسلمين كإجماع العزيز اهلل كتاب دؿ قد: يقاؿ أف: األكلى المسألة عن كالجواب
ـي  الطَّيّْبىاتي  لىكيمي  أيًحلَّ  اٍليػىٍوـى }  :سبحانو اهلل بقوؿ الكتاب أىل طعاـ حل على  كىطىعىا

 دلت قد الكريمة اآلية ىذه ، اآلية{  لىهيمٍ  ًحلّّ  كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى 
 من أعلى ليسوا بذلك كىم، ذبائحهم: ذلك من كالمراد، الكتاب أىل طعاـ حل على

 يجعل ذبحا يذبحوف أنهم علم فإذا كالمسلمين الباب ىذا في ىم بل، المسلمين
: } كجل عز اهلل لقوؿ المسلم ذلك فعل لو كما، حرمت الميتة حكم في البهيمة
ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ  ـي  اٍلمى ًنقىةي  بًوً  اللَّوً  ًلغىٍيرً  أيًىلَّ  كىمىا اٍلًخٍنزًيرً  كىلىٍحمي  كىالدَّ  كىاٍلمىٍوقيوذىةي  كىاٍلميٍنخى

 .اآلية{  كىالنًَّطيحىةي  كىاٍلميتػىرىدّْيىةي 
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 أك الموقوذة أك المنخنقة حكم في الذبيحة يجعل كتابي أك مسلم من ذبح فكل
 اآلية لهذه الميتات عداد في كيجعلها البهيمة يحـر ذبح فهو ةالنطيح أك المتردية
ـي : } سبحانو عمـو بها يخص اآلية كىذه، الكريمة  لىكيمٍ  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 كجو على الذبح منو كقع إذا المسلم ذبيحة حل على الدالة األدلة بها يخص كما{ 
 .الميتة حكم في ذبيحتو يجعل

 الصرع بواسطة الخرفاف ذبح على درجت المسيحية المجازر إف: قولكم أما
 عن الخبرة أىل بعض سألت فقد الرقبة قصف بواسطة الدجاج ذبح كفي الكهربائي

 ىو الصرع بأف: المسئوؿ فأجابنا، معناىا توضحوا لم ألنكم كالقصف؛ الصرع معنى
 .شرعي ذبح غير من الكهرباء بواسطة الركح إزىاؽ

 الصرع من المراد ىو ىذا كاف فإف، كاحدة مرة الرقبة قطع فهو القصف كأما
 قطع يتضمن الذمي الشرع الذبح تذبح لم لكونها ميتة؛ بالصرع فالذبيحة كالقصف

 أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن صح كقد، الدـ كإسالة، كالمرمء الحلقـو
 . « كالظفر السن ليس،  فكل عليو اهلل اسم كذكر الدـ أنهر ما »: قاؿ
، الشرعي الذبح على مشتمل ألنو الذبيحة؛ يحل فهو المتقدـ بالمعنى القصف كأما
، قطعو ينبغي ما قطع مع الدـ إنهار ذلك كفي، كالودجين كالمرمء الحلقـو قطع كىو
 حتى عنو اإلفادة فنرجو، ذكرنا ما غير لديكم كالقصف بالصرع المراد كاف إف أما

 .الحق إلصابة الجميع اهلل كفق، ذلك ضوء على الجواب يكوف
 كعامة األربعة األئمة عليو الذم أف ذلك عن فالجواب، الخنزير كىي: الثانية المسألة

 الشوكاني كالعبلمة القرطبي اإلماـ كحكاه، للحمو تبعا شحمو تحريم ىو: العلم أىل
، بالتحريم أكلى فاألدنى األشرؼ تحريم على نص إذا ألنو اإلسبلمية؛ األمة إجماع

 اتصاؿ بو متصل كألنو ، كالتحريم النهي فيعمو ، اإلطبلؽ عند للحم تابع الشحم كألف
 األحاديث في كرد قد كألنو، اللحم كىو بمبلصقو يحصل ما الضرر بو فيحصل خلقة

 بجميع الخنزير تحريم على يدؿ ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الصحيحة
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 كلو ، نعلم فيما أحد ىذا في يخالف كلم، معناه كتوضح القرآف تفسر كالسنة، أجزائو
 الذم كاإلجماع لؤلدلة مخالف، شاذ خبلؼ فهو ، الناس لبعض خبلؼ كجود فرضنا

 كمسلم البخارم الشيخاف ركاه ما ذلك في السنة من كرد كمما، إليو يلتفت فبل، قبلو
 الناس خطب كسلم عليو اهلل صلى النبي أف »: عنو اهلل رضي جابر عن الصحيحين في
 « كاألصناـ كالخنزير كالميتة الخمر بيع عليكم حـر كرسولو اهلل إف: فقاؿ الفتح يـو

، بيعو تحريم أطلق بل، شحمو يستثن لم كالميتة الخمر قرين الخنزير فجعل، الحديث
 في كاألحاديث، كلو تحريمو في ظاىر نص كذلك، كالميتة الخمر تحريم أطلق كما
 مع منو نسخة لكم نرسل الخنزير تحريم حكمة في جوابا كتبنا كقد، كثيرة ذلك

 .عليها لبلطبلع الموضوع في آخرين كتابين من نسختين
 الواردة اللحـو أكل حكم عن العثيمين صالح بن محمد العبلمة الشيخ فضيلة كسئل

 . الخارج من
 ثبلث بتحرير يتبين كحكمو بو البلول كعمت فيو التساؤؿ كثر سؤاؿ ىذا:  فقاؿ

 : مقامات
 . كالنصارل اليهود:  كىم ، الكتاب أىل ذبيحة حل:  األكؿ المقاـ
 . الحل أصل على ذبيحتو تحل من ذبحو ما إجراء:  الثاني المقاـ
 . ذبيحتو تحل من ذبح من بأنو الوارد اللحم ىذا على الحكم:  الثالث المقاـ

 على دؿ حبلؿ(  كالنصارل اليهود)  الكتاب أىل ذبيحة فإف:  األكؿ المقاـ فأما
 . كاإلجماع كالسنة الكتاب حلها

ـي  الطَّيّْبىاتي  لىكيمي  أيًحلَّ  اٍليػىٍوـى : }  تعالى فقولو الكتاب أما  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا
 ذبائحهم:  طعامهم : - عنهما اهلل رضي - عباس ابن قاؿ{  لىهيمٍ  ًحلّّ  كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ 

 يكوف أف يمكن كال ، النخعي كإبراىيم كالحسن جبير بن كسعيد مجاىد قاؿ ككذلك ،
ـي : }  قولو ألف ؛ فقط كنحوىما كالحب التمر بطعامهم المراد  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 ، دليل ببل الظاىر عن خركج كنحوىما كالحب بالتمر فتخصيصو عاـ لفظ{  اٍلًكتىابى 
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 اآلية حملت فلو ، كغيرىم الكتاب أىل من لنا حبلؿ الطعاـ من كنحوه التمر كألف
 . فائدة الكتاب بأىل لتخصيصو يكن لم عليو
 »:  - عنو اهلل رضي - مالك بن أنس عن مسلم صحيح في ثبت فقد:  السنة كأما
 ، منها كأكل مسمومة بشاة - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أتت يهودية امرأة أف

:  فقالت ، ذلك عن فسألها - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى بها فجيء
 عن  أحمد اإلماـ مسند كفي « ذاؾ على ليسلطك اهلل كاف ما:  فقاؿ ألقتلك أردت
 شعير خبز إلى - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ دعا يهوديا أف »:  أيضا أنس

 كتغيرت كاإللية الشحم من أذيب ما:  السنخة كاإلىالة ،« فأجابو ، سنخة كإىالة
 كنا »:  قاؿ - عنو اهلل رضي - مغفل بن اهلل عبد عن البخارم صحيح كفي ، رائحتو

 فإذا فالتفت ، ألخذه فنزكت شحم فيو بجراب إنساف فرمى خيبر قصر محاصرين
 أصبت »:  قاؿ عنو لمسلم ركاية كفي ،  « منو فاستحييت كسلم عليو اهلل صلى النبي
 فالتفت شيئا ىذا من أحدا اليـو أعطي ال:  فقلت ، فالتزمتو خيبر يـو شحم من جرابا

 صلى اهلل رسوؿ فعل فهذا.  « مبتسما - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فإذا ،
 إجماع حكى فقد:  اإلجماع كأما، الكتاب أىل ذبائح حل في كإقراره كسلم عليو اهلل

 صاحب:  منهم العلم أىل من كاحد غير الكتاب أىل ذبائح حل على المسلمين
 في مجموع الفتاكل قاؿحيث  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ:  كمنهم ،( ٕٔٓ/ٖ) المغني

 كالسنة بالكتاب ثبت كنسائهم ذبائحهم حل أف المعلـو كمن( : ِِّ/ّٓ)
 فمن ، ذبائحهم يأكلوف كمصر عصر كل في المسلموف مازاؿ:  كقاؿ ، كاإلجماع

 . اىػ.  المسلمين إجماع أنكر فقد ذلك خالف
في  أيضا تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ ،(ٖ/ّ) تفسيره في كثير ابن اإلجماع كنقل

 كتابيا الرجل كوف أف بو المقطوع الصواب بل( : ِِْ-ِِّ/ّٓ) مجموع الفتاكل
 الكتاب أىل بدين تدين من ككل ، بنسبو ال بنفسو مستقل حكم ىو كتابي غير أك

 كاف كسواء ، يدخل لم أك دينهم في داخبل جده أك أبوه كاف سواء ، منهم فهو
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 حنيفة كأبي ؛ العلماء جمهور مذىب كىذا ، ذلك بعد أك كالتبديل النسخ قبل دخولو
 نزاع ذلك في أصحابو بين كاف كإف - أحمد عن الصريح كالمنصوص ، كمالك ،

 في أعلم كال ، - عنهم اهلل رضي - الصحابة عن الثابت ىو القوؿ كىذا - معركؼ
 - كبلمو.  اىػ.  قديم إجماع ىذا أف الطحاكم ذكر كقد ، نزاعا الصحابة بين ذلك
 . - اهلل رحمو
(  كالنصارل اليهود: )  الكتاب أىل ذبيحة حل كىو:  األكؿ المقاـ تحدد كبهذا

 أصناؼ كسائر كالمشركين المجوس من غيرىم فأما ، كاإلجماع كالسنة بالكتاب
ـي : }  تعالى قولو لمفهـو ؛ ذبيحتهم تحل فبل - الكفار  ًحلّّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 كألف ذبائحهم؛: أم طعامهم، لنا يحل ال الكتاب أىل غير أف: مفهومها فإف{  لىكيمٍ 
 كقاؿ ، المجوس ذبائح عن امتنعوا األمصار فتحوا لما - عنهم اهلل رضي - الصحابة

 ما إال كذبيحتو المجوسي صيد تحريم على العلم أىل أجمع(: َٕٓ/ٖ) المغني في
 قوؿ كىذا ، كذبيحتو صيده أباح ثور كأبو:  كقاؿ ، كالجراد كالسمك ؛ لو ذكاة ال

 بخبلفو قاؿ أحدا أعلم ال: قاؿ أنو أحمد عن نقل ثم بو، عبرة فبل اإلجماع يخالف
:  قاؿ.  اىػ.  بدعة صاحب يكوف أف إال كذبيحتو المجوسي صيد تحريم بخبلؼ أم

 تحريم في المجوس حكم كغيرىم كالزنادقة ، األكثاف عبدة من الكفار سائر كحكم
 من حبلؿ فهو كالجراد كالسمك الذكاة لحلو يشترط ال ما لكن كصيدىم، ذبائحهم

 . كغيرىم الكتاب كأىل المسلمين
 . الحل أصل على ذبيحتو تحل من ذبحو ما إجراء:  الثاني المقاـ
 : حاالت ثبلث لو المقاـ كىذا

 في ذبحو يكوف بأف اإلسبلمية الطريقة على كاف ذبحو أف نعلم أف: األكلى الحاؿ
 اسم يذكر كأف كالظفر، العظم غير بمحدد الدـ ينهر كأف الحلق، كىو ، الذبح محل

 ببل حبلؿ المذبوح الحاؿ ىذه ففي اهلل، بسم:  الذبح عند الذابح فيقوؿ ، عليو اهلل
 - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أحل التي الطريقة على أىلو من كقع ذبح ألنو ؛ شك
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 عليو اهلل اسم كذكر الدـ أنهر ما »: كسلم عليو اهلل صلى  قاؿ حيث بها المذبوح
 فمدم الظفر كأما ، فعظم السن أما ذلك، عن كسأحدثكم كالظفر، السن ليس فكلوا،
 فإف كالظفر، السن غير »: لو ركاية كفي للبخارم، كاللفظ الجماعة، ركاه « الحبشة

 الطريقة على كاف ذبحو بأف العلم كطريق « الحبشة مدم كالظفر ، عظم السن
 . بخبره العلم حصل من عنو يخبرنا أك ذبحو نشاىد أف: اإلسبلمية

 بالخنق، يقتل أف مثل اإلسبلمية، الطريقة غير على ذبحو أف نعلم أف:  الثانية الحاؿ
 اهلل اسم يذكر أف غير من يذبح أك كنحوه، الرأس يضرب أك بالصدـ، أك بالصعق، أك

 عىلىٍيكيمي  حيرّْمىتٍ : }  تعالى لقولو ؛ شك ببل حراـ المذبوح الحاؿ ىذه ففي - عليو
ٍيتىةي  ـي  اٍلمى ًنقىةي  ًبوً  اللَّوً  ًلغىٍيرً  أيًىلَّ  كىمىا اٍلًخٍنزًيرً  كىلىٍحمي  كىالدَّ  كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  ٍوقيوذىةي كىاٍلمى  كىاٍلميٍنخى

ٍيتيمٍ  مىا ًإالَّ  السَّبيعي  أىكىلى  كىمىا كىالنًَّطيحىةي   كىالى : }  تعالى كقولو{  النُّصيبً  عىلىى ذيًبحى  كىمىا ذىكَّ
ًإنَّوي  عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ييٍذكىرً  لىمٍ  ًممَّا تىٍأكيليوا  اهلل صلى قولو من سبق ما كلمفهـو{  لىًفٍسقه  كى

 على ذبح بأنو العلم كطريق « فكلوا عليو اهلل اسم كذكر الدـ أنهر ما »: كسلم عليو
 . بخبره العلم يحصل من عنو يخبرنا أك ذبحو نشاىد أف اإلسبلمية الطريقة غير

 تحل ممن يأتينا بأف كقع كيف نجهل كلكن كقع الذبح أف نعلم أف:  الثالثة الحاؿ
 ىل كال ، ذبحوىا صفة أم على نعلم كال ، الرأس مقطوعة ذبيحة أك لحم ذبيحتهم

 النصوص كلكن ، كتردد شك محل المذبوح الحاؿ ىذه ففي ؟ ال أـ عليها اهلل سموا
 السؤاؿ يجب ال كأنو ، حلو تقتضي - كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن الواردة
 عليو اهلل صلى - النبي أف:  سبق فقد ، الحل أصل على كبناء ، العباد على تيسيرا
 على يهودم دعوة أجاب كأنو ، اليهودية إليو بها أتت التي الشاة من أكل - كسلم
 كسلم عليو اهلل صلى - النبي يسأؿ لم القضيتين كلتا كفي ، سنخة كإىالة شعير خبز

 عن[  البخارم صحيح] كفي ؟ ال أـ عليو اهلل اسم ذكر ىل كال ، الذبح كيفية عن -
 إف:  - كسلم عليو اهلل صلى - للنبي قالوا قوما أف »:  - عنها اهلل رضي - عائشة

 ككلوه أنتم عليو سموا:  فقاؿ ؟ ال أـ عليو اهلل اسم أذكركا ندرم ال بلحم أتونا قوما
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 ىذا أكل كسلم عليو اهلل صلى النبي أحل فقد ،« بالكفر عهد حديثي ككانوا:  قالت
 كىي موجودة الشك كقرينة ، لحلو شرط كىو عليو اهلل اسم ذكر في الشك مع اللحم
 في نشأتهم لقرب للحل شرط التسمية أف يجهلوف فقد بالكفر، عهد حديثي كونهم

 شرط كجود في الشك مع لذلك - كسلم عليو اهلل صلى - النبي كإحبلؿ ، اإلسبلـ
 عهد حديثي كونهم كىي)  الشك ىذا على قرينة كقياـ(  التسمية كىي)  الحل

 في األصل ألف ؛ الحل أصل على ذبيحتو تحل من ذبحو ما إجراء على دليل(  بالكفر
 حديث ذكر أف بعد المنتقى في قاؿ ، الصحة أىلها من الواقعة كالتصرفات األفعاؿ
 الصحة حاؿ على تحمل كاألفعاؿ التصرفات أف على دليل كىو: السابق عائشة

 . اىػ.  الفساد دليل يقـو أف إلى كالسبلمة
 فيكوف ذبحو، كقع كيف جهل ما غالبو كالنصارل أ اليهود ذبحو مما إلينا يرد كما

 . عنو السؤاؿ كجوب كعدـ الحل أصل على إجراؤه فيو المقاـ تحرير
 . ذبيحتو تحل من ذبح من بأنو الوارد ىذا على الحكم:  الثالث المقاـ
 . أيضا حاالت ثبلث لو المقاـ كىذا

 اليهود الكتاب كأىل المسلموف كىم ذبيحتو تحل ذبحو من أف نعلم أف: األكؿ الحاؿ
 ، أىلو من الشرعي الذبح لوقوع شك ببل حبلؿ المذبوح الحاؿ ىذه ففي كالنصارل

 العلم يحصل من بو يخبرنا أك حالو المعلومة الذابح نشاىد أف بذلك العلم كطريق
 . ذبيحتو تحل من إال فيو ليس محل في مذبوحا يكوف أك ، بخبره
 غير الكفار كسائر كالمجوس ذبيحتو تحل ال ذبحو من أف نعلم أف:  الثانية الحاؿ

 ، أىلو غير من الذبح لوقوع شك ببل حراـ المذبوح الحاؿ ىذه ففي الكتاب، أىل
 العلم يحصل من بو يخبرنا أك حالو المعلومة الذابح نشاىد أف بذلك العلم كطريق
 . ذبيحتو تحل من فيو ليس محل في مذبوحا يكوف أك ، بخبره
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 على الغالب ىو كىذا ؟ ال أك ذبيحتو تحل من ذابحو ىل نعلم ال أف:  الثالثة الحاؿ
 نعلم ال ألننا ؛ منو األكل يحل فبل التحريم ىنا فاألصل ، الخارج من الوارد اللحم
 . أىلو من الذبح ىذا صدكر

 بالحل ىناؾ حكمنا حيث ، الثاني المقاـ من الثالثة الحاؿ في سبق ما ىذا يناقض كال
 ، حلو شرط في كشككنا ، أىلو من الفعل بصدكر عملنا ىناؾ ألننا ؛ الشك مع

 ما بخبلؼ ، ذلك ينافي ما يوجد حتى كالسبلمة الصحة كجو على صدكره كالظاىر
 قرائن كجدت إف لكن ، التحريم كاألصل ، أىلو من الفعل صدكر نعلم لم فإننا:  ىنا

 :القرائن فمن .بها عمل حلو ترجح
 الطريقة على مذبوح إنو:  كيقوؿ ، العدالة ظاىره مسلما مورده يكوف أف: أكال

 إلى يورد أف تمنع العدالة الظاىر المسلم حاؿ ألف ؛ ىنا بالحل فيحكم اإلسبلمية
 . اإلسبلمية الطريقة على مذبوح أنو يدعي ثم عليهم يحـر ما المسلمين

 تبعا الذبيحة بحل ظاىرا فيحكم ذبيحتهم تحل ممن أىلها أكثر ببلد من يرد أف:  ثانيا
 بالحل حينئذ يحكم فبل ذبيحتو تحل ال ممن الذبح المتولي أف يعلم أف إال ، لؤلكثر
 . بالظاىر الحكم يمنع معارض لوجود

 أكثر ذبح يحل بمحل منبوذ مذبوح حيواف كيحل: (ِّْ/ّ) النهى أكلي دقائق قاؿ
 . اىػ.  ذابح تسمية جهلت كلو كتابيين أك مسلمين أكثرىم كاف بأف أىلو
 فيقول قوية تكوف أف إما فالقرائن القرائن على مبنيا الحاؿ ىذا في الحل كاف كإذا

 ذلك بين تكوف أف كإما بالحل، القوؿ فيضعف ضعيفة تكوف أف كإما بالحل، القوؿ
 االحتياط سبيل سلوؾ حينئذ ينبغي كالذم كالتحريم، الحل بين مترددا الحكم فيكوف

 ال ما إلى يريبك ما دع» كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ حلو في يشك ما كاجتناب
 أمور كبينهما ، بين كالحراـ بين الحبلؿ » كسلم عليو اهلل صلى كقولو ،«يريبك

 ؛ كعرضو لدينو استبرأ فقد الشبهات اتقى فمن الناس، من كثير يعلمهن ال مشتبهات،
 يقع أف يوشك الحمى حوؿ يرعى كالراعي الحراـ، في كقع الشبهات في كقع كمن
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 استباف ما يواقع أف أكشك اإلثم من فيو يشك ما على اجترأ كمن » ركاية كفي ،« فيو
 . عليو متفق «

  . أجمعين كصحبو آلو كعلى ، محمد نبينا على اهلل كصلى الموفق كاهلل
(: ما حكم َٓ:ّْ) -( ٔٓكسئل العبلمة األلباني كما في سلسلة الهدل كالنور ) 

 .المستوردة ؟اللحـو 
فأجاب: نحن نقوؿ دائما كأبدا، إما أف تعلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية كممن 
تحل ذبائحهم فهي حبلؿ، كإما أف تعلم العكس فهي حراـ، كإما أف ال تعلم ال ىذا 

 كال ذا فدع ما يريبك إلى ما ال يريبك ا.ىػ
( َّ:ْْ:ََ) -(ُُّكسئل العبلمة األلباني أيضا كما في سلسلة الهدل كالنور )

ما حكم أكل اللحـو المستوردة كنخص اللحم البلغارم مع العلم أف ىناؾ من عن: 
يقـو بالذبح ىم مسلموف أك يذبح على الطريقة اإلسبلمية، كما مدل مطابقة حديث 

لتسمية على اللحم قبل أكلو إف كنا السيدة عائشة الوارد في صحيح البخارم في ا
 نشك في عدـ التسمية على الذبيحة؟.

 اللحم من يخلصنا كاهلل - المسألة في البحث من مليت أني الحقيقةفأجاب: 
 مرارا علي كرد بالذات السؤاؿ ىذا: النظر ألفت أف أريد الجواب كقبل -البلغارم
 مع عائشة حديث كرذ  المجسم المجسد الخطأ فمن، عائشة حديث مع كتكرارا
 الذبيحة على التسمية بوجوب عبلقة لو عائشة حديث، البلغارم اللحم عن السؤاؿ

 .الذبيحة ذبح بطريقة عبلقة لو كليس
 ىذه ذيبحت ىل مشكلتو كإنما ال أـ عليو اهلل اسم ذكر ليس مشكلتو البلغارم كاللحم

 فإذا قتبل، قتلت أنها افترضنا فإذا، قتبل؟ قتلت أـ اإلسبلمية الطريقة على الحيوانات
 ندرم كما اإلسبلمية الطريقة على ذبجت لو لكن يطهرىا، ال عليها اهلل اسم ذكرت

 .األكل عند عليها اهلل اسم تذكر ىنا أنت ال أـ عليها اهلل اسم أذكر
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 البلغارم اللحم مشكلة ألف البلغارم باللحم ربطو اليجوز عائشة حديث فإذف علمتم؟
 الحيوانات ىذه أف السؤاؿ من للشق النسبةبف .قتلت؟ أـ اللحـو ىذه ذبحت ىل ىو

  قتلت؟ أـ ذبحت ىل خاصة بصورة بلغاريا من تأتينا التي
 من شخص كل أقنع أف أستطيع ال ألنني تفصيل فيو بجواب عادة أجيب أنا

 لم أك اإلسبلمية الطريقة على ذبحت أنها بالمبليين كىم الغائبن عن فضبل الحاضرين
 .أستطيع ال ىذا اإلسبلمية الطريقة على تذبح
 اإلسبلمية الطريقة على ذبحت ىل بالذات، النقطة لهذه بالنسبة الناس: أقوؿ أنا لكن

 .لها رابع ال حاالت ثبلثة من حالة لهم  ال؟ أـ
 .يأكل أف عليو حراـ فحنئذ اإلسبلمية الطريقة غير على ذبحت أنها يعلم أف إما

 .يأكل أف حبلؿ فحنذاؾ اإلسبلمية الطريقة على ذبحت بأنها يعلم أف كإما
  .الناس أكثر شأف كىذا يدرم ال أنو كإما
 .ال؟ أـ اإلسبلمية الطريقة على ذبحت أنها يتحققوا أف لهم أين من الناس عامة
 .ال؟ أك اإلسبلمية الطريقة على ذبحت ىل يدرم ال كاألخيرة الثالثة الصورة ىذه
(.   يريبك ال ما إلى يريبك ما دع) السبلـ عليو الرسوؿ عن حديثين نقوؿ ىنا  

كالحديث الثاني أذكره ألنو يلتقي مع الحديث األكؿ كإف كاف سنده ضعيف ) ال يبلغ 
الرجل درجة المتقين حتى يدع ما ال بأس بو مخافة مما بو بأس ( فالشاىد أنت ما 

لى ما ال يريبكعرفت مذبوح أك غير مذبوح، يقوؿ لك الرسوؿ دع ما يريبك إ  

أنا ماعندم تحقيق أنو مذبوح على الطريقة اإلسبلمية كال على الطريقة الكافرة لكن 
قناعتي الشخصية مستحيل أف يذبحوا على الطريقة اإلسبلمية ألف الطريقة اإلسبلمية 

 تأخذ كقت كالكفار الوقت عندىم يشترل بالذىب كلذلك اىتدكا لطريقة القتل. 
 

 (الضركرة عند المحـر )باب تناكؿ
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 ىذه على دؿ كقد ،"المحظورات تبيح الضركرات" أف شريعتنا في المقررة القواعد من
 . كالسنة الكتاب، من كثيرة، أدلة القاعدة

ـى  لىكيمٍ  فصَّل كقىدٍ : }الكريم كتابو في تعالى اهلل اؿق {  إلٍيوً  اٍضطرٍرتيمٍ  ما إال علٍيكيم ماحىرَّ
 [ . ُُٗ:  األنعاـ] 

 عليكم حـر ما لكم بين قد أم( :  ُْٕ/ِ)  اآلية ىذه تفسير في كثير ابن قاؿ
 فإنو االضطرار حاؿ في إال أم[  ُُٗ:  األنعاـ{ ]  إليو اضررتم ما إال}  ككضحو

 . انتهى.  كجدتم ما لكم يباح
( رحيم غفور اهلل إف عليو إثم فبل عاد كال باغ غير اضطر فمن: ) تعالى قولو:  منهاك 

 . ُّٕ/ البقرة
 مجاكزة كىو عدكاف كال بغي غير في أم( :  ُٓٗ/ُ)  تفسيره في كثير ابن قاؿ

 . ذلك أكل في أم عليو إثم فبل الحد
 بجوع ، المحـر إلى ألجئ: أم( اضطر فمن) (:ُٖ ص) تفسيره في السعدم قاؿك 

 . إكراه أك ،[ الميتة غير طعاـ كجود عدـ:  يعني] عدـ أك
 .جوعو عدـ مع أك ، الحبلؿ على قدرتو مع ، للمحـر طالب غير:  أم( باغ غير)
 قادر غير كىو اضطر فمن اضطرارا، لو أبيح ما تناكؿ في الحد متجاكز: أم( عاد كال)

 . عليها يزيد فبل: الضركرة بقدر كأكل الحبلؿ، على
 كاف ما إلى األمر رجع:  - اإلثم - الجناح ارتفع كإذا ، عليو جناح: أم( إثم فبل)

 ، التهلكة إلى بيده يلقي أف منهي بل ، باألكل مأمور الحالة بهذه كاإلنساف ، عليو
 قاتبل فيكوف مات، حتى األكل ترؾ إف كيأثم األكل، عليو إذا فيجب نفسو، يقتل كأف

 االسمين بهذين ختمها فلهذا بعباده، تعالى رحمتو من كالتوسعة اإلباحة كىذه، لنفسو
 (.رحيم غفور اهلل إف: )فقاؿ المناسبة غاية المناسبين الكريمين
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 ال ربما الحالة ىذه في اإلنساف ككاف الشرطين، بهذين مشركطا الحل كاف كلما
 في فيو أخطأ ما فيغفر غفور، أنو تعالى أخبر: تحقيقها في االستقصاء تماـ يستقصي

 . المشقة حواسو كأذىبت الضركرة، غلبتو كقد خصوصا الحاؿ، ىذه
 فكل ،"  المحظورات تبيح الضركرات: "  المشهورة القاعدة على دليل اآلية ىذه كفي

 أكال ، كالشكر الحمد فلو ، الرحمن الملك لو أباحو فقد: اإلنساف إليو اضطر محظور
 . السعدم تفسيرا.ىػ من  كباطنا كظاىرا ، كآخرا

 المخمصة عند الميتة أكل غير - المحظورات تبيح الضركرات على العلماء مثل كقد
 كلو المعتدم كدفع،  اإلكراه عند الكفر بكلمة كالتلفظ،  بالخمر اللقمة إساغة:  -

 . قتلو إلى أدل
 يلحق الضرر كىذا - بتركو ضرر العبد يلحق ما :ىي المحـر فعل تبيح التي كالضركرة

 .كالماؿ كالعقل، كالنسل، كالنفس، الدين،: الخمس الضركريات
 .للضركرة المحـر إباحة شركط :مسألة

 : أقواؿ على الميتة ألكل المبيحة الضركرة حد في الفقهاء اختلف
 .ُالمشهور في المالكية قوؿ كىو، ظنا أك قطعا الهبلؾ نفسو على يخاؼ أف: أحدىا
 انقطاعو أك، مدتو طوؿ أك زيادتو أك مخوفا مرضا أك موتا نفسو على يخاؼ أف: الثاني

 كىو ،مضطرا الخائف ىذا فيسمى،  ركوب أك مشي عن ضعف خوؼ أك، رفقتو عن
 . ِكالحنابلة الشافعية مذىب

                                                           

 الرياض، ط - ّْٗ/  ُ البر عبد البن كالكافي ،َّٔ/  ُ الثمينة الجواىر كعقد ،ِٖ/  ّ الخرشي ُ
 كبداية ،ٓٓ/  ُ العربي البن القرآف كأحكاـ ،ٕٓ ص للقفصي اللباب كلباب ،ُٖٕ ص الفقهية كالقوانين
 .َُٗ/  ْ للقرافي كالذخيرة ،ْٕٔ/  ُ المجتهد

/  ٔ القناع ككشاؼ ،َّٗ/  ٗ المحتاج كتحفة ،ِْ/  ٗ للنوكم كالمجموع ،َّٔ/  ْ المحتاج مغني ِ
 .ُْْ/  ِ األخيار ككفاية ،ََْ/  ّ المنتهى كشرح ،ُْٗ
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 في ذلك كيحصل، األكل بتركو أعضائو بعض أك نفسو على التلف خوؼ: الثالث
 أكلها على أكره كلكنو، موجودا غيرىا يكوف أف أك، الميتة غير فيو يجد ال موضع
 .ُالحنفية مذىب كىو، أعضائو بعض أك نفسو تلف منو يخاؼ بوعيد

 فيها كما سيأتي. الفقهاء اختلف فقد اآلدمي ميتة كأما، اآلدمي غير ميتة في ىذا
 كلم الطعاـ، إلى محتاجا كاف من فأما: ّْٔ/ ُُ" السنة شرح" في البغوم كقاؿ
 لو يحل ال أنو على فاتفقوا التلف، نفسو على يخاؼ ال كاف بأف االضطرار حالة يبلغ

 .الميتة تناكؿ
 بلوغو:  فالضركرة (:ُّٗ/  ِ) القواعد في المنثور في  اهلل رحمو الزركشي قاؿك 

 بقي لو بحيث كاللبس ، لؤلكل كالمضطر قارب أك ىلك الممنوع يتناكؿ لم إف حدا
 . المحـر تناكؿ يبيح كىذا عضو، منو تلف أك لمات، عريانا أك جائعا

 جهد في يكوف أنو غير يهلك، لم يأكل ما يجد لم لو الذم كالجائع:  كالحاجة
 ا.ىػ المحـر يبيح ال كىذا ، كمشقة

 ليباح فيها باالضطرار الوصف يصح التي الحالة(: ْٕٔ/ٗكقاؿ الحافظ في الفتح )
 قوؿ ىذا إليو، يفضي مرض إلى أك الهبلؾ حد إلى الجوع بو يصل أف ىو.. األكل

 الحكمة: جمرة أبي ابن قاؿ أياـ، بثبلثة ذلك تحديد المالكية بعض كعن الجمهور،
 يجوع أف لو فشرع ألىلكتو، ابتداء أكلها فلو شديدة سمية الميتة في أف ذلك في

 ا يتضرر ال حينئذ منها أكل فإذا الميتة سمية من أشد سمية بالجوع بدنو في ليصير
 ا.ىػ الحسن غاية في بالغ حسن ثبت إف كىذا ىػ،

 في مالك قوؿ شرح في الزرقاني قاؿ(: ّٔ/ُكقاؿ الشنقيطي في أضواء البياف )
 نفسو على يخاؼ أف االضطرار كحد. اىػ الميتة أكل إلى يضطر فيمن ،"الموطأ"

 فإف الموت، على معها يشرؼ حاؿ إلى يصير أف يشترط كال ظنا، أك علما الهبلؾ
 .اليفيد ذلك عند األكل

                                                           

 .ُٖٓ/  ٓ الحقائق كتبيين ،ُٗٓ/  ُ للجصاص القرآف أحكاـ ُ
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 .الضركرة حد في الثانية": المهذب شرح" في النوكم كقاؿ
 كال قالوا كنحوىا الميتة لتناكؿ يكفي ال القوم الجوع أف خبلؼ ال: أصحابنا قاؿ

 كلو ينفع، ال حينئذ األكل فإف الهبلؾ؛ على اإلشراؼ إلى االمتناع يجب ال أنو خبلؼ
 إذا األكل جواز على كاتفقوا مفيد، غير ألنو أكلها؛ لو يحل لم الحاؿ تلك إلى انتهى
 كينقطع الركوب، عن أك المشي، عن ضعف أك جوع من يأكل لم لو نفسو على خاؼ

 .ذلك كنحو كيضيع رفقتو عن
 طوؿ خاؼ كإف الموت، كخوؼ فهو جنسو في مخوؼ مرض حدكث خاؼ فلو

 كأجهده صبره، عيل كلو قوالف، إنهما: كقيل الوجهين، أصح في فكذلك المرض
 قوالف فيو ؟ الرمق أدنى إلى يصل حتى يحل ال أـ كنحوىا الميتة لو يحل فهل الجوع

 .الحل: أصحهما كغيره، البغوم ذكرىما
 يكفي بل يأكل، لم لو كقوعو تيقن يخافو فيما يشترط كال: كغيره الحرمين إماـ قاؿ
 .بلفظو منو انتهى. الظن غلبة
 يخاؼ التي ىي المبيحة الضركرة فإف ىذا ثبت إذا": المغني" في قدامة ابن كقاؿ

 من كاف سواء نفسو على يخشى كاف إذا: أحمد قاؿ األكل، ترؾ إف بها التلف
 يعجز أك فهلك الرفقة عن كانقطع المشي، عن عجز األكل ترؾ إف يخاؼ أك الجوع،

 .محصور بزمن ذلك يتقيد كال فيهلك، الركوب عن
 من عضو على أك نفسو على الهبلؾ يخاؼ أف ىو الحنفية عند االضطرار كحد

 ا.ىػ أعلم تعالى كاهلل ظنا، أك كاف يقينا أعضائو
 على تطرأ أف ىي:  الضركرة (:ٖٔ ، ٕٔ ص) الشرعية الضركرة نظرية كتاب كفي

 أذل أك ضرر حدكث يخاؼ بحيث الشديدة المشقة أك ، الخطر من حالة اإلنساف
 عندئذ يباح أك كيتعين ، كتوابعها بالماؿ أك بالعقل أك بالعرض أك بالعضو أك بالنفس
 ظنو غالب في عنو للضرر دفعا كقتو عن تأخيره أك الواجب ترؾ أك ، الحراـ ارتكاب

 . انتهى"  الشرع قيود ضمن
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 ىناؾ ليس(: "ُٗ/ّ) المفتوح الباب اتلقاءفي  اهلل رحمو العثيمين عبلمةال قاؿك 
 : بشرطين إال المحـر تبيح ضركرة
 . بهذا إال ضركرتو تزكؿ ال أنو نعلم أف األكؿ:
 . انتهى" بو تزكؿ ضركرتو أف نعلم أف الثاني:

 ىناؾ (:ٖ ص ، َُِ عدد) البياف مجلة كما في التهامي اهلل عبد الدكتور قاؿك 
 كال ، شرعية ضركرة تسميتها ليسوغ ما؛ حالة في حصولها من بد ال كقيود، شركط،
 كإليك ، الضوابط ىذه من شيء تخلف مع شرعية ضركرة الحالة تلك تكوف أف يمكن

 : لها االستدالؿ مع ، الضوابط ىذه بياف
 الكليات بإحدل متعلق ضرر المحـر الراجح للدليل االمتثاؿ على يترتب أف -ُ

 . الميتة من يأكل لم إف للهبلؾ نفسو تتعرض كأف ، الخمس
 كالظن الوىم إلى يلتفت كال ، غالبا ظنا أك ، قاطعا أمرا الضرر حصوؿ يكوف أف -ِ

 فبل ، الطيب الحبلؿ الطعاـ بانتظار لو تسمح حالة في المضطر يكوف كأف ، البعيد
 فيجوز ، نفسو على الضرر بوقوع يجـز حتى كذلك كالحالة الميتة تناكؿ على يقدـ

 باليقين تناط األحكاـ أف من الشريعة في علم ما:  ذلك كدليل ، الميتة تناكؿ حينها
 . البعيدة المرجوحة كالظنوف ، األكىاـ إلى فيها التفات ال كأنو ، الغالبة كالظنوف

 فإف ، المحـر للدليل االمتثاؿ كعدـ ، بالمخالفة إال الضرر ىذا دفع يمكن أال -ّ
 عليو حـر:  ممنوع كاآلخر جائز أحدىما بأمرين الضرر ىذا يدفع أف المضطر أمكن

 يغص كأف ، الجائز باألمر الضرر دفع عليو ككجب ، المحـر للدليل المخالفة ارتكاب
 . كالخمر ، الماء من كأساف كأمامو بلقمة

 يأكل كأف ، مثلها أك ، منها أعظم ىو ما ارتكابها عند الضركرة ىذه يعارض أال -ْ
 يزاؿ ال الضرر: "  مثل قواعد من كرد ما:  ذلك ككجو ، آخر مضطر طعاـ المضطر

 .انتهى" بمثلو
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 ىذا كاف سواء االضطرار، حالة في كنحوىا الميتة أكل للمضطر كاف إذا :مسألة
 تناكلها عليو يجب فهل ، ظالم من بإكراه أك مخمصة، في عطش أك بجوع االضطرار

 .؟ يموت حتى األكل من االمتناع لو يجوز أـ
 أحد في - كالشافعية كالمالكية - الركاية ظاىر في - الحنفية ذىبالقوؿ األكؿ: 

 عليو يجب المضطر أف إلى - المذىب من الصحيح على - كالحنابلة - الوجهين
 .ُالميتة أكل

 أك خنزير لحم أك ميتة كجد إذا كالعطش الجوع من الهبلؾ يخاؼ الذم إف:  كقالوا
 اهلل قاؿ آثما، كاف يسعو ذلك أف يعلم كىو مات حتى يشرب كلم يأكل فلم دما

 الميتة تناكؿ يترؾ الذم أف شك كال ،{ التهلكة إلى بأيديكم تلقوا كال: }  تعالى
 التناكؿ عن الكف ألف التهلكة، إلى بها ملقيا لنفسو قاتبل يعتبر يموت حتى كنحوىا

 كما فلزمو ، لو اهلل أحلو بما نفسو إحياء على قادر كألنو ، اإلنساف إلى منسوب فعل
 .حبلؿ طعاـ معو كاف لو

 ركاية في - يوسف كأبو - كجو في - كالشافعية الحنابلة من كل قاؿالقوؿ الثاني: 
 لو يباح المضطر إف الشافعية من الشيرازم إسحاؽ كأبي المالكية من كسحنوف - عنو

 كال إثم فبل ،كمات الضركرة حالة في التناكؿ عن امتنع فلو ، يلزمو كال ، الميتة أكل
 اهلل صلى اهلل رسوؿ صاحب السهمي حذافة بن اهلل عبد عن ركم لما ، عليو حرج
 كلحم بماء ممزكجا خمرا معو كجعل بيع، في حبسو الرـك طاغية أف ) كسلم عليو

 كالعطش الجوع من رأسو ماؿ حتى ، يشرب كلم يأكل فلم أياـ، ثبلثة مشوم خنزير
 أكن لم كلكن مضطر ألني لي أحلو اهلل كاف قد:  فقاؿ فأخرجوه ، موتو كخشوا

 . ِ( اإلسبلـ بدين ألشمتك
                                                           

 كالمقنع ،ُِّ ص تيمية ابن كاختيارات ،ٔٗٓ/  ٖ كالمغني ،ُُٓ/  ِ كالدسوقي ،ُِٓ/  ٓ عابدين ابن ُ
 .ُِٓ/  ٓ عابدين كابن ،ُُٓ/  ِْ للسرخسي المبسوط، ك َِٓ/  ُ كالمهذب ،ُّٓ/  ّ

، رقم  ُٔٓ/ٖكقاؿ عنو العبلمة األلباني في اإلركاء ) (ِ/ٗٓ/ٗ) دمشق تاريخ فى عساكر ابن أخرجو ِ
 حباف ابن قاؿ: سمرة بن كيزيد، حذافة بن اهلل كعبد الزىرل بين النقطاعة، ضعيف إسناد ىذا (: ضعيف،ُِٓٓ
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 في غرضا لو كألف ، الرخص كسائر ، عليو تجب فبل رخصة األكل إباحة كألف
 في الحبلؿ كفارؽ الميتة بتناكؿ نفسو تطب لم كربما بالعزيمة كاألخذ النجاسة اجتناب
 .ُالوجوه ىذه من األصل
 .ِالحنابلة بعض قوؿ كىو الندب،: الثالثالقوؿ 

 في أناس عن(:ٕٗ/ُِكقد سئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما في مجموع فتاكاه )
 ؟ فيو الحكم فما معطشة مفازة في كىم فيو الكلب فولغ ماء قليل كمعهم مفازة

 الخبائث فإف ؛ طيبا ماء يجدكا كلم عطشوا إذا شربو ألجل حبسو لهم يجوزفأجاب: 
 أف كلو الخنزير كلحم كالدـ الميتة الضركرة عند يأكل أف فلو للمضطر تباح جميعا
 أكثر منعو كإنما تركيو التي كاألبواؿ النجسة كالمياه يركيو ما الضركرة عند يشرب
 فبل الولوغ بماء التوضؤ كأما.  عطشا تزيده ألنها:  قالوا ؛ الخمر شرب عن الفقهاء

 يأكل أف المضطر على كيجب.  التيمم إلى عنو يعدؿ بل العلماء جماىير عند يجوز
 يأكل كلم يشرب فلم النجس الماء أك الميتة إلى اضطر فمن نفسو بو يقيم ما كيشرب

 النجس أك الطيب الماء من معو ما إلى مضطرا غيره كجد كلو النار دخل:  مات حتى
 كمن صغير حدث أك جنابة عليو كاف سواء التيمم إلى كيعدؿ إياه يسقيو أف فعليو

:  يسقو فلم المعصومة دكابهم أك الذمة أك الملة أىل من مضطر كىناؾ كتوضأ اغتسل
 ا.ىػ ؟ أعلم كاهلل عاصيا آثما كاف

 إف كنحوىا الميتة من األكل يجب ىل(: ٓٔ/ُكقاؿ الشنقيطي في أضواء البياف )
 القولين كأظهر ذلك، في العلماء اختلف ؟ كجوب غير من يباح أك الهبلؾ، خاؼ

                                                                                                                                                  

، عساكر ابن عند آخراف يقاف طر النحاس نقره كلقصة، ضعيف فيو عمار بن كىشاـ"  أخطأ ربما": "  الثقات"  فى
 القدامى ربيعة بن محمد بن اهلل عبد األخرل كفى، جدا ضعيف كىو عمرك بن ضرار: األكلى فى، كاىياف كلكنهما

 ترجمة فى القصة لهذه الحافظ إيراد من فالعجب! مترككوف كثبلثتهم،  عجبلف بن عطاء عن المغيرة بن عمر أخبرنا
 !.بثبوتها تشعر بعبارة"  التهذيب"  من حذافة بن اهلل عبد

 .َِٓ/  ُ كالمهذب،  ٔٗٓ/  ٖ كالمغني ، ُٖٓ/  ٓ الحقائق تبيين ُ

 .َِٓ/  ٗ المبدع ِ
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 كىال: }كقولو ،[ُٓٗ/ِ{ ]التػٍَّهليكىةً  ًإلىى بًأىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا كىال: }تعالى لقولو الوجوب؛
 [.ِٗ/ْ{ ]رىًحيمان  ًبكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  أىنٍػفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا

 عند الميتة كأكل كاجبة، تكوف قد الرخصة إف: األصوؿ أىل من جمع قاؿ ىنا كمن
 الوجهين أحد كىو مالك، مذىب من الصحيح كىو منها، يأكل لم لو الهبلؾ خوؼ

 ىو كىذا حامد، ابن اختيار كىو أيضا، الحنابلة عند الوجهين أحد كىو للشافعية،
 كلحم كالدـ الميتة أكل إلى اضطر من: مسركؽ كقاؿ اهلل، رحمهم حنيفة أبي مذىب
 .عنو اهلل يعفو أف إال النار، دخل مات، حتى يأكل فلم الخنزير

 بل رخصة الضركرة عند الميتة أكل كليس: بالكيا المعركؼ الطبرم الحسن أبو كقاؿ
 .كغيره القرطبي نقلو عاصيا، كاف الميتة أكل من امتنع كلو كاجبة، عزيمة ىو

 الشافعية، من إسحاؽ أبو الهبلؾ إلى األكل عدـ أدل كلو الوجوب عدـ اختار كممن
 صحيحا غرضا لو بأف كاحتجوا كغيرىم، اهلل رحمهم حنيفة أبي صاحب يوسف كأبو
 .بالعزيمة كاألخذ النجاسة، اجتناب كىو تركو في

 يجب كىل: نصو ما القولين، من كاحد كل كجو في" المغني" في قدامة ابن كقاؿ
 :كجهاف فيو المضطر على الميتة من األكل

 .الشافعي ألصحاب الوجهين كأحد مسركؽ، قوؿ كىو يجب: أحدىما
: مسركؽ قوؿ فذكر يأكل، كلم الميتة يجد المضطر عن اهلل عبد أبو سئل: األثـر قاؿ
 .النار دخل يشرب كلم يأكل فلم اضطر من

 ،{ التػٍَّهليكىةً  ًإلىى بًأىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا كىال: } تعالى اهلل لقوؿ كذلك حامد، ابن اختيار كىذا
 كىال: }تعالى اهلل كقاؿ التهلكة، إلى بيده إلقاء الحاؿ ىذا في إمكانو مع األكل كترؾ

 بما نفسو إحياء على قادر كألنو ؛[ِٗ/ْ{ ]رىًحيمان  ًبكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  أىنٍػفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا
 .حبلؿ طعاـ معو كاف لو كما فلزمو، اهلل أحلو
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 األكل إباحة كألف ؛ -كقد تقدـ– حذافة بن اهلل عبد عن ركل لما يلزمو؛ ال: كالثاني
 كاألخذ النجاسة اجتناب في غرضا لو كألف الرخص؛ كسائر عليو تجب فبل رخصة

 بالعزيمة،
 .الوجوه ىذه من األصل في الحبلؿ كفارؽ الميتة بتناكؿ نفسو تطب لم كربما
 ال اإلنساف ألف الحياة؛ يمسك ما تناكؿ كجوب دليبل القولين أظهر أف قدمنا كقد

 ا.ىػ  تعالى اهلل عند كالعلم نفسو، إىبلؾ لو يجوز
: أم «لو حل»: المؤلف قوؿ(: ّٗ/ُٓكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 حبلؿ، ىو: نقوؿ ال المحـر أكل إلى اضطر إذا الحاؿ ىذه في ألنو التحريم؛ ارتفع
 فيكوف كعليو نفسو، إلنقاذ يأكل؛ أف يجب بل تأكل، فبل شئت كإف فىكيل، شئت إف

 .الوجوب ينافي فبل التحريم، مقابل في بالحل ىنا التعبير
 يشرب؟ ىل محرـو  ماء شرب إلى اضطر لو: الثانية المسألة
 إف: العلماء يقوؿ يشرب، فبل الخمر شرب إلى اضطر كلو يشرب، نعم: الجواب

 تندفع بحيث إليو اضطر إذا ذلك كمع العطش، يزيد بل العطش، من يغني ال الخمر
 كأس إال عنده يكن كلم بلقمةو  غصَّ  برجل لذلك كمثَّلوا الخمر، لو حل بتناكلو ضركرتو
 أما الضركرة، بو تندفع ىنا ألنو يمسك؛ ثم فقط اللقمة يدفع ما يتناكؿ أف فلو خمر،
 ا.ىػ الضركرة بو تندفع فبل غيرىا

:  -قالوا فيما كصدقوا- العلماء قاؿ كلهذا(: ِّٓ/ٕكقاؿ أيضا في مجموع فتاكاه )
 كلحم الميتة من حتى يأكل أف كجوبا عليو يجب كالشراب الطعاـ إلى المضطر إف

 ينقذ أف عليو كاجب ألنو ؛ التلف نفسو على خاؼ إذا يأكل أف يجب ، الخنزير
 .نفسو

 القوؿ ىو كالراجح: كالذبائح الصيد كأحكاـ األطعمةكقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب 
 اهلل ألف تيمية بن اإلسبلـ شيخ اختيار كىو الحالة ىذه في األكل كجوب كىو األكؿ

 األكل كترؾ السابقتين اآليتين في كما نفسو اإلنساف كقتل التهلكة إلى اإللقاء حـر
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 كاف كإف الحالة ىذه في الميتة من كاألكل عنو المنهي ىذا في داخل ىذه كالحالة
 في غرضنا لو ألف:  كقولهم، األصوليين جميع قالو كما تجب قد فالرخصة - رخصة

 ىو بل محرمنا يبقي لم الحالة ىذه في بأنو عنو يجاب عليو حـر ما تجنب كىو تركو
 .حينئذ مباحنا أمرنا تجنب فهو، لو اهلل أباحو مما

 ؟كنحوىا الميتة من المضطر يأكلو ما مقدارما ىو  :مسألة
 كما ، الموت معو كيأمن الرمق يسد ما أكل لو يباح المضطر أف على الفقهاء اتفق

 .على أقواؿ الشبع في كاختلفوا. ُالشبع على زاد ما يحـر أنو على اتفقوا
 أظهر في - كالحنابلة - عندىم األظهر في - كالشافعية الحنفية ذىبالقوؿ األكؿ: 

 من يأكل ال المضطر أف إلى: المالكية من حبيب كابن الماجشوف، كابن - الركايتين
 إسحاؽ بن خليل درج قولهما كعلى الشبع، لو يباح كال ،ِالرمق سد قدر إال الميتة

 كقاؿ، ككثيركف القفاؿ كرجحو ،من الشافعية المزني هكاختار  ،"مختصره" في المالكي
 دلت، { عليو إثم فبل عاد كال باغ غير اضطر فمن: }  آية ألف، الصحيح إنو: النوكم

 األكل لو يحل لم الضركرة اندفعت فإذا إليو، اضطر ما كاستثنت الميتة، تحريم على
 اضطر ما كاستثنى الميتة، حـر اهلل أف كذلك بقدرىا، يقدر للضركرة أبيح ما ألف لآلية،
 .االبتداء كحالة الحرمة عادت الضركرة، اندفعت فإذا إليو،

 المقررة القاعدة ألف علتو، بزكاؿ الحكم فزاؿ مضطر، غير الرمق سد بعد أنو يوضحو
 .كعدما كجودا العلة مع يدكر الحكم أف

 في كالحنابلة قوؿ، في كالشافعية عندىم، المعتمد على المالكية قاؿالقوؿ الثاني: 
 أف)  سمرة بن جابر ركل كلما اآلية، إلطبلؽ الشبع لو يباح المضطر إف: الثانية الركاية
 شحمها نقدد حتى اسلخها :امرأتو لو فقالت ناقة عنده فنفقت الحرة نزؿ رجبل

 ىل فقاؿ فسألو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أسأؿ حتى فقاؿ ، كنأكلو كلحمها

                                                           

 .َّٕ/  ْ المحتاج كمغني ،ٓٗٓ/  ٖ المغني ُ

 .حفظها: كسدىا الحياة،: بالرمق المراد: (ُّٖ/ِفي حاشيتو على الشرح الصغير ) الصاكم قاؿ ِ
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، قاؿ القرطبي في تفسيره يفرؽ كلم ُ( فكلوىا:  قاؿ ال قاؿ يغنيك؟ غنى عندؾ
 المضطر أف: أحدىما دليبلف الحديث ىذا في: منداد خويز ابن قاؿ (:َِّ/ِ)

 على خوفو عن يسألو كلم الغنى عن سألو النو التلف، يخف لم كإف الميتة من يأكل
 أال عليو يشترط كلم االدخار أباحو النو كيتزكد، كيدخر كيشبع يأكل :كالثانى، نفسو
 ا.ىػ  يشبع

 كالتزكد كالشبع، األكل يجوز من بو يحتج كقد (:ُّ/ّكقاؿ ابن كثير في تفسيره )
  .أعلم كاهلل إليها االحتياج ظنو على يغلب مدة منها

 اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثنا قاؿعن البخارم كمسلم قاؿ ) جابركيستدؿ لهم بحديث 
 لم يجد لم تمر من جرابا كزكدنا لقريش عيرا نتلقى عبيدة أبا علينا كأمر سلم ك عليو
 قاؿ ؟ بها تصنعوف كنتم كيف فقلت قاؿ تمرة تمرة يعطينا عبيدة أبو فكاف غيره

 ككنا الليل إلى يومنا فتكفينا الماء من عليها نشرب ثم الصبي يمص كما نمصها
 لنا فرفع البحر ساحل على كانطلقنا قاؿ فنأكلو بالماء نبلو ثم الخبط بعصينا نضرب

 قاؿ قاؿ العنبر تدعى دابة ىي فإذا فأتيناه الضخم الكثيب كهيئة البحر ساحل على
 سبيل كفي سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رسل نحن بل ال قاؿ ثم ميتة عبيدة أبو
... سمنا حتى مائة ثبلث كنحن شهرا عليو فأقمنا قاؿ فكلوا اضطررتم كقد اهلل

                                                           

 على زياداتو في أحمد بن اهلل كعبد ،(ُّٖٔ) داكد كأبو ،(َُِٖٓ) كأحمد ،(ٕٕٔ) الطيالسي أخرجو ُ
 كالحاكم ،(َِّْ ،ُٕٕٗ ،ُُٕٗ ،ُْٔٗ ،ُِْٗ) كالطبراني ،(ْْٖٕ) يعلى كأبو ،(ََِّٗ) المسند

 كالحديث( ُّّٔ) السامع كآداب الراكم ألخبلؽ الجامع في كالخطيب ،(ّٔٓ/ ٗ) كالبيهقي ،(ُِٓ/ ْ)
 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كقاؿ داكد، أبي صحيح في األلباني العبلمة حسنو

 إسناده(: ّْٔ/ ٓ) داكد أبي سنن تحقيق في معو كمن األرنؤكط عنو كقاؿ مسلم، شرط على حسن(: َِْ)
 في البغدادم الخطيب عنو نقلو فيما أحمد اإلماـ ىذا حديثو صحح كقد. حرب بن سماؾ أجل من حسن

 سرد أف بعد البيهقي كقاؿ معناه، أعرؼ كال[: أحمد اإلماـ يعني] قاؿ لكنو( ُّّٔ" )الراكم ألخبلؽ الجامع"
 سمرة بن جابر كحديث نظر، األحاديث ىذه ثبوت في: بالضركرة الميتة من يحل ما باب في أحاديث عدة

 كقاؿ مسلم، شرط على إسناده(: َّٕ/ ُ" )التنبيو أحاديث تخريج" في كثير ابن الحافظ كقاؿ أصحها،
 .سلمة ابن ىو: حماد. مطعن إسناده في ليس: الشوكاني
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 ميتة ىذا إف:  باجتهاده أكال قاؿ - عنو اهلل رضي - عبيدة أبا أفالحديث( كالشاىد 
 كإف لكم حبلؿ ىو بل: فقاؿ اجتهاده تغير ثم أكلها، لكم يحل فبل حراـ، كالميتة

 كاف لمن الميتة تعالى اهلل أباح كقد اضطررتم، كقد اهلل، سبيل في ألنكم ميتة؛ كاف
، كلم يراجعهم النبي صلى اهلل عليو كسلم منو فأكلوا فكلوا عاد كال باغ غير مضطرا

 في شبعهم من الميتة في ظنهم، كاهلل أعلم.
 التحريم ترفع الضركرة كألف ، كالمباح منو الشبع جاز منو الرمق سد جاز ما كألف

 حتى كجوده حالة إلى القوت عدـ حالة من ىو إنما الضركرة كمقدار ، مباحا فيعود
 .ُيجد
 فيما المالكية بين الخبلؼ ىذا كمحل: (ّٔ/ُكما في أضواء البياف )  العربي ابن قاؿ
 .منها الشبع جواز في خبلؼ فبل دائمة كانت إذا كأما نادرة، المخمصة كانت إذا

 إذا كلكن مساغا، يجد ال حتى يمتلئ أف الشبع معنى كليس: الحرمين إماـ كقاؿ
  .أمسك جائع اسم عليو ينطلق ال بحيث الجوع سورة انكسرت

 ضركرتو كمن الشبع لو فيحل الضركرة استمرار يخشى من بين التفصيلالقوؿ الثالث: 
 سد على اقتصر إذا مستمرة ضركرتو من ألف الرمق سد إال لو يحل فبل الزكاؿ مرجوة
 الضركرة مخافة الميتة عن البعد من يتمكن كال قرب عن إليو الضركرة عادت الرمق

 ليست من بخبلؼ تلفو إلى ذلك أدم كربما بدنو ضعف إلى كيفضي المستقبلة
 الحنابلة مذىب في احتماؿ كىذا - لو يحل بما  الغني يرجو فإنو مستمرة ضركرتو

 المجموعكما في  الشافعية مذىب في كقوؿ (،ْٕ-ّٕ/ُُ) المغني صاحب ذكره
(ٗ/ِْ-ّْ.) 

 كانت إذا ما كبين مستمرة الضركرة كانت إذا ما بين يفرؽ أف يحتمل:  قدامة ابن قاؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ الذم األعرابي كحالة مستمرة كانت فما ، الزكاؿ مرجوة

                                                           

 ،َّٕ/  ْ المحتاج كمغني ،ٔٓ - ٓٓ/  ُ العربي البن القرآف كأحكاـ ،ُُٓ/  ِ الدسوقي حاشية ُ
 .ٓٗٓ/  ٖ كالمغني
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 قرب عن إليو الضركرة عادت الرمق سد على اقتصر إذا ألنو ، الشبع جاز كسلم عليو
 أدل كربما ، بدنو ضعف إلى كيفضي المستقبلة الضركرة مخافة البعد من يتمكن كال ،

 ا.ىػ يحل بما عنها الغنى يرجو فإنو مستمرة ليست التي بخبلؼ ، تلفو إلى ذلك
: كىو للشافعية ثالث قوؿ المسألة كفي (:ّٔ/ُكقاؿ الشنقيطي في أضواء البياف )

 كالغزالي الحرمين إماـ كذكر فبل، كإال الشبع حل العمراف من بعيدا كاف إف أنو
 يقطعها أال الشبع ترؾ إف كخاؼ بادية في كاف إف أنو: كىو المسألة، في تفصيبل

 عود قبل طاىرا طعاما كتوقع بلد في كاف كإف يشبع، بأنو القطع كجب كيهلك،
 طعاـ حصوؿ يظهر ال كاف كإف الرمق، سد على باالقتصار القطع كجب الضركرة

 الطاىر، يجد لم إف أخرل بعد مرة الميتة أكل إلى العود إلى الحاجة كأمكن طاىر
 تفصيل كالغزالي اإلماـ ذكره الذم التفصيل كىذا: النوكم قاؿ، الخبلؼ محل فهذا

 ا.ىػ الراجح كىو حسن
 ىو الراجح كلعل :كالذبائح الصيد كأحكاـ األطعمةكقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب 

 ضركرتو كمن الشبع لو فيحل الضركرة استمرار يخشى من بين التفصيل الثالث القوؿ
 النبي سأؿ الذم األعرابي كألف توجيهو لقوة، الرمق سد إال لو يحل فبل الزكاؿ مرجوة
 لو يحدد كلم الرخصة كسلم عليو اهلل صلى النبي منو استفسر قد كسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ الثاني القوؿ أىل بو استدؿ الذم الحديث في كما منها يأكلو ما مقدار

 يسد ما منو لو حل»: قولو(: ّٕ/ُٓكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 يشبع؟ أف لو فهل «رمقو

 فيتقيد ضركرة، أكل األكل ىذا ألف يشبع؛ أف لو ليس المؤلف كبلـ على: الجواب
 .مانع كال أكل ثانية مرة جاع لو لكن الضركرة، بقدر
 أف لو ليس أنو: الصواب كلكن المستقبل، في يجوع أف خاؼ إف يشبع أف لو: كقيل

 إلى يصل أف قبل يجوع أف خاؼ كإذا بقدرىا، فيتقيد ضركرة، األكل ىذا كأف يشبع،
 عليو فليس معو كحمل تزكَّد كإذا معو، بحملو اللحم ىذا من يتزكد أف فلو مثبلن، بلده
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 بطنو في كنتن تخمة، عليو يكوف فربَّما الخبيث، اللحم ىذا من شبع إذا لكن خطر،
 عليو كيرد رمقو، يسد ما إال لو يحل ال أنو المؤلف ذكره ما ىنا فالصواب فيتضرر،

 .قوَّتو
 .بالميتة المضطر تزكدحكم  :مسألة

 اختلف الميتة؟ من التزكد لو يجوز فهل الضركرة، حالة استمرار المضطر خشي إذا
 :قولين على ذلك في الفقهاء
 لو أف كىو األصح، في كالحنابلة كالشافعية المالكية من الفقهاء لجمهور: أحدىما

 في كال استصحابها في عليو ضرر ال ألنو كذلك طرحها، عنها استغنى فإف ذلك،
 .ُضركرتو عند إال منها يأكل كال حاجتو، كقضاء ضركرتو لدفع إعدادىا
 إال يبح لم فيما توسع ألنو ذلك، لو يجوز ال أنو كىو عنو، ركاية في ألحمد: كالثاني

 .ِللضركرة
 ىو الراجح كلعل: كالذبائح الصيد كأحكاـ األطعمةقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب 

 امرأتو منو طلبت الذم األعرابي ألف الضركرة استمرار خشي إذا السيما األكؿ القوؿ
 ذلك عن  كسلم عليو اهلل صلى  النبي سأؿ لما لبلدخار كشحمها الميتة لحم تقديم
 .لو رخص
 .بالميتة التداكم حكم :مسألة

 علم بأف للعبلج، تناكلها إلى احتيج إذا بالميتة التداكم مشركعية في الفقهاء اختلف
 بغيرىا مخلوطة أـ منفردة أكانت سواء غيرىا، دكاء يجد كلم شفاء، فيها أف المسلم

                                                           

 كلباب ،ُْٖ/  ِ للدردير الصغير كالشرح ،َّٔ/  ُ الثمينة الجواىر كعقد ،َُٗ/  ْ للقرافي الذخيرة ُ
/  ُ المجتهد كبداية ،ّْٗ/  ُ البر عبد البن كالكافي ،ُٖٕ ص الفقهية كالقوانين ،ٕٓ ص للقفصي اللباب
 كقواعد ،َّٕ/  ْ المحتاج كمغني ،ُْْ/  ِ األخيار ككفاية ،َْٕ/  ُ الجبلب البن كالتفريع ،ْٕٔ

 كالمغني ،ََْ/  ّ اإلرادات منتهى كشرح ،ُْٗ/  ٔ القناع ككشاؼ ،ُِْ/  ُ األناـ مصالح في األحكاـ
 .َّٕ/  ْ المحتاج كمغني ،ّّّ/  ُّ

  .ّّّ/  ُّ قدامة البن المغني ِ
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 الحنفية قوؿ كىو اإلباحة،: أحدىما: قولين على كذلك المركبة، األدكية بعض في
-ُْٕ/ُ، كاختيار ابن حـز كما في المحلى )ُالشافعية مذىب من كالصحيح

 كألبانها اإلبل أبواؿ شرب للعرنيين أباح كسلم عليو اهلل صلى ألنو(، َْْ/ٕ
 مصلحة ألف: (ُِْ/ ُ) األحكاـ قواعدفي  السبلـ عبد بن العز قاؿ ،ِللتداكم

 .النجاسة اجتناب مصلحة من أكمل كالسبلمة العافية
 النبي عنفي الحديث  كرد لما ،ّكالحنابلة المالكية قوؿ كىو. الجواز عدـ: كالثاني

، كأيضا  ْ(عليها حـر فيما أمتي شفاء يجعل لم اهلل إف ) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى
 .ٓ(بحراـ تتداككا كال فتداككا كالدكاء الداء خلق اهلل إف)حديث 

                                                           

 .َِْ/  ٖ األكطار كنيل ،َٓ/  ٗ للنوكم كالمجموع ،ُٔ/  ُ كالبدائع ،ُِٓ/  ْ المحتار رد ُ

 ( من حديث أنس رضي اهلل عنو. ُُٕٔ(، كمسلم )ِّّأخرجو البخارم ) ِ

 كتفسير ،ْٕٔ/  ُ المجتهد بداية كانظر ،ُُِ/  ْ للقرافي كالذخيرة ،َْٖ/  ُ الجبلب البن التفريع ّ
 .بعدىا كما ِٔٓ/  ُِ ةتيمي ابن فتاكل كمجموع ،ّّْ/  ُّ كالمغني ،ِٓ/  ٓ الرازم

 ِّّ/ْ) حباف كابن ،(ٖٗ رقم ، ُّٗ/ُ) راىويو بن كإسحاؽ ،(ٔٔٗٔ رقم ، َِْ/ُِ) يعلى أبو أخرجو ْ
 سلمة أـ عن كلهم( ُّْٔٗ رقم ، ٓ/َُ) كالبيهقى ،(ْٕٗ رقم ، ِّٔ/ِّ) كالطبرانى ،(ُُّٗ رقم ،

إسناده صحيح إال رجبل  (:ُْ/ٗالمجموع )كقاؿ النوكم في  حباف، ابن صححو كالحديث ، عنها اهلل رضي
 المنير البدر في الملقن ابن كقاؿ(: إسناده صويلح، ّٔٔٗ/ٖ، كقاؿ الذىبي في المهذب )كاحدا فإنو مستور

 خبل الصحيح رجاؿ يعلى أبى رجاؿ( : ٖٔ/ٓ) الهيثمى كقاؿ ، إعبللو في حـز ابن ككىم(: ُّٕ-ُِٕ/ٖ)
تصحيح  (:ُٕٔ/ُكقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تعليقو على المحلى ) حباف، ابن كثقو كقد مخارؽ، بن حساف

 في األلباني العبلمة كضعفو ،ابن حباف للحديث كإقرار ابن حجر عليو أكثق في نفوسنا من تعليل ابن حـز إياه
 .(ُّٕٔ) الجامع ضعيف

 ،( ُٕٔٗ رقم ، ّْٓ/ٗ) الطبرانى أخرجو عنو اهلل رضي مسعود ابن على موقوفا الحديث ىذا كرد( تنبيو)
 كقاؿ ، بو مجزكما البخارم كعلقو( ُْْٔٗ رقم ، ٓ/َُ) كالبيهقى ،(َٕٗٓ رقم ، ِِْ/ْ) كالحاكم
 طرؽ من" التعليق تغليق" في أكردتو كقد مسعود، ابن عن تعليقا البخارم كذكره(: َِٔ/ْ) التلخيص في الحافظ

 الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو(، َِٕ/ُكصححو العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه ) ، صحيحة إليو
 (.ُٕٔ/ُ، كصححو الشيخ أحمد شاكر في تعليقو على المحلى )(ُّّٔ) الحديث تحت

 ، ٓ/َُ) كالبيهقى ،(ْٗٔ رقم ، ِْٓ/ِْ) الكبير في كالطبرانى ،(ّْٕٖ رقم ، ٕ/ْ) داكد أبو أخرجو ٓ
 في البر عبد كابن (،ّٖ/ِ) الكنى في الدكالبيك  ،(مخطوط ُْص) الطب فى نعيم كأبو ،(ُْٓٔٗ رقم

 أبو ركاه(: ِِٗ/ِ) الخبلصة في النوكم عنو قاؿ كالحديث عنو، اهلل رضي الدرداء أبى عن (ِِٖ/ٓ) التمهيد
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 عقبل قبيحة بالمحرمات كالمعالجة: (ُٔٓ/ْ) المعاد زاد في القيم ابناإلماـ  قاؿ
 حرمو إنما سبحانو اهلل أف فهو العقل، كأما السابق، فللحديث الشرع أما كشرعا،
 إسرائيل بني على حرمو كما لها، عقوبة طيبا األمة ىذه على يحـر لم فإنو لخبثو،

 على حـر كإنما ،{ لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا ىادكا الذين من فبظلم : }بقولو
 أف يناسب فبل تناكلو، عن كصيانة لهم، حمية لو كتحريمو لخبثو، حـر ما األمة ىذه

 أعظم ماقس يعقب لكنو إزالتها، في أثر كإف فإنو كالعلل، األسقاـ من الشفاء بو يطلب
 سقم إزالة في سعى قد بو المداكل فيكوف فيو، الذم الخبث بقوة القلب في منو

 ا.ىػ القلب بسقم البدف
 ماحكم (:ُّٔ/ّكسئل الشيخ محمد بن أبراىيم آؿ الشيخ كما في مجموع فتاكاه )

 الضب دـ" الديكي السعاؿ"  بػ تسمى التي الشديدة بالكحة المصابين االطفاؿ إسقاء
 غير األطباء أف ثبت كألنو ، المرض لهذا ناجح دكاء أنو بالتجربة ثبت ألنو ،

 ؟ بالغان  ضرران  الطفل يضر الذم المرض ىذا لعبلج غالبان  مستطيعين
 ، يجوز ال بالمحرمات كالتداكم ، حراـ فهو مسفوحان  الضب دـ كاف إذا فأجاب:
 عليكم حرمت: }  تعالى فقولو الكتاب أما كالنظر كالسنة الكتاب ذلك في كاألصل

                                                                                                                                                  

 ركاية من كىو صحيح إسناد(: ٗ/ِ) المحتاج تحفة فى الملقن ابن كقاؿ يضعفو، كلم ضعيف فيو بإسناد داكد
كقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية  ثقاتو، في حباف ابن ذكره شامي كىو مسلم بن ثعلبة عن عياش بن إسماعيل

كصححو العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه  ثقات، رجالو(: ٖٔ/ٓ) الهيثمى كقاؿ(: إسناده حسن، ّّٔ/ِ)
:  بقولو( ّْٖٓ) المشكاة كفي ،( ُٗٔٓ) الجامع ضعيف في األلباني العبلمة آخره كضعف(، َِٕ/ُ)

 ،(ُّّٔ) الصحيحة في كلو كصححو الشيخ عاد ثم ،{ بحراـ تداككا كال فتداككا}  القوسين بين ما دكف صحيح
، كقاؿ ىو كمن معو في تحقيق سنن قوم سنده(: ِِٓ/ٓ) النببلء أعبلـ سير تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ

 ىاركف بن يزيد عنو ركاه فقد عياش، بن إسماعيل على فيو اختلف إسناد كىذا لغيره، صحيح (:ِْ/ٔأبي داكد )
 عياش بن إسماعيل عن فركياه الدمشقي، الرحمن عبد بن كسليماف عياش بن علي كخالفو المصنف، ركاية في كما
 بدؿ الدرداء أـ عن: قاؿ عياش بن لعلي أخرل ركاية كفي الدرداء، أبي عن األنصارم، عمراف أبي عن ثعلبة، عن
 فهو الدرداء أبا كاف كإف منقطع، فاإلسناد الدرداء، أـ الساقط كاف فإف راكيا، اإلسناد فأسقطا من الدرداء، أبي

  .أعلم تعالى كاهلل تابعية، الدرداء أـ ألف مرسل،
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 يطعمو طاعم على محرمان  إلي أكحى فيما أجد ال قل: }  تعالى كقولو{  كالدـ الميتة
 .القرآف من اآليتين ىاتين معنى في جاء كما{  مسفوحان  دمان  أك ميتة يكوف أف إال

 في كحرمو اإلطبلؽ، سبيل على األكلى اآلية في الدـ حـر تعالى اهلل أف:  الداللة كجو
 أف األصوؿ علم في المقرر كمن المقيد على المطلق فيحمل مقيدان، تحريمان  الثانية

 الذم الفعل فالمقصود الذكات إلى أضيفت فإذا ، األفعاؿ أكصاؼ من األحكاـ
 من لو أعد ما إلى إضافة المسفوح الدـ إلى التحريم فإضافة ، الذات ىذه لو أيعدت
 : فأدلة السنة كأما، ذلك كنحو كبيع كتداك شرب
 لم اهلل إف ، عنو اهلل رضي مسعود ابن عن معلقان  صحيحو في البخارم ركل: األكؿ
 ، الصحيح رجاؿ رجالو بإسناد الطبراني كصلو كقد عليكم حـر فيما شفاءكم يجعل

 أبي كرجاؿ مسنديهما، في يعلى كأبو كالبزار و،حصحي في حباف كابن أحمد كأخرجو
"  كسلم عليو اهلل صلى قولو أف الحديث ىذا من االستدالؿ كتقرير. ثقات يعلى

 مصدر على يشتمل المضارع كالفعل" لم" كىو نهي سياؽ في مضارع فعل" يجعل
 أف األصوؿ علم في تقرر كقد، النفي إليو توجو الذم كىو نكرة المصدر كىذا كزماف،
 بذلك كالحق الفعل، مدلولي أحد تكن لم إذا عامة تكوف النفي سياؽ في النكرة
 صلى أنو فالمعنى المؤكدة بأف الجملة صدر كقد الفعل، مدلولي أحد ىي التي النكرة

 كمعنى لفظان  الخبر كباب المحرمة، األدكية في شفاء كجود بعدـ أخبر كسلم عليو اهلل
 فيجب القيامة يـو إلى باؽ فحكمو ، النسخ يدخلها ال التي المواضع من لفظان  ال

 كما منفعتو، كاعتقاد بالقبوؿ تلقيو بالدكاء الشفاء أسباب من أف كتقريره ذلك اعتقاد
 يحوؿ مما العين ىذه تحريم المسلم اعتقاد أف كمعلـو ، الشفاء بركة من فيو اهلل جعل
 كاف كلما بل بالقبوؿ، لها كتلقيو بها ظنو حسن كبين كبركتها منفعتها اعتقاد كبين بينو

 كانت الحاؿ ىذه في تناكلها فإذا لها، شيء أكره كطبعو فيها اعتقادان  كأسوأ لها أكره
 بالمحبة، لها كالكراىة الظن كسوء فيها الخبث اعتقاد يزكؿ أف إال دكاء، ال لو داء

 .داء كجو على إال قط المؤمن يتناكلها فبل اإليماف، ينافي كىذا
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 صلى النبي سأؿ أنو: " الجعفي سويد بن طارؽ عن صحيحو في مسلم ركل: الثاني
: فقاؿ ، للدكاء أصنعها إنما: فقاؿ يصنعها أف ككره فنهاه الخمر عن كسلم عليو اهلل
:  قاؿ ، الحضرمي سويد بن طارؽ عن مسلم، صحيح كفي" داء كلكنو بدكاء ليس إنو

 إنا قلت فراجعتو ال قاؿ منها فنشرب نعتصرىا أعنابان  بأرضنا إف: "  اهلل يارسوؿ قلت
 ىذين من االستدالؿ كيقرر"  داء كلكنو بشفاء ليس ذلك إف:  قاؿ للمريض نستشفى
 . قياسان  المحرمات من غيرىا كيعم الخمر، في نص ىذا أف إال سبق، ما الحديثين

 اهلل رسوؿ نهى)  قاؿ ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن السنن أصحاب ركل: الثالث
 كسلم عليو اهلل صلى أنو الداللة كجو ،ُ( الخبيث الدكاء عن كسلم عليو اهلل صلى
 حـر كما.  محرمان  تعاطيو فيكوف ، التحريم يقتضي كالنهي ، الخبيث الدكاء عن نهى
 . الشفاء انتفى الفائدة انتفت كإذا ، فيو فائدة ال كالقبيح ، لقبحو إال

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ الدرداء أبي حديث من السنن في داكد أبو ركل
"  بحراـ تتداككا كال فتداككا دكاء داء لكل كجعل ، كالدكاء الداء أنزؿ اهلل إف:"  كسلم

 أف بٌين كسلم عليو اهلل صلى أنو:  الداللة كجو، ثقات كرجالو الطبراني أيضان  كأخرجو
 : كجوه من ذلك كبياف.  فيو دكاء فبل المحـر أما ، المباح في الدكاء

 بكل المحيط ،كىو األدكية لها كقدر األمراض قدر الذم ىو كعبل جل اهلل أف: ألكؿا
 كعمبلن  قوالن  ينفى أف المستحق فهو نفاه كما ، يثبت أف المستحق فهو أثبتو فما شيء،

 . كاعتقادان 

                                                           

 مشكل في كالطحاكم ،(َِْٓ) كالترمذم(، َّٕٖ، كأبو داكد )(ْٖٕ ،ْْٔ ،َّٓ/ ِ) أحمدأخرجو  ُ
 كفي ،(ٓ/َُ) الكبرل في كالبيهقي ،(َُْ/ْ) كالحاكم ،(ّٕٓ/ ٖ) الحلية في نعيم ، كأبو(ِْٔ/ ْ) اآلثار

(: ركاتو  َٗ/ّكالحديث صححو الحاكم كأقره الذىبي، كقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية ) (ِِٔٓ) الشعب
كلهم ثقات، كصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد، كقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند 

 أجل نم حسن إسناده (:ُٗ/ٔ(: إسناده صحيح، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )ُِْ/ٖ)
  .الحديث حسن صدكؽ فهو إسحاؽ، أبي بن يونس
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 كعادية طبيعية كأسبابان  شرعية، أسبابان  األمراض إلزالة شرع كعبل جل اهلل إف: الثاني
 الطبيعية كأما.  ذلك كنحو التوكل كقوة كاألدعية القرآف قراءة مثل الشرعية فاألسباب

 .يزكؿ حتى المرض تقاـك التي البدف قوة من المريض عند يوجد ما فمثل
 تجتنب فكيف المباحة األشياء من تركب التي األدكية فمثل العادية األسباب كأما

 . بالحكم عالمان  كاف إذا مرتكبها يأثم أسباب إلى المشركعة األسباب
 أجل من محظور ارتكاب يجوز فبل ، بواجب كليس مشركع التداكم أصل أف :الثالث

 . جائز فعل
 فكيف ، فمتوىم المحـر بالدكاء كأما.  المباح بالدكاء مظنوف المرض زكاؿ أف: الرابع

 . متوىم ألمر الحراـ يرتكب
 األصل في يقتضي كالنهي ، نهي فهذا"  بحراـ تتداككا كال"  قاؿ أنو :الخامس
 . شفاء فيو يكوف فبل ، لقبحو حـر إنما كىو ، التحريم

 : كجوه فمن النظر كأما
 لها عقوبة طيبان  األمة ىذه على يحـر لم فإنو ، لخبثو إنماحرمو تعالى اهلل أف: األكؿ

 عليهم حٌرمنا ىادكا الذين من فبظلم: }  كعبل جل بقولو إسرائيل بني على حرمو كما
 لها حمية لو ،كتحريمو لخبثو حـر ما األمة ىذه على حـر كإنما { لهم أيحلت طيبات
 أثر كإف فإنو ، كالعلل األسقاـ من الشفاء بو يطلب أف يناسب فبل ، تناكلو عن كصيانة

 فيكوف ، فيو الذم الخبث بقوة القلب في منو أعظم سقمان  يعقب لكنو إزالتها في
 . القلب بسقم البدف سقم إزالة في سعى قد بو المداكم

 على حض دكاء اتخاذه كفي ، طريق بكل عنو كالبعد تجنبو يقتضي تحريمو أف: الثاني
 . الشارع مقصود ضد كىذا ، كمبلبستو فيو الترغيب

 . دكاء يتخذ أف يجوز فبل ، الشارع عليو نص كما داء أنو: الثالث
 الدكاء كيفية عن تنفعل الطبيعة ألف ، الخبث صفة كالركح الطبيعة يكسب أنو: الرابع

 كاف إذا فكيف ، خبثان  منو الطبيعة أكسب خبيثة كيفيتو كانت فإذا بينان، انفعاالن 
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 الخبيثة كالمبلبس كاألشربة األغذية عباده على سبحانو اهلل حـر كلهذا ذاتو في خبيثان 
 . كصفتو الخبث ىيئة من النفس وتكسب لما

 تناكلو إلى ذريعة إليو تميل النفوس كانت إذا سيما كال بو التداكم إباحة أف: الخامس
 جالب ، السقامها مزيل لها نافع أنو النفوس عرفت إذا سيما ال ، كاللذة للشهوة
 كال ، ممكن بكل تناكلو إلى الذريعة سد كالشارع إليها شيء أحب فهذا ، لشفائها

 . تناقضان  تناكلو إلى الذريعة كفتح تناكلو إلى الذريعة سد بين أف ريب
 . الشفاء فيو يظن ما على يزيد ما األدكاء من المحـر الدكاء ىذا في أف: السادس

 ال ألنو ، صحيح غير فهذا.  المرض لهذا ناجح دكاء أنو بالتجربة ثبت إنو: قولك كأما
 يكوف قد زكالو ألف ، التعاطي بعد المرض زكاؿ كبين المحـر الدكاء تعاطي بين تبلـز

 في ىو الذم الدكاء ىذا تعاطي زكالو صادؼ كلكن كعادم كطبيعي شرعي بدكاء
 باب من كلكن دكاء كونو أجل من ال زكالو يكوف كقد.  إليو فنسب داء الحقيقة
 . كاالمتحاف االبتبلء

 يصح ال فهذا ، الداء ىذا عبلج عن الغالب في عاجزكف األطباء إف قولك كأما
، بهذا التداكم إلباحة عليو االستناد  منو يلـز ال األطباء من عدد عجز ألف المحـر

 األدكية أف على األطباء يعرفو مما مباح داء كجود عدـ منو يلـز كال ، غيرىم عجز
 سبب المباح كالدكاء ، تعالى اهلل بيد ،كالشفاء للتداكم األكؿ المصدر ىي الشرعية

 أصل على التنبيو بها قصدنا مختصرة إجابة ىذه ، بها التداكم شرع التي األسباب من
 .الموفق كاهلل.  كفاية كفيها ، المسألة

 حقن يأخذ أف السكر لمريض يجوز ىل(: ِٖ/ِٓكسئل علماء اللجنة الدائمة )
 من المستخلص من نقاء أكثر النوع ىذا ألف ، الخنزير من المستخلص األنسولين

 ؟ العجوؿ
 من ثبت لما ؛ حراـ الخنزير من المستخلص األنسولين من األنواع استعماؿ فأجابت:

 في الشفاء يجعل لم اهلل كأف ، بالمحرمات التداكم تحريم على الدالة األدلة
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 ، تداككا ، اهلل عباد: ) كسلم عليو اهلل صلى قولو:  ذلك في ثبت كمما ، المحرمات
" كسلم كصحبو كآلو محمد نبينا على اهلل كصلى ، التوفيق كباهلل (بحراـ تتداككا كال

 . انتهى
 نوعان  أف العامة عند اشتهر قد(: ّٖ/ُٓكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 حلت الضركرة حٌلت إذا: كيقولوف األتاف، بلبن ييداكل( الكىحَّة) السعاؿ من
 .المحرمات

 كىذا تاـ، جناس ففيو أيبيحت، بمعنى الثانية «حلت» ك نزلت، بمعنى األكلى «حلت»
 :ألمرين أصل، لو كليس صحيح غير

 .علينا حـر فيما شفاءنا يجعل لم اهلل أف: األكؿ
 :شرطاف لها يشترط المحـر تبيح التي الضركرة أف: الثاني
 .بغيره ال الشيء بهذا ضركرتو دفع يتعين أف: األكؿ
 .بو ضركرتو تندفع أف: الثاني
 ال؟ أك ىذا على ينطبق الدكاء فهل

 شيء كىذا الدكاء، تناكؿ بدكف ييشفى قد اإلنساف ألف: أكالن  ينطبق، ال: الجواب
 الناس كغالب دكاءن، نتناكؿ أف بدكف كثيرة أمراض من ػ هلل كالحمد ػ شفينا ككم كثير،

 .الدكاء لتناكؿ ضركرة في لسنا إذان  ىذا، عليو مر
 .الدكاء ىذا إلى ضركرة في فلسنا عنو، يغني ىذا غير دكاء ىناؾ يكوف ربما: ثانيان 

 الضركرة؟ بو تندفع الدكاء فهل «بو ضركرتو تندفع أف»: كقولنا
 في جاء كلهذا يفيد، ال كقد ييفيد، قد يعني تندفع، ال كقد تندفع قد: الجواب
 كل من شفاء السوداء الحبة»: كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ عن الصحيح الحديث

 لم المريض ىذا يشفي أف ػ كجل عزٌ  ػ اهلل يرد لم فإذا الموت، يعني ،«الساـ إال داء
 .بالدكاء كلو ييشفى 
 .للضركرة المأكوؿ غير الحيواف ذبح: حكم مسألة
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 ذبح، بغير أك بذبح قتلو للمضطر يحل تؤكل ال التي الحيوانات من حي حيواف كل
   .القتل أنواع سائر من أكلى إف أمكن ذبحوك  ،أكلو إلى للتوصل

 اآليات، ىذه في الضركرة تعالى اهلل ذكر:  الضركرة آليات تفسيره عند الجصاص قاؿ
}  تعالى قولو كىو صفة، كال شرط غير من الضركرة لوجود بعضها، في اإلباحة كأطلق

 اإلباحة كجود ذلك فاقتضى{  إليو اضطررتم ما إال عليكم حـر ما لكم فصل كقد
 ا.ىػ ُفيها الضركرة كجدت حاؿ كل في الضركرة بوجود

 ما ألكل شخص اضطر لو (:ُٖٗ/ٓكجاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب )
 ؟ يفيد ال ذبحو ألف ال أك العفونة يزيل الذبح ألف ذبحو عليو يجب فهل أكلو يحل ال

 اتفق طريق بأم قتلو على يزيد ال ذبحو ألف الوجوب عدـ كاألقرب تردد ذلك في كقع
 . الركح لخركج أسهل ألنو أكلى أنو ينبغي لكن

 ؟كالغصص العطش لضركرة الخمر شرب ىل يجوز  :مسألة
 جمهور عند بها غص لقمة إلساغة غيرىا يجد لم إف الخمر شرب للمضطر يجوز

، الحرمة تمنع كال الحد تدرأ الغصص ضركرة أف المالكية من عرفة ابن كيرل، الفقهاء
 .ِكالصواب قوؿ الجمهور

 أف لؤلصح المقابل القوؿ على كالشافعية الحنفية فعند العطش لدفع الخمر شرب كأما
 تناكؿ للمضطر يباح كما الخمر يشرب أف لو يباح العطش من نفسو على خاؼ من

 كانت إف:  بقولهم العطش لضركرة الخمر شرب جواز الحنفية كقيد كالخنزير الميتة
 .ّالعطش ذلك ترد الخمر

                                                           

 . ْْ - ّْ/  ُ كالمجموع ، ُْٕ/  ُ للجصاص القرآف أحكاـ ُ

 ُُٕ/  ٔ القناع ككشاؼ ، ِٖٗ/  ِ الدكاني كالفواكو ، ِّٓ/  ْ كالدسوقي ، ُِْ/  ٓ الهندية الفتاكل ِ
 . ُٖٖ/  ْ المحتاج كمغني ،

 . ُٖٖ/  ْ المحتاج كمغني ُِْ/  ٓ الهندية الفتاكل ّ
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 لدفع الخمر شرب تحريم إلى - عندىم األصح على - كالشافعية المالكية كذىب
 .ُالعطش

 الخمر تحريم الصحيح المذىب أف ذكرنا قد (:ُٓ/ٗقاؿ النوكم في المجموع )
 الحرمين ماـإ قاؿ للعطش جوازىا اختارا كالغزالي الحرمين ماـإ فأك  كالعطش للتداكم

 الخمر اف قاؿ كمن قاؿ العبلج حكم في استعمالها يكوف فبل العطش يسكن الخمر
 معاقر بل ككىم غلط ىو بل مذىبا قولو يعد كال بصيرة على فليس العطش يسكن ال

 عن المشهور الصواب بل ادعى كما كليس كبلمو ىذا الماء عن بها يجتزل الخمر
 عادة من كالمشهور تزيده بل العطش تسكن ال انها كاالطباء االصحاب كعن الشافعي

 نص اهلل رحمو الشافعي أف الركيانى نقل كقد الماء شرب يكثركف أنهم الخمر شربة
 الطيب ابو القاضى كقاؿ كتعطش تجيع بأنها معلبل للعطش شربها من المنع علي

 تثير ثم الحاؿ في تركل انها الشافعي قاؿ كما االمر فقاؿ ذلك يعرؼ من سألت
 العطش في تزيد الخمر االطباء قالت تعليقو في حسين القاضى كقاؿ عظيما عطشا
 دفع في تنفع ال أنها ذكرناه بما فحصل البارد الماء على يحرصوف الشرب كأىل

 الدكاء في تنفع ال أنها المسألة ىذه في السابق الصحيح بالحديث كحصل العطش
 .أعلم تعالى كاهلل مطلقا تحريمها فثبت

 خبلؼ ببل بو اساغتها فلو الخمر اال بو يسيغها شيئا يجد كلم بلقمة غص لو( فرع)
 الف ذلك عليو يجب قالوا بل كغيرىم االصحاب عليو كاتفق الشافعي عليو نص

 أىل قاؿ للعطش كشربها التداكم بخبلؼ قطعية االساغة بهذه الموت من السبلمة
 - غصصا أيضا - بفتحها - يغص - بضمها ال - الغين بفتح - غص يقاؿ اللغة

 ا.ىػ أعلم كاهلل كأغصصتو كغصاف غاص فهو أيضا - بالفتح

                                                           

 ، ِِ/  ْ المحتاج كمغني ، ٔٓ/  ُ العربي ابن كتفسير ، ِٖٗ/  ِ الدكاني كالفواكو ، ّّٓ/  ْ الدسوقي ُ
 . ُْٔ/  ّ العلماء كحلية ، ِّٓ/  ِ كاألـ
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 لدفع يباح الخمر ككذلك (:ُْٕ/ُْكقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
 ال إنها: قاؿ يبحها لم كمن العلماء قولي أحد في العطش لدفع كيباح باالتفاؽ الغصة
 فإف بها العطش دفع على موقوؼ فاألمر فحينئذ ،أحمد مأخذ كىذا العطش تدفع
 كضركرة المجاعة لدفع الخنزير لحم يباح كما ريب ببل أبيحت تدفعو أنها علم

 النجاسات شرب يباح كلهذا الجوع؛ ضركرة من أعظم يهلكو أنو يرل الذم العطش
 ا.ىػ ذلك من شيء في إباحة فبل كإال العطش اندفع فإف نزاع ببل العطش عند

 كرجل «عىطىشو  كىالى »: قولو (:َُّ/ُْكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 يشربها أف يريد إنو: فقاؿ الخمر، من كأس كعنده رمق، آخر إلى العطش من ىالك

 .عليبلن  يشفي كال غليبلن  يركم فبل العطش، يزيد ألنو يجوز؛ فبل العطش من
ٍفعً  ًإالَّ »قولو  ريهي  يىٍحضيٍرهي  كىلىمٍ  ًبهىا غىصَّ  ليٍقمىةو  ًلدى  ػ الفقهاء ذكرىا التي الصورة هذهف «غىيػٍ

 فمن النادرة، حتى المسائل تصوير في يتعمقوف أنهم على يدؿ مما ػ اهلل رحمهم
 عنده يوجد ال ذلك بعد ثم يغص، ذلك بعد ثم اللقمة، كييكبّْر يأكل، رجبلن  أف يتصور

 .يكوف قد لكن بعيد شيء ىذا!! اإلسبلـ بلد في خمر، كأس إال
 خمر، كأس كعنده ػ اللقمة تندفع لم إذا يموت فقد ػ غىصَّ  إذا الحاؿ ىذه ففي

 .أمسك اندفعت فإذا فقط، الضركرة بقدر: أم اللقمة، بو تندفع ما بقدر فيشرب
 بالمحـر الضركرة اندفاع ألف: الجواب حراـ؟ الخمر أف مع الصورة ىذه جازت كلماذا

 العطش في الضركرة لكن قطعان، الخمر شرب إذا بما تندفع ىنا فالضركرة حاصلة، ىنا
 .أيضان  التداكم في كال الخمر، بشرب تندفع ال

 بعض في للمرضى تعطى الكحوؿ، من نسبة كالعقاقير األدكية بعض في يوجد: مسألة
 ىذا؟ حكم فما الضركرة، عند األحياف
 على اآلالـ كتخفيف التخدير، من شيء بها يحصل كلكنها تيسكر، ال ىذه: الجواب

 بو يحصل الذم البنج تشبو فهي فبل، الخمر شارب سكر يسكر أف أما المريض،
 المعلق الحكم أف كمعلـو كالطرب، باللذة المريض يشعر أف بدكف اإلحساس تعطيل
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 إسكار ال كىنا باإلسكار، معلقان  الحكم داـ فما الحكم، تخلف العلة تخلفت إذا بعلة
 ا.ىػ تحريم فبل

 يكوف أف: المسألة صورة كقاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد:
 اهلل نسأؿ المباحات، من العطش بو يذىب مائعان  أك ماءن  يجد كال عاطشان  اإلنساف

 ىذه الهبلؾ، معو يخاؼ الذم الشديد العطش فيصيبو بذلك، يبتلينا أال كجبللو بعزتو
 -اهلل رحمهم-كاألئمة فالعلماء للحرج، الموجب الشديد العطش يصيبو أك صورة،
 عدـ إلى العلماء جمهور ذىب الشديد؟ العطش عند الخمر شرب يجوز ىل: اختلفوا

 عامة إلى ينسبو كبعضهم الجمهور، مذىب كىذا العطش، عند الخمر شرب جواز
 العطش إطفاء جواز إلى العلماء بعض ذىب فقد خبلفان، فيو أف كالواقع العلماء،
 مقاـ إلى كصل إذا اهلل، رحمهم الحنفية مذىب في عليو منصوص ىو كما بالخمر،
 .الحرج
 أف يمكن بشيء مستهلكة الخمرة كانت إذا: كقالوا التفصيل، إلى ثالثة طائفة كذىبت
 فبل، كإال كنعمت، فبها المقصود بها كيحصل العطش، حرارة انطفاء بو يحصل
 كغيرىم الشافعي، أصحاب من العلم أىل من كطائفة تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ كاختاره

 .عليهم اهلل رحمة
 تزيد الخمر ألف بالخمر؛ العطش يطفئ أف يجوز ال: يقولوف األكؿ القوؿ أصحاب
 يشرب ال لذلك: قالوا حارة، -األطباء بشهادة- فمادتها عطشو، إلى عطشان  اإلنساف

 أك المبردات، فيها يضعوا أف فيهم كالغالب حرارتها، يطفئ ما كعنده إال الخمر أحد
 العطش تطفئ كونها من يذكركنو ما أف على يدؿ فهذا يبرد، ما بجوارىا يضعوف
 أف نستطيع ال فإننا كجودىا في شككنا فإذا الخمر، في موجودة مصلحة ليست

 مسألة كبين التداكم بين فرؽ كىناؾ محتملة، لمصلحة الواضح المحـر نستبيح
 .العطش
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 الحرج، مقاـ في ألنو كذلك بالخمر، العطش إطفاء يجوز: الثاني القوؿ أصحاب قاؿ
 الموت، يخشى يكوف كلربما الحرج، عنو يدفع كىذا عطشو، أطفأ الخمر شرب فإذا
 .عطشو ذىب شرب فإذا
 شيخ ذكره ككما المسألة، في األقواؿ أعدؿ ىو التفصيل مذىب: الحقيقة كفي

 درجة إلى كيصل سيهلك، يشربها لم إف أنو ظنو على يغلب أف أكالن  كيشترط اإلسبلـ،
 .الهبلؾ معو يخاؼ ال الذم العطش لمجرد شربها لو يجوز كال الهبلؾ، من الخوؼ
 معها كاف لو كما عطشو، تطفئ أنها شربها لو أنو ظنو على يغلب أف: ثانيان  كيشترط

 أف -بالجاىلية العهد حديثي لبعض يقع كما- خبرة عنده أك فيها، مستهلكة مادة
 الوجو؛ ىذا على شربها إلى كاضطر الحادثة، ىذه لو فحدثت عطشو، يطفئ النوع ىذا

 ىذه في اهلل شاء إف الصواب إلى كاألقرب األعدؿ القوؿ ىو كىذا لو، فيريخص
 .المسألة

 ييتذرع التي األخرل األمور من العطش غير: يعني (غيره كال): اهلل رحمو المصنف قاؿ
 أك اليد، بها كيدلك الكحوؿ مادة فيأخذ بها، الدلك من البعض يفعلو كما بها،

 اهلل رحمو المصنف عمم كلذلك...  كالجماؿ النضرة زيادة أك الجراثيم، من للتعقيم
 ....العبارة ظاىر ىو كما الحكم
 تحريم من يستثنى ما اهلل رحمو المصنف ذكر( بها غص لقمة لدفع إال غيره كالقولو )
 ذكر كقد كيهلك، يموت أف اإلنساف يخشى عندما الضركرة، حالة كىي الخمر، شرب
 .بالغصة ذلك على مثاالن  كالمتأخرين المتقدمين من اهلل رحمهم كالعلماء األئمة

 ستتلف فإنو غصتو يفك ما يشرب لم فإذا فيغص، طعامان  يأكل أف: صورتها كالغصة
 كىذه الموت، عليو فيها يخشى اضطرار حالة حالتو تكوف كحينئذو  ركحو، كتهلك نفسو

 على العلم أىل كعامة قديمة، مسألة كىي بالخمرة، الغصة بإساغة تعرؼ المسألة
 ىذه يسيغ ما بقدر الخمر يشرب أف الحالة ىذه في لو يباح المسلم كأف الترخيص،

 .كالضرر الخطر كيذىب الغصة،
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 ظنو على يغلب أف: بمعنى النفس، على خوؼ ىناؾ يكوف أف شيء أكؿ يشترط: إذان 
 .سيموت أنو

 إساغة يمكن المباحات من أك الخمر دكف ىو مما الخمر غير شيئان  يجد أال: ثانيان 
 أف عليو يحـر فباإلجماع ماءن  كجد فلو يقدمو، فإنو الخمر دكف ما كجد فإف بو، الغصة
 أكرمكم- نجاسة كجد أنو لو لكن محرمة، الخمر أف األصل ألف الخمر؛ يشرب

 يقدـ: العلماء بعض قاؿ نجس، كبلىما البوؿ؟ أك الخمر يقدـ فهل كالبوؿ، -اهلل
 كلكن شربو، في عقوبة كال حد ال البوؿ أف: ذلك في كالسبب الخمر؛ على البوؿ

 .للخمر شربو على للبوؿ شربو فيقدـ أعظم، فيو كالوعيد عقوبة، فيو الخمر
 ألف المتنجس؛ الماء يقدـ: قالوا يقدـ؟ فأيهما كخمران، كبوالن  متنجسان  ماءن  كجد كلو

، أنو األصل  فىًإنَّوي  يىٍطعىٍموي  لىمٍ  كىمىنٍ : }فقاؿ طعامان  بكونو الماء كصف اهلل ألف مطعـو
 البوؿ بخبلؼ عليو، عارضة كالنجاسة ًحٌلو، األصل الماء كألف ؛[ِْٗ:البقرة{ ]ًمنّْي

 .المتنجس الماء من أقول بقوة بنجاستو يحكم الذم
 مع بالرخص يفتى ال أنو معك تضعها قاعدة كىذه بديل، يوجد أال يشترط: ىذا كعلى
 فيها يفتي أف فقيو أك لعالم يمكن ال الرخص مسائل كبجميع المباح، البديل كجود

 .البديل كجود مع بالرخصة
 شربو يكوف أف: الثالث الشرط فييشترط الخمر، عن بديبلن  يجد كلم الموت خاؼ كإذا

 قدر على يقتصر كإنما حاجتو، قدر عن يزيد فبل كالضركرة، الحاجة بقدر للخمر
 فبل ،(بقدرىا يقدر للضركرة جاز ما: )تقوؿ القاعدة ألف بو؛ غص ما أك اللقمة إساغة
 .الغصة بو تندفع الذم القدر عن يزيد أف لو يجوز
 ؟نسافاإل لحم لمضطر تناكؿىل يجوز ل  :مسألة
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 قتلو، لو يبح لم الدـ محقوف حيا آدميا إال يجد لم إف المضطر أف على الفقهاء اتفق
 نفسو يبقي أف يجوز فبل مثلو، ألنو كافرا، أك كاف مسلما منو، عضو إتبلؼ كال

 .ُبإتبلفو
 أصح على كالشافعية الحنفية بعض فأجاز ميتا معصوما، آدميا كجد إذا فيما كاختلفوا
 .ِأعظم الحي حرمة ألف أكلو، كأشهرىما الطريقين

 آدـ ابن أكل لو ليس المضطر أف - كجو في - كالشافعية كالحنابلة المالكية كيرل
  .ْ(حيا ككسره الميت عظم كسر ) كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ،ّمات كلو

                                                           

 . ْْ/  ٗ المجموعك  ، َُٔ/  ٖ المغني ُ

 . َِٔ/  ٖ كالمغني ، ْْ/  ٗ المجموع ِ

 . َِٔ/  ٖ كالمغني ، ِِٗ/  ِ القرطبي كتفسير ، ْْ/  ٗ المجموع ّ
 راىوية بن إسحاؽك ، ( ِٖٓٔ،  ِٕٓٔ) الرزاؽ عبدك  (،ِْٔ ، ََِ،  ُٖٔ،  ٖٓ/ٔ) أحمد أخرجو ْ
 ،(ُُٖٗ/ّ) عدم كابن ،(ُُٔٔ) ماجو كابن ،(َِّٕ) داكد كأبو ،(ُُُ/ ُ) الزىد في كىناد ،(ََُٔ)
، (َٕٓ) فوائده في كتماـ ،(َُْ) الديات في عاصم أبي كابن ،(ُِّٕ) اآلثار مشكل شرح في الطحاكمك 

 الحلية في(، ك ُٖٔ/ِ) أصبهاف أخبار في نعيم كأبو (،ُٖٖ/ّ) وسنن في كالدارقطني ،(ُٓٓ) الجاركد كابن
في  حـز كابن ،(َُِ-ُُٗ/ُّ) بغداد تاريخ في كالخطيب (،ُّْ/ُّ) التمهيد في البر عبد كابن ،(ٓٗ/ٕ)

 راىويو بن كإسحاؽ ،(ِْٖٔٔ) أحمدكأخرجو  عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا،( من حديث َْ/ُُالمحلى )
 عن( ٖٔ/ ٕٓ) عساكر كابن ،(َُٓ/ ُ) الكبير التاريخ في كالبخارم ،(ُْٖ/ ٖ) سعد كابن ،(ُُُٕ)

 كغير ، كقاؿ أيضا:يرفعاه كلم سعد، عن كالدراكردم سليماف كركل: البخارم عنو قاؿكالحديث  .موقوفان  عائشة
 في( ب/َُِ-ب/َُُ/ٓ) العلل في الدارقطني كأطاؿ، قولها عائشة عن كالقاسم عركة، كركاه أكثر، مرفوع

 عن - بالقوم كليس - حارثة كعن سعيد، بن سعد عن: كالصحيح»: قاؿ ثم الحديث، ىذا في االختبلؼ ذكر
 أخذه سعيد بن يحيى إف: كيقاؿ موقوفا، سعيد بن يحيى كعن ،لى اهلل عليو كسلمص النبي عن عائشة، عن عمرة،

كصححو ابن حباف، كابن الجاركد، كضعفو ابن  .اىػ «ركايتو في عبيد بن يعلى ذلك بين سعيد؛ بن سعد أخيو عن
ال يسند إال من طريق سعد بن سعيد األنصارم ضعيف جدان ال يحتج بو  ( بقولو:َْ/ُُحـز في المحلى )

( ُٔٔ/ٓ، كلكنو صححو في المحلي أيضا )كلو صح لقلنا بو الخبلؼ في ذلك فبطل أف يتعلق بهذا الحديث
كحسنو  نعم،: قلنا( حيا ككسره الميت عظم كسر: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن صح قد: قيل فاف بقولو:

(: إسناده صحيح، كقاؿ في ََّ/ٓ(، كقاؿ النوكم في المجموع )ُِِ/ْابن القطاف في بياف الوىم كاإليهاـ )
! كقد ركل األكثركف ككثقو أحمد، فضعفو ، األنصارمإسناده صحيح، كفيو سعد بن سعيد (: َُّٓ/ِالخبلصة )

إسناده  (:َُٔقاؿ الحافظ في البلوغ )(، ك ٖٗو، كصححو ابن دقيق العيد في اإلقتراح )لو مسلم في صحيح
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 يسد ما إال منو يأكل أف يجوز فبل الميت اآلدمي من األكل جوزنا فإف: الماكردم قاؿ
 . للحرمتين حفظا خبلؼ، ببل الرمق

 طبخو كفي بذلك، تندفع الضركرة ألف نيئا، يأكلو بل كشيو، طبخو للمضطر ليسك 
 نيئة أكلها للمضطر فإف الميتات، سائر بخبلؼ عليو، اإلقداـ يجوز فبل لحرمتو، ىتك

 .ُكمطبوخة
 الصحيحة باألدلة ثبت (:ُْ/ِ)كفي أبحاث ىيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية 

 ال أنو ذلك كمقتضى كميتا، حيا تكريمو يجب كأنو حرمة، حكمو في كمن للمسلم أف
 أدل كلو غيره، يجد لم كلو ميتا، جثتو من كال حيا جسمو من يأكل أف للمضطر يباح
 باألدلة كثبت غيره، لمصلحة حرمتو انتهاؾ من ذلك في لما ؛ ىبلكو إلى ذلك

 أف لو يجوز إنو حتى حياتو، على يحافظ أف اإلنساف على يجب أنو أيضا الصحيحة
 الخنزير كلحم كالدـ األنعاـ ميتة من عدمها حاؿ عليو محـر ىو ما الضركرة حاؿ يأكل

 كمقتضى الهبلؾ، نفسو على خشي إذا ذلك من يأكل أف عليو يجب بل ، إلخ. . . 
                                                                                                                                                  

 (:ٔٓ/ْ(، كقاؿ الشوكاني في النيل )َّٔ، ككذا قاؿ العبلمة ابن باز في تعليقو على البلوغ )على شرط مسلم
(، ّٕٔ، كصححو العبلمة األلباني في اإلركاء )رجالو رجاؿ الصحيح على كبلـ في سعد بن سعيد األنصارم

(، ثم عاد كخرجو في أحاديث معلة ُٕٗٓمما ليس في الصحيحين ) كحسنو الوادعي في الصحيح المسند
(، كصححو األرنؤكط ُْْ/ِ(، كصححو الحويني في غوث المكدكد )َٗٓ، رقم  َْٕظاىرىا الصحة )ص

 حسن إسناد كىذا صحيح، حديث ( بقولهم:ُْٓ/ِ(، كابن ماجة )ُٔٔ/ٓكمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )
، كقالوا في تحقيق المسند متابع كىو -سعيد بن يحيى أخو األنصارم كىو- سعيد بن سعد أجل من

 رجاؿ فمن األنصارم، سعيد بن يحيى أخو كىو سعيد، بن سعد غير الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو (:ّْٓ/َْ)
 ما بمقدار بأسا بحديثو أرل ال االستقامة، من تقرب صالحة أحاديث لو: عدم ابن كقاؿ سعد، ابن كثقو مسلم،
 قبل من العلم أىل بعض تكلم: الترمذم كقاؿ ركاية، في معين كابن كالنسائي أحمد، ضعفو لكن: قلنا يركيو،

 في مالكا كخالف مرفوعا، الحديث ركل كقد: قلنا. يخطئ ككاف: كقاؿ ،"الثقات" في حباف ابن كذكره حفظو،
 كقفو، يضر ال لكن: قلنا ...سيرد كما كبلـ، فيو من بعض رفعو في يتابعو أف ىذه كالحالة رفعو من يشد كال رفعو،
 حرمة، لو -فيو حياة ال كاف كإف -الميت عظم أف كذكركا الفقهاء، عامة بو أخذ كقد بالرأم، يدرؾ ال مما فهو

 ،"اآلثار مشكل شرح" في الطحاكم ذكر فيما حرمتو، انتهاؾ في الحي عظم ككاسر حرمتو انتهاؾ في ككاسره
 .دية كال قصاص فيو يجب ال لكن

 . ْْ/  ٗ المجموع ُ
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 بين نجد ىذا كعلى حياتو، على إبقاء اآلدمي ميتة يأكل أف يجب أك لو يجوز أنو ذلك
 منع حيث ، المسألة ىذه حكم في الفقهاء بين الخبلؼ مثار كىو تعارضا، األمرين
 الميت لحرمة ترجيحا ذمي، ميتة كانت كلو آدمي ميتة من المضطر أكل بعضهم
 الحي لحق إيثارا غيرىا؛ يجد لم إذا منها األكل لو آخركف كأجاز ألدلتها، كإعماال

 يلي كفيما،  الجانب لهذا مرجحا يعتبر أف يمكن ماقبل ذلك  كتقدـ، الميت حق على
 ابنقاؿ  ،إليو ذىب لما منهم كل توجيو مع المسألة، حكم في أقوالهم بعض ذكر

 خاؼ كإف يأكلو ال آدمي لحم إال يجد ال الميتة لحم أكل إلى المضطر: القصار
:  قاؿ ثم. . .  بنجس ليس آدـ بني من الميت أف الصحيح: رشد ابن كقاؿ التلف،
 لنجاستو، أكلو حـر كال نجس، كال برجس فليس ، ميتة يسمى ال آدـ بني من كالميت

 يأكلو أف للمضطر يجز لم ميتة يسم لم لما أنو ترل أال لو، إكراما أكلو حـر كإنما
 .األقواؿ من الصحيح على الميتة أكل أف لو اهلل بإباحة

 عدـ)  عليو المعوؿ النص: خليل مختصر على الكبير الشرح في الدردير أحمد قاؿ
 يجد لم مسلما كلو(  لمضطر)  كافرا كلو الميت اآلدمي أكل:  أم(  أكلو جواز
 ابن صحح أم:  عرفة ابن(  أكلو كصحح)  آلخر مسلم حرمة تنتهك ال إذ غيره،
 . اىػ. ُللمضطر أكلو بجواز القوؿ السبلـ عبد

: قسماف تناكلو إلى يضطر الذم المحـر: (ّٖٓ-ّْٖ/ّ) الركضة في النوكم كقاؿ
، إتبلؼ فيو يكن لم ما جميعو فيباح كغيره، مسكر،  قتل للمضطر فيجوز معصـو
 على الصبلة كتارؾ كالمحارب، المحصن، الزاني ككذا قطعا، كأكلو كالمرتد الحربي
 قتلو فلو اضطرار، حالة في ككجده غيره، على قصاص لو كاف كلو ،منهم األصح
 الحرب أىل كصبياف الحربية المرأة كأما السلطاف، يحضره لم كإف كأكلو، قصاصا

 ليسوا ألنهم كالغزالي؛ اإلماـ، كجوزه لؤلكل، قتلهم يجوز ال أنو: التهذيب ففي

                                                           

 ( . ِْٗ \ ُ)  الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ُ
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: قلت .فيهم كفارة ال كلهذا ؛ أركاحهم لحرمة ليس قتلهم من كالمنع بمعصومين،
 . أعلم كاهلل ، اإلماـ قوؿ:  األصح

 كلده قتل للوالد يجوز كال أكلهم، فيحـر معصوموف، كالمستأمن كالمعاىد، كالذمي،
 حل فالصحيح ميتا، معصوما آدميا إال يجد لم كلو ، عبده قتل للسيد كال لؤلكل،

 في قاؿ. قطعا يجوز فبل نبيا، الميت كاف إذا إال المركذم إبراىيم الشيخ قاؿ أكلو،
 لو كليس: قاؿ للحرمتين، حفظا الرمق؛ يسد ما إال منو يأكل ال جوزنا فإذا: الحاكم

 فبل لحرمتو، ىتك كطبخو ، بذلك تندفع الضركرة ألف نيئا؛ يأكلو بل كشيو، طبخو
 كلو ، كمطبوخة نيئة أكلها للمضطر فإف الميتات، سائر بخبلؼ ، عليو اإلقداـ يجوز
 التهذيب صاحب فيو حكى ؟ أكلو لو فهل مسلما، كالميت ذميا، المضطر كاف

 . أعلم كاهلل تحريمو، القياس:  قلت كجهين
 صيدا المحـر كجد كإف خنزير، لحم كانت كإف الميتة أكل آدمي كلحم ميتة كجد كلو

 غيرىا أك فخذه من قطعة يقطع أف المضطر أراد كلو الصيد، أكل آدمي كلحم
، أشد أك األكل ترؾ في كالخوؼ منو الخوؼ كاف فإف ليأكلها،  على جاز كإال حـر
 من لنفسو يقطع أف يجوز كال قطعا، حـر كجد فإف غيره، يجد ال أف بشرط األصح،

  اىػ.  للمضطر نفسو من يقطع أف للغير كال قطعا، غيره معصـو
 محقوف آدميا إال يجد لم كإف: فصل: (َٖ/ٕٗ/ُُ) المغني في قدامة ابن كقاؿ
 مثلو، ألنو ؛ كافرا أك كاف مسلما ، منو عضو إتبلؼ كال إجماعا قتلو لو يبح لم الدـ
 كالحربي الدـ مباح كاف كإف فيو، خبلؼ ال كىذا ، بإتبلفو نفسو يبقي أف يجوز فبل

 أصحاب قاؿ كىكذا مباح، قتلو ألف ؛ كأكلو قتلو لو أف القاضي فذكر كالمرتد
 أكلو ألف أكلو؛ أبيح ميتا كجده كإف السباع، بمنزلة فهو لو، حرمة ال ألنو الشافعي؛

 قوؿ في أكلو يبح لم ميتا معصوما كجد كإف موتو، بعد فكذلك قتلو بعد مباح
 أعظم، الحي حرمة ألف أكلى؛ كىو يباح،: الحنفية كبعض الشافعي كقاؿ أصحابنا،
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 النبي بقوؿ أصحابنا كاحتج ،ُاألنبياء لحـو أكل الشافعي أباح: داكد بن بكر أبو قاؿ
 أبو كاختار، « الحي عظم ككسر الميت عظم كسر »:  كسلم عليو اهلل صلى

 من ال اللحم من األكل ألف ؛ ىهنا الحديث في حجة ال:  قاؿ ، أكلو لو أف الخطاب
  اىػ.  العظم
 كالحربي الدـ مباح آدميا إال يجد لم فإف: (ّٕٔ/َُ) اإلنصاؼ في المرداكم كقاؿ

 كقاؿ األصحاب، جماىير كعليو المذىب ىذا كأكلو، قتلو حل - المحصن كالزاني
 أكلو جواز ففي ميتا معصوما كجد كإف:  قولو ،ببعيد ىو كما أكلو يحـر الترغيب في

 : كالنظم كالمحرر المذىب في كأطلقها ، كجهاف
 اختاره:  كالشارح المصنف قاؿ األصحاب، جماىير كعليو يجوز، ال: أحدىما
 ك الخبلصة، في قاؿ.  كغيره اإلفصاح في بو كجـز الفركع في قاؿ كذا األكثر،

 أبي غير اختيار ىذا: الكافي في قاؿ ، األصح في يأكلو لم: كالحاكيين الرعايتين،
 . األصحاب اختاره: المغني  في قاؿ ، الخطاب

                                                           

 كللمضطر (:َِّ/ِ) قاسم ابن شرح على توحاشيفي  الباجورم قاؿىذا النقل عن اإلماـ الشافعي فيو نظر.  ُ
 يجوز فبل نبيان  الميت كاف إف إال الميت، حرمة من أعظم الحي حرمة ألف غيره ميتة يجد لم إذا اآلدمي ميتة أكل

 .ىػ ا"  بالنبوة غيره على لشرفو جزمان  منو األكل
 يأكل المضطر أف المذىب في الصحيح بأف جزمو بعد: (َُٓ/ ِ) الشافعية طبقاتفي  السبكي بن التاج كقاؿ
 .ىػ ا"  نبيان  الميت يكوف أف إال: المركركذم إبراىيم قاؿ: " التاج قاؿ الميت اآلدمي لحم
 األكل يجوز فبل نبيان  الميت كاف إذا إال: المركركذم إبراىيم الشيخ قاؿ: " (ّٔ/ٗ) المجموعفي  النوكم كقاؿ

 .ىػ ا"  األنبياء غير على كمزيتو حرمتو، لكماؿ ؛ خبلؼ ببل منو
 كبو علماؤنا، قالو مات كلو آدـ ابن - المضطر أم - يأكل كال: (ُِِ-ُُِ/ِ) في تفسيره  القرطبي كقاؿ
 لحم يأكل: الشافعي كقاؿ ،( حيا ككسره الميت عظم كسر: ) السبلـ عليو بقولو أحمد احتج كداكد، أحمد قاؿ
 زانيان  أك حربيان، كاف فإف الغير، ماؿ ألنو أسيران  كال مسلمان، كال الدـ، محتـر ألنو ذميان  يقتل أف يجوز كال آدـ، ابن

 .ىػ ا"  منو كاألكل قتلو جاز: محصنان 
 سند ال أنو إلى إضافة األنبياء، لحـو أكل بإباحة يقل لم تعالى اهلل رحمو الشافعي اإلماـ أف على يدؿ كلو كىذا
 . إليو لذلك
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 كاختاره التصحيح، في صححو اصطلحناه، ما على المذىب كىو أكلو، يجوز: الثاني
 بو كجـز. أكلى ىذا الكافي في قاؿ الشارح، أك كالمصنف الهداية، في الخطاب أبو
 ... الفركع في كقدمو ، اآلدمي كمنتخب كالمنور الوجيز في
 أكثر كعليو المذىب، من الصحيح على أعضائو من عضو أكل عليو يحـر ك

 .انتهى ، يحـر ال إنو:  حنبل عن الفنوف في كقاؿ بو، كقطعوا األصحاب
 المآكل من اهلل حـر ما ككل:  مسألة: (ِْٔ/ٓ) المحلى في حـز ابن كقاؿ

 أك أربع ذم أك طائر سبع لحم أك دـ أك ميتة أك حراـ صيد أك خنزير من كالمشارب
 آدـ بني لحـو حاشا ، حبلؿ الضركرة عند كلو فهو - ذلك غير أك خمر أك حشرة

 أف كبعد. .بغيرىا كال بضركرة ال أصبل، ذلك من شيء يحل فبل تناكلو، من يقتل كما
 من قبل ذكرنا فلما آدـ بني لحـو استثناء كأما:  قاؿ للمضطر ذلك حل كجو ذكر

 ا.ىػ ذلك غير يحل فبل بمواراتها األمر
 اآلدمي لميتة بالنسبة(: ُّٕكقاؿ العبلمة العثيمين في تفسير سورة البقرة اآلية رقم )

 يجوز ال أنو الحنابلة عند فالمشهور ؛ العلم أىل فيها اختلف اإلنساف إليها اضطر إذا
 . الصحيح كىو ،الضركرة عند أكلها يجوز إنو: الشافعية كقالت اضطر؛ كلو يأكلها أف
 بعض يأكل أف شيئان  يجد لم إذا للمضطر: الشافعي أصحاب بعض قاؿ (:فرع)

 .ُاآلكلة فيو كقعت لو كما عضو بقطع الجملة يحفظ أف لو ألف أعضائو؛
 للغير عند اإلضطرار؟. نفسو من البعضىل يجوز قطعو   (:فرع)

 كلو لغيره، نفسو من البعض قطعو كيحـر"(: ُّٔ/ٖ) المحتاج نهايةفي  الرملي قاؿ
 لنفسو غيره من يقطع أف يحـر كما ذلك لو فيجب نبينا الغير ذلك يكن لم ما مضطرنا

 .اىػ" معصـو من

                                                           

 شرح الوىاب فتح ،ِٖٓ/ْ المحتاج مغني. ُْٕ/ٗ المغني. ّٗٔ/ّ المنتهي كغاية. ُّّ/ْ اإلقناع ُ
 .ُْٗ ػ ُّٗ/ِ األنصارم زكريا للشيخ الطبلب منهج
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 ألف المضطرين من لغيره بعضو قطع كيحـر: "(ِّٕ/ْ) توحاشيفي  البجيرمي كقاؿ
 بل يحـر لم نبينا الغير ذلك كاف إف نعم الكل، الستبقاء القطع فيو ليس لغيره قطعو
 .اىػ"  معصـو حيواف من قطعة لنفسو يقطع أف أيضنا المضطر على يحـر كما يجب
 معصـو من يقطع أف -للمضطر أم- يجوز كال" (:ْٓ/ٗ) المجموعفي  النوكم كقاؿ
 ببل المضطر إلى ليدفعو شيئنا أعضائو من يقطع أف للغير كليس خبلؼ، ببل غيره

 .ا.ىػ" كاألصحاب الحرمين إماـ بو صرح خبلؼ
 بعض أم قطعو شخص على جزمنا كيحـر: "(َُّ/ْ) المحتاج مغني صاحب كقاؿ
 كما الكل، الستبقاء البعض قطع فيو ليس لغيره قطعو ألف المضطرين، من لغيره نفسو
 " .معصـو حيواف من قطعة لنفسو يقطع أف أيضنا مضطر على يحـر

 ككجد كاألشربة األطعمة محظورات من - كنحوىا - ميتة المضطر كجد إذا  :مسألة
 ؟ يأخذه فأيهما للغير شرابا أك طعاما
 بن كزيد المسيب بن كسعيد كالحنابلة، المذىب في كالشافعية الحنفية أكثر ذىب
 الميتة إباحة ألف الميتة، أكل لو كإنما الغير، طعاـ تناكؿ للمضطر ليس أنو إلى أسلم

 على مبنية تعالى اهلل حقوؽ كألف أقول، كالنص باالجتهاد، الغير ماؿ كإباحة بالنص،
 غرامتو تلزمو اآلدمي حق كألف كالتضييق، الشح على مبنية اآلدمي كحقوؽ المسامحة

 .ُلو عوض ال اهلل كحق
 ال الغير طعاـ كجد من إف دينار بن اهلل كعبد قوؿ في كالشافعية الحنفية بعض كقاؿ
 لو بذلو لو كما الميتة، أكل لو يجز فلم الحبلؿ، الطعاـ على قادر ألنو الميتة، لو تباح

 .ِصاحبو
 الضرب أك القطع يخف لم إف ندبا الميتة على الغير طعاـ تقديم فيركف المالكية أما
 .ّالميتة قدـ كإال األذل أك

                                                           

 . ََٔ/  ٖ كالمغني ، ّٓ/  ٗ كالمجموع ، َّٗ/  ْ المحتاج كمغني ، ِٖٖ/  ُ البصائر عيوف غمز ُ

 . ّٓ/  ٗ كالمجموع ، ََٔ/  ٖ كالمغني ، ِٖٗ - ِٖٖ/  ُ البصائر عيوف غمز ِ

 . ِِٗ/  ِ كالقرطبي ، ُُٔ/  ِ الدسوقي ّ
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 كيأكل الخمر، يشرب كال الدـ المضطر يشرب:  قاؿ أنو القاسم ابن عن أصبغ كركل
 الخمر، يشرب كال البوؿ كيشرب - كىب ابن كقالو - اإلبل ضواؿ يقرب كال الميتة

 .ُأغلظ فهي الحد فيها يلـز الخمر ألف
 صيده، على أعاف أك محـر صاده حيا كصيدا ميتة ككجد محرما كاف إذا كالمضطر

 يقوؿ بهذا عليو، أعاف أك المحـر صاده الذم الحي الصيد على الميتة يقدـ فإنو
 .ِكالحنابلة المذىب، في كالشافعية كالمالكية المعتمد على الحنفية

 الضركرة ألف كيفديو، الصيد يأكل إنو كالشعبي الحنفية كبعض قوؿ في الشافعية كقاؿ
 .ّعنها لغناه الميتة تحل ال عليو القدرة كمع تبيحو،

 لقوؿ كذلك ، الضركرة عند الخنزير على الكلب أكل تقديم على الحنابلة نصكقد 
 .الكلب أكل تحريم بعدـ الفقهاء بعض
 ، اجتماعهما عند الخنزير على الخنزير غير ميتة تقديم كجوب على المالكية كنص

 . ْعارضة الميتة كحرمة ، لذاتو حراـ الخنزير ألف
 الصيد للمحـر اجتمع إذاقاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد: 

 فإف الميتة إلى تنظر جئت فإذا المحظورين، تعارض باب من يكوف فحينئذو  كالميتة،
 أف كجدت الصيد إلى جئت كإذا الضركرة، حاؿ في إال بإطبلؽ حرمها كجل عز اهلل
 ألف المؤقت؛ غير التحريم من أخف المؤقت كالتحريم اإلحراـ، حاؿ في حرمو اهلل

 حالة إال منو اهلل يستثن كلم كاألمكنة، لؤلزمنة عاـ االختيار لحاؿ بالنسبة الميتة تحريم
 حقو في فالصيد المحـر كأما. الميتة أمر شدة على يدؿ كىو كالمخمصة، الضركرة

 جهة من كذلك الميتة، أكل على الصيد أكل يرجح كعليو الميتة، من تحريمان  أخف

                                                           

 . ِٖٖ/  ِ القرطبي ُ

 . َُٔ/  ٖ كالمغني ، َّٗ/  ْ المحتاج كمغني ، ُُٔ/  ِ كالدسوقي ، ِٖٗ/  ُ البصائر عيوف غمز ِ

  . ِٖٗ/  ُ البصائر عيوف كغمز ، َُٔ/  ٖ كالمغني ، َّٗ/  ْ المحتاج مغني ّ

 ،(ُِّ/ٔ) النهى أكلي مطالبك  ،(ُُٕ ، ُُٔ/ ِ) الدسوقي حاشيةك  ،(ُٔٗ/ٓ) عابدين ابن حاشية انظر  ْ
 .(ّٗ ك ، ِ/ٗ) المجموعك 
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 على الميتة فتقدـ للترجيح، كجو كىذا مؤبدان، الميتة كتحريم مؤقتان  الصيد تحريم كوف
 اتصل الصيد أف: ذلك كتوضيح الصيد، على الميتة فيو يقدـ آخر كجو كىناؾ. الصيد

 الخصوصية حاؿ كجاء عمَّ، الميتة تحريم كلكن بحالتو، اتصل تحريمو أف: أم بحالتو،
 بدكف الصيد عليو حـر المحـر أف: أم الحاؿ، جهة من أخف فكأنها االضطرار، في

 إلى جئت فإذا الضركرة، عند حٌلت الميتة كلكن مضطر، كغير مضطران  كونو بين تفريق
 حـر كلكن الضركرة، حاؿ يستثن كلم الصيد، عليو حـر اهلل إف: تقوؿ كمحـر حالتو
 ما أفعل كال االستثناء، دخلو الذم النص فأقبل الضركرة، حالة لي كاستثنى الميتة عليَّ 

: يسمونو كىذا كجو، لو ككبلىما الميتة، من يأكل أف فيقول االستثناء، يدخلو لم
 أنو ظنو على كغلب بيتو من خرج إذا: كمنو األحياف، بعض في يشكل كىذا. التعارض

 يمشي أف األفضل فهل اإلحراـ، تكبيرة كتفوتو األكؿ الصف فسيفوتو بقدميو مشى لو
 سيارتو يركب أف األفضل أف أـ اإلحراـ، كتكبيرة األكؿ الصف كيفوتو قدميو على

 كيدرؾ يركب أف األفضل: قالوا كالذنوب؟ الخطايا كتكفير المشي فضيلة كتفوتو
 اإلحراـ، تكبيرة يدرؾ ككونو األكؿ، الصف في كونو: أعني بالصبلة، المتصلة الفضيلة

 عن منفصلة المشي كفضيلة بالعبادة، متصلة اإلحراـ كتكبيرة األكؿ الصف فضيلة ألف
 جئت فإذا كاحد، كالمسلك المحرمات كفي الفضائل في يدخل كالتفاضل العبادة،

 المحـر على حـر اهلل ألف أقول؛ ىذا: تقوؿ كمحـر عليو الصيد تحريم أف إلى تنظر
 كاستثنى عليو حرمها اهلل فإف الميتة كأما االضطرار، حالة يستثني أف دكف الصيد أكل
 من يأكل كال الميتة من يأكل أف األفضل: تقوؿ حالو جهة فمن االضطرار، حالة

  .أعلم تعالى كاهلل. الصيد
 .كنحوىا الميتة حرمة رفع في الضركرة أثر  :مسألة

 في العلماء اختلف: (ِْٔ/ُ) األسرار كشفكما في    البزدكم أصوؿ شارح قاؿ
 الحرمة على تبقى أك مباحة، تصير فهل الضركرة، حاؿ في كنحوىا الميتة أكل حكم

 ؟ اإلثم كيرتفع
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 اإلكراه في كما للمهجة إبقاء الفعل في يرخص لكن تحل ال أنها إلى: بعضهم فذىب
 . الشافعي قولي كأحد يوسف أبي عن ركاية كىو الكفر، على

 .الحالة ىذه في ترتفع الحرمة أف إلى -الحنفية– أصحابنا أكثر كذىب
 : فائدتين للخبلؼ ذكر ثم

 . اآلخر على بخبلفو األكؿ على آثما يكوف ال مات حتى صبر إذا:  إحداىما
 كال األكؿ على يحنث الضركرة حاؿ في فتناكلها حراما يأكل ال حلف إذا:  الثانية
 .ُالثاني على يحنث
 .المعصية سفر في لميتةل المضطر تناكؿحكم   :مسألة
 في للمضطر ليس أنو إلى قوؿ في كالمالكية كالحنابلة المذىب على الشافعية ذىب
 باغ غير اضطر فمن: } تعالى اهلل لقوؿ الطريق كقاطع الميتة من األكل المعصية سفر
 كقاؿ عليهم، عاد كال المسلمين على باغ غير:  مجاىد قاؿ{  عليو إثم فبل عاد كال

 حل معصيتو عن كأقلع تاب فإف لو، رخصة فبل الطريق يقطع خرج إذا: جبير بن سعيد
 .ِاألكل لو

 بأكل يترخص أنو - قوؿ في - كالشافعية - المشهور في - كالمالكية الحنفية كيرل
 .ّبسفره للعاصي الميتة

 بين الفرؽ كىو آخر فرؽ الفرؽ ىذا على تفرع(: ّّ/ِقاؿ القرافي في الفركؽ )
 فإف الرخص، ألسباب المعاصي مقارنة قاعدة كبين للرخص أسبابا المعاصي كوف

 المعاصي فأما الفقهاء من كثير على ىاىنا التبست كقد الوسائل جملة من األسباب
 ىذين سبب ألف يفطر؛ كال يقصر ال بسفره العاصي كلذلك للرخص أسبابا تكوف فبل

                                                           

 .  ُِِ - ُُِ/  ُ السوؿ نهاية لشرح األصوؿ كسلم ، ِٔٔ/  ُ األسرار كشف ُ

 .ُٖٕ ص الفقهية كالقوانين ، ٖٓ/  ُ العربي البن القرآف كأحكاـ ، ٕٗٓ/  ٖ المغني ِ

/  ُ المحتاج كمغني ، ِِّ/  ِ القرطبي كتفسير ، ُٖٕ ص الفقهية كالقوانين ، ُْٕ/  ُ الجصاص تفسير ّ
ِٖٔ . 
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 على الترخص ترتيب ألف الرخصة؛ يناسب فبل معصية الصورة ىذه في كىو السفر
 .بسببها المكلف على بالتوسعة المعصية تلك تكثير في سعي المعصية

 الناس ألفسق يجوز كما إجماعا تمتنع فبل الرخص ألسباب المعاصي مقارنة كأما
 الصـو بو أضر إذا الفطر ككذلك رخصة كىو الماء عدـ إذا التيمم كأعصاىم
 كال الرخص من ذلك كنحو كيساقي كيقارض الصبلة في القياـ بو أضر إذا كالجلوس

 الصـو عن عجزه ىي بل معصية غير األمور ىذه أسباب ألف ذلك؛ من المعاصي تمنع
 يبطل الفرؽ كبهذا سبب ال للسبب مقارنة ىاىنا فالمعصية معصية ليس كالعجز كنحوه

 خوفو أكلو سبب ألف إليها؛ اضطر إذا الميتة يأكل ال بسفره العاصي إف قاؿ من قوؿ
 ىذا كيلـز السبب ىي أنها ال الرخصة لسبب مقارنة فالمعصية سفره ال نفسو على

 الفرؽ ىذا فتأمل اإلجماع خبلؼ كىو ذكره تقدـ ما جميع للعاصي يبيح ال أف القائل
 الطعاـ عدـ سبب ىو السفر يجعل أف القائل ىذا كيلـز الفقو في حسن جليل فهو

 ال أف يده فانكسرت فوقع ليسرؽ خرج من أف الميتة أكل إلى احتاج حتى المباح
 يتيمم ال كأف الهبلؾ الكسر كمن الصـو من خاؼ إذا يفطر كال الجبيرة على يمسح

 بقاء فيلـز السفر في األكل في قاؿ كما يتوب حتى الماء استعماؿ عن عجز إذا
 كال األحكاـ من كثيرة أمور عليو كتتعطل الطهارة لعدـ صبلة ببل معصيتو على المصر

 ا.ىػ ذلك فتأمل بها قائل
 ىذه إلى اإلنساف اضطير إذا (:ّٔ/ُٓكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 :شرطين اشترط ػ كجل عزٌ  ػ اهلل لكن أكلها، لو جاز المحرمات
 .مجاعة: أم{ مىٍخمىصىةو  ًفي: }األكؿ
رى : }الثاني  كما الضركرة إال ألجأه ما: أم اإلثم، إلى مائل غير يعني{ إًلٍثمو  ميتىجىاًنفو  غىيػٍ
 .اإلثم قصد

رى  اٍضطيرَّ  فىمىنً : }الثانية اآلية في  على الخارج ىو الباغي إف: قيل{ عىادو  كىالى  بىاغو  غىيػٍ
 .المعتدم للمحرَّـ الطالب كالعادم اإلماـ،
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 باغو  ألنك تأكل؛ ال: قلنا الميتة أكل إلى كاضطر محرمان، السفر كاف فإذا ىذا؛ كعلى
 ال: أم تناكلو، في باغو  غير: أم للتناكؿ، كصفاف كالعادم الباغي أف كالصواب كعادو،

، يتناكؿ أف بذلك يريد  التي اآلية لتيفسَّر الضركرة؛ قدرى  متجاكزو : أم عادو  كال المحـر
 ا.ىػ المائدة سورة في التي باآلية «البقرة» سورة في

 المراد في العلماء اختلف كقد(: ُِّكقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة )ص
 :قولين على كالعادم الباغي إليو فيتجان الذم باإلثم
 إماـ على الخركج ىو الباغي إليو فتجان الذم اإلثم) ب المراد أف :األكؿ القوؿ

 المسلمين على كقطعها قيالطر  إخافة ىو العادم إليو فتجان الذم كاإلثم المسلمين
ال  كذلك المعصية على إعانة ذلك إباحة في ألف .هلل معصية سفر كل بذلك كيلحق
 .يجوز
 فهو الحبلؿ كجود مع المحـر أكلهما كالعادم الباغي بإثم المراد أف: الثاني القوؿ

 على الخارج بالباغي المراد يكوف األكؿ القوؿ فعلى( اضطر فمن: )لقولو كالتأكيد
: الثاني القوؿ كعلى معصية سفر مسافر ككل الطريق قاطع بالعادم كالمراد اإلماـ
 الذم: كالعادم الحبلؿ على قدرتو مع الطعاـ من المحـر يبغي الذم بالباغي المراد
 . المفسرين من جمع قاؿ القولين من كاحد كبكل إليو يحتاج الذم القدر يتعدل
 اإلماـ على كالخارج الطريق لقاطع يجوز ال األكؿ القوؿ على أنو الخبلؼ كثمرة

 القوؿ كعلى يتوبوا لم ما الهبلؾ خافوا كإف الميتة من األكل معصية سفر كالمسافر
 .يتوبوا لم كإف الهبلؾ خافوا إف ذلك لهم يجوز:  الثاني

 نفسو إلقاء عليو يحـر كغيره العاصي كألف النصوص لظاىر الثاني القوؿ ىو كالراجح
 .الرخص إباحة تتناكلو ال فكيف الضرر يقتو  عليو كيجب التهلكة في

 الشارع من بنص إال أحد استثناء يصح كال مكلف كل بها يخاطب عامة كاإلحكاـ
 مختصة ىي كال اإلماـ على للخركج كال إثبات كال بنفي للسفر فيها تعرض ال كاآلية
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 يرجعاف فيها كالعدكاف كالبغي كالمسافر المقيم حق في عامة كىي لو سيقت كال بذلك
 . باألكل لو تعلق ال عنو خارج أمر إلى ال بالنهي المقصود األكل إلى

 غير مخمصة في اضطر فمن : )األخرل اآلية في كتعالى سبحانو قولو ىذا نظير كألف
 الحراـ القدر إلى المائل لئلثم فكالمتجان - العادم الباغي ىو فهذا( إلثم متجانس

 فتقدرت للضركرة أبيحت إنما كألنها بدكنو لو يباح ال الذم الشرط ىو كىذا أكلها من
 للضركرة اإلباحة تكوف فبل كأثم كعدكاف بغي عليها الزيادة أف كأعلمهم بقدرىا اإلباحة

 تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ كالقرطبي جرير ابن اإلماـ القوؿ ىذا اختار كممن، لحلو سببا
 . 
 

 ىل يشرع تقبيل الخبز( باب)
 اإلىانة مواضع عن كرفعها إلقائها، كعدـ احترامها الطعاـ نعمة شكر من أف شك ال

 . يفسدىا ما عن كحفظها كالقذارة،
 كتعظيمها تعظيمها، من اهلل لنعم الجوار حسن(:" ُُٗ/ُ) فيضال في المناكم قاؿ
 ممقوت كالكفور الكفراف، من كذلك بها، االستخفاؼ من بها كالرمي شكرىا، من

: كقالوا ،المفقودة للنعمة كصيد الموجودة، للنعمة قيد الشكر: قالوا كلهذا مسلوب،
 . الجوار بكـر ىاربها كاستدـ بالشكر، شاردىا فاستدع بوار، النعم كفراف

 بها استخف كمن شكرىا، فقد عظمها فمن كفرىا، في كزكالها بشكرىا، النعم فارتباط
 إذا لها بقاء كال شكرت، إذا للنعمة زكاؿ ال: قالوا كلهذا للزكاؿ، كعرضها حقرىا فقد

 . كفرت
 مما حرمة، لو مما غيره أك خبزا كجد إذا لئلنساف فينبغيفي المدخل:  الحاج ابن قاؿ

 يرفعو كال يقبلو ال لكن فيو، يصونو طاىر محل إلى المهنة موضع من يرفعو أف يؤكل،
 . بدعة فإنو ؛ العامة تفعلو كما رأسو فوؽ
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 كقع كإف ، كأكرمو بو لطف نعمو بتعظيم اهلل عظم فمن ، مجرب الباب كىذا:  قاؿ
 . انتهى"  كمخرجا فرجا لو جعل شدة بالناس

 معظمها.، كقد تقدـ األرض على الساقط الطعاـ برفع تأمر النصوص جاءت كقد
 اهلل رسوؿ قاؿ( َِّّ) مسلمما عند عنه اهلل رضي اهلل عبد بن جابر فمنها حديث

 حتى ، شأنو من شيء كل عند أحدكم يحضر الشيطاف إف) : كسلم عليو اهلل صلى
 ثم ، أذل من بها كاف ما فليمط اللقمة أحدكم من سقطت فإذا ، طعامو عند يحضره
 طعامو أم في يدرم ال فإنو أصابعو؛ فليلعق فرغ فإذا للشيطاف، يدعها كال ليأكلها

 تعذر فإف أمكن، إف غسلها من بد فبل نجس موضع على كقعت فاف( البركة تكوف
 . انتهى  للشيطاف كاليتركها حيوانا أطعمها

 األكل آداب من( : ْٗٓ/ُ) الصالحين رياض شرح اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال قاؿ
 اإلنساف يحضر الشيطاف لن يدعها؛ ال فإنو األرض على لقمة سقطت إذا اإلنساف أف
 ، كسلم عليو اهلل صلى النبي ألمر امتثاال ىذا فعل إذا كاإلنساف ... شئونو جميع في

:  الثبلثة الفوائد ىذه على حصل ، أكلها من للشيطاف كحرمانا كجل، عز هلل كتواضعا
 أكلها من الشيطاف كحرماف كالتواضع، كسلم، عليو اهلل صلى النبي ألمر االمتثاؿ

 . انتهى
 أنو فيظنوف ، السفر على الطعاـ تناكؿ أثناء األدب ىذا عن الناس من كثير كيغفل
 على حتى بو االمتثاؿ ينبغي أدب كلكنو األرض، على الطعاـ سقط إذا بما خاص أدب

 . يرفعها أف فعليو السفرة على الصحن من اللقمة سقطت فإذا السفر،
 الطعاـ"  ( :ِٓ رقم سؤاؿ/ُّ" )المفتوح الباب لقاءات" في عثيمينال عبلمةال سئل
 ؟ األذل إماطة حديث في يدخل ىل السفرة على يسقط الذم

 عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ في داخل السفرة على يسقط الذم الطعاـ نعم : فأجاب
 يدعها كال ، أذل من بها ما كليمط فليأخذىا ، أحدكم لقمة سقطت إذا: ) كسلم

 . انتهى( " للشيطاف
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 ، الكاذبة األخبار من ىو الموضوع ىذا في مبالغات من الناس بعض يتناقلو ماكأما 
 ذلك كنسبوا األرض، على الساقطة اللقمة يرفع لمن فضائل الوضاعين بعض ركل فقد

، كانظر ىذه األحاديث في آخر الكتاب في منو برمء كىو كسلم عليو اهلل صلى للنبي
 )باب التحذير من أحاديث ضعيفة في باب األطعمة كاألشربة(. 

 عن الكذب كنفي ككذبها، بطبلنها كبياف األحاديث، ىذه من الناس تحذير فالواجب
 . كالقربات األعماؿ أفضل من كسلم عليو اهلل صلى النبي

 كيضعو فيقبلو األرض على الساقط الطعاـ يرفع حين الناس بعض يفعلو ما أما حكم
 الشافعية صرح( :" ُّْ-ُّّ/ُّ" )الفقهية الموسوعة" في جاءفقد  جبهتو، على

 التحريم على دليل ال ألنو ، حسنة أك مباحة بدعة إنو:  كقالوا ، الخبز تقبيل بجواز
 في يرد كلم ، قوم خبلؼ فيو كاف أك ، نهي عنو كرد ما المكركه ألف ، الكراىة كال

 ، فحسن إكرامو في الواردة األحاديث ألجل إكرامو بذلك قصد فإف ، نهي ذلك
 . مكركه دكس غير من األرض في إلقائو مجرد بل ، شديدة كراىة مكركه كدكسو

 كقواعدنا:  الخبز تقبيل جواز في الشافعية قوؿ مؤيدا الحنفية من الدر صاحب كقاؿ
 . تأباه ال

 .انتهى الشرع استثناه ما إال الجمادات كال الخبز تقبيل يشرع ال: فقالوا الحنابلة أما
 الدين؛ تقي الشيخ كبلـ ظاىر كىو( : )ُِّ/ّ) الشرعية مفلح اآلداب ابن قاؿ
 ا.ىػ( الشرع استثناه ما إال ، الجمادات تقبيل يشرع ال أنو ذكر فإنو

 كالمعتمد الخبز ككذا المصحف تقبيل كيكره:  قالوا ،أيضا المالكية ذىب المنع كإلى
 الدكاني الفواكو( ِّٔ/ِ) خليل على الخرشي. مكركه ػ الخبز أم ػ امتهانو أف
(ُ/ّٓٔ). 

 . (ُٗ/ِكما في المدخل )  بدعة الخبز تقبيل أف على الحاج ابن نص سبق كقد
 ذلك يفعلألف من  المنع، من كالحنابلة المالكية إليو ذىب ما أعلم كاهلل كاألظهر

 العبادةفصار ىذا الفعل عبادة، ك  النعمة، شكر باب من اهلل إلى التقرب أجل منيفعلو 
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 معنى يكوف األكؿ المعنى فعلى بو، المتعبد كعلى التعبد، على: معنيين على تطلق
 فيكوف ،كتعظيما لو محبة نهيو كاجتناب أمره بامتثاؿ لربو اإلنساف يتذلل أف: العبادة

 العبادة أفكىو المراد ىنا  الثاني المعنى على أما العابد، لئلنساف عائدا الوصف ىذا
 أحسن من تعريف في اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ حدىا فقد بو المتعبد معنى على تطلق

 األقواؿ من كيرضاه اهلل يحبو ما لكل جامع اسم العبادة: "فقاؿ التعاريف من يكوف ما
 جل بالرب متعلقتاف صفتاف كالرضا الحب" كمن المعلـو أف كالظاىرة الباطنة كاألعماؿ

 تعالى اهلل أف أثبت عبادة العمل ىذا بأف قلت فإذا للبشر، بالنسبة غيب كىي كعبل،
 ىذا أك العمل ىذا بأف يبلغ رسوؿو  من بد ال ىذا؟ لك أين من حينئذو  كرضيو، أحبو قد

 كالتوقف المنع العبادة في األصل العلماء قاؿ لذا كيرضاه، تعالى اهلل يحبو مما القوؿ
 كما كسلم، عليو اهلل صلى النبي زمن في موجودا الخبز كاف كقد، الدليل يأتي حتى

 الصالح.  سلف عن ىذا مثل ينقل كلم متوفرة؛ إلكرامو الدكاعي كانت
 اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت أني لوال ) الحجر قبل لما عنو اهلل رضي عمر لقوؿكانظر 

 – شيخنا قاؿ: " (ّْٔ/ّالفتح )في  الحافظ قاؿ، ُ(قبلتك ما قبلك كسلم عليو
 ا.ىػ بتقبيلو الشرع يرد لم ما تقبيل كراىة فيو: الترمذم شرح في -أم العراقي

 أحدا أعلم ال (:ٗ – ٖ/ ُُ) المعرب المعياركقاؿ الحافظ ابن حجر أيضا كما في 
 في منو تناثر ما كطرح اإلرجل، تحت بإلقائو الخبز إىانة بجواز قاؿ العلماء من

 نص بل مثبل، كتقبيلو تكريمو في المبالغة على أحد نص كال ذلك، كنحو مثبل، المزبلة
 كركد مع ينبغي ال الجملة كفي..  تقبيلو كراىة على عنو اهلل رضى أحمد

 فبل كيفبل الرأس فوؽ يجعل بأف تعظيمو كأما ،ِاحتياطا الخبز إىانت األحاديث ىذا
 ا.ىػ يشرع

                                                           

 ( .َُِٕ) كمسلم( َُُٔ) البخارم أخرجو ُ
 (.ِْٖٖ( الضعيفة ) األدـ ينتظر ال أف كرامتو كمن الخبز أكرموامن ىذه األحاديث حديث )   ِ

 (.ِٖٖٓ( الضعيفة ) األرض بركات لو كأخرج السماء بركات لو أنزؿ تعالى اهلل فإف الخبز أكرمواكحديث ) 
 (.ّٕٔٓ( الضعيفة ) العنب فاكهتكم كخير الخبز طعامكم خيركحديث ) 
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 بعض يفعلو عما (:َُِ/ِفي مجموع فتاكاه )(: سئل العبلمة العثيمين كما فرع)
 فما العين من خوفا األرض على قطعة يرمي يأكل كىو إليو ينظر من يرل عندما الناس
 العمل؟ ىذا حكم

 سقطت إذا ):  كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ كمخالف ، فاسد اعتقاد ىذا: فأجاب
  . ( كليأكلها األذل من بها ما فليمط أحدكم لقمة

 
 (الشواء في باب) 

{ حنيذ بعجل} فجاء: تعالى اهلل كقوؿقاؿ األماـ البخارم في صحيحو باب الشواء: 
  «مشوم أم»[ : ٗٔ: ىود]

 ) قاؿ رضي اهلل عنو الوليد بن خالد عن رضي اهلل عنهما عباس ابن كفي الحديث عن
 ضب، إنو: لو فقيل ليأكل، إليو فأىول مشوم، بضب كسلم عليو اهلل صلى النبي أتي

 فأجدني قومي، بأرض يكوف ال كلكنو ال،: قاؿ ىو؟ أحراـ: خالد فقاؿ يده، فأمسك
: شهاب ابن عن: مالك قاؿ ينظر كسلم عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ خالد فأكل أعافو
 .ُ( محنوذ بضب

 النبي أكل ما فقاؿ لو خباز كعنده أنس عند كنا ) قاؿ قتادة عنكفي الحديث عن 
 .ِ( اهلل لقي حتى مسموطة شاة كال مرققا خبزا كسلم عليو اهلل صلى

 ،كبالمد المعجمة بكسر، الشواء باب قولو (:ِْٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 النسفي كأكرده السرخسي ركاية في مشوم قولو ثبت كذا مشوم قولو...  معركؼ

                                                                                                                                                  

 (. ُُِٓ( ضعيف الجامع ) اهلل أكرمو الخبز أكـر فمن أكرمو اهلل فإف الخبز أكرمواكحديث )
( فقد حسنو العبلمة األلباني في الخبز أكرمواكال يصح من ىذه األحاديث شئ سول حديث عائشة رضي اهلل عنو )

 (.ُُِٗصحيح الجامع )

 .(ُْٔٗ) كمسلم(، ََْٓ،  ُّٗٓأخرجو البخارم برقم ) ُ
 كأصل مفعوؿ، بمعنى فعيل مشويو،: أم ،"سميطا: "قولو (ْٕٓٔ،  ُِْٓ،  ّٖٓٓ)خرجو البخارم برقم أ ِ

 في األثير ابن قالو. لتشول الغالب في ذلك بها يفعل كإنما الحار، بالماء المذبوحة الشاة صوؼ ينزع أف السمط
 (.سمط" )النهاية"
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 بعجل جاء أف لبث فما تعالى قولو في قاؿ عبيدة أبي تفسير كىو مشوم أم بلفظ
 منبو بنا كىب عن الطبرم كركل مقتوؿ في قتيل مثل المشوم كىو محنوذ أم حنيذ

 بنا طريق كمن نضيج أم حنيذ قاؿ منو أخص عباس بنا كعن مثلو الثورم سفياف عن
 كبن كالضحاؾ قتادة عن طرؽ كمن النضيج المشوم الحنيذ مجاىد عن نجيح أبي

 الحجارة أم الرضف في المشوم الحنيذ قاؿ السدم طريق كمن مثلو إسحاؽ
 الخليل جـز كبو أخرل جهة من أخص كىذا نحوه كالضحاؾ مجاىد كعن المحماة
 أف بعد ماؤه يقطر الذم قاؿ الحنيذ قاؿ عطية بن شمر طريق كمن اللغة صاحب
 في عباس بنا حديث المصنف ذكر ثم أعلم كاهلل أخرل جهة من أخص كىذا يشول

 اهلل شاء أف كالذبائح الصيد كتاب في شرحها كسيأتي الضب في الوليد بن خالد قصة
 عليو اهلل صلى أنو جهة من ظاىر للترجمة الحكم أخذ أف إلى بطاؿ بنا كأشار تعالى
 في قولو ألكل ضب غير كاف فلو ضبا لكونو إال يمتنع لم ثم ليأكل أىول كسلم
 طريق من الذبائح في موصوال يأتي محنوذ بضب شهاب بنا عن مالك كقاؿ آخره
 ا.ىػ مالك

 الشواء أكل جواز بياف في باب ىذا: أم(: ْْ/ُِكقاؿ العيني في عمدة القارم )
 .شواة منو كالقطعة الشواء، كاالسم شيا اللحم شويت من المعجمة الشين بكسر
 عليو إبراىيم، في ىذا، مشوم أم( ٗٔ: ىود{ )حنيذ بعجل فجاء: }تعالى اهلل كقوؿ

 الصبلة عليو لوط، قـو أف كقصتو. حنيذ بعجل الجائي كىو كالسبلـ، الصبلة
 من أربعة فأرسل عليهم، ينصره بأف ربو لوط دعا كبغوا كطغوا أفسدكا لما كالسبلـ،
 الصبلة عليو إبراىيم، كبشارة إلىبلكهم كدردائيل كإسرافيل كميكائيل جبريل المبلئكة
 إبراىيم، على نزلوا ىحت حساف مرد رجاؿ صورة في مشاة فأقبلوا بالولد كالسبلـ،

 ذلك شق حتى ليلة عشرة خمس عنو حبس قد الضيف ككاف كالسبلـ، الصبلة عليو
 يخدـ ال: كقاؿ سربهم، رآىم فلما أمكنو، مهما الضيف مع إال يأكل ال ككاف عليو،
 بمعنى فعيل بالحجارة المشوم كىو حنيذ، بعجل فجاء أىلو إلى فخرج أنا إال ىؤالء
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 حنيذ كاللحم. المسخنة بالحجارة شويتو إذا حنذا أحنذه اللحم حنذت من مفعوؿ
 ركاية كفي النسفي، ركاية في إال تثبت لم: أم كلمة ،(مشوم أم: )قولو. كمحنوذ

 ا.ىػ            أم كلمة فيو كليس مشوم، حنيذ: السرخسي
 شاة كال مرققا خبزا كسلم عليو اهلل صلى النبي أكل ماكقولو في حديث أنس )

 أزيل الذم المسموط (:ُّٓ/ٗ( قاؿ الحافظ في الفتح )اهلل لقي حتى مسموطة
 السن الصغير في ذلك يصنع كإنما يطبخ أك بجلده كشوم المسخن بالماء شعره

 الزداد بقي لو ما ذبح إلى المبادرة أحدىما كجهين من المترفين فعل من كىو الطرم
 جرل كقد يفسده كالسمط كغيره اللبس في بجلده ينتفع المسلوخ أف كثانيهما ثمنو

 حديث كبين ىذا بين يجمع ملخصو ما فقاؿ المشوم المسموط أف على بطاؿ بنا
 أـ كحديث شاة كتف من يحتز كسلم عليو اهلل صلى النبي رأل أنو أمية بن عمرك
 فأكل مشويا جنبا كسلم عليو اهلل صلى للنبي قربت أنها)  الترمذم أخرجو الذم سلمة

 احتز قد ألنو بكمالها شاة لو تسمط أف يتفق لم يكوف أف يحتمل يقاؿ بأف ،ُ( منو
 أعلم ال قاؿ أنسا إف يقاؿ أك مسموط لحم كذلك أخرل الجنب كمن مرة الكتف من
 حز في ليس بأنو المنير بن كتعقبو يعلم لم من على حجة علم كمن بو يقطع كلم

 عادتها كانت العرب ألف حزىا إنما بل مسموطة كانت الشاة أف على يدؿ ما الكتف
 البخارم رأل لما بطاؿ بنا كلعل قاؿ الحز إلى فاحتيج اللحم تنضج ال أنها غالبا
 أكل أنو إثبات مقصوده أف ظن كالجنب كالكتف مسموطة شاة باب ىذا بعد ترجم

 تكوف أف جنبها أك كتفها من كاحتز مشوية كونها من أيضا يلـز كال قلت السميط
                                                           

 الشمائل كفي ،(ُِٖٗ) سننو في الترمذم، ك (ّٖٔ) مصنفو في الرزاؽ عبدك  ،(َّٕ/ ٔ)أخرجو أحمد  ُ
 ، كالطحاكم(ٖٓٗٔ) يعلى كأبو (،َُٖ/ُ) المجتبى فيك  ،(َْٗٔ،  ْٖٗٔ) الكبرل في كالنسائي ،(ُٓٔ)

 ،(ِٔٔرقم / ِّ) الكبير في ، الطبراني(ُِٕ) األكسط في المنذر ، كابن(ٓٔ/ُ) اآلثار معاني شرح في
كالحديث قاؿ عنو الترمذم: حسن صحيح  (ِْٖٔ) السنة شرح في كالبغوم (،ُْٓ/ُ) كبرلال في كالبيهقي

(، كصححو ابن الملقن في شرح صحيح البخارم ِّٗ/ّغريب، كصححو ابن عبد البر في التمهيد )
(، كصححو العبلمة األلباني في صحيح الترمذم، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند َُِ/ِٔ)
 .تدليسو شبهة فانتفت بالتحديث جريج ابن صرح كقد شيخين،ال شرط على صحيح إسناده (:ِّٖ/ْْ)
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 الكراع أكل أنو ثبت قد لكن المسموط شي من أكثر المسلوخ شي فإف مسموطة
 ا.ىػ المسموطة الشاة ركاية نفي في أنس على يرد ال كىذا مسموطا إال يؤكل ال كىو
 الزىد أف يوىمهم أنو عليهم تلبيسو كمن( فصل: )إبليس تلبيس في الجوزم ابن قاؿ
 كمنهم الفاكهة يذكؽ ال من كمنهم الشعير خبز على يزيد ال من فمنهم المباحات ترؾ
 كما البارد الماء كيمنعها الصوؼ بلبس نفسو كيعذب بدنو ييبس حتى المطعم يقلل من

 كانوا كإنما كأتباعهم أصحابو طريق كال كسلم عليع اهلل صلى الرسوؿ طريقة ىذه
 كيحبو اللحم يأكل اهلل رسوؿ كاف كقد أكلوا كجدكا فإذا شيئا يجدكا لم إذا يجوعوف

 فإف البائت الماء كيختار البارد الماء لو كيستعذب الحلول كيحب الدجاج كيأكل
 ال ألني الخبيص آكل ال أنا يقوؿ رجل كاف كقد يركم كال المعدة يؤذم الجارم الماء

 كقد البارد الماء بشكر يقـو كىل أحمق رجل ىذا البصرم الحسن فقاؿ بشكره أقـو
 كينبغي ُكالفالوذج المشوم اللحم سفرتو في حمل سافر إذا الثورم سفياف كاف

 فليأخذ المقصود إلى بها ليصل بها الرفق من كالبد مطيتو نفسو أف يعلم أف لئلنساف
 يؤذم ذلك فإف الشهوات تناكؿ في كاإلفراط الشبع من يؤذيها ما كليترؾ يصلحها ما

 الصوؼ لبسوا إذا األعراب فإف طباعهم في يختلفوف الناس إف ثم كالدين البدف
 إذا السواد كأىل ذلك تتحمل أبدانهم مطايا ألف نلمهم لم اللبن شرب على كاقتصركا

 على حمل قد من ىؤالء في نقوؿ كال أيضا نلمهم لم الكوامخ كأكلوا الصوؼ لبسوا
 ننهي فإنا التنعم على نشأ قد مترفا البدف كاف إذا فأما القـو عادة ىذه ألف نفسو

 ال الحبلؿ ألف إما الشهوات ترؾ كآثر تزىد فإف يؤذيو ما عليو يحمل أف صاحبو
 فهذا كالكسل النـو فيكثر التناكؿ كثرة يوجب اللذيذ الطعاـ ألف أك السرؼ يحتمل
 النفس يؤذم أف غير من القواـ قدر فيأخذ يضر ال كما تركو يضر ما يعلم أف يحتاج

 ىػ.ا

                                                           

 .الماكم بالعسل يعقد البقر بسمن البر لباب ىو: الفالوذج ُ
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ا يىا: ) تعالى قولو تفسير عند تفسيره في القرطبي قاؿك   تيحىرّْميوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى
 قاؿ(: المائدة ٕٖ(.) الميٍعتىًدينى  ييًحبُّ  الى  اللَّوى  ًإفَّ  تػىٍعتىديكا كىالى  لىكيمٍ  اللَّوي  أىحىلَّ  مىا طىيّْبىاتً 
 رد معناىا في الواردة كاألحاديث شابهها كما اآلية ىذه في عليهم اهلل رحمة علماؤنا

 عدؿ قد منهم فريق كل إذ المتصوفين؛ من البطالة أىل كعلى المتزىدين، غبلة على
 شيء تحريم المسلمين من ألحد يجوز ال: الطبرم قاؿ تحقيقو؛ عن كحاد طريقو، عن
 إذا كالمناكح كالمبلبس المطاعم طيبات من نفسو على المؤمنين لعباده اهلل أحل مما

 اهلل صلى النبي رد) كلذلك كالمشقة؛ العنت بعض بها ذلك بإحبلؿ نفسو على خاؼ
 اهلل أحلو مما شيء ترؾ في فضل ال أنو فثبت( مظعوف ابن على التبتل كسلم عليو

 اهلل رسوؿ بو كعمل إليو، عباده ندب ما فعل في ىو إنما كالبر الفضل كأف لعباده،
 خير كاف إذ الراشدكف، األئمة منهاجو على كاتبعو ألمتو، كسنو كسلم، عليو اهلل صلى

 آثر من خطأ تبين كذلك كاف فإذا كسلم، عليو اهلل صلى محمد نبينا ىدم الهدم
 حلو، من ذلك لباس على قدر إذا كالكتاف القطن لباس على كالصوؼ الشعر لباس
. النساء إلى الحاجة عارض من حذرا كغيره اللحم كترؾ الطعاـ من الخشن أكل كآثر
 كأكلو الخشن لباس في لما قلنا الذم غير في الخير أف ظاف ظن فإف: الطبرم قاؿ
 ظن فقد الحاجة أىل إلى القيمة من بينهما فضل ما كصرؼ النفس على المشقة من

 شيء كال ربها، طاعة على لها كعونو نفسو صبلح باإلنساف األكلى أف كذلك خطأ؛
 اهلل جعلها التي ألدكاتو كمضعفة لعقلو مفسدة ألنها الرديئة المطاعم من للجسم أضر
 يأكل ال جارا لي إف: فقاؿ البصرم؛ الحسن إلى رجل جاء كقد. طاعتو إلى سببا

 البارد؟ الماء أفيشرب: الحسن فقاؿ شكره؛ يؤدم ال يقوؿ: قاؿ كلم؟: فقاؿ الفالوذج
 نعمتو من أكثر البارد الماء في عليو اهلل نعمة فإف جاىل، جارؾ إف: فقاؿ. نعم: فقاؿ
 ىػ.ا الفالوذج في عليو
 األكل كأما: فصل( َُّ/ ِِ) الفتاكل مجموع في اهلل رحمو شيخ اإلسبلـ كقاؿ

 أنو األكل في خلقو ككاف. كسلم عليو اهلل صلي محمد ىدم الهدم فخير كاللباس،
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 خبز حضر إف فكاف مفقودنا، يتكلف كال موجودنا، يرد كال اشتهاه، إذا تيسر ما يأكل
 كحده خبز أك كحده تمر حضر كإف. أكلو كلحم كخبز فاكهة حضر كإف. أكىلىو كلحم
 البارد، الحلو إليو الشراب أحب ككاف ػ أيضنا ػ طىًعمىو عسل أك حلو حضر كإف. أكلو
 لونين، آكل ال: يقوؿ الطعاـ من لوناف حضر إذا يكن فلم. بالرطب الًقثَّاء يأكل ككاف

 الشهراف يمضي) ػ أحيانا ػ ككاف. كالحبلكة اللذة من فيو لما طعاـ من يمتنع كال
 بطنو على يربط كأحيانا،( )كالماء التمر إال يأكلوف كال نار، بيتو في يوقد ال كالثبلثة
 على كأكل.( تركو كإال أكلو، اشتهاه فإف طعامنا، يعيب ال ككاف( )الجوع، من الحجر
 قومي بأرض يكن لم كلكن بحراـ، ليس إنو: )كقاؿ أكلو، من فامتنع ضب لحم مائدتو

 ا.ىػ (أعافو فأجدني
 عليو اهلل صلى ىديو كاف ككذلك(: ُْٕ/ُ) المعاد زاد في القيم ابن كقاؿ اإلماـ

 من شيء إليو قرب فما مفقودا، يتكلف كال موجودا، يرد ال الطعاـ، في كسيرتو كسلم
 إف قط، طعاما عاب كما تحريم، غير من فيتركو نفسو، تعافو أف إال أكلو، إال الطيبات

 األمة، على يحرمو كلم يعتده، لم لما الضب أكل ترؾ كما تركو، كإال أكلو، اشتهاه
 كلحم كالدجاج، كالضأف، الجزكر، لحم كأكل يحبهما، ككاف كالعسل، الحلول كأكل

 الرطب كأكل الشواء، كأكل البحر، كطعاـ كاألرنب، الوحش، حمار كلحم الحبارل،
 أعوزه فإف تيسر، ما أكل ىديو كاف بل يتكلفو، كال ، طيبا يرد يكن كلم... كالتمر

 كال كالهبلؿ كالهبلؿ الهبلؿ كيرل ، الجوع من الحجر بطنو على ليربط إنو حتى صبر
 . باختصار انتهى"  نار بيتو في يوقد
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 (اللحم كانتشاؿ شالنه باب) 
 ثم كتفا، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تعرؽ) : قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن
 قدر، من عرقا كسلم عليو اهلل صلى النبي انتشل)  (، كفي ركاية يتوضأ كلم فصلى قاـ

 .ُ( يتوضأ كلم صلى، ثم فأكل
 اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت ) قاؿ أبيو عن الضمرم أمية بن عمرككفي الحديث عن 

 السكين كطرح فقاـ الصبلة إلى فدعي منها فأكل شاة كتف من يحتز سلم ك عليو
 .ِ( يتوضأ كلم كصلى

 بفتح النهش اللحم كانتشاؿ النهش باب قولو(: ْٓٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 جـز كبو األصمعي عند بمعنى كىما مهملة أك معجمة شين بعدىا الهاء كسكوف النوف

 ىذا بالمعجمة كقيل كغيره العظم عن كإزالتو بالفم اللحم على القبض كىو الجوىرم
 عند كنتره اللحم على للقبض بالمهملة النهش كقيل الفم بمقدـ تناكلو كبالمهملة

 بكونو عللو فإنو اإلرشاد على محموؿ فيو األمر الترمذم شرح في شيخنا قاؿ األكل
 ال أف كىو مريئا صار كمرمء ىنيئا صار ىنيء كيقاؿ كمراءة ىناء أشد أم كأمرأ أىنأ
 بل بالسكين اللحم قطع عن النهي يثبت كلم قاؿ عنها كينهضم المعدة على يثقل
 قطع بالسن نهشو عسر إذا كما اللحم باختبلؼ فيختلف الكتف من الحز ثبت

 أعلم كاهلل كالتأني العجلة بحسب يختلف ككذا السكين تحضر لم إذا ككذا بالسكين
 أخرجتو المرؽ من اللحم نشلت يقاؿ كاالقتبلع كالقطع التناكؿ بالمعجمة كاالنتشاؿ

 أخذ في يستعمل ما كأكثر عليو ما فتركت عضوا بيدؾ أخذت إذا اللحم كنشلت منو
 النهش مع االنتشاؿ ذكر اإلسماعيلي كقاؿ نشيبل اللحم كيسمى ينضج أف قبل اللحم

 فحاصلو قلت اللحم من يتناكؿ حتى نهشا يسمى كال كاالستخراج التناكؿ كاالنتشاؿ
 بلفظ البخارم ساقهما اللذين الطريقين من شيء في يقع كلم االنتشاؿ بعد النهش أف

                                                           

 ( كاللفظ للبخارم.ّْٓ(، كمسلم )َْٓٓ،  َْْٓأخرجو البخارم ) ُ
 (.ّٓٓ(، كمسلم )َِٖأخرجو البخارم ) ِ
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 بفمو عليو الذم اللحم تناكؿ أم كتفا تعرؽ قاؿ حيث بالمعنى ذكره كإنما النهش
 الحديث تضعيف إلى الترجمة بهذه أشار البخارم كلعل تقدـ كما النهش ىو كىذا
 اللحم قطع عن النهي في ىذا بعد الذم الباب يلي الذم الباب في سأذكره الذم

 . بالسكين
 

 (الدباء أكل في باب) 
 كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع أمشي غبلما كنت ) قاؿرضي اهلل عنو  أنس عن

 طعاـ فيها بقصعة فأتاه خياط، لو غبلـ على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فدخل
 ذلك رأيت فلما قاؿ الدباء يتتبع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فجعل دباء، كعليو

 بعدما الدباء أحب أزاؿ ال أنس قاؿ عملو على الغبلـ فأقبل يديو، بين أجمعو جعلت
 .ُ( صنع ما صنع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت

 ركاية في لكن اسمو على أقف لم خياطا أف قولو(: ِٓٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 خياطا لو مولى أف لفظ كفي كسلم عليو اهلل صلى النبي غبلـ كاف أنو أنس عن ثمامة
 فذىبت أنس قاؿ قولو سأبينو كما ثريدا المذكور الطعاـ كاف صنعو لطعاـ قولو دعاه

 كأخرجو مختصرا أكرده ىكذا الدباء يتتبع فرأيتو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع
 يوسف بنا اهلل عبد عن البيوع في تقدـ كقد بتمامو فيو البخارم شيخ قتيبة عن مسلم

 فيو كمرقا خبزا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فقرب كلفظو بالزيادة مالك عن
 كاف المذكور الخبز أف اإلسماعيلي مستخرج عن الملقن بنا شيخنا كأفاد كقديد دباء
 بن اهلل عبد عن سيأتي كما المرؽ باب في البخارم أكرده عما كغفل شعير خبز

 إسماعيل عن آخر باب بعد أكرده ككذا مثلو كالثاني شعير خبز بلفظ مالك عن مسلمة
 لكل البخارم أفرد كقد أيضا قتيبة عن مسلم عند كىو بتمامو مالك عن أكيس أبي بن

 المهملة الداؿ بضم الدباء قولو كالقديد كالثريد كالدباء المرؽ كىي ترجمة كاحدة

                                                           

 (.َُِْ، كمسلم )(ّْٓٓ،  ّّْٓ،  َِْٓ) أخرجو البخارم ُ



 - 258 - 

 كقيل القرع ىو القرطبي كأنكره القزاز حكاه القصر كيجوز ممدكد الموحدة كتشديد
 إال أظنو كما اليابس القرع أنو للنوكم المهذب شرح في ككقع منو بالمستدير خاص
 الهمزة أف يقتضي الهركم عبيد أبي ككبلـ كدبة دباة كاحده أيضا اليقطين كىو سهوا
 منقلبة ىمزتو أف على المعتل في فأخرجو الجوىرم كأما دبب في أخرجو فإنو زائدة
 في كيأتي ياء أك كاك عن منقلبة ىي ندرم ال الزمخشرم قاؿ لكن بالصواب أشبو كىو
 عن حميد ركاية كفي يديو بين أجمعو جعلت ذلك رأيت فلما أنس عن ثمامة ركاية
 ثمامة ركاية في يومئذ من الدباء أحب أزؿ فلم قولو منو كأدنيو أجمعو فجعلت أنس
 ما صنع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت ما بعد الدباء أحب ازاؿ ال أنس قاؿ

 ألقيو فجعلت أنس عن ثابت عن المغيرة بن سليماف طريق من مسلم ركاية كفي صنع
 قاؿ الحديث فذكر أنس عن كعاصم ثابت عن معمر طريق من كلو أطعمو كال إليو

 إال دباء فيو يصنع أف على أقدر بعد طعاـ لي صنع فما يقوؿ أنسا فسمعت ثابت
 بمكتل سليم أـ معي بعثت قاؿ أنس عن حميد عن صحيح بسند ماجو كالبن صنع

 دعاه لو مولى إلى قريبا كخرج أجده فلم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى رطب فيو
 كقرع بلحم ثريدة لو كصنع قاؿ معو فأكلت فدعاني يأكل كىو فأتيتو طعاما لو فصنع

 ىذا من بعضو مسلم كأخرج الحديث منو فأدنيو أجمعو فجعلت القرع يعجبو ىو فإذا
 أخي شجرة إنها كيقوؿ القرع يحب كاف كللنسائي القرع يعجبو كاف بلفظ الوجو
 رسوؿ مع ذىبت الباب حديث كبين أجده فلم الركاية ىذه في قولو بين كيجمع يونس

 تعدد كيحتمل الحاؿ إليو آؿ ما باعتبار المعية أطلق أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 كغيره محترؼ من دكنو من طعاـ الشريف أكل جواز الحديث كفي بعد على القصة
 من كسلم عليو اهلل صلى النبي في كاف ما كبياف الخادـ كمؤاكلة دعوتو كإجابة

 الطعاـ إلى اإلجابة كفيو منازلهم إلى بالمجيء كتعاىدىم بأصحابو كاللطف التواضع
 من يمتنع كإنما أيديهم بين كضع مما بعضا بعضهم الضيفاف كمناكلة قليبل كاف كلو

 جواز كفيو مفرد باب في فيو البحث كسيأتي لغيره أك لنفسو شيئا اآلخر قداـ من يأخذ
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 أف الباب حديث في أنس عن ثمامة ركاية في ألف الضيف مع األكل المضيف ترؾ
 صلى النبي تقرير من ذلك جواز فيؤخذ عملو على أقبل ثم الطعاـ لهم قدـ الخياط

 كاف يكوف أف كيحتمل بو فآثرىم قليبل كاف الطعاـ يكوف أف كيحتمل كسلم عليو اهلل
 الحرص كفيو تكميلو عليو تحتم قد شغلو كاف أك صائما كاف أك الطعاـ من مكتفيا

 ألنس ظاىرة فضيلة كفيو كغيرىا المطاعم في بهم كاالقتداء الخير بأىل التشبو على
 نفسو يأخذ ككاف الجبلية األشياء في حتى كسلم عليو اهلل صلى النبي أثر القتفائو
 ا.ىػ عنو اهلل رضي فيها باتباعو

 صلى  اهلل رسوؿ مع فذىبت أنس قوؿ(: ُّٓ/ّقاؿ أبو الوليد الباجي في المنتقى )
 من أك ألنس ذلك أباح قد الخياط يكوف أف يحتمل الطعاـ ذلك إلى كسلم عليو اهلل

 يرضى أنو علم لما مباحا ذلك يكوف أف كيحتمل كسلم عليو اهلل صلى النبي شاءه
 عنو ركم كما أمره في الستأذنو أك لرده لذلك إباحتو يعلم لم كلو يكرىو كال بذلك
 صلى فقاؿ آخر رجل فتبعهم خمسة خامس دعاه لرجل قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى

... .لو فأذف يرجع أف كإما لو تأذف أف فإما تبعنا ىذا إف دعاه للذم كسلم عليو اهلل
 القصعة حوؿ من الدباء يتتبع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرأيت أنس كقوؿ

 كمن خادمو مع باألكل انفرد لما كسلم عليو اهلل صلى ذلك فعل يكوف أف يحتمل
 من يمنع كإنما يده فيو مشت موضع من يأكل أف يتبرؾ بل منو ذلك يكره ال أنو يعلم

 أف كره كربما المحل ىذا منو يحل ال من معو يأكل من الصحفة في يده تجوؿ أف
 اهلل سم سلمة أبي بن لعمر - كسلم عليو اهلل صلى - قاؿ» كلذلك يديو بين ما يمس
 في مثلو تأديب كتأديبو تعليمو - كسلم عليو اهلل صلى - بذلك يريد «يليك مما ككل

 أف اتفق قد الدباء يكوف أف ذلك مع أيضا كيحتمل فيو ذلك يلـز الذم الموضع
 - كسلم عليو اهلل صلى - النبي إليو يصل ال موضع كفي الصحفة حوؿ أكثره يكوف

 قصد الطعاـ صاحب ألف أك كضعو في التفاؽ إما الوجو ىذا على ذلك تناكلو بعد إال
 النبي فاحتاج الدباء من إليو أحب ذلك أف ظن لما يليو مما القديد كتقريب منو إبعاده
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 مثل جوز كقد الصحفة حوؿ من يتناكلو أف إلى الدباء أكلو في كسلم عليو اهلل صلى
 كإنما فيها الطعاـ أجناس اختلفت إذا الصحفة من كاف حيث يتناكلو أف لئلنساف ىذا
 عن الجعد ركاه ما ذلك في كاألصل أجناسو تساكت إذا بيناه ما على االقتصار يلـز

 في حيسة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى أىدت ) سليم أـ أف رضي اهلل عنو أنس
 اذكركا لهم فيقوؿ يأكلوف عشرة دعا ثم اهلل شاء بما كتكلم عليها يده فوضع برمة
 الحيس أف منو الدليل فوجو (، عنها واعدتص حتى يليو مما رجل كل كليأكل اهلل اسم

 ا.ىػ تعالى اهلل شاء إف كأجمل أفضل شيء كل في ذلك كالتزاـ األجزاء متساكم
 للتقذر ألنو ذلك عن نهيو يعارضو كال (:ََِٕ/ٕكقاؿ القارم في المرقاة )

 منو ذلك يودكف كانوا ألنهم كسلم عليو اهلل صلى حقو في منتف كىو كاإليذاء،
 بعضهم شرب كقد كجوىهم، بها يدلكوف كمخاطو بصاقو نحو حتى بآثاره، لتبركهم

 أف يجوز مختلفا كاف إذا الطعاـ أف على دليل فيو: السنة شرح في. دمو كبعضهم بولو
: قاؿ أنو أنس عن ركاية كفي. كراىيتو صاحبو من يعرؼ لم إذا يليو ال ما إلى يده يمد

 أزؿ فلم) ،" «يحبو أنو أعلم لما يديو بين كأضعو أطعمو كال إليو أتتبعو فجعلت»" 
 ا.ىػ زائدة محبة أحبها المراد أك شهوية، طبعية ال شرعية محبة أم(: الدباء أحب

 حوالي تتبع من باب ( بقولو:ّٕٗٓقلت ترجم اإلماـ البخارم لهذا الحديث )
 ا.ىػ كراىية منو يعرؼ لم إذا صاحبو، مع القصعة

" صاحبو مع القصعة حوالي تتبع من باب: "قولو(: ِٓٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 كحوليو حولو الناس رأيت يقاؿ جوانب، أم التحتانية كسكوف البلـ بفتح حوالي

" كراىية منو يعرؼ لم إذا: "قولو. كسرىا يجوز كال الجميع في مفتوحة كالبلـ كحواليو
 كىذا الصحفة، من الدباء كسلم عليو اهلل صلى النبي تتبع في أنس حديث فيو ذكر

 يحمل بينهما البخارم فجمع يليو، مما باألكل األمر في قبلو الذم يعارض ظاىره
 عكراش حديث تضعيف إلى بذلك كرمز معو، يأكل من رضا علم إذا ما على الجواز
 ما يتعدل فبل كاحدا لونا كاف إذا ما بين التفصيل فيو جاء حيث الترمذم أخرجو الذم
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 كسلم عليو اهلل صلى فعلو الشراح بعض حمل كقد ،ُفيجوز لوف من أكثر أك يليو،
 فكاف كقديد كدباء مرؽ على مشتمبل الطعاـ كاف: فقاؿ ذلك على الحديث ىذا في

 كما الكرماني كحملو القديد، كىو يعجبو ال ما كيترؾ الدباء كىو يعجبو مما يأكل
 عليو اهلل صلى للنبي كاف الطعاـ أف على البيع كتاب من" الخياط باب" في لو تقدـ

 إف: قلت يليو مما يأكل أف المستحب لكاف كلغيره لو كاف فلو: قاؿ كحده، كسلم
 المالك بو أراد كإف معو، أكل أنسا ألف فمردكد معو يأكل لم غيره أف بالوحدة أراد

. عليو يوافقو أحدا أظن كما كمضيف، مالك كل في فليطرده معو يأكل أف ألنس كأذف
 المؤاكل إف: فقاؿ المذكورين الجوابين يجمع جوابا مالك عن بطاؿ ابن نقل كقد

 فإذا منو، يكره ال ذلك أف علم إذا رآىا حيث شهوتو يتبع أف لو يباح كخدمو ألىلو
 صلى اهلل رسوؿ يد جالت إنما أيضا كقاؿ. يليو مما إال يأكل لم لذلك كراىتهم علم
 كانوا بل يتقذره، كال منو ذلك يتكره ال أحدا أنو علم ألنو الطعاـ في كسلم عليو اهلل

                                                           

 اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى أموالهم بصدقات عبيد ابن مرة بنو بعثني قاؿ ذؤيب بن عكراشيقصد الحافظ حديث  ُ
 أـ بيت إلى بي فانطلق بيدم أخذ ثم قاؿ كاألنصار المهاجرين بين جالسا فوجدتو المدينة عليو فقدمت كسلم عليو

 رسوؿ كأكل نواحيها من بيدم فخبطت منها نأكل كأقبلنا كالوذر الثريد كثيرة بجفنة فأتينا طعاـ من ىل فقاؿ سلمة
 موضع من كل عكراش يا قاؿ ثم اليمنى يدم على اليسرل بيده فقبض يديو بين من كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 بين من آكل فجعلت قاؿ شك اهلل عبيد الرطب ألواف من أك الرطب ألواف فيو بطبق أتينا ثم كاحد طعاـ فإنو كاحد
 لوف غير فإنو شئت حيث من كل عكراش يا كقاؿ الطبق في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يد كجالت يدم

 في حباف كابن ،(ُِٓ/ّ) الضعفاء في كالعقيلي ،(ِّْٕ)ة ماج كابن ،(ُْٖٖ) الترمذم أخرجو... ( كاحد
 اآلداب في مفلح ابن عنو قاؿ كالحديث( ٖٗ-ٕٗ) الفوائد في الشافعي بكر كأبو ،(ُْٖ/ِ) المجركحين

 إسناده في: قولو البخارم عن كنقل العقيلي كضعفو يثبت، ال: الحديث ىذا في البخارم قاؿ(: ِٗٗ/ّ) الشرعية
 في الذىبي ككذا (،ْٖٓ/ّكابن القطاف في بياف الوىم كاإليهاـ ) ،(ِّْ/ٕ) المحلى في حـز ابن كضعفو نظر،

 من إال نعرفو ال غريب حديث: "الترمذم قاؿ(: َٖٗٓ) الضعيفة في األلباني العبلمة كقاؿ ،(ُْ/ّ) الميزاف
 أقواـ عن مناكير بأشياء ينفرد كاف: فيو كقاؿ حباف، ابن أكرده ترجمتو كفي: قلت ،الفضل بن العبلء حديث
 جدا الحديث منكر: (ْٔ/ ِ) عكراش بن عبيداهلل في كقاؿ ،بها انفرد التي بأخباره االحتجاج يعجبني ال مشاىير

 على بو محتج غير فهو كاف؛ أيهما كمن الفضل؟ بن العبلء من أك جهتو من كقعت حديثو في المناكير أدرم فبل
 بن العبلء لضعف ضعيف إسناده (:ُُْ/ْ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )األحواؿ كل

 .عكراش بن اهلل كعبيد الفضل
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 من فكذلك بها، فيتدلكوف نخامتو إلى يتبادركف كانوا بل يده، كمماسة بريقو كوفر يتبا
 أكل إذا: التين ابن كقاؿ. الصحفة في يده تجوؿ أف لو يجوز مؤاكلو من يتقذر لم

 موضع في كقاؿ. بو ينفرد أف لو جاز منفرد نوع الطعاـ في ككاف خادمو مع المرء
 على أقبل الخياط أف ركاية في فسيأتي كحده يأكل كاف ألنو ذلك فعل إنما: آخر
 المدعي يثبت ال لكن أبواب، بعد سيأتي كما أنس عن ثمامة ركاية ىي: قلت. عملو
  .كسلم عليو اهلل صلى النبي مع أكل أنسا ألف

 في الدباء تتبع ىل: قائل لنا قاؿ لو (: قاؿ العبلمة العثيمين في شرح البخارم:فرع)
 الجواب ؟ كيتتبعو يشتهيو كاف كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف أك سنة ىو ىل الطعاـ

 أف رأل كسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ محبتو شدة من إنسانان  أف لو لكن ، الثاني ىو
 ىي الحاؿ ىذا في العبادة كتكوف ، حرج فبل تعبدان  ال الحاؿ ىذه في حتى بو يتأسى
 يختلط الناس من كثيران  ألف الفرؽ لهذا انتبو.  بالفعل التأسي عبادة ال المحبة عبادة
 كلكن ، بسنة ليس ىذا فقط نفسية لشهوة أك اتفاقان  فعلو ما:  فنقوؿ ، األمر عليهم

 ال ىذا في بو يتأسى أف كأحب تامة محبة كسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ محبان  كاف من
 على ال المحبة على كيثاب بو بأس ال ؟ إيش فهذا المحبة قوة من كلكن تعبدان 

 .التأسي
 

 (بالسكين اللحم قطع جواز باب)
 يحتز كسلم عليو اهلل صلى النبي رأل أنو)  الضمرم رضي اهلل عنو أمية بن عمركعن 
 قاـ ثم بها، يحتز التي كالسكين فألقاىا الصبلة، إلى فدعي يده، في شاة كتف من

 .ُ( يتوضأ كلم فصلى
 كالنكره حسن لبلكل بالسكين اللحم قطع (:ّْٔ/ٕقاؿ ابن حـز في المحلى )

 عن نهى يأت كلم... ثم ذكر حديث الباب كقاؿ: أيضا لبلكل بالسكين الخبز قطع

                                                           

 . (ّٓٓ) كمسلم ،(َْٖٓ) البخارمأخرجو  ُ
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 فانو بالسكين اللحم تقطعوا ال فيو خبر كجاء مباح، فهو بالسكين كغيره زالخب قطع
 باهللك  ضعيف، كىو المدينى معشر أبى ركاية من النو يصح ال كىو االعاجم فعل من

 ا.ىػ التوفيق تعالى
 حديث فيو ذكر، بالسكين اللحم قطع باب قولو (:ْٕٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )

 كقد الحديث شاة كتف من يحتز كسلم عليو اهلل صلى النبي رأل أنو أمية بن عمرك
 من الثبلثة السنن أصحاب كأخرج يقطع يحتز كمعنى الطهارة كتاب في مشركحا تقدـ

 من لي يحز ككاف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند بت ) شعبة بن المغيرة حديث
 ىذا بطاؿ بنا قاؿ ،ُ( يداه تربت لو ما كقاؿ السكين فطرح ببلؿ أذف حتى جنب

 ال)  رفعتو عائشة عن أبيو عن عركة بن ىشاـ عن معشر أبي حديث يرد الحديث
 أبو قاؿ ،ِ( كأمرأ أىنأ فإنو كانهشوه األعاجم صنيع من فإنو بالسكين اللحم تقطعوا

                                                           

 في عاصم أبي كابن ،(ُٖٔ) الشمائل في كالترمذم ،(ُٖٖ) داكد أبوك  (،ِٓٓ،  ِِٓ/ْ) أحمد أخرجو ُ
 الكماؿ تهذيب في المزمك  ،(َُٗٓرقم / َِ) الكبير في كالطبراني مختصرا،( َُٓٓ) كالمثاني اآلحاد

كمن معو (،  كقاؿ األرنؤكط ّّْ/ُ( كالحديث صححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد األـ )َّٖ/ِٖ)
 عنو ركل -اليشكرم عقيل أبي ابن كىو -اهلل عبد بن مغيرة حسن، إسناده (:ُُٓ/َّفي تحقيق المسند )

 سول مسلم لو يرك كلم ،"التقريب" في الحافظ كتابعهما - حباف كابن العجلي غير عن توثيقو يؤثر كلم جمع،
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو كبقية القدر، في كاحد حديث

 ،(ُِٖٓ/ٕ) الكامل في عدم كابن ،(َٔ/ّ) المجركحين في حباف ابنك  (،ّٖٕٕابو داكد ) أخرجو ِ
( ِٕٗ/ْكالحديث ضعفو اإلماـ أحمد كما في الزاد )( ّٕٕٕ رقم ، ّْ/ٓ) الديلمىك  (،َِٖ/ٕ) كالبيهقي

داكد بقولو: ، كضعفو أبو المغيرة كحديث ىذا، خبلؼ أمية بن عمرك كحديث ىذا، يعرؼ كال بصحيح، ليسبقولو: 
(: منكر، كضعفو ابن عدم، كابن حباف، كالبيهقي، ككذا ضعفو ُُٕ/ْليس بالقوم، كقاؿ النسائي في المجتبى )

(، كخرجو ابن الجوزم في ّْٖ(، كضعفو ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ )ّْٔ/ٕابن حـز في المحلى )
(، كقاؿ المنذرم ُِٓ/ْف الوىم كاإليهاـ )(، كضعفو عبد الحق، كابن القطاف كما في بياُّٖ/ّالموضوعات )
(: منكر، ِْٕ/ْ، كقاؿ الذىبي في الميزاف )أبو معشر ىذا الحديث مما أنكر عليو (:ُْٔ/ّفي الترغيب )

 عن لو أصل ال فباطل بالسكين الخبز قطع عن النهي حديث كأما(: ِٕٗ/ْ) المعاد زاد في القيم ابن قاؿك 
، كقاؿ ابن الملقن في شرح البخارم أيضا يصح كال بالسكين الحم قطع عن النهي المركم كإنما؟  اهلل رسوؿ

،  كضعفو العبلمة األلباني في ضعيف أبي داكد، كقاؿ األرنؤكط كمن فيو أبو معشر نجيح كىو كاه (:ُُٔ/ِٔ)
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 أخرجو أمية بن صفواف حديث من شاىد لو قلت بالقوم ليس حديث ىو داكد
 عبد حديث من إال نعرفو ال كقاؿ كأمرأ أىنأ فإنو نهشا اللحم انهشوا بلفظ الترمذم
 أبي بن أخرجو لكن ضعيف المخارؽ أبي بن أمية أبو ىو الكريم كعبد ػى.ا الكريم
 معشر أبو زاده ما فيو ليس لكن حسن فهو أمية بن صفواف عن آخر كجو من عاصم

 النهش أف صفواف حديث في ما كأكثر بالسكين اللحم قطع عن بالنهي التصريح من
 أبي طريق من التفسير في الماضي الطويل الشفاعة حديث أكؿ في كقع كقد أكلى
 ا.ىػ  نهشة منها فنهش الذراع بلحم كسلم عليو اهلل صلى النبي أتى ىريرة أبي عن زرعة

 ـ.الطعا تناكؿ في األدكات استخداـ :مسألة
 األدلة كمن كالملعقة، كالسكين الشوكة مثل جائز، الطعاـتناكؿ  في األدكات استخداـ

 أثناء األدكات استخدـ قد كسلم عليو اهلل صلى النبيالترجمة، ف حديث ذلك على
 بأس ال ذلك كغير كالشوكة الملعقة كاستخدـ أكل فلو السكين، كاستخداـ األكل

 باليد الشوكة يمسكوا أف عليهم أف كالسكين الشوكة يستخدموف الذين ينتبو لكن بو،
 باليمين يقطعوىا مباشرة، يأكلوف ال فإنهم باليمنى للقطع احتاجوا إذا كأنهم اليمنى،

 إمساؾ من للكفرة المقلدين بعضهم يفعلو ما أما باليمين، بالشوكة يأكل ثم أكالن،
 من فهذا باليسرل مباشرةن  كيأكل باليمنى يقطع ثم باليمنى كالسكين باليسرل الشوكة

 ، كىو ال يجوز. األكل في معهم للشيطاف إشراكهم
 

 (الشعير في النفخ باب)
، أبي عن  عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أكل ىل) فقلت سعد، بن سهل سألت: قاؿ حاـز

 حين من النقي، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأل ما»: سهل فقاؿ النقي؟ كسلم
 اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد في لكم كانت ىل: فقلت: قاؿ «اهلل قبضو حتى اهلل ابتعثو

                                                                                                                                                  

 عبد بن نجيح كىو- معشر أبو المصنف، قاؿ كما ضعيف إسناده(: ٕٗٓ/ٓمعو في تحقيق سنن أبي داكد )
 .الحديث ضعيف -السندم منالرح
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 حين من منخبل، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأل ما»: قاؿ مناخل؟ كسلم عليو
: قاؿ منخوؿ؟ غير الشعير تأكلوف كنتم كيف: قلت: قاؿ «اهلل قبضو حتى اهلل ابتعثو

 . ُ(فأكلناه ثريناه بقي كما طار، ما فيطير كننفخو، نطحنو كنا
 لتطير طحنو بعد أم، الشعير في النفخ باب قولو (:ْٖٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )

 بالطعاـ خاص الطعاـ في النفخ عن النهي أف على الترجمة بهذه نبو ككأنو قشوره منو
 كفي األبيض النظيف كىو الحوارل الدقيق خبز أم النوف بفتح النقي قولو، المطبوخ
 الذم الباب في كذكره النقي كقرصة عفراء أرض على الناس يحشر البعث حديث

 المتقدـ أنس لحديث موافق ىو ال قاؿ قولو منو أتم حاـز أبي عن آخر كجو من بعده
 ننفخو كنا كلكن قولو طحنو بعد أم الشعير تنخلوف كنتم فهل قولو قط مرققا رأل ما

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد في لكم كانت ىل بلفظ بعده الذم الباب في ذكره
 حتى اهلل ابتعثو حين من منخبل كسلم عليو اهلل صلى النبي رأل ما قاؿ مناخل كسلم
 في سافر كاف كسلم عليو اهلل صلى لكونو البعثة قبل عما احترز كأظنو تعالى اهلل قبضو
 كثير عندىم النقي كالخبز الرـك مع ذاؾ إذ الشاـ ككانت تاجرا الشاـ إلى المدة تلك
 البعثة بعد فأما عندىم ذلك رأل أنو ريب فبل الترفو آالت من كغيرىا المناخل ككذا
 لم لكن الشاـ أطراؼ من كىي تبوؾ إلى ككصل كالمدينة كالطائف بمكة إال يكن فلم

 يقوؿ أف األكلى غربلتو أم الدقيق نخلت الكرماني كقوؿ بها إقامتو طالت كال يفتحها
 ا.ىػ النخالة منو أخرجت أم

 عاداتيو مقاصدىا أخرل ككسائل تعبدية مقاصدىا كسائل إلى قسمنت المباحة الوسائل
 فبل رىايلغ أك لذاتها محرمة لةيالوس كانت إذا، فعاداتية أك تعبدية ألمور خادمة أك

 يجوز ال فإنو تعبدم لمقصد خادمة جاءت أك تعبدية كانت كإذا استحداثها، يجوز
... الخامس القسم: "(َِٓ-َِِ/ْ) القرافي في الفركؽ قاؿ، أيضا بها االبتداع

: اآلثار ففي للدقيق المناخل كاتخاذ الشريعة من كقواعدىا اإلباحة أدلة تناكلتو ما كىي

                                                           

 (.ُّْٓأخرجو البخارم ) ُ



 - 266 - 

 تليين ألف ،المناخل اتخاذ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس أحدثو شيء أكؿ
 ليست ىنا المرادة الوسيلة ألف ا،ىػ مباحة فوسائلو المباحات من كإصبلحو العيش
 للمقصد خدمة تستحدث، أف جاز ذلك كألجل عبادةل مرادة كليست بذاتها عبادة
 .مباحا كاف الذم

 باألشناف، اليد كغسل المناخل، اتخاذ ككذلك (:ٔٓكقاؿ الشاطبي في اإلعتصاـ )ص
 .بدعا تسمى ال فإنها قبل، تكن لم التي األمور من ذلك أشبو كما
 

 (شبع حتى أكل من باب)
 اهلل رسوؿ صوت سمعت لقد: سليم ألـ طلحة أبو قاؿ)  قاؿ مالك بن أنسعن 

 فأخرجت شيء؟ من عندؾ فهل الجوع، فيو أعرؼ ضعيفا، كسلم عليو اهلل صلى
 ثوبي، تحت دستو ثم ببعضو، الخبز فلفت لها، خمارا أخرجت ثم شعير، من أقراصا
 بو، فذىبت: قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى أرسلتني ثم ببعضو، كردتني

 عليهم، فقمت الناس، كمعو المسجد في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فوجدت
: قاؿ نعم،: فقلت طلحة؟ أبو أرسلك: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي فقاؿ

 قوموا: معو لمن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ نعم،: فقلت: قاؿ بطعاـ؟
 قد سليم، أـ يا: طلحة أبو فقاؿ طلحة، أبا جئت حتى أيديهم، بين كانطلقت فانطلق

 نطعمهم، ما الطعاـ من عندنا كليس بالناس، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جاء
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقي حتى طلحة أبو فانطلق: قاؿ أعلم، كرسولو اهلل: فقالت
 اهلل رسوؿ فقاؿ دخبل، حتى كسلم عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ طلحة أبو فأقبل كسلم،
 بو فأمر الخبز، بذلك فأتت «عندؾ ما سليم، أـ يا ىلمي»: كسلم عليو اهلل صلى

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو قاؿ ثم فأدمتو، لها عكة سليم أـ كعصرت ففت،
 ثم شبعوا، حتى فأكلوا لهم، فأذف «لعشرة ائذف»: قاؿ ثم يقوؿ، أف اهلل شاء ما

: قاؿ ثم خرجوا، ثم شبعوا، حتى فأكلوا لهم فأذف «لعشرة ائذف»: قاؿ ثم خرجوا،
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 القـو فأكل لعشرة أذف ثم خرجوا، ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم، فأذف «لعشرة ائذف»
 .ُ(رجبل ثمانوف كالقـو كشبعوا، كلهم

 كسلم عليو اهلل صلى النبي مع كنا: قاؿ عنهما، اهلل رضي بكر، أبي بن الرحمن عبدك 
 رجل مع فإذا طعاـ منكم أحد مع ىل: كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ كمائة، ثبلثين
 يسوقها، بغنم طويل، مشعاف مشرؾ رجل جاء ثم فعجن، نحوه، أك طعاـ من صاع
: قاؿ بيع، بل ال، قاؿ ىبة قاؿ أك عطية أـ أبيع: كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ

 يشول، البطن بسواد كسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي فأمر فصنعت، شاة منو فاشترل
 شاىدا كاف إف بطنها، سواد من حزة لو حز قد إال كمائة الثبلثين من ما اهلل، كايم

 كشبعنا، أجمعوف فأكلنا قصعتين، فيها جعل ثم لو، خبأىا غائبا كاف كإف إياه، أعطاىا
 .ِ( قاؿ كما أك البعير، على فحملتو القصعتين، في كفضل

 من شبعنا حين كسلم عليو اهلل صلى النبي توفي قلت ) عنها اهلل رضي عائشة، عنك 
 .ّ( كالماء التمر: األسودين

 في أنس حديث األكؿ أحاديث ثبلثة فيو ذكر (:ِٕٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 كفيو النبوة عبلمات في شرحو تقدـ كقد كسلم عليو اهلل صلى النبي ببركة الطعاـ تكثير

 سواد من القـو إطعاـ في بكر أبي بن الرحمن عبد حديث الثاني شبعوا حتى فأكلوا
 في شرحو تقدـ كقد كشبعنا أجمعوف فأكلنا كفيو رجل كمائة ثبلثين ككانوا الشاة بطن

                                                           

 (.ََِْ(، كمسلم )ُّٖٓأخرجو البخارم ) ُ

: اهلل عبد أبو قاؿ (:ّٓٓ/ُْ(، قاؿ ابن الملقن في التوضيح )َِٔٓ(، كمسلم )ِّٖٓأخرجو البخارم ) ِ
 -النوف بتشديد مشعاف شعر": الموعب" في حكاه فيما األصمعي كقاؿ. الطوؿ فوؽ جدا طويل(: مشعاف)

 الرأس المنتفش الشعث ىو: أيضا األزىرم كقاؿ ،المتفرؽ الثائر: كىو اشعنانا، الرجل كاشعاف منتفش،
 ثائر الشعر، شعث ىو: التين ابن كقاؿ .شعره فاشعاف عدكه ناصى إذا الرجل أشعن: أبيو عن عمرك كركل،المغبر
. الرأس مشعاف كرجل منتفشا، كاف إذا مشعاف": العين" صاحب كعبارة .مفعاؿ ككزنو أكثرىم، قوؿ في الرأس
 قطع،: كحز ".المطالع" صاحب حكاىما كلها، البطن حشوة: كقيل خاصة، الكبد ىو: قيل البطن، كسواد
 .القطعة: الحاء بضم -كالحزة

 (.ِٕٓٗ(، كمسلم )ّّٖٓأخرجو البخارم ) ّ
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 من شبعنا حين كسلم عليو اهلل صلى النبي توفي عائشة حديث الثالث الهبة كتاب
 الكرماني قالو كفاتو زماف قبل يقع لم شبعهم أف إلى إشارة كفيو كالماء التمر األسودين

 قالت عائشة عن عكرمة طريق من خيبر غزكة في تقدـ كقد مراد غير ظاىره لكن قلت
 حتى شبعنا ما قاؿ عمر بن حديث كمن التمر من نشبع اآلف قلنا خيبر فتحت لما

 كابتداؤه شبعهم كاستمر شبعوا حين شبع كسلم عليو اهلل صلى أنو فالمراد خيبر فتحنا
 بما عائشة كمراد سنين بثبلث كسلم عليو اهلل صلى موتو قبل كذلك خيبر فتح من

 تماـ أف إلى إشارة بو قرنتو لكن الماء دكف خاصة التمر من ىو الشبع من إليو أشارت
 منو الشبع يوجد كحده الماء أف ال مع بمعنى فيو الواك فكأف بجمعهما حصل الشبع

 كاحد بفعل كالرم الشبع عن عبرت السواد كىو بوصف كاحد التمر عن عبرت كلما
 عليو اهلل صلى النبي صوت سمعت طلحة أبي عن أنس حديث في كقولو الشبع كىو

 الفخامة ذاؾ إذ تكلم لما صوتو في يسمع لم كأنو الجوع فيو أعرؼ ضعيفا كسلم
 دعول على رد كفيو فيها كانوا التي الحاؿ بقرينة الجوع على ذلك فحمل منو المألوفة

 كتعقب كيسقيني ربي يطعمني أبيت بحديث كاحتج يجوع يكن لم أنو حباف بنا
 يجد ال من سيما كال أصحابو بو ليتأسى أحيانا يجوع فكاف الحاؿ تعدد على بالحمل

 من كيوخذ آخر مكاف في ىذا بسطت كقد لو فضوعف صبر الجوع ألم كأدركو مددا
 لو تكرمة الدار باب إلى الضيف مع يخرج أف يضيف من أدب من أف طلحة أبي قصة
 عن كرد كقد أفضل أحيانا تركو كأف الشبع جواز األحاديث ىذه في بطاؿ بنا قاؿ

 الدنيا في شبعا الناس أكثر إف) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف جحيفة كأبي سلماف
 حدا لو فإف مباحا كاف كإف الشبع أف غير الطبرم قاؿ ُ(اآلخرة في جوعا أطولهم

 ربو طاعة على اآلكل أعاف ما منو كالمطلق سرؼ فهو ذلك على زاد كما إليو ينتهي
                                                           

 من كثير الحديث ىذا ضعف كقد كسلماف، عباس، كابن عمرك، كابن ، جحيفة كأبي عمر ابن حديث من ركم ُ
 طرؽ من جاء قد الحديث أف القوؿ كجملة(: ّّْ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ ، بعضهم كمشاه الحفاظ،

 كلذلك شديدا، ضعفها ليس بعضها فإف ، ضعف من تخلو ال مفرداتها، كانت كإف كىي الصحابة من ذكرنا عمن
 .أعلم تعالى ك سبحانو كاهلل األحواؿ أقل على الحسن درجة إلى بمجموعها يرتقي أنو أرل فإني
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 بنا أخرجو إليو أشار الذم سلماف كحديث اه عليو كجب ما أداء عن ثقلو يشغلو كلم
 نحوه البزار كأخرج أيضا مقاؿ سنده كفي نحوه عمر بن عن كأخرج لين بسند ماجة

 أبي قصة ذكر لما المفهم في القرطبي قاؿ ضعيف بسند جحيفة أبي حديث من
 كفيو شبعوا حتى فأكلوا الشاة كلصاحبيو كسلم عليو اهلل صلى للنبي ذبح إذ الهيثم
 المعدة يثقل الذم الشبع على محموؿ عنو النهي من جاء كما الشبع جواز على دليل

 تنتهي كقد كالكسل كالنـو كاألشر البطر إلى كيفضي للعبادة القياـ عن صاحبو كيثبط
 البن تبعا الكرماني كذكر المفسدة من عليو يترتب ما بحسب التحريم إلى كراىتو
 الطعاـ الثلث أف كىو منهم المعتاد شبعهم على محموؿ المذكور الشبع أف المنير

 خاص نقل إلى عادتهم تلك أف دعول في كيحتاج للنفس كالثلث للشراب كالثلث
 كصححو ماجو كبن كالنسائي الترمذم أخرجو حسن حديث ذلك في كرد كإنما

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت يكرب معد بن المقداـ حديث من الحاكم
 غلب فإف صلبو يقمن لقيمات آدـ بن حسب بطن من شرا كعاء آدمي مؤل ما يقوؿ

 شرح في القرطبي قاؿ للنفس كثلث للشراب كثلث للطعاـ فثلث نفسو اآلدمي
 في قبلو الغزالي كقاؿ الحكمة ىذه من لعجب القسمة بهذه بقراط سمع لو األسماء

 سمعت ما فقاؿ الفبلسفة لبعض الحديث ىذا ذكر اإلحياء من الشهوتين كسر باب
 المذكور الحديث في الحكمة أثر أف في شك كال ىذا من أحكم األكل قلة في كبلما
 البطن يدخل ال كألنو الحيواف حياة أسباب ألنها بالذكر الثبلثة خص كإنما كاضح
 أقساـ ثبلثة إلى التقسيم أك الخبر ظاىر على التساكم بالثلث المراد كىل سواىا
 في قولو إلى الثلث بذكر لمح يكوف أف كيحتمل أكلى كاألكؿ احتماؿ محل متقاربة

 شرب باب في األشربة في البخارم ذكر المنير بن كقاؿ كثير الثلث اآلخر الحديث
 أف فيحتمل منو بطني في جعلت ما آلو ال فجعلت قولو كفيو أنس حديث للبركة اللبن
 كىو قلت بركة طعاـ ألنو ذلك من الباب أحاديث في إليو المشار الشبع يكوف

 لهم المعتاد الشبع بو المراد فإف الباب أحاديث ثالث عائشة حديث في إال محتمل
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 يشتهي أف أحدىما اإلحياء في ذكرىما رأيين على الجوع حد في كاختلف أعلم كاهلل
 لم األرض على ريقو كقع إذا أنو ثانيهما بجائع فليس األدـ طلب فمتى كحده الخبز

 الحياة بو تقـو ما األكؿ سبعة في تنحصر الشبع مراتب أف كذكر الذباب عليو يقع
 يقول حتى يزيد أف الثالث كاجباف كىذاف قياـ عن كيصلي يصـو حتى يزيد أف الثاني
 الخامس مستحباف كىذاف التكسب على يقدر حتى يزيد أف الرابع النوافل أداء على

 النـو كيكثر البدف يثقل كبو ذلك على يزيد أف السادس جائز كىذا الثلث يمؤل أف
 اه حراـ كىذا عنها المنهي البطنة كىي يتضرر حتى يزيد أف السابع مكركه كىذا

 ا.ىػ أعلم كاهلل الثاني في كاألكؿ الرابع في الثالث دخوؿ كيمكن
 فوؽ األكل الحنفية قاؿ:  اآلداب في قاؿ(: ُُٓ/ِ) األلباب السفاريني غذاءكقاؿ 
 ليتقول الشبع فوؽ يأكل أف:  موضعين في إال:  منهم المشايخ قاؿ.  حراـ الشبع
 . الغد لصـو

 أمسك متى أنو كيعلم ضيفو يشبع كلم أكلو تناىى كقد ، ضيف بو نزؿ إذا( : الثاني)
 أساء من جملة في داخبل يصير لئبل الشبع فوؽ يأكل أف بأس فبل الضيف أمسك
 . الحسن بن محمد يستثن لم كلهذا ، نظر فيو كىذا:  قاؿ القرل
.  اآلكلوف إليو يحتاج ما أضعاؼ الخبز من المائدة على يلقى أف السرؼ من كقالوا
 اإلقناع كبلـ يقتضيو ما على مذىبنا في كالمعتمد ، الطعاـ ألواف لنفسو يصنع أف كمنو

 أكثر أكلو كيجوز مر كما أثبلثا البطن يكوف أف السنة أف:  كغيرىما كالمنتهى ،
 . يحـر كتخمة أذل خوؼ كمع يؤذيو ال بحيث
 أعلى من أكلو كيكره:  الغاية في قاؿ.  فقط الكراىة كالغاية ، المنتهى كظاىر

 كلم يضره بحيث قليبل أك يؤذيو بحيث كثيرا أك ، حارا كأكلو:  قاؿ أف إلى الصحفة
 . يضره بحيث الطعاـ كتقليل اللحم أكل إدماف كيكره.  للخبلؼ يشر
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 لسمرة قيل.  غيره كقوت قوتو ألنو ؛ حاجتو فوؽ يتناكؿ أف ينبغي ال ىبيرة ابن كقاؿ
 اإلسبلـ شيخ قاؿ.  عليو أصل لم مات لو:  فقاؿ بشما بات ابنك إف:  جندب بن
 . انتهى نفسو كقاتل فيكوف نفسو قتل على أعاف يعني:  تيمية بن
 

 (ىو ما فيعلم لو يسمى حتى يأكل ال عليو السبلـ النبي كاف ما باب)
 سيف لو يقاؿ الذم رضي اهلل عنو الوليد بن خالد أف رضي اهلل عنهما عباس ابنعن 
 خالتو كىي ميمونة، على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع دخل أنو)  أخبره اهلل،

 الحارث بنت حفيدة أختها بو قدمت قد محنوذا، ضبا عندىا فوجد عباس، ابن كخالة
 لطعاـ يده يقدـ قلما ككاف كسلم، عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ الضب فقدمت نجد، من

 الضب، إلى يده كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأىول لو، كيسمى بو يحدث حتى
 لو، قدمتن ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخبرف: الحضور النسوة من امرأة فقالت

 فقاؿ الضب، عن يده كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرفع اهلل، رسوؿ يا الضب ىو
 قومي، بأرض يكن لم كلكن ال،: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا الضب أحراـ: الوليد بن خالد

 إلي ينظر كسلم عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ فأكلتو، فاجتررتو: خالد قاؿ أعافو فأجدني
)ُ. 

 ال كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف ما باب قولو (:ّْٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 باإلضافة عليها كقفت التي النسخ جميع في كذا ىو ما فيعلم لو يسمى حتى يأكل

 العرب ألف يسأؿ كاف إنما التين بنا قاؿ فقاؿ بالتنوين باب أنو على الزركشي كشرحو
 قد كسلم عليو اهلل صلى ىو ككاف عندىم لقلتها المآكل من شيئا تعاؼ ال كانت
 صلى أنو السؤاؿ سبب يكوف أف كيحتمل قلت يسأؿ كاف فلذلك الشيء بعض يعاؼ

 الحيوانات من بكثير خبرة لو يكن فلم البادية في الكوف يكثر كاف ما كسلم عليو اهلل
 شيئا منها يحرموف ال ككانوا بعضها كإباحة الحيوانات بعض بتحريم كرد الشرع ألف أك

                                                           

 (.ُْٔٗ(، كمسلم )ُّٗٓأخرجو البخارم ) ُ
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 حديث فيو أكرد ثم عنو بالسؤاؿ إال غيره عن يتميز فبل مطبوخا أك مشويا بو أتوا كربما
 .الضب قصة في عباس بن
 

 كاحد( معى في يأكل المؤمن باب)
 معو، يأكل بمسكين يؤتى حتى يأكل ال رضي اهلل عنهما عمر ابن كاف قاؿ نافع عن

 النبي سمعت علي ىذا تدخل ال نافع يا فقاؿ كثيرا، فأكل معو يأكل رجبل فأدخلت
 سبعة في يأكل كالكافر كاحد، معى في يأكل المؤمن ) يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى
 .ُ( أمعاء

 كىو ضيف ضافو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو ) ىريرة أبي عنك 
 ثم حبلبها، فشرب فحلبت، بشاة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فأمر كافر،
 فأسلم، أصبح إنو ثم شياه، سبع حبلب شرب حتى فشربو، أخرل ثم فشربو، أخرل
 فلم بأخرل، أمر ثم حبلبها، فشرب بشاة، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فأمر

 كاحد، معى في يشرب المؤمن: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ يستتمها،
 .ِ( أمعاء سبعة في يشرب كالكافر

 في حكاىا لغة كفي مقصور الميم بكسر المعى (:ّٕٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 كقع كقد المصارين كىي ممدكد أمعاء كالجمع تحتانية بعدىا العين بسكوف المحكم

 حوالب حاتم أبو حكاىا لو أبيات في فقاؿ الجمع في اإلفراد بلفظ القطامي شعر في
 ألنو بفي يأكل عدل كإنما طفبل يخرجكم ثم تعالى كقولو كىو جياعا كمعى غزرا

 في يأكلوف إنما تعالى قولو كمنو للمأكوؿ ظرفا كيجعلها فيها األكل يوقع بمعنى
 بو أثق من أسمع كلم مذكر المعى السجستاني حاتم أبو قاؿ بطونهم ملء أم بطونهم

 الحديث معنى في كاختلف.... بو يوثق ال من ركاه قد لكن كاحدة معى فيقوؿ يؤنثو

                                                           

 (.ََِٔ(، كمسلم )ّّٗٓأخرجو البخارم ) ُ

 ( كاللفظ لو. َِّٔ(، كمسلم )ّٕٗٓأخرجو البخارم ) ِ
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 كالكافر الدنيا في كزىده للمؤمن ضرب مثل ىو كإنما ظاىره بو المراد ليس فقيل
 رغبتو لشدة كالكافر كاحد معى في يأكل الدنيا من لتقللو المؤمن فكاف عليها كحرصو

 خصوص كال األمعاء حقيقة المراد فليس أمعاء سبعة في يأكل منها كاستكثاره فيها
 الدنيا تناكؿ عن عبر فكأنو منها كاالستكثار الدنيا من التقلل المراد كإنما األكل

 يأكل المؤمن أف المعنى كقيل ظاىر العبلقة ككجو باألمعاء ذلك أسباب كعن باألكل
 كنقل التين بنا نقلو الوجود في الحراـ من أقل كالحبلؿ الحراـ يأكل كالكافر الحبلؿ

 الحديث ىذا قـو حمل فقاؿ عمراف أبي بن جعفر أبي عن قبلو الذم نحو الطحاكم
 عليها كيحرص فيها يرغب أم أكبل الدنيا يأكل فبلف تقوؿ كما الدنيا في الرغبة على

 في كالكافر قليبل إال منها يتناكؿ فبل فيها يزىد أم كاحد معى في يأكل المؤمن فمعنى
 علم إذا األكل قلة على المؤمن حض المراد كقيل منها فيستكثر فيها يرغب أم سبعة

 كيدؿ الكافر بصفة االتصاؼ من تنفر المؤمن نفس فإف الكافر صفة األكل كثرة أف
 كما كيأكلوف يتمتعوف كفركا كالذين) تعالى قولو الكفار صفة من األكل كثرة أف على
 كرد أنو أحدىا أقواؿ على ذلك في اختلفوا ثم ظاىره على ىو بل كقيل (األنعاـ تأكل

 إلى سبيل ال فقاؿ البر عبد بن بذلك جـز جنسية ال عهدية كالبلـ بعينو شخص في
 مؤمن من أكبل أقل يكوف كافر من فكم تدفعو المشاىدة ألف العمـو على حملو

 على يدؿ ىريرة أبي كحديث قاؿ أكلو مقدار يتغير فلم أسلم كافر من ككم كعكسو
 فكأنو البخارم ككذا المطلق الحديث مالك بو عقب كلذلك بعينو رجل في كرد أنو

 نفسو في لو كبورؾ عوفي أسلم فلما أمعاء سبعة في يأكل كاف كافرا كاف إذا ىذا قاؿ
 الطحاكم ذلك إلى سبقو كقد اه كافر كىو يكفيو كاف مما أجزاء سبعة من جزء فكفاه

 الذم كىو مخصوص كافر في كاف الحديث ىذا إف قيل فقاؿ اآلثار مشكل في
 كالسابق الوجو ىذا غير محمل عندنا للحديث كليس قاؿ شياه السبع حبلب شرب

 منو فهم الحديث راكم عمر بن بأف الحمل ىذا تعقب كقد عبيدة أبو أكال ذلك إلى
 كيف ثم بالحديث كاحتج عليو الدخوؿ من كثيرا يأكل رآه الذم منع فلذلك العمـو
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 الحديث كيورد الواقعة تعدد ترجيح من تقدـ ما مع بعينو شخص على حملو يتأتى
 أف الثاني القوؿ ذلك نحو لو كقع الذم حق في منها كاحدة كل عقب المذكور
 السبعة تخصيص قالوا مرادة العدد حقيقة كليست الغالب مخرج خرج الحديث
 أف كالمعنى أبحر سبعة بعده من يمده كالبحر تعالى قولو في كما التكثير في للمبالغة

 الشرع مقصود بأف كلعلمو العبادة بأسباب الشتغالو األكل من التقلل المؤمن شأف من
 من أيضا كلخشيتو العبادة على كيعين الرمق كيمسك الجوع يسد ما األكل من

 الشرع مقصود مع يقف ال فإنو كلو ذلك بخبلؼ كالكافر ذلك على زاد ما حساب
 أكل فصار الحراـ تبعات من خائف غير فيها مسترسل نفسو لشهوة تابع ىو بل

 ىذا من يلـز كال منو السبع بقدر كأنو الكافر أكل إلى نسب إذا ذكرتو لما المؤمن
 بحسب إما كثيرا يأكل من المؤمنين في يكوف فقد ككافر مؤمن كل حق في اطراده
 يأكل من الكفار في كيكوف ذلك لغير أك باطن مرض من لو يعرض لعارض كإما العادة
 لعارض كإما الرىباف رأم على للرياضة كإما األطباء رأم على الصحة لمراعاة إما قليبل

 الزىادة على الحرص المؤمن شأف من أف القوؿ كمحصل الطيبي قاؿ المعدة كضعف
 ال الوصف ىذا غير على كافر أك مؤمن كجد فإذا الكافر بخبلؼ بالبلغة كاالقتناع

 كقد اآلية مشركة أك زانية إال ينكح ال الزاني تعالى قولو ىذا كمن الحديث في يقدح
 بالمؤمن المراد أف الثالث القوؿ الحر نكاح الزانية كمن الحرة نكاح الزاني من يوجد

 فيما فكره اشتغل إيمانو ككمل إسبلمو حسن من ألف اإليماف التاـ الحديث ىذا في
 نفسو على كاإلشفاؽ الفكر ككثرة الخوؼ شدة فيمنعو بعده كما الموت من إليو يصير

 كمن طعمو قل تفكره كثر من) رفعو أمامة ألبي حديث في كرد كما شهوتو استيفاء من
 إف)  الصحيح سعيد أبي حديث ذلك إلى كيشير ،ُ( قلبو كقسا طعمو كثر تفكره قل

                                                           

 عليكم) : كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو الباىلي أمامة أبييقصد المصنف حديث  ُ
 بلباس كعليكم األكل، قلة تجدكا الصوؼ بلباس كعليكم قلوبكم، في اإليماف حبلكة تجدكا الصوؼ بلباس

 كالحكمة الحكمة، يورث كالتفكر التفكر، القلب في يورث الصوؼ في النظر فإف اآلخرة، في بو تعرفوا الصوؼ
 كعظم طعمو كثر تفكره قل كمن قلبو، كرؽ لسانو ككل طعمو قل تفكره كثر فمن الدـ، مجرل الجوؼ في تجرم
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 ُ( يشبع كال يأكل كالذم كاف نفس بإشراؼ أخذه فمن خضرة حلوة الماؿ ىذا
 الشره شأنو فمن الكافر كأما مطعمو في يقتصد من بالمؤمن المراد أف على فدؿ

 الخطابي ىذا رد كقد البنية لقياـ بالمصلحة يأكل كال البهيمة تأكل كما بالنهم فيأكل
 نقصا ذلك يكن فلم الكثير األكل السلف أفاضل من كاحد غير عن ذكر قد كقاؿ

 يشركو فبل كشرابو طعامو عند تعالى اهلل يسمي المؤمن أف المراد أف الرابع إيمانهم في
 كفي قبل تقريره تقدـ كما الشيطاف فيشركو يسمي ال كالكافر القليل فيكفيو الشيطاف
 اهلل اسم يذكر لم إف الطعاـ يستحل الشيطاف إف مرفوع حديث في مسلم صحيح

 مأكلو كفي فيو لو فيبارؾ الطعاـ على حرصو يقل المؤمن أف الخامس عليو تعالى
 كىذا القليل يشبعو فبل كاألنعاـ المأكل إلى البصر طامح كالكافر القليل من فيشبع
 المختار النوكم قاؿ السادس مركبا كاحدا جوابا كيجعبلف قبلو الذم إلى ضمو يمكن

 سبعة في يأكلوف الكفار أكثر كأف كاحد معى في يأكل المؤمنين بعض أف المراد أف
 تفاكت على كيدؿ ػاى المؤمن معى مثل السبعة من كاحد كل يكوف أف يلـز كال أمعاء

 أمعاء ثبلثة ثم المعدة سبعة اإلنساف أمعاء أف التشريح أىل عن عياض ذكره ما األمعاء
 كالقولوف األعور ثم رقاؽ كالثبلثة الرقيق ثم الصائم ثم البواب بها متصلة بعدىا

 إال يشبعو ال بشراىة يأكل لكونو الكافر أف المعنى فيكوف غبلظ ككلها كالمستقيم
 في األطباء عن الكرماني كنقل كاحد معى ملء يشبعو كالمؤمن السبعة أمعائو ملء

 كالصائم عشرم االثنا كىي رقاؽ بها متصلة ثبلثة ثم المعدة أنها السبعة األمعاء تسمية
                                                                                                                                                  

 في أماليو بشراف ابن( أخرجو  النار من قريب الجنة من بعيد كجل عز اهلل من بعيد القاسي كالقلب قلبو، كقسا بدنو
 ،(ُُّٖ) في معجم شيوخو عساكر ابنك  ،(ُٓ) الحساف الفوائد في النقور بن أبوبكر طريقو كمن ،(ِٓ)

 ابن عنو قاؿكالحديث  (ْٖ/ّ) الموضوعات  في الجوزم كابن، (ُِٖ/ِ) الفردكس مسند في كالديلمي
 كشيخو يضع الكديمي يصح ال: الجوزم ابن كقاؿ، الشيخ ىذا عن إال أكتبو لم بمرة، كشاذ جدا غريب: عساكر

 ضعفوه كقد الكديمي يونس بن محمد كفيو: العراقي الزين قاؿ (:ُّٓ/ْ، كقاؿ المناكم في الفيض )بو يحتج ال
 العبلمة قاؿ، ك قدرم يزيد بن كثور مقاؿ كفيو عياش بن كإسماعيل ضعفوه التمار داكد بن اهلل عبد فيو:  غيره كقاؿ

 .موضوع(: َٗ) الضعيفة في األلباني
  (.َُِٓ) كمسلم( ُِٗ) البخارم أخرجو ُ
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 كاألعور كالمستقيم قافين أك كفاءين بنوف الفانفي كىي غبلظ ثبلثة ثم كالقولوف
 كالشره الحرص ىي صفات الكافر في بالسبعة يريد أف يحتمل النوكم قاؿ السابع
 سد المؤمن في كبالواحد السمن كحب كالحسد الطبع كسوء كالطمع األمل كطوؿ
 كشهوة النفس كشهوة الطبع شهوة سبع الطعاـ شهوات القرطبي قاؿ الثامن خلتو
 التي الضركرية كىي الجوع كشهوة األنف كشهوة األذف كشهوة الفم كشهوة العين
 القاضي كبلـ في ذكره ما أصل رأيت ثم بالجميع فيأكل الكافر كأما المؤمن بها يأكل

 الخمس الحواس عن كناية السبعة األمعاء أف كىو ملخصا العربي بن بكر أبي
 الدنيا من التقلل على الحض الحديث من يؤخذ العلماء قاؿ كالحاجة كالشهوة
 الجاىلية في العقبلء كاف كقد منها تيسر بما كالقناعة فيها الزىد على كالحث

 أنها زرع أـ حديث في تقدـ كما األكل كثرة كيذموف األكل بقلة يتمدحوف كاإلسبلـ
 إف فإنك الطائي حاتم كقاؿ الجفرة ذراع كيشبعو زرع أبي البن المدح معرض في قالت

 الذم الباب في لهذا مزيد كسيأتي أجمعا الذـ منتهى ناال كفرجك سؤلو بطنك أعطيت
 كل تأكل طائفة طبقات ثبلث على األكل في الناس إف قيل التين بنا كقاؿ يليو

 ما بقدر الجوع عند تأكل كطائفة الجهل أىل فعل كىذا حاجة كغير حاجة من مطعـو
 كإذا النفس شهوة قمع بذلك يقصدكف أنفسهم يجوعوف كطائفة حسب الجوع يسد

 الحديث لتنزيل يتعرض لم لكنو صحيح كىو ملخصا اه الرمق يسد ما أكلوا أكلوا
 ا.ىػ الثاني بالقوؿ الئق كىو عليو
 من التقليل الحديث كمقصود:  العلماء قاؿ(: ِٓ/ُْ)المنهاج  في النوكمقاؿ 
 أخبلؽ محاسن من األكل قلة أف مع ، كالقناعة فيها الزىد على كالحث ، الدنيا
 كثيرا عنده أكل الذل المسكين فى عمر ابن قوؿ كأما ، بضده األكل ككثرة ، الرجل

 الكفار أشبو كمن ، الكفار أشبو ألنو ىذا قاؿ فإنما ،"  علي ىذا يدخلن ال: " 
 يسد أف يمكن ىذا يأكلو الذل القدر كألف ؛ ضركرة أك حاجة لغير مخالطتو كرىت

 . انتهى"  جماعة خلة بو
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 : كمنها اإلسراؼ، كعدـ الطعاـ في االعتداؿ فوائد العلماء ذكركقد 
 كيعمي الببلدة يورث الشبع فإف ، البصيرة كإنفاذ القريحة كإيقاد القلب صفاء -ُ

 ( .قلبو كفطن فكرتو عظمت بطنو أجاع من) الحكمة في جاء كلهذا ، القلب
 كالغفلة الطغياف مبدأ ىو الذم ، كاألشر كالفرح البطر كزكاؿ كالذؿ االنكسار -ِ

 . تعالى اهلل عن
 الجائع ينسى الشبعاف فإف ، الببلء أىل ينسى كال ، كعذابو اهلل ببلء ينسى ال أف -ّ

 . اآلخرة ببلء كيتذكر إال غيره ببلء يجد ال الفطن كالعبد ، الجوع كينسى
 األمارة النفس على كاالستيبلء ، كلها المعاصي شهوات كسر:  الفوائد أكبر من -ْ

 ال كالشهوات القول كمادة ، كالقول الشهوات كلها المعاصي منشأ فإف ، بالسوء
 . بمعصية ىممت أك عصيت إال قط شبعت ما:  النوف ذك قاؿ.  األطعمة محالة

 كثر شربو كثر كمن ، كثيرا شرب كثيرا شبع من فإف ، السهر كدكاـ النـو دفع -ٓ
 كالعمر ، القب كقسوة الطبع كببلدة التهجد كفوت العمر ضياع النـو كثرة كفي ، نومو

 العمر ينقص فتكثيره ، موت كالنـو ، يتجر فيو ، العبد ماؿ رأس كىو ، الجواىر أنفس
. 

 في األخبلط كحصوؿ األكل كثرة سببها فإف ، األمراض كدفع البدف صحة -ٔ
 . الدكاء أصل كالحمية ، الداء أصل البطنة:  األطباء قاؿ كقد ، المعدة

 
 

 (االثنين يكفي الواحد طعاـ باب)
 طعاـ) : كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ  عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن

 .ُ( األربعة كافي الثبلثة كطعاـ الثبلثة، كافي االثنين

                                                           

 (.  َِٖٓ(، كمسلم )ِّٗٓأخرجو البخارم برقم ) ُ
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 يكفي االثنين كطعاـ االثنين يكفي الواحد طعاـ)  جابر حديث من( َِٗٓ) كلمسلم
 (. الثمانية يكفي األربعة كطعاـ األربعة

 يكفي االثنين طعاـ ىريرة أبي حديث فيو أكرد(: ّٓٓ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )
 قضية فإف كالحديث الترجمة بين الجمع كاستشكل األربعة يكفي الثبلثة كطعاـ الثبلثة

 أشار بأنو كأجيب الربع ثم الثلث مرجعها الحديث كقضية النصف مرجعها الترجمة
 أف الحديثين بين الجامع كبأف شرطو على ليس كرد آخر حديث لفظ إلى بالترجمة

 أف ينفي ال مثلو يكفي ككونو الضعف أقصاه لكن الكثير يكفي القليل طعاـ مطلق
 يكفي االثنين طعاـ أف منو يؤخذ االثنين يكفي الواحد طعاـ كوف نعم دكنو يكفي
 معنى قاؿ جرير عن راىويو بن إسحاؽ عن كنقل عكسو بخبلؼ األكلى بطريق الثبلثة

 األربعة قوت االثنين كيشبع االثنين قوت يكفي الواحد يشبع الذم الطعاـ أف الحديث
 كليس يعني بالكفاية كالتقنع المكاـر على الحض األحاديث بهذه المراد المهلب كقاؿ

 ثالث إدخاؿ لبلثنين ينبغي كأنو المواساة المراد كإنما الكفاية مقدار في الحصر المراد
 بن عند عمر حديث في كقع كقد يحضر من بحسب أيضا رابع كإدخاؿ لطعامهما

 كأف كاألربعة الثبلثة يكفي االثنين طعاـ كأف االثنين يكفي الواحد طعاـ بلفظ ماجو
 في بكر أبي بن الرحمن عبد حديث في ككقع كالستة الخمسة يكفي األربعة طعاـ
 اثنين طعاـ عنده كاف من)  كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ بكر أبي أضياؼ قصة

 كعند (، سادس أك بخامس فليذىب أربعة طعاـ عنده كاف كمن بثالث فليذىب
 كال جميعا كلوا)  كأكلو ذلك في العلة إلى يرشد ما عمر بنا حديث من الطبراني

 بركة عن تنشأ الكفاية أف منو فيؤخذ (، الحديث االثنين يكفي الواحد طعاـ فإف تفرقوا
 عمر بن حديث إلى الترمذم أشار كقد البركة ازدادت كثر كلما الجمع كأف االجتماع

 الجماعة على اهلل كيد آخره في كزاد عمر حديث نحو سمرة حديث من البزار كعند
 ال كأف الطعاـ على االجتماع استحباب ىريرة أبي حديث من يؤخذ المنذر بنا كقاؿ
 حصلت إذا المواساة أف إلى اإلشارة أيضا الحديث كفي ػاى كحده المرء يأكل
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 عنده ما يستحقر أف للمرء ينبغي ال أنو كفيو الحاضرين فتعم البركة معها حصلت
 كقياـ الرمق سد حصوؿ بمعنى االكتفاء بو يحصل قد القليل فإف تقديمو من فيمتنع

 شرط يوافق لم لكنو الترجمة بلفظ حديث كرد المنير بنا كقاؿ الشبع حقيقة ال البنية
 النصف ترؾ أمكنو الثلث ترؾ أمكنو من ألف الباب حديث من معناه فاستقرأ البخارم
 عن سفياف أبي طريق من الحديث أخرج الترمذم بأف مغلطام كتعقبو انتهى لتقاربهما

 أخرج كاف كإف البخارم فإف زعم كما كليس انتهى البخارم شرط على كىو جابر
 على فليس فقط أحاديث ثبلثة جابر عن صالح بأبي مقركنا لو أخرج لكن سفياف ألبي

 األعمش طريق من أخرجو مسلما أف مع الترمذم بتخريج خصو لم أدرم ال ثم شرطو
 ركل كىب بنا أف بطاؿ بنا ذكره ما على اعتمد المنير بنا كلعل أيضا سفياف أبي عن

 من ليس لهيعة بناك  جابر عن الزبير أبي عن لهيعة بنا عن الترجمة بلفظ الحديث
 أخرجو فقد كإال الحديث بنسبو قصر بطاؿ بنا أف عليو يرد لكن قطعا البخارم شرط
 عن الزبير أبي عن كبلىما الثورم سفياف طريق كمن جريج بن طريق من أيضا مسلم
 ال لكن صحيح فالحديث جابر عن الزبير أبي بسماع جريج بن بطريق كصرح جابر
 ا.ىػ أعلم كاهلل البخارم شرط على

 ال كأنو الطعاـ إطعاـ على الحض فيو (:ُٓ/ٔكقاؿ ابن العراقي في طرح التثريب )
 يحصل كما بو االكتفاء يحصل فالقليل لقلتو تقديمو من صاحبو يمتنع أف ينبغي

 قياـ بو المراد كإنما عنو كاالستغناء الشبع بالكفاية المراد كليس بالكثير؛ االكتفاء
 في فليس يكفيك، ما يغنيك ال كاف إذا: حاـز أبو كقاؿ المقصود كحصوؿ البنية
 ما فوؽ منك طلبت كإال بالقليل النفس قنع: بعضهم كبلـ كمن يغنيك، شيء الدنيا

 ا.ىػ يكفيها
 االثنين قوت الواحد شبع يعني: األثير ابن قاؿ (:ِْٔ/ْفي الفيض )كقاؿ المناكم 

"  الرمادة عاـ عمر قوؿ كمنو الثمانية قوت األربعة كشبع األربعة قوت االثنين كشبع
 نصف على يهلك ال الرجل فإف عددىم مثل بيت كل أىل على أنزؿ أف ىممت لقد
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 ما بقدر السعة أىل على الفقراء يفرؽ المسغبة في السلطاف أف منو كاستنبط. ػاى بطنو
 ا.ىػ بهم -أك يخل- يحيق ال
 

 (التلبينة باب)
 لذلك فاجتمع أىلها، من الميت مات إذا كانت أنهارضي اهلل عنها )  عائشة عن

 ثريد صنع ثم فطبخت، تلبينة من ببرمة أمرت كخاصتها، أىلها إال تفرقن ثم النساء،
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فإني منها، كلن: قالت ثم عليها، التلبينة فصبت
 .ُ( الحزف ببعض تذىب المريض، لفؤاد مجمة التلبينة: يقوؿ كسلم

 ككسر البلـ كسكوف المثناة بفتح ىي، التلبينة (:ُْٔ/َُقاؿ الحافظ في الفتح )
 حساء ىي األصمعي قاؿ ىاء ببل يقاؿ كقد ىاء ثم نوف ثم تحتانية بعدىا الموحدة

 لها تشبيها تلبينة سميت لبن أك غيره قاؿ عسل فيو كيجعل نخالة أك دقيق من يعمل
 سميت لبن فيها يخلط قاؿ من قوؿ كعلى قتيبة بنا كقاؿ كرقتها بياضها في باللبن
 شحم فيو قـو كقاؿ بحت دقيق ىي الطب في نعيم أبو كقاؿ لها اللبن لمخالطة بذلك
 يخالطو ال فيكوف حسوا فيجعل ماؤه فيخرج خمير غير العجين يؤخذ الداكدم كقاؿ
 اللبن قواـ في كيكوف الحساء التلبينة البغدادم الموفق كقاؿ نفعو كثر فلذلك شيء
 الجيم كضم المثناة بفتح تجم فإنها قولو... النىء الغليظ ال النضيج الدقيق كىو

 الميم بفتح مجمة فإنها الليث ركاية في ككقع بمعنى كىما ثانيو ككسر أكلو كبضم
 كىما ثانيو ككسر أكلو بضم كركم المشهور ىو ىذا الثانية الميم كتشديد كالجيم
 كالجاـ كتنشطو الهم عنو كتزيل فؤاده تريح أنها كالمعنى كأجم جم يقاؿ بمعنى

 فلم أريح إذا كأجم الفرس جم كيقاؿ كاإلجماـ الجماـ كالمصدر المستريح بالتشديد
 كالمخمة قاؿ معجمة بخاء تخم ركم أنو بطاؿ بنا كحكى لنشاطو أدعى فيكوف يركب

 عليكم)  مرفوعا عائشة عن كلثم طريق من ماجو بناك  أحمد عند ككقع.... المكنسة

                                                           

 (.  ُِِٔ(، كمسلم )ُْٕٓأخرجو البخارم ) ُ
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 كزاد عائشة عن آخر كجو من النسائي كأخرجو (، الحساء يعني التلبينة النافع بالبغيض
 عن الوسخ أحدكم يغسل كما أحدكم بطن لتغسل إنها بيده محمد نفس كالذم) 

 بركة بن السائب بن محمد طريق من كالترمذم أحمد عند كىو كلو، ُ( بالماء كجهو
 الوعك أىلو أخذ إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف)  قالت عائشة عن أمو عن
 عن كيسرك الحزين فؤاد يرتو إنو قاؿ ثم منو فحسوا أمرىم ثم فصنع بالحساء أمر

 أكلو بفتح كيرتو، ِ( بالماء كجهها عن الوسخ إحداكن تسرك كما السقيم فؤاد
 كمعنى يقوم يرتو كمعنى راء ثم مهملة بسين كزنو كيسرك المثناة كضم الراء كسكوف

 ينفعو كونو مع المريض يبغضو أم البغض من عظيم بوزف كالبغيض يكشف يسرك
 الموحدة بدؿ بالنوف المركزم زيد أبي ركاية في كقع أنو عياض كحكى األدكية كسائر

 منافع فاعرؼ التلبينة منافع معرفة شئت إذا البغدادم الموفق قاؿ ىنا لو معنى كال قاؿ
 كإذا لطيفا غذاء كيغذم بسرعة كينفذ يجلو فإنو نخالة كاف إذا سيما كال الشعير ماء

 في بالفؤاد كالمراد قاؿ الغريزية للحرارة كأنمى نفوذا كأقول أجلى كاف حارا شرب
                                                           

 ماجو ابنك  ،(ُٖٓٔ رقم ، ُٓٗ/ّ) راىويو بن كإسحاؽ ،(َُُِٓ رقم ، ُّٖ/ٔ) أحمدأخرجو  ُ
 رقم ، ِِٖ/ْ) كالحاكم ،(ٕٕٓٓ رقم ، ِّٕ/ْ) الكبرل فى كالنسائى ،(ّْْٔ رقم ، َُُْ/ِ)

كالحديث صححو الحاكم  (َُْٔ رقم ، َّ/ّ) كالديلمى، (ُّٖٓٗ رقم ، ّْٔ/ٗ) كالبيهقى، (ْٕٓٓ
(: منكر بمرة، كضعفو ابن القيسراني َِٖ/ُكأقره الذىبي، كفيما قااله نظر، لذا قاؿ ابن حباف في المجركحين )

(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في ّٕٓٓ(، كضعفو العبلمة األلباني في ضعيف الجامع )ُِٖفي معرفة التذكرة )
، أـ: لها كيقاؿ كلثم، ضعيف، نادهإس (:َّٓ/ْتحقيق سنن ابن ماجة )  ال: التقريب في الحافظ قاؿ كلثـو

  .حالها يعرؼ
 

 أبوك  ،(ّْْٓ) ماجو كابن، (ِٕٗٓ) الكبرل في كالنسائي ،(َُِٔ) الترمذمك  (،ِّ/ٔ) أحمد أخرجو ِ
 عنو قاؿ، كالحديث السائب بن محمد ترجمة في الكماؿ تهذيب في كالمزم ،(ِِٖ/ٗ) الحلية في نعيم

كصححو العبلمة األلباني في صحيح الترمذم، ثم عاد كضعفو في ضعيف  صحيح، حسن حديث ىذا: الترمذم
 السائب، بن محمد كالدة لجهالة ضعيف إسناده(: ّٖ/َْالترمذم، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )

اؿ ىو كمن معو في تحقيق سنن ابن ، ثم عاد كقأحد عن توثيقها يؤثر كلم محمد، ابنها عنها بالركاية انفرد فقد
 حجر ابن الحافظ عنها كقاؿ ابنها، عنها بالركاية انفرد السائب بن محمد أـ صحيح، حديث (:َّٓ/ْماجة )

 .ثقات اإلسناد رجاؿ كباقي. مقبولة": التقريب" في
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 كعلى أعضائو على اليبس باستيبلء يضعف الحزين فؤاد فإف المعدة رأس الحديث
 بفؤاد ذلك مثل كيفعل كيقويها كيغذيها يرطبها كالحساء الغذاء لتقليل خاصة معدتو

 صديدم أك بلغمي أك مرارم خلط معدتو في يجتمع ما كثيرا المريض لكن المريض
 يعافو المريض ألف النافع البغيض كسماه قاؿ المعدة عن ذلك يجلو الحساء كىذا
 من كأما الشعير غذائو في عليو يغلب لمن الحساء من أنفع شيء كال قاؿ لو نافع كىو

 الهدم صاحب كقاؿ الشعير حساء مرضو في بو فاألكلى الحنطة غذائو على يغلب
 كىي بالطحن الشعير خاصة فتخرج مطحونة تطبخ ألنها الحساء من أنفع التلبينة

 فبل كألطف أرؽ ألنو النضيج األطباء اختار كإنما جبلء كأكثر فعبل كأقول تغذية أكثر
 في العادة اختبلؼ بحسب بذلك االنتفاع يختلف أف كينبغي المريض طبيعة على يثقل

 مطحونا طبخ إذا كبالحزين صحيحا طبخ إذا الشعير ماء بالمريض البلئق كلعل الببلد
 .أعلم كاهلل الخاصية في بينهما الفرؽ من اإلشارة تقدمت لما

 ىو الذم الرقيق الحساء ىو: التلبين(: َُِ/ْ) المعاد زادفي  القيم ابن اإلماـ قاؿك 
 لبياضها باللبن لشبهها تلبينة سميت: الهركم قاؿ اسمو، اشتق كمنو اللبن، قواـ في

 كإذا النيء، الغليظ ال النضيح الرقيق كىو للعليل، النافع ىو الغذاء كىذا كرقتها،
 فإنها لهم، الشعير ماء ىي بل الشعير، ماء فضل فاعرؼ التلبينة فضل تعرؼ أف شئت
 يطبخ أنو الشعير ماء كبين بينها كالفرؽ بنخالتو، الشعير دقيق من متخذ حساء

 بالطحن، الشعير خاصية لخركج منو أنفع كىي مطحونا، منو تطبخ كالتلبينة صحاحا،
 أف القـو عادة ككانت كاألغذية، باألدكية االنتفاع في تأثيرا للعادات أف تقدـ كقد

 كأعظم فعبل كأقول تغذية أكثر كىو صحاحا، ال مطحونا منو الشعير ماء يتخذكا
 طبيعة على يثقل فبل كألطف، أرؽ ليكوف صحاحا منو المدف أطباء اتخذه كإنما جبلء،

 المطحوف الشعير ماء كثقل كرخاكتها، المدف أىل طبائع بحسب كىذا المريض،
 ظاىرا جبلء كيجلو سريعا، ينفذ صحاحا مطبوخا الشعير ماء أف: كالمقصود. عليها
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 للحرارة كإنماؤه أسرع كنفوذه أقول، جبلؤه كاف حارا شرب كإذا. لطيفا غذاء كيغذم
 .أكفق المعدة لسطوح كتلميسو أكثر الغريزية

 الميم بفتح. بوجهين يركل «المريض لفؤاد مجمة»: فيها كسلم عليو اهلل صلى كقولو
 تريحو أم لو، مريحة أنها: كمعناه أشهر: كاألكؿ الجيم، ككسر الميم كبضم كالجيم،
 - أعلم كاهلل - ىذا"  الحزف ببعض تذىب"  كقولو. الراحة كىو اإلجماـ، من كتسكنو

 إلى لها الحامل الركح لميل الغريزية الحرارة كيضعفاف المزاج، يبرداف كالحزف الغم ألف
 مادتها، في بزيادتو الغريزية الحرارة يقوم الحساء كىذا منشؤىا، ىو الذم القلب جهة

 تذىب إنها - أقرب كىو - يقاؿ كقد .كالحزف الغم من لو عرض ما أكثر فتزيل
 ما األغذية من فإف المفرحة األغذية خواص جنس من فيها بخاصية الحزف ببعض
 .أعلم كاهلل بالخاصية، يفرح
 خاصة معدتو كعلى أعضائو، على اليبس باستيبلء تضعف الحزين قول إف: يقاؿ كقد

 المريض، بفؤاد ذلك مثل كيفعل كيغذيها، كيقويها يرطبها الحساء كىذا الغذاء، لتقليل
 كىذا صديدم، أك بلغمي أك مرارم، خلط معدتو في يجتمع ما كثيرا المريض لكن

 سورتو، كيكسر كيفيتو كيعدؿ كيميعو كيحدره كيسركه المعدة عن ذلك يجلو الحساء
 ذاؾ، إذ المدينة أىل عادة كىي الشعير، بخبز االغتذاء عادتو لمن سيما كال فيريحها

 .ُأعلم كاهلل. عندىم عزيزة الحنطة ككانت قوتهم، غالب ىو ككاف

                                                           

 .الدراسات العلمية الحديثة في فوائد التلبينوها اثبتت( فوائد تنبيو) ُ
 القلب كتعالج الكولستركؿ تخفض
 عدة خبلؿ من الدـ في الكولستركؿ مستويات تقليل في الفائقة الشعير حبوب فاعلية العلمية الدراسات أثبتت

 :يلي فيما تتمثل حيوية، عمليات
 في نسبتو خفض على فتساعد األطعمة في الزائد الكولستركؿ مع الشعير في الموجودة المنحلة األلياؼ تتحد. أ

 .الدـ
 استقبلب مع كتتداخل القولوف، من تمتص دسمة أحماض القولوف في المنحلة األلياؼ تخمر عن ينتج. ب

 .الدـ في نسبتو ارتفاع فتعيق الكولستركؿ
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 القدرة كرفع الدـ، في الكولستركؿ معدالت خفض على تعمل كيميائية مركبات على الشعير حبوب تحتوم. ج
 محددا الغذائية المادة في كنسبتها كجودىا يعتبر كالتي  B-Glucan"  جلوكاف بتا" مادة مثل للجسم المناعية

 .الغذائية كقيمتها أىميتها لمدل
 إنزيمات تثبيط على القدرة لها التي  Tocotrienol"  ىاء" فيتامينات مشابهات على الشعير حبوب تحتوم. د

 عرفت طالما الذم" ىاء" فيتامين أىمية إلى العلمية الدالئل تشير السبب كلهذا للكولستركؿ، الحيوم التخليق
 .كبيرة بكميات تناكلو تم إذا القلوب لصحة قيمتو
 من الشرايين تحمي إذ الدموية؛ كالدكرة القلب أمراض من الوقاية في بالتلبينة العبلج يسهم النحو ىذا كعلى

)  التركية نقص كأعراض الصدرية الذبحة آلالـ التعرض من فتقي -التاجية القلب شرايين خاصة- التصلب
Ischemia)،  القلب عضلة كاحتشاء  (Heart Infarction.) 

 في األىمية فائقة صحية خيرات من تحملو بما التلبينة فتساىم كالقلبية الوعائية العلل بهذه فعليا المصابوف أما
 لفؤاد مجمة التلبينة: "كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ في اإلعجاز يظهر كىذا. المرضية حالتهم تفاقم من اإلقبلؿ
 !!المريض لقلب مريحة أم المريض لفؤاد كمجمة ،.. " المريض

 لبلكتئاب عبلج
 كاليـو النفسية، األمراض تشخيص في كنظرياتو النفسي التحليل على يعتمدكف الماضي في النفسيوف األطباء كاف
 يثبت كما..  كيميائي خلل أنو على االكتئاب كاألعصاب المخ أطباء يفسر الطبية العلـو في الهائل التقدـ مع

 كمضادات كالماغنسيـو كالبوتاسيـو االكتئاب حدة من التخفيف في دكرنا تلعب مواد كجود الحديث العلم
 ببعض تذىب" بأنها الرحمة نبي كصفها التي الحنونة الشعير حبة في تجتمع المواد كىذه...  كغيرىا األكسدة

 ".الحزف
 المضادة المواد تلك أىم نذكر حدتو من كتخفف االكتئاب، في الشعير يحويها التي المواد تؤثر كيف كلتوضيح
 :كمنها الشعير، في كالموجودة لبلكتئاب

 الموصبلت على تأثير لها كالماغنسيـو البوتاسيـو مثل المعادف أف إلى العلمية الدراسات فتشير: المعادف -
 اإلنساف شعور يزداد البوتاسيـو نقص حالة كفي االكتئاب، حاالت من التخفيف على تساعد التي العصبية

 عنصرم على تحتوم الشعير حبة إف كحيث. كالعصبية كاالنفعاؿ الغضب سريع كيجعلو كالحزف، باالكتئاب
 كلمة تستخدـ العلمية الدراسات أف ىنا كيبلحظ االكتئاب، لعبلج تصلح فالتلبينة كالماغنسيـو البوتاسيـو

 ببعض تذىب: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث في يقابلها ما كنجد ،"االكتئاب حاالت من التخفيف"
 .الكلم جوامع أكتي الذم النبوم التعبير دقة على كاضحة داللة كىذه ،"الحزف

 نبضات لتوصيل الفسيولوجية العملية في التأخر ىو االكتئاب أعراض مسببات أحد يكوف فقد":  B"  فيتامين -
 من المأخوذة الكمية بزيادة االكتئاب مريض ينصح لذلك  ؛"B"  فيتامين نقص بسبب كىذا الكهربية، األعصاب

 .كالشعير الفيتامين ىذا على تحتوم التي المنتجات بعض
  فيتامين) األكسدة بمضادات الغنية التلبينة حساء من مكثفة جرعات إعطاء يساعد حيث: األكسدة مضادات -
E  ك A  )شهرين إلى شهر من تتراكح قصيرة زمنية فترة في المسنين لدل االكتئاب حاالت شفاء في. 
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 في يسهم الذم  Tryptophan  تريبتوفاف األميني الحمض على الشعير يحتوم: األمينية األحماض -
 الحالة في بارز بشكل تؤثر التي  Serotonin  السيركتونين كىي العصبية الناقبلت إلحدل الحيوم التخليق
 .اإلنساف كالمزاجية النفسية

 الشيخوخة كتؤخر للسرطاف عبلج
 أف إلى الحديثة الدراسات توصلت كقد  ،(A ك  E  فيتامين) مثل األكسدة مضادات بوجود الشعير حبة تمتاز

 تلعب إذ خبيث؛ كـر نشوء على محرضا أك بادئا يكوف بالخبليا تلف أم كإصبلح منع يمكنها األكسدة مضادات
 األغشية تدمر التي(  Free radicals)  الحرة الشوارد من الجسم حماية في دكرا األكسدة مضادات
 السرطاف من معينة أنواع حدكث في الرئيسي المتهم تكوف كقد  ،DNA  النوكم الحمض كتدمر الخلوية،
 .نفسها الشيخوخة عملية كحتى بل القلب، كأمراض

 الخلوية األغشية على كالحفاظ األمراض مقاكمة في األكسدة مضادات دكر أطباء َُ كل من ٗ حوالي كيؤيد
 .الزىايمر مرض حدكث كتأخير الشيخوخة عملية كإبطاء

 الموجودة الصنوبرية الغدة من يفرز ىرموف كالميبلتونين الضار، غير الطبيعي الميبلتونين بوفرة الشعير اهلل حبا كقد
 .الميبلتونين إفراز يقل العمر في اإلنساف تقدـ كمع العينين، خلف المخ في

 الدـ، في الكولستركؿ نسبة كخفض القلب، أمراض من الوقاية على قدرتو إلى الميبلتونين ىرموف أىمية كترجع
 الميبلتونين كيزيد منو، كالوقاية السن كبار عند الرعاش بالشلل أيضا عبلقة كلو الدـ، ضغط خفض على يعمل كما
 النـو تنظيم في مهم دكر لو أيضا أنو كما الشيخوخة، أعراض ظهور تأخير على يعمل كما الجسم، مناعة من

 .كاالستيقاظ
 كالضغط السكر ارتفاع عبلج

 لزجة ىبلمات لتكوف الماء مع تذكب" بكتينات" صموغ على الشعير في( للذكباف القابلة) المنحلة األلياؼ تحتوم
 رأسها كعلى الدـ في المواد ىذه انسياب فتنظم األطعمة؛ في الغذائية المواد كامتصاص ىضم عمليتي من تبطئ

 .الغذاء طريق عن المفاجئ ارتفاعو كيمنع الدـ، في السكر انسياب ينظم مما السكريات؛
 فقيرة -منحلة كغير منحلة- باأللياؼ الغنية األطعمة عمـو أف الدـ سكر على للشعير الحميد التأثير ىذا كيعضد
 كالنهم الدسمة األطعمة لتناكؿ اندفاعنا من يقلل مالئ تأثير لها بينما معظمها، في الحرارية السعرات كقليلة الدسم

 .الحرارية بالسعرات الغنية للنشويات
 كقاية لهم تقدـ باأللياؼ الغنية التلبينة فإف اإلكليلي؛ القلب مرض لتفاقم عرضة أكثر السكرم بداء المصابين كألف

 كىكذا..  أخرل ناحية من كالقلبية الوعائية مضاعفاتو دكف كالحوؿ ناحية من السكرم داء تفاقم لمنع مزدكجة
 .دمهم في السكر ارتفاع من يعانوف الذين المرضى يساعد بانتظاـ التلبينة احتساء إف بثقة القوؿ يمكننا

 الدـ، ضغط ارتفاع من اإلصابة من تقي البوتاسيـو عنصر على تحتوم التي األطعمة تناكؿ أف األبحاث أكدت كما
 لو الشعير فإف كذلك. الخلية داخل كالمياه الملح بين توازنا يخلق الذم البوتاسيـو عنصر على الشعير كيحتوم
 لعبلج المستعملة األدكية أشهر من البوؿ إدرار على تعمل التي األدكية أف المعركؼ كمن البوؿ، إدرار خاصية
 .الدـ ضغط ارتفاع مرضى
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 (الثريد باب)

 كفضل النساء على عائشة فضل) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن أنس عن
 .ُ( الطعاـ سائر على الثريد

 ذكر فيو باب ىذا: أم (: قولو باب الثريد،ْٓ/ُِقاؿ العيني في عمدة القارم )
 يثرد أف كىو الراء ككسر المثلثة الثاء بفتح كىو األطعمة، سائر على كفضلو الثريد
 ما قل كالعرب لحم، من إال يكوف ال غالبا الثريد: األثير ابن كقاؿ اللحم، بمرؽ الخبز
 .بلحم سيما كال طبيخا تجد

 مثل إنما: قيل - اهلل رحمو - التوربشتي قاؿ(: ّٗٓٔ/ٗكقاؿ القارم في المرقاة )
 إنهم: كقيل عنو، غناء أغنى الشبع في يركف كال ،العرب طعاـ أفضل ألنو بالثريد،

 فضلت فكأنها اللحم، الطعاـ سيد: كركم بلحم، طبخ فيما الثريد يحمدكف كانوا
 جامع اللحم مع الثريد أف فيو كالسر األطعمة، سائر على اللحم كفضل النساء على
 في المركر كسرعة المضغ، في المؤنة كقلة التناكؿ، كسهولة كالقوة، كاللذة الغذاء بين

 النطق كحبلكة كالخلق، الخلق حسن مع أعطت بأنها ليؤذف مثبل بو فضرب المرمء،
                                                                                                                                                  

 للقولوف كمهدئ ملين
 لكنها الهضمية، القناة داخل الماء مع تنحل ال التي كىي المنحلة غير باأللياؼ غني الشعير أف بالذكر كالجدير

 كيسرع يسهل مما ليونتها؛ على الحفاظ مع الفضبلت كتلة من فتزيد داخلها؛ كتحبسو كبيرة كميات منو تمتص
( المقشورة غير) الكاملة الحبوب في الموجودة المنحلة غير األلياؼ تعمل كىكذا القولوف، عبر الكتلة ىذه حركة
 .الفضبلت من التخلص عملية يدعم ما كىو لؤلمعاء؛ الدكدية للحركة المباشر التنشيط على الشعير نخالة كفي
 بواسطة متفاكتة بدرجات المنحلة األلياؼ ىبلمات تتخمر إذ الهدؼ؛ نفس باتجاه المنحلة األلياؼ تعمل كما

 من التخلص عملية كيسهل يسرع كبالتالي الغليظة؛ األمعاء كينشط الفضبلت، كتلة من يزيد مما القولوف؛ بكتيريا
 .الفضبلت
 قل كلما أنو على الرأم استقر حيث القولوف؛ بسرطاف اإلصابة تقليل في الشعير أىمية البحوث نتائج كأظهرت

 كيدعم السرطانية، باألكراـ اإلصابة احتماالت قلت األمعاء في الفضبلت ضمن الموجودة المسرطنة المواد بقاء
 .الشعير حبوب في بوفرة األكسدة مضادات ككجود المنحلة لؤللياؼ القولوف بكتيريا تخمير عمليات التأثير ىذا

 (.ِْْٔ(، كمسلم )ُْٗٓأخرجو البخارم ) ُ
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 البعل، إلى كالتحبب العقل، كرصانة الرأم، كرزانة القريحة، كجودة اللهجة فصاحة
 عقلت أنها كحسبك إليها، كاإلصغاء بها، كاالستئناس كالتحدث للتبعل تصلح فهي
 يرك لم ما كركت النساء، من غيرىا تعقل لم ما كسلم عليو تعالى اهلل صلى النبي عن

 قوؿ كألذىا عندىم األطعمة أشهى الثريد أف على يدؿ كمما الرجاؿ، من مثلها
 :الشاعر

 ا.ىػ الثريد ػ اهلل أمانة ػ فذاؾ...  بلحم تأدمو الخبز ما إذا
 عليو اهلل صلى محبتو في زيادتها( عائشة فضل) (:ُْ/ْكقاؿ الصنعاني في التنوير )

 األجر في زيادتها أف كيحتمل كسلم عليو اهلل صلى أزكاجو أم( النساء على) كسلم
 مهملة كداؿ تحتية مثناة الراء كبعد بالمثلثة( الثريد كفضل) المسلمات، نساء على
 ... كاللحم بالمرؽ مفتوتنا الخبز ىو

 إلى محبوبة المطعومات في كالثريد كأنها األكؿ المعنى المراد بأف يشعر التشبيو كىذا
 فضيلة لها كاف كسلم عليو اهلل صلى لو محبوبة كانت إذا أنها إال كحبو الطبع

 .اهلل يحبو من إال كسلم عليو اهلل صلى يحب ال فإنو اآلخر بالمعنى
 يأكل كاف ما جميع نذكر كنحن(: ّٗٔ/ٕ)فائدة(: قاؿ ابن العربي في المسالك )

 :ذلك فمن عليو، كيثني كسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ
 على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل: "كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: الثريد
 ".الطعاـ سائر

 سمن، من لها عكة كعصرت) : سليم أـ عن الحديث ىذا الصحيح في ثبت: السمن
 .ُ( بيناه كما اهلل بركة حديث في

 من بإخراجو فيو كالعلم القدرة سعة على كداللتو بو، علينا اهلل امتناف يخفى ال: اللبن
 في شرابو كأكؿ طعامو أكثر كاف كىو للشاربين، سائغا خالصا لبنا كدـ فرث بين

 عليو اهلل صلى محمد على يأتي كاف لقد) : عنها اهلل رضي عائشة كقالت ىجرتو،

                                                           

 .أنس عن كغيره( ُّٖٓ) البخارم أخرجو ُ
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 كسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يأكل كاف فما: قلت فيو، يختبز ما شهورا كسلم
 رسوؿ إلى يهدكف مناتج لهم كانت خيرا اهلل جزاىم األنصار من جيراف لنا كاف: قالت

 أنو كسلم عليو اهلل صلى عنو ثبت كقد ،ُ( اللبن من - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل
: فليقل اللبن، إال منو، خيرا كأطعمنا فيو، لنا بارؾ اللهم: فليقل طعاما أكل من): قاؿ

 .ِ( غيره كالشراب الطعاـ من يجزم شيء ليس فإنو منو، كزدنا فيو لنا بارؾ اللهم
) : كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،رضي اهلل عنو ذر أبي عن ثبت: المرقة

 كإذا طلق، بوجو أخاه فليلق يجد لم فإف المعركؼ؛ من شيئا أحدكم يحقرف ال
 .ّ( منو لجارؾ كاغترؼ مرقتو فأكثر قدرا طبخت أك لحما اشتريت

، داـ من كأصلو: اإلداـ  من أكثر مدة األكل فيدـك بو يطيب الخبز أف كذلك يدـك
 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الصحيح للحديث أدمو، معو يكوف ال الخبز أكل مدة

 محلها، بلغت قد: "فقاؿ بريرة، على صدقة ىو: فقيل عنو، فسأؿ كإداـ، بخبز أكتي )
 .ْ( ىدية لنا كىو صدقة، عليها ىو

 ضرب كقد الطعاـ، كل عن كيغني كيابسا، رطبا حلوا قوتا ككونو فضلو يخفى ال: التمر
 .النخلة{ طيبة كلمة: }قائل من عز فقاؿ لئليماف، المثل بو اهلل

                                                           

 (.ِِٕٗ) كمسلم ،(ِٕٔٓ) البخارم أخرجو ُ
 ،ِِٓ/ ُ) كأحمد ،(ِٗ رقم ،ِِٔ/ ُ) راىويو بن كإسحاؽ ،(َّّٕ رقم ،ّّٗ/ ّ) داكد أبو أخرجو ِ

 رقم ،َُُّ/ ِ) ماجو كابن ،(ّْٓٓ رقم ،َٔٓ/ ٓ) كالترمذل ،(ّٕٗ/ ُ) سعد كابن ،(ُٖٕٗ رقم
 حاتم أبي عليو تكلم كالحديث( َُْٔ رقم ،ُِّ/ ٓ) الشعب فى كالبيهقى ،(َّٓٓ) كالبغوم ،(ِِّّ

 أمالي في الحافظ كقاؿ حسن،(: ّٔٔ/ ِ) الزاد في القيم ابن كقاؿ ،(ُُٕٓ) ،(ُِْٖ) البنو العلل في كما
 الصحيحة في األلباني كقاؿ حسن، حديث ىذا(: ِّٖ/ ٓ) عبلف ابن عنو نقلو فيما تخريجو بعد األذكار

 فابن إال ك الطريقين، بمجموع قاؿ كما كىو(: لؤللباني كالكبلـ) قلت حسن، حديث: " الترمذم قاؿ(: َِِّ)
 في معو كمن األرنؤكط كقاؿ المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كصححو أعلم، اهلل ك. الحفظ سيء جدعاف
 .ضعيف إسناد كىذا حسن حديث: المسند تحقيق

 (.ِِٔٔ) مسلم مختصرا كأخرجو ،"صحيح حسن حديث ىذا: "كقاؿ( ُّّٖ) الترمذم أخرجو ّ

 .(َُْٓ) مسلم أخرجو ْ
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 سم اليـو ذلك يضره لم يـو كل عجوة تمرات بسبع تصبح من) : قاؿ أنو عنو كصح
 .ُ( سحر كال

 إلى الحديث" ... القرآف يقرأ ال الذم المؤمن مثل)  : كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ
 .ِ( التمرة مثل: "قولى

 القثاء يأكل كاف)  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف الصحيح في ثبت: الفاكهة
 .لونين بين جمع كأنو ،ّ( بالرطب
 الحلول يحب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف)  البخارم كفي: كالعسل الحلول
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على تظاىرتا اللتين المرأتين حديث فيو كذكر ،"كالعسل

 .منو المقصود ىو ىذا ْ(مطوال  كسلم
 مرارا عليو كتكرر عسل، شربة اسقو: فقاؿ بطنو، يشتكي أخي إف ) فقاؿ رجل كجاءه

 أخيك بطن ككذب اهلل صدؽ: اآلخرة في كقاؿ عسل، شربة اسقو: يقوؿ ذلك كل
)ٓ. 

 المبارؾ الماء مزجا إليهما، اشتكا أك اشتكيا إذا مالك بن كعوؼ عمر ابن ككاف
 .للناس شفاء ىو الذم بالعسل
 .ٔ(الذراع يعجبو كاف ) كسلم عليو اهلل صلى النبي أف"  الصحيحين" في ثبت: اللحم
 .ٔ(الذراع

 .ٕ( يتوضأ كلم شاة كتف أكل ) كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الصحيح، كفي
 .ُ( دجاج لحم أكل أنو)  عنو كصح

                                                           

 .كقاص أبي بن سعد عن( َِْٕ) مسلم أخرجو ُ

 .األشعرم موسى أبي حديث من( ٕٕٗ) كمسلم ،(ِْٕٓ) البخارم أخرجو ِ

 .جعفر بن اهلل عبد حديث من( َِّْ) كمسلم ،(َْْٓ) البخارم أخرجو ّ
 .عائشة عن( ِٖٔٓ) البخارم أخرجو ْ

 .الخدرم سعيد أبي حديث من( ُِِٕ) كمسلم ،(ْٖٔٓ) البخارم أخرجو ٓ

 .مطوال ىريرة أبي حديث من( ُْٗ) كمسلم ،(َّّْ) أخرجو البخارم ٔ

 رضي اهلل عنهما. عباس ابن حديث من (ّْٓ) كمسلم ،(َِٕ) أخرجو البخارم ٕ
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 غزكات سبع في معو الصحابة كأكل)  ،ِ(األرنب لحم أكل أنو)  عنو كصح
 .ّ(الجراد

 فيو ْببدر أتي)  كسلم عليو اهلل صلى النبى أف الصحيح في ثبت: الخضراكات
 ،(َُ) الدباء يحب كسلم عليو اهلل صلى ككاف. ٓ( منها فأكل بقدر قاؿ أك خضرات

 ا.ىػ بتصرؼ كالبصل الثـو لنفسو يكره ككاف
  

 
 (كالعسل الحلواء باب)

 يحب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف) : قالت عنها، اهلل رضي عائشة عن
 .ٔ( كالعسل الحلواء

 الخبر ذكر( لهذا الحديث بقولو: ٗٓ/ُِكقد ترجم ابن حباف في صحيحو )
 بشكره يقـو ال أف مخافة كالحلول العسل أكل المتصوفة من كره من قوؿ المدحض

 ا.ىػ
 الفرع في بالمدٌ ( الحلواء) ذكر( باب) (:ِّْ/ٖقاؿ القسطبلني في ىدم السارم )

 كغيره قرقوؿ ابن كحكى لغتاف، بالمد كلغيره ذر ألبي بالقصر: الفتح في كقاؿ كأصلو
 المدٌ  كعلى بالياء يكتب القصر فعلى الوجهين علي أبي كعن يقصرىا، األصمعي أف

 دخلتو بما الخطابي كخصو يؤكل حلو كل كىو ممدكد الحلواء: الليث كقاؿ باأللف،
 كاف... الفاكهة على تطلق كقد بحبلكة الطعاـ من عولج ما: سيده ابن كقاؿ الصنعة،

                                                                                                                                                  

 .الجزمي زىدـ حديث من( ُْٔٗ) كمسلم ،(ُٖٓٓ) البخارم أخرجو ُ

 .أنس حديث من( ُّٓٗ) كمسلم ،(ّٓٓٓ) البخارم أخرجو ِ

 .أكفى أبي ابن حديث من( ُِٓٗ) كمسلم ،(ْٓٗٓ) البخارم أخرجو ّ
 .ُْ/ ٖ: العارضة في نفسو العربي ابن فسره كما الطبق، ىو البدر ْ

 .كىب ابن ركاية ىي" بقدر: "كلفظ جابر، حديث من( ْٔٓ) كمسلم ،(ّٕٗٓ) البخارم أخرجو ٓ

 (.ُْْٕ(، كمسلم )ُّْٓأخرجو البخارم ) ٔ
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( العسل) يجب( ك) كالقصر بالمدٌ ( الحلواء يحب -كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- اهلل رسوؿ
 ىي يحبها كاف التي -كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- النبي حلول أف للثعالبي اللغة فقو كفي

 الحلول فلفظ كإال ىذا، صح فإف بلبن يعجن تمر كىو عظيم بوزف بالجيم المجيع
 العسل دخل كقد اللذيذة المآكل من كالعسل الحلول يشابو كما حلو فيو ما كل يعم
 كرسلو كمبلكتو: }تعالى كقولو لشرفو انفراده على بذكره ثنت ثم الحلول قولها في

 كال مثلو كال منو أفضل معناه في لها اهلل خلق فما[ ٖٗ: البقرة{ ]كميكاؿ كجبريل
 من كحلو األشربة من كشراب األدكية من كدكاء األغذية من غذاء ىو إذ منو قريبنا

 المراد كليس... كمنافع خواص كلو المفرحات من كمفرح األطلية من كطبلء الحلول
 التشهي كثرة بمعنى لذلك كالسبلـ الصبلة عليو حبو أف كغيره الخطابي قالو كما

 من يتناكلو مما أكثر صالحنا نيبلن  حضرت إذا منها يتناكؿ كاف بل النفس نزاع كشٌدة
 .غيرىا

 
 )باب في الخل(

 ما: فقالوا األدـ، أىلو سأؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  اهلل عبد بن جابر عن
(،  الخل األدـ نعم الخل، األدـ نعم: كيقوؿ بو، يأكل فجعل بو، فدعا خل، إال عندنا

 فأخرج منزلو، إلى يـو ذات بيدم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخذكفي ركاية ) 
 نعم الخل فإف قاؿ خل، من شيء إال ال فقالوا أدـ؟ من ما فقاؿ خبز، من فلقا إليو

 كسلم، عليو اهلل صلى اهلل نبي من سمعتها منذ الخل أحب زلت فما جابر قاؿ األدـ
 .ُ( جابر من سمعتها منذ الخل أحب زلت ما: طلحة كقاؿ

                                                           

 (.َِِٓ)أخرجو مسلم  ُ
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 أـ يا فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي علي دخل)  قالترضي اهلل عنها  ىانىء أـ عنك 
 من أقفر ما فقاؿ كخل، يابسات كسيرات إال ال، فقالت ؟ شيء عندؾ ىل! ىانىء

 .ُ( خل فيو بيت أدـ
                                                           

/  ٖ" )  الحلية"  في نعيم أبو ك(  ُِْٖ)  الترمذم أخرجو (:َِِِقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ُ
 أـ عن الشعبي عن الثمالي حمزة أبي صفية أبي بن ثابت طريق من(  ّْ/  ْ)  الديلمي ك(  ُّّ - ُِّ
 قاؿ ك ،" التقريب"  في كما ضعيف ىو ك: قلت".  حمزة أبي حديث من غريب"  : نعيم أبو قاؿ ك، ىانىء

".  الوجو ىذا من غريب حسن حديث: "  فقاؿ الترمذم أما ك" .  ضعفو على متفق" : "  الضعفاء"  في الذىبي
 بن محمد حدثنا(:  ّّٓ/  ّ)  أحمد فقاؿ ، قويا شاىدا للحديث كجدت لكني ، فيو ما يخفى كال: قاؿ كذا
 اإلداـ نعم:"  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ جابر عن سفياف أبي عن زينب أبي بن حجاج عن يزيد

 حجاج حفظ في ضعف على – مسلم رجاؿ ثقات رجالو ، جيد إسناد كىذا:  قلت".  خل فيو بيت أقفر ما الخل،
 أبي بن حجاج أخبرنا ىاركف بن يزيد تابعو كقد.  ثقة ىو ك الواسطي ىو ك ، يزيد بن محمد غير - زينب أبي بن

 مسلم أخرجو".  خل فيو بيت أقفر ما: "  فيو ليس لكن تسم لم لكنها ىانىء أـ قصة فيو ك ، منو أتم بو زينب
 أخرجو ك".  الخل األدـ فنعم ، ىاتوه: "  بلفظ(  ّٗٓ/  ِ)  يعلى أبو ك(  َُُ/  ِ)  الدارمي ك( ُِٔ/ٔ)

 ك َّٗ ك ّٖٗ ك ّْٔ ك ّّٓ ك َّْ ك َُّ/ّ) أحمد ك(  ُٗٓ/  ِ)  يعلى أبو ك الترمذم ك مسلم
 ك الترمذم ك مسلم أخرجو كذلك ك" .  الخل اإلداـ نعم: " مختصرا بو سفياف أبي عن أخرل طريق من(  ََْ

 منو الثاني الشطر أخرج ك.  مرفوعا عائشة عن أبيو عن عركة بن ىشاـ عن ببلؿ بن سليماف حديث من الدارمي
 ابن أخرجو ك.  بو ىشاـ حدثنا الضبي الحميد عبد بن أنس طريق من(  ُ/  ُْ" )  التابعين ثقات"  في حباف ابن

 دخل: "  قالت سعد أـ حدثتني:  قاؿ زاذاف بن محمد عن الرحمن عبد بن عنبسة طريق من(  ُّْ/  ِ)  ماجة
 ك تمر ك خبز عندنا:  قالت ؟ غداء من ىل:  فقاؿ - عندىا أنا ك - عائشة على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 قبلي، األنبياء إداـ كاف فإنو الخل، في بارؾ اللهم الخل، اإلداـ نعم: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، خل
 حاتم أبو رماه األكؿ ك ، مترككاف زاذاف ابن ك عنبسة ، ىالك إسناد ىذا ك: قلت".  خل فيو بيت يفتقر لم ك

 ىو)  مغيرة حدثنا:  قتيبة بن الحسن يركيو جدا، ضعيف لكنو ك ، أخرل طريقا جابر لحديث كجدت ثم. بالوضع
 أخرجو" .  خمركم خل خلكم كخير خل فيو أدـ من بيت أىل أقفر ما: " بلفظ عنو الزبير أبي عن(  زياد ابن

 زياد بن المغيرة ك ، كاىي حديث ىذا( :  الحاكم شيخو يعني ) اهلل عبد أبو قاؿ: "  قاؿ ك(  ّٖ/  ٔ)  البيهقي
 الراكم من إنما ك منو العلة فليست ،"  التقريب"  في كما أكىاـ لو صدكؽ ىذا المغيرة:  قلت " . مناكير صاحب

 : الدارقطني قاؿ ك ، الذىبي قاؿ كما ىالك فإنو ، قتيبة بن الحسن عنو
 دخل: " قاؿ عمير بن عبيد بن اهلل عبد عن الوليد بن اهلل عبيد زاده ما الضعف، في نحوه ك".  الحديث متركؾ" 

 ، كلوا:  فقاؿ ، خبل ك خبزا إليهم فقرب اهلل، عبد بن جابر على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من نفر
 من النفر عليو يدخل أف بالرجل ىبلؾ إنو الخل، اإلداـ نعم:  يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فإني

/  ٕ)  البيهقي أخرجو" .  إليهم قدـ ما يحتقركا أف بالقـو ىبلؾ ك إليهم، يقدمو أف بيتو في ما فيحتقر إخوانو
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 الطاىرات أزكاجو من كخدمو بيتو أىل أم(: أىلو سأؿقولو في الحديث األكؿ )
 قاؿ بو، يؤتدـ ما الثاني كسكوف بضمتين(: األدـ) منهم طلب المعنى كغيرىن،

 يؤتدـ ما لكل اسم األدـ: الفائق كفي. ككتب ككتاب اإلداـ جمع ىو: الطيبي
 بو يفعل لما يجيء الوزف كىذا يصلح، أم الطعاـ بو يؤتدـ ما كحقيقتو كيصطبغ،
 إال) اإلداـ من أم( عندنا ما: فقالوا) بو يحـز لما كالحزاـ بو، يركب لما كالركاب

)  بالخل أم( بو) الخبز أم(: يأكل) شرع أم( : فجعل) طلبو أم( : بو فدعا خل،
: الخطابي قاؿ مدحو، في مبالغة كرره( :  الخل اإلداـ نعم الخل، اإلداـ نعم كيقوؿ

 معناه كفي: النوكم قاؿ األطعمة، مبلذ عن النفس كمنع المأكل في االقتصاد مدح فيو
. اىػ يحنث بخل فأتدـ يأتدـ ال أف حلف من أف كفيو كجوده، يعز كال مؤنتو يخف ما

 - اهلل رسوؿ أف: عائشة عن للترمذم، الشمائل كفي، أيضا العرؼ لقضاء كذلك كىو
 أف سعد أـ عن ماجو ابن كركل ،" «الخل اإلداـ نعم»: " قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى
 كفي ،" «الخل في بارؾ اللهم الخل، اإلداـ نعم»: " قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي
 " ُ«خل فيو بيت يفتقر لم»: لو ركاية كفي ،" «قبلي األنبياء إداـ كاف فإنو»: لو ركاية

 (.َُِٕ/ٕالمرقاة )
 ذا صار ما الفاء كفتح القاؼ بسكوف( أيٍدـو  ًمن أقفر ما) كقولو في الحديث الثاني:

 ماء كال المارة عن خالية قفراء أرض كمنو: الزمخشرم ذكره إداـ ببل الخبز كىو قفار
 .اإلداـ أىلو عدـ كال اإلداـ من خبل ما: األثير ابن كقاؿ فيها،

 بارد كىو كدنيان، دينان  المنافع كثير كىو المنافع العامة األدـ من فالخل( خىله  فيو بػىٍيته )
 (.ّّٓ/ٗ. التنوير للصنعاني )كيطفئها الشهوة، حرارة يقطع

                                                                                                                                                  

 من ركم قد ك.  الحافظ بو جـز كما ضعيف ىذا اهلل عبيد ك: قلت ( . ُّٕ/  ّ)  أحمد ك(  َِٖ - ِٕٗ
 (. ّٕٗٓ)  الضعيفة في خرجتو لذلك ك معلوالف لكنهما ك جابر عن آخرين طريقين

 (.ِّْْضعيف جدا كما في الضعيفة ) ( الخل إليو الصباغ أحب كاف) ( حديث تنبيو)
 
 تقدـ تخريجو في التعليق السابق. ُ
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 عليو كالثناء الطعاـ مدح في كأما (:ََِ/ْكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )
 األدـ أىلو سأؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي جابر حديث فذكر
 حلوا يكوف حتى التمر فيو يوضع ماء عن عبارة كالخل الخل إال شيء عندنا ما: فقالوا
 نعم الخل األدـ نعم: كيقوؿ كيأكلو الخبز فيو يغط يعني بو يأتدـ بالخل إليو فجيء
 الشراب لكن يشرب شرابا كاف كإف الخل ألف الطعاـ على ثناء كىذا الخل األدـ

 كإنما ًمنّْي فىًإنَّوي  يىٍطعىٍموي  لَّمٍ  كىمىن ًمنّْي فػىلىٍيسى  ًمٍنوي  شىًربى  فىمىن: تعالى اهلل قاؿ طعاما يسمى
 إذا أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي ىدل من أيضا كىذا يطعم طعما لو ألف طعاما سمى

 فبلف خبز الخبز نعم قلت زالخب على أثنيت لو مثبل ككذلك عليو أثنى الطعاـ أعجبو
 .كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سنة من أيضا فهذا ذلك أشبو ما أك

 فصارت خبل. تخللت إذا الخمرحكم  :مسألة
 .طاىرة تكوف فإنها بنفسها تخللت إذا الخمر أف على العلم أىل اتفق
 إذا الخمر أف على اتفقوا:  (ْٕٓ/ُِ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ا.ىػ تطهر أنها خبل كصارت صاحبها قصد بدكف اهلل بفعل انقلبت
 من كمنهم ،حلهاب يقوؿ من فمنهم :ذلك في العلماء اختلف فقد خللت إذا كأما

 .حرمتهاب يقوؿ
 .كافقهم كمن حـز كابن كالمالكية الحنفية: حبلؿ بأنها قاؿ كممن

 صارت سواء حلت، الخمر تخللت كإذا: (ُُّ/ْ) البدايةالعناية شرح  في جاء
 ا.ىػ تخليلها يكره كال فيها يطرح بشيء أك بنفسها خبل
 كالملح كالخل فيها؛ شيء بإلقاء الخمر تخللت كلو: (ٖٗ/ُ) الجليل مواىب كفي

 ا.ىػ فيو ألقي كما الخل يطهر كنحوه كالماء
... حبلؿ فالخل كخللت الخمر تخللت إذا(: ُِْ \ُ) المحلىفي  حـز ابن كقاؿ

 نعم: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ اهلل عبد بن جابر عنثم ذكر حديث 
 الحبلؿ الف خمرا ليس كالخل يخص كلم السبلـ عليو فعمثم قاؿ: ( الخل االداـ
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 االناء، في لها أثر كال أصبل، ىنالك خمر ال فاذف شك ببل الرجس الحراـ غير الطاىر
 ا.ىػ  كإزالتو اجتنابو يجب شئ ىنالك فليس

 :كالمعنى بالسنة القوؿ لهذا كاستدؿ
 من كاألربعة مسلم ركاه « الخل اإلداـ نعم »:  كسلم عليو اهلل صلى فقولو: السنة أما

 .يخص كلم عم كسلم عليو اهلل صلى أنو: الداللة كجو، ك جابر حديث
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سئل ) رضي اهلل عنو أنس بحديث االستدالؿ ىذا كعورض

 أبا أف ) أنس عنفي ركاية ك  مسلم، أخرجو ( ال: قاؿ خبل؟ تتخذ الخمر عن كسلم
 أفبل: قاؿ أىرقها: قاؿ خمرا؟ كرثوا أيتاـ عن كسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ طلحة

 األكؿ الحديث بحمل: األحاديث ىذه بين الجمع كيمكن(،  ال: قاؿ خبل؟ نجعلها
 على الثاني كحمل خمرا، أصلو يكن لم الذم كالخل بنفسها تخللت إذا الخمر على

 .قصدا فاعل بفعل خللت إذا ما
 . قصدا خللت إذا الخمرحل  على األكؿ الحديث في داللة فبل ىذا كعلى

 إنو: (ُُّ/ْ) البدايةالعناية شرح  في جاء فقد :المعنى جهة من الدليل كأما
 الصفراء تسكين حيث من الصبلح صفة كتثبت المفسد، الوصف يزكؿ بالتحليل

 بالمتخلل اعتبارا للمصالح الصالح ككذا مباح، كاإلصبلح بو كالتغذم الشهوة ككسر
 من فيو لما كذلك كالتخليل؛ اإلراقة فأشبو الفساد إلعداـ االقترابك  كبالدباغ بنفسو
 بأنو: ذلك عن يجاب كقد، بو ابتلي من فيختاره الثاني في حبلال يصير حاؿ احتراـ

 الذم أنس حديث ىو كالنص النص، مع اجتهاد كال نص، مقابل في اجتهادم دليل
 .ا.ىػ سبق كقد الحديث « ال: قاؿ خبل؟ تتخذ الخمر عن سئل »: مسلم ركاه

 الشافعية: بهذا قاؿ كممنحبلؿ،  تكوف ال خللت إذا الخمر أف: الثاني القوؿ
 . تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كاختاره كالحنابلة،

 .ا.ىػ تطهر لم ملح أك بخل خللت كإف: (ْٖ/ُ) المهذب في جاء قد
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( ُّٖ/ُ) اإلنصاؼ في المرداكم قاؿ، ف(تطهر لم خللت كإف: ) قدامة ابن كقاؿ
 كعليو المذىب، من الصحيح على تخليلها يحـر الخمرة أف اعلم: ذلك على تعليقا

 ا.ىػ األصحاب
 تخليلها قصد إذا أنو كالصحيح(: ُْٖ/ُِفي مجموع الفتاكل ) اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 ا.ىػ بحاؿ تطهر ال
 .كالمعنى كاألثر بالسنة القوؿ لهذا كاستدؿ

 أبا أف ) عنو، اهلل رضي أنس عن صحيحة بأسانيد كغيره داكد أبو ركاه فما :السنة أما
: فقاؿ أىرقها: فقاؿ خمرا؟ كرثوا أيتاـ عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ طلحة

 .يجوز ال أنو على فدؿ التخليل عن نهاه أنو: الداللة كجو، ُ( ال قاؿ أخللها؟ أفبل
 على محموؿ إنو: فقاؿ:(.ُُّ/ْ) الراية نصبكما في  ذلك عن الطحاكم كأجاب
 بدليل الكلب سؤر في ذلك كرد كما اإلسبلـ، ابتداء في كاف ألنو كالتشديد؛ التغليظ

 في صريح كىذا..... الزقاؽ كتقطيع الدناف بكسر األمر طرقو بعض في كرد أنو
 كتطهيرىا، كالزقاؽ الدناف إراقة يمكن كاف كقد الغير، ماؿ إتبلؼ فيو ألف التغليظ؛

 .الردع في أبلغ ليكوف التشديد بإتبلفها قصد كلكن
 إلى فيحتاج الظاىر، خبلؼ على التغليظ على حملو بأف: ذلك عن يجاب أف كيمكن

 كما التحريم، على الحديث داللة بقاء فاألصل كإال كجد فإف ذلك، عليو يدؿ دليل
 ا.ىػ سبق

                                                           

 ،ُٗٓ/ ِ) كالدارمي ،(ّٕٓٔ) داكد كأبو ،(َِِ/ ٖ) شيبة أبي كابن ،(َُٖ ،ُُٗ/ ّ) أحمد أخرجو ُ
 ،(َُْٓ) يعلى كأبو ،(ِِٖ) األمواؿ في عبيد أبوك  ،(ُِّٗ رقم ،ٖٖٓ/ ّ) كالترمذم ،(ُُِٓ رقم

( ّٕ/ ٔ) الكبرل في كالبيهقي ،(ِٓٔ/ ْ) كالدارقطني ،(ّّّٕ ،ّّّٔ) اآلثار مشكل في كالطحاكم
 في القيم ابن كصححو صحيح، أك حسن إسناده(: ِّّ/ ٗ) المجموع في النوكم عنو قاؿ كالحديث كغيرىم

 أبي صحيح في األلباني كصححو ،(َّٔ/ ٔ) المنير البدر في الملقن ابن كصححو ،(ِٔٗ/ ِ) الموقعين أعبلـ
 عبد بن إسماعيل كىو- السدم أجل من حسن إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ داكد،

 رجاؿ ثقات اإلسناد رجاؿ كباقي الصحيح، رتبة عن ينزلو كبلـ فيو مسلم، رجاؿ من كاف كإف كىو -الرحمن
 .حسن إسناده(: ِٖٗ/ْ/ ْ) تعليقو على إعبلـ الموقعين في مشهور الشيخ كقاؿ الصحيح،
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 بفسادىا، اهلل بدأ خمرا إال خمر خل تأكلوا ال ) عنو اهلل رضي عمر فقوؿ: األثر كأما
 تعمدكا أنهم يعلم لم ما إذا الذمة أىل خمر خل من يشترم أف مسلم على جناح كال

، الخمر اقتناء إف: اإلسبلـ شيخ فقاؿ: المعنى كأما، ُ(إفسادىا  قصد فمتى محـر
. كاإلباحة للحل سببا يكوف ال المحـر كالفعل محرما، فعل قد كاف التخليل باقتنائها

 (.َُٗ-ُٖٔ/ٔ) السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار ىيئةا.ىػ من أبحاث 
 إذا الخمرة عن :(ّْٖ/ُِ) الفتاكل مجموع فيكما  اإلسبلـ شيخكقد سئل 

 ىل انقلبت أنها علم إذا أك يبيعها أك يأكلها أف لو ىل بقلبها يعلم كلم خبل انقلبت
 ؟يبيعها أك منها يأكل

: كقيل. حنيفة أبي عن يحكى كما تخليلها يجوز قيل نزاع، ففيو التخليل أمافأجاب: 
 الشمس من بنقلها يجوز كقيل مالك عن يحكى كما طهرت خللت إذا لكن يجوز؛ ال

 في كجو ىو كما. شيء فيها يلقى أف دكف ذلك؛ كنحو عنها الغطاء ككشف الظل إلى
 أصحاب من يقولو من يقولو كما. بحاؿ يجوز ال كقيل. كأحمد الشافعي مذىب

 أنو} كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت قد فإنو الصحيح؛ ىو كىذا كأحمد الشافعي
 من اهلل سيغنيهم: فقاؿ فقراء إنهم: لو فقيل. بإراقتها فأمر ليتامى خمر عن سئل

. عنو كنهى بو أمر فيما طاعتو كجبت تخليلها عن كنهى بإراقتها أمر فلما{ فضلو

                                                           

(، ّْٖ، رقم  ِٕٖ(، كابن زنجويو في األمواؿ )صِٖٖ، رقم  ُّٕأخرجو أبو عبيد في األمواؿ )ص ُ
( كإسناده صحيح، كقاؿ ابن عبد البر ِٔ/ٔ(، كالبيهقي في الكبرل )ّّٗ/ٖكالطحاكم في شرح مشكل اآلثار )

 أبي سألت (:َْٔ/ْ، كلكن قاؿ ابن أبي حاتم في العلل )ؿ شيء في ىذا البابأعد (:ِِٔ/ُفي التمهيد )
 ال: عمر قاؿ: قاؿ عمر؛ مولى أسلم عن محمد، ابن القاسم عن الزىرم، عن ، ذئب أبي ابن ركاه حديث عن

 ركم قد ألنو الزىرم؛ كبلـ من الكبلـ ىذا عامة يكوف أف يشبو: أبي فقاؿ.. األثر،  أفسدت خمر من خبل أشرب
 ليس الكبلـ ىذا أف: فاستدللنا الكبلـ، ىذا - قولو - الزىرم عن كركم.  الطبلء في كبلـ عمر عن اإلسناد بهذا
 ال أقواـ فكاف كبلـ، إثره على يقوؿ ثم بالحديث، يحدث الزىرم كاف كقد. الزىرم كبلـ كأنو عمر، كبلـ من ىو

 .الحديث من الزىرم كبلـ يميزكف فكانوا الكتب كأصحاب الحفاظ  كأما الحديث، في كبلمو فجعلوا يضبطوف،
 بياف في أبي قاؿ ما نحو كذكر الزىرم، كبلـ كلو ىذا أف عندم الذم: فقاؿ زرعة؟ ألبي الحديث ىذا فذكرت

  .الحديث ىذا علة
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 الخمرة تلك كوف كمع يتامى كانوا كونهم مع ىذا. تخلل كال الخمرة تراؽ أف فيجب
 .عصاة يكونوا فلم التحريم قبل متخذة كانت

 اآلنية بكسر أمركا كما بذلك فأمركا اإلسبلـ أكؿ في كاف ألنو منسوخ ىذا: قيل فإف
 ال كرسولو اهلل أمر أف: أحدىا. كجوه من غلط ىذا: قيل. عنها ليمتنعوا الظركؼ كشق

 الراشدين الخلفاء أف: الثاني. ينسخو نص ىذا بعد يرد كلم كرسولو اهلل بأمر إال ينسخ
 خمر خل تأكلوا ال: " قاؿ أنو الخطاب بن عمر عن ثبت كما. بهذا عملوا موتو بعد
 فهذا".  الذمة أىل خل من يشترم أف مسلم على جناح كال بفسادىا اهلل بدأ خمرا إال

 كيرخص بإفسادىا اهلل بدأ فيما كيأذف إفسادىا قصد التي الخمر خل عن ينهى عمر
 بغير يتخلل كإنما خمرىم يفسدكف ال ألنهم الكتاب؛ أىل من. الخمر خل اشتراء في

 الصحابة يقاؿ أف: الثالث الوجو. األقواؿ جميع على حجة عمر قوؿ كفي. اختيارىم
 ىذا مع كانوا فإذا أراقوىا الخمر عليهم حـر لما كلهذا كرسولو هلل الناس أطوع كانوا

 فإنهم بذلك منهم أكلى القركف من بعدىم فمن بإراقتها كأمركا تخليلها عن نهوا قد
 العقوبة الناس على غلظ الخطاب بن عمر أف ذلك يبين. منهم كرسولو هلل طاعة أقل
 من لها اجتنابا أقل كانوا زمانو أىل ألف فيها ينفي كاف حتى الخمر شرب في

 فيو ليس زماف يكوف فكيف. كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على الصحابة
 أف ريب ال عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر كال - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 كىم لغيرىم كتفتح المتقين أكلئك عن الذريعة تسد فكيف للمحاـر اجتنابا أقل أىلو
 النبي يقلو لم الكبلـ فهذا"  خمركم خل خلكم خير: " يركل ما كأما. منهم تقول أقل

 الخمر خل فإف صحيح كبلـ ىو كلكن أخطأ فقد عنو نقلو كمن كسلم عليو اهلل صلى
 من يعمل خمر فكل كأيضا. بقلبو اهلل بدأ الذم بو المراد كلكن ماء فيها يكوف ال

 أكال يوضع أنو: الخل عمل العلماء كصف كقد. الخمر خل مثل فهو ماء ببل العنب
: الخبلؿ خمرة في تنازعوا كلهذا. خمرا أكال يستحيل ال حتى يحمضو شيء العنب في
 إراقتها كجوب أظهرىما: كغيره أحمد مذىب في قولين على إراقتها؟ يجب ىل
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 لكانت حرمة الخمر من لشيء كاف كلو محترمة خمرة الشريعة في ليس فإنو كغيرىا؛
 فبل الخمر باجتناب أمر اهلل أف كذلك التحريم قبل لهم اشتريت التي اليتامى لخمر
 التخليل؛ في الشبهة كقعت كإنما أصبل خمر مسلم بيت في يكوف كال اقتناؤىا يجوز

: قاؿ كبعضهم. النجس الجلد كدباغ لها إصبلح التخليل أف اعتقد العلماء بعض ألف
 نجسة تكوف فكيف خبل صارت إذا لكن. غيره كال لتخليل ال: يجوز ال اقتناؤىا
 لم إذا ما بخبلؼ ثانيا بو تنجست ثم أكال تنجس شيء فيها ألقي إذا: قاؿ كبعضهم

 المخلل قصد: فقالوا الراجح القوؿ أىل كأما. التنجيس يوجب ال فإنو شيء فيها يلق
 قصد فإذا بإراقتها كأمر اقتنائها عن نهي قد فإنو لتنجيسها الموجب ىو لتخليلها
 إذا كالعين الحيواف كتذكية تخليلها يكوف ما كغاية. محرما فعل قد كاف التخليل

 للنعمة سببا تكوف ال المعصية ألف عنو؛ المنهي بالفعل محللة تصر لم محرمة كانت
 ذكاه فلو بالتذكية إال يباح كال التذكية قبل محرما الحيواف كاف لما كلهذا. كالرحمة

 أك. ذكاتو يقصد أكال. عليو قدرتو مع كاللبة الحلق غير في يذكيو أف مثل محرمة تذكية
 لم المحـر قتلو إذا الصيد ككذلك. يبح لم ذلك كنحو بتذكيتو مجوسيا أك كثنيا يأمر
. حاؿ في نجسة حراما كتكوف حاؿ في حبلال طاىرة تكوف الواحدة فالعين ذكيا يصر
 بين كالفرؽ الفعل باعتبار كتارة. كالوثني الكتابي بين كالفرؽ: الفاعل باعتبار تارة

 كتارة. كغيره العتق بين كالفرؽ كغيره المحل باعتبار كتارة. كغيره بالمحدد الذبيحة
 مالك عند إنو حتى. قتلو قصد كما تذكيتو قصد ما بين كالفرؽ الفاعل قصد باعتبار

 حبلال فيكوف المحـر دكف للحبلؿ أبيح صيدا الحبلؿ ذكى إذا كأحمد كالشافعي
 النوع ىذا من الخل إلى الخمر كانقبلب ىذا حق في نجسا حراما ىذا حق في طاىرا

 كما طاىرا كال حبلال بو الخل يصر لم اإلنساف قصده فإذا محظورا ذلك كاف ما مثل
 بن عمر عن ذكرناه كما. شرعية غير بتذكية طاىرا حبلال الحيواف لحم يصر لم

 قصد قد صاحبها أف علم متى أنو المسألة ىذه في عليو يعتمد الذم ىو الخطاب
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 صاحب أف العادة ألف منو؛ اشتراؤىا جاز ذلك يعلم لم كإذا منو تشتر لم تخليلها
 ا.ىػ أعلم كاهلل. يخللها أف يرضى ال الخمر

 رد: كالستوف السادس المثاؿ(: ِِٗ/ِكقاؿ اإلماـ ابن القيم في إعبلـ الموقعين )
 صحيح في كما الخمر، تخليل من المنع في المحكمة الصريحة الصحيحة السنة
 خبل، تتخذ الخمر عن - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سئل»: أنس عن مسلم

 اهلل صلى - النبي إلى رجل جاء»: قاؿ أنس حديث من كغيره المسند كفي «ال: قاؿ
 رسوؿ يا: فقاؿ الخمر، حرمت حين خمر عنده ككاف يتيم، حجره كفي - كسلم عليو
 سفياف ثنا ككيع ثنا: أحمد كقاؿ «الوادم ساؿ حتى فصبها ال،: قاؿ خبل؟ أصنعها اهلل
 كسلم عليو اهلل صلى - النبي سأؿ طلحة أبا أف»: أنس عن ىريرة أبي عن السدم عن
 كركل «ال: قاؿ خبل؟ نجعلها أفبل: فقاؿ أىرقها،: فقاؿ خمرا، كرثوا أيتاـ عن -

 يتامى، طلحة أبي حجر في كاف»: قاؿ أيضا أنس حديث من كالبيهقي الحاكم
 ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي أتى الخمر تحريم اهلل أنزؿ فلما خمرا، لهم فاشترل

 جابر، عن الزبير أبي عن الباب كفي «فأىرقو: قاؿ خبل؟ أأجعلو: فقاؿ لو، ذلك فذكر
 بحديث فردت مخالف، الصحابة في لهم يعلم كال الخطاب، بن عمر عن ذلك كصح

 أـ عن عمرة عن سعيد بن يحيى عن فضالة بن الفرج ركاه ما كىو يثبت، ال مجمل
: فقاؿ ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي ففقدىا تحلبها، شاة لها كانت أنها» سلمة

 فإف: قاؿ ميتة، إنها: قلت بإىابها، انتفعتم أفبل: قاؿ ماتت،: فقلت بشاتك؟ فعلت ما
 . «الخمر الخل يحل كما يحل دباغها

 كلم بحديثو، يحتج ال ممن كالفرج يحيى، عن فضالة بن الفرج بو تفرد: الحاكم قاؿ
 إذا الخمر أف يعني: فقاؿ الفرج ركاية فسر كقد كجو، من الخمر خل تحليل يصح

 يرتفع الحديث راكم فسره الذم التفسير ىذا فعلى حلت؛ خبل فصارت تغيرت
 بن فرج عن يحدث ال مهدم بن الرحمن عبد كاف: الدارقطني قاؿ كقد. الخبلؼ
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 كقاؿ منكرة، مقلوبة أحاديث األنصارم سعيد بن يحيى عن حدث: كيقوؿ فضالة،
 .الحديث منكر فضالة بن الفرج: البخارم

 خير»: يرفعو جابر عن الزبير أبي عن زياد بن مغيرة ركاية من كاه بحديث كردت
 عندىم، مناكير صاحب المكفوؼ ىشاـ أبو لو يقاؿ ىذا كمغيرة «خمركم خل خلكم
 حدث كقد المناكير، من بجملة الزبير كأبي رباح أبي بن عطاء عن حدث إنو: كيقاؿ

 الركاية ىذه بمثل يعارض فكيف موضوع، غريب بحديث نسي بن عبادة عن
 النهي في - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن المحفوظة الصحيحة األحاديث

 ينكركف - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مدينة أىل يزؿ كلم الخمر؟ تخليل عن
 .ذلك
 بن محمد سمعت: يقوؿ الحيرم عيسى بن علي الحسن أبا سمعت: الحاكم قاؿ

 إلى فتقدمت مالك، أياـ المدينة قدمت: يقوؿ سعيد بن قتيبة سمعت: يقوؿ إسحاؽ
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ حـر في اهلل، سبحاف: فقاؿ خمر؟ خل عندؾ: فقلت قاض
. علي ينكر فلم لهم، ذلك فذكرت مالك، موت بعد قدمت ثم: قاؿ ؟- كسلم عليو
 خل فهو بو؛ بأس ال أنو عائشة كعن الخمر، بخل اصطباغو من علي عن ركم ما كأما

 ا.ىػ باتخاذىا ال بنفسها تخللت الذم الخمر
 على بقيت خل إلى الخمرة حولت إذا (:َُٗ/ِِكجاء في فتاكل اللجنة الدائمة )

 اهلل رضي أنس عن مسلم صحيح في لما ؛ حكمها عن اإلزالة تنقلها كال ، تحريمها
 إذا أما ،« ال فقاؿ خبل تتخذ الخمر عن سئل كسلم عليو اهلل صلى النبي أف » عنو

 ا.ىػ  كتباح بذلك تطهر فإنها أحد عمل دكف من بنفسها تخللت
 شيء المشركبات ىذه في أف ثبت إف (:ٖكقاؿ العبلمة األلباني كما في فتاكل جدة )

 من شيء في المحـر الخمر يصب أف للمسلم يجوز ال أنو كذكرنا الكحوؿ من
 كبيعها كشراءىا كاستعمالها شربها أبحنا إذا أننا قلت ما فصحيح الجائزة المشركبات

 .صحيح شيء ىذا لها الصانعين مع تعاكنَّا قد فنكوف
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 معينة نسبة فيها بأف مصرحان  فيها يكوف التي األدكية في حتى الكبلـ بهذا أقوؿ كأنا
 .الكحوؿ من

 عن قلنا كما فالحكم يجوز ال فهذا ببلدنا في نصنعو دكاء بين أفرؽ لكٌني
 كما المنكر على التعاكف من فيو لما استعمالو يجوز كال صنعو يجوز ال المشركبات

 .صحيح فهذا قلت
 كحوؿ فيها أف ثبت التي األدكية لتلك أك المشركبات لهذه الصانعوف كاف إذا لكن
 ال ألننا استعمالها لنا يجوز فحينئذ جاىزة كتأتينا مسلمين غير لها الصانعوف كاف إذا

 .صحيح كبلـ فهذا منكر على المسلم نعين
 األقل على أنا يشعرني مما كبلمك تضاعيف في جاء ما إلى نظر لفت من بد ال كلكن

 بطبيعتها فتخللت خمران  أصبلن  كانت التي الخل بين تفريق كبلمك في يكن لم أنو
 أبي حديث كمنها ذكرتها التي فاألحاديث المسلم من صنعان  حيوّْلىت التي الخمر كبين

 الخمر حيرّْمىت فحينما بالخمر لهم يتاجر ككاف أيتاـ لو كاف الذم األنصارم طلحة
: قاؿ( أفأخللها خمر من زقاؽ عندم: )كقاؿ كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي إلى جاء

 يجوز ال حراـ ىذا خل إلى الخمر تحويل أف شك ال أرضان  صبها أم( أىرقها بل ال)
 أصلو خل ىناؾ كاف إذا أما محرمة خمر المسلم دار في يكوف أف يستلـز ذلك ألف

 قيًصدى  خمران  يكن لم ألنو يجوز ال بأنو يقاؿ ال فهذا خل إلى الخمرة ىذه تحولت خمر
 .خل إلى تحويلو
 بسبب خل إلى الخمر أصلو تحوؿ الذم الخل بين التفريق يجب القوؿ خبلصة
 تػىقىصَّدى  ثم خمران  أصلو كاف الذم الخل كبين يقولوف كما الطبيعية أك الجوية العوامل
 ا.ىػ يجوز ال فهذا خل إلى تحويلها صاحبها

 الضَّمير ،«خيلّْلىتٍ  فًإف»: قولو (:ِّْ/ُكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
تها ييذًىب ما ًإليها ييضاؼ أف كتخليلها الخمرة، ًإلى يعود  أك نبيذ من المٍسًكرة شدَّ

 .المٍسًكرة شدَّتها يذىب ما بها يصنع أك غيره،
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 فرؽ كال المسكرة، شدَّتيها زالت كلو تطهير، ال خيلّْلىتٍ  ًإذا أنها: المذىب من كالمشهور
: كقاؿ الخبلَّؿ خمرة استثنى العلماء بعض ألف غيره؛ أك خبلَّؿ، خمرة تكوف أف بين
. مالو عليو أفسدنا التَّخليل من منعناه فًإذا مالو، كلُّ  ىي ىذه ألف تخليليها؛ يجوز ًإنو

 تػيتَّخذ أف يجوز كال أريقت؛ تخمَّرت متى الخمر كأف فرؽ، ال أنَّو الصَّحيح كلكن
 زكاؿ بأف: كاستدلُّوا، كتًحلُّ  تطهير فًإنها بنفسها تخلَّلت ًإذا ما بخبلؼ للتَّخليل
 ما بدليل يجوز؛ ال التَّخليل ًإذ أثره، عليو يترتَّب فلم محرَّـ، شيء بفعل كاف اإًلسكار

؟ تػيتَّخذ الخمر عن سيًئل) كسٌلم عليو اهلل صٌلى النبيَّ  أفَّ  أنس ركاه  تيحىوَّؿي : أم- خىبلِّ
 باطبلن  فيكوف رسولو، كال اهلل، أٍمر عليو ليس عمل التَّخليل كألف (،ال: قاؿ -خبلِّ 

 ليس عمبلن  عمل من»: كسٌلم عليو اهلل صٌلى قاؿ كما أثره  عليو يترتَّبي  فبل مردكدان،
 الفعل كوف مع بذلك، كتحلُّ  تطهير، ًإنها: العلماء بعض كقاؿ، «رىدّّ  فهو أمرنا عليو

 .حبلالن  فتكوف زاؿ، قد كاإًلسكار اإلسكار، النَّجاسة ًعلَّة أفَّ : كعٌللوا، حرامان 
 كالنَّصارل، اليهود الكتاب؛ كأىل الخمر ًحلَّ  يعتقدي  مىنٍ  خلَّلها ًإفٍ : آخركف كقاؿ

 أقرب كىو نجسة، حراـ فهي لو تىًحلُّ  ال مىنٍ  خلَّلها كًإف. طاىرة كصارت حىلَّت،
 فعلوا ألنهم طاىران، حبلالن  كالنَّصارل اليهود من اآلتي الخلُّ  يكوف ىذا كعلى ،األقواؿ

 .الخمر شرب من ييمنعوف ال كلذا ًحلَّو، يعتقدكف كجو على ذلك
 خبلِّ؛ قيلب: يقل كلم «خبلِّ  انقلب فإف»: كقولو (:ُِٖ/َُكقاؿ في نفس المصدر )

 بفعلنا تخلل كإف بفعلنا، كليس اهلل بفعل ألنو حبلؿ؛ فهو بنفسو تخلل إف الخمر ألف
 سئل كسٌلم عليو اهلل صٌلى النبي أف ػ عنو اهلل رضي ػ مالك بن أنس لحديث حراـ فهو
 يحل كاف كلو الخمر، بإراقة أمر الشارع كألف ال،: قاؿ خبلِّ، تتخذ الخمر عن

 أف يمكن كاف كلو لو، إتبلؼ كإراقتو لو، إبقاء تخليلو ألف بتخليلو؛ ألمر بالتخليل
 .حراـ التخليل أف عيلم إليو يرشد لم فلما الشارع، إليو ألرشد شرعان  ماليتو تعود
 يحل؟ فهل كافر، أك مسلم من التخليل ًحلَّ  يعتقد من خلَّلو لو لكن
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 ىذا كعلى مباحان، فصار مباح، كجو على خبلِّ  انقلب ىذا ألف يحل؛ أنو الصحيح
 آدمي، بفعل مخلبلن  كاف كإف للمسلمين؛ حبلالن  يكوف الكفار ببلد من الوارد فالخل

  .تحليلو يعتقد آدمي بفعل مخلل ألنو
 .كحوؿ نسبة فيوالذم  خلحكم ال (:فرع)

 .؟ كحوؿ% ٔ نسبة كفيو الخل حكم بيع ما (:ْٕ/ُّسئل علماء اللجنة الدائمة )
 فقليلو كثيره أسكر ما: ) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ثبت فأجابوا:

 كحكمو ، حراـ فقليلو كثيره يسكر الخل كاف فإذا المسند، في أحمد أخرجو( حراـ
 ا.ىػ كشربو كشرائو بيعو من مانع فبل كثيره يسكر ال كاف كإذا ، الخمر حكم

 جمهورية في الخل صناعة طريقة(: ُِّ/ِِكسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )
 إليهما كيضاؼ خشب نشارة في يوضعاف ثم ، البيرة أك النبيذ فيها يدخل العربية مصر
 منهج في موضح ىو ككما ، المصرم الخل كيعطينا النبيذ يتخلل حتى المواد بعض
 الخل؟ ىذا تناكؿ حكم فما ، اإلعدادم الثالث الصف طلبة على المقرر العلـو

 ، شرابا أك طعاما أك دكاء استعمالو يراد فيما يسكر مما شيء كضع يجوز ال فأجابوا:
 نبيذا المسكر ذلك كاف سواء ، منو اإلداـ أك كالشراب الطعاـ استخراج يراد فيما كال
 . غيرىما أـ بيرة أـ

 تعاطيو حكم كفي بكحوؿ الدكاء خلط حكم في الدائمة اللجنة فتول صدرت كقد
 : نصها ىذا

 استعمالها جاز بالكحوؿ خلطت لو لكن ، المسكرة بالكحوؿ األدكية خلط يجوز ال
 كال ريحو كال طعمو كال الدكاء لوف في أثرىا يظهر لم قليلة الكحوؿ نسبة كانت إف

 . بها خلط ما استعماؿ حـر كإال ، بشربو السكر
 

 (بالقثاء الرطب أكل باب)
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 اهلل صلى النبي رأيت) : قاؿ عنهما، اهلل رضي طالب أبي بن جعفر بن اهلل عبد عن
 .ُ( بالقثاء الرطب يأكل كسلم عليو

 كسلم عليو اهلل صلى ىديو في فصل (:ّٗ/ْقاؿ اإلماـ ابن القيم في زاد المعاد )
 نفعها كيقوم ضررىا، يدفع بما كإصبلحها كالفاكهة األغذية ضرر دفع في

 صلى اهلل رسوؿ رأيت: )قاؿ جعفر، بن اهلل عبد حديث من"  الصحيحين"  في ثبت
 المعدة يقوم الثانية، في رطب حار: كالرطب، (بالقثاء الرطب يأكل كسلم عليو اهلل

 مصدع للدـ، معكر معطش التعفن، سريع كلكنو الباه، في كيزيد كيوافقها، الباردة،
 مسكن الثانية، في رطب بارد كالقثاء باألسناف، كمضر المثانة، ككجع للسدد، مولد

 كإذا الملتهبة، المعدة لحرارة مطفئ العطرية، من فيو لما بشمو للقول منعش للعطش،
 كجع من كنفع البوؿ كأدر العطش سكن كشرب، بالماء، كاستحلب كدؽ بزره، جفف

 مع ضماد منو كعمل كرقو دؽ كإذا جبلىا، األسناف، بو كدلك كنخل دؽ كإذا المثانة،
 .الكلب الكلب عضة من نفع الميبختج،
 ضرره، ألكثر كإزالة اآلخر، صبلح منهما كل كفي بارد، كىذا حار فهذا كبالجملة
 أصل كىو كلو، العبلج أصل كىذا باألخرل، سورتها كدفع بضدىا كيفية كل كمقاكمة

 .ىذا من يستفاد كلو الطب علم بل الصحة، حفظ في
 فيها لما كدفع كتعديل، لها إصبلح كاألدكية األغذية في كأمثالو ذلك استعماؿ كفي
 كخصبو، كقوتو البدف، صحة على عوف ذلك كفي يقابلها، لما المضرة الكيفيات من

 بالقثاء فسمنوني أسمن، فلم شيء، بكل سمنوني: عنها اهلل رضي عائشة قالت
 .فسمنت كالرطب،
 كاليابس باليابس، كالرطب بالبارد كالحار بالحار، البارد ضرر فدفع: كبالجملة
 ىذا كنظير الصحة، كحفظ العبلجات، أنواع أبلغ من باآلخر أحدىما كتعديل بالرطب،

 بو يصلح السمن من شيء فيو الذم العسل كىو كالسنوت، بالسنا أمره من تقدـ ما

                                                           

 (. َِّْ(، كمسلم )َْْٓأخرجو البخارم ) ُ
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 كبمصالح كاألبداف، القلوب بعمارة بعث من على كسبلمو اهلل فصلوات كيعدلو، السنا،
 .كاآلخرة الدنيا

 بالقثاء، الرطب أكل بياف في باب ىذا: أم (:ٔٔ/ُِكقاؿ العيني في عمدة القارم )
 لغتاف، ككسرىا القاؼ ضم كفي ممدكد القثاء األكل، حالة في بينهما لجمعا بها كأراد
 القثاء: نصر أبو كقاؿ القاؼ بضم كقثائها مصرؼ، بن كطلحة كثاب بن يحيى كقرأ

 قث، من فعبل جعلو من عند الشعركر القثاء: المعالي ألبي( المنتهى) كفي الخيار
 أنو الركاة بعض ذكر: حنيفة أبو كقاؿ ممدكد، كالضم بالكسر ىو: كالد ابن كعند
 الجوف أحسبو: قاؿ قشعرة، الواحدة اليمن، من الجوف أىل بلغة القشعر للقثاء يقاؿ
 ا.ىػ مراد من

 كقد معا أكلهما أم، بالرطب القثاء باب قولو(: ْٔٓ/ٗكقاؿ الحافظ في الفتح )
 ( في )بابّٕٓ/ٗ... ثم قاؿ الحافظ )اللونين بين الجمع أبواب سبعة بعد لو ترجم

 لهما أكلو كيفية الطبراني ركاية في كقع بالقثاء الرطب يأكل قولو(: اللونين بين الجمع
 صلى النبي يمين في رأيت)  قاؿ جعفر بن اهلل عبد حديث من األكسط في فأخرج

 سنده كفي (، مرة ذا كمن مرة ذا من يأكل كىو رطبا شمالو كفي قثاء كسلم عليو اهلل
 الرطب يأخذ كاف)  أنس حديث من نعيم ألبي الطب في كىو فيو كأخرج ضعف
 كسنده ،ُ( إليو الفاكهة أحب ككاف بالبطيخ الرطب فيأكل بيساره كالبطيخ بيمينو

                                                           

 آخر إف"  : بلفظ(  َِْ/  ُ)  ألحمد ركاية في ك (:ٔٓقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث ) ُ
 ك ، ىذه من يأكل ىو ك ، قثاء األخرل في ك ، رطبات يديو إحدل في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت ما

"  في للطبراني( ّٖ/ٓ) الزكائد مجمع في الهيثمي عزاه ك.  كاه ىو ك باب بن نصر إسناده كفي ". ىذه من بعض
 في الحافظ فقط إليو عزاه ككذلك ". متركؾ ىو ك حوشب بن أصـر فيو ك: كقاؿ ، طويل حديث في"  األكسط

 تهوين الحافظ عبارة في ك ذكرنا، كما أيضا المسند في أنو كفاتهما .ضعف سنده في: كقاؿ( ْٔٗ/ٗ) الفتح
 إف:  أقوؿ كلذلك ". متركؾ ىو ك: "  ركاية في الهيثمي قوؿ ذلك إلى يشير كما شديد أنو مع إسناده ضعف

 أنس حديث من شاىد لو نعم ، ضعفهما لشدة باآلخر اإلسنادين أحد يتقول ال ك ، ضعيف الزيادة بهذه الحديث
 إليو الفاكهة أحب كاف ك ، بالبطيخ الرطب فيأكل ، بيساره البطيخ ك بيمينو الرطب يأخذ كاف"  : بلفظ مالك بن
 الصفار عطية بن يوسف فيو ك األكسط، في الطبراني ركاه: الهيثمي فقاؿ ، الضعف شديد أيضا ضعيف لكنو ك ".
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 صلى اهلل رسوؿ رأيت أنس عن حميد عن صحيح بسند النسائي كأخرج أيضا ضعيف
 الراء كسكوف المعجمة الخاء بكسر كىو كالخربز الرطب بين يجمع كسلم عليو اهلل

 شدة من فتصفر القثاء تكبر كقد األصفر البطيخ من نوع زام بعدىا الموحدة ككسر
 أف زعم من على تعقب ىذا كفي بالحجاز كذلك شاىدتو كما كالخربز فتصير الحر

 الرطب في كما حرارة األصفر في بأف كاعتل األخضر الحديث في بالبطيخ المراد
 األصفر في بأف ذلك عن كالجواب اآلخر حرارة يطفئ أحدىما بأف التعليل كرد كقد

 أيضا النسائي كفي أعلم كاهلل حرارة طرؼ لحبلكتو فيو كاف كإف بركدة للرطب بالنسبة
 كفي بالرطب البطيخ أكل كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عائشة عن صحيح بسند
 أمي أرادت)  عائشة عن ماجو بن كأخرج جميعا كالرطب البطيخ بين جمع لو ركاية

 حتى ذلك لها استقاـ فما كسلم عليو اهلل صلى النبي على لتدخلني للسمنة تعالجني
 تزكجني لما حديثها من كللنسائي ،ُ( سمنة كأحسن فسمنت بالقثاء الرطب أكلت
 عليو فسمنت بالتمر القثاء فأطعموني شيء بغير عالجوني كسلم عليو اهلل صلى النبي

 اهلل صلى النبي أف عائشة عن آخر كجو من الطب في نعيم أبي كعند الشحم كأحسن
                                                                                                                                                  

 ىو ك: " الذىبي قاؿ .ىذا يوسف بو تفرد أنو ذكر ك ،(  ُُِ/  ْ)  الحاكم أخرجو طريقو من ك .متركؾ ىو ك ،
 مع كىو .جعفر ابن حديث في المتقدـ قولو في آنفا قلناه ما فيو ضعيف، سنده ك: "  فيو الحافظ كقوؿ ". كاه

 عليو اهلل صلى النبي أصحاب من جماعة عن أصل لهذا لكن. القثاء بدؿ"  البطيخ"  ذكر فقد المذكور الضعف
 . ىذا بعد يأتي ك عنو اهلل رضي أنس منهم كسلم

 أف تريد للسمنة، تعالجني أمي كانت:"  قالت عائشة عن(  ِّّْ)  ماجو ابن ك(  َّّٗ)  داكد أبو أخرج ك
 كأحسن فسمنت بالرطب، القثاء أكلت حتى ذلك لها استقاـ فما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على تدخلني

 ". سمنة
 نعيم أبي عند ك: قاؿ.  الكبرل السنن"  في يعني كأنو ك ، النسائي ك ماجو البن الحافظ كعزاه.  صحيح إسناده ك

 . إسناده في ينظر ك: قلت ". بذلك أبويها أمر كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عائشة عن آخر كجو من الطب  في
 

كالحديث صححو العبلمة  (ُٗٔٔ" )الكبرل" في كالنسائي(، ِّّْكابن ماجة ) ،(َّّٗ) داكد أبو أخرجو ُ
(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ٔٓاأللباني في صحيح ابن ماجة، كفي الصحيحة تحت الحديث رقم )

 توبع، كقد الحديث، حسن صدكؽ بكير بن يونس حسن، إسناد كىذا صحيح، حديث (:ّْٔ/ْابن ماجة )
 .ثقات رجالو كباقي
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 عليو اهلل صلى النبي أف بسر ابني حديث من ماجة كالبن بذلك أبويها أمر كسلم عليو
 عن خالد أبي بن إسماعيل طريق من كألحمد الحديث كالتمر الزبد يحب كاف كسلم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف ادف فقاؿ بتمر لبنا يتمجع كىو رجل على دخلت قاؿ أبيو
 أكل جواز الباب حديث في النوكم قاؿ قوم كإسناده األطيبين سماىما كسلم عليو

 في التوسع جواز منو كيؤخذ معا طعامين أكل كجواز معا كغيرىا الفاكهة من الشيئين
 ىذا خبلؼ من السلف عن نقل كما ذلك جواز في العلماء بين خبلؼ كال المطاعم
 كقاؿ دينية مصلحة لغير كاإلكثار كالترفو التوسع العتياد منعا الكراىة على محموؿ
 البلئق الوجو على كاستعمالها كطبائعها األطعمة صفات مراعاة جواز منو يؤخذ القرطبي

 اعتدال معا أكبل فإذا بركدة القثاء كفي حرارة الرطب في ألف الطب قاعدة على بها
 التي األشياء باب الطب في نعيم أبو كترجم األدكية من المركبات في كبير أصل كىذا
 ترجم التي الزيادة يذكر لم لكن الحديث ىذا فساؽ ضرره ليذىب الرطب مع تؤكل

 فيقوؿ بالرطب يخطبال يأكل كاف) بلفظ عائشة حديث في داكد أبي عند كىي بها
 البطيخ في لغة الطاء بتقديم كالطبيخ، ُ( ىذا بحر ىذا كبرد ىذا ببرد ىذا حر يكسر
 يكثر ككاف البطيخ بدؿ الخربز بلفظ الحديث كركد بدليل األصفر بو كالمراد بوزنو

 . األخضر البطيخ بخبلؼ الحجاز بأرض كجوده
 

                                                           

 الثقات في حباف كابن ،( ُّْٖ رقم ، َِٖ/ْ) كالترمذم ،( ّّٖٔ رقم ، َُّ/ْ) داكد أبو أخرجو ُ
 محمد بكر أبو ك ،(ُ/ِْ) مسنده في كالحميدم (َِّٔكفي صحيحو ) ،( سخيت بن الفضل ترجمة ٕ/ٗ)

 (،ّٕٔ/ٕ) الحلية فيك  ،(َُّ/ُ) أصبهاف أخبار في نعيم كأبو ،(ُ/ُْْؽ) الفوائد في األبهرم اهلل عبد بن
في شرح  البغوم، ك (ِ/ْٓ) عائشة مسند في داكد أبي بن بكر كأبو ،(ِ/ٕٕ/ْ) الفوائد في البحترم جعفر كأبو

 عن عركة، بن ىشاـ عن بعضهم ركاه غريب، حسن حديث ىذا: الترمذم عنو قاؿ كالحديث (ِْٖٗ) السنة
كصححو ابن  الحديث، ىذا عائشة عن عركة، عن ىاركف بن يزيد ركل كقد كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن أبيو،

 كصححو صحيح، إسناده(: ّٕٓ/ٗ) الفتح في الحافظ كقاؿ ،(ّّٓ/ْ) الزاد في القيم ابن كصححوحباف، 
كصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين  ،(ٕٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة

 .صحيح إسناده(: ُْٖ/ّ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ كقاؿ (،ُّٕٔ)
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 (الجمار أكل باب)

 كسلم عليو اهلل صلى النبي عند كنت)  قاؿ عنهما، اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن
 ىي أقوؿ أف فأردت المؤمن، كالرجل شجرة الشجر من: فقاؿ جمارا، يأكل كىو

 .ُ( النخلة ىي: قاؿ أحدثهم، أنا فإذا النخلة،
 كىو الجمار، أكل بياف في باب ىذا: أم(: َٕ/ُِقاؿ العيني في عمدة القارم )

 . كشحمتها النخلة قلب كىي جمارة، جمع الميم كتشديد الجيم بضم
 
 
 
 

 (العجوة باب)
 من) : كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿعن سعد بن أبي كقاص رضي اهلل عنو 

(، كفي  سحر كال سم اليـو ذلك في يضره لم عجوة، تمرات سبع يـو كل تصبح
 حتى سم يضره لم يصبح، حين البتيها بين مما تمرات سبع أكل منركاية لمسلم ) 

 .ِ( يمسي
 فضل باب ىذا: أم: العجوة باب(: قولو ُٕ/ُِقاؿ العيني في عمدة القارم )

 المهملة العين بفتح كىي أكلها على الترغيب كفي التمر من غيرىا على العجوة
 الصيحاني من أكبر ىي كقيل لينة،: كيسمونو المدينة تمر أجود كىي الجيم كسكوف
.. .كسلم عليو اهلل صلى النبي غرس العجوة أف التين ابن كذكر السواد، إلى يضرب

 مجركر ،(عجوة: )قولو. شيئا يأكل أف قبل صباحا أكل: أم ،( تصبح من: )قولو

                                                           

 (.  ُُِٖ( كاللفظ لو، كمسلم )َِِٗأخرجو البخارم ) ُ

 (.َِْٕ(، كمسلم )ْْٓٓأخرجو البخارم ) ِ
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 لم: )قولو. التمييز على بالنصب عجوة: كيركل الخاص، إلى العاـ إضافة من باإلضافة
 كسكوف الضاد بكسر يضره، لم كيركل الضرر، من الراء كتشديد الضاد بضم ،(يضره
 السين، في الثبلث الحركات يجوز ،(سم: )قولو أضره إذا ضيرا يضيره ضاره من الراء
 سلفت لدعوة التبرؾ طريق من ىو إنما كالسم السحر من عوذة كونها: الخطابي كقاؿ

: النوكم كقاؿ، ذلك التمر طبع من ألف ال فيها، كسلم عليو اهلل صلى النبي من
 نحن نعلم كال الشارع علمها التي األمور من السبع كعدد المدينة عجوة من تخصيص
: المظهر كقاؿ الزكاة، كنصب الصلوات كأعداد كىو بها اإليماف فيجب حكمتها

 من: لدارقطنيل الكبير العلل كفي الخاصية، ىذه منو النوع ذلك في يكوف أف يجوز
 العالية عجوة من: لفظ كفي الريق، على تمرات سبع المدينة يتالب بين مما أكل

 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنها، تعالى اهلل رضي عائشة حديث... كفي الحديث
 من العجوة)  كفي الحديث ..،ُ( البكرة أكؿ ترياؽ أك شفاء العالية عجوة في ) قاؿ

 العجوة ) مرفوعا المزني عمرك بن رافع كعن ،ِ( السم من شفاء كفيها الجنة
 عجوة من: كسلم عليو اهلل صلى قولو في الطيبي كقاؿ،... ّ( الجنة من كالصخرة

                                                           

 من كالسافلة نجد يلي مما العليا المدينة جهة من كالقرل الحوائط من كاف ما العالية( ك َِْٖأخرجو مسلم ) ُ
 على أكؿ بنصب البكرة أكؿ، ك ثمانية كأبعدىا أمياؿ ثبلثة العالية كأدنى القاضي قاؿ تهامة يلي مما األخرل الجهة

 .تصبح من األخرل الركاية بمعنى كىو الظرؼ

 في كالنسائي ،(َُّ/ِ) كأحمد ،(َِْٖ) كالدارمي ،(ّّْٓ) ماجة كابن ،(َِٔٔ) الترمذمأخرجو  ِ
 شرح في البغوم كقاؿ غريب حسن الترمذم عنو قاؿ كالحديث كغيرىم( َْٕٔ) يعلى كأبو ،(َٕٔٔ) الكبرل

 الكاشفة األنوار في المعلمي كقاؿ يصح لم( ّٕٗ/ْ) العارضة في العربي ابن كقاؿ غريب إسناده( ٕٗ/ٔ) السنة
، كحسنو األرنؤكط كمن معو (ُِْٔ) الجامع صحيح في األلباني كصححو غريب ىريرة أبي إلى إسناده( ِِِ)

 (.َّْ/ُْفي تحقيق المسند )

 رقم ،ُّّ/ ْ) كالحاكم ،(ّْٔٓ رقم ،ُُّْ/ ِ) ماجو كابن ،(ََِّٔ رقم ،ُّ/ ٓ) أحمد أخرجو ّ
 اإلمتاع في حجرحافظ ابن كال( ّّ/ ٗ) تهذيبو في المزم ك( ِّّْ رقم ،ّٖ/ ّ) كالديلمى ،(ُّّٕ

 صحيح إسناد ىذا(: ٕٓ/ ْ) البوصيرل كقاؿ حسن، إسناده: اإلمتاع في حافظال عنو قاؿ كالحديث( ُٔٔص)
 فقاؿ األلباني العبلمة أما صحيح، إسناده(: ّْٓ/ ّّ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ثقات، رجالو

 حدثنا مهدل بن الرحمن عبد طريق من نعيم كأبو أحمد ككذا ،ماجو ابن أخرجو ضعيف،(: ِٔٗٔ) اإلركاء في
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 ألف أك بدعائو فيها حصلت التي البركة من فيها لما أما المدينة، تخصيص المدينة
 ا.ىػ بها قعوده أجل من لمزاجو أكفق تمرىا

 مجاىد حديث من سننو في داكد أبو ركل (:ٖٖ/ْكقاؿ اإلماـ ابن القيم في الزاد )
 فوضع يعودني، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأتاني مرضا مرضت: ) قاؿ سعد، عن
 الحارث فأت مفئود رجل إنك لي كقاؿ فؤادم، على بردىا كجدت حتى ثديي بين يده
 المدينة، عجوة من تمرات سبع فليأخذ يتطبب، رجل فإنو ثقيف، من كلدة بن

 . ُ( بهن ليلدؾ ثم بنواىن، فليجأىن
 .بطنو يشتكي الذم كالمبطوف يشتكيو، فهو فؤاده، أصيب الذم المفئود
 .الفم جانبي أحد من اإلنساف يسقاه ما: كاللدكد

                                                                                                                                                  

 صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ المزنى عمرك بن رافع سمعت: قاؿ سليم بن عمرك حدثنى المزنى إياس بن المشعل
 فيو من الصخرة حفظت: الرحمن عبد قاؿ: " ماجو ابن زاد"  الجنة من كالصخرة العجوة: " يقوؿ كسلم عليو اهلل
 رجاؿ ثقات كرجالو: قلت... ".  ثقات رجالو صحيح إسناد ىذا(: " ِ/ َِٗ" ) الزكائد"  فى البوصيرل قاؿ". 

 مهدل ابن فقاؿ،  متنو فى اضطرب قد كلكنو،  أعلمو خبلؼ ببل ثقة كىو،  إياس بن المشمعل غير الشيخين
"  الصخرة: " مكاف".  كالشجرة: " بلفظ بو المشمعل حدثنا سعيد بن يحيى كقاؿ. رأيت كما".  الصخرة: " عنو

،  الذىبى عنو كسكت! قاؿ كذا".  مسلم شرط على اإلسناد صحيح: " كقاؿ( َْٔ/ ْ) كالحاكم أحمد أخرجو
 العجوة: " قاؿ أنو إال بو المشعل حدثنا الوارث عبد ابن كىو الصمد عبد كقاؿ. مسلم لو يخرج لم كالمشمعل
 عن الركاة ىؤالء ككل: قلت. أحمد أخرجو"  المشمعل شك،  الجنة فى الشجرة العجوة: قاؿ أك،  كالصخرة
 فكاف،  حفظها قد يكن لم أنو على يدؿ كذلك،  اللفظة ىذه فى عليو اختلفوا كقد،  حفاظ ثقات المشمعل
 ضعف دليل كاالضطراب. كيشك بينهما يتردد كتارة"  الشجرة"  كتارة"  الصخرة"  يقوؿ فتارة فيها يضطرب
 .أعلم كاهلل. المصطلح فى مقرر ىو كما الحديث

 كالحديث( ََُٓ رقم ،ِّْ/ ّ) كالضياء ،(ّٕٖٓ رقم ،ٕ/ ْ) داكد كأبو ،(ُْٔ/ ّ) سعد ابن أخرجو ُ
 المشكاة في األلباني العبلمة كضعفو نظر، اتصالو في: بقولو( ُٖٖ/ ٓ) كاإليهاـ الوىم بياف في الملقن ابن ضعفو

، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد (َِّّ) الجامع كضعيف ،(الثاني التحقيق ِِْْ)
 -كقاص أبي ابن كىو- سعد عن ركايتو -المكي جبر ابن كىو- مجاىدا ألف مرسل، لكنو ثقات رجالو (:ِٓ/ٔ)

 الحجاج بن يونس بو تفرد رافع أبي بابن سعد تقييد من الطبراني عند جاء كما. زرعة كأبو حاتم أبو قالو فيما مرسلة
 في يعرؼ كال. حباف ابن غير يوثقو كلم كاحد، إال عنو يرك لم مجهوؿ ىذا كيونس عيينة، بن سفياف عن الثقفي،

 .الطريق ىذا غير من رافع أبي بن سعد اسمو من الصحابة
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. منو العجوة سيما كال المدينة، تمر سيما كال الداء، لهذا عجيبة خاصية التمر كفي
 بن عامر حديث من الصحيحين كفي بالوحي، تدرؾ أخرل، خاصية سبعا كونها كفي
 تصبح من ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أبيو عن كقاص، أبي بن سعد
 من)  لفظ كفي، ( سحر كال سم اليـو ذلك يضره لم العالية، تمر من تمرات بسبع
 (. يمسي حتى سم يضره لم يصبح حين البتيها بين مما تمرات سبع أكل

 غذاء كىو معتدؿ،: كقيل فيها رطب: كقيل. األكلى في يابس الثانية، في حار كالتمر
 من كىو كغيرىم، المدينة كأىل بو، الغذاء اعتاد لمن سيما ال للصحة حافظ فاضل
 لهم كىو الثانية، الدرجة في حرارتها التي كالحارة الباردة الببلد في األغذية أفضل

 الببلد سكاف بواطن كحرارة سكانها، بواطن لبركدة الباردة؛ الببلد ألىل منو أنفع
 لها المشابهة الببلد من يليهم كما كالطائف كاليمن الحجاز أىل يكثر كلذلك الباردة؛

 في يضعوف كشاىدناىم كالعسل، كالتمر لغيرىم، يتأتى ال ما الحارة األغذية من
 أكثر، أك أضعاؼ عشرة نحو غيرىم يضعو ما فوؽ كالزنجبيل الفلفل من أطعمتهم
 كما منهم بو يتنقل من شاىدت كلقد الحلول، غيرىم يأكل كما الزنجبيل كيأكلوف

 ظاىر إلى الحرارة كخركج أجوافهم، لبركدة يضرىم كال ذلك كيوافقهم بالنقل، يتنقل
 تنضج ككذلك الشتاء، في كتسخن الصيف، في تبرد اآلبار مياه تشاىد كما الجسد،
 المدينة أىل كأما .الصيف في تنضجو ال ما الشتاء في الغليظة األغذية من المعدة
 العالية كتمر كمادتهم، قوتهم كىو لغيرىم، الحنطة بمنزلة يكوف أف يكاد لهم فالتمر

 كالتمر الحبلكة، صادؽ الطعم لذيذ الجسم، متين فإنو تمرىم، أصناؼ أجود من
 الغريزم، للحار مقو األبداف، أكثر يوافق كىو كالفاكهة، كاألدكية األغذية في يدخل

 يمنع بل كالفاكهة، األغذية من غيره عن يتولد ما الرديئة الفضبلت من عنو يتولد كال
 .كفسادىا األخبلط تعفن من اعتاده لمن

 كال جاكرىم، كمن المدينة كأىل الخاص، بو أريد الذم الخطاب من الحديث كىذا
 فيكوف غيره، دكف المكاف ذلك في األدكية من كثير بنفع اختصاصا لؤلمكنة أف ريب
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 إذا النفع ذلك فيو يوجد كال الداء، من نافعا المكاف ىذا في ينبت قد الذم الدكاء
 خواصا لؤلرض فإف جميعا، ىما أك الهواء، أك التربة نفس لتأثير غيره مكاف في نبت

 بعض في يكوف النبات من ككثير اإلنساف، طبائع اختبلؼ اختبلفها يقارب كطبائع
 كأدكية آلخرين، أغذية لقـو أدكية كرب قاتبل، سما بعضها كفي مأكوال، غذاء الببلد

 تناسب ال بلد ألىل كأدكية سواىا، أمراض في آلخرين أدكية ىي أمراض من لقـو
 تنفعهم كال غيرىم،

 سبعا، السماكات كجل عز اهلل فخلق كشرعا، قدرا كقعت قد فإنها السبع خاصية كأما
 اهلل كشرع أطوار، سبعة في خلقو كمل كاإلنساف سبعا، كاألياـ سبعا، كاألرضين

 سبعا الجمار كرمي سبعا، كالمركة الصفا بين كالسعي سبعا، الطواؼ لعباده سبحانو
 ليست خاصية العدد لهذا أف ريب فبل... .األكلى في سبعا العيدين كتكبيرات سبعا،
 أجزاء، سبعة على مقدر فهو العالم ىذا من شيء كل: بقراط قاؿ كقد... لغيره

 إلى صبي ثم سبع، إلى طفل أكلها سبعة، الناس كأسناف سبعة، كاألياـ سبعة، كالنجـو
 تعالى كاهلل العمر، منتهى إلى ىـر ثم شيخ ثم كهل ثم شاب ثم مراىق ثم عشرة، أربع
 لغيره؟ أك المعنى لهذا ىو ىل العدد، ىذا تخصيص في كقدره كشرعو بحكمتو أعلم
 كالسحر، السم من بعينها البقعة ىذه من البلد ىذا من التمر ىذا من العدد ىذا كنفع

 األطباء، من كغيرىما كجالينوس بقراط قالها لو التي الخواص من إصابتو تمنع بحيث
 الحدس معو إنما القائل أف مع كاالنقياد، كاإلذعاف بالقبوؿ األطباء عنهم لتلقاىا

 أقوالو تتلقى أف أكلى ككحي كبرىاف، كقطع يقين كلو كبلمو فمن كالظن، كالتخمين
 .االعتراض كترؾ كالتسليم، بالقبوؿ
 األحجار من كثير كخواص بالخاصية تكوف كتارة بالكيفية، تكوف تارة السمـو كأدكية

 ا.ىػ أعلم كاهلل كاليواقيت، كالجواىر
 تمرات بسبع اإلنساف تصبح إذا كقاؿ العبلمة العثيمين في فتاكل نور على الدرب:

 ىذه أف الحديث ألفاظ بعض في كلكن سحر كال سمه  اليـو ذلك يصيبو ال فإنو
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 إنو قاؿ من العلماء فمن العالية بتمر قيدت بعضها كفي العجوة بتمر قيدت التمرات
 أف كىو المطلق بالحديث أخذ من كمنهم تمر لكل ثابتان  ذلك كليس التمر بهذا يتقيد

 سمه  اليـو ذلك في يصيبو ال تمرات بسبع تصبح إذا فإنو اإلنساف بو يتصبح تمرو  أم
 كاف فإف بها تصبح يعني السبع بهذه أفطر إذا فاإلنساف حاؿ كل كعلى سحر كال

 بتمر أك العجوة بتمر مقيدان  ككاف مطلقان  يكن لم كإف ذلك لو حصل مطلقان  الحديث
 ليس تمرات بسبع التصبح كاف إذا أنو قلنا كنحن تضره ال السبع ىذه فإف العالية

 كيكوف بإطبلقو األخذ يجب المطلق اللفظ أف على بناءن  يضره ال فإنو اإلطبلؽ على
 ىو كإنما القيد سبيل على ذلك ليس حكمو في للمطلق مطابقان  كاف إذا المقيد اللفظ

 يوافق ال فإنو نص بو يرد كلم سنة شيئان  يتخذ أف أراد من بخبلؼ األفراد لبعض ذكره 
 فإف محتمبلن  النص داـ ما نقوؿ فنحن محتمل نصه  فيو كرد قد ىذا كلكن ىذا على
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أراده لما موافقان  السبع التمرات بأكلو اإلنساف كاف

 .يضره ال فإنو موافقان  يكن لم كإف فذاؾ
 : ىل ىذا الحكم خاص بتمر المدينة فقط.مسألة

 السم من تنفع العجوة كوف:  الخطابي قاؿ (:َِْ/َُقاؿ الحافظ في الفتح )
 في لخاصية ال المدينة لتمر كسلم عليو اهلل صلى النبي دعوة ببركة ىو إنما كالسحر

.  اآلف يعرؼ ال بالمدينة خاصا نخبل المراد يكوف أف يحتمل:  التين ابن كقاؿ.  التمر
 أف كيحتمل:  قاؿ ، فيو لخاصية ذلك كإنو نحوه"  المصابيح"  شراح بعض كقاؿ
 بعده لذلك عائشة كصف يبعده كىذا ، كسلم عليو اهلل صلى بزمانو خاصا ذلك يكوف
 المدينة تمر تخصيص أما"  المشارؽ"  شراح بعض كقاؿ.  كسلم عليو اهلل صلى
 خصوصية كأما ، فبعيد بذلك زمانو تخصيص كأما ، المتن ألفاظ من فواضح بذلك
:  المازرم كقاؿ.  كترا ذلك يكوف أف فيستحب كإال ، فيها لسر أنو فالظاىر السبع

 في التمر لمنفعة يخرج أف صح كلو ، الطب علم طريق في معناه يعقل ال مما ىذا
 الذم العدد ىذا على االقتصار كجو إظهار على يقدر لم الطب جهة من كجو السم
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 كاف ذلك كلعل ، العجوة ىو الذم الجنس ىذا على االقتصار على كال ، السبع ىو
 كقوع استمرار يثبت لم إذ ، ألكثرىم أك خاصة كسلم عليو اهلل صلى زمانو ألىل

 غالب كصف أراد أنو على حمل األكثر في ذلك كجد كإف ، غالبا زماننا في الشفاء
 ىذا يرفع المدينة البتي بين كبما العالية بعجوة ذلك تخصيصو:  عياض كقاؿ.  الحاؿ

 التي األدكية في األدكاء لبعض الشفاء كجد كما ، لها خصوصا كيكوف اإلشكاؿ
 من ذلك في يكوف لتأثير ، غيره في الجنس ذلك دكف الببلد تلك بعض في تكوف

 ، كاإلشفاع اإلفراد بين فلجمعو العدد ىذا تخصيص كأما:  قاؿ.  الهواء أك األرض
 غسل نمط من كىي ، أربعة كأكتار ثبلثة أشفاع كفيو ، العشرة نصف على زاد ألنو

 في مبالغة السبعين أف ككما(  سنابل سبع: )  تعالى كقولو سبعا الكلب كلوغ من اإلناء
 الحديث في:  النوكم كقاؿ.  المئين كثرة في مبالغة كالسبعمائة العشرات كثرة

 كما معناه يعقل فبل سبعا ذلك كوف خصوص كأما ، ذكر بما المدينة عجوة تخصيص
 كعياض المازرم ذلك في تكلم كقد:  قاؿ.  الزكوات كنصب الصلوات أعداد في

 عليو الحكم يقتضي ما كبلمهما من لي يظهر كلم.  انتهى بو يغتر فبل باطل بكبلـ
 كبلـ كفي ، النوكم عليو اقتصر ما محل إلى يشير المازرم كبلـ بل ، بالبطبلف

 يكتفى بل البالغ التحقيق فيها يقصد ال كالمناسبات ، فقط المناسبة إلى إشارة عياض
 بدفع المدينة عجوة خصوصية األحاديث ظاىر:  القرطبي كقاؿ.  اإلشارة بطرؽ منها

 الخواص باب من كىو ، المقيد على محموؿ منها كالمطلق ، السحر كإبطاؿ السم
 تقتل إنما السمـو إف:  فقاؿ لذلك تكلف من أئمتنا كمن.  ظني بقياس تدرؾ ال التي

 كأعانتها الحرارة فيو تحكمت بالعجوة التصبح على داـك فإذا ، بركدتها إلفراط
 رفع منو يلـز كىذا:  قاؿ.  يستحكم لم ما السم بركدة ذلك فقاـك الغريزية الحرارة

 األدكية من فإف ، التمر خصوصية بل العجوة خصوصية بل المدينة عجوة خصوصية
 ىل ثم.  المدينة بعجوة خاص ذلك أف كاألكلى ، التمر من بذلك أكلى ىو ما الحارة

 التجربة االحتماؿ ىذا كيرفع ، محتمل ىذا ؟ زماف كل في أك نطقو بزماف خاص ىو
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 بذلك مخصوص فهو كإال ، مستمر أنو عرؼ معو فصح ذلك جرب فمن.  المتكررة
 كحديث الطب من كثيرة مواطن في جاء فقد العدد ىذا خصوصية كأما قاؿ.  الزماف

 يلده أف كلدة بن للحارث كجهو الذم للمفئود كقولو"  قرب سبع من علي صبوا" 
 ، فكثير الطب غير في كأما.  ذلك غير إلى ، مرات سبع تعويذه كجاء ، تمرات بسبع

 من أك اهلل إال يعلمها ال لخاصية فذلك التداكم معرض في العدد ىذا من جاء فما
 العدد ىذا تضع العرب فإف التداكم معرض غير في منو جاء كما ، ذلك على أطلعو
 تمر أنفع من المدينة عجوة:  القيم ابن كقاؿ.  بعينو عددا ترد لم كإف الكثرة موضع

.  كألذه التمر ألين من كىو ، كالقوة الجسم متين ملزز كريم صنف كىو ، الحجاز
 ، الرطب الحار الجوىر من فيو لما تغذية الثمار أكثر من األصل في كالتمر:  قاؿ

 الريق على أكلو أديم فإذا ، الترياقية القوة من فيو لما الديداف يقتل الريق على كأكلو
 خاص نوع المراد أف إلى إشارة كبلمو كفي.  انتهى قتلو أك كأضعفو الدكد مادة جفف

 الخبر سياؽ لكن ، السمـو كل ال البطن في التي الديداف عن ينشأ ما كىو السم من
 فماذا السم في التسليم تقدير كعلى ، النفي سياؽ في نكرة ألنو التعميم يقتضي
 ا.ىػ  السحر في يصنع

 كسلم عليو اهلل صلى عنو صح قد (:َُٗ/ٖ)كقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه 
: ركاية كفي ،« سم كال سحر يضره لم المدينة عجوة من تمرات بسبع تصبح من »: 
 ركاه كما، العجوة كغير العجوة، المدينة تمر جميع من: يعني ،« البتيها بين مما »

؛ المدينة على نص لكن، كلو التمر بذلك اهلل ينفع أف كيرجى، الصحيح في مسلم
 بسبع تصبح إذا التمر ببقية ينفع اهلل أف: كيرجى، فيو كالخصوصية تمرىا لفضل
 لتمر خاص كمعلم، خاص لفضل ذلك؛ ذكر كسلم عليو اهلل صلى يكوف كقد، تمرات
 عليو إليها أشار التي األخرل التمر أنواع من الفائدة تلك كجود من يمنع ال المدينة
 ا.ىػ قيد غير من" تمر من: " الركايات بعض في جاء كأظنو، كالسبلـ الصبلة
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 بسبع تصبح من» (: في الحديثُِّ/ٓكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 كال سم اليـو ذلك يصيبو ال فإنو ػ العجوة من: لفظ كفي ػ العالية تمرات من تمرات
 بالمدينة معركؼ مكاف ػ العالية تمر من تمرات بسبع ككقاية حماية اهلل سبحاف «سحر

 سبيل على ذلك أف يرل ػ اهلل رحمو ػ سعدم ابن شيخنا إف بل العجوة، من أك ػ
 تمرات، بسبع يـو كل اإلنساف يتصبح ىذا فعلى مطلقا، التمر المقصود كأف التمثيل،

 فبل يردىا لم كإف المطلوب، حصل فقد أرادىا كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف فإف
: األغذية أفضل من أمور ثبلثة بين الجامع التمر ىذا على اإلنساف إفطار أف شك

 كفاكهة حلول، ىو: كلو ىذا على يشتمل التمر ألف كالغذاء؛ كالفاكهة، الحلول،
 أبطأ، إذا يفسد ال الثمر من شيئا التمر مثل تجد ال كلهذا كغذاء، اإلنساف، بو يتفكو

 .ذلك أشبو ما أك كنزه، اإلنساف أساء إذا إال لؤلكل، صالح دائما ىو بل
 .للمناعة األطفاؿ كتلقيح تطعيم حكم )فائدة(:

 قبل التداكم في الحكم ىو ما (:ُِ/ٔسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )
 كالتطعيم؟ الداء كقوع

 يخشى أخرل أسباب أك كباء لوجود الداء كقوع خشي إذا بالتداكم بأس ال :فأجاب
 لقوؿ منو يخشى الذم الببلء لدفع الدكاء بتعاطي بأس فبل:  بسببها الداء كقوع من

 تمر من تمرات بسبع تصبح من: " الصحيح الحديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي
 إذا فهكذا كقوعو قبل الببلء دفع باب من كىذا ،" سم كال سحر يضره لم المدينة
 من بذلك بأس ال مكاف أم في أك البلد في الواقع الوباء ضد كطعم مرض من خشي

 كالحجب التمائم تعليق يجوز ال لكن بالدكاء، النازؿ المرض يعالج كما الدفاع باب
 أكضح كقد ذلك، عن كسلم عليو اهلل صلى النبي لنهي العين أك الجن أك المرض ضد
 . ذلك من الحذر فالواجب األصغر الشرؾ من ذلك أف كالسبلـ الصبلة عليو

 
 (كالبقوؿ الثـو باب)
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؟ في يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت ما ألنس قيل  فبل أكل من) : فقاؿ الثـو
 .ُ( مسجدنا يقربن
 من) : قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابركعن 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ (، كفي ركاية مسجدنا ليعتزؿ أك فليعتزلنا، بصبل أك ثوما أكل
 المبلئكة فإف مسجدنا، يقربن المنتنة، فبل الشجرة ىذه من أكل من) كسلم عليو

 .ِ(اإلنس منو يتأذل مما تتأذل
 فيستدؿ بالمسجد النهي تقييد ىذا في كليس(: ّّْ/ِقاؿ الحافظ في الفتح )

 كقد الوليمة كمكاف كالجنازة العيد كمصلى بالمساجد المجامع إلحاؽ على بعمومو
 كما بيتو في كليقعد قولو كنظيره أكلى العمـو بهذا كالتمسك بالقياس بعضهم ألحقها

 فإف المسلمين أذل كترؾ المبلئكة أذل بترؾ الحديث في المنع علل قد لكن تقدـ
 كإال األظهر ىو كىذا معناىا في كما بالمساجد النهي اختص علة جزء منهما كل كاف
 عند سعيد أبي حديث في قولو البحث ىذا كيؤيد كاألسواؽ مجمع كل النهي لعم

 العربي بنا القاضي قاؿ المسجد في يقربنا فبل شيئا الشجرة ىذه من أكل من مسلم
 أف لو قاؿ حيث المازرم على رد ثم كمن بها التعليل على يدؿ الحكم في الصفة ذكر

 أكل إذا ما بخبلؼ منو يمنعوا لم كريهة رائحة لو ما كلهم أكلوا مسجد جماعة
 من المنع يتناكؿ ىذا كعلى كبالمبلئكة بهم بل بهم يختص لم المنع ألف بعضهم

 الباب بأحاديث كاستدؿ كحده كاف كلو مطلقا المسجد كدخل ذلك من شيئا تناكؿ
 منعو من البلـز ألف العيد دقيق بنا قاؿ عين فرض ليست الجماعة صبلة أف على
 فرض ليست الجماعة صبلة فتكوف مباحا األمور ىذه أكل يكوف أف إما أمرين أحد
 أف فيلـز أكلها إباحة على األمة كجمهور فرضا الجماعة صبلة فتكوف حراما أك عين

 ترؾ لوازمو كمن جائز األمور ىذه أكل يقاؿ أف كتقريره عين فرض الجماعة تكوف ال

                                                           

 (.ِٔٓ(، كمسلم )ُْٓٓأخرجو البخارم ) ُ
  (. ّٔٓ(، كمسلم )ِْٓٓأخرجو البخارم ) ِ
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 ينافي كذلك جائز الجائز كالـز جائز آكلها حق في الجماعة كترؾ الجماعة صبلة
 عين فرض الجماعة أف على بناء تحريمها بعضهم أك الظاىر أىل عن كنقل الوجوب
 الواجب يتم ال كما أكلها بترؾ إال تتم كال عين فرض الجماعة صبلة يقاؿ أف كتقريره

 أىل عن غيره نقلو ككذا ػاى حراما فيكوف كاجب ىذا أكل فترؾ كاجب فهو بو إال
 عين فرض الجماعة بأف قولو مع حبلؿ أكلها بأف منهم حـز بنا صرح لكن الظاىر

 قبل الوقت بخركج علم بمن مختص أكلها من المنع بأف المذكور اللزـك عن كانفصل
 بالسفر تسقط ذلك كمع بشركطها عين فرض الجمعة صبلة أف كنظيره الرائحة زكاؿ
 العيد دقيق بنا كقاؿ النداء سماع بعد أنشأه من على يحـر لكن مباح أصلو في كىو
 في المرخصة األعذار من األمور ىذه أكل أف على الحديث بهذا يستدؿ قد أيضا
 يقتضي فبل عنها الزجر مخرج خرج الكبلـ ىذا إف يقاؿ كقد الجماعة حضور ترؾ

 كجو من ىذا كيبعد قاؿ ضركرة أكلها إلى تدعو أف إال تركها في عذرا يكوف أف ذلك
 كالفرؽ حالتين على حملو كيمكن ػاى الزجر ينفي ذلك فإف أصحابو بعض إلى تقريبو
 حالة في كقع التقريب في كاإلذف المسجد إتياف أراد من حق في كقع الزجر أف بينهما

 الزجر أف قدمت فقد بني ذاؾ إذ النبوم المسجد يكن لم بل ذلك فيها يكن لم
 عذر الثـو أكل أف بعضهم توىم الخطابي كقاؿ سنين بست التقريب قصة عن متأخر

 ػاى الجماعة فضل حـر إذ فعلو على آلكلو عقوبة ىو كإنما الجماعة عن التخلف في
 أف ذلك من يلـز ال لكن مثبل كالمطر فيو للمرء سبب ال بما الرخصة يخص ككأنو
 من أناجي فإني بقولو المهلب كاستدؿ عين فرض الجماعة أف كال حراما أكلها يكوف

 بعض تفضيل من يلـز ال بأنو كتعقب اآلدميين من أفضل المبلئكة أف على تناجي ال
 حراما ذلك أكل كاف ىل كاختلف الجنس على الجنس تفضيل بعض على األفراد

 كسلم عليو اهلل صلى قولو لعمـو الحل كالراجح ال أك كسلم عليو اهلل صلى النبي على
 عن التين بنا كنقل خزيمة بنا عند أيوب أبي حديث من تقدـ كما بمحـر كليس
 كفي قلت بالجشاء عياض كقيده كالثـو فهو ريحو يظهر كاف إف الفجل قاؿ مالك
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 في الفجل ذكر على التنصيص جابر عن الزبير أبي حديث من الصغير الطبراني
 بفيو من بذلك بعضهم كألحق ضعيف كىو راشد بن يحيى إسناده في لكن الحديث

 كالعاىات كالسماؾ الصنائع أصحاب فألحق بعضهم كزاد رائحة لو جرح بو أك بخر
 توسع كلو ذلك أف إلى العيد دقيق بنا كأشار بلسانو الناس يؤذل كمن كالمجذـك

 اهلل صلى كاف كلذلك حكمو منها قرب كما المسجد رحبة حكم فائدة .مرضي غير
 كما البقيع إلى منو كجدت من بإخراج أمر المسجد في ريحها كجد إذا كسلم عليو
)  خزيمة بنا عند حذيفة حديث في كقع تنبيو. عنو اهلل رضي عمر عن مسلم في ثبت
 النهي توقيت عليو كبوب ُ( ثبلثا مسجدنا يقربن فبل الخبيثة البقلة ىذه من أكل من
 أم بالقوؿ يتعلق ثبلثا قولو يكوف أف الحتماؿ نظر كفيو الثـو آلكل الجماعة إتياف عن
 ىذه تستمر ال كىي الرائحة كجود المنع علة ألف الظاىر ىو ىذا بل ثبلثا ذلك قاؿ

 ا.ىػ المدة
 المؤلف ذكره الذم الباب ىذا(: ْْٕ/ٔكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )

 نهي كىو بالمساجد تتعلق التي األحكاـ من ىو الصالحين رياض كتابو في اهلل رحمو
 حتى المسجد يدخل كال المسجد يقرب فبل نحوه أك كراثا أك ثوما أك بصبل أكل من

 خطب أنو عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر حديث منها أحاديث ذكر ثم ريحو يذىب
 أك أراىما كما كالثـو البصل الشجرتين ىاتين من تأكلوف إنكم فقاؿ الجمعة يـو الناس

 دخل إذا كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف كأخبر الرائحة في خبيثتين إال أراىما ما
 ىو كما المسجد من قريب كالبقيع البقيع إلى فأخرج بو أمر منهما أكل كقد أحد

 أف فيكفي كإال لو تعذيرا البقيع إلى يبعده لكن النبوم المسجد من قريب معركؼ
 ىو الذم المكاف ىذا إلى يخرجو كاف التعذير أجل من لكن المسجد باب من يخرجو

                                                           

 رقم ،ّٖ/ ّ) خزيمة ، كابن(َِٓٗ) مسنده في البزارك  ،(ِّْٖ رقم ،َّٔ/ ّ) داكد أبو أخرجو ُ
ابن خزيمة،  صححو كالحديث( ّْْٖ رقم ،ٕٔ/ ّ) كالبيهقى ،(ُّْٔ رقم ،ُِٓ/ ْ) حباف كابن ،(ُّٔٔ

 داكد أبي سنن تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ِِِ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو حباف، ابنك 
 .صحيح إسناده(: َْٔ/ ٔ)
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 يأكلهما أف أراد من يعني - أكلهما من قاؿ عنو اهلل رضي عمر كلكن ما نوعا بعيد
 كحصلت الرائحة راحت طبخهما إذا فإنو - فليطبخهما يعني - طبخا فليمتهما

 أف لئلنساف يجوز حراما ليسا كالثـو البصل أف الحديث ىذا من يستفاد الفائدة
 درس يحضر كال جماعة مع يصلي كال المسجد يدخل فبل أكلهما إذا لكن يأكلهما

 رائحة بو كاف من العلماء قاؿ ككذلك الخبيثة برائحتو منو تتأذل المبلئكة ألف علم
 حتى المسجد يقرب ال فإنو ذلك أشبو ما أك كريهة رائحة أك الفم في بخر أك أسناف
 قائل قاؿ فإف الكريهة بالركائح المبلئكة تأذم كىي قائمة العلة ألف الرائحة ىذه يزيل

 يجوز نعم نقوؿ يدخل أف يجوز فهل الرائحة بو تذىب شيئا استعمل اإلنساف أف لو
 ألف بأس فبل رائحة المعدة من يخرج صار كال كامبل إذىابا الرائحة يذىب ما أكل إذا

 يأكلهما أف لئلنساف يجوز ىل إنساف قاؿ فإف كعدما كجودا علتو مع يدكر الحكم
 بأم الفرض إسقاط إلى يتوصل أف لئلنساف يجوز ال حراـ ال قلنا المسجد يحضر لئبل

 تقرب ال كلكن مباح األكل نقوؿ فإننا يشتهيهما ألنو أكلهما لو لكن كاف سبب
 ا.ىػ الموفق كاهلل رائحتهما تزكؿ حتى المسجد

 كالمتجو كالبرص الجذاـ في كتوقف(: ِّٔ/ُكقاؿ الخطيب في مغني المحتاج )
 كقد قاؿ كنحوه الثـو بأكل منو أشد بهما التأذم ألف بهما يعذر أنو الزركشي قاؿ كما
 صبلة كمن المسجد من يمنعاف كاألبرص المجذـك أف العلماء عن عياض القاضي نقل

 في كما مكركه سبق ما أكل للذم المسجد كدخوؿ بالناس اختبلطهما كمن الجمعة
 من غيره إليو كأشار المنذر ابن بو صرح لما خبلفا الركضة من الصبلة شركط آخر

 يعذر للتداكم األشياء ىذه بأكل المعذكر بأف صحيحو في حباف ابن كصرح، التحريم
 كغيره المعذكر بين فرؽ ال أنو يقتضي األصحاب ككبلـ الحديث كإطبلؽ الحضور في

 ا.ىػ الظاىر ىو كىذا عليو يدؿ التأذم كىو كالمعنى
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 أكل كراىية األحاديث ىذه في(: ُٕٗكقاؿ الشيخ مشهور في أخطاء المصلين )ص
 اآلخرين، شعور يراعي دين اإلسبلـ ألف ذلك المسجد، حضور عند كالبصل، الثـو

 .الحسن كالخلق السليم، الٌذكؽ على كيحث
 .كغيرىا المأكوالت من كريهة رائحة لو ما كل كالكٌراث، كالبصل بالٌثـو كيلحق

 .يتجشى ككاف فجبلن، أكل مىنٍ  بو كيلحق: القاضي قاؿ
 العيد، كمصٌلى المسجد، غير الٌصبلة مجامع ىذا، على العلماء كقاس: أيضان  كقاؿ

 كنحوىا، كالوالئم كالذٌكر العلم مجامع ككذا العبادات، مجامع من كنحوىا، كالجنائز،
 .كنحوىا األسواؽ بها يلتحق كال

 يـو خطبة في عمر قاؿ كلذلك حكمو، منها قرب كما المسجد، رحبة كحكم: قلت
 البصل ىذا: خبيثين إال أراىما ال شجرتين، تأكلوف! الٌناس أيها إنكم، ثم : )الجمعة
،  الٌرجل من ريحهما كجد إذا ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ رأيتي  لقد كالٌثـو

 (.طبخان  فىلييًمٍتهما أكلهما، فمن البقيع، إلى فأيخرج بو، أمر المسجد، في
 يلـز اإلنساف، بها يتأٌذل كريهة، رائحة فيو كجد مىنٍ  كلٌ : الفقهاء بعض قاؿ كلذلك
 في كذا رأسو، كشعر لحيتو دكف كرجلو، يده من يجره كلو المسجد، من إخراجو
 . األبرار مجالس

 بعض في جاء كما الكريهة، الرائحة: الجماعة صبلة من المنع عٌلة دامت كما
 األخرل، األحاديث في كما آدـ، بني يؤذم ما كيؤذيها المبلئكة، كتأذم األحاديث،

، بالبصل يلحق الٌدخاف فإف  .منو أشدٌ  ىو بل كالثـو
 من معناه في كما الحديث، ىذا: الٌسابقة األحاديث على معلقان  باز ابن الشيخ قاؿ

 دامت ما الجماعة، لصبلة المسلم حضور كراىة أف على يدؿ الصحيحة، األحاديث
 أك البصل أك الثـو أكل من ذلك كاف سواء حولو، من تؤذم ظاىرة، منو توجد الرائحة
...  الرائحة تذىب حتى كالدخاف، الرائحة، المكركىة األشياء من غيرىما أك الكراث

، ىو رائحتو قبح مع الدخاف بأف العلم مع  المعركؼ، كخبثو الكثيرة، ألضراره محـر
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: األعراؼ سورة في - كسلم عليو اهلل صلى - نبٌيو عن سبحانو قولو في داخل كىو
ـي  الطَّيّْبىاتً  لىهيمي  كىييًحلُّ } بىآًئثى  عىلىٍيًهمي  كىييحىرّْ  .{اٍلخى

 قيلٍ  لىهيمٍ  أيًحلَّ  مىاذىا يىٍسأىليونىكى : }المائدة سورة في سبحانو قولو أيضان  ذلك على كيدؿ
 من أنو بذلك فعلم الطٌيبات، من ليس الدخاف أف كمعلـو{ الطَّيّْبىات لىكيمي  أيًحلَّ 

 (.األمة على المحرمات
 بعض يفعلها التي األخطاء بعض على تنبيهات في جبرينبن  اهلل عبد الشيخ كقاؿ

 مشاـ في المستكرىة المنتنة الركائح يسبب ما استعماؿ: صبلتهم في المصلين
 كالبصل، كالٌثـو الكراث من أقبح ىو مما ،(الشيشة) كالنارجيلة كالٌدخاف الٌناس،
 بعيدان  الرائحة، طيب كىو يأتي أف المصٌلي فعلى كالمصٌلوف، المبلئكة منو تتأذل الذم

 .انتهى الخبائث تلك من
 فهي المصلين، بعض من تنبعث التي الجوارب رائحة ذكر ما جميع من كاألقبح: قلت
 .كالبصل الثـو رائحة من رائحة أسوأ
 لو يتزين أف أحقٌ  اهلل فإف ) كسلم عليو اهلل صلى قولو مخالفة كمن الذكٌؽ، قٌلة من كإف

 يزاحم ثم المسجد، يدخل أف قبل ينظفها، فبل مٌتسخة، كثيابو المصٌلي، يأتي أف ،(
 النبي حثٌ  كقد. الكريهة الرائحة منها تنبعث ربما التي القذرة، الثياب بهذه اآلخرين

 االغتساؿ، كعلى الجمعة، يـو سيما ال التطٌيب، على سيأتي كما كسلم عليو اهلل صلى
 القلب نظيف ىو كما كالظٌاىر، الٌثوب نظيف الجسم، نظيف المسلم ليكوف كذلك

 .كالباطن
 كفي الكريهة، الريح يخرج أف أم المسجد في المصٌلي يحدث أف بهذا يلحق كمما
 أفٌ  كسلم عليو اهلل صلى أخبرنا كقد المسجد، لجو كإفساد لآلخرين، إيذاء ذلك

 عليو، صلٌ  اللهم: فتقوؿ للصبلة، المسجد يأتي الذم الشخص على تصٌلي المبلئكة
 .يضرط أك يفسو: قاؿ يحدث؟ كما: قيل .فيو يحدث لم ما ارحمو، اللهم
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 لقولو اجتنابو، األكلى لكن المسجد، في الٌدبر من حيالر  إخراج يحـر ال: النوكم قاؿ
 (.آدـ بنو منو يتأٌذل مما تتأٌذل المبلئكة فإف: )كسلم عليو اهلل صلى
 أف المسجد، في ريح اإلنساف من خرج إذا اعتقادىم: كخرافاتهم العواـ أكىاـ كمن

 كخطؤه الملك، مات بو تفٌوه فإذا المسجد، خارج إلى بو كيخرج بفمو، يتلقاه الملك
 ،كسلم عليو اهلل صلى الوحي صاحب قبل من إال يعلم ال ذلك مثل فإف كاضح،

 ينتشر الريح نجد فإنا المشاىد، خبلؼ كألنو عليو، يعتمد أصل ذلك في عنو يرد كلم
 كالفقو المسجد، خارج كاستمراره كانتشاره الهواء، في كيستمر المسجد، داخل في
 ا.ىػ بو المبلئكة لتأذم كراىتو من قدمنا ما ذلك في

 المسلمين مع الصبلة يحضر ال رجل كسئل العبلمة العثيمين كما في الفتاكل الثبلثية:
 كربما للتداكم، كبصبلن  ثومان  يأكل أنو ينصح عندما كعذره طويلة، لمدة المسجد في

 خشية المسجد في المسلمين مع الصبلة يحضر ال كلذا مرات، ثبلث اليـو في أكل
 ىذا؟ مع ييفعل فكيف الرائحة

 رابعة في الشمس لك تتضح فلم ىذا لك يتضح لم إذا الجواب؟ اتضح ىل فأجاب:
 ىذا.. آخر شيء فهذا يتخلف أف ألجل البصل أكل لو نعم بك؟ نصنع كماذا النهار،
 سافر لو لكن كيفطر، رمضاف في للنزىة يسافر أف لئلنساف يجوز: نقوؿ كلهذا حراـ،
 إسقاط على التحيل يقصد من بين ففرؽ الفطر، عليو كحـر السفر عليو حـر ليفطر

 ثم لو لشهوتو أك لو لحاجتو الشيء أكل شخص كبين الواجب سقوط على أك الواجب
 الذين كاف إف. الساعة قياـ إلى: الشيخ متى؟ إلى: السائل. المسلمين عن أذاه يكف

 الدخاف يشرب ال أكثرىم كاف كإف.. فليحضر الدخاف يشربوف كلهم المسجد في
 ىذا ألف رائحة، لو ما الدخاف بعض أف بلغني أنا لكن رائحة، لو كاف إذا يحضر فبل

 تنظف إذا أنو كاف إذا الرجل، نظافة على أيضان  كيتوقف الدخاف، أنواع على يتوقف
 يذىب شيء ىناؾ كاف إذا البصل آكل حتى يتنظف أف عليو كجب الرائحة ذىبت
: الشيخ. الهيل يستعمل بعضهم: السائل. يحضر حتى استعمالو عليو يجب رائحتو
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 من الرائحة خرجت تجشأ إذا لكن فقط، الفم من الرائحة يذىب ألنو يستعمل أال أرل
 . المعدة

 
 

 (عشائو عن يعجل فبل العشاء حضر إذا باب)
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأل أنو)  الضمرم رضي اهلل عنو أمية بن عمركعن 
 بها، يحتز كاف التي كالسكين فألقاىا الصبلة، إلى فدعي يده، في شاة كتف من يحتز

 .ُ( يتوضأ كلم فصلى قاـ ثم
 كضع إذا) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو، اهلل رضي مالك بن أنس عنك 

 .ِ( بالعشاء فابدءكا الصبلة، كأقيمت العشاء
 العشاء كضع إذا) : قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنها  عائشةكعن 

 .ّ( بالعشاء فابدءكا الصبلة، كأقيمت
 المرء فقو من): الدرداء أبو كقاؿ (،بالعشاء يبدأ): عمر ابن ككافقاؿ اإلماـ البخارم: 

 (.فارغ كقلبو صبلتو على يقبل حتى حاجتو على إقبالو
 القطعة أم فألقاىا -في الحديث األكؿ– قولو (:ْٖٓ/ٗفي الفتح )قاؿ الحافظ 

 اكتسب أنو باعتبار كأنث للكتف الضمير الكرماني كقاؿ احتزىا كاف التي اللحم
 أنو جهة من الترجمة على كداللتو قاؿ سماعي مؤنث ىو أك إليو المضاؼ من التأنيث
 أف لي كيظهر قلت الصبلة كقت باألكل كسلم عليو اهلل صلى اشتغالو من استنبط

 بترؾ كعائشة عمر بنا حديث في األمر أف بياف الحديث ىذا بتقديم أراد البخارم
 ا.ىػ الوجوب على ليس الطعاـ تناكؿ قبل الصبلة إلى المبادرة

 الصبلة كأقيمت الطعاـ حضر إذا باب قولو (:ُٗٓ/ِكقاؿ الحافظ في الفتح أيضا )
                                                           

 (.ّٓٓ(، كمسلم )ِْٔٓأخرجو البخارم ) ُ
 (.ٕٓٓ(، كمسلم )ّْٔٓأخرجو البخارم ) ِ
 (.ٕٓٓ(، كمسلم )ُٕٔأخرجو البخارم ) ّ
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 بالحكم الجـز بعدـ إشعارا الترجمة ىذه في الشرط جواب حذؼ المنير بن الزين قاؿ
 في العلماء منزع إلى الترجمة في المذكورين باألثرين أشار ككأنو انتهى الخبلؼ لقوة
 كاف إذا بما تقييده إلى الدرداء أبو كأشار إطبلقو على حملو عمر بنا فإف ذلك

 كصلو الدرداء أبي كأثر بمعناه الباب في مذكور عمر بنا كأثر باألكل مشغوال القلب
 قدر تعظيم كتاب في المركزم نصر بن محمد كأخرجو الزىد كتاب في المبارؾ بنا

 تحمل أف ينبغي ال الصبلة في كالبلـ األلف العيد دقيق بنا قاؿ... طريقو من الصبلة
 لقولو المغرب على تحمل أف ينبغي بل الماىية تعريف على كال االستغراؽ على

 قبل بو فابدؤكا األخرل الركاية في لقولو المغرب على حملو كيترجح بالعشاء فابدؤكا
 العشاء كضع إذا صحيحة ركاية كفي بعضا بعضو يفسر كالحديث المغرب تصلوا أف

 الثاني الحديث على الكبلـ في الركاية ىذه أخرج من كسنذكر انتهى صائم كأحدكم
 إلى المفضي التشويش كىي العلة إلى نظرا العمـو على حملو ينبغي الفاكهاني كقاؿ
 يكوف قد الصائم غير الجائع ألف فيها حصرا يقتضي ال المغرب كذكر الخشوع ترؾ

 المعنى إلى بالنظر ىو إنما العمـو على كحملو انتهى الصائم من األكل إلى أشوؽ
 فابدؤكا قولو الوارد اللفظ إلى بالنظر ال بالعشاء كللغداء بالصائم للجائع إلحاقا

 كاف بمن قيده من فمنهم اختلفوا ثم الندب على األمر ىذا الجمهور حمل بالعشاء
 فساد خشي إذا ما الغزالي كزاد الشافعية عند المشهور كىو األكل إلى محتاجا

 بن فعل يدؿ كعليو كإسحاؽ كأحمد الثورم قوؿ كىو يقيده لم من كمنهم المأكوؿ
 إف إال بالصبلة البداءة اختار من كمنهم الصبلة تبطل فقاؿ حـز بن كأفرط اآلتي عمر
 بالصبلة يبدأ قالوا تفصيل أصحابو كعند مالك عن المنذر بن نقلو خفيفا الطعاـ كاف

 كاف فإف صبلتو عن يعجلو ال لكن بو متعلقا كاف أك باألكل النفس متعلق يكن لم إف
 موصوؿ ىو عمر بنا ككاف قولو... اإلعادة لو كاستحبت بالطعاـ بدأ صبلتو عن يعجلو
 نافع عن اهلل عبيد عن سعيد بن يحيى طريق من السراج ركاه كقد المرفوع على عطفا
 كقراءة اإلقامة كسمع عشاؤه حضر إذا عمر بن ككاف نافع قاؿ قاؿ ثم المرفوع فذكر
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 عمر بن أف نافع عن جريج بنا طريق من حباف بنا كركاه يفرغ حتى يقم لم اإلماـ
 عشاؤه لو فيقدـ صائم كىو يلقاه أحيانا ككاف الشمس غابت إذا المغرب يصلي كاف
 عشاءه يقضي حتى يعجل كال عشاءه يترؾ فبل يسمع كىو تقاـ ثم للصبلة نودم كقد
 ىذه في النوكم قاؿ... ذلك في عنو كرد ما أصرح كىذا انتهى فيصلي يخرج ثم

 كماؿ ذىاب من فيو لما أكلو يريد الذم الطعاـ بحضرة الصبلة كراىة األحاديث
 فإف سعة الوقت في كاف إذا كىذا القلب يشغل مما معناه في ما بو كيلتحق الخشوع

 المتولي كحكى التأخير يجوز كال الوقت حرمة على محافظة حالو على صلى ضاؽ
 انتهى يفوتو فبل الخشوع الصبلة مقصود ألف الوقت خرج كإف باألكل يبدأ أنو كجها
 إذا المفسدتين ألف نظر فيو ثم الخشوع يوجب من قوؿ على يجيء إنما كىذا

 صبلة بدليل الخشوع ترؾ من أشد الوقت كخركج أخفهما على اقتصر تعارضتا
 كتستحب الكراىة مع صحت الوقت لمحافظة صلى كإذا ذلك كغير كالغريق الخوؼ
 في الوقت امتداد على داللة الحديث في أف حـز بن كادعى الجمهور عند اإلعادة

 النائم حق في ذلك مثل كقاؿ المحدكد الوقت خرج كلو الطعاـ لو كضع من حق
 بن كاعترضو المغرب كقت امتداد على أنس بحديث كغيره النوكم كاستدؿ كالناسي

 مطلق بو أريد كإف نظر ففيو الشفق غركب إلى التوسعة بذلك أريد إف بأنو العيد دقيق
 ضيق إلى ذىب من بعض فإف المشهور الخبلؼ محل ليس كلكن فمسلم التوسعة

 الجوع سورة بها يكسر لقيمات يتناكؿ ما مقدار فيو يدخل بزمن مقدرا جعلو كقتها
 يشتغل أنو ظاىره ألف بواجب ليس الجماعة صبلة شهود أف على القرطبي بو كاستدؿ
 الوجوب إلى ذىب من بعض ألف نظر كفيو الجماعة في الصبلة فاتتو كإف باألكل

 على حينئذ فيو دليل فبل الجماعة ترؾ في عذرا الطعاـ حضور جعل حباف كابن
 فضيلة على الصبلة في الخشوع فضيلة تقديم على دليل كفيو مطلقا الوجوب إسقاط

 بمن ذلك تخصيص على فابدؤكا بقولو كالحنابلة الشافعية بعض كاستدؿ الوقت أكؿ
 الصبلة إلى يقـو بل يتمادل فبل الصبلة أقيمت ثم شرع من كأما األكل في يشرع لم
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 عمر ابن صنيع بأف كتعقب الصواب كىو ذلك يبطل عمر بن كصنيع النوكم قاؿ
 ما الطعاـ من أخذ قد يكوف ألنو ذكركه ما يقتضي المعنى إلى فالنظر كإال لو اختيار

 كلعل بعده الباب في المذكور أمية بن عمرك حديث ذلك كيؤيد بو الباؿ شغل دفع
 شيبة أبي بناك  منصور بن سعيد كركل عقبو لو المصنف إيراد في السر ىو ذلك

 شواء التنور كفي طعاما يأكبلف كانا أنهما عباس بناك  ىريرة أبي عن حسن بإسناد
 كفي شيء منو أنفسنا كفي نقـو لئبل تعجل ال عباس بنا لو فقاؿ يقيم أف المؤذف فأراد
 قبل العشاء قاؿ علي بن الحسن عن كلو صبلتنا في لنا يعرض لئبل شيبة أبي بنا ركاية

 النفس تشوؼ ذلك في العلة أف إلى إشارة كلو ىذا كفي اللوامة النفس يذىب الصبلة
 بعض كال بكل يتقيد كال كعدما كجودا علتو مع الحكم يدار أف فينبغي الطعاـ إلى

 يشغل ال بالشرع الممتنع إذ الطعاـ بحضرة صبلتو تكره فبل الصائم ذلك من كيستثنى
 األكلى فائدتاف المكاف ذلك من التحوؿ لو استحب غلب إذا لكن بو نفسو العاقل

 كذلك كليس اهلل حق على العبد حق تقديم باب من ىذا أف قـو ظن الجوزم بنا قاؿ
 القـو طعاـ إف ثم مقبلة بقلوب عبادتو في الخلق ليدخل الحق لحق صيانة ىو كإنما
 الفقو كتب بعض في يقع ما الثانية غالبا الجماعة لحاؽ عن يقطع ال يسيرا شيئا كاف
 اللفظ بهذا الحديث كتب في لو أصل ال بالعشاء فابدؤكا كالعشاء العشاء حضر إذا

 أف الدين قطب الحافظ بخط رأيت لكن الفضل أبي لشيخنا الترمذم شرح في كذا
 اهلل عبد حدثني قاؿ إسحاؽ بن عن علية بن كىو إسماعيل عن أخرج شيبة أبي بنا

 فإف بالعشاء فابدؤكا العشاء كحضرت العشاء حضر إذا مرفوعا سلمة أـ عن رافع بن
 كحضرت بلفظ إسماعيل عن مسنده في أحمد ركاه فقد كإال فذاؾ ضبطو كاف

 كاهلل أحمد أخرجو كما فيو الحديث فرأيت شيبة أبي بنا مصنف راجعت ثم الصبلة
 ا.ىػ أعلم

 ككانت العشاء كضع إذا كأما(: ّٔكقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص
 ك الصبلة عليو قاؿ الصبلة تأخير إلى ذلك أدل كلو بو يبدأ أف فعليو إليو تتوؽ نفسو
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(  عشائكم عن تعجلوا كال المغرب صبلة قبل بو فابدؤكا العشاء قدـ إذا)  السبلـ
 الصبلة أقيمت إذا)  السبلـ عليو قاؿ.  صبلة كل في الشأف ككذلك، عليو متفق

 ركاه مسلم،(  الطعاـ بحضرة صبلة ال)  كقاؿ ،( بالعشاء فابدؤكا العشاء كحضر
 قراءة ليسمع كإنو يفرغ حتى يأتيها فبل الصبلة كتقاـ الطعاـ لو يوضع عمر ابن ككاف 

 ما بخير الناس يزاؿ ال)  كالسبلـ الصبلة عليو لقولو للصائم ذلك كيتأكد ،اإلماـ
 ا.ىػ عليو متفق(  الفطر عجلوا

 بمدافعة يتعلق ما أما(: ٖٓ/ٖكقاؿ العبلمة ابن باز في فتاكل نور على الدرب )
 للصبلة يتفرغ ألنو السنة؛ ىو فهذا الصبلة قبل بالطعاـ بالبداءة يتعلق كما الحدث

 الطعاـ حضر إذا»: اآلخر كالحديث «الطعاـ بحضرة صبلة ال» بخشوع، يصليها حتى
 صبلة تصلوا أف قبل بو فابدؤكا العشاء قدـ إذا»: اآلخر كالحديث «العشاء كحضرت
 بخشوع الصبلة يؤدم كحتى قلبو يطمئن كحتى يستريح، حتى بالعشاء يبدأ «المغرب

 عليو، الواجب ىو ىذا الحدثين، بمدافعة أك بالطعاـ مشغوؿ كقلبو يصلي ال كطمأنينة،
 كال طعاـ، بحضرة صبلة ال»: صريحة ىذا في كاألحاديث للمؤمن، المشركع ىو ىذا
 يطمئن، بهذا ألف يصلي؛ أف قبل العشاء بتقديم األمر ككذلك «األخبثاف يدافعو ىو
 ىو كلو المسجد، بتحية يبدأ فإنو صائم كىو المغرب أذاف المسجد دخل إذا أما

 كالرسوؿ هلل، كالحمد ثبلثة، دقيقتين قليلة المدة ألف يفطر؛ ثم بالركعتين يبدأ صائم
 الحديث كفي «ركعتين يصلي حتى يجلس فبل المسجد أحدكم دخل إذا»: قاؿ

 ثم طهارة، على كاف إذا بالركعتين فليبدأ «يجلس أف قبل ركعتين فليركع»: اآلخر
 ا.ىػ  هلل كالحمد يفطر، يجلس

 طعاـ بحضرة كمن»: قولو (:ُِّ/ْكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
: أم طعاـ، بحضرة كاف من كجماعة جمعة بترؾ فيعذر ثالث نوع ىذا «إليو محتاج
 .تناكلو من متمكنا يكوف أف بشرط لكن إليو، محتاج كىو طعاـ عنده حضر
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 ذىب إف: أمرين بين فهو اإلقامة، يسمع كىو الطعاـ عنده حضر جائع رجل: مثالو
 كل: فنقوؿ جوعو، كانسد اطمأف أكل كإف لجوعو، بالطعاـ قلبو انشغل المسجد إلى
 أف قبل بو فابدؤا العشاء قدـ إذا»: كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كقد حرج، كال

 .بو نبدأ بأف فأمرنا «المغرب صبلة تصلوا
 رضي عمر ابن أف مع. يتعشى كىو اإلماـ قراءة يسمع عنهما اهلل رضي عمر ابن ككاف

 .بالسنة تمسكا الناس أشد من عنهما اهلل
 .الصبلة أقيمت كلو فتعش العشاء حضر إذا إذا؛
 تشبع؟ أف لك أك نهمتك، تنكسر ما بمقدار األكل كىل
 تصلوا أف قبل بو فابدؤكا العشاء قدـ إذا» عامة الرخصة ألف تشبع؛ أف لك: نقوؿ
 .«المغرب صبلة

 اإلفطار، طعاـ كحضر صائما كاف بأف يتمكن لم فإف تناكلو، من يتمكن أف كيشترط
 يفطر حتى العصر صبلة يؤخر أف لو فليس األكل إلى بحاجة كىو العصر لصبلة كأذف

 .قوية شهوة الطعاـ اشتهى لو حتى شرعا، منو ممنوع الطعاـ ىذا ألف كيأكل؛
 إذا إال العشاء يقدـ ال بحيث عادة ذلك يجعل ال أف كىو آخر، قيد من أيضا بد كال

 إذا لكن الصبلة، يدع أف تعمد فقد عادة ىذا اتخذ إذا ألنو الصبلة، إقامة قاربت
 .غداء أـ عشاء كاف سواء حضر، الذم بالطعاـ يبدأ فإنو عادة اتخاذه بغير ىذا حصل

 
 

 (األخبثاف يدافعو كىو كال طعاـ بحضرة صبلة ال باب)
 بحضرة صبلة ال) : قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنها  عائشةعن 

 ُ(. األخبثاف يدافعو ىو كال الطعاـ،

                                                           

 (.َٔٓأخرجو مسلم ) ُ
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 ال: داكد أبي ركاية كيؤيده نهي، بمعنى نفي ىو: كقيل كاملة، أم( صبلة ال: )قولو
 كما" طعاـ بحضرة" النسخ بعض كفي( الطعاـ بحضرة. )الطعاـ بحضرة الرجل يصلي

 حمل أف على دليل كفيو أكلو، يريد من يدم بين طعاـ بحضور أم مسلم، صحيح في
 لفظ ألف أكلى؛ العمـو على السابق الحديث في الصبلة، أقيمت: قولو في الصبلة
، صيغ من أنها شك كال النفي، سياؽ في نكرة الحديث ىذا في صبلة  كألف العمـو
 من أنس حديث في المغرب ذكر أف فالظاىر بالعشاء، مقيد غير مطلق الطعاـ لفظ

. حاصلة كاملة صبلة كال أم( كال. )بتخصيص كليس العاـ أفراد بعض على التنصيص
 كفي كاك، ببل حاال كقعت كالجملة" يدافعو" خبره مبتدأ" ىو" ضمير( يدافعو ىو)

 ركاية كفي( األخبثاف. )مسلم صحيح في كما بالواك، يدافعو، كىو كال: النسخ بعض
 في كاف ما بهما كيلحق كالغائط، البوؿ أم األخبثين يدافع كىو كال: كالبيهقي أحمد

 أم: الطيبي قاؿ. كالقيء كالريح الخشوع، كماؿ كيذىب القلب، يشغل مما معناىما
 كخبرىا الثانية" ال" فاسم عنها، األخبثاف يدافعو حاؿ في للمصلي حاصلة صبلة كال

 يصلي ال: بلفظ حباف ابن ركاية كيؤيده حاؿ، األخبثاف، يدافعو ىو: كقولو محذكفاف،
 ىو حين صبلة كال: تقديره حذؼ الكتاب ركاية في كقيل األخبثين، يدافع كىو أحدكم
 حتى األخبثين يدفع الرجل يعني حقيقتها، على إما كالمدافعة فيها، األخبثاف يدافعو
 مع كىذا مبالغة، الدفع بمعنى كإما الصبلة، عن يدفعانو كاألخبثاف الصبلة، يؤدم

 عن نهي فبل مدافعة ىناؾ كليس ذلك، ثقل نفسو في يجد كاف إذا كأما المدافعة،
 خشي فلو الخشوع، لنقصاف تنزيها: قيل مكركىة، فهي المدافعة كمع معو الصبلة
 مكركىة، صحيحة كىي الصبلة، قدـ األخبثين كإخراج التبرز قدـ إف الوقت خركج

 أنها الظاىرية كعن: النوكم قاؿ كما الجمهور، عند تجب كال. إعادتها كيستحب
 (. ّْٗ-ِْٗ/ّمرعاة المفاتيح ) .باطلة

 كىو الصبلة في يدخل أف للمصلي يجوز ال (:ِٖ/ٕكقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 كال الطعاـ بحضرة صبلة ال: ) كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ البوؿ أك الغائط يدافع
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 أف أعلم كاهلل ذلك في كالحكمة صحيحو، في مسلم أخرجو( األخبثاف يدافعو كىو
 لكنها صحيحة صبلتو فإف كذلك كىو صلى لو لكن الصبلة، في الخشوع يمنع ذلك

 الصبلة في دخلت إذا كأما.  عليو إعادة كال المذكور للحديث كاملة غير ناقصة
 صحيحة الصبلة فإف الصبلة أثناء المدافعة حصلت كإنما لؤلخبثين مدافع غير كأنت

 ا.ىػ الصبلة إتماـ من المدافعة ىذه تمنعك لم إذا كراىة كال
 العشاء حضر إذا :(ِٓٗ/ُّكما في مجموع فتاكه )  العثيمين عبلمةال سئلك 

 . ؟ الوقت خرج كلو بو يبدأ أف لو فهل يشتهيو كاإلنساف
 بما قلبو انشغل إذا الصبلة يؤخر يقوؿ العلماء فبعض خبلؼ، محل ىذا :فأجاب
 . الوقت خرج كلو غيره، أك كشراب طعاـ من حضر
 عن الصبلة تأخير في العشاء بحضور يعذر ال إنو: يقولوف العلم أىل أكثر كلكن
 بترؾ يعذر اإلنساف أف:  يعني للجماعة، بالنسبة العشاء بحضور يعذر كإنما كقتها،

 فإف المسجد إلى يذىب ثم فليأكل، بو نفسو كتعلقت العشاء حضر إذا الجماعة
 . عليو حرج فبل كإال الجماعة أدرؾ
 ىذا ألف ؛ الصبلة كقت إال عشاءه يقدـ ال بحيث عادة ذلك يتخذ ال أف يجب كلكن
 فإنو المصادفة كجو على ىذا حدث إذا لكن ، الجماعة ترؾ على مصمم أنو يعني
 يزداد ربما لقمتين أك لقمة أكل إذا ألنو ؛ يشبع حتى كيأكل ، الجماعة بترؾ يعذر
 . بو تعلقا

 إذا نقوؿ فهل ، الميتة مثل حراما طعاما كجد إذا الطعاـ إلى المضطر الرجل بخبلؼ
 ؟ تشبع حتى الميتة من فكل الضرر أك الهبلؾ نفسك على كخفت الميتة إال تجد لم
 لقمتاف يكفيك كاف فإذا ، الضركرة بقدر كل:  لو نقوؿ ؟ الضركرة بقدر كل نقوؿ أك

 . الثالثة تأكل فبل
 . ؟ كالريح كالغائط البوؿ مثل اإلنساف على تشوش التي األشياء بالعشاء يلحق كىل
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: "  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف مسلم صحيح في بل بو يلحق ، نعم:  الجواب
 ذلك كمثل ، كالغائط البوؿ:  يعني"  األخبثاف يدافعو ىو كال طعاـ بحضرة صبلة ال

 . الريح
 إف نفسو بو كتعلقت الصبلة في قلبو حضور عن اإلنساف أشغل ما كل أف:  فالقاعدة

 في يدخل أف قبل منو يتخلص فإنو:  مكركىا كاف إف منو قلقت أك ، مطلوبا كاف
 . الصبلة

 القلب، حضور ىو الصبلة كركح الصبلة لب أف كىي:  فائدة إلى ىذا من كنخلص
 يدخل أف قبل ذلك دكف يحوؿ ما كل بإزالة كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر كلذلك

 ا.ىػ صبلتو في اإلنساف
- حاقنا اإلنساف كاف إذا :(ِٖٗ/ُّكما في مجموع فتاكاه ) أيضا الشيخ كسئل

 ، الجماعة صبلة تفوتو أف حاجتو قضى إف كخشي -بولو يحبس الذم ىو كالحاقن
 . ؟ الجماعة فاتتو كلو حاجتو يقضي أك الجماعة، ليدرؾ حاقن كىو يصلي فهل

 النبي قاؿ كقد عذر، ىذا ألف الجماعة؛ فاتتو كلو كيتوضأ، حاجتو يقضي: فأجاب
 " .األخبثاف يدافعو ىو كال ، طعاـ بحضرة صبلة ال" كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى

 
 

 (المتباريين طعاـ في باب)
 طعاـ عن نهى كسلم عليو اهلل صلى النبي إف)  رضي اهلل عنهما عباس ابنعن 

 .ُ( يؤكل أف المتباريين
                                                           

 ،َٗٓ/ ِ) الكامل في عدم كابن ،(ُِٗ - ُِٖ/ ْ) المستدرؾ في كالحاكم ،(ّْٕٓ) داكد أبو أخرجو ُ
( َٕٔٔ رقم/ ُِٗ/ ٓ) الشعب في كالبيهقي ،(ُُِْٗ رقم/ َّْ/ ُُ) الكبير في كالطبراني ،(ُٓٓ

 فيو ذكر النحوم كىاركف عباس، ابن فيو يذكر ال جرير عن ركاه من أكثر: بقولو داكد أبو أعلو كالحديث كغيرىم
 فيو األصل الحديث كىذا: األكؿ الموطن في عقبو عدم ابن كقاؿ عباس، ابن يذكر لم زيد بن كحماد عباس، ابن

، بن جرير عن المبارؾ ابن عن بقية أكصلو كممن أكصلو، من أقل كما مرسل،  عن أنو كالصحيح: البغوم كقاؿ حاـز
 لم ركاه من أكثر(: َٖٕ) الصغرل األحكاـ في الحق عبد كقاؿ مرسبل، كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عكرمة،
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 ىما: كالمتبارياف الخطابي سليماف أبو قاؿ (:ُْْ/ٗقاؿ البقوم في شرح السنة )
 المباىاة من فيو لما ذلك كره كإنما صاحبو، يغلب أيهما ليرل بفعليهما المتعارضاف

 يدعوف كانوا السلف إف لو فقيل يجب، فلم العلماء، بعض دعي كقد كالرياء،
 للمباىاة تدعوف اليـو كأنتم كالمواساة، للمؤاخاة يدعوف كانوا:  فقاؿ فيجيبوف،
 فأجابا، ، طعاـ إلى دعيا كعثماف عمر أف كركم:  -البغوم- اإلماـ قاؿ .كالمكافأة

 ذاؾ، كما قاؿ أشهده لم أني كددت طعاما شهدت لقد: لعثماف عمر قاؿ ، خرجا فلما
 ا.ىػ مباىاة جعل يكوف أف خشيت قاؿ

 أنو»: كالتسعوف الخامس الوجو (:ُِٓ/ّكقاؿ اإلماـ ابن القيم في إعبلـ الموقعين )
 كل يقصد الرجبلف كىما ، «المتباريين طعاـ عن نهى - كسلم عليو اهلل صلى -

 يفتخر دعوة منهما كل يصنع كالرجلين التبرعات في إما كمباىاتو، اآلخر مباراة منهما
 سلعتو منهما كل يرخص كالبائعين المعاكضات في كأما بها، كيباريو اآلخر على بها

 ىؤالء، من الشراء كراىية على أحمد اإلماـ كنص صاحبو، من الشراء من الناس لمنع
 الشراء على النفوس تسليط أف: أحدىما كجهين؛ من الذريعة سد يتضمن النهي كىذا
 اهلل كرىو ما فعل على لهما كإغراء لقلوبهما كتقوية لهما تفريج طعامهما كأكل منهما

 .ذلك عن ككفهما امتناعهما إلى ذريعة طعامهما من األكل ترؾ أف: كالثاني كرسولو،

                                                                                                                                                  

 كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عكرمة أنو الصحيح(: ُِٕ/ ّ) الترغيب في المنذرم كقاؿ عباس، ابن يذكر
 الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في الوادعي كخرجو مرسل، صوابو(: ّّْ/ ُ) الميزاف في الذىبي كقاؿ مرسل،

 في العيد دقيق ابن كصححو صحيح، أك حسن(: ِْٖ/ ٓ) كاإليهاـ الوىم في فقاؿ القطاف ابن أما ،(ُٕٗرقم)
 في األلباني العبلمة كقاؿ جيد، إسناده(: ُِّ/ ُ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ،(َُُ) اإلقتراح

 كأكرد المشكاة، على التعليق في بينتو كما مرسل أنو صححوا لكنهم ثقات رجالو إسناد(: ِٔٔ) الصحيحة
/ ِ) الموافقات كتاب على تعليقو في مشهور الشيخ كقاؿ بو، صححو ىريرة أبي حديث من شاىد لو الشيخ
 من جزء" في السماؾ ابن أخرجو صحيح، بإسناد شاىدا للحديث أف إال: الحديث طرؽ ضعف أف بعد( ّْٗ

 ،(ِٗٓ/ ٔ) القدير فيض في كما كالديلمي الؿ كابن ،(ِٔٔ رقم) الصحيحة في كما( أ/ ْٔ ؽ) حديثو،
 يؤكل كال يجاباف ال المتبارياف: )مرفوعا ىريرة أبي حديث من( َٖٔٔ رقم/ ُِٗ/ ٓ) الشعب في كالبيهقي
 (.طعامهما
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 (األرنب في باب)
 فلغبوا، القـو فسعى الظهراف، بمر كنحن أرنبا أنفجنا ) قاؿ عنو، اهلل رضي أنس عن

 - بفخذيها: قاؿ أك - بوركيها فبعث فذبحها"  طلحة، أبي إلى بها فجئت فأخذتها
 .ُ( فقبلها كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى -بأرنب أم-بها جيء قد)  قاؿ عمرك بن اهلل عبدكعن 
 .ِ( تحيض أنها كزعم أكلها، عن ينو كلم يأكلها، فلم جالس كأنا كسلم

 بياف في باب ىذا: أم: األرنب باب( قولو ُّٓ/ُِقاؿ العيني في عمدة القارم )
 عن حكمو كنذكر الحديث، في بما اكتفاء الترجمة في يبينو كلم األرنب، أكل حكم
 كىو يديها بخبلؼ طوؿ رجليها في كلكن العناؽ تشبو معركفة دكيبة األرنب .قريب
 بمعجمات، عمر كزف على الخزز، أيضا للذكر كيقاؿ كاألنثى، للذكر جنس اسم

 كفتح الراء كسكوف المعجمة الخاء بكسر خرنق،: للصغير كيقاؿ عكرشية كاألنثى
 شديدة األرنب كيقاؿ لؤلنثى، إال األرنب يقاؿ ال: الجاحظ كقاؿ قاؼ، بعدىا النوف

 تناـ كإنها تحيض، كأنها أنثى، سنة أك ذكر سنة تكوف كإنها الشبق كثيرة الجبن
 التهييج كىو كالجيم كالفاء بالنوف اإلنفاج من( أنفجنا: )قولو... .انتهى العين مفتوحة
 إذا األرنب نفج: يقاؿ كمنو االستفعاؿ باب من كىو استنفجنا مسلم ركاية في كاإلثارة

( للمازرم مسلم شرح) في ككقع موضعو، من أثرتو أنا كأنفجتو كذلك كانتفج كعدا ثار
 شقو، إذا بطنو بعج من بالشق كفسره كالجيم، المهملة كالعين الموحدة بالباء بعجنا،

 يسعى كيف بطنو يشق الذم ألف المعنى لفساد التصحيف إلى كنسبو عياض كرده
                                                           

 (.ُّٓٗ(، كمسلم )ّٓٓٓأخرجو البخارم ) ُ

( كالحديث ضعفو العبلمة األلباني في ضعيف أبي داكد، كقاؿ ُِّ/ٗ) البيهقيك  ،(ِّٕٗ)أخرجو أبو داكد  ِ
 الحويرث بن خالد بن محمد لجهالة ضعيف إسناده (:ُِٔ/ٓاألرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )

 .كأبيو
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 من مرحلة على موضع اسم بأنو قريب عن فسرناه قد ،(الظهراف بمر: )قولو خلفو؟
 ركاية في ككقع تعبوا: أم ككسرىا المعجمة الغين بفتح ،(فلغبوا: )قولو. مكة

 كفي فأخذتها فأدركتها الهبة كتاب في كزاد ،(فأخذتها: )قولو تعبوا: بلفظ الكشميهني
: أم حزكرا غبلما ككنت داكد أبي ركاية كفي أدركتها حتى فسعيت: مسلم ركاية

: قولو األنصارم سهل بن زيد كاسمو أنس، أـ زكج ىو ،(طلحة أبي إلى: )قولو. مراىقا
 من شك ،(بفخذيها أك: )قولو. بمركة فذبحها: الطيالسي ركاية كفي ،(فذبحها)

 .منو كأكل: قاؿ منو؟ كأكل: قلت الهبة في كتقدـ الهدية: أم ،(فقبلها: )قولو. الراكم
 كعبد كابنو العاص بن عمرك ككرىو األرنب أكل جواز على العلماء فعامة فيو كاختلفوا
 النوكم كغلطو حرمها أنو حنيفة أبي عن الرافعي كحكى كعكرمة، ليلى أبي بن الرحمن

 فيو خبلؼ ال: قالوا أصحابنا فإف طبالتغلي جدير ىذا: قلت. حنيفة أبي عن النقل في
 من ليس كأنو األرنب، بأكل بأسا جميعا يركا كلم: الكرخي قاؿ العلماء من ألحد

 .الجيف أكلة من كال السباع
 بن جابر عن الشعبي ركاية من الترمذم ركاه ما: منها كثيرة كأخبار أحاديث فيو كركيت

 لقي حتى فقطعهما بمركة فذبحهما ثنتين أك أرنبا صاد قومو من رجبل أف)  اهلل عبد
: كمنها. بو الترمذم كانفرد، ُ( بأكلهما فأمره فسألو كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

                                                           

 عن الشعبي طريق من( ِٔٓ) الكبير العلل كفي ،(ُِْٕ) سننو في كالترمذم ،(ُْْٖٔ) أحمد أخرجو ُ
 كحديث محفوظ، غير جابر عن الشعبي حديث: قولو البخارم عن الترمذم كنقل.. فذكره اهلل، عبد بن جابر

 ،(ُُِٖ) الطيالسيالرسالة(، -َِٔ/ِٓأحمد ) صفواف بن محمد، قلت أخرجو عن أصح صفواف بن محمد
 ّٖٗ/ٓ شيبة أبي ابن كأخرجو(، ُِّ-َِّ/ٗ السنن في كالبيهقي ،(ِٕٓ/ )ُٗ" الكبير" في كالطبراني

 حباف كابن ،( ُّٕٓ) ماجو كابن ،ُٕٗ/ٕ" المجتبى" في كالنسائي ،( ِِِٖ) داكد كأبو ،ِْٖ/ٖك
 بن عاصم عن طرؽ من َِّ/ٗ" السنن" في كالبيهقي ،( ِٖٓ/ )ُٗ" الكبير" في كالطبراني ،( ٕٖٖٓ)

 عليو نبو كما صيفي بن محمد: ماجو كابن شيبة أبي ابن ركاية في الصحابي اسم ككقع. بو األحوؿ، سليماف
 صفواف أك صفواف بن محمد: كالبيهقي داكد أبي ركاية في ككقع ،ّٕٓ/ٖ" الظراؼ النكت" في حجر ابن الحافظ

 أف الشعبي، عن عاصم، عن معمر، عن( ِٖٗٔ" )المصنف" في الرزاؽ عبد كأخرجو، الشك على محمد، بن
، أصح صفواف بن محمد: الترمذم قاؿ .الحديث فذكر...  اصطاد صفواف بن فبلف أك فبلف، بن صفواف
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 صلى النبي أتيت) : قاؿ صيفي بن محمد عن الشعبي حديث من ماجو ابن ركاه ما
 أبي ابن ركاه ما: كمنها ُ( بأكلهما فأمرني بمركة فذبحتهما بأرنبين كسلم، عليو اهلل

 كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كنا ) قاؿ عمار حديث من جيد بإسناد شيبة
 فقاؿ دما بها رأيت إني: األعرابي فقاؿ. فأكلناه أرنبا األعراب من رجل إليو فأىدل

 عن عباس ابن حديث من الدارقطني ركاه ما: كمنها ،ِ(بأس ال كسلم عليو اهلل صلى
 لي فخبا نائمة كأنا أرنب كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى أىدم ) قالت عائشة

                                                                                                                                                  

كالحديث صححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند 
 .ماجو كابن كالنسائي داكد أبي سول لو يرك لم صحابيو أف غير الشيخين شرط على صحيح إسناده (:َِٔ/ِٓ)

 تقدـ تخريجو في التعليق السابق. ُ

 من( ِّْٖ" ) الكبرل"  في كالنسائي ،(ُّٔ) الحميدم كأخرجو، (ْْ) الطيالسيك  (،ُّ/ُأخرجو أحمد ) ِ
 عن ثبلثتهم - عثماف بن كعمرك: النسائي زاد - طلحة آؿ مولى الرحمن عبد بن كمحمد جبير بن حكيم طريق

 خزيمة كابن ،(ْٕٖٕ) الرزاؽ عبد كذلك كأخرجو ". عمار"  مكاف ذر أبا فيو كذكركا.  بو طلحة، بن موسى
( ِّْٕ) النسائي كأخرجو .بو طلحة بن موسى عن طلحة، آؿ مولى الرحمن عبد بن محمد طريق من( ُِِٕ)

 قاؿ: قاؿ ، الحوتكية ابن عن طلحة، بن موسى عن الحكم، عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد بن محمد طريق من
: الصواب: النسائي قاؿ ثم أبي، مسند من فجعلو...  أرنب كمعو كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى أعرابي جاء: أبي
 من( ُٖٓ) يعلى أبو كأخرجو .أعلم كاهلل"  أبي: "  فقيل"  ذر"  الكتاب من كقع يكوف أف كيشبو"  ذر أبي عن" 

 النسائي كأخرجو .القصة عمر مع شهد الذم الرجل يسم كلم، بو ، طلحة بن موسى عن ، أرطأة بن الحجاج طريق
 ، كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ، طلحة بن موسى عن ، يحيى بن طلحة طريق من( ِّٕٔ) ك( ِّٕٓ)

 الستة الكتب في كليس جيد حسن اسناد ىذا (:ِٖٔ/ُ) ، كالحديث قاؿ عنو ابن كثير في مسند الفاركؽمرسبل
 المسعودم، اهلل عبد بن الرحمن عبد فيو(: ُٓٗ/ّ، كقاؿ الهيثمي في المجمع )كبلـ فيهما كشيخو كالمسعودم

، كضعفو العبلمة األلباني في ضعيف النسائي، كقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند اختلط كقد
 ىو: المسعودم. كغيرىم داكد كأبو معين كابن أحمد ضعفو: األسدم جبير بن كيمح ضعيف، إسناده (:ِٓٓ/ُ)

 أخواؿ أحد كىو التميمي، الحوتكية بن يزيد ىو: الحوتكية ابن مسعود، بن اهلل عبد بن عتبة بن الرحمن عبد
 طلحة، بن موسى على اضطراب الحديث ىذا كفى الثقات، في حباف ابن كذكره اهلل، عبيد بن طلحة بن موسى

(، كقاؿ ِّٗ – ِّٖ/ ُ) أخرل بطرؽ عنو كركاه ر،ذ أبي عن الحوتكية ابن عن عنو ركاه النسائي أف ذلك فمن
 عبد ىو: المسعودم ضعيف، إسناد كىذا بشواىده حسن (:ّّٕ/ُاألرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )

 ، االختبلط بعد عنو - القاسم بن ىاشم كىو - النضر أبي كركاية اختلط، قد ككاف عتبة، ابن اهلل عبد بن الرحمن
 بن موسى سول عنو يرك لم ، التميمي الحوتكية بن يزيد ىو: الحوتكية كابن توبع، لكنو ضعيف، جبير بن كحكيم
 . طلحة



 - 338 - 

 ما: كمنها. ضعيف كىو عياض بن زيدي سنده كفي ،ُ( أطعمني قمت فلما العجز منها
 عن عمير بن اهلل عبد سأؿ رجبل أف إبراىيم عن ككيع حدثنا شيبة أبي ابن ركاه

 يعلم حيضها يعلم الذم إف: قاؿ تحيض؟ إنها: قاؿ بها بأس ال: فقاؿ األرنب؟
. يأكلها كاف أنو سعد عن المسيب ابن كعن الحوامل من حاملة ىي كإنما طهرىا،

 فذبحها أرنبا رأل ببلال أف سعد بن عبيد كعن آكلها كنت: قاؿ تقوؿ؟ ما: لسعد قيل
 كقاؿ. حبلؿ األرنب: طاككس كقاؿ بأسا يأكلها يرل ال كاف أنو الحسن كعن فأكلها
 ابن كقاؿ المسلمين على أحرمها كال أعافها أنا: عنهم تعالى اهلل رضي علي، بن حسن

 منها يأكل فلم مشوية بأرنب أتى السبلـ عليو أنو)  ىريرة أبي حديث من كصح: حـز
 بأرنب أتى أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عكرمة ركاه ما كأما (، بأكلها القـو كأمر
 عن عمر بن إبراىيم عن الرزاؽ عبد ركاه كما فمرسل، فكرىها تحيض إنها: لو فقيل
 األرنب عن كسلم، عليو اهلل صلى النبي أنس بن جرير سأؿ: قاؿ أمية بن الكريم عبد

 حمزة كذكر ىالك، أمية أبو: حـز ابن فقاؿ. تحيض أنها انبئت آكلها ال: فقاؿ
 الجن مطايا من ليست األرنب أف كذلك األرنب، لعب من تهرب الجن أف األصبهاني

  .تحيض ألنها
 تحريمها، لنا يفصل لم النو حبلؿ كاالرنب (:ِّْ/ٕكقاؿ ابن حـز في المحلى )

 سعيد عن قتادة عن يحيى بن ىماـ عن ككيع طريق من ركينا، فيها السلف اختلف كقد
 المسيب ابن عن قتادة طريق كمن ،االرنب كره انو عمر ابن أك عمر عن المسيب بن

 ،كقاص أبى بن سعد كأكلها االرنب، كرىا كأباه العاصى بن عمرك بن اهلل عبد أف أيضا
 ككيع طريق من بخبر كرىها من كاحتج االرنب، كره أنو ليلى أبى بن الرحمن عبد كعن

 انها: لو فقيل بارنب أتى كسلم عليو اهلل صلى النبي أف) عكرمة عن مكين أبو نا
 أمية أبى الكريم عبد عن عمر بن ابراىيم عن الرزاؽ عبد طريق كمن ،(فكرىها تحيض

                                                           

( كالحديث ضعفو الزيلعي في ِْٓ/ٓ(، كالدارقطني في سننو )ُٕٓ/ْأخرجو عبد الرزاؽ في المصنف ) ُ
 (. ُٓٓ/ٔ(، كالسفاريني في كشف اللثاـ )ٕٗٓ/ٗ(، كالحافظ في الفتح )َُِ/ْنصب الراية )
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 ال: فقاؿ االرنب؟ عن كسلم عليو اهلل صلى النبي االسلمي أنس بن جرير سأؿ: )قاؿ
 كحديث ىالك، أمية أبو الكريم عبد: محمد أبو قاؿ( تحيض انها أنبئت آكلها
 أنو) مالك بن انس عن زيد بن ىشاـ عن شعبة طريق من صح كقد مرسل، عكرمة

 بوركها كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى كبعث فذبحها طلحة ابا بها فاتى أرنبا صاد
 النبي اف) ىريرة أبى طريق كمن (فقبلها كسلم عليو اهلل صلى النبي بها فأتيت كفخذيها

 السبلـ عليو كامر منها السبلـ عليو يأكل فلم مشوية بارنب أتى كسلم عليو اهلل صلى
 الثم ال خلقة السبلـ عليو يكرىها كقد تحليلها في صحيح نص فهذا( فاكلوا القـو

 التحريم من ىذا كليس اصبل أكلها على كالنقدر جملة نكرىها اهلل لعمر كنحن فيها،
 . شئ في

 
 (الحبارل لحم في باب)

 لحم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع أكلت) : قاؿرضي اهلل عنو  سفينة عن
 . ُ( حبارل

 المهملة، الحاء بضم الحبارل،: (ُِّ – َِّ/ُ) الحيواف حياة في الدميرم قاؿ
 بعض منقاره في اللوف، رمادم العنق، طويل ،...  معركؼ طائر: الموحدة الباء كفتح

                                                           

 يف الشافعي بكر كأبو ،(ُٓٓ) الشمائل، كفي (ُّّٗ)في السنن  الترمذم(، ك ّٕٕٗأخرجو أبو داكد ) ُ
 كالعقيلي ،(ٓٗ/ٕ) الكبير في كالطبراني ،(البيع ابن ركاية -ِٖٓ) أماليو في كالمحاملي ،(َُُِ) الغيبلنيات

(، ُُُ/ُ) المجركحين في حباف كابن ،(ْٕٗ/ ِ) الكامل في عدم كابن ،(ُٖٔ/ّ) الكبير الضعفاء في
( بقولو: إسناده ُْٗ/ِ) الكبير تاريخو فيكالحديث ضعفو اإلماـ البخارم  (ِِّ/ٗ) الكبرل في كالبيهقي

 في عدم ابن ضعفو، ك الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب حديث ىذامجهوؿ، كأشار الترمذم إلى ضعفو بقولو: 
ككذا ضعفو ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ  المجركحين، في حباف كابن ،الضعفاء في كالعقيلي، الكامل

(، َُُٓ/ْ(: إسناده ضعيف، ككذا قاؿ الحافظ في التلخيص )ُٖ/ٗ(، كقاؿ النوكم في المجموع )ْْٓ/ُ)
، ككذا ضعفو الشيخ مشهور في (ََِٓ) اإلركاء في األلبانيالعبلمة ك  ،(َّٔ/ُ) الميزاف في الذىبيضعفو ك 

 ضعيف إسناده (:ُٔٔ/ٓقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )(، ك ّٕٓ/ْتعليقو على الموافقات )
 .-لقبو كبريو إبراىيم، كاسمو- سفينة بن عمر بن بريو لضعف
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 ألنو البط لحم من أخف كىو الغلظ، في البط كلحم الدجاج لحم بين كلحمو طوؿ،
 ا.ىػ برم

 في نذكره لم ما الطيور من كيباح: (ِّٕ/ُّ) المغني في قدامة ابن قاؿك 
 كتباح...  الزرع كغراب الزاغ كيباح...  كالحبارل..  الدجاج ذلك من المحرمات،

 أعلم ال: قاؿ أف إلى...  أنواعو اختبلؼ على كلو الحماـ كيباح ،...  كلها العصافير
 .خبلفا فيو
 

 (األرض حشرات في باب)
 أسمع فلم كسلم عليو اهلل صلى النبي صحبت) : قاؿ أبيو، عن التلب بن ملقاـعن 

 . ُ( تحريما األرض لحشرة
 مما كافة الدكاب صغار على تطلق كقد فقط، الهواـ على لغة تطلق قد الحشرات

 . ِاألعم الثاني المعنى ىنا كالمراد. يطير ال أك يطير
 : قسمين إلى تنقسم كالحشرات

 كاليربوع، كالضب، كالخلد، كالفأرة، الحية،: أمثلتو كمن(  ذاتي)  سائل دـ لو ما -أ
 . كالقنفذ عرس، كابن

                                                           

 الكبرل في البيهقي ،(ُِٗٗ رقم ، ّٔ/ِ) الكبير في كالطبراني ،(ّٖٕٗ رقم ، ّْٓ/ّ) داكد أبو أخرجو ُ
 قوم، غير إسناده(: ِِّ/ُٓ) كاآلثار السنن معرفة في البيهقي عنو قاؿ كالحديث( ُُِٕٗ رقم ، ِّٔ/ٗ)

 في األلباني العبلمة كضعفو، فيو ملقاـ بن تلب مستور ال يعرؼ حالو (:ُّّ/ِكقاؿ الشنقيطي في أضواء البياف )
 بن ملقاـ لجهالة ضعيف إسناده (:ُٕٔ/ٓ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )داكد أبي ضعيف
 .غيره سمعو قد يكوف أف لجواز اإلباحة على يدؿ ال ىذا: كغيره البيهقي قاؿ .التلب

 الهواـ: يقوؿ اللغويين بعض أف( ىمم) مادة العركس تاج من كيؤخذ(. حشر: )مادة العركس تاج كشرحو القاموس ِ
 كال تقتل ال ما كأما السواـ، فهي كالعقرب كالزنبور تقتل كال تسم ما كأما سمو، يقتل سم ذم ككل الحيات: ىي

 ـ.القوا فهي منها تأكل أم األرض من تقم كلكنها تسم



 - 341 - 

 كالحلزكف ،ُكالعظاءة كالعقرب، الوزغ،: أمثلتو كمن( ذاتي) سائل دـ لو ليس ما -ب
 كالزنبور، ، كالجراد كالبرغوث، كالنمل، كالخنفساء، كالقراد، كالعنكبوت، البرم،

 .كالبعوض كالذباب
 كونها في لو تأثير ال سائل كغير سائل دـ ذكات إلى الحشرات في التقسيم كىذا

 ىو آخر موضوع في تأثيرا لو كلكن ، ىنا األطعمة موضوع في مأكولة غير أك مأكولة
 القليلة المائعات بها كتتنجس.  ميتتها تنجس السائل الدـ فذات ، كطهارتها نجاستها

 ىنا األطعمة موضوع في النوعاف جمع كلذلك ، سائل دـ لها ليس ما بخبلؼ ،
 . عدمو أك األكل جواز حيث من فيهما الحكم لوحدة

 :آراء ثبلثة كالدكد كالضب، الجراد عدا ما الحشرات، حكم في للفقهاءك 
 السليمة الطبائع لنفور الخبائث من تعد ألنها كلها، الحشرات أصناؼ حرمة: األكؿ
 . ِالحنفية ذىب ىذا كإلى ،منها

في المشهور من  المالكية ذىب كإليو ،تضره ال لمن كلها أصنافها حل: الثاني
 ذكيت سائل دـ لو ليس مما كانت فإف تذكيتها الحل في اشترطوا لكنهم ،المذىب

 من كالودجين الحلقـو بقطع ذكيت سائل دـ لو مما كانت كإف الجراد، يذكى كما
 . كتسمية بنية العنق أماـ

 يؤكل أنو العراقيين، ركاية كىي الركايتين إحدل في المذىب انعقد: الطرطوشي قاؿك 
 محـر فهو الخنزير إال ذلك بين كما ، كالدكد النمل إلى الفيل من الحيواف جميع

 . باإلجماع
 كلعلهم ، كالقرافي عرفة كابن ، كالهواـ الحشرات حرمة إلى المالكية بعض ذىب كقد

 . المذىب في األخرل بالركاية أخذكا

                                                           

 الشاـ سواحل كفي ، السحلية باسم مصر في تعرؼ األربع ذكات الزكاحف من دكيبة العين، بفتح:  العظاءة ُ
 ( .عظو مادة اللغة، متن كمعجم الوسيط المعجم) أبرص كسواـ الضباب أنواعها من. بالسقاية

 . ّٖٓ/  ّ الهندية الفتاكل بهامش الخانية ِ
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 بعضها في اختلفوا قد فإنهم إطبلقو، على ليس الحشرات جميع بحل القوؿ إف ثم
 :قولين على فيو اختلفوا فإنهم كالفأر كذلك
 شك فإف ، إليها كصولو ظن أك تحقق بأف النجاسة إلى يصل كاف إف يكره أنو: األكؿ

 كقد.  أكلى باب من إليها كصولو عدـ تحقق إف ككذلك ، يكره لم إليها كصولو في
 . كالعدكم كالخرشي الدردير القوؿ ىذا شهر

 ىذا كشهر ، ال أك للنجاسة يصل كاف سواء أم ، مطلقا الفأر أكل يحـر أنو: الثاني
 أكل جواز ككذا ، التحريم استظهار رشد ابن عن الحطاب كنقل ، الدسوقي القوؿ
 لو فيجوز ذلك ينفعو مرض باآلكل يكوف أف إال ، سمها يؤمن بأف مقيد عندىم الحية
 حرمة األجهورم كذكر.  ضركرة لغير أكلها يكره:  حبيب ابن كقاؿ.  بسمها أكلها
 . عرس بنت أكل

 . ُالمذىب في المشهور خبلؼ على العقرب بكراىة قوؿ كللمالكية
 كأـ الوبر، بإباحة قالوا: فالشافعية ،بعض دكف أصنافها بعض بتحريم التفصيل: الثالث
 فؤلنها البقية كأما بالضب، فلشبهها حبين أـ أما ،كالقنفذ عرس، كابن كاليربوع، حبين،

 .ِمستخبثة غير
 في ركايتاف كلهم ، بحرمتهما فقالوا ، عرس كابن القنفذ في الشافعية خالفوا كالحنابلة

 . ّاإلباحة أصحهما كاليربوع الوبر
 كاليرابيع األرض دكاب صغار الحشرة(: ِْٕ/ْكقاؿ الخطابي في معالم السنن )

 مباحة أنها على دليل تحريمان  لها أسمع لم قولو في كليس كنحوىا، كالقنافذ كالضباب
 .سمعو قد غيره يكوف أف لجواز

                                                           

 الصغير الشرح على كالصاكم ، ُُٓ/ِ الكبير الشرح على كالدسوقي ، ٖٖ ، ُٖ/ ُ خليل على الخرشي ُ
 ُُٓ الفقهية القوانين ، ُِّ ، َِّ/ ّ الجليل مواىب ، ِٕ/  ّ الخرشي على العدكم حاشية ، ِّّ/  ُ
، ُُٔ . 

 . ُْْ/  ٖ المحتاج نهاية ِ

 . ُّْ ، َّٗ/  ٔ النهى أكلي كمطالب ، ِٗٓ ، ِٔٓ/  ّ المقنع ّ



 - 343 - 

 رسوؿ زماف في القـو عادة القوؿ بهذا عنى إنما أنو كىو آخر معنى فيو حضرنا كقد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يعرفها ككاف الحشرة استباحة في كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 كالوبر اليربوع في الناس اختلف كقد ....أكلها عن ينو فلم عاداتهم من كسلم
 كقاؿ. ثور كأبو كالشافعي كعطاء عركة اليربوع في فرخص الحشرات من كنحوىما

 كطاكس كمجاىد عطاء عن ركم كقد الشافعي، قفاؿ ككذلك الوبر بأكل بأس ال مالك
 .كأصحابو حنيفة كأبو كحماد كالحكم سيرين ابن ككرىها

 ثور أبو ككاف أدرم، ال فقاؿ أنس بن مالك عنو كسئل القنفذ كأصحابو حنيفة أبو ككره
 .الشافعي عن كحكاه بأسان، بو يرل ال

 تحريمو في داكد أبو ركل كقد فيو، رخص أنو عنهما اهلل رضي عمر ابن عن كركم
 ا.ىػ ُمحـر فهو الحديث ثبت فإف ،بذلك إسناده ليس حديثان 
 كال، البرم الحلزكف أكل يحل كال" (:ٕٕ ، ٕٔ/ ٔ) المحلىحـز في  ابن كقاؿ
، كالدبر، كالذباب، كالنحل، كالنمل، كالخنافس كالوزغ،: كلها الحشرات من شيء

 كاف ما ككل كالبعوض، كالبق، كالبراغيث، كالقمل - طيارة كغير طيارة - كلو كالدكد
 ،(ذكيتم ما إال) تعالى كقولو ؛(الميتة عليكم حرمت: ) تعالى اهلل لقوؿ أنواعها؛ من

، الصدر أك الحلق، في إال تكوف ال عليو المقدكر في الذكاة أف على البرىاف صح كقد

                                                           

 أجد ال قل: }فتبل القنفذ، أكل عن فسئل عمر ابن عند كنت)  قاؿ أبيو، عن نميلة بن عيسىيقصد حديث  ُ
 - النبي عند ذكر: يقوؿ ىريرة أبا سمعت: عنده شيخ قاؿ: قاؿ ،[ُْٓ: األنعاـ] اآلية{ محرما إلي أكحي ما في

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ كاف إف: عمر ابن فقاؿ" الخبائث من خبيثة: "فقاؿ - كسلم عليو اهلل صلى
 ،(ّٕٗٗ رقم ، ّْٓ/ ّ) داكد كأبو ،(ُّٖ/ِ) أحمد أخرجو ( ندر لم ما قاؿ كما فهو ىذا، - كسلم

 في كالمزم ،(ُٖٔٗ) التحقيق في الجوزم كابن ،(ُُٖ/ُٓ) التمهيد في البر عبد كابن ،(ِّٔ/ ٗ) كالبيهقي
 سمعو كالذم مجهوالف، فهما كأبوه نميلة ابن آفتو ضعيف كالحديث( ّٓ-ِٓ/ِّ) التهذيب من عيسى ترجمة

 ابن كأقره ضعف، فيو إسناد كىو اإلسناد بهذا إال يرك لم حديث ىذا: البيهقي قاؿ لذا ، أيضنا مبهم ىريرة أبي من
 ،(ُٔٓ/ ْ) التلخيص في الحافظ كأقره بذاؾ، إسناده ليس: الخطابي قاؿك  ،(ٕٔٔ) المحرر في الهادم عبد

 إسناده(: ُٓٓ/ُْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ِِْٗ) اإلركاء في األلباني العبلمة كضعفو
 .ىريرة أبي عن الراكم كإلبهاـ كأبيو، الفزارم، نميلة بن عيسى لجهالة ضعيف
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 غير ميتة إال أكلو، المتناع حراـ؛ فهو: أكلو إلى سبيل فبل: ذكاة على فيو يقدر لم فما
 . انتهى" مذكى

 األرض حشرات في العلماء مذاىب (:ُٖ-ُٔ/ٗ) المجموع في النوكم قاؿك 
 كبو حراـ، أنها مذىبنا :كنحوىا كالفأرة ُكرداف كبنات كالجعبلف كالعقارب كالحيات

 كيحـر: }تعالى بقولو كاألصحاب الشافعي كاحتج ... كداكد كأحمد حنيفة أبو قاؿ
 من خمس ): كسلم عليو اهلل صلى كبقولو العرب يستخبثو مما كىذا{ الخبائث عليهم

 كالكلب كالفأرة كالعقرب كالحدأة الغراب الحـر في يقتلن فاسق، كلهن الدكاب
 أف شريك أـ كعن عمر، كابن كحفصة عائشة ركاية من كمسلم البخارم ركاه(  العقور
 تعالى قولو كأما كمسلم، البخارم ركاه ( األكزاغ بقتل أمر ) كسلم عليو اهلل صلى النبي
 معناىا: العلماء من كغيره الشافعي فقاؿ ، اآلية{ محرما إلي أكحي فيما أجد ال قل: }
 بالسنة استدالال اآلية معاني أكلى كىذا: الشافعي قاؿ كتستطيبوف، تأكلوف كنتم مما
 ا.ىػ أعلم كاهلل

: األرض حشرات ذلك كمن(: ّٓٓ/ُكقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )
 كالجرذاف، كالضفادع، كالعظاية، كالخنفساء، كالعقارب، كاألفاعي، كالحيات، كالفأرة،
 كالديداف، كرداف، كبنات كالجعبلف، أبرص، كساـ كالعناكب، كالصراصير، كالوزغ،
 .كذل كنحو ،ِقباف كحمار

 تعالى كاهلل طبعا، مستخبثة ألنها؛  األشياء ىذه أكل تحريم على العلماء فجمهور
 .الخبائث عليهم كيحـر: يقوؿ
 - كغيرىم كعركة، شهاب، كابن كأحمد، حنيفة، كأبو الشافعي،: بذلك قاؿ كممن

 .تعالى اهلل رحمهم
                                                           

. المعجم الوسيط الكنف كفي الحمامات في تكوف ما كأكثر اللوف حمراء الخنفساء نحو دكيبة كرداف بنت ُ
(ِ/َُِٓ.) 

 أحد لمسها إذا منها أصغر كىي الخنفساء تشبو كثيرة قوائم ذات باألرض الزقة صغيرة دكيبة :قباف حمار ِ
 (.ُٔٗ/ُ. المعجم الوسيط )المطوم كالشيء اجتمعت
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 .سمها يؤمن أف الحيات أكل جواز في كاشترط مالك،: ذلك أكل في كرخص
 بما كاحتجوا ليلى، أبي كابن األكزاعي،: الحشرات أكل في الترخيص عنو ركم كممن

 ربيعة بن ثعلبة بن تلب أبيو عن تلب، بن ملقاـ حديث من كالبيهقي، داكد، أبو ركاه
 - كسلم عليو اهلل صلى - النبي صحبت: قاؿ - عنو اهلل رضي - العنبرم التميمي

 .تحريما األرض لحشرة أسمع فلم
 فهو أباح كما حراـ، فهو حـر فما أشياء، كأباح أشياء، حـر اهلل بأف أيضا كاحتجوا

 .عفو فهو عنو سكت كما مباح،
 ال قل: تعالى قولو كقرأت بحراـ، ىي ما: الفأرة في - عنها اهلل رضي - عائشة كقالت

 .اآلية محرما إلي أكحي ما في أجد
 بن تلب أبيو قوؿ كبأف حالو، يعرؼ ال مستور تلب بن ملقاـ بأف ىذا عن كيجاب

 تحريمها، عدـ على يدؿ ال تحريما األرض لحشرة أسمع لم - عنو اهلل رضي - ثعلبة
 كما انتفاءه يقتضي ال لشيء صحابي سماع عدـ ألف؛  كالبيهقي الخطابي، قالو كما
، ىو  ال خبائث، كىذه الخبائث، حـر ألنو؛  ىذا عن يسكت لم تعالى كبأنو معلـو

 ىذه مثل يأكلوف كالذين يستطيبها، أف عن فضبل يستسيغها، سليم طبع يكاد
 : شعرائهم أحد قاؿ كما الجوع، شدة لذلك يدعوىم إنما العرب، من الحشرات

 الحشرات يأكل لديكم غريبا...  يكن كمن عمرك أـ يا الربى أكلنا
 كأـ الفأرة بين دكيبة أنها «اللساف» كفي القرطبي، قالو الفأرة، كىي ربية، جمع كالربى
 دب ما كل: قاؿ يأكلوف، عما العرب بعض سئل لما الشديدة الحاجة كلتلك حبين،
 .العافية حبين أـ لتهن: فقاؿ حبين، أـ إال كدرج،

 كما الفأرة، قتل أباح كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: الصحيحة األحاديث في ثبت كقد
 .إباحتها عدـ على ذلك فدؿ الفواسق، من معها ذكر

 السليم الطبع يستخبثو ما كل أف من كالشافعي، العلم، أىل بعض ذكره ما أف كاعلم
: تعالى لقولو؛  حراـ الجوع ضركرة حاؿ غير في عليهم القرآف نزؿ الذين العرب من
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 أف من الظاىر أىل بو رده لما كجو ال ظاىر، استدالؿ اآلية، الخبائث عليهم كيحـر
 معركؼ الخبث معنى ألف؛  ينضبط ال ألنو؛  حكم بو يناط أف يمكن ال أمر ذلك

 .لآلية حراـ، فهو بو اتصف فما عندىم،
 أخرجو ما ألف؛  كالثـو المستخبثات، بعض إباحة على النص ذلك في يقدح كال

 .قدمنا كما دليل، يخرجو لم فيما حجة كيبقى النص، عمـو بو يخصص الدليل
 مع إباحتو، على يدؿ لدليل إال خبيث، أنو على الشرع نص ما كل أيضا فيو كيدخل
 .عليو الخبث اسم إطبلؽ

 على اإلجماع بعضهم ادعى فقد الوزغ، األرض حشرات من العلم أىل بعض كاستثنى
 .البر عبد ابن عن «المغني» في قدامة ابن ذكره كما تحريمو،

 اهلل صلى - أنو: عليو المتفق شريك أـ حديث لو كيدؿ: عنو اهلل عفا - مقيده قاؿ
 أبي بن سعد حديث عن أيضا الشيخاف ركل ككذلك األكزاغ، بقتل أمر - كسلم عليو

 فإف البخارم، عند لئلرساؿ كمحتمبل مسلم، عند موصوال - عنو اهلل رضي - كقاص
 عائشة، قوؿ من يكوف ألف محتمل بقتلو، أمر أنو كقاص أبي بن سعد كزعم: قولو

 من يكوف أف كيحتمل متصل، فالحديث كعليهما؛  عركة قوؿ من يكوف ألف كمحتمل
 الزىرم كأف: كقاؿ ، «الفتح» في حجر ابن كاختاره منقطعا، فيكوف؛  الزىرم قوؿ

 معمر طريق كمن البخارم، ركاه يونس طريق كمن اىػ،. ليونس كأرسلو لمعمر، كصلو
 في الترغيب: مرفوعا ىريرة أبي حديث من «صحيحو» في مسلم كركل مسلم، ركاه
 ا.ىػ تحريمو على يدؿ ذلك ككل الوزغ، قتل

 معركفة، «كالفأرة»: قولو(: ِٓ/ُٓكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 مجبولة ألنها عدكانها؛ أجل من كإنما خبيثة، أنها ألجل ليس كلكن حراـ، أنها ككاضح

 فبل البر، فأرة كىو الجرذم، الفأرة كمثل ،«الفويسقة» تسمى كلهذا العدكاف، على
 كاليربوع بالفأرة كشبيو قريب أنو مع حبلال اليربوع كاف كلذلك. يعتدم ألنو يحل؛
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 أكثر لو كيجعل جحرا لو يحفر ذكي كىو قصيرتاف كيداه طويلتاف رجبله صغير حيواف
 .الحاجة عند منو يهرب حتى مرئي غير مخرجا أحدىا كاحد، باب من

 نجعلها أف ينبغي كشبهها، كالفأرة، للحية، قاعدة كىنا حراـ، الحية «كالحية»: قولو
 عن نهى أك بقتلو، الشارع أمر ما كل أف: )كىي ،«االستخباث»: المؤلف قاعدة بدؿ

 (.حراـ فهو قتلو،
 عنو نهى فيما كقعت قتلتو لو ألنك حراـ؛ أنو ظاىر فيو فاألمر قتلو عن نهى ما أما

 .معتد مؤذ فؤلنو بقتلو أمر ما كأما الشارع،
 فواسق، كلهن الدكاب من خمس»: كسلم عليو اهلل صلى قولو مثل بقتلو أمر فالذم
 ،«العقور كالكلب كالعقرب، كالفأرة، كالحدأة، الغراب،: كالحـر الحل في يقتلن

 .بقتلو أمر كالوزغ بقتلها، أمر أيضا كالحية
 طائر كالصرد كالصرد، كالهدىد كالنحلة النملة: الدكاب من أربع قتلو عن نهي كالذم
 العامة عند يعرؼ ما إنو: بعضهم قاؿ أحمر، منقار لو العصفور، مثل صغير

 .«بالصبرم»
 كالخنفساء، الصاركر،: مثل يستخبث، لما مثاؿ ىذا «كلها كالحشرات»: قولو

 .ذلك أشبو كما كالذباب، كالجعل،
 

 (كالمجثمة المصبورةك  في المثلة باب)
 . ُ( البهائم تصبر أف كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى)  رضي اهلل عنو أنسعن 

 يحيى بني من كغبلـ سعيد، بن يحيى على دخل أنو ) عنهما اهلل رضي عمر ابن عنك 
: فقاؿ معو كبالغبلـ بها أقبل ثم حلها، حتى عمر ابن إليها فمشى يرميها، دجاجة رابط

 عليو اهلل صلى النبي سمعت فإني للقتل، الطير ىذا يصبر أف عن غبلمكم ازجركا
 .ِ( للقتل غيرىا أك بهيمة تصبر أف نهى كسلم

                                                           

 (.ُٔٓٗ(، كمسلم )ُّٓٓأخرجو البخارم ) ُ

 (.ُٖٓٗ(، كمسلم )ُْٓٓأخرجو البخارم ) ِ
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 دجاجة نصبوا بنفر، أك بفتية فمركا ) عمر ابن عند كنت: قاؿ جبير بن سعيد عنك 
 صلى النبي إف ىذا؟ فعل من عمر ابن كقاؿ عنها، تفرقوا عمر ابن رأكا فلما يرمونها،

 عن المنهاؿ، حدثنا شعبة، عن سليماف، تابعو ،ىذا فعل من لعن كسلم عليو اهلل
 .ُ( بالحيواف مثل من كسلم عليو اهلل صلى النبي لعن: عمر ابن عن سعيد،

 أكل عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى) : قاؿرضي اهلل عنو  الدرداء أبي عنك 
 .ِ( بالنبل تصبر التي كىي المجثمة،

                                                           

 (.ُٖٓٗ(، كمسلم )ُٓٓٓأخرجو البخارم ) ُ

 صفواف عن اإلفريقي أيوب أبي عن(  ُّْٕ)  الترمذم أخرجو (:ُِّٗقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ِ
 حاتم أبي ابن كقاؿ".  غريب حديث: "  الترمذم قاؿ ك.  مرفوعا الدرداء أبي عن المسيب بن سعيد عن سليم بن
 كلهم رجالو ك:  قلت" .  يستوم ال الدرداء أبي عن المسيب بن سعيد: "  أبيو عن(  َِ/  ِ" )  العلل"  في

 صدكؽ: "  الحافظ قاؿ ، األزرؽ بن علي بن اهلل عبد كاسمو ، اإلفريقي أيوب أبي غير الشيخين رجاؿ ثقات
 أحمد اإلماـ قاؿ أخرل، طريق لو كجدت فقد ، حسن ىو بل التحسين، يحتمل فحديثو:  قلت" .  يخطىء

 ناس أمرني: " قاؿ السعدم يزيد بن اهلل عبد عن صالح أبي بن سهيل حدثنا عاصم بن علي حدثنا( :  ْْٓ/ٔ)
 أتراه ، الضبع قتل قد ك فيصبح ، األرض في يركزكنو ك يحددكنو سناف عن المسيب بن سعيد أسأؿ أف قومي من

 فسألت ، الشاـ أىل من اللحية ك الرأس أبيض شيخ عنده فإذا ، المسيب بن سعيد إلى فجلست:  قاؿ ؟ ذكاتو
:  قاؿ ، ليأكلونها قومي من ناسا إف ك ، قط أكلتها ما:  قلت:  قاؿ ؟ الضبع لتأكل إنك ك:  لي فقاؿ ؟ ذلك عن

 عن يركيو الدرداء أبي من سمعتو بحديث أحدثك أال ! اهلل عبد يا:  الشيخ فقاؿ:  قاؿ.  يحل ال أكلها إف:  فقاؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى: "  يقوؿ الدرداء أبا سمعت فإني:  قاؿ ، بلى:  قلت:  قاؿ ؟ كسلم عليو اهلل صلى النبي
 بن سعيد فقاؿ :قاؿ".  السباع من ناب ذم كل عن ك نهبة ذم كل عن ك خطفة ذم كل عن كسلم عليو

 يزيد بن اهلل عبد غير - عاصم بن علي في ضعف على - ثقات رجالو إسناد ىذا ك:  قلت" .  صدؽ:  المسيب
 كثيرة شواىد لو فإف ، صحيح الحديث ك(.  ُّ/  ٕ)  حباف ابن كثقو كقد ، الركاية بهذه إال يعرؼ فبل السعدم،

 : الصحابة من جمع عن
 ك المجثمة أكل عن ك الجبللة لبن عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى:  قاؿ عباس بن اهلل عبد عن - ُ 

 ك(  ُِٖٔ)  الترمذم ك(  َُِ/  ِ)  النسائي ك( ُّْ/ِ) داكد أبو أخرجو" .  السقاء في من الشرب عن
 البيهقي ك ،(ْْٓ/ُ) كالحاكم، (ُّّٔ) حباف كابن ،(ُ/ِٔٓ/ُ) خزيمة كابن( ٖٗ ك ّٖ/  ِ)  الدارمي

 عكرمة عن قتادة عن طرؽ من(  ّّٗ ، ُِّ ، ِّٗ ، ُِْ ، ِِٔ/ ُ) أحمد ك لو اللفظ ك( ّّْ/ٗ)
: "  الترمذم قاؿ ك ، صححو ك الحاكم يذكرىما لم ك ،"  لبن"  مكاف"  ركوب: "  قاؿ داكد أبا أف إال ، بو عنو

)  تخريجو سبق ك ، منو األخيرة الفقرة أخرج قد ك ، البخارم شرط على ىو ك:  قلت" .  صحيح حسن حديث
ّٗٗ . ) 
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 كالمصبورة المثلة من يكره ما: باب (:ُِْ/ُِقاؿ العيني في عمدة القارم )
 الحيواف أطراؼ قطع كىو الميم بضم المثلة كراىة بياف في باب ىذا: أم كالمجثمة

 أك أنفو أك أطرافو قطع إذا قتبل يقتل كقتل مثبل يمثل بالحيواف مثل: يقاؿ بعضها أك
 كىي تحبس التي الدابة ىي ،( كالمصبورة: )قولو. االسم كالمثلة ذلك، كنحو أذنو
 ثم تجثم التي المفتوحة المثلثة كالثاء بالجيم( كالمجثمة) كنحوه، بالرمي لتقتل حية

: الخطابي كقاؿ. ذلك كأشباه كاألرنب خاصة الطير في إنها: كقيل تقتل، حتى ترمى
 ىي الجاثمة ألف فرؽ كالجاثمة المجثمة بين: كقاؿ. بعينها المصبورة ىي المجثمة

                                                                                                                                                  

 عن ك النهبة ك كالمجثمة الخطفة عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى: "  قاؿ الخشني ثعلبة أبي عن - ِ
 عن أنس بن مالك عم ابن أكيس أبي عن كالبيهقي(  ٖٓ/  ِ)  الدارمي أخرجو" .  السباع من ناب ذم كل أكل

 اهلل عبد اسمو أكيس أبو ك ، مسلم شرط على ىو ك حسن إسناده ك:  قلت .عنو الخوالني إدريس أبي عن الزىرم
 اهلل عبد بن
:  قاؿ ك ، نحوه بو ثعلبة أبي عن نفير بن جبير عن معداف بن خالد عن سعد بن بحير عن بقية ركاه ك.  أكيس بن
 ( . ُْٗ/  ْ)  أحمد ك (َُِ/ُٗٗ/ِ) النسائي أخرجو".  المجثمة تحل ال ك
 شرط على رجالو ك:  قلت ( . ِّّ/  ّ)  أحمد أخرجو" .  المجثمة حـر ك: "  بلفظ مرفوعا جابر عن - ّ

 . مسلم
 حبيبة أـ غير ثقات رجالو ك( .  ُِٕ/  ْ)  أحمد أخرجو.  جابر حديث مثل مرفوعا سارية بن العرباض عن - ْ

 . مقبولة ىي ك العرباض بنت
 . حسن إسناده ك:  قلت ( . ّٔٔ/  ِ)  أحمد أخرجو.  جابر حديث مثل مرفوعا ىريرة أبي عن - ٓ
 أخرجو" .  صبرت إذا لحمها يؤكل أف ك البهيمة تصبر أف كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى: "  قاؿ سمرة عن - ٔ

 أما ك ، جياد أحاديث البهيمة صبر عن النهي في جاء"  : قاؿ ك ، عنو الحسن طريق من"  الضعفاء"  في العقيلي
 ( ُ رقم)  عباس ابن كحديث الترجمة حديث يرده ك قاؿ، كذا:  قلت".  ىذا في إال يعرؼ فبل أكلها عن النهي

 بغير بذلك ماتت أنها على محموؿ فهو ثبت إف:  قلت: "  عقبو(  ِٗٓ/  ٗ" )  الفتح"  في الحافظ قاؿ ك
 فيرمى ، طين من تتخذ ، البندقة حجم في كرة ىنا بالبندقة المراد( :  فائدة)  ". بالبندقة المقتولة في كما تذكية

 بها
 ، الحديثة البنادؽ بخبلؼ بالصدـ تقتل إنما ك تجرح ال ك تخرؽ ال ألنها يحل ال بها فالمقتوؿ ، تيبس أف بعد
 حكمو فلها ، الرمح ك السهم خرؽ على زائدا خرقا تخرؽ الرصاصة ألف فيحل ، الرصاص ك بالباركد بها يرمى التي

 ( . ُٕٖ/  ِ)  خاف حسن لصديق " الندية الركضة"  انظر. 
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، لم الحاؿ تلك على صيدت فإذا بنفسها جثمت التي  ربطت التي ىي كالمجثمة تحـر
 . قهرا كحبست

 (ميت فهو الحي من قطع ما باب)
 كىم المدينة كسلم عليو اهلل صلى النبي قدـ ) قاؿ رضي اهلل عنو الليثي كاقد أبي عن

 فهي حية كىي البهيمة من قطع ما فقاؿ الغنم، أليات كيقطعوف اإلبل، أسنمة يجبوف
 .ُ( ميتة
 حل في الشرعي الحكم يختلف منو، يفصل أم الحيواف، من يباف الذم العضو إف

 :يلي كما ذلك كتفصيل. األحواؿ بحسب كحرمتو أكلو
 كحرمتو، األكل حل في الحيواف ىذا كميتة يعتبر حي حيواف من المباف العضو -أ

 .تؤكل ميتتهما ألف الجمهور، عند يؤكل الحي الجراد أك الحي السمك من فالمباف
 عن خالية أك التذكية، نية عن خالية اإلبانة كانت إف: الجراد في يقولوف كالمالكية
 إف المباف أكل كالتسمية بالنية مصحوبة كانت كإف المباف، يؤكل لم عمدا التسمية

 .نحوىما أك يدا أك جناحا كاف إف يؤكل كال الرأس، ىو كاف
 أصلو أكاف سواء يؤكل، ال السائل الدـ ذات البرية الحيوانات سائر من كالمباف
  ،ُخبلؼ ببل تؤكل ال منهما كل ميتة فإف كالخنزير، مأكوؿ غير أـ كاألنعاـ، مأكوال

                                                           

 رقم ،ْٕ/ ْ) كالترمذل ،(ِٖٖٓ رقم ،ُُُ/ ّ) داكد كأبو ،(ُِّٓٗ رقم ،ُِٖ/ ٓ) أحمد أخرجو ُ
 رقم ،ِٔٔ/ ْ) كالحاكم ،(َّّْ رقم ،ِْٖ/ ّ) كالطبرانى ،(َُْٓ رقم ،ّٔ/ ّ) يعلى كأبو ،(َُْٖ
/  ٓ ج) األفراد فى شاىين كابن ،(َُٖٔ/ ْ) الكامل فى عدل كابن( ٖٕ رقم ،ِّ/ ُ) كالبيهقى ،(ٕٕٗٓ

: ىم الصحابة من آخرين ثبلثة عن طرؽ ثبلثة لو كالحديث عنو، اهلل رضي الليثي كاقد أبي عن( ِ - ُ/ َُْ ؽ
محفوظ،  ىو: البخارم اإلماـ كقاؿ الترمذم حسنو كالحديث عنهم، اهلل رضي الدارل كتميم عمر، كابن سعيد، أبى

 غريب حديث ىذا: شاىين ابن كقاؿ، بو القوؿ على العلم أىل كاتفق(: ُُْ/ ّ) األكسط فى المنذر بنا قاؿك 
 صحيح إسناده(: ُ/ ّّٔ) الفقيو إرشاد في كثير ابن ، كقاؿ(ُِٓ/ٖ) حليةال في نعيم أبو كصححو حسن،

 عن: فقاؿ ببلؿ، بن سليماف كخالفو الصلت، بو تفرد(: َْ/ ُ) التلخيص في الحافظ كقاؿ البخارم، شرط على
 كصححو عمر، ابن عن أخرل طريق كلو بالصواب، أشبو المرسل الدارقطني كقاؿ قاؿ، كذا مرسبلن  عطاء عن زيد

 علل كانظر حسن، حديث: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ ،(ِٓٔٓ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة
 .(ُْ رقم َْ/ ُ) الحبير كتلخيص( ِٕٗ/ ٔ) الدارقطني
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 من قطع ما: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ فقد حيا، منو أبين ما فكذلك
 .ميتة فهو حية كىي البهيمة

 ببل كعدمو األكل في الميتة سائر حكم حكمو :الميتة من المباف العضو - ب
 .خبلؼ

 حكم حكمو تمامها قبل تذكيتو أثناء في المأكوؿ المذكى من المباف العضو - ج
 إنساف فقطع للتذكية، مريئها كبعض الشاة حلقـو إنساف قطع فلو الحي من المباف

 ال كىذا الحي، من كالمقطوع األكل، حراـ نجس فالمقطوع أليتها، أك يدىا آخر
 .أيضا فيو خبلؼ

 أكلو يحل ركحو زىوؽ كقبل تذكيتو تماـ بعد المأكوؿ المذكى من المباف العضو -د
 طريق في رمق ىو الحياة من رمق بقاء ألف المذكى، حكم حكمو ألف الجمهور، عند

 . ِالموت حكم فحكمو العاجل، الزكاؿ
 حياة حيا إبانتو بعد المصيد يبقى أف إما: الصيد بآلة المصيد من المباف العضو - ىػ

 من مبانا عضوا يكوف: األكلى الحالة ففي: مذبوح حياة حياتو تصير أف كإما مستقرة،
 .كميتتو فيكوف حي، حيواف

 شبو صفتين لو ألف إليو، النظر كيختلف بالتذكية، مبانا عضوا يكوف: الثانية الحالة كفي
 :متعارضتين

 الحي من المباف حكم حكمو فيكوف التذكية تماـ قبل أبين عضو أنو :األكلى الصفة
 .يحل فبل

 مذكى، منو كالمباف المباف من ككل المذكى، حل في سبب التذكية أف :الثانية كالصفة
، الباقي يحل كما العضو فيحل لبعضو، ال كلو للمصيد تذكية ىي بالصيد التذكية ألف

 .كتفصيل خبلؼ المسألة في كاف كلهذا
                                                                                                                                                  

 .ْْٗ/  ٕ حـز البن كالمحلى ،ِِٖ/  ّ الجليل مواىب ُ
/  ٓ عابدين ابن كحاشية ،ّٓ/  ُُ الكبير الشرح بأعلى قدامة البن كالمغني ،ْْٗ/  ٕ حـز البن المحلى ِ

ُٕٗ. 
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 بإجماع استعمالو كيجوز طاىر فإنو حي كىو الغزاؿ من أبين إذا الغزاؿ مسك (تنبيو)
 . كاحد غير ذلك على اإلجماع حكى كقد العلم أىل

 قبل أك - حية كىى - البهيمة من قطع كما (:ْْٗ/ٕقاؿ ابن حـز في المحلى )
 الشئ ذلك قطع بعد الذكاة تمت فاف أكلو، يحل ال ميتة فهو عنها فباف تذكيتها تماـ

 كىى البهيمة زايلت النها فيو خبلؼ ماال كىذا القطعة تلك تؤكل كلم، البهيمة أكلت
 منها قطع كما... منو قطعت لما مفارقها بعد كانت ذكاة عليها تقع فبل أكلها حراـ
 ىي حلت ماتت فإذا حية البهيمة مادامت أكلو يحل لم موتها كقبل التذكية تماـ بعد

 اهلل يبح فلم( منها فكلوا جنوبها كجبت فإذا: )تعالى الو لقوؿ أيضا القطعة كحلت
 ماتت فإذا - الموت اللغة في كىو الجنب كجوب بعد اال منها شئ أكل تعالى

 حلت ىي حلت فإذا مذكى منها قطع فالذم ذكيت، إذ جميعها على كاقعة فالذكاة
 حكم ذلك في البدف حكم اف في أحد بين خبلؼ كال التوفيق، تعالى باهللك  ،أجزاؤىا

 في لو مخالف كال تزىق، حتى األنفس أقركا: عمر قوؿ ذكرنا كقد يذكى، ما سائر
 ا.ىػ الصحابة من ذلك

 كفصل فصل،: أم( قطع ما: )قولوقاؿ الشيخ عطية سالم في شرح بلوغ المراـ: 
 فإف ميتتو، حكم فحكمو بهيمة من انفصل عضو أم أك األذف، أك الرجل، أك اليد،

 إذا السمك صياد: فمثبلن  حبلؿ، فهو حبلالن  كانت كإف حراـ، فهو حرامان  ميتتها كانت
 ألف حبلؿ؛ لكنو حي، من قطع فهذا ففلت، قطعة، منو كقطع الحوت طرؼ أمسك

 . حبلؿ السمك ميتة
 قطعية السبب فصورة سبب، لو الذم الحديث إف: العلماء يقوؿ :الحديث ىذا سبب

 في الجاىلية في أنهم: الحديث ىذا كركد كسبب اللفظ، بعمـو العبرة كلكن الدخوؿ،
 جلد تحت من كيأخذ الجلد فيقطع البعير، سناـ إلى أحدىم يأتي كاف الشدة، كقت

 كالسناـ الجلد، عليها كيرد الشحم منها كيأخذ الضأف إلية يقطع أك الشحم، السناـ
 يفصدكف ككانوا الضأف، إلية شحم ككذلك عليو، كاف ما على فيو الشحم كيرجع يبرأ



 - 353 - 

 على يصبونو أك كيشوكنو، الشاة مصارين في يضعونو كقد كيشربونو، الحيواف من الدـ
، الوثنيين عند اآلف إلى أفريقيا في باؽو  الدـ كفصد فيأكلونو، فيجمد الحار الرماد

 ىذا كجعل للحيواف، تعذيب فيها التي األعماؿ ىذه عن كسلم عليو اهلل صلى فنهاىم
 ...محرمة كالميتة الميتة، حكم حكمو حي كىو الحيواف من أخذ الذم

 تحريم كسبب حرمت، ماتت إذا البهيمة :البهيمة من قطع ما تحريم من الحكمة
 فإذا منو، يتخلص لم الذم الكربوف أكسيد ثاني من فيو كما فيها، الدـ احتباس الميتة

 لحق سبب: سبباف لها التشريع في علة كل: فنقوؿ العضو؟ ىذا يحـر فكيف: قيل
 فهذه لمصلحتنا، راجع كسبب اهلل، لحق راجع سبب: أم المخلوؽ، لحق كسبب اهلل،

: األكؿ الجانب: جانبين تشمل التحريم حكمة في العامة كالقضية علينا، حرمت الميتة
 ألف كنواىيو؛ اهلل أكامر حرمة كانتهك النهي، تعدل فقد أكلها فمن عنها، نهى اهلل أف

 .النهي كاجتناب األمر امتثاؿ الواجب
 تنفعك حكمة كراءه بأف كتأكد فثق شيء عن ينهاؾ اهلل كجدت إذا: الثاني الجانب

 سواء الجوانب، من جانب أم كفي أخبلقك، كفي بدنك كفي دينك في عليك كتعود
 سبحانو فاهلل، مدركة كلها أنها كجدنا كاالستقصاء كبالتتبع تدركو، لم أك ذلك أدركت
 أف فنهى ،[ُُِ:األنعاـ{ ] عىلىٍيوً  اللَّوً  اٍسمي  ييٍذكىرٍ  لىمٍ  ًممَّا تىٍأكيليوا كىال: } قاؿ قد كتعالى
 أمامك، الناقة كنحر حاد بسيف كثني رجل جاء فلو عليو، اهلل اسم يذكر لم مما نأكل

 ثاني فإف الصنم، باسم أك البلت، باسم أك العزل، باسم: قاؿ لكنو كلو، دمها كخرج
 ىذه خلق الذم ألف اهلل؛ حق بقي لكن انتهى، قد الدـ في الموجود الكربوف أكسيد
 كجعلها كونها الذم كىو األرض، لها كأنبت الماء إليها أنزؿ الذم كىو اهلل، ىو الدابة
 ثبلثين أك عشرين تعادؿ قوتو البعير فإف لنا، سخرىا الذم كىو النبات، ىذا من تنمو

 إنو الدابة؟ ىذه لنا سخر الذم فمن كيقوده، بالعصا يضربو صغير بطفل كإذا رجبلن،
 خلقو فهل! كالعزل البلت باسم: يقوؿ جرأة كبكل كقاحة، كبكل كلو، ىذا كبعد، اهلل
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 ظلم فهذا عبلقة، أم لو ليس! لو؟ سخره أك أحياه أك رزقو أك العزل أك البلت
 .كتعدم

 على اعتداء -أكالن - فهو بهيمة من شيء قطع فإذا، موجودة ىنا التحريم علة: إذان 
 .البهيمة
 عند تجد كأنت منو، يتخلص لم فإنو العضو، ذلك في الدـ احتباس: الثانية كالعلة
 الذم الجزء أما المنفذ، ىذا من فيخرج الدـ يضخ القلب ألف يجرم؛ الدـ أف الذبح
 بقسميو محبوسان  الدـ فيبقى يحركو، ما ىناؾ ليس ألنو عركقو؛ في جمد قد فالدـ قطع

 مضرة ففيها قطعت، التي القطعة ىذه في كيكوناف الكربوف، أكسيد كثاني األككسجين
 من قطع ما أك كميتتو، فهو بهيمة من قطع ما: عامة القاعدة جاءت كلهذا عليك،

 .ميت فهو حي
 ما: )قولو أف األصوليوف يذكر: البهيمة من المقطوع كالصوؼ كالشعر العظم حكم
، صيغ من( قطع  كالصوؼ فالشعر السنة، عمـو خصص القرآف إف: كقالوا العمـو

 ما ميت فهو حي من أبين ما: إذان  استعمالو، كيجوز ميت، فهو حي، من قطع كالوبر
 ًمنٍ  لىكيمٍ  جىعىلى  كىاللَّوي : } قولو في عليو تعالى اهلل نص كىذا كالوبر، كالصوؼ الشعر عدا

ـً  جيليودً  ًمنٍ  لىكيمٍ  كىجىعىلى  سىكىننا بػيييوًتكيمٍ  ا بػيييوتنا األىنٍػعىا  ًإقىامىًتكيمٍ  كىيػىٍوـى  ظىٍعًنكيمٍ  يػىٍوـى  تىٍستىًخفُّونػىهى
 فالقرآف ،[َٖ:النحل{ ] ًحينو  ًإلىى كىمىتىاعنا أىثىاثنا كىأىٍشعىارًىىا كىأىٍكبىارًىىا أىٍصوىاًفهىا كىًمنٍ 

 .السنة خصص
 فيها تسرم ال التي األعضاء: مسألة كىو المضايق، من أنو كأعتقد فقهي مبحث كىنا

 قصصتو لو ألنك الحياة؛ فيها تسرم ال كالوبر كالصوؼ الشعر إف: قالوا الحياة،
 موجود، الجلد في لكنو مفقود، اإلحساس عصب ألف تحس؛ كال تتألم فبل كقطعتو
 اللثة داخل العصب لكن تحس، فلن بالدبوس ةتكخز  لو أعلى من السن كطرؼ

 .الحديث ىذا تحت يدخل ىل الحياة فيو تسر لم فما موجود،
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 يرد لكن، الحياة فيو تسر لم أنو بداللة قطع؛ ما حكم يأخذ ال إنو: الجمهور قاؿ
 داخل الشعر حويصلة من يكوف النمو: قالوا ىذا؟ قالوا فكيف كيزيد، ينمو أنو عليهم

 كسطها في كعٌلمت( سمِ) طولها شعرة أخذت فلو الشعر، طرؼ من كليس الجلد،
 كليس أعلى، إلى ارتفعت قد العبلمة أف ستجد( سمْ) طولها صار فإذا أبيض، بلوف

 .أسفل من النمو بل الطرؼ، من ليس فالنمو طاؿ، الذم ىو األعلى الجزء
 تحس فإنك قلعتها لو كلهذا أسفل، من يكوف الشعر حويصبلت في اإلحساس: إذان 

 كل ىذا على كقاسوا بشيء، تحس فبل بالنار حرقتها أك قصصتها إذا أما باأللم،
 مثل كذلك الحي، من أبين كلو بو االنتفاع يجوز: كقالوا الحياة، فيو تسرم ال عضو
 ذلك، كنحو زينة، أدكات منو كيتخذ للنساء، أمشاط منو يتخذ فإنو( العاج) الفيل ناب

 قركف كىكذا للخشب، الغراء مادة منها يتخذكف الحيوانات أظبلؼ ككذلك
 العظاـ ىذه فهل ذلك، غير أك للسكاكين أك للسبلح مقابض منها يتخذكف الحيوانات

 أنها على الجمهور عنو؟ خارجة أنها أـ( كميتتو فهو حي من أبين ما: )قولو في داخلة
 العظاـ أف فرجح أكسع، خطوة إلى المجموع في تيمية ابن اإلماـ كذىب عنو، خارجة
 ال جامد جاؼ عظم في تؤثر ال الميتة كنجاسة الميتة، في تكوف التي حتى طاىرة
 .بالموت العظاـ تتنجس فبل الحياة، فيو تسرم

: كالتحقيق الناس، فيو يختلف -اآلف المستعمل العاج ىو الذم- الفيل سن: كمسألة
 سبحانو كاهلل كالشعر، الظفر بمثابة فهو الحياة، فيو تسرم ال ألنو استعمالو؛ يجوز أنو

 ا.ىػ أعلم كتعالى
 فهو حية كىي البهيمة من يقطع جزء أم يعنيكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح البلوغ: 

 فإنو كنحوىا كالجراد السمك من قطع فما ىذا كعلى البهيمة ىذه كميتة يكوف ميت
 من قطع كما طاىرة ميتتو ألف طاىر فهو اآلدمي من قطع كما طاىرة ميتتو ألف طاىر
 العلم أىل بها أخذ قاعدة كىذه نجسة ميتتهم ألف نجس فهو كالبقر كالبعير الشاة

 لو أنو ىذا على يتفرع ككذلك ...كثيرة تفريعات عليها كفرعوا كأصلوىا اهلل رحمهم
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 نجسة فهي ماتت إذا الشاة ألف لو تحل ال فهي حية كىى شاة رجلى  رجله  قطع
 أكداجها كقطعت شرعية ذكاة ذكيت إذا إال كحراما نجسا يكوف منها قطع ما فكذلك

 كذلك حبلؿ الرجل أك اليد ىذه فإف تموت أف قبل رجبل أك يدا منها اإلنساف قطع ثم
 حكم في حي من لكن حي من قطعت كانت كإف الحياة من كانتهت ذبحت ألنها

 أيضا ككذلك حبلؿ الذبيحة ألف الذبيحة من قطعت الذم اليد ىذه فتكوف الميت
 أك جراد من جزء قطع كلو نجسة ميتتو ألف نجس فهو كزغ من جزء رجل قطع كلو

 لميتتو تابع فهو الحي من قطع ما كالمهم حبلؿ منو الميت ألف حبلؿ فهو سمك
 ا.ىػ كحرمة كحبل كنجاسة طاىرة

 الحيواف خصى أكل يجوز ىل :(َِٓ-َُٓ/ِِ)كقد سئل علماء اللجنة الدائمة 
 ؟ حية زالت ال كىي ،

 كاإللية كالخصى حية كىي ، المأكوؿ الحيواف من قطع ما أكل يجوز ال: " فأجابوا
 من قطع ما: ) كسلم عليو اهلل صلى لقولو ؛ الميتة حكم في ذلك ألف ؛ كنحوىما

 . انتهى( " ميتة فهو حية كىي البهيمة
 

 (منو فليناكلو بطعامو خادمو أتاه إذا باب)
 خادمو أحدكم أتى إذا): كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو، اهلل رضي ىريرةعن أبي 
 كلي فإنو أكلتين، أك أكلة أك لقمتين أك لقمة فليناكلو معو، يجلسو لم فإف بطعامو،
 حره كلي كقد بو، جاءه ثم طعامو، خادمو ألحدكم صنع إذا(، كفي ركايو )  عبلجو

 منو يده في فليضع قليبل، مشفوىا الطعاـ كاف فإف فليأكل، معو، فليقعده كدخانو،
 .ُ( أكلتين أك أكلة

 فيو فوائد منها:-(: ُِ/ٔقاؿ ابن العراقي في طرح التثريب )

                                                           

 (. ُّٔٔ(، كمسلم )ِٕٓٓأخرجو البخارم ) ُ
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 ككـر تواضع، كذلك الطعاـ طبخ باشر الذم الخادـ مع األكل استحباب فيو( الثانية)
 السيد كاف إذا ما على محموؿ األنثى في كىو األنثى الذكر معنى كفي األخبلؽ في

 .ذلك لو فليس أجنبية كانت فإف محرمو أك جاريتو تكوف أف على رجبل
 استحب آخر لسبب كإما الطعاـ لقلة إما معو لؤلكل يجلسو لم إذا أنو كفيو( الثالثة)

: الرافعي كقاؿ كاللقمتين كاللقمة يسيرا الطعاـ كاف كلو إياه يحرمو كال منو يطعمو أف
 كالمناكلة ُالتركيغ يجب أنو: أحدىا. احتماالت ثبلث إلى ذلك في الشافعي أشار
 يجب ال أنو كأصحها بعينو ال أحدىما الواجب أف :كثانيها أفضل فهو معو أجلسو فإف

 اإلجبلس أف في قولين كذكر الوجوب في الخبلؼ نفى من كمنهم قاؿ، منهما كاحد
 .انتهى. يشتهيو الذم القدر ليتناكؿ األكؿ كالظاىر متساكياف ىما أك أفضل

 :بأمرين الكبلـ ىذا على اإلسنوم الرحيم عبد الدين جماؿ اإلماـ شيخنا كاعترض
 كذلك كالثاني. التخيير األكؿ حقيقة ألف تغايرىما؛ في الناظر يتوقف قد أنو: أحدىما

 يقوؿ األكؿ أف أحدىما؛ كجوب في اتحادىما بعد المغايرة في تحرر كالذم: قاؿ
 .بينهما يسوم كالثاني اإلجبلس بأفضلية

 كاجب األكؿ أف حاصلو ما ذكر الثبلث ىذه ذكر لما الشافعي أف الثاني األمر: قاؿ
 أكالىما كجهين على أعلم كاهلل عندنا ىذا الحديث ذكر بعد المختصر في قاؿ فإنو

 أف بين الخيار يكوف أك بواجب فليس يفعل لم فإف أفضل معو إجبلسو أف بمعناه
 األكؿ االحتماؿ رجح فقد قاؿ حتم غير اختيارا أمره يكوف كقد يجلسو أك يناكلو
 بواجب، ليس معو إجبلسو أف األكؿ االحتماؿ كمعنى الحديث، بمعنى أكلى إنو: فقاؿ

 غير معا أنهما على ذلك حمل لو إذ منو يطعمو أف فيجب يفعل لم فإف أفضل كلكنو
 األكؿ ىو الشافعي عند الراجح أف فظهر قاؿ الثاني؛ االحتماؿ مع التحد كاجبين

 .كبلمو انتهى الرافعي رجحو ما خبلؼ على

                                                           

 ال مسدا، تسد كبيرة لقمة يناكلو ما كليكن: قاؿ. دسما يركيها أف التركيغ(: ُُٔ/ ٗ) الركضة في النوكم قاؿ ُ
 . النهمة تقضي كال الشهوة تهيج صغيرة
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 معو اإلجبلس معا األمرين في حاملو الطعاـ طباخ معنى في يكوف أف ينبغي( الرابعة)
 كإراحة رائحتو كشمو بو نفسو تعلق كىو فيو، المعنى لوجود القلة عند منو كالمناكلة
 أقل الثاني ىذا كاف كإف طبخو من إراحتو األكؿ في أف كما حملو من الطعاـ صاحب

 الترمذم تبويب عليو كيدؿ الخادـ، مطلق في باستحبابو يقاؿ قد بل األكؿ من عمبل
 ( .المملوؾ مع األكل) عليو

 معكم لؤلكل تدعوه كإال أم"  كإال"  كقولو الطعاـ صنع الذم( الصانع( )الخامسة)
 الهمزة، بفتح( فألقموه) كقولو آخر لسبب كإما األخرل الركاية في كما للقلة إما

( مشفوىا) كقولو الحديث راكم فسره كما اللقمة الهمزة بضم( كاألكلة) القاؼ ككسر
 فقولو قل حتى الشفاه عليو كثرت الذم الماء كأصلو قليبل أم كالفاء المعجمة بالشين

 كالدم كجوز أكلتو، كثرت أم عليو مكثورا كاف فإف أراد كقيل لو تفسير( قليبل) بعده
 حياء الخادـ أبى فإف المراد أف( أبى فإف) الترمذم ركاية في قولو في - اهلل رحمو -

 .الركايات من غيرىا بدليل السيد المراد أف كالظاىر قاؿ تأدبا أك منو
 األطعمة يتناكؿ أف فلو مأكولو جنس من المملوؾ إطعاـ يجب ال أنو فيو( : السادسة)

 عن المنذر ابن كحكاه بذلك أصحابنا صرح كقد ذلك، دكف مما رقيقو كيطعم النفيسة
 غالب من رقيقو يطعم أف كالواجب قالوا مواساتو األفضل كاف كإف العلم، أىل جميع
 .الغالبة كالكسوة الغالب األدـ ككذا البلد، في المماليك منو يأكل الذم القوت

 المرؽ بإكثار األمر أف على مشفوىا الطعاـ كاف فإف بقولو حـز ابن استدؿ( السابعة)
 كىو االستحباب سبيل على ىو كإنما الوجوب سبيل على ليس ذر أبي حديث في

 .كذلك
 

 (يرفع حتى الطعاـ عن يقاـ ال ىل باب)
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 عن يقاـ أف نهى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  رضي اهلل عنها عائشة عن
 .ُ( يرفع حتى الطعاـ

 إذا) : كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ  قاؿ رضي اهلل عنهما عمر ابن عنك 
 حتى شبع، كإف يده، يرفع كال المائدة، ترفع حتى رجل، يقـو فبل المائدة، كضعت

، يفرغ  في لو يكوف أف كعسى يده، فيقبض جليسو، يخجل الرجل فإف كليعذر، القـو
 .ِ( حاجة الطعاـ

 من كفيها المعنى،من حيث  مقبولة أنها إال اإلسناد، ضعيفة كانت إفىذه األحاديث ك 
، يؤخذ بو على سبيل اإلرشاد، كلكن مع حسن شيء الباب ذلك في النافعة اآلداب

 كالرضا الحبضعف ىذه األحاديث ال نستطيع أف نجـز بإستحباب ما جاء فيها، ألف 
 ىذا بأف قلت فإذا للبشر، بالنسبة غيب كىي كعبل، جل بالرب متعلقتاف صفتاف
 لك أين من حينئذو  كرضيو، أحبو قد تعالى اهلل أف أثبت مستحب أك كاجب العمل

                                                           

، كالحديث (َُٓٔ) شعبال في كالبيهقي ،(َِْٔ/ٔ) الكامل في عدم ابن(، ِّْٗأخرجو ابن ماجة ) ُ
، كعده الذىبي لو كاف متصبلن ما صح (:ِٕ/ّضعفو عبد الحق، كقاؿ عنو ابن القطاف في بياف الوىم كاإليهاـ )

 مصباح الزجاجة في البوصيرم قاؿ، ك منقطع أيضا كالحديثكقاؿ  الزبير بن منير( من مناكير ُّٗ/ْفي الميزاف )
 :دحيم فيو قاؿ الزبير بن كمنير ، الدمشقي مكحوؿ ككذلك ، مدلس مسلم بن الوليد إسناده في(: ُّ/ْ)

العبلمة ، كقاؿ االعتبار سبيل على إال عنو الركاية تحل ال بالمعضبلت الثقات عن يأتي:  حباف ابن كقاؿ ضعيف،
 إسناده (:ِِْ/ْ(: ضعيف جدا، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )ِّٗاأللباني في الضعيفة )

 .عائشة من يسمع لم مكحوال فإف منقطع ىو ثم الزبير، بن منير لضعف ضعيف
( كالحديث قاؿ ٕٖ/ّ(، كابونعيم في الحلية )ّٖ/ِ(، كابن حباف في المجركحين )ِّٓٗأخرجو ابن ماجة ) ِ

 بو االحتجاج يجوز ال حديثو من ليس ما كثير أبي بن يحيى عن يركم أعين بن االعلى عبد -فيو-عنو ابن حباف: 
 ،بحاؿ

، كقاؿ ابن مفلح في األداب الشرعية أعين غريب من حديث يحيى تفرد بو عنو عبد األعلى بنكقاؿ أبو نعيم: 
 كىو أعين بن األعلى عبد إسناده في(: ُْ/ْ) مصباح الزجاجة في البوصيرم قاؿ(: فيو ضعف، ك ُِٓ/ّ)

(: ضعيف جدا، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ِّٖ، كقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )ضعيف
 .الكوفي أعين ابن كىو: األعلى عبد لضعف ضعيف إسناده (:ِِْ/ْماجة )
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 كيرضاه، تعالى اهلل يحبو مما القوؿ ىذا أك العمل ىذا بأف يبلغ رسوؿو  من بد ال ىذا؟
 .الدليل يأتي حتى كالتوقف المنع العبادة في األصل العلماء قاؿ لذا

 أحد يقـو قد ألنو كذلك( يرفع حتى الطعاـ عن يقاـ أف نهى)قولو في الحديث األكؿ 
 األكل كثير جشعنا عد قعد كإف لقيامو فيقـو الطعاـ من يكتفى لما كآخر القاعدين

 أقواـ لكل تعد قعد، لم مائدة كفي كحده كاف إذا ال جماعة عليها مائدة في كىذا
. التنوير كراىة فبل كنحوىا األعراس في كما آخركف جماعة كيقعد منهم يقـو

 (.ٓ/ُُللصنعاني )
 يقـو فبل) معناىا في كما السفرة أم( المائدة كضعت إذا)كقولو في الحديث الثاني 

 شبع كلو أم( شبع كإف يده) رجل أم( يرفع كال المائدة ترفع حتى) أحد أم( رجل
 أبدل كأعذر عذر القاموس ففي الذاؿ ككسر الياء بضم( كليعذر القـو يفرغ حتى)

 أك كالرفع القياـ من ذكر ما أم( ذلك فإف) كرفع قاـ إف عذره كيذكر ليعتذر: أم عذرا
 مجالسو أم( جليسو) كيشدد الجيم كتخفيف الياء بضم( يخجل) منهما كاحد كل
 فيمسك أم( فيقبض) خجلو كأخجلو كدىش استحيى كفرح خجل القاموس ففي

 أم( حاجة الطعاـ في لو يكوف أف كعسى) األكل عن كيمتنع( يده) جليسو حينئذ
 الطعاـ عن يده رفع فإف يده، رفع إف كليعذر أم مقدر إليو المشار: الطيبي قاؿ باقية

 قبل يده يمسك ال: قاؿ حيث الغزالي حامد أبو أخذ كمنو صاحبو، يخجل عذر ببل
 االبتداء في توقف األكل قليل كاف فإف بعده، األكل يحتشموف كانوا إذا إخوانو
. مرقاة المفاتيح عنهم للخجلة دفعا إليهم فليعتذر بسبب امتنع كإف األكل، كقلل

(ٕ/َِْٕ.) 
 

 (غمر يده كفي بات من باب)
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 ناـ من : )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ أنو عنو اهلل رضي ىريرة يأبعن 
 .ُ(نفسو إال يلومن فبل شئه  فأصابو يغسلو كلم غىمىره  يده كفي
. تجريد ففيو األعم بو المراد أف كالظاىر ليبل، ناـ أم(: بات من: )الحديث في قولو

 كسخو أك دسمو أك لحم ريح: راء بعدىا كالميم المعجمة الغين بفتح(: غمر يده كفي)
 شيء كصلو كالمعنى بات، على عطف(: شيء فأصابو: )كقولو يغسلو كلم داكد أبو زاد
 في تقصده ربما السمـو كذكات الهواـ ألف الجاف؟ من أك: كقيل الهواـ، إيذاء من

 إذا حينئذ اليد ألف كنحوه؟ البرص من كقيل فتؤذيو، يده في الطعاـ لرائحة المناـ
 ألنو(: نفسو إال يلومن فبل. )ذلك أكرث فربما عرقو بعد بدنو من شيء، إلى كصلت
 (.ُِٕٗ/ ٕ) مرقاة. حقو في مقصر

 
 (المسجد في األكل باب)

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على نأكل كنا)  قاؿ جزء بن الحارث بن اهلل عبد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع أكلنا(، كفي ركاية )  كاللحم الخبز المسجد في كسلم

                                                           

 ماجو كابن ،(ِّٖٓ رقم ،ّٔٔ/ ّ) داكد كأبو ،(َِّٔ) كالدارمي ،(ٕٗٓٓ رقم ،ِّٔ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 رقم ،َِّ/ ْ) الكبرل فى كالنسائى ،(َُِِ) المفرد األدب في كالبخارم ،(ِّٕٗ رقم ،َُٔٗ/ ِ)

 الجعديات في البغوم القاسم كأبو ،(ِٖٕٖ) السنة شرح في كالبغوم ،(ُّٕ/ ْ) كالحاكم ،(َٓٗٔ
 الحاكم، كصححو البغوم، كحسنو الترمذم حسنو كالحديث( ُّّْٖ رقم ،ِٕٔ/ ٕ) كالبيهقى ،(ِٖٕٔ)

 في مفلح ابن كقاؿ ،(ُُٕ/ ّ) الترغيب في المنذرم كحسنو ،(ّْٓ/ ٕ) المحلى في حـز ابن بو كاحتج
 كصححو ،(ِٔ/ ٔ) الفيض في كما صحيح سنده: الحافظ كقاؿ جيد، إسناده(: ِّٖ/ ّ) الشرعية اآلداب
 كحسنو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ داكد، أبي صحيح في األلباني العبلمة

 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(َُّٖ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي
 .صحيح إسناده(: ُٔ/ ُّ)
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 قمنا ثم الحصى، في أيدينا فأدخلنا الصبلة، فأقيمت المسجد، في شواء كسلم
 .ُ(  نتوضأ كلم نصلي،
كقد اختلف العلماء في ذلك  المسجد في األكل جواز على يدؿالترجمة  حديث

 كأما فيو، يناـ أف للغريب بأس ال: كقيل فيو كالنـو المسجد في األكل الحنفية كرهف
 عليو اهلل صلى النبي ألف معتكفو في كيناـ كيأكل يشرب أف فلو للمعتكف بالنسبة
 في الحاجة ىذه قضاء يمكن كألنو المسجد، إلى إال اعتكافو في يأكم يكن لم كسلم

 .ِالخركج إلى ضركرة فبل المسجد
 إف ال كالتمر الناشف الطعاـ فيو كإطعامو بادية بمسجد الضيف إنزاؿ المالكية كأجاز
 كمثل ، فيكره اإلناء تحت تجعل سفرة بنحو إال فيحـر طبيخ أك كبطيخ مقذرا كاف

 كلو فيكره الحاضرة مسجد في يفضيالت كأما الصغيرة القرية مسجد البادية مسجد
 ككذا نهارا أم بقائلة فيو النـو أجازكا كما،  كبلمهم ظاىر ىو كما ناشفا الطعاـ كاف
 .ّإليو الوصوؿ عسر أك لو منزؿ ال لمن بليل
 ككرىوا منارتو في أك صحنو في أك المسجد في يأكل أف لو فاستحبوا: المعتكف أما

، فمن االعتكاؼ مدة فيو النـو كأما خارجو، أكلو  النـو بعدـ اعتكافو يبطل إذ لواـز
  .ْفيو

                                                           

 ابنك  ،(ُٔٔ) الشمائل في كالترمذم (ُُٗ،  َُٗ/ْ) المسند على زكائده في اهلل عبد كابنو أحمد أخرجو ُ
 ،( ُُْٓ) يعلى كأبو ،(ََّ-ِٗٗص) مصر فتوح في الحكم عبد ابنك  ،(ُُّّ،  ََّّ) ماجو

كالحديث قاؿ عنو ابن رجب  (ِْٕٖ) كالبغوم، (ُٕٓٔ) حباف كابن ،(ٔٔ/ُ) المعاني شرح في كالطحاكم
، كقاؿ ابن مفلح الحديث صالح حاتم أبو كقاؿ معين ابن كثقو كسليماف جيد هإسناد (:ّٗٔ/ِفي فتح البارم )

، كقاؿ البوصيرم في مصباح الزجاجة معين ابن كثقو كسليماف جيد إسناده (:َّْ/ّفي األداب الشرعية )
في صحيح ابن ماجة، كفي الصحيحة تحت الحديث  ، كصححو العبلمة األلبانيحسن هإسناد (:ُٓ/ْ)
  (. ِّْ/ِٗ(، كصححو األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )ُُِٔ)

 . ْْْ/  ُ المختار الدر على عابدين ابن كحاشية ، ُُِ - ُُُ/  ِ ، ََّ/  ُ القدير فتح ِ

 . َِّ/  ِ اإلكليل كجواىر ، َٕ/  ْ عليو الدسوقي كحاشية الكبير الشرح ّ

  . ُٖٓ/  ُ اإلكليل كجواىر ، ْٕٓ/  ُ عليو الدسوقي كحاشية الكبير الشرح ْ
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 ركم فقد المسجد، في ذلك كغير كالبطيخ كالفاكهة الخبز أكل يجوز: الشافعية كقاؿ
 اهلل صلى النبي عهد على نأكل كنا:  قاؿ الزبيدم جزء بن الحارث بن اهلل عبد عن

 .كاللحم الخبز المسجد في كسلم عليو
 فتجتمع الطعاـ من شيء يتناثر كلئبل التلوث من خوفا شيئا يبسط أف كينبغي: واقال

 كالكراث كالبصل كالثـو كانت فإف كريهة، رائحة لو يكن لم إذا ىذا ، الهواـ عليو
 دخل فإف ريحو، يذىب حتى المسجد من آكلو كيمنع فيو أكلو فيكره كنحوه

 مسجدنا ليعتزؿ أك فليعتزلنا، بصبل أك ثوما أكل من)  لحديث منو أخرج المسجد
 .ُ( بيتو في كليقعد
 أف نافع فعن األـ، في الشافعي عليو نص فقد المسجد في النـو بجواز أيضا كقالوا

 النبي مسجد في لو أىل ال أعزب شاب كىو يناـ كاف أنو ) أخبره عمر بن اهلل عبد
 في الزبير ابن عهد على نبيت كنا:  قاؿ دينار بن عمرك كأف ،ِ(كسلم عليو اهلل صلى

 .ّفيو رخصوا كالشافعي كعطاء البصرم كالحسن المسيب بن سعيد كأف المسجد
 ليأكل البيت إلى يمضي أف لو كأجيز اعتكافو، مسجد في كمبيتو فأكلو المعتكف أما

 المسجد في األكل ألف الشافعية عند عليو المنصوص كىو اعتكافو يبطل كال فيو،
 .ْيلزمو فلم المركءة من ينقص
 ابن ذكره ، كنحوه لؤلكل المسجد دخوؿ يجوز ال:  مفلح ابن قاؿ الحنابلة كعند
 في األكل للمعتكف بأف كغيرىما كالرعاية الشرح في كذكر ، حمداف كابن تميم

 بأس ال أنو: األذاف باب آخر في الشرح في كذكر ، طست في يده كغسل المسجد
 . فيو كاالستلقاء فيو كاألكل المسجد في باالجتماع

                                                           

 تقدـ تخريجو كىو عند البخارم. ُ

 (.َْْأخرجو البخارم ) ِ

 . ِّٗ - َّٔ - َّٓ للزركشي المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـ ّ

 . َُِ ، ُٗٗ - ُٖٗ/  ُ المهذب ْ
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 ما عليها يسقط سفرة كيضع المسجد في المعتكف يأكل أف بأس ال: قدامة ابن كقاؿ
 (.َُِ-َِٗ/ّٕ)الموسوعة الفقهية  .ُالمسجد يلوث كيبل منو يقع

 ذلك كغير كالفاكهة كالبطيخ الخبز أكلي  ( عن:ْٔكسئل النوكم كما في فتاكاه )ص
 .منو؟ ييمنع كىل جائز؟ ىو ىل المسجد في

 المسجد، كيصوف شيئنا، يبسط أف لو ينبغي لكن منو؛ يمنع كال جائز، ىو فأجاب:
 ليس فيما ذكرناه الذم كىذا. المسجد في كغيرىا كالفاكهة الفيتات سقوط من كيحترز

،: كريهة رائحة لو  رائحة من شيء فيو ليس الذم كالطبيخ كالكراث، كالبصل، كالثـو
 من آكلوي  كيمنع المسجد، في أكلو فيكره ذلك من شيء فيو كاف فإف كنحوه، ذلك،

 الصحيح للحديث منو، أيخرج المسجد دخل فًإف ريحو؛ يذىب حتى المسجد
 يمنع لم بالطبخ رائحتو ماتت فإف: الرائحة كجود مع كلو ىذا ذلك، في المشهور

 ا.ىػ  أعلم كاهلل المسجد، في أكلو كيجوز المسجد، من آكلو
، المسجد في األكل في الرخصة كرد كقد (:ُُٔ/ّكقاؿ ابن رجب في فتح البارم )

 جواز في اختلف كقد ...(المسجد في األكل: باب) كتابو في ماجو ابن بوب كقد
 كالف الحديث؛ لهذا كغيرىم؛ أصحابنا من طائفة فأجازه ككراىتو، المسجد في األكل
 في يفطر كاف أنو اعتكافو في - كسلم عليو اهلل صلى - النبي حاؿ من الظاىر

: يقاؿ أف إال اإلنساف، لحاجة إال البيت يدخل ال كاف: قالت عائشة فإف المسجد؛
 .اإلنساف حاجة في داخل ذلك أف

 بن البراء حديث سبق كقد المسجد، في يأكلوف كانوا أنهم: الصفة أىل من كالظاىر
 .منو فأكلوا للصدقة المسجد في المعلق القنو ضربوا جاعوا إذا كانوا أنهم عازب

 .ألصحابنا كجو كىو الشافعي، عن كحكي دناءة، ألنو كراىتو؛ إلى طائفة كذىب
 .حاجتو لقضاء يدخل كما لؤلكل، بيتو يدخل أف للمعتكف أجاز بهذا قاؿ كمن

                                                           

 . َِٔ/  ّ قدامة البن كالمغني ، ّٗٗ/  ّ مفلح البن الشرعية اآلداب ُ
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 اهلل لذكر ىي إنما: )المساجد في - كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ىذا كيعضد
 ا.ىػ .مسلم خرجو (.القرآف كقراءة كالصبلة

 على يدؿ كالحديث( بعد حديث الترجمة: ُِٕ/ِكقاؿ الشوكاني في النيل )
 أىل سكنى منها كثيرة أحاديث كفيو المسجد في األكل جواز كىو منو المطلوب

 يستلـز سواه لهم مسكن ال كوف فإف كغيره البخارم في الثابت المسجد في الصفة
 المسجد سوارم من بسارية األسير الرجل ربط حديث كمنها.  فيو للطعاـ أكلهم
 في الخياـ ضرب كمنها.  أياـ ثبلثة مربوطا استمر أنو طرقو بعض كفي عليو المتفق

 في كما المسجد تقم كانت التي للسوداء أك تقدـ كما معاذ بن لسعد المسجد
 جواز على الدالة كاألحاديث كغيرىم المسجد ثقيف كفد إنزاؿ كمنها.  الصحيحين

 ا.ىػ متكاثرة المسجد في الطعاـ أكل
 القبلة إلى كيوجهها رجليو يضع الذم حكم ىو ما (:ِٓٗ/ٔكسئلت اللجنة الدائمة )

 ؟ المسجد في كالنـو األكل يجوز كىل ؟ المسجد في
 كاف سواء ، القبلة إلى رجلو أك رجليو يمد أف المسلم على حرج ال فأجابت:
 إلى احتاج إذا بو يناـ أك بالمسجد يأكل أف عليو حرج كال ، غيره في أـ بالمسجد

 أسرع بو نائم كىو احتلم كإذا ، المسجد نظافة على يحافظ أف لو كينبغي ، ذلك
  .الجنابة من ليغتسل يستيقظ حين منو بالخركج

 .حديقتو أك المسجد في المغركسة األشجار ثمار من األكل حكم :مسألة
 إلى ذىب من كمنهم المسجد، في األشجار غرس كراىة على الفقهاء جمهور : أكال

 . المصلين على ضيق إذا بما التحريم قيد من كمنهم التحريم،
؛  القرآف كقراءة كالصبلة اهلل لذكر بني كإنما، لهذا يبن لم المسجد أف الكراىة كعلة
 كيسقط،  موضعها في الصبلة من المصلين كتمنع،  المسجد تؤذم الشجرة كألف
،  المسجد في فتبوؿ كالطيور العصافير عليها كتسقط،  كثمرىا المسجد في كرقها
 . ثمرىا ليسقط بالحجارة كرموىا ألجلها المسجد في الصبياف اجتمع كربما
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 . اليهود ببيع الشبو الكراىة علة جعل من كمنهم
 نص، شجرة المسجد في يغرس أف يجوز كال(: " َّٕ/ٓ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 بغير غرست فهذه، مسجدا صار أف بعد النخلة غرست كانت إف: كقاؿ، أحمد عليو
، لهذا يبن لم المسجد ألف كذلك؛ لجاز اإلماـ قلعها كلو، منها األكل أحب فبل، حق

 كتمنع المسجد تؤذم الشجرة كألف، القراف كقراءة كالصبلة اهلل لذكر بني كإنما
 عليها كتسقط، كثمرىا المسجد في كرقها كيسقط، موضعها في الصبلة من المصلين
،  أجلها من المسجد في الصبياف اجتمع كربما، المسجد في فتبوؿ كالطير العصافير

 .انتهى( " ثمرىا ليسقط بالحجارة كرموىا
 تشبو ألنو؛  المسجد في الشجر غرس كيكره( : " َُُ/ُ) الهندية الفتاكل كفي

 نزة األرض كانت بأف للمسجد منفعة فيو يكوف أف إال ، الصبلة مكاف كتشغل بالبيعة
 انتهى"  خاف قاضي فتاكل في كذا.  النز ليقل الشجر فيو فيغرس أساطينها تستقر ال
. 

 نز ذا كاف إف إال فيو األشجار غرس يجوز كال: "  اهلل رحمو الهماـ ابن كقاؿ
 من انتهى"  النفع بها فيحصل الماء ذلك لتشرب فيجوز ، بو تستقر ال كاألسطوانات

 ( .ُِْ/ُ" )القدير فتح"
 حصل إف بل( فيو شجر كغرس بئر حفر) يكره( ك: ) اهلل رحمو األنصارم زكريا كقاؿ

 في األذرعي قاؿ كقد، ىذا المصلين على يضيق لئبل( اإلماـ فيزيلو) حـر ضرر بذلك
، الصبلة موضع تحجير من فيو لما تحريمو الصحيح المسجد في الشجرة غرس

 بمنع العراقيين قطع جماعة عن كنقل، الطيور ذرؽ من النجاسات كجلب كالتضييق
 ( .ُٖٔ/ُ" )المطالب أسنى" من انتهى"  فيو كالغرس،  الزرع
 كالزرع الغرس بمنع جماعة صرح:  فائدة( : " ْٖ/ٕ) خليل على الخرشي شرح كفي
 الكراىة يذكر من كلعل:  قالوا فيو الدفن كال فيو الحفر يجوز ال كقالوا المسجد في

 . انتهى"  التحريم كراىة أراد
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 في غرس إذا فيما كىذا بالكراىة، كقائل بالتحريم قائل بين الفقهاء أف بهذا فتبين
 عليها المسجد كبني الشجر، من شيء بها األرض كانت إف كأما بنائو، بعد المسجد

 . حرج فبل
 فجعلها، أرض في النخلة كانت إف فأما: " السابق الموضع في قدامة ابن قاؿ

 . انتهى"  بأس فبل فيها كالنخلة مسجدا صاحبها
 ، بالمسجد متصلة حديقة في األشجار كانت إذا فيما أيضا حرج ال أنو يظهر كالذم
 . بورقها المسجد يتأذل كال ، المصلين على تضيق ال بحيث

 - العلماء تكلم(: ِّٗ/ُ) اإلسبلمية الشريعة في المساجد أحكاـكجاء في كتاب 
 - المعجمة بالغين الغرس - بالمسجد الغرس مسألة عن - تعالى اهلل رحمهم

 النافورات كأما زرعا، يزرع ما كعلى كصغيرة، كبيرة أشجار على تشتمل كالحدائق
 .النقطتين ىاتين عن سأتحدث كلهذا.  بالمسجد الحفر فتستلـز

 : قولين على فيو فاختلف بالمسجد، الغرس فأما
 الحنفية، بعض إليو ذىب ما كىذا بالمسجد، الشجر غرس يجوز ال: األكؿ القوؿ

 .ُأحمد مذىب كىو كالشافعية،
 بعض بو قاؿ.  للمسجد نفع فيو كاف إذا بالمسجد الشجر غرس يجوز: الثاني القوؿ

 .ِاألحناؼ
 كيتضرر بو، كالعبادة للصبلة أعد عما شغبل بالمسجد الغرس في بأف األكلوف استدؿ

 بما المسجد فيتقذر الطيور، عليها كتسقط كثمرىا، فيو الشجر كرؽ بسقوط المسجد
 من فيؤذكف الصطيادىا، بالحجارة فرموىا حولها الصبياف اجتمع ربما أك منها، يخرج

 .ّفساد منهم حصل كلربما ، المسجد في

                                                           

 (. ُّٔ/  ْ)  مفلح البن الفركع، ك ( ُٕٗ/  ِ)  للنوكم المجموعك  ،( ّٕٓ/  ْ)  عابدين ابن حاشية ُ

 (. ُٔٔ/  ُ)  عابدين ابن حاشية ِ

 .( ّْٔ/  ٓ)  قدامة البن المغني ّ
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 غرس تحريم على ينص الشرع من دليل يرد لم بأنو بالجواز قالوا الذين كاستدؿ
 غرس كفي ،توقيفينا أمرا ليس المسجد كبناء اإلباحة، كاألصل بالمسجد، الشجر
 .ُكاالستظبلؿ السوارم كتثبيت منافع المسجد في الشجر

 فبعضها، بها المسجد انتفاع حيث من تختلف األشجار أف المعلـو من : المناقشة
 نفعو، من أكثر ضرره يكوف قد ينفعو كالذم ،يضره كبعضها ينفعو، ال كبعضها ينفعو،

 الشجر لمنفعة المسجد يضطر كال المسجد، حوؿ غرس إذا ممكنا نفعو يكوف كقد
 كألف مقامو؛ تقـو نحوىا، أك الحجر أك الحديد أك الخشب أعمدة من غيرىا ألف

 .ِفيحـر بالمشركين تشبو فيو يكوف ربما بالمسجد الشجر كضع
 مزرعة، كليس للعبادة بني المسجد ألف موضعو؛ ليس ىذا فإف حلو، األصل أف كأما
 اللَّوي  أىًذفى  بػيييوتو  ًفي: }  تعالى لقولو بو، المأمور المساجد لرفع مخالف فيو الغرس ثم
 عادة عليو جرت كما للعرؼ مخالف بالمسجد كالغرس اآلية{ . . .  تػيٍرفىعى  أىفٍ 

 ىو بالمسجد الغرس بتحريم القوؿ أف يظهر كبهذا، ّاألكلى القركف في المسلمين
  .الراجح
 تكن مل فإف حرمو في خارجو كأما حراـ، المسجد داخل الحدائق كضع فإف كعليو

 - اهلل شاء إف - ذلك في حرج فبل بها، المسجد يتضرر كلم المشركين لمشابهة
 ا.ىػ ظاىر نفع المسجد حوؿ كضعها في كاف كلربما

 : تفصيل ففيو األشجار ىذه ثمار من األكل أما :ثانيا
 بأف ، الوقف مصرؼ كحدد ، المسجد مع الشجر كقف قد الواقف كاف إف -ُ

 كقف كما.  بتحديده عمل ، مثبل ، للمسجد أك الطلبة أك لؤلئمة أك ، للمساكين جعلو
 .مصالحو في كيصرؼ يباع ، للمسجد

                                                           

 (. َٔص)  للسيوطي كالنظائر كاألشباه ،(  ُٔٔ/  ُ)  عابدين ابن حاشية ُ

 (. ُٔٔ/  ُ)  عابدين ابن كحاشية ،(  ّْٔ/  ٓ)  المغني ِ

 (. ُُٓ ػٖٗص)  للسيوطي كالنظائر األشباه ّ
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 فقيل ، خبلؼ ذلك ففي ، الوقف فيها يصرؼ التي الجهة حدد يكن لم كإف -ِ
 كقيل ، عليهم موقوفا ، الواقف لورثة فيكوف ، الجهة منقطع الوقف حكم حكمو
 . المسجد مصلحة في يصرؼ كقيل ، المسجد لمساكين يجوز

 كاف إف: تحريمو أك بكراىتو كحكمنا معو، يوقف كلم المسجد، في غرس ما -ّ
 غرس كإف المسجد، مصالح في يصرؼ بعوض إال منو يؤخذ فبل ، للمسجد غرس

 األكل عدـ كاألكلى ، عوض ببل منو األكل جاز ، غارسو قصد يعلم لم أك ، مسببل
 . عليو حرج فبل ، المسجد عمارة في ليصرؼ العوض كدفع أكل كمن ، منو

 : المسألة ىذه في الفقهاء قالو ما بعض كىذا
 المسجد على كقف ىذه صاحبها قاؿ إف فأما: " السابق الموضع في قدامة ابن قاؿ

 ". إليو كيصرؼ،  ثمرىا يباع أف فينبغي
 الفركع كفي:  المسجد شجر تمر أكل حكم:  مطلب: "  اهلل رحمو السفاريني كقاؿ

 المسجد لمساكين فثمرتها تقلع لم فإف:  كغيرىا كالغاية كالمنتهى كاإلقناع كاإلنصاؼ
 من لغيرىم حلو كاألقرب:  قاؿ.  المذىب كىو:  الحارثي قاؿ:  اإلنصاؼ في قاؿ. 

 . منها األكل أحب ال:  عنو اهلل رضي أحمد اإلماـ كقاؿ.  أيضا المساكين
 ، قطع فكمن كإال،  بو عمل مصرفها عين فإف،  معو ككقفت بنائو قبل غرست كإف
 إرثهم، قدر على عليهم كقفا كفقيرىم، غنيهم نسبا، الواقف كرثة على تصرؼ يعني

 فللفقراء أقارب لو يكن لم فإف ،بينهم الحجب كيقع كالميراث فيستحقونو
 اإلماـ منصوص كىو،  منها األكل يجوز:  الموفق كقاؿ.  عليهم كقفا كالمساكين

 كقاؿ.  الصغرل كالرعاية المستوعب في كقدمو.  طالب أبي ركاية في عنو اهلل رضي
.  ثمره أكل فلجاره عنو استغنى كإف،  مصالحو في تصرؼ:  األصحاب من جماعة

 كالوقف مصرفها يعين لم إذا أنها األكؿ كالمذىب،  الفائق في بو كجـز عليو نص
 ( .ُّٕ/ِ. " ) كالغاية كالمنتهى اإلقناع في بو جـز.  المنقطع
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 في كما المسجد في الشجر غرس كيكره( : " َُّ/ّ) البجيرمي حاشية كفي
 يقصد كلم،  بالمصلين أك بالمسجد يضر لم إذا ما على محموؿ كىو: قلت.  الركضة

 سواء ، اآلحاد دكف نائبو أك اإلماـ لو كالقالع.  قلع غرس فإف،  حـر كإال ، نفسو بها
 فيو ضرر كال للمسجد ليكوف غرس ما نعم.  المكركه إزالة لو ألف ؛ كره أك غرسو حـر
 ثمر لو كاف إذا بما تقييده كينبغي،  القاضي قالو؛  المسجد ملك ألنو قطعو يجوز ال

 اإلبقاء من األصلح رعاية كجوب القواعد على كالجارم.  قلع كإال المسجد بو ينتفع
 . القلع أك

 في يصرفو بعوض إال أكلها يجز لم للمسجد غرس إف كغيره القلع استحق ما كثمرة
،  عوض غير من جاز الغارس قصد جهل أك ، لؤلكل مسببل كاف كإف. مصالحو

 ما كمثلو،  قصد لو يكن لم إذا ما قصده ككجهل المسبلة المقبرة في ما ثمرة كمثلها
 . انتهى( بنفسها فيو نبتت إذا

 ثمرة ثمن إلى احتاج إذا المسجد أف عندم: الخطاب أبو قاؿ: " قدامة ابن كقاؿ
 ،الجيراف يأكلها أحمد كقوؿ: قاؿ ،عمارتو في ثمنها كصرؼ،  بيعت،  الشجرة
 .انتهى"  يعمركنو أنهم على محموؿ

 
 

 
 



 (الثمرة بأوؿ أتي إذا باب)
 إلى بو جاءوا الثمر أوؿ رأوا إذا الناس كاف ) قاؿ أنو رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن

 اللهم»: قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخذه فإذا وسلم، عليو اهلل صلى النبي
 مدنا، في لنا وبارؾ صاعنا، في لنا وبارؾ مدينتنا، في لنا وبارؾ ثمرنا، في لنا بارؾ
 وإني لمكة، دعاؾ وإنو ونبيك، عبدؾ وإني ونبيك، وخليلك عبدؾ إبراىيم إف اللهم

 لو وليد أصغر يدعو ثم: قاؿ ، «معو ومثلو لمكة، دعاؾ ما بمثل للمدينة أدعوؾ
  .ٔ(الثمر ذلك فيعطيو

 مسلم ولفظ األصوؿ، وجامع والمصابيح المشكاة في كذا( الثمرة أوؿ رأوا إذا) قولو
 في وقع ما أف والظاىر الترمذي، وجامع الموطأ في وىكذا التاء، بغير أي( الثمر أوؿ)

 الثمر وأوؿ والميم، المثلثة بفتح والثمر خطأ، األصوؿ وجامع والمصابيح المشكاة
 جاءوا) الفاكهة من يدرؾ ما أوؿ وىي الثمر باكورة رأوا إذا فالمعنى الباكورة، يسمى

 وسلم عليو اهلل صلى لو ىدية أي( وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى) الثمر بأوؿ أي( بو
 صلى دعائو في رغبة ذلك يفعلوف كانوا: العلماء قاؿ. لوليد إعطاؤه عليو يدؿ كما
 وسلم عليو اهلل صلى لو وإعبلما والمد، والصاع وللمدينة الثمر في وسلم عليو اهلل

: األبي وقاؿ. الخارصين وتوجيو وغيرىا، الزكاة من بها يتعلق بما صبلحها بابتداء
 إليهم يسبق بما الناس أولى ويرونو لو، حبا أنفسهم على بو يؤثرونو كانوا إنما: وقيل

 بدعائو تبركا وإما وتعظيما، ومحبة وجبللة ىدية إما: الزرقاني وقاؿ. ربهم من خير من
 والمعنياف عليو، يدؿ الحديث وسياؽ ظني، على يغلب الذي وىو بالبركة لهم

: الباجي وقاؿ. التوربشتي االحتمالين ىذين ذكر وكذا. البر عبد ابن قالو محتمبلف،
 ببدو لو وإعبلما بدعائو تبركا بو وأتوا ثمارىا، المقصود ىو ألنو النخل ثمر بالثمر يريد

 فيها، والتصرؼ أكلها ليستحلوا الخراص إرساؿ من بو يتعلق كاف لما إما الصبلح،
 بدوىا قبل بيعها عن - وسلم عليو اهلل صلى - لنهيو ثمارىم بيع جواز ليعلموه وإما

 بعض في زاد: الزرقاني قاؿ. - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أي( أخذه فإذا)
 في لنا بارؾ اللهم) والمسرة للفرح إظهارا أي( وجهو على وضعو) الحديث طرؽ

                                                           

 (.ٖٖٚٔأخرجو مسلم ) ٔ
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 سعتها جهة من ذاتها في أي مدينتنا في لنا وبارؾ) والبقاء والزيادة بالنماء( ثمرنا
 المسجد نفس وسع بأف والسبلـ الصبلة عليو دعاءه اهلل استجاب وقد أىلها، ووسعة

 في بها المهيأ للقتاؿ المعد الفرس من عد حتى فيها الخلق وكثر المدينة من حولو وما
 الدنيوية يشمل ما ىنا بالبركة المراد أف والحاصل فرس، ألف أربعوف عمر زمن

 سوى أيضا أخرى أمور في مدينتنا في لنا بارؾ وقيل. القاري قالو والحسبة، واألخروية
 قاؿ( مدنا في لنا وبارؾ) وكيفية كمية بو يكاؿ فيما أي( صاعنا في لنا وبارؾ) الثمار

 فحذؼ مدنا، في يكاؿ ما في لنا وبارؾ صاعنا في يكاؿ ما في لنا بارؾ أي: الزرقاني
 ىذا: البر عبد ابن قاؿ. الحاؿ وإرادة المحل ذكر باب من وىو السامع لفهم المقدر

 إنما الدعاء ألف استعارة، وفيو ،- وسلم عليو اهلل صلى - وببلغتو كبلمو فصيح من
 ظاىر على ويحتمل الظروؼ، في ال والمد بالصاع المكيل الطعاـ في للبركة ىو

 وتكوف والزيادة النماء بمعنى ىنا البركة: عياض القاضي وقاؿ. فيهما تكوف أف العمـو
، الثبات بمعنى  تتعلق ما وىي دينية، البركة ىذه تكوف أف يحتمل فقيل: قاؿ واللزـو
 الدعاء بمعنى فتكوف والكفارات الزكوات ذكر في تعالى اهلل حقوؽ من المقادير بهذه

 دنيوية تكوف أف ويحتمل وثباتها، الشريعة ببقاء بها الحكم كبقاء لها والبقاء للثبات
 غير في غيره من يكفي ال ما منو يكفي حتى األكياؿ بهذه والقدر الماؿ تكثير من

 يكاؿ ما كثرة إلى أو وأرباحها التجارة في بها التصرؼ إلى البركة ترجع أو المدينة،
 بعد وكثرتو عيشهم التساع بها يكاؿ فيما الزيادة تكوف أو وثمارىا، غبلتها من بها

 والريف الخصب ببلد من وتمليكهم لهم فضلو من ووسع عليهم اهلل فتح بما ضيقو
 حتى عيشهم واتسع المدينة إلى الحمل كثر حتى وغيرىا ومصر والعراؽ بالشاـ
 صلى - النبي مد مثل ىشاميا وصار مدىم فزاد نفسو الكيل في البركة ىذه صارت

 اهلل صلى - دعوتو إجابة ظهور كلو ىذا وفي. ونصفا مرة أو مرتين - وسلم عليو اهلل
 أف كلو ىذا من الظاىر: النووي قاؿ. القاضي كبلـ انتهى - وقبولها - وسلم عليو

 يكفيو ال لمن المدينة في المد يكفي بحيث المدينة في الكيل نفس في البركة المراد
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 قوؿ ىو الظاىر ولعل: الطيبي قاؿ. سكنها من عند محسوس أمر وىذا غيرىا، في
 أدعوؾ وأنا: قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - ألنو إلخ،( أىلها عيش التساع أو) عياض

 الناس من أفئدة فاجعل} قولو ىو إبراىيم ودعاء لمكة، إبراىيم دعاؾ ما بمثل للمدينة
 وارزقهم يعني( ٖٚ اآلية: إبراىيم{ )يشكروف لعلهم الثمرات من وارزقهم إليهم تهوي

 أنواع يرزقوا أف في النعمة يشكروف لعلهم الببلد من إليهم تجلب بأف الثمرات من
 أجاب وجل عز اهلل أف جـر ال ماء وال شجر وال نجم فيو ليس واد في الثمرات

 دعاء أف ولعمري لدنو، من رزقا شيء كل ثمرات إليو يجبى آمنا حرما فجعلو دعوتو
 بأف غيرىا على خيرىا وضاعف لها استجيب - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل حبيب
 كسرى كنوز من ومغاربها األرض مشارؽ من الراشدين الخلفاء زمن في إليها جلب

 أقاصي من إليها الدين يأرز األمر آخر وفي يحصر، وال يحصى ال ما وخاقاف وقيصر
 تأكل بقرية أمرت: ىريرة أبي حديث في قولو التأويل ىذا وينصر الببلد وشاسع األرض
 بركة بالبركة يريد أف يحتمل: الباجي وقاؿ. انتهى - مأكولها من أيضا ومكة القرى،

 منو يجزئ بأف بركتو تكثر بو يكتاؿ الذي الطعاـ يكوف أف الدنيا ففي وآخرة دنيا
 بمعنى التجارة وجو على بو التصرؼ في يبارؾ أو بغيره، كيل ما يجزئ ال ما العدد

 البركة وأما وغبلتهم، ثمارىم كثرة في دعاؤه ذلك فيكوف المكيل بو يريد أو اإلرباح
 والفطر الحبوب زكاة أداء من العبادات من كثير يتعلق الكيل بهذا فإنها الدنيوية

 من الظاىر ىو فإنو النووي قالو ما ىو عندنا األرجح: قلت. انتهى - والكفارات
 إذا: القرطبي قاؿ. المتأمل على يخفى ال كما معناه في ورد وما الحديث، ىذا ألفاظ

 حين كل في دوامها يستلـز وال الدعوة إجابة حصلت وقت في فيها البركة وجدت
 بالمد المذكور الدعاء يختص ىل: الزرقاني قاؿ: تنبيو. أعلم واهلل شخص، ولكل

 في المدينة أىل تعارفو مد كل يعم أو - وسلم عليو اهلل صلى - بزمانو المخصوص
 إلى أضافو - وسلم عليو اهلل صلى - ألنو الظاىر وىو نقص، أو زاد األعصار سائر

 ال الدعوة عمـو على فدؿ الزكية نفسو إلى يضفو ولم أخرى، أىلها وإلى تارة المدينة
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. انتهى - العلماء بعض أفاده كما - وسلم عليو اهلل صلى - النبي بمد خصوصو على
 رسوؿ أف: أنس حديث على ترجم حيث البخاري ميل يظهر الخصوص وإلى: قلت
 في لهم وبارؾ مكيالهم في لهم بارؾ اللهم: )قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 اللهم( )ومده - وسلم عليو اهلل صلى - النبي صاع بركة باب) بلفظ( ومدىم صاعهم
 إبراىيم اهلل واتخذ: }قلت كما( وخليلك عبدؾ) والسبلـ الصبلة عليو( إبراىيم إف

 مع( خليلك) يقل لم( ونبيك عبدؾ) أيضا( وإني( . )ٕٗٔ اآلية النساء سورة{ خليبل
 المساواة ترؾ في لؤلدب رعاية: األبي قاؿ. عدة أحاديث في بو صرح كما خليل أنو
 قاؿ. أفخم األدب رعاية مع بذلك التصريح عدـ: الطيبي وقاؿ. الكراـ آبائو وبين بينو

 اهلل كلم من منهم بعض على بعضهم فضلنا الرسل تلك} تعالى قولو في الزمخشري
 صلى - محمدا أراد أنو الظاىر( . ٕٗ٘ اآلية: البقرة سورة{ )درجات بعضهم ورفع
 عن الحطيئة وسئل. يخفى ال كما تفخيم من اإليهاـ ىذا وفي ،- وسلم عليو اهلل

 بو صرح ولو. نفسو أراد. الثالث لذكرت شئت ولو والنابغة زىير: فقاؿ الناس أشعر
 إليهم تهوي الناس من أفئدة فاجعل} بقولو أي( لمكة دعاؾ وإنو) أمره يفخم لم

 وىكذا المشكاة، نسخ جميع في كذلك( وأنا{ )يشكروف لعلهم الثمرات من وارزقهم
 األصوؿ وجامع الموطأ في وىكذا( وإني) مسلم صحيح وفي الترمذي، عند

 بمثل أي( ومثلو لمكة دعاؾ ما بمثل للمدينة) منك أطلب أي( أدعوؾ) والمصابيح
 حديث ولفظ السبلـ، الصبلة عليو إبراىيم دعا ما بضعف والمعنى( معو) المثل ذلك
 ما ضعفي بالمدينة اجعل اللهم) الثالث الفصل في سيأتي كما البخاري عند أنس

 على المدينة فضل على دليل ىذا في محمد أبو القاضي قاؿ( البركة من بمكة جعلت
 والذي: الباجي قاؿ. عنها قصر ما على لفضلها ىو إنما لها الدعاء تضعيف ألف مكة،
: فقاؿ دنياىم يختص بما مكة ألىل دعا إبراىيم أف ذلك من الدليل وجو أف عندي
 بمثل المدينة ألىل دعا - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وأف. الثمرات من أىلو وارزؽ
 فتكوف آخرتهم، ألمر وىو معو آخر وبدعاء بو يريد أف فيحتمل. معو ومثلو ذلك
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 البقعتين إحدى فضيلة معنى فإنما بمكة تضاعف ما بمثل للمدينة تضاعف الحسنات
 مكة ألىل دعا أيضا إبراىيم أف يريد أف ويحتمل. الحسنات تضعيف في األخرى على
 فيعود معو وبمثلو ذلك، بمثل فدعا - وسلم عليو اهلل صلى - ىو وعلم آخرتهم بأمر
 ببركة ثمراتهم في مكة ألىل دعا إبراىيم أف يريد أف ويحتمل. ذكره قدمنا ما مثل إلى
 ثمراتهم في المدينة ألىل دعا - وسلم عليو اهلل صلى - وأنو فيو دعاءه اهلل أجاب قد

 أمر في مكة على المدينة فضل على دليبل ىذا يكوف فبل معو ومثلو ذلك بمثل أيضا
 لقرب إما مكة، ثمار في البركة مثل ثمارىم في البركة أف على يدؿ وإنما اآلخرة،
 إلى المدينة في بها يقتات من ليوصل أو بها االقتيات في للبركة أو لكثرتها أو تناولها
 شرح في الحافظ وقاؿ. انتهى - بثمارىا مكة في يقتات من بو يتوصل ما مثلي

 لنا بارؾ اللهم) آخر حديث في قولو بقرينة الدنيا بركة من أي: المذكور أنس حديث
 خرج ما منو يستثنى لكن ذلك، من أعم ىو ما يريد أف ويحتمل( ومدنا صاعنا في

 مكة على المدينة تفضيل على بو واستدؿ. المدينة على بمكة الصبلة كتضعيف بدليل
 من شيء في المفضوؿ أفضلية حصوؿ من يلـز ال لكن الجهة ىذه من ظاىر وىو

 الشاـ يكوف أف يلـز بأنو ذلك ناقض من أما اإلطبلؽ، على لو األفضلية ثبوت األشياء
 اللهم) اآلخر الحديث في - وسلم عليو اهلل صلى - لقولو مكة من أفضل واليمن

 بو المصرح التكثير يستلـز ال التأكيد بأف تعقب فقد ثبلثا وأعادىا( شامنا في لنا بارؾ
 بها البركة تكثير ألف لهم الباب حديث في حجة ال: حـز ابن وقاؿ. الباب حديث في
 أو الدين أمور في تكوف أف من أعم البركة ألف اآلخرة أمور في الفضل يستلـز ال

: األبي قاؿ. انتهى - كبلمو من قدمنا ما آخر إلى والزيادة النماء بمعنى ألنها الدنيا
 ال إذ( وشدة جهد بالمدينة أصابهم) اآلخر الحديث في قولو بالبركة دعاءه يعارض وال

 أجاب كذا بها يضر ال البعض عن وتخلفها فيها البركة وثبوت الشدة ثبوت بين منافاة
 بغيرىا، أمثالو ثبلثة يشبع بها المد وأف القوت تحصيل في البركة أف واألظهر شيخنا،
 ولعل: الزرقاني قاؿ. بو القوت تضعيف في والبركة المد تحصيل في الشدة فتكوف
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 وجدت إذا أنو القرطبي كبلـ تقدـ وقد. انتهى - عرفة ابن وىو شيخو جواب األظهر
 ولكل حين كل في دوامها يستلـز وال الدعوة إجابة حصلت وقت في فيها البركة

 من الفراغ بعد وسلم عليو اهلل صلى النبي أي( يدعو) ىريرة أبو أي( قاؿ ثم) شخص
 األصوؿ وجامع المصابيح في وىكذا( يدعو ثم: قاؿ) مسلم صحيح وفي الدعاء،

 مولود، أي( وليد أصغر( )قاؿ) لفظة بدوف أي( يدعو ثم) الموطأ ولفظ والترمذي،
 يعطيو ثم) لمسلم رواية وفي بيتو، أىل من طفل أصغر يعني( لو) مفعوؿ بمعنى فعيل
: القاري قاؿ( يراه وليدا أصغر) والموطأ وللترمذي (الولداف من يحضره من أصغر

 والمعنى الحالتين، على محمولتاف والمقيدة المطلقة الرواية يعني الروايتين أف التحقيق
 ال إذ أعطاه، أىلو غير من آخر وليد أو أعطاه لو وليد منو قريبا أو عنده كاف إذا أنو

 أنو شبهة فبل عنده حاضرا أحد يكن لم إذا نعم بينهما، لشارؾ اجتمعا لو أنهما شك
( الثمر ذلك) الولد أي( فيعطيو) غيره من ببره أحق ألنو أىلو أوالد من أحدا ينادي

 لو ذنب ال من على المسرة إدخاؿ في األجر عظم بذلك يريد أف يحتمل: الباجي قاؿ
 وجميل اآلداب من فيو: عمر أبو وقاؿ الكبير، سرور من أعظم بو سروره فإف لصغره؛

 ولفرحو صبره لقلة الكبير من أولى ألنو بالطرفة وإتحافو الصغير إعطاء األخبلؽ
 على يقسم ما فيو ليس ألنو يحضره وليد أصغر تخصيصو: عياض وقاؿ. بذلك

 تفاؤؿ أنو لي ويلوح الصبر في الرجاؿ بأخبلؽ يتخلق فإنو منهم كبر من وأما الولداف،
 الرداء قلب في قيل كما والزيادة النماء سن في ىو لمن لدفعها وزيادتها الثمار بنماء

 الباكورة وبين الولداف بين الواقعة للمناسبة بذلك خصهم إنما وقيل لبلستسقاء،
 في مالك أيضا وأخرجو( مسلم رواه) باإلبداع عهدىما حدثاف أي اإلبداع من لقربهما

 وليدا أصغر) والموطأ وللترمذي .الدعوات في والترمذي الموطأ من الجامع كتابو
 على محمولتاف والمقيدة المطلقة الرواية يعني الروايتين أف التحقيق: القاري قاؿ( يراه

 غير من آخر وليد أو أعطاه لو وليد منو قريبا أو عنده كاف إذا أنو والمعنى الحالتين،
 حاضرا أحد يكن لم إذا نعم بينهما، لشارؾ اجتمعا لو أنهما شك ال إذ أعطاه، أىلو
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 أي( فيعطيو) غيره من ببره أحق ألنو أىلو أوالد من أحدا ينادي أنو شبهة فبل عنده
 المسرة إدخاؿ في األجر عظم بذلك يريد أف يحتمل: الباجي قاؿ( الثمر ذلك) الولد
 فيو: عمر أبو وقاؿ الكبير، سرور من أعظم بو سروره فإف لصغره؛ لو ذنب ال من على
 لقلة الكبير من أولى ألنو بالطرفة وإتحافو الصغير إعطاء األخبلؽ وجميل اآلداب من

 ما فيو ليس ألنو يحضره وليد أصغر تخصيصو: عياض وقاؿ. بذلك ولفرحو صبره
 ويلوح الصبر في الرجاؿ بأخبلؽ يتخلق فإنو منهم كبر من وأما الولداف، على يقسم

 في قيل كما والزيادة النماء سن في ىو لمن لدفعها وزيادتها الثمار بنماء تفاؤؿ أنو لي
 وبين الولداف بين الواقعة للمناسبة بذلك خصهم إنما وقيل لبلستسقاء، الرداء قلب

-ٙٔ٘. مرعاة المفاتيح )باإلبداع عهدىما حدثاف أي اإلبداع من لقربهما الباكورة
ٕ٘ٓ.) 

 
 (الجوع من التعوذ باب)

 اللهم»: يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف ) قاؿرضي اهلل عنو  ىريرة أبي عن
 بئست فإنها الخيانة، من بك وأعوذ الضجيع، بئس فإنو الجوع، من بك أعوذ إني

 .ٔ( البطانة
 المعدة خلو من الحيواف يناؿ الذي األلم أي ،( الجوع من بك أعوذ إني اللهم) قولو
 من ومنعو والباطنة، الظاىرة وقواه اإلنساف بدف في أثره لظهور منو استعاذ الغذاء عن

 في معك يناـ من وىو فكسر، بفتح( الضجيع بئس فإنو) والخيرات الطاعات
                                                           

 رقم ، ٖٔٔٔ/ٕ) ماجو وابن ،(ٛٙٗ٘ رقم ، ٖٕٙ/ٛ) والنسائى ،(ٚٗ٘ٔ رقم ، ٜٔ/ٕ) داود أبو أخرجو ٔ
 حباف وابن ،(ٕٔٗٙ رقم ، ٜٕٚ/ٔٔ) يعلى وأبو ،(ٜٜٕ رقم ، ٖٙٔ/ٔ) راىويو بن وإسحاؽ ،(ٖٖٗ٘

 مقاؿ، وفيو عجبلف بن محمد سنده في: المنذري وقاؿ داود أبو عنو سكت والحديث( ٜٕٓٔ رقم ، ٖٗٓ/ٖ)
وحسنو الحافظ  صحيح، إسناده(: ٖٖٚ) األذكار وفي ،(ٕٙٗ) الرياض في النووي عنو وقاؿ حباف، ابن وصححو

 تعليقو في األرنؤوط وحسنو ،(ٖٕٛٔ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وحسنو (،ٛٛ/ٖفي نتائج األفكار )
 .حباف ابن صحيح على
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 إلى إشارة وفيو واليقظة النـو في اإلنساف للزومو ضجيعا سماه المضاجع أي فراشك،
 يمنع الذي الجوع الصاحب بئس أي بو ويتضرر اإلنساف يلـز الذي المذـ الجوع أف

 والخياالت الفاسدة األفكار ويثير الدماغ ويشوش العبادات وظائف من اإلنساف
 وخياالت ردية أفكارا فيثير الدماغ ويشوش القوى يضعف الجوع: الطيبي قاؿ. الباطلة
 ليبل يبلزمو الذي بالضجيع خص ولذلك والمراقبات، العبادات بوظائف فيخل فاسدة

 عن يشغلو الذي الجوع من استعاذ: التوربشتي وقاؿ. انتهى - الوصاؿ حـر ثم ومن
 بالضجيع وأشار بدؿ إلى ال المواد وتحليل الضعف لمكاف طاعتو عن ويثبطو اهلل ذكر
 منهما المستعاذ القسم جعل ألنو( بالليل النـو) الهجوع عن يمنع الذي الجوع إلى
 من لو شرع ما وبين بينو الواقع التفريق وإلى بلليل، وذلك المضجع في صاحبو يبلـز

 قاؿ. األمانة ضد ىي( الخيانة من بك وأعوذ) الصـو نهار في المبرح بالجوع التعبد
 لجميع شاملة أنها واألظهر السر، في العهد بنقض الحق مخالفة ىي: الطيبي

 اآلية،( ٕٚ: ٖٖ{ )األمانة عرضنا إنا: }تعالى قولو عليو يدؿ كما الشرعية التكاليف
( ٕٚ: ٛ{ )أماناتكم وتخونوا والرسوؿ اهلل تخونوا ال آمنوا الذين أيها يا: }تعالى وقولو
 الموحدة الباء بكسر الباطنة الخصلة أي ،( البطانة بئست فإنها) لجميعها شامل

 أمره، باطن على باإلطبلع الرجل يخصو لمن استعيرت ثم الثوب من الظهارة خبلؼ
 وال ويستره اإلنساف يبطنو أمر الخيانة كانت فلما األمر باطن في الدخوؿ والتبطن
 لما فاستعير الثوب في وأصلها الظهارة ضد البطانة: الطيبي قاؿ. بطانة سماىا يظهره

 (.ٜٕٕٕٕٓٛ/ٛمرعاة المفاتيح ) .حالو بطانة فيجعلو أمره من اإلنساف يستبطنو
 

 (العشاء ترؾ باب)
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 ولو تعشوا) : وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ قاؿ رضي اهلل عنو مالك بن أنس عن
 .ٔ( مهرمة العشاء ترؾ فإف حشف، من بكف

.  شرعي حكم بو يثبت بلقلت الحديث ضعيف ف  كما ىو معلـو
 كالشيص لو نوى ال ضعيف أو فاسد يابس تمر( حشف من بكف ولو تعشوا) قولو

 النـو ألف الزمخشري ذكره كما والهـر للضعف مظنة أي( مهرمة العشاء ترؾ فإف)
 رواية وفي الهاضمة لقوةل األصلية للرطوبات تحليبل يورث الطعاـ من خالية والمعدة

 الصيف في سيما الصفراء وىيجاف المرة ىجـو من فيو لما وذلك مسقمة مهرمة بدؿ

                                                           

 ترجمة ، ٜٕٗ/ٗ) عدى وابن ،( ٖٖ٘ٗ رقم ، ٖٗٔ/ٚ) يعلى أبوو  ،(ٙ٘ٛٔ رقم ٕٚٛ/ٗ) الترمذى أخرجو ٔ
 ،(ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ ٛ)  الحلية في نعيم أبو، و (ٖ٘ٚ رقم ، ٕٛٗ/ٔ) والقضاعى ،(مسهر بن الرحمن عبد ٕٔٔٔ

 بن محمد أبو عنو قاؿ قاؿوالحديث  (،ٖٙ/ٖ، وابن الجوزي في الموضوعات )(ٜٖٙ/ٖ) في تاريخو والخطيب
 إسماعيل قديما حدثهم كاف حديث إلى فانتهى األطعمة كتاب زرعة أبو علينا قرأ(: ٔٔ/ٕ) العلل في حاتم أبي
 ضعيف،: زرعة أبو قاؿ بو، مالك بن أنس عن كذا مسلم بن عبلؽ عن الرحمن عبد بن عنبسة عن الوراؽ أباف بن

 عبد و الحيث في يضعف عنبسة و الوجو ىذا من إال نعرفو ال منكر حديث ىذا: الترمذي ، وقاؿعلينا يقرأ ولم
(: ال اصل لو، وأورده ابن ٘ٙٔ/ٕوضعفو ابن عدي، وقاؿ ابن حباف في المجروحين ) مجهوؿ، عبلؽ بن الملك

(، وضعفو ابن القيسراني في تخيرة ٜٕ٘الجوزي في الموضوعات، وأقره الذىبي في تلخيص الموضوعات )ص
، وقاؿ العراقي في المغني (ٖٔٙ رقم ، ٜٗ ص) الكبرى الموضوعات فى القارى أورده(، ٙ٘ٔٔ/ٕالحفاظ )

(: ضعيف جدا ويحتمل أنو ٜٖٕ/ٕٙ(: إسناده ضعيف، وقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )ٕ٘/ٕ)
/  ٕ)  -أي ابن الجوزي– السيوطي فتعقبو(: ضعيف جدا... ٙٔٔ) الضعيفة في األلبانيالعبلمة  قاؿو موضوع، 

 عبد بن إبراىيم حدثنا الرقي اهلل عبد بن محمد حدثنا: ماجو ابن قاؿ جابر، حديث من ورد: قلت: بقولو(  ٕ٘٘
 قاؿ اهلل عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن ميموف بن اهلل عبد حدثنا المخزومي باباه بن اهلل عبد بن السبلـ

 لحديث ووجدت ،" يهـر تركو فإف تمر من ولوبكف العشاء تدعوا ال: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: 
 بن موسى عن القرشي الهيثم أبي طريق من إسناده ساؽ ثم:  قلت ". تاريخو في النجار ابن قاؿ آخر طريقا أنس
 بن موسى عن القرشي الهيثم أبو: الميزاف في الذىبي قاؿ!  بو يفرح ال إسناد وىذا: قلت . مرفوعا أنس عن عقبة
 ٕٕٖ/  ٕ)  ماجو ابن عند فهو جابر حديث وأما ،"  اللساف"  في وكذا ، كذاب:  األزدي الفتح أبو قاؿ ، عقبة

"  وفي " التهذيب تهذيب"  في كما المتروكين أحد السبلـ عبد ابن إبراىيم جدا ضعيف وىو المذكور بالسند( 
 متروؾ فهو القداح ىو كاف إف ميموف بن اهلل وعبد ، الحديث يسرؽ أنو عندي وقاؿ عدي ابن ضعفو" :  الميزاف

"  في المزي اآلخر ورجح"  التقريب"  في حجر ابن الحافظ األوؿ رجح وقد ، مجهوؿ فهو غيره كاف وإف ،
 ! . صادقا عنو روايتو في السبلـ عبد بن إبراىيم كاف إف المنكدر ابن يدرؾ لم القداح ألف:  قاؿ"  التهذيب
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 العشاء ندب على للحجة محبل كاف لو الحديث دؿ: العراقي الزين وقاؿ الحر وشدة
 العبادة عن يضعفو ألنو للهـر المؤدية األمور تعاطي ينبغي ال أنو وفيو مهرمة تركو لكوف
 تكلف غير من تيسر بما جوعتو الجائع سد إلى إرشاد حشف من بكف ولو قولو وفي
 على حث وسلم عليو اهلل صلى المصطفى أف متوىم توىم ربما: العسكري وقاؿ

 فكيف لو يحل ال ما أكل شبعو فوؽ أكل من فإف شديد غلط وىذا الطعاـ من اإلكثار
 الغذاء منهم المتغذي ويدع المطعم في يخففوف كانوا القـو أف معناه وإنما بأكلو يأمر
 (.  ٕٔ٘/ٖ. فيض القدير )بذلك ويتواصوف الشبع يبلغ ولم

 (أطعم إذا الطعاـ لصاحب الدعاء باب)
 فجاء عبادة بن سعد إلى جاء)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف رضي اهلل عنو أنسٍ  عن

 وأكل الصائموف عندكم أفطر وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ ثم فأكل وزيتٍ  بخبزٍ 
 .ٔ(المبلئكة عليكم وصلَّت األبرار طعامكم

 اهلل صلى - منو دعاء ىذا يكوف أف يجوز المظهر قاؿ( : األبرار طعامكم أكل) قولو
 عليو اهلل صلى - حقو في موجود الموصوؼ وىذا إخبارا، يكوف وأف - وسلم عليو

 ال ألنو دعاء فيكوف - وسلم عليو اهلل صلى - غيره من وأما األبرار، أبر ألنو - وسلم
 على جمع وىو األبرار إطبلؽ ولعل: الطيبي قاؿ بر أنو نفسو عن أحد يخبر أف يجوز
[ ٕٓٔ: النحل{ ]أمة كاف إبراىيم إف: }تعالى كقولو للتعظيم عليو اهلل صلوات نفسو
 وأما وإخبارا دعاء يكوف أف( : المبلئكة عليكم وصلت: )قولو يحتمل وكذا: قلت
 مع تامة، فائدة يفيد ال بو اإلخبار مجرد ألف فدعاء( : الصائموف عندكم وأفطر: )قولو

                                                           

 رقم ،ٖٚٙ/ ٖ) داود وأبو ،(ٕٚٚٔ رقم ،ٓٗ/ ٕ) والدارمى( ٜٕٕٗٔ رقم ٖٛٔ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ،ٕٓٗ/ ٗ) والبيهقى ،(ٕٚ/ ٖ) الحلية فى نعيم وأبو ،(ٜٕٔٓٔ رقم ،ٔٛ/ ٙ) الكبرى فى والنسائى ،(ٖٗ٘ٛ

 عنو قاؿ والحديث( ٗٛٚٔ رقم ،ٛ٘ٔ/ ٘) والضياء ،(ٜٖٔٗ رقم ،ٜٕٔ/ ٚ) يعلى وأبو(. ٕٜ٘ٚ رقم
 نقل بعد الفيض في المناوي وقاؿ المغني في العراقي قاؿ وكذا صحيح إسناده(: ٖٗٚ) الرياض في النووي

 ثابت عن روايتو فإف الشيخاف بو احتج وإف وىو معمرا فيو فإف نظر وفيو: حجر ابن تلميذه قاؿ: العراقي تصحيح
 إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ( ٜٕٗٗ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو فيها مقدوح بخصوصو

 .الشيخين شرط على صحيح
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 عند أفطر إذا: " بقولو رواية في تقييده ينافيو وال اإلفطار، وقت كاف ما أنو الظاىر أف
. مرقاة احترازي ال واقعي قيد أنو غايتو فتأمل لو، تأييد فيو بل ،" لهم دعا قـو

 (. ٖٕٚٚ/ٚالمفاتيح )
 عليو اهلل صلى النبي ألف ،الطعاـ من الفراغ بعد استضافو لمن الضيف دعاء يستحب

 خصقد و  كما في حديث الترجمة،  لهم دعا قوـٍ  عند طعاماً  أكل إذا كاف وسلم وآلو
 .وغيره الفطر في إطبلقو على واالكثروف فقط، الفطر عند الدعاء ىذا العلم أىل بعض
 وفيو اللبن، احتبلب في الطويل -عنو اهلل رضي-األسود بن المقداد حديث وفي
 ،ٔ(أسقاني من وأسق أطعمني من أطعم اللهم: )وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي دعاء
 .خيراً  يفعل ولمن والخادـ، للمحسن الدعاء فيو(: ٖٔ/ ٗٔ) المنهاج في النووي قاؿ

 فأجابو، فدعاه طعاماً  وسلم عليو اهلل صلى للنبي صنع أباه أف ُبسر بن اهلل عبد وروى
 .ٕ(رزقتهم فيما لهم وبارؾ وارحمهم لهم اغفر اللهم: )قاؿ طعامو من فرغ فلما

 (الدجاج أكل في باب)
 يأكل وسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت) : قاؿ عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي عن

 .ٖ( دجاجا
 للمرء اإلباحة ذكر( لهذا الحديث بقولو: ٓٙ/ٕٔوقد ترجم ابن حباف في صحيحو )

 ا.ىػ اإلسراؼ من ذلك أف زعم من قوؿ ضد الدجاج لحـو أكل
 المنذري ذكره الداؿ مثلث جنس الدجاج اسم (:٘ٗٙ/ٜوقاؿ الحافظ في الفتح )

 أيضا مثلث دجاجة والواحدة الضم النووي يحك ولم وغيرىما مالك وبن الحاشية في
 وأفاد الحمامة مثل للوحدة الهاء دخلتها الجوىري قاؿ ضعيف فيو الضم إف وقيل

 اإلناث دوف للذكراف اسم بالكسر الدجاج أف الحديث غريب في الحربي إبراىيم
 قاؿ أيضا بالفتح دجاجة والواحدة الذكراف دوف اإلناث وبالفتح ديك منها والواحد

                                                           

 (.ٕ٘٘ٓ) مسلم أخرجو ٔ
 (.ٕٕٗٓ) مسلم أخرجو ٕ

 (.ٜٗٙٔ(، ومسلم )ٚٔ٘٘أخرجو البخاري ) ٖ
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 امرأة اسم ودجاجة قلت أسرع إذا يدج دج من واإلدبار اإلقباؿ في إلسراعو وسمي
 إنسيو الدجاج أكل جواز فيوو  ....الغزؿ من الكبة بها ويسمى فقط بالفتح وىي

 استثنى بعضهم أف إال الورع سبيل على المتعمقين بعض عن إال باالتفاؽ وىو ووحشيو
 والجبللة بذلك يباؿ لم أنو موسى أبي صنيع وظاىر األقذار تأكل ما وىي الجبللة

 حـز بنا وادعى البعر وىي والتشديد الجيم بكسر الجلة تأكل التي الدابة عن عبارة
 ا.ىػ التعميم والمعروؼ األربع بذوات الجبللة اختصاص

 الدجاج، لحم أكل جواز: الحديث في (:ٕٚٔ/ٕٔفي عمدة القاري ) وقاؿ العيني
 ذلك كره ومن وناعمها، المطاعم رقيق من وىو حلو، على اإلجماع قاـ التوضيح وفي
 كاف وإف الزىاد سيد منها أكل وقد بكراىتو، عبرة فبل الزىاد من المتقشفين من

 يقصرىا حتى يأكلها ال كاف أنو عمر ابن عن الطبراني وروى جبللة تكوف أف يحتمل
 وقاؿ أياـ ثبلثة قصرىا الدجاجة بيض يأكل أف أراد إذا كاف أنو أيضا عنو وروي. أياما
 ابن وزعم ،تكره التي وىي العذرة غير تأكل ال والجبللة تخلط الدجاجة حنيفة أبو
 ا.ىػ   جبللة والدجاجة الطير يسمى وال خاصة األربع ذوات من الجبللة أف حـز

 األسواؽ في يوجد الذي اللحم حكم ما (:ٕٓٗ/ٕٕعلماء اللجنة الدائمة ) وسئل
 ؟ ال أو منو األكل يجوز ىل ، الخارج في ذبح وقد

 وما وبلغاريا روسيا ككفار كتابي؛ غير الطيور أو األنعاـ مذكي كاف إففأجابوا: 
 أـ عليها اهلل اسم ذكر سواء ذبيحتو، تؤكل فبل - الديانات ونبذ اإللحاد في شابهها

 وإف ، بالنص الكتاب أىل ذبائح واستثنى ، فقط المسلمين ذبائح حل األصل ألف ال؛
 بذبح إياىا تذكيتو كانت فإف(  والنصارى أ اليهود)  الكتاب أىل من ذكاىا من كاف

: }  تعالى لقولو ؛ اتفاقا أكلت عليها اهلل اسم وذكر حية وىي لبتها في نحر أو رقبتها
ـُ   غيره اسم وال عمدا عليها اهلل اسم يذكر لم وإف{  َلُكمْ  ِحلّّ  اْلِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  َوطََعا

 لقولو ؛ ميتة وىي ، تؤكل لم عليها اهلل غير اسم ذكر وإف ، خبلؼ أكلها جواز ففي
 رأسها في ضربها وإف{  َلِفْسقٌ  َوِإنَّوُ  َعَلْيوِ  اللَّوِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  َلمْ  ِممَّا تَْأُكُلوا َواَل : }  تعالى
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 قطع ولو موقوذة فهي ذلك من فماتت مثبل كهربائيا تيارا عليها سلط أو بمسدس
ـُ  اْلَمْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحرَّْمتْ : }  تعالى قولو في اهلل حرمها وقد ذلك، بعد رقبتها  َوَلْحمُ  َوالدَّ

 ضرب بعد حية أدركت إذا إال{  َواْلَمْوُقوَذةُ  َقةُ َواْلُمْنَخنِ  ِبوِ  اللَّوِ  ِلغَْيرِ  ُأِىلَّ  َوَما اْلِخْنزِيرِ 
 َوالنَِّطيَحةُ  َواْلُمتَػَردّْيَةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ }  اآلية ىذه آخر في تعالى لقولو فتؤكل؛ وذكيت رأسها

ْيُتمْ  َما ِإالَّ  السَُّبعُ  َأَكلَ  َوَما  أدرؾ إذا منها ذكي ما المحرمات من سبحانو فاستثنى{  ذَكَّ
 .الميتة في لها تأثير ال التذكية ألف ؛ حيا
 باتفاؽ، يؤكل فبل مات حتى كهربائي تيار عليو سلط أو مات حتى منها خنق ما أما

 قوؿ أما ، أكلو عند أو عليو الكهرباء تسليط أو خنقو حين عليو اهلل اسم ذكر وإف
 قـو ذبحها ذبائح في كاف فإنما « وكلوا اهلل سموا » وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 فأمر ؟ ال أـ عليها اهلل اسم أذكروا يدر ولم بجاىلية، عهد حديثو لكنهم ، أسلموا
 وىو عليهم ما يفعلوا أف - ذبائحهم على ىؤالء تسمية في شكوا الذين المسلمين

 من المسلمين في عهد ما على الذابحين ىؤالء أمر يحملوا وأف األكل، عند التسمية
 ا.ىػ الذبح عند التسمية

 الدجاج في رأيكم ما: المدني الحـر وفتاوى دروسوسئل العبلمة العثيمين كما في 
 اإلسبلمية؟ الطريقة على مذبوحٌ : عليها ومكتوب مسلمة الغير الدوؿ من المستورد
 ذبح يحل ببلدٍ  من يرد ألنو حبلؿ؛ أنو عندنا الموجود الدجاج أف رأيي أنافأجاب: 

 الموضوع ىذا عن عندنا العلم أىل تحرى وقد اليهود، أو النصارى ببلد وىي أىلها،
 ذبح أنو ضمنا قد شيءٌ  إال يرد ال إنو: وقالوا االستيرادات، عن بالمسئولين واتصلوا

 وفي األكل، عند اهلل ليسم ولكن اإلنساف يأكلو أف بأس ال أنو فأرى شرعيًا، ذبحاً 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى أتوا قوماً  أف: )عنها اهلل رضي عائشة عن البخاري صحيح

: قاؿ ال؟ أـ عليو اهلل اسم أذكروا ندري ال باللحم يأتوننا قوماً  إف: وقالوا وسلم عليو
 يخفى قد بالكفر العهد وحدثاء( بكفر عهدٍ  حديثي وكانوا: قالت. وكلوا أنتم سمُّوا
 مع يأكلوا أف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لهم فأذف بالذبح، الفتنة وجود عليهم
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 ىذا من العلماء أخذ ولهذا( وكلوا أنتم سموا: )وقاؿ ال، أو سموا أنهم في الشك
 الصحة فيو فاألصل أىلو من صدر إذا الفعل أف: وىي مفيدة قاعدة الحديث

 أىل للذكاة؟ أىل الذابح ىل نصراني، أو يهودي أو مسلم ذبحو الذبح ىذا والسبلمة،
 ذبحو فإذا والنصارى، واليهود، المسلموف،: أصناؼ ثبلثة الذكاة أىل ألف للذكاة؛
 فاألصل نصراني ذبحو وإذا الحل، فاألصل يهودي ذبحو وإذا الحل، فاألصل مسلم
 األمة للحق ذلك ولوال والسبلمة، الصحة فيو فاألصل أىلو من صدر فعلٍ  كل الحل،
 أليس ملكو أنو الظاىر قلماً  إنساف عليَّ  باع إذا: لقلنا ذلك لوال عظيمة، مشقة

 فاشتريتو ىذا؟ تشتري: وقاؿ المسجد غير في جيبو من أخرجو قلماً  علي باع كذلك؟
 احتماؿ ىناؾ يكن ألم لكن صحيح، البيع وأف قلمو، القلم أف األصل رياالت بعشرة

 ىذا جاءه أين من نعلم حتى البيع يصلح ال: نقوؿ ىل احتماؿ، ىناؾ سرقو؟ يكوف أف
 فبلف، من اشتريتو واهلل: لقاؿ وسألناه ذلك قلنا لو ألننا ىذا؛ نقوؿ ال أبداً، القلم؟

 أين من! فبلف يا تعاؿ فبلف، من اشتريتو: قاؿ القلم؟ جاءؾ أين من: تعاؿ بفبلف أتينا
 يمكن ال وىذا آخر، بلدٍ  في أو أمريكا في مصانع إلى نصل حتى القلم؟ ىذا جاءؾ

ا.ىػ قلت  وسليم صحيح فهو أىلو من صدر فعلٍ  كل أف األصل أحد، بو يقوؿ أف
 يحل فبل المشروعة اإلسبلمية الطريقة على يذبح ال الدجاجعلمنا أف ىذا  فولكن إ
 ا.ىػ يأكلو أف لمسلم

 الدجاج أكل صحة عن اإلفادة أرجو وسئل الشيخ أيضا كما في لقاء الباب المفتوح:
 فهل يقطع لم بالدجاجة متصل السفلي الحنك وجدت أنني حيث فرنسا من المستورد

 حراـ؟ أـ حبلؿ ىو
 أعلى مع القطع وكاف رأسها من جزء يقطع لم وجدتيها التي الدجاجة أما فأجاب:

 الدجاج جميع في سارياً  الحكم ىذا يكوف أف يلـز ال ولكنو تحل ال ىذه فإف الرأس
 مما وغيرىا دجاج من اإلسبلمية الببلد غير من المستوردة اللحـو وىذه معها التي
 لكثرة نظراً  ولكننا أكلها من حرج ال وأنو األكل جائزة أنها فيها نرى أكلو يحل
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 فيو شبهة ال بما يستغني اإلنساف وأف أولى تجنبها أف نرى والقيل والقوؿ فيها الخوض
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت قد فإنو ثبت فبل ذلك تحريم وأما الشبهة فيو عما
 غبلـ دعاه وكذلك خيبر في لو أىديت التي الشاة في كما اليهود ذبحو مما أكل

 أىل قاؿ السنخة واألىالة سنخة إىالة من قدـ فيما لو وقدـ المدينة في وىو يهودي
 الصبلة عليو يسأؿ ولم وسلم عليو اهلل صلى النبي فأكل المتغير الشحم إنها العلم

 سمت ىل وال ذبحتها كيف يسألها لم الشاة إليو أىدت التي اليهودية المرأة والسبلـ
 وال يؤكل فإنو نصراني أو يهودي أو مسلم من ذبيحتو تحل من ذبحو فما ال أـ عليها
 عائشة عن البخاري صحيح وفي يسمى لم أو عليو اهلل سميِ  ىل وال ذُبح كيف يسئل
 اهلل رسوؿ يا فقالوا وسلم عليو اهلل صلى النبي إلي جاءوا قـو إف قالت عنها اهلل رضي

 وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ ال أـ عليو اهلل اسم اذكروا ندري ال باللحم يأتوننا قومنا إننا
 لو قدـ إذا اإلنساف أف على ىذا فدؿ بكفر عهد حديث وكانوا قالت وكلوا أنتم سموا

 أـ عليو سمي ىل وال ذُبح كيف يبحث وال يأكلو فإنو لحماً  ذبيحتو أكل لو يحل من
 يرد فيما الخوض لكثرة نظراً  أنو قليل قبل قلت كما ولكن السنة تقتضيو ما ىذا ال

 نحـر ال ونحن أولى فهو غيره إلي عنو تورع إذا فإنو اإلسبلمية غير الببلد تلك من
 وانظر أيضا )باب حكم اللحـو المستوردة(. .الوارد اللحم ىذا

 فى رطب حار الدجاج لحم (:ٖٛٗ/ٗ)لطيفة(: قاؿ اإلماـ ابن القيم في الزاد )
 والمنى، الدماغ فى يزيد الخلط، جيد الهضم، سريع المعدة، على خفيف األولى،
 إلى مائل وىو جيدا، دما ويولد العقل، ويقوى اللوف، ويحسن الصوت، ويصفى
 .ذلك يثبت وال النقرس، تورث أكلو مداومة إف: ويقاؿ الرطوبة،

 دواء منو والعتيق رطوبة، وأقل مزاجا، أسخن: الديك ولحم
 محمود وخصيها والشبث، القرطم بماء طبخ إذا الغليظة والرياح والربو القولنج ينفع

 دـ منها المتولد والدـ للطبع، ملينة الهضم، سريعة والفراريج االنهضاـ، سريع الغذاء،
  .جيد لطيف
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 (تقيا إال طعامو يطعم أف كره من باب)
) : يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي سمع أنو رضي اهلل عنو الخدري سعيد أبي عن
 . ٔ( تقي إال طعامك يأكل وال مؤمنا، إال تصحب ال

 صحبة قيل ثم ومن سراقة الطباع ألف أولى اإليماف وكامل( مؤمنا إال تصاحب ال)قولو 
 حملت النتن على مرت إذا كالريح الشر تورث األشرار وصحبة الخير تورث األخيار

 محب لو إال أحد ليس: الشافعي وقاؿ طيبا حملت الطيب على مرت وإذا نتنا
 :قيل ثم ومن اهلل طاعة أىل إلى المرجع فليكن ذلك من بد ال فإذف ومبغض

 بلد وال قبيل من يكونوا لم وإف * نظيره إال اإلنساف يصحب وال
 تطع وال} تعالى قاؿ األعراض بتغير لتغيره غائلتها يؤمن ال اهلل يخاؼ ال من وصحبة

 من الطبع من يسرؽ والطبع{ فرطا أمره وكاف ىواه واتبع ذكرنا عن قلبو أغفلنا من
 وأخ الدين إال فيو نزاع فبل آلخرتك أخ: ثبلثة واإلخواف: الغزالي قاؿ يدري ال حيث

 وخبثو شره من السبلمة إال فيو نزاع فبل بو لتسأنس وأخ الخلق إال فيو نزاع فبل لدنياؾ
... .مقالو اهلل على يدلك وال حالو ينهضك ال من تصحب ال: الحكم في قاؿ. وفتنتو

 يغر فالعالم متنسك وجاىل متهتك عالم: رجبلف ظهري قطع: رضي اهلل عنو علي قاؿ

                                                           

 والدارمي ،(ٜٖٕ٘) والترمذي ،(ٕٖٛٗ) داود وأبو ،(ٖٗٙ) الزىد في المبارؾ وابن ،(ٖٛ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٕٛٔ/ ٗ) والحاكم ،(ٓٙ٘) حباف وابن ،(ٕٗٔص) العزلة في والخطابي ،(ٖ٘ٔٔ) يعلى وأبو ،(ٖٓٔ/ ٕ)

 ،(ٛٙ/ ٖٔ) السنة شرح في البغويالترمذي، وكذا حسنو  حسنو والحديث( ٖٗٛٗ) السنة شرح في والبغوي
 ابن وقاؿ بو، بأس ال إسناده :الرياض في النووي وقاؿ الذىبي، وأقره صحيح: الحاكم وقاؿوصححو ابن حباف، 

 وقاؿ ،(ٖٔٗٚ) الجامع صحيح في األلباني وحسنو حسن، حديث(: ٕٛٙ/ ٗ) الشرعية اآلداب في مفلح
 .حسن إسناده(: ٖٚٗ/ ٚٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
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 لكشف ال صحبتو أردت من بامتحاف فعليك بتنسكو يفتنهم والجاىل بتهتكو الناس
 وتؤدي األلفة توجب المطاعمة ألف( تقي إال طعامك يأكل وال) الحق لمعرفة بل عورة
 في ويوقع بالدين يخل التقي غير ومخالطة المداخلة عرى أوثق ىي بل الخلطة إلى

 بمتابعة إما فساد عن تخلو ال إذ الفجار مخالطة عن ينهى فكأنو والمحظورات الشبو
 فتنة تخطئو فبل يكاد وال ذلك من سلم فإف منكر عن إغضاء في مسامحة أو فعل في

 عليو اهلل صلى المصطفى ألف اإلحساف من التقي غير حرماف المراد وليس بو الغير
 أف والحاصل يخالطو وال يطعمو بل المئين المؤلفة وأعطى المشركين أطعم وسلم

 منو ينفر ما وتعاطي الحراـ كسب عن النهي الطيبي إليو أشار كما الحديث مقصود
 (.ٗٓٗ/ٙ. فيض القدير )تقيا إال تخالل وال مطيعا إال تصاحب ال فالمعنى المتقي

 
 (األكل عند النعاؿ تخلع ىل باب)

 إذا) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو أنو مالك بن أنس عن
. قلت الحديث ضعيف ٔ( ألقدامكم أروح فإنو نعالكم، فاخلعوا الطعاـ، وضع

. األشياء في واألصل  اإلباحة كما ىو معلـو
 

 ( أىلو جياع فيو تمر ال بيت)باب 

                                                           

 األوسط فى الطبرانىو  ،(ٛٛٔٗ رقم ، ٜٜٔ/ٚ) يعلى أبوو  ،(ٕٓٛٓ رقم ، ٛٗٔ/ٕ) أخرجو الدارمى ٔ
 رقم ، ٕٖٔ/ٗ) والحاكم، (ٕٚٙٛ رقم ، ٖٖٓ/ٖ) األستار كشف فى كما البزارو  ،(ٕٕٖٓ رقم ، ٜٕ٘/ٖ)

"  في كما اإليماف شعب في األربعين في الصفار القاسم أبوو  (،ٖٛ) حديثو في األشج سعيد أبو، و (ٜٕٔٚ
 رقم ، ٕٗٚ/ٔ) والديلمى ،(ٔ/ٗٚ) الجويني الفتح ألبي منو والمنتخب ،(ٕ/ٛٗ) المقدسي للضياء منو المنتقى
 وموسى موضوع، كأنو منكر، حديث (:ٚٔٙ/٘والحديث قاؿ عنو أبو حاتم الرازي كما في العلل البنو ) (ٚٙٓٔ

 تركو وموسى مظلم، وإسناده موضوعا، أحسبو: في تلخيص المستدرؾ الذىبى ، وقاؿجدا الحديث يفضع
 (: ضعيف جدا.ٜٓٛ، وقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )الدارقطنى
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 بيت عائشة يا)  سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قالترضي اهلل عنها  عائشة عن
 قالها - أىلو جاع أو - أىلو جياع فيو تمر ال بيت عائشة يا أىلو جياع فيو تمر ال

 .ٔ( ثبلثا أو مرتين
 مع واألبداف النفس قواـ بها التي الثمار أنفس لكونو( أىلو جياع فيو تمر ال بيت)قولو 
 الحفاظ زين قالو كما جيد بسند ماجو البن رواية وفي الحجاز أقوات أغلب كونو
 قاؿ أىلو فيجوع أخلى الغالب غير عن كاف اه فيو طعاـ ال كالبيت فيو تمر ال بيت

 صنفا فيو الغالب وبكوف واحد صنف إال فيو ليس بلد كل على ىذا ويصدؽ: القرطبي
 ذاؾ إذ التمر فكأف أىلو جياع فيو بر ال بيت البر إال فيو ليس بلد على فيقاؿ واحدا
 ال بيت إيبلف أىل وبقوؿ أىلو جياع فيو تين ال بيت األندلس أىل تقولو كما قوتهم

 الخلقة يناسب ما أقوؿ وأنا: تعالى اهلل رحمو العربي ابن قاؿ أىلو جياع فيو رب
 في يقولوف قطر كل وأىل أىلو جياع فيو زبيب ال بيت التجربة وتصدقو والشرعة

 فيو يكثر ببلد في القناعة على الحث على يحمل الحديث: الطيبي وقاؿ مثلو قوتهم
 وفيو تمر عنده ليس من الجائع وإنما أىلو يجوع ال بو وقنعوا تمر فيو بيت يعني التمر
 (. ٜٕٓ/ٖ. فيض القدير )وادخاره القوت تحصيل مصلحة على تنبيو

 )باب تخمير اآلنية(
 إذا)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابرعن 
 ذىب فإذا حينئذ تنتشر الشياطين فإف صبيانكم فكفوا أمسيتم أو الليل جنح كاف

 بابا يفتح ال الشيطاف فإف اهلل اسم واذكروا األبواب فأغلقوا فحلوىم الليل من ساعة
 تعرضوا أف ولو اهلل اسم واذكروا آنيتكم وخمروا اهلل اسم واذكروا قربكم وأوكوا مغلقا
 . ٕ( مصابيحكم وأطفئوا شيئا عليها

                                                           

 (.ٕٙٗٓأخرجو مسلم ) ٔ
 (.ٕٕٔٓ(، ومسلم )ٖٕٙ٘أخرجو البخاري ) ٕ
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 رسوؿ لو فقاؿ النقيع، من لبن من بقدح حميد أبو جاء ) قاؿ اهلل، عبد بن جابر عنو 
 .ٔ( عودا عليو تعرض أف ولو: خمرتو أال: وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 بقدح وسلم عليو اهلل صلى النبي أتيت ) قاؿ رضي اهلل عنو الساعدي حميد يأبوعن 
: حميد أبو قاؿ عودا، عليو تعرض ولو خمرتو أال فقاؿ مخمرا، ليس النقيع من لبن
 .ٕ( ليبل تغلق أف وباألبواب ليبل، توكأ أف باألسقية أمر إنما
 الليل جنح الطيبي قاؿ ظبلمو أقبل أي وكسرىا الجيم بضم( الليل جنح كاف إذا) قولو

( صبيانكم فكفوا) العشاء فحمة امتداد عند منو األولى الطائفة ىنا بو وأراد منو طائفة
 فإف) وجوبا الظاىرية وقاؿ يأتي وفيما فيو ندبا الخروج من وامنعوىم ضموىم
 حين أي( حينئذ تنتشر) للجنس والمو للشيطاف رواية وفي الجن يعني( الشيطاف

 وعند الشيطاف لقوى أجمع الظبلـ إذ نهارا منها أمكن ليبل حركتهم ألف العشاء فحمة
 فإذا) إيذائهم من األطفاؿ على فخيف بو التعلق يمكنهم بما يتعلقوف انتشارىم ابتداء
 في مضمومة مهملة بحاء( فحلوىم) العشاء من رواية وفي( الليل من ساعة ذىب

 فبل أي ضمها وحكي مفتوحة معجمة بخاء أيضا لو رواية وفي البخاري صحيح
 رواية وفي ردوىا أي( األبواب) الهمزة بفتح( وأغلقوا) والدخوؿ الخروج من تمنعوىم
 من عاـ فهو واحد كل بو والمراد لمفرد خطاب باإلفراد بابك وأغلق لها البخاري

( مغلقا بابا يفتح ال) الجنس أي( الشيطاف فإف) عليها( اهلل اسم واذكروا) المعنى حيث
 يجري وأنو وقلبو المرء بين يخطر أنو ورد ما يناقضو وال عليو اهلل اسم ذكر وقد أي
 شاء صورة أي في يشكلها أف وهلل وأحواؿ أطوار ىذه فإف الدـ مجرى آدـ ابن من

 ينطق ال من وتصديق لها قيودا األسباب ىذه اهلل يجعل وقد بذاتها التصرؼ لها وليس
 واذكروا) خيط بنحو أفواىها سدوا( قربكم وائوأوك) واجب بو جاء فيما الهوى عن
 والوباء للشيطاف الدافع المنيع والحجاب العظيم السور فإنو ذلك على( اهلل اسم

                                                           

 (.ٕٔٔٓ(، ومسلم )٘ٓٙ٘أخرجو البخاري ) ٔ
 (.ٕٓٔٓ)أخرجو مسلم  ٕ



 - 10 - 

 في شيء اسمو مع يضر ال الذي اهلل بسم ورد ما يقاؿ أف واألولى والهواـ والحشرات
 أواني الكثرة وجمع قلة جمع( آنينكم) غطوا( وخمروا) السماء في وال األرض

 واإلنساف الشيطاف بين المنيع والحجاب العريض السور فإف عليها( اهلل اسم واذكروا)
 كيفية ليعلم بينهما قرف لكنو كافيا اهلل اسم ذكر أو كافيا الغطاء لكاف ربك شاء ولو
 أف ولو) بذاتها ال عليها اهلل بذكر تفعل إنما أنها وليبين دارىا في األسباب فعل

 لو بعد والمذكور أصح العيني قالو كما واألوؿ وكسرىا الراء وضم أولو بفتح( تعرضوا
 رأسو على أي( شيئا) اإلناء( عليو) تضعوا أي تعرضوا أف ثبت ولو أي مقدر فعل فاعل
 اهلل اسم وذكرتم كعود بشيء عرضا خمرتموىا لو أي محذوؼ لو جواب: الطيبي قاؿ
 فهو الفم مستدير كاف فإف عرضو على عود نحو يجعل أف والمقصود كافيا كاف عليو
 طوال ال عرضا عليو فيجعلو وطوؿ عرض لو يكوف فقد مربعا كاف وإف عرض كلو

 أف ولو المقدور فافعلوا يغطيو ما فقدتم إف أو ذلك من أقل فبل يغطو لم وإف والمراد
 ولو حاجزا آنيتكم وبين الشيطاف بين اجعلوا المعنى وقيل بالعرض عودا عليو تجعل

 ذكره مع كافية فإنها عليو الستر يستوؿ لم وإف إليو القصد على تدؿ عبلمة من
 العود على ملتفة واألفعى فأصبح بالسنة بعضهم عمل وقد وأمره اهلل بفضاء عاصمة

 والمراد فتيلة وبدونو بالنور إال مصباحا يكوف وال نورىا اذىبوا( مصابيحكم وأطفئوا)
 الكل في واألمر ذلك نحو أو طفل تربية أو مرض أو برد لنحو إليو تضطروا لم إذا

 البيت فتحرؽ الفتيلة تجر الفويسقة بأف بالطفي األمر تعليل حديث في وجاء لئلرشاد
 يدع ولم بولدىا الوالدة من أمتو على أشفق وسلم عليو اهلل صلى المصطفى كاف وقد

 الخير أنواع من جمل وفيو اهلل رحمو النووي قاؿ إليها أرشد إال دنيوية وال دينية شفقتو
 من السبلمة لتصل وسكوف وحركة فعل كل في اهلل تسمية جماعها جامعة وآداب
 يكوف ما على نبيو أطلع اهلل أف الحديث ىذا تضمن: القرطبي وقاؿ. الدارين آفات

 يتقي ما إلى أرشد وقد والوباء والفأر الشياطين جهة من المضار من األوقات ىذه في
 وسلم عليو اهلل صلى نبيو أمر ممتثبل هلل ذاكرا األمور تلك فعل إلى فليبادر ذلك بو
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 من علي رد وفيو. وقوتو اهلل بحوؿ ضرر ذلك من يصبو لم فعل فمن لنصحو شاكرا
. فيض القدير يغلقوف وال يفتحوف الصوفية وقاؿ الصوفية من الباب غلق كره

(ٔ/ٕٖٗ.) 
 األبواب بغلق األمر الحديث ىذا وفي"  :(ٖٖٙ/ٛ) االستذكار في البر عبد ابن قاؿ
 وأما ، والجن اإلنس لشياطين بالناس رفقا بها مأمور سنة وتلك ، الليل في البيوت من

 نعم عن وإخبار منو إعبلـ فذلك( وكاء يحل وال ، غلقا يفتح ال الشيطاف إف: ) قولو
 وال وكاء حل وال باب فتح على قوة يعط لم إذ ، اإلنس من عباده على جل و عز اهلل

 من منها أكثر ىو ما أعطي قد كاف وإف ، األشياء ىذه حـر قد وأنو ، إناء كشف
 .انتهى"  اإلنس يلج ال حيث والولوج التخلل

 منها فوائد بالتغطية لؤلمر العلماء وذكر (:ٖٛٔ/ٖٔوقاؿ النووي في المنهاج )
 الشيطاف فإف الشيطاف من صيانتو وىما األحاديث ىذه في وردتا اللتاف الفائدتاف
 السنة من ليلة في ينزؿ الذي الوباء من وصيانتو سقاء واليحل غطاء اليكشف
 والهواـ الحشرات من صيانتو والرابعة والمقذرات النجاسة من صيانتو الثالثة والفائدة

 قولو .أعلم واهلل بو فيتضرر الليل في أو غافل وىو فشربو فيو منها شيء وقع فربما
 ليبل توكأ أف باألسقية أمر إنما الحديث ىذا راوي الساعدي وىو حميد أبو قاؿ)

 في ليس بالليل تخصيصهما من أبوحميد قالو الذى ىذا( ليبل تغلق أف وباألبواب
 وغيره الشافعي مذىب وىو األصوليين من األكثرين عند والمختار عليو يدؿ ما اللفظ
 واليلـز بحجة ليس اللفظ ظاىر خبلؼ كاف إذا الصحابي تفسير أف عنهم اهلل رضي
 مايخالفو الحديث ظاىر فى يكن لم اذا وأما تفسيره على موافقتو المجتهدين من غيره
 لو اليحل مجمبل كاف اذا ألنو عليو الحمل ويجب تأويلو إلى فيرجع مجمبل كاف بأف

 عند الراوي بمذىب العمـو تخصيص اليجوز وكذا إالبتوقيف شيء على حملو
 بل الراوى بمذىب تخصيصو يقبل فبل عاـ اإلناء بتغطية واألمر واألكثرين الشافعي
 ا.ىػ بالعمـو يتمسك
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 أمرنا،: قاؿ حميد أبو: يقاؿ وقد( بقولو: ٗٚٔ/٘ٔفتعقبو العيني في عمدة القاري )
 والرواية حميد أبي رواية بين تنافي وال المختار، على مرفوع وىو تفسير، ال رواية وىذا

، في األخرى  ا.ىػ ثابتاف وىما لآلخر نفي أحدىما في ليس إذ يـو
 بإغبلؽ األمر في:  العيد دقيق ابن قاؿ"  :(ٚٛ/ٔٔ)في الفتح  الحافظ وقاؿ

 العبث أىل من واألمواؿ األنفس حراسة والدنيوية الدينية المصالح من األبواب
 فإشارة( مغلقا بابا يفتح ال الشيطاف فإف: ) قولو وأما . الشياطين سيما وال ، والفساد

 وخصو ، باإلنساف االختبلط عن الشيطاف إبعاد لمصلحة باإلغبلؽ األمر أف إلى
 في والبلـ: قاؿ ، النبوة جانب من إال عليو يطلع ال مما يخفى ما على تنبيها بالتعليل
 .انتهى"  بعينو فردا المراد ليس إذ ، للجنس الشيطاف

 باب من الباب ىذا أوامر جميع:  القرطبي قاؿ(: ٚٛ/ٔٔ)  أيضافي الفتح  وقاؿ
 ذلك يفعل من حق في سيما وال ، للندب تكوف أف ويحتمل ، المصلحة إلى اإلرشاد

 األوقات في عاـ األبواب بغلق األمر أف قـو ظن:  العربي ابن وقاؿ، األمر امتثاؿ بنية
 النهار ألف بذلك الليل اختصاص وكأف ؛ بالليل مقيد ىو وإنما ، كذلك وليس ، كلها
 فإنو ، الشيطاف إلى يرجع ذلك جميع في واألصل ، الليل بخبلؼ التيقظ محل غالبا
 .انتهى الدار حرؽ إلى الفأرة يسوؽ الذي ىو

 تغطية الليل جن إذا ويسن(:" ٖٔ/ٔ) المحتاج مغنيفي  الشربيني الخطيب وقاؿ
 الثبلثة في تعالى هلل مسميا األبواب وإغبلؽ ، السقاء وإيكاء ، عود بعرض ولو اإلناء

 .انتهى"  للنـو المصباح وإطفاء ، الليل من ساعة أوؿ والماشية الصبياف وكف ،
 قبل والخضروات الفواكو تغطية يلـز ىل وسئل الشيخ عبد الرزاؽ غفيفي كما فتاواه:

؟  النـو
 جامدا طعاما اـ شرابا اكاف سواء التغطية عند والتسمة االناء تغطية يشرع فأجاب:
 ا.ىػ قشرتها فى كانت اذا الخضروات او الفاكهة ذلك من ويستثنى
 ؟ها يعتبر تخمير لوقغبلإىل وضع الطعاـ في الثبلجة و  )فرع(:
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ف وضع الطعاـ في أ في شرح صحيح البخاري: عثيمين رحمو اهللالذكر العبلمة 
 . الثبلجة يعتبر تخمير لو النها بمثابة اناء كبير

 
 )باب في المرؽ(

 إذا ذر أبا يا) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ رضي اهلل عنو ذر أبي عن
 .ٔ( جيرانك وتعاىد ماءىا، فأكثر مرقة، طبخت

 وكذا بالتحريك والمرقة ال أو لحم فيها أي( مرقة) الباء بفتح( طبخت إذا: )قولو
 اإلكثار من أمر( فأكثر) وغيره كالسلق غيره أو اللحم فيو أغلي الذي الماء المرؽ

 جمع الياء وسكوف الجيم بكسر( جيرانك وتعاىد) لنفسك المعتاد على أي( ماءىا)
 فإنك قليبل قدرؾ ماء تجعل ال يعني نصيبا الطبيخ ذلك من جيرانك أعط يعني الجار
 إلى منو نصيبا التبلغ كثير قدرؾ ماء اجعل بل جيرانك تعهد على تقدر ال حينئذ

 أي جيرانك تعهد قولو: التوربشتي وقاؿ. المظهر قالو لذيذا يكن لم وإف جيرانك،
 التحفظ والتعهد. الجوار حق بو وتحفظ بذلك، عهدؾ وجدد طعامك بزيادة تفقدىم
 الشيء تعاىد يقاؿ ذلك، من اثنين بين كاف ما والتعاىد بو، العهد وتجديد بالشيء
 (.ٖٖٚ/ٙ. مرعاة المفاتيح )بو العهد وجدد وتفقده بو تحفظ أي واعتهده، وتعهده

 على أف ففيو ذر أبي حديث وأما (:ٚٚٔ/ٖشرح الرياض )وقاؿ العبلمة العثيمين في 
 حيث بالمعروؼ، الشيء بعض جاره منو يصيب أف برزؽ، عليو اهلل وّسع إذا اإلنساف

 أكثر ،(جيرانك وتعاىد ماءىا، فاكثر مرقة طبخت إذا: )وسلم عليو اهلل صلى قاؿ
 من تكوف عادة والمرقة منها، جيرانك على وتوزع لتكثر الماء في زدىا يعني ماءىا
 شراب أو المرؽ، غير عندؾ كاف إذا أيضاً  وىكذا بو، يؤتدـ مما غيره من أو اللحم

 .عليك حقاً  لهم ألف بو؛ جيرانك تعاىد أف لك ينبغي أشبهو وما مثبًل، اللبن كفضل
. :(مسألة)  حكم تناوؿ مرؽ اللحم المحـر

                                                           

 (.ٕٕ٘ٙأخرجو مسلم ) ٔ
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 غير الكفار ذبائح أكل يجوز ال(: ٖ٘ٗ/ٗقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 غيرىم أو شيوعيين أو وثنيين أو مجوسا كانوا سواء والنصارى اليهود من الكتاب أىل
 لنا يبح لم سبحانو اهلل ألف؛ وغيره المرؽ من ذبائحهم خالط ما وال الكفار أنواع من
 َلُكمُ  ُأِحلَّ  اْليَػْوـَ : }  وجل عز قولو في الكتاب أىل طعاـ إال الكفار أطعمة من

ـُ  الطَّيَّْباتُ   سورة من اآلية( ٕ{ ) َلُهمْ  ِحلّّ  َوطََعاُمُكمْ  َلُكمْ  ِحلّّ  اْلِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  َوطََعا
 . وغيره عباس ابن قاؿ كما ذبائحهم ىو وطعامهم،  المائدة
 : حكم الوضوء من لحم اإلبل. مسألة

 أو كاف صغيرا اإلبل لحـو أكل من الوضوء يجب أنوالراجح من أقوؿ العلماء أف 
 جابر حديثالتي منها  األدلة دلت ىذا وعلى نيئا، أو مطبوخا أنثى أو ذكرا كبيرا

 قاؿ نعم قاؿ اإلبل؟ لحـو من أنتوضأ وسلم عليو اهلل صلى النبي سئل رضي اهلل عنو )
أبي  حديث ضوء على يفهم الحديث وىذا، ٔ( شئت إف قاؿ الغنم؟ لحـو من أنتوضأ

 رسوؿ يا عاـ أكل: رجل فقاؿ. الحج عليهم كتب اهلل أف)ىريرة رضي اهلل عنو مرفوعا 
 ولو ال" السبلـ عليو قاؿ، ثم. ثبلثا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنو فسكت اهلل؟
 سئل رضي اهلل عنو البراء وحديث، ٕ(استطعتم لما وجبت ولو لوجبت، نعم قلت
 الغنم لحـو عن وسئل منها، توضئوا ) قاؿ اإلبل؟ لحـو عن وسلم عليو اهلل صلى النبي
 (:ٙٔٔ/ ٔ) التلخيص في الحافظ قاؿ ،ٖ( يتوضا ال فقاؿ

                                                           

 (.ٖٓٙ) مسلم أخرجو ٔ

 ( .ٖٖٚٔ) مسلم أخرجو ٕ

، (ٜٗٗ) ماجوو  ،(ٔٛ) الترمذيو  ،(ٗٛٔ) داود أبو، و (ٙٙٚ) الطيالسي(، و ٜٖٔ،  ٕٖ٘/ٗ) أحمد أخرجو ٖ
 بن وإسحاؽ أحمد اإلماـ صححوالحديث و رضي اهلل عنو، عازب  بن البراء عن (ٕٜٔ/ٕوالخطيب في الموضح )

 ناقليو، لعدالة النقل جهة من صحيح الخبر ىذا أف الحديث علماء بين خبلفاً  أر لم: " خزيمة ابن وقاؿ راىويو
(، وصححو العبلمة الوادعي في ٖٖٚ/ٔفي صحيح أبي داود األـ ) األلبانيالعبلمة  وصححووصححو ابن حباف، 

(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود ٔ٘ٔالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 .صحيح إسناده (:ٖٖٔ/ٔ)
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 في الحديث صح إف: قاؿ الشافعي، عن أصحابنا بعض حكى: البيهقي قاؿ: فائدة
 سمرة بن جابر حديث حديثاف، فيو صح قد: البيهقي قاؿ بو، قلت اإلبل، لحـو

 .راىويو بن وإسحاؽ حنبل بن أحمد قالو البراء وحديث
 اإلماـ أنصف وقد ذلك؛ في النص لصحة المسألة في الصحيح القوؿ ىو وىذا

 إلى وذىب(: ٜٗ/ٗ) مسلم شرح في النووي قاؿ عندما -اهلل رحمو- النووي
 ابن بكر وأبو يحيى بن ويحيى راىويو بن وإسحاؽ حنبل بن أحمد بو الوضوء انتقاض
 الحديث أصحاب عن وحكي البيهقي، بكر أبو الحافظ واختاره خزيمة وابن المنذر
 الذي سمرة بن جابر بحديث ىؤالء واحتج الصحابة، من جماعة عن وحكي مطلقا
 عليو اهلل صلى النبي عن صح راىويو بن وإسحاؽ حنبل بن أحمد قاؿ ،مسلم رواه

 وإف دليبل أقوى المذىب وىذا البراء وحديث جابر حديث حديثاف ىذا في وسلم
 كاف) جابر بحديث الحديث ىذا عن الجمهور أجاب وقد خبلفو، على الجمهور كاف
، ٔ(النار مست مما الوضوء ترؾ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من األمرين آخر

                                                           

 والطحاوي ،(ٖٗ) خزيمة وابن ،(ٕٗ) الجارود وابن ،(ٛٓٔ/ٔ) والنسائي ،(ٕٜٔ) داود أبو وأخرج ٔ
 في حـز وابن ،(ٛٗص) االعتبار في والحازمي ،(ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔ) والبيهقي ،(ٖٗٔٔ) حباف وابن ،(ٚٙ/ٔ)

( والحديث صححو الطحاوي، وابن خزيمة، وابن حباف، وابن السكن، واحتج بو ابن حـز في ٖٕٗ/ٔ) المحلى
وقاؿ اإلماـ ابن (، ٗٗٔ/ٔ(، وصححو النووي في الخبلصة )ٕٚ٘/ٔالمحلى، وصححو الجورقاني في األباطيل )

( ٕٔٗ/ٕ، وصححو ابن الملقن في البدر المنير )جاء مثبتا من رواية جابر (:ٕٖٓ/ٔالقيم في تهذيب السنن )
 حيث جابر عن المنكدر، بن محمد حديث من يعني األوؿ؛ الحديث من اختصار ىذا: داود أبو قاؿ وقاؿ:

 بفضل دعا ثم الظهر،( صلى ثم) فتوضأ بوضوء دعا فأكل، ثم ولحما خبزاصلى اهلل عليو وسلم  للنبي قرب»
:  يعني الحديث ىذا عن أبي سألت: «عللو» في حاتم أبي ابن وقاؿ (.يتوضأ ولم الصبلة إلى قاـ ثم فأكل طعامو

 عليو اهلل صلى - النبي أف» ىو إنما المتن؛ مضطرب حديث ىذا:  فقاؿ «النار مست مما الوضوء ترؾ» حديث
 حدث شعيب يكوف أف ويمكن جابر؛ عن ، المنكدر ابن عن الثقات، رواه كذا «يتوضأ ولم كتفا أكل - وسلم

 ولم صلى ثم كتفا أكل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف» ىو إنما:  آخر موضع في وقاؿ ، فيو فوىم حفظو من بو
 فإف ؛ حاتم أبو قالو مما أقرب داود أبو ذكره الذي:  «اإلماـ» كتابو في القشيري الدين تقي الشيخ قاؿ «يتوضأ

 التعبير يجوز وال «يتوضأ ولم صلى ثم كتفا أكل»:  وقولو «األمرين آخر»:  قولو أعني اللفظ متباعدي المتنين
 أنو من داود أبو ذكره ما وأما ، شديدة غفلة عن يكوف إنما اآلخر؛ إلى أحدىما من واالنتقاؿ اآلخر عن بأحدىما
 وفي:  قلت . األخرى الرواية معنى عن العبارة بهذه عبر قد يكوف أف يمكن ألنو فأقرب األوؿ حديثو من اختصار
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 على مقدـ والخاص خاص اإلبل لحـو من الوضوء وحديث عاـ الحديث ىذا ولكن
 أبي بن شعيب اختصره طويل، حديث من مختصر خبر ىذاوقاؿ ابن حباف:  ىػ.ا العاـ

 إليجاب نسخ ىو وإنما مطلقا، النار مست مما الوضوء إيجاب لنسخ متوىما، حمزة،
 أكل من الوضوء بنقض والقوؿ ا.ىػ فقط الجزور لحم خبل النار، مست مما الوضوء

 ،األلبانيو  ،باز بنا لعبلمةااختاره و  تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ بو قاؿ الجزور لحم
 .عثيمينال

 :منها بأشياء ردوا فإنهم اإلبل، لحم من الوضوء يوجبوا لم الذين أما
 اهلل رسوؿ من األمرين آخر كاف ) جابر حديث ودليلهم منسوخ، الحكم ىذا أف -ٔ

 ( وقد تقدـ تخريجو. النار مست مما الوضوء ترؾ وسلم عليو اهلل صلى
 دليل فيو ليس إنو ثم، مسلم صحيح في السابق الخاص النص يقابل ال الرد وىذا
 ىذا كاف فلو، شئت إف: فقاؿ ؟ الغنم لحـو من أنتوضأ سألوا ألنهم ؛ النسخ على

 ىذه أف على دؿ" شئت إف: "قاؿ ولما الغنم لحم حكم لنسخ منسوخا الحديث
 في مقدـ الناسخ أف يفيد دليل من فيو بد ال والنسخ جابر لحديث الحقة األحاديث

 . الحديث عمـو يخصص خاص وىذا عاـ، النسخ حديث إف ثم، دليل وال التاريخ
 كذلك كاف لو ألنو النار مس في ليست العلة أف يبين الغنم لحـو عن سؤالو إف ثم

 . ذلك في الغنم ولحـو اإلبل لحـو لتساوت
                                                                                                                                                  

 إلى «صحيحو» في حباف ابن ونحا بها فعبر ؛ عنده األمر آخر الحالة تلك تكوف أف إال نظر، بذلك أيضا التعبير
(،  وصححو العبلمة األلباني في ٖٕٚ/ٕٛا.ىػ ، وحسنو الحافظ في موافقة الخبر الخبر ) السالفة داود أبي مقالة

 أبو أعلو ىذا وبنحو "األوؿ الحديث من اختصار ىذا: "داود أبو قاؿ( وقاؿ: ٖٛٗ/ٔصحيح أبي داود األـ )
 أف قهم ادعى وقد"  (:ٖٕٗ/ٔ) فقاؿ حـز ابن ذلك ورد(! ٗٚٔ و ٛٙٔ رقم) العلل في ابنو ذكره كما حاتم؛

 ذلك بأف القطع"  :قاؿ ثم األوؿ، الحديث ساؽ ثم ؛... "حدثنا الذي الحديث من مختصر الحديث ىذا
 للظاىر؛ ىو وىذا ". وردا كما حديثاف ىما بل الحديث، أكذب والظن بالظن؛ قوؿ ىذا؛ من مختصر الحديث

 محمد أحمد المحقق: حـز ابن إليو ذىب ما أيد وقد يجوز، ال برىاف أو دليل بدوف الثقات الرواه توىيم فإف
ا.ىػ، وقاؿ  نفيس فإنو فراجعو النقوؿ؛ ببعض ذلك وأيد ،(ٕٕٔ -ٕٔٔ/ٔ)  الترمذي على تعليقو في شاكر

 .صحيح إسناده (:ٖٚٔ/ٔاألرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )
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، وىو حديث ضعيف  ٔ( يدخل مما ال يخرج مما الوضوء ) بحديث واستدلوا -ٕ
 . خاص الوضوء إيجاب وحديث عاـ، فهو - تنزال - صح وإفكما في الحاشية، 

 في لما والفم اليدين غسل" :  منها توضئوا"  قولو من المراد إف: بعضهم وقاؿ -ٖ
 !الغنم لحم بخبلؼ غليظة ودسومة كريهة رائحة من اإلبل لحم

 األلفاظ حملاألصل و  اللغوي، ال الشرعي الوضوء ىو منو الظاىر ألف بعيد، ىذاو 
 . ما لم تدؿ قرينة على خبلؼ ذلك الشرعية معانيها على

 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  وخبلصتها لها أصل ال بقصة بعضهم واستدؿ -ٗ
، ذات يخطب كاف  وكاف ، الناس بين يقـو أف فاستحيا ريح، أحدىم من فخرج يـو
 لحم أكل من! :  عليو سترا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ جزور، لحم أكل قد

 ( ! فتوضأوا لحمو من أكلوا كانوا جماعة فقاـ!  فليتوضأ جزور

                                                           

والحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني ( ٙٔٔ/ٔ) والبيهقي ،(٘٘ص) والدارقطني ،(ٕ/ٜٗٔ) عدي ابنأخرجو  ٔ
 :علل ثبلث ولو: قلت" يثبت ال: "البيهقي قاؿ : منكر،(ٜٜ٘) الضعيفة في

 يحدث ، منكرة أحاديثو: " حاتم أبو قاؿ متروؾ، وىو البصري سهل أبو وىو ، المختار بن الفضل:  األولى
 واحد في قاؿ ، أحاديث الذىبي لو وساؽ"  عليها يتابع ال منكرة أحاديثو عامة: " عدي ابن وقاؿ" .  باألباطيل

 "!وعجائب أباطيل ىذه" األخرى، وفي ،" موضوعا يكوف أف يشبو:  منها
 ص)  التلخيص في وقاؿ" .  التقريب"  في كما ، الحفظ سيء صدوؽ وىو ، عباس ابن مولى شعبة:  الثانية
 ابن وقاؿ ، ضعيف وىو عباس ابن مولى شعبة وفيو ، جدا ضعيف وىو ، المختار بن الفضل إسناده وفي(: " ٖٗ

 من موقوفا منصور بن سعيد ورواه ، مرفوعا يثبت ال:  البيهقي وقاؿ ، موقوؼ أنو الحديث ىذا في األصل:  عدي
 حديث ومن األوؿ من أضعف وإسناده ، أمامة أبي حديث من الطبراني ورواه ، عنو ظبياف أبي عن األعمش طريق

 فإف ، الوقف وىي: الثالثة وىي أخرى علة الحديث في أف إلى الحافظ أشار فقد:  قلت" .  موقوفا مسعود ابن
 ابن عن: فقاؿ الجهني جندب بن حصين وىو ظبياف أبو الثقة خالفو فقد ، ضعيفا كونو على عبلوة المذكور شعبة
 رواه" .  دخل مما وليس خرج مما والوضوء خرج، مما وليس دخل، مما الفطر: " قاؿ للصائم الحجامة في عباس

 في البخاري علقو وقد( ٔٗٔ/ٗ) الفتح في الحافظ ذكره ظبياف أبي عن األعمش عن وكيع عن شيبة أبي ابن
 من(  ٕٔٙ/ ٗو ٙٔٔ/ٔ) سننو في البيهقي أيضا وصلو وقد"  منو األوؿ الشطر على مقتصرا بو مجزوما صحيحو

 ثم البيهقي ثم عدي ابن ذلك إلى أشار كما الصواب فهو موقوؼ، صحيح سند وىذا بو، وكيع عن أخرى طريق
 . الحافظ
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 في لها أصل ال أنو مع القصة وىذه: (ٕٛٙ/ٖ) الضعيفةفي  األلباني عبلمةال قاؿ
 أثرىا فإف علمت، فيما والتفسير الفقو كتب من غيرىا في وال السنة كتب من شيء
 عليو اهلل صلى النبي بأمر العمل عن تصرفهم فإنها يروونها، الذين في جدا سيىء
 وغيره"  مسلم صحيح"  في ثبت كما يتوضأ، أف اإلبل لحم من أكل من لكل وسلم

 لحـو من أفنتوضأ:  قالوا ال،:  قاؿ ؟ الغنم لحـو من أنتوضأ اهلل رسوؿ يا:  قالوا: 
 .توضأوا:  قاؿ ؟ اإلبل
 ال الرجل، ذلك على سترا كاف إنما بأنو الصريح الصحيح األمر ىذا يدفعوف فهم

 عن بعدىا مع بها، ويؤمنوف القصة ىذه مثل ىؤالء يعقل كيف شعري وليت!  تشريعا
 قلناه ما لهم لتبين قليبل، فيها لوتفكروا فإنهم!  ؟ القويم والشرع السليم، العقل

 يبين ال ثم. زمنية لعلة بأمر يأمر أف وسلم عليو اهلل صلى بو يليق ال مما فإنو بوضوح،
 بو عمل فقد األمر، ىذا في وقع كما أبدية، شريعة األمر يصير حتى العلة، تلك للناس

 العلة لتلك بو أمر كاف وسلم عليو اهلل صلى فلوأنو والفقو، الحديث أئمة من جماىير
!  المطلق لؤلمر باتباعهم الجماىير ىؤالء يضل ال حتى البياف، أتم لبينها المزعومة

 التي األسباب أعظم من فإنهم مصر، وكل عصر كل في الوضاعين اهلل قبح ولكن
 اهلل ورضي ، وسلم عليو اهلل صلى نبيهم بسنة العمل عن المسلمين من كثيرا أبعدت

 وفي ذلك في بهم لبلقتداء اآلخرين ووفق الكريم، األمر بهذا العاملين الجماىير عن
  .التوفيق ولي واهلل. صحيحة سنة كل اتباع

 .الجمل لحم مرؽحكم الوضوء من  :(فرع)
 من الوضوء يجب ىل( : ٚ٘ٔ/ٓٔ) فتاواه مجموع في كما باز ابن العبلمة سئل
 ؟ الجمل لحم بو طبخ الذي والطعاـ ، الجمل لحم مرؽ

 أكل من الوضوء يجب وإنما اإلبل، لبن من وال ذلك، من الوضوء يجب ال: فأجاب
 توضؤوا"  وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ؛ العلماء أقواؿ أصح في خاصة اإلبل لحم
 والترمذي داود، وأبو أحمد، أخرجو"  الغنم لحـو من توضؤوا وال اإلبل لحـو من
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 ، صحيحو في مسلم وأخرج عنهما، اهلل رضي عازب بن البراء عن صحيح، بإسناد
 أنتوضأ ، وسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ رجبل أف عنهما اهلل رضي سمرة بن جابر عن
 ىذه ومثل واللبن، الطعاـ وىكذا لحما، يسمى ال والمرؽ نعم، قاؿ ؟ الغنم لحـو من

 ا.ىػ أعلم واهلل فيها للقياس دخل ال توقيفية األمور
 لحم مرؽ من الوضوء: مسألة (:ٖٚٓ/ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .لحما يأكل لم ألنو اللحم؛ طعم ظهر ولو واجب، غير أنو: المذىب، اإلبل
 لحم طبخنا لو كما المرؽ، في الطعم لوجود الوضوء؛ يجب أنو: لؤلصحاب وجو وفيو

 المرؽ كاف إذا أما يتوضأ، أف فاألحوط. جدا قوي تعليل وىذا. حراـ مرقو فإف خنزير،
 .يضر ال فإنو أثره فيو يظهر ولم الطعاـ، في

 وجهاف فيو أحمد اإلماـ ألصحاب المرؽوقاؿ رحمو اهلل في تعليقاتو على الكافي: 
 يصدؽ ال ألنو الوجوب عدـ والصحيح الوجوب عدـ آخر ووجو الوضوء بوجوب وجو
 الماء في يكوف شك ببل اللحم طعم أف وصحيح لحمها أكل أنو مرقها شرب من على
 موجود اللحم معنى إف قالوا الوضوء بوجوب قالوا الذين ولهذا النص على نقف لكن
 .المرؽ في

 الوضوء؟ تنقض ىل لحم قطع فيها كاف إذا المرقة: السائل
 مطحوناً  اللحم كاف إذا وكذلك أكل ألنو ينقض لحم قطع فيها كاف إذا: الشيخ
 كاف إذا وكذلك لحم ألنو ينقض فهذا مثبل كالعش شيء المرؽ في ترى فأحياناً 
 .اإلناء قاع في موجوداً  اللحم

 
 

 .اإلبل ألباف من الوضوء)فرع(: حكم 
 من المشهور وىو اإلبل، ألباف من الوضوء يجب ال أنو إلى العلم أىل عامة ذىب

 : أدلة عدة ذلك على ويدؿ اهلل، رحمو أحمد اإلماـ مذىب
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 الوضوء نقض على يدؿ صحيح دليل ىناؾ وليس الوضوء، نقض عدـ األصل أف -ٔ
 .اإلبل لبن بشرب

 وأصابهم المدينة إلى قدموا الذين القـو أمر ) وسلم عليو اهلل صلى النبي أف -ٕ
 لبين للوضوء ناقضا لبنها شرب كاف ولو ،ٔ( وألبانها اإلبل أبواؿ من يشربوا أف مرض
 . وسلم عليو اهلل صلى النبي ذلك
 اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي حضير بن أسيد عن ماجو وابن أحمد رواه ما وأما

 وكذلك، (اإلبل ألباف من وتوضئوا ، الغنم ألباف من تتوضئوا ال: ) وسلم عليو اهلل صلى
 صلى اهلل رسوؿ سمعت:  قاؿ عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن ماجو ابن رواه ما

 الغنم، لحـو من تتوضئوا وال ، اإلبل لحـو من توضئوا: ) يقوؿ وسلم عليو اهلل
 يصح ال ضعيف الحديثين فكبل (الغنم ألباف من توضئوا وال اإلبل، ألباف من وتوضئوا

 جمع من العلماء. ضعفهما وقد بو، االحتجاج
 ينقض إحداىما روايتاف اإلبل لبن شرب وفي (:ٕ٘ٔ/ٔقاؿ ابن قدامة في المغني )

 من توضؤوا: ]  قاؿ سلم و عليو اهلل صلى النبي أف حضير بن أسيد روى لما الوضوء
 عليو اهلل صلى النبي أف لفظ وفي المسند في أحمد اإلماـ رواه[  وألبانها اإلبل لحـو

 ) فقاؿ الغنم ألباف عن وسئل ( ألبانها من توضؤوا ) فقاؿ اإلبل ألباف عن سئل سلم و
 وضوء ال:  والثانية عمر بن اهلل عبد عن وروي ماجة ابن رواه ( ألبانها من تتوضؤوا ال

 يدؿ صحيحاف حديثاف فيو وقولهم اللحم في ورد إنما الصحيح الحديث ألف فيو
 مورد على االقتصار فيجب معقوؿ غير ىهنا فالحكم سواىما فيو صحيح ال أنو على

 ومرقو ودىنو وسنامو وطحالو كبده من البعير أجزاء من اللحم سوى وفيما فيو النص
 من ألنو ينقض والثاني يتناولو لم النص ألف ينقض ال أحدىما وجهاف ومصرانو وكرشو
 لما ولذلك فيو ما أكثر ألنو جملتو بو يراد الحيواف في اللحم واطبلؽ الجزور جملة

 ا.ىػ ىهنا كذا لجملتو تحريما كاف الخنزير لحم تعالى اهلل حـر

                                                           

 .(ٔٚٙٔ) ومسلم( ٖٖٕ) البخاري أخرجو ٔ
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 ينقض اإلبل لحم أكل (:ٖٖٕ/٘وقاؿ العبلمة ابن باز في فتاوى نور على الدرب )
 من تتوضؤوا وال اإلبل، لحـو من توضؤوا»: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ الوضوء؛

 اللبن أو المرؽ أو المصير أو الكرش أو الشحم أما الهبر، اإلبل ولحم «الغنم لحـو
 تنقض، ال والكلى والطحاؿ للكبد بالنسبة اللحم، ينقض الذي الوضوء، ينقض ال ىذا
 ا.ىػ ينقض ال واللبن والحساء المرؽ أما حسن، فهو احتياطا توضأ وإف

 والطحاؿ والكبد اللبن المؤلف ذكروقاؿ العبلمة العثيمين في تعليقو على الكافي: 
 والصحيح ال والثانية ينقض إحداىما أحمد عن روايتاف اللبن في فذكر ذلك أشبو وما
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أمرىم الذين العرنيين قصة ذلك ودليل ينقض ال اللبن أف
 دعاء مع بالوضوء يأمرىم ولم وألبانها أبوالها من ويشربوا الصدقة إبل إلى يخرجوا أف

 الحديث وأما بواجب ليس أنو على يدؿ الوضوء ذكر عن فسكوتو البياف إلى الحاجة
 على فيحمل صح وإف شاذ األلباف ذكر أف فالظاىر أحمد اإلماـ رواه الذي

 وما والطحاؿ الكبد أما العرنيين حديث وبين بينو جمعا الوجوب على ال االستحباب
 عن الروايتين أف والوجهين الروايتين بين والفرؽ روايتاف ال وجهاف ففيو لحما يسمى ال

 من واجب الوضوء أف والصحيح أحمد اإلماـ أصحاب عن والوجهين أحمد اإلماـ
 قارنا لو إننا بل اإلبل لحم جملة من ألنو أشبهها وما والكرش واألمعاء والطحاؿ الكبد

 شحم فيها البعير فإف منو أكثر أو لو مساويا غيره لكاف وغيره الخالص اللحم بين
 ال التي الكثيرة األشياء من ذلك وغير رأس فيها كبد فيها كرش فيها أمعاء فيها كثير

 على نحملو ثم اإلبل لحم من الوضوء الشرع يوجب فكيف العرؼ في لحما تسمى
 لحم اهلل حـر لما الخنزير لحم على مقيس إنو ثم المعهود خبلؼ ىذا منو األقل

 تختلف حيواف اإلسبلمية الشريعة في يوجد ال إنو ثم أجزائو لجميع عاما صار الخنزير
 َحرَّْمَنا َىاُدوا الَِّذينَ  َوَعَلى) يوجد اليهود شريعة في لكن تأثيرا أو وحرمة حبل أجزاؤه

 أما( ٙٗٔاآلية من: األنعاـ( )ُشُحوَمُهَما َعَلْيِهمْ  َحرَّْمَنا َواْلَغَنمِ  اْلبَػَقرِ  َوِمنَ  ظُُفرٍ  ِذي ُكلَّ 
 بعضو حيواف يوجد ال والحرمة الحل في أجزائو جميع واحد الحيواف شريعتنا في
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 لحمو بعض شيء يوجد ال األكل على المترتب األثر في وكذلك حراـ وبعضو حبلؿ
 وأف عاـ أنو فيها والصحيح النزاع مسألة المسألة ىذه إال يؤثر ال لحمو وبعض يؤثر

 إنساف عند أكل إذا اإلنساف يلـز ىل ىنا ولكن للوضوء ناقض البعير أجزاء جميع
 يخبرىم؟ أف المحل صاحب يلـز ىل ولكن يلـز ال لحمك؟ ما ويقوؿ يسأؿ أف طعاما

 اهلل لقوؿ ينبهو أف يلزمو فإنو أحد يستعملو أف يريد نجسا ماءً  رأى لو كما يلـز نعم
 يتوضأ أف البر من وىذا( ٕاآلية من: المائدة( )َوالتػَّْقَوى اْلِبرّْ  َعَلى َوتَػَعاَونُوا) تعالى

 العامة وبعض إبل لحم ىذا ينبهو؟ أف أراد إذا لو يقوؿ ماذا اإلبل لحم من اإلنساف
 .ثغاء والشاة رغا يسمى صوتو ترغي رغاء لها فاإلبل ثغاية ال رغاية ىذا يقوؿ

 الوضوء؟ الينقض فلماذا البعير أجزاء من أليس اللبن: السائل
 ا.ىػ والروث البوؿ يشبو وىو منفصل جزء وىو لحماً  ليس اللبن: الشيخ

 (:ٕٚ٘وقاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص
 وضوءه؟ يعيد أف عليو يجب الجزور لبن شرب إذا ىل

 .ضعيف الجزور لبن من بالوضوء األمر وحديث ال،: الجواب
 والسناـ؟ الكبد في واختلف

 يعتبر فلم الغالب، مخرج خرج اللحم ذكر ألف منها؛ يتوضأ إنو: العلماء بعض فقاؿ
 َأفْ  ِإالَّ  َيْطَعُموُ  طَاِعمٍ  َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  اَل  ُقلْ : }تعالى كقولو مفهومو،

 ألف لو؛ مفهـو ال{ ِخْنزِيرٍ  َلْحمَ : }فقولو{ ِخْنزِيرٍ  َلْحمَ  َأوْ  َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً  َيُكوفَ 
 النصّ  أف مع الغالب، عن سأؿ فالسائل ىنا كذا وشحمو، لحمو، حراـ كّلو الخنزير

 أقوى وىو منها يتوضأ ال إنو: وقيل أيضاً، مفهومو يعتبر لم السؤاؿ جواب في ورد إذا
 لحـو من أنتوضأ -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى- النبي على ورد السؤاؿ فإف النص جهة من

، على فنص اإلبل؟  فإنو ونحوه كالسناـ اإلبل أجزاء بقية وال الكبد، يذكر ولم اللحـو
 وىكذا الحكم، ىذا في يدخل ال البعير سناـ أكل فمن شحم ىو وإنما بلحم؛ ليس
 يدؿ حتى الطهارة األصل ألف وضوءه؛ بانتقاض يحكم ال فإنو اإلبل لبن شرب من
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 مقصوراً  الحكم فيبقى اللحم في ورد إنما والدليل دليل، وال انتقاضها على الدليل
 .عليو
 زىومة، فيها ألف اإلبل؛ لحـو من الوضوء يجب: العلماء بعض قوؿ وىي مسألة وىنا

 .القوة من اإلبل في ما فيها ألف يتوضأ؛ أف عليو وجب السباع لحم أكل فلو وقوة،
 -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى- النبي حـر وقد السبع، لحم يأكل كيف: السؤاؿ يرد وقد
 السّْباع؟ من نابٍ  ذي كلّْ  أكل

 أكل إلى فاضطر مخمصة في اإلنساف كاف لو فيما المسألة صورة تتأتى: والجواب
 وضوءه انتقض ىل: السؤاؿ يرد فحينئذٍ  ذلك قبل متوضئاً  وكاف سبع أو أسد لحم

 ينتقض؟ لم أو اإلبل، لحم في كالحاؿ
 .المتقدـ عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث وضوؤه ينتقض ال أنو: األقواؿ وأصح

 
 (النيئ اللحم أكل )باب

قاؿ السفاريني في غذاء األلباب  النيئ، اللحم أكل بكراىية العلم أىل بعض قاؿ
:  وعبارتو بالكراىية اإلقناع في جـز ؟ ال أو ، نيئا اللحم أكل يكره ىل (:ٕٔٔ/ٕ)

 بعدـ المنتهى في وصرح.  انتهى ونيء منتن لحم وأكل لحم أكل مداومة وتكره
 الغاية وكذا ، اإلقناع خبلؼ يذكر ولم نصا شارحو قاؿ. والمنتن النيء، في الكراىة

 ، خطبتو في ذلك الشتراطو ذلك عليو وكاف للخبلؼ، يشر ولم الكراىة بعدـ صرح
 وذكر. الحارث أبو نقلو. منتن ولحم مهنا، نقلو نيء بلحم بأس وال: الفروع وفي

 عبارة اإلنصاؼ في وذكر. اتفاقا الثانية في االنتصار في وجعلو يكره فيهما جماعة
  ا.ىػ أشد المنتن اللحم في الكراىة: قلت وزاد بحروفها الفروع

 من يمنع دليل يرد ولم اإلباحة األشياء في األصل أف على بناء مباح أكلو أف راجحوال
 ما كل ألف حينئذ يمنع فإنو آكلو على ضرر أكلو على يترتب ال أف بشرط ولكن ذلك
 .أعلم واهلل( التهلكة إلى بأيديكم تلقوا وال: ) تعالى لقولو ال يجوز تناولو يضر
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 (وألبانها الجبللة أكل عن النهي باب)

 العذرة يأكل الذي الحيواف وىي المبالغة أبنية من البلـ وتشديد الجيم بفتح: الجبللة
  ،ٔوغيرىا واإلوز كالدجاج الطيور أـ اإلبل أـ الغنم أـ البقر من كانت سواء
 أو البقر أو اإلبل ىي الجبللة إف: (ٓٗ-ٜٖ/٘) الصنائع بدائعفي  الكاساني قاؿ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف روي لما ، أكلها فيكره النجاسات أكلها أغلب التي الغنم
 أكلها من الغالب كاف إذا وألنها (الجبللة اإلبل لحـو أكل عن نهى) وسلم عليو

 صلى اهلل رسوؿ أف وروي ،المنتن كالطعاـ أكلو فيكره وينتن، لحمها يتغير النجاسات
 تغير إذا لحمها ألف وذلك أيضا، ألبانها تشرب أف الجبللة عن نهى وسلم عليو اهلل

 . لبنها يتغير
 من فيمتنع أنتنت أنها على فمحموؿ ،ٕ(ركوبها عن النهي)  من روي ما وأما

 . بنتنها الناس يتأذى ال حتى استعمالها
 ليس النهي ألف األصح، ىو واألوؿ األكل، لغير ولو بها، االنتفاع يحل ال: وقيل

 ممنوعا ذاتو، في حبلال بها االنتفاع فكاف جاورىا، لعارض بل ذاتها، إلى يرجع لمعنى
 .لغيره

                                                           

 بيضها، وكذا لبنها، يمنع لحمها يمنع كما -أي الشافعية– عندنا (:ٜٔٗ/ٕٙقاؿ ابن الملقن في التوضيح ) ٔ
 أف وزعم المغصوب، الماؿ بخبلؼ عليها الحج يصح ال: فقاؿ حـز ابن وأغرب ،حائل بدوف عليها الركوب ويكره

 أكلها عنها قطع فإذا العذرة، تأكل كانت وإف جبللة، الدجاج وال الطير يسمى وال خاصة األربع ذوات من الجبللة
 ابن عن مجاىد حديث ساؽ ثم إسحاؽ، ابن طريق من روينا لما وركوبها؛ وألبانها أكلها حل االسم عنها وانقطع

 عن نهى: عنو نافع عن أيوب رواية وفي -السالف الحديث يريد- مثلو مواله عن عكرمة طريق ومن السالف، عمر
 .الركوب زيادة فيو وىذا: قاؿ. عليها يركب أف اإلبل في الجبللة

( من ٖٖٖ/ ٜ و ٕٗ٘/ ٘) البيهقيو  ،(ٖ٘ – ٖٗ/ ٕ) الحاكمو  (،ٕٛ٘٘،  ٕٚ٘٘أخرجو أبو داود ) ٕ
ولو شاىد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، والحديث احتج بو ابن حـز في حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، 

(، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود، وقاؿ العبلمة الوادعي في الصحيح المسند ٚٛٔ/ٚالمحلى )
(: صحيح على شرط الشيخين، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود ٖ٘ٚمما ليس في الصحيحين )

 (: إسناده صحيح.ٕٙٓ/ٗ)



 - 25 - 

 لحبسها وىل، الطاىر بالعلف وعلفها النجاسة أكل عن بحبسها الكراىية وتزوؿ
 في يوقت ال حنيفة أبو كاف:  قاؿ أنو محمد عن روي تقدير؟ لو ليس أو زمني، تقدير

 . أيضا يوسف وأبي محمد قوؿ وىو تطيب، حتى تحبس: وقاؿ حبسها،
 في محمد عن رستم ابن وروى أياـ، ثبلثة تحبس أنها حنيفة أبي عن يوسف أبو وروى
 منها ووجد وتغيرت أنتنت إذا جبللة تكوف إنما أنها الجبلالت والبقرة والشاة الناقة
 وال تخلط ال كانت إذا ىذا ،لبنها يشرب وال لحمها يؤكل ال التي فهي منتنة، ريح

 . تنتن ال ألنها تكره، فبل جبللة فليست خلطت فإف غالبا، العذرة أو الجلة إال تأكل
 عليها يغلب ال ألنها النجاسة، تتناوؿ كانت وإف ٔالمخبلة الدجاجة أكل يكره وال

 اإلبل، تنتن كما تنتن ال ألنها تكره، ال إنما: وقيل. بالحب تخلطها بل أكلها،
 ال إنو: كبر حتى خنزيرة بلبن ارتضع إذا الجدي في قالوا ولهذا ،بالنتن متعلق والحكم

 لتناوؿ ال للنتن العبرة أف على يدؿ وىذا ،ينتن وال يتغير ال لحمو ألف أكلو، يكره
 . النجاسة
 وذلك النجاسة، من بطنها في ما يذىب حتى المخبلة الدجاجة تحبس أف واألفضل

 ذىب وكأنو أياـ، ثبلثة تحبس أنها حنيفة أبي عن يوسف أبو وروى، التنزه سبيل على
 . غالبا المدة ىذه في يزوؿ النجاسة من جوفها في ما ألف ذلك، إلى
 ابن وحاشية"  المختار الدر"  من ويؤخذ "البدائع" صاحب أفاده ما خبلصة ىذه

 صاحب وأف تحريمية، ال تنزيهية الجبللة كراىة أف الرافعي وتقرير عليو، عابدين
 وأف عشرة، والبقرة واإلبل أربعة، والشاة أياـ، ثبلثة الدجاجة حبس اختار" التجنيس"

  .ٕالمنتنة ةالرائح تزوؿ حتى تحبس وأنها التقدير عدـ األصح: قاؿ السرخسي
 لحم في تغير ظهر إذا: الشافعية قاؿ فقد الحنفية، من قريب الشافعية ومذىب
 أـ الطعم في التغير أكاف وسواء الطيور، من أـ الدواب من أكانت سواء الجبللة،

                                                           

 وليست النجاسات تخالط التي المرسلة ىي(  التخلية من المفعوؿ وبصيغة البلـ بتشديد)  المخبلة الدجاجة ٔ
 ( . ٜٗٔ/  ٔ)  المحتار رد في كما ، علفا لتعلف بيت أو حظيرة في محبوسة

 . ٖ٘ٓ/  ٕ الرافعي وتقرير ٕٚٔ و ٜٙٔ - ٜٗٔ/  ٘ عليو عابدين ابن حاشية مع المختار الدر ٕ
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 الحرمة، الرافعي عند أصحهما الشافعي، ألصحاب وجهاف ففيها ، الريح أـ اللوف
 اللحم لتغير ىو إنما الحديث في النهي ألف الراجح، ىو وىذا الكراىة، النووي وعند

 . التحريم يقتضي فبل
 فيو وظهر ميتا وجد إذا ذكاتها، بعد بطنها في يوجد الذي ولدىا بالجبللة ويلحق
 . ٔلحمها تغير إذا خنزيرة أو كلبة بلبن ربيت التي العنز وكذلك التغير،

                                                           

.  بأكلو بأس ال:  فقاؿ ؟ خنزيرة أرضعتو خروؼ عن سحنوف سئل (:ٖٔٗ/٘قاؿ ابن بطاؿ في شرح البخاري ) ٔ
 خبلؼ وال ، أكلو حراـ غير أنو خنزيرة أو كلبة بلبن غذى جديًا أو حمبل أف على مجمعوف والعلماء: الطبرى قاؿ
 بذوؽ ذبح إذا الخروؼ فى يدرؾ ال الخنزيرة لبن أف فيو والمعنى:  غيره قاؿ.  كالعذرة ، نجسة الخنازير ألباف أف
 ا.ىػ بالحواس المدركات النجاسات أعياف اهلل حـر فإنما الغذاء، يحيل كما وأحالو اهلل نقلو فقد رائحة، وال شم وال

 أكلها يكره الجبللة، حكم لها ، كلبة بلبن المرباة السخلة (:ٕ٘/ٕوقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 إسحاؽ أبو وقاؿ ،والعراقيوف الروياني جـز وبو، والمنهاج والروضة الكبير، الشرح في األصح على تنزيو كراىة

 التي ىي والجبللة ،المحرر في والرافعي والبغوي والغزالي اإلماـ ورجحو تحريم، كراىة يكره :والقفاؿ المروزي
 من ذلك غير أو السمك، أو زو األ أو الدجاج أو الغنم أو البقر أو اإلبل من كانت سواء والنجاسات العذرة تأكل

 ا.ىػ المأكوؿ
 فتأتي الحياض لها يوضع بالخمر يصاد طير في القاسم ابن وقاؿ (:ٖٛٔ/ٖوقاؿ ابن رشد في البياف والتحصيل )

 ال الخنزيرة لبن رضع جدي في قاؿ أنو محمد بن القاسم ابن عن بلغني وقد بأكلها بأس ال قاؿ فتسكر، فتشرب
 قاؿ حدثانو، بعد أو ذلك حدثاف قبل الجيفة يأكل الذي الطير بأكل وال ، بأساً  بأكلو أيضاً  أرى وال بأكلو، بأس
 فكره خنزير شحم أو خمراً  سقيت لو ناقة أف عمر ابن عن مالك عن وحدثني قاؿ ، بو بأس ال سواء ذلك نعم

 . ركوبها
 ومبالغة التوقي في نهاية الخنزير لحم أو الخمر سقيت التي الناقة لركوب عمر ابن كراىية:  رشد بن محمد قاؿ
 ذلك ألف بولها أو عرقها من شيء يصيبو أف أعلم واهلل ذلك من خافو ما ووجو خفيف، ذلك في واألمر الورع، في

 في ما يذىب حتى النجس أكل مما شيئاً  يذبح ال أف يستحب وكلك ، ذلك من إياه سقيت ما بنجاسة ينجس
 .. ا.ىػ منها جوفو

 يجوز فهل ، كبر حتى كلبة من الجدي فرضع وماتت جديا ولدت عنز (:ٖٓٓ/ٕٕوسئلت اللجنة الدائمة )
 وأكلو؟ ذبحو

 حكم في ألنو فأكثر، أياـ ثبلثة بطاىر ويغذى يحبس حتى لحمو يحـر الكلب بلبن غذي الذي الجدي فأجابت:
 . الجبللة
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 الكراىة علة لزواؿ كراىة، ببل حل لحمها فطاب تعلف، لم أو الجبللة، علفت فإف
 في وثبلثين البعير، في يوما بأربعين وتقديرىا ،العلف لمدة تقدير وال ،التغير وىي

 أو الغسل يكفي وال ،الغالب على بناء الدجاجة في وثبلثة الشاة، في وسبعة البقر،
 سائر كره أو حـر الجبللة أكل كره أو حـر وإذا، ٔاللحم بطيب للحكم الطبخ

 . ولحمها لبنها حكم لعرقها ألف حائل، غير من ركوبها ويكره ولبنها، كبيضها أجزائها
، الجبللة أف :أولهما :قولين أحمد اإلماـ عن الحنابلة وروى وأما الحنابلة فقد  تحـر

  .ٕتكره أنها :الثاني، األصحاب وعليو المذىب، وىو
 تحبس مطلقا الجبللة أف إحداىما: روايتين الكراىة بو تزوؿ فيما أحمد عن ورووا
 اإلبل من- ذلك عدا وما ، سبعة والشاة ثبلثة، يحبس الطائر أف :الثانية ،أياـ ثبلثة

 . يوما أربعين -الكبر في ونحوىما والبقر
 مالكا إف: رشد ابن قاؿ لكن مباحة، الجبللة واألنعاـ الطيور بأف: المالكية وصرح

 . ٖالجبللة كره
 ألبانها، شرب وال الجبللة، لحـو أكل يحل وال (:٘ٛ/ٙالمحلى )وقاؿ ابن حـز في 

 من العذرة تأكل التي وىي ركوبها، يحل وال وبعضها، منها ألنو منها؛ تصرؼ ما وال
 وإف جبللة،: الطير وال الدجاج، يسمى وال، خاصة األربع ذوات من اإلبل وغير اإلبل
 وألبانها، أكلها، حل االسم عنها فانقطع أكلها عنها قطع فإذا العذرة تأكل كانت

 ا.ىػ وركوبها
 تأكل التي الجبللة :(ٛٔٙ/ٕٔ) الفتاوى مجموعفي   تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿو 

 تطيب حتى حبست فإذا ، لبنها عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى قد النجاسة
 وبيضها لبنها في النجاسة أثر يظهر ذلك قبل ألنها؛ المسلمين باتفاؽ حبلال كانت

                                                           

 . ٛٗٔ - ٚٗٔ/  ٛ المحتاج نهاية ٔ
 . ٓٔٗ/  ٚ حـز البن والمحلى ، ٖٚ - ٔٚ/  ٔٔ المغني ٕ

 الرىوني وحاشيتا ، ٘ٔٔ/  ٕ الدسوقي بحاشية الكبير والشرح ، ٖٕٕ/  ٔ الصاوي بحاشية الصغير الشرح ٖ
 . ٕ٘ٗ/  ٔ المجتهد وبداية ، ٚٙ/  ٔ النجسة األعياف وباب ، ٜٖ/  ٖ المباح باب في الزرقاني علي وكنوف
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 ثبت إذا الحكم فإف طاىرة، عادت ذلك زاؿ فإذا وخبثها، النجاسة نتن فيظهر وعرقها
 .انتهى"  بزوالها زاؿ بعلة

: مالك اإلماـ مذىب مشهور (:ٕ٘ٗ/ٔوقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )
 داـ ما مذىبو، مشهور في فنجساف وبولها لبنها أما مطلقا، الجبللة لحم أكل جواز

 النجس، أكل عن أمسكت إف عنده وبولها لبنها ويطهر جوفها، في باقيا النجس
 من جوفها في شيء بقاء عدـ فيها الظن على يغلب مدة طاىرا علفا وعلفت

 ابن حديث وحجتهم ولبنها، الجبللة لحم العلماء من كثير وكره النجسة، الفضبلت
 في النووي قاؿ الجبللة، ألباف عن نهى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف: عباس

 والنسائي والترمذي، داود، أبو رواه صحيح، عباس ابن حديث:  «المهذب شرح»
 .اىػ. صحيح حسن حديث ىو: الترمذي قاؿ صحيحة، بأسانيد

 بالكثرة، اعتبار ال أنو الجمهور عليو الذي والصحيح: الجبللة حد في النووي وقاؿ
 وإال فجبللة، النجاسة ريح وغيره عرقها في وجد فإف والنتن، بالرائحة االعتبار وإنما

 أنها عندىم والصحيح الشافعية، عند مكروه لبنها وشرب الجبللة لحم وأكل. فبل
 .تحريم كراىة: وقيل تنزيو، كراىة
 القاضي قاؿ وألبانها، الجبللة لحـو أكره: أحمد قاؿ:  «المغني» في قدامة ابن وقاؿ

 .ولبنها لحمها حـر النجاسة علفها أكثر كاف فإذا القذر، تأكل التي ىي: المجرد في
 وتحديد لبنها، وال أكلها يحـر لم الطاىر علفها أكثر كاف وإف: روايتاف بيضها وفي

 لكن كبلمو، ظاىر ىو وال أحمد، عن نسمعو لم النجاسة علفها أكثر يكوف الجبللة
 كانوا إنما: الليث وقاؿ اليسير، عن ويعفى مأكولها في كثيرا يكوف بما تحديده يمكن

 في موسى أبي ابن وقاؿ أشبهو، وما الرجيع إال لها طعاـ ال التي الجبللة يكرىوف
 :روايتاف الجبللة

 .محرمة أنها: إحداىما
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 لحومها، حنيفة أبو وكره الشافعي، قوؿ وىذا محرمة، غير مكروىة أنها: والثانية
 ال الحيوانات ألف؛  وألبانها لحومها في الحسن ورخص تحبس، حتى عليها والعمل
 أعضائو، بتنجيس يحكم ال الخمر شارب أف بدليل؛  النجاسات بأكل تتنجس
 طهر لما نجس ولو نجسا، ظاىره يكوف ال والمحرمات الخنزير يأكل الذي والكافر

 .اىػ. بالحبس طهرت لما الجبللة نجست ولو االغتساؿ، وال باإلسبلـ،
 عبد وابنو وعمر، وأحمد، الشافعي، عند مكروه وىو الجبللة، ركوب كراىة والظاىر

 .وغيره البيهقي أخرجو الجبللة، ركوب كراىة مرفوعا عمر ابن عن وروي اهلل،
 جرى ما فيها فيجري يظهر، فيما الجبللة حكم حكمها الكلبة بلبن المرباة والسخلة

 ا.ىػ من أضواء البياف. أعلم تعالى واهلل فيها،
 قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ثبت ما حرمها من عند الجبللة تحريم ودليل

  (.وألبانها الجبللة أكل عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى)
 ثبلثا حبسها أكلها أراد إذا كاف)  عنهما اهلل رضي عمر ابن أف ثبلثا حبسها ووجو

 .ٔ(الطاىرات وأطعمها
)  قاؿ أنو عنهما اهلل رضي وعمر  بن اهلل عبد عن روي ما يوما أربعين اإلبل حبس ووجو
 يشرب وال لحمها، يؤكل أف الجبللة اإلبل عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى

 .ٕ(ليلة أربعين تعلف حتى الناس يركبها وال األدـ إال عليها يحمل وال لبنها،
 من الجدي فرضع وماتت جديا ولدت عنز (:ٖٓٓ/ٕٕوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 ؟ وأكلو ذبحو يجوز فهل ، كبر حتى كلبة
                                                           

(: إسناده صحيح، وأقره العبلمة ٛٔٙ/ٜ( واألثر قاؿ عنو الحافظ في الفتح )ٖٖ٘/ٛ) شيبة أبي ابن أخرج ٔ
 (: سنده صحيح.ٖٗ٘/ٗ(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )ٕ٘ٓ٘األلباني في اإلرواء )

( والحديث ضعفو البيهقي بقولو: ليس ٖٖٖ/ٜ) والبيهقي ،(ٜٖ/ ٕ) الحاكمو  ،(ٖٕٛ/ٗ) الدارقطنيأخرجو  ٕ
، وأقره بو يحتج ال وأبوه ضعيف وىو البجلي مهاجر بن إبراىيم بن إسماعيل إسناده فيبالقوي، وقاؿ عبد الحق: 

، وأقره إسماعيل وأبوه ضعيفاف فيو (، وقاؿ ابن الجوزي في التحقيق:ٜٕٔ/ٖابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ )
، ضعفوه إبراىيم بن إسماعيل(: فيو ٕٚٙ/ٗ(، وقاؿ ابن عبد الهادي في التنقيح )ٜٕٛ/ٕنقيح )الذىبي في الت

 (. ٕٙٓ٘(: إسناده فيو نظر، وضعفو العبلمة األلباني في اإلرواء )٘ٙ٘/ٜوقاؿ الحافظ في الفتح )
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 ثبلثة بطاىر ويغذى يحبس حتى لحمو يحـر الكلب بلبن غذي الذي الجدي فأجابوا:
 »:  قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن اهلل عبد فعن ، الجبللة حكم في ألنو ، فأكثر أياـ
 - للقتل المصبورة:  وىي - أكل المجثمة عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى
 ا.ىػ داود وأبو والنسائي الترمذي رواه « لبنها وشرب الجبللة أكل وعن

 على نبت نبات من ترعى غنم عندي (:ٖٓٓ/ٕٕوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ؟ المجاري ماء من وتشرب ، حراـ أـ حبلؿ ىو ىل ، البيارات مجاري

 يغلب ذلك كاف إذا النجاسات وتأكل النجس الماء من تشرب التي الغنمفأجابوا: 
 عليو اهلل صلى لنهيو » ؛ لحمها أكل وال ، لبنها شرب يجوز فبل وأكلها شرابها على

 تحبس حتى - النجاسة من تتغذى التي:  وىي - « الجبللة لحـو أكل عن وسلم
 ا.ىػ  الطاىر وتطعم أياـ ثبلثة

 أبنية من البلـ وتشديد الجيم بفتح: الجبللةوقاؿ الدكتور الفوزاف في كتابو األطعمة: 
 أـ اإلبل أـ الغنم أـ البقر من كانت سواء العذرة يأكل الذي الحيواف وىي المبالغة
 :قولين على لحمها أكل حكم في اختلفوا وقد وغيرىا، واإلوز كالدجاج الطيور
 الشافعية مذىب في القولين وأحد أحمد عن رواية وىو أكلها يحـر: األوؿ القوؿ
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى : )قاؿ عنهما لو اهلل رضي عمر ابن حديث بدليل

 النهي ألف الجبللة لحم أكل تحريم في ظاىر فهو، ٔ( وألبانها الجبللة أكل عن
 .التحريم ظاىره

                                                           

 ماجو ، وابن(ٖٚٚ/ٕ) الكبير العلل وفي ،(ٖٗٛٔ)في السنن  والترمذى ،(ٖ٘ٛٚ) داود أبو أخرجو ٔ
 الحربى إسحاؽ وأبو ،(ٕٖٖ/ ٜ) والبيهقي ،(ٖٗ/ ٕ) ، والحاكم(ٖٙٓ٘ٔ) الكبير في والطبراني ،(ٜٖٛٔ)

 ،(ٖٛٔ/ٔ) المحلى في حـز ، وابن(ٕٛٔ/٘ٔ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٔ/ٕٗ/ ٘) الحديث غريب فى
 الترمذي سأؿ والحديثوفي الباب عن عدة من الصحابة رضي اهلل عنهم، ( ٜٗٚٔ) التحقيق في الجوزي وابن

 ابن بو واحتج(، ٙٗ/ٙوحسنو البغوي في شرح السنة ) الترمذي، حسنوو  ،باإلرساؿ فأعلو العلل في عنو البخاري
ر ، وصححو لغيره الشيخ مشهو (ٖٕٓ٘) اإلرواء في األلباني العبلمة لغيره وصححو ،(ٖٛٔ/ ٔ) المحلى في حـز

 صحيح (:ٖٓٙ/٘(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )ٖٙ٘/ٗفي تعليقو على الموافقات )
 خالفو إنو ثم عنعن، وقد مدلس -موالىم المطلبي يسار ابن وىو- إسحاؽ بن محمد ضعيف، إسناد وىذا لغيره،
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 واألصح أحمد عن الثانية الرواية وىو تنزيو كراىة لحمها أكل يكره أنو: الثاني والقوؿ
 ال عارض ألمر بل ذاتها إلى يرجع ال النهى ألف الحنفية قوؿ وىو الشافعية مذىب في

 .التحريم يوجب ال وذلك لحمها تغير من أكثر يوجب
 الحكم ىذا عليها يترتب جبللة صارت أكلتو إذا الذي النجس مقدار في واختلفوا

 : أقواؿ على
 يؤثر لم ذلك دوف كاف فإف النجس علفها من األكثر يكوف أف يعتبر: األوؿ القوؿ
 أكلها من الغالب كاف إذا ألنو والشافعية والحنفية الحنابلة مذىب في قوؿ وىذا

 . المنتن كالطعاـ أكلو فيكره لحمها، يتغير فإنو النجاسات
 في آخر قوؿ وىذا اليسير عن ويعفى كثيًرا النجاسة أكلها يكوف أف: الثاني القوؿ

 .واضح والكثير األكثر بين والفرؽ الحنابلة مذىب
 عرقها في وجد فإف والنتن بالرائحة االعتبار وإنما بالكثرة اعتبار ال أنو: الثالث القوؿ
 .الشافعية مذىب في الصحيح ىو وىذا فبل وإال فجبللة النجاسة ريح وغيره

 :أقواؿ على لحمها حل فيها حبست إذا التي المدة في اختلفوا بتحريمها والقائلوف
 وإنما ضبط من لزمانو وال حد من تعلفو الذي للقدر ليس: "الشافعية قوؿ أحدىا

 " .بو تزوؿ النجاسة رائحة أف يظن أو العادة في يعلم بما االعتبار
 أحمد عن رواية وىذا غيره أو طائًرا كانت أياـ ثبلثة الجبللة حبس مدة أف: الثاني
  .االستحباب وجو على الدجاج في حنيفة أبي قوؿ وىو

                                                                                                                                                  

 عمر ابن ذكر دوف مرسبل -جبر ابن وىو- مجاىد عن -اهلل عبد واسمو- أبي نجيح ابن عن فرواه الثوري، سفياف
 ...سيأتي كما مرسبل مجاىد عن نجيح، أبي ابن غير رواه وكذلك إسناده، في

 عبد وحديث. حسن وإسناده( ٖٔٔٛ) برقم المصنف عند اآلتي العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث لو ويشهد
 و( ٜٔٛٔٔ) و( ٕٜٙٔٔ" )الكبير" في والطبراني ،(ٕٔٙٔ) و( ٜٜٛٔ) أحمد عند عباس بن اهلل
 .فقط اللبن بذكر بعده وسيأتي. ٘ٗٗ - ٗٗٗ/ ٔ والحاكم ،(ٜٚٚٔٔ)

"  مصنفو" وفي ،(ٜٜ٘ٗ) "الخيرة إتحاؼ" في كما"  مسنده" في شيبة أبي ابن عند اهلل عبد بن جابر وحديث
 .الزبير أبي عنعنة فيو أف إال ثقات، ورجالو .ٕٛٔ/ ٘ٔ" التمهيد" في البر عبد ابن طريقو ومن ،ٖٖٗ/ ٛ

 .صحيح وإسناده. ٖٖٖ/ ٜ والبيهقي ،ٖ٘/ ٕ الحاكم عند ىريرة أبي وحديث
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 أربعين يحبس ذلك عدا وما سبًعا والشاة ثبلثًا الطائر فيحبس التفصيل: الثالث القوؿ
 . أحمد اإلماـ عن أخرى رواية التفصيل وىذا يوًما

 :الجبللة مسائل من مر فيما الترجيح
 .عنو صارؼ غير من النهي لظاىر التحريم فيو الراجح لعل :لحمها أكل حكم -ٔ
 أخًذا النجاسة أكلها أكثر كاف إذا أنو فيو الراجح فلعل :الجبللة بو تعتبر ما وأما -ٕ
 .لؤلكثرية المفهم المبالغة يفيد ىو إذ جبللة لفظ من
 الظن على غلب متى بل تتقدر ال أنها فيو الراجح فلعل حبسها مدة مقدار وأما -ٖ

 .المحذور زواؿ والمقصود عليو دليل ال التحديد ألف عنها النجاسة أثر ذىاب
 عن بأىلو اإلسبلـ ترفع - أعلم واهلل -:  الجبللة لحم أكل عن النهي في الحكمةو 

 اإلنساف صحة على سيئ تأثير من لذلك لما مباشر غير طريق من ولو الخبائث تناوؿ
 األكل إلى المأكوؿ من الخبث فينتقل بو تغذى ما يشبو المتغذي ألف ، وسلوكو

 ا.ىػ من كتاب األطعمة للفوزاف. أخبلقو من ويكتسب
 .الجبللة ولبن بيضحكم  :مسألة

 الصحيح في والشافعية الحنفية فبنى، الجبللة بيض أكل حكم في الفقهاء اختلف
 بيضها أكل كره منتنة رائحة منها ووجدت تغير فإف ونتنو، لحمها تغير على الحكم

 الخبائث، من صارت ألنها الشافعية؛ عند الصحيح في األكل وحـر الحنفية، عند
 .لبنها وشرب الجبللة لحم أكل عن وسلم عليو اهلل صلى النبي ولنهي
 علفها أكثر كاف إذا بما الجبللة بيض أكل حرمة الشافعية وبعض الحنابلة وقيد

 .ذلك في الوارد للحديث النجاسة
 لتغير ىو إنما النهي ألف تنزيو؛ كراىة الجبللة بيض أكل يكره: الشافعية بعض وقاؿ

. الحنابلة عند رواية وىو األصح، وىو: قالوا. التحريم يوجب ال وىو اللحم،
 لم وإف. طاىر حي وكل حي، من لتولده بيضها أكل يحل أنو المالكية، عند والمختار
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 أكل حل النجاسة علفها أكثر يكن ولم تخلط كانت بأف ينتن، ولم الجبللة لحم يتغير
 .ٔباتفاؽ بيضها

 التي وىي العلم، أىل بين خبلؼ موضع الجبللة: المشيقح علي بن خالدقاؿ د/ 
؟ متى اهلل رحمهم العلم أىل واختلف -النجاسة - العذرة تأكل  بعض فقاؿ تحـر

 -األرباع ثبلثة تطعم أنها فرضنا فإذا النجاسة، علفها أكثر كاف إذا تحـر: العلماء
، فإنو المسفوح والدـ الميتة، من -%٘ٚ  بأف الطاىر علفها أكثر كاف إذا أما محـر

 الميتة، من بالمائة وعشرين وخمسة الطاىر، من بالمائة وسبعين خمسة -مثبل - تطعم
 ىو ىذا جائزة، فإنها والنصف النصف -مثبل - كاف أو جائزة، فإنها ذلك ونحو
 .األوؿ الرأي
 أثر للنجاسة كاف إذا إال يحـر ال وحليبها الجبللة ولبن الجبللة لحم أف: الثاني الرأي

 المسألة ىذه في فالصواب الصواب، ىو القوؿ وىذا ذلك ونحو اللبن، أو اللحم في
 ونحو أمراضا، يسبب أو اللبن، أو رائحتو، أو اللحم طعم في أثر للنجاسة كاف إذا أنو

، فإنو ذلك،  تطهر النجاسات ألف جائز؛ فإنو أثر لها يكن لم إذا وأما محـر
 ىذا ذلك، ونحو وحليب، ولحم، دـ، إلى استحالت قد األشياء وىذه باالستحالة،

 .أعلم واهلل. بالجبللة يتعلق فيما -اهلل رحمهم- العلماء قولي من األقرب الصواب ىو
 .المطحونة باللحـو أو بالهرمونات المغذى الدجاج أكل يجوز ىل: مسألة

 حرج فبل نجس، أو ضار شيء على الطبية والعقاقير الصناعية األطعمة تشتمل لم إذا
 .كتابي أو مسلم من شرعيا، ذبحا ذبح إذا بها، المغذى الدجاج أكل في
 حـر باألمراض تصيبو بحيث باإلنساف، ضارة والعقاقير األطعمة تلك كانت إذا أما

( التهلكة إلى بأيديكم تلقوا وال: ) تعالى اهلل لقوؿ ؛ أكلو وحـر للدجاج، إطعامها
 .ٔ(ضرار وال ضرر ال: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ ، ٜ٘ٔ/البقرة

                                                           

 ٔ والدسوقي ،ٕٜ/  ٔ والحطاب ،ٛٔ ص الفبلح ومراقي ،ٕٙٔ ،ٜ٘ٔ/  ٘ عابدين وابن ٓٗ/  ٘ لبدائعا ٔ
/  ٖ اإلرادات منتهى وشرح ،ٕٛٚ/  ٖ والروضة ،ٖٗٓ/  ٗ المحتاج ومغني ،ٚٗٔ/  ٛ المحتاج ونهاية ،ٓ٘/ 

 .ٜٗ٘ ،ٖٜ٘/  ٛ والمغني ،ٜٜٖ
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 الحيوانات كلحـو نجسة، ولكنها ضارة، غير والعقاقير األطعمة تلك كانت وإذا
 تسمى فهذه العلف، في يجعلونو قد مما ذلك ونحو.. المسفوح الدـ أو الميتة،

 وقد تقدـ حكمها بالتفصيل. " الجبللة"
 مجمعوف والعلماء: الطبري قاؿ(: ٜٓٗ/ٕٙ: قاؿ ابن الملقن في التوضيح )مسألة
 أف خبلؼ وال أكلو، حراـ غير أنو خنزيرة أو كلبة بلبن غذي جديا، أو حمبل أف على
 ا.ىػ كالعذرة نجسة الخنازير ألباف

 
 (الخيل لحـوحكم  باب) 

، لفظو من لو واحد ال جمع اسم األفرأس جماعة الخيل : وقيل والنفر والرىط كالقـو
 .خائل مفرده

 .ٕالمشية في الختيالها خيبًل  الخيل وسميت
 :التالية األقواؿ على لحومها أكل حكم في العلماء اختلف وقد

 عند األصح وىو حنيفة أبي عن مروي وىذا الخيل لحـو أكل يحـر أنو: األوؿ القوؿ
  .ٖالحنفية بعض

                                                                                                                                                  

 بن وعمرو وعائشة، وجابر، ىريرة، وأبي الخدري، سعيد وأبي عباس، وابن الصامت، بن عبادة حديث من روي ٔ
 لشواىده بعضهم وقواه الحديث، أىل بعض ضعفو والحديث لبابة، وأبي القرظي، مالك أبي بن وثعلبة عوؼ،
 ابن وقاؿ ،(ٕٓ٘) األذكار في وحسنو بعضا، بعضها يقوي طرقو: أربعينو في النووي عنو قاؿ لذا ، الكثيرة

 السجستاني داود أبو وعد بو، واحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو وقد ويحسنو، الحديث يقوي مجموعها: الصبلح
 في رجب ابن وقاؿ أعلم، واهلل حجة، يراه بأنو مشعر وىذا الفقو، عليها يدور التي األحاديث من الحديث ىذا

 في طرقو بمجموع األلباني العبلمة وصححو ببعض، تقوى طرقو بعض(: ٕٚٓ/ ٕ) والحكم العلـو جامع
 وحسنو ،(ٕٗٓ/ ٖ) للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده وصححو ،(ٕٓ٘) الصحيحة
 .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط

 .(ٜٖٓ/ٔ) للدميري الحيواف حياة ٕ
 (.ٜٖ،  ٛٔ/٘) الصنائع وبدائع(، ٖٜٔص عابدين/٘) ابن وحاشية(، ٕٓ٘ص/ٜ) القدير فتح تكملة ٖ
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 ىذا أصحاب واستدؿ، ٔالمالكية عند األشهر وىو مالك لئلماـ القولين أحد وىو
 :منها بأدلة القوؿ

 (.ٛ) آية النحل{ وزينة لتركبوىا والحمير والبغاؿ والخيل: }تعالى قولو -ٔ
 ومنافعها تقدـ فيما األنعاـ ذكر وتعالى تبارؾ اهلل أف :اآلية بهذه االستدالؿ ووجو

 ولكم تأكلوف ومنها ومنافع دؼء فيها لكم خلقها واألنعاـ: }تعالى بقولو ذلك وفصل
 إال بالغيو تكونوا لم بلد إلى أثقالكم وتحمل تسرحوف وحين تريحوف حين جماؿ فيها
 فيما ذكر وكذا(. ٚ-٘) اآليات السورة نفس{ رحيم لرءوؼ ربكم إف األنفس بشق
 المتعلقة والمنافع السماء من المنزؿ الماء منافع بها متصبًل  الشريفة اآلية ىذه بعد

 اآلية ىذه في وذكر بالبحر المتعلقة والمنافع والنجـو والقمر والشمس والنهار بالليل
 سبحانو يذكر ولم والزينة للركوب والحمير والبغاؿ الخيل خلق وتعالى سبحانو أنو

 أخرى منفعة ىناؾ كاف ولو ذكر ما سوى أخرى منفعة فيها ليس أنو فدؿ األكل منفعة
 سبيل على بها المتعلقة المنافع ذكر عند يذكرىا ال أف يحتمل لم ذكر ما سوى

 :بأمور ذلك وأكد خلقها من تفصيل وىذا لؤلكل ال للركوب فهذه ،االستقصاء
 المنصوصة العلة ألف والزينة الركوب لعلة لكم خلقها أي للتعليل البلـ أف: أحدىا

 . اآلية ظاىر خبلؼ تقتضي أكلها فإباحة الحصر تفيد
 .التحريم حكم في معهما اشتراكها على فدؿ عليها والحمير البغاؿ عطف: ثانيها
 والحكيم االمتناف سورة تسمى النحل وسورة لبلمتناف سيقت الكريمة اآلية أف: ثالثها

 المذكورات في باألكل االمتناف وقع وقد سيما ال أعبلىا ويترؾ النعم بأدنى يمتن ال
 .قبلها
  .والزينة الركوب من االمتناف بو وقع فيما بها المنفعة لفاتت أكلها أبيح لو: رابعها

 وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ نهى ) قاؿ عنو اهلل رضي الوليد بن خالد حديث -ٕ
 .ٔ( والحمير والبغاؿ الخيل لحـو أكل عن

                                                           

 (.ٖٕ٘ص/ٕ) (، وأضواء البيافٖٗٗص) المجتهد بداية ٔ
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 لحـو عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى ) قاؿ رضي اهلل عنو جابر حديث -ٖ
 :يأتي بما األدلة ىذه نوقشت وقد .ٕ(والبغاؿ والخيل الحمر

 :وجوه من باآلية االستدالؿ عن أجيب -ٔ

                                                                                                                                                  

 في والنسائي ،(ٜٖٓٚ) داود وأبو ،(ٖٜٕ/ ٗ) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٜٛ/ ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 في والفسوي ،(ٜٖٛٔ) ماجو وابن ،(ٓٗٙٙ) و( ٗٗٛٗ) و( ٖٗٛٗ) الكبرى وفي ،(ٕٕٓ/ ٚ) المجتبى
/ ٗ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،(ٗٓٚ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٕٖٔ/ ٔ) والتاريخ المعرفة
 والحديث( ٕٖٛ/ ٜ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٚٛ/ ٗ) والدارقطني ،(ٕٖٙٛ) الكبير في والطبراني ،(ٕٓٔ

 النسائي وقاؿ منسوخ، داود أبو وقاؿ منكر، أحمد قاؿ(: ٜٖ٘/ ٕ) المنير البدر خبلصة في الملقن ابن عنو قاؿ
 ضعيف، إسناده(: ٔٔ/ ٘) تفسيره في البغوي وقاؿ ىػ. ا الثقات لرواية ومخالف مضطرب البيهقي وقاؿ نظر، فيو

 دليل فيو ثم مجهوالف فيو(: ٛٓٗ/ ٚ) المحلى في حـز ابن وقاؿ ،(ٕٕٚ/ ٗ) السنن معالم في الخطابي وضعفو
 وضعفو الخيل، لحـو في وأثبت أصح اإلباحة أحاديث(: ٜٕٚ/ ٗ) اإلستذكار في البر عبد ابن وقاؿ الوضع،
 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ منكر،(: ٜٗٔٔ) الضعيفة في وقاؿ داود، أبي ضعيف في األلباني العبلمة
 تضعيف على العلماء اتفاؽ النسائي على تعليقو في السندي نقل قد قلت ضعيف، إسناده(: ٛٔ/ ٕٛ) المسند

 .الحديث
والحديث قاؿ عنو ( ٖٗٓٚ) األوسط في والطبراني ،(ٖٗٙٓ) اآلثار مشكل شرح في الطحاوي أخرجو ٕ

 عن كثير أبي بن يحيى عن عمار بن عكرمة روى ما وأما (:ٜٗٔٔالعبلمة األلباني في الضعيفة تحت الحديث )
 أورده فقد ". والبغاؿ والخيل الحمر لحـو عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى"  :قاؿ جابر عن سلمة أبي

،ح وابن الرازي بكر وأبي الطحاوي رواية من الفتح في الحافظ  الحديث وأىل: الطحاوي قاؿ"  :الحافظ وقاؿ ـز
 فقد توثيقو، في مختلفا كاف وإف عكرمة فإف كثير، أبي بن يحيى في سيما ال: قلت. عمار بن عكرمة يضعفوف

 :القطاف سعيد بن يحيى قاؿ وقد كثير، أبي بن يحيى عن روايتو غير من لو أخرج إنما لكن مسلم، لو أخرج
 ىذه صحة تقدير وعلى ..مضطرب يحيى عن حديثو: البخاري وقاؿ. ضعيفة كثير أبي بن يحيى عن أحاديثو
 وعلى ذكر، للخيل فيو ليس طريقو من والترمذي أحمد عند الحديث فإف فيها، عكرمة على اختلف فقد الطريق،

 الحكم، في والحمر الخيل لحـو بين المفصلة جابر عن المتنوعة فالروايات حفظو، زاده الذي يكوف أف تقدير
 رجل عن أيضا كثير أبي بن يحيى طريق من أخرجو الطبري أف ذكر ثم ". عددا وأكثر رجاال وأتقن اتصاال، أظهر

 وخيلها األىلية الحمر لحـو حـر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف فذكر دخال مع كنا :قاؿ حمص أىل من
 ". الرجل وإبهاـ يحيى بتدليس وأعل"  :وقاؿ. وبغالها

 وىو حمصي فإنو األولى الطريق في المتقدـ كرب معدي بن المقداـ بن يحيى ىو الرجل ىذا أف أظن وأنا: قلت
 على مدارىما ألف ىذه، الطبري بطريق الطريق تلك تقوية يمكن أنو إلى أحد وىل يذىبن فبل سبق، كما مجهوؿ
 .أعلم واهلل. مجهوؿ
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 كاف خيبر يـو الخيل لحـو أكل في واإلذف اتفاقًا مكة في نزلت أنها: األوؿ الوجو
 المنع وسلم عليو اهلل صلى النبي فهم فلو سنين ست من بأكثر مكة من الهجرة بعد
 .األكل في أذف لما اآلية من

 الركوب في الحصر إفادتها نسلم لم للتعليل اآلية في البلـ أف سلمنا لو: الثاني الوجو
 المنافع من األغلب أف المراد وإنما األكل وفي غيرىما في بالخيل ينتفع فإنو والزينة

 .والزينة الركوب ىو الخيل في
 الخيل على األثقاؿ حمل منع القوؿ ىذا على باآلية المستدؿ يلـز: الثالث الوجو

 .بذلك قائل وال والزينة الركوب في المزعـو للحصر والحمير والبغاؿ
 ما حكم الخيل فتأخذ الخيل على والبغاؿ الحمير بعطف االستدالؿ أف: الرابع الوجو
 وىو االقتراف بداللة استدالؿ بذلك االستدالؿ األكل تحريم من عليها عطف

 .األصوليين من العلماء أكثر عند ضعيف استدالؿ
 ذكر وقد واألنعاـ الخيل في لبلمتناف سيقت اآلية بأف االستدالؿ أما: الخامس الوجو

 من كل في ذكر بأنو: عنو فيجاب الخيل في يذكر ولم األنعاـ في باألكل االمتناف
 .األخرى االنتفاعات بقية يمنع ال وذلك بو االنتفاع وجوه أغلب الصنفين

بأنو حديث ضعيف،  رضي اهلل عنو الوليد بن خالد بحديث االستدالؿ عن وأجيب ػ ٕ
 وكذا حديث جابر رضي اهلل عنو.

 بن محمد وقوؿ، وأحمد، الشافعي مذىب وىو الخيل لحـو أكل إباحة: الثاني القوؿ
 ،ٔالجمهور قوؿ وىو المالكية مذىب في وقوؿ ،الحنفية من يوسف وأبي الحسن

 :القوؿ ىذا وأدلة
 الحمر لحـو عن خيبر يـو نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف جابر حديث -ٔ

 جابر أخبر فقد ظاىرة منو الداللة ووجو، عليو متفق ٕ(الخيل لحـو في وأذف األىلية
                                                           

 بدائع(، و ٕٛ٘/ٖ) بحاشيتو المقنع(، و ٕٜٕ-ٜٕٔ /ٗ) المناىج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ٔ
 (.٘ٛٔ/ٕ) الصغير الشرح(، و ٛٔص/٘) الصنائع

  (.ٜٔٗٔ) برقم ومسلم ،( ٕٓ٘٘،  ٜٕٔٗ) برقم البخاري أخرجو ٕ
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 لحـو من فيو منعهم الذي الوقت في الخيل لحـو لهم أباح وسلم عليو اهلل صلى أنو
 .حكمهما اختبلؼ على ذلك فدؿ الحمر

وفي رواية – ذبحنا ) قالت عنهما اهلل رضي الصديق بكر أبي بنت أسماء عن -ٕ
 ٔ( فأكلناه بالمدينة ونحن فرًسا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على -نحرنا
 . عليو متفق
 المانعين قبيل من الخيل لحـو أكل جواز على الحديثين بهذين االستدالؿ نوقش وقد
 :وجهين من

 فيها تؤكل كاف التي الحاؿ في كاف ذلك أف يحتمل فيهما ذكر ما أف: األوؿ الوجو
 خيبر يـو الحمر لحـو أكل عن نهى إنما والسبلـ الصبلة عليو النبي ألف الحمر
  الزىري عن روي ما ذلك على يدؿ حرمت ثم الوقت ذلك في تؤكل الخيل وكانت

 .حصار في إال أكلت الخيل علمنا ما قاؿ أنو
 يأكلوف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب كاف: قاؿ أنوحمو اهلل ر  الحسن وعن
 كما الضرورة حاؿ في يأكلونها كانوا أنهم على يدؿ فهذا مغازيهم في الخيل لحـو
 .ٕالتناقض عن لؤلدلة صيانة ذلك على فيحمل، الزىري قاؿ

 نوقش كما ،احتياطًا الحاظر ترجح ومبيح حاظر اجتمع إذا أنو: الثاني الوجو
 خيبر زمن أكلنا) مسلم عند جابر لحديث الثانية وبالرواية أسماء بحديث االستدالؿ

 فقاؿ( األىلي الحمار عن وسلم عليو اهلل صلى النبي ونهى الوحش وحمر الخيل
 إذا حجة يكوف إنما وسلم عليو اهلل صلى النبي زمن في الصحابي فعل إف: المخالف

 بحديث معارض ىذا وأيًضا شك بذلك علمو وفي وسلم عليو اهلل صلى النبي علمو
 لو ثمالمتقدـ، ( الخيل لحـو عن نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي إف: )الوليد بن خالد
 والحمير والبغاؿ والخيل} اآلية داللة مقابلة في بو التعلق يصح لم المعارضة من سلم

                                                           

 (.ٕٜٗٔ) برقم ومسلم ،( ٔٔ٘٘،  ٓٔ٘٘) برقم البخاري أخرجو ٔ
 (.ٜٔ-ٛٔ/٘) الصنائع بدائع ٕ
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 المجيزين أدلة بو نوقشت ما حاصل ىذا ،ٔالخيل أكل منع على{ وزينة لتركبوىا
 .ذلك عن اإلجابة وتأتي ،الخيوؿ لحـو ألكل
 أبي عن الرواية ظاىر وىو تنزيو كراىة مكروه الخيل لحـو أكل إف: الثالث القوؿ
 .ٕالمالكية بعض صححها مالك عن ورواية، حنيفة
 لباب واالحتياط المسألة ىذه في المختلفة األحاديث بين الجمع القوؿ ىذا ووجو

 وليس ػ بينها الجمع إلى يصار حتى تتكافأ لم األدلة بأف التوجيو ىذا ويناقش ،الحرمة
 .للحظر أجلو من االحتياط إلى تدعو قوة المانعين دليل في

 كل بو أجاب وما المسألة ىذه في الفريقين أدلة من عرضناه ما ضوء على :الترجيح
 لحـو إباحة وىو الثاني القوؿ رجحاف جلًيا لنا يتضح اآلخر الفريق أدلة عن فريق

 .كراىة غير من الخيل
 :يأتي لما وذلك

 معارضتها على تقوى ال بحيث المخالفين أدلة وضعف باإلباحة القوؿ أدلة قوة -ٔ
 .مناقشتها في ذلك بياف سبق كما

 :يأتي بما مردود القوؿ لذلك المخالفوف بو اعترض ما أف -ٕ
 فيها تؤكل كاف التي الحاؿ في كانت أنها على اإلباحة ألحاديث حملهم أما -أ

 في الحكم فصل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بأف مردود فهو الجميع حـر ثم الحمر
 وفي( أذف) الروايات بعض وفي الخيل لحـو في ورخص الحمر لحـو عن فنهى ذلك

 الخيل لحـو وسلم عليو اهلل صلى لهم فأباح (ٕ٘ٙ/ٜ) فتحال كما في ( أمر) بعضها
 .حكمهما اختبلؼ على ذلك فدؿ الحمر لحـو من فيو منعهم الذي الوقت في
 في اإلذف بأف عنو فيجاب والمخمصة الضرورة حالة على اإلباحة حملهم وأما -ب

 لكثرتها بذلك أولى األىلية الحمر لكانت المخمصة ألجل رخصة كاف لو الخيل أكل

                                                           

 (.٘٘ٗ/ٗ) األحكاـ عمدة على دقيق ابن شرح ٔ

 (.ٖٕ٘ /ٕوأضواء البياف ) (،ٜٖص/٘) الصنائع بدائع ٕ
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 وغيره حمل من الحمير في بو ينتفع فيما بها ينتفع الخيل وألف حينئذ الخيل وعزة
 عليو اهلل صلى أمر وقد عليها القتاؿ من فيو بالخيل ينتفع فيما بها ينتفع ال والحمير

 على فدؿ الحاجة من بهم كاف ما مع الحمر فيها طبخت التي القدور بإراقة وسلم
  .الضرورة لخصوص ال العامة لئلباحة كاف إنما الخيل أكل في اإلذف أف على ذلك

 يكوف إنما ذلك بأف عنو فيجاب احتياطًا المبيح على الحاظر بترجيح قولهم وأما -ج
 أقوى اإلباحة فأدلة ىنا كذلك األمر وليس السند قوة في األدلة تساوي منها بشروط

 .التحريم أدلة من
  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فيو ليس بأنو أسماء حديث على اعتراضهم وأما -د

 وسلم عليو اهلل صلى  الرسوؿ بيت وأىل نحن فأكلناه: )قولها فيرده ذلك على اطلع
 لم لو ذلك أف مع ذلك على اطلع وسلم عليو اهلل صلى أنو قويًا إشعارًا يشعر فهو( 

 النبي زمن في شيء فعل على يقدموف أنهم عنهم اهلل رضي بكر أبي بآؿ يظن لم يرد
 عليو اهلل صلى بالنبي اختبلطهم لشدة بجوازه العلم وعندىم إال وسلم عليو اهلل صلى
 كذا نفعل كنا: )قاؿ إذا الصحابي أف الراجح كاف ثمة ومن لو مفارقتهم وعدـ وسلم
 النبي اطبلع الظاىر ألف الرفع حكم لو أف( وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على
 .وتقريره ذلك على وسلم عليو اهلل صلى

 أنو فيها يخبر لم حيث جابر لحديث مسلم رواية على أيًضا بذلك اعتراضهم وأما -ػى
 قاؿ والتي لحديثو عليها المتفق األخرى الرواية فيرده بذلك علم وسلم عليو اهلل صلى
 بأنو إخبار ألنها( الخيل لحـو في ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ النبي يعني ػ وأذف: )فيها

 .ٔوزيادة علمو على فدؿ فيها أذف وسلم عليو اهلل صلى
 معارضة فهي للتحريم المقتضي خالد بحديث اإلباحة ألحاديث معارضتهم وأما -و

 المتفق الحديثين ىذين مقاومة عن بو ينقص كبلًما خالد حديث سند في ألف ساقطة
 .عليهما

                                                           

 (.ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٗ) الصنعاني بحاشية العمدة على دقيق ابن شرح ٔ
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 مقابلة في بها التعلق يصلح لم يعارضها مما اإلباحة أحاديث سلمت لو قولهم وأما ػ ز
 :بجوابين عنو فيجاب ،المنع على النحل آية داللة

 فتكوف جوازه في صريح والحديث األكل منع في نًصا ليست النحل آية أف: أحدىما
 .سلمت إف المنع على اآلية داللة من أقوى اإلباحة على الحديث داللة
 سبيل على متروًكا كونو من أعم األكل وترؾ األكل بترؾ تشعر إنما اآلية أف: الثاني

  .ٔاألولى خبلؼ أو الكراىة سبيل على أو الحرمة
 اإلماـ قاؿ ثم ومن الخيل لحـو إباحة الصريح الدليل يقتضيو الذي أف نعلم كلو وبهذا

 وخالفو الخيل أكل كراىة إلى حنيفة أبو وذىب(: ٓ٘ٙ/ٜ) فتحكما في ال  الطحاوي
 طريق من مأخوًذا ذلك كاف ولو حلها في المتواترة باألخبار واحتجوا وغيرىما صاحباه

 اهلل رسوؿ عن صحت إذا اآلثار ولكن فرؽ األىلية والحمر الخيل بين كاف لما النظر
 أنو جابر أخبر وقد سيما ال النظر يوجبو مما بها يقاؿ أف أولى وسلم عليو اهلل صلى
 لحـو من فيو منعهم الذي الوقت في الخيل لحـو لهم أباح وسلم عليو اهلل صلى

 . ىػ.ا حكمهما اختبلؼ على ذلك فدؿ الحمر
 في اختبلفهم سبب وأما: (ٖٗٗ/ٔ) المجتهد بدايةفي  المالكية من رشد ابن وقاؿ

 والبغاؿ والخيل} النحل آية يعني اآلية ىذه في الخطاب دليل فمعارضة الخيل
 لكن لو والحمار البغل على الفرس قياس ومعارضة جابر لحديث{ لتركبوىا والحمير

 بدليل وال بقياس يعارض أف ينبغي فبل جابر حديث في نص الخيل لحم إباحة
 ا.ىػ من كتاب األطعمة للفوزاف.( خطاب

 لحـو أكل عن (:ٕٛٓ/ٖ٘فتاواه )وسئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما في مجموع 
 حبلؿ؟ ىي ىل:  الخيل

 أبي وصاحبي وأحمد كالشافعي العلماء جمهور عند حبلؿ ىي هلل، الحمد :فأجاب
 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين في ثبت وقد الحديث فقهاء وعامة حنيفة

                                                           

 (.ٚ٘ٗ/ٗ) بحاشيتو العمدة على العيد دقيق ابن وشرح(، ٕ٘ٙ/ٜ) الباري فتح  ٔ
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 عهد على نحروا أنهم ) ثبت وقد ( الخيل لحـو وأباح الحمر لحـو خيبر عاـ حـر )
 (. لحمو واوأكل فرسا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 في اختلف فقد الخيل وأما (:ٕ٘٘/ٔوقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )
 أنها وعنو القولين، أحد في - اهلل رحمو - مالك فمنعها :العلماء أكلها جواز

 .عندىم أشهر والتحريم المالكية، بعض صححو القولين من وكل مكروىة،
 التنزيو، على الرازي بكر أبو وحملو الخيل، لحم أكره: اهلل رحمو - حنيفة أبو وقاؿ
 .األىلي كالحمار عنده وليست التحريم، فيها حنيفة أبو يطلق لم: وقاؿ

"  الذخيرة"  وصاحب ،" الهداية"  وصاحب ،" المحيط"  صاحب عنو وصحح
 .الحنفية أكثر قوؿ وىو التحريم،

 رضي - الوليد بن وخالد عبيد، وأبو األوزاعي،: الخيل لحـو كراىة عنو رويت وممن
 .والحكم عباس، وابن - عنو اهلل

 أكثر قاؿ وبو الخيل، أكل جواز - تعالى اهلل رحمهما - وأحمد الشافعي ومذىب
 .العلم أىل

 أبي بنت وأسماء مالك، بن وأنس عبيد، بن وفضالة الزبير، بن اهلل عبد: بو قاؿ وممن
 والحسن جبير، بن وسعيد وشريح، وعطاء، واألسود، وعلقمة، غفلة، بن وسويد بكر،

 ومحمد، يوسف، وأبو وإسحاؽ، سليماف، أبي بن وحماد النخعي، وإبراىيم البصري،
 .وغيرىم وداود،

 حجج - اهلل شاء إف - وسنبين ،" المهذب شرح"  في النووي، عنهم نقلو كما
 وبهذا... ثم قاؿ الشيخ بعد أف فصل في األدلة: .رجحانو الدليل يقتضي وما الجميع،

 عند والعلم الخيل، لحم أكل إباحة رجحانو الصريح الدليل يقتضي الذي أف تعلم كلو
 وإف :العلم أىل بعض قاؿ كما أحوط، الخبلؼ من الخروج أف يخفى وال تعالى، اهلل

 ا.ىػ فاستبن ضعيفا ولو خبلفهم من يخرج الذي األورع
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 قد وىنا «كالخيل»: قولو(: ٕٛ/٘ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 حنيفة، كأبي الخيل حرَّـ العلماء بعض ألف الخيل؛ إباحة على يدؿ دليل إلى نحتاج

 .أحمد كاإلماـ أباحها وبعضهم كمالٍك، كرىها وبعضهم
 صحيح، ىذا: قلنا األصل، ألنو لحّلها؛ االستدالؿ إلى نحتاج ال الخيل إف: قلنا فلو
 نأتي أف بد فبل القرآف، من بدليل مستدالً  العلم أىل بعض عاَرَضَنا قد داـ ما لكن

 الدليل؟ فما حلها، على واضح بدليل
 لحـو عن نهى وسّلم عليو اهلل صّلى النبي أف) عنو اهلل رضي جابر حديث: الدليل

 .واضح فهذا ،(الخيل لحـو في وأِذفَ  الُحُمر،
 عليو اهلل صّلى النبي عهد في فرساً  نحرنا) : قالت البخاري في أسماء حديث كذلك
 وإنما متأخر، أنو تعني (المدينة في ونحن): وقولها ،(فأكلناه المدينة في ونحن وسّلم
 تحريمها على استدؿ من دليل فيها التي النحل سورة ألف المدينة؛ في أنو على نصَّت
 .مكية

 التحريم على الدليل عدـ فالسلبي سلبي، ودليل إيجابي دليل ولها مباحة، الخيل إذاً 
 .عنهما اهلل رضي أسماء وحديث جابر حديث واإليجابي اإلباحة، األصل فيكوف
ـَ : }تعالى بقولو واستدؿ حنيفة كأبي التحريم إلى العلماء بعض ذىب ولكن  َواألَنْػَعا
َها َوَمَناِفعُ  ِدْؼءٌ  ِفيَها َلُكمْ  َخَلَقَها  َوِحينَ  تُرِيُحوفَ  ِحينَ  َجَماؿٌ  ِفيَها َوَلُكمْ * تَْأُكُلوفَ  َوِمنػْ

 َلَرُؤوؼٌ  رَبَُّكمْ  ِإفَّ  األَنْػُفسِ  ِبِشقّْ  ِإالَّ  بَاِلِغيوِ  َتُكونُوا َلمْ  بَػَلدٍ  ِإَلى َأثْػَقاَلُكمْ  َوَتْحِملُ * َتْسَرُحوفَ 
 [.النحل*{ ] تَػْعَلُموفَ  الَ  َما َوَيْخُلقُ  َوزِيَنةً  لِتَػرَْكُبوَىا َواْلَحِميرَ  َواْلِبَغاؿَ  َواْلَخْيلَ * رَِحيمٌ 

َها َوَمَناِفعُ  ِدْؼءٌ  ِفيَها َلُكمْ : }قاؿ فاألنعاـ  ،{َواْلَحِميرَ  َواْلِبَغاؿَ  َواْلَخْيلَ } ،{تَْأُكُلوفَ  َوِمنػْ
 لو قسم: قسمين إلى البهائم ىذه وتعالى سبحانو اهلل فقسم ،{َوزِيَنةً  لِتَػرَْكُبوَىا: }قاؿ

، فيما الخيل وذكر كذا، لو وقسم كذا،  محرَّمة، فلتكن والحمير، البغاؿ، وىي يحـر
 لمن غاية ألنو لذكره؛ سائغاً  األكل كاف ولو والزينة، الركوب وىي الحكمة وذكر
 األحاديث كانت إذا ولكن وجو، لو لكاف األحاديث لوال االستدالؿ وىذا، اقتناه
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 تفسّْر السُّنَّة ألف قائمًا؛ الدليل ىذا يكوف أف يمكن ال فإنو حبلؿ، الخيل بأف ُمصرَّْحة
 التقسيم؟ ىذا لماذا إذاً : قلت فإف، وتبينو القرآف

 ال أنو ػ أعلم واهلل ػ إشارة أيضاً  وفيو والزينة، الركوب، ىو الخيل منافع َأعمَّ  ألف: قلنا
 اهلل، سبيل في وللجهاد وللزينة، للركوب، ُتجعل وإنما لؤلكل، الخيل ُتجَعل أف ينبغي

 منها وأكثر أجساماً، منها أكبر فاإلبل األنعاـ، وىي عنها يكفي ما فهناؾ األكل أمَّا
 الجهاد في بها االنتفاع وبطل لفنيت، لؤلكل اتخذت لو وألنها والغنم، والبقر، لحوماً،

 ا.ىػ والحمير بالبغاؿ قرنت أنها في ػ أعلم واهلل ػ الحكمة ىي فهذه، اهلل سبيل في
( بعد أف ذكر حديث جابر ٜٖ٘وقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث )

 في أذف و ، األىلية الحمر لحـو عن خيبر يـو وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى)
 األربعة األئمة مذىب ىو و ، الخيل لحـو أكل جواز الحديث في و(: الخيل لحـو

 ىو و ، الجمهور وافقا فإنهما لصاحبيو خبلفا التحريم إلى فذىب حنيفة أبي سوى
 أف ذكر و ، الطحاوي جعفر أبو اإلماـ اختاره ولذلك الصحيح، الحديث لهذا الحق
 البغاؿ و الخيل لحـو أكل يحل ال"  :مرفوعا الوليد بن خالد حديث حنيفة أبي حجة

 ىو ما يخالف لم إذا بو يحتج ال اإلسناد ضعيف منكر حديث ولكنو ". الحمير و
 وعللو ضعفو بينت وقد، ترى كما صحيحين حديثين خالف وقد فكيف ، منو أصح

 (.ٜٗٔٔ) رقم الضعيفة السلسلة في
 التي الخيوؿ بعض الفروسية تدريب بمركز يوجد (:ٛٛٔ/ٕٙوسئلت اللجنة الدائمة )

 التدريب، مواصلة من تمنعها بها عاىة لوجود أو سنها لكبر إما منها، التخلص يرغب
 يجوز فهل بالرصاص، رميها منها التخلص في المتبعة العادة كانت وقد ذلك، نحو أو

 ال؟ أـ شرعا ذلك
 وعليو المذىب، من الصحيح على أكلها يباح الخيل أف يخفى ال فأجابت:

 اهلل عبد بن جابر عن الصحيحين في لما ؛ العلم أىل من وافقهم ومن األصحاب
 لحـو عن خيبر يـو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى) : قاؿ عنهما اهلل رضي
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 فرسا نحرنا ) قالت أسماء عن فيهما ولما ،(الخيل لحـو في وأذف األىلية، الحمر
 رواية وفي ،( بالمدينة ونحن فأكلناه وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على

 . ( فأكلناىا فذبحناىا تموت أف أرادت ):  للدارقطني
 تند كأف بشرط، إال بالرصاص برميها ذبحها يجوز فبل أكلو يباح مما إنها ثبتإذا و 

 يجوز فبل الشرعية التذكية تذكيتها تتعذر لم إذا أما بذلك، إال ذبحها على يقدر فبل
 فإف الذبح، في واإلحساف الذبيحة إراحة من الشرعية للتذكية لما بها؛ إال ذبحها
 من يأكلها من أعطاؤىا أمكن صحيا أكلو يجوز مما المذبوحة الفرس كانت

 وإف ونحوىا، كاألسود الحيوانات، أطعمت يقبلها أحد يوجد لم فإف المسلمين،
 بأي الشرعي الذبح ذبحها بعد لحمها من تخلص صحيا أكلها يجوز ال مما كانت
 .ذلك يضمن طريق
 .الفرس لبن : حكممسألة

 الحنفية، من ومحمد يوسف وأبي والحنابلة الشافعية عند حبلؿ طاىر الفرس لبن
 لبنو، في كما سؤره في الكراىة عنو الحسن فروى حنيفة أبي عن النقل واختلف

 عند نجس الفرس ولبن ،ٔالجهاد آلة تقليل شربو في ليس ألنو بلبنو، بأس ال: وقيل
 في للحمو تابع اآلدمي غير لبن: قالوا فقد للحم، اللبن تبعية على بناء المالكية
 األكل والمكروه المباح وىو التذكية بعد طاىرا لحمو كاف فإف التذكية بعد الطهارة

 من والفرس نجس، فلبنو األكل محـر وىو التذكية بعد نجسا كاف وإف طاىر فلبنو
 .ٕعندىم المحرمة الحيوانات

 بغلة فأتت فرس على حمار نزا لو (:ٕٓٛ/ٕ)فرع(: قاؿ ابن الصبلح في فتاواه )
 ا.ىػ الولد تحريم إلى ينظر فبل أكلو يحل الذي الفرس من يولد ألنو الفرس لبن يحل

                                                           

 المحتاج ونهاية العربي، التراث إحياء دار نشر ،ٕٔٗ/  ٛ القدير فتح وتكملة ،ٕٙٔ/  ٘ عابدين ابن حاشية ٔ
 .ٜٔ٘/  ٛ والمغني ،ٓٛ/  ٔ المحتاج ومغني ،ٕٕٚ/  ٔ
 .ٕٛٔ ،ٜ/  ٔ اإلكليل وجواىر ،ٔ٘ - ٓ٘/  ٔ الدسوقي حاشية مع الدردير شرح ٕ
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 بغبل ولدت وإف الفرس كلبن لحمو يؤكل ما لبن أما: المطالب أسنى صاحب قاؿ
 ىػ.ا. للشاربين سائغا خالصا لبنا: تعالى قاؿ فطاىر،

 من ال منها ألنو كلبا وشاة بغبل ولدت فرس لبن ويجوز: المحتاج فةحت صاحب وقاؿ
 ىػ.ا. الفحل

 
 (المتولدات)باب حكم 

 :أصناؼ ثبلثة وىو ،الحيواف من نوعين بين تولد ما المتولدات
 .خبلؼ ببل حبلؿ وىو.  حبللين نوعين بين تولد ما: األوؿ الصنف
 مكروه أو محـر وىو ،تحريما مكروىين أو محرمين نوعين بين تولد ما: الثاني الصنف
 .خبلؼ ببل تحريما
 مع حبلؿ والثاني تحريما، مكروه أو محـر أحدىما نوعين بين تولد ما: الثالث الصنف
 :تفصيل حكمها وفي ،البغاؿ: الصنف ىذا أمثلة ومن، التنزيهية الكراىة مع أو اإلباحة

.  ٔاألصلين أخس يتبع المتولدات من وغيره البغل إف: والحنابلة الشافعية قاؿف
 لو ىذا وعلى ،النوعين بين بالتولد العلم عند ىي إنما التبيعة ىذه بأف الشافعية وصرح
 بتولدىا اليقين لعدـ تحل، فإنها كلب عليها نزا أنها يعلم أف دوف كلبة الشاة ولدت

 .تركها الورع كاف وإف األصل، صورة خبلؼ على الخلقة تقع قد ألنو كلب، من
 وحرمة، حل فيو فيجتمع منهما متولد أنو األصلين، أخس يتبع قولهم في وحجتهم

 والمقتضي، المانع تعارض إذا أنو الفقهية القواعد ومن ،احتياطا الحرمة جانب فيغلب
 .ٕاحتياطا الحاظر المانع جانب غلب والمبيح، الحاظر أو

                                                           

 . ٗٗٔ/  ٛ المحتاج نهاية ٔ

 تعطيل المبيح تأخير وفي ، مفسدة درء الحرمة جانب تغليب في وألف ؛ الذمة وبراءة االحتياط باب من وىذا ٕ
 جلب على مقدـ المفاسد درء: )  قاعدة من فرع وىي ، المصالح جلب على مقدـ المفاسد ودرء مصلحة

 واآلخر بها االنتفاع وجواز إباحتها على يدؿ فإنو أحدىما أما ، سبباف األعياف من عين في تحقق فإذا(  المصالح
ـُ  لنا ينبغي وال ، االشتباه ىذا يزوؿ حتى عنها حينئذٍ  نتوقف فإننا ، منها يمنع  تغليًبا كذلك دامت ما عليها اإلقدا
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 الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوال: }  تعالى فقولو: القرآف فأما،  والسنة القرآف من أدلة القاعدة ىذه على دؿ الحظر،وقد لجانب
 وىي سبها فيبيح أحدىما أما:  سبباف تجاذبها المشركين فآلهة{  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َعْدًوا اللَّوَ  فَػَيُسبُّوا اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  َيْدُعوفَ 

 سبها يبيح سبب فهذا ، ولعابديها لها وتحقيرٌ  لهم وإىانة للمشركين إغاظة سبها وفي اهلل مع آلهة اتخذت ألنها
 فيو اآللهة فسب وحينئذٍ  وعبل جل ربنا أصحابها يسب أف إلى يؤدي سبها أف وىو سبها من يمنع سبب ىناؾ لكن

 درء وألف ؛ اهلل سب إلى يقودىم قـو عند سبها أف علمنا إذا التحريم جانب فغلب يحرمو وسبب يبيحو سبب
 . مفسدة منها أشد ىو ما إلى المفضية الذرائع سد باب من ىذا وألف ؛ المصلحة جلب على مقدـ المفسدة

 إف: )  - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنهما اهلل رضي - بشير بن النعماف حديث:  األدلة ومن
 فهذه ، عليو متفق(  وعرضو لدينو استبرأ فقد الشبهات اتقى فمن مشتبهات أمور وبينهما بَػيّْن والحراـ بَػيّْن الحبلؿ
 بل ، حرمتها تتضح وال حلها يتضح ال التي الشبهات من ىي يحرمها وسبب يبيحها سبب عليها توارد التي األعياف

 اجتنابها أي اتقائها إلى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ندبنا وقد ، الشبهات جملة من إًذا فهي مادتاف فيها
 أو منها المانع السبب غلبنا إذا إال اتقاؤىا يمكن وال ، وعرضو دينو في للمرء أسلم ىذا ألف ؛ عنها والتباعد
 . لها المحـر

 ، والتردد الشك بمعنى ىنا والريب(  يريبك ال ما إلى يريبك ما دع: )  - وسلم عليو اهلل صلى - قولو:  ذلك ومن
 فيها التي واألشياء ، منها فيو الشك ما إلى األفعاؿ من شك فيو ما اترؾ:  ومعناه ، الورع في أصل الحديث وىذا

 ، وحرمتها حلها في شاًكا اإلنساف ويبقى عدمو من فعلها في النفس تتردد التي األشياء من ىي ومحـر محلل
 يكوف وال ، تردد وال فيو ريب ال ما إلى ندعها أف أمرنا فقد فيها ذلك تحقق فإذا المريبة األشياء من تكوف فحينئذٍ 

 بن زيد عن ويروى ، الورع في أصل ذكرت كما وىذا وتنزًىا تورًعا فنتركها ، لها المحـر جانبها غلبنا إذا إال ذلك
 ( . فدعو شيء رابك إذا الورع من أسهل شيء ما: )  قاؿ أنو ثابت
 صيد عن - وسلم عليو اهلل صلى - النبي سأؿ وأنو - عنو اهلل رضي - حاتم بن عدي حديث:  أيًضا ذلك ومن

 منو أكل وإف فكل عليو اهلل اسم وذكرت المعلم كلبك أرسلت إذا: )  - وسلم عليو اهلل صلى - لو فقاؿ الكلب
 منو االستشهاد ووجو(  كلبك على سميت فإنما تأكل فبل آخر كلًبا معو وجدت وإف لنفسو صاد فإنما تأكل فبل
 قد منو فأكل الكلب صاده الذي فالصيد منو أكل إف:  األولى:  حالتين في إال حبلؿ المعلم الكلب صيد أف

 فهذا اإلرساؿ، عند عليو وسمى صاحبو أرسلو معلمٍ  كلبٍ  صيد فهو المحلل فأما ومحـر محلل سبباف فيو اجتمع
 ال لنفسو اصطاد إنما أنو قوية قرينة حينئذٍ  أكلو ألف ؛ منو أكل فؤلنو المحـر وأما ، حبلؿ صاده ما أف يفيد التعليل
 اهلل صلى - النبي فغلب ، والمبيح المحـر السبباف تجاذبو الصيد فهذا ، منو المنع يفيد التعليل وىذا ، لصاحبو

 . للذمة أبرأ وألنو ؛ الحراـ جانب غلبنا والحراـ الحبلؿ اجتمع إذا ألنو ؛ المحـر السبب - وسلم عليو
 فهو المحلل السبب فأما ومحـر محلل سبباف فيو اجتمع قد فإنو آخر كلب معو وجد إذا الكلب صيد:  الثانية
 ولم كلبك على سميت إنما وأنت آخر كلب معو وجد فؤلنو المحـر وأما ، األولى الحالة في السابق السبب عين
 لعدـ حراـ اآلخر وصيد الشروط لكماؿ حبلؿ أحدىما وصيد ، الصيد في شاركو لعلو ندري وال ، اآلخر على ُتَسمّْ 
:  فقاؿ المحـر السبب جانب - وسلم عليو اهلل صلى - النبي غلب والمحـر المحلل اجتمع فلما ، التسمية توفر

 . القاعدة ىذه في أصل وىذا(  تأكل فبل) 
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 شديد كاف الرجل ىذا أف مع ، اهلل إال إلو ال:  قاؿ أف بعد المشركين من رجبلً  قتل زيد بن أسامة أف:  ذلك ومن
 فلما بالسيف عليو حمل أسامة وأف ، يضربها بسيفو اتبعها إال فاذة وال شاذة يدع ال فكاف المسلمين على البأس
: )  فقاؿ الخبر أخبر وقد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى فجاء فقتلو ، اهلل إال إلو ال:  قاؿ السيف رأى

 كيف: )  لو فقاؿ...  السبلح من خوفًا قالها إنما اهلل رسوؿ يا:  أسامة فقاؿ( .  اهلل إال إلو ال قاؿ أف بعد أقتلتو
 - عنو اهلل رضي - أسامة قتلو الذي فالرجل.  عليو متفق والحديث(  القيامة يـو جاءت إذا اهلل إال إلو ببل تصنع

 المسلمين في فعل وقد وحربي المشركين من فؤلنو المبيح فأما لقتلو ومحـر لقتلو مبيح سبباف فيو اجتمع قد
 وجب قالها من فإف ، اهلل إال إلو ال:  قاؿ فؤلنو المحـر وأما ، قتلو إباحة يفيد ذلك فكل ، العظيمة األفاعيل

 سبب الرجل ىذا في اجتمع فلما ، الصحيحة األحاديث في كما والماؿ الدـ تعصم ألنها ؛ ومالو دمو عن الكف
 حبو وابن حبو على وأنكر لدمو المحـر السبب - وسلم عليو اهلل صلى - النبي غلب منو مانع وسبب لقتلو مبيح
 لدمو المحـر للسبب تغليًبا وذلك ويدعو عنو يكف أف عليو الواجب كاف أنو وأخبره ، - عنو اهلل رضي - أسامة
 . تعالى اهلل إلى سريرتو يكل وأف ومالو
 - اهلل رسوؿ إلى زمعة بن وعبد وقاص أبي بن سعد اختصم:  قالت ، عليو المتفق في عائشة حديث:  ذلك ومن

.  شبهو إلى انظر ابنو أنو إليَّ  عهد وقاص أبي بن عتبة أخي إف اهلل رسوؿ يا:  سعد فقاؿ ، - وسلم عليو اهلل صلى
 فرأى شبهو إلى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فنظر ، أبي فراش على ولد أخي ىذا:  زمعة بن عبد وقاؿ
( زمعة بنت سودة يا منو واحتجبي ، الحجر وللعاىر للفراش الولد زمعة بن عبد يا لك ىو: )  فقاؿ بعتبة بيًنا شبًها

 الولد ىذا فإف ، تقرير أيَّما القاعدة لهذه مقرر فإنو العظيم الحديث ىذا إلى فانظر.  قط سودة ير فلم:  قاؿ ،
 على ولد ألنو ؛ أخوىا أنو أي ألبيها ابن أنو فالمبيح ، ومحـر مبيح تنازعو - عنها اهلل رضي - لسودة بالنسبة
 وجد لكن ، لها محـر حينئذٍ  ألنو ؛ بها ويخلو ويراىا تراه وأف لو تكشف أف لسودة يبيح سبب فهذا ، أبيها فراش
 أمارة وىو غالًبا يخطئ ال فالشبو ابنو أنو على يدؿ مما وقاص أبي بن بعتبة القوي الشبو وجود وىو آخر سبب
 في أعني فيو فاجتمع ، عنو فتحتجب سودة عن أجنبًيا يكوف حينئذٍ  فإنو لعتبة ابًنا كاف فلو النسب لحوؽ في قوية
 السبب جانب - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فغلب ، وحاظر مبيح - عنها اهلل رضي - لسودة بالنسبة الولد ىذا

 جانب فغلب ومحـر مبيح فاجتمع ، بعتبة الواضح الشبة وجود لشبهة تغليًبا عنو تحتجب أف سودة وأمر المحـر
 في صريح دليل وىذا النظر في إال ونحوىا والصلة اإلرث في األحكاـ جميع في أخوىا لكنو أحوط ألنو ؛ المحـر

 فروعها وأما ، - تعالى اهلل شاء إف - كفاية مضى فيما ولعل ، ألطلنا أدلتها نذكر ذىبنا لو وواهلل ، القاعدة ىذه
 الجميع عن الكف وجب بمذكاة ميتة اشتبهت أو بأجنبيات أختو اشتبهت إذا : نقوؿ بأف ونزيدىا أدلتها من فتعلم
 أكلو يحل ال ونحوه كالبغل غيره وبين المأكوؿ بين المتولد والحيواف ، الحظر لجانب تغليًبا االشتباه يزوؿ حتى

 قطع بأف تحل ال ومن ذبيحتو تحل من الذبح في اشترؾ ولو الحاظر جانب فيغلب فيو والحاظر المبيح الجتماع
 اشتبو ولو، الحظر لجانب تغليًبا حراـ الذبيحة فإف اآلخر والودج المريء قطع وىذا الودجين، وأحد الحلقـو ىذا
 لو ما بخبلؼ التيمم وىو بدؿ لها المائية الطهارة وألف ، الحظر لجانب تغليًبا وتيمم تركهما بنجس طهور ماء

 .لو بدؿ ال العورة ستر ألف ؛ الراجح على اجتهاده إليو أداه فيما ويصلي يجتهد فإنو بنجسة طاىرة ثياب اشتبهت
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 لحمو أكل يكره(  حمار) أتاف أمو الذي فالبغل لؤلـ، تابعة البغاؿ الحنفية وعند
 فيكوف: الخيل فيو الذي الخبلؼ فيو يجري فرس أمو والذي ألمو، تبعا تحريما
 أو وبقرة، حمار بين تولده فرض فلو ،الصاحبين عند ومباحا حنيفة، أبي عند مكروىا

 كما ألمو تبعا المذىب، في خبلؼ ببل الحنفية جميع عند مباح فهو وبقرة حصاف بين
 .تقدـ
 ىي لؤلـ فالتبعية الحيواف، من نوعين بين متولد كل في يقاؿ البغاؿ في يقاؿ وما

 . ٔالحنفية عند القاعدة
 أف( ٜٚٔ ، ٖٜٔ/  ٘ ، ٓ٘ٔ/ ٔ) عابدين البن وحاشيتو المختار الدر من ويعرؼ
 الشاة ولدت لو كما المأكوؿ، غير صورة صورتو ما المأكولة ولدت ولو لؤلـ العبرة
 . يحل فإنو ذئبا

 يقيدوف فهم اختبلؼ بعض مع الحكم في لؤلـ التبعية بقاعدة يقولوف أيضا والمالكية
، صورة على نوعين بين المتولد يأتي بأال ذلك ، عندئذ فإنو المحـر  كانت وإف يحـر
 محرمة، ولدتو مباح أكل يجوزوف ال وكذلك ،خنزيرا الشاة ولدت لو كما مباحة، األـ

                                                                                                                                                  

 ، الحظر لجانب تغليًبا المحـر على يحـر فإنو ، وَحبَلؿٌ  محـر طبًعا المتوحش البري الحيواف صيد في اشترؾ ولو
 المقدر إلى ال المعلـو السبب إلى الحكم إضافة: ) قاعدة في سابًقا تذكر لم أو قلت فإف ، فقس ذلك وعلى

 ؟ القاعدة ىذه وبين بينها نجمع فكيف المبيح جانب بعضها في وغلبت وحاظر مبيح فيها كثيرة فروًعا(  المظنوف
 المقدر إلى ال المعلـو السبب إلى الحكم إضافة قاعدة أف:  يقاؿ أف عنو الجواب وبسط جيد سؤاؿ ىذا:  فأقوؿ

 أقوى ثبوتو المتيقن المعلـو السبب بل ، القوة في واحدة درجة على ليسا فالسبباف االحتماؿ يستوفيها لم المظنوف
 في أما ، عكس وال الضعيف يسقط القوي ألف ؛ فأسقطناه ، معارضتو على يقو لم ولذلك ، المظنوف السبب من

 السبب رجحاف احتماؿ بعينو ىو المبيح السبب رجحاف فاحتماؿ واحدة بمنزلة القوة في السببين فإف القاعدة ىذه
 أيًضا ويقاؿ ، القوة في الستوائهما وذلك الحراـ جانب يغلب حينئذٍ  فقلنا األمرين ألحد عندنا مرجح وال المحـر

 أشد أو مساويًا المحـر السبب كاف إذا بما ذلك يقيد أف البد بل ، إطبلقها على ليست معنا التي القاعدة ىذه إف
 حينئذٍ  فإنو يسير شيء ىو إنما المحـر السبب وأف األقوى ىو المبيح السبب كاف إذا أما المبيح السبب من قوة
تلقيح  .وأعلم أعلى تعالى واهلل ، الجوابين ىذين عن تخرج تجدىا لم القاعدتين فروع سبرت ولو إليو، يلتفت ال

 .والخمسوف الخامسة القاعدةاألفهاـ العلية 

 . ٖٚ/  ٘ البدائع ٔ
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( القاعدة خبلؼ على) شاة من كأتاف أيضا، عكسو وال( للقاعدة وفقا) أتاف من كشاة
 عندىم نسلو يؤكل نسل إذا المباح صورة على المحرمة ولدتو الذي الولد ىذا ولكن
 .المحرمة أمو عن لبعده المباح، صورة على كاف حيث
 دوف الكراىة: وثانيهما ،المشهور وىو التحريم،: أحدىما قولين البغل في ذكروا وقد

 البغل خصوص في أخرى أدلة على اعتمادا أتانا، أو فرسا أمو كوف بين أيضا تفريق
 جزء ىو منها خروجو قبل أنو أمو يتبع البغل إف: قاؿ من وحجة .ٔالتولد قاعدة غير

 خروجو بعد الحكم ىذا فيبقى وكراىة، وحرمة، حبل، حكمها حكمو فيكوف منها،
: تعالى قولو الكتاب من التحريمية الكراىة أو التحريم أطلق من وحجة، استصحابا

 وزينة، ركائب أنها مزاياىا اآلية بينت فقد (وزينة لتركبوىا والحمير والبغاؿ والخيل)
 . مأكولة غير أنها على فيدؿ االمتناف مقاـ في األكل عن وسكتت

 اهلل صلى اهلل رسوؿ حـر ) قاؿرضي اهلل عنهما  اهلل عبد بن جابر حديث السنة ومن
 من ناب ذي وكل البغاؿ، ولحـو اإلنسية الحمر لحـو -خيبر يـو يعني- وسلم عليو

 .ٕ( الطير من مخلب ذي وكل السباع،
 الحمر لحـو عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى ) الوليد بن خالد وحديث
 ( وىو حديث ضعيف كما تقدـ عند تخريجو. والبغاؿ والخيل

                                                           

/  ٔ الخليل علي والخرشي ، ٘٘ٗ/  ٔ المجتهد وبداية ، ٚٔٔ/  ٕ الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ٔ
ٛٙ . 

الحديث قاؿ عنو الترمذي في العلل الكبير و ( ٛٚٗٔ) الترمذيو  الرسالة( مطوال،-ٖ٘٘/ٕٕأحمد ) أخرجو ٕ
 محمدا فسألت ،وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة، أبي عن سلمة، أبي عن ، عمرو بن محمد وقاؿ(: ٖٚ)ص
 بن يحيى أحاديث في الكثير يغلط عمار بن وعكرمة أشبو ىريرة أبي عن سلمة أبي حديث فقاؿ الحديث ىذا عن
(: إسناده ال بأس بو، وكذا قاؿ ٚٗ٘/ٜا.ىػ والحديث حسنو الترمذي، وقاؿ الحافظ في الفتح ) كثير أبي

، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في الترمذي صحيح في األلباني العبلمة وصححو(، ٜٚ/ٗالشوكاني في السيل الجرار )
 رجاؿ من ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي عمار، بن عكرمة أجل من حسن إسناده (:ٖ٘٘/ٕٕتحقيق المسند )

 .الشيخين



 - 51 - 

 واألحاديث اآليات داللة بين الجمع ىي التنزيهية بالكراىة القوؿ أطلق من وحجة
 إنها فقالوا (. . .  محرما إلي أوحي فيما أجد ال قل ) تعالى قولو وبين السابقة،

 داللة في للخبلؼ اإلباحة واضحة وليست األخيرة، اآلية بهذه عمبل محرمة، ليست
 . تنزيهية كراىة مكروىة أنها ذلك من فيخرج واألحاديث، األولى اآلية

 حبلال األرض في مما كلوا الناس أيها يا ) قاؿ تعالى اهلل أف: باإلباحة قاؿ من وحجة
 يذكر ولم(  إليو اضطررتم ما إال عليكم حـر ما لكم فصل وقد ) أيضا وقاؿ(،  طيبا
 ال قوؿ مثلو فيكوف الحمار من متولد بأنو والقوؿ، حبلؿ فهو البغل، تحريم فصل فيما

 .منو جزءا وليس للحمار، مغاير ىو الروح فيو نفخت منذ ألنو يصح،
 على فرس أو فرس على أىلي حمار نزا لو(: ٕٔ٘/ٕقاؿ اإلماـ الشافعي في األـ )

 الولد ألف النازي أيهما إلى ذلك في أنظر لست بينهما نتج ما أكل يحل لم أىلية أتاف
 قبل من أىلي حمار فيو عرؼ ما وكل حبلال معا لحمهما يكوف حتى يحل فبل منهما

 أو فرس على وحشي حمار نزا ولو نسلو أكل وال أبدا بحاؿ أكلو يحل لم أـ أو أب
 غرابا أف لو وىكذا معا مباحاف ألنهما بينهما ولد ما أكل حل وحشي أتاف على فرس

 أو غرابا  تجثم لحمو يحل طائر أو حبارى ذكر أو حبارى تجثم بغاثا أو حدإ ذكر أو
 التجثم ذلك من فراخها أكل يحل لم وأفرخت فباضت ثيراف أو صقرا أو حدأ

 خنزير ودؾ أو بلبن اختلطت لو خمرا أف ترى أال فيو والحبلؿ المحـر الختبلط
 ولو مأكوال يكوف أف حـر اآلخر من أحدىما يزيل ال فصارا بحبلؿ محرما أو بسمن

 يحل ال مما أبويو أحد لعل يدر فلم خلقتو فأشكلت صيد بيض أو أصيب صيدا أف
 خلقتو إلى ينظر أف والقياس أكلو عن الكف االحتياط كاف أكلو يحل واآلخر أكلو

 بخلقتو أولى أكلو يحل الذي كاف إف حكمو حكمو جعل بخلقتو أولى كاف فأيهما
 أنسي حمار ينزو أف مثل وذلك يأكلو لم بخلقتو أولى أكلو يحـر الذي كاف وإف أكلو
 يكن لم وحشيا أتانا فرس أو فرسا وحشي حمار نزا ولو أنسية أتانا أو وحشية أتانا

 الصيد بو يؤكل بما أكل واصطيد توحش وإذا أكلو يحل مما كليهما ألف بأس بأكلو
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 صيد من المحـر قتل وما يختلف ال وبيضو وفراخو أوالده صغار في القوؿ وىكذا
 أو لحمو يؤكل ال صيد من قتل وما بيضو من أصاب ما يفدى وكذلك فداه لحمو يؤكل

 ال بولد تأتى فإنها بولد فجاءت ضبع على نزا ذئبا أف ولو يفده لم بيضو من أصاب
 من وصفت لما أكلو يحل فبل السبع لو يقاؿ محضا الذئب وال محضا يشبهها
 ا.ىػ فيو يتميزاف ال وأنهما والحبلؿ المحـر اختبلط

 ،«نجسةٌ  منو والبغل»: قولو(: ٔٙٗ/ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
، الحمار من: أي  .الفرس على نَػَزا ِإذا الحمار من تتولَّد دابَّة: والبغل األىليّْ

، والحمار الفرس من ُخِلقَ  البغل ىذا ألف الحظر؛ جانب تغليب: ذلك وتعليل  األىليّْ
 باجتناب ِإال الحراـ اجتناب يمكن فبل اآلخر؛ عن أحدىما بو يتميَّز ال وجو على

 ىذا فِإف فرس، على وحشيّّ  حمارٌ  نزا لو كما وحشيٍّ، حمار من كاف فِإف، الحبلؿ
 ا.ىػ طاىر فهو الطاىر من يتولَّدُ  وما طاىٌر، والفرسَ  طاىٌر، الوحشيَّ  ألف طاىٌر، البغل

 من تولد بغل عن (:ٕٛٓ/ٖ٘وسئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما في مجموع فتاواه )
 ال؟ أـ يؤكل ىل وفرس وحش حمار

 وىكذا أكلو جاز وحصاف أتاف بين أو وحش وحمار فرس بين البغل تولد إذا :فأجاب
"  كالبغل"  وحراـ حبلؿ بين من تولد ما حـر وإنما ؛ مباحين أصلين بين متولد كل

 من المتولد واإلسبار والذئب الضبع بين المتولد عموكالس أىلي حمار أبويو أحد الذي
 . أعلم واهلل والضبعاف الذئب بين

 ونصفو كلب نصفو خروفا ولدت نعجة عن :(ٜٕٓ/ٖ٘) تعالى اهلل رحمو وسئل
 الخروؼ؟ ناحية تحل أو ؛ أكلو يحل ىل:  بالطوؿ نصفاف وىو خروؼ
 كاف وإف وحراـ حبلؿ من متولد فإنو شيء ذلك من يؤكل ال هلل، الحمد :فأجاب

 االختبلط ألجل ىذا مثل تذكية يصح وال التذكية؛ بعد إال يكوف ال األكل ألف ،مميزا
 .أعلم واهلل
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 العنزة؛ وماتت عناقا ولدت لرجل عنز عن :(ٜٕٓ/ٖ٘) تعالى اهلل رحمو وسئل
 ؟ ال أـ لبنها شرب أو لحمها أكل يجوز فهل العناؽ امرأتو فأرضعت
 . ذلك لو يجوز نعم هلل، الحمد :فأجاب

 
 حكم الحمر األىلية ( )باب

 الحمر بأنو الحديث ىذا في ورد قسم: قسمين إلى وتنقسم حمار، جمع: الحمر
 ليس آخر قسماً  ىناؾ أف ذلك ومفهـو الناس، مع متأىلة: أي األنسية،أو  األىلية
 .ٔاألىلي والحمار الوحشي، الحمار: يقاؿ ولذا وحشي، بل متأىبًل،

                                                           

 :قسمين إلى تنقسم الحمر (:ٖٔٔ/ٗ) اإلسبلمي الفقو موسوعة ( قاؿ العبلمة التويجري في تنبيو) ٔ
 صلى النبي منو أكل وقد أكلو، حبلؿ الوحشي الحمار وىذا، المعلم المخطط الحمار وىو: الوحش حمار: أحدىا

 خبيث الحمار وىذا، أسود أو أبيض ولونو المعروؼ، األىلي الحمار وىو: األىلي الحمار: الثاني، و وسلم عليو اهلل
 ا.ىػ األكل محـر اللحم،

 ذا كاف بل واحدة صورة على يكن لم الوحشي الحمار أفَّ  على يدؿ ما واألدباء اللغويين بعض كبلـ في ورد قلت
 عمرا أطولها واألخدرية مختلفة، الوحش حمر وألواف( : ٖ٘ص) الكبرى الحيواف حياة في الدميري قاؿف ألواف،

  ا.ىػ شكبل وأحسنها
  ا.ىػ اأْلسود الحمار: الخدري(: ٜٔٔ/ٚ) اللغة تهذيبكما في   األعرابي ابن وقاؿ

  ا.ىػ األسود واليحمـو الوحش، حمار: اليحمـو(: ٖٜٗ/ٔ) اللغة مجمل في فارس ابن قاؿو 
 أسوداف خطاف وىما: الوحش حَمار طرتي وإحدى: (ٖٚٛ/ٕ) الكبلـ بتثليث اإلعبلـ إكماؿ في مالك ابن وقاؿ
 ا.ىػ َكتفيوِ  على
 ا.ىػ خضرة ِإَلى يضرب لوف وىو الوحشي، الحمار لوف: القمرة: الليث وقاؿ(: ٕٙٔ/ٜ) اللغة تهذيب وفي
 ( ٜ٘ٗ/ٕالكلـو من العرب كبلـ ودواء العلـو شمس) في( ٖٚ٘ ت) الحميري قاؿ

ْىرُ : ذؤيب أبو وقاؿ َقى ال والدَّ  َأْربَعُ  َجَدائِدُ  لَوُ  السََّراةِ  َجْوفُ  * َحَدثَانِوِ  َعَلى يَػبػْ
  «الوحشي الحمار ظهر على األربعة الخطوط الجدائد: بعضهم وقاؿ. فيها لبن ال أتن أربع: أي

 أعلم، واهلل المعاجم في كما الوحش حمار: والجوف
 أشعار في ذكره الوارد الوحشي الحمار عن: (ٖٚٔ) الصمت ميراثكما في كتاب  شاكر محمود الشيخ وقاؿ

 سواد، نحره وفي األىلي، الحمار من قليبلً  أكبر أبيض حمار ىو وإنما المخّطط، الحمارَ  ىذا ىو ليس: العرب
 ا.ىػ انقرض وقد

 ا.ىػ الوضيحي المها ىو الوحشي الحمار( : ٘ٓ٘/ٕ( )العبلـ تيسير) في البساـ العبلمو وقاؿ
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 حنيفة أبو الثبلثة األئمة قاؿ وبو األنسية الحمر لحـو تحريم على العلم أىل جماىيرو 
، يكرىها أنو فعنو ػ فيها عنو الرواية فاختلفت مالك اإلماـ وأما ،ٔوأحمد والشافعي

 . ٕالجمهور كقوؿ يحرمها أنو وعنو
 :يأتي بما الجمهور استدؿ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حـر : )قاؿ رضي اهلل عنو الخشني ثعلبة أبي حديث -أ
 .ٖ( األىلية الحمر لحـو وسلم

 عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ نهانا : )قاؿ رضي اهلل عنو عازب بن البراء حديث -ب
 .ٗ( ونيًئا نضيًجا األنسية الحمر لحـو عن خيبر يـو وسلم

 نهى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف : )قاؿ رضي اهلل عنهما عمر ابن وعن -ج
 .٘(األىلية الحمر لحـو أكل عن

 لحـو عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى : )قاؿرضي اهلل عنو  أوفى أبي وعن -د
 بتحريم قاضية بمعناىا جاء وما األحاديث فهذه األحاديث من وغيرىا، ٙ(الحمر

 لصيغ حاصًرا (:ٜٔ-ٜٓ/ٖٔفي المنهاج ) النووي قاؿ ،األىلية الحمر لحـو
: الروايات أكثر في وقع فقد األنسية الحمر وأما" :نصو ما ذلك في الواردة الروايات

                                                                                                                                                  

 من نوع بو المقصود الوحشي الحمار بأف العلم طلبة أحد من سمعت: اهلل حفظو الفوزاف صالح العبلمة وسئل
 وأف وسلم، عليو اهلل صلى النبي زمن في العرب جزيرة في موجودة كانت التي وىي القروف ذات والغزالف الوعوؿ
 الكبلـ ىذا فهل. العرب جزيرة في أصبًل  يوجد لم وىو اآلف الناس يعرفو الذي المخطط ىو ليس الوحشي الحمار

  صحيح؟
 مخططة غير أو مخططة الحمر كل من حبلؿ فهو األىلي الحمار عدا ما معنى، لو وال فاضي كبلـ ىذا: فأجاب

 . فقط األىلي الحمار عدا ما حبلؿ كلها غيرىا في أو العرب جزيرة في
 (.ٕ٘٘/ٖ) والمقنع(، ٜٜٕ/ٗ) المحتاج ومغني(، ٖٚ/٘) الصنائع بدائع ٔ
 (.ٚٛٔ ،٘ٛٔ/ٖ) الصغير والشرح(،  ٖٗٗ/ٔ) المجتهد بداية ٕ
 .(ٖٜٙٔ) ومسلم ،(ٕٚ٘٘) البخاريأخرجو  ٖ

 .(ٖٜٛٔ) ومسلم ،(ٕٕٙٗ) البخاريأخرجو  ٗ
 .(ٔٙ٘) ومسلم ،(ٕ٘ٔٗ) البخاريأخرجو  ٘
 . (ٕٙ٘٘) البخاريأخرجو  ٙ
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 اهلل رسوؿ حـر رواية وفي لحومها خيبرعن يـو نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف
 وجد وسلم عليو اهلل صلى أنو روايات وفي ،األىلية الحمر لحـو وسلم عليو اهلل صلى

 عن نهينا:  رواية وفي، شيًئا لحومها من تأكلوا ال: وقاؿ بإراقتها فأمر تغلي القدور
 أىريقوىا: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي إف رواية؛ وفي، األىلية الحمر لحـو

 نادى: رواية وفي، ذاؾ أو قاؿ ونغسلها نهريقها أو اهلل رسوؿ يا رجل فقاؿ واكسروىا
 من رجس فإنها عنها ينهيانكم ورسولو اهلل إف أال: وسلم عليو اهلل صلى النبي منادي
 فأكفئت نجس أو رجس فإنها الحمر لحـو عن ينهيانكم رواية وفي الشيطاف عمل

  ا.ىػ فيها بما القدور
 الحمر لحـو تحريم في الجماىير عمدة ىي المتضافرة برواياتها األحاديث فهذه

 .األىلية
 :يأتي بما لو فاستدؿ كراىتها من مالكاإلماـ  إليو ذىب ما وأما

 أوحي فيما أجد ال قل) : تعالى قولو بظاىر يقوؿ كاف أنو عباس ابن عن روي ما -أ
(  خنزير لحم أو مسفوًحا دًما أو ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرًما إلي

 األمة حبر فهذا ،حبلؿ فهو ىذا خبل ما وقاؿ عباس ابن تبلىا(. ٘ٗٔ) آية األنعاـ
 الحمر تحريم عدـ الكريمة اآلية من يفهم عباس بن اهلل عبد القرآف وترجماف
 .ٔاألىلية

 ما مالي في يكن فلم سنة أصابتنا : )قولو من أبجر بن غالب حديث في جاء ما -ب
 حرمت إنك فقلت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأتيت حمر سماف إال أىلي أطعم
 حرمتها فإنما حمرؾ سمين من أىلك أطعم قاؿ سنة أصابتنا وقد األىلية، الحمر لحـو
 الجبللة يعني جالة جمع" البلـ وتشديد الجيم بفتحجواؿ:  ،ٕ( القرية جواؿ أجل من

                                                           

 (. ٘٘ٙ-ٗ٘ٙ/ٜ) الباري فتح(، و ٜٔ/ٖٔ) المنهاج للنوويو (، ٘ٙ/ٔٔ) الكبير الشرح مع المغني ٔ

 ابنو  ،(ٖ٘ٓٔ) مسنده في الطيالسي(، و ٛٗ/ٙ) الطبقات في سعد ابن، و (ٖٓٔٛ ،ٜٖٓٛ) داود أبو أخرجو ٕ
 شرح في والطحاوي ،(ٖٗٔٔ،  ٖٖٔٔ،  ٕٖٔٔ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٕ٘ٙ/ٛ) شيبة أبي

 أسد في األثير وابن ،(ٕٖٖ/ٜ) البيهقيو  (،ٜٖٔ/ٕ) الصحابة معجم في قانع وابن ،(ٖٕٓ/ٗ) اآلثار معاني
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 الرسوؿ وأف الحمر لحـو إباحة يفيد ما الحديث ىذا ففي ،العذرة تأكل التي وىي
 علل ووردت العذرة تأكل كونها ىو عارض ألمر حرمها إنما وسلم عليو اهلل صلى
 الظهر قلة بخشية التعليل وورد انتهبت كونها أو تخمس لم كونها: ىي أيًضا أخرى
 فيستأنس عارض ألمر الحمر لحـو عن النهي إف منها يستفاد قد العلل ىذه وكل

 .الحمر لحـو إباحة على اآلية ظاىر مع بذلك
 القوؿ أف شك ال: فنقوؿ ذلك في الحق القوؿ وبياف الشبهة ىذه كشف من والبد
 .األىلية الحمر لحـو تحريم وىو وخلًفا سلًفا الجماىير إليو ذىب ما الحق

 المسلمين علماء بين خبلؼ ال(: ٘ٙ/ٔٔ) المغني]كما في   البر عبد ابن قاؿ بل
 ا.ىػ تحريمها في اليـو

 الحكم ىذا في الجماىير خالف من بها تمسك التي الشبو تلك عن اإلجابة وبقيت
 سبب في المروية التعليبلت، و أبجر بن غالب حديث، و الكريمة اآلية ظاىر:وىي

 .تحريمها
 ابن وكوف اآلية ( محرًما إلى أوحي فيما أجد ال قل) : تعالى بقولو االستدالؿ أما -ٔ

 :بوجوه عنو فيجاب بظاىرىا يقوؿ عباس
 والحمر ،بتحريمها النص يرد لم التي األشياء في يتم إنما االستدالؿ ىذا أف: أحدىا

 عمـو على مقدـ التحريم على والتنصيص تحريمها على النصوص تواردت قد األنسية
 .القياس وعلى التحليل

                                                                                                                                                  

 (: اختلف في إسناده، وقاؿٖٕٔ/ٗقاؿ عنو الخطابي في معالم السنن ) ( وغيرىم والحديثٖٖ٘/ٗ) الغابة
 عنو وقاؿ،  مضطرب مختلف اإلسناد كثير االختبلؼ واالضطراب باتفاؽ الحفاظ(: ٛ/ٜالنووي في المجموع )

إسناده ضعيف (: ٖٚ٘/ٜوقاؿ الحافظ في الفتح ) مضطرب، ضعيف إسناده(: ٖٙ/ ٔ) الراية نصب في الزيلعي
مضطرب مختلف فيو اختبلفا  (: ٘٘/ٔ، وقاؿ الصنعاني في السبل )والمتن شاذ مخالف لؤلحاديث الصحيحة

، وقاؿ الشوكاني في النيل إسناده ضعيف ومتنو شاذ(: ٜٖ٘/ٙ، وقاؿ السفاريني في كشف اللثاـ )كثيرا
، وقاؿ مضطرب اإلسناد ضعيف: بقولو داود أبي ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو، ال تقـو بو حجة(: ٖٕٛ/ٛ)

 . الضطرابو ضعيف نادهإس (:ٕٖ٘/٘األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )
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 نزولها حين حـر ما تذكر فاآلية، الهجرة بعد التحريم وأحاديث مكية اآلية أف: ثانيها
 لم فإنو الكريمة اآلية وبين التحريم ىذا بين تعارض فبل" سيأتي ما نفي فيها وليس
 شيًئا يتجدد كاف والتحريم األربعة ىذه إال المطاعم من اآلية ىذه نزوؿ حين حـر يكن

 لما رافع أنو ال النص عنو سكت لما" مبتدأ" تحريم ذلك بعد الحمر فتحريم فشيًئا
 ".أعلم اهللو  ناسًخا يكوف أف عن فضبًل  لعمومو مخصص وال القرآف أباحو
 بالنص بعضها المحرمات سائر على مشتملة اآلية ىذه إف: "بعضهم قالو ما: ثالثها

 ولحم والدـ الميتة تعليل في تعالى قولو فإف، اللفظ وعمـو المعنى من يؤخذ وبعضها
 المحرمات فإف محـر لكل شامل وصف( رجس فإنو: )فقط منها األخير أو الخنزير

 عباده على اهلل حرمها التي المستقذرة الخبائث أخبث من وىي وخبث رجس كلها
 من المحـر الرجس تفاصيل ويؤخذ الرجس الخبيث مباشرة عن وتكرمة لهم صيانة
 ."منو المقصود وتبين القرآف تفسر فإنها السنة
 لما تحريمهم في المتقدمة المشركين أقواؿ نقض سياؽ في اآلية إف يقاؿ أف: رابعها
 األنعاـ بهيمة في وذلك أنفسهم لهم سولت ما بحسب بذلك وخوضهم اهلل أحلو

 وما بو اهلل لغير أىل وما، منها الميتة اآلية في ذكر ما إال محـر منها وليس خاصة
 في يدخلو قد الجهاؿ بعض أف فيها الخنزير ذكر مناسبة ولعل فحبلؿ، ذلك سوى
 وأشباىهم النصارى جهلة يتوىمو قد كما الغنم أنواع من نوع وأنو األنعاـ بهيمة

 .األنعاـ وبين بينها يفرقوف وال حلونها،تويس المواشي ينموف كما فينمونها
 :بأمرين عنو يجاب اآلية ىذه بظاىر قاؿ انو عباس أبي عن يروي وما: خامسها

 لمعنى كاف ىل الحمر عن النهي في توقف أنو عباس ابن عن يروى أنو: األوؿ األمر
 وجـز ىذا رأيو عن رجع أنو عباس ابن عن يروى أنو: الثاني األمر، و يدبللتأ أو خاص

 .بالتحريم
 عباس ابن أف والتحقيق: (ٖٕٖ-ٕٕٖ/٘) السنن تهذيبفي  القيم ابن إلماـا قاؿ

 بلغو ثم سمعوه ما فرووا جماعة منو ذلك فسمع النهي يبلغو لم حيث أواًل  أباحها
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 الشعبي عنو ذلك فروى حمولة كونها ألجل أو للتحريم ىو ىل فتوقف عنها النهي
 فهذا ،مجاىد عنو رواه كما بالتحريم جـز طالب أبي بن علي ناظره لما ثم، وغيره

 إباحة لنسبة مجااًل  يدع ال المسألة ىذه في عباس ابن رأى إليو انتهى فيما التحقيق
 .أعلم واهلل .ذلك في لو مستقر كرأي إليو الحمر

 لؤلحاديث مخالف شاذ والمتن ضعيف حديث فهو أبجر بن غالب حديث وأما -ٕ
 .دونو -الصحيحة األحاديث أي-  عليها فاالعتماد الصحيحة

 مع مثلو على يعرج وال حجة بو تقـو فبل اضطراب وفيو كثيًرا إسناده في اختلف وقد
 .االضطرار حاؿ في منها األكل على حمل صح ولو يعارضو ما
 أو منتهبة أو تخمس لم أو جواؿ ألنها حرمت كونها من المروية التعليبلت وأما -ٖ

 اهلل صلى الرسوؿ عن الثابت التعليل أزالها قد احتماالت كلها فهذه الظهر قلة خشية
 التعليل عنو صح فقد( رجس فإنها) فيو جاء حيث أنس حديث في وسلم عليو

 العلة تلك بغير الصحابة من قاؿ من قوؿ على مقدـ وىذا رجًسا، بكونها لتحريمها
  الرسوؿ قوؿ من فهو، رجًسا بكونها التعليل بخبلؼ وقولو الراوي من ظن ذلك ألف

 وقد: "(ٕٖٗ/٘) السنن تهذيبفي  القيم ابن إلماـا قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 جواؿ كانت أنها: أحدىا... أقواؿ أربعة على الحمر عن النهي سبب في اختلف
 أبي بن اهلل عبد حديث طرؽ بعض في جاء وقد ىذا ،غالب حديث في كما القرية
 األىلية الحمر في وقعنا خيبر يـو كاف فلما خيبر ليالي مجاعة أصابتنا) أوفى

 أف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ منادي نادى القدور بها غلت فلما فانتحرناىا
 اهلل رسوؿ عنها نهى إنما أناس فقاؿ شيًئا الحمر لحـو من تأكلوا وال القدور اكفئوا
 البخاري وقاؿ ،البتو عنها نهى آخروف وقاؿ تخمس لم ألنها ػ وسلم عليو اهلل صلى

: الثالثة العلة علتاف فهاتاف العذرة تأكل كانت ألنها البتو عنها نهى: طرقو بعض في
 .لها إبقاء عنها فنهاىم إليها حاجتهم
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 عن نهى وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ أف : )عليو المتفق عمر ابن حديث في كما
 "(.إليها احتاجوا قد الناس وكاف" أخرى طريق في زاد األىلية الحمر لحـو أكل
 التي ىي فإنها العلل أصح وىذه نفسها في رجس ألنها حرمها إنما أنو: الرابعة العلة

 : )قاؿ أنس عن الصحيحين في كما بلفظو وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ ذكرىا
 القرية من خارجة حمًرا أصبنا خيبر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ افتتح لما

 ينهيانكم ورسولو اهلل إف أال: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ منادي فنادى وطبخناىا
 من ىذه عدا وما التحريم سبب في نص فهذا (،الشيطاف عمل من رجس فإنها عنها
 للدكتور الفوزاف.كتاب األطعمة  ىػ.ا قالو ممن وظن حدس ىي فإنما العلل
 حكم لبن الحمر األىلية. :مسألة
 عند محرمة نجسة ىي بينما والزىري، وطاوس عطاء األىلية الحمر ألباف في رخص

 .ٔالحنفية عند مكروىة وىي والحنابلة والشافعية المالكية
فما حل أكلو حل لبنو، وما حـر أكلو حـر لبنو، وقد  للحم تابعوالصواب أف اللبن 

 قدمنا أف الراجح ىو تحريم الحمر األىلية، فكذا لبنها. 
 عن: الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى لذا سئل الشيخ الجبرين رحمو اهلل كما في

 فهل الشديدة، كالكحة األمراض لبعض مفيد بأنو الحمير حليب الناس بعض يصف
 الدين؟ في ذلك حكم وما صحيح؟ ىذا

 سنة أكلها تحريم ظهر وإنما اإلسبلـ، أوؿ في مباحة كانت األىلية الحمر فأجاب:
 وعلى.... عنها النهي في كثيرة أحاديث وردت حيث خيبر غزوة في الهجرة من سبع

 في اليـو المسلمين علماء بين خبلؼ ال البر عبد ابن قاؿ. العلماء أكثر أكلها تحريم
 وعلى عنو، رجوعو ُروي وقد منو، اجتهاد فهو عباس ابن عن روى ما فأما. تحريمها

                                                           

/  ٔ القناع وكشاؼ ،ٕٕٚ/  ٔ المحتاج ونهاية ،ٓٛ/  ٔ المحتاج ومغني ،ٕٙٔ/  ٘ عابدين ابن حاشية ٔ
 .ٚٔٔ/  ٕ ،ٔ٘ - ٓ٘/  ٔ والدسوقي ،ٕٛٔ ،ٜ/  ٔ اإلكليل وجواىر ،ٚٛ٘/  ٛ والمغني ،ٜ٘ٔ
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 بو، العبلج حـر أكلو حـر ما ألف لغيره؛ وال السعاؿ لعبلج حليبها شرب يجوز ال ىذا
 .أعلم واهلل للمضطر، الميتة بها تحل التي للضرورة إال يحل وال

 .وحشي حمار استأىلأو  أىلي حمار توحش : إفمسألة
 الحمر خلق يباين األىلية الحمر وخلق (:ٕٔ٘/ٕقاؿ اإلماـ الشافعي في األـ )

 على وكاف أكلو يحل لم أىلي توحش فلو بها الخبرة أىل يعرفها مباينة الوحشية
 التحليل في األصل على وكاف أكلو يحـر لم وحشي استأىل ولو التحريم في األصل

 ا.ىػ استأىل وإف المحـر يذبحو وال
 الحمار تأىَّل لو: مسألة (:ٙٔ/٘ٔالعبلمة العثيمين في الشرح الممتع )وقاؿ 

 .باألصل العبرة ألف ال أكلو؟ يحـر فهل الوحشي
 .وحرمة حبلً  والوحشية األىلية الحمر لحـو بين التفريق حكمة)فائدة(: 

 األىلية الحمر لحـو تحريم عندنا بقيقاؿ الشيخ عطية سالم في شرح بلوغ المراـ: 
 في فالجنس للجنس التحريم كاف فإف الوحشية، الحمر وىي قسيمها، حلية بقاء مع
 لو إننا الوحشية؟ الحمر إباحة مع األىلية الحمر تحريم في العلة ىي فما حبلؿ، البر

 قبل ولكن منصوصة، وليست مستنبطة ىنا والعلة شيئاً، نجد فلن قريب من فتشنا
 رسوؿ وعن اهلل عن سمعنا إذا المسلمين نحن علينا يجب التشريع علة عن البحث

 اهلل لرسوؿ وطاعة اهلل، ألمر امتثاالً  والعمل التصديق شيئاً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 مقتضى إف ثم لحكمة، إال يشرع ال عليم حكيم تعالى اهلل ألف وسلم؛ عليو اهلل صلى
 أف إلزاماً  يلزمو( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ محمد اهلل إال إلو ال: )المسلم قوؿ
 اهلل غير عبد إذا ألنو ؛(اهلل إال إلو ال) بداللة اهلل، إال يعبد فبل اهلل، عن جاء ما يقبل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تعاليم يقبل لم إذا وكذلك ،(اهلل إال إلو ال: )قولو نقض

 .وسلم عليو اهلل صلى( اهلل رسوؿ محمد: )قولو نقض يكوف منها شيئاً  رفض أو وسلم،
 عند يوجد كما مثالها الشهادتين ىاتين في االلتزاـ داللة: ونقوؿ المسألة نبسط كنالو 

 مع صداقة، أو معاىدة، وتبـر دولة، تقـو حينما الدبلوماسي، السلك في اآلف الناس
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 األخرى، الدولة عند لها سفيراً  الدولتين، إحدى تبعث ثم بها، تعترؼ أخرى دولة
 بمراسيم أو رسمي، موكب في سفيراً، عنو ويعلن اعتماده، أوراؽ يقدـ السفير وىذا

 ما وقبوؿ يمثلهم، من باسم ىو إنما دولتو، من السفير ىذا بو جاء ما فكل رسمية،
 .السياسية الرابطة ببقاء مرتبط بو جاء
 في إساءة ذلك يكوف طلباتو، بعض أو تعاليمو، بعض الدولة تلك رفضت ما فإذا

 ال أنو أعلن فإنو المسلم فكذلك انقطاعها، إلى يؤدي وقد الدبلوماسية، العبلقات
 عن جاءه ما كل يأخذ أنو: اهلل إال يعبد ال أنو ومعنى اهلل، إال يعبد فبل هلل، إال يتألو
 والرسوؿ وسلم، عليو اهلل صلى رسولو طريق عن يأتيو وإنما مباشرة، يأتيو ولن اهلل،

 العادات، وخوارؽ المعجزات، تلك وىي اعتماده أوراؽ قدـ قد وسلم عليو اهلل صلى
 أال عليها، ومن األرض اهلل يرث أف إلى األياـ، تساير التي الكبرى، المعجزة وىذه
 .تعالى اهلل كتاب وىي
 كما ونعمت، فبها وأصبناىا وجدناىا فإف التشريع حكمة إلى تطلعنا إذا ألننا وىذا
 تُػْؤِمنْ  َأَوَلمْ : } إلبراىيم تعالى وقاؿ ،[ٗٔٔ:طو{ ] ِعْلًما زِْدِني َربّْ  َوُقلْ : } تعالى قاؿ
 وىو المبدأ، فعلى نجدىا لم وإذا ،[ٕٓٙ:البقرة{ ] قَػْلِبي لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ  بَػَلى قَاؿَ 

 .العلة لنا تظهر لم ولو فنعمل والتصديق، واالمتثاؿ التسليم
 لكم ليس: ويقوؿ التشريع، حكمة يتتبع أف يحاوؿ من على يعيب قد الناس وبعض
 .والعين الرأس فعلى اهلل أمر فإذا ىذا، في دخل

 العواـ، لتشكيك طريقاً  التشريع في العلة خفاء يتخذ الناس بعض ولكن نعم،: ونقوؿ
 بوؿ من يرش الشريعة في فإنو الصبي، بوؿ أمر في -اهلل شاء إف- سيأتينا ما على

! تناقض وىذا متماثلين، بين الشريعة فرقت: فالوا الجارية، بوؿ من ويغسل الغبلـ،
 لحم ىذا فإف الغنم، لحـو من يتوضأ وال اإلبل، لحـو من يتوضأ المسلم كوف وكذلك

 .متماثلين بين تفريق ىذا: فقالوا لحم، وىذا
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 وأنهما متماثلين، يظهراف الذين ىذين بين الفرؽ الفقهاء ويبين الحكمة، تظهر فحينما
 الباب تسد حينئذٍ  الحكم، في المغايرة تستوجب مغايرة ىناؾ وأف ذلك، خبلؼ على
 .المتماثلين بين التفريق باب من التشريع في التشكيك إلى يعمدوف الذين أولئك على
 وذاؾ حراـ وىذا وحشي، وذاؾ أىلي وىذا وحمار، حمار عندنا ىذه مسألتنا وفي

 إلى جئنا إذا: وأقوؿ! فلماذا؟ واحد، جنس من متماثلين بين تفريق ىذا: فقالوا حبلؿ،
 إلى رجعنا إذا ولكن الطرفين، بين التفريق علة بذكر تصريحاً  نجد ال قد الفقو كتب
 علينا تعالى اهلل رحمة األمين الشيخ والدنا يقوؿ كاف وقد فرقًا، سنجد العلـو بقية

 بعضها يقترف: أي أقراف، العلـو: يقوؿ كاف أو بعضاً، بعضو يخدـ العلم: وعليو
 .العلم ذاؾ من يستمد العلم وىذا العلم، ىذا يبين العلم ىذا: يعني ببعض،

 والحمر األىلية الحمر بين فرؽ وجود إلى الوراثة وعلماء التغذية علماء أشار وقد
 .الوحشية

 ضرب طريق عن األىلية، الحمر صفات بعض إلى يشير ما الكريم القرآف في وجاء
{  َأْسَفارًا َيْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ : } تعالى قاؿ بو ينتفع وال علماً  يحمل لمن المثل

 .شيئاً  منها يستفيد ال: أي[ ٘:الجمعة]
 ال أنها أي محموؿ ظهورىا فوؽ والماء الظما يقتلها البيداء في كالعيس: قيل وكما

 .منو تستفيد
 الحمار طبيعة على غلب ما ىو بالذات الجنس ىذا في الطرفين بين الفرؽ ولكن

 يقيم وال: قيل كما وذلة، ولـؤ وببلدة غباوة من -الناس مع تأىيلو بسبب- األىلي
 حتى يثبت والوتد الذؿ، على يصبر فالعير والوتد الحي عير األذالف بو يراد ذؿ على

، غريزة فيو: وقالوا صابر، وىو رأسو تكسر  إذا فالحمار ىذا، يعرفوف والمزارعوف اللـؤ
 .لـؤ فهذا الجد، عرؼ كبيراً  رأى وإذا عليو،( استعصى) صغير صبي أتاه
 على عالة فهو قوتو، تحصيل على يعمل فبل المئونة، مكفي نشأ فؤلنو المذلة أما

 الوحوش من أوالً  نفسو يحمي بأف مكلف فهو الوحشي، الحمار بخبلؼ غيره،
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 فانتفت بقوتو، غيره يأتيو أف ينتظر وال قوتو، لتحصيل يسعى بأف ومكلف الكاسرة،
، والمهانة الذلة صفات عنو  .األىلي الحمار في الموجودة واللـؤ

 -(التولب) ويسمى- ولدىا تلد حينما الوحش حمار أنثى أف الحيواف علماء ويذكر
 في العظم يجبر أف إلى كّنو في ويبقى لتكسرىا، األمامية اليمنى رجلو ساؽ تعض
 رجلو تكسير: قالوا الوحوش، من لو حماية ىذا وتفعل وكبر، نمى قد فيكوف رجلو،
 قد يكوف الجري، واستطاع الكسر برأ ما فإذا كسير، ألنو يخرج؛ وال كّنو في ليبقى
 .ٔعجيبة تربية وىذه منو، يفر أف يستطيع وحش وداىمو خرج فلو وكبر، شب

 
 (الضب أكلحكم  في باب) 

 :قولين على أكلو في اختلفوا ، وقدمعروؼ بري حيواف :الضاد بفتح :الضب
 في الواردة األحاديث ودليلهم، ٕوالحنابلة الشافعية قوؿ وىو إباحتو: األوؿ القوؿ
 :ومنها إباحتو

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع دخل أنو ) عنو اهلل رضي الوليد بن خالد حديث -أ
 بو قدمت محنوًذا ضًبا عندىا فوجد عباس ابن وخالة خالتو وىي ميمونة على وسلم

                                                           

 في سبحانو اهلل حكمة أف كما وىذا وفعلو طبعو في بالمغتذى شبيو الغاذي :اهلل رحمو القيم ابناإلماـ  قاؿ ٔ
 جزءا صارت بها اغتذوا إذا ألنهم عباده على الخبيثة األغذية حـر حيث وأمره شرعو في حكمتو جرت فيو خلقو
 نوع كاف فلهذا جوىره إلى يستحيل بل بالمغتذي شبيو الغاذي إذ ألغذيتهم مشابهة أجزاؤىم فصارت منهم

 قوة بها المغتذى يورث السباع ولحـو بالدـ االغتذاء وكاف غذائو العتداؿ مزاجا الحيواف أنواع أعدؿ اإلنساف
 أرجح مصلحة عارضها إذا إال وأشباىها األغذية ىذه تحريم الشريعة محاسن فمن الناس على عادية سبعية شيطانية

 لحـو أكل من وكذلك والقسوة الغلظة من نوعا أورثها الخنازير لحـو النصارى أكلت لما ولهذا الضرورة كحاؿ منا
 حرمها السباع من األنياب لذوات الزمة ثابتة عارضة الشيطانية القوة كانت ولما قوتها فيو صار والكبلب السباع
 الطبيعة كانت ولما منها أكل لمن بالوضوء بكسرىا أمر اإلبل في عارضة الشيطانية القوة كانت ولما الشارع

 الشيطاف مركب الدـ كاف ولما األىلية الحمر لحـو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حـر للحمار الزمة الحمارية
 بابا لو فتحا وىذا ىذا بين وطبق وأمره خلقو في سبحانو اهلل حكمة تأمل فمن الزما تحريما تعالى اهلل حرمو ومجراه
 .ٖٕٙ/ٔ القيم البن القرآف أقساـ في التبياف. وصفاتو واسمائو تعالى اهلل معرفة من عظيما

 (.ٜٕ٘ص/ٖ) بحاشيتو والمقنع(، ٜٜٕص/ٗ) المغني بشرحو المنهاج ٕ
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 وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ الضب فقدمت نجد من الحارث بنت حفيدة أختها
 اهلل صلى  اهلل رسوؿ أخبرف الحضور النسوة من امرأة فقالت الضب إلى بيده فأىوى

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرفع اهلل رسوؿ يا الضب ىو قلن لو قدمتن بما  وسلم عليو
 يكن لم ولكن ال قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا الضب أحراـ الوليد بن خالد فقاؿ يده وسلم
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ فأكلتو فاجتررتو خالد قاؿ أعافو فأجدني قومي بأرض
 .ٔ( ينهني فلم ينظر
 عن سئل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ) ماعنه اهلل رضي عمر ابن عن -ب

 كاف وسلم عليو اهلل صلى ػ النبي أف ) عنو رواية وفي، (أحرمو وال أكلو ال فقاؿ الضب
 عليو اهلل صلى النبي نساء من امرأة فنادت ضب بلحم فأتوا سعد فيهم ناس معو

 ولكنو حبلؿ فإنو كلوا  وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ فقاؿ ضب لحم أنو وسلم
 إباحة على الواضحة الداللة فيهما معناىماب جاء وما فالحديثاف، ٕ(طعامي من ليس

 .أكلو يعتد لم ألنو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ تركو وإنما الضب
 .بأمور واحتجوا، ٖالحنفية قوؿ وىو الضب تحريم: الثاني القوؿ

 .األرض وىواـ الحشرات من أنو -أ
 .الخبائث حـر قد واهلل الخبائث من أنو -ب
 لحم إليو أىدى ) وسلم عليو اهلل صلى النبي أفرضي اهلل عنها  عائشة حديث -ج

 إياه تطعمها أف عنها اهلل رضي عائشة فأرادت سائلة فجاءت يأكلو أف فامتنع ضب
 .ٗ( تأكلين ال ما أتطعمين  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لها فقاؿ

                                                           

 (. ٜٙٗٔ(، ومسلم )ٜٖٔ٘أخرجو البخاري ) ٔ
 (. ٜٗٗٔ(، ومسلم )ٖٙ٘٘أخرجو البخاري ) ٕ
 (.ٖٙ/٘) والبدائع(، ٓٓ٘/ٜ) بشرحها القدير فتح تكملة ٖ

"  المصنف" في شيبة أبي بن بكر أبو أخرجو(: ضعيف، ـ/ ٖٗٓٙقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٗ
 - ٓٔ/ٕ) العلل في حاتم أبي وابن ،(ٜٖٗ - ٖٛٗ/ٚ" )مسنده" في يعلى أبو وعنو ،( ٕٛٙ- ٕٚٙ/ٛ)

 إسناد وىذا:  قلت :قالت عائشة عن األسود عن إبراىيم عن منصور عن سفياف عن سعيد بن عبيد طريق من (ٔٔ
 أخطأ خطأ؛ ىذا" :فقاؿ -( ٔٔ/ٕ) حاتم أبي ابن علل في كما - زرعة أبو أعلو لكن ، مسلم شرط على صحيح
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 منع لما كذلك كاف لو ألنو عافتو الشريفة نفسو أف لما امتناعو يكوف أف يمكن وال
  .ٔبها بالتصدؽ أمر أكلها من امتنع لما فإنو األنصار، كشاة بو التصدؽ من
 قيل فيما والفيل والقرد كالدب محـر والممسوخ الممسوخ جملة من الضب أف -د

 عليو فقاؿ الضب عن سئل ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف روي ما عليو والدليل
 .ٕ(منها ىذا يكوف أف أخاؼ وإني األرض في مسخت أمة إف والسبلـ الصبلة

 وسيأتي الضب تحريم على الصنائع بدائع صاحب بو لهم احتج ما حاصل ىذا
 .اهلل شاء إف مناقشتو
 قاؿ وصراحتها بذلك األحاديث لصحة الضب أكل إباحة فيو شك ال الذي والرجح
 وغيره مسلم ذكرىا التي األحاديث ىذه ثبتت: (ٜٚ/ٖٔ) المنهاج في النووي اإلماـ

 ال روايات وفي محرمو وال بآكلو لست الضب في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف
 يا ىو أحراـ فقيل منو يده رفع وسلم عليو اهلل صلى أنو رواية وفي أحرمو وال آكلو

                                                                                                                                                  

 عن حماد عن الثوري عن قبيصة حدثنا ما والصحيح ،"حماد عن: "ىو وإنما" ... منصور عن: " قاؿ عبيد، فيو
 البيهقي أخرجو .نحوه بو...  سفياف ثنا:  الزبيري أحمد أبو رواه وكذلك " .ضباب لعائشة أىدي:  قاؿ إبراىيم

 .عائشة عن األسود عن إبراىيم عن سليماف أبي بن حماد ثنا: فقاؿ:  سلمة بن حماد الثوري وخالف (.ٕٖ٘/ٜ)
 األوسط المعجم في والطبراني ،(ٖٙٔ/ٕ" ) المعاني شرح" في والطحاوي ،(ٗٗٔ و ٘ٓٔ/ٙ) أحمد أخرجو

 سليماف أبي بن حماد عن يروه لم" :الطبراني وقاؿ. بو...  حماد عن طرؽ من أيضا والبيهقي ،(ٕٛٗ٘/ٔٔ/ٕ)
 سليماف أبي بن حماد عن الثوري رواية أف تقدـ مما عرفت قد: قلت ". وريثال وسفياف سلمة بن حماد إال

 حماد أف يتبين ذلك ومن .الزبيري أحمد وأبو قبيصة رواه كذلك. عائشة عن األسود إسناده في يذكر لم منقطعة؛
 حفظو ففي مسلم، رجاؿ من ثقة كاف وإف سلمة وابن.  موصوال سليماف أبي بن حماد عن بروايتو تفرد سلمة بن

 وغيره ، وغرائب أوىاـ لو ، ثقة إماـ" : وقاؿ"  المغني" في الذىبي أورده ولذلك ؛ ثابت عن روايتو غير في شيء
 إلسناد وصلو في توىيمو إلى وتميل ، لها تطمئن ال النفس تجعل الثوري لسفياف فمخالفتو:  قلت ". منو أثبت
 الطبراني رواه" ( :ٖٔٔ/ٖ) الهيثمي قوؿ ونحوه".  ثبت إف" : بقولو البيهقي ذلك إلى أشار وقد الحديث، ىذا
 الطحاوي، رواية من( ٙٙٙ و ٘ٙٙ/ٜ" ) الفتح" في فذكره الحافظ وأما ". موثقوف ورجالو ،" األوسط"  في

 .أعلم واهلل. تقويتو إلى مشيرا عليو؛ وسكت

 (.ٖٓٗ-ٜٖٖ/ٛ) شرحو مع المنتقى ٔ
 ( من حديث أبي سعيد رضي اهلل عنو. ٜٔ٘ٔأخرجو مسلم ) ٕ
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 ينظر وىو بحضرتو فأكلوه أعافو فأجدني قومي بأرض يكن لم ولكنو ال قاؿ اهلل رسوؿ
 . ىػ.ا .تقذرًا أكرىو: أعافو معنى اللغة أىل قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

 :يلي بما تحريمو على الحنفية بو احتج عما ويجاب
 وقد تحريمو يقتضي ال كذلك فكونو األرض ىواـ ومن الحشرات من إنو قولهم أما -أ

 .بحلو الدليل ثبت
 من يأكل طاىر ألنو الطيبات من ىو بل مسلم فغير الخبائث من إنو قولهم وأما-ب

 .الخبائث من ىو فليس كذلك كاف وما والطاىرات األعشاب
 من منعها وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عائشة حديث من بو استدلوا ما وأما -ج

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف يتعين ال بأنو -لو صح– عنو فيجاب (بو التصدؽ
: تعالى اهلل قاؿ ما جنس من ذلك يكوف أف يحتمل بل حرمتو ألجل بو التصدؽ منع

 التصدؽ وكراىة{ فيو تغمضوا أف إال بآخذيو ولستم تنفقوف منو الخبيث تيمموا وال}
 أراد بل حراًما لكونو ال بالضب التصدؽ لعائشة كره المعنى فلهذا التمر بحشف

 .الطعاـ خير من إال اهلل إلى بو يتقرب ما يكوف ال أف وسلم عليو اهلل صلى
 من بو استدلوا وما محـر والممسوخ الممسوخ جملة من الضب إف: قولهم وأما -د

 الضب حل على األحاديث دلت قد يقاؿ؛ بأف عنو فيجاب ذلك على الحديث
 أكل من االمتناع فيها التي األحاديث وبين بينها والجمع وتقريًرا نًصا وتلويًحا تصريًحا
 :التالي النحو على الممسوخ من يكوف أف خشية الضب

 أف وسلم عليو اهلل صلى عنو صح وقد: (ٖٕٔ/ٛ) المنتقى في تيمية ابن مجدال قاؿ
 كاف الضب في تردده وأف بوحي إال ذلك يعلم لم أنو والظاىر لو نسل ال الممسوخ

 .بذلك الوحي قبل
 دلت وإف فاألحاديث: قاؿ حيث (ٙٙٙ/ٜ) الفتح في الحافظ إيًضاحا ذلك زاد وقد
 حمل المذكور الحديث وبين بينها فالجمع وتقريًرا ونًصا وتلويًحا تصريًحا الحل على
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 ٔالقدور بإكفاء أمر وحينئذ مسخ مما يكوف أف تجويز عند الحاؿ أوؿ على فيو النهي
 أف علم لما الحاؿ ثاني على فيو اإلذف وحمل، عنو ينو ولم بو يأمر فلم توقف ثم

 مائدتو على وأكل يحرمو وال يأكلو فبل يستقذره كاف ذلك وبعد لو نسل ال الممسوخ
 (.ٗٗكتاب األطعمة للدكتور الفوزاف )ص  .اإلباحة على فدؿ بإذنو

 وروينا أكلو، حنيفة أبو ير ولم حبلؿ والضب (:ٖٔٗ/ٚوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 سألت: قاؿ الزبير أبى وعن الضب، كره انو طالب أبى بن على عن الحارث طريق من

 منها بأحاديث القالة ىذه أىل واحتج ،تطعموه ال: فقاؿ الضب عن اهلل عبد بن جابر
 منسوخ أنو اال حجة فهو حسنة بن الرحمن عبد حديث وأما ... ثم قاؿ: صحيح
 خوؼ بالضباب القدور باكفاء أمر انما وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فيو الف ببلشك

 السبلـ عليو عنو وجدنا فاف الحديث، نص ىذا السالفة االمة مسخ بقايا من تكوف اف
 ذلك في فنظرنا الضب في المنع أو الكراىة ارتفعت فقد بيقين الظن ىذا من يؤمن ما

 مما ىي والخنازير القردة اهلل رسوؿ يا رجل قاؿ: )قاؿ مسعود بن اهلل عبد... فوجدنا
 يعذب أو قوما يهلك لم عزوجل اهلل اف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ مسخ
 تلك اف يقينا فصح ..(ذلك قبل كانوا والخنازير القردة واف نسبل لهم فيجعل قوما

 اف وصح ارتفعت، قد مسخ مما تكوف اف الضباب في السبلـ عليو منو المخافة
 .. مارويناه وجدنا ثم فحلت، صورىا في شئ مسخ والمما مسخ مما ليست الضباب

                                                           

 فنزلنا سفر، في وسلم عليو اهلل صلى النبي مع كنا) : قاؿ حسنة، بن الرحمن عبد يشير الحافظ إلى حديث ٔ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ علينا خرج إذ بها، تغلي القدور فبينا: قاؿ وذبحنا، منها فأصبنا: قاؿ الضباب، كثيرة أرضا
( أخرجو أحمد  فأكفأناىا فأكفئوىا ىي تكوف أف أخاؼ وإني فقدت، إسرائيل بني من أمة إف: " فقاؿ وسلم، عليو

 كشف -ٕٚٔٔ) البزارو  (ٖٜٔ/ٖٕٔ/ٕ) يعلى وأبو ،(ٕٙٙ/ٛ) المصنف في شيبة أبي وابن(، ٜٙٔ/ٗ)
، وابن حباف (ٕٖٙٚ،  ٕٖ٘ٚ) اآلثار مشكل شرح وفي ،(ٜٚٔ/ٗ) اآلثار معاني شرح في الطحاوي ،(األستار

(، وقاؿ ٖٔٗ/ٚوالحديث صححو ابن حباف، وصححو ابن حـز في المحلى ) (ٕٖ٘/ٜ) والبيهقي(، ٕٕٗ٘)
(، ٜٕٓٚ، وصححو العبلمة األلباني في الصحيحة )سنده على شرط الشيخين (:ٖٕٔ/ٗالصنعاني في السبل )

 غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح، إسناده (:ٕٜٕ/ٜٕالمسند )وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق 
 .الترمذي غير السنن أصحاب عند وحديثو لو، يخرجا فلم صحابيو
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع الوليد بن وخالد أنا دخلت ) قاؿ عباس بن اهلل عبد عن
 يده وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ع-ؼفر  محنوذ بضب فأتى ميمونة بيت وسلم
 قاؿ أعافو فاجدنى قومي بارض يكن لم ولكنو ال: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ىو أحراـ: فقلت
 على جلى نص فهذا ،(ينظر وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ فأكلتو فاجتررتو: خالد

 اهلل رسوؿ مع قط يجتمع لم ببلشك عباس ابن الف الناسخ اآلخر ىو وىذا تحليلو
 يغز ولم والطائف وحنين الفتح غزوة انقضاء بعد اال بالمدينة وسلم عليو اهلل صلى
 خبر اف يقينا وصح اصبل، مجاعة تبوؾ في تصبهم ولم تبوؾ اال بعدىا السبلـ عليو
 وصحت جملة االشكاؿ فارتفع مرية ببل الخبر ىذا قبل كاف حسنة بن الرحمن عبد

 ا.ىػ التوفيق تعالى وباهلل وغيره الخطاب بن عمر عن اباحتو
 الضب، لحم يأكلوف المواطنين أكثر نشاىد (:ٜٖٓ/ٕٕوسئلت اللجنة الدائمة )

 في فارؽ ال حيث فصيلتها، من يعتبر وىو والحرباء، لحيةا يشبو الضب إف وحيث
:  قالوا أناس ؟ أكلو في اختلفنا أخرى ناحية ومن جهة، من ىذا والتكوين، الخلق
 خاص نص عنو يأت لم: قالوا وأناس مكروه،:  قالوا وأناس حبلؿ، قالوا وأناس حراـ،

 ؟ ذلك في األفضل ىو وما نتركو، أـ نأكلو ىل أفتونا. 
 منا صدر أف وسبق حلو، في ذكرت بما لشبهو تأثر وال الضب، أكل يجوز فأجابت:

 ا.ىػ  أكلو حل في فتوى
 ألنو بو باس ال حبلؿ الضب أكلوقاؿ العبلمة العثيمين في فتاوى نور على الدرب: 

 وىو عليها التنبيو أحب مسالة ىاىنا ولكن وسلم عليو اهلل صلي النبي عن ذلك ثبت
 إدراكها يمكن بالغا تعذيبا يعذبها بأف الضباف علي الحصوؿ في يسيء الناس بعض أف

 البهائم ىذه من مقصوده إلي يتوصل أف يمكنو كاف إذا اإلنساف أف ومعلـو بدونو
 علية اهلل صلي النبي لقوؿ أصعب ىو ما يستعمل أف لو يجوز ال فإنو أسهل بشيء
 شفرتو أحدكم وليحد الذبحة فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة فأحسنوا قتلتم إذا) وسلم
 يجوز ال فانو بالماء جحره من الضب استخراج يمكن كاف إذا فمثبلً ( ذبيحتو وليرح
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 بالبندؽ يصاد أف يمكن كاف وإذا الماء من لو وأذية ألما اشد النار الف بالنار إخراجو
 بقتل مات وإذا يقتلو ربما الحجر الف ونحوه بالحجر يصاد ال فإنو بالرصاص أي

 علي يحصل أف يجب اإلنساف إف المهم وقيذ ألنة األكل محـر يكوف فإنو الحجر
 يتبع أف لو يحل وال ممكن طريق بأسهل وجل عز اهلل أباح مما غيرىا وعلى الضباف

 ا.ىػ األسهل إمكاف مع األصعب
 عنكم تنقل فتوى سمعنا وسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في لقاءات الباب المفتوح:

 فأجاب: عليو؟ مقدور ألنو بالسبلح الضب صيد يجوز ال أنو: صحتها من التأكد نريد
 فبل الطليق وأما عليو، قادر ألنك ذبحو؛ من فبلبد الضباف من بيدؾ معك الذي أما

 تصيده أف فيجوز تقدر لم وإف بذبحو، إال يجوز فبل عليو قدرت إف عليو، تقدر
 وتقتلو ترميو أف يجوز عليو تقدر ولم وشرد ند إذا اآلف البعير كاف إذا بالبندقية،

 فكيف بالبندؽ اضربو لنحره إليو النزوؿ من تتمكن ولم بئر في وقع إذا أو بالرمي،
  .بالضب

 
 (السباع من ناب لو ما أكل)باب تحريم 

 أكانت سواء بو، يفترس ناب لها دابة كل: وىي  المفترسة الحيواناتبالسباع  المراد
 والفهد والنمر والضبع والذئب كاألسد وحشية أـ األىلي، والسنور كالكلب أىلية

( مقرض أبو وىو) والدلق والسمور والفنك والسنجاب الوحشي والسنور والثعلب
 .والفيل آوى وابن والقرد والدب

 للمالكية، قوؿ وىو والحنابلة والشافعية الحنفية عند منها شيء يحل ال أنها: وحكمها
 .ٔومحمد يوسف أبو بحلهما قاؿ والثعلب الضبع أف غير

                                                           

 .ٜٗٔ/  ٘ عابدين ابن وحاشية ،ٜٖ/  ٘ البدائع ٔ
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 النظر بقطع تحريمية كراىة كراىتو أو كلو النوع ىذا تحريم على الجمهور واستدؿ
 أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي بحديث األمثلة عن
 .مسلم أخرجو ( حراـ السباع من ناب ذي كل أكل ) قاؿ
 ستأتي في باب مستقل. كثيرة بأخبار استدؿ منهم الضبع استثنى ومن

 أكانت سواء المفترسة الحيوانات أكل تنزيها يكره: أنو للمالكية المشهور والقوؿ
 والنسناس القرد في وللمالكية، واألسد كالذئب متوحشة أـ والكلب، كالسنور أىلية
 . ٔالتوضيح صاحب صححو لكن عندىم المشهور خبلؼ وىو باإلباحة، قوؿ
 والثعلب الضبع إلى باإلضافة: ذكرىا السابق األمثلة بعض أباحوا الشافعية لكن

 الوحشي، السنور في وقالوا، ضعيفة أنيابها بأف محتجين والسمور والفنك كالسنجاب
 ىذه في وقيل األصح، في محرمة إنها: والدلق والنمس، آوى، وابن واألىلي،
 . ٕعندىم بالحل كلها األخيرة الخمسة

 الثعلب في إف: وقالوا. فقط الضبع السابقة األمثلة من أباحوا فقد الحنابلة أما
 .ٖباإلباحة رواية الوحشي والسنور

 على محرما إلي أوحي فيما أجد ال قل: }تعالى اهلل بقوؿ استدلوا فقد المالكية وأما
 فتكوف اآلية، تضمنتو مما ليست السباع لحـو فإف، اآلية إلخ. . .{ يطعمو طاعم

 . ٗالكراىة على محموؿ فهو ناب ذي كل أكل عن النهي من ورد ما وأما مباحة،
 جمعو الرباعية خلف التي السن: النابقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة: 

 الشافعية فعند :األطعمة باب في بو المراد وأما اللغة، حيث من ىذا، أنياب

                                                           

 .ٗٓٔ/  ٕ الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح ٔ
 .ٗٗٔ - ٖٗٔ/  ٛ المحتاج نهاية ٕ
 .ٕٛ٘ - ٕ٘٘/  ٖ المقنع ٖ
 .ٖٔٔ/  ٖ المنتقى ٗ
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 الحيواف وعلى الناس على بها ويعدو السبع بها يتقوى التي السن ىو، ٔوالحنابلة
 .فيصطاده

 ،عادة قاتل جارح األرض من منتهب حيواف السباع من الناب ذو: ٕالحنفية وعند
 واتفقوا: (ٚ٘ٗ/ٔ) اإلفصاح صاحب يقوؿ ولهذا المعنى حيث من متفقاف والتعريفاف

 والفهد والنمر والذئب كاألسد غيره على بو يعدو السباع من ناب ذي كل أف على
 .يحـر وال ذلك يكره قاؿ فإنو مالًكا إال حراـ
 وكونو ناب ذا كونو: وصفين على اشتمالو السباع من المحـر في فالمعتبر ىذا وعلى
 .الناب بهذا يعدو

في : يقوؿ حيث ذلك في األئمة بين االختبلؼ من رشد ابن ذكره لما مبررًا نرى وال
 أبو فقاؿ المحرمة السباع جنس في اختلفوا: باختصار( ٖٖٗ/ٔ) المجتهد بداية
 تعدو التي المحرمة السباع إنما الشافعي وقاؿ، سبع فهو اللحم أكل ما كل: حنيفة
 الحنفية ذكره ما على ينطبق ال حنيفة أبي إلى نسبو الذي الضابط أف على ،الناس على
 .أعلم واهلل ػ بأيدينا التي كتبهم في
 :قولين على السباع من ناب لو ما أكل حكم في العلماء اختلف وقد

 ذلك في ودليلهم، والحنفية والشافعية الحنابلة قوؿ وىو أكلو يحـر أنو: األوؿ القوؿ
 الخشني ثعلبة أبي حديث ومنها وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثابتة السنة

 السباع من ناب ذي كل قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ) رضي اهلل عنو
 مسلم. رواه(  حراـ فأكلو
 من األنياب ذوات أكل تحريم على واضحة داللة بمعناه جاء وما الحديث ىذا ففي

 .السباع

                                                           

 الكبير الشرح الشرح مع والمغني(، ٖٛ/ٖٔ) مسلم على النووي وشرح(،  ٖٓٓ/ٗ) المحتاج مغني ٔ 
(ٔٔ/ٙٙ.) 
 (.ٜٜٗ/ٜ) بحواشيها القدير فتح وتكملة(، ٖٜٔ/٘) عابدين ابن حاشية ٕ
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 المدونة ظاىر وىو بحراـ وليس مكروه ذلك أف مالك عن رواية وىو: الثاني القوؿ
 الثبلثة األئمة كقوؿ حراـ ذلك أف عنو الثانية والرواية ،مذىبو أىل عند والمشهور

 الحوالك تنوير مع الموطأ في قاؿ، الموطأ في عليو اقتصر الذي ىو القوؿ وىذا
 أبي وحديث ثعلبة أبي حديث وذكر( السباع من ناب ذي كل أكل تحريم: )(ٕٗ/ٕ)

(  حراـ السباع من ناب ذي كل أكل قاؿ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ أف: ىريرة
 . ىػ.ا عندنا األمر وىو مالك قاؿ

 إلي أوحي فيما أجد ال قل: }تعالى قولو مفهـو مالك عن األولى الرواية ومتمسك
 .حبلؿ فيها المذكور عدا ما أف: فظاىرىا اآلية{ يطعمو طاعم على محرًما
 جاءت التي لؤلحاديث اآلية ىذه مفهـو معارضة ىو الفريقين بين الخبلؼ فمثار

 األحاديث بمدلوؿ أخذوا بقولهم قاؿ ومن الثبلثة فاألئمة ،فيها تذكر لم أشياء بتحريم
 على الرد بها قصد الهجرة قبل نزلت مكية بأنها باآلية االستدالؿ عن وأجابوا

 كثيرة أمور حـر ذلك بعد ثم ،والحامي والوصيلة والسائبة البجيرة تحريم في الجاىلية
 ،الطير من مخلب ذي وكل السباع من ناب ذي وكل، البغاؿ ولحـو األنسية كالحمر

 في المذكورات إال محرًما الوقت ذلك في يجد لم بأنو اإلخبار إال فيها ليس فاآلية
 ىذا فعلى بو والعمل قبولو فوجب السباع من ناب ذي كل بتحريم إليو أوحي ثم اآلية

 .اآلية ىذه لمفهـو رافًعا ىذا بعد التحريمات من ورد ما يكوف
 الواردة األحاديث ظاىر عن فعدلوا اآلية في ذكر ما غير حرمة بعدـ القائلوف وأما

 فيها الحصر ألف اآلية بظاىر وتمسكوا السباع، من ناب ذي كل أكل عن بالنهي
 لحـو حديث حمل واآلية ثعلبة أبي حديث بين جمع ومن أولى بها فاألخذ ظاىر

  الكراىة على السباع
 بطريق تحريمو ثبت ما كل ألف" األوؿ القوؿ ىو بالدليل رجحانو يظهر والذي

 يكوف وال اآلية في المذكورة األربعة على ويزاد حراـ فهو سنة أو كتاب من صحيحة
 اآلية نزوؿ فوقت، بعدىا حرمت المزيدة المحرمات ألف للقرآف مناقضة ذلك في
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 ببل غيرىا تحريم قبل صادؽ فحصرىا المذكورة األربعة غير حراًما يكن لم المذكورة
 لتجدده األوؿ الحصر ينافي ال فذلك جديد بأمر آخر شيء تحريم طرأ فإذا شك
 يمكن فبل بعضها في أمكن إف التنزيو كراىة على األحاديث في جاء ما وحمل، "بعده
 أوردناه الذي الحديث لفظ في كما ،التحريم لفظ بعضها في جاء ألنو جميعها في

 ا.ىػ قريًبا
 «بو يفترس نابٌ  لو وما»: قولو(: ٙٔ/٘ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 بو فينهش بو، يصطاد: أي «بو يفترس» ومعنى السّْباع، من بو يفترس ناب لو ما يعني
 من نابٍ  ذي كل عن نهى وسّلم عليو اهلل صّلى النبي أف والدليل ويأكلو، الصيد

 ألف السباع؛ من ناب ذي كل أكل يحل فبل التحريم، النهي في واألصل السباع،
 على تأثيراً  للغذاء ألف تقتضيو؛ الحكمة وألف عنو؛ نهى وسّلم عليو اهلل صّلى النبي

 فيو صار اللحـو من النوع ىذا على التغذّْي اعتاد إذا ربما فاإلنساف بو، الُمتَػَغذّْي
 إذا مثبلً  الذئب فإف تعتدي؛ السباع من الناب ذوات ألف الغير؛ على العدواف محبة
 يكتفي ما القطيع في دخل إذا الذئاب بعض فإف ذلك ومع عليها، عدى الغنم رأى
 .يخرج ثم شاء ما ويأكل كلو، فيقتلو كلو القطيع على يمر بل ويأكلها، واحدة بقتل
 من وىذه العدواف، محبة فيو يكوف فربما األمور بهذه التغذي اإلنساف اعتاد فإذا

 كبد يأكل الذي إف: ػ خطأ قوؿ ولكنو ػ العامة بعض يقوؿ إنو بل الشرع، حكمة
  .أبداً  شيئاً  يهاب أف يمكن ال الذئب
 وبقر كالظباء، وذلك، الحشرات من وليس بو يفترس ناب لو ليس وحش كل :مسألة

 من ألنو المسلمين، بإجماع حبلؿ النوع وىذا. الوحش وإبل الوحش، وحمر الوحش،
 .الطيبات

 فإف األىلي، الحمار حكم حكمو صار الوحش حمار تأنس إذا: المالكية قاؿ لكن
 .كاف كما مباحا رجع التوحش إلى عاد

 .صائد مخلب لو الذي طائرحكم ال :مسألة
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 بقطع - النوع وىذا والعقاب، والحدأة والشاىين والصقر والباشق كالبازي وذلك
 عند إال ،ٔالمذاىب باقي في وحراـ الحنفية، عند تحريما مكروه - األمثلة عن النظر

 جبللة، كانت ولو مباحة الطيور ىذه جميع إف: عنهم المشهور في قالوا فقد المالكية
 . التنزيو على النهي لحمل المازري وماؿ. أكلها جواز عدـ منهم جماعة عن وروي
 اهلل رضي عباس ابن حديث تحريمية كراىة كراىتو أو النوع ىذا تحريم أدلة ومن

 السباع، من ناب ذي كل أكل عن نهى ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما
 من إذ بو، يصيد مخلب والمراد ،مسلم أخرجو ( الطير من مخلب ذي كل وعن

 .وحده بمخلبو الصائد إال العرب عند مخلب ذا يسمى ال أنو المعلـو
 مخالب ذوات تسمى فبل بمخلبو يصيد ال ما وسائر والحماـ والعصافير الديك وأما
 .واالفتراس للصيد وليست بها، والحفر لبلستمساؾ مخالبها ألف اللغة، في

 محرما إلي أوحي فيما أجد ال قل: }تعالى قولو في الذي بالحصر المالكية واستدؿ
 أو رجس فإنو خنزير لحم أو مسفوحا دما أو ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على
 وقد تقدـ ما فيو.  {بو اهلل لغير أىل فسقا

 الطير من مخلب لو وما»: قولو (:ٕٓ/٘ٔقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 التي األظفار بها والمراد وتشق، تجرح: أي األشياء، بو تخلب ما المخلب «بو يصيد
 حتى الجلود، بها تشق قوية أظفار لها المؤلف ذكرىا التي الطيور ىذه فإف بها، يفترس

 وليس جلده، تشق حتى األظفار بهذه فتضربو طائرة، وىي األرنب خاطفة تمر إنها
 ال لكنو مخلب ىذا فإف الديك، ساؽ في يخرج الذي الشيء ذلك بالمخلب المراد
 .بو يصيد
 أمثلة ىذه «والبومة والحدأة والباشق والشاىين والصقر والبازي كالعقاب»: قولو

 المخالب ذوات تحريم في والحكمة .....معروفة طيور وىي بمخلبها تصيد لطيور

                                                           

/  ٗ الزخار والبحر ،ٖٓٗ/  ٚ والمحلى ،ٕٚ٘/  ٖ والمقنع ،ٗٗٔ/  ٛ المحتاج ونهاية ،ٜٖ/  ٘ البدائع ٔ
ٖٕٜ. 
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 إذا اإلنساف أف وىي بو، يفترس ناب لو ما تحريم في إليو أشرنا ما بها تصيد التي
 من يكتسب ربما فإنو واألذى، العدواف طبيعتها من التي الطيور من النوع بهذا تغذى

 حمقاء؛ امرأة ابنو يرضع أف لئلنساف ينبغي ال: العلماء قاؿ ولهذا وصفاتها، طبائعها
 .بلبنها يتأثر ربما ألنو
 

 )باب حكم الفيل( 
 األشياء بو يتناوؿ طويل، خرطـو ذو الثديية، العواشب من الجسم ضخم حيواف الفيل

 .العاج منهما يتخذ كبيراف بارزاف ناباف ولو كاليد،
 .الحجاج أبو: الفيل وكنية. فيلة وىى. وفيلة أفياؿ والجمع

 !. «فيل خلق من أعجب» و ، «فيل من أشد» و ، «فيل من اكل»: المثل وفى
 قاؿ الفيل لحم عن ابي سألت (:ٜٕٙقاؿ عبد اهلل بن اإلماـ أحمد في مسائلو )ص

 . المسلمين اطعمة من ىو ليس
 لحم أكل في والشافعي الشعبى، واختلف (:ٔ٘ٔ/ٛابن المنذر في اإلشراؼ ) وقاؿ
: قاؿ ألنو لحمو، أكل يجوز ال: الشافعي قوؿ وفي، بأساً  بو الشعبي ير فلم، .الفيل

 ا.ىػ "لحمو يؤكل ال شيء بعظم وال الفيل، بعظم االنتفاع يجوز ال"
 حنيفة أبى وعند عندنا حراـ وىو الفيل ومنها (:ٚٔ/ٜوقاؿ النووي في المجموع )

 ذو أنو االولين حجة رواية في ومالك شهاب وابن الشعبى وأباحو والحسن والكوفيين
 ا.ىػ ٔناب

                                                           

واعترض بعضهم على ىذه العلة ألف من شرط تحريم ذو الناب أف يكوف يعدو ويفترس بو والفيل حيواف نباتي  ٔ
 الناس على ويعدو السباع من ناب لو ما على يقع والسبع(: ٙٗٔ/ٛوال يفترس بنابو، قاؿ ابن منظور في اللساف )

 ال ألنو بسبع ليس فإنو ناب لو كاف وإف والثعلب أشبهها وما والفهد والنمر والذئب األسد مثل فيفترسها والدواب
 وبأنها لحمها بإباحة السنة وردت ولذلك العادية السباع من تعد ال الضبع وكذلك، المواشي صغار على يعدو

 من ألنو حراـ ولحمو خبيث سبع فهو آوى ابن وىو الوعوع وأما المحـر أصابها أو الحـر في أصيبت إذا تجزى
 ذا كاف ما العادية البهائم من السبع غيره وقاؿ األزىري قوؿ ىذا بدنا وأضعف جرما أصغر أنو إال الذئاب جنس

 .مخلب
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، والفيل: المغني في قدامة ابن وقاؿ  المسلمين، أطعمة من ىو ليس: أحمد قاؿ محـر
 ولنا. الشعبي أكلو في ورخص والشافعي، حنيفة، أبو وكرىو مسخ ىو: الحسن وقاؿ
 أعظمها من وىو السباع، من ناب ذي كل أكل عنصلى اهلل عليو وسلم  النبي نهي
  .للخبائث المحرمة اآلية عمـو في فيدخل مستخبث، نوأو  نابا،

 أكل تحريم على الجمهور: للعلماء قوالف فيو والفيل وقاؿ الشنقيطي في شرح الزاد:
 منو أعظم أر لم: أحمد اإلماـ قاؿ حتى فيو، الناب وجود: أوالً : ألمرين وذلك الفيل؛

 آذاه إذا فإنو يعدو؛ وىو. ناب ذي كل وسلم عليو اهلل صلى النبي حـر وقد ناباً،
 ففيو ويقتلو، عليو يعدو لكنو بالناب، ليس فتكو كاف وإف بو، يفتك اإلنساف
 وىناؾ .الوصفين بين جمع إنو: قالوا ىنا ومن الفيل، خبث: الثاني الوجو، ٔالكَلب

 ا.ىػ الفيل لحم أكل بجواز يقوؿ من
 فيو فالظاىر: الفيل ذلك ومن: (ٕٖ٘/ٔ) البياف أضواء في الشنقيطي العبلمة قاؿو 

 رسوؿ عن لثبوتو التحريم فيها التحقيق أف قدمنا وقد السباع، من الناب ذوات من أنو
 عبد ابن: المالكية من صححو وممن، الجمهور مذىب وىو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل
 أشهب، وأباحو السبع، كراىة من أخف كراىتو المالكية بعض وقاؿ، والقرطبي البر
 ا.ىػ الفيل سن وىو: بالعاج االنتفاع كراىة المدونة في مالك وعن

: الفيل لو ناب كبير، لكنو يأكل الحشائش وال يأكل  الفوزاف عن وسئل الدكتور
، وال يفترسها بنابو، فهل يكوف داخبل في ما لو ناب يفترس بو؟  اللحـو

الفقهاء عدُّوه من ذوات األنياب المفترسة؛ فهو حراـ، وأيضاً  ما سمعنا أفَّ فأجاب: 
 .الفيل يؤكل ما سمعنا بهذا

                                                           

 داء وىو الكِلب الكلب عضة من لئلنساف يعرض داء الكلب(: ٜٕ٘/ٗقاؿ الخطابي في معالم السنن ) ٔ
 إنساناً  رأى وإذا رجليو بين ذنبو يدخل يزاؿ ال وأف عيناه تحمر أف فيو ذلك وعبلمة.  كالجنوف الكلب يصيب
 يهلك حتى الماء شرب من يمتنع أف منها ، رديئو أعراض ذلك من لو عرض إنساناً  الكلب ىذا عقر فإذا ساوره
 للبوؿ فقعد بصاحبها استحكمت إذا العلة ىذه إف ويقاؿ ، يشربو لم الماء سقي إذا حتى يستسقي يزاؿ وال عطشاً 
 .وىلك تمادى باإلنساف تجارى إذا عظيم داء فالكلب الكبلب صورة مثل ىنات منو خرج
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 .أكلو لحل الفيل ذكاة أمكنت ولو (:ٜٖٛ/ٚ)  المحلى في فقاؿ حـز ابن أما
 نص، تحريمو في جاء وال سبعا فليس الفيل وأما(: ٖٓٗ/ٚوقاؿ في المحلى أيضا )

 إلى أوحى فيما الأجد قل: )تعالى وقاؿ( جميعا االرض في ما لكم خلق: )تعالى وقاؿ
 شئ فكل( عليكم حـر ما لكم فصل وقد: )تعالى وقاؿ( يطعمو طاعم على محرما
 نص الفيل في يأت ولم والسنن القرآف نص جاء بهذا بتحريمو نص جاء ما اال حبلؿ
 . حبلؿ فهو تحريم

 
 )باب حكم أكل الثعابين(

 بقتلها وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر وقد والمؤذية، الضارة الحيوانات من الثعابين
:  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنها اهلل رضي عائشة فعن، وجدت حيثما

 والكلب والفأرة، األبقع، والغراب الحية، والحـر الحل في يقتلن فواسق خمس)
  .ٔ(والحديا العقور،

 على يخطب وسلم عليو اهلل صلى النبي سمع أنو عنهما اهلل رضي عمر ابن وعن
 إال أراىا حية أترؾ ال فلبثت: عمر بن اهلل عبد قاؿ، الحيات اقتلوا : ) يقوؿ المنبر
فبل يحل أكلها  بقتلها، أمر قد الشرع كاف إذاوغيرىا من األحاديث، ف .ٕ( قتلتها

: قولو (:ٕ٘/٘ٔعلى الراجح، لذا قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 بدؿ نجعلها أف ينبغي وشبهها، والفأرة، للحية، قاعدة وىنا حراـ، الحية «والحية»

 قتلو، عن نهى أو بقتلو، الشارع أمر ما كل أف: )وىي ،«االستخباث»: المؤلف قاعدة
 (.حراـ فهو
 عنو نهى فيما وقعت قتلتو لو ألنك حراـ؛ أنو ظاىر فيو فاألمر قتلو عن نهى ما أما

 .معتدٍ  مؤذٍ  فؤلنو بقتلو أمر ما وأمَّا الشارع،

                                                           

 ( .ٜٛٔٔ) مسلم أخرجو ٔ

 ( .ٖٖٕٖ) ومسلم( ٜٜٕٖ) البخاريأخرجو  ٕ
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 فواسق، كلهن الدواب من خمس»: وسّلم عليو اهلل صّلى قولو مثل بقتلو أمر فالذي
 ،«العقور والكلب والعقرب، والفأرة، والحدأة، الغراب،: والحـر الحل في يُقتلن

 .بقتلو أمر والوزغ بقتلها، أمر أيضاً  والحية
 والصرد ،ٔ(والصَُّرد والهدىد والنحلة النملة ) الدواب من أربع قتلو عن نهي والذي
َقارٌ  لو العصفور، مثل صغير طائر  العامة عند يُعَرؼ ما إنو: بعضهم قاؿ أحمر، ِمنػْ

 ا.ىػ «بالصبري»
 . والثعابين األفاعي لحـو أكل جواز عدـ على العلم أىل جمهوروقد ذىب 

 حشرات في العلماء مذاىب(: ٚٔ-ٙٔ/ٜ) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿ
، حراـ أنها مذىبنا: ونحوىا والفأرة ورداف وبنات والجعبلف والعقارب كالحيات األرض

 . انتهى"  حبلؿ:  مالك وقاؿ، وداود وأحمد حنيفة أبو قاؿ وبو
 : ألمور وذلك الجمهور، قوؿ والصواب

 ذي كل أكل عن نهى وسلم عليو اهلل صلى والنبي ، بنابو يفترس مما الثعباف أف: أوال
 .عليو متفق.  السباع من ناب
 كما تقدـ. بقتلو وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر مما الثعباف أف: ثانيا

                                                           

 رقم ٗٚٓٔ/ٕ) ماجة وابن ،(ٕٚٙ٘ رقم ٜٛٚ/ٕ) داود وأبو ،(ٖٚٙٓ رقم ٕٖٖ/ٔ) أحمد أخرجو ٔ
 رقم ٕٚٔ/ٔ) المنتخب في حميد بن وعبد ،(٘ٔٗٛ رقم ٔ٘ٗ/ٗ) المصنف في الرزاؽ وعبد ،(ٕٕٖٗ

 أولي تحذير كتاب صاحب عنو قاؿ والحديث وغيرىم( ٜٓ٘ٛ رقم ٕٗٔ/٘) الكبرى في والبيهقي ،(ٓ٘ٙ
 ابن وصححو ، عنده بصحيح إال يحتج أال نفسو على شرط وقد المحلى في حـز ابن بو احتج(: ٖ٘ٙ/ٕ) النهى
 فى العيد دقيق ابن وقاؿ ، الشيخين شرط على صحيح المجموع في النووي وقاؿ ، األحوذي عارضة في العربي
 وقاؿ ، صحيح إسناده:  المنير البدر في كما في الملقن ابن وقاؿ ، الصحيح رجاؿ عن داود أبو أخرجو اإللماـ

 شاكر أحمد وقاؿ ، الصحيح رجاؿ رجالو:  التلخيص في حجر ابن وقاؿ ، صحيح إسناده:  تفسيره في كثير ابن
 األرنؤوط وقاؿ ىػ.ا الشيخين شرط على صحيح اإلرواء في األلباني وقاؿ ، صحيح إسناده:  المسند تحقيق في
 كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وصححو الشيخين، شرط على صحيح إسناده:  المسند تحقيق في
(ٖ/ٖٜٓ. ) 

 إلى يتوصل ال ألنو قتلها؛ عن نهى لما أكلها حل لو إذ فيو المذكورة األربع أكل حرمة على يل الحديث فهذا
 . بقتلها إال أكلها
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 عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل: ) تعالى اهلل قاؿ وقد ، مستخبثة أنها:  ثالثا
 ٚ٘ٔ/األعراؼ( الخبائث

 والحنش والثعابين الفيراف أكل يجوز ال(: ٕٜٕ/  ٕٕ)الدائمة اللجنة علماء قاؿ
 عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى وقد ، بنابو يفترس مما جنسها ألف والقردة؛ الساـ
 النبي صفة بياف في تعالى قاؿ وقد ، مستخبثة وألنها ، السباع من ناب ذي كل أكل
 .انتهى(الخبائث عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل: ) وسلم عليو اهلل صلى
 سمها؟ يخف لم إذا الحية يأكل ىل (ٜٕٛ/ٕٕ) :أيضا الدائمة اللجنة علماء وسئل

 ، تحريمو على الشرعي الدليل دؿ ما إال اإلباحة األشياء في األصل فأجابت:
 ، األصلية داللتو عن تصرفو التي القرائن عن المتجرد النهي من يستفاد كما والتحريم

 فعن ، بقتلها أمر التي الدواب من والحية ، بالقتل األمر من التحريم يستفاد كذلك
 فواسق خمس »:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قالت عنها اهلل رضي عائشة
 رواه « والحديا العقور والكلب والفأرة األبقع والغراب الحية:  والحـر الحل في يقتلن
 .ومسلم أحمد
 الحيات يستعمل رجل فيو (:ٕٙ-ٕ٘/  ٕ٘)أيضا  الدائمة اللجنة علماء وسئل

:  الحية في استعمالو وطريقة ، والضرورة للظروؼ مباح ذلك أف ويزعم للطب،
 ذلك وبعد ، النار على يغلي والقدر ، تمت لم وىي سمن قدر في ويضعها يمسكها

 يجوز ىل ، خفيفا سكرا يسكر يستعملو والذي الحية، فيو طبخ الذي بالسمن يعالج
 بالسمن الحية وضع يجوز وىل ؟ للمرض مفيد أنو ثبت إذا ، السمن بهذا التداوي

 ؟ النار على يغلي وىو
 من ذلك في لما يغلي؛ سائل في حي وىو الحيواف وضع يجوز ال أوال:" تفأجاب

 قتلتم إذا: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ عنو منهي وىو الحيواف، تعذيب
 . الحديث( .. القتلة فأحسنوا
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 أكلها يجوز ال ألنها فيو؛ طبخت الذي بالسمن وال بالحيات التداوي يجوز ال:  ثانيا
  انتهى"  حراـ بالمحـر والتداوي نجسة، وميتتها العلماء، قولي من الصحيح على

 أكل حكم ما (:ٜ٘/ٔفي مجموع فتاواه ) اهلل رحمو إبراىيم بن محمد الشيخوسئل 
 ؟ تلدغو لئبل الحية

 شيء ىي وأيضا الشيطاف، أطاع فقد يأكلها ثم الحية يشوي يجوز، من الفأجاب:  
 نحو أو لهم، دواب أنها إما: الشياطين إلى ترجع منها وشيء نفسو، شيطاف منها

  .ىذا ألجل عنهم تكف ذلك نحو أو لحمها لحمو خالط فالذي ذلك،
 : حكم تناوؿ الترياؽ.مسألة
 ويقاؿ معرب، وىو األوؿ المشهور ولكن وفتحو، ضمو وجوز فسكوف، بكسر الترياؽ
، وقد اختلف العلماء في أنواع وىو السم لدفع يستعمل دواء أيضا والطاء بالداؿ

 حكمو.
 ويجعل السم، من بو يتعالج دواء الترياؽ: (٘ٓٙ/ٛكما في المغني )  الحنابلة قاؿف

 وال حراـ، الحية لحم ألف شربو؛ وال أكلو يبيحوا لم ولذلك الحيات، لحـو من فيو
، التداوي يجوز  شفاءكم يجعل لم اهلل إف ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ بمحـر
 ا.ىػ ٔ( عليكم حـر فيما
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت ) قاؿ عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد وعن
 قبل من الشعر قلت أو بتميمة، تعلقت أو ترياقا، شربت أنا إف أتيت ما أبالي ما يقوؿ
 من فعلو بما يبالي ال ممن كنت األشياء ىذه فعلت إف أني: والمعنى ،ٕ(نفسي

 . شرعا فعلو يجوز ال عما ينزجر وال األفعاؿ،

                                                           

 تقدـ تخريجو وىو صحيح. ٔ

 والطبرانى ،(ٜٖٙٛ رقم ٙ/ٗ) داود وأبو ،(ٛٚ/ٛ) شيبة أبي ابنو  ،(ٔٛٓٚ رقم ، ٖٕٕ/ٕ) أحمد أخرجو ٕ
 رقم ، ٖ٘٘/ٜ) الكبرى في والبيهقى(، ٖٛٓ/ٜ) الحلية في نعيم أبو، (ٜٜ٘ٚ رقم ، ٜ٘/ٛ) األوسط فى

(: لين، وقاؿ ابن العربي في العارضة ٕٕٚ/٘قاؿ عنو ابن عبد البر في التمهيد ) والحديث( ٜٚٔٗٔ
 المهذب في الذىبي قاؿ(:إسناده فيو ضعف، و ٕ٘/ٜ(: لم يصح، وقاؿ النووي في المجموع )ٖٔٛ/ٗ)
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 من مكروىا الترياؽ شرب ليس: (ٜٖٗ/ٓٔ) المعبود عوفكما في   الخطابي وقاؿ
 عدة في والعبلج التداوي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أباح وقد ،التداوي أجل

 أنواع، والترياؽ، محرمة وىي األفاعي، لحـو من فيو يقع ما أجل من ولكن أحاديث،
 أ.ىػ بتناولو بأس فبل األفاعي لحـو من فيو يكن لم فإذا
 األفاعي لحـو من شرعا محـر الترياؽ في يكن لم إذا: (ٖٔٙ/ٛ) المفاتيح مرقاة وفي

 ا.ىػ حراما يكوف ال فإنو ونحوه، والخمر
 . ٔوالحنابلة والشافعية الحنفية يقوؿ الحيات لحـو وبتحريم
 بالمحـر بالتداوي أسوة - للتداوي الترياؽ في الحيات لحم جعل إذا فيما وللحنفية

 : رأياف -
 وعليو آخر، دواء يعلم ولم الشفاء فيو علم إذا يرخص: وقيل ،المنع: المذىب ظاىر

 . الفتوى
 ما الدواء ذلك في كاف فإذا دواء، داء لكل وجعل بالتداوي، أذف قد تعالى اهلل فإف
 ،بو للتداوي تناولو وحل استعمالو، حرمة زالت فقد الشفاء فيو وعلم محـر ىو

 العلم عند الحرمة نفي: معناه (عليكم حـر فيما شفاءكم يجعل لم اهلل إف):  وحديث

                                                                                                                                                  

 بن عيسى بن موسى فيو( : ٖٓٔ/٘) الهيثمى وقاؿ ألجلو، رافع ابن في تكلم منكر حديث ىذا: (ٜٖ٘٘/ٛ)
 وقاؿ ،(ٜٙٚٗ) الجامع ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو ، ثقات رجالو وبقية ، أعرفو ولم ، الحمصى المنذر

 قاؿ المصري، التنوخي رافع بن الرحمن عبد ضعيف، إسناده: (ٕ٘ٔ/ٔٔ) المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط
 ال: وقاؿ ،"الثقات" في حباف ابن وذكره منكر، حديثو مغربي شيخ: حاتم أبو وقاؿ مناكير، حديثو في: البخاري

: ويقاؿ- شريك بن وشرحبيل". التقريب" في حجر ابن الحافظ وضعفو أنعم، ابن رواية من كاف إذا بخبره يحتج
 في حباف ابن وذكره بأس، بو ليس: النسائي وقاؿ الحديث، صالح: حاتم أبو قاؿ: -شريك بن عمرو بن شرحبيل

 ".الثقات"
 التراث إحياء دار ط ٖٜٔ/  ٘ عابدين وابن ، ىػ ٖ٘٘ٔ الحلبي مصطفى ٚٗٔ/  ٖ المختار شرح االختيار ٔ
/  ٛ والمغني ، اإلسبلمي المكتب ٕٕٚ/  ٖ الطالبين وروضة ، ٕ٘٘/  ٔ الشافعي اإلماـ فقو في والمهذب ،

٘ٛٙ . 
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 لم ما العطش، إلزالة شربها وجواز بالخمر، اللقمة إساغة جواز عليو دؿ.  بالشفاء
 .ٔمقامها يقـو ما يوجد

 والجواز البعض، عند المنع للدواء المخالط بالمحـر أسوة بو التداوي في وللشافعية
 .ٕغيره يوجد ولم الشفاء فيو علم متى اآلخر البعض عند
 سمها، وأمن ذكاتها، موضع في ذكيت متى الحية أكل أباحوا فقد المالكية أما

 أف ىذا ومفهـو ،أكلها يجوز فإنو لمرضو، ذلك ينفعو لمن بسمها ألكلها واحتيج
 .ٖبو التداوي يجوز فإنو وخالطو الترياؽ في دخل متى لحمها

 
 (الضبع لحم أكل حكم)باب  

 وىو ... ضبعاف والذكر، ضبعة يقاؿ وال لؤلنثى اسم وسكونها، الباء بضم :الضبع
 . آدـ بني للحـو لشهوتو القبور بنبش مولع
 :قولين على الضبع، أكل حكم في العلم أىل اختلفوقد 
 الخشني ثعلبة أبي عن جاء ما ودليلهم، الحنفية قوؿ وىو: التحريم: األوؿ القوؿ
 من ناب ذي كل أكل عن نهى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: ) عنو اهلل رضي
  .ٗ(السبع

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت ) قاؿ عنو اهلل رضي جزء بن خزيمة عنما جاء و 
 أو فقاؿ الذئب عن وسألتو! ؟ أحد الضبع يأكل أو فقاؿ ، الضبع أكل عن وسلم
 . ٘!(؟ خير فيو أحد الذئب يأكل

                                                           

 . ٜٕٗ/  ٘ ، ٗٓٗ/  ٕ ، ٓٗٔ/  ٔ عابدين ابن ٔ

 . ٖٕٓ/  ٗ عليو قليوبي وحاشية الطالبين منهاج ٕ

 . ٘ٔٔ/  ٕ الكبير والشرح ، ٕٚٔ/  ٔ اإلكليل جواىر ٖ

 (.ٕٖٜٔ) مسلم أخرجو ٗ
 فى عاصم أبى وابن ،(ٜٖٙٚ رقم ،ٕٓٔ/ ٗ) والطبرانى ،(ٖٕٖٚ) ماجو وابن ،(ٕٜٚٔ) الترمذي أخرجو ٘

 وقاؿ ،(ٕٙٓ/ ٖ) الكبير التاريخ في البخاري ضعفو والحديث( ٔٔٗٔ رقم ،ٖٜ/ ٖ) والمثانى اآلحاد
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 شيبة أبي ابن رواه وقد العلماء أكثر قوؿ وىو: واإلباحة الحل: الثاني القوؿ
 ىريرة وأبي وجابر عباس وابن عمر وابن علي عن( ٖٕ٘/ٗ) الرزاؽ وعبد( ٖٙ٘/٘)

 . عنهم اهلل رضي الخدري سعيد وأبي وقاص أبي بن وسعد
 . والظاىرية والحنابلة الشافعية وقوؿ الحنفية، من ومحمد يوسف أبي قوؿ وىو

 ؟ ىي أصيد الضبع ) لجابر قلت قاؿ عمار أبي ابن عن جاء بما ذلك على واستدلوا
 قاؿ وسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أقالو قلت قاؿ نعم قاؿ آكلها؟ قلت نعم قاؿ
 .ٔ( نعم

                                                                                                                                                  

 بمثلو يحتج ال(: ٔٙٔ/ ٔ) التمهيد في البر عبد ابن وقاؿ باطل،(: ٕ٘ٙ/ ٕ) والمناكير األباطيل في الجورقاني
 مجهوؿ، محمد وأبو ضعفوه جعفر أبي بن الحسن فيو(: ٜٖٓٔ/ ٛ) المهذب في الذىبي وقاؿ إسناده، لضعف

 إسناده ليس حديث ىذا: الترمذي قاؿ ضعيف، حديث(: ٜٖٙ/ ٜ) المنير البدر في الملقن ابن عنو وقاؿ
 أىل بعض فيهما تكلم وقد أمية أبي الكريم عبد عن مسلم، بن إسماعيل حديث من إال نعرفو ال بالقوي،
 وقاؿ. الحاؿ مجهوؿ وىو جزء؛ بن حباف إسناده في: القطاف ابن وقاؿ. ضعيف إسناده: البيهقي وقاؿ. الحديث

 وقد ضعيف،: الحق عبد وقاؿ. مجهوؿ وحباف ساقط، المخارؽ أبي وابن ضعيف مسلم بن إسماعيل: حـز ابن
 ، وضعفو العبلمة األلباني في ضعيف الترمذي.الحج في تقدـ آخر بإسناد الضبع أكل صح

 والترمذي ،(ٕٜٗٔ) والدارمي ،(ٕٛٙٛ) الرزاؽ وعبد ،(ٜٕٚ/ٖ) وأحمد ،( ٖٖٓ/ٔ) الشافعي أخرجو ٔ
 وابن ،(ٕٕٚٔ) يعلى وأبو ،(ٖٕٖٙ) ماجو وابن ،(ٕٓٓ/ٚ) و( ٜٔٔ/٘) والنسائي ،(ٜٔٚٔ،  ٔ٘ٛ)

 والدارقطني ،(ٜٖ٘ٙ) حباف وابن ،(ٗٙٔ/ٕ) والطحاوي ،(ٕ٘ٗٙ) خزيمة وابن ،(ٜٓٛ،  ٖٛٗ) الجارود
( ٕٜٜٔ) والبغوي ،( ٜٖٔ-ٖٛٔو ٖٛٔ/ٜو ٖٛٔ/٘) والبيهقي ،(ٕ٘ٗ/ٔ) والحاكم ،(ٕٙٗو ٕ٘ٗ/ٕ)

 ،(ٕٖٔ/ٕ) الكبير عللو فى الترمذي قاؿ كما البخاري وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث
 في الحق عبد وقاؿ ،(ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٚ) المحلى في حـز ابن بو واحتج والحاكم، حباف وابن خزيمة ابن وصححو

 ابن علووأ: وقاؿ ،(ٖٛٙ/ٜ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو صحيح، إسناده: أحكامو من األضاحي كتاب
 إذا بو يحتج بمن وال العلم بنقل بمشهور وليس عما أبي بن الرحمن عبد بو انفرد: قاؿ بأف «تمهيده» في البر عبد

 زرعة أبو وثقو فقد منو عجب وىذا «السباع من ناب ذي كل عن النهي» حديث يعني منو، أثبت ىو من خالفو
 أحدا أعلم وال بالقس سمي حتى بها كبيرا مكة أىل عباد من وكاف «صحيحو» في مسلم لو وأخرج والنسائي

 والترمذي، البيهقي نقلو كما البخاري األئمة حديثو صحح وقد كيف بو االحتجاج في كاؼ ىذا وبعض فيو، تكلم
 وصححو ىػ.ا البيهقي وصححو الحاكم، ساقو كما عطاء تابعو بل بو ينفرد ولم والبيهقي، والحاكم، حباف، وابن

 صحيح، إسناده(: ٖٛٗ رقم ، ٖٚ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(ٓ٘ٓٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة
  .مسلم شرط على إسناده(: ٖٙٔ/ٕٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ
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 : بجوابين السباع من ناب ذي كل تحريم أحاديث عن وأجابوا
 ودليل السباع، من ناب ذي كل تحريم حديث عمـو من الضبع بتخصيص قالوا -ٔ

 الضبع إال السباع من ناب ذي كل فيحـر عنو، اهلل رضي جابر حديث ىو التخصيص
. 
 من ليس ألنو ؛ أصبل التحريم حديث يشملو ال الضبع بأف بعضهم وأجاب -ٕ

 . العادية السباع
 أف الوصفين على اشتمل ما حـر إنما(: ٖٙٔ/ٕ) الموقعين إعبلـ في القيم ابن قاؿ

 ، والفهد والنمر والذئب كاألسد: بطبعها العادية السباع من يكوف وأف ناب، لو يكوف
 السباع من وليست ناب، ذات كونها وىو الوصفين، أحد فيها فإنما الضبع وأما

 من فيو لما حـر إنما والسبع األنياب، ذوات من أخص السباع أف ريب وال العادية،
 ريب وال بالمغتذي، شبيو الغاذي فإف شبهها، بها المغتذي تورث التي السبعية القوة

 تجب حتى الضبع في ليست والفهد والنمر واألسد الذئب في التي السبعية القوة أف
 . انتهى"  عرفا وال لغة السباع من الضبع تعد وال التحريم، في بينهما التسوية

 ( .ٛٙ٘/ٜ" )الباري فتح" في حجر ابن الحافظ الجوابين ىذين ذكر وقد
 ىذا «الضَُّبع غير»: قولو(: ٚٔ/٘ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 التي الناب ذوات من الضبع أف على يدؿ المؤلف وكبلـ حبلؿ، أنو يعني مستثنى،
 ال الضبع إف: يقولوف الخبرة ذوي من كثيراً  فإف مسلَّم، غير ىذا ولكن بنابها، تفترس
 عليها، العدواف عند أو الضرورة، عند إال تفترس وال بَسُبع، وليست بنابها، تفترس
 أحدٌ  اعتدى إذا أو العدواف، طبيعتها من وليس تفترس، ربما جداً  جاعت إذا يعني
 فليست وإال ذلك، أشبو وما يديها، بين من أوالدىا يأخذ أف مثل تفترسو، فربما عليها

 .كذلك
 استثناءه ألف بالدليل؛ نطالبو يجعلنا إيّاىا المؤلف استثناء فإف حاؿ كل على ولكن
 على والدليل بنابها، تفترس التي السباع من أنها يرى أنو على يدؿ ذلك من إيّاىا
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 يدؿ وىذا الُمْحرِـ، قتلها إذا شاةً  فيها جعل وسّلم عليو اهلل صّلى النبي أف إخراجها
 َوَأنْػُتمْ  الصَّْيدَ  تَػْقتُػُلوا الَ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاَأيػَُّها: }يقوؿ تعالى اهلل ألف الصيد؛ من أنها على
 عليو اهلل صّلى النبي أف اهلل رحمو أحمد اإلماـ استدؿ وبهذا ،[ٜ٘: المائدة{ ]ُحُرـٌ 

 .حبلؿ أنها على يدؿ وذلك كبشاً، فيها َجَعل وسّلم
 قديماً  وكانت الببلد، في تجدىا أف نادراً  يعني منقرضة، اآلف الحيوانات ىذه وتعتبر
 كانت ألنها السويس؛ قناة فتح انقراضها سبب إف: ويقاؿ العربية، الجزيرة في كثيرة
 لما ثم متصل، يابس وأفريقيا العربية الجزيرة بين كاف لمَّا وذلك أفريقيا، من تأتينا

 ا.ىػ أعلم واهلل امتنعت، القناة فتحت
 فتاوى، كما في الضبع أكل بإباحة القوؿ لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء اختار وقد

 (.٘ٛٔ/ٕٕ) الدائمة اللجنة
 حكم في العلماء اختلف قد(: ٖٛوقاؿ الدكتور صالح الفوزاف في كتابو األطعمة )ص

 :قولين على -أي الضبع – أكلو
جابر - حديث: ودليلهم وأحمد الشافعي قوؿ وىو أكلو إباحة: األوؿ القوؿ

 ما: الشافعي اإلماـ قاؿ ،الضبع أكل إباحة في صريح بروايتيو فالحديث -المتقدـ
 .نكير غير من والمروة الصفا بين ويبيعونها يأكلونها الناس زاؿ

 الكبلـ عند بيانو يأتي نظر فيو األخير التوجيو ىذا لكن، وتمدحو تستطيبو العرب وألف
 .اهلل شاء إف تستخبثو أو العرب تستطيبو ما حكم على

 بما واستدلوا وجماعة اهلل رحمو حنيفة أبو ذىب وإليو الضبع أكل تحريم: الثاني القوؿ
 فتدخل بو تصيد ناب لها والضبع: قالوا السباع من ناب ذي كل تحريم من تقدـ
 : وجوه من أباحو من بو استدؿ الذي الحديث عن وأجابوا الحديث تحت

 .أولى بالمشهور فالعمل بمشهور ليس أنو: أوالً 
 .احتياطًا التعارض عند اإلباحة دليل على الحظر دليل يقدـ: ثانًيا
 .التحريم قبل ما على إباحتها على يدؿ ما حمل: ثالثًا
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 الفتح في الحافظ قاؿ سبق كما دليلو لقوة الضبع بإباحة القوؿ ىو والراجح
 .بها بأس ال أحاديث الضبع حل في ورد وقد (:ٛٙ٘/ٜ)

 :بجوابين المانعين اعتراض عن ويجاب
 على يدؿ الذي الحديث وبين بو تمسكوا الذي الحديث بين تعارض ال أنو: األوؿ

 ذي كل عن النهي) حديث على فيقدـ خاص الضبع أكل إباحة حديث ألف الجواز
 (.ناب

 كانت وإف ألنها السباع عن النهي عمـو في تدخل فبل بسبع ليست الضبع أف: الثاني
 الناب: وصفاف السباع من المحـر في والمعتبر العادية السباع من فليست ناب ذات

 : ثم ذكر كبلـ ابن القيم المتقدـ، الموقعين إعبلـفي  القيم ابن قاؿ الناس على والعدو
 من ناب ذي كل عن النهى: )حديث عمـو في داخلة الضبع تكوف ال ىذا فعلى

 .اعتراض كل يندفع وبهذا آخر بدليل تخصيص إلى تحتاج حتى( السباع
 .أعلم واهلل
 أولى بالمشهور فالعمل مشهور غير الضبع أكل إباحة حديث إف: المخالفين قوؿ وأما

 الحافظ ذلك ذكر كما األئمة من جمع صححو قد المذكور الحديث بأف عنو فيجاب
  .التلخيص في

 قبل ما على اإلباحة على يدؿ ما يحمل أو المبيح على الحاظر يقدـ: وقولهم
 .التحريم
 ممكن ىنا والجمع الجمع تعذر عند إليو يصار إنما ذكروه ما بأف ذلك عن فيجاب

  .أعلم واهلل .ذكرنا بما
 

 )باب حكم لحم الضفادع(
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 أف )رضي اهلل عنو  عثماف بن الرحمن عبد حديث الضفدع قتل عن النهي في جاءلقد 
 صلى النبي فنهاه دواء في يجعلها ضفدع عن وسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ طبيبا

 .ٔ( قتلها عن وسلم عليو اهلل
 ٜٓٚٙ) الجامع صحيح في أحايث أخرى كما في الضفادع قتل عن النهي صح قدو 
 ،ٜٙٚٔ  ،ٖٜٚٓ). 

 .المالكية غيروقد ذىب إلى تحريم أكل الضفدع الجمهور ومنهم األئمة الثبلثة، 
 ذكرنا لما أصبل اكلو يحل فبل الضفدع وأما(: ٜٖٛ/ٚوقاؿ ابن حـز في المحلى )

 ا.ىػ  اعادتو عن فأغنى ذبحها عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى من الحج كتاب في
 يختلف أف ينبغي ال البرية الضفادع ميتة (:ٜ٘/ٔوقاؿ الشنقيطي في أضواء البياف )

 حيواف من ليست وىي[ ٖ \ ٘( ]الميتة عليكم حرمت: )تعالى لقولو نجاستها في
 عنو نقلو مالك مذىب في نجسة ميتتها بأف الحق عبد صرح كما برية، ألنها؛ البحر

.... ثم ببر حياتو طالت ولو والبحري: خليل قوؿ شرح في وغيرىما والمواؽ الحطاب
 صلى النبي عن قتلها عن النهي لثبوت؛ مطلقا الضفادع أكل منع والظاىرقاؿ الشيخ: 

 وجماعة، أحمد اإلماـ بو قاؿ مطلقا الضفدع تحريم من ذكرنا وما... وسلم عليو اهلل
                                                           

 المنتخب في حميد بن وعبد ،(ٖٛٔٔ) والطيالسي ،(ٕٜ/ ٛ) شيبة أبي وابن ،(ٖ٘ٗ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 في قانع وابن ،(ٛٛ/ ٕ) والدارمي ،(ٕٓٔ/ ٚ) المجتبى في والنسائي ،(ٜٕٙ٘ ،ٖٔٚٛ) داود وأبو ،(ٖٖٔ)

 والبيهقي ،(ٔٔٗ - ٓٔٗ/ ٗ) والحاكم ،(ٜٙ٘ٗ) المعرفة في نعيم وأبو ،(ٗٔٔٔ ،ٖٔٔٔ) الصحابة معجم
 عنو، اهلل رضي عثماف بن الرحمن عبد حديث من( ٜٜٔ/ ٘) بغداد تاريخ في والخطيب ،(ٖٛٔ/ ٜ) في

 المجموع في النووي وقاؿ النهي، في روي ما أقوى إنو: البيهقي وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم، صححو والحديث
/ ٖ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن وقاؿ صحيح، باسناد والنسائي حسن باسناد داود أبو رواه(: ٖٔ/ ٜ)

تعليقو  في مشهور الشيخ وجوده ،(ٜٔٚٙ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو حسن، إسناده(: ٖٗ٘
 رجالو صحيح، إسناده(: ٖٙ/ ٕ٘) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٙ٘٘/ ٙ) على إعبلـ الموقعين

 وىو الترمذي، خبل األربعة السنن أصحاب لو روى فقد -القارظي وىو -خالد بن سعيد غير الصحيح رجاؿ ثقات
 حجر، ابن ذلك وتعقب ضعيف،: النسائي وقاؿ الثقات، في حباف ابن وذكره بو، يحتج مدني: الدارقطني قاؿ ثقة،
: التقريب في حجر ابن وقاؿ ضعيف، إنو: قاؿ أين في فينظر ثقة،: والتعديل الجرح في النسائي وقاؿ: فقاؿ

  .فيها تضعيفو يجد فلم النسائي تصانيف في بحث أنو مغلطاي ذكر وقد صدوؽ،
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 وعمر، الصديق، بكر أبي عن العبدري ونقل الشافعي، مذىب من الصحيح وىو
 الضفدع، إال حبلؿ كلها البحر ميتات جميع أف: عنهم اهلل رضي عباس وابن وعثماف،

 ا.ىػ  النووي قالو
 الضفدع يعتبر وىل ؟ الضفدع قتل يجوز ىل(: ٕٕٖ/ٕٕوسئلت اللجنة الدائمة )

 ال والناس الذبح بدوف أكلو يجوز فهل بريا كاف إف البحرية، أو البرية الحيوانات من
 لؤلكل الرجل منو يقطعوف وإنما ، العنق معدـو ألنو ؛ ذبحو يمكن وال ؟ يذبحونو
 الذي البحر صيد في داخبل يكوف أف من المانع فما بحريا كاف وإف ، الباقي ويرموف

 قتل عن النهي في وردت التي األحاديث جميع إف:  العلم أىل بعض يقوؿ ؟ اهلل أحلو
 تقولوف؟ فماذا ، شيء منها يصح ولم ضعيفة الضفدع

 من ومنهم أكلو، أجاز من فمنهم الضفدع، أكل حكم في العلم أىل اختلف فأجابت:
 أكلو منع وممن العلم، أىل من وافقو ومن أنس، بن مالك أكلو أجاز وممن منعو،
 )  تعالى قولو بعمـو استدلوا أجازوه والذين العلم، أىل من وافقو ومن، أحمد اإلماـ
 في وسلم عليو اهلل صلى وقولو(  َولِلسَّيَّارَةِ  َلُكمْ  َمَتاًعا َوطََعاُموُ  اْلَبْحرِ  َصْيدُ  َلُكمْ  ُأِحلَّ 

 صيد من ألنو ؛ الضفدع يتناوؿ العمـو وىذا ،ٔ( ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو ) البحر
 . البحر

                                                           

 عمرو وابن عباس وابن اهلل عبد بن وجابر وعلي ىريرة أبي منهم الصحاب من عدة عن روي صحيح حديث ٔ
 السيوطي قبلو ومن متواترا المتناثر نظم في الكتاني عده وقد عنهم اهلل رضي عمر وابن وأنس الصديق بكر وأبي

 وابن حباف، وابن خزيمة، وابن منده، وابن المنذر، وابن البر، عبد وابن والترمذي، البخاري، صححو والحديث
، وابن الحق، وعبد والبيهقي، والخطابي، والطحاوي، السكن،  والمصنف، تيمية، وابن والنووي، والجورقاني، حـز

: الشافعي اإلماـ قاؿ وغيرىم، وأأللباني شاكر، وأحمد والشوكاني، والصنعاني، حجر، وابن والعراقي، كثير، وابن
 شرح في األثير ابن وقاؿ صحتو، على متفق صحيح الحديث ىذا: البغوي وقاؿ الطهارة، علم نصف الحديث ىذا

 البدر في الملقن ابن وقاؿ ثقات، ورجالو بو واحتجوا كتبهم في األئمة أخرجو مشهور صحيح حديث ىذا: المسند
 من أصل الحديث وىذا: الموطأ شرح في الزرقاني وقاؿ طرؽ، من مروي جليل صحيح الحديث ىذا: المنير
 األئمة ورواه األقطار جميع في األعصار سائر في األمصار فقهاء وتداولتو بالقبوؿ األئمة تلقتو اإلسبلـ أصوؿ
 .الكبار
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 في والنسائي ، األدب وفي الطب في داود أبو أخرجو بما استدلوا أكلو منعوا والذين
 الرحمن عبد عن ، المسيب بن سعيد عن خالد بن سعيد عن ذئب أبي ابن عن الصيد

 عن - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سأؿ طبيبا أف ) ، القرشي عثماف بن
 أكل تحريم على دليل الحديث ىذا ففي(  قتلها عن فنهى دواء في يجعلها الضفدع

 إما الحيواف قتل عن والنهي قتلو، عن نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف الضفدع،
، ليس فإنو كالضفدع؛ أكلو لتحريم وإما كاآلدمي، لحرمتو  إلى النهي فينصرؼ بمحتـر

 ا.ىػ أكلو
 وىو والتمساح، الضفدع أكل يبيح أنو منو يفهم قد ما عثيمينال عبلمةال عن نقل وقد
 حتى حبلؿ كلو البحر صيد" :اهلل رحمو قاؿ" الدرب على نور" فتاوى في ورد ما

 البحر صيد لكم أحل) تعالى اهلل لقوؿ البحر في يصطادوا أف لهم يجوز للمحرمين،
 ما ىو البحر فصيد( حرما دمتم ما البر صيد عليكم وحـر وللسيارة لكم متاعا وطعامو

 ظاىرىا( البحر صيد لكم أحل) الكريمة اآلية وظاىر ميتا، وجد ما وطعامو حيا، أخذ
 يفيد المضاؼ والمفرد مضاؼ مفرد اسم صيد ألف شيء؛ ذلك من يستثنى ال أنو

،  ىنا، مفرد" نعمة" فإف( تحصوىا ال اهلل نعمة تعدوا وإف) تعالى قولو في كما العمـو
، بها المراد ولكن  حبلؿ كلو البحر صيد أف الراجح الصحيح ىو القوؿ وىذا العمـو

 والحية، والتمساح، الضفدع،  ذلك من العلم أىل بعض واستثنى شيء، منو يستثنى ال
، الصحيح القوؿ ولكن أكلها، يحل ال إنو: وقاؿ  البحر حيوانات جميع وأف العمـو

 (.أ:  وجو ، ٜٕٔ:  شريط) انتهى" وميتو حيو حبلؿ،
 يستثنى ال أنو الصواب أف ويبين اآلية، من االستثناء صحة عن يتكلم ىنا والشيخ
 الضفدع أف صريحا آخر كبلما لو ألف الضفدع، أكل إباحة تقرير يقصد وال شيء،
 في داخلة تكوف فبل ىذا؛ وعلى البرمائيات، من ىي وإنما البحر، حيوانات من ليس
 :قلناه ما تؤيد اهلل رحمو الشيخ عن النقوؿ بعض وىذه األصل، من اآلية
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 حكم ما(: ب:  الوجو/  ٕٔٔ) المفتوح الباب لقاءاتالشيخ  كما في  سئلفقد 
 . ؟ والسرطاف والحية الضفدع أكل

( وللسيارة لكم متاعا وطعامو البحر صيد لكم أحل: ) تعالى اهلل قوؿ عمـو" :فأجاب
 بري، مائي،: الضفدع بحريا، ليس"  الضفدع"  لكن ، الحل يوجب:  ٜٙ/ المائدة

 . انتهى" ىذا في يدخل فبل
 ، بحري بري، الواقع في الضفدع"  (:ٖٗ/  ٘ٔ) الممتع الشرح في اهلل رحمو وقاؿ

"  الماء في إال يعيش ال الذي ىو البحر حيواف ألف البحر؛ حيواف من ىو ليس إذا
 .انتهى

 ذكر أف بعد -( ٕ رقم شريط ، األطعمة كتاب) المراـ بلوغ شرح فيقاؿ الشيخ و 
 دويبة:  الضفدع" : قاؿ العبلج في الضفدع استعماؿ في الطبيب استئذاف حديث
 عليو اهلل صلى النبي سأؿ الطبيب وىذا الماء، في وتعيش البر، في تعيش ، معروفة
 ألنو حراما؛ صارت: قتلها عن نهى وإذا قتلها، عن فنهى دواء، ليجعلها عنها وسلم

 عن نهي ما أو بقتلو، أمر ما: الحيوانات تحريم طرؽ من أف: "المقررة القواعد من
 . انتهى" قتلو يجوز ال حراما، الضفدع فيكوف:  ىذا وعلى ،"قتلو
 

 )باب حكم لحم النعاـ(
 وجرادة، وجراد وحمامة، حماـ مثل جنس اسم وىو ويؤنث، يذكر معروؼ، :النعاـ

 الهيق، بنات وجماعتها ثبلثين، وأـ البيض أـ لها ويقاؿ. نعامات على النعامة وتجمع
 (.ٖٛٗ/ٕ) الكبرى الحيواف حياة .ذكرىا والظليم

(: والنعامة تقع على الذكر واألنثى ٘ٔٙقاؿ الفيومي في المصباح المنير )ص 
 والجمع نعاـ .
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ولحم النعاـ حبلؿ ببل خبلؼ، ألف اهلل تعالى امتن على عباده بأنو سخر لهم ما في 
السموات وما في األرض، وما يحل أكلو من الحيواف يصعب حصره، واألصل في 

 ي الجملة إال ما استثني كما تقدـ.الجميع الحل ف
وعليو: فيحل لحم النعاـ ببل أدنى ريب، وقد نص الفقهاء على حل النعاـ في مواضع، 

 منها :
الذبح ، فعند ذكر ما يريح الحيواف قالوا: وأف يكوف الذبح في العنق لما قصر  -أ

 لخروج الروح .عنقو، وفي اللبة لما طاؿ عنقو كاإلبل والنعاـ واإلوز ألنو أسهل 
، قاؿ الشافعي في األـ ) -ب (: فإذا أصاب المحـر نعامة ٕٓٔ/ٕجزاء صيد المحـر

 ففيها بدنة .
(: ومن حلف أف ال يأكل ٕٖٚ/  ٙحل أجزائو ، قاؿ ابن حـز في المحلى ) -ج

بيضا لم يحنث إال بأكل بيض الدجاج خاصة ولم يحنث بأكل بيض النعاـ وسائر 
 لما ذكرنا ؛ وىو قوؿ أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليماف. الطير، وال بيض السمك 

 ألنو باإلجماع، النعاـ أكل يحل (:ٚٛٗ/ٕوقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 في أو المحـر قتلو إذا فيو، قضوا عنو تعالى اهلل رضي الصحابة وألف الطيبات، من

 ا.ىػ ببدنة الحـر
 وجلود لحـو من االستفادة حكم ما (:ٕٖٔ/ٕٕوقد سئل علماء اللجنة الدائمة )

 النعاـ؟ طائر
 اأَلْرضِ  ِفي ِممَّا ُكُلوا النَّاسُ  َأيػَُّها يَا ) تعالى لقولو ؛ الحل األطعمة في األصل فأجابت:

 ورد ما إال األصل ىذا عن يخرج وال ( الطَّيَّْباتُ  َلُكمُ  ُأِحلَّ  ُقلْ  ):  وقولو. ( طَيًّْبا َحبلال
 كالسم مضرة فيو وما ، الخنزير ولحم والدـ الميتة مثل كالنجس أكلو عن النهي

 الطير، من مخلب ذي وكل - الضبع غير - السباع من ناب ذي وكل ونحوه،
 . الجيف يأكل وما ، األىلية والحمر
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 فيو عنهم اهلل رضي الصحابة ولقضاء األصل، ىذا تحت لدخولو أكلو فيجوز النعاـ أما
 من االستفادة أيضا جاز ذلك جاز وإذا ناب، لو وليس مستطاب، وألنو بالفدية؛

  .جلده
 

 )باب حكم أكل الغراب( 
 األبقع، والغراب الكبير األسود الغراب تحريم على والحنابلة والشافعية الحنفية اتفق
 األكل، الشارع منع وىو واحد، والمقصود ،التحريمية بالكراىة عبروا الحنفية أف إال

 بالتحريم عنو يعبر أف يصح كذلك كاف وما قطعيا، ليس المنع دليل أف ومعلـو
 عند مستخبثاف فهما الجيف، إال غالبا يأكل ال النوعين وكبل ،التحريمية وبالكراىة

 من اللحم سوى يأكل ال ألنو النسر، النوع ىذا في ويدخل السليمة، الطبائع ذوي
 .  صائد مخلب ذا يكن لم وإف وسواىا، جيف
 : نوعاف وىو ، الزرع غراب ويحل

 . والرجلين المنقار محمر يكوف وقد صغي، أسود غراب وىو الزاغ: أحدىما
 الزرع يأكل وكبلىما الرماد، كلوف لونو صغير غراب وىو الصغير، الغداؼ: وثانيهما
 .  ٔوالحنابلة الشافعية قاؿ أيضا وبحلهما ،الجيف يأكل وال والحب

 فهو ، وسواد بياض فيو الذنب طويل ، حجما الحمامة نحو غراب وىو العقعق، وأما
.  يوسف أبي عند تحريما مكروه ، حنيفة أبي عند حبلؿ ، الجمهور عند حراـ

 . مستخبثا يكوف فبل ، والحب الجيف فيأكل يخلط ألنو حلو، الحنفية عند واألصح
 العبرة وإنما ، باأللواف وال ، والصغر بالكبر وال ، باألسماء الحنفية عند العبرة وليست

 حبلؿ يخلط والذي ، تحريما مكروه غالبا الجيف إال يأكل ال فالذي:  غذائو بنوع

                                                           

 . (ٕٚ٘/ٖ) والمقنع ،(ٖٗٔ/ٛ) المحتاج نهاية ٔ
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 ىذا ، اتفاقا حبلؿ الجيف يأكل ال والذي ، يوسف ألبي خبلفا حنيفة أبي عند
 .  ٔالحنفية مذىب

 منهم جماعة عن وروي ،المشهور على كراىة غير من كلها الغرباف أباحوا والمالكية
 .   ٕالجيف آكلة جواز عدـ

 عائشة حديث(  استثني ما إال)  التحريمية كراىتها أو الغرباف بتحريم القائلين وحجة
 في تقتلن فواسق خمس ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي
 وحديث (، والحديا العقور، والكلب والفأرة، األبقع، والغراب الحية، والحـر الحل

 من خمس ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف أيضا عنها اهلل رضي عائشة
 والفأرة، والعقرب، والحدأة، الغراب،:  الحـر في يقتلن فاسق، كلهن الدواب
 أف عنهما اهلل رضي عمر ابن وحديث ،ومسلم البخاري أخرجو ( العقور والكلب

 قتلهن في المحـر على ليس الدواب من خمس ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .مسلم أخرجو ( العقور والكلب والعقرب، والفأرة، والحدأة، الغراب، جناح

 عليها يدؿ التي الغرباف سائر وكذا قتلو، أبيح الحديث في ذكر الذي األبقع فالغراب
 . األخرى األحاديث في"  الغراب"  لفظ عمـو
 بأية الروح إزىاؽ إلى تنصرؼ أطلقت متى القتل كلمة ألف لو، ذكاة فبل قتلو أبيح وما

 للماؿ، إضاعة بغيرىا روحو إزىاؽ لكاف بالذكاة حل فلو اإلنساف، استطاعها وسيلة
 . الماؿ إضاعة عن والسبلـ الصبلة عليو نهى وقد
 سماه وقد الغراب يأكل من)  قاؿرضي اهلل عنهما  عمر ابن عن ماجة ابن روى وقد

 .ٖ( الطيبات من ىو ما واهلل فاسقا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

                                                           

 . (ٜٗٔ/٘) المختار الدر على عابدين ابن وحاشية ، (ٓٗ/٘) البدائع  ٔ
 . (ٕٚ٘/ٖ) والمقنع ،(ٖٗٔ/ٛ) المحتاج ونهاية ،(ٜٔٔ/ٕ) الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح ٕ
( وغيره، والحديث صححو العبلمة األلباني في صحيح ابن ماجة، وقاؿ األرنؤوط ٕٖٛٗأخرجو ابن ماجة ) ٖ

 سيئ -القاضي النخعي اهلل عبد ابن وىو- شريك. ضعيف إسناده (:ٜٖٗ/ٗومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )
 ىشاـ، عن أخرى مرة ورواه كذلك، شريك فرواه عروة، بن ىشاـ عن الحديث ىذا إسناد في اختلف وقد الحفظ،
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 والغراب الحداء أكل العلم أىل من رجاؿ كره:  قاؿ أنو الزىري عن الرزاؽ عبد وروى
 الحـر في تقتل التي الدواب فواسق من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سماىما حيث

. 
 ال قل ) تعالى لقولو األكل تحريم على فيها داللة ال القتل إباحة أف المالكية وحجة

 اآلية في ليس الغراب أف ومعلـو.  اآلية (. . .  طاعم على محرما إلي أوحي فيما أجد
 . األكل مباح فيكوف ،

 وصف فيها ورد التي األحاديث أف الغرباف من األنواع بعض إباحة استثنى من وحجة
 وقد خبثو، توجب بصفة المتصف ىو المذكور الغراب أف أشعرت باألبقع الغراب
 المطلقة األحاديث فحملت غالبا، الجيفة إال يأكل ال كونو ىي الصفة ىذه أف لوحظ
 تبعا العقعق في واختلفوا ،الكبير الغداؼ وىو ماثلو ما باألبقع ألحق ثم عليو،

  .يكثر ال أو الجيفة أكل من يكثر كونو في أنظارىم الختبلؼ
 اإليذاء في شاركو ما باألبقع يلتحق: قدامة ابن قاؿ (:ٖٛ/ٗقاؿ الحافظ في الفتح )

 من الحب يأكل الذي الصغير الغراب إخراج على العلماء اتفق وقد. األكل وتحريم
 من عداه ما فبقي أكلو، بجواز وأفتوا الزاغ، لو ويقاؿ الزرع غراب لو ويقاؿ ذلك

 تصحيح بخبلؼ" الروضة" في الصحيح على الغداؼ ومنها. باألبقع ملتحقا الغرباف
 األبقع، أنو اللغة أىل عند والمعروؼ البين، غراب الغداؼ قدامة ابن وسمى الرافعي،

 األرض، خبر ليكشف السفينة من أرسلو لما نوح عن باف ألنو البين غراب سمي قيل
 .. ا.ىػنوح إلى يرجع ولم عليها فوقع جيفة فلقي

 والغراب الحدأة، ذلك ومن (:ٓٗ٘/ٔوقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )
 وإباحة؛  والحـر الحل في قتلها يحل التي الفواسق من أنهما من تقدـ لما األبقع

                                                                                                                                                  

 معاوية أبو ورواه عائشة، عن أبيو، عن ىشاـ، عن فرواه سعيد بن يحيى وخالفو الزبير، بن اهلل عبد عن أبيو، عن
" العلل" في الدارقطني قاؿ مرسبل أبيو عن عروة، بن ىشاـ عن عوف بن وجعفر عياض بن وأنس خاـز بن محمد

  .مرسل أبيو عن ىشاـ،: والصحيح: ٕٕٗ/ ٗ
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 كما وافقو، ومن لمالك، خبلفا الجمهور مذىب وىو أكلها، منع على دليل قتلها
 .آنفا ذكرنا

 اهلل صلى أذف وقد الغراب، يأكل ممن ألعجب إني: عنها اهلل رضي عائشة وقالت
 الغراب أكل تحريم ذكر أف بعد ، «المهذب» صاحب وقاؿ قتلو، في وسلم عليو

 .كاألبقع فهو الجيف يأكل مستخبث ألنو؛  الكبير األسود الغراب ويحـر: األبقع
 .للخبر؛  يحل ال: أحدىما :وجهاف الزرع وغراب الغداؼ، وفي

 قدامة ابن وقاؿ والدجاج، كالحماـ، فهو الحب، يلقط مستطاب ألنو؛ يحل: والثاني
 أكبر وىو البين وغراب والرخم، كالنسور، الجيف، يأكل ما منها ويحـر المغني في

 عليو اهلل صلى - النبي سماه وقد الغراب، يأكل ومن: عروة قاؿ. واألبقع الغرباف،
 .اىػ. الطيبات من ىو ما واهلل فاسقا؟ - وسلم
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أذف شيء كل أف المتبادر الظاىر: عنو اهلل عفا مقيده قاؿ

 جائزا بأكلو االنتفاع كاف لو إذ؛ لاألك محـر أنو الشرعية الذكاة بغير قتلو في وسلم
 .واضح ىو كما إتبلفو في وسلم عليو اهلل صلى أذف لما
 فيو الكبير واألسود الصحيحة، لؤلحاديث خبلؼ ببل حراـ األبقع الغراب: النووي قاؿ

 .التحريم أصحهما وجهين، فيو أف: واألخرى، حراـ أنو: إحداىما :طريقاف
 صغير، أسود وىو الزاغ، وىو حبلؿ، أنو أصحهما مشهوراف وجهاف فيو: الزرع وغراب

  المهذب شرح في بالمعنى منو اىػ،. والرجلين المنقار محمر يكوف وقد
 يعني «األبْػَقع والُغراب»: قولو(: ٕٓ/٘ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 الحمامة، يشبو صغير غراب من احتراز وىو حراـ، أيضاً  ىذا بيضاء، بقعة فيو توجد
 .الجيف يأكل ال ألنو حبلؿ؛ إنو: يقولوف فهذا
 غير عندنا لكن المؤلف عند معروؼ وىو «أغبر صغير أسود وىو والغداؼ»: قولو

 .معروؼ



 - 016 - 

: أقساـ ثبلثة صارت الِغرباف إذاً، األبقع، غير ىذا «الكبير األسود والغراب»: قولو
 .صغير وأسود كبير، وأسود أبقع،

 الكبير واألسود حبلؿ، فهذا أسود، ومنقاره الحمامة، يشبو الذي الصغير واألسود
  .حراـ ىذاف واألبقع

 كم أكل القرد(ح)باب 
 الحيوانات أقرب وىو بالتقليد، مولع األربع، ذوات الثديّية الحيوانات من نوع القرد
 .وقردة وقرود أقراد، والجمع باإلنساف، شبها
 .قّشة وأبو ريّة، وأبو خلف، وأبو حبيب، وأبو خالد، أبو: وكنيتو

 .وقرب قربة مثل قرد وجمعها قردة، واألنثى
 من أولع» و ، «قرد من أقبح» و ، «قرد من وأحكى قرد، من أزنى»: األمثاؿ وفى
  .«قرد
 .الصنعة يتعلم الفهم، سريع ذكى مليح قبيح حيواف وىو: الدميرى قاؿ

 ويحكى، ويقعى ويطرب، يضحك فإنو حاالتو، غالب فى باإلنساف شبيو الحيواف وىذا
 والتعليم، التلقين ويقبل وأظافر أنامل إلى مفصلة أصابع ولو بيده، الشىء ويتناوؿ
 .يسيرا حينا رجليو على ويمشى المعتاد، مشيو أربع على ويمشى بالناس، ويأنس
 .سواه الحيواف من لشىء ذلك وليس أىداب، األسفل عينيو ولشفر

 بالزواج نفسو ويأخذ السباحة، يحسن ال كمن غرؽ الماء فى سقط إذا كاإلنساف وىو
 التأديب قبوؿ من وفيو. المرأة تحمل كما أوالدىا األنثى وتحمل. اإلناث على والغيرة

-ٜٖٗ)ص النبوي الحديث في والحيواف الطير موسوعة .يخفى ال ما والتعليم
ٖ٘ٓ.) 

 :القردة أكلوعامة العلماء على تحريم 
 ناسا مسخ تعالى اهلل ألف أكلو حراـ والقرد (:ٜٕٗ/ٚقاؿ ابن حـز في المحلى )

 سليم حس ذي كل يدري وبالضرورة. والقردة الخنزير، صورة على لهم عقوبة عصاة
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 ليس وإذ منها ليس أنو فصح الحيواف من الطيبات صورة في عقوبة يمسخ ال تعالى أنو
 الطيبات من يكن لم فما خبيث، أو طيب إال ليس ألنو الخبائث؛ من فهو منها ىو

 - محرماف فهما خبيث، والخنزير خبيث، القرد فإذا خبيث الخبائث من فهو طيبا
 في جاء ما وكل - منو شيء وكل جملة الخنزير تحريم على أيضا البراىين من وىذا

 ا.ىػ .التوفيق تعالى وباهلل - موضوع وكذب فباطل: والخنزير القرد غير في المسوخ
 ال القرد أف المسلمين بين خبلفا أعلم ال (:ٕٜٕ/٘وقاؿ ابن العربي في المسالك )

 ا.ىػ ٔأكلو في وال فيو رخص أحدا علمت وما فيو، منفعة ال ألنو بيعو؛ يجوز وال يؤكل
 يجوز ال فإنو القرد، ذلك ومن(: ٕٖ٘/ٔوقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )

 المسلموف أجمع: البر عبد ابن يعني عمر، أبو قاؿ: تفسيره في القرطبي قاؿ أكلو،
 .فيو منفعة ال ألنو؛  بيعو يجوز وال.... القرد أكل يجوز ال أنو على
: أيوب عن معمر، عن الرزاؽ، عبد ذكره ما إال أكلو في رخص أحدا علمت وما: قاؿ
 أنو المنذر ابن ذكر: قلت األنعاـ، بهيمة من ليس: فقاؿ القرد، أكل عن مجاىد سئل
، في يقتل القرد عن سئل أنو عطاء عن روينا: قاؿ  عدؿ، ذوا بو يحكم: قاؿ الحـر
 غير قتل من على يجب ال الجزاء ألف؛  لحمو أكل يجوز عطاء مذىب فعلى: قاؿ

 .الشافعي مذىب على للروياني «المذىب بحر» وفي الصيد،
 .اىػ. المتاع لحفظ بو وينتفع يعلم ألنو؛  القرد بيع يجوز: الشافعي وقاؿ
 وعكرمة، عطاء، قاؿ وبو عندنا، حراـ القرد:  «المهذب شرح» في النووي وقاؿ

 .المالكي حبيب وابن والحسن، ومكحوؿ، ومجاىد،
 المسلمين علماء بين أعلم ال: البر عبد ابن وقاؿ:  «المغني» في قدامة ابن وقاؿ
 عليو اهلل صلى النبي أف: الشعبي عن وروي بيعو، يجوز وال يؤكل، ال القرد أف خبلفا

                                                           

، ولكن ىذا االستذكار في البر عد ابن إلى وعزاه (ٜٗٛ/ٕ) االقناع في القطاف ابن أيضا اإلجماع ىذا حكىو  ٔ
 أف وذكر القرد، لحم أكل في العلم أىل اختبلؼ (ٕٖٛ/ٕ) اإلشراؼ في المنذر ابن حكىاإلجماغفيو نظر فقد 

 .عطاء أكلو وأجاز كرىو مجاىدا
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 أيضا مسخ وألنو الخبر، عمـو في فيدخل سبع، وألنو ، «القرد لحم عن نهى» وسلم
  .المحرمة الخبائث من فيكوف

: الباجي وقاؿ حراـ، بأنو: المالكية من البر عبد وابن حبيب، ابن جـز قدمنا وقد
 ا.ىػ  بحراـ ليس أنو: وأصحابو مالك مذىب من عندي األظهر

 ؟ ولماذا ، القردة تؤكل ىل (:ٜٕٓ/ٕٕوسئلت اللجنة الدائمة )
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ثبت ما ذلك في واألصل القرد، أكل يجوز ال فأجابت:

 من والقرد الطير، من مخلب ذي وكل السباع، من ناب ذي كل تحريم من وسلم
 اهلل رسوؿ نهى ) قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن رواه ما األدلة ومن الناب، ذوات
 ( ا.ىػ الطير من مخلب ذي وكل السباع من ناب ذي كل عن وسلم عليو اهلل صلى

 وكل «والقرد والنّْمس»: قولو (:ٜٔ/٘ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 المواشي، يفترس أو الرجاؿ، يفترس أف بشرط وليس بو، يفترس ناب لو لما أمثلة ىذه
 من دونها ما وتأكل تفترس كلها ىذه أف يعرؼ وكلنا الصغيرة، األشياء تفترس فقد

  .الحيوانات
 )باب حكم أكل بعض الحيونات(

 : حكم الثعلب. مسألة
 والخديعة الخبث لفرط لكنو وخديعة مكر ذو مستضعف جباف سبع ىو :الثعلب
 ويرفع بطنو وينفخ يتماوت أنو الرزؽ طلب في حيلتو ومن السباع كبار مع يجري
 سبلحو أشد ومن وصاده عليو وثب حيواف منو قرب فإذا مات أنو يظن حتى قوائمو

 .والتماوت الروغاف
 :قولين على أكلو حكم في العلماء اختلف وقد
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 ال ألنو، ٔأحمد عن الروايتين وإحدى الشافعي مذىب وىو مباح أنو: األوؿ القوؿ
 كل  وعطاء أحمد قاؿ واإلحراـ الحـر في يفدى وألنو الطيبات من وألنو بنابو يتقوى

 .(ٚٙ/ٔٔ) المغني . كما فييؤكل فإنو المحـر أصابو إذا يودي ما
 وىو أحمد عن الروايات وأكثر ،ٕحنيفة أبي قوؿ وىو حراـ أنو: الثاني القوؿ

،مذىبو من الصحيح  ناب فلو النهي عمـو في فيدخل سبع ألنو ، وىو اختيار ابن حـز
 .بو يقاتل
، على والحيوانات الطير سباع تحريم عدـ من العاـ أصلهم على فهم المالكية وأما

 .ٖالمشهورعندىم
أي – أراد وإنما (ب/ ٛٚ) الموطأ تفسير في البوني وللمالكية رواية أخرى، قاؿ

 بو، بأس فبل الضب مثل يفترس ال ما وأما يفترس، ما الناب ذوات من -مالك
 تفترس قد: وقيل تفترس، ال ألنها باكللها بأس ال: فقيل والضبع، الثعلب في واختلف

 على حذرا أكلها عن نهى إنما: فقيل. يفترس ما نهي دوف نهيا ولكن ذلك عن فنهى

                                                           

 (.ٕٛ٘/ٖ) بحاشيتو المقنع(، و ٜٜٕ/ٗ) المحتاج مغني وشرحو المنهاج ٔ
 (.ٜٖ/٘) البدائع ٕ

 فروى :السباع من ناب ذي كل أكل تحريم في العلماء اختلف (:ٜٕٛ/٘قاؿ ابن العربي في المسالك ) ٖ
 كل: كنانة ابن ".المدونة" ظاىر وىو تفصيل، غير من الكراىية على محمولة عنده كلها أنها مالك عن العراقيوف

 يأت فلم األرض بنبات يعيش وما األرض دواب من ذلك سوى كاف وما يؤكل، ال مما فهو اللحم ويأكل يفترس ما
 .بأس بأكلها وليس اللحم وتأكل تفترس فإنها الطير فأما السباع، في وىذا: القاسم ابن عن عيسى قاؿ نهى، فيو
 وأما والكلب، والذئب والنمر األسد: العادية السباع لحـو تحريم في يختلفوا لم: حبيب ابن فقاؿ المدنيوف، وأما
 يبلغو لم ولعلو الماجشوف، وابن مالك قالو تحريم، غير من أكلها فيكره والهر والضبع والثعلب كالدب العادية غير
 ومنو. التحريم وجو على ممنوع منو: ضربين على عنده وأنو الجملة، في المنع على وحملو بلغو أو كنانة، ابن قوؿ

 .الكراىية وجو على ممنوع
 مكروىة، والهر والثعلب والذئب بالسنة، محرمة والفهد والنمر السبع": الموازية" ففي المالكيين، من المغاربة وأما
 علماؤنا واستدؿ .العراقيين كرواية الكراىية، على كلو ذلك أف مالك عن وروايتو القاسم ابن قوؿ من يوجد وقد
 تضمنتو مما السباع لحـو فليست ،{يطعمو طاعم على محرما إلي أوحي ما في أجد ال قل: }تعالى بقولو ذلك في

 .والثعلب كالضبع محرما يكن فلم ناب، ذو سبع ىذا أف: القياس جهة ومن .محرمة تكوف أال فوجب اآلية،
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 اعلم واهلل آكلو، على يعدو لحمها ألف ذلك عن نهى إنما: وقيل تفترسو، أف صائدىا
 ا.ىػ "بالصواب

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ثبت: الثعلب باب (:ٕٜٖ/ٔ) قاؿ ابن المنذر في اإلشراؼ
 رضي ىريرة أبو الخبر ىذا بظاىر وقاؿ، السباع من ناب ذي كل عن نهى وسلم عليو
 من على يروف ال نجيح أبي وابن دينار، بن وعمرو رباح، أبي بن عطاء وكاف عنو، اهلل
 والشافعي، وقتادة،، طاؤس الثعلب أكل في ورخص، الجزاء اإلحراـ في السبع قتل

 خبر وبظاىر: ابن المنذر بكر أبو قاؿ، المحـر قتلو إذا الجزاء في الشافعي ويرى
 السباع جملة في داخل سبع وىو الثعلب، في نقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ا.ىػ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنو نهى الذي

 والثعلب، الهر، ذلك ومن (:ٖٖ٘/ٔ)وقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف 
 مكروىة أنها أخرى رواية وعنو السباع، من الناب ذوات من مالك عند فهي: والدب
 .سواء عنده والوحشي األىلي والهر واحدا، قوال فيها تحريم وال تنزيو، كراىة
 .األىلي فمنعوا: حنيفة وأبي وأحمد، كالشافعي، األئمة من غيره بينهما وفرؽ
 حنيفة، وأبي ومالك، إمامنا قوؿ في فمحـر األىلي فأما: المغني في قدامة ابن قاؿ

 .والشافعي
 في قدامة ابن وقاؿ الهر، أكل عن نهى أنو: وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي وقد

 وىذا تحريمو، أحمد عن الروايات فأكثر الثعلب، في الرواية واختلفت: أيضا المغني
 عن ونقل النهي، عمـو في فيدخل؛  سبع ألنو؛  حنيفة وأبي ومالك، ىريرة، أبي قوؿ

 وقتادة، وطاوس، عطاء، فيو ورخص جعفر، أبو الشريف واختاره إباحتو، أحمد
، اإلحراـ في يفدى ألنو؛  والشافعي عيينة، بن وسفياف والليث، : قاؿ أف إلى والحـر

 .الثعلب في كالقوؿ فيو والقوؿ البر، سنور في أحمد عن الرواية واختلفت
 سنور وفي: المهذب صاحب وقاؿ الثعلب، إباحة على الشافعية اتفاؽ النووي وحكى
 :وجهاف الوحش
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 .والفهد كاألسد يحل، فلم بنابو يصطاد ألنو؛  يحل ال: أحدىما
 ويحل منو، األىلي فيحـر وأىلي، وحشي حيواف إلى يتنوع حيواف ألنو؛  يحل: والثاني

 .كالحمار الوحشي
 وقاؿ حنيفة، أبي وأصحاب والشافعي، مالك، عند ناب ذو سبع فهو: الدب وأما

 ا.ىػ بأكلو بأس فبل ناب ذا يكن لم وإف أكلو، منع ناب ذا الدب كاف إف: أحمد
 حراـ، ونوع حبلؿ، نوع نوعاف إنو يقاؿ الثعلب (:ٖٓٔ/ٕٕوسئلت اللجنة الدائمة )

 .ذلك من أفيدونا
 وسلم عليو اهلل صلى نهى » وقد بنابو، مفترس ألنو الثعلب؟ أكل يجوز ال فأجابت:

 ( ا.ىػ الطير من مخلب ذي وكل ، السباع من ناب ذي كل أكل عن
 وىو الثاني القوؿ ىو رجحانو يظهر والذيوقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة: 

 ىذا من أخرجو من مع وليس عنها المنهي السباع عمـو في لدخولو الثعلب تحريم
 يخالف الطيبات من وأنو بنابو يتقوى ال كونو من المبيحوف بو علل وما، دليل العمـو
 من ليست والسباع سبع فهو كذلك كاف وإذا ويفترس بنابو يعدو ألنو الواقع

 ىو وإنما السنة من عليو دليل ال قوؿ واإلحراـ الحـر في يفدي: وقولهم، الطيبات
 . العلماء بعض من اجتهاد
 .آوى ابن : حكممسألة

 من شبو فيو المخالب طويل الكلب ودوف الثعلب فوؽ وىو الهمز بعد بالمد ىو
 إال يعوي وال جنسو أبناء عواء إلى يأوي ألنو بذلك وسمي، الثعلب من وشبو الذئب

 .الصبياف صياح يشبو وصياحو وحده وبقي استوحش إذا ليبًل 
 :قولين على أكلو حكم في أيًضا اختلفوا وقد

، ٔالشافعية عند واألصح ،الحنابلةو  -أبي حنيفة- قوؿ وىو تحريمو: األوؿ القوؿ
 .الميتة ويأكل بو يعدو ناب ولو مستخبث ألنو

                                                           

 (.ٖٓٓ/ٗ) المحتاج مغني(، و ٕ٘٘/ٖ) بحاشيتو المقنع ٔ
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 الشافعية مذىب في الثاني والوجو الحنابلة مذىب في رواية وىو ،إباحتو: الثاني القوؿ
 .ٔضعيف نابو ألف

:  وجهاف أكلو إباحتو ففي.. آوى ابن وأما(: ٜٖٔ/٘ٔقاؿ الماوردي في الحاوي )
 والوجو. بالعدوى يبتدئ ال ألنو ، الشافعي تعليل مقتضى وىو ، يؤكل:  أحدىما

 ا.ىػ بأنيابو يعيش ألنو المروزي، إسحاؽ أبي تعليل مقتضى وىو يؤكل ال: الثاني
 سئل حراـ عرس وابن والنمس آوى وابن (:ٙٙ/ٔٔوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 من فهو بأنيابو ينهش بأنيابو ينهش شيء كل: فقاؿ عرس وابن آوى ابن عن أحمد
 لو ليس ألنو مباح عرس ابن: الشافعي وقاؿ وأصحابو حنيفة أبو قاؿ وبهذا السباع

 فتدخل السباع من أنها ولنا ،وجهاف آوى ابن في وألصحابو الضب فأشبو قوي ناب
 ورائحتو الكلب يشبو آوى ابن فإف مستطابة غير مستخبثة وألنها النهي عمـو في

 ا.ىػ { الخبائث عليهم ويحـر}  تعالى قولو عمـو في فيدخل كريهة
 ابن في أيضا العلماء واختلف(:  ٖٙ٘/ٔقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )

 وأبي أحمد، اإلماـ مذىب وىو أكلهما، بتحريم العلماء بعض فقاؿ عرس، وابن آوى،
 عرس، وابن آوى، ابن عن أحمد سئل: المغني في قاؿ - تعالى اهلل رحمهما - حنيفة
 .اىػ. وأصحابو حنيفة، أبو قاؿ وبهذا السباع، من بأنيابو ينهش شيء كل: فقاؿ

 خبلؼ ببل الشافعية عند حبلؿ عرس فابن بينهما، الفرؽ اهلل رحمو الشافعي ومذىب
 .آوى ابن في الشافعية واختلف كالضب، فهو قوي، ناب لو ليس ألنو؛ 

 .كاألرنب فهو بنابو يتقوى ال ألنو؛  أكلو يحل: بعضهم فقاؿ
 النووي، قالو الكبلب، جنس من وألنو الرائحة، كريو مستخبث ألنو؛ يحل ال: والثاني

 ا.ىػ من أضواء البياف. كراىتهما مالك مذىب من والظاىر

                                                           

 (.ٛ٘ٗ/ٕ) ىبيرة البن اإلفصاح(، و ٖٓٓ/ٗ) المحتاج مغني(، و ٕ٘٘/ٖ) بحاشيتو المقنع ٔ
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 (:ٜٔ/٘ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع وىو يعد الحيوانات المحرمة )
 أحداً  يزجروا أف أرادوا إذا ولهذا الواوي؛ العامّْية في ويسمَّى معروؼ، «آوى بنوا»

 ا.ىػ الواوي أنت: لو قالوا
 كما نابو وضعف تحريمو نظري في والراجحوقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة: 

 أخرى علة ذلك ألف، الجيف ويأكل مستخبثًا كاف إذا ،إباحتو يقتضي ال بو عللوا
 إف الجيف يأكل ما حكم على الكبلـ عند بياف مزيد لذلك وسيأتي تحريمو تقتضي

 .اهلل شاء
 : حكم الهر.مسألة
 ىرر، وجمعها ىرة: واألنثى وقردة، قرد مثل ىررة، وجمعو الذكر، القط: اللغة في الهر
 .األزىري قالو وسدر، سدرة مثل

 المؤنث، في الهاء يدخلوف وقد واألنثى، الذكر على يقع الهر: األنباري ابن وقاؿ
 .المشهور الصحابي كني وبها ىريرة، األنثى وتصغير

 .اللواحم ورتبة السنورية الفصيلة من جنس وىو والسنور القط،: والهر
 .الهرة لحم أكل حكم في الفقهاء اختلف، وقد ووحشي أىلي نوعاف وىو

 بالنسبة األصح في والشافعية عندىم قوؿ في والمالكية الحنفية وىم الجمهور فذىب
 من الصحيح في والحنابلة األىلية، للهرة بالنسبة الصحيح وفي الوحشية للهرة

 ناب ذي كل ) لحديث وحشية، أو أىلية كانت سواء الهرة أكل حرمة إلى المذىب
 في ورد وألنو األسد، فتشبو بنابها تعدو وألنها مسلم؛ أخرجو(  حراـ فأكلو السباع من

 .ٔ(سبع الهر) آخر حديث

                                                           

 ،ٕٗٗ/ ٕ) وأحمد ،(ٛٚٔ رقم ،ٕٕٕ/ ٔ) راىويو بن وإسحاؽ ،(ٖٖٗ رقم ،ٖٚ/ ٔ) شيبة أبى ابن أخرجو ٔ
 اآلثار مشكل في والطحاوي( ٖٙ/ ٔ) والدارقطنى ،(ٜٓٓٙ رقم ،ٛٚٗ/ ٓٔ) يعلى وأبو ،(ٜٙٓٚ رقم

 المستدرؾ في الحاكم (،ٖٚٛ/ ٖ) الضعفاء في والعقيلي(، ٕٛٙ/ ٕ) الحديث غريب في والحربي(، ٕٕٙٙ)
، مختصرا( ٕٔ٘/ ٔ( )ٜٕٗ/ ٔ) الكبرى في والبيهقي(، ٕٕ٘/ ٘) عدي، وابن (ٜٙٔ رقم،  ٕٜٕ/ ٔ) مطوال

 في كما الرازي زرعة أبو اإلماـ ضعفو والحديث( ٚٙ) التحقيق وفي(، ٚٗ٘) المتناىية العلل في الجوزي ابنو 
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 .لحمها أكل يكره أنو إلى رواية في والحنابلة قوؿ في المالكية وذىب
 أكل يحل الوحشية الهرة أف الحنابلة عند ورواية األصح، مقابل في الشافعية ويرى

 .ٔالشافعية عند الصحيح مقابل في األىلية وكذا لحمها،
 ذي كل عن النبي نَػْهي في داخل والهر (:ٔٗٔ/ٛقاؿ ابن المنذر في اإلشراؼ )

 وأكل الهر، أكل عن نهى أنو: "وسلم عليو اهلل صلى عنو روينا وقد، السباع من ناب
 من ناب ذي كل عن وسلم عليو اهلل صلى النبي لنهي أكلو، حراـ فالهر ".ثمنو

 لحمو، وأكل وبيعو، السنور، ثمن كرىا أنهما ومجاىد طاووس عن روينا وقد .السباع
 .ثور أبو قاؿ وبو والوحشي، اإلنسي، الهر يؤكل ال: مالك وقاؿ .بجلده ينتفع وأف

 بأس ال: سعد بن الليث وقاؿ .بو مستغنى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خبر وظاىر
 ا.ىػ الهر بأكل

 بو قاؿ كما مطلًقا الهر تحريم الراجحقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة: 
 األنياب ذوات من أنو ويؤيده واألىلي الوحشي بين يفرؽ لم الحديث ألف الجمهور
 .السباع من ناب ذي كل عن النهي في الصحيح الحديث عمـو في فيدخل
 : حكم الوبر.مسألة

                                                                                                                                                  

 عبد ابن وضعفو بالقوي، ليس وعيسى أصح، وىو نعيم، أبو يرفعو لم: بقولو( ٗٚٔ/ ٔ) حاتم أبي ابن علل
 مثلو ىو من إال الحديث ىذا على يتابعو ال عيسى في العقيلي قاؿ: بقولو(: ٕٚ/ ٔ) العلل على تعليقة في الهادي

 وفيو أحمد رواه(: ٕٚٛ/ ٔ) الزوائد مجمع في الهيثمي وقاؿ ،(ٕٙ/ ٔ) الدراية في الحافظ وضعفو دونو، أو
 ابن وأشار ،(ٖٕ٘/ ٔ) المهذب وفي ،(ٜٚ/ ٕ) تنقيحو في الذىبي وضعفو ضعيف، وىو المسيب بن عيسى
 الحاكم صححو وىذا(:ٙٗٔ/ ٗ) القدير فيض في المناوي وقاؿ ،(ٔٔ/ ٔ) المنير البدر في ضعفو إلى الملقن
 وغيرىم حباف وابن والنسائي داود أبو ضعفو المسيب بن عيسى فيو وبأف،  قوي غير حديث: أحمد بقوؿ ونوزع
 وضعفو، أيضا العقيلي رواه حجر ابن وقاؿ يصح ال حديث الجوزي ابن وقاؿ وأعلو ترجمتو في الميزاف في وأورده
  .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط ضعفو وكذا ،(ٖٗ٘) الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو

 وتحفة ،ٖٓٓ/  ٗ المحتاج ومغني ،ٚٔٔ/  ٕ والدسوقي ،ٕٛٙ/  ٗ الجليل ومواىب ،ٓ٘ٗ/  ٔ البناية ٔ
 .ٖٔٙ - ٖٓٙ ،ٖ٘٘/  ٓٔ واإلنصاؼ ،ٖٓٛ/  ٜ الحاشيتين مع المحتاج
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 وقد الذنب قصير العين أكحل الهر من أصغر، بفتحها وقيل الباء وتسكين الواو بفتح
  :قولين على أيًضا أكلو حكم في اختفلوا
 يفدى ألنو الشافعية وقوؿ الحنابلة مذىب من الصحيح وىو مباح أنو: األوؿ القوؿ

 وال بو رستيف ناب لو وليس النبات يأكل كاألرانب وىو والحـر اإلحراـ في قتل إذا
 .مباًحا فكاف المستخبثات من ىو

 .الفأر يشبو ألنو الحنابلة مذىب في الثانية الرواية وىو محـر أنو: الثاني القوؿ
 بن عمر عن فروينا، اليربوع أكل في اختلفوا (:٘ٙٔ/ٛ) قاؿ ابن المنذر في اإلشراؼ

 الزبير، بن عروة أكلو في ورخص، بجفرة فيو حكم أنو - عنو اهلل رضي- الخطاب
 وحماد، والحكم، سيرين، ابن ذلك وكره، ثور وأبو والشافعي، الخراساني، وعطاء

 وقد منو، تمنع حجة أعلم ال ألني ،أكلو مباح اليربوع: بكر أبو قاؿ .الرأي وأصحاب
 .جفرة قتلو إذا المحـر على عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر جعل

 بأكلو أرى ما: دينار بن عمرو وقاؿ، ومجاىد وعطاء، طاووس،: الوبر أكل في ورخص
 ا.ىػ اليربوع في كالجواب الوبر في والجواب: بكر أبو قاؿ، أقَذْرهُ  لم ما بأسا

 فأكلهما واليربوع، الوبر، وأما(: ٖٚ٘/ٔوقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )
 في أف إال أصحابو، عامة وعليو الشافعي، مذىب وىو وأصحابو، مالك عند جائز
 .بالتحريم عندىم وجها الوبر
 ومشهور صيد، أنو على ذلك فدؿ جفرة، اليربوع في أوجب عمر أف قدمنا وقد

 .والوبر اليربوع، أكل جواز أيضا أحمد اإلماـ مذىب
 المنذر، وابن دينار، بن وعمرو ومجاىد، وطاوس، عطاء،: الوبر بإباحة قاؿ وممن
 .يوسف وأبو

 كما المنذر، وابن ثور، وأبو الخراساني، وعطاء عروة،: أيضا اليربوع بإباحة قاؿ وممن
 .المغني صاحب عنهم نقلو
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 حنيفة أبي قوؿ وىو: المغني في قاؿ الوبر، بتحريم الحنابلة من القاضي وقاؿ
 حراـ، ىو: أيضا اليربوع في قاؿ حنيفة أبا إف: أيضا وقاؿ يوسف، أبا إال وأصحابو،

 الفأر، يشبو ألنو؛  وحماد والحكم، سيرين، ابن وعن أيضا، أحمد عن ذلك وروي
 الوبر، تحريم حنيفة أبي عن «البياف» صاحب عن «المهذب شرح» في النووي ونقل

 مالك: والضربوب الخلد بإباحة قاؿ وممن .عرس وابن والقنفذ، والضب، واليربوع،
  ا.ىػ وأصحابو

 لقوة الوبر بإباحة القوؿ نظري في الراجحوقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة: 
 ا.ىػ تحريم فيو يرد ولم يقتضيها النصوص وعمـو اإلباحة األصل وألف تعليلو

 الوبراف يسمى صيد ديرتنا في عندنا يوجد (:ٖٙٓ/ٕٕاللجنة الدائمة )وسئل علماء 
 آباؤنا عليو كاف ما مثل ونأكلو الصيد ىذا نرمي فنحن ، البس يشابو وشكلو ،

 حراـ؟ أـ حبلؿ الصيد ىذا أأكل نعلم فبل ، وأجدادنا
 .ذلك من يمنع ما الشرع في يرد ولم اإلباحة، األصل ألف الوبر؛ أكل يباح فأجابوا:

 .عرس ابن: حكم مسألة
 اختلفوا وقد عرس بنات وجمعو وتخرجو جحره تدخل الفأر تعادي رقيقة دويبة وىو
 :قولين على أكلو حكم في

 والهواـ السباع من ألنو ،ٔوالحنابلة، الحنفية مذىب وىو تحريمو: األوؿ القوؿ
 .السباع عن النهي عمـو في فيدخل
 فبل الضب أشبو قوي ناب لو ليس ألنو ،ٕالشافعية قوؿ وىو إباحتو: الثاني القوؿ
 .اإلباحة واألصل األنياب ذوات عن النهي عمـو في يدخل

 كالنمر- السباع من أنو ثبت فما (:ٕٖٗ/ٗقاؿ شيخ اإلسبلـ في جامع المسائل )
 ا.ىػ جلده من الفراء لبس وال لحمو يحل فبل -عرس وابن آوى وابن

                                                           

 (.ٕٙ٘/ٖ) بحاشيتو المقنعو  (،ٓ٘ٗ-ٜٜٗ/ٜ) القدير فتح تكملة ٔ
 (.ٜٙ/ٔٔ) المغني مع الكبير الشرح(، و ٜٜٕ/ٗ) المحتاج مغني ٕ
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 تأكل التي ىي: البهائم وسباع(: ٓٙٗ/ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 ذلك أشبو وما عرس، وابن آوى، وابن والفهد، والنمر، والضبع، كالذئب، وتفترس

 ا.ىػ الهرة من أكبر ىو مما
 ينهش ألنو عرس ابن بتحريم القوؿ الراجحوقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة: 

 مقتضياف فيو فاجتمع يستخبث وألنو السباع عن النهي عمـو في داخل فهو بنابو
 .لتحريمو

 .اليربوع : حكممسألة
 كذنب ذنب ولو جًدا اليدين قصير الرجلين طويل حيواف، تحت المثناة الياء بفتح

 .الغزاؿ كلوف لونو النوارة شبو طرفو في صعًدا يرفعو ال الجرذ
 :قولين على ذلك في أكلو اختلفوا حكموقد 
قالوا  ،ٔالشافعية قوؿ وىو، الحنابلة مذىب من الصحيح وىو إباحتو: األوؿ القوؿ

 .جفرة قتلو إذا المحـر على وأوجب ضعيف ونابو تستطيبو العرب ألف
على  والحرمة الحل في وعدمها العرب الستطابة دخلال  ألنو نظر فيو التعليل وىذا

 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يثبت لم المحـر قتلو إذا فيو الفداء ووجوب الراجح،
 .باجتهاده عنو اهلل رضي عمر قضاء ىو وإنما
 الهواـ السباع من ألنو، أحمد عن ورواية، الحنفية قوؿ وىو تحريمو: الثاني القوؿ
 .ٕالفأر يشبو وألنو

 أف واعلم حبلؿ والضب اليربوع قاؿ العبلمة العثيمين في فتاوى نور على الدرب:
 الحل فيو األصل وحيواف نبات من وأشجار نبات من األرض على ما كل في األصل
 شيء بحل السنة وردت فإف( جميعاً  األرض في ما لكم خلق الذي ىو) تعالى لقولو

                                                           

  (.ٜٜٕ/ٗ) المغني بشرحو المنهاجو  (،ٕٛ٘/ٖ) المقنع حاشية ٔ
 (.ٔٚ/ٔٔ) الكبير والشرح المغني(، و ٕٛ٘/ٖ المقنع حاشية(، و ٓ٘ٗ-ٜٜٗ/ٜ) القدير فتح تكملة ٕ
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 الحـر في اإلنساف قتلو إذا يفدى صيد ألنو حبلؿ اليربوع تأكيد زيادة ذلك كاف بعينو
 ... ا.ىػ محـر وىو قتلو أو

 بو علل لما ال اليربوع بإباحة القوؿ والراجحوقاؿ الدكتور الفوزاف في كتاب األطعمة: 
 غير السباع من واعتباره تحريم فيو يرد ولم اإلباحة األصل ألف ولكن بإباحتو القائلوف

 بينهما للفارؽ الفأر على قياسو يصح وال، السبع ضابط عليو ينطبق ال إذ، مسلم
 .كذلك ليس واليربوع بقتلها المأمور الفواسق من فالفأر
 .القنافذ وىو نوع من  النيص أكل حكم: مسألة
 عن: (ٛٙٗ/ٚ) النجدية األجوبة في السنية الدرر كما في   العزيز عبد بن حمد سئل 

 النيص؟
 من وليس منها، وليس السباع، من ناب ذي كل وسلم عليو اهلل صلى حـر: فأجاب

 واهلل الحديث، في كما عفو، فهو عنو سكت وما عنو؛ سكت مما ىو بل الخبائث،
 ا.ىػ أعلم

 في اهلل رحمهم العلماء اختلف: (ٖ٘/ٖٕ)اهفتاو  مجموعقاؿ العبلمة ابن باز في 
 في األصل ألف حبلؿ؛ أنو: القولين وأصح حرمو، من ومنهم أحلو، من فمنهم حكمو،

 على يدؿ ما الشرع في يرد ولم الشرع، حرمو ما إال منها يحـر فبل الحل، الحيوانات
 الناب ذوات من وليس والغزاؿ، كاألرنب بالنبات يتغذى وىو الحيواف، ىذا تحريم

: ويسمى القنافذ، من نوع المذكور والحيواف لتحريمو، وجو يبق فلم المفترسة،
 القنفذ عن عنهما اهلل رضي عمر ابن سئل وقد)  طويل، شوؾ جلده ويعلو الدلدؿ،

 يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرما إلي أوحي ما في أجد ال قل: ) تعالى قولو فقرأ
 روى ىريرة أبا إف عنده شيخ فقاؿ، ٘ٗٔ/األنعاـ( خنزير لحم أو مسفوحا دما أو ميتة
 إف عمر ابن فقاؿ( الخبائث من خبيث إنو: ) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
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، أحمد أخرجو ٔ( قالو كما فهو ، ذلك قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف
 في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف يعلم ال أنو عنو اهلل رضي كبلمو من فاتضح

 المذكور، الشيخ تصديقو عدـ أيضا كبلمو من اتضح كما ، شيئا القنفذ شأف
 فعلم المذكور، الشيخ بجهالة العلم أىل من وغيره البيهقي ضعفو المذكور والحديث

 ."أعلم وتعالى سبحانو واهلل ، بتحريمو القوؿ وضعف بحلو القوؿ صحة ذكرنا مما
 فرس ، السلحفاة: اآلتية الحيوانات أكل أيحل (:ٜٖٔ/ٕٕوسئلت اللجنة الدائمة )

 أكلها؟ حراـ ىي أـ القنفذ، التمساح، البحر،
 َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  اَل  ُقلْ : }  آية لعمـو ؛ أكلو حبلؿ القنفذفأجابت: 

 ُأِىلَّ  ِفْسًقا َأوْ  رِْجسٌ  فَِإنَّوُ  ِخْنزِيرٍ  َلْحمَ  َأوْ  َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً  َيُكوفَ  َأفْ  ِإالَّ  َيْطَعُموُ  طَاِعمٍ 
 جماعة فقاؿ السلحفاة وأما عنو ينقل ما يثبت حتى الجواز األصل وألف { ِبوِ  اللَّوِ  ِلغَْيرِ 
 اْلَبْحرِ  َصْيدُ  َلُكمْ  ُأِحلَّ  ) تعالى قولو لعمـو ؛ تذبح لم ولو أكلها يجوز:  العلماء من

 «ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو» البحر في وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ ( َوطََعاُموُ 
 كالسمك؛ يؤكل:  فقيل التمساح أما.  الخبلؼ من خروجا ذبحها األحوط لكن
 من األنياب ذوات من لكونو ؛ يؤكل ال: وقيل والحديث، اآلية من تقدـ ما لعمـو

 والحديث، اآلية عمـو من تقدـ لما فيؤكل البحر فرس وأما ،األوؿ والراجح السباع،
 ا.ىػ بالحل أولى البحر ففرس بالنص حبلؿ البر فرس وألف المعارض، وجود وعدـ

                                                           

 ، ٕٙ/ٜ) الكبرى في والبيهقي ،(ٜٜٖٚ رقم ، ٕٖٛ/ٕ) داود وأبو ،(ٜٔٗٛ رقم ، ٖٔٛ/ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 لذا أيًضا، مبهم ىريرة أبي من سمعو والذي مجهوالف، فهما وأبوه نميلة ابن آفتو ضعيف والحديث( ٕٜ٘ٔٔ رقم
 في الحافظ وقاؿ بو، لقلنا صح ولو يسم لم مجهوؿ شيخ عن(: ٓٔٗ/ٚ) المحلى في حـز ابن عنو قاؿ

 ىػ،.ا اإلسناد بهذا إال يرو ولم ضعف فيو البيهقي وقاؿ بذاؾ، إسناده ليس الخطابي قاؿ(: ٙ٘ٔ/ٗ) التلخيص
 الهادي عبد ابن وكذا ،(ٔٔ/ٜ) المجموع في النووي وضعفو يصح، لم( : ٘ٗٗ/ٖ) العارضة في العربي ابن وقاؿ

 وقاؿ مجهوؿ، شيخ وراويو ضعف فيو إسناده(: ٓٓٗ/ٕ) المنير البدر في الملقن ابن وقاؿ ،(ٙٙٚ) المحرر في
 وقاؿ ،(ٕٜٕٗ) اإلرواء في األلباني وضعفو ، المذكور الشيخ بجهالة ضعيف(: ٕٓٔ/ٗ) السبل في الصنعاني
 أبي عن الراوي وإلبهاـ وأبيو الفزاري نميلة بن عيسى لجهالة ضعيف إسناده: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط

 .ىريرة
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(: عند شرح قوؿ الماتن قولو ٕٗ/٘ٔأما العبلمة العثيمين فقاؿ في الشرح الممتع )
 وما والوطواط، كلها، والحشرات والحية، والفأرة، والنيص، كالقنفذ، يستخبث وما) 

 (.كالبغل وغيره مأكوؿ من تولد
 ودخل انكمش بأحد أحس إذا شوؾ، لو صغير، معروؼ حيواف وىو «كالقنفذ»: قولو
 بو وتطير بشوكو، تمسكو الحدأة إال الحية، حتى أحد عليو يقدر وال الشوؾ، ىذا في
 يقوؿ القنفذ فهذا لها، وانفتح مات لؤلرض ووصل أطلقتو فإذا تطلقو، ثم السماء، في

 يستخبثونو ال عربا وجدنا ولو يستخبثونو، اليسار ذوي العرب ألف حراـ؛ إنو: المؤلف
 في يـو ذات عندنا وتسحر عربي، بلد من رجل بنا نزؿ وقد حبلال، عندىم صار

 إلى جاء ولما ويتعشى، معنا ليفطر يأتي أف على الفجر صبلة بعد وخرج رمضاف،
 ػ فكأنو قنافذ، ىذه: قاؿ ىذه؟ ما: فقلنا يتحرؾ، شيء فيها خيشة معو إذا اإلفطار،

 في يحل ما ىذا: لو فقلنا السحور، في لو لنطبخها لنا يهديها أف يريد ػ أعلم واهلل
 ىذه في فهل بو، نتلذذ طيب طعاـ عندنا وإنو يحل، مذىبنا في إنو: قاؿ مذىبنا،
  .محتـر ماؿ عنده ألنو ال؛ ونخرجها؟ الخيشة ىذه نفتح أف علينا يجب الحاؿ

 شوؾ، ولو تقريبا، الهر مثل كبير حيواف القنافذ، كبير يشبو وىو «والنيص»: قولو
 عليو انطلق ثم انتفض يمسكو أف يريد أو يلحقو، بأحد أحس إذا كالقنفذ، ليس لكنو
 .وضربو جسده من شوؾ

 : حكم أكل التمساح. مسألة
 وىذا: القزويني قاؿ الكذاب، والرجل المعروؼ الحيواف بين مشترؾ اسم: التمساح
 في ناباً  وستوف واسع فم لو الماء، حيواف أعجب من وىو الضب صورة على الحيواف

 بعضها ويدخل مربعة صغيرة سن نابين كل وبين األسفل، فكو في وأربعوف األعلى فكو
 الحديد يعمل ال السلحفاة كظهر وظهر طويل، لساف ولو ،االنطباؽ عند بعض في

 .طويل وذنب أرجل أربع ولو فيو،
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 تحريم -أي التمساح– حكمو (ٖٕٚ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 الدين محب الشيخ وقاؿ ،األصحاب من جماعة عللو كذا بنابو للعدو األكل

 بنابو؟ يتقوى مما ىو أليس قلت فإف: قاؿ ثم. حبلؿ القرش: التنبيو شرح في الطبري،
 من بنابو يتقوى ما أف نسلم ال قلت ،التمساح تحريم والصحيح ،كالتمساح فهو

 والضرر للخبث الشرح في الرافعي قاؿ كما التمساح حـر وإنما ،حراـ البحر حيواف
 تحريمو تعليل ينبغي وال بنابو يتقوى مما لكونو تحريمو أف يقتضي التنبيو كبلـ نعم

 في ريب وال حبلؿ وىو وغيره كالقرش بنابو يفترس كثيرا حيوانا البحر في فإف بذلك
 ا.ىػ أعلم واهلل الظاىر وىو اىػ. للبري مخالف البحري أف

 أيضاً  فهذا «والتمساح»: قولو(: ٖٗ/٘ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
،  «بو يفترس ناب ذو ألنو»: الروض في قاؿ البحر، حيواف من كاف ولو يحـر
 البر في يحـر ما ليس ولهذا السباع، من ليس لكنو نعم،: الجواب صحيح؟ ىذا فهل
 ناب لو مما التمساح غير يوجد إنو حتى مستقل، شيء فالبحر البحر، في نظيره يحـر

 فوقو ارتَػَقت اإلنساف شاىدت إذا غريبة أشياء أيضاً  ويوجد القرش، مثل بو، يفترس
 حتى فشيئاً  شيئاً  تنزؿ ثم كالغمامة، فوقو فتكوف البحر في يغوصوف الذين حدثني كما

 اهلل سبحاف: البحَّارة أحد لي يقوؿ لكن يموت، فإنو عليو كبست فإذا عليو، تكبس
 .فينجوف ارتفعت، اإلنساف حكو إذا الطعاـ، فضبلت منو يخرج محل لها

 الصحيح: نقوؿ فإننا وعليو حبلؿ، فإنها ذلك ومع تقتل، أشياء توجد أنو والحاصل
ا.ىػ والجواز اختيار اللجنة الدائمة أيضا  يؤكل وأنو التمساح، ُيستثنى ال أنو
 (، وىو أيضا اختيار العبلمة الفوزاف في كتاب األطعمة.ٕٖٓ/ٕٕ)

 ، أو حورية البحر.الماء إنساف أكل حكم: في مسألة
 ىو أو حقيقي، وجود لو وىل اإلنساف، يشبو الماء في يعيش حيواف الماء إنساف

 ما( ٜٕٔ/٘" ) الفقهية الموسوعة" ىامش في جاء، نظر ذلك في تحكى؟ أسطورة
 الماء إنساف أف منها يستفاد أيدينا بين التي الحديثة العلمية المراجع إف: " يلي
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 القصص في يوصف أسطوري حيواف ىو( sirene) سيرين: بالفرنسية ويسمى
 ال وموسوعة معجم ، كما فيسمكة األسفل ونصفو امرأة األعلى نصفو بأف الخيالية

 . sirene كلمة في الفرنسية روس
 من وأكبر أكثر وحيوانو البحر عجائب أف القديم من الشائع:  الموسوعة قالت ثم

 البحر، في نظير ولو إال الحيواف من نوع البر في يوجد ال وأنو اليابس، البر عجائب
 العلمية المصادر عن نقبل معارفو دائرة في وجدي فريد محمد األستاذ أكده قد وىذا

 انتهى.. الحديثة
 لو أف إال اإلنساف، يشبو: الماء إنساف" : " الكبرى الحيواف حياة" في الدميري وقاؿ
 . انتهى"  زماننا في منها بواحد شخص جاء وقد: القزويني قاؿ. ذنبا
 لعمـو أباحو من فمنهم حكمو، في واختلفوا الماء، إنساف الفقهاء من كثير ذكر وقد

 أكثر وقوؿ والحنابلة، الشافعية مذىب مقتضى وىذا البحر، في ما تبيح التي األدلة
 ، السمك جنس غير من ألنو حرمو من ومنهم وغيرىم، حـز ابن ومذىب المالكية

 . سعد بن والليث الحنفية قوؿ وىو
 وال الماء جوؼ يسكن ما وأما( : " ٓٙ/ٙ" )المحلى" في اهلل رحمو حـز ابن قاؿ

، الماء في مات أو مات ثم حيا أخذ سواء، وجد كيفما كلو حبلؿ فهو فيو إال يعيش
 خنزير وسواء أكلو حبلؿ كلو ىو بري أو بحري حيواف قتلو أو، يطف لم أو طفا

 ذلك كل قتل ، أكلو حبلؿ ذلك ، ذلك وغير الماء كلب أو، الماء إنساف أو، الماء
 يستوي وما: ) تعالى اهلل قوؿ ذلك برىاف.  أحد يقتلو لم أو كتابي أو مسلم أو وثني

( طريا لحما تأكلوف كل ومن أجاج ملح وىذا شرابو سائغ فرات عذب ىذا البحراف
 يخص ولم تعالى فعم( وللسيارة لكم متاعا وطعامو البحر صيد لكم أحل: )تعالى وقاؿ
 . انتهى( " نسيا ربك كاف وما) شيء من شيئا
 ميتا وإف مطلقا، البحري الحيواف ويباح( : "ٕٛٔ/ٕ) الصغير الشرح في الدرير وقاؿ

 . بتصرؼ انتهى"  لذكاة يفتقر وال خنزيرا أو كلبا أو
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 ويعني.  اآلدمي وكذلك( : خنزيرا أو كلبا أو: ) قولو: " عليو حاشيتو في الصاوي قاؿ
 . أعلم واهلل.  الماء إنساف بذلك: 

 المشهورة السمك صورة على ليس ما وأما(: " ٖٖ/ٜ) المجموع في النووي وقاؿ
 على يقع السمك اسم أف الصحيح ،ألف الجميع يحل: األصحاب عند فاألصح
:  وغيره عباس ابن قاؿ( وطعامو البحر صيد لكم أحل: ) تعالى اهلل قاؿ وقد،  جميعها
 الصحيح الحديث في وسلم عليو اهلل صلى ولقولو،  قذؼ ما وطعامو،  صيد ما صيده

 .بتصرؼ انتهى( " ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو)
 إال مباحة البحر حيوانات وجميع(: "ٖٗٙ/ٓٔ) اإلنصاؼ في المرداوي وقاؿ

 . انتهى"  والتمساح،  والحية،  الضفدع
 فجميع البحر في يعيش الذي أما( : " ٖ٘/٘" )الصنائع بدائع" في الكاساني وقاؿ

 طفا ما إال أكلو يحل فإنو خاصة السمك إال األكل محـر الحيواف من البحر في ما
 . انتهى"  عنهم اهلل رضي أصحابنا قوؿ وىذا ، منو

 نحو من السمك أنواع عدا وما( : " ٖٚٓ/ٙ) المحتار رد في عابدين ابن وقاؿ
 ". التحريم تحت داخبل فبقي خبيث وخنزيره الماء إنساف
 يحل ىل: مسألة: (ٗٔ/٘ٔ" )الممتع الشرحفي  اهلل رحمو عثيمينال لعبلمةا وقاؿ
 وأجمل الرجاؿ، أجمل شكل على اآلدميين، تشبو أسماؾ يوجد قد البحر؟ آدمي

 واهلل انقرض، ثم موجوداً  كاف أنو يستبعد وما موجود، أنو قديماً  قرأت وقد النساء،
 .حبلؿ البحر حيوانات كل أف: العامة القاعدة حاؿٍ  كل فعلى أعلم،
 : حكم الزرافة.مسألة

 قصيرة اليدين، طويلة الخلق، حسنة وىي وضمها، المخففة الزاي بفتحالزرافة 
 كقرف وقرنها اإلبل، كرأس ورأسها أذرع، عشرة نحو ورجليها يديها مجموع الرجلين،

 ليس الظبي، كذنب وذنبها كالبقر، وأظبلفها وقوائمها النمر، كجلد وجلدىا البقرة،
 اليسرى الرجل قدمت مشت، إذا وىي يديها، في ركبتاىا وإنما رجليها، في ركب لها
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 ومن اليسرى، والرجل اليمنى اليد تقدـ فإنها كلها األربع ذوات بخبلؼ اليمنى، واليد
 جعل الشجر، من قوتها أف تعالى اهلل علم ولما وتبعر وتجتر والتأنس، التودد طبعها
 في القزويني قالو. بسهولة منها الرعي على بذلك لتستعين رجليها من أطوؿ يديها

 العتبي اهلل عبد بن محمد ترجمة في خلكاف، ابن تاريخ وفي. المخلوقات عجائب
 الحيواف وضمها الزاي بفتح الزرافة: قوؿي كاف أنو المشهور الشاعر اإلخباري البصري

 الوحشية والبقرة الوحشية الناقة بين حيوانات، ثبلث بين متولدة وىي المعروؼ
 الناقة بين بولد فتأتي الناقة على الضبعاف فيقع الضباع، من الذكر وىو والضبعاف
 الحبشة، ببلد في وذلك بالزرافة، فتأتي البقرة على وقع ذكرا، الولد كاف فإف والضبع،
 لها قيل جماعة، من تولدت فلما الجماعة، األصل في وىي الزرافة، لها قيل ولذلك
 ويلنك البقرة وكاو الجمل اشتر ألف «يلنك» و «اشتركا» تسميها والعجم ذلك،
 .الضبع
 والوحوش الدواب اجتماع ذلك وسبب مختلفة، حيوانات من متولدة إنها: قـو وقاؿ

 وربما يمتنع، ما منها ويمتنع يلقح، ما منها فيلقح فتتسافد المياه، عند القيظ، في
 الصور مختلف خلق منها فيأتي مياىها فتختلط كثيرة، ذكور الحيواف من األنثى سفد

 يصدر ال شديد، جهل إنو: ويقوؿ القوؿ، ىذا يرضى ال والجاحظ. واألشكاؿ واأللواف
 قائم الحيواف من نوع وىو يشاء، ما يخلق تعالى اهلل ألف لديو، تحصيل ال ممن إال

 ذلك شوىد وقد مثلو يلد أنو ذلك يحقق ومما والحمير، الخيل كقياـ بنفسو،
  .وتحقق

 المهذب شرح وفي التنبيو صاحب جـز وبو التحريم، أحدىما :وجهاف حكمها وفي
 بين المتولد من عدىا بعضهم وأف -أي عند الشافعية– خبلؼ ببل محرمة أنها للنووي

 وبو الحل، والثاني الحنابلة، من الخطاب أبو القاضي بتحريمها وقاؿ وغيره المأكوؿ
 وذكر حسين القاضي فتاوي عن ونقلو الحموي، الدـ أبي بن الدين تقي الشيخ أفتى
 والبط الكركي أف في قولين فروعو في حكى فإنو الحل يوافق ما الخطاب أبو
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 ابن قاؿ. للمأكوؿ إال يكوف ال والفداء بالقيمة؟ تفدى أو بشاة تفدى ىل والزرافة،
 ليست: وقاؿ لفظها أوؿ من ومنهم: قاؿ البغوي بو أفتى كما المعتبر، وىو: الرفعة
 ألنو بشيء ليس التعليل ىذا: السبكي الدين تقي الشيخ قاؿ. بالقاؼ بل بالفاء الزرافة

 القاضي عن ونقلو الدـ، أبي ابن بو أفتى كما حلها الحلبيات في واختار. يعرؼ ال
 الحنبلي الخطاب أبو ادعاه وما ممنوع النووي ادعاه وما: قاؿ التتمة وتتمة حسين
. فيو للتحريم وجو فبل شاىدناه الذي ىذا وأما بنابو، يتقوى جنس على حملو يجوز

 في الشيخ ذكره وما :التنبيو شرح في الدـ، أبي ابن وقاؿ بمصر ىذا أسمع برحت وما
: قاؿ ثم تحل أنها حسين القاضي ذكر وقد .المذىب كتب في مذكور غير التنبيو
 حلها على يدؿ وذلك والبقر، اإلبل وىو يحل، بما شبها أقرب أنها مع ىذا قلت

 من أنها اللغة أىل ذكر ما على اعتمادا ذلك الشيخ ذكر إنما: يقاؿ أف ويمكن
 صاحب ذكر فقد كذلك كاف وإذا الحل، عدـ تقتضي بذلك لها وتسميتهم السباع،
 و «اشتركا» بالفارسية لها ويقاؿ السباع من وضمها الزاي بفتح الّزرافة أف العين كتاب

 والضبع، الوحشية الناقة بين متولدة الزرافة أف آخر موضع في ذكر وقد.  «يلنك»
 بقر من لؤلنثى عرض ذكرا الولد كاف فإف والضبع، الناقة خلقة في الولد فيجيء
 كذلك كاف ولما وناقة، جمل ألنها بذلك وسميت. بالزرافة فتأتي فيلحقها، الوحش
 فاستدؿ رآىا يكن ولم حقيقة السباع من أنها اعتقد السباع من أنها الشيخ وسمع
 إف وقاؿ القوؿ، ىذا يرتض لم الجاحظ أف تقدـ وقد. انتهى أكلها تحريم على بذلك

 الخيل كقياـ بنفسو قائم الحيواف من نوع الزرافة وإف بين، جهل القوؿ ىذا
 بين المتولد من الزرافة عد بعضهم أف المهذب، شرح في ذكر وقد.... والحمير
 ويقتضي ىذا، ينفي الجاحظ وكبلـ تحريمها على بو واستدؿ مأكوؿ، وغير مأكوؿ
 أحمد اإلماـ مذىب وىو سبق، كما الحلبيات الفتاوى في المختار وىو الحل

 وتساقط األقواؿ، تعارضت وإذا تقتضيو الحنفية وقواعد مالك، مذىب ومقتضى
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 بالتحريم فيو نص ال بما ىذه والتحقت األصلية، اإلباحة إلى رجعنا مدلولها، اعتبار
 (. ٛ/ٕحياة الحيواف الكبرى )  .والتحليل

 األشياء في األصل: قاعدة تحت (ٓٙ)ص والنظائر األشباه في السيوطي قاؿو 
 :التحريم على الدليل يدؿ حتى اإلباحة
 لها وليس،  اإلباحة األصل ألف: أكلها المختار: السبكي قاؿ، الزرافة مسألة: ومنها
 بحل ال أصبل لها يتعرضوا لم األصحاب وأكثر، التحريم أدلة تشملها فبل، كاسر ناب
 وفروع القوؿ وتتمة،  والغزالي ،حسين القاضي فتاوى في بحلها وصرح، بحرمة وال
، بتحريمها التنبيو في الشيخ وجـز أحمد اإلماـ نص عن المنقوؿ وىو القطاف ابن

 يذكرىا ولم الحنابلة من الخطاب أبو قاؿ وبو، عليو االتفاؽ المهذب شرح في ونقل
 ا.ىػ حلها تقتضي وقواعدىم والحنفية المالكية من أحد

 واليربوع، والوبر، كالزرافة،» (:ٖٖ/٘ٔفي الشرح الممتع )وقاؿ العبلمة العثيمين 
 ا.ىػ األصل على بناء حبلؿ، ىذه فكل ،«والببغاء الطاووس، وكذا

 وأكثرىم الزرافة، أكل في واختلفوا :األحكاـ عمدة شرحوقاؿ الشيخ ابن جبرين في 
 ا.ىػ  األنعاـ ببهيمة أشبو ألنها حبلؿ أنها على

 واإلباحة، الحل الحيوانات في األصل ألف الدليل؛ فعليو الزرافة بحرمة لت من قاؿق
 فنقوؿ بدليل، إال وحبلؿ مباح فهو حيواف كل أف على الشرعي الدليل دؿ قد أي

 ىو الذي األصل على نبقى إذا تحريمها على دليل وال الدليل؟ أين بحرمتها قاؿ لمن
، وأيضا من حرمها فعلة التحريم عنده أنها متولدة من مأكوؿ وغير وإباحتها حلها

 مأكوؿ، وىذه العلة باطلة منتفية، والحكم يدور مع علتو وجودا وعدما. 
 : حكم األسد.مسألة

 معروؼ، السباع من: األسد(: ٛٔ-ٓٔ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 دخل إف زوجي»: زرع أـ حديث فيو  أسدة واألنثى وآساد وآسد وأسد أسود وجمعو
 اسم خمسمائة لؤلسد: خالويو ابن قاؿ كثيرة، أسماء ولو «أسد خرج وإف فهد،
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: أشهرىا فمن اسما وثبلثين مائة اللغوي جعفر بن قاسم بن علي عليو وزاد. وصفة
 والسبع وزفر والرئباؿ والدّواس وحيدرة والحارث والجخدب والنآج والبيهس أسامة

 وكهمس والقسورة والفرافصة والغضنفر والعنبس والطيثار والّضيغم والّضرغاـ والّصعب
 شرؼ على تدؿ األسماء وكثرة. والورد والهرماس والمتهّيب والمتأّنس والليث

 شبل وأبو الزعفراف وأبو األخياؼ وأبو حفص وأبو األبطاؿ أبو كناه ومن. المسمى
 وداود وأحمد حنيفة وأبو الشافعي قاؿ( : الحكم)... .الحارث وأبو العباس وأبو

 عليو اهلل صلى النبي أف صحيحو في مسلم روى لما األسد أكل يحـر: والجمهور
 بذي المراد :أصحابنا قاؿ.  «حراـ فأكلو السباع من ناب ذي كل»: قاؿ وسلم
 قويت ما إنو :الشافعي: قاؿ للماوردي الحاوي وفي. ويصطاد بنابو يتقوى ما الناب
 وقاؿ. تحريمو علة بأنيابو عدوه فكاف مطلوب، غير طالبا الحيواف على بها فعدا أنيابو

 أبو وقاؿ. تحريمو علة ذلك فإف بأنيابو عيشو كاف ما ىو: المروزي إسحاؽ أبو
 :حنيفة

: علل ثبلث فهذه أنيابو بغير عاش وإف بالعدو، يبتدىء لم وإف بأنيابو افترس ما ىو
 العلتين فعلى المروزي، علة وأخصها الشافعي، علة وأوسطها حنيفة، أبي علة أعمها

 الشافعي قوؿ على السنانير وتحل يصطاد، حتى يتناـو ألنو الضبع يحل األوليين،
 تحريمها، األصحاب صحح قد لكن لضعفها، مطلوبة وتكوف بأنيابها، تتقو لم ألنها
 عللو ما على آوى ابن ويحل. المهملة السين باب في تعالى، اهلل شاء إف سيأتي كما

 بنابو، يعيش ألنو المروزي عللو ما على ويحـر بالعدو، يبتدىء ال ألنو الشافعي اإلماـ
 ذي كل أكل يكره: مالك وقاؿ. تعالى اهلل شاء إف قريبا سيأتي كما األصح ىو وىذا
، وال السباع من ناب  ُمَحرَّماً  ِإَليَّ  ُأوِحيَ  ما ِفي َأِجدُ  ال ُقلْ : تعالى بقولو واحتج يحـر
 َيْطَعُموُ  طاِعمٍ  َعلى
 لم بأنو اإلخبار إاّل  فيها ليس واآلية: قالوا المذكور، بالحديث أصحابنا واحتج ،اآلية
 ذي كل بتحريم إليو أوحي ثم اآلية، في المذكورات إال محرما الوقت ذلك في يجد
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 لم العرب وألف: عنو اهلل رضي الشافعي قاؿ. بو والعمل قبولو فوجب السباع من ناب
 وال العقارب وال الفأر تأكل كانت وال دبا، وال نمرا وال كلبا وال ذئبا وال أسدا تأكل

 الطير من الصوائد وال الصقور وال البغاث وال الرخم وال الغرباف وال الحدأ وال الحيات
ا.ىػ  فريستو أكل اهلل وحـر بو ينتفع ال ألنو يصح فبل األسد بيع وأما. الحشرات وال

 قلت ومثلو في عدـ الحل، الفهد والنمر لنفس العلة.
 نمس. ال: حكم مسألة

 مكسورة، مشددة بنوف :النمس (:ٜٚٗ/ٕقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 مصر، بأرض تكوف قديد، قطعة كأنها عريضة، دويبة آخره في المهملة وبالسين
. وتأكلو الثعباف تقتل الدويبة ىذه ألف الثعابين، من خوفو اشتد إذا الناظور يتخذىا

 .الجوىري قالو
 والحيات الفأر يصيد طوؿ ذنبو وفي والرجلين، اليدين قصير حيواف ىو: قـو وقاؿ

 .ويأكلها
 يقاؿ دويبة بمصر أف يزعموف: الجاحظ وقاؿ الظرباف، ىو: سلمة بن المفضل وقاؿ

 زفرت الثعباف عليها انطوى فإذا كالفأر، تصير أف إلى وتنطوي تنقبض النمس، لها
 .الثعباف فيتقطع وانتفخت ونفخت

: قولهم من مأخوذا يكوف أف يحتمل نمسا وتسميتو عرس ابن النمس: قتيبة ابن وقاؿ
 يتماوت كاف لما ألنو الدريئة، في اختفى إذا الصائد ونمس أخفاه، أي بالكبلـ نمس

 .الدريئة في اختفائو في الصائد أشبو فيأكلها الحية تعضو حتى أطرافو وتسكن
 أنواع، النمس إف: قاؿ الحج كتاب في والرافعي الستخباثو األكل تحريم: وحكمو
 .المتباينة األقواؿ ىذه بين يجمع وبهذا
 خلد. ال: حكم مسألة

 في ونقل الخاء بضم :الخلد (:ٙٔٗ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 صماء عمياء دويبة ىو :الجاحظ قاؿ وكسرىا الخاء فتح أحمد بن الخليل عن الكفاية
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 وال لها سمع ال أف تعلم وىي جحرىا، من فتخرج بالشم، إال يديها بين ما تعرؼ ال
 بين ويمر شدقها، على فيقع الذباب فيأتي جحرىا، عند وتقف فاىا فتنفخ بصر،

 فيها يكوف التي الساعات في لذلك تتعرض فهي بنفسها، جوفها فتدخلو لحييها
 .أكثر الذباب

 كل: النعوت كتاب في ارسطو قاؿ. بالشم إال يدرؾ ال أعمى فأر الخلد: غيره وقاؿ
 كالماء األرض لو اهلل جعل ترابي ألنو كذلك خلق وإنما الخلد، إال عيناف لو حيواف

 بصر، لو يكن لم ولما نشاط، وال قوة ظهرىا في لو وليس بطنها من وغذاؤه للسمك،
 بذلك أحس فإذا بعيدة، مسافة من الخفي الوطء فيدرؾ السمع حاسة حدة اهلل عوضو
 .األرض في يحفر جعل

 إذا والحيات الخلد بأكل بأس ال: مالك وقاؿ الفأر من نوع ألنو أكلو يحـر :الحكم
 . المدّونة من الذبائح كتاب في مسألة أوؿ وىذا ،ذلك ذكى

 برص.ال: حكم مسألة
ـّ  (:ٙٔ/ٕ) قاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى  أىل قاؿ الميم بتشديد :أبرص سا

 واحدا، جعبل اسماف وىما جنس تعريف أنو إال معرفة وىو الوزغ كبار من وىو: اللغة
 تعرب أف والثاني عشر، كخمسة الفتح على تبنيهما أف أحدىما وجهاف فيو ويجوز
 ىذا على يجمع وال ينثني وال ينصرؼ ال لكونو مفتوحا، الثاني إلى وتضيفو األوؿ

 وإف أبرص، سواـ ىؤالء الجمع وفي أبرص ساما ىذاف: التثنية في تقوؿ بل اللفظ،
 واألبارص، البرصة ىؤالء: قلت شئت وإف ،أبرص تذكر وال السواـ ىؤالء :قلت شئت

 .ساـ تذكر وال
 الحيوانات كسائر بيعو جواز وعدـ بقتلو، ولؤلمر الستقذاره األكل تحريم: وحكمو

 .أعلم واهلل لها منفعة ال التي
 .البرية السلحفاة: حكم مسألة



 - 020 - 

 واحدة البلـ، بفتح :البرية السلحفاة (:ٖٖ/ٕقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 عند بالهاء وىي بلهنية، مثل سلحفية :الرواسي وحكى عبيدة أبو قالو. السبلحف

 الحيواف وىذا غيلم، لو يقاؿ وذكرىا. ىاء بغير السلحفا،: عبدوس ابن وعند الكافة
 .البر في يبيض

 ألف الستخباثها، التحريم الرافعي وصحح: وجهين حلها في البغوي حكى:  الحكم
  ا.ىػ الحيات أكلها غالب
 وأكل اكلها حبلؿ والبحرية البرية والسلحفاة: (ٓٔٗ/ٚفي المحلى ) حـز ابن وقاؿ

 فصل وقد: )تعالى قولو مع( طيبا حبلال االرض في مما كلوا: )تعالى اهلل لقوؿ بيضها
 منها، وماتولد كلها حبلؿ فهى السلحفاة تحريم لنا يفصل ولم، (عليكم حـر ما لكم

 ،والوبر، حبين وأـ، واليربوع، والقنافذ، والبلزج، والرخم، النسور وكذلك
 يفصل لم مما يذكى اف أمكن ما وكل كلو، والطير، والورؿ، والجراذين، والسرطاف
 عن روينا ، وقدالتوفيق تعالى وباهلل، والخطاؼ، والوطواط، الخفاش وكذلك تحريمو،

 على بن ومحمد، والحسن، طاوس وعن والسرطاف، السلحفاة، أكل اباحة عطاء
 الرخمة قتل عن المحـر نهى أنو عباس ابن وعن السلحفاة، أكل اباحة المدينة وفقهاء
 شيخ عن فهو الخبائث من خبيث القنفذ فيو الذى الخبر ذكر فاف الجزاء، فيها وجعل

 .خالفناه وما بو لقلنا صح ولو يسم لم مجهوؿ
 سمع.ال: حكم مسألة 

 وإسكاف السين بكسر :الّسمع (:ٖٚ/ٕقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 شدة فيو مركب، سبع وىو الضبع، من الذئب ولد آخره، في المهملة وبالعين الميم

 يموت وال العلل يعرؼ ال كالحية أنو ويزعموف وخفتو، الذئب وجراءة وقوتها، الضبع
 األرسح الذئب: األزؿ السمع: الجوىري وقاؿ. الريح من عدوا أسرع وأنو أنفو، حتف
 الفخ لحم القليل وىو
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 بين كالمتولد بقتلو المحـر على الجزاء وجوب في واختلفوا. األكل تحريم: الحكم
 والمذىب فيو وغلط ،ذلك في جزاء ال: القاص ابن فقاؿ واألىلي الوحشي الحمار

 .الجزاء فيو ويجب لو التعرض المحـر على يحـر أنو
 سنجاب.ال: حكم مسألة

 اليربوع، حد على حيواف :السنجاب (:ٚٗ/ٕقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 وىو. المتنعموف يلبسو الفراء، جلده من يتخذ النعومة، غاية في وشعره الفأر، من أكبر

 وىو. يأكل ومنها يأوي وفيها العالية، الشجرة صعد االنساف أبصر إذا الحيل، شديد
 .اإلنساف حركة عن حركتو لسرعة رطب، حار ومزاجو والترؾ، الصقالبة بببلد كثير

 وعللو الحنابلة، من القاضي أكلو، بتحريم وقاؿ. الطيبات من ألنو األكل حل: حكمو
 بين تردد ومتى اليربوع، يشبو بأنو الجمهور واستدؿ ،الجرذ فأشبو الحيات، ينهش بأنو

 ا.ىػ األصل ألنها اإلباحة، غلبت والتحريم اإلباحة
 في وجو وفي جلده، فيحل حبلؿ، السنجاب أف: الشافعي المذىب في الصحيحف

 .(ٕٔ/ٜ) المجموع كما في. حراـ أنو: المذىب
 الرعاية في صححو ،يحـر: أحدىما: السنجاب في وجهاف الحنبلي المذىب وفي

، ال: والثاني ،يعلى أبو واختاره المحرر، وتصحيح الكبرى،  قدامة ابن إليو ماؿ يحـر
 .وغيره
 وابن المجموع، في النووي بحلو القوؿ رجح وقد أكلو، جواز إلى الجمهور ذىبفقد 
 .اإلنصاؼ في والمرداوي التوضيح، في وخليل المغني، في قدامة

: قاؿ أصحابنا بعض فإف السنجاب وأما (:ٖٙٔ/ٕاألوسط )وقاؿ ابن المنذر في 
 بأكل بأس فبل األرنب وكذلك يصطاد وال النبات، يرعى وإنما بسبع، ليس إنو يقاؿ

 فقاؿ السنجاب عن سئل أنو المبارؾ ابن عن روينا وقد بجلودىما، واالنتفاع لحومهما
 غير مخبره ألف القوؿ ىذا في فائدة وال: بكر أبو قاؿ.  يصيده أنو صائده أخبرني
 جائز أنو أراه والذي أكلو يجوز ال وما أكلو يجوز ما يصيدوف قد أنهم على معروؼ
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 واهلل عليهم، حـر مما أنو يعلم حتى عنو للناس عفي ما جمل في ألنو ؛ ذكي إذا أكلو
 . أعلم

 حرباء. ال: حكم مسألة
 وأبو خجادب أبو كنيتو :الحرباء (:ٜٕٖ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )

 في القزويني اإلماـ قاؿ ..،اليهود جمل لو ويقاؿ ،قادـ وأبو الشقيق وأبو الزنديق
 من لو بد ال وكاف النهضة بطيء خلقا الحرباء كاف لما: المخلوقات عجائب كتاب
 حتى الجهات، من جهة كل إلى تدور عينيو فخلق عجيبة صورة على اهلل خلقو القوت
 ليس كأنو أو جامد، كأنو ويبقى إليو، قصد وال يديو، في حركة غير من صيده يدرؾ

 التي الشجرة بلوف يتشكل أنو وىو أخرى، خاصية السكوف مع أعطي ثم، الحيواف من
 ذباب من يصطاده ما منو قرب إذا ثم بلونها، لونو يختلط يكاد حتى عليها، يكوف

 كأنو حالو إلى يعود ثم البرؽ، كلحوؽ بسرعة، ذلك ويخطف لسانو أخرج وغيره،
 أشبار بثبلثة عنو بعد ما ليلحق المعتاد بخبلؼ لسانو اهلل وخلق الشجرة، من جزء

 على وتكّوف تشكل ويخوفو يروعو ما رأى وإذا المسافة، ىذه على بو يصطاد ونحوىا،
 .التلوف ذلك بسبب ويكرىو الجوارح من يريد من كل منو يفر وشكل، ىيئة

 الجاحظ قالو ما مقتضى لكن مأكولة غير الوزغ من نوع إنها الروضة في قاؿ :الحكم
 شاء إف سيأتي كما مأكولة حبين أـ ألف تؤكل، أنها حبين، أـ ذكر أنها من والجوىري

، ذوات من الحرباء إف: قالوا لكن، تعالى اهلل  . تحريمها علة ىذا فيكوف السمـو
 نسر.ال: حكم مسألة

 في وجمعو معروؼ طائر :النسر (:ٗٚٗ/ٕالحيواف الكبرى )قاؿ الدميري في حياة 
 المنهاؿ وأبو مالك وأبو األصبع وأبو األبرد أبو وكنيتو نسور، الكثرة وفي أنسر، القلة
 وىو ويبتلعو، الشيء ينسر ألنو نسرا وسمي ،قشعم أـ لها يقاؿ واألنثى يحيى، وأبو

 .الطير عريف
 .الجيف وأكلو الستخباثو، أكلو يحـر: الحكم
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 سماف.ال: حكم مسألة
 بضم ىو: الزبيدي قاؿ :السماني (:ٖٙ/ٕقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )

 أف إال يطير يكاد وال باألرض يلبد لطائر اسم الحبارى، وزف على النوف وفتح السين
 ويسمى سمانيات والجمع بالتشديد، سماني تقل وال. معروؼ طائر والسماني يطار
 .مات الرعد سمع إذا أنو أجل من الرعد قتيل

 .باإلجماع أكلو يحل: الحكم
 صرد.ال: حكم مسألة

 أبو الشيخ قاؿ كرطب، :الّصرد (:ٖٛ/ٕقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 طائر، وىو كثير أبو وكنيتو جعل، وزف على الحروؼ، مهمل ىو: الصبلح بن عمرو
 أبقع وىو شميل، بن النضر قالو صرداف، والجمع العصافير، يصيد العصفور فوؽ

 برثن لو المنقار، ضخم أسود، ونصفو أبيض نصفو. الشجرة في يكوف الرأس، ضخم
 وىو أحد، عليو يقدر ال شجرة، أو سعفة في إال يرى ال عظيمة أصابعو يعني عظيم،
 يريد طائر لكل يصفر مختلف، صفير ولو اللحم من غذاؤه النفرة، شديد النفس شرس
 منقار ولو بعضهم على شد إليو، اجتمعوا فإذا منو، التقرب إلى فيدعوه بلغتو، صيده

 األشجار ومأواه. دأبو ىذا يزاؿ وال وأكلو، ساعتو، من قده واحدا نقر فإذا شديد،
 .الحصوف وأعالي القبلع، ورؤوس
 وصححو ماجو، وابن داود وأبو أحمد اإلماـ رواه لما أكلو، تحريم األصح: الحكم

)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما، تعالى اهلل رضي عباس ابن عن الحق، عبد
 الحرمة، على دليل القتل عن والنهي ٔ( والصرد والهدىد والنملة النحلة قتل عن نهى
 الجزاء فيو أوجب الشافعي ألف يؤكل إنو: وقيل. وشخصو بصوتو تتشاءـ العرب وألف
، على : العربي بن بكر أبو القاضي العبلمة اإلماـ قاؿ. مالك قاؿ وبو قتلو إذا المحـر
 عن فنهى بو، تتشاءـ كانت العرب ألف قتلو، عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى إنما

                                                           

 تقدـ تخريجو وىو صحيح. ٔ
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 وذكره. حراـ إنو ال فيو، الشـؤ اعتقادىم من فيها ثبت ما قلوبهم عن ليخلع قتلو
 .أيضا الطبقات في العبادي،

 .الطاوس: حكم مسألة
 وتصغيره معروؼ طائر :الطاوس (:ٕٗٔ/ٔالدميري في حياة الحيواف الكبرى )قاؿ 

 كالفرس الطير في وىو الوشي، وأبو الحسن أبو وكنيتو الزوائد، حذؼ بعد طويس،
 واالعجاب والخيبلء بنفسو الزىو وحب العفة طبعو وفي وحسنا، عزا الدواب، في

 بعد تبيض واألنثى. إليو ناظرة األنثى كانت إذا سيما ال كالطاؽ، لذنبو وعقده بريشو
 لونو ويتم الذكر ريش يكمل األواف ذلك وفي سنين، ثبلث العمر من لها يمضي أف

 متتابعا تبيض وال وأكثر، وأقل بيضة عشرة اثنتي السنة في واحدة مرة األنثى وتبيض
 بدا فإذا ورقو، الشجر يلقي كما الخريف في ريشو ويلقي الربيع، أياـ في ويسفد
 .ريشو طلع الشجر في األوراؽ طلوع

 يأكل ال ألنو يحل: وقيل لحمو، لخبث الطاوس لحم أكل يحـر قيل :الحكم
ا.ىػ والصواب حل أكلو ألنو األصل وال يوجد ناقل عنو في ىذه  واللحـو المستقذرات

 المسألة. 
 خفاش.ال: حكم مسألة

 وتشديد الخاء بضم :الخفاش (:ٗٔٗ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 والخفش والوصف الشكل غريب وىو الليل، في تطير التي الخفافيش واحد الفاء
 .البصر وضيق العين صغر

 نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف مرسبل الحويرث أبو رواه لما أكلو يحـر :الحكم
 حتى البحر على سلطني رب: قاؿ المقدس، بيت خرب لما إنو: وقيل قتلو، عن

 إال حبلؿ الطير كل: النخعي قاؿ يأكلو؟ ومن :فقاؿ أحمد اإلماـ عنو وسئل أغرقهم،
 وعبارة قولين، فيحتمل ىذا خبلؼ الحج في حكينا وقد: الروياني قاؿ. الخفاش
 في جزما قد أنهما مع الخبلؼ فيو يجري وقد. قطعا الخفاش يحـر والروضة الشرح
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، قتلو إذا فيو، الجزاء بوجوب الحج كتاب  مع القيمة فيو الواجب وإف المحـر
 ذكره من فأوؿ بذلك، مسبوؽ الرافعي أف على يفدى ال يؤكل ال ما بأف تصريحهما

 وذكر. ذكره عنو تعالى اهلل رضي الشافعي بأف كبلمو وأشعر التقريب صاحب
 غريب، وىو القولين أصح في الجزاء فيو ويجب أكلو، يحل ال اليربوع أف المحاملي

 يتبين فهو بمشكل وليس. ذلك من الرافعي في وقع ما يستشكلوف الناس يزؿ ولم
 :قاؿ فإنو الروياني كبلـ بمراجعة

 .قيمتو مأكوال كاف إف وفيو الهدىد، ودوف العصفور فوؽ الوطواط: األـ في قاؿ :فرع
 منصوصة المسألة إف فاتضح. انتهى دراىم ثبلثة فيو: قاؿ أنو عطاء عن وذكر

 تم أكلو، بحل القوؿ على الجزاء وجوب علق وأنو عنو، تعالى اهلل رضي للشافعي
 قتلو إذا فيو يجب أنو عنو نقل قد األزىري فوجدت المذكور عطاء كبلـ تتبعت
 أبو وقاؿ. الخفاش ىو الوطواط :األصمعي قاؿ عبيد أبو قاؿ. درىم ثلثا المحـر
 .مأكوؿ غير فهو كاف وأيا: قلت. الخطاؼ أنو عندي األشبو: عبيدة
 .الخطاؼ: حكم مسألة

 المعجمة الخاء بضم :الخطاؼ (:ٔٔٗ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 الببلد تقطع الناس، إلى القواطع الطيور من وىو الهند زوار ويسمى خطاطيف جمعو

 الوصوؿ عن المواضع أبعد في بيوتها تبني إنها ثم منهم القرب في رغبة إليهم البعيدة
 من أيديهم في ما زىد ألنو الجنة، بعصفور الناس عند يعرؼ الطائر وىذا إليها،

 رواه الذي الحسن، الحديث وفي. والبعوض بالذباب يتقو إنما ألنو فأحبوه األقوات
 اهلل صلى النبي إلى رجل جاء: قاؿ أنو الساعدي، سعد بن سهل عن وغيره، ماجو ابن

 ازىد»: فقاؿ الناس وأحبني اهلل أحبني عملتو إذا عمل على دلني لو فقاؿ وسلم عليو
 .ٔ( الناس يحبك الناس أيدي في فيما وازىد اهلل، يحبك الدنيا في

                                                           

 في والمحاملي ،(ٔٗٔص) العقبلء روضة في حباف وابن ،(ٕٓٔٗ رقم ،ٖٖٚٔ/ ٕ) ماجو ابن أخرجو ٔ
 وابن ،(ٔٔ/ ٕ) الضعفاء في والعقيلي ،(ٖٛٔ) التاريخ في الشيخ أبو وفي ،(ٕ/ ٓٗٔ) األمالي من مجلسين

 ،ٕٕ٘/ ٖ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٔ/ ٜٔٔ ؽ/  ٛٔج) الخلعيات في والخلعي ،(ٕٜٓ/ ٖ) الكامل في عدي
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 معاوية بن الرحمن عبد الحويرث أبو روى لما الخطاطيف لحم أكل يحـر :الحكم
: وقاؿ الخطاطيف قتل عن نهى أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن التابعين من وىو

. منقطع إنو: وقاؿ البيهقي ورواه.  «غيركم من بكم تعوذ إنها العوذ ىذه تقتلوا ال»
 اهلل رسوؿ نهى»: قاؿ أبيو، عن إسحاؽ بن عباد عن طهماف بن إبراىيم ورواه: قاؿ

 أبو رواه الطريق ىذه ومن.  «البيوت عوذ الخطاطيف قتل عن وسلم عليو اهلل صلى
 عمر بن اهلل عبد عن صح لكن. أيضا منقطع وىو: البيهقي قاؿ مراسيلو، في داود

                                                                                                                                                  

/ ٗ) والحاكم ،(ٕٜٚ٘ رقم ،ٖٜٔ/ ٙ) والطبرانى ،(ٕ٘ٗ ،ٕٗٗ/ ٕ) أصبهاف أخبار وفي ،(ٖٙٔ/ ٚ( )ٖٕ٘
 رقم ،ٖٖٚ/ ٔ) والقضاعى ،(ٕٕ٘ٓٔ رقم ،ٖٗٗ/ ٚ) اإليماف شعب فى البيهقى ،(ٖٚٛٚ رقم ،ٖٛٗ
 في كما أحمد، اإلماـ عنو سئل والحديث ،(ٕٖ٘ٔ رقم ،ٛٓٛ/ ٕ) المتناىية العلل فى الجوزى وابن ،(ٖٗٙ

: أو ىذا، روى من: قاؿ ثم منو، تعجبنا اهلل، إال إلو ال: فقاؿ للخبلؿ،( ٔ/ ٜٕٗ ؽ ٓٔج) العلل من المنتخب
/ ٕ) العلل فى حاتم أبى ابن وأورده سكت، ثم عمرو، بن خالد وىتك فقاؿ،...  عمرو بن خالد: قلت ىذا؟ عمن

 الثوري حديث من لو وليس: العقيلي وقاؿ اإلسناد، بهذا يعنى باطل حديث: أبى قاؿ: وقاؿ ،(٘ٔٛٔ رقم ،ٚٓٔ
 بو المشهور ألفَّ  ودلسو، عنو أخذه ولعلو الصنعاني، كثير بن محمد -عمرو بن خالد تابع أي- تابعو وقد أصل،
 في الذىبي فتعقبو اإلسناد، صحيح: الحاكم وقاؿ ضعيف، وىو عمرو بن خالد فيو: البيهقي وقاؿ ىذا، خالدٌ 

 فخالد كذلك، ليس: قائبل( ٜٙ رقم) المقاصد في السخاوي أيضا وتعقبو وضاع، خالد: قائبل المستدرؾ تلخيص
 مشايخنا بعض حسن وقد ماجو، ابن رواه(: ٗٚ/ ٗ) المنذرى وقاؿ الوضع، إلى نسب بل تركو، على مجمع

 من أر ولم واتهم ترؾ، قد ىذا وخالد السعيدى، األموى القرشى عمرو بن خالد رواية من ألنو بُعد؛ وفيو إسناده،
 عليو اهلل صلى النبى يكوف أف ضعيًفا راويو كوف يمنع وال النبوة، أنوار من المعة الحديث ىذا على لكن وثقو؛
 خالد من حاالً  أصلح وىو ضعفو، على وثق قد ىذا ومحمد. الصنعانى كثير بن محمد عليو تابعو وقد قالو، وسلم

 ىذا عن ماتع بحث بعد التوحيد مجلة في الحويني وضعفو ضعيف، إسناد ىذا(: ٕٓٔ/ ٗ) البوصيرى وقاؿ ىػ،.ا
 يقوي الطرؽ تعدد مجرد أف يظن الحديثي النقد يتعافَ  لم ممن المتأخرين وأغَلبُ : آخره في قاؿ الحديث،
 بل ضعيفة، أحاديث من وكم خفيٌف، أـ شديدٌ  ىو وىل الضعف، قدر إلى ناظرٍ  غير الهيتمي، فعل كما الحديث،
 أنو التحقيق من فيظهر باهلل، إال قوة فبل الحديث، أىل اصطبلح عن الغفلة بسبب حسنت أو صححت موضوعة

: قولو الحافظ عن( ٖٖٚ/ ٚ) الفتوحات في عبلف ابن ونقل تحسيًنا، أو تصحيًحا الحديث، قوى لمن حجة ال
 (.حسنٌ  أنو إسناده على يطلق وال يصحُّ، ال سهل حديث)

/ ٚ) الربانية الفتوحات في كما أماليو، في والعراقي ،(ٖٔ٘/ ٔ) األذكار في النووي فحسنو العلماء بعض وقواه
 في األلباني وصححو المقاصد، في السخاوي قوؿ ظاىر وىو ،(٘ٚٔ) البلوغ في الحافظ حسنو وكذا ،(ٖٖٚ

 الطرؽ و المرسل، الشاىد بهذا صحيح الحديث أف القوؿ وجملة: وقاؿ طرقو بمجموع( ٜٗٗ) الصحيحة
 .أعلم اهلل و. إليها المشار الموصولة
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 وال ،تسبيح نقيقها فإف الضفادع تقتلوا ال»: قاؿ أنو عليو، موقوفا عنهما اهلل رضي
 حتى البحر على سلطني رب يا: قاؿ المقدس، بيت خرب لما فإنو ٔخطاؼال تقتلوا

 الضاد باب في تعالى اهلل شاء إف وسيأتي. صحيح اسناده: البيهقي قاؿ.  «أغرقهم
 والمجثمة الجبللة عن نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي إف» الحديث في المعجمة
 من السبع اختطفو ما الخطفة أف أحدىما تأويبلف وفيها الطاء بإسكاف.  «والخطفة

 ومنها بسرعة يختطف عما النهي إف الثاني: قتيبة ابن قالو. حراـ فأكلو الحيوانات
 فعلى. الحاوي في عنو ونقلو الطبري جرير ابن قالو. اختطافو لسرعة الخطاؼ سمي
: الماوردي قاؿ الخبائث من يتقوت وألنو يختطفو، بما يتقوت كاف ما كل يحـر ىذا
 محمد وقاؿ. لحمو لخبث حراـ فأكلو والخفافيش كالخطاطيف مستخبثا كاف ما كل
 عاصم أبو قاؿ غالبا بالحبلؿ يتقوت ألنو حبلؿ إنو: عنو اهلل رضي الحسن بن

 شرح في وحكاه. أصحابنا أكثر ماؿ وإليو. أصلنا على محتمل وىذا: العبادي
  .البندنيجي حكاية عن قوال المهذب

. الب: حكم مسألة  ـو
 يقع طائر الباء بضم: والبومة البـو(: ٖٕٔ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )

 الخراب أـ األنثى وكنية بالذكر فيختص فياد أو صدى: تقوؿ حتى واألنثى الذكر على
 :الجاحظ قاؿ. الليل غراب أيضا لها ويقاؿ الصبياف وأـ

 كلها األسماء وىذه. والبومة الليل وغراب والخفاش والضوع والصدى الهامة وأنواعها
 ىذه وبعض قاؿ ليبل بيتو من يخرج الليل طير من طائر كل على تقع أي مشتركة
. البعوض يصيد وبعضها الحشرات وصغار والعصافير أبرص وساـ الفأر يصيد الطيور

 وىي. وبيضو فراخو وتأكل منو وتخرجو وكره في طائر كل على تدخل أف طبعها ومن
 .بالليل تناـ وال الطير من شيء يحتملها ال بالليل السلطاف قوية

                                                           

 في مصادر التخريج )الفاش بدؿ الخطاؼ(. ٔ
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 البـو أف العبادي عاصم أبو ذكر: الرافعي قاؿ. أنواعها جميع أكل يحـر :الحكم
 يقتضي وىذا حبلؿ، إنو قوؿ اهلل رحمو الشافعي وعن. الضوع وكذلك كالرخم، حراـ

 جنس من الليل طير من طائر الضوع أف الصحاح في لكن. البـو غير الضوع أف
 إجراؤه لـز قوؿ، الضوع في كاف إذا ىذا فعلى البـو ذكر إنو: المفضل وقاؿ. الهاـ

. اىػ والحرمة الحل في يختلفاف ال الواحد الجنس من والذكر األنثى ألف البـو في
، قلت وىو بتحريمو فنحكم الهاـ جنس من الضوع أف األشهر: الروضة في وقاؿ

 الصواب. 
 جع.الب: حكم مسألة

 حصولة لو كبير طائر :الحوصل (ٖ٘ٛ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 بمصر يكوف الطائر وىذا: البيطار ابن قاؿ. حواصل وجمعو الفرو، منها يتخذ عظيمة
 من المثناة الياء وسكوف الكاؼ بضم والكي، الماء وجمل بالبجع، ويعرؼ كثيرا
 يستعمل يكاد وال الرائحة، كريو منو فاألسود وأسود أبيض: صنفاف وىو. تحت

 يصلح ولبسو البقاء، قليل وىو كثيرة، ورطوبتو قليلة، وحرارتو األبيض واألجود
 ما خبلؼ والمعروؼ انتهى. الصفراء عليو تغلب ومن الحارة األمزجة وذوي للشباب

 بمنزلة والظليم الطائر، من والحوصل والحوصلة الثعلب فرو من حرارة أشد وأنو قاؿ
 .لئلنساف المعدة
 الوجو فيو أجري ال لم: قيل فإف عموما وغيره الرافعي بو جـز كما الحل :وحكمو

 وىذا الماء، يفارؽ ال طير في يجري الوجو ذلك أف فالجواب الماء؟ طير في الذي
 وسلم عليو اهلل صلى النبي بمدينة منو رأيت وقد البلدي كاألوز فهو يفارقو ثم يألفو

 البحر وفي اللحم البر في اقتياتو غالب لكن أزقتها في يمشي أعواما بها أقاـ واحدا
 .السمك
 .الببغاء: حكم مسألة
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 موحدات باآت بثبلث: الببغاء (ٗٙٔ/ٔقاؿ الدميري في حياة الحيواف الكبرى )
 األخضر الطائر ىذا وىي المعجمة وبالغين ساكنة والثانية مفتوحتاف وثالثتهنّ  أوالىنّ 

 في السمعاني ابن وضبطها العباب في قالو مضمومة، مهملة بداؿ بالدرة، المسمي
 الناس يتخذىا الحماـ قدر في وىي ...الثانية وبإسكاف األولى بفتح بباءين األنساب
 نوع الببغاء، ومن. ولونو بصوتو لبلنتفاع الطاووس يتخذوف كما بصوتها، لبلنتفاع

 وقبوؿ األصوات حكاية على قوة لو الفهم، ثاقب الخلق، دمث حيواف وىو.. أبيض
 .التلقين
 وأقره الصيمري، عن البحر في ونقلو الرافعي، في األصح على أكلها يحـر :الحكم
 ذوات من وليست الطيبات، من تأكل ألنها حبلؿ: وقيل لحمها، بخبث ذلك وعلل

 . عنو نهي وال بقتلها أمر وال المخلب، ذوات من وال السمـو
 الصرد، ذلك ومن(: ٔٗ٘/ٔ: قاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )مسألة

 الهدىد أكل تحريم: الشافعي ومذىب، الوطواط وىو والخفاش والخطاؼ، والهدىد،
 اهلل صلى النبي ألف؛ والخطاؼ الهدىد أكل ويحـر: المهذب صاحب قاؿ، والخطاؼ

 عن النهي حديث أما: المهذب شرح» في النووي وقاؿ قتلهما، عن نهى وسلم عليو
 عليو اهلل صلى - النبي أف: عباس ابن عن اهلل، عبد بن اهلل عبيد فرواه الهدىد، قتل

 رواه ،» والصرد والهدىد، والنحلة، النملة، «:الدواب من أربع قتل عن نهى - وسلم
 ابن ورواه كتابو، آخر في ذكره ومسلم البخاري، شرط على صحيح بإسناد داود أبو

 فهو الخطاؼ قتل عن النهي وأما البخاري، شرط على بإسناد الصيد كتاب في ماجو
 وىو معاوية، بن الرحمن عبد الحويرث أبي عن بإسناده البيهقي رواه ومرسل، ضعيف

 قتل عن نهى أنو «:وسلم عليو اهلل صلى النبي عن التابعين، من أو التابعين، تابعي من
 فيو النصيبي حمزة وروى: قاؿ منقطع، ىذا: البيهقي قاؿ: قاؿ ثم ،» الخطاطيف

 اىػ. بالوضع يرمى كاف أنو إال مسندا حديثا
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؛  الشافعي مذىب في أكلهما يجوز ال والهدىد الصرد، أف تعلم: النووي ذكره ومما
 العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن وصح: أيضا النووي وقاؿ قتلهما، عن النهي لثبوت
؛  الخفاش تقتلوا وال تسبيح، نقيقها فإف؛  الضفادع تقتلوا ال «:قاؿ أنو عليو، موقوفا

 قاؿ أغرقهم، حتى البحر على سلطني رب يا: قاؿ المقدس بيت خرب لما فإنو
 .صحيح إسناده: البيهقي

 عمرو، بن اهلل عبد عن صح الذي ىذا مثل في والظاىر: عنو اهلل عفا - مقيده قاؿ
 فيو للرأي مجاؿ ال ألنو؛  المرفوع حكم في أنو والضفدع الخفاش، قتل عن النهي من
 على يدؿ فهو وعليو بالرأي، يكوف ال الخفاش قالو وما الضفدع، تسبيح علم ألف؛ 

 .والضفدع الخفاش أكل منع
 وىو الخفاش أو والخشاؼ، الخطاؼ، ويحـر:  «المغني» في قدامة ابن وقاؿ

 الخفاش أعين ويعمي نورا...  الوري أبصار يزيد النهار مثل :الشاعر وقاؿ الوطواط،
 وقاؿ أدري، ال: فقاؿ الخطاؼ، عن وسئل الخشاؼ؟، يأكل ومن: أحمد قاؿ

 تأكلها ال مستخبثة ألنها ىذه حرمت وإنما الخفاش، إال حبلؿ الطير أكل: النخعي
 جواز وأصحابو مالك عن قدمنا وقد الخفاش، ىو والخشاؼ. المغني من اىػ،. العرب

 .الوطواط ذلك من بعضهم واستثنى الطير، أنواع جميع أكل
 .التحريم وأصحهما: وغيره البغوي قاؿ: للشافعية وجهاف والطاوس الببغا، وفي
 عاصم أبو وقاؿ إباحتهما، والصحيح: وجهاف أيضا لهم والحمرة العندليب، وفي

 طائر، على ينصب كأنو مرارا الجو في يسبح طائر وىو ظلو، مبلعب يحـر: العبادي
 المعجمة الضاد بضم والضوع،: قاؿ كالرخم، حراـ والبـو: أيضا عاصم أبو وقاؿ
 أف يقتضي ىذا: الرافعي قاؿ القولين، أصح على حراـ المهملة، وبالعين الواو وفتح

، غير الضوع  الليل طير من طائر الضوع أف «الجوىري صحاح» في لكن: قاؿ البـو
، ذكر ىو: المفضل وقاؿ الهاـ، جنس من  في كاف إف ىذا فعلى: الرافعي قاؿ البـو

 يفترقاف، ال الواحد الجنس من واألنثى الذكر ألف؛  البـو في إجراؤه لـز قوؿ الضوع
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 اشتراكهما يلـز فبل؛  الهاـ جنس من الضوع أف األشهر: قلت: قاؿ ثم: النووي قالو
 .الحكم في
 فأكلها: ذلك ونحو والبعوض، والذباب، والزنابير، كالنحل، الطير، حشرات وأما

: يقوؿ تعالى واهلل طبعا، مستخبثة ألنها؛  العلماء وأكثر وأحمد، الشافعي، عند حراـ
 .الخبائث عليهم ويحـر

 
 )باب أسباب تحريم األطعمة واألشربة (

 أنو أكلو بحرمة يحكموف فيما المذاىب فقهاء تعليبلت وتتبع االستقراء من يظهر
 : خمسة أسباب ألحد نوعو كاف مهما الشيء أكل يحـر

 : العقل أو بالبدف البلحق الضرر: األوؿ السبب
 ، الساـ كالسمك حيوانية أكانت سواء السامة األشياء منها: كثيرة أمثلة ولهذا

 مواد من منها يستخرج وما والنحل، والزنبور السامة والحيات والعقارب وكالوزغ
 ىذه فكل كالزرنيخ، جمادية أـ ،السامة والثمار األزىار كبعض نباتية كانت أـ ،سامة

،  اهلل صلى الرسوؿ ولقوؿ( ، ٜٕ:النساء){  أنفسكم تقتلوا وال: }  تعالى لقولو تحـر
 خالدا جهنم نار في يتحساه يده في فسمو نفسو فقتل سما تحسى من ) وسلم عليو

 على تحـر إنما السمـو ىذه بأف والحنابلة المالكية صرح لكن ،ٔ( ... فيها مخلدا
 السمـو على محتوية األطباء يصفها التي األدوية من كثيرا فإف ظاىر وىذا ،تضره من

 تأثر أف كما األمراض، جراثيم ويقتل يفيده بل اإلنساف، يضر ال الذي بالقدر
 ، األخرى المذاىب قواعد تأباه ال وىذا، يختلف ومقادير أنواعا بالسمـو األشخاص

 . السمـو ىذه من الضار القدر تعاطي ىو المحـر أف المفهـو حيث

                                                           

 .(ٜٓٔ) مسلم أخرجو ٔ
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 الطين،: الفقو كتب في منها ذكر وقد سامة، تكن لم وإف الضارة األشياء :ومنها
 شك وال. تضره من على تحـر وإنما التمثيل، سبيل على والفحم والحجر، والتراب،

 . الجماد أو النبات أو الحيواف من كاف ما يشمل النوع ىذا أف
 . والمجربين األطباء أقواؿ من الضار غير من الضار ويعرؼ

 كاف أيا جسمانيا مرضا يكوف أف بين سواىا أو بالسميات الحاصل الضرر في فرؽ وال
 . والخبل كالجنوف العقل تصيب آفة أو نوعو،
 وذكر الحرمة، المعتمد إف: وقالوا والكراىة، الحرمة،: قولين الطين في المالكية وذكر

 الفحم، كراىة الحنابلة وذكر يضرانو، من على والحجر الطين حرمة الشافعية
 . بو يتداوى ال الذي الكثير والطين والتراب،

 الضرر جعل ذلك قبل أنو مع بالضرر، الكراىة" النهى أولي مطالب" صاحب وعلل
 . ٔللتحريم سببا

 بذلك خرج «فيو مضرة ال»: قولو(: ٛ/٘ٔقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 وسواء حراـ، ىو بل يجوز، ال مضرة فيو الذي فالطاىر مضرة، فيو الذي الطاىر
 .غيره في أو عينو، في المضرة كانت

 وضرره عينو، في ضارّّ  فإنو الدخاف وكذلك عينو، في ضرره فالسم كالسُّم، عينو في
، األطباء بين عليو ُمجمعٌ   من عليو يشتمل لما منهم؛ اثناف ذلك في يختلف ال اليـو
 .للدـ المفسدة السامة المواد
 إذا أنك بمعنى الطعاـ، ىذا مع يلتئم ال الطعاـ ىذا يكوف أف مثل غيره في والضار
 ومن الضرر، يحصل لم انفرادٍ  على أكلتهما وإذا الضرر، حصل الطعامين بين جمعت

 ..... للمرضى الُحْمية ذلك
 .والسنة القرآف من مضرة فيو ما تحريم على الدليل «مضرة فيو ما وال»: قولوو 

                                                           

 . (ٜٖٓ/ٙ) النهى أولي ومطالب ،(ٖٛٔ/ٕ) الصغير الشرح ٔ
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 وقاؿ ،[ٜ٘ٔ: البقرة{ ]التػَّْهُلَكةِ  ِإَلى بِأَْيِديُكمْ  تُػْلُقوا َوالَ : }تعالى اهلل قاؿ: القرآف فمن
 عن نهيٌ  النفس قتل عن والنهي ،[ٜٕ: النساء{ ]َأنْػُفَسُكمْ  تَػْقتُػُلوا َوالَ : }وجل عزّ 

 والسبلـ الصبلة عليو ػ النبي وقاؿ حراـ، فهو الضرر إلى يؤدي ما فكل أيضاً، أسبابو
 َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوِإفْ : }تعالى بقولو أيضاً  لو يستدؿ وربما ، ٔ( ضرار وال ضرر ال) : ػ

 فَػتَػَيمَُّموا َماءً  َتِجُدوا فَػَلمْ  النَّْساءَ  اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى
 المريض على التيمم أوجب تعالى اهلل أف ذلك ووجو ،[ٙ: المائدة{ ]طَيًّْبا َصِعيًدا
 والمرض البرد في باستعمالو يتضرر قد الذي الماء عن بو فعدؿ. الضرر عن لو حمايةً 

 .التيمم إلى ونحوىما
، السم «ونحوه كالسم»: قولو  لضرره، حراـ ولكنو طاىر ىو بل بنجس، وليس يحـر

 القوؿ على طاىر لكنو واالجتماعي، والبدني، العقلي، لضرره حراـ فإنو الخمر وكذلك
 .بأدلتو مفصبلً  ذلك سبق وقد نجاستو، على دليل ىناؾ ليس ألنو الراجح؛
 األدوية بعض مع تخلط الخفيفة السمـو من أنواع فيوجد دواًء، يستعمل أحياناً  والسم

 الضرر، انتفاء نعلم أف بشرط لكن جائزة، أنها على العلماء نص فهذه دواًء، فتستعمل
 ألف تُباح؛ فإنها فيو ضرر ال وجوٍ  على لكن سامَّة، بأشياء األدوية بعض خلطت فإذا
 اسُتعمل فإذا وعدمًا، وجوداً  علتو مع يدور الحكم أف وىي مهمة، فقهية قاعدة لدينا

 اإلنساف يكثر ال لكن جائزاً، ذلك كاف فيو ضرر ال وجو على سم فيو شيء أو السم،
 لقوة ثم معين، بقدرٍ  السم من شيء فيو الذي الدواء ىذا لو يوصف مثبلً  أو ىذا، من

                                                           

 بن وعمرو وعائشة، وجابر، ىريرة، وأبي الخدري، سعيد وأبي عباس، وابن الصامت، بن عبادة حديث من ورد ٔ
 لشواىده بعضهم وقواه الحديث، أىل بعض ضعفو والحديث لبابة، وأبي القرظي، مالك أبي بن وثعلبة عوؼ،

 ابن وقاؿ ،(ٕٓ٘) األذكار في وحسنو بعضا، بعضها يقوي طرقو: أربعينو في النووي عنو قاؿ لذا الكثيرة،
 السجستاني داود أبو وعد بو، واحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو وقد ويحسنو، الحديث يقوي مجموعها: الصبلح

 في رجب ابن وقاؿ أعلم، واهلل حجة، يراه بأنو مشعر وىذا الفقو، عليها يدور التي األحاديث من الحديث ىذا
 في طرقو بمجموع األلباني العبلمة وصححو ببعض، تقوى طرقو بعض(: ٕٚٓ/ ٕ) والحكم العلـو جامع

 وحسنو ،(ٕٗٓ/ ٖ) للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده وصححو ،(ٕٓ٘) الصحيحة
  .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
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 يتضرر ذلك فعل إذا فربما أقراص، عشرة القرص بدؿ آخذ أنا: يقوؿ فيو األََلمِ 
 وىم بذلك، العلم أىل بمشورة تكوف أف األمور ىذه مثل في بد ال بل ويهلك،
  .األطباء
 العقل غيب ما وىو المسكر، فيحـر :الترقيد أو التخدير أو اإلسكار: الثاني السبب

 وسائر النيء، العنب عصير من المتخذ كالخمر وطرب، نشوة مع الحواس دوف
 الحيواف من أـ المسكر، الشديد كالنبيذ الحيواف غير من أكانت سواء المسكرات،

 . مسكرا وصار تخمر حتى ترؾ الذي المخيض كاللبن
 الحواس دوف العقل غيب ما وىو ،(المفسد: لو ويقاؿ) مخدر شيء كل أكل ويحـر

 . كالحشيشة ، وطرب نشوة ببل
 . والسيكراف كاألفيوف ، معا والحواس العقل غيب ما وىو المرقد أيضا ويحـر

، كالدـ فالنجس: عنو يعفى ال ما والمتنجس النجس فيحـر :النجاسة: الثالث السبب
 كاف فإف كلو، يتنجس فإنو مائعا وكاف الفأرة فيو ماتت الذي كالسمن والمتنجس

 .باقيو أكل حل حولها ما طرح فإذا ، فقط الفأرة حوؿ ما ينجس جامدا
 فهو وثمر، زرع من بنجس، سمد أو سقط ما:  الحنابلة عند المتنجس أمثلة ومن
 النجاسة، عين يستهلك طاىر بماء ذلك بعد يسقى حتى يحل وال لتنجسو، محـر
، وال بنجس ليس:  قولو عقيل ابن عن اإلنصاؼ في ونقل  باالستحالة يطهر بل محـر

  . ٔالتبصرة في بو وجـز ، لبنا يستحيل كالدـ ،
 . الزرع يحـر ال بو فالتسميد طاىر، لحمو يؤكل ما روث أف ىنا يذكر ومما

 .  ٕيحـر وال يتنجس ال أنو المذكور المسقي في والشافعية والمالكية الحنفية وصرح
 .نجس بماء سلق الذي البيض - الفقهاء بين خبلؼ على - المتنجس أمثلة ومن

                                                           

 . (ٕٛ/ٔٔ) الكبير الشرح مع والمغني ، (ٖٛٙ/ٓٔ) اإلنصاؼ  ٔ
 . (ٜٗٔ/ٛ) المحتاج وتحفة ، (ٛٛ/ٔ) والخرشي ، (ٕٚٔ/٘) عابدين ابن ٕ



 - 035 - 

 ما بو خرج «طاىر كل»: قولو(: ٛ/٘ٔقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .حكمية نجاستو والمتنجّْس عينية، نجاستو فالنَّجس متنجّْساً، أو نجساً  كاف

 َما ِفي َأِجدُ  الَ  ُقلْ : }تعالى اهلل قاؿ المسفوح، والدـ والخنزير، الميتة،: مثل فالنجس
 ِخْنزِيرٍ  َلْحمَ  َأوْ  َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً  َيُكوفَ  َأفْ  ِإالَّ  َيْطَعُموُ  طَاِعمٍ  َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ  ُأوِحيَ 
 لو: قائل قاؿ فإذا المذكورة، الثبلثة على عائد والضمير[ ٘ٗٔ: األنعاـ{ ]رِْجسٌ  فَِإنَّوُ 
 قبل يكوف الذي وىو المسفوح الدـ ىنا بالدـ والمراد. رجس فإنها: لقاؿ كذلك كاف
 عليو اهلل صّلى النبي قاؿ وحبلؿ طاىر فإنو الموت بعد كاف ما أما البهيمة موت
 فالكبد الدماف وأما والحوت فالجراد الميتاف أما ودماف، ميتتاف لنا أحل) : وسّلم

 . ٔ( والطحاؿ
 معناه ،{َيْطَعُموُ  طَاِعمٍ  َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  الَ  ُقلْ : }قولو أف: والجواب

 َأوْ  َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً } يطعمو الذي الطاعم على المحـر الشيء ذلك يكوف أف إال
 .نجس: أي{ رِْجسٌ } الشيء ذلك: أي{ فَِإنَّوُ  ِخْنزِيرٍ  َلْحمَ 
 كل وليس حراـ، نجس وكل العين، نجس ألنو تحريمو؛ واضح النجس: قائل قاؿ فإف

 حراـ؟ المتنجّْس أف على الدليل فما اآلنية، في علينا مرَّت القاعدة وىذه نجساً، حراـ
 فإذا فيو، تزؿ لم فالنجاسة بها، مختلط بالنجاسة، متأثر المتنجّْس ألف: الجواب
: نقوؿ ولهذا وشربتها، النجاسة أكلت النجاسة، باشرت فقد َشرِبْػَتو أو أَكْلَتُو،

 ظاىر من النجاسة بإزالة يأمرنا الشرع كاف وإذا بطاىر، ليس ألنو محرَّـ؛ المتنجس
 . !أجسامنا؟ باطن النجاسة نُدخل فكيف أجسامنا،

                                                           

( ٕٛٔٔ) الكبرى في والبيهقي ،( ٕٓٛ) حميد بن وعبد ،( ٖٖٗٔ) ماجة وابن ،( ٜٚ/ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 فيو( ٖٕ/ٕ) المجروحين في حباف ابن وقاؿ ، منكر( : ٖٙٔ/ٕ) الرجاؿ ومعرفة العلل في أحمد قاؿ مرفوعا

( : ٗٗٗ/٘) الكامل في عدي ابن وقاؿ ، الترؾ فاستحق يعلم ال وىو األخبار يقلب أسلم بن زيد بن الرحمن عبد
 عبد وابن العربي وابن القيسراني وابن البيهقي أيضا المرفوع وضعف ، ضعفاء وىم وغيرىم أسلم بن زيد بنو يرفعو

 أبو صححو ، عمر ابن عن موقوفا صح الحديث ولكن:  قلت ، وغيرىم حجر وابن الملقن وابن والذىبي الهادي
 في النووي صححو لذلك ، شكلي فالخبلؼ الرفع حكم ولو وغيرىم والبيهقي والدارقطني حاتم وأبو زرعة

  ( .ٛٔٔٔ) الصحيحة في واأللباني المجموع
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 بالبصاؽ الشافعية لو ومثل: السليمة الطباع ذوي عند االستقذار: الرابع السبب
 تناولها يحـر ولكن اإلنساف، من طاىرة ىذه فكل ، والمني والعرؽ والمخاط

 .  تحـر فبل يد كغسالة لعارض فيو االستقذار كاف ما واستثنوا ،لبلستقذار
  . والبرغوث والقمل والبوؿ بالروث للمستقذرات الحنابلة ومثل
 بولو، وكذا طاىر، لحمو يؤكل ما روث إف:  يقولوف الحنابلة أف لو التنبو ينبغي ومما
 يجوز طاىر كل ليس إذ الطهارة تنافي ال فالقذارة ،لبلستقذار تناولهما يحـر ولكن
 .  ٔأكلو

 الطعاـ يكوف أف السبب ىذا أمثلة من: الغير لحق شرعا اإلذف عدـ: الخامس السبب
 أو المغصوب وذلك الشارع، وال مالكو فيو لو يأذف ولم أكلو، يريد لمن مملوؾ غير

 الولي كأكل الشارع، فيو أذف لو ما بخبلؼ ،بالبغاء أو بالقمار المأخوذ أو المسروؽ
 ماؿ من المضطر وأكل ،الوقف ماؿ من الوقف ناظر وأكل بالمعروؼ، موليو ماؿ

 وفي ،االضطرار حالة عن الكبلـ في سيأتي كما الشارع، من مأذونوف فإنهم غيره،
 الفقهاء جمهور يفرؽ أكلو يحل الذي بالحيواف تعلق إذا الشرعي اإلذف عدـ قضية

 . للفاعل بالنسبة المأذوف غير الفعل وحرمة التذكية صحة بين
 شرائطها، مستوفية بصورة فذبحها سرقها أو مثبل، شاة كتابي أو مسلم غصب فإذا
 إذف دوف بذبحها متعديا يكوف الذابح ولكن مأكوال، طاىرا لحما تكوف الذبيحة فإف
 شيء أكل لغيره وال لو يحل ال وكذلك ،لها ضامن وىو الشرع، إذف وال صاحبها من
  . ٕالغير حق لمانع أيضا إذف دوف لحمها من
 
 
 

                                                           

 . (ٜٖٓ/ٙ) النهى أولي مطالب  ٔ
  . (ٕ٘ٗ/ٔ) المجتهد بداية ٕ
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 ( بيرة خميرةال تناوؿ حكم)باب 
 الشرع جاء ما إال الحل، واألشربة األطعمة في األصلقدمنا في أوؿ الكتاب أف 

 . بتحريمو
 إنضاج على وتساعد بالمجهر، إال ترى ال الهواء، في موجودة فطريات: الخميرةوىذه 

 .العجين
 تخمير من تستخرج حية، كائنات من مستخلصة حبوب: عن عبارة"  البيرة خميرة"و

 الغنية الطبيعية المواد من تستخلص كما واألرز، والذرة، كالشعير، النشويات،
 .ومفيدة نافعة أصلها في وىي العنب، أو التفاح، قشر: مثل بالسكر،

 من المتخلفة النواتج من قديما تصنع كانت فؤلنها: االسم بهذا تسميتها سبب وأما
 نبات وىو الخميرة، نبات من تصنع فإنها: الحالي الوقت في وأما البيرة، تخمر
 .فطري

 ، والمعادف ، -"  ب"  فيتامين وخاصة - بالفيتامينات غنية"  البيرة خميرة"و
 . والبروتينات ، واألحماض

:  البسيطة القواعد ىذه يتبعوف الذين األشخاص إف" : ىاوزر جايلورد الدكتور قاؿ
 خميرة"  في الموجودة المدىشة المزايا تعرؼ أف وألجل تدىشهم، قوة سيجدوف

 ،( ب) الفيتامينات جميع تحمل أنها وستروف تحليلها، نتيجة يلي فيما أقدـ"  البيرة
 . انتهى" األحماض من نوعا عشر وستة المعادف، من نوعا عشر وخمسة

 ، ٙ ب فيتامين ، ٕ ب فيتامين ، ٔ ب فيتامين: الفيتامينات أنواع من ذكر ومما
 . ٕٔ ب فيتامين

 . آرجينين - سييتين سبولورين، ىيدرو برولين، غلسرين،:  األحماض ومن
 . صوديـو ، منغنيز ، نحاس ، كالسيـو:  المعادف ومن
 جهاز تقوية: منها الخميرة، لهذه ، وطبية غذائية، فوائد االختصاص أىل ذكر وقد

 أو بساعة بعده أو ، الطعاـ مع بتناولها ، النحافة ومعالجة،  الجسم في المناعة
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 لتشعره بفترة الطعاـ قبل السمين تناولها إف السمنة عبلج في وتستخدـ ساعتين،
 ، الذاكرة تقوي أنها كما البدف، عضبلت جميع تقوية:  فوائدىا من أف كما ، بالشبع

 .النفسية، المشاكل وتعالج األعصاب، تهدئة في وتساعد
 المصنعة والحبوب مسكرة، وال نجسة، ليست فهي، فطري:  الخميرة ىذه فأصل

 تلك تناوؿ من بأس فبل: ذلك وعلى، إسكاره أو العقل، ذىاب في دور لها ليس منها
 الدليل دؿ ما إال الحل، واألشربة األطعمة في - قدمنا كما - األصل ألف الحبوب؛

  .تحريمو على
 في تخلط التي الخميرة حكم عن سئل العبلمة العثيمين في فتاوى نور على الدرب:

 يجوز وال خمرة إنها يقوؿ الناس وبعض طبخو وتسهيل تخميره على لتساعد الدقيق
 استعمالها؟
 شيئاً  فيو يؤثر ال ىذا ألف يتخمر أف ألجل العجين في الخميرة بوضع بأس الفأجاب: 

 في واألصل وأكلها تناولها اإلنساف أف لو تسكر أنها أظن ال أيضاً  الخميرة ىذا ثم
 الحل فيها األصل الملبوسات جميع وفي المشروبات جميع وفي المطعومات جميع
 األرض في ما لكم خلق الذي ىو) تعالى اهلل لقوؿ التحريم على دليل يقـو حتى

 بأس فبل( عليم شي بكل وىو سماوات سبع فسواىن السماء في استوى ثم جميعاً 
  .يتخمر أف ألجل العجين في الخميرة وضع من
 

 )باب حكم أكل الدود(
 ليس ألنو بأكلو، بأس ال الروح فيو تنفخ أف قبل ونحوه الزنبور دود إف: الحنفية قاؿ

 الخل أو الجبن أكل يجوز ال ىذا وعلى ،أكلو يجز لم الروح فيو نفخت فإف بميتة،
 .ٔبدودىا الثمار أو

                                                           

 . (ٖٛ٘/ٖ) الهندية الفتاوى بهامش والخانية ،(ٜٗٔ/٘) عابدين ابن وحاشية ،(ٖٙ – ٖ٘/٘) البدائع ٔ
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 فبل وجوبا، منو أخرج الطعاـ عن وتميز طعاـ في ونحوه الدود مات إف: المالكية وقاؿ
 بأف يتميز لم وإف، طاىرة ميتتو ألف منو، إخراجو بعد الطعاـ يطرح وال معو، يؤكل

 طاىرا، كاف وإف بو الميت الدود نحو إباحة لعدـ الطعاـ، طرح وتهرى بالطعاـ اختلط
 في يمت لم وإف، قليبل المتميز غير الدود كاف إذا إال دابة، أو ىر أو لكلب فيلقى
 .معو أكلو جاز الطعاـ

 أكاف سواء ،(فيو وتربى عاش أي) الطعاـ في تولد ونحوه الدود يكن لم إف كلو ىذا
 فيو مات كثر، أو قل عندىم، معو أكلو جاز كذلك كاف فإف تمرا، أـ حبوبا أـ فاكهة

  .ٔيتميز لم أو تميز ال، أو
 . التبعية معنى حينئذ فيو يلحظوف أنهم ذلك ومعنى
 بثبلث وفاكهة كخل طعاـ في المتولد الدود أكل يحل: والحنابلة الشافعية وقاؿ

 : شرائط
 .يحل لم منفردا أكل فإف ميتا، أو كاف حيا الطعاـ، مع يؤكل أف: األولى
 . أكلو يجز لم منفردا نقل فإف منفردا، ينقل أال: الثانية

 . التبعية معنى إلى أيضا فيهما منظور الشريطتاف وىاتاف
 لم ذلك من شيئا غير فإف مائعا، كاف إف ريحو أو لونو أو الطعاـ طعم يغير أال: الثالثة
 . حينئذ لنجاستو شربو، وال أكلو يجز

 أكلو يحل فإنو طبخا، إذا والباقبلء التمر نحو في المتولد السوس الدود على ويقاس
 . ٕفطبخ ونحوه العسل في وقع إذا النمل وكذا، الماء يغير لم ما

 .  فأرجو يتقذر لم وإف إلي، أحب تجنبو: المدود الباقبلء في أحمد وقاؿ
 .  ٖبو بأس ال:  المدود التمر تفتيش عن وقاؿ

                                                           

 . (ٖٕٖ/ٔ) الصاوي حاشية مع الصغير الشرح ٔ
 . (ٚٓٔ/ٛ) المحتاج نهاية ٕ

 . (٘ٓٙ/ٛ) والمغني ،(ٖٖٔ/ٙ) النهى أولي مطالب ٖ
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 يخرج يفتشو فجعل عتيق بتمر أتي أنو)  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي وقد
 .أحسن وىو:  قدامة ابن قاؿ ٔ( منو السوس

 والجبن بدودىا الفاكهة أكلويحل  (:ٚ/ٕقاؿ في الفقو على المذاىب األربعة )
 أف بدوف سوس بو الذي والبر الفوؿ أكل يحل وكذا. ذلك ونحو المش، ومثلو دهبدو 

 :المذاىب في تفصيل ذلك وفي السوس، منو يخرج
 مع أو مستقبلً  كاف سواء الروح فيو ينفخ ال الذي الدود أكل يباح: قالوا - الحنفية

 ميتًا، أو حياً  كاف سواء يجوز ال أكلو فإف الروح فيو تنفخ الذي الدود وأما غيره،
 .السوس ومثلو غيره، مع أو مستقبلً 

 معها، أكلو يباح منها منشؤه كاف اف الفاكهة أو الجبن دوف: قالوا - الشافعية
 تقطع" تهرى اذا اال العسل مع أكلو يجوز ال فانو بالعسل، اختلط إذا النحل بخبلؼ

 تمييزه يعسر ما وبين والميت، منو الحي بين أكلو جواز في والفرؽ ،"بشدة
 عنو صونو امكاف بعد عاد ثم عنو غيره نحاه أو موضع عن تنحى اذا نعم،. ومااليعسر

 .حاؿ أي على أكلو يجوز ال كما أكلو، يجوز ال الحالة ىذه في فانو
 بدودىا الفاكهة أكل فيجوز يؤكل؛ لما تبعاً  والسوس الدود أكل يباح: قالوا - الحنابلة
 .استقبلالً  وسوس دود أكل يباح وال فيو، بما والخل الجبن وكذلك

 مطلقاً  يؤكل والمش الفاكهة كدود الطعاـ من المتولد الدود: قالوا - المالكية
 حياً  كاف فاف الطعاـ من متولد غير كاف واف ميتاً، أو حياً  كاف سواء ببلتفصيل،

 يتميز لم واف الطعاـ، من يطرح تميز فاف ميتاً  كاف واف بو، يموت بما ذكاتو نية وجبت
 فاف أكلو، يجوز ال مساوياً، أو أقل الطعاـ كاف فاف منو، أكثر الطعاـ كاف اف يؤكل

                                                           

 في البيهقي، و (ٕٕٔص) النبي أخبلؽ في الشيخ وأبو ،(ٖٖٖٖ) ماجو وابن ،(ٕٖٖٛ) داود أبو وأخرج ٔ
( ٚٛٛ٘) الشعب في البيهقي طريقو ومن( ٖٖٖٛ) داود أبو أخرجوعن أنس رضي اهلل عنو، و  (ٙٛٛ٘) الشعب

(: إسناده ٕٙٔ/ٖمرسبل، والحديث قاؿ عنو ابن مفلح في اآلداب الشرعية ) طلحة أبي بن اهلل عبد بن إسحق عن
 سلم حديث أف وعنديثقات، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود، وقاؿ الحويني في مجلة التوحيد: 

 . ومرسبلً  موصوالً  الحديث ورود من مانع وال اإلسناد، جيد قتيبة بن
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 يضر مالم كلو ذلك ومحل بالشك يطرح ال الطعاـ ألف يؤكل منهما األغلب في شك
  .يأتي كما أكلو يجوز فبل واال النفس، وقبلتو

 
 (الميتة من البيض الخارج أكل)باب حكم  

 موتو، بعد أو شرعا، تذكيتو بعد أو حياتو، حاؿ في مأكوؿ حيواف من البيض خرج إف
 .فسد إذا إال إجماعا، مأكوؿ فبيضو كالسمك، التذكية إلى يحتاج ال مما وىو

 صار أو دما، صار أو بعفن، انفصالو بعد فسد ما بأنو الفاسد البيض المالكية وفسر
 .ميتا فرخا أو مضغة،
 عندىم يضر فبل للتخلق، صالح غير أصبح بحيث تغير الذي بأنو الشافعية وفسره

 .للتخلق صالح إنو: الخبرة أىل قاؿ إذا دما، صيرورتو
 إلى يحتاج مما وىو شرعية، تذكية دوف موتو بعد مأكوؿ حيواف من البيض خرج وإف

 أـ قشرتو أتصلبت سواء يؤكل: الشافعية عند ووجو حنيفة أبي فعند كالدجاج، الذكاة،
 .ال

 يحل وال مطلقا، نجسة أنها: الشافعية ووجو عند سعد بن والليث المالكية وقاؿ
 . الميتة من جزء ألنها أكلها،
 ألف، فقط قشرتو تصلبت ما يؤكل: المنذر وابن األصح في والشافعية لحنابلةوقاؿ ا
 .فتحل الميتة، وبين المأكوؿ بين حجزت صلبت إذا القشرة
 يؤكل فبل مائعا، كاف إف نجسا يكوف أنو ومحمد يوسف أبي عن الزيلعي وحكى
 .جامدا كاف إذا إال عندىما

 من كاف إف أنو الحنفية مذىب فمقتضى مأكوؿ غير حيواف من البيض خرج وإف
 .مأكوال يكوف فبل للحمو، تبعا نجس فبيضو األبقع، كالغراب السائل، الدـ ذوات

 ألنو ومأكوؿ للحمو، تبعا طاىر فبيضو كالزنبور السائل الدـ ذوات من يكن لم وإف
 .بميتة ليس
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 التي الحيوانات ألف المذكى، أو الحي من الخارج البيض كل عندىم يحل والمالكية
 يؤمن ال ما إال األكل، مباح كلها بل مأكوؿ، وغير مأكوؿ إلى عندىم تنقسم ال تبيض
 وإال محـر فهو يضر، كاف إف بيضو فكذلك. يضره من على محـر فهو كالوزغ، سمو
 .للضرر ىي إنما عندىم فالعبرة فبل،

 :مأكوؿ طاىر المأكوؿ غير الحي بيض بأف النووي وصرح
 لكن مستقذر، غير فؤلنو مأكوال كونو وأما ،ٔطاىر حيواف أصل فؤلنو طاىرا كونو أما

 ." ٕتردد يؤكل ال ما بيض وفي"  الروض في المقري ابن قاؿ
 أف لهذا بو احتج ومما. أكلو يحل ال نجس المأكوؿ غير بيض بأف الحنابلة وصرح
 . ٖمأكوؿ غير فبعضو مأكوؿ غير الحيواف كاف فإذا الحيواف، بعض البيض
 .الدـ من نقطة فيو الذي البيض أكل: باب حكم مسألة

 ، األبيض الدجاج في عنو البني الدجاج سبلالت في واللحم الدـ بقع وجود يكثر"
 تصنف قاتمة أخرى بقع أو واضحة دـ نقط بوجود البيضة كسر عند تشاىد وىي
 المحتوية الحوصلة تنفجر عندما ىو لذلك الرئيسي والسبب، لحم قطع أنها على
 بعض أحيانا تتمزؽ( ستجما) تسمى معروفة منطقة من المبيض في الصفار على

 بالصفار ملتصقة دموية جلطة تاركة ، المنطقة ىذه من القريبة الصغيرة الدموية األوعية
 أي يتواجد أف المحتمل ومن،  البيض قناة في تكوينها تماـ بعد البيضة في ومحاصرة

                                                           

 كما أحدىما من أو منهما تولد وما الكلب أو الخنزير سوى حيا داـ ما شافعيةال عند طاىر حيواف كل ألف: أي ٔ
 .النجاسات موضوع في موضح ىو
 بطهارتو، قلنا وإف أكلو، منع على والبحر والتتمة والنهاية األـ لنص مخالف المجموع كبلـ إف: " البلقيني وقاؿ ٕ

 .ٓٚ٘/  ٔ المطالب أسنى. اىػ"  النص ىذا يخالف ما المذىب كتب في وليس
 ،٘ٛ/  ٔ خليل على والخرشي ،ٕٙ/  ٔ الحقائق وتبيين ،ٖٗ/  ٘ والبدائع ،ٜٗٔ/  ٘ عابدين ابن حاشية ٖ

 أولي ومطالب ،ٓٚ٘/  ٔ المطالب وأسنى ،ٙ٘٘/  ٕ للنووي والمجموع ،ٕٕٚ ،ٕٕٙ/  ٔ المحتاج ونهاية
 القرآف أحكاـ ٜٖٗ/  ٔ البر عبد البن والكافي ،ٛٓٗ/  ٔ الجبلب البن التفريع، ٖٕٗ – ٖٖٕ/  ٔ النهى

 .ٜٗٔ ،ٕٓٔ/  ٔ للجصاص
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 أثناء النامية البيضة من جزء في البيض قناة من أو الحوصلة غبلؼ من منفصل نسيج
 ".قاتما لونها يصبح الوقت مرور ومع البيض قناة في مرورىا

 اهلل ألف ، عنو اهلل عفا مما فهذا ، الدـ من نقطة أو قطرة يتعدى ال األمر كاف فإذا
 على محرما إلي أوحي ما في أجد ال قل: ) فقاؿ المسفوح، الدـ حـر إنما تعالى
 أىل فسقا أو رجس فإنو خنزير لحم أو مسفوحا دما أو ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم
 . ٘ٗٔ/النعاـ( بو اهلل لغير

 . كذلك ليست النقطة وىذه ويراؽ، يسيل الذي ىو المسفوح والدـ
 : وىي ، بأمور إال فاسدا البيض يكوف وال أكلو، يجوز ال الفاسد البيضو 
 . ميت فرخ إلى تحوؿ إذا -ٔ

 يجوز ال ميتة يعتبر الفرخ( "ٖٓٙ/  ٕٕ" )لئلفتاء الدائمة اللجنة فتاوى" في جاء
 انتهى" بالضرورة الدين من معلـو ىو مما الميتة وتحريم البيضة، في تخلق ألنو ؛ أكلو

. 
 أىل أف للفلبين زيارتنا عند الحظنا (:ٖ٘ٓ/ٕٕوسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )

:  عن عبارة وىي ، بالتوت:  يسمونها غذائية وجبة تناوؿ بينهم ينتشر الببلد تلك
 بكامل صغير فرخ شكل على تخلق حتى البيض حاضنات في يوضع دجاج بيض

 ثم ، ينضج حتى الماء في البيض يطبخوف أياـ بثبلثة البيض يفقس أف وقبل ، صورتو
 الوجبة ىذه أكل حكم في أفتونا.  بداخلو الذي الفرخ ويأكلوف البيض يكسروف
 . مأجورين
 في تخلق ألنو ؛ أكلو يجوز ال ميتة يعتبر الفرخ فإف ذكر كما الواقع كاف إف فأجابوا:
 ا.ىػ بالضرورة الدين من معلـو ىو مما الميتة وتحريم ، البيضة

 استحالت إذا( : "ٕٚٙ/  ٛ" )الكويتية الفقهية الموسوعة" في جاء: دما صار أو -ٕ
 في والحنابلة والمالكية الحنفية عند نجسة صارت دما البيضة[ تحولت:  يعني]
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 من ببياضها صفارىا اختلط وإف...  الشافعية عند األصح وفي ، مذىبهم من الصحيح
 . انتهى" طاىرة فهي عفونة غير
 . منعقد دـ ألنها ، مضغة صار أو -ٖ

 . عنو يعفى مما فهذا بياضو أو البيض صفار في دـ نقطة وجود وأما
 فمقتضى ، منو يتولد دـ نقطة أحيانا البيض صفار وسط في يوجد: "  القرافي قاؿ

 الدـ حـر إنما تعالى اهلل أف:  يعني] نجسة تكوف ال الدـ نجاسة في السفح مراعاة
[ نجسا يكوف وال يحـر فبل مسفوحا ليس ما أما ، ويراؽ يسيل الذي وىو ، المسفوح

/ ٗ". )الذخيرة" من انتهى".  غيره يظهر ولم ، جماعة مع البحث فيها وقع وقد ،
ٔٓٛ). 

 بعد فسد ما وىو،  المذر البيض"  ( :٘ٛ/ٔ) خليل مختصر شرح في الخرشي قاؿ
 ما على ويطلق نجس ميتا فرخا أو مضغة صار أو دما صار أو بعفن الحي من انفصالو
 يوجد ما وأما،  عفن فيو يحصل لم ما طاىر األخير ىذا لكن ، ببياضو صفاره اختلط

 الطهارة:  الدـ نجاسة في السفح مراعاة فمقتضى البيض بياض وسط في دـ نقطة من
 . انتهى"  للقرافي الذخيرة في كما ، ىذه في

 البيض صفار وسط في يوجد"  ( :ٖٕٗ/ٖ" )الجليل مواىب" في الحطاب وقاؿ
 وقع وقد،  نجسة تكوف ال الدـ نجاسة في السفح مراعاة فمقتضى دـ نقطة أحيانا

  . انتهى"  غيره يظهر ولم،  جماعة مع فيها البحث
 .سوداء أو حمراء نقطة فيو وجد الذي البيض أكل من حرج فبل ىذا؛ وعلى
 .(عاـ بوجو الفاسد وىو) المذر البيض : حكممسألة

 الصحيح في والحنابلة والمالكية الحنفية عند نجسة صارت دما البيضة استحالت إذا
 فقط بالتعفن تغيرت وإذا طاىرة، أنها ومقابلو الشافعية، عند األصح وفي مذىبهم، من
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 عند نجسة وىي المنتن، كاللحم والحنابلة، والشافعية الحنفية عند طاىرة فهي
 .ٔطاىرة فهي عفونة غير من ببياضها صفارىا اختلط وإف .المالكية

 .نجس ماء في البيض سلقإذا  :مسألة
 والحنابلة والشافعية الحنفية) الجمهور عند أكلو حل نجس ماء في البيض سلق إذا

 لنجاستو أكلو يحل ال المالكية عند الراجح وفي( المالكية عند المرجوح القوؿ وىو
 .ٕمسامو في النجس الماء لسرياف تطهيره وتعذر
 : حكم اللبن الخارج من الميتة.مسألة

 .وتحريمو وكراىتو التناوؿ إباحة في للحمو تابع فهو حي حيواف من اللبن خرج إف
 تحريمو ألف محرما، لحمو كاف وإف مباح، فلبنو اآلدمي،: المحـر من ويستثنى
 .والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية اتفق ىذا وعلى، لبلستخباث ال للتكريم
 حنيفة أبي اإلماـ عن نقل ما على بناء الخيل، المكروه أو المحـر من الحنفية واستثنى

 :رأياف ىذا على لبنها ففي مكروىة، أو محرمة أنها من
 .مكروىا أو حراما فيكوف للحم تابع أنو :أحدىما
 آلة لكونها كراىتها أو الخيل تحريم ألف مباح، أنو - الصحيح وىو -: وثانيهما
 وطاوس عطاء عن ونقل. الجهاد آلة ليس واللبن لحمها، الستخباث ال الجهاد

 بعد مأكوؿ حيواف من اللبن خرج وإف ،األىلية الحمر لبن في رخصوا أنهم والزىري
 .عليو متفق وىذا مأكوؿ، فهو تذكيتو

                                                           

 ،ٖ٘ٓ/  ٗ ،ٓٛ/  ٔ المحتاج ومغني ،ٕٚ/  ٔ الجليل ومنح ،ٓ٘/  ٔ والدسوقي ٘ٓ٘/  ٗ عابدين ابن ٔ
 ،ٕٔ٘/  ٔ والفروع ،ٕٜٔ ،ٜٔٔ/  ٔ القناع وكشاؼ ،ٚٗٔ/  ٛ المحتاج ونهاية ،ٓٔ٘/  ٕ والمجموع

ٕٕ٘. 
 ٔ والمغني ،ٖ٘ٓ/  ٗ المحتاج ومغني ،ٓٙ/  ٔ والدسوقي التراث، إحياء دار ونشر ،ٙٛٔ/  ٔ القدير فتح ٕ
 /ٚ٘. 
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.  ٔبالموت ينجس ال اآلدمي بأف القائلين عند مأكوؿ فهو ميتة آدمية من خرج وإف
 بنجاسة قولو مع فإنو حنيفة، كأبي بالموت ينجس بأنو القائلين بعض عند أيضا وكذا

 .للصاحبين خبلفا مأكوؿ، طاىر الميتة المرأة لبن إف: يقوؿ الميت اآلدمي
. حنيفة أبي عند مأكوؿ طاىر فهو مثبل، كالنعجة المأكوؿ، ميتة من اللبن خرج وإف

 الميتة ضرع وىو الوعاء، بنجاسة لتنجسو حراـ أنو والشافعية والمالكية صاحباه ويرى
 .بالموت تنجس الذي
 مما نسقيكم لعبرة األنعاـ في لكم وإف) : تعالى قولو وإباحتو بطهارتو القائلين وحجة

 .( للشاربين سائغا خالصا لبنا ودـ فرث بين من بطونو في
 بكونو ووصفو مجراه، بنجاسة يتنجس فبل خالصا بكونو وصفو وجل عز اهلل أف وذلك
 .ٕبالحراـ ال بالحبلؿ والمنة بو، علينا وامتن الحل، يقتضي وىذا سائغا

 ميتو شاة عن سفياف سئل (:ٖ٘ٓٗ/ٛ)وفي مسائل اإلماـ أحمد وإسحاؽ للمروزي 
 قاؿ ،صدؽ: أحمد قاؿ، ميت طرؼ في ألنو يعجبني ال: قاؿ لبن؟ ضرعها في

 الميتة ضرع في الذي اللبن في اهلل رحمو أحمد لئلماـا.ىػ و  قاؿ كما: إسحاؽ
 :روايتاف

 .األصحاب وعليو المذىب، وىو نجس، الميتة لبن أف: إحداىما
 .ٖالدين تقي الشيخ الرواية ىذه اختار مباح، طاىر أنو: والثانية

 
( الصيد )باب أكل  للمحـر

                                                           

 وللحنفية. اآلدمي ميتة طهارة الجميع عند والراجح قوالف لهم والحنابلة والشافعية المالكية من كبل أف يبلحظ ٔ
 .النجاسة عندىم والراجح أيضا، قوالف

/  ٔ الدقائق كنز شرح الحقائق وتبيين ،ٕٙٔ ،ٜٗٔ/  ٘ و ٖ٘ٔ/  ٔ عابدين ابن وحاشية ،ٖٗ/  ٘ البدائع ٕ
 ٔ المغني بأسفل الكبير والشرح ،ٙٙ/  ٔٔ الكبير الشرح بأعلى والمغني ،٘ٛ/  ٔ خليل على والخرشي ،ٕٙ

 .ٕٕٚ/  ٔ المحتاج ونهاية ،ٖٖٕ/  ٔ النهى أولي ومطالب ،ٖٖٓ/ 

 الفتاوى ومجموع ،(ٕٙ/ٔ) المقنع وحاشية (ٕٙ-ٕ٘/ٔ): والمقنع ،(ٕٜ/ٔ) واإلنصاؼ ،(ٗٚ/ٔ) المغني ٖ
(ٕٔ/ٖٔٓ). 
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 التملك، طرؽ من طريق بأي ابتداء، الصيد تملك على المحـر بحج أو عمرة يحـر
 . ٔإقالة أو صدقة، أو وصية، أو ىبة، قبولو أو شراؤه، أو بيعو، يجوز فبل

 . ( حرما دمتم ما البر صيد عليكم وحـر ) اآلية ذلك تحريم على والدليل
 حقو، في التقـو ساقط فيكوف العين، إلى التحريم أضاؼ" :القدير فتح في قاؿ

 " . االنتفاعات سائر منع تفيد العين إلى التحريم إضافة أف علمت وأنت ،كالخمر
 صلى اهلل رسوؿ إلى أىدى أنو)  جثامة بن الصعب بحديث السنة من أيضا ويستدؿ

 عليك نرده لم إنا قاؿ وجهو في ما رأى فلما عليو، فرده وحش، حمار وسلم عليو اهلل
 . العلماء بإجماع ويستدؿ ،عليو متفق ( حـر أنا إال
 .بيضو وأكل وحلبو، ،الصيد لحم أكل المحـر على يحـرف

 من فرع االنتفاع وألف الصيد؛ تملك تحريم في سبقت التي األدلة لعمـو وذلك
 .ألثره محل يبق لم الملك حـر فإذا الملك،
  أكلو؟ للمحـر يحل فهل صيدا الحبلؿ صاد إذا: مسألة

 : مذاىب المسألة في
 على أعاف وسواء ال، أـ بو أمر سواء أصبل، الصيد للمحـر يحل ال: األوؿ المذىب

 أىل من طائفة قوؿ وىذا ،لو يصده لم أـ لو الحبلؿ أصاده وسواء ال، أـ صيده
 ذلك وكره ،ٕعنهم اهلل رضي عباس وابن عمر وابن علي: الصحابة من منهم العلم،
 .ٖالثوري وسفياف زيد بن وجابر طاوس

                                                           

 والشرح ،ٕٖٔ،ٖٔٔ ،ٖٓٔ/  ٚ والمجموع والمهذب ،ٕٛٗ ص المتقسط والمسلك ،ٖٕٛ/  ٕ الهداية ٔ
 .ٕٙ٘ ،ٕ٘٘/  ٖ والمغني ،ٖٚ/  ٕ الكبير

 رضي اهلل عنهم الثبلثة لهؤالء ونسب ٖٗٙ/  ٕ داود أبي سنن على القيم ابن وتعليق ،ٖٖٔ/  ٚ المجموع ٕ
 الكراىو من المراد يكوف أف ويمكن. المنذر ابن عن نقبل بالكراىة القوؿ المجموع في لهم نسب بينما المنع،
 .التحريم في الكراىة يستعملوف كانوا السلف ألف ذلك،

 .ٛٚ/  ٕ الكبير والشرح ،ٖٛٔ ،ٖٚٔ/  ٕ الزرقاني شرح ٖ
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 ما فأما أكلو، للمحـر يجوز فبل أجلو ومن للمحـر الحبلؿ صاده ما: الثاني المذىب
 المحـر على يحـر فبل آخر لحبلؿ أو لنفسو صاده بل المحـر أجل من يصده لم

 بن إسحاؽ قوؿ وىو ،الحنابلة، و والشافعية ،المالكية الجمهور، مذىب وىذا ،أكلو
 .ٔالباب ىذا في عثماف عن الصحيح وىو ،البر عبد ابن وقاؿ ،ثور وأبي راىويو،

 لو المذبوح المحـر أحد، كل على ميتة ىو للمحـر صيد ما: قالوا المالكية أف إال
 يعلم لم وإف ،وأكل غيره، ولو لمحـر صيد أنو علم إف الجزاء المحـر وعلى وغيره،
 كامبل فأوجبوه وفصلوا الجزاء، لزـو في الحنابلة ووافقهم ،عليو جزاء فبل منو وأكل

 .لو ذبح من على إال حراما يجعلوه لم لكنهم بعضو، أكل إف وقسطو كلو، أكلو إف
 ولم ،األكل في جزاء ال - المذىب في الجديد األصح ىو ما على - الشافعية وقاؿ

 .الصيد لو صيد من غير على الحرمة يعمموا
 أو بو، يأمر لم ما الصيد، من الحبلؿ صاده ما أكل للمحـر يحل: الثالث المذىب

 .ٕالحنفية مذىب وىو داللة، أو إشارة أو عليو إعانة منو تكوف
 جبير بن وسعيد ومجاىد ىريرة وأبو الخطاب بن عمر كاف: "  المنذر ابن وقاؿ

 قاؿ وبو ، العواـ بن الزبير عن ذلك وروي ، الحبلؿ صاده ما أكل للمحـر:  يقولوف
 " . ٖالرأي أصحاب
 مطلقا المحـر على الصيد لحم أكل بتحريم القائلوف األوؿ المذىب أصحاب استدؿ
 .سبق فيما والسنة الكتاب بإطبلؽ
 للمحـر أكلو يحل الحبلؿ صاده ما بأف الثاني المذىب أصحاب الجمهور واستدؿ
 : منها السنة من بأدلة ألجلو صيد يكوف أال بشرط

                                                           

 ،ٖٔٔ/  ٖ قدامة البن المغنيٙٙٗ/  ٕ المحتاج ونهاية ،ٖٖٓ ،ٖٚٓ ،ٖٗٓ/  ٚ والمجموع المهذب  ٔ
 .ٖٗٙ/  ٕ على سنن أبي داود القيم ابن تعليق ٖٖٚ/  ٕ النهى أولي ومطالب ،ٕٖٔ

 ، ؟ الدر؟ وشرح األبصار وتنوير ،ٕٗ٘ ص المتقسط المسلك وشرحو المناسك ولباب ،ٖٕٚ/  ٕ الهداية ٕ
 .ٖٔٓ/  ٕ المحتار رد وحاشية

 .ٖٖٓ/  ٚ المجموع  ٖ



 - 051 - 

 ما أكل للمحرمين وسلم عليو اهلل صلى النبي أحل فقد السابق قتادة أبي حديث
 سمعت ) قاؿ عنو اهلل رضي جابر بحديث أيضا الجمهور واستدؿ ،الحبلؿ صاده
 يصد أو تصيدوه لم ما حبلؿ، لكم البر صيد يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .ٔ( لكم

 أف للمحـر يحل: القائلوف ،معهم ومن الحنفية الثالث المذىب أصحاب واستدؿ
 للحبلؿ أمر وال داللة المحـر من يكن لم ما وذبحو، الحبلؿ، صاده صيد من يأكل

 . واآلثار السنة من كثيرة بأدلة ،المحـر ألجل الحبلؿ صاده وإف بو،
 الصحابة منو وأكل حبلؿ وىو وحش حمار صيده في السابق، قتادة أبي حديث منها

 عليو سألوه لما أنهم: " الحديث داللة وجو ،منو وسلم عليو اهلل صلى النبي وأقرىم
 أـ موجودة أكانت الحل، موانع عن سألهم حتى لهم بحلو يجب لم والسبلـ الصبلة

 ؟ إليها أشار أو عليها، يحمل أف أمره أحد أمنكم: وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ ؟ ال
 ما سلك في لنظمو لهم يصاد أف الموانع من كاف فلو".  إذف فكلوا:  قاؿ. ال:  قالوا

 وىذا. منها خلوه عند بالحكم ليجيب الموانع، عن التفحص في منها عنو يسأؿ
 ويقدـ جابر، حديث فيعارض مانعا، للمحـر االصطياد كوف نفي في كالصريح المعنى

  .ٕثبوتو لقوة ، عليو
                                                           

 في الرزاؽ وعبد ،(ٙٗٛ) والترمذي ،(ٚٛٔ/ ٘) والنسائي ،(ٔ٘ٛٔ) داود وأبو ،(ٕٖٙ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٜٓٛ) حباف وابن ،(ٓٛٔ/ ٗ) خزيمة وابن ،(ٖٕٖ - ٕٕٖ/ ٔ) مسنده في والشافعي ،(ٜٖٗٛ) المصنف

 وتماـ ،(ٜٕٓ/ ٕ) والدارقطني ،(ٜٓٔ/ ٘) المنتقى في الجارود وابن ،(ٔٚٔ/ ٕ) المعاني شرح في والطحاوي
 من( ٜٓٔ/ ٘) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٗٙ - ٖٕٙ/ ٚ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖٕٙ/ ٕ) الفوائد في

 وعمرو جابر، من سماع للمطلب يعرؼ ال: بقولو الترمذي ضعفو قاؿ والحديث عنو، اهلل رضي جابر حديث
(: ٙٗٗ/ ٕ) تنقيحو في الهادي عبد ابن وقاؿ النسائي، ضعفو وكذا ،(ٙٛ/ ٕ) تفسيره في البغوي وأقره ضعيف،
بن ا وقاؿ ،(ٗٗ/ ٕ) الدراية في الحافظ قاؿ وكذا جابر، من يسمع لم أنو إال ثقة حنطب بن اهلل عبد بن المطلب

 في الوادعي وضعفو ،(ٙٙٙٗ) الجامع ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو علة، لو(: ٗ٘ٔ/ ٕ) الزاد في القيم
 الشيخ وضعفو ،(ٓٗٔ رقم) النافلة في الحويني وضعفو ،(ٜٚ رقم ،ٜٜص) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث
 (.ٖٓ٘/ ٗ) تعليقو على إعبلـ الموقعين في مشهور

 .ٕٗٚ/  ٕ القدير فتح ٕ
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 المحـر أكل في الناس واختلف(: ٗٚٔ/ٕٙقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )
:  السلف من طائفة فقالت:  أقواؿ ثبلثة على وذكاه الحبلؿ صاده الذي الصيد لحم
{ .  حرما دمتم ما البر صيد عليكم وحـر}  تعالى قولو من فهموه لما اتباعا حراـ ىو

{ .  إليو أىدي لما الصيد لحم رد أنو من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن}  ثبت ولما
 صاد لما قتادة أبي}  بحديث عمبل مطلقا مباح ىو بل:  حنيفة أبو منهم آخروف وقاؿ

{  لو يصده لم بأنو وأخبره وسلم عليو اهلل صلى للنبي لحمو وأىدى الوحشي الحمار
:  الحديث فقهاء فيها التي الثالثة الطائفة وقالت.  الصحيحة األحاديث في جاء كما
 بين توفيقا ؛ أجلو من ذبحو وال المحـر لو يصده لم إذا للمحـر مباح ىو بل

 البر صيد لحم:  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن}  جابر روى كما األحاديث
 أحسن ىذا:  الشافعي قاؿ{  لكم يصاد أو تصيدوه لم ما حـر وأنتم حبلؿ لكم

 وإنما.  وغيرىم والشافعي وأحمد مالك مذىب وىذا.  وأقيس الباب ىذا في حديث
 ىما قولين على ؟ المحرمين من لغيره يباح فهل.  بعينو لمحـر صيد إذا اختلفوا
 ا.ىػ تعالى اهلل رحمو أحمد مذىب في وجهاف

 يقتل أف للمحـر يجوز ال (:ٕٙٔ/ٕٕوقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )
، خارج في أو الحـر داخل في سواء الصيد  آمنوا الذين أيها يا: )تعالى اهلل لقوؿ الحـر

 واقف وىو صيدا رأى أنو فلو ىذا وعلى محرمين، أي( حـر وأنتم الصيد تقتلوا ال
: قلنا يصطاده أف وأراد الحـر في وىو رآه ولو حراـ، ىذا فإف يصطاده أف وأراد بعرفة
 :وجهين من حراـ ىذا

 .محـر أنك: األوؿ الوجو
 .الحـر في أنك: الثاني الوجو

 حيواف بو يخرج البر، حيواف فقولنا أصبل، المتوحش الحبلؿ البر حيواف ىو والصيد
 في أحـر الرجل ىذا أف فرض فلو السمك، يصطاد أف المحـر على يحـر فبل البحر،

 بل بر حيواف ليس ىذا ألف جائز؛ ذلك فإف سمكا واصطاد البحر إلى وذىب جده
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 لكم متاعا وطعامو البحر صيد لكم أحل: )تعالى اهلل قاؿ ولهذا بحر، حيواف ىو
( . تحشروف إليو الذي اهلل واتقوا حرما دمتم ما البر صيد عليكم وحـر وللسيارة
 البر حيواف، يكوف أف اشترطنا
 كالذئاب حراما حيوانا يقتل أف المحـر على يحـر فبل الحراـ، من احتياطا الحبلؿ،
 .شرعا صيدا ليست ألنها وشبهها، والسباع
 الناس من ينفر الذي بأليف، ليس الذي والمتوحش أصبل متوحشا يكوف أف واشترطنا

 وغير والوز والحماـ واألرانب الظباء: مثل ويهرب يفر بل إليهم يركن وال يألفهم وال
 الصيد استأنس لو ما فيو دخل أصبل وقولنا متوحشة، تعتبر التي األشياء من ذلك
 جوزي فبل األرنب استأنس فلو ذبحو، يجوز ال أو صيده يجوز ال فإنو أليفا وصار

 المتوحش: قلنا ولهذا صيد، أصلو ألف يذبحو، أف للمحـر
 مثل أليف حيواف توحش ولو يذبحو، أف للمحـر يجوز فبل صيد، ىذا فأصل أصبل،

 على قتلو يحـر صيدا يعتبر فبل الناس رأى إذا يفر كالصيد ويكوف الكبش يهرب أف
،  ىرب أو البعير ند فإذا عليو، طارىء والتوحش أصلو في متوحش غير ألنو المحـر
 ليس ألنو حبلال ويكوف يرميو أف لو يحل فإنو محـر وىو اإلنساف وأدركو الكبش
 ا،ىػ أصبل والمتوحش الصيد كوف ألف بصيد،

 األشهر أف الصواب (:ٕٚٛ/ٚٔوقاؿ العبلمة ابن باز في فتاوى نور على الدرب )
 أو العمرة، أو الحج في المحـر على يحـر الصيد وإنما الصيد، فيها يحـر ال الحـر

 الحجة وذي القعدة وذي رجب أشهر أما المدني، أو المكي الحـر أرض في
،  أو القتاؿ فيها يحـر ىل: العلماء اختلف وقد الصيد، فيها يحـر ال فهذه والمحـر

 .يحـر فبل الصيد وأما ال؟
 

 (الكافر من والحلوى الطعاـ قبوؿ حكم)باب 
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 إلى ودعوتو تأليفو لغرض أو جوار، أو لقرابة المسلم، غير من الهدية قبوؿ يجوز
 الذين أيها يا ) تعالى لقولو المحبة؛ أو الصداقة وجو على كاف إف ويحـر اإلسبلـ،

 فإنو منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ال آمنوا
 ال آمنوا الذين أيها يا) وقولو ،ٔ٘/المائدة( الظالمين القـو يهدي ال اهلل إف منهم

 أفواىهم من البغضاء بدت قد عنتم ما ودوا خباال يألونكم ال دونكم من بطانة تتخذوا
 . ٛٔٔ/ عمراف آؿ( تعقلوف كنتم إف اآليات لكم بينا قد أكبر صدورىم تخفي وما
 . طعامها من وأكل اليهودية، دعوة وسلم عليو اهلل صلى النبي قبل وقد

: "  اهلل رحمو قاؿ ،(المشركين من الهدية قبوؿ باب): صحيحو في البخاري وبوب
 فدخل بسارة السبلـ عليو إبراىيم ىاجر وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبو وقاؿ
 شاة وسلم عليو اهلل صلى للنبي وأىديت آجر، أعطوىا: فقاؿ جبار أو ملك فيها قرية
 بيضاء بغلة وسلم عليو اهلل صلى للنبي أيلة ملك أىدى: حميد أبو وقاؿ سم، فيها

 الشاة وسلم عليو اهلل صلى للنبي أىدت التي اليهودية قصة وذكر"  بردا وكساه
 . المسمومة

 . السبلـ عليو إسماعيل أـ ىاجر ىي( : آجر)و
 وط كما تقدـ.بشر  والنصراني اليهودي ذبيحة أكل يجوز :ثانيا
 والخضروات والحلوى السمك وأما، والطير كالحيواف التذكية فيو تشترط فيما ىذا
 شحم أو كالخمر محرما شيئا فيها يضعوف أنهم علم إف إال منها، األكل من حرج فبل

 .الخنزير
 خلوه وتيقن علم مما إال يأكل ولم الورع ابتغى ومن الشك، بمجرد التحريم يثبت وال
 فلو ذلك. الحراـ من
 

 (الخبائث عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحلباب قولو تعالى )
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 وكل يعني «ُيستخبث وما»: قولو(: ٕٕ/٘ٔقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الِغنى، ذوو: أي«اليسار ذوو»: الروض في قاؿ يستخبثو؟ الذي ومن ُيستخبث، ما

 تعالى قولو والدليل حراـ، فهو الحيوانات من األغنياء يستخبثو الذي الشيء أف يعني
ـُ  الطّْيَّْباتِ  َلُهمُ  َوُيِحلُّ : }وسّلم عليو اهلل صّلى النبي وصف في { اْلَخَباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُيَحرّْ
 الدليل فهذا حراـ، فهو خبيثاً  الناس عدَّه ما كل إذاً : قالوا[ ٚ٘ٔ: األعراؼ]

 الصبلة عليو  الرسوؿ أف اآلية معنى ألف صحيح؛ غير بو االستدالؿ ولكن صحيح،
 يحـر ال فهو عنو، تسأؿ ال الشرع حرمو ما وأف خبيثاً، كاف ما إال يحـر ال والسبلـ

 قد الناس بعض ألف حراـ؛ فهو خبيثاً  عددتو ما كل المعنى وليس الخبيث، إال
 النكهة، طيب: ويقولوف الدخاف عن فَػُيعلنوف الخبيث، ويستطيب الطيب، يستخبث

 في وطيب طيباً، لفاً  فُيلف لفافتو، في وطيب رائحتو، في وطيب طعمو، في لذيذ
 من يجعلو ما الطيبة األوصاؼ من فيولونو الفم، تشوي أف قبل السيجارة فتنتهي عقبو،
 .أبداً . ال! طيبًا؟ الخبيث ىذا ينقلب فهل الطيبات، أطيب
 معنا يدرّْس كاف أذكره زميبلً  إف حتى -مثبلً  - الجراد يستخبث من الناس من ورأينا

 أف وعجزت معها، تخرج نفسي فكادت جرادة أكل حاولت إني: يقوؿ المعهد في
، لطف اهلل أف ولوال لها، لكراىتي أبلعها  !!يستخبثها الحاؿ ىذه إلى لِمتُّ

 عند الشيء ىذا فيكوف نسبياً، أمراً  والتحريم الِحلُّ  لصار األمور ىذه إلى رجعنا لو إذاً 
 يعتادوه لم واآلخرين فاستطابوه، اعتادوه ىؤالء ألف حراماً؛ آخرين وعند حبلاًل، قـو

 إذا فالشرع ىكذا، الشرع يكوف أف يمكن ال ولكن استخبثوه، بل يستطيبوه، فلم
 التحريم، يقتضي خبيثاً  الشيء كوف مطلق وليس الناس، كل عند حراـ فهي عيناً  حرَّـ

 فبل الخبيثة الشجرة ىذه من أكل من»: ػ والسبلـ الصبلة عليو ػ الرسوؿ قوؿ بدليل
 عليو اهلل صّلى الرسوؿ فقاؿ ُحرّْمْت؟ ُحرّْمتْ : وقالوا البصل، بها يعني «مسجدنا يقربن
 .«ريحها أكره شجرة ولكنها لي، اهلل أحل ما تحريم لي ليس إنو»: وسّلم
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 الصبلة عليو الرسوؿ أف اآلية معنى وأف اليسار، ذوي الستخباث أثر ال: نقوؿ فإذاً 
 الشرع، حرَّمو لما علة بالخبث الوصف فيكوف خبيثاً، كاف ما إال يحـر ال والسبلـ

 طيب؟ غير أو طيب؟ ىو ىل تبحث فبل شيئاً  حـر فإذا خبيثاً، إال يحـر ال الشرع وأف
 اليسار ذوو أو الناس، استخبثو ما كل: نقوؿ أف أما خبيث، أنو فاعلم حرمو إذا بل

 أعراؼ إلى األحكاـ َنردَّ  أف ذلك معنى ألف يمكن؛ ال أمر فهذا حراـ، فهو منهم
 .وعاداتهم الناس

 إذا إال حبلؿ، ُيستخبث ما وأف خبلفو الصوابُ  الخامس وىو الصنف ىذا فإف وعليو،
 حيواف وىو «كالقنفذ»: قولو :مثالو حرامًا، فيكوف السابقة الضوابط أحد في دخل

 يقدر وال الشوؾ، ىذا في ودخل انكمش بأحد أحس إذا شوؾ، لو صغير، معروؼ
 تطلقو، ثم السماء، في بو وتطير بشوكو، تمسكو الحدأة إال الحية، حتى أحد عليو
 ألف حراـ؛ إنو: المؤلف يقوؿ القنفذ فهذا لها، وانفتح مات لؤلرض ووصل أطلقتو فإذا

 وقد حبلاًل، عندىم صار يستخبثونو ال عرباً  وجدنا ولو يستخبثونو، اليسار ذوي العرب
 صبلة بعد وخرج رمضاف، في يـو ذات عندنا وتسحَّر عربي، بلد من رجل بنا نزؿ

 فيها خيشة معو إذا اإلفطار، إلى جاء ولما ويتعشى، معنا ليفطر يأتي أف على الفجر
 لنا يهديها أف يريد ػ أعلم واهلل ػ فكأنو قنافذ، ىذه: قاؿ ىذه؟ ما: فقلنا يتحرؾ، شيء

 يحل، مذىبنا في إنو: قاؿ مذىبنا، في يحل ما ىذا: لو فقلنا السحور، في لو لنطبخها
 ىذه نفتح أف علينا يجب الحاؿ ىذه في فهل بو، نتلذذ طيب طعاـ عندنا وإنو

 ا.ىػ محترـٌ  ماؿ عنده ألنو ال؛ ونخرجها؟ الخيشة
 أصل: "اللغة أىل قاؿ(: ٔ٘وقاؿ الدكتور صالح الفوزاف في كتابو األطعمة )ص

 طعاـ أو ماؿ أو فعل أو قوؿ من والقبيح والمكروه المذمـو: العرب كبلـ في الخبث
 .األطعمة خبائث ذلك ومن كلها الخبائث اهلل حـر وقد" حاؿ أو شخص أو شراب أو

 .الخنزير ولحم والميتة كالدـ بو قاـ لمعنى خبثو ما: نوعاف األطعمة من والخبائث
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 أف شك وال، والميسر كالربا محـر بعقد أو ظلًما كالمأخوذ كسبو لفساد خبثو وما
 ما وكل والدين البدف في نافع طيب فهو المأكل من وتعالى سبحانو اهلل أحل ما كل

 في اإلشكاؿ يبقى لكن ،والدين البدف في ضار خبيث فهو خبثو على نص أو حرمو
 معرفة إلى الوصوؿ كيف خبثها أو تحريمها وال تحليلها على ينص لم التي األشياء
 :العلم ألىل قوالف ذلك في :منها والخبيث الطيب
 السليم الطبع يستخبثو ما فكل" لو العرب اعتبار إلى ذلك في يرجع أنو: األوؿ القوؿ

: تعالى لقولو حراـ فهو الجوع ضرورة حاؿ غير في عليهم القرآف نزؿ الذين العرب من
 حراـ فهو بو اتصف فما عندىم معروؼ الخبيث معنى ألف{ الخبائث عليهم ويحـر}

 يخصص الدليل أخرجو ما ألف كالثـو المستخبثات بعض إباحة بذلك يخل وال لآلية
 .الدليل يخرجو لم فيما حجة ويبقى النصوص عمـو بو

 مع إباحتو على يدؿ لدليل إال خبيث أنو على الشرع نص ما كل أيًضا فيو ويدخل
 في وعمدتهم، والحنابلة والشافعية الحنفية قوؿ وىذا ،"عليو الخبيث اسم إطبلؽ
 بالطيب المراد وليس{ الخبائث عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل: }تعالى قولو ذلك
 فيو وليس الحبلؿ لكم أحل: تقديره لكاف ذلك بو المراد كاف لو ألنو الحبلؿ ىنا

 .تستخبثو ما وبالخبائث العرب تستطيبو ما بالطيبات المراد وإنما بياف
 ألنو يستخبثونو أو يستطيبونو ما قـو كل وينزؿ الناس طبقات إلى ذلك في يرجع وال

 قواعد يخالف وذلك واضطرابها والحراـ الحبلؿ في األحكاـ اختبلؼ إلى يؤدي
 باستطابتهم يؤخذ بأف األمم أولى فهم العرب اعتبار إلى ذلك في يرجع بل الشرع

 على االنهماؾ فيهم يغلب ال معتدؿ جيل وىم أواًل  المخاطبوف ألنهم واستخباثهم
 الناس على التضييق عنو ينشأ مما التنعم من المتولد الشديد التمنع وال المستقذرات

 .األطعمة مجاؿ في
 .العرب من الوصف ىذا عليو يصدؽ ترى يا من لكن
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 البوادي أجبلؼ دوف والريف القرى سكاف ىم الذين العرب إلى يرجع: "الشافعية قاؿ
 دوف والثروة اليسار أىل عادة وتعتبر تمييز غير من ودرج دب ما يأكلوف الذين

 ."والشدة الجدب دوف والرفاىية الخصب حالة وتعتبر المحتاجين
 الذين ألنهم األمصار أىل من الحجاز أىل ىم استطابتهم تعتبر الذين: الحنابلة وقاؿ
 دوف عرفهم إلى ألفاظهما مطلق في فرجع وبالسنة بو وخوطبوا الكتاب عليهم نزؿ

 سئل ولهذا وجدوا ما يأكلوف والمجاعة للضرورة ألنهم البوادي أىل يعتبر ولم غيرىم
 "العافية حبين أـ لتهن فقاؿ حبين أـ إال ودرج دب ما فقاؿ يأكلوف عما بعضهم
 بعرؼ ذلك يخصوف عنهم نقلنا فيما الحنابلة أف ىو القولين بين الفرؽ أف تلمح فأنت
 بلداف جميع في الحاضرة سكاف من اليسار ذوي يعمموف والشافعية الحجاز أىل

 .العرب
 المستقذرات وفي بالشرع المحرمات في عاـ لفظ الخبائث أف جميًعا قولهم ونتيجة

 التي القاعدة ىي ىذه - كلها والحشرات والحية والفأرة والوزغ والخنافس كالعقارب
 بيانها يأتي أشياء بعض على انطباقها في خبلؼ بينهم وقع قد كاف وإف عليها اتفقوا

 .اهلل شاء إف
 فكأنو المحلبلت ىي الطيبات أف: مالك مذىب" المسألة ىذه في: الثاني والمذىب

 الخبائث في تقوؿ ىذا وبحسب وتشريًفا مدًحا تتضمن لفظة ىي إذ بالطيب وصفها
 مجموع في يقوؿ حين ىذا يرجح تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ونرى... .المحرمات أنها

 في الثابتة الرب حكمة نفاة على الرد معرض في وىو(: ٓٛٔ-ٛٚٔ/ٚٔ) الفتاوى
{ الطيبات لكم أحل قل لهم أحل ماذا يسألونك: }تعالى وقاؿ: "نصو ما وأمره خلقو
 والخبيث الطيب أف فعلم فيو فائدة ال الكبلـ كاف أحل ما ىو الطيب معنى كاف فلو

 بما يلتذ قد اإلنساف فإف األكل التذاذ مجرد بو المراد وليس باألعياف قائم وصف
 كالعرب األمم من طائفة التذاذ بو المراد وال منو الطبيب يحميو وما السمـو من يضره

 أو لها وطاب أكلو تعودت األمم من أمة كوف مجرد فإف تعودتو العرب كوف وال
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 تعتده لم ما المؤمنين جميع على اهلل يحـر أف يوجب ال ببلدىا في ليس لكونها كرىتو
 قد العرب كانت وقد كيف تعودوه ما المؤمنين لجميع يحل أف وال ىؤالء طباع

 ما العرب لبعض قيل وقد تعالى اهلل حرمو وقد ذلك وغير والميتة الدـ أكل اعتادت
 كانوا قريش ونفس العافية حبين أـ ليهن فقاؿ حبين أـ إال ودرج دب ما: قاؿ تأكلوف
 عن الصحيحين وفي اهلل يحرمها لم مطاعم يعافوف وكانوا اهلل حرمها خبائث يأكلوف

 ىو أحراـ فقيل يأكل ولم يده فرفع ضب لحم لو قدـ أنو ) وسلم عليو اهلل صلى النبي
 قريش كراىة أف فعلم ( أعافو فأجدني قومي بأرض يكن لم ولكنو ال قاؿ اهلل رسوؿ يا

 العرب سائر من المؤمنين على لتحريمو موجًبا يكوف ال األطعمة من لطعاـ وغيرىا
 .والعجم
 العرب كرىتو ما منهم أحد يحـر لم وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف وأيًضا

 .العرب أكلتو ما يبح ولم
 ذلك سيفعل أنو إخبار{ الخبائث عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل: }تعالى وقولو
 من ناب ذي كل مثل الخبائث وحـر الطيبات وسلم عليو اهلل صلى النبي فأحل

 شبيو والمغتذي الناس أكلها فإذا باغية عادية فإنها الطير من مخلب ذي وكل السباع
 .والعدواف البغي وىو البهائم ىذه أخبلؽ من شبو أخبلقهم في صار بو تغذى بما

 الضارة ىي والخبائث واألخبلؽ للعقوؿ النافعة المطاعم ىي أباحها التي فالطيبات
 . ىػ.ا" واألخبلؽ للعقوؿ

 الشرع يحرمو لم فما العرب الستخباث أثر وال: "(ٕٖٔص) االختبارات في وقاؿ
 الطيب يتبع التحليل أف يرى بهذا فهو" أصحابو وقدماء أحمد قوؿ وىو حل فهو

 .الناس اعتبار في ال األشياء ذات في والمضرة الخبث يتبع والتحريم، والمصلحة
 .ترى كما واعتباره وجاىتو لو قوؿ وىذا

 
 ونحوىا( الذبيحة خصية حكم)باب 
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 الجملة، في أكلو إباحة تقتضي المأكوؿ الحيواف على تقع حينما التذكية أف شك ال
 ما وىو باإلجماع، حراـ مثبل، المسفوح فالدـ: خاص حكم األجزاء لبعض يكوف وقد
 الحلقـو من الحيواف داخل إلى تسرب وما الذبح، بمكاف بقي وما الذبيحة، من ساؿ

 األكل، حبلؿ فإنو والقلب والطحاؿ والكبد واللحم العروؽ في بقي ما وأما. والمريء
 ذكر وقد. يحـر ولم ينجس لم المرؽ في الحمرة فظهرت اللحم طبخ لو إنو حتى

 قالو وما قالوه ما تفصيل يلي وفيما. الذبيحة من تحـر أو تكره أشياء وغيرىم الحنفية
 :ذلك في غيرىم

 واألنثياف، والذكر، المسفوح، الدـ: سبعة الحيواف أجزاء من يحـر: الحنفية قاؿ
 ،(البوؿ مجمع وىي) والمثانة والغدة، ،(بالحيا المسمى وىو األنثى فرج أي) والقبل

 نظرىم في الحرمة وىذه، (بالكبد ملصقة وتكوف الصفراء، المرة وعاء وىي) والمرارة
 مما السبعة وىذه ،{الخبائث عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل: }شأنو عز لقولو

 روى لما خبثها، على السنة دلت وقد ،ٔمحرمة فكانت السليمة الطباع تستخبثو
 اهلل صلى اهلل رسوؿ كره ) :قاؿ أنو مجاىد عن جميلة أبي بن واصل عن األوزاعي

 .ٕ(والدـ والمثانة، والمرارة، والغدة، والقبل، واألنثيين، الذكر،: الشاة من وسلم عليو

                                                           

/  ٘ عابدين ابن حاشية مع المختار والدر ،ٔٙ/  ٘ عابدين ابن حاشية مع المختار والدر ،ٔٙ/  ٘ البدائع ٔ
ٖٗٚ. 

 وأبو ،( ٔٚٚٛ/ ٗ" )المصنف" في الرزاؽ عبد رواه، ضعيف(: ٕٜٕٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٕ
 مجاىد عن ، جميل أبي بن واصل عن( ٚ/ ٓٔ) سننو في والبيهقي ،(ٕ ٓٔ) الفوائدالمنتقاة في الجوىري محمد

 .مرسل ذلك إلى ىو ثم ، أحمد قاؿ كما مجهوؿ ؛ ىذا واصل ؛ ضعيف إسناد وىذا: قلت .مرفوعا جبر بن
 بن عمر حدثنا بشر بن فهر طريق من( ٔ/ ٖٓٙ/ ٚٔ) عساكر وابن ،(ٔ/ ٕٔٗ) عدي وابن البيهقي، وصلو وقد

 يضع موسى بن عمر" : عدي ابن وقاؿ، مرفوعا عباس ابن عن مجاىد، عن جميل، أبي بن واصل عن موسى،
 ".فأرسلو واصل عن األوزاعي رواه وقد ، غريب الحديث ىذا وصل" : عساكر ابن وقاؿ" . الحديث

 بن زيد بن الرحمن عبد حدثنا:  الحماني يحيى يرويو ، آخر وجو من موصوال روي وقد . تقدـ كما مرسبل ساقو ثم
:  قلت، (زوائده - ٕٖٛ ص" )األوسط" في الطبراني أخرجو بو مرفوعا عمر بن اهلل عبد عن ، أبيو عن ، أسلم
 .ضعف فيو ؛ الحماني ويحيى، متروؾ ؛ أسلم بن زيد بن الرحمن عبد ؛ جدا ضعيف إسناد وىذا
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 في الدـ وبين الستة األشياء بين جمع أنو بدليل قطعا، التحريم كراىة والمراد
 الدـ: قاؿ أنو حنيفة أبي عن والمروي، القرآف بنص محـر المسفوح والدـ الكراىة،

 سواه ما وسمى المسفوح، الدـ على الحراـ وصف فأطلق. الستة وأكره حراـ،
 المسفوح الدـ وحرمة بو، مقطوع بدليل حرمتو ثبتت ما المطلق الحراـ ألف مكروىا،

 على محرما إلي أوحي فيما أجد ال قل: }تعالى قولو وىو بو، مقطوع بدليل ثبتت قد
 على أيضا اإلجماع وانعقد اآلية،. . .{ مسفوحا دما أو ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم
 أو باالجتهاد، بل بو مقطوع بدليل تثبت فلم األجزاء من سواه ما حرمة فأما. حرمتو
 ،{الخبائث عليهم ويحـر: }تعالى قولو وىو للتأويل، المحتمل العزيز الكتاب بظاىر

 الدـ فسمى الوصف في بينهما حنيفة أبو فصل لذلك. ذكره السابق بالحديث أو
 .مكروىا والباقي حراما،
"  المختار الدر"  في كما األوجو لكن تنزيهية، الستة األجزاء في الكراىة إف: وقيل
 .مر كما تحريمو على متفق المسفوح والدـ ىذا،، ٔتحريمية أنها

 والعسيب األنثياف - تحريم دوف - عشرة أكل استثقاؿ المالكية من حبيب ابن وروى
 .ٕالقلب وأذنا والمثانة والكليتاف والمرارة والعروؽ والطحاؿ والغدة

 عليو اهلل صلى النبي فؤلف الغدة أما. القلب وأذف الغدة أكل بكراىة قالوا والحنابلة
 .أبيو عن حنبل بن أحمد بن اهلل عبد ذلك روى أكلها، كره وسلم
 طالب أبو ذلك نقل أكلها، عن نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي فؤلف القلب أذف وأما

 . الحنبلي
وليس للخبر، قاؿ ابن  وتستخبثهما، تعافهما النفس ألفوالصواب أف أحمد كره ذلك 

 مجاىد، عن روي لما القلب؛ وأذف الغدة، أكل ويكره (:ٖٓٗ/ٜقدامة في المغني )
 وألف. ىذين وذكر. ستا الشاة من - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كره: قاؿ

                                                           

 .ٚٚٗ/  ٘ عابدين ابن حاشية مع المختار والدر ،ٔٙ/  ٘ البدائع ٔ
 .ٕٕٚ/  ٖ الحطاب بهامش واإلكليل التاج ٕ
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 قاؿ ألنو للخبر؛ ال لذلك، إال كرىهما أحمد أظن وال وتستخبثهما، تعافهما النفس
 وال بو، بأس ال: أحمد قاؿ وقد. الطحاؿ ذكر الخبر في وألف. منكر حديث ىذا: فيو

 ا.ىػ شيئا منو أكره
 ال حيث وغيرىا مما ذكر في ىذا المبحث، الذبيحة خصية أكل يجوزوالصواب أنو 

 . اإلباحة واألصل الجواز، عدـ على دليل
 وطحاؿ ورئة وقلب وكرش وكبد شحم من اللحم إلى أضيف ما" : " المدونة" في قاؿ

 . انتهى" .  اللحم حكم فلو ، وشبهو ورأس وكراع وخصية وحلقـو وكلى
 ( .ٕٗٓ/ٙ) الجليل مواىب: وانظر ،( ٖٜ/ٔ) للبراذعي ،" المدونة تهذيب"

 ، الحيواف خصى أكل يجوز ىل (:ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٕٕ) الدائمة اللجنة سئلت وقد
 ؟ حية زالت ال وىي

 كالخصى حية وىي المأكوؿ، الحيواف من قطع ما أكل يجوز ال: اللجنة فأجابت
 قطع ما: ) وسلم عليو اهلل صلى لقولو ؛ الميتة حكم في ذلك ألف ونحوىما؛ واإللية

 .المذبوح من تؤكل أنها بمفهومو يعني وىذا، انتهى( ميتة فهو حية وىي البهيمة من
 

 (الحلزوف أكل)باب حكم 
 لها دـ ال التي" الحشرات" من فتصنيفو:  البري أما وبحري بري،: نوعاف الحلزوف

 . البحرية الحيوانات من وىو القواقع، من فهو: البحري وأما سائل،
 من نوع وىو رخو، بحري حيواف" الحلزوف" " :العالمية العربية الموسوعة" ففي

 تتمتع الحلزونات بعض ولكن أجسامها، خارج بصدفة القواقع معظم وتتمتع القواقع،
 على أصداؼ لو ليس معظمها أف إال تحتو، أو الجلد، فوؽ مسطحة صغيرة بصدفة

 .اإلطبلؽ
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 طرؼ على العيوف وجود مع االستشعار، قروف من بزوجين البرية الحلزونات وتتمتع
 نهمة شهية لها ألف ؛ مؤذية حشرة: الكبير الرمادي الحلزوف ويعتبر األطوؿ، القرف
 .انتهى.  سمٓٔ طولها ويبلغ ، النباتات ألكل
 : الحلزوف أكل حكم بخصوص أما :ثانيا

 جمهور تحريمها إلى ذىب وقد الحشرات، أكل حكم في يدخل:  منها فالبري -أ
 في العلماء مذاىب( : "ٙٔ/ٜ" )المجموع" في اهلل رحمو النووي قاؿ ، العلماء

 وقاؿ.  وداود وأحمد حنيفة أبو قاؿ وبو ، حراـ أنها مذىبنا....  األرض حشرات
 . انتهى" حبلؿ:  مالك
 البري الحلزوف أكل يحل وال" (:ٚٚ ، ٙٚ/ ٙ) المحلىفي  اهلل رحمو حـز ابن وقاؿ

،  والذباب،  والنحل،  والنمل،  والخنافس ، كالوزغ:  كلها الحشرات من شيء وال، 
 والبعوض،  والبق،  والبراغيث،  والقمل - طيارة وغير طيارة - كلو والدود،  والدبر

 إال) تعالى وقولو ؛( الميتة عليكم حرمت: ) تعالى اهلل لقوؿ ؛ أنواعها من كاف ما وكل
 الحلق، في إال تكوف ال عليو المقدور في الذكاة أف على البرىاف صح وقد ،(ذكيتم ما
 المتناع ؛ حراـ فهو:  أكلو إلى سبيل فبل:  ذكاة على فيو يقدر لم فما، الصدر أو

 . انتهى" مذكى غير ميتة إال ، أكلو
 الجراد، كحكم حكمو جعلوا بل سائل، دـ لو ليس ما ذبح المالكية تشترط ولم

 : التسمية مع يموت، حتى فيو واإلبر الشوؾ بغرز أو الشوي، أو بالسلق،: وذكاتو
 الحلزوف لو يقاؿ المغرب في يكوف شيء عن مالك سئل" (:ٕٗ٘/ٔ" )المدونة" ففي

 حيا منو أخذ ما الجراد، مثل أراه: قاؿ ؟ أيؤكل بالشجر يتعلق الصحارى في يكوف
 . انتهى" يؤكل فبل ميتا منو وجد وما، بأسا بأكلو أرى فبل شوي أو فسلق
 حكم: الحلزوف فحكم ذلك ثبت إذا" (:ٓٔٔ/ ٖ) الموطأ شرح المنتقى وفي

 ذلك، من يموت حتى واإلبر بالشوؾ يغرز أو بالسلق، ذكاتو:  مالك قاؿ الجراد،
 . انتهى" الجراد رءوس قطف عند يسمى كما ذلك، عند تعالى اهلل ويسمى
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  تعالى قاؿ وطعامو، البحر، صيد حل لعمـو حبلؿ؛ فهو: منها البحري وأما -ب
 البخاري وعلق ، ٜٙ/المائدة( وللسيارة لكم متاعا وطعامو البحر صيد لكم أحل)

 ما:  وطعامو ، اصطيد ما:  صيده: " قولو عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن مجزوما
 في شيء كل: " قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي صاحب شريح عن، و "بو رمى

 " .مذبوح البحر
 والحنش والثعابين الفيراف أكل يجوز ىل (:ٕٜٕ/ٕٕسئل علماء اللجنة الدائمة )

 ؟ الحلزونية والقواقع والقردة الساـ
 مما جنسها ألف ؛ والقردة الساـ والحنش والثعابين الفيراف أكل يجوز ال فأجابوا:
 السباع من ناب ذي كل أكل عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى وقد ، بنابو يفترس
 َوُيِحلُّ : }  وسلم عليو اهلل صلى النبي صفة بياف في تعالى قاؿ وقد مستخبثة، وألنها

ـُ  الطَّيَّْباتِ  َلُهمُ   من ألنها ؛ أكلها فيجوز الحلزونية القواقع أما { اْلَخَباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُيَحرّْ
 َمَتاًعا َوطََعاُموُ  اْلَبْحرِ  َصْيدُ  َلُكمْ  ُأِحلَّ : }  تعالى قولو عمـو في فتدخل ، البحر صيد
 ا.ىػ{  َولِلسَّيَّارَةِ  َلُكمْ 

 ؟ والتمساح الحلزوف أكل يجوز ىل (:ٖٗ٘/ٖوسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )
 البحر صيد من ألنهما والتمساح الحلزوف أكل والشافعي وجماعة مالك أجاز فأجابوا:
 لكم متاعاً  وطعامو البحر صيد لكم أحل"  - تعالى - قولو عمـو في فيدخبلف
 نهيو عمـو في فيدخبلف السباع من ألنهما وجماعة حنيفة أبو ذلك ومنع ،" وللسيارة

 فيها واألمر اجتهادية والمسألة السباع من ناب ذي كل أكل عن وسلم عليو اهلل صلى
  .الخطر لجانب وتغليبيا للخبلؼ مراعاة أكلو ترؾ واألحوط واسع

 
 (المذبوحة غيرال الحيوانات أنفحة من المصنوعة األجباف)باب حكم 
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 ، واإلنفحة …: "  نفح مادة عند( ٖٖٔص) المحيط القاموس في الفيروزآبادي قاؿ
 يستخرج شيء والبنفحة والمنفحة الفاء تكسر وقد الحاء تشدد وقد الهمزة بكسر

 ." أصفر الرضيع الجدي بطن من
 في صفراوية بيضاء مادة ىي( : ٘٘ٔ/٘) الفقهية الموسوعة في تعريفها في وجاء
 اللبن في قليل منها يوضع الرضيع الحمل أو الجدي بطن من يستخرج جلدي وعاء

 وجلدة". مجبنة" الببلد بعض في الناس بعض يسميها جبنا ويصير فينعقد الحليب
 . العشب الحيواف رعى إذا كرشا:  تسمى التي ىي اإلنفحة

 شرعية ذكاة مذكى حيواف من اإلنفحة أخذت فإذا اإلنفحة في الشرعي الحكم أما
 .والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية عند مأكولة طاىرة فهي
 ذىب فقد شرعية ذكاة يذؾ لم حيواف من أو ميتة من أخذت إف اإلنفحة أكل أما

 مأكولة غير نجسة أنها الرواية ظاىر في والحنابلة والشافعية المالكية من الجمهور
 : واستدلوا

 فبليمكن بالموت تنجست اإلنفحة وألف{ . الميتة عليكم حرمت} تعالى بقولو - أ
 . انفصالها بعد الميتة أصابت لو ما أشبهت عنها النجاسة إزالة
 ما الجبن أكل جواز على األمة أجمعت( : ٛٙ/ٜ) المجموع في النووي اإلماـ قاؿ
 ذكرناه الذي فهذا ذكاتو تحل ال من ذبحها انفحة فيو يوضع بأف نجاسة يخالطو لم
 .ىػ.ا إباحتو في المعتمد ىو اإلجماع داللة من
 بطهارة أحمد عن الروايتين إحدى وىو، ٔحنيفة أبي قوؿ وىو الثاني القوؿ أما

 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ رجحو ما وىذا شرعية غير ذكاة مذكى أو الميتة من اإلنفحة
 وأف - المجوس أي - حبلؿ جبنهم أف واألظهر: فقاؿ( ٕٓٔ/ٕٔ) الفتاوى في

 وأما( : ٗ٘ٔ/ٖ٘) الفتاوى من آخر موضع في وقاؿ. ىػ.ا طاىر ولبنها الميتة أنفحة
                                                           

 فبل بالموت وعائها لنجاسة نجسة فهي مائعة كانت وإف وتؤكل، ظاىرىا يغسل صلبة كانت إف: الصاحباف وقاؿ ٔ
 الشرح بأعلى والمغني ،ٕٕٚ/  ٔ المحتاج ونهاية ،٘ٛ/  ٔ خليل على والخرشي ،ٖٗ/  ٘ البدائع .تؤكل

 .ٜٛ/  ٔٔ الكبير
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 مشهوراف قوالف ففيو - الكفار الباطنية طوائف بعض أي - بأنفحتهم المعموؿ الجبن
 عنهم يقاؿ الذين الفرنج وذبيحة المجوس ذبيحة وكأنفحة الميتة أنفحة كسائر للعلماء

 الجبن ىذا يحل أنو الروايتين إحدى في وأحمد حنيفة أبي فمذىب ،الذبائح يذكوف ال
 ومبلقاة البهيمة بموت تموت ال االنفحة ألف القوؿ، ىذا على طاىرة الميتة انفحة ألف

 الرواية في وأحمد والشافعي مالك ومذىب ،ينجس ال الباطن في النجس الوعاء
 وأنفحتها الميتة لبن ألف نجسة ىؤالء عند االنفحة ألف نجس الجبن ىذا أف األخرى
 يحتج القولين أصحاب من وكل ،كالميتة فذبيحتو ذبيحتو تؤكل ال ومن، نجس عندىم

 المجوس جبن أكلوا أنهم نقلوا األوؿ القوؿ فأصحاب الصحابة عن ينقلها بآثار
 فهذه ،النصارى جبن من أنو يظنوف كانوا ما أكلوا أنهم نقلوا الثاني القوؿ وأصحاب

 ىػ.أ القولين بأحد يفتي من يقلد أف للمقلد اجتهاد مسألة
 اإلفرنجي الجبن عن(: ٖٔ٘/ٕٔوسئل شيخ اإلسبلـ أيضا كما في مجموع الفتاوى )

 وأف نجساف إنهما قولو يعتمد ممن األئمة من أحد قاؿ أو مكروىاف ىما ىل والجوخ
 . الجوخ وكذلك الخنزير بدىن يدىن الجبن

 لذلك ذكروا كرىوه فالذين اإلفرنج ببلد من المجلوب الجبن أما ، هلل الحمدفأجاب: 
 ال أنهم:  والثاني.  السفن في حمل إذا الخنزير شحم بينو يوضع أنو أحدىما:  سببين
:  األوؿ الوجو فأما.  يذكونو وال البقر رأس يضربوف بل اإلنفحة منو تصنع ما يذكوف
 في ثبت ذلك فإف طهر غسل أو الجبن كشط فمتى الجبن ظاىر ينجس أف فغايتو

:  فقاؿ سمن في وقعت فأرة عن سئل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف}  الصحيح
 نجاسة توجب ال للسمن الفأرة مبلقاة كاف فإذا{  سمنكم وكلوا حولها وما ألقوىا
 فإنما ىذا ومع باطنو نجاسة توجب للجبن النجس الشحم مبلقاة تكوف فكيف جميعو
 وأما.  ذلك يجب فبل الشك مع وأما لو النجاسة إصابة تيقن إذا ظاىره إزالة يجب
 قيل قد بل ذكاتو يتركوف األنعاـ من يعقرونو ما كل ليس أنو علم فقد الثاني الوجو
 ىذا ومثل يذكونو ثم يسقط حتى ذلك يفعلوف إنهم وقيل بالبقر ىذا يفعلوف إنما إنهم
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 كاختبلط ينحصر ال عدد في بالحبلؿ الحراـ اختلط إذا بل ذبائحهم تحريم يوجب ال
 في ما تحريم ذلك يوجب لم بلدة بأىل والمغصوب الميتة واختبلط بلد بأىل أختو
 ال المذكور القدر فهذا بالميت والمذكى باألجنبية األخت اختلطت إذا كما البلد

 إنفحة من مصنوعا الجبن يكوف أف وبتقدير.  الحاؿ المجهولة ذبائحهم تحريم يوجب
 كما طاىر مباح ذلك أف:  أحدىما:  للعلماء مشهوراف قوالف فيها المسألة فهذه ميتة
 كقوؿ:  نجس حراـ أنو:  والثاني.  الروايتين إحدى في وأحمد حنيفة أبي قوؿ ىو

 وإنفحتها الميتة لبن في مشهور والخبلؼ األخرى الرواية في وأحمد والشافعي مالك
 مع المجوس جبن أكلوا الصحابة بأف احتجوا والمطهروف نجس؟ أـ طاىر؟ ىو ىل

 الجوخ وأما.  آخر موضع في مذكور ىو كما نازعهم خالفهم ومن ميتة ذبائحهم كوف
 ىذا يفعل ليس إنو:  بعضهم وقاؿ الخنزير بشحم يدىنونو أنهم الناس بعض حكى فقد

 أف إلمكاف عينو بنجاسة يحكم لم الجوخ نجاسة عمـو في الشك وقع فإذا كلو بو
 ولو الطهارة فاألصل نجاستها في شك ومتى طاىرة العين إذ تصبها؛ لم النجاسة تكوف
 وال أشخاصو جميع بنجاسة نحكم لم بعض دوف نوع أشخاص بعض نجاسة تيقنا

 الشك إزالة قاصد قصد أو النجاسة تيقن إذا ولكن تنجسو في شككنا ما بنجاسة
 لثوب والدـ البوؿ وإصابة نجس دىن أصابو صوؼ ذلك فإف يطهرىا الجوخة فغسل
 لمن}  وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد.  ألصق بو وىو أشد والكتاف القطن
 وال}  - رواية وفي -{  بالماء اغسليو ثم اقرصيو ثم حتيو ثوبها الحيض دـ أصاب
 ا.ىػ أعلم واهلل{  أثره يضرؾ

 فهل األجباف، صناعة في األنفحة تدخل (:ٖٕٙ/ٕٕوقد سئلت اللجنة الدائمة )
 لم تذبح عجوؿ أو أبقار من تستخدـ األنفحة ىذه ألف محللة؛ األجباف ىذه تعتبر
 ؟ شرعيا ذبحا
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 أنفحتها عن السؤاؿ عليكم يجب وال األجباف ىذه أكل في عليكم حرج ال: فأجابت
 عن يسألوا ولم الصحابة عهد من الكفار أجباف من يأكلوف زالوا ما المسلمين فإف ،

 ا.ىػ األنفحة نوع
 تحتوي التي األكبلت حكم ما وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:

 البقري؟ الجبلتين أو بالهبلـ يسمى ما على
 ذكاة ذكاىا ما ذابحها أف أو آدمي فعل بغير ماتت البقرة أف علمنا إذا فأجاب:
 بقرة مجوسي ذبح فلو أكلها، يحل ال ميتة فهي ذكاتو تحل ال ممن كاف أو شرعية،

 الوجو غير على ولكن بقرة المسلم ذبح وإذا الدـ، أنهر ولو اهلل سمى ولو حراـ فهي
 من أثر لو وظهر بغيره وخلطو شيئاً  منها أخذ فإذا وميتة، حراـ -أيضاً - فهي الشرعي

 ألف بو؛ بأس فبل أثر لو يظهر ولم فيها اضمحل وإف حراـ، فهو رائحة أو لوف أو طعم
 حراـ؛ ذبائحهم والمجوس المجوس، جبن من يأكلوف كانوا عنهم اهلل رضي الصحابة

 فدؿ الطعاـ، في أثره يظهر ال الذي القليل إال الجبن في األنفحة من يؤخذ ال لكن
 .لو أثر ال أثره يظهر ال الذي الشيء أف على ذلك

 .الفأر زبلحكم يسير  )فرع(:
 دواء لو طبخ مريض عن (:ٖٗ٘/ٕٔسئل شيخ اإلسبلـ كما في مجموع الفتاوى )

 الفأر؟ زبل فيو فوجد
 ففي الفأر بعر يسير عن يعفى ىل العلماء بين معروؼ نزاع فيها المسألة ىذه فأجاب:

 ذكر ما فيؤكل يسيره عن يعفى أنو وغيرىما حنيفة وأبي أحمد مذىب في القولين أحد
 . أعلم واهلل القولين أظهر وىذا

 .اللبن في الكلبإذا ولغ  )فرع(:
 في ولغ إذا الكلب عن (:ٖٓ٘/ٕٔسئل شيخ اإلسبلـ كما في مجموع الفتاوى )

 ذلك؟ في يجب الذي ما غيره أو اللبن
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 حتى طاىر أنو أحدىا: أقواؿ ثبلثة على فيو العلماء تنازع فقد الكلب وأما :فأجاب
 الشافعي مذىب ىو وىذا شعره حتى نجس: والثاني ،مالك مذىب ىو وىذا ريقو

 أبي مذىب ىو وىذا نجس وريقو طاىر شعره: والثالث ،أحمد عن الروايتين وإحدى
 أو الثوب أصاب فإذا.  األقواؿ أصح وىذا عنو الروايتين إحدى في وأحمد حنيفة
 اللبن في ولغ وإف الماء أريق الماء في ولغ وإذا بذلك ينجس لم شعره رطوبة البدف
 يقوؿ من ومنهم وغيره مالك كقوؿ الطعاـ ذلك يؤكل يقوؿ من العلماء فمن ونحوه
 ال أنو فالصحيح كثيرا اللبن كاف إف فأما وأحمد والشافعي حنيفة أبي كمذىب يراؽ

 . تقدـ كما ينجس
 ومخض اللبن في الكلب ولغ إذا عما (:ٜٕ٘/ٕٔ) وسئل أيضا في نفس المصدر

 .مأجورين أفتونا ؟ الزبدة تطهير يحل فهل:  زبدة فيو وظهر اللبن
 الماء حكم حكمو أو النجاسة بمبلقاة يتنجس ىل المائعات من وغيره اللبن :فأجاب

 الواقعة النجاسة في لو مالك وكذلك أحمد عن روايتاف وىما للعلماء قوالف فيو ىذا
 عند ينجسو فبل الطعاـ في الكلب ولوغ وأما قوالف فيو تنجسو ىل الكثير الطعاـ في

 مذىب وىو ينجس اآلخر القوؿ وعلى ينجس لم العلماء قولي أحد على فهذا مالك
 بالغسل الدىن يطهر ىل ىؤالء عند لكن أصحابو عن المشهور في وأحمد حنيفة أبي

 فمن.  أيضا مالك مذىب في قوالف وىما وأحمد الشافعي مذىب في قوالف فيو ؟
 .أعلم واهلل فبل وإال بالغسل بطهارتو قاؿ بالغسل تطهر األدىاف إف قاؿ
 

 )باب أطعمة أعياد غير المسلمين(
 فهو بقـو تشبو من) الحديث في ورد لما، أعيادىم في بالكفار التشبو يجوز ال

 ... بو اختصوا ما كل في الكفار موافقة عن المسلمين تنفير ذلك ومعنى ٔ(منهم
                                                           

 اإلسبلـ شيخ وقاؿ حباف، ابن صححو والحديث عنهم اهلل رضي وأنس عمر وابن ىريرة وأبي حذيفة عن روي ٔ
 في الحافظ وقاؿ صحيح، إسناده( ٜٖ٘/ ٔ) المغني في العراقي وقاؿ جيد،( ٖٖٔ/ ٕ٘) الفتاواى مجموع في

 (.ٜٖٙٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو حسن، إسناده :(ٕٕٛ/ ٓٔ) الفتح
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 فصنع األعاجم بببلد مر من: قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن وروي
.  القيامة يـو معهم حشر،  كذلك وىو يموت حتى بهم وتشبو ومهرجانهم ٔنيروزىم

  وتعالى سبحانو اهلل قاؿ التي والمناسك والمناىج الشرع جملة من األعياد وألف
 بين فرؽ فبل والصياـ، والصبلة كالقبلة( ناسكوه ىم منسكا جعلنا أمة لكل)

 العيد جميع في الموافقة فإف، المناىج سائر في مشاركتهم وبين العيد في مشاركتهم
 بل، الكفر شعب بعض في موافقة فروعو بعض في والموافقة، الكفر في موافقة
 فيها فالموافقة، الشعائر من لها ما أظهر ومن الشرائع بو تتميز ما أخص من األعياد
 . شعائره وأظهر الكفر شرائع أخص في موافقة

 بو أراد إف اليـو ذلك غير في يشتره لم شيئا النيروز يـو اشترى رجل: خاف قاضي قاؿ
 والتنعم السرؼ ألجل ذلك فعل وإف، كفرا يكوف الكفرة يعظمو كما اليـو ذلك تعظيم

 تعظيم بو يرد ولم شيئا إنساف إلى النيروز يـو أىدى وإف كفرا يكوف ال اليـو لتعظيم ال
 ىذا في يفعل ال أف وينبغي.  كفرا يكوف ال الناس عادة على ذلك فعل إنما،  اليـو
 . بالكفرة التشبو عن يحترز وأف،  بعده وال اليـو ذلك قبل يفعلو ال ما اليـو
، مكافأة عيده في النصراني إلى يهدي أف للمسلم( المالكية من) القاسم ابن وكره
 .كفره على لو وعونا عيده تعظيم من ورآه
 بل ذلك في بهم المتشبو المسلم يعاف ال األعياد في بالكفار التشبو يجوز ال وكما
 ومن، دعوتو تجب لم أعيادىم في للعادة مخالفة دعوة صنع فمن، ذلك عن ينهى

 ىذا غير األوقات سائر في للعادة مخالفة، األعياد ىذه في ىدية المسلمين من أىدى

                                                           

 الفرس، أعياد من عيد وىو، الجديد اليـو:  ومعناىا" نوروز" الفارسية في وأصلها معربة، فارسيو كلمة:  النيروز ٔ
، " جمشاد" فيو ويقاؿ األوؿ، الفرس ملوؾ أحد" جمشيد" اتخذه من أوؿ إف: ويقاؿ أعيادىم، أعظم ويعد

 وىو سنتهم، أوؿ وىو بالنيروز، مصر أقباط ويحتفل، بعده أياـ خمسة ويستمر ، الفارسية السنة أياـ أوؿ: والنيروز
 فأما: " (ٙٗص) الخميس بأىل الخسيس تشبو" رسالة في اهلل رحمو الذىبي قاؿ، النسيم شم بعيد المعروؼ
 يتشبو عيدا، ذلك ويتخذوف القبط، سنة من يـو أوؿ وىو بو، يحتفلوف و عملو، في يبالغوف مصر أىل فإف النيروز،

 ." المسلموف بهم
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 مثل، بهم التشبو على بها يستعاف مما الهدية كانت إف خصوصا، ىديتو تقبل لم العيد
"  أعيادىم في بالكفار يتشبو من عقوبة وتجب، الميبلد عيد في ونحوه الشمع إىداء
 .(ٚ/ٕٔ) الفقهية الموسوعةمن  انتهى

 أف ألحد وليس (:ٛٔ٘/ٖٔوقاؿ شيخ اإلسبلـ في مختصر الفتاوى المصرية )
 من يأكل أف لو يحل وال األطعمة ىذه مثل أعيادىم في يعمل مسلم دعوة يجيب
 ذلك من المسلم أكل جواز ففي ألنفسهم شيئا أعيادىم في ىم ذبحوا لو بل ذلك،

 فصار القرباف، وجو على يذبحونها لكونهم الجواز، عدـ واألصح العلماء، بين نزاع
 .اهلل لغير بو أىل وما النصب على ذبح ما جنس من
 وال للنصب، كالذبح بين فكفر القربة وجو على أعيادىم في لنفسو المسلم ذبح وأما

 ألنو فعلو بل بذلك التقرب يقصد لم ولو ريب، ببل الذبيحة ىذه من األكل يجوز
 مثل إلى عاد إف البليغة العقوبة واستحق ذلك، عليو يحـر فإنو أىلو لتفريح أو عادة

 بقـو تشبو من» و «بغيرنا تشبو من منا ليس» - وسلم عليو اهلل صلى - لقولو ذلك،
 ذلك دالئل وذكرنا المستقيم الصراط اقتضاء: كتابنا في ذلك بسطنا وقد «منهم فهو
 .كلها
 فهل ببوانة أذبح أف نذرت إني ) فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رجل وسأؿ
 .( بها تذبح فبل وثن أو المشركين أعياد من عيد بها كاف إف»: فقاؿ بنذري؟ أوؼ
 إلى ذريعة ذبحو يكوف لئبل عيدا، الجاىلية في يتخذونو كانوا مكاف في يذبح أف فنهاه
 من أنو يعلم ال كاف وإف وإفكهم؟ كفرىم شعائر يظهر بمن فكيف الكفر، سنن إحياء

 ىذا ليس عنهم، مأخوذة جاىلية عادة فهي العادة وجو على يفعلو بل دينهم خصائص
 أو اهلل غير عبادة ىو الفاسد والدين، المؤمنين عن أخذوىا التي المسلمين عادات من

 .الضالين بعض ابتدعها ٔفاسدة اهلل عبادة
 .ورسولو اهلل شرعو بما وعبادتو وحده، اهلل عبادة الصحيح والدين

                                                           

 .إلخ ابتدعها فاسدة عبادة أو ولعلو باألصل، كذا ٔ
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 بمثل بتخصيصها فكيف تعظيمها يقصد لم وإف أعيادىم أياـ صياـ السلف كره وقد
 وإف األعياد من الناس بعض ابتدعها أشياء عن الدين أئمة نهى قد بل ىم، يفعلونو ما
 نصف ليلة وفي رجب، وفي عاشوراء، يـو في يفعلونو كما الكفار، أعياد من تكن لم

 الصلوات من ذلك في أحدث عما العلماء نهى فقد ذلك، ونحو شعباف،
 ىذه عن فالناىي المشركين بأعياد فكيف ذلك، وغير والزينة واألطعمة واالجتماعات

 ا.ىػ سبيلو في كالمجاىدين، ورسولو، هلل المطيعين من المنكرات
 يصنعو مما يأكل أف للمسلم يجوز ال: (ٜٖٛ/ٕٕ) الدائمة اللجنةوجاء في فتاوى 

 أف للمسلم أيضا يجوز وال ألعيادىم، األطعمة من المشركوف أو النصارى أو اليهود
 إظهار في معهم والتعاوف تكريمهم من ذلك في لما عيدىم، أجل من ىدية منهم يقبل

 اتخاذ إلى ذلك يجر وقد أعيادىم، أياـ السرور ومشاركتهم بدعهم وترويج شعائرىم
 أعيادنا في الهدايا أو األطعمة تناوؿ إلى الدعوات تبادؿ إلى أو لنا، أعيادا أعيادىم

 اهلل صلى النبي عن ثبت وقد الدين، في واالبتداع الفتن من وىذا األقل، في وأعيادىم
 أف يجوز ال كما( رد فهو منو ليس ما أمرنا في أحدث من: ) قاؿ أنو وسلم عليو

 ا.ىػ عيدىم أجل من شيء إليهم يهدى
 (:ٕٚص) جبرين ابن فتاوى من المكين اللؤلؤوسئل الشيخ ابن جبرين كما في 

 عند دعواتهم إجابة حكم وما ؟ النصارى عيد أجل من يعد الذي الطعاـ أكل حكم ما
 ؟ السبلـ عليو المسيح بمولد احتفالهم
 النيروز وعيد للنصارى، الميبلد كعيد المبتدعة باألعياد االحتفاؿ يجوز الفأجاب: 

 في اإلسراء وعيد األوؿ، ربيع في كالميبلد المسلموف أحدثو ما وكذا والمهرجاف،
 أو النصارى أعده الذي الطعاـ ذلك من األكل يجوز وال ذلك، ونحو رجب

 ، األعياد بتلك االحتفاؿ عند دعوتهم إجابة تجوز وال أعيادىم، موسم في المشركوف
 في سببا ىذا ويكوف البدع، تلك على لهم وإقرار لهم، تشجيع إجابتهم ألف وذلك

   .أعلم واهلل ، بو بأس ال أنو واعتقادىم بذلك، الجهلة انخداع
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 (والخنزير مرالخ قدـي عممط في )باب من أكل طعاما مباحا

 عن والنهي بالمعروؼ األمر:  رأسها وعلى ألمور غيرىا على األمة ىذه تعالى اهلل فضل
 عن وتنهوف بالمعروؼ تأمروف للناس أخرجت أمة خير كنتم: ) تعالى اهلل قاؿ ، المنكر
 . ٓٔٔ/  عمراف آؿ( باهلل وتؤمنوف المنكر

 أو الخنزير، كلحم محرمة أشياء وجباتها في تقدـ التي المطاعم دخوؿ يجوز بلف
 : أسباب لعدة وذلك الخمور؛

 يعصى مكاف لدخوؿ ضرورة ثمة وليست ظاىرة، منكرات فيها المطاعم تلك أف -ٔ
 على المسلموف وأجمع تحريمها، على اهلل نص وأشربة أطعمة بتقديم تعالى اهلل فيو

 . بالحرمة القوؿ
 فإف فبلسانو، يستطع لم فإف بيده، يراه الذي المنكر ينكر أف المسلم في األصل -ٕ
 اإلنكار عن عاجز غير فهو واللساف باليد اإلنكار عن عجز وإذا فبقلبو، يستطع لم

 مع يلتقي ال وىذا المعصية، مكاف مفارقة بالقلب اإلنكار مقتضى ومن بالقلب،
 .المعصية مكاف في الجلوس

 ويستهزأ بها يكفر اهلل آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ وقد: ) تعالى قاؿ
 جامع اهلل إف مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فبل بها

 . ٓٗٔ/النساء( جميعا جهنم في والكافرين المنافقين
 حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت وإذا: ) وقاؿ
 . ٛٙ/  األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرى بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك وإما غيره

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت ) قاؿ الخدري سعيد أبي عنفي الحديث و 
 فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو يستطع لم فإف بيده فليغيره منكرا منكم رأى من يقوؿ

 . ٔ(اإليماف أضعف وذلك

                                                           

  (.ٜٗ) مسلم أخرجو ٔ
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 عليها يدار مائدة على يقعد فبل اآلخر واليـو باهلل يؤمن كاف من)  حديثوفي ال
 .ٔ( الخمر

 قـو مع الجلوس يجوز ال :(ٓٙ/ٖٕ)  اهفتاو  مجموع"قاؿ العبلمة ابن باز في 
 اهلل صلى النبي لقوؿ ، فارقتهم وإال قبلوا فإف ، عليهم تنكر أف إال الخمر يشربوف

 عليها يدار مائدة على يجلس فبل اآلخر واليـو باهلل يؤمن كاف من: ) وسلم عليو
 إلى وسيلة معهم الجلوس وألف ، حسن بإسناد والترمذي أحمد اإلماـ خرجو( . الخمر

:  األنعاـ سورة في وجل عز اهلل قاؿ وقد ، بو الرضا أو السيئ عملهم في مشاركتهم
 غيره حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت وإذا)

: وجل عز وقاؿ ،(الظالمين القـو مع الذكرى بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك وإما
 فبل بها ويستهزأ بها يكفر اهلل آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ وقد)

 انتهى" التوفيق ولي واهلل ،(مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا
. 

 رأي ىو ما : الدرب على نور فتاوى كما في اهلل رحمو العثيمين عبلمةال سئلوقد 
 المأكوالت على البار يحتوي ، ومشرب مطعم:  يعني" بار" دخوؿ في الدين

 . ؟ فقط الطعاـ تناوؿ ىو الهدؼ وكاف ، الروحية والمشروبات
 : شقين يتضمن السؤاؿ ىذا :فأجاب
 تسميتو فإف الخمر، وىو الخبيث، للشراب الباطلة التسمية ىذه: األوؿ الشق

 الخبيث الشراب ىو بل ؟ للروح ىو شيء فأي ، باطلة تسمية الروحي بالشراب
 الجذاب الوصف بهذا يوصف أف ىذا مثل ينبغي وال والنفس، والدين للعقل المفسد

                                                           

 و حصين بن عمراف و سعيد أبي و عباس ابن و ىريرة أبي و عمر ابن و عمر و جابر: عن الحديث ىذا روي ٔ
 حسنو الذ طرقو بمجموع ينجبر ولكنو ضعف من طرقو من طريق يخلو ال كاف إف والحديث طاوس، مرسل من

 ومن األرنؤوط وحسنو ،(ٜٜٗٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو الذىبي، وأقره الحاكم، وصححو الترمذي،
 (.ٕٚٚ/ ٔ) المسند تحقيق في معو
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 أف ينبغي لهذا ، إليو والدعوة الترغيب ثوب بل المشروعية، ثوب عليو يضفي الذي
 . شر كل ومفتاح ، الخبائث أـ ىو بل ، الخبيث الشراب نسميو
 بل يجوز، ال وىذا الخمر، كؤوس فيو تدار الذي المطعم ىذا دخولو: الثاني والشق

؛ ىو  لو يكتب فإنو: وجل عز اهلل فيو يعصى مكاف إلى يأتي الذي اإلنساف ألف محـر
 آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ وقد: ) تعالى اهلل قاؿ الفاعل، إثم مثل
 إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فبل بها ويستهزأ بها يكفر اهلل

 تتناوؿ أف إلى - ضرورة في تكوف أف أعتقد وال - ضرورة في كنت إذا ولكن، (مثلهم
 طعاما فاشتر:  ضرورة في كنت إف:  الخبائث على المشتمل المكاف ىذا من طعامك

 ال آخر مكاف من آخر طعاما تجد كنت وإف ، وكلو ، المكاف ىذا عن وابتعد ،
 . عليك الواجب ىو ذلك فإف:  الخبيث ىذا على يشتمل

 
 (النباتات على واالقتصار الحيوانية المشتقات أكل ترؾ حكم)

 :يلي ما حذري أف يجب لكنيجوز للشخص أف يكوف نباتيا، أي ال يأكل اللحـو 
 تحرموا ال ءامنوا الذين أيها يا: ) قاؿ تعالى اهلل ألف األشياء تلك تحريم اعتقاد: أوال

 ٚٛ:  المائدة سورة( المعتدين يحب ال اهلل إف تعتدوا وال لكم اهلل أحل ما طيبات
 ىي قل الرزؽ من والطيبات لعباده أخرج التي اهلل زينة حـر من قل: ) وجل عز وقاؿ
( يعلموف لقـو اآليات نفصل كذلك القيامة يـو خالصة الدنيا الحياة في ءامنوا للذين

 ٕٖ/  األعراؼ
 آهلل قل وحبلال حراما منو فجعلتم رزؽ من لكم اهلل أنزؿ ما أرأيتم قل: ) سبحانو وقاؿ
 ٜ٘/  يونس( تفتروف اهلل على أـ لكم أذف
 أف أو اإلنساف عليو يثاب أنو أو أفضل الحيوانية المنتجات أكل ترؾ أف اعتقاد: ثانيا

 والنبي بذلك اهلل إلى التقرب يجوز ال ألنو ذلك، ونحو اهلل إلى أقرب النباتي الشخص
 اللبن وشرب اللحم أكل اهلل إلى وأقربهم البشر أفضل وىو وسلم عليو اهلل صلى
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 وسلم عليو اهلل صلى خطأه اللحم بترؾ يتعبد أف أصحابو بعض أراد ولما والعسل،
 قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من نفرا أف أنس عن:  التالية القصة في كما

 فراش على أناـ ال بعضهم وقاؿ اللحم آكل ال بعضهم وقاؿ النساء أتزوج ال بعضهم
 اهلل فحمد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك فبلغ أفطر فبل أصـو بعضهم وقاؿ
 وأفطر وأصـو وأناـ أصلي لكني وكذا كذا يقولوف أقواـ باؿ ما: "  قاؿ ثم عليو وأثنى

 في والقصة النسائي رواه. "  مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء وأتزوج
 . الصحيحين

 لعقدة أو نفسو تعافو أو يشتهيو ال ألنو الطعاـ من نوعا الشخص يترؾ أف بين وفرؽ
 ونحو اللحم أكل من نفسو فنفرت يذبح حيوانا صغره في رأى كمن لو حصلت نفسية
 بعض يفعلو كما بتركو يتعبد أو اللحم تحريم يعتقد من وبين األسباب من ذلك

  .الضالين من وغيرىم والرىباف البراىمة
 

 (النبوي المولد يـو يوزع الذي الطعاـ أكل )باب
 الصحابة يكن ولم ،"النبوي المولد عيد" بػ يسمى شيء اإلسبلـ شريعة في ثمة ليس
 وإنما دينهم، في اليـو ىذا مثل يعرفوف غيرىم وال األربعة األئمة وال التابعوف وال

 البدعة ىذه على الناس سار ثم الباطنية، جهلة من المبتدعة بعض العيد ىذا استحدث
 بو الناس يخص ما كل فإف وعليو، ومكاف زماف كل في ينكرونها األئمة زاؿ ما التي
 إحياء بها يريدوف ألنهم المبتدعة، المحرمة األعماؿ من تعد أعماؿ من اليـو ذلك
 .ذلك وغير الطعاـ، وإطعاـ االحتفاالت، إقامة بمثل ، شريعتنا في مبتدع عيد
 ورد ما يخفى ال(: ٕٓٚ-ٕٛٙ) الكتاب بعض ألخطاء البياف في الفوزاف الشيخ قاؿ
 في االبتداع عن والنهي ورسولو اهلل شرعو ما باتباع األمر من والسنة الكتاب في

 ،(ذنوبكم لكم ويغفر اهلل يحببكم فاتبعوني اهلل تحبوف كنتم إف قل) تعالى قاؿ الدين،
 ،(تذكروف ما قليبل أولياء دونو من تتبعوا وال ربكم من إليكم أنزؿ ما اتبعوا) تعالى وقاؿ
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 عن بكم فتفرؽ السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقيما صراطي ىذا وأف: ) تعالى وقاؿ
 ىدي الهدي وخير اهلل، كتاب الحديث أصدؽ إف) وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ( سبيلو
 أمرنا في أحدث من: ) وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ( محدثاتها األمور وشر ، محمد

( رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من: ) لمسلم رواية وفي( رد فهو منو ليس ما ىذا
. 

 في النبوي المولد بذكرى االحتفاؿ المنكرة البدع من الناس أحدثو ما جملة من وإف
 : أنواع على االحتفاؿ ىذا في وىم ، األوؿ ربيع شهر

 في وقصائد خطب فيو تقدـ أو ، المولد قصة فيو تقرأ اجتماع مجرد يجعلو من فمنهم
 . المناسبة ىذه

 . حضر لمن ويقدمو ذلك، وغير والحلوى الطعاـ يصنع من ومنهم
 . البيوت في يقيمو من ومنهم ، المساجد في يقيمو من ومنهم
 محرمات على مشتمبل االجتماع ىذا فيجعل ، ذكر ما على يقتصر ال من ومنهم

 كاالستغاثة شركية أعماؿ أو والغناء، والرقص بالنساء الرجاؿ اختبلط من ومنكرات
 . ذلك وغير األعداء، على بو واالستنصار وندائو وسلم عليو اهلل صلى بالرسوؿ

 أنو ريب وال شك ال فاعليو مقاصد واختبلؼ أشكالو واختبلؼ أنواعو بجميع وىو
 . طويلة بأزماف المفضلة القروف بعد محدثة محرمة بدعة
 السادس القرف آخر في إربل ملك كوكبوري سعيد أبو المظفر الملك أحدثو من فأوؿ

 وغيرىما خلكاف وابن كثير كابن المؤرخوف ذكره كما الهجري، السابع القرف أوؿ أو
. 

 أحد المبل محمد بن عمر الشيخ بالموصل ذلك فعل من أوؿ وكاف شامة أبو وقاؿ
 . وغيره إربل صاحب ذلك في اقتدى وبو المشهورين، الصالحين

 سعيد أبي ترجمة في( ٖٚٔ- ٖٔ)والنهاية  البداية في كثير ابن الحافظ قاؿ
 إلى. .  ىائبل احتفاال بو ويحتفل األوؿ ربيع في الشريف المولد يعمل وكاف :كوكبوري
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 كاف ، الموالد بعض في المظفر سماط حضر من بعض حكى: السبط قاؿ، قاؿ أف
 ألف ومائة ، دجاجة آالؼ وعشرة ، مشوي رأس آالؼ خمسة السماط ذلك في يمد

 الظهر من سماعا للصوفية ويعمل:  قاؿ أف إلى ...حلوى صحن ألف وثبلثين ، زبدية
 . اىػ ، معهم بنفسو ويرقص ، الفجر إلى

 تلك زينوا صفر أوؿ كاف فإذا (:ٕٗٚ-ٖ) األعياف وفيات في خلكاف ابن وقاؿ
 وجوؽ ، األغاني من جوؽ قبة كل في وقعد ، المتجملة الفاخرة الزينة بأنواع القباب

 طبقات) الطبقات تلك من طبقة يتركوا ولم ، المبلىي أصحاب ومن الخياؿ أرباب من
 . انتهى"  جوقا فيها رتبوا حتى( القباب

 وتوزيعو ، وأصنافو بأشكالو الطعاـ صنع ىو اليـو ىذا المبتدعة بو يحيى ما فأعظم إذا
 على وجلس ، طعامهم فأكل ، العمل ىذا المسلم شاركهم فإذا ، إليو الناس ودعوة ،

 واهلل ، إقامتها على ويعاوف ، البدعة إحياء في يشارؾ بذلك أنو شك فبل موائدىم
( والعدواف اإلثم على تعاونوا وال والتقوى البر على وتعاونوا) : يقوؿ وتعالى سبحانو
 ذلك في يوزع الذي الطعاـ أكل بتحريم العلم أىل فتاوى جاءت ولذلك، ٕ/المائدة

 . المبتدعة األعياد من غيره وفي اليـو
 بل لو، والترويج اإلعانة من نوع فيو بو، االحتفاؿ زمن في المولد حلوى شراءلذا فإف 

 ىذا أكل عادتهم من كاف فإذا الناس، اعتاده ما العيد ألف العيد، إقامة من نوع فيو
 سائر في عادتهم خبلؼ على العيد، أجل من ذلك صنعوا كانوا أو المعين، الطعاـ
، ذلك في إىدائو، أو وأكلو وشرائو، بيعو ففيو األياـ،  ،مولدبال االحتفاؿ من نوع اليـو

 .مولدال أياـ في ذلك، ترؾ ينبغي ولهذا لو؛ واإلقامة
 ىذا بالمولد االحتفاؿ (:ٓٚ/ٖعلى الدرب ) وسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور

 عهد في ال الصالح، السلف عند معروفا يكن ولم مشروعا، وليس الناس اتخذه مما
 في وال التابعين، أتباع عهد في وال التابعين، عهد في وال وسلم، عليو اهلل صلى النبي

 الثبلثة القروف وىي العظيمة، العصور ىذه في معروفا يكن ولم المفضلة، القروف
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 ىم أحدثو، من أوؿ أف المؤرخوف وذكر ذلك، بعد الناس أحدثو وإنما المفضلة،
 االحتفاالت، ىذه أحدث من أوؿ وىم والمغرب، مصر حكاـ الشيعة الفاطميوف
 ىناؾ جعلوا وحكامهم فاطمة، ومولد الحسين وبمولد النبوي، بالمولد االحتفاؿ
 أنهم المشهور ىو ىذا والسبلـ، الصبلة عليو النبي مولد منها موالد، بعدة احتفاالت

 اآلخرين الناس من ذلك بعد حدث ثم الهجرة، من الرابعة المائة في أحدثو من أوؿ
 في المحدثة البدع من ألنو المولد، ىذا فعل عدـ ذلك في والسنة بغيرىم، تأسيا

 منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من»: قاؿ والسبلـ الصبلة عليو والرسوؿ الدين،
 «رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من»: والسبلـ الصبلة عليو وقاؿ ،«رد فهو

 اليـو الناس يفعلو وما بدليل، إال وطاعة قربة إحداث يجوز فبل وطاعة، قربة واالحتفاؿ
 ربيع من عشر، الثاني اليـو في األمصار من كثير في الناس يفعلو ما بحجة، ليس

 أو الطعاـ وتوزيع وسلم، عليو اهلل صلى النبي مولد بالموالد، االحتفاؿ من األوؿ،
 فيما أصل لو ليس ىذا كل الموائد، وإقامة اليـو ذلك في السيرة قراءة أو الحلوى،

 عن وال عنهم، اهلل رضي أصحابو عن وال وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن علمنا،
 وقد العلم، أىل كبلـ من علمناه الذي ىو وىذا المفضلة، القروف في الصالح السلف

 الشاطبي ذلك على ونبو اإلسبلـ، شيخ اهلل رحمو تيمية ابن العباس أبو ذلك على نبو
 ىذا أف وبينوا العلم، أىل من آخروف ذلك على ونبو ،(بالسنة االعتصاـ) في اهلل رحمو

 الناس، ابتدعو مما ىو بل الشرعية، األمور من وليس لو، أساس ال أمر االحتفاؿ
 وإنما بها، التشاغل وعدـ البدعة ىذه ترؾ ىو المسلمين، إخواننا بو ننصح فالذي
 قاؿ كما نواىيو، وترؾ أوامره، وطاعة اتباعو يقتضي وسلم عليو اهلل صلى النبي حب
 ،{ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  اللَّوُ  ُيْحِبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوِني اللَّوَ  ُتِحبُّوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  ُقلْ : }سبحانو اهلل

 من سلطاف، من بها اهلل أنزؿ ما التي البدع، نحدث أف حبو على العبلمة فليس
 أو بو، واالستغاثة الدعاء أو وسلم، عليو اهلل صلى بالنبي الحلف أو بالمولد االحتفاؿ
 عليو اهلل صلى حبو من وليس يجوز ال مما ىذا كل ذلك، أشبو ما أو بقبره الطواؼ
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 وطاعة اتباعو يقتضي فحبو والسبلـ، الصبلة عليو أمره مخالفة من ىو بل وسلم،
 ىكذا والسبلـ، الصبلة عليو حدىا التي الحدود، عند والوقوؼ نواىيو وترؾ أوامره،
 اللَّوُ  ُيْحِبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوِني اللَّوَ  ُتِحبُّوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  ُقلْ : }وجل عز اهلل قاؿ كما المؤمن، يكوف
 َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آتَاُكمُ  َوَما: }وجل عز وقاؿ ،{ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  رْ َويَػْغفِ 

 َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا ُقلْ : }وعبل جل وقاؿ ،{اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا فَانْػتَػُهوا
ْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  ُحمّْلَ  َما َعَلْيوِ  فَِإنََّما تَػَولَّْوا فَِإفْ  الرَُّسوؿَ   َعَلى َوَما تَػْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإفْ  ُحمّْ
 النبي يكتمو لم مشروعا، أمرا بالمولد االحتفاؿ كاف ولو{ اْلُمِبينُ  اْلَببَلغُ  ِإالَّ  الرَُّسوؿِ 

 والسبلـ، الصبلة عليو المبين الببلغ بلغ فقد شيئا، كتم ما فإنو وسلم، عليو اهلل صلى
 اهلل رضي الراشدوف الخلفاء يفعلو ولم بذلك، أصحابو يأمر ولم بمولده يحتفل فلم

 القروف في بإحساف وأتباعهم التابعوف وال عنهم، اهلل رضي الصحابة بقية وال عنهم،
 أف بذلك فعلم مستحيل، ىذا بعدىم من ويعلمو عليهم يخفى فكيف المفضلة،

 فهذا حسنة بدعة إنو: قاؿ ومن سلطاف، من بها اهلل أنزؿ ما التي البدع من إحداثو
 كل»: قاؿ السبلـ عليو الرسوؿ. حسنة بدع اإلسبلـ في ليس ألنو يجوز، ال غلط
 اهلل كتاب الحديث خير إف»: ويقوؿ الجمعة، يـو بالناس يخطب وكاف «ضبللة بدعة
 بدعة وكل محدثاتها األمور وشر وسلم، عليو اهلل صلى محمد ىدي الهدي وخير

 صلى النبي يناقض يعني حسنة، إنها: بدعة في يقوؿ أف للمسلم يجوز فبل ،«ضبللة
 رسوؿ مع يتأدب أف عليو يجب بل للمسلم يجوز ال ىذا ويعاكسو، وسلم عليو اهلل
 شريعتو ومخالفة وسلم عليو اهلل صلى أمره مخالفة ويحذر وسلم، عليو اهلل صلى اهلل
 الجملة فهذه. «ضبللة بدعة كل»: وسلم عليو اهلل صلى قاؿ فلما وغيره، ىذا في

 بعض أحدثو ما وىكذا البدع، من الموالد وغير الموالد تعم عامة، وصيغة عامة جملة
 ليلة أو رجب، من وعشرين سبع ليلة والمعراج، اإلسراء بليلة االحتفاؿ من الناس

 فعلها ما وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف البدع، من أيضا ىذه شعباف، من النصف
 الدين، في البدع من الناس أحدثو ما جميع وىكذا بدعة فتكوف أصحابو، فعلها وال
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 من شيئا يحدث أف المسلمين من ألحد فليس المعنى، ىذا في داخلة كلها
 أينما بالشرع والتقيد االتباع، اإلسبلـ أىل على يجب بل اهلل شرعو ما بغير العبادات،

 صلى فالرسوؿ والكبار، العظماء من أحدثها من أحدثها ولو البدعة، من والحذر كانوا
 اهلل أوجب الذي وىو آدـ، ولد سيد ىو العظماء جميع فوؽ فوقهم، وسلم عليو اهلل

 وال الناس، من أحد ىدي ىديو على يقدـ أف ألحد فليس شريعتو، واتباع طاعتو، علينا
 إلو وىو الطاعة واجب ىو وتعالى، سبحانو الجميع فوؽ اهلل ثم الناس، من أحد طاعة
 ىو والرسوؿ الناس، ويرشد الناس يعلم الرسوؿ بعث الذي ىو وتعالى، سبحانو الحق

 بل يكتمو لم بو اهلل أمره مما األمور بهذه االحتفاؿ كاف فلو وجل، عز اهلل عن المبلغ
 كاف لو أصحابو، وىكذا المبين، الببلغ بلغ قد وسلم عليو اهلل صلى ألنو يبلغو؛
 التي البدع من أنو يقينا علمنا عنو، ىذا يأتنا لم فلما أيضا، لبلغوا وأعلمهم بلغهم

 أف عليهم بل البدع، على يوافقوا أال اإلسبلـ أىل على الواجب وأف الناس، أحدثها
 عليو وسار وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو سار الذي النهج على يسيروا

 اهلل نسأؿ المفضلة، القروف في بإحساف أتباعهم ثم عنهم، اهلل رضي الكراـ أصحابو
 ا.ىػ والتوفيق الهداية للجميع

 التي الذبائح حكم ما(: ٗٚ/ٜ) الفتاوى مجموع كما في أيضا باز ابن الشيخ سئلو 
 المولد؟ في تكوف

 كاف إف أما أكبر، شرؾ فهذا المولد لصاحب ذبحها كاف إف :اهلل رحمو فأجاب
 المسلم يحضر ال وأف منها، يؤكل أال ينبغي لكن ذلك، في شيء فبل لؤلكل ذبحها
 أو أكل في يشاركهم أف بدوف لنصيحتهم يحضر أف إال والفعل؛ بالقوؿ عليهم إنكارا
 .انتهى"  غيره

 الناس يقـو الببلد بعض في وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 البيت رب ويقـو األضحى، عيد أو الفطر بعيد كاحتفالهم النبوي بالمولد باالحتفاؿ
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 بالزيارات والقياـ الهدايا، وشراء والحلوى، والشراب الطعاـ في أوالده على بالتوسعة
 األمر؟ ىذا تجاه واجبنا وما البدع؟ من ىذا فهل لؤلىل

 بدعة ىذا أف للناس نبين أف األمر ىذا نحو وواجبنا شك، ال البدع من ىذا فأجاب:
 ال الذي األمر بهذا تتعبوىا وال أنفسكم على أربعوا: ونقوؿ ضبللة، بدعة كل وأف

 فبل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تحبوف كنتم إذا: لهم نقوؿ ثم ضبلاًل، إال يزيدكم
 عليو اهلل صلى النبي جعل وىل منو، ليس ما دينو في تدخلوا وال يديو، بين تقدموا
 األنصار ووجد المدينة قدـ لما إنو بل! الثبلثة؟ األعياد سوى للمسلمين عيداً  وسلم

 عيد منها بخيرٍ  أبدلكم اهلل إف: )لهم قاؿ الجاىلية في كانت لهم بأعيادٍ  يحتفلوف
 أف العيدين في رغب بما وسلم عليو اهلل صلى النبي فأمرىم( الفطر وعيد األضحى،

 .شرعية أعياداً  ليست التي األعياد يدعوا
 

 (الطرؽ جانب على التي والثمار الزروع من األكل حكم)باب 
 لعامة ملك ألنو الطرقات؛ جانب على المزروع الشجر من األكل في حرج ال

 .منو األكل وإباحة اإلذف على دليل حراسة أو حائط دوف وتركو المسلمين،
 يتخذ أف دوف منو، يأكل أف بستاف بثمر مر لمن وسلم عليو اهلل صلى النبي أجاز وقد

 فهو الماؿ لبيت كاف فما المملوكة، الثمار في وىذا ثوبو، في منو يحمل ال أي خبنة،
 . بالجواز أولى

 أنو ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو حديثل
 ومن شيء، عليو فليس ، خبنة يتخذ ولم بفمو، أخذ من :فقاؿ المعلق الثمر عن سئل

 ما بلغ إذا القطع، ففيو ، أجرانو من أخذ وما ونكاال، وضربا مرتين ثمنو فعليو احتمل،
 .ٔ( المجن ثمن ذلك من يؤخذ

                                                           

 في عبيد وأبو ،(ٕٕٔ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(الرسالة - ٕٗٚ/ ٔٔ) وأحمد ،(ٕٗٛٙ) الرزاؽ عبد أخرجو ٔ
/ ٛ) والنسائى ،(ٜٕٛٔ رقم ،ٗٛ٘/ ٖ) والترمذى ،(ٜٖٓٗ ،ٖٔٚٔ - ٓٔٚٔ) داود وأبو ،(ٜ٘ٛ) األمواؿ

 الكنى في والدوالبي ،(ٜٖٚ ،ٖٛٚ/ ٕ) األمواؿ في زنجويو وابن ،(ٜٖٙ/ ٔ) والدارمي ،(ٜٛ٘ٗ رقم ،٘ٛ
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 يحمل وال فليأكل بحائط مر من )رضي اهلل عنهما مرفوعا  عمر ابنوفي الحديث عن 
)ٔ. 
 أتيت إذا : ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي سعيد أبي عنعن و  

 على أتيت وإذا تفسد، أف غير في فاشرب وإال أجابك فإف مرار ثبلث فناده راع على
 ال أف في فكل وإال أجابك فإف مرات، ثبلث البستاف صاحب فناد بستاف حائط
 .ٕ(دتفس

 معو، يحمل أف دوف غيره، ثمر من اإلنساف يأكل أف جواز على األحاديث ىذه فدلت
 .أكل يجبو لم وإف استأذنو، أجابو فإف ثبلثا، أوال صاحبو ينادي أف بشرط

                                                                                                                                                  

/ ٗ) ،(ٜ٘ٔ - ٜٗٔ/ ٖ) والدارقطني ،(ٕٚٛ) الجارود وابن ،(ٖٓٓ٘) األوسط في والطبراني ،(ٚٓٔ/ ٕ)
 دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٜٓٔ/ ٙ) ،(ٕ٘ٔ/ ٗ) الكبرى في والبيهقي ،(ٖٔٛ/ ٗ) والحاكم ،(ٖٕٙ

 الثمر عن سئل أنو) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو حديث من( ٖٚٗ/ ٛ)
 مثليو غرامة فعليو منو بشيء خرج ومن عليو شيء فبل خبنة متخذ غير َخلة ذي من بفيو أصاب من فقاؿ المعلق

 الترمذي، حسنو والحديث( القطع فعليو المجن ثمن فبلغ الجرين يؤويو أف بعد شيئاً  منو سرؽ ومن والعقوبة
 وحسنو ،(ٕٚ٘/ ٖ) العارضة في العربي ابن وصححو الجارود، ابن وصححو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو
 األلباني العبلمة وحسنو ،(ٗ٘ٙ/ ٛ) المنير البدر في الملقن ابن وحسنو ،(ٕٕٛ/ ٚ) السنن تهذيب في المصنف

 الحويني وقاؿ صحيح، إسناده(: ٖٕٚ/ ٙ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٜٕٔ٘) اإلرواء في
 ،(ٕٗٚ/ ٔٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وحسنو صحيح، إسناده(: ٕٚٔ/ ٖ) المكدود غوث في

 .جيد إسناده(: ٕٔٗ/ ٖ) طبعتو في مشهور الشيخ وقاؿ
 .تقدـ بما متعقب يصح، ال(: ٖٕٖ/ ٔٔ) المحلى في حـز ابن قوؿ( تنبيو)
، وصححو لشواىده العبلمة األلباني في الصحيحة عنو داود أبي مسائل في وأحمد ماجو وابن الترمذي أخرجو ٔ
(ٖٕٔٔ.) 
 ،(ٕٔٛ٘) حباف وابن ،(ٕٚٛٔ) و( ٕٗٗٔ) يعلى وأبو(، ٖٕٓٓوابن ماجة ) ،(ٜ٘ٔٔٔ) أحمدأخرجو  ٕ

( والحديث ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٜ) والبيهقي ،(ٕٖٔ/ٗ) والحاكم (ٕٕٗٛ" )اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي
 (:ٖٓٓ/٘صحيح ابن ماجة، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )صححو العبلمة األلباني في 

 -اختبلطو بعد منو سمع كاف وإف- ىاروف بن يزيد عنو والراوي إياس، بن سعيد ىو: الجريري. صحيح حديث
  .االختبلط قبل منو سمع ممن وىو سلمة بن حماد تابعو
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، حائط عليها يكن لم إذا أحمد قاؿ(: ٕٖٖ/ٜ) المغني في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 من واحد غير فعلو قد: وقاؿ. يأكل فبل، جائعا يكن لم وإذا، جائعا كاف إذا يأكل

 قد ألنو؛ يأكل لم، حائط عليو كاف إذا ولكن وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب
 مالك بن أنس مع سافرت:  قاؿ،  التيمي زينب أبي عن وروي...  الحريم شبو صار
 وىو ،أفواىهم في فيأكلوف، بالثمار يمروف فكانوا،  بردة وأبي سمرة بن الرحمن وعبد
 أحمد عن وروي. خبنة يتخذ وال، يأكل: عمر قاؿ ،بردة وأبي عباس وابن عمر قوؿ
، الناس ثمار يأكل فبل الشجر تحت يكن لم وإذا، الشجر تحت مما يأكل:  قاؿ أنو

 كانت فإف ...... يفسد ىذا ألف؛ يرمي وال، بحجر يضرب وال. عنو غني وىو
 فبل، حريم فهو حائط عليها كاف إف: عباس ابن لقوؿ؛ إليها الدخوؿ يجز لم، محوطة

 شح على يدؿ بالحائط إحرازه وألف ،بأس فبل، حائط عليها يكن لم وإف، تأكل
 . انتهى"  فيو المسامحة وعدـ، بو صاحبو

 ألف نظر؛ فيو الحائط اشتراط(: ٜٖٖ/ٙ) الممتع الشرح في عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 ال ىذا وعلى بالشيء، يحيط الذي ىو والحائط( حائطا دخل من: ) الحديث ألفاظ
 تبين فالذي ، حائط عليو الذي الشجر وبين حائط عليو ليس الذي النخل بين فرؽ
 إذا أو بيده، يأخذ بل الشجر، يرمي وأال حمل، دوف يأكل أف ىو الشرط أف السنة من

 فإف استأذنو، أجابو إف ، ثبلثا صاحبو ينادي أف يشترط وأيضا األرض في ساقطا كاف
 رحمو أحمد اإلماـ إليو ذىب مما وىو الحديث، عليو دؿ الذي ىذا أكل، يجبو لم
 أو اإلسبلـ، أوؿ على األحاديث وحملوا بجائز ليس ذلك أف إلى الجمهور وذىب اهلل
 ولكن يجوز، فبل الحاجة عدـ مع وأما محتاجين، فقراء الناس كاف حين الهجرة، أوؿ

 .انتهى"  عاـ أنو الصحيح
 

 (البحر دواب في باب)
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 يعيش ما المائي بالحيواف المقصودو  ئية،الما اتالحيوانىي البحر  دوابب المقصود
 أو العيوف أو البحيرات أو األنهار أو البحار من ، عذبا أو كاف ملحا الماء، في

 الحيواف من الحنفية عند يحل وال.  سواىا أو المستنقعات أو اآلبار أو الغدراف
 .ال أـ(  قشر)  فلوس ذا أكاف سواء أكلو فيحل السمك سوى شيء المائي
 من كونهما في لبلختبلؼ ، الحنفية فيهما اختلف المائي الحيواف من صنفاف وىناؾ

 فقاؿ ،ٔوالمارماىي ، الجريث وىما ، األخرى المائية الحيوانات من أو السمك
 فيهما، الحل الحنفية عند الراجح لكن أكلهما، حل بعدـ الحسن بن محمد اإلماـ
 .السمك من ألنهما

 في مات الذي ىو: والطافي ،عندىم يؤكل ال فإنو طافيا، كاف ما السمك من ويستثنى
 وىو يعل، لم أـ الماء وجو فوؽ أعبل سواء حادث، سبب بغير أنفو، حتف الماء

 إلى نظرا الماء سطح فوؽ يعل لم ولو سبب ببل مات إذا طافيا يسمى وإنما ،الصحيح
 . ٕيعلو أف أنفو حتف مات إذا العادة ألف ، األغلب

 ال طافيا ويرى أنفو حتف يموت حينما وخبثو فساده احتماؿ الطافي تحريم حكمة وإف
 بينو فرؽ فبل حادث بسبب قتبل الماء في قتل الذي فأما مات؟ ومتى كيف يدرى
 .الهواء في مات حتى وأخرج بالشبكة صيد ما وبين
 بسبب ماتت ألنها تؤكل، الداخلة السمكة فإف أخرى سمكة سمكة ابتلعت وإذا

 .ابتبلعها ىو حادث
 :الحنفية عند روايتاف ففيو الماء كدر أو البرد أو الحر من السمك مات وإذا

 غالبا، الموت أسباب من ليست الثبلثة األمور ىذه ألف يؤكل، ال أنو(:  إحداىما
 .طافيا فيعتبر أنفو حتف مات فيها السمك أف فالظاىر

                                                           

 في سمك: والمارماىي. كالترس مدور السمك من نوع: وقيل أسود، سمك - الراء وتشديد بكسر - الجريث ٔ
 ٘) عابدين البن"  المحتار رد"  وحاشية الحنفية، كتب من األبصار تنوير على المختار الدر في كذا. الحية صورة

 /ٜٔ٘). 
 .الهندية بهامش ٖٙ٘/  ٖ والخانية ،ٜ٘ٔ/  ٘ عابدين ابن وحاشية ،ٖٙ - ٖ٘/  ٘ البدائع ٕ



 - 084 - 

 ميتا فيكوف الجملة في للموت أسباب الثبلثة األمور ىذه ألف يؤكل، أنو: والثانية
 لم حيا السمك أخذ وإذا ،يفتى وبو األظهر، ىو وىذا ، طافيا يعتبر فبل حادث بسبب

 .يمات أو يموت حتى أكلو يجز
 : التالية باألدلة الطافي حـر من واستدؿ

 صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن داود أبي بحديث -أ
 تأكلوه فبل فطفا فيو مات وما فكلوه، عنو جزر أو البحر ألقى ما ) وسلم عليو اهلل
 . أيضا مرفوعا جابر عن منصور بن سعيد نحوه وروى ،ٔ(

 رضي عباس بن اهلل وعبد طالب، أبي بنعلي  وعن اهلل، عبد بن جابر عن بآثار - ب
 وما تأكلوه، فبل طفا ما: رواية في جابر ولفظ ،الطافي أكل عن نهوا أنهم: عنهم اهلل

 ضفتي عن الماء حسر ما: أخرى رواية وفي ،فكلوه عنو حسر أو حافتيو على كاف
 .تأكل فبل طافيا فيو مات وما فكل، البحر
 .تأكلوه فبل البحر صيد من طفا ما: " علي ولفظ

                                                           

 ،(ٜٕٔ/ ٚ) عدى وابن ،(ٕٖٚٗ رقم ،ٔٛٓٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٖ٘ٔٛ رقم ،ٖٛ٘/ ٖ) داود أبو أخرجو ٔ
 ،(ٕٛٓٗ ،ٕٚٓٗ ،ٕٙٓٗ) المشكل شرح في والطحاوي ،(ٜٕ٘ٛ/ٔٛٔ/ ٖ) األوسط في والطبرانى
 والخطيب ،(ٕ٘٘/ ٜ) الكبرى في والبيهقى ،(ٛ/ٕٛٙ/ ٗ) والدارقطنى ،(ٖٙٙ/ ٕ) الكبير العلل في والترمذي

 ،(ٕٖٔ/ ٔ) القرآف أحكاـ في والجصاص ،(ٕٕ٘/ ٙٔ) التمهيد البر عبد وابن ،(ٛٗٔ/ ٓٔ) بغداد تاريخ في
 فى ووىم فرفعو الطائفي سليم بن يحيى رواه وقد و،نع اهلل رضي جابر حديث من( ٜ٘ٗٔ) التحقيق الجوزى وابن

 الزبير أبى عن جميعا والثورى سلمة، بن وحماد جريج، وابن عمر، بن اهلل وعبيد السختيانى، أيوب ورواه ذلك،
 الموقوؼ والصحيح خطأ، وكبلىما الطائفى، رواية بنحو فرفعو الثورى عن رواه الزبيرى أحمد أبا أف إال فأوقفوه،

/ ٚ) المحلى في حـز ابن أيضا ضعفو والحديث والبيهقى، والدارقطنى، داود، وأبو زرعة، وأبو البخارى، قالو كما
/ ٘) السنن تهذيب في إلماـ ابن القيما قاؿو  باإلتقاؽ، ضعيف(: ٖٖ/ ٜ) المجموع في النووي وقاؿ ،(ٜٖٙ
 سوء مع وىو سليم، بن يحيى برفعو وانفرد جابر، على موقوفاً  رووه الناس ألف ضعف؛ إنما والحديث(: "ٕٖ٘
 التنقيح في الهادي عبد ابن وضعفو الحديث، أىل بو يحتج ال ىذا ومثل عنهم، وانفرد الثقات خالف قد حفظو

 في والحافظ ،(ٔٔ/ ٙ) التثريب طرح في العراقي وابن ،(ٜٕٔ/ ٕ) تنقيحو في الذىبي ضعفو وكذا ،(ٖٙٛ/ ٖ)
 أبي سنن تحقيق في معو ومن األرنؤوط وضعفو داود، أبي ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو ،(ٕٕٔ/ ٕ) الدراية

 (.ٖٔٙ/٘) داود
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 .ٔطافيا - البحر وفي سمك من أي - منو تأكل ال: " عباس ابن ولفظ
 ما حتى طافية ولو تذكية ببل البحر حيوانات كل إباحة إلى الحنفية عدا من وذىب
  .البحريين والسرطاف والضفدع البحرية، والسلحفاة كالتمساح البر، في حياتو تطوؿ

 فوقو يكوف وإنما ، الماء سطح تحت يسكن ال ألنو ، بحريا الماء طير الفقهاء يعد وال
 . بالتذكية إال عندىم يحل ال ولهذا ، يطير ثم الحاجة عند فيو وينغمس

 في والراجح ، بالكراىة وآخر ، باإلباحة قوؿ وخنزيره البحر كلب في وللمالكية
 (. الحنفية عند التنزيهية الكراىة أي)  ، الكراىة خنزيره وفي ، اإلباحة الماء كلب

 وصرح ، الراجح وىو ، أباحو من ومنهم حرمو من فمنهم الماء، إنساف في واختلفوا
 ىذا يعد وال:  قالوا.  حيا ولو بطنو شق غير من وشيو السمك قلي بجواز المالكية
 . ٕالمذبوح كحياة الماء خارج حياتو ألف تعذيبا،

 جهة من الذبح ويكوف ،كبيرة كسمكة حياتو تطوؿ ما ذبح الشافعية عند ويستحب
 حياتو تطوؿ مما يكن لم فإذا، البر حيواف يشبو فيما العنق ومن السمك، في الذيل
 . حيا وقطعو ذبحو كره

 : آخراف وجهاف سواه وىناؾ ،عندىم الوجوه أصح ىو الحل في التعميم وىذا
 . الحنفية كمذىب السمك سوى البحر حيواف من يحل ال أنو :أحدىما
 في مثلو يؤكل ال وما يحل، الغنم صورة على كالذي البر في مثلو يؤكل ما أف :والثاني

 .يحل ال والحمار الكلب صورة على كالذي البر
 من كل في دائما عيشو يمكن الذي أي(  البرمائي)  الحيواف الشافعية عند ويحـر
 والسرطاف، بالضفدع، لو مثلوا وقد ،مأكوؿ البر في نظير لو يكن لم إذا والبحر البر

                                                           

 بن أخرجها الطافي أكل عن النهي في عنهم اهلل رضي عباس بن اهلل وعبد طالب أبي بن وعلي جابر عن اآلثار ٔ
  .واالنقطاع بالضعف وأعلها ،( ٜٖٗ/  ٚ) المحلى في حـز

/  ٔ خليل مختصر على والخرشي ،ٕٗ/  ٖ كنوف مع والرىوني ،ٖٕٖ - ٕٕٖ و ٕٖٔ/  ٔ الصغير الشرح ٕ
ٖٛ. 
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 جرى ما ىو البرمائي النوع ىذا وتحريم، والسلحفاة والتمساح، ،ٔوالنسناس والحية،
 في النووي صحح لكن ،الرملي واعتمده وأصلها" الروضة" في والنووي الرافعي عليو

 يمكن مما كاف ولو ميتتو، تحل فعبل البحر في ساكنا يكوف ما جميع أف المجموع
 الهيتمي، حجر وابن الخطيب عند المعتمد ىو وىذا الضفدع، إال البر، في عيشو
 .سم فيو ما كل الضفدع على وزادا
 ىذه كانت إف والسلحفاة والتمساح والنسناس والحية فالسرطاف ىذا وعلى

 كانت وإف البر، في عيشها بإمكاف عبرة وال تحل، بالفعل البحر ساكنة الحيوانات
 .تحـر بالفعل البر ساكنة

 عبد بن الدين عز الشيخ عن ونقل بحلو، عدالف ابن فأفتى: ٕالدنيلس في واختلفوا
 .ٖبتحريمو اإلفتاء السبلـ

 البحر في العيش تستطيع ال ألنها والبحر، البر في يعيش مما والبط اإلوز يعتبر وال
 .يأتي كما بالتذكية إال تحل فبل البر، طيور من فهي دائما،
 بما الصغير السمك أكل وكذا يضر، لم إذا حيا السمك ابتبلع الشافعية عند ويكره

 ما وأيا حيا، كاف إف ذلك يكره لكن بطنو، شق غير من وشيو قليو ويجوز جوفو، في
 .ٗالدىن بو يتنجس فبل كاف

                                                           

 يقتل واحدة، عين ولو واحدة، رجل على يثب الصين، بجزائر يوجد حيواف: كسرىا ويجوز النوف بفتح: النسناس ٔ
/  ٗ المنهج شرح على البجيرمي حاشية: ر) الطير كنقز( ويقفز صعدا يثب أي) وينقز بو، ظفر إذا اإلنساف

 ( .نسنس: مادة المحيط ومحيط ،ٖٗٓ

 الصغير الصدؼ أنو فيو قالوه ما مجموع من ويظهر"  والحلزوف الصدؼ من نوع ىو الدنيلس: " الدميري قاؿ ٕ
 .الخلوؿ أـ: مصر في يسمى الذي

 أصلو كاف محرما السرطاف كاف فإذا السرطاف، أصل ىو الدنيلس أف من قيل ما على مبني بالتحريم اإلفتاء علل ٖ
 في يعيش الذي السرطاف أف على أو برأسو، أصل والسرطاف الدنيلس من كبل أف على مبني بالحل واإلفتاء. محرما
 ،ٜٖٖ/  ٔ للدميري الحيواف حياة. المجموع في النووي صححو كما البر، في عيشو أمكن وإف حبلؿ، البحر
 . ٘ٚٔ/  ٛ الشرواني حاشية مع حجر البن المحتاج وتحفة

 الشرواني حاشية مع المحتاج وتحفة ،ٖٗٓ/  ٗ البجيرمي حاشية مع المنهج وشرح ،ٖٗٔ/  ٛ المحتاج نهاية ٗ
 .ٗ٘٘/  ٔ المطالب وأسنى ،٘ٚٔ ،ٗٔٔ - ٕٔٔ/  ٛ
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 إنما أنو إلى والسرطاف والسلحفاة الماء ككلب البرمائي، الحيواف في الحنابلة وذىب
: الثبلثة بحرمة فقالوا والتمساح، الحية استثناء للضفدع باإلضافة وزادوا، بالتذكية يحل

 لكنهم ،بو يفترس نابا لو ألف والتمساح الستخباثها، والحية قتلها، عن للنهي فالضفدع
 التفرقة أف والظاىر ،بو يفترس ناب لو كاف وإف حبلؿ، فهو القرش سمك يستثنوا لم

 . التمساح بخبلؼ البحر في إال يعيش ال السمك من نوع القرش أف على مبنية بينهما
 كاف موضع أي في يعقر بأف يميتو، ما بو يفعل أف السرطاف ذكاة كيفية إف: قالوا وقد
 .ٔبدنو من

 الحنفية يقوؿ كما يمات، أو يموت حتى أكلو يجز لم حيا السمك أخذ وإذا
 انتظار فيمكن سريعا يموت فإنو حاجة، ببل تعذيب ألنو حيا، شيو ويكره. والحنابلة

 .ٕموتو
 السمك عدا ما إف: يقوؿ ليلى أبي ابن أف منها: أخرى مذاىب البحر حيوانات وفي
 عنده يحل ال أنو غير أيضا، كذلك يقوؿ سعد بن والليث الذكاة بشريطة يؤكل منها

 :روايتاف ىذا في الثوري سفياف وعن خنزيره، وال الماء إنساف
 .الحنفية كمذىب السمك سوى ما تحريم:  إحداىما
 .ٖليلى أبي ابن كقوؿ بالذبح الحل:  وثانيهما

}  تعالى قولو فيو إال يعيش وال الماء جوؼ يسكن ما كل أحلوا الذين الجمهور ودليل
 تأكلوف كل ومن أجاج ملح وىذا شرابو سائغ فرات عذب ىذا البحراف يستوي وما

 فلم{  وللسيارة لكم متاعا وطعامو البحر صيد لكم أحل}  سبحانو وقولو{  طريا لحما

                                                           

 .ٜٕٖ و ٖ٘ٔ/  ٙ النهى أولي ومطالب ،ٜٕ٘/  ٖ قدامة البن المقنع ٔ

 على والدسوقي ،ٖٕٖ/  ٔ الصغير الشرح على والصاوي ،ٜ٘ٔ/  ٘ عابدين وابن ،ٖٙ - ٖ٘/  ٘ البدائع ٕ
 المحتاج وتحفة ،ٕٗٔ/  ٛ المحتاج ونهاية ،ٖٜ/  ٔ خليل مختصر على والخرشي ،٘ٔٔ/  ٕ الكبير الشرح

 أولي ومطالب ،ٖٗٓ - ٖٖٓ/  ٙ المنهج على البجيرمي وحاشية ،٘ٚٔ - ٗٚٔ/  ٛ الشرواني حاشية مع
 .ٕٖٛ/  ٙ النهى

 .ٜٖٗ/  ٚ والمحلى ،ٖ٘/  ٘ البدائع ٖ
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 أو الماء كخنزير آخر باسم يسمونو وما سمكا الناس يسميو ما بين وجل عز يفرؽ
 .إنسانا أو خنزيرا تجعلو ال التسمية ىذه فإف ، إنسانو

:  البحر بماء الوضوء عن سئل لما ) وسلم عليو اهلل صلى قولو أيضا ذلك أدلة ومن
 .ٔ( ميتتو الحل ، ماؤه الطهور ىو

 ، ميتا أـ حيا أخذ سواء البحر يسكن الذي الحيواف جميع حل على دليل وىذا
 الحديث وفي (:ٓٛٗ، قاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )ال أـ طافيا أكاف وسواء
 على طافيا كاف ولو فيو، يحيى كاف مما البحر في مات ما كل حل وىي ىامة فائدة
 إف قاؿ الماء؟ على طفا ما آكل سئل أنو عمر ابن عن روي ما أحسن وما الماء،
 رواه، حل وميتو طهور ماءه إف  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قد و ميتتو طافيو

 ىو كما يصح ال الماء على منو طفا ما أكل عن النهي حديث و(  ٖٛ٘)  الدارقطني
 ا.ىػ آخر موضع في مبين

 الزبير أبي عن مسلم أخرجو صحيح حديث وىو العنبر، دابة بحديث أيضا واستدلوا
 أبا علينا وأمر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثنا: قاؿ جابر، حدثني قاؿ ، المكي
 عبيدة أبو فكاف ، غيره لنا يجد لم تمر من جرابا وزودنا لقريش، عيرا نتلقى ، عبيدة
 نمصها قاؿ ؟ بها تصنعوف كنتم كيف لجابر فقلت: الزبير أبو قاؿ  تمرة تمرة يعطينا

 نضرب وكنا الليل إلى يومنا فتكفينا ، الماء عليها نشرب ثم ، الصبي يمص كما

                                                           

 عمرو وابن عباس وابن اهلل عبد بن وجابر وعلي ىريرة أبي منهم الصحاب من عدة عن روي صحيح حديث ىو ٔ
 السيوطي قبلو ومن متواترا المتناثر نظم في الكتاني عده وقد عنهم اهلل رضي عمر وابن وأنس الصديق بكر وأبي

 وابن تيمية وابن والنووي حباف وابن خزيمة وابن منده وابن المنذر وابن البر عبد وابن البخاري صححو والحديث
 متفق صحيح الحديث ىذا: البغوي وقاؿ وغيرىم لبانياأل و شاكر وأحمد حجر وابن والعراقي كثير وابن القيم
 بو واحتجوا كتبهم في األئمة أخرجو مشهور صحيح حديث ىذا: المسند شرح في األثير ابن وقاؿ صحتو على

 في الزرقاني وقاؿ طرؽ، من مروي جليل صحيح الحديث ىذا: المنير البدر في الملقن ابن وقاؿ. ثقات ورجالو
 سائر في األمصار فقهاء وتداولتو بالقبوؿ األئمة تلقتو اإلسبلـ أصوؿ من أصل الحديث وىذا: الموطأ شرح

 .الكبار األئمة ورواه األقطار جميع في األعصار
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 لنا فرفع البحر ساحل على وانطلقنا:  قاؿ.  ونأكلو بالماء نبلو ثم الخبط بعصينا
 ثم ؟ ميتة: عبيدة أبو قاؿ العنبر تدعى دابة ىو فإذا فأتيناه الضخم، الكثيب كهيئة

 وقد تعالى، اهلل سبيل وفي ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رسل نحن بل ال، قاؿ
 من نغترؼ رأيتنا ولقد سمنا، حتى ثبلثمائة ونحن شهرا عليو فأقمنا فكلوا اضطررتم،

 أبو منا أخذ فلقد الثور، كقدر أو كالثور الفدر منو ونقتطع الدىن، بالقبلؿ عينو وقب
 ثم فأقامها أضبلعو من ضلعا وأخذ ، عينو وقب في فأقعدىم ، رجبل عشر ثبلثة عبيدة
 أتينا المدينة قدمنا فلما وشائق لحمو من وتزودنا تحتها فمر معنا بعير أعظم رحل

 ، لكم تعالى اهلل أخرجو رزؽ ىو فقاؿ ذلك، لو فذكرنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فأرسلنا ؟، فتطعمونا شيء لحمو من معكم فهل
 :أمور أربعة على بو يستدلوف الحديث فهذا(  فأكلو منو
 . والضرورة االختيار حالتي في أكلو يحل السمك غير من البحر حيواف أف على :أوال
 . ذكاة إلى يحتاج ال أنو على :ثانيا
 .حادث بسبب أو أنفو حتف مات ىل يدري ال ألنو الطافي، حل على :ثالثا
 حبلال ميتتو كانت إذا ألنو لو، تأثير ال للسمك والوثني المجوسي صيد أف على :رابعا

 . سواء والمسلم والوثني المجوسي فصيد
 في عما معفو ألنو األربعة، المذاىب في طاىرا كاف صغيرا كاف إف والفسيخ ىذا،
 العربي وابن والحنابلة الحنفية عند طاىر فهو كبيرا كاف وإف فيو، ما تنقية لعسر بطنو،

 أكلو فإف طاىرا اعتبر وإذا. المالكية ولجمهور للشافعية خبلفا المالكية، من والدردير
 قاؿ فإف: عدمو أو ضرره في الطب رأي شرعا فيو يتبع رائحتو في والتغير تفسخو مع

 .ٔفبل وإال ، بالصحة لضرره شرعا محظورا أكلو يكوف ضار إنو: الثقات األطباء

                                                           

 الصغير والشرح ،ٕٜ ،ٜٛ/  ٔ اإلقناع على البجيرمي في ومثلو ،ٖٗٓ/  ٗ الطبلب منهج على البجيرمي ٔ
 .ٖٕٗ/  ٔ النهى أولي ومطالب ،ٕٕٔ/  ٔ عابدين ابن حاشية مع المختار والدر ،ٕٕ/  ٔ الصاوي بحاشية
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: قسمين إلى ينقسم الحيواف (:ٗٔ/٘ٔقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 البحر حيوانات فكل حراـ، شيء فيو وليس حبلؿ، فكلُّو البحري أما، وبري بحري،
 َوَطَعاُموُ  اْلَبْحرِ  َصْيدُ  َلُكمْ  ُأِحلَّ : }تعالى اهلل لقوؿ وميّْتها، حيّْها استثناء، بدوف مباحة
 البحر، صيد: عنهما اهلل رضي عباس ابن قاؿ ،[ٜٙ: المائدة{ ]َولِلسَّيَّارَةِ  َلُكمْ  َمَتاًعا

 .ميتاً  ظهره على طفا أو مثبًل، البحر ألقاه ما يعني ميتًا، ُأخذ ما وطعامو حّياً، ُأخذ ما
 أجناس من البحر في وأف الحيواف، من البر في ما أضعاؼ ثبلثة البحر في إف: يقاؿ

 .حبلؿ وكلها البر، في موجودة ليست أشياء وأنواعها الحيوانات
: وتعالى سبحانو اهلل قاؿ(: ٛ٘وقاؿ الدكتور صالح الفوزاف في كتابو األطعمة )ص

 (.ٙ٘) آية لمائدة{ ]وللسيارة لكم متاعا وطعامو البحر صيد لكم أحل}
 الحيوانات من وغيره السمك فيو يوجد الذي المستبحر الكثير الماء بالبحر المراد
 .تصاد التي المائية
 البحر إلى وأضيف المصيد بو يراد ىنا فالصيد حيتانو من صيد ما كل: البحر وصيد

 :ضرباف وىو عادة فيو يعيش ما كل يشمل وىذا منو كاف لما
 كالسمك المذبوح عيش عيشو كاف منو خرج وإذا الماء في يعيش ما: أحدىما
 .بأنواعو
 .والسرطاف كالتمساح أيًضا البر وفي الماء في يعيش ما: الثاني
 :أقواؿ على البحر حيواف من يحل فيما العلماء اختلف وقد

 مذىب من واألصح - المالكية قوؿ وىذا البحر حيواف جميع حل: األوؿ القوؿ
 .الشافعية

 قوؿ وىو والحية والتمساح الضفدع إال البحر في ما جميع حل: الثاني القوؿ
 .الحنابلة

 فإنو خاصة السمك إال األكل محـر الحيواف من البحر في ما جميع: الثالث القوؿ
 .الشافعية مذىب في ووجو، الحنفية قوؿ وىذا منو طفا ما إال أكلو يحل
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 كالبقر البر في نظيره يؤكل ما منو فيؤكل السمك غير وأما السمك يؤكل: الرابع القوؿ
 وجو وىذا فحراـ وكلبو الماء كخنزير البر في نظيره يؤكل ال وما - وغيرىا والشاة

 .الحنابلة مذىب في وقوؿ ،الشافعية مذىب في آخر
 :األقواؿ ىذه من قوؿ كل توجيو

{ وطعامو البحر صيد لكم أحل: }تعالى قولو بعمـو التمسك: األوؿ القوؿ وجو - ٔ
 ىو) وسلم عليو اهلل صلى وقولو، قذؼ ما( طعامو)و صيد ما( صيده: )عباس ابن قاؿ

 من البحر حيوانات كل حل في عاماف والحديث فاآلية، (ميتتو الحل ماؤه الطهور
 .استثناء غير
{ البحر صيد لكم أحل: }السابقة اآلية بعمـو التمسك ىو: الثاني القوؿ ووجو - ٕ

 التمساح واستثنى يراه من عند تحريمو على يدؿ ألنو قتلو عن للنهي الضفدع واستثنى
 .المستخبثات من ألنها والحية الناس يأكل ألنو
 حرمت: }تعالى قولو البحر حيواف من تحريمو يرى فيما: الثالث القوؿ ووجو - ٖ

 عز ػ وقولو والبحري البري بين يفصل لم حيث{ الخنزير ولحم والدـ الميتة عليكم
 خبيث( البحر حيواف من) السمك سوى وما{ الخبائث عليهم ويحـر: }شأنو

 .ونحوىا والحية والسرطاف كالضفدع
 وألف البر في ما على البحر في ما قياس تحريمو يرى فيما: الرابع القوؿ ووجو - ٗ

 .حكمو فيعطى يتناولو االسم
 غير أنواعو اختبلؼ على السمك حل في العلماء بين خبلؼ ال أنو: مر مما فتلخص
 .الطافي
 والكلب كاآلدمي أكلو المحـر البر حيواف صورة على كاف فيما اختلف وإنما

 .ونحوىا والثعباف والخنزير
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: تعالى قولو لعمـو البحر صيد جميع حل وىو المالكية قوؿ ترجيحو لي يظهر والذي
 الطهور ىو: )البحر في ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ وقولو{ وطعامو البحر صيد لكم أحل}

 .العمـو ىذا يخصص ما يصح ولم( ميتتو الحل ماؤه
 عليكم حرمت: }تعالى قولو عمـو من البحر ميتة تحريم يرى من بو استدؿ ما أما

 ىو: )البحر في وسلم عليو اهلل صلى بقولو مخصوص عمـو أنو فالجواب{ الميتة
 (.ميتتو الحل ماؤه الطهور

 تحريم على{ الخبائث عليهم ويحـر: }تعالى قولو عمـو من بو استدلوا ما وأما
 الخبائث من األشياء ىذه أف نسلم فبل البحر حيواف من ونحوىا والحية السرطاف

 .الصريحة األدلة عمـو بو يرد ال الخبائث من ىذه أف ادعاء ومجرد
 في قياس فهو، البر في المحـر نظيره على التحريم في البحر في ما قياسهم وأما

 .يصح فبل{ البحر صيد لكم أحل: }قولو وىو نص مقابلة
 :والترجيح االستدالؿ مع البحر ميتة حكم بياف في: الثانية المسألة
 .كالحوت مات منو خرج وإف الماء في إال يعيش ال قسم: قسماف البحر حيواف
 .ونحوىا كالضفادع والبحر البر في يعيش وقسم

 :اآلتي التفصيل ميتتو حكم ففي الماء في إال يعيش ال الذي فأما
 من ضرب أو ماء انحسار أو حجر صدمة أو كضغطو ظاىر بسبب مات ما - ٔ

 . وفاقًا حبلؿ فهو غيره أو الصياد
 الثبلثة فعند فوؽ من بطنو صار بأف الماء وجو على وطفا أنفو حتف مات ما - ٕ

 .يحل ال حنيفة أبي وعند حبلؿ ىو وأحمد والشافعي مالك
 والمراد{ وطعامو البحر صيد لكم أحل: }تعالى قولو عمـو الحل على الثبلثة دليل

 صلى ػ وقولو مطلًقا البحر ميتة إباحة على يدؿ فهو العلماء جمهور عند ميتتو بطعامو
في العنبر  جابر وحديث( ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو) البحر في وسلم عليو اهلل

  المتقدـ قريبا.
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 باالصطياد مات أو بنفسو مات سواء البحر ميتة إباحة على دليل الحديث ىذا ففي
 تطييب في المبالغة بو أراد ذلك وأكلو لحمو من وسلم عليو اهلل صلى النبي وطلب

 .لنفسو يرتضيو وأنو إباحتو في شك ال وأنو حلو في نفوسهم
 النبي عن عنو اهلل رضي جابر حديث فهو الطافي تحريم على حنيفة أبي دليل وأما

 وما فكلوا الماء لفظو وما فكلوا الماء عنو نضب ما: )قاؿ أنو  وسلم عليو اهلل صلى
 فضعيف كما تقدـ.( تأكلوا فبل طفا
 إلى مضافًا موتو ليكوف البحر لفظو ما السابق الحديث في المباحة البحر وميتة: قالوا

 :يأتي بما والجمهور الثبلثة بو استدؿ عما وأجابوا، آفة غير من فيو مات ما ال البحر
 ال بأنو{ وطعامو البحر صيد لكم أحل: }تعالى قولو وىي باآلية االستدالؿ عن أجابوا
 كذا فمات الشط إلى البحر قذفو ما{ وطعامو: }تعالى قولو من المراد ألف فيها حجة
 في مات لما اسم الطافي إنما بطاؼ ليس ألنو عندنا حبلؿ وذلك التأويل أىل قاؿ

 فبل البحر قذؼ وىو حادث بسبب مات وىذا حادث وسبب آفة غير من الماء
 .ذكرنا لما الطافي غير البحر ميتة تبيح التي األحاديث من والمراد طافًيا يكوف

 من لو البد العاـ النص وتخصيص إباحة من والجمهور الثبلثة إليو ذىب ما والراجح
 .التخصيص على يدؿ سنة أو كتاب من دليل
 أئمة باتفاؽ ضعيف فحديث" الطافي أكل عن النهي من الحنفية بو استدؿ ما وأما

 بأحاديث معارض وىو كيف شيء يعارضو لم لو بو االحتجاج يجوز ال الحديث
 .صحاح
 تذكية بغير ألكل البر في مات لو سمك ألنو مطلًقا البحر ميتة حل يقتضي والقياس

 .البحر في وىو مات إذا فكذلك ألكل أخرى سمكة قتلتو أو الماء عنو نضب ولو
 الشط إلى البحر قذفو بما الكريمة اآلية في إباحتو الوارد البحر طعاـ وتخصيصهم

 وحكمهم البحر ميتة من الطافي استثناؤىم وكذا عامة فاآلية عليو دليل ال تخصيص
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 البحر لميتة المبيحة األدلة عمومات من يخصصو عليو دليل ال استثناء بتحريمو
 .مطلًقا

 من البر في يعيش ما(: ٖٙوقاؿ الدكتور صالح الفوزاف في كتابو األطعمة أيضا )ص
 حلو في اختلفوا فقد الماء وترس والسرطاف والسلحفاة كالضفادع البحر حيوانات

 طعاـ وال{ وطعامو البحر صيد لكم أحل: }تعالى لقولو مطلًقا حلو إلى مالك فذىب
: البحر في وسلم عليو اهلل صلى وقولو العلماء جمهور قاؿ كما ميتتو إال صيده غير لو
 مما ميتة كل فيعم حبلؿ البحر ميتة بأف التصريح ففيو( ميتتو الحل ماؤه ىوالطهور)

 .البحر في
 في ما جميع ميتة حل الشافعية عند المعتمد الصحيح إف :المجموع في النووي ونقل
 والحية السلحفاة من بعضهم أو األصحاب ذكره ما ويحمل الضفدع إال البحر

 ونحوىما واإلوز كالبط الماء طير وقاؿ - البحر غير ماء في يكوف ما على والنسناس
 صاحب ذلك إلى ويضيف زكاتو تشترط بل خبلؼ ببل ميتتو يحل وال سبق كما حبلؿ
 أو أصحابنا قاؿ: الحل نصوص نقلو بعد الشامل قوؿ ويوافقو: قولو المحتاج مغني

 . ىػ.ا قتلو عن للنهي الضفدع إال فيو ما جميع يحل بعضهم
 من البر في يعيش ما كل:  بقولو المغني صاحب لنا فينقلو ذلك في الحنابلة رأي وأما

 فيو دـ ال ما إال الماء وكلب والسلحفاة الماء كطير ذكاة بغير يحل ال البحر دواب
 . ىػ.ا ذكاة بغير يباح فإنو كالسرطاف

: يقوؿ حيث الصنائع بدائع صاحب المسألة ىذه في مذىبهم لنا فيحمل الحنفية وأما
 ما إال أكلو يحل فإنو خاصة السمك إال األكل محـر الحيواف من البحر في ما جميع

 . ىػ.ا ػ عنهم اهلل رضي ػ أصحابنا قوؿ وىذا منو طفا
 حكم في األربعة المذاىب آراء الموجز العرض ىذا من نستخلص أف حينئذ فيمكننا

 :النحوالتالي على البحر حيوانات من البر في يعيش ما أكل
 .مطلًقا تحل المالكية عند - ٔ
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 .بحاؿ يحل فبل الضفدع عدا ما مطلًقا تحل الشافعية عند - ٕ
 .ذكاة بغير يحل فبل الماء طير عدا وما
 ذكاة بغير يحل فإنو السرطاف عدا ما - مطلًقا ذكاة بغير تحل ال الحنابلة عند - ٖ

 .لو دـ ال ألنو
 .بسمك ليس ألنو .بحاؿ يحل ال الحنفية عند - ٗ
 

 )باب حكم الفسيخ(
 بطنو في عما معفو ألنو الفسيخ، من الصغير طهارة إلى األربعة المذاىب فقهاء ذىب
 .فيو مما تنقيتو لعسر
 :قولين على فيو اختلفوا فقد الكبير، وأما

 من وجماعة المالكية، وبعض والحنابلة، الحنفية، قاؿ وبو طاىر، أنو: األوؿ
 .المعاصرين

 .للسيوطي خبلفا والشافعية المالكية جمهور قاؿ وبو نجس، أنو: الثاني
 ما إلى إضافة بطنو، في ما يستخرج ال -غالبا- الفسيخ أف إلى يرجع الخبلؼ وسبب
 نجس؟ أـ طاىر ىو فهل دما كاف وإذا ال؟ أـ دـ ىو ىل تمليحو بعد منو يخرج

 يسيل وما جوفو، في ما وكذا ميتتو، وكذا طاىر، السمك بأف: قالوا بطهارتو والقائلوف
 .الطهارة فيو واألصل منو،
 .ويؤكل - األصح في - طاىر السمك ودـ: الحنابلة من مفلح ابن اإلماـ قاؿ

 .كميتتو مأكوؿ طاىر السمك ودـ: البهوتي وقاؿ
 .عندىم لو دـ ال ألنو بدـ، ليس السمك من الخارج أف األحناؼ اعتبر كما
 وال يملح ال ألنو طاىر، الفسيخ أف بو اهلل أدين الذي: المالكية من الدردير وقاؿ

 موت وبعد خروجو، بعد إال بنجاستو يحكم ال المسفوح والدـ الموت، بعد إال يرضخ
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 فالرطوبات الشرعية، الذكاة بعد العروؽ في كالباقي يكوف دـ فيو وجد إف السمك
 .ذلك في شك ال طاىرة ذلك بعد من الخارجة

 الفساد، عن بعيدا طويلة مدة ليبقى بالملح السمك يخلط ما كثيرا: سابق السيد وقاؿ
 ىذه وكل والملوحة، والرنجة، والفسيخ، السردين،: المختلفة أصنافو من ويتخذ
. إلخ... حينئذ بالصحة لضرره يحـر فإنو ضرر، فيو يكن لم ما أكلها ويحل طاىرة،

 ( .ٕٛٗ/ٖ) السنة فقو
 من الدـ ولسيبلف عندىم، جوفو في ما لنجاسة ذلك قالوا فقد بنجاستو، القائلوف وأما

 .بعض إلى بعضو
 الفسيخ أكل حكم في قولكم ما: - مالكي وىو - عليش بن محمد اإلماـ وسئل

 المسفوح الدـ من بشربو لنجاستو الحرمة حكمو... نصو بما فأجاب بمصر؟ المعروؼ
 .بعض على بعضو وضع حاؿ منو يسيل الذي
 انفصالو بعد الملح من شربو فما سمك، من وإف مسفوح، ودـ: المجموع في قاؿ

 ( .ٖٜٔ/ٔ) المالك العلي فتح. أعلم واهلل نجس،
 في قاؿ: نصو ما(ٖٗٓ/ٗ) الشافعية فقو في المنهج على البجيرمي حاشية وفي

 حرمة يعلم وبو .ىػ.ا. نجس فهو جوفو في ما ينزع ولم مملح سمك كل: الجواىر
 .البجيرمي حاشيةا.ىػ من   األلسنة على اشتهر لما خبلفا المعروؼ، الفسيخ

( الفسيخ: ) تسمى أكلة مصر في عندنا (:ٕٖٔ/ٕٕوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ، يجف حتى للشمس يعرض ثم الملح من كميات عليو يوضع سمك عن عبارة وىي

 إلى الناس بعض وذىب ، يباع ثم الوقت من لفترة براميل في يوضع ذلك بعد ثم
 ذلك؟ في الحق ىو فما ، نتنا يصبح أنو بحجة ذلك تحريم

 يرفع دليبل نعلم وال ، الحل األشياء في األصل ألف ؛ حبلؿ الفسيخ أكل فأجابت:
 ا.ىػ الصورة ىذه في األصل ىذا



 - 117 - 

 الفسيخ أكل في اإلسبلـ حكم ىو ما (:ٕٖٔ/ٕٕوسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )
 ويتركوه ، بعضو دـ من يمتص ألنو ؛ ميتة أنو سمعنا أو علمنا إننا حيث ؟ والسردين

 حراـ أـ حبلؿ الطريقة بهذه أكلو فهل ، السردين وكذلك ، االنتفاخ حتى الشمس في
 ؟

 ميتة كاف ولو ، البحر حيوانات من ونحوىما والسردين الفسيخ أكل يجوز فأجابت:
 - النبي أف ثبت لما ؛ بعض إلى بعضو من يسيل ما وسرى بعض على بعضو وتراكم
 « ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو »:  فقاؿ البحر ماء عن سئل - وسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ

( عقب ٘ٔحرر )صالم كتاب شرح  في اهلل رحمو الفقي حامد محمد  الشيخ قاؿو 
 الحديث وفىميتتو(:  الحل ماؤه الطهور ىو) قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة يأب حديث

: المصريوف يسميها التى مملحة، أو طازجة، كانت سواء السمك، ميتة حل على دليل
 والقائل ريحها غير وقت عليها ومضى تملحت ميتة أنو عن خرج ما فإنو الفسيخ
، إجماع وال قياس، من وال سنة، من وال كتاب، من ال دليل، معو ليس الفسيخ بتحريم
 في كاف لو ألنو باطلة دعوى بسببها يتنجس وصديد دـ اختلط قد أنو ودعوى
 صلى لكنو ،دـ بو الذي الحيواف من كغيره بالذبح تذكيتو لوجب ينجس دـ السمك

، مستقذر أنو ودعوى ،ينجس دـ ليس أنو بين دليل فذلك ،ميتتو أحل وسلم عليو اهلل
 ،اآلخر يستقذره واحد يستقذره ما كل وليس ،حراما قذر كل فليس ،تحريما تثبت ال

 .اهلل حـر لما وتحليل اهلل، بو يأذف لم لما وشرع علم، بغير اهلل على قوؿ فتحريمو
 ا.ىػ والقوؿ بالحل اختيار العبلمة األلباني. عظيم اهلل على الدين في وقوؿ جرأة وىو

 
 

 (السمنالزيت و  في تقع الفأرة في باب)
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 سئل)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: ميمونة عن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن
 .ٔ( سمنكم وكلوا فاطرحوه، حولها وما ألقوىا فقاؿ سمن؟ فى سقطت فأرة عن

 في النجاسة وقعت إذا أنو إلى الفقهاء ذىب (:ٕٓٔ/ٜٕجاء في الموسوعة الفقهية )
 حولها ما وتقوير النجاسة برفع يكوف تطهيره فإف ونحوه، الجامد كالسمن ، جامد

 اهلل رسوؿ أف عنها تعالى اهلل رضي ميمونة روت لما طاىرا، الباقي ويكوف ، وطرحو
 حولها وما ألقوىا،:  فقاؿ سمن في سقطت فأرة عن سئل وسلم عليو اهلل صلى

 .سمنكم وكلوا فاطرحوه،
 ، ويراؽ ، الفقهاء جمهور عند يطهر وال ينجس، فإنو مائع في النجاسة وقعت وإذا

 الفأرة عن سئل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو تعالى اهلل رضي ىريرة أبي لحديث
 تقربوه فبل مائعا كاف وإف حولها، وما فألقوىا جامدا كاف إف: فقاؿ السمن في تقع
 .فأريقوه مائعا كاف وإف رواية وفي

 فيعلو ، ويغلي ماء في يوضع بأف وذلك بالغلي، تطهيره إمكاف إلى الحنفية وذىب
 . مرات ثبلث وىكذا ، بشيء فيرفع ، الماء الدىن

 .لمحمد خبلفا ، الفتوى وعليو أوسع وىو يوسف، أبي عند وىذا: عابدين ابن قاؿ
 كالزيت - بالغلي تطهيره يتأتى ما أف:  الحنابلة من الخطاب أبو اختاره ما منو وقريب

 يصيب حتى فيو، يخاض كثير ماء في جعلو:  ذلك وطريقة ، كالجامد بو يطهر -
 . فيؤخذ ، الماء على يعلو حتى يترؾ ثم ، أجزائو جميع الماء
 في بالتطهير المائعات من الماء غير يطهر ال:  قدامة ابن قالو كما ، الحنابلة وعند
 يجري وتماسكو لقوتو فإنو الزئبق، إال:  عقيل ابن قاؿ ، عقيل وابن القاضي قوؿ

 إذا السمن عن سئل وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف قدامة ابن واستدؿ الجامد مجرى

                                                           

 (. ٖٕ٘أخرجو البخاري ) ٔ
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 يأمر لم طريق تطهيره إلى كاف ولو تقربوه، فبل مائعا كاف إف: فقاؿ الفأرة، فيو وقعت
 ا.ىػ ٔبإراقتو

 والسمن كالزيت المائعات وأما(: ٕٔ٘/ٕٔوقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )
 الميتة الفأرة مثل نجاسة فيو وقعت إذا وغيرىما واللبن كالخل األدىاف من وغيرىما
 الماء حكم ذلك حكم أف: أحدىما، للعلماء قوالف ذلك ففي النجاسات من ونحوىا

 عن رواية ويذكر أحمد عن الروايتين إحدى وىو السلف من وغيره الزىري قوؿ وىذا
 على الماء قاس حيث حنيفة أبي قوؿ أصل ىو وىذا المواضع بعض في مالك

 يفرؽ فإنو الماء بخبلؼ فيها النجاسة بوقوع تنجس المائعات أف: والثاني ،المائعات
 وفيها ،وأحمد مالك عن األخرى الرواية وىو الشافعي مذىب وىذا، وكثيره قليلو بين
 التمر فخل وغيرىا المائية المائعات بين الفرؽ وىو أحمد عن رواية ىو: ثالث قوؿ

 أف مثل كثيرا الزيت كاف إذا األوؿ القوؿ وعلى ،بو يلحق ال العنب وخل بالماء يلحق
 في ولغ كلب في أحمد ذلك على نص كما بالتغير إال ينجس ال فإنو قلتين يكوف
 في المتقدـ النزاع على انبنى قليبل المائع كاف وإف.  ينجس ال:  فقاؿ.  كثير زيت
 وغيره الزيت في ذلك:  قاؿ بالتغير إال ينجس ال القليل إف قاؿ فمن ،القليل الماء

 أو سمن في تموت ،الدواب من غيرىا أو الفأرة عن سئل لما الزىري أفتى وبذلك
 وسواء كثيرا أو قليبل كاف سواء ويؤكل منها قرب وما تلقى:  فقاؿ األدىاف من غيره
 شاء إف سنذكره لمعنى صحيحو في عنو البخاري ذلك ذكر وقد ،مائعا أو جامدا كاف
 يطهر فإنو كالماء إنو: قاؿ النجاسة بوقوع ينجس القليل المائع إف: قاؿ ومن،  اهلل

 والقوؿ الجميع طهر كثير زيت عليو صب فإذا بالمكاثرة الماء يطهر كما بالمكاثرة
 بعدـ أولى ىي بل الراجح القوؿ ىو الماء ينجس ال كما تنجس ال المائعات بأف

 واألطعمة الخبائث علينا وحـر الطيبات لنا أحل اهلل ألف وذلك الماء من التنجيس

                                                           

/  ٔ المهذب ، ٜ٘ ، ٛ٘/  ٔ الكبير الشرح ، ٚٗٔ/  ٔ القدير فتح ،(  ٕٕٕ/  ٔ)  عابدين ابن حاشية ٔ
 . ٖٚ/  ٔ قدامة البن المغني ٚ٘ ، ٙ٘
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 من ىي - المائعة واألطعمة والخلوؿ والزيت واأللباف األدىاف من - واألشربة
 وال لونو وال طعمو ال: الخبث صفة فيها يظهر لم فإذا لنا اهلل أحلها التي الطيبات

 من تجعل أف يجوز فبل الطيب في حالها على كانت: أجزائو من شيء وال ريحو
 بين الفرؽ فإف الخبائث صفات ال الطيب صفات صفاتها أف مع المحرمة الخبيث
 وأحل ىذا حـر الصفات تلك وألجل، بينهما المميزة بالصفات والخبائث الطيبات

 باؽ واللبن استحالت وقد خمر قطرة أو دـ قطرة فيو وقع الحب ىذا كاف وإذا ىذا
 استهلكت قد تلك فإف وجو ذلك لتحريم يكن لم صفتو على باؽ والزيت صفتو على

 الدـ أحكاـ من شيء عليها يترتب األحكاـ من حقيقة لها يبق ولم واستحالت
 الماء إراقة في رخص الشارع ألف الماء من بالطهارة أولى كانت وإنما ،والخمر
 دوف بالماء يستنجى فإنو كاالستنجاء المائعات إتبلؼ في يرخص لم حيث وإتبلفو

 يصح فبل ذلك في المائعات استعماؿ وأما ،بالماء النجاسات سائر إزالة وكذلك ىذه
 يراؽ الماء إف:  العلماء من قاؿ من قاؿ ولهذا ،تزوؿ ال أو النجاسة تزوؿ قيل سواء: 
 تغيرا أسرع الماء فإف وأيضا ،والشراب الطعاـ آنية تراؽ وال الكلب فيو ولغ إذا

 فالمائعات الماء في منها الماء غير في استحالة أشد والنجاسة الملح من بالنجاسة
 أولى فالمائعات الماء ينجس ال فحيث الماء من وشرعا حسا التنجيس قبوؿ عن أبعد
 عليو اهلل صلى النبي عن وغيره البخاري صحيح في ثبت فقد وأيضا ،تنجس ال أف

{  سمنكم وكلوا حولها وما ألقوىا: }  فقاؿ سمن في وقعت فأرة عن سئل أنو وسلم
 يأكلوا وأف حولها وما يلقوىا بأف مطلقا عاما جوابا وسلم عليو اهلل صلى النبي فأجابهم
 الحاؿ حكاية في االستفصاؿ وترؾ ،جامدا أو مائعا كاف ىل يستفصلهم ولم سمنهم

 أف الحجاز سمن على الغالب أف مع ،المقاؿ في العمـو منزلة ينزؿ االحتماؿ قياـ مع
 القلتين يبلغ ال أنو السمن على والغالب ذائبا إال يكوف ال إنو: قيل وقد ،ذائبا يكوف

 إف ) الحديث في روي فقد: قيل فإف ،كثيرا أو قليبل كاف ىل يستفصل لم أنو مع
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 أبو رواه ،ٔ( تقربوه فبل مائعا كاف وإف سمنكم وكلوا حولها وما فألقوىا جامدا كاف
 والجامد المائع بين فرؽ من عليها اعتمد التي ىي الزيادة ىذه: قيل ،وغيره داود

 مجتهدين ذلك في وكانوا وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ثابتة أنها واعتقدوا
 الزىري حديث الذىلي يحيى بن محمد ضعف وقد.  واجتهادىم علمهم بمبلغ قائلين

 الحديث في خطأ وقعت الزيادة ىذه أف لغيرىم تبين قد لكن ؛ الزيادة ىذه وصحح
 ونحن ولغيرنا لنا تبين الذي ىو وىذا.  وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ليست

 عن رجعنا فلذلك وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ليست الزيادة ىذه بأف جازموف
 في التمادي من خير الحق إلى الرجوع فإف أوال بها نفتي كنا أف بعد بها اإلفتاء
 لنا بينوا قد الحديث أئمة من وغيرىما عليهما اهلل رحمة والترمذي والبخاري الباطل

 واألثبات الغلط كثير معمر وكاف الزىري عن لها روايتو في غلط معمرا وأف باطلة أنها
 نفسو وىو ذلك في خالفوه عيينة وابن ويونس.  كمالك:  الزىري أصحاب من

 أبي عن المسيب بن سعيد عن فجعلو ومتنا إسنادا الحديث ىذا في روايتو اضطربت
 في عنو وروي ميمونة عن عباس ابن عن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن ىو وإنما ىريرة
{ .  تقربوه فبل بعضها وفي بو فاستصبحوا مائعا كاف إف: }  قاؿ أنو طرقو بعض

 أنو نفسو الزىري من يونس عن صحيحو في ذكر بأف ىذا في غلطو بين والبخاري
 وما تلقى كثيرا أو قليبل مائعا أو جامدا كاف إف:  فقاؿ سمن في وقعت فأرة عن سئل

                                                           

 ،(ٕٜٔ/ ٕ) والنسائي ،(ٕٖٗٛ) داود وأبو ،(ٜٓٗ،ٕ٘ٙ ،ٖٖٕ - ٕٖٕ/ ٕ) أحمد أخرجوبهذا اللفظ  ٔ
 صححو اللفظ بهذا والحديث عنو، اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ٖٖ٘/ ٜ) والبيهقي ،(ٖٗٙٔ) حباف وابن
/ ٜ) والتمهيد ،(ٕٕٙ) والبلوغ ،(ٖٗٓ) المحرر في كما البخاري ضعفو فقد نظر، تصحيحهم وفي العلماء بعض
 شيخ وضعفو الترمذي، وضعفو ،(ٕٕٙ) والبلوغ ،(ٖٗٓ) المحرر في كما الرازي حاتم أبو ضعفو وكذا ،(ٖٚ

 في المصنف وقاؿ ،(ٓٚ٘ ،ٙٙ٘/ ٕ) التنقيح في الهادي عبد وابن ،(ٜٓٗ/ ٕٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ
 شرط على ىو وقالوا جماعة الحديث صحح الصحة غاية في اإلسناد ىذا ظاىر(: ٜٖٔ/ ٓٔ) السنن تهذيب

 رأوه بل صحيحا يروه ولم فيو طعنوا الحديث أئمة ولكن تصحيحو الذىلي يحيى بن محمد عن وحكي الشيخين
(: ٓٙٔ/ ٖ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ شاذ،(: ٕٖ٘ٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ محضا، خطأ

  (.ٕٛٔ - ٔٛٔ/ ٖ) تعليقو على أعبلـ الموقعين في مشهور الشيخ وضعفو معلوؿ،
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 فقاؿ سمن في وقعت فأرة عن سئل وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ويؤكل منها قرب
 في أفتى قد عليو الحديث مدار الذي فالزىري{  سمنكم وكلوا حولها وما ألقوىا: } 

 رواه كما الحديث بهذا واستدؿ ويؤكل منها قرب وما الفأرة تلقى بأف والجامد المائع
 وأيضا.  غلط فقد النوعين بين الفرؽ عنو ذكر من أف فتبين.  أصحابو جمهور عنو

 تلحق ىل األطعمة من كثير في االشتباه يقع بل ينضبط ال أمر والميعاف فالجمود
 اشتباه ال مبين بفصل إال والحراـ الحبلؿ بين يفصل ال والشارع.  المائع أو بالجامد

 ما لهم يبين حتى ىداىم إذ بعد قوما ليضل اهلل كاف وما: }  تعالى قاؿ كما.  فيو
 بينها فاصبل بيانا المحرمات لهم يبين أف بد فبل يتقوف مما والمحرمات{ .  يتقوف
 فإذا وأيضا{ .  عليكم حـر ما لكم فصل وقد: }  تعالى قاؿ وقد.  الحبلؿ وبين

 فغيرىا المسلمين باتفاؽ حلت بنفسها انقلبت إذا الخبائث أـ ىي التي الخمر كانت
 مسلم خل في وقعت خمر قطرة أف قدر وإذا باالنقبلب تطهر أف أولى النجاسات من

 نجست لما الخمر:  قيل فإف.  بالطهارة أولى كانت فاستحالت اختياره بغير
.  تطهر لم تخليلها قصد إذا والخمر ؟ غيرىا بخبلؼ ؛ باالستحالة طهرت باالستحالة

 اإلنساف فإف باالستحالة نجست النجاسات جميع إف:  األوؿ عن الجواب في قيل
.  فتنجس وغائطا وبوال دما تستحيل ثم طاىرة وىي الشراب ويشرب الطعاـ يأكل

 بعد حالو وصار الفضبلت فيو احتبست مات فإذا طاىرا يكوف الحيواف وكذلك
 الجمهور عند الدباغ بعد الجلد يطهر ولهذا فينجس الحياة في حالو خبلؼ الموت
 مشهورين قولين ذلك في فإف ؛ كالذكاة إنو قيل أو كالحياة الدباغ إف:  قيل سواء

 حبس ألف فذلك:  تخليلو قصد ما وأما.  كالذكاة الدباغ أف على تدؿ والسنة للعلماء
 النعمة تثبت فبل نعمة والطهارة.  ال أو التخليل لقصد حبست سواء حراـ الخمر
 ا.ىػ المحـر بالفعل

 يحوي للزيت، خزاف أقربائي أحد لدى يوجد(: ٖٚ/ٖٔوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 قد فأرتين وجد بيعها أراد وعندما مدة وبعد الزيتوف، زيت من أطناف أربعة علىيد يز  ما
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 وفي المسألة، ىذه في الشرع حكم يعرؼ حتى الخزاف فأغلق الخزاف، في سقطتا
 وجزاكم واالحتراـ، التقدير عبارات أسمى سيدي تفضلوا الكريم بردكم توصيلي انتظار

 ؟ خيرا اهلل
 في لما حولو؛ وما يلقى الفأر فإف ونحوه، الزيتوف زيت في الفأر وقع إذا فأجابت:
 سمن في سقطت فأرة عن سئل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ) البخاري صحيح

 ( ا.ىػ  سمنكم وكلوا حولها وما ألقوىا: فقاؿ
 لم مائع دىن تنجس أو»: قولو(: ٖٗٗ/ٔوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 يتسرب الذي ىو: قيل والمائع جامدا، يكوف وتارة مائعا، يكوف تارة الدىن ، «يطهر
 سرياف يمنع ال الذي ىو: وقيل. جامد فهو يتسرب لم فإف وعاؤه، فك إذا يجري أو

 .النجاسة
 .حولها وما النجاسة، تزاؿ فإنها وتنجس، جامدا، كاف فإذا
 ثم الفأرة، تأخذ أف طهارتو إلى فالطريق فماتت، جامد ودؾ في فأرة سقطت: مثالو
 .حبلال طاىرا الباقي ويكوف فيو، سقطت الذي مكانها تقور
 أـ قليلة النجاسة كانت سواء يطهر، ال أنو المذىب من فالمشهور مائعا، كاف وإف

 سقطت إذا: فمثبل يتغير، لم أـ تغير وسواء كثيرا، أـ قليبل الدىن كاف وسواء كثيرة،
 .ويفسد الدىن ىذا فينجس المائع، الدىن من مملوءة كبيرة ٔ«دبة» في فأرة شعرة

 .طاىر والباقي حولها، وما النجاسة فتلقي كالجامد؛ المائع الدىن أف: والصواب
 :يلي ما ذلك على والدليل

 ألقوىا،»: فقاؿ سمن في وقعت فأرة، عن سئل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف -ٔ
 .يفصل ولم ،«سمنكم وكلوا فاطرحوه، حولها وما
 فضعيفة «تقربوه فبل مائعا، كاف وإذا حولها، وما فألقوىا جامدا، كاف إذا»: رواية أما

 .اإلسبلـ شيخ ذلك ذكر كما

                                                           

 .«دب» مادة:  «المحيط القاموس» والزيت، للبزر الكبير الظرؼ: الدبة ٔ
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 الماء، بخبلؼ مائعا، أـ جامدا كاف سواء النجاسة، فيو تسري ال الدىن أف -ٕ
 .األشياء فيو فتنفذ
 .تطهيره؟ يمكن فهل فيو وأثرت قليل، والسمن وكثيرة، قوية النجاسة كانت إف لكن
 وصببناه بماء، جئنا فلو الدىن، في تنفذ ال األشياء ألف يمكن؛ ال: العلماء بعض قاؿ
 .معزوال يبقى بل الدىن، في يدخل ال فإنو

 بعد وطعمها النجاسة رائحة تزوؿ حتى بماء يغلى بأف تطهيره يمكن: آخروف وقاؿ
 متى خبيثة عين النجاسة أف وىو سبق ما على ينبني القوؿ وىذا، النجاسة عين إزالة
  .حكمها زاؿ زالت

 
 (الطعاـ في يقع الذباب في باب)

 في الذباب وقع إذا) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن
 .ٔ(شفاء واألخرى داء جناحيو إحدى في فإف لينزعو ثم فليغمسو أحدكم شراب

 .ٕ(الداء فيو الذي بالجناح يتقي وإنو) وفي رواية 
 بالموت، كذلك تنجس وال نجساً، منها شيء ليس والذباب كالنحل الحشرات فإ

 أبي لحديث العلماء؛ عامة قوؿ ىو وىذا شراب أو طعاـ من فيو وقعت ما تنجس وال

                                                           

 .(ٕٖٖٓ) برقم البخاري أخرجو ٔ
 رقم/ ٔ) خزيمة وابن ،(ٖٗٗٛ رقم ،ٖ٘ٙ/ ٖ) داود وأبو ،(ٕٙٗ ،ٜٕٕ/ ٖ) أحمد أخرجها وىذه الزيادة ٕ

 الفوائد في السمرقندي عمرو وأبو ،(ٖٕٛ) المشكل في والطحاوي ،(ٕٕٙٗ ،ٖٕٗٔ) حباف وابن ،(٘ٓٔ
 والحسن ،(ٔ/ ٔ٘ٔؽ/ ٕ) شيوخو عن مسرة أبي بن يحيى حديث في الفاكهي محمد وأبو ،(ٔ/ ٓٚؽ) المنتقاة

 السير في والذىبي ،(ٕ/ ٜٙ ؽ) التلخيص في والخطيب ،(ٕٕ٘/ ٔ) البيهقي وعنو ،(ٕٔ) جزئو في عرفة بن
 العبلمة إسناده وحسن اإلسناد، حسنُ  الحديث ىذا: الذىبي وقاؿ حباف، ابن صححو والحديث( ٕٕٖ/ ٙ)

 ،(ٕ٘٘/ ٙ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وصححو ،(ٖٛ) رقم الحديث تحت الصحيحة في األلباني
 ابن غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو قوي، إسناده(: ٙٗ/ ٕٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ

- وىو المتابعات، في مسلم لو وروى البخاري لو وعلق السنن، أصحاب لو روى فقد ،-محمد واسمو- عجبلف
 .الحسن رتبة عن ينحط فبل الصحيح، رتبة حديثو يبلغ لم إف - ٕٕٖ/ ٙ" السير" في الذىبي الحافظ قاؿ كما
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 كلو فليغمسو أحدكم شراب في الذباب وقع إذا:  البخاري عند عنو اهلل رضي ىريرة
 داللة وفيو:  القيم ابن قاؿ ،.دواءً  اآلخر وفي داًء، جناحيو أحد في فإف ليطرحو، ثم

 وال العلماء، جمهور قوؿ وىذا ينجسو، ال أنو مائع أو ماء في مات إذا أنو على ظاىرة
 سائلة لو نفس ال ما كل إلى الحكم ىذا وعدي ذلك، في مخالف السلف في يعرؼ

 .يسير بتصرؼ انتهى. 
 والبعوض الذباب دـ( : ٕٚٙ/ٔٔ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وقاؿ

 إذا بغمسو األمر في ىريرة أبي حديث عليو دؿ كمل طاىرة ميتتو ألف طاىر وشبهو
 لما دمو طهارة على دليل وىذا بو، يموت حار ىو ما الشراب ومن ، الشراب في وقع
 الكنف كصراصير النجاسة من المتولدة الحشرات أما ىػ.ا الميتة تحريم علة من سبق
 واألحناؼ، المالكية وخالفهم نجاستو، إلى والحنابلة الشافعية فذىب ،الجرح ودود

 .الخبلؼ من خروجاً  النوع ىذه من التحفظ واألولى باز ابن العبلمة ومعهم
 وىذا(: ٚ٘٘/ ٙ) المسند تحقيق في اهلل رحمو شاكر أحمد العبلمة قاؿ( تنبيو)

 عداء إلى وعمد علم وممن وأخطأ علم ممن معاصرينا بعض فيو لعب مما الحديث
 .وتجّرأ جهل وممن السنة
 على جرؤ من منهم بل وحفظو، روايتو في وطعن ىريرة أبي على حمل من فمنهم
 غير أحاديث الصحيحين في أف فزعم بعضهم غبل حتى يروي فيما صدقو في الطعن

 األئمة بعض نقد في شبهات من رأوا بما لها، أصل ال أنّها يزعم لم إف صحيحة،
 أفّ  بنقدىم أرادوا الذين المتقدمين أولئك اعتراض يفهموا فلم فيهما، قليلة ألسانيد

 يريدوا لم الشيخاف التزمها التى الصحة من العليا الدرجة عن خارجة أسانيدىما بعض
 .قط ضعيفة أحاديث أنّها
 من أحد إستدركو مما يكن لم -الذباب حديث- بعينو الحديث ىذا أف الغريب ومن
 أعلى في شرطو على جاء مما جميًعا عندىم ىو بل البخاري، على الحديث أئمة

 .الصحة درجات
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 بالسنة منهم كثير علم على ىريرة أبي على حملوا الذين ىؤالء أفّ  أيًضا الغريب ومن
 ينفرد لم عنو اهلل رضى ىريرة أبا أفّ  عن تغافلوا أو غفلوا اهلل، رحمهم اطبلعهم وسعة

 عند وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن أيًضا الخدري أبوسعيد رواه بل بروايتو
 ماجة وابن( ٖٜٔص ٕج) والنسائي( ٙٙٙٔٔ،ٕٚٓٔٔ" )المسند" في أحمد

 مالك بن أنس ورواه صحاح، بأسانيد( ٖٕ٘ص ٔج) والبيهقي( ٘ٛٔص ٕج)
 ورجالو البزار رواه: وقاؿ( ٖٛ ص ٘ج" )الزوائد مجمع" في الهيثمي ذكره كما أيًضا،
 ٓٔج" )الفتح" في الحافظ وذكره" األوسط" في الطبراني ورواه الصحيح، رجاؿ

 .ثقات ورجالو البزار أخرجو: وقاؿ( ٖٕٔص
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الحديث ىذا برواية ينفرد لم فأبوىريرة

 .الصحابة من غيره اثناف رواه أنو غفلوا بما منهم عليو بالحمل انفرد ولكنو
 المكتشفات ينافي أنو من نفوسهم في وقر لما الحديث ىذا يعجبهم لم أنو والحق

 األسمى المقاـ على يجرؤا أف عن إيمانهم وعصمهم ونحوىا، المكروبات من الحديثة
  .ىريرة أبا فاستضعفوا

 ال ولكنهم بالغيب إيمانهم من أكثر الحديثة المكتشفات بهذه آمنوا أنّهم أيًضا والحق
 يؤلوا وأف شيء كل على يقدموىا أف: عجيبةً  خطةً  ألنفسهم اختطوا ثم يصرحوف

( العلمية الحقائق) يسمونو ما خالف ما إذا العربي الكبلـ معنى عن يخرجو بما القرآف
 اهلل على افتراءً  ىذه، حقائقهم يخالف أنو يظنوف ما الصحيحة السنة من يردوا وأف
 حقائق وينكر األوربيين، خرافات ببعض يؤمن لمن منهم إف بل التجديد، في وحًبا

 وجود وينكر األرواح، استحضار بخرافات يؤمن من فمنهم يتأولها، أو اإلسبلـ
 وما القدماء بأساطير يؤمن من ومنهم الحديث، العصري بالتأوؿ والجن المبلئكة

 وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ معجزات ينكر ثم والقديسات، القديسين إلى ينسب
 السابقين األنبياء معجزات من والسنة الكتاب في ورد ما ويتأوؿ كلها، وسلم آلو

 كاتب لنا صديق ىذا عصرنا وفي..  وىكذا وىكذا كلو اإلعجاز معنى عن يخرجونها
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 بدت ثم واطبلعو، وعلمو بقلمو نعجب كنا األطبلع، واسع األداء، جيد أديب قدير
 واالزراء السنة على الطعن في والمجبلت الجرائد صفحات على وىنات ىنات منو

 معينة أسانيد فى للمتقدمين بكلمات يستمسك بعدىم، فمن الصحابة من برواتها
 عن بها ويخرج مداىا من يوسع عامة قواعد -المستشرقوف يصنع كما- يجعلها
 خاصة، ومكاتبات شفوية مساجبلت ذلك في بيننا وكانت قائلوىا، أراده الذي حدىا
 .عقيدتو وعلى دينو على مني حرًصا

 ازداد التي طريقتو على كلمةً  -عامين من أكثر منذ- المجبلت إحدى في كتب ثم
 كاف( ٖٓٚٔ) سنة األولى جمادى شهر في طويبلً  كتابًا لو فكتبت وغلًوا، إمعانًا فيها
: لو قلت فيها كتب التى المجلة أسمي أو ىنا، أسميو أف غير من فيو لو قلت مما
 قلبك في وقر ما فيها تدع لم...  مجلة في كلمة تقريًبا أسبوعين منذ لك قرأت وقد
 أرضي أو إقناعك أستطيع أني أزعم ولست الصحيحة، الحديث روايات في الطعن من

  .فيو أنت عما باإلقبلع إحراجك
 متأثر غير وافيةً  دراسةً  روايتو، وطرؽ الحديث علـو درست -أخي يا- وليتك

 وتنّقب تبحث فأنت قلدوه، وممن قلدىم ممن وأمثالو، اهلل رحمو( فبلف) بسخافات
 لك أني وثق الهوى، من خالًيا حًرا بحثًا ال قبل، من قلبك في استقر شيء ضوء على

 مثل من قرأت فقد تشاء ما السنة في تقوؿ أف يغضبني وال يهمني ال أمين، ناصح
 أف -أخي يا- وثق ببعض، بعضو الكبلـ تضرب ولكنك قرأت، ما أضعاؼ كبلمك

 صادؼ إذ رأيهم، وأعجبك قولهم مثل فقلت السنة، في ذلك مثل فعلوا المستشرقين
 ضار فما نفسو، القرآف في منو وأكثر ذلك مثل فعلوا أنّهم نسيت ولكنك ىوًى، منك

 واألىواء، الرأي أىل من وكثير المعتزلة قاـ وقبلهم فعلوا، مما شيء السنة وال القرآف
 ىؤالء وأتعب الجباؿ، كثبوت ثبوتًا إال السنة زادت فما كلو، أو ىذا بعض ففعلوا

 ادعاء على اجترأ من العلم أىل من تقّدمنا فيمن نر لم بل وأوىموىا، وحدىا رؤوسهم
 كبلمك، يطويو الذى والتشنيع اإليهاـ عن فضبلً  موضوعة أحاديث الصحيحين في أف
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 تكلم ما غاية المستشرقين، كبلـ ىذا موضوع، السنة في ما أكثر أف األغرار فيوىم
 باّدعاء وال باهلل، والعياذ وضعها باّدعاء ال بأعيانها فيهما أحاديث نقد العلماء فيو

 التي العليا الذروة الصحة في تبلغ ال أنّها ظنوا أحاديث عليهما نقدوا إنما ضعفها،
 .منهما كل التزمها
 على اهلل، رحمو رضا رشيد السيد أستاذنا ومنهم الناس، من كثير فيو أخطاء مما وىذا
 كلمات منو وأفلتت يرى، ما على حجتو يقيم أف قط يستطع ولم وفقهو، بالسنة علمو
 ومحمد الدين بجماؿ األثر أشد متأثًرا كاف ولكنو فيها، يقع أف علمو على يسمو
 وأعلى منهما أعلم ذلك بعد ىو كاف بل شيًئا، الحديث في يعرفاف ال وىما عبده
 .ولو لنا يغفر واهلل نفسو، دخيلة في الباقي األثر لوال رأيًا، وأثبت قدًما
 العصر ىذا في الناس أما اهلل، حساب من عليك خشيةً  إال ىذا في لك أفضت وما
 الملعونة اإلفرنجية التربية فإف يؤخروف، وال ذلك في يقّدموف وال لهم، حساب فبل

 يتأوؿ من ومنهمم يصرح، من فمنهم مضض، على إال القرآف يرضوف ال جعلتهم
 على فهم الطاعنين طعن من ليحفظهما ال الملتوي، عقلو ليرضي والسنة القرآف

 بأمره، اهلل يأتي حتى ىم، وىكذا فيلتووف يصرحوا أف ويخشوف يؤمنوف ال الحقيقة
 .هلل والحمد آلوت وما نصحتك وقد القيامة، يـو اهلل حساب من لنفسك فاحذر

 من رأيت ما أعجب ومن العصر، ىذا في كثر فإنّهم األجرياء الجاىلوف وأما
 ىذا أف إال يرى فبل الطبية المجبلت إحدى في طبيب يكتب أف وجرأتهم سخافاتهم
 مجاالً  يجد فبل البخاري، اسمو مؤلف رواه وأنو علمو، ينافي وأنو يعجبو، لم الحديث

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على والكذب باالفتراء ورميو البخاري ىذا في الطعن إال
 وال اسمو يعرؼ أظنو ال بل شيًئا، ىذا البخاري عن يعرؼ ال وىو. وسلم آلو وعلى
 ما عليو فافترى صحيح غير الواسع بعلمو ىو يراه شيًئا روى أنو إال كتابو، وال عصره
 .عسيًرا حسابًا اهلل يدي بين عليو سيحاسب مما شاء،
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 أمثالهم من سبقهم بل ىذا، في تكلم من أوؿ المجترئوف المعترضوف ىؤالء يكن ولم
" السنن معالم" في الخطابي فقاؿ. ىؤالء من أدبًا أكثر كانوا أولئك ولكن األقدموف،

 خبلؽ ال من بعض الحديث ىذا في تكلم وقد": السنن تهذيب" من( ٜٖ٘ٙ) رقم
 وكيف الذبابة، جناحي في والشفاء الداء يجتمع وكيف ىذا؟ يكوف كيف: وقاؿ. لو

 .ذلك في أربها وما الشفاء جناح وتؤخر الداء جناح تقدـ حتى نفسها من ذلك تعلم
 نفسو يجد الذى وإف متجاىل، أو جاىل سؤاؿ وىذا(: الخطابي القائل: )قلت

 أشياء وىي واليبوسة والرطوبة والبرودة الحرارة بين فيها جمع قد الحيواف عامة ونفوس
 على وقهرىا بينها أّلف قد سبحانو اهلل أف يرى ثم تفاسدت، تبلقت إذا متضادة

 ينكر ال أف لجدير وصبلحها بقاؤىا بها التى الحيواف قوى منها وجعل االجتماع،
 تتخذ أف النحلة ألهم الذى وأف واحد، حيواف من جزءين في والشفاء الداء اجتماع
 ألواف وتدخره قوتها تكتسب أف الذرة وألهم فيو تعسل وأف الصنعة العجيب البيت

 وتؤخر جناًحا تقدـ أف إلى الهداية لها وجعل الذبابة خلق الذي ىو إليو، حاجتها
 مضمار ىو الذي واالمتحاف التعبد، مدرجة ىو الذي االبتبلء من اهلل أراد لما جناًحا

 .األلباب أولوا إال يذّكر وما وحكمة عبرة شيء كل وفي التكليف،
 ٖج" )المعاد زاد" في -القديم الطب شأف في- القيم ابن فقاؿ الطبي المعنى وأما
 والحكة الوـر عليها يدؿ سمية، قوة الذباب في أف واعلم(: ٕٔٔ - ٕٓٔص

 النبي فأمر بسبلحو اتقاه يؤذية فيما سقط فإذا السبلح بمْنزلة وىى لسعو، من العارضة
 اآلخر جناحو في اهلل أودعو بما السمية تلك يقابل أف وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى

 النافعة، بالمادة السمية المادة فيقابل والطعاـ، الماء في كلو فيغمس الشفاء، من
 من خارج ىو بل وأئمتهم، األطباء كبار إليو يهتدى ال طب وىذا ضررىا، فيزوؿ

 لمن ويقر لعبلجا لهذا يخضع الموفق العارؼ العالم فالطبيب ىذا ومع النبوة، مشكاة
 القوى عن خارج إلهي بوحي مؤيد وأنو اإلطبلؽ، على الخلق أكمل بأنو بو جاء

 .البشرية
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 الذباب، أنفسهم تقذر يزالوف وال كانوا الناس إف -الحديث الطب شأف في- وأقوؿ
 من ىذا وفي قربانو، يرضوف يكادوف وال شراب، أو طعاـ من فيو وقع مما وتنفر

 في الناس على يلح الذباب يزاؿ وال كثير شيء -فيو الناس غبل إذا- اإلسراؼ
 األطباء كشف وقد كلو، شأنهم وفي ويقظتهم، نومهم وفي وشرابهم، طعامهم

 الذباب يحمل ما بياف في شديًدا غلًوا وغلو والنافعة الضارة المكروبات عن والباحثوف
 طاعة أطاعوىم لو حياتهم الناس على يفسدوف كادوا لقد حتى ضارة، مكروبات من

 وتشرب الذباب، عليو سقط مما تأكل الناس أكثر أف بالعياف لنرى وإنا تامة، حرفّية
 ويخدع الناس يخدع فإنما ىذا في كابر ومن النادر، القليل في إال شيء يصيبهم فبل

 ذلك في يماري ال العاـ الوباء يقع حين شديد الذباب ضرر أف أيًضا لنرى وإنا نفسو،
 فيو الشك فمما الوباء حاؿ أما كبيرة، فروؽ بينهما ظاىرتاف تافحاال إذف فهناؾ أحد،

 أشد المكروب ينقل مما وأضرابو الذباب من التحرز إلى يدعو فيها االحتياط أف
 التحرز، لهذا معنى فبل سننها على تجري الحياة وكانت الوباء عدـ إذا وأما التحرز،

 ومن الذباب، عليو وقع شراب أو طعاـ كل إفساد من فيو غبل ما تنفي والمشاىدة
 أظنو وما والتأنّق الترؼ داعي ويطيع بالعمل، ال بالقوؿ يجادؿ فانما ىذا في كابر
  اىػ. يفعلوف ال ما يقولوف منهم وكثير دقيًقا، تطبيًقا إليو يدعو ما يطّبق
 العلمية والمكتشفات الحديث، ىذا بين التعارض ال أنو وأياؾ اهلل رحمني اعلم

 جائحات ألسباب مسهبة دراسة بعد بيريل الدكتور نشر ٕٕٜٔ سنة فمنذ الحديثو
 ملتهمات تدعى و تلتهمها، و الجراثيم تغزو دقيقة كائنات وجود: الهند في الكوليرا
 إطفاء في األساسي العامل ىو البكتريوفاج أف بيريل أثبت و"  بكتريوفاج"  الجراثيم
 ينقلو الذباب وأف المذكور، المرض من الناقهين براز في يوجد أنو و الكوليرا، جوائح

 الكوليرا جائحة وة جذ تبدأ و األىلوف، فيشربو الشرب ماء آبار إلى البراز من
 جراثيم فروع البيوت ذباب بيريل األستاذ أطعم حين ٕٜٛٔ عاـ تأكد كما. باالنطفاء
 شأف الجراثيم، ملتهم وجود جرَّاء من كلها ماتت و حين، بعد أثرىا فاختفى ممرضة
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 أنو عرؼ و بنفسو، ىو ينقلها قد التي الجرثومية األمراض مكافحة في الكبير الذباب
 على تحتوي الخبلصة ىذه فإف فسيولوجي، مصل في الذباب من خبلصة ىيئ إذا

 من بريفلد األلماني األستاذ و الممرضة، الجراثيم من األقل على أنواع أربعة ملتهمات
"  سماه الفطريات جنس من بطفيلي مصابة المنزلية الذبابة أف وجد ىاؿ جامعة

 بطن داخل الموجودة الدىنية الطبقة في حياتو يقضي الطفيلي ىذا و"  أمبوزاموسكي
 الفطر ىذا خصائص بيَّنوا و بريفلد تشفواك ما الُمحَدثوف العلماء أيد قد و...  الذبابة
 أف النجيروف الفطريات أستاذ أعلن ٜ٘ٗٔ سنة ففي الذبابة، بطن على يعيش الذي

 الحاملة الحشرة أجزاء تذيب قوية خميرة فيها الفطر ىذا فيها يعيش التي الخبليا
 تعيش للفطريات مزرعة من حيوية مضادات موفيتش عزؿ ٜٚٗٔ سنة وفي .للمرض

 كجراثيم سلبي جراـ جراثيم على قوي مفعوؿ ذات وجدىا و الذبابة، جسم على
 و كوؾ و آرنشتين اإلنجليزياف العالماف تمكَّن السنة نفس في و التيفويد، و الزحار
 على تعيش التي الفطور من جافاسين سموىا مادة عزؿ من ليوس رو السويسري العالم

 سلبي جراـ من مختلفة جراثيم تقتل حيوية مضادة المادة ىذه أف لهم تبين و الذباب،
 من جيفيرس و ىيمنغ و كورتيس و برياف تمكن ٜٛٗٔ سنة وفي إيجابي، جراـ و

 في تعيش التي الفطريات من كلوتيزين سموىا أخرى حيوية مضادة عزؿ من بريطانيا
 ٜٜٗٔ سنة وفي والزحار، كالتفوئيد سلبي جراـ جراثيم في تؤثر ىي و الذباب،

 إثلنجر و روث و جرماف السويسريوف و فارمر و كومسي اإلنكليزياف العالماف تمكن
 التي الفطور فصيلة إلى ينتمي فطر من أخرى( حيوية مضادة) صادَّة عزؿ من ببلنتز و

 جراـ و سلبي جراـ جراثيم في شديد أثر لها و أنياتين سموىا الذباب، في تعيش
"  فى الصمد عبد كامل محمد ويقوؿ غيرىا، و الزحار و الكوليرا و كالتيفويد إيجابي

 عليو اهلل صلى - الطبية معجزاتو من":  النبوية والسنة اإلسبلـ في العلمى اإلعجاز
 المرض لعامل ذكره ذىبية بأحرؼ الطب تاريخ لو يسجلها أف يجب التي - وسلم

..  قرنا عشر بأربعة اكتشافهما قبل الذبابة جناحى على محمولين الشفاء وعامل،
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 أحد في الموجودة المرضية بالجراثيم وتلوث فيو الذباب وقع إذا الماء لتطهير وذكره
 اآلخر الجناح في يوجد الذي الشفاء عامل إلدخاؿ الماء في الذبابة نغمس جناحيو

 التجارب أثبتت وقد بالماء، الموجودة المرضية الجراثيم إبادة إلى يؤدي الذي األمر
 أحد في خاصية ىناؾ أف..  الحديث ىذا في التي الغامضة األسرار الحديثة العلمية
 في الذباب سقط فإذا ىذا وعلى..  ناحيتو إلى البكتريا يحوؿ أنو ىي الذباب جناحي
 فإف .. الطعاـ أو الشراب ذلك في بأطرافو العالقة الجراثيم وألقى طعاـ، أو شراب
 جوفو في الذباب يحملو البكتريا مبيد ىو منها واحد وأوؿ الجراثيم لتلك مبيد أقرب
 الذباب غمس فإف ولذا..  منو قريب فدواؤه داء ىناؾ كاف فإذا جناحيو أحد من قريبا
 أنو كما عملها إبطاؿ في وكاؼ بو، عالقة كانت التي الجراثيم لقتل كاؼ وطرحو كلو
 يوفاج باكتر تسمى اإلنزيم نوع من صغيرة جسيمات يفرز الذباب أف علميا ثبت قد
 صغيرة الشفاء عامل أو يوفاج الباكتر للجراثيم المفترسة وىذه الجراثيم مفترسة أي

 أو الطعاـ في الذبابة وقعت فإذا ميكروف ميلي ٕ٘: ٕٓ بػ طولها يقدر الحجم
 التي الجراثيم فتبيد الضدية األجساـ تلك تخرج كي فيو تغمس أف وجب الشراب

 إعجازية بصورة وسلم عليو اهلل صلى النبي عنو أخبر ما حقق قد فالعلم ىنا من تنقلها
 والتقويم العظاـ جراحة أستاذ رضا أمين الدكتور األستاذ ويقوؿ!. الحديث يرفض لمن

 التحليل أساس على الذبابة حديث الزمبلء األطباء أحد رفض: اإلسكندرية بجامعة
 .سنده أساس على ال لمتنو العقلي العلمي

 أنو مؤخراً  صينيوف علماء اِكتشف(: )ٜٚٛٔ/ ٙ/ ٙٔ) الدمشقية تشرين جريدة وفى
 على كبيرة قدرة تملك التي النشطة البروتينات من نوع الذبابة حشرة جسم في يوجد
 جسم من المواد ىذه باستخراج العلماء وقاـ. فيها لؤلمراض المسببة الجراثيم إبادة

 ٙ/ ٕٓ بتاريخ وأيضا ،(للجراثيم قاتلة لمركبات جديداً  مصدراً  ليكوف الذباب
 البروتينات أف شانغهاي في الصادرة الصينية( الشعب) جريدة ذكرت: ٜٚٛٔ/
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 فيها التي والفيروسات الجراثيم جميع إبادة على تقدر الذباب يملكها التي النشطة
 .آالؼ العشرة في واحداً  كثافتها بلغت إذا تامة، إبادة
 لو، المثيل جبارة قدرة لو للجراثيم، جديد مضاد للبشر يصبح سوؼ إنو: النبأ وقاؿ

 التجارب مجلة وذكرت الذباب، جسم من الغريبة البروتينات ىذه استخراج تم إذا
 وبعد األمراض، بعض ميكروبات زرع من الذباب أطعم لقد: مايلى األنجليزية الطبية
 من مفترسة مادة الذباب فى وتكوف أثرىا، واختفى الجراثيم تلك ماتت الزمن من حين

 الحتوت ملحى محلوؿ فى الذباب من خبلصة عملت ولو بكتريوفاج، تسمى جراثيم
 لؤلمراض، المولدة الجراثيم من أنواع أربعة إبادة يمكنها التى بكتريوفاج على

 أربعة ضد للمناعة نافعة البكتريوفاج خبلؼ مادة على أيضا الخبلصة تلك والحتوت
 لوحظ وقد ،(ٖٜٚٔ سنة ٖٚٓٔعدد الطبية التجارب مجلة) للجراثيم أخرى أنواع
 الضباط من والتئاماً  شفاء أسرع جراحهم أف الجنود من العالمية الحرب جرحى على

 الميداف في يتداووف الجنود ألف المستشفيات؛ في عناية مزيد بهم يُعنى الذين
  األزرؽ الذباب أف طبيا المعلـو من و جراحاتهم، على الذباب لوقوع فيتعرضوف

calliphora  البلمع الذباب و  lucilia  اللحم فاـر الذباب و  
sacrophaga  نغف وإحداث الجلد وقرح جروح مهاجمة على قدرة لديهم 

  اليرقات لهذه ويمكن المتحللة العضوية المواد على تتغذى ويرقاتهم جلدى
larvae  بواسطة والقرح للجروح وتجذب والقرح الجروح على وتتغذى تهاجم أف 

 موضوع تحت الثانى الجزء  medical parasitology  انظر) الكريهة الرائحة
 ميخائيل ِعزت د. وا الرفاعى ُسعاد/د. وا ُسليماف أمانى/د. ا  myiasis  النغف
 الجروح عبلج فى تستخدـ اليرقات ىذه كانت ببعيد ليس زمن ،ومنذ(القاىرة طب

 عن كفت سليُما جلداُ  وجدت فإذا المنتنة األنسجة على تتغذى أنها حيث والقرح
 .التغذية
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 في عنوة ووضعو الذباب صيد إلى أحداً  يدعُ  لم النبوي الحديث ىذا( آخر تنبيو)
 نظافة في اإلىماؿ على يشجع ولم مكشوفة، اآلنية ترؾ على يشجّْع ولم اإلناء،
 يقع من إف وأيضا إليها، الذباب دخوؿ من المنازؿ حماية وفي والشوارع البيوت
 فإف تناولو، على يجبر فبل فيو ما تناوؿ يمكنو وال ذلك، من ويشمئزّ  إنائو في الذباب

 األطباء من أحداً  يمنع ال النبوي الحديث وىذا وسعها، إال نفساً  يكلف ال اهلل
 وإعدامو ومحاربتو مواطنو في للذباب التصدي من الشعب صحة على والقائمين
 الناس يدعو الحديث ىذا أف الدين علماء أحد ذىن إلى يتبادر أف يمكن وال وإبادتو،

 صنع ومن. محاربتو في التهاوف إلى يدعو أنو أو. للذباب مفارخ أو مزارع إقامة إلى
 .كبير خطأ في وقع فقد فيو اعتقد أو ذلك

 
 

 )باب مسائل متفرقة(
 .الشبع حتى المفتوح البوفيو ألكل فيا حكم :مسألة
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ) عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٖٔ٘ٔ) مسلم روى
 كبيع ؟ ال أـ أيكوف يدرى ال الذي الخطر ىو اللغة في والغرر(  الغرر بيع عن نهى

 .يحصل ال وقد للمشتري يحصل قد ذلك فإف الهواء، في والطير الماء، في السمك
" اللغة مقاييس معجم." المجهولة البيوع الغرر بيع في ويدخل: األزىري قاؿ

 ( .ٖٚٔ/ٙ" )العرب لساف" ،( ٖٔٛ - ٖٓٛ/ٗ)
 أصوؿ من عظيم أصل فهو الغرر بيع عن النهي وأما"  :مسلم شرح في النووي وقاؿ

 والمجهوؿ المعدـو كبيع ، منحصرة غير كثيرة مسائل فيو ويدخل،  البيوع كتاب
 . حاجة غير من غرر ألنو باطل بيعو ىذا وكل،  البطن في الحمل وبيع
 باع إذا وكما الدار بأساس كالجهل حاجة إليو دعت إذا بيعا الغرر بعض يحتمل وقد

 على المسلموف أجمع وكذلك.  البيع يصح فإنو لبن ضرعها في والتي الحامل الشاة
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 لم وإف المحشوة الجبة بيع صحة على أجمعوا أنهم منها، حقير غرر فيها أشياء جواز
 والدابة الدار إجارة جواز على وأجمعوا.  يجز لم بانفراده حشوىا بيع ولو، حشوىا ير

 تسعة يكوف وقد يوما ثبلثين يكوف قد الشهر أف مع شهرا ذلك ونحو والثوب
 في الناس اختبلؼ مع باألجرة الحماـ دخوؿ جواز على وأجمعوا.  وعشرين

 مع بالعوض السقاء من الشرب جواز على وأجمعوا مكثهم قدر وفي الماء استعمالهم
 .باختصار انتهى"  الشاربين عادة واختبلؼ المشروب قدر جهالة
 أف مؤثرا يكوف حتى الغرر في يشترط(: ٔ٘ٔ/ٖٔ" )الفقهية الموسوعة في وجاء
 الغرر:  القرافي قاؿ.  العقد على لو تأثير ال فإنو يسيرا الغرر كاف إذا أما،  كثيرا يكوف

،  الهواء في كالطير،  إجماعا ممتنع كثير:  أقساـ ثبلثة - البيع في أي - والجهالة
 يلحق ىل،  فيو اختلف ومتوسط،  الجبة وقطن الدار كأساس،  إجماعا جائز وقليل
 ؟ بالثاني أـ باألوؿ
 يجوز، ال المبيعات في الكثير الغرر أف على متفقوف الفقهاء: الحفيد رشد ابن وقاؿ
 . انتهى"  يجوز القليل وأف

، وىو ما يسمى اإلشباع حتى للوجبة معين ثمن تحديد من المطاعم بعض تفعلو ماو 
 اآلف "البوفيو مفتوح" اختلف فيو العلماء المعاصرين على قولين:

وإف كاف فيو غرر فهو يسير ال   المفتوح البوفيوالقوؿ األوؿ: الجواز، ألف األكل في 
 الغرر ىو فالممنوع ممنوعا، غرر كل ليسيؤثر في صحة البيع، ألنو كما تقدـ قريبا 

 إلى ذلك ومرد - يسيرا الغرر كاف إذا أما والنزاع، الخصومة إلى يؤدي الذي الفاحش
 الذي البيع وىذا منها للناس البد التي العامة المصلحة جنب في يغتفر فهو - العرؼ
 ال بيع وىو الفقهاء، أحلو الذي( المجازفة) أو( الجزاؼ) ببيع شبيو( البوفيو) يسمى
 بين عليو متعارفا وكاف بالمشاىدة، منو يكتفى بيع وىو التفصيل، على قدره يعلم

 يعلم ال سلعة على العقد يعقداف المتبايعاف كاف فقد ،؟ اهلل رسوؿ عهد على الصحابة
 جواز على يجمعوف العلماء رأينا لذلك المشاىدة بعد والتخمين بالحزر إال مقدارىا
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 الناس أحواؿ اختبلؼ مع بأجرة، الحماـ دخوؿ وجواز بعوض، السقاء ماء من الشرب
 وغيرىا الدار إجارة جواز على وأجمعوا المستعمل، الماء ومقدار الحماـ، في ومكثهم

 جواز على أجمعوا كما وعشرين، تسعة يكوف وقد يوما ثبلثين يكوف قد أنو مع شهرا،
 إف جائز الطعاـ ىذا مثل في فاألكل جزافا - الطعاـ من الكومة أي - الصبرة بيع
 قدر ولو فيهما، يخطئ وقلما والتجربة الخبرة على بناء السعر يقدر والبائع اهلل، شاء
 تحـر إنما تحرمها، ال والشريعة عادة، بمثلها يتسامح يسيرة جهالة فهي جهالة ثمة أف

 فيو كاف وإف حديث في ما جاء جوازه على دؿَّ  وقد، الراجحة أو الخالصة المفاسد
 أجر موسى إف)  السبلـ عليو موسى عن قاؿ وسلم عليو اهلل صلى  النبي أف ضعف
 عند خدـ أنو بمعنى ،ٔ(بطن وطعاـ فرجو عفة على سنين عشر أو سنين ثماني نفسو

 إحدى ينكحو أف: األوؿ األمر أمرين ذلك مقابل وكاف الغنم، ورعى َمْدَين، صاحب
 .المسألة ىذه نظير ىذا، و "بطنو شبع" يطعمو: الثاني األمر، و "فرجو عفة" ابنتيو

 األطعمة تبيع محبلت ىناؾ: (ٕٕٖ/ٗ) الممتع الشرحوقد قاؿ العبلمة العثيمين في 
 ألف ؛ فيو يتسامح ىذا أف الظاىرو  ؟ الشبع حتى واألكل رياال عشرين ادفع: تقوؿ

 أنو نفسو من اإلنساف عرؼ لو ولكن العادة، فيو تتسامح مما وىذا معروفة، الوجبة
 .انتهى"  يختلفوف الناس ألف المطعم؛ صاحب على يشترط أف فيجب أكوؿ

                                                           

 فى عاصم أبى وابن ،(ٔٛ/ ٔ) الحديث غريب في الحطابيو ، (ٕٗٗٗ رقم ،ٚٔٛ/ ٕ) ماجو ابن أخرجو ٔ
، (ٜ٘ٗٔ) والبزار ،(ٖٖٖ رقم ٖ٘ٔ/ ٚٔ) الكبير في والطبرانى ،(ٖٚٚٔ رقم ٖٙ/ ٖ) والمثانى اآلحاد

 في الهادي عبد ابن وقاؿ ،(ٖٕٓ/ ٙ) تفسيره في كثير ابن ضعفو والحديث (،ٜٛٗوالدينوري في المجالسة )
 وقاؿ ضعفو على أجمعوا علي بن مسلمة رجالو وفي ماجة ابن بو انفرد(: ٖ٘ٙٔ رقم ٖٛ/ ٖ) التحقيق تنقيح

 فى(: ٘ٗٗ/ ٗ) الفتح فى الحافظ وقاؿ محفوظة، غير أحاديثو عدي ابن وقاؿ الحديث متروؾ وغيره نسائيال
 وقاؿ مدلس، وىو بقية فيو ألف ضعيف إسناده(: ٙٚ/ ٖ) الزجاجة مصباح في البوصيري وقاؿ ضعف، إسناده
(: ٕٖٓ/ٖعلى المجالسة )، وقاؿ الشيخ مشهور في تعليقو جدا ضعيف( ٛٛٗٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة

 من بقية جدا، ضعيف إسناده (:ٔٔ٘/ٖإسناده ضعيف جدا، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )
 أيضا، فيو ضعف على السند طبقات جميع في بالسماع يصرح أف ينبغي ومثلو التسوية، تدليس مدلس الوليد

  .متروؾ علي بن مسلمة وشيخو
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 بين الظاىر التفاوت يحصل بحيث كبيرا كاف إذا الغرر القوؿ الثاني: المنع، ألف
 عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف جوازه عدـ األظهر فإف آلخر شخص من والمثمن الثمن
 الغرر بيع ينفي مما أف على العلماء نص وقد منو، وىذا الغرر، بيع عن نهى وسلم
 وجود ىو األغلب كاف فإذا باألغلبية، يكوف الغرر تحديد، و والمثمن الثمن تعيين
 .يجوز ال فإنو الظاىر الغرر

 اشتراه فيما التصرؼ من( الزبوف) المشتري تمنع بشروط بيع عقد العقد ىذا وكذلك
 ولو لغيره بو يتبرع أو معو الطعاـ يحمل أف للزبوف يحق ال إذ العقد مقتضى ينافي مما
 . المطعم نفس داخل كاف

 سبحانو اهلل أباح وقد الطعاـ تناوؿ في اإلسراؼوأيضا ىذه البوفيهات تشجع على 
 وعلى اإلنساف، ماؿ على ضرر: التصرؼ ىذا وفي إسراؼ دوف الطيبات، من األكل

 الشهوات في االنغماس ذلك على ويترتب لها، وركوف الدنيا في انغماس وفيو صحتو،
 الكراىة، أحوالو وأقل شرعا، فيو مرغوب غير ىذا في فالتمادي. اآلخرة عن والغفلة
 .أعلم واهلل إسراؼ، إلى أدى إذا إال الجواز؛ فيو فاألصل

 األكل بيع حكم ما: الفقو عمدةفي شرح  الشنقيطي المختار محمدوقد سئل الشيخ 
 المفتوح؟ البوفيو أو اإلشباع حتى الغذاء المسمى
 الناس في ضابط لو ليس يشبع الذي ألف مجهوؿ، بيع االشباع حتى الغذاء فأجاب:
، أنو والسنة الكتاب نصوص عليو تدؿ الذي البيع وىذا محدد،  ألنو اليجوز محـر
 كل وعلى القدر، معلـو الصفة، معلـو معلوما، كاف إذا إال شيئا تشتري أف اليصح

 يعرؼ ولم المسلمين، مطاعم تعرؼ ولم المسلمين، بيوعات من ليس البيع ىذا حاؿ
 النوع ىذا ودب ىب من كل على فيها انفتحوا التي العصور ىذه قبل من المسلموف

 .المعامبلت من
 أكل على يعينو ألنو ىذا مثل في يأكل أف للمسلم واليجوز ذلك، في التناصح فينبغي
 .بالباطل الناس أمواؿ



 - 118 - 

 مجهولة أو القدر، مجهولة كانت إذا وأما الصفقة، وتحديد المبيع تحديد: الواجب
 ا.ىػ اليجوز فإنو الصفة
 : ىل يجوز تناوؿ الطعاـ أو الشراب المتنجس؟مسألة

 ( طَاِىرٍ  ُكلُّ  فَػيَُباحُ (: قولو: ) ٛ/٘ٔقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .فيو مضرة ال طاىر كل يباح ذلك على فبناءً  يعني للتفريع، ىنا الفاء «فيباح»قولو 
 عينية، نجاستو فالنَّجس متنجّْساً، أو نجساً  كاف ما بو خرج «طاىر كل»: قولو

 .حكمية نجاستو والمتنجّْس
 َما ِفي َأِجدُ  الَ  ُقلْ : }تعالى اهلل قاؿ المسفوح، والدـ والخنزير، الميتة،: مثل فالنجس

 ِخْنزِيرٍ  َلْحمَ  َأوْ  َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً  َيُكوفَ  َأفْ  ِإالَّ  َيْطَعُموُ  طَاِعمٍ  َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ  ُأوِحيَ 
 لو: قائل قاؿ فإذا المذكورة، الثبلثة على عائد والضمير[ ٘ٗٔ: األنعاـ{ ]رِْجسٌ  فَِإنَّوُ 
 قبل يكوف الذي وىو المسفوح الدـ ىنا بالدـ والمراد. رجس فإنها: لقاؿ كذلك كاف
 عليو اهلل صّلى النبي قاؿ وحبلؿ طاىر فإنو الموت بعد كاف ما أما البهيمة موت
 فالكبد الدماف وأما والحوت فالجراد الميتاف أما ودماف، ميتتاف لنا أحل) : وسّلم

 .ٔ( والطحاؿ
 معناه ،{ َيْطَعُموُ  طَاِعمٍ  َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  الَ  ُقلْ : }قولو أف: والجواب

 َأوْ  َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً } يطعمو الذي الطاعم على المحـر الشيء ذلك يكوف أف إال
 .نجس: أي{ رِْجسٌ } الشيء ذلك: أي{ فَِإنَّوُ  ِخْنزِيرٍ  َلْحمَ 
 كل وليس حراـ، نجس وكل العين، نجس ألنو تحريمو؛ واضح النجس: قائل قاؿ فإف

 حراـ؟ المتنجّْس أف على الدليل فما اآلنية، في علينا مرَّت القاعدة وىذه نجساً، حراـ
 فإذا فيو، تزؿ لم فالنجاسة بها، مختلط بالنجاسة، متأثر المتنجّْس ألف: الجواب
: نقوؿ ولهذا وشربتها، النجاسة أكلت النجاسة، باشرت فقد َشرِبْػَتو أو أَكْلَتُو،

                                                           

 تقدـ تخريجو. ٔ
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 ظاىر من النجاسة بإزالة يأمرنا الشرع كاف وإذا بطاىر، ليس ألنو محرَّـ؛ المتنجس
 !أجسامنا؟ باطن النجاسة نُدخل فكيف أجسامنا،

 لحم الميتة. تؤكل ال التي الحيوانات إطعاـحكم  :مسألة
 لحم ومنها الميتات، والقطط، كالكبلب تؤكل ال التي الحيوانات إطعاـ يجوز

 . ذبح بدوف مات أو ذبح سواء حاؿ، كل على ميتة فإنو الخنزير،
 وإطعاـ ، والطيور للكبلب الميتة إطعاـ ويجوز( : ٖٖٙ/ٗ) المجموع في النووي قاؿ

 . مختصرا انتهى .للدواب المتنجس الطعاـ
 الميتة وإطعاـ، بالخمر الحريق إطفاء يباح: اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 النجس بالدىن االستصباح وكذلك،  النجس للثوب الدابة وإلباس، والصقور للبزاة

 الخبائث استعماؿ ألف وىذا ،أحمد عن الروايتين أشهر وىو،  العلماء قولي أشهر في
 ( .ٖٖٗ/ٔ" )الكبرى الفتاوى" من انتهى"  ضرر فيو ليس اإلتبلؼ مجرى يجري فيها
 البخاري رواه لما ؛ بغيره مخلوطا أو منفردا الخنزير، لحم بيع يجوز ال : ثانيا

 رسوؿ سمع أنو عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن( ٔٛ٘ٔ) ومسلم( ٖٕٕٙ)
 الخمر بيع حـر ورسولو اهلل إف: ) بمكة وىو الفتح عاـ يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 ( .واألصناـ والخنزير والميتة
"  بيعها يجوز وال للجوارح الميتة إطعاـ يجوز(: ٕ٘ٛ/ٜ) المجموعفي  النووي قاؿ

 .انتهى
 لحم على تحتوي التي للقطط طعاـ معلبات عن اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال وسئل
 ؟ للقطط وإطعامها شراؤىا يجوز ىل خنزير

 لحم ثمن دفع يجوز ال ألنو يجوز، فبل للمعلبات بشراء ذلك كاف إذا: "  فأجاب
 ". أعلم واهلل ، بذلك بأس فبل قطتو فأطعمو مرميا وجده كاف وإف وشراؤه الخنزير
 .الكروسوف: حكم أكل مسألة
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 باالنجليزية اسمو ، الفطائر أو الخبز من معروؼ صنف الكروساف أو الكروسوفأوال: 
(croissant )، بعض مع الهبلؿ من قريبا شكبل يتخذ قد ، بالفرنسية ونحوه 

 . فيو الحلقات
 - ىبلؿ شكل على الخبز ىذا صنع أف واألجنبية العربية المصادر بعض تذكر :ثانيا
 على"  فيينا"  معركة في العثمانية الجيوش بهزيمة احتفاال كاف - العثمانية الدولة رمز
 حفر أصوات سمع حين الهزيمة، لهذه سببا الخبازين أحد وكاف البولندية، الجيوش يد

 إلى سارع الذي اإلمبراطور فأخبر المحصنة، المدينة إلى للوصوؿ نفقا المسلمين
 (ـٖٛٙٔ) عاـ في وذلك ىزيمتهم، إلى أدت بالمسلمين مكيدة تدبير

 الرحمن عبد بقيادة المسلمين بهزيمة احتفاال الخبز ىذا صنع تحكي المصادر وبعض
 . الفرنسيين يد على( ـٕٖٚ) عاـ"  الشهداء ببلط"  معركة في الغافقي
 تعليم مناىج بعض في حاضرة"  الكروسوف"  خبز قصة أف الباحثين بعض ويذكر

 األمر ىذا عن الناس من كثير تفتيش سبب ذلك ولعل الغربية، الدوؿ في األطفاؿ
 .اليـو
 وىو اهلل، شاء إف حرجا فيو يسفل: الخبز ىذا لتناوؿ الشرعي الحكم عن أما :ثالثا

 فيكوف عجينو في شئ محـر استعمل إذا إال ومكوناتو، مادتو حيث من أصبل حبلؿ
 .حراما

 : يأتي لما وجيها فليس ومناسبتو صنعو سبب في المأثورة القصة ألجل تحريمو أما
 الجـز يعني ال لها المصادر وذكر تأكيدىا، إلى سبيل ال مظنونة قصة أنها-ٔ

 .بوقوعها
 صنعو الذي بذلك اليـو"  الكروسوف"  شكل بتماثل الجـز إلى سبيل ال أنو كما-ٕ

 مكونات في كبيرا اختبلفا ىناؾ أف الظن وغالب ،( ـٖٛٙٔ) عاـ البولندي الخباز
 من وال قريب من الهبلؿ يشبو يعد لم اليـو فهو الخبز، وشكل الصنع وطريقة العجين

 .بعيد
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 في تخفيها التي حماىا واختفاء النفسية آثارىا بتقادـ كفيل القصة تقادـ إف ثم-ٖ
 . المطموس أو المتوىم على وليس المحسوس على تبني واقعية والشريعة طياتها،

 وفرؽ العثمانية، للدولة شعار ىو بل لئلسبلـ، شعارا الهبلؿ فليس كلو ذلك ومع-ٗ
 دولة إلى الشعار نسبة وبين مأثور، نص إلى يحتاج فهذا الدين، إلى الشعار نسبة بين

 والقداسة الهالة إسباؿ ينبغي فبل وغيرىا، العباسية أو األموية الدولة كشعار إسبلمية،
 .عليو الدينية
 .القمامة صناديق في والطعاـ الخبز وضع: حكم مسألة
 عن والبعد عليها، والمحافظة شكرىا ينبغي التي النعم جملة من والطعاـ الخبز

 للماؿ وإضاعة لها، امتهاف فيو النفايات أو القمامة صناديق في وإلقاؤىا، امتهانها
 أو الدواب، أو الفقراء من منها يستفيد لمن تدفع أف والصحيح فيها، بذؿ للذي
 يربي من إلى فيدفعو محترما طعاما بو أف النظافة عامل ليعرؼ منفصل كيس في توضع

 عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد البلداف، بعض في بو معموؿ ىو كما والماشية الدواجن
  .ٔ(أجر رطبة كبد كل في: ) وسلم
 واللحـو الخبز أما(: "ٜٖ/ٖٕ) اهفتاو  مجموعفي  اهلل رحمو باز ابن عبلمةال قاؿ

 أو إليها يحتاج من إلى دفعها يجب بل البيارات في طرحها يجوز فبل األطعمة وأنواع
 يأكلها أو ، دوابو إلى يحتاجها من يأخذىا أف رجاء ، يمتهن ال بارز مكاف في وضعها
 في وال القذرة المواضع في وال القمامة في وضعها يجوز وال ، والطيور الدواب بعض

 وإيذاء االمتهاف من الطريق في وضعها في ولما لها االمتهاف من ذلك في لما ، الطريق
 ."الطريق يسلك من

 محرمة. أخرى أشياء لقلي يستعمل زيت في مقلي شئ أكل: مسألة

                                                           

 ( .ٕٕٗٗ) ومسلم( ٖٖٕٙ) البخاري أخرجو ٔ
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 في والبطاطس السمك يقلوف الغرب في المطاعم أغلب فيسئل العبلمة العثيمين: 
 كاف بزيت مقلي بطاطس أو سمكا نأكل أف لنا يجوز ىل، بالزيت مملوءة كبيرة مقبلة

  خنزير؟ ربما أو حبلؿ غير لحما لقلي يستعمل
 أـ ؟ ال أـ الزيت ذلك في آخر شيئا قلى ىل المطعم صاحب نسأؿ أف يجب ىل

 . سؤاؿ بدوف نأكل
 أف بد فبل خنزير أو ميتة من النجس الشيء بها يقلى ما أكثر أف نعلم دمنا ما :فأجاب
 يجب فبل غيره أو النجس الشيء بها يقلى أف األكثر ىل ندري ال كنا إذا وأما نسأؿ،
 .أعلم واهلل.  السؤاؿ
 ة. البشر  مشاكل لعبلج بعض األطعمة استعماؿ: حكم مسألة

 نفع، فيو داـ ما مباح بها والعناية البشرة الشعر أو تجميل في األطعمةبعض  استخداـ
 في ما لكم خلق الذي ىو ) تعالى لقولو اإلباحة االستخداـ ىذا في األصل ألف

 { .ٜٕ: البقرة} (جميعا األرض
 يجوز أنو شيء كل في األصل أف اعلم: (ٖٚ/ٖ) الجرار السيل في الشوكاني قاؿ

 ىو: وجل عز قولو يفيده كما التصرفات أنواع من شاء بما فيو يتصرؼ أف للمالك
 األعياف ىذه كانت وإذا ،{ ٜٕ: البقرة. }جميعا األرض في ما لكم خلق الذي

 كيف فيها والتصرؼ تملكها لهم جاز الناس لنفع األرض في الموجودة المخلوقة
 والعمل إليو الرجوع فيجب األصل حكم عن الناقل الصحيح الدليل يقـو حتى شاءوا

 ا.ىػ بو
 لتسريح البيض صفار مع الحنة استعماؿ عن :اهلل رحمو باز ابن عبلمةال سئل وقد

  ؟الشعر
 أو البيض صفار مع الحنة استعماؿ فائدة، فيو كاف إذا ذلك في حرج ال: فأجاب

 أو تلميسو أو بتطويلو للشعر فائدة فيو كاف إذا بو بأس ال، المباحة األمور من غيره
 . اىػ. سقوطو وعدـ بقاءه أو مصالحو من غيرىا



 - 123 - 

 في واللبن والعسل البيض يستعملن صديقاتي بعض:  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئلو 
 ؟ ذلك لهن يجوز فهل الوجو في يظهر الذي والكلف النمش عبلج

 لغذاء وجل عز اهلل خلقها التي األطعمة من األشياء ىذه أف المعلـو من: فأجاب
 فإف كالعبلج بنجس ليس آخر شيء في استعمالها إلى اإلنساف احتاج فإذا البدف،

: تعالى فقولو( جميعا األرض في ما لكم خلق الذي ىو: )تعالى لقولو ؛ بو بأس ال ىذا
 استعمالها وأما، التحريم على يدؿ ما يكن لم إذا االنتفاع عمـو يشمل( لكم)

 .أولى فاستعمالها ىذه، سوى بها التجميل يحصل أخرى مواد فهناؾ للتجميل
 
 

 )باب تحريم الدـ المسفوح(
:  تعالى قاؿ(: ٗٙ ص ٔٔٛٔ) العدد الدعوة مجلة في علواف توفيق الدكتورقاؿ 

 دما أو ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرما إلي أوحي ما في أجد ال قل)
 وال باغ غير اضطر فمن بو اهلل لغير أىل فسقا أو رجس فإنو خنزير لحم أو مسفوحا

 .٘ٗٔ/األنعاـ( رحيم غفور ربك فإف عاد
 قصد إنما القويم شرعنا وإف تذكية دوف من اللحـو أكل تحريم مكمن ىو الدـ إف

 عن الناتج البالغ للضرر إال ذاؾ وما ، ممكنة درجة أقصى على منو الذبيحة تفريغ
 . بدمائها أكلها

 من للتخلص الشروط ىذه كل اإلسبلـ يحتم أف المقبوؿ أو المعقوؿ من يكن ولم
 شرب فيبيح يعود ثم ، الذبائح بتذكية المحكم التشريع ذلك طريق عن الذبيحة دماء

 أف حتميا أمرا كاف ذلك أجل ومن ، الذبيحة خارج مسفوحة ذاتها الدماء أكل أو
 على ظاىرة عبلمة يعد تحريمها إف بل ، اإلنساف لتغذية كسبيل الدماء اإلسبلـ يحـر

 أعظم من واحدة باعتبارىا منها بتجريده الحيواف تذكية من الشرعي والمقصد الحكمة
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 لهم ويحل: ) لو وسلم عليو اهلل صلى النبي بو جاء الذي األمر األطعمة من الخبائث
 . ٚ٘ٔ/األعراؼ( الخبائث عليهم ويحـر الطيبات

 مساال دما أو معناه فإف( مسفوحا دما أو: ) قولو وأما:  تفسيره في الطبري أورد
 منو المسفوح إياه تحريمو عباده إعبلمو عند الدـ في ثناؤه جل اشتراطو وفي مهراقا
 عكرمة قاؿ ، نجس غير مسفوحافحبلؿ منو يكن لم ما أف الواضح الدليل غيره دوف
 أف الماوردي وحكى ، اليهود تتبعت ما العروؽ من المسلموف لتتبع اآلية ىذه لوال
 حبلؿ فهو والطحل كالكبد عليها يجمد عروؽ ذا كاف إف أنو المسفوح غير الدـ
 . الحديث...(  ودماف ميتتاف لنا أحلت: ) وسلم عليو اهلل صلى لقولو

 الطب أىل عند اليـو مقررا معلوما صار ما ىو المسفوح الدـ تحريم في والسر
 لنمو األوساط أصلح يعتبر الدـ أف من الدقيقة الكائنات وعلم الطيبة والتحاليل
 الجراثيم فيها نمت مزرعة شرب فكأنما إنساف الدـ شرب ما فإذا ، فيو الجراثيم
 عن الناتجة الضرر بالغة اآلثار من معلـو ىو ما القاتلة السمـو من وأفرزت وتكاثرت

 . المعدية الفاتكة باألمراض يصاب عندما اإلنساني للجسد الجراثيم غزو
 البكتريا ىذه قتل إلى مؤد شك ال وأكلو بالنار وطهيو الدـ طبخ فإف قيل فإف

: فالجواب ؟ ماءدبال التغذية منافع من يرتجى ما بقاء مع عليها والقضاء والميكروبات
 يتغير ال ما ومنها للجسم، صالحة يجعلها تغييرا بالغلي يتغير ال ما السمـو ىذه من أف

 ما إلى الحرارة بأثر تتحوؿ أف يمكن بل غليها، بعد حتى قاتلة سموما تبقى بل مطلقا،
 .وضررا فتكا منها أشد ىو
 ومقوية مغذية مادة أنو تصوره حيث من الدـ شارب يتوقعها أف يمكن التي الفائدة أما
 أنو حتى جدا الهضم عسر فالدـ ، الدماء تكوين طبيعة إلى بالنظر أيضا منعدـ فهذا ،

 بدوف البراز من يخرج أو ، الفور على اإلنساف تقيأه المعدة في منو جزء سكب إذا
 ىذا إلى البراز وتحويلو ىضمو عسر في والسبب ، سوداء مادة صورة على ىضم
 عنصر من أساسها في المكونة( الهيموجلوبين) الحمراء المادة وجود ىو األسود اللوف
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 ويتعفن يتحلل عليو الزمن ومرور الهضمية القناة في الدـ مرور وأثناء ، فيو الحديد
 الدـ مكونات تحليل إلى يؤدي كذلك فالطهي قيل فإف ، أيضا بالجسم يضر وبذلك
 جميع يجمد الغلي أف فجوابو ، الغذائية قيمتو من واإلفادة ىضمو وتيسير بالنار

 وأقل ضررا وأعظم كانت عما عسرا أشد تصير وبذلك الدـ في التي الزاللية المواد
 . نفعا
 يتعلق فيما الحديثة المعارؼ في الهائل واالتساع ، العلمية األبحاث مئات وبعد

 من تبين ، المضمار ىذا في العلمية األسرار في الدقيق والتعرؼ الدموية بالتحاليل
 أف والتخصصات الجنسيات كافة من اإلنساف بصحة المعنيين جميع بين خبلؼ غير

 أف إلى تعود إنما واستخدامو طبخو أو الدـ شرب عن الناجمة الهائلة الصحية األضرار
 : التالية العلمية الحقائق طريق عن قاتل سم الدـ شرب

 : أوال
% ٜٓ نسبة ويمثل الماء وىما أساسين عنصرين من يتكوف النهائي تركيبو في الدـ أف
 باسم المعروؼ) الدموية المكونات فيو تسبح الذي الدموي السائل تركيب من

 الدماء شرب يريد من أف وبما ، أخرى وعناصر الدـ خبليا من يتكوف والباقي( الببلزما
 ترقبا ذلك يفعل فإنو وأكلها طبخها أو الدماء شرب يريد من أف وبما ، أخرى وعناصر

 عليو أنو على تبرىن العلمية الحقيقة ىذه فإف ، عادية حتى أو عالية غذائية قيمة إلى
 تعتبر نسبة على الحصوؿ لو يتسنى كي ىائلة كميات المسفوح الدـ من يشرب أف

 تتحق ال بحيث الحديد معدف من طفيفة كميات مع الدموي البروتين من للغاية فقيرة
 . عنها الناجمة األخطار بمواجهة المخاطرة

 الناحية من جدا فقير عنصر ىو متصور ىو ما عكس على الدـ أف باختصار أي
 العناصر أحد من المسلمين حرماف إلى شرعا تحريمو يؤدي فبل ثم ومن ، الغذائية
 . الغذائية الناحية من الرئيسية
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 مختلطا يأتي الدموي البروتيني القدر ىذا أف في تكمن الكبرى الطامة أف:  ثانيا
 وإلقاء كبرى مجازفة عليو اإلقداـ يجعل مما الضرر في وغاية السمية شديدة بعناصر
 وىو أال الدـ بو يتشبع قاتل غاز ىو السامة العناصر ىذه وأوؿ الخطر، في للنفس

 .الجسم أنحاء كافة إلى الوريدية الدماء في يسري وىو الكربوف، أكسيد ثاني غاز
 أكسيد بثاني مشبعا يطبخو أو يشربو فإنو الحيواف من يستنزفو الدـ شارب كاف ولما

 في الغاز ىذا تراكم طريق عن" المنخنقة" تموت وإنما ، خانق قاتل غاز وىو الكربوف،
 .القاتلة بآثاره الوفاة وتحدث الدماء

 إلى مؤد ، الغاز بهذا مشبعة وىي عليها اعتاد لمن الدماء شرب تكرار أف يخفاؾ وال
 شاربو جسم قابلية وبقدر ، الحيواف دماء في الغاز ىذا وجود بقدر صحية أضرار
 . بو للتأثر
 : الكريم القارئ أيها
 أو شاربو على الدـ مكونات تأثير إلى فقط العائدة المخاطر ىو ىاىنا ذكرناه ما إف

 إلى مباشرة راجعة الضرر بالغة أخرى مخاطر ىناؾ ذكرنا وكما ، طبخو طريق عن آكلو
 أجساد في وظائفها تأدية على لها معينة عوامل من الدماء في تعالى اهلل خلقو ما

 اكتفينا ولو.  وجرياف سيبلف حالة في وىي إال أداءىا يمكنها ال التي تلك الحيوانات
 أمة ألي كافيا لكاف الدماء تعاطي على المترتبة الشنيعة العواقب من وحده سبق بما

 يؤتي: ) كافرة كانت ولو بتحريمو التشريعات إلصدار العلم وتقدر الصحة تحتـر
( األلباب أولو إال يذكر وما كثيرا خيرا أوتي فقد الحكمة يؤت ومن يشاء من الحكمة

 ٜٕٙ/البقرة
 قاؿ عليو بذلك وأمتن يعلم لم ما وسلم عليو اهلل صلى النبي علم الذي فسبحاف

 اهلل فضل وكاف تعلم تكن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب عليك اهلل وأنزؿ) تعالى
 ٖٔٔ/النساء( عظيما عليك



 - 127 - 

 بين إال كبيرة وال صغيرة ترؾ ما الذي القويم الدين بهذا العالم أكـر الذي وسبحاف
 نور اهلل من جاءكم قد: ) تعالى اهلل يقوؿ مستقيما وصراطا قويما منهجا منها للناس
 إلى الظلمات من ويخرجهم السبلـ سبل رضوانو اتبع من اهلل بو يهدي - مبين وكتاب
.                         ٙٔ-٘ٔ/ المائدة( مستقيم صراط إلى ويهديهم بإذنو النور

 .الدـ من شيء وعليها الدجاجة طبخ حكم: مسألة
 ىو المسفوح الدـ ألف يضر، ال طبخها عند وغيرىا الدجاجة على الدـ بعض وجود
، الدـ ىو وىذا ذبحها، عند منها يسيل الذي  الذبح بعد عروقها في بقي ما أما المحـر

 . عنو اهلل عفا مما وىو مسفوحا، دما ليس فهذا وطبخها تقطيعها عند ويخرج
 أكل(:" ٕٕ٘/  ٕٔ) الفتاوى مجموعفي   اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 بدعة الذبيحة لحم غسل بل يغسل؛ لم أو اللحم غسل سواء جائز والشريح الشوى
 اللحم يأخذوف وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على عنهم اهلل رضي الصحابة زاؿ فما

 إنما اهلل أف وذلك خطوطا؛ القدر في الدـ يروف وكانوا غسلو، بغير ويأكلونو فيطبخونو
 فلم العروؽ في يبقى ما فأما المهراؽ، المصبوب:  أي المسفوح، الدـ عليهم حـر

 . انتهى"  اليهود تفعل كما العروؽ يتبعوا أف عليهم حـر ولكن، يحرمو
 : أيضا وقاؿ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب:  يعني- أنهم ثبت وقد ... المسفوح الدـ حـر إنما" 
 أعلم ال وىذا ، خطوطا الماء في الدـ فيبقى بالقدر اللحم يضعوف كانوا -وسلم عليو
 . انتهى" باتفاقهم ينجس ال وأنو ، عنو العفو في خبلفا العلماء بين
 

 (طبخال في الخمر استعماؿ)باب 
 الكبائر من وىي ، بالضرورة الدين من المعلومة األمور من اإلسبلـ في الخمر حرمة

 الذين أيها يا: ) وتعالى سبحانو قاؿ العزيز، الكتاب نص في تحريمها جاء الموبقات،
 فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس واألزالـ واألنصاب والميسر الخمر إنما آمنوا
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 أو أكبل بها االنتفاع أشكاؿ لجميع شامل وتحريمها ، ٜٓ/المائدة( تفلحوف لعلكم
 . االستعماؿ ذلك كاف طريقة بأي الشراب أو الطعاـ في استعمالها يجوز فبل ، شربا
 فعليو مرقتو من فأكل لحما بالخمر طبخ( : ٜ٘/ٕ٘) الفقهية الموسوعة في جاء

 نص ، فأكلو سويقا بو( عجن أي) لت إف وكذلك، موجودة الخمر عين ألف؛ الحد
 . انتهى" والحنابلة،  الشافعية ذلك على
 خبز ثم،  بالخمر الدقيق عجن ولو(:" ٕ٘/ٕٗ) المبسوط في السرخسي وقاؿ

 فبل، بالخبز يطهر ال النجس والعجين،  بالخمر تنجس الدقيق ألف؛  أكلو كرىت
 . انتهى"  أكلو يحل
 وال، أكلو يحل لم طبخ ثم، مرقة في الخمر صنع فإف" ( :ٖٕ/ٕٗ: ) أيضا وقاؿ
 منهي ىذا أف بينا وقد، الخل كاستعماؿ الخمر استعماؿ فيو ألف؛ الصنع ىذا يحل
 . انتهى" عنو
 

 (بالنجاسات تسميدىا يتم التي والمزروعات األطعمة حكم)باب 
 روث من متخذة كانت سواء النجسة، باألسمدة المزروعات تسميد في حرج ال

 أو الميتة، أجزاء أو اإلنساف، فضبلت من أو اللحم، مأكولة غير الحيوانات
 . والشافعية والمالكية الحنفية من العلم أىل جمهور قوؿ وىذا، النجسة الحيوانات

 االنتفاع العلماء جمهور جوز(: ٗٙٙ/ ٘) المعاد زادفي  القيم ابن اإلماـ قاؿ
 نجاسة مع والبقل والثمر للزرع ؛ األرض عمارة في النجس[ الزبل:  أي] بالسرقين

 .انتهى".  عينو
 قاؿ...  النجس بالزبل األرض تسميد يجوز(: " ٛٗٗ/ٗ) المجموع في النووي وقاؿ
 ، فيو خبلفا يقتضي ما الصيدالني كبلـ وفى أحد، منو يمنع ولم: الحرمين إماـ

 .انتهى"  الكراىة مع بجوازه القطع:  والصواب
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 قد النجاسات ألف وذلك والمزروعات، الثمار على بالنجاسة األرض لتسميد تأثير الو 
 . الشجرة بو تغذت طيب غذاء إلى باستحالتها طهرت
 وال الرائحة، وال اللوف، في ال الثمرة، على للنجاسة تأثير أي ظهور عدـ ذلك ويؤكد
 .الطعم

 والتراب، والماء، والبوؿ، والبراز، والزبل،(: ٜٕٗ/ ٔ) المحلى في حـز ابن قاؿ
 ترابا، وال زببل، حينئذ ذلك من شيء فليس ورطبا، ورقا النخلة في ذلك كل يستحيل

. كلو النبات سائر في وىكذا واحدة، والعين طيب، حبلؿ رطب ىو بل ماء، وال
 .انتهى
 أنو الحنابلة عند المشهور: (ٕ٘/ٔٔ) الفتاوى مجموعفي  عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 وتزوؿ بطاىر يسقى حتى بذلك، لنجاستو بو؛ سمد أو بنجس، سقي وزرع ثمر يحـر
 أف إال ، بذلك ينجس وال يحـر ال أنو إلى العلم أىل أكثر وذىب...  النجاسة عين

 النجاسة أف والغالب الصحيح، ىو وىذا والثمر، الحب في النجاسة أثر يظهر
 .انتهى". والثمر الحب في أثر لها يظهر فبل تستحيل

 لهذه مبلبسا يكوف بحيث ، األرض في نابتا والثمار المزروعات من كاف ما ولكن
 . األكل قبل غسلو من بد فبل ، النجاسات

 محـر حيواف من أنو أو نجاستو أجل من ال السماد ىذا استعماؿ يحـر قد :(تنبيو)
 يستطيعوف الذين التخصص، أىل إلى ىذا في والمرجع مضرا، لكونو ولكن كالخنزير،

 .بهذا الحكم
 

 (جينيا المعدلة والنباتات الحيوانات لحم أكل حكم)باب 
 والنباتات اإلنساف على وراثيا المعدلة النباتات تأثير عن مستمرة األبحاث زالت ال

 على يحثوف االختصاص أىل من كثير يزاؿ وال واالقتصاد، بل والبيئة، والحيوانات
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 إنتاجها، وفرة حيث من وراثيا المعدلة للنباتات بالنسبة األمر ظاىر وراء االنسياؽ عدـ
 . األمراض ومقاومة الزراعية اآلفات على التغلب على وقدرتها
 األمريكية، الشركات تتزعمها األولى:  المسألة ىذه في رئيستاف وجهتاف وىناؾ

 وتسويق وراثيا المعدلة النباتات استعماؿ تجيز التي وىي الحكومية، ومؤسساتها
  .األسواؽ في منتجاتها
 يمنع الذي وىو األوروبي، االتحاد يمثلو ما وىو لها، المضادة وىي األخرى، والوجهة

 . المحتملة آثارىا من ويحذر أراضيو، في زراعاتها من
 تلك تظهر حتى سنوات يتطلب األمر ألف آلثارىا؛ بالنسبة قطعية غير األمور تزاؿ وال

 للمبيدات مقاومة أكثر زروع فوجود االختصاص، أىل كبلـ حسب على اآلثار،
 صحة وعلى البيئة على خطر إلى سيؤدي ما وىو استعمالها، كثرة يعني الزراعية

 أنو كما اآلكل، بدف في دخولها إلى سيؤدي النباتات في القوة ىذه ووجود اإلنساف،
 من أخرى مرة أرضو زراعة يستطيع لن النباتات لهذه المستورد البلد أف المعلـو من

 المنتجة الشركات وسطوة سيطرة تحت سيبقى أنو ذلك ومعنى النباتات، تلك بذور
 المستورد، البلد اقتصاد وعلى ، المنتجة النبات نوع على سيؤثر ما وىو البذور، لتلك
 . مستقبل منتجا ال ، مستهلكا مستوردا سيظل إنو حيث
/  ٙ/  ٚٔ - ٘ٔ السوداف في ندوة"  الزراعية للتنمية العربية المنظمة"  عقدت وقد

 النباتية األنواع إلدخاؿ البيئية اآلثار تقييم"  الندوة تلك موضوع وكاف ، ـ ٖٕٓٓ
 " . وراثيا المحورة والحيوانية

 : السؤاؿ في جاء ما حكم ذكر قبل المسألة يوضح ما الندوة تلك من وننقل
 النبات تربية أستاذ - المولي عبد اهلل عبد اهلل عوض الدكتور قاؿ( ٘ٗ ص) في -ٔ

 : - الخرطـو جامعة ، الزراعة كلية في الحقلية المحاصيل قسم - والوراثة
 لنباتات المنتجات عن عبارة ىي : ؟ وراثيا المحورة النباتات منتجات ىي ما" 

 مادتها على غريبة جينات بإدخاؿ وذلك ، وراثيا ىندستها تمت التي المحاصيل
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 لزيادة إدخالو تم مختلفة مصادر من يأتي أف يمكن الذي الغريب والجين الوراثية،
 أو تحوير يتم وعادة ، وراثيا المهندس للنبات الوراثية الصفات وتحسين ، القيمة
 : ىما أساسيين لغرضين وراثيا النباتات ىذه تعديل

 . واآلفات لؤلمراض مقاومة بجعلها وذلك النباتات، ىذه إنتاج تكاليف تقليل -ٔ
 - الغذائي المكوف - المظهر بتحسين وذلك منها، للمنتج الجودة تحسين -ٕ

 . والتخزين بالتصنيع المتعلقة للصفات
 يتم حيث الوراثية، الهندسة تقنيات باستعماؿ وراثيا المعدلة المنتجات ىذه إنتاج يتم
 إلى إدخالو ثم ومن عزلو، يتم ثم المرغوبة، الصفة عن المسئوؿ الجين تحديد أوال

 للنباتات الوراثية المادة في الجديد الجين يندمج أف وبعد ،(المستقبل) الحي الكائن
 ثم ومن ، الجديد الجين اندماج فيها نجح التي الخبليا إكثار يمكن وراثيا المهندسة

 ىذه وتصبح ، الخبليا تلك من كاملة نباتات إنتاج يمكن األنسجة زراعة طرؽ عبر
 المهندس النبات في الجين ىذا تثبيت وبمجرد....  وراثيا مهندسة أو معدلة النباتات

 الطرؽ باستعماؿ وذلك ، المحصوؿ نفس من أخرى أصناؼ إلى نقلو يمكن وراثيا
 . انتهى" الرجعي والتهجين التهجين طريق عن وذلك ، النبات لتربية التقليدية

 والمجتمعات البيئة على وآثاره فوائده، مبرراتو الوراثي التحوير"  بعنواف ورقة وفي -ٕ
"  : قاال( ٘ٔ ص) ، خليفي ماجدة والدكتورة خليفي لخضر الدكتور:  إعداد من" 

 واألوروبية األمريكية القوانين بين جليا الفرؽ يظهر بالذات الوراثي التحوير مجاؿ ففي
 تشكل ال طبيعية أغذية وراثيا المحورة األغذية أف األمريكي القانوف يعتبر حين في، 
 يعتبر - الفرنسي وخاصة - األوروبي القانوف فإف:  العكس يثبت حتى خطر أي

"  العكس يثبت أف إلى خطرا تشكل أف يحتمل ، طبيعية غير وراثيا المحورة األغذية
 . انتهى
 والزروع والفواكو الثمار أكل تحريم المسألة ىذه في الباحث يستطيع ال : ثانيا

 بيناه لما ؛ أمرىا في التساىل يعني ال وىذا ، يقينا ضررىا يثبت أف إال ، وراثيا المعدلة



 - 132 - 

 والزروع النباتات على الناس وإقباؿ ، متعددة نواح من خطرىا احتماؿ من سابقا
 . ثمنا أكثر كاف ولو الناس عليو ويقبل عظيما، رواجا يلقى الطبيعية

 تأثير يتضح حتى السنوات من ومزيد األبحاث من مزيد إلى يحتاج الموضوع يزاؿ وال
 .ضررىا ومدى النباتات، ىذه
 المتغذي الحيواف أكل وإباحة ، النباتات ىذه إباحة: فاألصل ضررىا، يثبت أف وإلى
 مستقببل، النباتات تلك تسببو أف يمكن مما الحذر ضرورة مع النباتات، ىذه على
 .النباتات بتلك المتعلقة واألخبار األبحاث متابعة ضرورة ومع
 

 (اللبن)باب فضل 
 أطعمو من : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عباس ابنعن 
 اللهم: فليقل لبناً  اهلل سقاه ومن ،منو خيراً  وارزقنا فيو لنا بارؾ اللهم: فليقل طعاماً  اهلل

 .ٔ( اللبن إال والشراب الطعاـ من ُيجزئ ما أعلم ال فإني منو، وزدنا فيو لنا بارؾ
 الخير زيادة وىي البركة من( فيو لنا بارؾ اللهم) ندبا( فليقل) لبن غير( طعاما)قولو 

 ليست أنها يراد فبل أخير وأصلو تفضيل اسم( خيرا) الهمزة بفتح( وأبدلنا) ودوامو
 في النكرة أف ويؤيده الدارين خير فيشمل أعم أو الجنة طعاـ من( منو) أفعل وزف على

 حليب غير ولو( لبنا) تناوؿ أي( شرب وإذا) لئلثبات كانت وإف تعم الدعاء سياؽ
 خيرا يقل وال( منو وزدنا فيو لنا بارؾ اللهم) ندبا( فليقل) الغالب ألنو بالشرب وعبر

                                                           

 ،ٕٕ٘/ ٔ) وأحمد ،(ٜٕ رقم ،ٕٕٙ/ ٔ) راىويو بن وإسحاؽ ،(ٖٖٓٚ رقم ،ٜٖٖ/ ٖ) داود أبو أخرجو ٔ
 رقم ،ٖٓٔٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٖ٘٘ٗ رقم ،ٙٓ٘/ ٘) والترمذى ،(ٜٖٚ/ ٔ) سعد وابن ،(ٜٛٚٔ رقم

 حاتم أبي عليو تكلم والحديث( ٔٗٓٙ رقم ،ٖٕٔ/ ٘) الشعب فى والبيهقى ،(ٖ٘٘ٓ) والبغوي ،(ٕٕٖٖ
 أمالي في الحافظ وقاؿ حسن،(: ٖٙٙ/ ٕ) الزاد في القيم ابن وقاؿ ،(ٚٔ٘ٔ) ،(ٕٛٗٔ) البنو العلل في كما

 الصحيحة في األلباني وقاؿ حسن، حديث ىذا(: ٖٕٛ/ ٘) عبلف ابن عنو نقلو فيما تخريجو بعد األذكار
 فابن إال و الطريقين، بمجموع قاؿ كما وىو(: لؤللباني والكبلـ) قلت حسن، حديث: " الترمذي قاؿ(: ٕٖٕٓ)

 في معو ومن األرنؤوط وقاؿ المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وصححو أعلم، اهلل و. الحفظ سيء جدعاف
 .ضعيف إسناد وىذا حسن حديث: المسند تحقيق
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 يقاؿ يكفي أي أولو بضم( يجزئ بشيء ليس فإنو) منو خير األطعمة في ليس ألنو منو
 يكفي ال يعني( اللبن إال والشراب الطعاـ من) اكتفت الماء عن بالرطب اإلبل جزأت

 الحس في بسيطا كاف وإف ألنو ٔىو إال واحد شيء معا والجوع العطش دفع في
 ومائية وسمنية جبنية ثبلث جواىر من طبيعيا تركيبا الخلقة أصل من مركب لكنو

 للبدف مبلئمة والرطوبة الحرارة في معتدلة والسمنية للبدف مغذية رطبة باردة فالجبنية
 للبدف مرطبة للطبيعة مطلقة رطبة حارة والمائية المنافع كثيرة الصحيح اإلنساني
 وألف السبكي عليو ما على العسل من أفضل وىو غيره الطعاـ من يجزئ ال فلذلك

 اللبن والري التغذي جهة من األفضل بأف رسبلف ابن وجمع بعضهم عكس لكن فيو
 اللبن أف أيضا الحديث وقضية والحبلوة المنافع جمـو حيث من أفضل والعسل
 ،ٕ( اللحم واآلخرة الدنيا أىل طعاـ أفضل)  اآلتي الخبر ويعارضو اللحم من أفضل

 قاؿ كما اإلسبلـ دين فطرة بها يعني القرطبي قاؿ فطرة اللبن خبر في سيأتي (تنبيو)
 عبلمة لجبريل ذلك اهلل جعل وقد{ القيم الدين ذلك} قاؿ ثم اآلية{ اهلل فطرة} تعالى
 عن خلي قوت وىو اإلنساف بو يتغذى ما أوؿ اللبن ألف األمة ىذه ىداية على

 الخمر على وسلم عليو اهلل صلى المصطفى آثره ولذلك األجساد قواـ بو المفاسد
 ىو ثم كالذر وىو آدـ بني على أخذ ما أوؿ ىو بل كذلك اإلسبلـ ودين اإلسراء ليلة

 من اإلسبلـ دين لمعنى مطابقة عبارة اللبن وصار األبدي قوامها بو األرواح قوت
 اهلل أعاذ وقد الغواية على عبلمة وقع لو الخمر إلى عنو العدوؿ فكاف جهاتو جميع
 (.ٜٕٙ/ٔ. الفيض )وشرعا طبعا ذلك من نبيو تعالى

 (اليهودية الديانة حسب صنعت التي المأكوالت)باب 
                                                           

أي النبي صلى اهلل عليو – قاؿ ثم)....( ٖٕٚٗثبت في الحديث عن أبي ذر رضي اهلل عنو عند مسلم ) ٔ
 ما قلت قاؿ ؟ يطعمك كاف فمن قاؿ ويـو ليلة بين ثبلثين منذ ىهنا كنت قد قلت قاؿ ؟ ىهنا كنت متى -وسلم
 مباركة إنها قاؿ جوع سخفة كبدي على أجد وما بطني عكن تكسرت حتى فسمنت زمـز ماء إال طعاـ لي كاف
 ....(. طعم طعاـ إنها

 (.ٜٖٚ٘،  ٕٛٔ٘عدة من الصحابة، وىو حديث ضعيف كما في الضعيفة )روي عن  ٕ
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 اهلل قاؿ معاصيهم، على لهم عقوبة الطيبات، من أشياء اليهود على تعالى اهلل حـرلقد 
 .ٓٙٔ/النساء( لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا ىادوا الذين من فبظلم: )تعالى

 يحـر ولم الطيبات، جميع لنا اهلل أباح حيث سمحة، سهلة شريعة فهي شريعتنا أما
 اهلل وقاؿ ، ٗ/المائدة( الطيبات لكم أحل اليـو: ) تعالى اهلل قاؿ الخبائث، إال علينا
 عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي وصف في تعالى

 . ٚ٘ٔ/األعراؼ( الخبائث
، اليهودية الديانة في بها المعموؿ الطعاـ قوانين على االطبلع وبعد  أف تبين اليـو

 شيء ذلك من يستثنى وال شريعتنا، في لنا حبلؿ ىي يحلونها التي المأكوالت جميع
 . فقط الخمر إال - نعلم فيما -

 لقوانين موافق الطعاـ ىذا أف أي اليهود، عند تكتب التي( كوشير) كلمة ومعنى
 . شريعتهم في بها المعموؿ الطعاـ
 قد أنهم علم إذا إال الطعاـ، ىذا من األكل من المسلم على حرج فبل ىذا؛ وعلى

 . الخمر من شيئا فيو وضعوا
 واليهودية اليهود موسوعة" من ، اليهودي الديانة دراسة في معتمدا نصا ىنا وننقل

 عقودا أمضى الذي المسيري الوىاب عبد للدكتور( ٖٛٔ -ٖ٘ٔ/٘" )والصهيونية
 والقوانين الطعاـ لمسألة مفصل شرح النص ىذا وفي وتحقيقها، جمعها في عمره من

 . اليهودية في بو الخاصة
 صيغة وىي ،"  كاشروت"  العبرية في بالطعاـ الخاصة القوانين تسمى" :فيو جاء

 . مبلئم أو مناسب:  ومعناىا"  كوشير"  أو"  كاشير"  كلمة من الجمع
 وطريقة ، باألطعمة الخاصة القوانين مجموعة إلى لتشير الكلمة ىذه وتستخدـ
 . اليهود عند الشرعي الذبح وطريقة ، إعدادىا

 كوشير"  الكاشروت قوانين يتبع الذي الطعاـ ويسمى ، التوراة مصدرىا قوانين وىي
 . اليهودية الشريعة في أكلو المباح الطعاـ:  ومعناىا ،"
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 أنواع أكل لو وتبيح ، الطعاـ من معينة أنواع أكل اليهودي على تحـر القوانين وىذه
 بعض ىناؾ لكن ، الحيوانات بلحـو أساسا تتعلق المحرمات أف:  والواقع.  أخرى

 أعواـ أربعة سوى غرسها على يمض لم التي الشجرة ثمرة:  مثل ، األخرى التحريمات
. 

 المختلط الزواج مثل النباتات خلط أف باعتبار - آخر نبات مع غرس نبات أي أو
 . وحسب - فلسطين أي - سرائيلإ أرض على الحظر ىذا ويطبق.  - محـر

 ( .اليهود غير) األغيار من شخص لمسها أو أعدىا خمر أي شرب كذلك ويحظر
 قوانين حسب أعد لو حتى األغيار من شخص أعده طعاـ أو خبز أكل أيضا يحـر بل

 . الفصح عيد في المخمر الخبز أكل تحريم وىناؾ، اليهودية الطعاـ
 : كالتالي فاألمر ، الحيوانات للحـو بالنسبة أما

 : النظيفة والطيور الحيوانات يأكل أف لليهودي يحل -أ
 وتأكل ، أنياب لها وليس مشقوؽ ظلف لها والتي ، األربع ذوات الحيوانات وىي

 والحقوؿ المنازؿ في تربيتها يمكن التي األليفة الطيور ىي والطيور ، وتجتر العشب
 .والحب العشب آكلة البرية الطيور وبعض

 الخيل أكل يحـر ولذلك: نظيفة غير فهي والطيور الحيوانات من ذلك عدا وما
 خف ذو ألنو الجمل وكذلك ، مشقوقة أظبلؼ ذات ليست ألنها والحمير والبغاؿ
 األرانب أما مشقوقة، أظبلفو أف مع ناب ذو ألنو الخنزير ويحـر أظبلؼ، ذا وليس

 .مشقوقة أظبلؼ ال أظفار ذات ولكنها ، العشب آكلة القوارض من فهي وأشباىها
 تأكل التي وىي مخلب، أو معقوؼ منقار لو طير كل فهي ، النظيفة غير الطيور أما

 .والببغاء والحدأة والبومة والنسر الصقر مثل والرمم، الجيف
 شرعي ذابح ذبحها قد يكن لم إف الحيوانات لحم يأكل أف اليهودي على يحـر -ب
 .الذبح صبلة تبلوة بعد الشرعية وبالطريقة ،

 . النسا عرؽ مثل الحيوانات، من معينة أجزاء أكل أيضا يحـر -جػ
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 اللحم غسل) التمليح خبلؿ من الدـ منو يسحب لم الذي اللحم أكل يحـر كذلك
 ( .ساعة لمدة بالملح تغطيتو بعد ، وملح دـ من تبقى مما

 مثل ، آخر شيء أي أما ، قشور وعليو زعانف لو الذي السمك أكل يحل -د
 . المحارات وكذا.  محـر فهو واإلستاكوزا، األخطبوط وأنواع والكابوريا الجمبري

 الحشرات أكل عليو ويحـر ، الجراد من أنواع أربعة أكل لليهودي يحل -ىػ
 .والزواحف

 بل ، والزبد السمن في اللحـو طبخ يحـر ولذا واللبن، اللحم بين الجمع يحـر -و
 نحوىما أو الزبد أو والجبن اللحم تناوؿ يحـر كما نباتية، زيوت في تطبخ أف يجب

 . - ساعات ست واآلخر منها أي تناوؿ بين يفصل أف ويجب - واحدة وجبة في
 أف أو قبل، من جبن أو لبن فيو وضع قد كاف إناء في اللحم يوضع أف المحـر من بل

 تضطر ولذلك ، إليهما ما أو والجبن اللحـو تقطيع في واحدة سكين تستعمل
 من مجموعتاف لديها يكوف فأ إلى" كوشير" لهم المباح األكل تقدـ التي المطاعم
 .لؤللباف وأخرى اللحـو لطبخ واحدة األوعية،

 يأكل أف لو يجوز ال ىذا ومع ، فاكهة أو خضراوات أية أكل اليهودي على يحـر وال
 في بالخميرة الخاص التحريم كذلك وىناؾ لشجرة، األولى األربعة المحاصيل من
 .الفصح عيد
 . يهودي غير إنساف لمسها حتى أو أعدىا خمر تناوؿ اليهودي على يحـر كما
 يضبط اليومي فالطعاـ.  فعبل اليهود عزؿ في كبير حد إلى القوانين ىذه ساىمت وقد

 الذي اإلنساف ألف ، باآلخرين االجتماعية عبلقاتو في ويتحكم اإلنساف حياة إيقاع
 ال ، عنهم منفصبل أبى أـ شاء نفسو يجد اآلخرين طعاـ عن مختلفا طعاما يتناوؿ
 على التمرد حاولوا الذين اليهود أولئك وحتى.  اليومية حياتهم يشاركهم أف يمكنو

 من ليس ألنو ذلك ، اليهودي الطعاـ ترؾ عليهم العسير من كاف ، اليهودية انعزالية
 . عليو وتعود ألفو الذي الطعاـ يغير أف المرء على اليسير
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 من تجعل ، الشرعي الذابح يد على والحيوانات الطيور ذبح ضرورة أف كما
 . اليهودية الجماعة خارج يعيش أف اليهودي على المستحيل

 ، واندماجهم اليهود تطور تعطل ألنها ؛ الطعاـ قوانين اإلصبلحيوف اليهود ىاجم وقد
 ال لذلك وأنهم ، أخبلقي أو ديني أساس أي إلى تستند ال القوانين ىذه أف إلى وذىبوا
 . بها يلتزموف
 ال حيث ، شرعا مباح طعاـ على الحصوؿ مشكلة الغربية المجتمعات يهود ويواجو
 . حاجاتهم لسد" كوشير" أطعمة محبلت توجد
 على الطعاـ قوانين تطبق أف جاىدة الرئيسية الحاخامية دار تحاوؿ إسرائيل وفي

 . والمطاعم والفنادؽ الطيراف كشركات العامة، الحياة
 على تزيد ما) السوفيتي واالتحاد المتحدة الواليات يهود من العظمى واألغلبية

 من أيا يطبقوف ال العالم يهود من الساحقة األغلبية يشكلوف والذين( منهم% ٓٛ
 كل يطبقوف من يتجاوز وال الخنزير، لحم منهم الكثيروف يأكل بل الطعاـ، قوانين
 % .ٗ نسبة الطعاـ قوانين
 في يعملوف شخص ألف ٖٓ نحو يوجد إذ إسرائيل، في كثيرا مختلفا ليس واألمر
 يأكلوف اإلسرائيليين اليهود السكاف نصف من أكثر أف ويبدو ،وبيعو الخنزير تربية
 أعضاء بل وجنراالت وزراء - النخبة أعضاء من كثير بينهم ومن الخنزير، لحم

 . الخنزير لحم تسويق بمنع الخاص القرار مشروع على وافقوا قد كانوا - كنيست
 أىمها - لحمو وبيع وذبحو الخنزير بتربية تقـو إسرائيل في مؤسسات عدة وىناؾ

 . - مزرا كيبوتس
 اإلسرائيلية الحكومة على شديدا ضغطا الحاضر الوقت في الدينية األحزاب وتمارس
 . الخنزير لحم تسويق منع قرار إلصدار

 السوؽ في الخنزير لحم يباع أف إلى ىذا يؤدي أف يخشوف فإنهم البلدينيوف أما
 إلى للذىاب اإلسرائيليين ويدفع ، واالقتصاد بالسياحة يضر الذي األمر ، السوداء
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 العربية األحياء إلى يذىبوف كما تماما ، الخنزير لحم لشراء المسيحية العربية المناطق
 . العادي الخبز لشراء الفصح عيد أثناء

 بعض أف وخصوصا ، شرعا المباح الطعاـ حوؿ أخرى إلى آونة من المناقشات وتندلع
 لتحقيق اإلباحة شهادات إصدار في صبلحياتهم يستخدموف الدينية المؤسسة أعضاء
 . شخصية منفعة
 أف رغم ، مباحا ليس التونة من معينا نوعا أف الحاخامية أعلنت ، ٜٚٛٔ عاـ ففي

 من فهم وقد ، بو تصريحا أصدر أمريكا في األرثوذكسية اليهودية األبرشيات اتحاد
 عملية على تهيمن وأف ، نفوذىا نطاؽ توسع أف تود إسرائيل في الحاخامية أف ذلك

 . كاملة ىيمنة التصاريح إصدار
 واإلشكناز( والبرتغاؿ أسبانيا من المهاجرين اليهود) السفارد بين الصراع أف كما

 الحاخامية أف فنجد ، اإلباحة تصاريح على ينعكس( وفرنسا ألمانيا من المهاجرين)
"  بالعكس والعكس ، السفاردية الحاخامية تصدرىا التي التصاريح ترفض اإلشكنازية

 . باختصار انتهى
 كلمة عليو المكتوب اليهودي الطعاـ أكل من المسلم على حرج ال أنو:  والحاصل

 .الخمر من شيئا إليو أضافوا أنهم علم إذا إال" كوشير"
 

 (الغازية المشروبات حكم)باب 
  بعض حوؿ دارت وقد التحريم، يثبت حتى الحل كلها األطعمة في األصل

 :فيها والنظر بحثها تقتضي مناقشات" الغازية المشروبات"
 .األولية المواد إذابة لغرض فيها الكحوؿ دخوؿ -ٔ

 (:٘ٙ/ص" )والفقو الطب بين الخمر" كتابو في البار علي محمد الدكتور يقوؿ
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 و ،" كوال البيبسي: "مثل الغازية المشروبات أف يعلموف ال القراء من كثيرا لعل
 ىي والكحوؿ.  الكحوؿ من بشيء األولية موادىا أذيبت قد وغيرىا" كوال الكوكا"

 . انتهى العامة يسميها كما سبيرتو  أو( spirit) الخمر روح
 تنتج وىي ، مكوناتو في - الببسين:  البلتيني واسمها - الهضمين مادة دخوؿ -ٕ

 . الخنزير أمعاء غشاء من عادة
 إنزيم" :  الببسين"  أو الهضمين(: ٙٓٔ/ٕٙ" )العالمية العربية الموسوعة" في جاء

"  تسمى مواد إلى البروتينية األطعمة بتحويل يقـو ، المعدة عصارة في يوجد ىاضم
 مختلفة تأثيراتو لكن الكيميائي، التركيب في اإلنزيمات يشبو والهضمين ،"  ببتيدات

 على تأثير لو وليس ،المعدة بيئة مثل حمضية بيئة في أقوى يكوف مفعولو إف إذ تماما،
 المخاطي الغشاء بتجفيف تجاريا الهضمين مادة وتنتج" .  الكربوىيدرات" و الدىوف
 تعاطيها يمكن المادة لهذه تجارية مستحضرات عدة وىناؾ ،والعجوؿ الخنزير لمعدة

 . انتهى"  للهضم تسهيبل
 . المحققة الصحية األضرار بعض وجود -ٖ

 . المشروبات ىذه حوؿ يناقش أف يمكن ما محصل ىذا
:  أمرين من فيها التثبت من بد ال الحكم في مؤثرة اإلشكاالت ىذه تكوف لكي : ثانيا

 . الشرعي حكمها في التحقيق ثم المشروبات، ىذه في فعليا وجودىا
 في الـز غير أنو فالحقيقة الخنزير، من المشتق ،والببسين الكحوؿ استعماؿ عن أما

 اإلذابة، في أخرى مواد تستعمل فقد مصانعها، جميع في وال المشروبات جميع
 الببلد من كثير وفي الشراب، مصانع في العمل على المشرفوف بذلك ويتحكم

 من خالية أخرى بمواد واستبدالو اإلذابة، في الكحوؿ استعماؿ اجتناب يتم اإلسبلمية
 . الشبهة
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 العربية الموسوعة عن النقل في سبق كما العجوؿ أمعاء من يشتق فقد ،"الببسين" وأما
 تلتـز ال وقد أخرى، كيميائية بطرؽ المختبرات في تصنيعو يمكن كما العالمية،
 . الخنزير أمعاء من باستخراجو الشركة

 موثقة علمية دراسة على - والتمحيص البحث بعد - فيها نقف فلم األضرار وأما
 أخبار ىنالك ما وغاية المشروبات، ىذه في المحققة األضرار وجود تثبت معتمدة

 إثبات لمستوى ترقى ال أنها غير العلمية الحجة من شيء رافقها وإف وىناؾ، ىنا تنقل
 . التحريم إلى بحكمها يصل الذي العاـ الضرر
 جانب يقوي - مرة من أكثر منهم وكثير - يـو كل لها الناس من المبليين وشرب

 . تضخيمو في يبالغ ولعلو ، عنو يقرأ الذي الضرر عدـ
 اإلنزيمات وبعض الكحوؿ استعماؿ حكم المعاصروف الفقهاء بحث قد : ثالثا

 - األصلية طبيعتها عن متحولة يعني - مستحيلة أو مستهلكة الخنزير من المشتقة
 المحرمة المادة لغياب األطعمة ىذه إباحة إلى وتوصلوا ، اليـو واألشربة األطعمة في
 إلى وتتحوؿ الكيمائي تكوينها يتغير أحيانا بل فيها، واستغراقها المباحة المادة في

 . أخرى مادة
 : يأتي ما"  الطبية المشاكل لبعض اإلسبلمية الرؤية ندوة توصيات"  في جاء

 مواد إلى تنقلب محـر أو نجس أصل لها التي والدواء الغذاء في اإلضافية المواد" 
 : طريقتين بإحدى شرعا مباحة

 المادة حقيقة تغير: الفقهي االصطبلح في باالستحالة ويقصد : االستحالة -ٔ
 والخصائص االسم في لها مباينة مادة إلى عينها وانقبلب تناولها، المحـر أو النجسة

 يحوؿ كيميائي تفاعل كل: بأنها الشائع العلمي المصطلح في عنها ويعبر، والصفات
 إلى مصادرىا اختبلؼ على والشحـو الزيوت كتحوؿ ، آخر مركب إلى المادة

 حموض إلى والدىوف الزيوت كتفكك المختلفة، مكوناتها إلى المادة وتحلل صابوف،
 " . غليسرين" و دسمة
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 - أيضا يحصل الفنية العلمية بالوسائل إليو بالقصد الكيميائي التفاعل يحصل وكما
 كالتخلل:  المثاؿ سبيل على الفقهاء أوردىا التي الصور في - منظورة غير بصورة

 . واإلحراؽ والدباغة
 : تعتبر ذلك على وبناء

 فيها تتحقق التي النجس أو المحـر الحيواني المنشأ ذات اإلضافية المركبات -ٔ
 الغذاء في التناوؿ حبلؿ طاىرة تعتبر - إليها اإلشارة سبقت كما - االستحالة

 . والدواء
 أو المسفوح كالدـ محرمة أو نجسة أصوؿ من المستخرجة الكيميائية المركبات -ٕ

 يجوز ال إليو، المشار بالمصطلح االستحالة فيها تتحقق لم والتي المجاري مياه
:  المسفوح الدـ إليها يضاؼ التي األغذية: مثل والدواء، الغذاء في استخدامها

 المدمى( الهامبرجر) و( األسود البودينغ) المدماة والعصائد بالدـ، المحشوة كالنقانق
 ، ونحوىا بالدـ والحساء ، الدـ وعجائن ، الدـ على المحتوية األطفاؿ وأغذية ،

 بو تتحقق لم الذي المسفوح الدـ على الحتوائها األكل، محـر نجسا طعاما تعتبر
 . االستحالة

 الفطائر في تستخدـ وقد - البيض لزالؿ رخيصا بديبل تعتبر التي الدـ ببلزما أما
 ، وأغذيتهم األطفاؿ وأدوية األلباف ومشتقات والخبز، ،(بودينغ) والعصائد والحساء

 االسم في للدـ مباينة مادة أنها الندوة رأت فقد ، الدقيق إلى تضاؼ قد والتي
 ذلك خبلؼ الحاضرين بعض رأى وإف الدـ، حكم لها فليس والصفات، والخصائص

. 
 حبلؿ طاىرة أخرى بمادة نجسة أو محرمة مادة بامتزاج ذلك ويكوف :االستهبلؾ -ٕ

 المخالط ذلك صفات زالت إذا شرعا، والحرمة النجاسة صفة عنها يذىب مما غالبا،
 ، بالغالب مستهلكا المغلوب يصير حيث ، والرائحة واللوف الطعم من المغلوب

 : ذلك ومثاؿ ، للغالب الحكم ويكوف
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 في جدا قليلة كمية الكحوؿ في محلولها من يستعمل التي اإلضافية المركبات -ٔ
 . الزنخ مضادات والمستحلبات والحافظات كالملونات ، والدواء الغذاء

 ، استحالة بدوف نجسة أصوؿ من المستخرجاف( الكوليستروؿ) و( الليستين) -ٕ
 المخالط في مستهلكة جدا قليلة بمقادير والدواء الغذاء في استخدامهما يجوز

 . الطاىر الحبلؿ الغالب
 ونحوىا، الهاضمة الخمائر وسائر الببسين كػ ، المنشأ الخنزيرية األنزيمات -ٖ

 باختصار انتهى"  الغالب والدواء الغذاء في مستهلكة زىيدة بكميات المستخدمة
 شرب لو(: ٘ٙ/ص) والفقو الطب بين الخمر في البار علي محمد الدكتور ويقوؿ
 المعلـو من يسكر؟ فهل  كوال البيبسي مثل: المشروبات ىذه من كثيرا ما إنساف

 وىي التحريم فعلة - كبيرة كمية يعني - فرقا شرب ولو يسكر ال أنو عليو والمتفق
 حديث أو ٔ(حراـ فقليلو كثيره أسكر ما : ) حديث فإف ، وعليو..  مفقودة اإلسكار

 ىذه على مطلقا ينطبق ال ،ٕ(حراـ منو الكف فملء منو الفرؽ أسكر ما: )
 .يسكر ال فإنو كانت كمية بأي المشروبات ىذه ما شخص شرب لو إذ المشروبات،

                                                           

 والترمذى ،(ٖٔٛٙ رقم ، ٕٖٚ/ٖ) داود وأبو ،(ٖٖٗ/ ٖ) أحمد أخرجو ما منها الصحابة من عده عن روي ٔ
 ،(ٓٙٛ رقم ، ٕٛٔ ص) الجارود وابن ،( ٖٜٖٖ رقم ، ٕ٘ٔٔ/ٕ) ماجو وابن ،(٘ٙٛٔ رقم ، ٕٜٕ/ٗ)

 والبغوي ،(ٚٙٔٚٔ رقم ، ٜٕٙ/ٛ) والبيهقى ،(ٕٖٛ٘ رقم ، ٕٕٓ/ٕٔ) حباف وابن ،(ٕٚٔ/ٗ) والطحاوى
 الجوزقاني وصححو حباف، ابن وصححو والبغوي، الترمذي، حسنو والحديث ، عنو اهلل رضي جابر عن( ٕٚٔ/ٗ)

 في متواترا الكتاني وعده ثقات، رجالو(: ٖٚ/ٗ) التلخيص في الحافظ وقاؿ ،(ٕٚٛ/ٕ) والمناكير األباطيل في
 المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(ٖٓ٘٘) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٗ٘ٔ) المتناثر نظم

 مما الصحيح الجامع في الوادعي عبلمةال وصححو صحيح، حديث وىو حسن إسناده( : ٓٙٛ رقم ، ٖ٘ٔ/ٖ)
 صحيح الحديث(: ٖٔٙ/ٗ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٖ٘ٔ/ٖ) الصحيحين في ليس

 داود حسن، إسناد وىذا لغيره، صحيح(: ٔ٘/ٖٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ طريقيو، بمجموع
 .ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي الحديث، حسن صدوؽ بكر بن

 ٜٕٖ/ٖ) داود وأبو ،(ٕٜ٘،  ٜٓ٘،  ٜٜٗ) راىويو بن وإسحاؽ ،( ٕٙٚٗٗ رقم ، ٕٚ/ٙ) أحمد أخرجو ٕ
 حباف وابن ،(ٖٓٙٗ رقم ، ٕٕٖ/ٚ) يعلى وأبو ،(ٙٙٛٔ رقم ، ٖٜٕ/ٗ) والترمذى ،(ٖٚٛٙ رقم ،
 السنن في والدارقطني ،(ٕٙٔ/ٗ) والطحاوى ،(ٔٙٛ) المنتقى في الجارود وابن ،(ٖٖٛ٘ رقم ، ٖٕٓ/ٕٔ)
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 مفقودة التحريم علة ألف ؛ حبلال إال تكوف أف يمكن ال المشروبات ىذه فإف ؛ وعليو
 حكما وال شرعا وال لغة ال الخمر اسم عليها ينطبق ال وألنو..  اإلسكار وىي..  أصبل

. 
 أو سائل إلى أضيفت لو الخمر أف على متفقوف الفقهاء أغلب فإف ىذا كل ورغم
 ولو مسكرة المادة تلك تعد لم بحيث تاما استهبلكا الخمر فيها استهلكت مادة

 ألنو عنو؛ معفو الخمر من فيها وما حبلال، تصبح المادة تلك فإف الكثير منها شرب
 عليو اهلل صلى النبي بفعل ذلك على الفقهاء استدؿ وقد المستهلك، حكم في داخل
 عليو اهلل صلى فجوز نجسة بأنفحة يعقد بأنو وأخبر الشاـ من بجبن أتي عندما وسلم
 عليو اهلل صلى النبي أتي ) رضي اهلل عنهما عمر ابن عن، فعنو ينو ولم أكلو وسلم
  .ٔ( وأكل وقطع فسمى بسكين فدعا النصارى عمل من تبوؾ يف بجبنة وسلم

                                                                                                                                                  

 حسنو والحديث( ٘ٚ٘٘ رقم ، ٙ/٘) الشعب وفى ،(ٗٚٔٚٔ رقم ، ٜٕٙ/ٛ) والبيهقى ،(ٕ٘٘/ٗ)
 الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٖٓٚ/ٛ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو الترمذي،

 عبلمة الوادعيال وصححو صحيح، إسناده(: ٔٙٛ رقم ، ٗ٘ٔ/ٖ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(ٕ٘٘ٗ)
 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٙٔ/ٖ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في
 . صحيح إسناده( : ٕٜٗ/ٓٗ)
 الوىم بياف في القطاف ابن قوؿ وكذا بالوقف، الدارقطني وأعلو( : ٕٕٓ/ٗ) التلخيص في الحافظ قوؿ( تنبيو)

  .تقدـ بما متعقب ،بصحيح ليس ىو(: ٙٓٙ/ٗ) واإليهاـ

 ،(ٕٙٓٔ) الصغير وفي ،(ٗٛٓٚ) األوسط في والطبراني ،(ٕٔٗ٘) حباف ابن(، و ٜٖٔٛأخرجو أبو داود ) ٔ
 صلى النبي أتي: قاؿ الشعبي عن( ٜ٘ٚٛ) الرزاؽ وعبد(، ٕٛٛ/ٛ) شيبة أبي ابن وأخرجو(، ٙ/ٓٔ) والبيهقي

، والحديث المرفوع قاؿ عنو اإلماـ أبو حاتم الرازي كما في العلل البنو صحيح مرسل وىذا، وسلم عليو اهلل
 موصوال، ضعيف إسناده (:ٖٙٙ/٘سنن أبي داود ) (: منكر، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيقٖٗٙ/ٗ)

 بن يونس بن عيسى خالفو وقد. بالقوي ليس: النسائي وقاؿ بمناكير، يأتي شيخ: حاتم أبو قاؿ - نةيعي بن إبراىيم
، أما العبلمة األلباني فحسنو في صحيح سنن أبي الشعبي عن فأرسبله الربيع بن وقيس الثقة السبيعي إسحاؽ أبي

 داود. 
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 غزاة في بجبنة وسلم عليو اهلل صلى النبي أتي ) عباس ابن عن والبزار أحمد وأخرج
 فيها اطعنوا فقاؿ ميتة فيها تجعل أنو نرى ونحن بفارس فقالوا ىذه؟ صنعت أين فقاؿ

 .ٔ( وكلوا اهلل اسم واذكروا بالسكين
 والكوكا آب والسفن كوال البيبسي مثل الغازية المشروبات ىذه جميع فإف ؛ وعليو
 قد األولية موادىا أف رغم لنا اهلل أباحها التي الطيبة المشروبات من ىي..وغيرىا كوال

 . أعلم واهلل.  الكحوؿ من يسير بشيء أذيبت
 : يلي ما" الغازوزة" عنواف تحت الفقهية، الموسوعة من األطعمة كتاب وفي

 الكربوف أوكسيد ثاني بغاز مشبع ، العطرية الزيوت من قليل فيو حلو شراب ىي" 
 أو لونا تكسبو أخرى مواد إليو تضاؼ وقد الجوي، الضغط من أعلى ضغط تحت
 إذا إال موادىا بباقي تمتزج ال صناعتها في الداخلة العطرية والزيوت ..خاصا طعما
 روح ىو بل مسكر، والغوؿ ..إليها( الكحوؿ) الغوؿ من جزء بإضافة حلت

 فيحـر والغازوزة الزيت يتنجس وبو الجمهور، عند نجس فهو كلها، المسكرات
 إضافة إف:  نقوؿ أف أمكننا النظر أمعنا إذا لكن ،وىلة من أوؿ يبدو ما ىذا، شربها
.  جبنا ليصير اللبن إلى النجسة األنفحة إذابة شأف فشأنها لئلصبلح ىي إنما الغوؿ
 . عنها يعفى بل اللبن تنجس ال األنفحة إف:  قالوا وقد
 اختارتو وكما الشوكاني، قاؿ كما طاىر إنو قلنا فإف نجس، الغوؿ إف قلنا إذا ىذا

 . انتهى"  أعلم واهلل. إشكاؿ فبل األزىر في الفتوى لجنة
 : عن لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء سئل وقد

 ؟ الهولندي السمن أكل في اإلسبلـ حكم ما - أ
 ؟ والسردين الفسيخ أكل في اإلسبلـ حكم ما - ب

                                                           

( والحديث قاؿ ٙ/ٓٔ) والبيهقى ،(ٖٗ٘/ٕ) عدي وابن ،(ٚٓٛٔٔ) الطبراني(، و ٕٛٗ/ٗأخرجو أحمد ) ٔ
، وقاؿ األرنؤوط الجعفي جابر لضعف ضعيف، إسناده (:ٕٕٚ/ٖعنو الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )

 ابن وىو- روجاب الحفظ، سيئ شريك ضعيف، إسناد وىذا لغيره، حسن (:ٕٛٗ/ٗومن معو في تحقيق المسند )
 .ضعيف -الجعفي يزيد
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 سبورت" و ،"  البيبسي: "  مثل المثلجة المشروبات شرب في اإلسبلـ حكم ما - ج
 . مثبل"  كوال

 :فأجابوا
 اآلف حتى نعلم ولم ، عنها ينقل ما يثبت حتى ، اإلباحة السمن أنواع في األصل - أ

 . األصل على فتبقى عنها ينقل ما
 ثبت لما ؛ ميتة ولو أكلو حبلؿ والسمك ، السمك أصلهما والسردين الفسيخ - ب
 ماؤه الطهور ىو: ) البحر ماء عن سئل لما قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 . حبلؿ إذف فأكلهما (ميتتو الحل
 . انتهى"  كثيرة يسكر ال داـ ما شربو حبلؿ ذكرتو ما كل - ج
 ( .ٖٗٔ/ٕٕ" )الدائمة اللجنة فتاوى"

"  و المستورد السمن عن اإلشاعات من كثير يثار ( :ٕٕٙ/ٕٕ) أيضا وسئلوا
 . محرمة أشياء إليو تضاؼ والسمن"  البيبسي"  أف يسمع ما فكثيرا ،"  البيبسي
 ما فيها لنا يتبين فلم"  البيبسي"  و المستورد بالسمن يختص ما أما"  : فأجابوا
 لكن ، الحرمة يوجب ما يتبين حتى الحل األشياء في األصل ألف ؛ التحريم يقتضي

 . ذلك في الوارد للحديث ؛ يريبو ال ما إلى فليدعو يريبو ما نفسو في حصل من
 خاؿ بأنو فأجابت ، المستورد السمن عن قيل ما بخصوص التجارة لوزارة كتبنا وقد
"  دينو في للفقو جميعا يوفقنا أف تعالى اهلل ونسأؿ ، بمحـر خلطو من عنو يشاع مما

 . انتهى
 

 (الجنسية المنشطات تناوؿ حكم)باب 
 : نوعين على الجنسية المنشطات
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 تناولو، في حرج ال فهذا ونحوىا، والنباتات األطعمة من كأنواع طبيعية، أمور: األوؿ
 وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ اجتنابو، فيتعين البدف، على ضررا لو أف يثبت لم ما
 .ٔ(ضرار وال ضرر ال)

 وطاىر نجس بكل والكحل المداواة وتحـر(: ٖٙٗ/ٕ" )الشرعية اآلداب في قاؿ
 . انتهى .ونحوه مضر أو محـر
 تقوي أو الشهوة تزيد وأنها األطعمة بعض فوائد ذكر العلم أىل كتب في شاع وقد
 صلى قولو على الكبلـ في اهلل رحمو حجر ابن الحافظ قوؿ ذلك ومن الجماع، على
 الهندي والعود، ٕ(أشفية سبعة فيو فإف الهندي العود بهذا عليكم: )وسلم عليو اهلل
 ويحرؾ ، المعدة ويسخن: ) فوائده من ذكر وقد ، المعروؼ الهندي القسط ىو

 ".الباري فتح" من انتهى...(  طبلء الكلف ويذىب ، الجماع شهوة
 اآلداب" ينظر.  وغيرىا البطيخ وبذر والخروب والفستق الحلبة في ذلك وذكروا

 .(ٖ٘ٚ ،ٖٓٚ/ٕ) ،( ٚ/ٖ) مفلح البن" الشرعية
 واالنشغاؿ التعلق أو السرؼ، إلى األشياء ىذه استعماؿ في المرء يصل أال والمهم
 .واألشربة األطعمة من شهوتو يزيد عما بالبحث مولعا يصبح بحيث بذلك،
 لم ما أيضا، الحل فيها األصل وىذه الغرض، لهذا تستعمل وأدوية عقاقير: والثاني
 أال ينبغي لكن سبق، لما محرمة فهي بالبدف، تضر أو كالمسكر، محـر على تشتمل

                                                           

 بن وعمرو وعائشة، وجابر، ىريرة، وأبي الخدري، سعيد وأبي عباس، وابن الصامت، بن عبادة حديث من روي ٔ
 لشواىده بعضهم وقواه الحديث، أىل بعض ضعفو والحديث لبابة، وأبي القرظي، مالك أبي بن وثعلبة عوؼ،

 ابن وقاؿ ،(ٕٓ٘) األذكار في وحسنو بعضا، بعضها يقوي طرقو: أربعينو في النووي عنو قاؿ لذا الكثيرة،
 السجستاني داود أبو وعد بو، واحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو وقد ويحسنو، الحديث يقوي مجموعها: الصبلح

 في رجب ابن وقاؿ أعلم، واهلل حجة، يراه بأنو مشعر وىذا الفقو، عليها يدور التي األحاديث من الحديث ىذا
 في طرقو بمجموع األلباني العبلمة وصححو ببعض، تقوى طرقو بعض(: ٕٚٓ/ ٕ) والحكم العلـو جامع

 وحسنو ،(ٕٗٓ/ ٖ) للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده وصححو ،(ٕٓ٘) الصحيحة
 .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط

 .(ٖٓٔٗ) ومسلم ،(ٕٓٙ٘) البخاري أخرجو ٕ
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 الثقة الطبيب إلى وبالرجوع كبر، أو مرض أو لعجز إليها احتاج من إال يستعملها
 لكن ذلك من سالم ىو ما ومنها الموت، إلى يؤدي قد ضرر لو ما منها ألف المختص؛

 أحسن وقد المتعة، زيادة إلى أدت ولو عنها، المستغني للصحيح استعمالو في خير ال
 استعماؿ عن البعد فينبغي.  يبليو لكنو الثوب، ينظف كالصابوف، الدواء إف:  قاؿ من

 .أمكن ما العقاقير
 فإف الفياغرا، عقار وىو األزمنة، ىذه في وانتشر شاع بما مثبل لذلك ولنضرب
 ىذا وفي بالغة، أضرارا بهم ألحق واستشارة فحص دوف البعض قبل من استعمالو

 ندوة في العسكري زايد مستشفى في القلب أخصائي النعيمي اهلل عبد الدكتور يقوؿ
 ىناؾ شديد، بعضها جانبية أعراض عنده الدواء ىذا: ) الجنسية المنشطات عن

 في وجع من يعانوف أنهم وجد ، شخص ٓٓ٘ٛ حوالي على كندا في أجريت دراسة
 الوجو في خاصة وحرارة احمرار من يعاني وبعضهم% ٙٔ حوالي بنسبة الرأس

 ضغط لديهم الذين خاصة- وبعضهم ىضم عسر وأعراض حرقاف من يعاني وبعضهم
 ( .يضرىم مستوى إلى الضغط ينزؿ قد -منخفضة بنسبة
 لوقت ولو الطبيب استشارة لهم يحبذ مرض من يعانوف ال الذين األصحاء أف وذكر
 بد فبل القلب، شرايين انسداد أمراض خاصة األمراض من يعانوف الذين وأما ،قصير

 الدواء وىذا" النايترايت" يسمى دواء يتناوؿ منهم كثيرا) ألف ؛ أوال الطيبي مراجعة من
 جسم في التحلل من الدواء ىذا بمنع الفياغرا فيقـو ، الفياغرا مع بشدة يتفاعل

 األحياف بعض في أضعاؼ عشرة درجة إلى يتضاعف الدواء ىذا أف فنجد المريض،
 وفيات عن سمعنا فنحن الموت، إلى يؤدي وقد الشديد الضغط نزوؿ إلى يؤدي مما

 نوبة عنده شخص يكوف أف الحالة ىذه مثل في حدثت الوفيات ىذه وأكثر حدثت
 يتناوؿ فعندما" النايترايت" دواء يتناوؿ وىو الشرياف في انسداد عنده أو القلب في

 إلى يؤدي وبذلك أضعاؼ عدة إلى النايترايت يتضاعف الدواء ىذا مع الفياغرا
 . انتهى( الجانبية األعراض
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 ( المنبهة األقراص تناوؿ حكم) باب 

 ؛ معا بهما أو عقلو أو بجسمو باإلنساف، يضر ما تناوؿ تحريم ىي العامة القاعدة
 وقد تقدـ تخريجو. (ضرار وال ضرر ال: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ

 بػ يسمى ما ومنها الجسم، على ومخاطر مضار لها والمنبهة المنشطة واألقراص
 تحت - الطلبة بين استعمالها كثر األقراص ىذه أف لو يؤسف ومما" األمفيتامينات"

 استذكار من واالستزادة النـو مقاومة من تمكنهم أنها بحجة - مختلفة أسماء
 وسائقي الرياضيين، بعض يستخدمها كذلك االمتحانات، مواسم في دروسهم

 ىذه وجود فرض وعلى بالتعب، شعور أو نـو دوف العمل لمواصلة الشاحنات،
 ظهور:  منها بالغة أضرار األقراص لهذه بل الضرر، يعقبها منفعة فإنها المنفعة،
 لنوبة متناولها يعرض قد مما ، الدـ ضغط وارتفاع واكتئاب، ، مفرط نشاط حاالت
 أف كما ، لحظة أي في بحياتو تودي أف الممكن من االرتفاع شديد دـ ضغط

 مرور مع يلبث ال ثم ،(البارانويا) االرتياب وجنوف عدائية بمشاعر يصاب متعاطيها
 على األمفيتامينات إدماف ويؤثر مدمن، إلى يتحوؿ أف التعاطي واستمرار األياـ

 بو وينتهي االضطهادية، والمشاعر األفكار لديو وتتزايد الحياة، من المدمن انسحاب
 .البصيرة وفقداف العنف من المزيد إلى األمر
 قل والميسر الخمر عن يسألونك: ) والميسر الخمر شأف في تعالى اهلل قاؿ وقد

 اهلل فأىدر ، ٜٕٔ/البقرة( نفعهما من أكبر وإثمهما للناس ومنافع كبير إثم فيهما
 واآلثاـ المفاسد من عليهما ويترتب فيهما لما منفعة، من والميسر الخمر في ما تعالى

 . المصالح جلب على مقدـ المفاسد درء أف الشريعة قاعدة كانت ولهذا والشرور،
 للطبلب المسهرة األدوية حكم ما(: ٕٖ/ٕ٘) لئلفتاء الدائمة اللجنة سئلت وقد

 ؟ الطويلة الرحبلت في والسائقين للمذاكرة
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، فهو كذلك كاف ما وكل ، نفعها من أكثر ضررىا: " فأجابت  يمكن ثم محـر
 الوخيمة؛ وعواقبها آفاتها من السبلمة مع منها أنفع ىو بما األدوية ىذه عن االستغناء

 أرسخ وىذا الدراسة، مدة على المقررة العلـو مذاكرة يوزعوا أف الطبلب يمكن إذ
 للسائقين ويمكن تنسى، تكاد ال إنها حتى فهما، لها وأعمق أذىانهم، في للمعلومات

 لكنو ، المسافة قطع في زمنا تأخروا وإف الطويلة، رحبلتهم في فترات يستريحوا أف
 الذي للنظاـ وأوفق ، ولمواصبلتهم طريقهم على ولمن معهم ركب ولمن لهم أسلم
 .انتهى .لمصلحتهم وضع

 
 (التدخين حكم)باب  

 اللغة مجمع أقره وقد تغيير، دوف العربية دخل أجنبي لفظ(  مفتوحة بتاء)  التبغ
 نوع ومنو ومضغا، وسعوطا تدخينا يستعمل الباذنجانية الفصيلة من نبات وىو، العربية
 . القدماء العرب يعرفو ولم أمريكي، أصل من وىو للزينة، يزرع
 .والتنباؾ ، والتتن ، الدخاف: أسمائو ومن
 ال بالنارجيلة يدخن كثيف التبغ من خاص نوع على األخير ىذا إطبلؽ الغالب لكن

 . باللفائف
 فصيلة من معمر عشبي نبات وىو الطباؽ، واإلحراؽ التدخين في التبغ يشبو ومما

 لفظ:  والطباؽ ، للتبغ خبلفا ، العرب عند معروؼ وىو ، الزىر األنبوبية المركبات
 .ٔملفوفا أو مفروما ورقو يدخن ، الدخاف:  الطباؽ:  الوسيط المعجم وفي.  معرب

 وأوؿ عشر، الحادي القرف وأوائل الهجري العاشر القرف أواخر في حدث الدخافو 
 زعم يهودي المغرب وألرض اإلنكليز،(  العثمانيين األتراؾ أي)  الرـو ألرض جلبو من
 .ٕاإلسبلـ ببلد وغالب والهند، والحجاز، مصر، إلى جلب ثم حكيم، أنو

                                                           

 . ٕٙٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، المصطلحات قسم المحيط العرب ولساف(  طبق - تبغ)  الوسيط المعجم ٔ

 المحتار والدر ، ٕٙٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، للحلبي األخيرة الطبعة ، ٜٓٔ ، ٛٔٔ/  ٔ المالك العلي فتح ٕ
 . ٜٕ٘/  ٘ عليو عابدين ابن وحاشية
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 حكم في يختلفوف والفقهاء - للتبغ المشهور االسم وىو - الدخاف ظهور منذو 
 تنطبق التي األدلة وفي استعمالو، من الضرر تحقق في االختبلؼ بسبب استعمالو،

 .شأنو في نص ال إذ غيره، على قياسا عليو،
 .مكروه إنو: غيرىم وقاؿ مباح، إنو: آخروف وقاؿ حراـ، إنو: بعضهم فقاؿ
 : يلي فيما ذلك وبياف ، مذىب كل من فريق أفتى األحكاـ ىذه من حكم وبكل

 الشيخ: الحنفية من الدخاف شرب بتحريم القوؿ إلى ذىب :وأدلتهم بتحريمو القائلوف
 مكروه أنو عابدين ابن واستظهر المنتقى، الدر وصاحب  والمسيري الشرنببللي،

 .العمادي الرحمن عبد الشيخ عند تحريما
 عبد بن ومحمد اللقاني، وإبراىيم السنهوري، سالم: المالكية من بتحريمو وقاؿ

 .وغيرىم حمدوف وابن أحمد، بن وخالد الفكوف، الكريم
 .وغيرىم عبلف، وابن والقليوبي، الغزي، الدين نجم: الشافعية ومن
 . النجديين العلماء وبعض البهوتي، أحمد الشيخ الحنابلة ومن
 الفكوف، الكريم عبد بن ومحمد والقليوبي كاللقاني تحريمو في ألف من ىؤالء ومن
  .ٔعبلف وابن

 : يأتي بما بالحرمة القائلوف واستدؿ
 كل في يزاؿ ال ثم تامة، بغيبة سريعا إسكارا تعاطيو ابتداء في يسكر الدخاف أف - أ

 نشوة يجد لكنو بو، يحس ال فيصير جدا، األمد يطوؿ حتى فشيئا شيئا ينقص مرة
 لم وإف للعقل المغطي مطلق: باإلسكار المراد أف أو ،السكر من عنده أحسن وطربا

                                                           

 ، ٕٚٔ ، ٕٙٔ/  ٔ الفروؽ بهامش الفروؽ وتهذيب ، ٜٕٙ ، ٜٕ٘/  ٘ عابدين ابن وحاشية المختار الدر ٔ
 ، ٕٓٙ ص المسترشدين وبغية ، للحلبي األخيرة الطبعة ، ٜٓٔ ، ٜٛٔ ، ٛٔٔ/  ٔ المالك العلي وفتح

/  ٙ النهى أولي ومطالب ، ٖٕٚ/  ٗ الشرواني وحاشية ، ٓٚٔ/  ٔ الجمل وحاشية ، ٜٙ/  ٔ القليوبي وحاشية
 ص المسائل دالئل إلى السائل إرشاد ورسالة ، ٛٚ/  ٕ المفيدة المسائل في العديدة والفواكو ، ٜٕٔ إلى ٕٚٔ

 . العلمية الكتب دار ط للشوكاني البرية خير سنة إحياء في السلفية الرسائل مجموعة من ، ٔ٘ ، ٓ٘
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 ىذا على وىو.  مرة أوؿ يتعاطاه لمن حاصلة أنها ريب وال المطربة، الشدة معو يكن
 .والكثير القليل منو ويحـر شاربو، ويحد نجسا، يكوف

 في الخمر أولية فيشارؾ لشاربو، وخدرا تفتيرا يحدث فهو يسكر، ال إنو قيل إف - ب
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى)  عنها تعالى اهلل رضي سلمة أـ قالت وقد نشوتو،
 في والخدر الفتور يحدث ما المفتر: العلماء قاؿ ،ٔ( ومفتر مسكر كل عن وسلم

 على ودليبل حجة، سلمة أـ حديث ويكفي وانكسار، وىن إلى وصيرورتها األطراؼ
 . تحريمو
 خشية كالكثير منو القليل ويحـر شاربو، يحد وال نجسا يكوف ال ىذا على ولكنو
 الكليات من العقوؿ وحفظ منها، شيء بأدنى وقوعو الغالب إذ التأثير، في الوقوع

 .ٕالملل أىل عند عليها المجمع الخمس
 القلب، يفسد فهو والماؿ، والعقل البدف في الضرر شربو على يترتب أنو - ج

 األمراض الجوؼ في دخانو تكاثف من ويتولد بالصفرة، اللوف ويغير القوى، ويضعف
 منو وتتولد بو، يتعلق ما يسود وتكراره السل، لمرض المؤدي كالسعاؿ والعلل،

                                                           

 والطبراني ،(ٖٓٔ/ٛ) شيبة أبي وابن ،(ٖٙٛٙ) داود وأبو ،(ٗ) لو األشربة وفي ،(ٜٖٓ/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 عنو قاؿ والحديث( ٔ/٘ٓٔ/ ٓٔ) المختارة في والضياء ،(ٜٕٙ/ٛ)  والبيهقي ،(ٔٛٚ/ٖٕ) الكبير في

 واإليهاـ الوىم في فقاؿ القطاف ابن أما حسن، إسناده:  الفتح في الحافظ وقاؿ ، صحيح إسناده: العراقي الحافظ
 وقاؿ ،(ٓٗ/ٚ/ٕٗ) البخاري شرح في الملقن ابن قاؿ وكذا فيو، مختلف حوشب بن شهر فيو(: ٜٔ٘/ٖ)

 وقاؿ جدا، بالمنكر ذاؾ وما روايتو، سعة في شهر حديث من استنكر ما ىذا(: ٖٚٚ/ٗ) السير في الذىبي
 صدوؽ؛: "الحافظ قاؿ حوشب؛ بن شهر حفظ لسوء ضعيف؛ إسناد ىذا(: ٕٖٚٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة

 ثبت قد فإنو" . ومفتر: " بقولو فيو تفرده ؛ الحديث ىذا في وىمو على يدؿ ومما:  قلت" واألوىاـ اإلرساؿ كثير
 ىذا فيها يرد لم ، متكاثرة وطرؽ ، متقاربة بألفاظ ، وغيره( ٓٓٔ/ ٙ" )مسلم صحيح" في الصحابة من جمع عن

 في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ىػ.ا إسناده صحح من خطأ تعلم ذلك ومن ، منكر أنو على فدؿ ، شهر بو تفرد الذي
 بن شهر لضعف ضعيف إسناد وىذا ،"ومفتر: "قولو دوف لغيره صحيح حديث( : ٕٙٗ/ٗٗ) المسند تحقيق

 . حوشب
 ،/  ٕ المفيدة المسائل في العديدة والفواكو ، ٕٛٔ ، ٕٚٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، ٜٕٙ/  ٘ عابدين ابن ٕ

ٛٓ ، ٛٔ . 
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 وىو { أنفسكم تقتلوا وال}  تعالى قولو فيشملو مهلكا، مزمنا داء فتكوف الحرارة،
 مستعملو فيموت البدف، أعماؽ إلى منها الغذاء وصوؿ فيتعطل العروؽ، مجاري يسد
  .ٔفجأة

 مخالطي بعض أخبر: عليش الشيخ قاؿ مضر، أنو على مجمعوف واألطباء: قالوا ثم
 من منعهم على أطبائهم إجماع بعد إال اإلسبلـ لببلد الدخاف جلبوا ما أنهم اإلنكليز
 باحتراؽ مات رجبل لتشريحهم يضر، ال الذي اليسير على باالقتصار وأمرىم مبلزمتو،

 مثل وقلبو عظامو، مخ ومسودا وعصبو، عروقو في ساريا فوجدوه مبلزمو، وىو كبده
 قاؿ. . .  إلضرارىم للمسلمين ببيعو وأمروىم مداومتو، من فمنعوىم يابسة، إسفنجة
 قاؿ وقد ،ٕاجتنابو على للعقل باعثا لكاف ىذا إال فيو يكن لم فلو: عليش الشيخ
 ال مشتبهات وبينهما بين، والحراـ بين الحبلؿ ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 في وقع ومن وعرضو، لدينو استبرأ الشبهات اتقى فمن الناس، من كثير يعلمهن
 . ٖ( فيو يرتع أف يوشك الحمى حوؿ يرعى كالراعي الحراـ، في وقع الشبهات

 .ٗالتدخين ضرر يثبت ما الحديثة المراجع وفي ىذا
  الفقهاء سئل لو: عليش الشيخ قاؿ للماؿ، وضياع وتبذير إسراؼ التدخين في - د

 عن - والشهوات اللذات في الماؿ تبذير للحجر الموجب السفو-: قالوا الذين
 ما إلى وانظر وسفهو، عليو الحجر وجوب في توقفوا لما الدخاف، استعماؿ مبلـز

 من وحرمانهم والمساكين، الفقراء على التضييق من فيو األمواؿ إضاعة على يترتب
 بدفعها أنفسهم وسماحة بو، المترفهين على الدخاف أفسده مما بشيء عليهم الصدقة

                                                           

 ، ٕٙٚ/  ٗ الخطيب على والبجيرمي ، ٜٙ/  ٔ قليوبي وحاشية ، ٖٕٔ ، ٛٔٔ/  ٔ المالك العلي فتح ٔ
 . ٔٛ/  ٕ المفيدة المسائل في العديدة والفواكو

 . ٔٛ/  ٕ العديدة والفواكو ، ٕٕٔ/  ٔ المالك العلي فتح ٕ

 رضي اهلل عنو. بشير بن النعماف( من حديث ٜٜ٘ٔ(، ومسلم )ٕ٘أخرجو البخاري ) ٖ

 مرض إلى ويؤدي ، الصحة على خطر مصدر ،وأنو ضرره أثبتت التدخين عن التقارير أف الحديثة المراجع تذكر ٗ
 البريطانية المعارؼ دائرة ىذا في انظر.  المدخنين غير بين منها أعلى المدخنين من المتوفين نسبة وأف ، السرطاف

 . ٖٓ ص الطويل نبيل للدكتور الرئة وسرطاف التدخين وكتاب(  TOBCCO)  مادة ـ ٜٛٙٔ ط
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 وسد المسلمين مصالح على بها اإلعانة من ومنعها الدين، أعداء المحاربين للكفار
 . ٔالمحتاجين خلة

 عصره علماء فتاوى على بناء - وقتو في العثماني الخليفة من سلطاني أمر صدر - ىػ
 تحريمو وجوه من فيعتبر ،منو وجد ما وحرؽ شاربيو، ومعاقبة الدخاف استعماؿ بمنع -

 تحريمو، على أجمع ما غير في واجب أمره امتثاؿ فإف السلطاف، طاعة عن الخروج
 .ٕمحرمة ومخالفتو

 من أشد والدخاف ممنوعة، فهي مؤذية رائحة وكل مؤذية، منتنة الدخاف ورائحة -ط
 بين وفرؽ المسجد، دخوؿ من تناولهما من منع ورد وقد الرائحة، في والثـو البصل
 والدخاف منتنا، وليس مكروه ريحهما والثـو والبصل الكريهة، والرائحة المنتنة الرائحة

 .ٖمنتن ريحو
 التفكو حد إلى بو وخرج األدوية، استعماؿ يستعملو لم تداويا استعمالو زعم من - ز

 العبث من باطنة أغراض إلى بو وصل حتى وتسترا تلبيسا التداوي وادعى والتلذذ،
 غرض لغير فعل بأنو: العبث وعرفوا حرمتو، الحنفية ومذىب واإلسطاؿ، واللهو

 صرح وممن. لذة فيو فعل: واللعب أصبل فيو غرض ال فعل بأنو: والسفو صحيح،
 سبحانو اهلل بقوؿ متمسكا االحتساب كتاب صاحب الصبلة غير في العبث بحرمة
 اهلل رسوؿ بقوؿ متمسكا الكافي وصاحب{  عبثا خلقناكم أنما أفحسبتم: }  وتعالى
 وتأديبو بقوسو، الرجل رمية إال باطل الرجل بو يلهو شيء كل ) وسلم عليو اهلل صلى

  .ٗ( الحق من فإنهن امرأتو، ومبلعبتو فرسو،
                                                           

 . ٕٛٔ ، ٕٚٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، ٜٛٔ ، ٕٕٔ/  ٔ المالك العلي فتح ٔ

 . ٕٓٔ/  ٔ المالك العلي وفتح ، ٕٚ٘/  ٕ األنهر مجمع بهامش المنتقى والدر ، ٜٕٙ/  ٘ عابدين ابن ٕ

 . ٕٔٔ ، ٕٓٔ/  ٔ المالك العلي فتح ٖ

 المصنف في وعبدالرزاؽ ،(ٖٚٙٔ) والترمذي ،(ٕٛ/ ٙ) المجتبى في والنسائي ،(ٖٕٔ٘) داود أبو أخرجو ٗ
 ،(ٗٓٔو ٖٓٔ/ ٘) المسند في عوانة وأبو ،(ٕٕٕو ٛٗٔو ٙٗٔو ٗٗٔ/ ٗ) وأحمد ،(ٕٕٜ٘ٔ رقم ٓٔ)

 المصّنف في شيبة أبي وابن ،(ٕٓ٘/ ٕ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٙٓٓٔ رقم) المسند في والطيالسي
 في والطحاوي ،(ٕ٘ٓ - ٕٗٓ/ ٕ) والدارمي ،(ٕٓ٘ٗ رقم) سننو في منصور بن وسعيد ،(ٖٓ٘ - ٜٖٗ/ ٘)
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 الشيخ: الحنفية من الدخاف شرب بإباحة القوؿ إلى ذىب :وأدلتهم بإباحتو القائلوف
 في اإلخواف بين الصلح)  سماىا رسالة إباحتو في ألف وقد النابلسي، الغني عبد

 محمد والشيخ عابدين، وابن المختار، الدر صاحب ومنهم(  الدخاف شرب إباحة
 .والنظائر األشباه شارح والحموي المهدية، الفتاوى صاحب المهدي العباسي

 شرب لحل البياف غاية)  سماىا إباحتو في رسالة ولو األجهوري، علي: المالكية ومن
 أئمة من عليو يعتمد عمن بحلو اإلفتاء فيها ونقل ( الدخاف من العقل يغيب ال ما

 الدسوقي،:  ومنهم المالكية، من المتأخرين أكثر الحل على وتابعو األربعة، المذاىب
 .الفروؽ تهذيب وصاحب واألمير، والصاوي،

 بن القادر وعبد والبابلي، والشبراملسي، والرشيدي، والحلبي، الحفني،: الشافعية ومن
 تناوؿ عن االشتباؾ رفع)  سماىا رسالة ولو المكي، الطبري الحسيني يحيى بن محمد
 (. التنباؾ

                                                                                                                                                  

 في الفزاري إسحاؽ وأبو ،(ٕٚٗ ،ٛٛٔ ،٘ٛٔ ،ٗٛٔ رقم) مسنده في والروياني ،(ٖٛٙ ،ٜٔٔ/ ٔ) المشكل
 ،(ٕٙٓٔ رقم) المنتقى في الجارود وابن ،(ٕٜٗ - ٜٖٜ رقم ٚٔ) الكبير في والطبراني ،(ٖٙ٘ رقم) السير

 رقم ٗ) الشعب وفي ،(ٕٛٔ ،ٗٔ - ٖٔ ،ٖٔ/ ٓٔ) الكبرى في والبيهقي ،(ٜ٘/ ٕ) المستدرؾ في والحاكم
 الجهاد على الحث في األربعين في عساكر وابن ،(ٖ ،ٕ ،ٔ رقم) والشطرنج النرد تحريم في واآلجري ،(ٖٙٓٗ

/ ٔ) الموضح في والخطيب ،(ٕٔٗٙ رقم ٓٔ) السنة وشرح ،(ٚٗٙ/ ٕ) التنزيل معالم في والبغوي ،(ٜٕ رقم)
 الجهاد في األربعين في المقرئ الدين وعفيف ،(ٛ رقم) األبداف رياضة في نعيم وأبو ،(ٗٔٔ - ٖٔٔ

 عنو، اهلل رضي عامر بن عقبة عن كلهم( ٙٚ - ٘ٚ/ ٛ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٖ٘ رقم) والمجاىدين
 وتساىلو( ٕٕٙ/ ٘) التهذيب في كما حباف ابن إال يوثقو لم إذ زيد، بن خالد لجهالة ضعيف إسناده والحديث

 عنو قاؿ والحديث بها، يقوى الصحابة من عدة عن كثيرة شواىد للحديث ولكن الباب، ىذا في معروؼ
 الترغيب في المنذري وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم، وصححو خزيمة، ابن وصححو صحيح، حسن: الترمذي

 وصححو ثقات، رجالو(: ٜٕٖ/ ٗ) المجمع في الهيثمي وقاؿ جّيد، بإسناد الطبراني رواه(: ٜٕٚ/ ٕ) والترىيب
(: ٕٙٓٔ رقم ،ٖٗٔ/ ٖ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(ٖ٘ٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة لشواىده

 حسن حديث(: ٖٖ٘/ ٕٛ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، حديث وىو صالح، إسناده
 بألفاظ شواىد وللحديث(: ٕٕٓ/ ٔ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ وشواىده، طرقو بمجموع

 .للقراب" الرمي فضائل" في خرجتها الصحة، درجة إلى بها يصل مقاربة
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 في البرىاف)  سماىا ذلك في رسالة ولو الطالب، دليل صاحب الكرمي: الحنابلة ومن
  .ٔبإباحتو الشوكاني قاؿ كذلك،  ( الدخاف شرب شأف
 : يأتي بما بإباحتو القائلوف استدؿ وقد

 وقد -الرأي ىذا أصحاب عند- إضراره وال تخديره، وال إسكاره يثبت لم أنو - أ
 صحيحة، غير يخدر أو يسكر أنو فدعوى بو، الناس ومعرفة اشتهاره، بعد ذلك عرؼ
 فتور مع العقل غيبوبة والتخدير األعضاء، حركة مع العقل غيبوبة اإلسكار فإف

 نوع شربو إذا لو يحصل يعتده لم من نعم ،لشاربو يحصل ال وكبلىما األعضاء،
 .  ٕوغيره الشطي حسن الشيخ قاؿ كذا ، التحريم يوجب ال وىذا ،غشياف

 العقل تغييب من ليس شربو لمبتدئ يحصل الذي الفتور: األجهوري علي الشيخ وقاؿ
 يكوف المسكر ألف قطعا؛ المسكر من فليس العقل يغيب مما أنو سلم وإف شيء، في
 عقلو، يغيب ال لمن استعمالو فيجوز وحينئذ كذلك، ليس والدخاف وفرح، نشوة معو

 يغيب وال شخص عقل يغيب فقد والكثرة، والقلة األمزجة، باختبلؼ يختلف وىذا
 . ٖالقليل دوف الكثير استعماؿ من يغيب وقد آخر، عقل
 ، مباحا ذاتو حد في فيكوف بالتحريم، نص يرد حتى اإلباحة األشياء في األصل - ب

 موجود غير حادثا كاف حيث تحتها يندرج التي وعموماتو، الشرع قواعد على جريا
 السنة، أو القرآف في نص فيو يرد ولم بخصوصو، نص فيو يوجد ولم الشارع، زمن
 أو الحرمة بإثبات تعالى اهلل على االفتراء في االحتياط وليس عنو، اهلل عفا مما فهو

 وقد األصل، ىي التي باإلباحة القوؿ في بل دليل، من لهما بد ال اللذين الكراىة
                                                           

 وفتح ، ٜٛ/  ٔ األشباه على والحموي ، ٜٕٛ/  ٘ المهدية والفتاوى ، ٜٕٙ ، ٜٕ٘/  ٘ عابدين ابن ٔ
 والشرح ، ٓ٘/  ٔ والدسوقي ، ٜٕٔ - ٕٚٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، ٜٓٔ ، ٜٛٔ/  ٔ المالك العلي

 أولي ومطالب ، ٓٚٔ/  ٔ الجمل وحاشية ، ٜٖٓ/  ٛ المحتاج تحفة على والشرواني ٖٕٖ ، ٜٔ/  ٔ الصغير
 ص للشوكاني السائل إرشاد ورسالة ، ٔٛ ، ٓٛ/  ٕ المفيدة المسائل في العديدة والفواكو ، ٕٚٔ/  ٙ النهى
٘ٓ ، ٘ٔ . 

 . ٜٕٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، ٜٕٙ/  ٘ عابدين وابن ، ٕٚٔ/  ٙ النهى أولي طالبم على الحاشية ٕ

 . ٕٚٔ/  ٔ الفروؽ تهذيب ٖ
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 الخبائث أـ الخمر تحريم في المشرع ىو أنو مع - وسلم عليو اهلل صلى النبي توقف
 ىو: يقوؿ أف عنو سئل إذا لئلنساف ينبغي فالذي ، القطعي النص عليو نزؿ حتى -

 .ٔشرعا ال طبعا مكروه فهو ، الطباع تستكرىها رائحتو لكن ، مباح
 يضره من على ويحـر لذاتو، ال عارض أمر فهو الناس لبعض إضراره فرض إف - ج

 وربما الناس، بعض يضر العسل فإف أحد، كل على تحريمو يلـز وال غيره، دوف
 . ٕالقطعي بالنص شفاء أنو مع أمرضهم،

 ىو اإلسراؼ ألف بسرؼ؛ ليس الوجو ىذا على المباحات في الماؿ صرؼ - د
 اإلنفاؽ كاف فإذا حقو، غير في الماؿ إنفاؽ بأنو التبذير مسعود ابن وفسر التبذير،

 . ٖبالدخاف خاص غير فهذا إسراؼ أنو ودعوى بسرؼ، فليس مباحا ولو حقو في
 ليس إذ باطل، شرعي مستند ببل والرأي العقل تحكيم أف على المحققوف اتفق - ىػ

 تغيير ببل الواردة لؤلحكاـ باالتباع المحافظة والدين الصبلح وإنما بتحريمو، الصبلح
 عليهم والحكم والدين، اإليماف أىل من الناس أكثر في الطعن وىل تبديل، وال

 عن فضبل األمة ىذه من العامة وفي الدخاف، شربهم بسبب والطغياف بالفسق
 ؟ فساد أـ صبلح الخاصة،

 فتواىم ألف الدخاف؛ شرب بحرمة أفتى من تقليد يجب ال أنو عابدين ابن حرر - و
 كانت وإف االجتهاد، شروط توافر لعدـ بثابت، ليس فاجتهادىم اجتهاد عن كانت إف
 فكيف ، ذلك على يدؿ ما ينقل لم ألنو كذلك بثابت فليس آخر، لمجتهد تقليد عن
 والتحريم التحليل إفتاء في والحق: قاؿ ثم ؟ تقليدىم يجب وكيف الفتوى لهم ساغ

                                                           

 والفواكو ، ٕٛٔ ، ٕٚٔ/  ٙ النهى أولي ومطالب ، ٕٚٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، ٜٕٙ/  ٘ عابدين ابن ٔ
 . ٕٗ/  ٖ الجمل وحاشية ، ٗٛ/  ٕ العديدة

 ، ٔ٘ ، ٓ٘ ص للشوكاني السائل إرشاد ورسالة ، ٕٛٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، ٜٕٙ/  ٘ عابدين ابن ٕ
 . ٗٛ/  ٕ العديدة والفواكو

 . ٕٚٔ/  ٙ النهى أولي ومطالب ، ٕٛٔ/  ٔ الفروؽ تهذيب ٖ
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 ووصفهما األصوؿ، في البيضاوي ذكرىما اللذين باألصلين التمسك الزماف ىذا في
 . الشرع في نافعاف بأنهما
 . كثيرة ذلك على الدالة واآليات اإلباحة، المنافع في األصل أف: األوؿ
 ال ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ والمنع التحريم المضار في األصل أف: الثاني
 عن صرؼ إضرار الدخاف ىذا في ثبت إف وبالجملة:  قاؿ ثم ( ضرار وال ضرر

 اإلفتاء أف مع.  الحل فاألصل إضراره يثبت لم وإف ، بتحريمو اإلفتاء فيجوز المنافع
 من أيسر فتحليلو بتناولو، يبتلوف أكثرىم فإف المسلمين، عن الحرج دفع فيو بحلو

 الطبائع ببعض أضر لو نعم ،نصير لو يوجد يكاد ال عسير أمر حرمتو فإثبات تحريمو،
 .مرغوب فهو التداوي وقصد ببعض نفع ولو حراـ، عليو فهو
 حيدر بن الدين محيي بن أحمد الدين محيي الشيخ أجاب كذا:  عابدين ابن قاؿ

 . ٔتعالى اهلل رحمو الجزري الكردي
 الوجوه، من بوجو واستعمالو شربو من اهلل عافاه من: (ٕٕٔ/ٔ) الفروؽ تهذيب وفي

 في وحيرة أنفسهم في شغبا عليهم فيدخل مختاره، على الناس يحمل أف ينبغي ال
  .إنكاره على متفقا يكوف أف ما ألمر التغيير شرط من إذ دينهم،

 
 ابن: الحنفية من الدخاف شرب بكراىة القوؿ إلى ذىب :وأدلتهم بالكراىة القائلوف
 . واللكنوي السعود، وأبو عابدين،

 . الصفتي يوسف الشيخ: المالكية ومن
 . الشرواني: الشافعية ومن
 .ٕالتميمي المنقور محمد بن وأحمد والرحيباني، البهوتي،: الحنابلة ومن

 : يأتي بما واستدلوا
                                                           

 . ٖٙٙ ، ٖ٘ٙ/  ٕ الحامدية الفتاوى وتنقيح ، ٕٕٓ/  ٔ الفروؽ تهذيب ٔ

 ومطالب ، ٖٕٚ/  ٗ المحتاج تحفة على والشرواني ، ٜٕٔ/  ٔ الفروؽ وتهذيب ، ٜٕٙ/  ٘ عابدين ابن ٕ
 . ٓٛ/  ٕ العديدة والفواكو ، ٜٕٔ - ٕٚٔ/  ٙ النهى أولي
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 .ونحوىا والكراث والثـو النيء البصل على قياسا فيكره رائحتو، كراىة - أ
 الشك، بمجرد شيء يحـر وال الشك، تورث فهي التحريم، أدلة ثبوت عدـ - ب

ا.ىػ من الموسوعة الفقهية  .بالحرمة القائلوف أورده لما الكراىة على فيقتصر
(ٔٓ/ٔٓٔ-ٔٓٛ.) 

 أخبث من" الدخاف" أف فيو شك ال والراجح من ىذه األقوؿ حرمة التدخين ألنو مما
 العالمية الصحة منظمة"  ذكرت وقد ،الناس من كثيرين موت إلى تؤدي التي السمـو

 نسمة مليوف ٗ.٘ بالفعل يقتل"  التبغ"  تعاطى أف:  ـ ٕٛٓٓ لعاـ تقريرىا في" 
 تتخذ لم ما وأنو ،!  يـو كل ريباتق شخصا ٓٓٓ.ٗٔ بمعدؿ:  أي ،!  سنويا

 ـ ٕٕٓٓ عاـ بحلوؿ سنويا شخص مليوف ٓٔ سيقتل التبغ فإف:  عاجلة إجراءات
!. 

 ساـ قلوي، شبو عضوي، مركب وىي (النيكوتين)ودخاف السجائر يحتوي على مادة 
 التي المادة وىي ، - الدخاف - التبغ في الموجودة المضرة المواد أخطر من يعد ،

 تعين التي البدائل إيجاد على العلماء حرص لذلك ، المدخنين لدى اإلدماف تسبب
( النيكوتين) بتصنيع وذلك ، الضار( النيكوتين) إدماف من التخلص على المدخن
 أو كالسجائر، أعواد أو لباف، أو أقراص، شكل على ليؤخذ والمحسن، المخفف
 استعماؿ في المدخن ليتدرج المادة، ىذه من متفاوتة كميات على تحتوي لصقات
 التعرض دوف ممكنة، فترة ألطوؿ التدخين عن التوقف من يتمكن كي البدائل

 ما غالبا والتي التدخين، عن المفاجئ التوقف عن تنتج التي االنسحاب ألعراض
 .األعراض تلك من يتخلص كي التدخين إلى للعودة المدخن تضطر

، التدخينو   أباح إنما وجل عز واهلل كثيرة أضرار على ومشتمبل خبيثا لكونو محـر
 لهم ويحل) تعالى قاؿ ، خبائثها عليهم وحـر والمشارب المطاعم من الطيبات لعباده

 جملة من التدخين أنواع وجميع ، ٚ٘ٔ/ األعراؼ( الخبائث عليهم ويحـر الطيبات
 .ضارة مواد على مشتملة ولكونها الخبائث
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 التي األمور من أوغيرىا أومضغا شربا ذلك كاف سواء كيفية أي على تعاطيها ويحـر
 التوبة الى والمبادرة عنهما واالقبلع تركهما مسلم كل على فالواجب بها، تتعاطى
 . أبدا يعود ال أف على والعـز المعصية ىذه على والندـ اهلل الى واإلنابة

 . الدخاف بحرمة العلماء من متعددة فتاوى صدرت وقد
 أنو ثبت ألنو حراـ؛ الدخاف شرب" (:ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٕٕ) الدائمة اللجنة علماء قاؿ
 عليهم ويحـر: ) تعالى قاؿ وقد إسراؼ، وألنو الخبائث؛ من وألنو بالصحة؛ يضر

 . انتهى( " الخبائث
 وقد ، الخبائث من ألنو ؛ حراـ الدخاف شرب" (:ٓٛٔ-ٜٚٔ/ ٕٕ) أيضا وقالوا

 ويحل: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي صفة في تعالى وقاؿ ، الخبائث ورسولو اهلل حـر
 . انتهى( " الخبائث عليهم ويحـر الطيبات لهم

 الدخاف تحريم على( الخبائث عليهم ويحـر: ) تعالى بقولو االستدالؿ أف يتبين وبهذا
 لمن بل لشاربو، الضرر يسبب مما الدخاف كوف في يختلف وال، صحيح استدالؿ

 والقاعدة ،"  السيجارة"  من المتصاعد الدخاف ذلك يستنشق ممن بجانبو كاف
 . حراما يكوف فإنو ضرره ثبت ما كل أف ىي الشرعية

 فيو العلماء اختلف الدخاف شرب في فتاوى نور على الدرب: العثيمين عبلمةال قاؿو 
 الحل فيها األصل والملبوسات والمشروبات المطعومات في األصل ألف ظهر ما أوؿ
 ال بيناً  ظهوراً  ظهر أف دبع ولكن فيو العلماء فاختلف تحريمو على الدليل قاـ ما إال

  :أوجو لعدة محـر أنو تبين الضارة المشروبات من أنو فيو خفاء
 ِبُكمْ  َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  َأنْػُفَسُكمْ  تَػْقتُػُلوا َوال) تعالى اهلل قاؿ وقد بالبدف مضر أنو األوؿ:
 وال وأشربوا وكلوا) تعالى وقاؿ( التهلكة إلى بأيديكم تلقوا وال) تعالى وقاؿ( رَِحيماً 

   .(ضرار وال ضرر ال) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ( المسرفين يحب ال إنو تسرفوا
 الوجو ىذا على الماؿ وإتبلؼ مضرة فيو بما بل فائدة ببل للماؿ إتبلؼ فيو إف :الثاني
 اللَّوُ  َجَعلَ  الَِّتي َأْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  تُػْؤتُوا َوال) وتعالى تبارؾ اهلل قاؿ للرشد مخالف سفو
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 غير في ويصرفوىا يضعيوىا ألنهم أموالنا السفهاء نؤتي أف تعالى اهلل فنهى( ِقَياماً  َلُكمْ 
 األمواؿ ىذه أف وىو ذلك من الحكمة إلى أشار أو ذلك من الحكمة وبين فائدة
 اْلَيَتاَمى َوابْػتَػُلوا) تعالى وقاؿ ودنياىم دينهم مصالح بها تقـو قياماً  تعالى اهلل جعلها
ُهمْ  آَنْسُتمْ  فَِإفْ  النَّْكاحَ  بَػَلُغوا ِإَذا َحتَّى  اهلل فاشترط( َأْمَواَلُهمْ  ِإلَْيِهمْ  فَاْدفَػُعوا ُرْشداً  ِمنػْ
 ال بأف التصرؼ حسن وىو الرشد فيو نعلم أف مالو من اليتيم تمكين لجواز تعالى
 نهى أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وثبت فائدة غير في وال حراـ في مالو يبذؿ
  .الماؿ إضاعة عن

 من والسيما ولسانو ولثتو وأسنانو الشارب وجو على يؤثر الدخاف شرب أف :الثالث
 ال واإلنساف الناس من القليل على أال يخفى يكاد ال ظهوراً  عليو يظهر فإنو شربو يكثر
  .الوجوك بدنو أجزاء بعض على ولو المضرة فيو يكوف ما يتناوؿ أف لو ينبغي
 على أذية فيو وما يشربونو ال الذين الناس من كثيراً  تؤذي كريهة رائحة فيو أف :الرابع

  .يجتنب فإنو المسلم
 الدنيا عليو تضيق بل نفسو وتتأثر صدره يضيق عنو أبطأ إذا شاربو أف :الخامس
 الصدر منشرح يكوف أف لو ينبغي اإلنساف فإف عنو ينهى ىذا إلى يؤدي الذي والشيء
 إف حتى استطاع ما إخوانو على السرور يدخل أف لئلنساف يسن ولهذا النفس منبسط

 يتركوف فيها شربو يريدوف التي األوقات في شربو لهم يحصل ال الذين الناس بعض
 ربما أنو :السادس تضيق نفوسهم ألف وديناىم دينهم شؤوف في المهمة األمور بعض
 ىذا بو يشرب ما بو يحصل ماؿ على اإلنساف يحصل لم إذا األمواؿ سرقة إلى يؤدي

 بعض عن يحكى أنو حتى يفلتو وال صاحبو بزماـ يمسك الدخاف ىذا ألف الدخاف
 أمر وىذا الدخاف ىذا شرب على الحصوؿ أجل من وشرفو عرضو أباح ربما إنو الناس
 ىو الذي للصياـ الدخاف شارب استثقاؿ أحد على يخفى ال أنو السابع الوجو خطير

 تضيق الشاربين وتجد اإلسبلـ أركاف من ركن رمضاف صياـ بل العبادات أجل من
 في يجده ما أىم فإف اإلفطار وقت جاء وإذا فيستثقلونها الفريضة بهذه صدورىم
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 أف يتبين اآلف رنيضيح ال مما وبغيرىا الوجوه وبهذه الشراب ىذا يتناوؿ أف نفسو
 ما لي قل ولكن يتناولو أف المؤمن عن فضبلً  للعاقل يجوز ال وأنو محـر الدخاف شرب

 مضرتو يعلموف الناس من كثير فأف المهم ىو ىذا ألف منو الخبلص إلى السبيل
 فالجواب منو التخلص إلى السبيل يطلبوف ولكن عنو ينزعوا أف قلوبهم بكل دوفو وي

 فإف نفسو ىوى على ربو رضى اإلنساف يقدر بحيث وجل عز هلل التذلل أوالً  ذلك على
 ال حقاً  فالمؤمن ولرسولو وجل عز هلل معصية فيو وأف محـر أنو اعتقد إذا اإلنساف
 المضار من عليو يترتب ما يعرؼ أف ثانياً  التحريم مع عليو يصر أف لنفسو يسمح
 تقتضي العلم ىذا ضرورة فإف ذلك علم فإذا والدينية واالجتماعية والجسمية المالية

 ال حتى استطاع ما بقدر بشربو ابتلوا الذين مجالسة عن يبعد أف ثالثاً  عنو يقلع أف
 فشيئاً  شيئاً  منو التخلي على نفسو يدرب أف رابعاً  وموافقتهم تقلديهم على نفسو تقلبو
 أف يمكنو ما يتناوؿ أف خامساً  تركو عليو يسهل التمرين وىذا التدريب بهذا فإنو

 عن ينزع حتى الطب أىل بمراجعة وذلك التدخين ىذا عن التخلي وقت عنو يخفف
 من علمت وقد تركو في األكيدة والرغبة الصادقة العزيمة بعد كلو وىذا التدخين ىذا
 شربو عن يتخلى أف جداً  عليو يسهل الصادقة بالعزيمة أنو الناس بعض من وقع مما

 ا.ىػ 
 الدخاف، تحريم في شك ال(: ٛٚٙوقاؿ العبلمة األلباني في سلسلة الهدى والنور )

 لو النفس في الضرر وىذا بنفسو، يضر المدخن أف: أوالً : كثيرة ألسباب حراـ وىو
 غيره؛ إلى يتعدى بدنو في الذي الضرر ثم مالو، في وضرر بدنو، في ضرر: صورتاف
 .ويتضاعف يعلو التحريم فيصير

 بها أتى فإذا الناس، أماـ جهراً  بها يأتي أف وإما سراً، العاصي بها يأتي أف إما والمعصية
 أف ذلك في والسبب مرتين، هلل عاصٍ  فهو جهراً  بها أتى وإذا مرة، هلل عاصٍ  فهو سراً 

 .نفسو في بمعصيتو الغير فيتضرر غيره إلى تنتقل معصيتو عدوى
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 يتعدى بل ومالو نفسو يضر بأنو يكتفي ال اإلنساف يشربو الذي الدخاف كذلك: ثانياً 
 الضرر بنفسو يتعلق ما اإلضرار: العرب لغة في يسمى الذي وىذا غيره، إلى ضرره في
 فبل(  ضرار وال ضرر ال: ) والسبلـ الصبلة عليو قاؿ ولذلك اإلضرار، بغيره يتعلق وما

 .بغيره يضر أف عن فضبلً  بنفسو يضر أف للمسلم يجوز
 مادياً  السابق التفصيل على بنفسو اإلضرار خبيثة: الخبيثتين جمع الدخاف فشارب
 الدخاف شرب يعلن كالذي بالغير باإلضرار ىنا أعني ال بالغير، اإلضرار وخبيثة وبدنياً،

 يضر النقي الصافي الجو في يبثو الذي الدخاف بهذا لكنو واضح، ىذا الناس، أماـ
 بدف في الدخاف إضرار سبب أف الطبية، والمجبلت األخبار من اآلف ومعلـو اآلخرين،
 ىذا: يقولوف بالنيكوتين، يسمونها التي وىي فيو الكمينة المادة إلى يعود إنما متعاطيو
 طهرىم الذين األبرياء فهؤالء النيكوتين، مادة وفيو الدخاف شارب ينفثو الذي الدخاف

 أنوفهم رغم يبلعوا وأف يشموا أف الشارب ىذا من مكرىوف الدخاف، شرب من اهلل
 .ىذه النيكوتين مادة من شيئاً 
 اهلل صلى والنبي بغيره، واإلضرار بنفسو الضرر: الحديث في المصيبتين جمع ىو: إذاً 

 شر، كل من وحذرىم شيء، بكل جاءىم أنو بأمتو ورحمتو رأفتو من وسلم وآلو عليو
 رائحة فيو الذي الحبلؿ الطعاـ يتعاطى أف المسلم ينهى أف إلى األمر بو وصل حتى

 تلك منو الجالسوف فيشم مجلساً  يحضر أف عليو الواجب من كاف ما إذا كريهة،
 الطعاـ برائحة غيره يؤذي ال لكي الحبلؿ؛ الطعاـ ىذا عن فنهاه الكريهة، الرائحة

 في والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ والبصل، الثـو ىو الطعاـ أف عرفتم وقد الحبلؿ،
 فإف مصبلنا، يقربن فبل الخبيثة الشجرة ىذه من أكل من: )  الصحيح الحديث
 أيها: يقوؿ السبلـ عليو الرسوؿ كأف إذاً  ،( آدـ بنو منو يتأذى مما تتأذى المبلئكة
 الطعاـ كل المسجد، وتحضر بصل أو ثـو فيو طعاماً  تأكلن ال! المصلي المسلم

 قبيل الطعاـ ىذا أكلت إذا أما المسجد؛ تحضر أف قبل والبصل الثـو فيو الذي
 المسجد حضور أف مع المسجد، حضورؾ عن غنى في فنحن المسجد حضورؾ
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 من: ) التوجيو ىذا على والسبلـ الصبلة عليو يقتصر ولم نفسها، كالصبلة عليو فرض
 دخل حيث عمليًا، ذلك طبق بل(  مصبلنا يقربن فبل الخبيثة الشجرة ىذه من أكل
 المسجد، من بإخراجو فأمر الثـو رائحة أحدىم من فشم النبوي المسجد يـو ذات
 الذي المسلم أف العملي، التنفيذ بهذا يشير ألنو -المقابر إلى- البقيع إلى أين؟ وإلى

 ال ىذا المصلين، يؤذي كريهة رائحة فمو في يحمل وىو المسلمين مساجد يحضر
 أف عليو بل المسجد، خارج الذين األحياء مع وال بل المصلين، مع يعيش بأف يليق

 .المقابر في األموات مع يعيش
 المسجد، ودخل ىذا، عصرنا في وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف لو تُرى
 المريخ إلى سيخرجو كاف خلفو، من أو بجانبو يصلي إنساف من الدخاف رائحة وشم

 منفعة، فيو فيو؟ ماذا الطعاـ لكن المسلمين، يضر ألنو لماذا؟ المقابر، إلى وليس
 من العكس وعلى جدًا، غريبة عجيبة أشياء والثـو البصل منافع يذكروف اليـو األطباء
 .السرطاف الخبيث المرض الدخاف أضرار من اآلف يذكروف فهم ذلك؛

 ، البقيع إلى أخرجو المسجد في كريهة رائحة بسبب النافع الطعاـ رائحة كانت فإذا
 أف عجبو ومن وأوالده، زوجو ويضر نفسو يضر الذي الدخاف شارب رائحة شم فإذا
 أف لو ُحق ينهره، الدخاف يشرب ابنو رأى فإذا الدخاف، شرب يدمنوف اآلباء بعض ترى

 .لو سيئة قدوة ىو ألنو لماذا؟ ينهره، أف لو حق وما ينهره
 نشأ ألنو ينتهي؟ ال ىو لماذا[ ٔٔ:الفتح{ ] قُػُلوِبِهمْ  ِفي لَْيسَ  َما بِأَْلِسَنِتِهمْ  يَػُقوُلوفَ } 

 .الوبيل الداء ىذا على
 آثاره حيث من تحريمو يكوف ربما حراـ، الدخاف بأف شرعاً  ريب وال شك فبل ولذلك
 الشرع في والمحرمات الكريم، القرآف بنص تحريمها جاء التي الخمر من أشد السيئة
 لو اآلف مسلم، كل فهمها في يشترؾ بنصوص كلها تكوف أف الضروري من ليس

 أمريكا و أوروبا كػ والضبلؿ، الكفر ببلد في انتشرت التي المخدرات ىذه مثبلً  ضربنا
 يكادوف وال الفساد، ىذا انتشار لمقاومة مختلفة أنواع من جيوشاً  يجهزوف وىم إلخ،
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 ىل لكن المخدر، الحشيش عن يتحدث القرآف في نص عندنا يوجد ال عليو، يقضوف
 ا.ىػ ( ضرار وال ضرر ال: ) حيث من حراـ حراـ؟ أـ حبلؿ ىو
 األرجيلة - الشيشة طريق عن يدخن الذي -والمعسل  الجراؾ ومثلو - التبغ (تنبيو)

 في ليس ما السوء من فيو بل بالورؽ، الملفوفة العادية السجائر تبغ عن يختلف ال -
 نصو ما البحرين في"  التدخين مكافحة جمعية"  موقع في جاء، فقد السجائر
،  ودخانها ، السجائر تبغ مكونات عن المكونات ىذه تختلف ال :الشيشة مكونات

 أوؿ وغاز ، النيكوتين:  أىمها،  سامة مادة ٓٓٓٗ عن يقل ال ما بها إف حيث
 ، والمسرطنة ، المشعة والمواد ، الثقيلة والمعادف ، والقطراف ، الكربوف أكسيد
 . السامة المواد من الكثير وغيرىا ، الحشرات ومبيدات ، الزراعية الكيميائية والمواد
،  الشيشة تبغ من القطراف مادة معظم أو كل إزالة التبغ إنتاج شركات بعض تدعي
 ونجهل،  التركيب مجهولة المنكهة المواد من العديد الشيشة تبغ إلى يضاؼ أنو كما

 .ضررىا مقدار
 الجراؾ، أو التبغ، باستخداـ -النارجيلة أو- الشيشة طريق عن التدخين عن يقاؿ ما
 على الدراسات إحدى أثبتت فقد البتة، صحيح غير الخطر من خالي بأنو المعسل أو

 خالص تبغ عن عبارة ىو المعسل بأف السعودية العربية المملكة في سنوات أربع مدى
 رقابة أي غير من تخلط التي والنكهات واأللواف، األصباغ، من كبيرة كميات مع، 

 .والسرطانات األمراض مختلف تسبب أنها وثبت صحية،
 ، والفواكو ، العسل ببعض يخلط الذي التبغ من%  ٘ٔ على"  الجراؾ"  ويحتوي

 انتهى وتخمر ، تطبخ التي الكيمائية والمضافات
 -"  األرجيلة"  طريق عن النبتة ىذه تناوؿ أف الناس من السذج بعض يعتقدوقد 

 الصواب عن جدا بعيد وىذا!  األرجيلة ماء عبر يمر الدخاف ألف!  حبلؿ - الشيشة
 : فيقولوف الخبرة أىل وأما ،
 . األقل على سجائر عشرة تدخين يعادؿ لؤلرجيلة واحد رأس تدخين -ٔ
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 . األرجيلة في السامة المواد من يزيد للمعسل الجزئي االحتراؽ -ٕ
 المعدية األمراض انتقاؿ من يزيد متعددين أشخاص قبل من األرجيلة استعماؿ -ٖ

 . بينهم
 . األرجيلة تبغ يحتويها التي والمسرطنة السامة المواد يفلتر ال الماء -ٗ

 : نصو ما البحرين في"  التدخين مكافحة جمعية"  موقع في وجاء
 وذلك،  السيجارة من ضررا أقل"  الشيشة"  تدخين بأف الكثيرين لدى اعتقاد ىناؾ

 يعمل الشيشة في الموجود الماء خبلؿ من الدخاف مرور بأف السائد االعتقاد بسبب
 تدخين عن الناجم الضرر تقليل وبالتالي الضارة المواد من الدخاف ترشيح على

 مدخن فم من الخارج الدخاف تحليل خبلؿ من االعتقاد ىذا خطأ تبين وقد ، الشيشة
"  دخاف في الموجودة والمسرطنة ، الضارة المواد نفس على يحتوي أنو على الشيشة
 : بالشيشة التدخين أف الدراسات أثبتت كما ،"  السجائر

 . اإلدماف يسبب -ٔ
 ،"  اإلنفزيما"  الرئة انتفاخ ويسبب، لوظائفهما الرئتين أداء كفاءة من يقلل -ٕ

 أي بذؿ على اإلنساف قدرة من يحد المرض وىذا ، المزمن الشعبي وااللتهاب
 . تفاقم كلما مجهود

 . والمعدة ، والمرئ ، والفم ، الرئة سرطانات حدوث إلى يؤدي -ٖ
 . الدـ في الكربوف أكسيد أوؿ غاز تركيز ارتفاع إلى يؤدي -ٗ
 . واإلناث ، الذكور عند الخصوبة تناقص إلى يؤدي -٘
 . الشيشة مستخدمي عند"  الرئوي التدرف"  انتشار نسبة ازدياد على يساعد -ٙ
 كما،  الجنين وزف تناقص إلى يؤدي الحمل أثناء للشيشة المدخنات النساء عند -ٚ

 المفاجئ السريري الموت حدوث إلى أو مستقببل، تنفسية أمراض إلى األجنة يعرض
 . الوالدة بعد
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 األخرى، التأثيرات من كذلك الثياب، ومن النفس، مع الكريهة الروائح انبعاث -ٛ
 وقت في خصوصا والوجو الجلد تجاعيد وظهور، العينين واحتقاف، الصوت كبحة
 .مبكر

 غرؼ في الهواء ملوثات أىم أحد يعتبر الشيشة تدخين كوف على عبلوة ىذا -ٜ
 ا.ىػ المدخنين من كبير عدد يوجد حيث المقاىي من وقريبا المنازؿ،

 . المتعين ىو - الشيشة - األرجيلة طريق عن التدخين استعماؿ تحريم كاف ولذا
 بين الفرؽ عن (:ٜٓ/  ٕٔ) مجموع فتاواهكما في  إبراىيم بن محمد الشيخ سئل

 . ؟ إلخ...  الشيشة في الجراؾ وشرب ، الملفوؼ بورقو الدخاف شرب
 كالشيشة غيرىا، وفي ، لو المعدة أوراقو في شربو بين فرؽ فبل ىذا ثبت إذا: فأجاب
 فإنو كالجراؾ بغيره مخلوطا أو خالصا، المشروب الدخاف ورؽ كاف وسواء الخبيثة،
 بغيره المحـر الشيء خلط وإذا الحقائق، تغير ال واألسماء الخبيث، بالدخاف مخلوط

 الخمر يشربوف أناس الزماف آخر في يأتي) الحديث وفي بحالو، باؽ فتحريمو: 
 .ٔ(اسمها بغير ويسمونها

 من والدخاف والنرجيلة، الشيشة، (:ٖٔ٘/  ٕٙ) الدائمة اللجنة علماء وقاؿ
 في تعالى اهلل قاؿ والماؿ، البدف، على األضرار من فيها لما محرمة؛ وىي الخبائث،

 عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل: ) وسلم عليو اهلل صلى محمد نبيو وصف
 فبل ،ٕ(ضرار وال ضرر ال)  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وثبت ،( الخبائث

 ا.ىػ ترويجها وال بيعها، وال األمور، ىذه استعماؿ يجوز
 .منتحرا الدخاف شارب يعتبر ىل)فرع(:  

                                                           

 والحديث( ٕٖٔ/ٛ) المجتبى في والنسائي ،(ٙٛ٘) والطيالسي ،(ٜٛٓٛٔ رقم ، ٖٕٚ/ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 اسم جهالة و ، الستة رجاؿ ثقات كلهم رجالو صحيح إسناد ىذا(: ٗٔٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة عنو قاؿ

 إسناده( : ٘ٔٙ/ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ، تقرر المصطلح في كما ، تضر ال الصحابي
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح،

 تقدـ تخريجو. ٕ
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 إلى يؤدي قد محـر لكنو ونحوه، السم باحتساء االنتحار درجة الدخاف شرب يبلغ ال
 .البعيد المدى على األعضاء بعض تلف أو النفس تلف
 يكوف ىل التدخين بسبب يموت الذي: عن اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئلوقد 

 ؟ منتحرا
 ليموت؟ شربو الدخاف يشرب الذي أف تظن ىل:  الشيخ
 .ال: السائل
 . يقصد ال ومن نفسو، قتل يقصد من بين فرؽ، منتحرا ليس إذا:  الشيخ

 القوؿ على األدلة أقوى من فهذا القتل، إلى يؤدي الدخاف ضرر كاف إذا يقاؿ لكن
 وأضرار بدنية، أضرار من فيو لما -الدخاف- محـر أنو عندي شك ال وىو بالتحريم،

 عرضو يبيع ربما يجده لم إذا الدخاف يشرب الذي أف تعلم ألم مالية، وأضرار خلقية،
 قاتل شربو من إف: نقوؿ ال لكن حراـ، أنو نشك ال عندنا الدخاف  حاؿ كل على ؟

( ٗٔ/ٜٛٔ" )المفتوح الباب لقاء" من انتهى"  نفسو قتل قصد ما ألنو نفسو؛
   .ٔمختصرا

                                                           

 ولكن مبالغة، العنواف ىذا في لعل: قائل يقوؿ ، قد"عالمي وباء أاخطر التدخين: "عنوانو حديثا نشر كتاب ثمة ٔ
 بعد تقوؿ سويسرا في تصدر مجلة فهناؾ أبدا، مبالغة العنواف في حينئذ تروا لم الحقائق من فيو ما رأيتم إذا

 وجو على إنساف لكل يوميا - سيجارتين أي - دخينتين بمعدؿ تنتج التبغ شركات إف: "ٜٛٚٔ عاـ دقيق إحصاء
 إف دخينة، مليوف ألف عشر اثني اليـو في التبغ شركات وتنتج مليوف، آالؼ ستة األرض سكاف وعدد األرض،

 أف الستطاعت مباشرة الدـ في واحدة دفعة أخذت لو سامة، مواد فيها الدخاف شركات تنتجها التي الكمية ىذه
 ".ذرية قنبلة أكبر أثر من أشد أثرىا إف بل البشري، الجنس تبيد

 بعد واحدة دفعة الدخائن ىذه في التي السامة المواد من الكمية أخذت لو: "المجلة ىذه في التقرير ىذا ويقوؿ
 منظمة نشرت ، وقد"صحتو أوج في إنسانا تقتل بأف كفيلة لكانت مباشرة الوريد في وأدخلت استخبلصها،

 تعيسة حياة يعيشوف أو حتفهم، يلقوف الذين عدد إف: "فيو تقوؿ ،( ٜ٘ٚٔ) عاـ في مطوال تقريرا العالمية الصحة
 والجذاـ، والسل، والجدري، والكوليرا، الطاعوف، نتيجة حتفهم يبلقوف الذين عدد يفوؽ التدخين جراء من

 الوبائية لؤلمراض الوفيات جميع من بكثير أكثر ىي التدخين عن الناجمة والوفيات مجتمعين، والتيفوس، والتيفود،
 الدوؿ تحققو الذي الدخل مجموع إف آخر، شيء .العالمية الصحة منظمة نشرتو تقرير من فقرة ىذه ،"مجتمعة
 األمراض لمعالجة تنفق التي األمواؿ من بكثير أقل ىو التدخين إنتاج على الباىظة الضرائب جراء من الكبرى
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 التي من بكثير أقل فإنها المدخنين من الكبرى الدوؿ تجبيها التي الضرائب حجم بلغ ومهما التدخين، عن الناتجة
: التالية الحقائق( ٜٛٚٔ) عاـ في بريطانية طبية مجلة نشرت كما  .التدخين عن نجمت التي األمراض على تنفقها

 فلو شديد، بقلق األوبئة العظمى الدوؿ وتواجو ".التدخين بسبب حتفو أحدىم يلقى مدخنين ثبلثة كل بين إف"
 يواجهوف ال لماذا ولكن واستنفروا، المرض ىذا لمواجهة الصحة عن المسؤولوف لخف بلد في الكوليرا انتشرت
 ربع بعد إال واضح، بشكل تظهر ال للتدخين المدمرة اآلثار إف: الجواب .الشديد؟ القلق بهذا التدخين أخطار
 لكن يفعل، ماذا يدري وال الشاب، يدخن عاما، وعشرين خمسة بعد تظهر المدمرة اآلثار فإف الخطر، وىنا قرف،
 األخطار رؤية على جبل اإلنساف أف إلى إضافة للتدخين، الضخمة اآلثار تبدأ أكثر أو عاما عشرين مضي بعد

 الشرايين عمر بحسب الواحدة الدخينة أف التقرير فقرات بعض من إف .المستقبلة باألخطار واالستهانة المباشرة،
 عشرين اليـو في اإلنساف دخن فلو تدخينو، في تستهلكو الذي الوقت بقدر اإلنساف عمر من تنقص وتصلبها

 عمره لنقص - وتصلبها الشرايين، مرونة بحسب بل المسلمين، نحن اعتقادنا بحسب ال - عمره لقصر دخينة
 اللتهاب تعرضا أكثر ىم السجائر بدخاف ممتلئة غرؼ في يعيشوف الذي الرضع األطفاؿ إف .سنوات خمس

 في يسهموف يدخنوف الذين فاآلباء نظيفة، غرؼ في يعيشوف الذين بأمثالهم مقارنة الشعبية، والنزالت القصبات،
 على يكتبوا أف التدخين شركات معامل تلـز الحكومات كانت لقد .ثابتة طبية حقيقة وىذه الصغار، أوالدىم إيذاء
 العلبة على تكتب أف على الشركات كل ألزمت العالمية الصحة منظمة ولكن ،"بصحتك يضر الدخاف إف: "العلبة

 تحوي: "العلماء قاؿ ".القلب في وجلطات مزمنا، قصبات والتهاب الرئة، في سرطانا يسبب الدخاف: "يلي ما
 لقتل يكفي النيكوتين من غرامات عشرة من واحدا وإف النيكوتين، طليعتها، في سامة، قلويات أشباه التبغ أوراؽ
 قطرات وثماني حاال، تقتلو فأر عين في منو واحدة وقطرة قليلة، مدة وفي فوريا، قتبل الحجم متوسط كلب

 جدا، قديمة أبحاث إنها غريبة، وليست بديهية، الحقائق ىذه ،"دقائق أربع في حصانا تقتل الجلد تحت محقونة
 على يحتوي الدخاف في آخر سم ىناؾ .سنوات عشر قبل مطبوع المعلومات ىذه منو أخذت الذي الكتاب وإف
 عمل يضعف سم وىناؾ .الغذائية الصناعة في الصحية والهيئات الصحة، منظمات بو تسمح مما ضعف مئتي

 يتعب الذي وىذا الحمراء، الدـ كريات مع يتحد السم ىذا الفحم، أوكسيد أوؿ وىو الحمراء، الدـ كريات
 من العلمي البحث ىذا مسرطنة، فحـو أيضا وفيهما مسرطناف، غازاف وىما ساماف، غازاف الدخاف وفي .المدخن

 يزيد العدد وىذا الدخاف، بسبب يـو كل وفاة ألف ىناؾ أمريكا، في رسمي إحصاء وثمة .الرصينة المصادر أوثق
 حوادث في ىي الناس فيها يموت نسبة أعلى أف مع السير، حوادث في يموتوف الذين عدد على أضعاؼ سبعة

 أجهزة وسنستعرض ".مميتة ألمراض حتميا سببا يعد التدخين إف: "العالمية الصحة منظمة قالت لذلك السير،
  :اإلسبلـ نهج مجلة في نشرت الدقر نزار للدكتور قيمة مقالة من واحدا واحدا بالدخاف، وعبلقتها الجسم،
 تعرؼ لم استنادية، خلية مليار وأربعوف مئة فيو اإلنساف، في عضو أنبل ىو البشري الدماغ: واألعصاب الدماغ

 الذي النبيل العضو ىذا اإلنساف، في الفكري النشاط مساحة ىي قشرية، خلية مليار عشر أربعة وفيو بعد، وظيفتها
 .بو اإلنساف كـر وقد الكوف، في آلة أعقد بل اإلنساف، في ما أعقد ىو والذي نفسو، فهم عن عجز
 فائقة، بسهولة الدماغ يتلقفها الدماغ إلى وصلت إذا الدـ في المنحلة التدخين سمـو إف بو؟ التدخين يفعل ماذا

 النيكوتين ىذا الفتور، من وشيء الخدر، من بشيء اإلنساف يشعر السم ىذا يأتيو حينما الدماغ ىذا كبير، وبنهم
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 فالدخاف أخرى، تارة بالنشاط وشعورا تارة، بالخدر شعورا اإلنساف يعطي الدماغ إلى يصل والذي الدـ، في المنحل
 .اإلدماف سر ىو وىذا واحد، آف في ومنشط مهدئ،

 األعصاب في السم ىذا آثار ومن بااللتهاب، األعصاب فتصاب األعصاب، تغذية يضعف الدماغ في السم ىذا
 والتهابها التهبت، الدماغ أعصاب أف بسبب الرجفاف ىذا ورجبله، يداه ترجف فالمدخن األضبلع، في رجفاف
 الذاكرة، يضعف والدخاف األطراؼ، في عصبية وآالـ الرأس، في بصداع يصاب كما ترويتها، ضعف بسبب
 من أذكى المدخن فغير العقلي، النشاط، فتور العصبية التدخين أعراض ومن النسياف، كثير المدخن فيصبح

 .كثيرا المدخنين عند تضعف الذوؽ حاسة أف كما منو، استجابة وأسرع المدخن،
 وضعف الدخاف بين جدا واضحة عبلقة ىناؾ أف نتائجها أىم من حالة، وثمانمئة آالؼ ستة علمية دراسة شملت
 .الذكاء
 جهاز ألف بالتدخين تأثرا األجهزة أشد وىو التنفس، جهاز تشمل التدخين أضرار: "العلماء قاؿ: التنفس جهاز

 الفحم غاز مبادلة الفراغ ىذا في تتم فراغ، والحويصل رئوي، حويصل ىي حبة كل العنب، كعنقود التنفس
 األنسجة يخرب إنو الحويصبلت؟ ىذه في التدخين يفعل فماذا جدا، وأساسية حيوية، المبادلة ىذه باألكسجين،

 .الرئوية لؤلسناخ المبطنة
 والقصبات الحنجرة، التهاب وإلى المزمنين، والبلعـو األنف، التهاب إلى ويؤدي التنفسية، الوظائف يضعف وىو

 الطرؽ عن الدفاع وسائل يعسر والتدخين المدخنين، غير أمثاؿ ثمانية ىي المدخنين عند السرطاف ونسبة الرئوية،
 فكل مستمرة، حركة دائما األعلى نحو تتحرؾ ودية، بأفعاؿ اهلل زودىا الهوائية القصبة ىذه فالرغامى، التنفسية،

 الغريب والشيء الحنجرة، أسفل في وتتجمع األعلى، نحو تدفعو بل فيها، يبقى أف يجب الحنجرة إلى دخل شيء
 في والمخلفات واإلنتانات، القطوع، ىذه تجتمع لذلك األىداب، عمل يشل الذي النيكوتين سم الدخاف في أف

 لئلصابة عرضة والرغامى الرئة فتصبح معطل، األعلى نحو الطرد جهاز ألف موطنا، وتتخذىا الهوائية، القصبة
 ".اإلنتانية باألمراض

 عبلقة وىناؾ الرئة، انتفاخ ومرض الرئة، وذات القصبات ذات بمرض لئلصابة غيره من أكثر معرض المدخن إف
 .الرئة بسرطاف واإلصابة التدخين بين جدا كبيرة
 إنساف ألف بين ومن الرئة، بسرطاف مدخنا ستوف يصاب مدخن ألف خبلؿ من أنو الدقيقة العلمية اإلحصائية تؤكد
 .الرئة بسرطاف فقط شخصاف يصاب مدخن غير
 أحد وىو التخرش، تسبب الخلية في والطفرة الخلية، في طفرات تسبب الدخاف سمـو": العلماء بعض قاؿ

 .األنسجة سرطاف أسباب
 أف القلب جراحة أطباء أكد وقد التدخين، إلى يعود القاتلة والوعائية القلبية، اإلصابات معظم إف: واألوعية القلب
 .التدخين إلى األولى الدرجة في تعود آفات بسبب القلب على يجرونها التي الجراحية المداخبلت أكثر

 على فجأة يده يضع الحنجرة، بسرطاف مصاب إنساف يأتيو حينما والحنجرة، واألذف، األنف، يعالج آخر طبيب
 .العلبة ىذه من السرطاف ىذا: يقوؿ دخاف، علبة فيها فإذا صدره،



 - 170 - 

                                                                                                                                                  

 حيوية، وظيفة أخطر فيمنع الدـ، خضاب مع يتحد الكاربوف أوكسيد أوؿ أف الوبيلة األمراض لهذه األوؿ السبب
 .الفحم بغاز األكسجين تبادؿ وىي

 - العطب من لو وصونا لسبلمتو، وتحقيقا اإلنساف، لهذا تكريما - جبللو جل ربنا أف وىي جدا، خطيرة حقيقة
 .األخطار من لحفظو التعقيد بالغة بآليات جهزه
 بها، وتحس العين، شبكية على األفعى صورة تنطبع يحدث؟ ماذا - مثبل أفعى - مخيفا شيئا شاىد أحدنا أف فلو

 المكتسبة، المفاىيم بحسب الصورة، ىذه معنى ليدرؾ البصري، العصب عبر الدماغ إلى تنقلها العين وشبكية
 ىو اتصاؿ، ضابط طريق عن( النخامية الغدة) الهرموني الجهاز ملكة يخاطب العصبي، الجهاز ملك والدماغ
 وعندىا ملكة، ىي السبلمة، أجل من بالتصرؼ الدماغ من أمرا تتلقى النخامية الغدة ىذه المهاد، تحت الجسم
 القلب، يسرع: األوؿ ىرمونات، خمسة بإفراز الكظر إلى أمرا النخامية الغدة ىذه ترسل فعالة، ىرمونية عناصر
 إلى ال العضبلت، إلى الدـ يذىب أف أجل من المحيطية األوعية، يضيق: والثالث الرئتين، وجيب يزيد: والثاني
 لب يفرزه الذي األدرينالين ىرموف بفعل ىذا كل التجلط، ىرموف يزيد: والخامس الدـ، سكر يزيد: والرابع الجلد،
 .تقدـ كما الذاتي العصبي الجهاز من الودي القسم تنبيو بسبب يحدث تقدـ ما كل الكظر،

 فحصت ولو لونو، فيصفر المحيطية، أوعيتو لمعة وتضيق فيلهث، رئتيو وجيب ويزداد قلبو، نبض يزداد الخائف إف
 فعل يفعل النيكوتين سم الكبد، يفرزه الذي التجلط عامل نسبة وكذلك عالية، السكر نسبة لوجدت دمو

 المحيطية، األوعية في وضيق رئتيو، وجيب في وازدياد قلبو، نبض في تسرع دائما المدخن فعند نفسو، األدرينالين
 أكثر معرض فهو الدـ، في السكر نسبة في وارتفاع التجلط، ىرموف في زيادة دمو وفي اللوف، أصفر يبدو لذلك

 .بها مسلم حقيقة ىذه الدـ، في للجلطة أضعاؼ بثمانية غيره من
 نسبة ارتفعت فإذا الدـ، في اللزوجة نسبة يرفع الدخاف ألف الدخاف، ىو( الغرغرين) الموات مرض أسباب أحد إف

 لضعف بالموات والعلوية السفلية أطرافو تصاب عندئذ األوعية، أدؽ في الدـ يسلك أف الصعب من صار اللزوجة
 .التروية

 وانسدادىا لمعتها، تسد تلتهب حينما فاألوعية ،( االنسدادي األوعية التهاب) اسمو نادرا مرضا يسبب والدخاف
 .أيضا الموات مرض يسبب الذي األمر التروية، ضعف يعني

 .اليدين واحمرار الجلد، زرقة أعراضو من المدخنين، يصيب مرض وىناؾ
 نوبة الدخاف ويسبب وتقلبها، الشرايين، وتضيق القلب، تسرع أف شأنها من مادة يحرر الدخاف إف: الدوراف جهاز
 التنفسية، باألجهزة ضار الدخاف إف" تحتها، اقرؤوا دخاف علبة وأي اإلكليلية، الشرايين وتصلب الصدر، خناؽ

 العالم في األطباء كبار من لجنة قدمت وقد الحاالت، آالؼ من مأخوذ علمي، كبلـ ىذا ،"والقلب واألوعية،
 أف حتما يؤكد التقرير ىذا والصحة، الدخاف: عنوانو الكبير القطع من صفحة وسبعين ثبلثمئة من تقريرا الغربي
 ثبت وقد الخبائث، علينا وحـر الطيبات، لنا أحل وتعالى سبحانو اهلل وإف التدخين، جراء من مدمرة أخطارا ىناؾ

 تصلب ويسبب اإلكليلية، الشرايين ويؤذي القلب، ويؤذي صحتنا، يؤذي مما الدخاف أف القطعي بالدليل
 في األىداب شلل ويسبب الهوائية، القصبات في المناعة وضعف الرئة، والتهاب القلب، وتسرع الشرايين،
 اليس! بأيدينا؟ قلوبنا ونتلف! بأيدينا؟ أعصابنا نتلف وبعدىا! ندخن؟ وبعدىا المحققة، األخطار ىذه كل الرغامى،
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 إال يراىا ال األصحاء، رؤوس على تاج الصحة الفراش، في تبقى أف يعني والتدخين اإلنساف؟ أيها مالك رأس العمر
 .المريض

 نقصا ويسبب البصري، العصب في والتهابا األجفاف، في وجفافا الملتحمة، في التهابا يسبب الدخاف إف: العين
 .ٕٔ الفيتامين في

 اللساف سرطاف المدخنين عند ويكثر المدخنين، يصيب الشفة سرطاف من بالمئة تسعين إف: الهضم جهاز
 بل أحيانا، البلع وعسر وتلوثها، الغدد، ىذه وتضخم اللعابية، الغدد والتهاب واللساف، اللثة، وتقرحات والمريء،

 .الكبد سرطاف ثم تشمعو، أو الكبد، وقصور الكبدية، الخلية تسمم إلى يؤدي الدخاف إف
 العقم إلى ويؤدي النطف، وتشوه الجنسي، بالضعف الرجل إصابة أسباب أكبر أحد فالدخاف: التناسلي الجهاز

 - ميتا الجنين والدة - واإلمبلص اإلجهاض حاالت وأكثر الزوجين، بين العبلقة ويضعف والنساء، الرجاؿ عند
 والتشوىات المدخنة، األـ بسبب الرضع ووفاة الوزف، ونقص األواف، قبل الوالدة سبب وىو الدخاف، بسبب

 .المدخنة األـ إلى يعزى كلو والصمم؛ األطفاؿ، وربو المهد، في والوفاة الخلقية،
 األـ فحليب أمو، حليب مع حديثا المولود الطفل يشربو القاتل السم ىذا أف فهو يصدؽ؛ ال الذي الشيء أما

 سمـو آثار من الوليد قلب وتسرع والتشنجات، المتكررة، اإلقياءات تعد لذلك القاتل، السم ىذا فيو المدخنة
 .المدخنة أمو حليب طريق عن الرضيع جسم تدخل التي الدخاف،

 عند الثدي سرطاف إلى يؤدي التخرش وىذا الثدي، تخرش إلى تؤدي المرأة ثدي في الدخاف سمـو كثافة أف كما
 .المدخنة المرأة

 المئة في عشر خمسة فيهم باإلدماف اإلصابة احتماؿ لكاف إنساف مئة الخمر شرب لو أنو األمر في ما وأخطر
 اإلدماف: )اسمو بمرض المئة في وثمانوف خمسة منهم يصاب أف االحتماؿ لكاف رجل مئة دخن لو أما باإلدماف،

 ( .التدخين على
 المصفاة طريق عن صفي المصفى فالدخاف مصفى، غير ودخانا مصفى، دخانا ىناؾ أف يتوىم من الناس من إف
 في التي السمـو أما غير، ليس الرئتين، إلى القطراف دخوؿ يمنع( الفلتر) أف الصارخة العلمية والحقيقة ،( الفلتر)

 من أساس على يقـو ال وىم، محض -( مفلترا) دخانا ىناؾ أف - الوىم فهذا الفلتر، عبر كلها فتنتقل الدخاف
 .الصحة

 وأوالد، زوجة، من حولو، من إلى تنتقل بل نفسو، المدخن في تنحصر ال أضراره أف الدخاف في ما أخطر إف
 دخينات، عشر دخنت فكأنما مدخن وفيها ساعات، أربع لمدة غرفة في جالسا كنت فإذا  العمل، في وزمبلء
 ويستمتع يدخن، الذي فهذا مدخنا، تجالس لكنك تدخن، ال أنت سلبي، مدخن الطبي المصطلح في وأنت
 .يدري ال وىو غيره، يؤذي - وجدت إف - الدخاف بنكهة

 وخمسوف ثبلثمئة وحدىا األمريكية المتحدة الواليات في التدخين ضحايا أف وىي أمريكا، في دقيقة إحصائية ثمة
 ال الذين السلبيين المدخنين من ألفا وخمسوف مدخن، ألف يموت يـو كل أف بمعنى سنويا، شخص ألف

 دولة في التدخين بسبب يموتوف الذين مجموع وإف يدخنوف، زمبلءىم أو أمهاتهم، أو آباءىم لكن يدخنوف،
 .أكثر أو يـو كل في ألف بواقع إنساف، ألف أربعمئة الغرب في واحدة
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 درجة إلى جدا، عالية فيو السمـو نسب إف حيث جدا، رديء دخاف أمريكا من المهرب أو المستورد الدخاف إف
 الشرؽ ببلد إلى يصدر الذي فالدخاف نفسو، والسعر نفسها، التجارية والعبلمة نفسها، العلبة أضعاؼ، عشرة

 .العاشرة الدرجة من دخاف األوسط
 حتفهم سيبلقوف عشرة كل من أشخاص ثبلثة أف تؤكد مدخنا، رجبل وثمانين ثبلثة على بريطانية في دراسة أجريت
 .بالتدخين عبلقة لها مزمنة أمراض من فسيعانوف الباقوف أما التدخين، عن ناتجة أمراض بسبب

 التي والضرائب الشركات، أرباح كل تفوؽ فهي السجائر أعقاب بسبب الحرائق عن الناتجة الخسائر عن وأما
 .الصناعة ىذه من تحصل

 الغابات من ىكتارا وخمسين مئتين فأحرؽ دخينة عقب متنزه إنساف ألقى المتميزة، وبغاباتها الجميلة، ببلدنا وفي
 .واحد دخينة عقب بسبب الخسارة ىذه كل الخضر،

 لقد وأدخن، جيدة، بصحة وأتمتع وأركض، أجري شيئا، أشكو ال أنا: يقوؿ المدخنين، بعض عند وىم وىناؾ
 فحوص إجراء بعد إال آثارىا تظهر أف دوف الجسم في تتراكم الدخاف أخطار أف وىي خطيرة، حقيقة عنو غابت
 التراكم ىذا بلغ فإذا أحمر، خط ىناؾ تتراكم، الدخاف آثار لكن مرض، كل من خاؿ أنو يتوىم فاإلنساف دقيقة،
 الميزاف كفتي إحدى في تضع أنت المقاومة، خط انكسار يسمى وىذا فجأة، األعراض ىذه ظهرت األحمر الخط
 الوزف يصبح عندما فجأة راجحة، والكفة أربعة، ثبلثة، اثنين، كيلو، تضع الثانية الكفة وفي كيلوغرامات، خمسة
 حركها الذي ال، غراـ؟ آخر األخيرة، القشة ىذه حركها؟ الذي ما الكفة، تتحرؾ كيلوغرامات خمسة المقابل
 .البعير ظهر قصمت التي األخيرة، القشة ىذه إليو مضافا السابق، التراكم

 ".بالموت تتجر شركات أو القتل، شركات ىي التبغ شركات: "األجانب العلماء احد يقوؿ
 عابدين ابن فالعبلمة متضاربة، فتاوى في وقعوا بالتدخين بمضار معرفتهم لضعف السابقين المسلمين علماء إف

 من منهم: "التدخين عن حديثو في يقوؿ الحنفي الفقو في مرجع أوسع وىي الحنفي، الفقو في الحاشية صاحب
 األشياء في واألصل واضحة، تكن لم أضراره ألف ،"بإباحتو قاؿ من ومنهم بكراىتو، قاؿ من ومنهم بحرمتو، قاؿ

 الحقائق علمو إلى انتهت ولو بأضراره، معرفتو في حاد نقص فبسبب الدخاف، أباح قديم عالم كاف فإذا اإلباحة،
 .تحريمو إلى منا أسرع لكاف الدخاف مضار عن القاطعة

 عليو النبي ألف إباحتو، عن للحديث مطلقا مجاؿ فبل التدخين، أخطار من الكبير الكم ىذا استعرضنا أف وبعد
 .الخبائث عليهم ويحـر الطيبات، لهم ليحل للعالمين، رحمة اهلل أرسلو والسبلـ الصبلة

 يشربها أف وبعد الرحيم، الرحمن اهلل بسم: يقوؿ يشربها أف وقبل ويدخنها، سيجارة يمسك واحد عاقل من فهل
 اهلل يقوؿ خبيث، الدخاف أف على فطري دليل ىذا إذا مستحيل، ىذا! النعم؟ ىذه من زدنا اللهم هلل، الحمد: يقوؿ

ْنِجيلِ  التػَّْورَاةِ  ِفي ِعْنَدُىمْ  َمْكُتوبًا َيِجُدونَوُ  الَِّذي اأْلُمّْيَّ  النَِّبيَّ  الرَُّسوؿَ  يَػتَِّبُعوفَ  الَِّذينَ }  :وجل عز  بِاْلَمْعُروؼِ  يَْأُمُرُىمْ  َواإْلِ
َهاُىمْ  ـُ  الطَّيَّْباتِ  َلُهمُ  َوُيِحلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَػنػْ  َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأْلَْغبَلؿَ  ِإْصَرُىمْ  َعنػُْهمْ  َوَيَضعُ  اْلَخَباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُيَحرّْ
 [ .ٚ٘ٔ: األعراؼ{ ] اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  َمَعوُ  أُْنِزؿَ  الَِّذي النُّورَ  َواتػَّبَػُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَُّروهُ  ِبوِ  واآَمنُ  فَالَِّذينَ 
{ المحسنين يحب اهلل إف وأحسنوا التهلكة إلى بأيديكم تلقوا وال اهلل سبيل في وأنفقوا: }وجل عز ربنا يقوؿ

 .التهلكة إلى بنفسو يلقي يدخن والذي ،[ ٜ٘ٔ: البقرة]
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 تقتلوا وال منكم تراض عن تجارة تكوف أف إال بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ال آمنوا الذين ياأيها: }تعالى وقاؿ
 [ .ٜٕ: النساء{ ]رحيما بكم كاف اهلل إف أنفسكم

 سريع، انتحار ىذا قاتل، مكاف في بسكين نفسو المرء يطعن أف سريع، انتحار ىناؾ االنتحار، اإلسبلـ حـر وقد
 .يدخن أف البطيء واالنتحار

 نار في فهو نفسو، فقتل جبل من تردى من: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 خالدا جهنم نار في يتحساه يده في فسمو نفسو، فقتل سما تحسى ومن أبدا، فيها مخلدا خالدا فيو يتردى جهنم
 فيها مخلدا خالدا جهنم نار في بطنو في بها يجأ يده في فحديدتو بحديدة، نفسو قتل ومن أبدا، فيها مخلدا

 متفق عليو. ".أبدا
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى: "قالت سلمة أـ فعن ومفتر، مسكر كل عن نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي إف بل

 ".ومفتر مسكر كل عن وسلم
 وكاف الشياطين إخواف كانوا المبذرين إف: }تعالى قاؿ مبذر، فهو الغني دخن وإف سفيو، فهو الفقير دخن إف

 [ .ٕٚ: اإلسراء{ ]كفورا لربو الشيطاف
 ولسلمت الدخل، ولزاد الخير، لعم والفواكو بالخضراوات زرعت التبغ بزراعة تشغل التي الشاسعة األراضي أف لو

 .الحاؿ ىذا غير حاؿ في ولكنا الناس، صحة
 والشيخ اللقاني، إبراىيم العبلمة أصدرىا كما الدخاف، تحريم في فتوى العثمانية الدولة علماء كبير أصدر لقد

 الدقر، علي والشيخ الشاـ، شيخ الحسني، الدين بدر والشيخ السعودية، العربية المملكة ومفتي السنبوري، سالم
 .الحامد محمد والشيخ

 شرب أف جليا واضحا أصبح: "نصها ىذا فتوى - اهلل رحمو - الحق جاد الشيخ األزىر، شيخ أصدر وقد
 ومالو، نفسو، في آجبل، أو عاجبل، إف بالغا، ضررا باإلنساف يلحق استعمالو، وطرؽ أنواعو، اختلفت وإف الدخاف،
 فبل ثم ومن إيرادىا، سبق التي النصوص بمقتضى حراما، استعمالو يكوف وبالتالي ومتنوعة، كثيرة، بأمراض ويصيبو
 التي األضرار، اجتناب على وحرصا واألمواؿ، األنفس، على حفاظا الوجوه، من وجو بأي استعمالو لمسلم يجوز

 ".حدوثها الطب أوضح
 بحوث من أو جدا، راقية جامعات من أو عالمية، صحة منظمات من كلها مأخوذة المذكورة العلمية الحقائق إف

 .الحقيقة ىي وىذه متقدمة،
 فوؽ، فما الستين سن من بدءا عادة تظهر الدـ، وأمراض واألوعية، القلب أمراض أف وىي جديدة، ظاىرة ىناؾ
 وفي الثبلثين، سن في من ىذه األمراض بدأت تظهر كثيرة حاالت ىناؾ اآلف وتتقهقر، تنزؿ بدأت السن ىذه

 .قبل من تكن لم جديدة ظاىرة ىذه الدخاف، بسبب موت والعشرين، الثانية وفي والعشرين، الخامسة
 وال صحة، دوف من للكفاية معنى فبل لذلك ثالثا، والكفاية ثانيا، والصحة أوال، الهداية ثبلثة، الحياة أوليات إف

 يحقق وبها األرض، في خبلفتو يحقق فبها المؤمن، حياة في أساسي ركن فالصحة ىداية، دوف من للصحة معنى
 يعقل فبل صحتو يدمر الدخاف أف لديو ثبت فإذا بالماؿ، ويستمتع بالهدى، يسعد وبها أجلها، من خلق التي الغاية

 .واحدة سيجارة يدخن أف
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 بالمعروؼ يأمرىم واإلنجيل التوراة في عندىم مكتوبا يجدونو الذي األمي النبي الرسوؿ يتبعوف الذين: }تعالى قاؿ
 [ .ٚ٘ٔ: األعراؼ{ ]الخبآئث عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل المنكر عن وينهاىم

 وما ينفعو، ما يعرؼ أف الحق المؤمن على فيجب الخبائث، علينا وحـر الطيبات، لنا وتعالى سبحانو اهلل أحل لقد
 يؤذينا، ما كل عن والسبلـ الصبلة عليو النبي نهانا وقد يقضيو، أف ينبغي كيف الثمين، عمره يعرؼ وأف يضره،

 يعصي وحينما والعصياف، والفسوؽ، الكفر، إلينا وكره قلوبنا، في وزينو اإليماف، في وتعالى سبحانو اهلل رغبنا كما
  .آخرتو وتؤذي حياتو، تؤذي خطيرة مزالق في يقع ربو اإلنساف

 والشرايين القلب في التدخين أثر
 كاف إنسانا أف فلو األخطار، مواجهة على تعينو أجهزة، مجموعة لو جعل اإلنساف لهذا إكراما جبللو جل ربنا إف

 :يلي ما يحدث يحدث؟ الذي ما أفعى، ورأى ما، مكاف في يمشي
 على الذي األفعى ومنظر البصري، اإلحساس اإلحساس، ىو وىذا العين، شبكية على يرتسم األفعى منظر إف

 والتعليم التجربة خبلؿ من جاءت مفهومات من فيو لما والمخ المخ، في اإلدراؾ مركز إلى ينتقل العين شبكية
 بآليات - العصبي الجهاز رأس وىو - الدماغ ينبو خطرا، يواجو ىو إذا حياتو، على خطرة األفعى ىذه أف يعرؼ
 .مباشرة بو يأتمر الكظر ولب الذاتي، العصبي الجهاز من الودي الجزء معقدة
 العضبلت في يبذؿ أف يجب الذي الدـ، على محافظة لمعتها، بتضييق كافة األوعية إلى أمرا يعطي: األوؿ األمر

 األوعية ضيق إلى إشارة إال لونو اصفرار وما كلها، األوعية لمعة تضيق لذلك خطير، األمر ألف الجلد، في ال
 .الجسم في الدموية

 النبض يرتفع وقد نبضة، ثمانين االعتيادية األحواؿ في ينبض والقلب ضرباتو، من فيزيد القلب إلى آخر أمر ويأتي
 من تزيد بأف الرئتين إلى ثالث أمر ويأتي .العضبلت إلى سريعا الدـ ويرسل الخطر، ليواجو نبضة وثمانين مئة إلى

 .يلهث الخائف ترى ىنا ومن وجيبهما،
 .الخطر تواجو كي الدـ، في السكر من كمية بإطبلؽ الكبد إلى رابع وأمر
 اإلنساف أصيب إذا الشرايين في خرؽ أو خلل، أي لتسد اهلل خلقها التي الدموية، الصفيحات إلى آخر وأمر

 .الدـ في عددىا فيزداد بجرح،
 لضيق لونو ويصفر أكبر، بسرعة تخفقاف ورئتاه أكبر، بسرعة قلبو ينبض خطرا اإلنساف واجو إذا طبيعي، أمر ىذا
 فتحة كل إلغبلؽ المجهزة الدموية الصفيحات وتزداد الدـ، في السكر نسبة وتزداد المحيطة، األوعية لمعة
 .طارئة
 األدرينالين، إفراز من المادة ىذه تزيد النيكوتين، اسمها سامة، مادة الدخاف في اإلنساف؟ في الدخاف يفعل ماذا

 .المدخنين على األصفر اللوف يغلب لذلك الشرايين، ويضيق القلب، ضربات يزيد الذي ىو واألدرينالين
 الذبحة فتكوف القلب، شرايين في انسدادا يسبب قد الشرايين في الدائم الضيق ىذا أف الخطر الخطر؟ أين

 أو الدماغية، السكتة فتكوف المخ، شرايين في انسدادا يسبب أو الجلطة، تكوف أو ،( الصدر خناؽ) الصدرية،
 .حينئذ الساؽ قطع من بد وال ،( الغرغرين) الموات فيكوف الساقين، شرايين في انسدادا يسبب
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 ضيق يفعل ماذا والضيق، التوتر من حالة على الدموية األوعية يبقي أنو في كامن - التدخين خطر - الخطر ىذا
 كل في الدخاف تصنع التي الشركات كل لذلك بها، مقطوعا أصبح أشياء ىذه الضغط، يرفع والشرايين؟ األوردة
 ".الدموية واألوعية القلب، في كبيرة أضرارا يسبب إنو: "التنبيو ىذا عليو يكتب أف ملزمة العالم أنحاء

 المواد تحترؽ كي الخبليا، في ويطرحو الرئتين، من األوكسجين يحمل الذي الدـ، خضاب فيها الحمراء الكريات
 .اإلنساف في الطاقة فتكوف السكرية،

 الكريات خضاب نقل فيتعطل التدخين، عن الناتج الكربوف أكسيد أوؿ مع يتحد المدخن دـ خضاب إف
 التدخين، نسبة رفع فإذا األوكسجين، نقل تعطل المدخن دـ خضاب من بالمئة عشر خمسة إف إذ لؤلوكسجين،

 ىو ىذا الخبليا، إلى الرئتين من األوكسجين نقل عن معطلة خضاب من فيها ما ثلث أو الدـ، كريات ثلث يصبح
 .والشرايين واألوردة، القلب، في التدخين آثار من الثاني األثر
 يصاب واآلف الخمسين، سن قبل الدموية، أوعيتو في بمرض اإلنساف يصاب أف الخمسينيات في النادر من كاف
 اإلنساف فيها يصاب كثيرة حاالت ىناؾ أف الموضوع بهذا يتعلق تقرير وأحدث األربعين، سن في كثيروف أناس

 .التدخين بسبب والعشرين الخامسة سن في واألوعية، القلب، بأمراض
 .المدخنين من القلب مرضى من بالمئة ثمانين إف: الدراسة ىذه تقوؿ المقالة، ىذه في أخرى كلمة

 شيء أي أو التفاح، عصير أو العنب، عصير من عليو يصبوف ثم محكمة، أوعية في التبغ تضع الدخاف معامل إف
 وحتى يعتق، حتى سنوات، ثبلث الغلق ويحكموف يغلقونو، ثم الخمائر، عليو يضعوف ثم السكرية، العصائر من

 نقيع الناس فيدخن الكحوؿ، في نضجت ىشة ألياؼ إلى التبغ نبات يحوؿ وىذا والكحوؿ، بالخمر، التبغ يتشبع
 بأوراؽ متحدا كحوال ىناؾ ألف آخرىا؛ حتى مشتعلة تستمر الدخينة يجعل ما وىذا يعلموف، ال وىم الخمر،
 .للدخاف الدعاية معرض في ،"النكهة حيث إلى تعاؿ: "جملة إليو تشير ما وىذا التبغ،
 .أمريكا في التبغ لمعامل زيارة بعد صاحبو ألفو كتاب في موجودة الحقيقة ىذه
 ىذه يلبسوف ما غالبا للدخاف، الدعاية في الدخاف شركات تستخدمها جدا، جذابة شخصية ماكبلريم: آخر شيء

 ريعاف في حياتو فقد اإلنساف ىذا التدخين، على الناس يشجع الذي الكبلـ ويتكلموف البقر، رعاة ثياب الشخصية
 الدليل وأنا قتلني، الدخاف تصدقوني، ال: كلماتو آخر وكانت التدخين، بسبب رئتو في بسرطاف أصيب إذ شبابو،

 .عليكم أكذب وكنت ذلك، على
 اآلخرة، إلى وسيلتو الصحة ىذه الصحة، قيمة ويعرؼ الحياة، قيمة ويعرؼ نفسو، قدر يعرؼ أنو المؤمن عبلمة من

 رأس ألنها صحتو، على الحفاظ إلى حثيثا سعيا يسعى أف يجب لذلك الجنة، إلى لو جسر فيها وما الصحة ىذه
 [ .ٜ٘ٔ: البقرة{ ]التهلكة إلى بأيديكم تلقوا وال: }يقوؿ وتعالى سبحانو واهلل مالو،

 وترسيب واألوردة، الشرايين جدراف في الكوليستروؿ ترسيب على التدخين عن الناتج الكربوف أكسيد أوؿ يساعد
 .باإلجهاد القلب ويصيب الضغط، ويرفع لمعتها، يضيق والشرايين األوردة في الكوليستروؿ

 المدخنين، غير على ضعفا عشر خمسة يزيد والشرايين، القلب بأمراض المدخنين إصابة احتماؿ إف: آخر شيء
 عشر خمسة تزيد المدخنين عند اإلصابة احتماؿ ولكن يصابوف، نعم المدخنين؟ غير يصاب أال: قائل يقوؿ قد

 .المدخنين غير على
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 )باب تحريم الخمر(
 ، وتكثيرىا المصالح لتحصيل جاءت إنما أنها الغراء اإلسبلمية شريعتنا في تقرر مما

 أو ضارا كاف وما حبلال، كاف نفعو غلب أو نافعا كاف فما وتقليلها، المفاسد ودرء
:  تعالى اهلل قاؿ.  نزاع ببل الثاني القسم من والخمر حراما، كاف ضرره غلب

 من أكبر وإثمهما للناس ومنافع كبير إثم فيهما قل والميسر الخمر عن يسألونك)
 والداني القاصي عند علمها تواتر مما ومفاسدىا الخمر وأضرار ،ٜٕٔ/البقرة( نفعهما

                                                                                                                                                  

 .النصحية فالدين يدخن، ممن القراء اإلخوة أيدي بين نضعها كي الحقائق ىذه أوردنا وقد
 دخاف ويؤثر والمزدحمة، المغلقة األماكن في اآلخرين لسجائر التعرض ىو السلبي التدخين السلبي: إف التدخين
 من مجموعة أجرتها علمية دراسة وأوضحت أنفسهم، المدخنين في تأثيره من أكثر المدخنين غير في السجائر
 بأمراض اإلصابة إلى يؤدي وىذا المدخن، غير دـ في الكوليستروؿ نسبة زيادة إلى يؤدي الدخاف أف العلماء
، الجلد، وسرطاف القلب،  فإف الحوامل النساء صعيد وعلى بالتدخين، المتعلقة األمراض من وغيرىا والبلعـو
 الحامل زوجتو أماـ يدخن حينما الزوج فإف مدخنات، غير كن لو حتى كثيرا، الحوامل بالنساء يضر التدخين

 .سيكوف ما خطورة يعلم أف يجب
 غير كن لو حتى كثيرا، الحوامل النساء يضر التدخين فإف الحوامل النساء صعيد وعلى: الدراسة ىذه تقوؿ

 لمدة سجائر لدخاف تدخن ال سيدة تعرضت فإذا أمو، رحم في الجنين إلى تتسلل النيكوتين مادة ألف مدخنات،
 السيدة كانت إذا أما .الذكاء أو النطق في عيوب أو بعاىات جنينها إصابة احتماالت تزداد يوميا ساعات ثبلث

 في مشكبلت إلى إضافة الطبيعي، موعده قبل أو الوزف، ناقص طفل والدة إلى يؤدي ذلك فإف تدخن الحامل
 في أيضا يؤثر بل التبغ، لفائف لدخاف تتعرض أو تدخن، سيدة جنين في فقط يؤثر ال التدخين وإف العقلي، النمو

 خصوبة تأثر إلى إضافة التالي، الجيل إلى التدخين مخاطر تنتقل فإنو طفلة السيدة أنجبت حاؿ ففي أحفادىا،
 .األحفاد

 الوبيلة النتائج ىذه المدخنين، لدخاف يتعرضوف لكنهم وأطفاال، ورجاال نساء المدخنين، غير عن اليـو الحديث إف
 .العلمية الدراسات بعض بها نطقت

 يأمرىم واإلنجيل التوراة في عندىم مكتوبا يجدونو الذي األمي النبي الرسوؿ يتبعوف الذين: }وتعالى سبحانو قاؿ
 [ .ٚ٘ٔ: األعراؼ{ ]الخبآئث عليهم ويحـر الطيبات لهم ويحل المنكر عن وينهاىم بالمعروؼ

 .اآلية بهذه مشموؿ فهو الخبائث من الدخاف أف الموضوعية والدراسة الصحيح، العلمي بالدليل ثبت إذا
 (.ٜٕٗ-ٖٖٕ/ٔوالسنة ) القرآف في العلمي اإلعجاز موسوعة
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 الذين أيها يا: ) وتعالى سبحانو اهلل ذكره ما الخمر أضرار فمن والجاىل، والعالم ،
 فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس واألزالـ واألنصاب والميسر الخمر إنما آمنوا

 الخمر في والبغضاء العداوة بينكم يوقع أف الشيطاف يريد إنما*  تفلحوف لعلكم
، ٜٔ-ٜٓ/المائدة( منتهوف أنتم فهل الصبلة وعن اهلل ذكر عن ويصدكم والميسر

 باألنصاب قرنها إذ بليغا تأكيدا الخمر تحريم تعالى اهلل أكد اآليتين ىاتين ففي
 اإلسبلـ قبل العربية الجزيرة في منتشرا كاف الذي الشرؾ مظاىر من وىما واألزالـ
 وجعلو باجتنابها، وأمر والمنكر، الفحشاء عملو وإنما الشيطاف، عمل من وجعلها
 من الشرعية والفضائل الواجبات عن الصد الدينية أضرارىا من وذكر للفبلح، سبيبل
 ذلك في والنصوص الخمر تحريم على المسلموف أجمع، لذا والصبلة اهلل ذكر

 صلى نبينا عنها يقوؿ أف بها استحقت كثيرة أضرار على الخمر اشتملت وقد، معلومة
 .ٔ( الخبائث أـ الخمر)  وسلم عليو اهلل

 من الكبائر، أكبر و ، الفواحش أـ الخمر ) وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ وقاؿ
 .ٕ( وعمتو وخالتو أمو على وقع شربها

                                                           

 رقم ، ٛٙ/ٔ) والقضاعى ،(ٕٚٗ/ٗ) والدارقطنى ،(ٖٚٙٙ رقم ، ٔٛ/ٗ) األوسط فى الطبرانى أخرجو ٔ
 ابن ضعفو والحديثمن حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما،  (ٕٕٗ/ٔ) الوسيط في والواحدي ،(ٚ٘

 الرحمن عبد بن الحكم فيو(: ٛٓ٘/ٖ) الفيض في المناوى وقاؿ ،( ٗٓٙ/ٗ) واإليهاـ الوىم بياف في القطاف
 بن الحكم وفيو عمرو ابن عن اللفظ بهذا الدارقطني ورواه فيو لفمخت: وقاؿ الضعفاء في الذىبي أورده البجلي

(: ٗ٘ٛٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ىػ.ا صالح:  حاتم أبو وقاؿ معين ابن ضعفو أنعم بن الرحمن عبد
 وقاؿ قاؿ، كما وىو ،"  حسن: "  المقدسي المحب ابن وأظنو ، القضاعي ىامش على المحدثين بعض كتب و

 بقية و أعرفو لم و صالح بن شباب شيخو عن األوسط في الطبراني رواه( : ٕٚ/٘) الزوائد مجمع في الهيثمي
 . الرحمن عبد بن الحكم إلى يشير ، يضر ال كبلـ بعضهم وفي ثقات رجالو

 والدارقطنى ،(ٖٖٗٔ رقم ، ٕٙٚ/ٖ) األوسط وفى ،(ٕٖٚٔٔ رقم ، ٗٙٔ/ٔٔ) الكبير فى الطبرانى أخرجو ٕ
 عن( ٖ٘ٛٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة عنو قاؿوالحديث  عنهما اهلل رضي عباس ابنمن حديث ( ٕٚٗ/ٗ)

 أعلو و ضعفاء ثبلثتهم لهيعة ابن و سعد بن رشدين و أمية أبو الكريم عبد ، ضعيف إسناد ىذا:  عباس ابن حديث
 و أمية أبو الكريم عبد فيو و والكبير األوسط في الطبراني رواه( : "  ٚٙ/  ٘)  فقاؿ ، فقط منهم باألوؿ الهيثمي

 الصبلة ترؾ: "  زاد و بو مرفوعا عمرو بن اهلل عبد حديث من(  ٛٙ/  ٘)  شاىدا الهيثمي لو ذكر ثم ضعيف، ىو
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 ألم ، بو أخبر ما وقع فلقد ، وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا صدؽ أدلة من وىذا
 السكين أخذ بعدما أمو على فوقع سكراف بيتو رجع الذي الشاب ذلك نبأ يأتك

 وقع بما ودرى أفاؽ فلما ، وأجابتو الشفقة فأخذتها تفعل لم إف نفسو بقتل وىددىا
 نسأؿ!  لنفسو وقتل بأمو زنى الخمر، شرب بعد أمره انتهى بماذا فانظر، نفسو قتل
 الجنسي االعتداء حاالت معظم أف البريطانية المعارؼ دائرة ذكرت بل، العافية اهلل

 . الخمور تأثير تحت وقعت والبنت األـ أو األخت مثل المحاـر على
 ،الذنوب كبائر من كبيرة الخمر شربقاؿ اإلماـ ابن القيم: من المعلـو أيضا أف 

 ،الرأس وتصدع ،الماؿ وتستنزؼ ،العقل تغتاؿ ،شر كل ومفتاح ،الخبائث أـ وىي
 ،الناس بين والبغضاء العداوة توقع الشيطاف؛ عمل من ورجس ،المذاؽ كريهة وىي

 البنت على الوقوع إلى دعت وربما ،الزنا إلى وتدعو ،الصبلة وعن اهلل ذكر عن وتصد
 وتلحق ،والفضيحة والندامة الخزي وتورث الغيرة وتذىب ،المحاـر وذوات واألخت

 وتدؿ ،األسرار وتظهر ،األستار وتهتك ،المجانين وىم اإلنساف نوع بأنقص شاربها
 ،المحاـر تعظيم القلب من وتخرج ،والمآثم القبائح ارتكاب وتهوف ،العورات على

 ،عزيز من وذلت ،غني من وأفقرت ،حرب من أىاجت كم،  وثن كعابد ومدمنها
 رجل بين فرقت وكم، نقمة من وجلبت ،نعمة من وسلبت، شريف من ووضعت
 وكم، عبرة من جرت أو حسرة من أورثت وكم، بلبو وراحت بقلبو فذىبت ،وزوجتو
 بلية في أوقعت وكم، الشر من بابا لو وفتحت الخير من بابا شاربها وجو في أغلقت

 الشر ومفتاح اإلثم جماع فهي، محنة من شاربها على جرت وكم، منية من وعجلت
 الجنة وخمر ىي تجتمع ال أنها إال رذائلها من يكن لم ولو، النقم وجالبة النعم وسبلبة

 ىػ.ا"  ذكرنا ما أضعاؼ أضعاؼ الخمر وآفات، مصيبة من بها لكفى عبد جوؼ في
 . األرواح حادي من

                                                                                                                                                  

:  قلت ،" ضعف فيو و حسن حديثو لهيعة ابن و أعرفو لم عامر بن عتاب و الطبراني، رواه:  قاؿ و ،...  وقع و
 . أعلم واهلل.  الطريقين بمجموع حسن فالحديث
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 الطعاـ ىضم في تنفع أنها في منافع للخمر يذكر األطباء )شبو والرد عليها(: بعض
 .الخ.. وفي.. وفي التدفئة وفي
 بشرب نصح األطباء فبعض الحديث العصر في وكذلك األوائل األطباء عند ىذا

 أثبت فقد وىذا الكبلـ خطأ، الجسم حرارة في تزيد وأنها القلب مرضى لبعض الخمر
 والهضمي العصبي كالجهاز المختلفة الجسم أجهزة كافة على الكحوؿ تأثير العلم

 على كذلك وتأثيره والتناسل البوؿ وأجهزة والجلد والدـ القلب على وتأثيره والتنفسي
 .الكثير الغدد وغيرىا

  :الخبير الحكيم تعالى اهلل من تحريمو حكمة لك ليتبين أضراره من بعضاً  وىاؾ
 ما اإلنساف في ويوجد العصبية الخبليا يقتل فالكحوؿ العصبي للجهاز بالنسبة أما

 أستاذ-" كينسلي مالفين" الدكتور وأثبت عصبية خلية مليوف ألف ٕٓ من يقرب
 كأساً  بأف وزمبلؤه -األمريكية المتحدة بالواليات بكارولينا الطب بكلية التشريح

 كلما الضار األثر ىذا ويزداد المخ خبليا بعض موت إلى تؤدي الكحوؿ من واحداً 
 األولى كأسو الشارب يبدأ عندما تظهر اإلصابة بأف ويقوؿ الكحوؿ شرب من زاد

 عن ينطق ال الذي كبلـ حكمة ذلك من ويظهر الشرب، بقدر يتزايد ثم األولى للمرة
 أسكر ) ما: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي جابر فعن الهوى،

 . ٔحراـ ( فقليلو كثيره

                                                           

 والترمذى ،(ٖٔٛٙ رقم ، ٕٖٚ/ٖ) داود وأبو ،(ٖٖٗ/ ٖ) أحمد أخرجو ما منها الصحابة من عده عن روي ٔ
 ،(ٓٙٛ رقم ، ٕٛٔ ص) الجارود وابن ،( ٖٜٖٖ رقم ، ٕ٘ٔٔ/ٕ) ماجو وابن ،(٘ٙٛٔ رقم ، ٕٜٕ/ٗ)

 والبغوي ،(ٚٙٔٚٔ رقم ، ٜٕٙ/ٛ) والبيهقى ،(ٕٖٛ٘ رقم ، ٕٕٓ/ٕٔ) حباف وابن ،(ٕٚٔ/ٗ) والطحاوى
 الجوزقاني وصححو حباف، ابن وصححو والبغوي، الترمذي، حسنو والحديث ، عنو اهلل رضي جابر عن( ٕٚٔ/ٗ)

 في متواترا الكتاني وعده ثقات، رجالو(: ٖٚ/ٗ) التلخيص في الحافظ وقاؿ ،(ٕٚٛ/ٕ) والمناكير األباطيل في
 المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(ٖٓ٘٘) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٗ٘ٔ) المتناثر نظم

 مما الصحيح الجامع في الوادعي عبلمةال وصححو صحيح، حديث وىو حسن إسناده( : ٓٙٛ رقم ، ٖ٘ٔ/ٖ)
 صحيح الحديث(: ٖٔٙ/ٗ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٖ٘ٔ/ٖ) الصحيحين في ليس
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 تدفق ينخفض ثم ومن المخ في الدموية األوعية انقباض إلى يؤدي أنو الكحوؿ وعمل
 من العصبية المخ خبليا بعض حرماف إلى يؤدي مما الضروري الحد عن فيو الدـ

 تجارب خبلؿ من ويتبين مناسب بشكل بوظيفتها تقـو أف لها يتيح الذي األوكسجين
 ذات تكوف المخ تغذي التي الدموية األوعية أف الفئراف على وزوجتو" التورا" العالم

 أعضاء بقية في الدموية األوعية بقية بينما للكحوؿ بالنسبة جداً  عالية حساسية
 .أقل بشكل تتأثر الجسم

 أف ذلك وسبب أسبابها أىم من الخمور تناوؿ فإف الدماغية للسكتة بالنسبة وأما
 المؤدية العوامل من عامبلً  يعتبر الذي الدـ ضغط بارتفاع اإلصابة في دوراً  للكحوؿ
 .الدماغية بالسكتة لئلصابة

 الدموية الصفائح عدد زيادة طريق عن الدـ في التخثر خاصية في تأثيراً  لو أف كما
 القلب عمل على كذلك وتأثيره الدموية الجلطة تكوف إلى يؤدي مما التصاقها وسرعة

 على مساعدة عوامل ذلك كل الدـ دىنيات نسبة رفع في ودوره نبضو باضطرابات
  .الدماغية السكتة

 يفقد الخمر شارب أف المعلـو ومن الجسم توزاف عن المسؤوؿ فهو المخيخ وأما
 خبليا ضمور في دوراً  للخمر أف ذلك وسبب أعضائو بعض على الخلل ويظهر توزانو
. المخيخ خبليا بضمور مصابوف المدخنين من% ٕٚ أف اإلحصاءات وتفيد المخ
 لم إف خطيرة أمراض عنو وينتج الثبلثة المخ أغلفة التهاب إلى الخمر يؤدي كما

 .الوفاة في يتسبب
 والمعدة والمريء بالبلعـو مروراً  الشرج فتحة إلى الفم من الممتد الهضمي الجهاز أما

 أما. األعضاء ىذه كل على تأثيراً  للكحوؿ فإف وغيرىا واألمعاء والكبد والبنكرياس
 القبلعية والقرح األسناف عنق تسوس إلى الخمر يؤدي العفنة الرائحة فمع الفم

                                                                                                                                                  

 داود حسن، إسناد وىذا لغيره، صحيح(: ٔ٘/ٖٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ طريقيو، بمجموع
 .ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي الحديث، حسن صدوؽ بكر بن



 - 181 - 

 فيصاب البلعـو وأما اللعابية الغدد والتهاب تآكلها ثم ومن األسناف وطحن المتكررة
 .الرئوية وااللتهابات المنتن بااللتهاب

 أف -والحنجرة واألذف األنف أمراض كتاب مؤلف-" براوف" سكوت الدكتور ويذكر
 حاالت بعض من يعانوف ما غالباً  المركزة الخمور تعاطي في ينغمسوف الذين أولئك

 .والحنجرة البلعـو التهاب
 السفلي والصماـ العلوي الصماـ على تأثيرىا جهة من عليو الخمر فتؤثر المريء وأما

 المدمن يشعر لذلك ونتيجة االرتدادي المريء التهاب إلى وتؤدي الدورية والحركة
 .المعدة وإفرازات المخاطية المواد على الخمر تأثير نتيجة والقيء بالغثياف

 الهضمي الجهاز من العلوي الجزء نزيف نسبة بارتفاع الكحوؿ فيها فيؤثر المعدة وأما
 الفاصلة المنطقة وىي الفؤاد تحت ما لمنطقة المبطن المخاطي الغشاء يتمزؽ حيث

 المدمن يصيب الذي والمستمر الشديد التقيؤ نتيجة وذلك والمعدة المريء بين ما
 غزير بشكل دماً  يتقيأ أف ذلك عن وينتج عنيف بتهوع يصاحب ما غالباً  والذي

 .حياتو يفقد وقد ومستمر
 وعلى المعدة إفرازات على ويؤثر والمزمن الحاد المعدة التهاب إلى الخمر يؤدي كما

 التهاب إلى الكبيرة المقادير ىذه تناوؿ تكرار ويؤدي المعدة لجدار المبطن الغشاء
 األمعاء إلى ذلك بعد يمتد الشهية بنقص يتجلى المعدة في وخيم مزمن صخوري
 .المعدة سرطاف إلى يؤدي قد كما إمساكاً  فيسبب الغددي وجهازىا

 في" بك إيفاف" البروفيسور ذلك ذكر كما الدقيقة األمعاء على الكحوؿ يؤثر كما
 لؤلمعاء مختلفة تغيرات في يتسبب الكحوؿ أف ىولندا في ـٜٜٔٔ عاـ المقدـ بحثو
 األمعاء جدار تحت الموجودة الدموية واألوعية المظهري الشكل في تغيرات منها

 .التغذية سوء إلى يؤدي مما االمتصاص عملية تأثير إلى باإلضافة
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 بالقولوف يعرؼ بما يصابوف المدمنين فإف الغليظة األمعاء على الكحوؿ تأثير وأما
 اإلسهاؿ من أحياناً  يعاني حيث التبرز في اضطراب من المريض يعاني حيث المتهيج
 .الكحوؿ شرب ترؾ إال لذلك عبلج وال البطن في وجع مع اإلمساؾ من وأحياناً 
 التأثير نتيجة والتورمي النخري بنوعيو الحاد بااللتهاب البنكرياس على الكحوؿ ويؤثر

 .للكحوؿ المباشر السمي
 خبليا تحطيم إلى فتؤدي البنكرياس إنزيمات تنشيط في التسبب ذلك من واألىم

 ".الذاتي التحطيم" البنكرياس
 بالنسبة األجهزة أفضل من الكبد أف إذ التأثيرات أخطر فمن الكبد على تأثيره وأما

 استقبلب عملية فيو وتكوف الدـ في السكر توازف نسبة يحفظ الذي فهو للجسم
 السمـو ويمتص الدىوف لهضم الصفراوية العصارة يفرز الذي وىو والدىوف البروتينات
 الجسم عن الدفاع عن قادر غير ويصبح الكبد عمل يشل الكحوؿ ولكن ويحطمها

 للكبد أمراض عدة في يتسبب أنو كما المذكورة الكبد أعماؿ على كثيرة تأثيرات ولو
 .وغيرىا أنسجتو في الحديد وتراكم بالسرطاف وإصابتو وتليفو والتهابو كتسحمو

 كميتها قلت مهما الخمور يتعاطوف الذين معظم أف الطبية الدراسات تؤكد حيث
 األمر يؤدي ثم تضخمها، إلى يؤدي مما أكبادىم في الدىوف بتراكم يصابوف فإنهم

 الطبية اإلحصاءات أثبتت حيث الكبد تليف إلى األمر يتطور وقد الكبد التهاب إلى
... الكبد بتليف لئلصابة معرضين الكحوؿ تعاطي على المدمنين من% ٖٓ-ٓٔ أف

 إدمانهم نتيجة الكبد بتليف أصيبوا الذين المرضى من% ٖٓ-٘ٔ نحو أف ووجد
 أكثر ىم الخمور تعاطي على المدمنين أف ووجد الكبد بسرطاف أصيبوا للكحوؿ

 سبباً  يكوف أف يمكن والذي الوبائي الكبد التهاب بفيروس لئلصابة عرضة الناس
 .الحقاً  الكبد بسرطاف لئلصابة
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 الحيوية لوظائفو وفقدانو الكبد تضخم في فيتسبب الكبد في الحديد تسرب أما
 على المدمنين من% ٓٚ من أكثر عند يوجد المرض ىذا أف إلى اإلحصاءات وتشير
 .الخمور تعاطي

 على وكذلك والحنجرة والبلعـو األنف على التنفسي الجهاز على الكحوؿ يؤثر كما
 تناوؿ جراء المزمن بااللتهاب القصبات تصاب حيث وتفرعاتها الهوائية القصبة

 .التدخين رافق إذا خاصة الكحوؿ
 الرئتين على ويؤثر التنفس عملية في وىبوط القصبات توسع إلى الكحوؿ يؤدي كما

 للرئتين الفسيولوجية الوظائف على الكحوؿ على اإلدماف تأثير األبحاث أثبتت حيث
 والسعة الغازات من معينة أحجاـ استيعاب على الرئتين قدرة على تأثيره خصوصاً 

 .للغازات االنتشارية
 ثاني نسبة ورفع الدـ في األكسجين كمية بتقليل الساـ بتأثيره الكحوؿ يقـو كما

 لهذا الخبيث، السم ىذا من التخلص تحاوالف الرئتين أف نجد لذا الكربوف، أكسيد
 االستنشاقي الرئة التهاب إلى ويؤدي. السكير زفير في الكحوؿ رائحة تشم

 .الرئة خراج ومرض البكتيرية الرئوية وااللتهابات
 استقبلب على الكحوؿ يؤثر حيث الدموية واألوعية القلب على الكحوؿ يؤثر كما

.. االنقباض على القلب قدرة على ويؤثر القلب في والبروتينات والمعادف الدىوف
 سرعة من تزيد كما القلب من الدـ ضخ فيقل القلب عضلة عمل الخمرة تثبط حيث
 األوعية في توسع حدوث إلى يؤدي مما االنقباضي الضغط وترفع القلب، دقات

 ويحس التوسع لها يسبب حيث بالكحوؿ تتأثر األوعية وىذه والجلدية الدموية
 إلى يؤدي ثم الجسم حرارة يستفرغ حيث وقتي الدؼء ىذا لكن بالدؼء المدمن

 .الباردة المناطق في خاصة عليو يؤثر الجسم حرارة في شديد انخفاض



 - 184 - 

 الغذاء إيصاؿ بواسطتها يتم كيلومتر/ ٓٓٓ.ٓٓٔ) إلى الدموية األوعية طوؿ ويصل
 ىذه فإف الدـ دىنية إلى يؤدي الخمر إف وحيث الجسم أنحاء كل إلى واألكسجين

 .عليها الدىن تراكم نتيجة والضيق بالتصلب تصاب األوعية
 في وىو خلقية تشوىات لو تحدث حيث الجنين على الخمر تأثير األبحاث وأكدت

 تأخراً  يسبب أو الجنين ذكاء على يؤثر مما حجمو وصغر الدماغ نمو كتوقف أمو رحم
 .عامة بصفة جسمو في

 والتناسلي البولي الجهاز وعلى والمختلطة والصماء القنوية الغدد على يؤثر كما
 .الجسم أجهزة من وكثير والجلد الحركي والجهاز والحمل

 :والخبلصة
 لئلصابة الجسم استعداد وبالتالي للجسم العامة المقاومة انهيار تسبب الكحوؿ أف

 .والفيروسية والفطرية الجرثومية وااللتهابات المختلفة باألمراض
 التشريع حكمة لنا يتبين الخمر أضرار لبعض والمختصر السريع االستعراض ىذا وبعد

 ال للعباد مصالح على قائمة الشريعة ىذه أف اليقين علم ونعلم تحريمها في اإللهي
 .تعالى باهلل إيمانها ليزيد الحكم بعض لئلنسانية يبدي اهلل لكن يعرفونها

 :أوجو من ىو قلنا... الخمر تحريم في اإلعجاز وجو ما قيل فإف
 .الملحدين الكفرة بشهادة وأغلبو أضراره في رأينا كما ككل التحريم: األوؿ الوجو
 عليو اهلل صلى النبي نص لماذا قائل يقوؿ فقد وكثيره الخمر قليل تحريم: الثاني الوجو
 ذلك على يجيب ككثيره، أضرار قليلو في وىل وكثيراً  قليبلً  تحريمو على وسلم

 حتى أنو في المواد أكثر عن يختلف الكحوؿ أف العلم أثبت حيث المختصوف
 االنفعاالت بو وتزداد والتحكم اإلرادة قوة في أضراراً  يحدث البسيطة بالمقادير
 .الفسيولوجية واألضرار النفسية

 تسبب فقط الويسكي من أوقيتين أف الطبية األبحاث أظهرت وقد: البار الدكتور يقوؿ
 %.ٕٓ بنسبة القلب عمل في انخفاضاً 
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 الكحوؿ من واحداً  كأساً  بأف" كينسلي مالفين" الدكتور بحث عن قلنا أف وسبق
 .الخ.. المخ خبليا بعض موت إلى تؤدي
 تحريم في الهوى عن ينطق ال من عن الصادرة النبوية األحاديث إعجاز يتبين وبهذا
 .وكثيره الخمر قليل
 بعض يداوي وأنو شفاءاً  الخمر في إف يقولوف كانوا األطباء بعض أف: الثالث الوجو

 بكبلـ ذلك بطبلف وأثبتنا مفيد القليلة بالنسب إنو يقوؿ بعضهم إف بل األمراض
 القلبية النوبات من يقي وأنو القلب لمرض الخمر فائدة يدعي األطباء وبعض األطباء،

 تلك وفندوا المختصين األطباء بكبلـ بطبلنو ظهر ذلك وكل للمعدة مفيد وأنو
 فمن... األمراض ىذه من ويزيد األجهزة ىذه يحطم أنو ظهر بل السابقة االدعاءات

 .شائعاً  كاف شفاء الخمر أف ادعاء أف مع ذلك وسلم عليو اهلل صلى النبي علم
 :الخمر يصف وىو النبي إلى اسمع

 عن وسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ الجعفي سويد ابن طارؽ أف: الحضرمي وائل عن
 عليو اهلل صلى فقاؿ للدواء أصنعها إنما: فقاؿ. يصنعها أف كره أو فنهاه الخمر؟

 .ٔداء ( ولكنو بدواء ليس ) إنو: وسلم
 وجو أي على مضرة وأنها فيها شفاء ال أنو الخبيثة المادة بهذه األمي النبي علم فمن

 التاسع الدولي المؤتمر عقد ـٕٜٛٔ عاـ في القصة ىذه إلى اسمع بل.. كانت
 أطباء كبير وقف المؤتمر وفي ببلجيكا الفرس مدينة في المسكرات لمكافحة عشر

 كانوا حيث عظيم علمي خطأ على األطباء بعض كاف لقد: "قائبلً  فيينا مستشفى
 لما البرد مقاومة في منها لبلستفادة الكحولية المشروبات من جرعات بتعاطي يوصوف

 الشعور إف: قائبلً  واستطرد تناولها عند الجسم تدفئة في ظاىري تأثير من يبدو كاف
 ".الحرارة درجة في انخفاض يليو إذ كاذب شعور ىو إنما الحالة ىذه في بالدؼء

                                                           

 (.ٖٚ٘ٔأخرجو مسلم ) ٔ
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 البلداف أشد من وىي ػ ايسلندا أىل إف: "العلماء أحد فقاؿ.. المنافشة باب فتح ثم
 بينهم فكثرت الكحولية المشروبات بتعاطي البرد مقاومة على يستعينوف ػ برودة

 كثرة أف اللجنة وأثبتت الغرض لهذا لجنة فألّفوا األمر والة باؿ أقلق حد إلى الوفيات
 من يتعاطونو بما أجسامهم حرارة يستنفدوف القـو أف إلى راجع الجزيرة في الوفيات

 الجو برودة فتبّرده الجلد سطح إلى الجسم داخل من البرد فيصعد المسكرات
 التي ىي الظاىرة وىذه آخره بانتهاء الحياة فتنتهي آخره، على يأتي حتى تدريجياً 
 ".ببلده في الخمر يحـر تشريع إصدار إلى ايسلندا برلماف دفعت

 حدث ما إلى المؤتمر أعضاء أنظار ألفت أف أريد: "فقاؿ السويد مندوب نهض ثم
 الجنوبي القطب الرتياد منطاد في ذىبوا عندما رحلتهم في وصحبو( سكوت) للدكتور

 يشربوا بأال أصحابو فأوصى الباردة األجواء في الخمر تأثير مدى( سكوت) علم فقد
 ىذه أصحابو نسي وعندما البرد تحمل على قدرتها أجسامهم تفقد ال حتى الخمر

( سكوت) الدكتور دونها كما النتيجة كانت الويسكي زجاجات إلى وعمدوا النصيحة
 الموت من وحدىم نجوا الخمر شرب واجتنبوا نصيحتو اتبعوا الذين أف مذكراتو في

 .ٔ"غيرىم دوف
                                                           

 ديلم أف سننو في داود أبو روى فقد القارس، البارد الجو في الجسم تدفئ أنها الخمر في الموىومة المنافع من ٔ
 من شراباً  نتخذ وإنا شديدًا، عمبلً  فيها نعالج باردة بأرض إنا اهلل، رسوؿ يا)  فقاؿ اليمن وفد في جاء الحميري

 نعم،: قاؿ يسكر؟ ىل: وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ببلدنا، وبرد أعمالنا على بو فنتقوى القمح ىذا
 بألف الحادثة ىذه بعد الطب جاءف فقاتلوىم يتركوه لم فإف: قاؿ تاركيو، غير الناس إف: قاؿ فاجتنبوه،: قاؿ

 تلك وخاصة الدموية، األوعية توسع فالخمر ، الوىم قبيل من إال ليس الدؼء ذلك إف:  لنا ليقوؿ عاـ وأربعمائة
 اإلنساف أف بلة الطين يزيد وما القارس، الجو في جسمو حرارة ويفقد بالدؼء المرء فيشعر الجلد، تحت التي

 عندما السليم فاإلنساف بالبرد، الشعور عند يحدث الذي االرتعاش من الطاقة توليد على قدرتو يفقد المخمور
 وىذا ، البرد من يرتجف ثم الحرارة، يفقد ال حتى الجلد على السطحية الدموية أوعيتو تنقبض بالبرد يشعر

 وذلك والدؼء، الطاقة ليعطي ينطلق جلوكوز إلى العضبلت سكر ويحوؿ والكوريتزوؿ األدرينالين يطلق االرتجاؼ
 رأس أعياد في والمتنزىات العامة الحدائق في مئات بضع عاـ كل يتوفى ولذا الخمر، شارب لدى مفقود كلو

.. الكاذب بالدؼء ينعموف وىم ويموتوف الحرارة، وفقداف الخمر شرب بسبب الغرب في الميبلد وأعياد السنة
 الجسم حرارة درجة انخفاض بسبب ويتوفوف الظاىرة، لهذه للخمر شربهم عند خاصة بصورة األطفاؿ ويتعرض
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 أشار التي البشرية الضحايا إف: فقاؿ غلوش أحمد الدكتور مصر ممثل قاـ عندئذ
 محمد ونبيهم دينهم أوامر اتباعهم بسبب أمرىا من المسلموف سلم قد األعضاء إليها
 في تنفع ال أنها لهم وأوضح الخمر شرب من حذرىم حيث وسلم عليو اهلل صلى

 لرسوؿ ) قلت: قاؿ الحميري ديلم رواه الذي الحديث رواية لهم قدـ ثم البرد مقاومة
 وإنا شديدا عمبل فيها ونعالج باردة بأرض إنا اهلل رسوؿ يا: وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 يسكر؟ ىل: قاؿ ببلدنا برد وعلى أعمالنا على بو نتقوى القمح ىذا من شرابا نتخذ
فقاتلوىم  يتركوه لم إف: قاؿ تاركيو غير الناس إف: قلت. فاجتنبوه: قاؿ نعم: قلت

 الصبلة عليو األمي النبي محمد نبوة صدؽ في شك من البياف ىذا بعد ، فهلٔ(
 .والسبلـ

                                                                                                                                                  

 Hy) المهاد تحت باسم تعرؼ الدماغ في منطقة على الخمر تأثير بسبب وذلك ، السكر وانخفاض

pothclamus )، ىرمونات اضطراب من تقدـ ما مع السكر، وفي الجسم حرارة درجة في تتحكم التي وىي 
 .الجلد تحت الدموية األوعية وتوسع الجسم

 ،(ٖٖٛٙ) داود وأبو ،(ٓٙٗ - ٜ٘ٗ/ ٚ) شيبة أبي وابن ،(ٖٗ٘/ ٘) سعد وابن ،(ٖٕٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 والحديث( ٕٜٕ/ ٛ) والبيهقي ،(ٕ٘ٓٗ) الكبير في والطبراني ،(ٖٕٛٙ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن

 أحمد الشيخ وقاؿ داود، أبي صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٓٓ٘/ ٚ) المحلى في حـز ابن صححو
 حديث(: ٓٚ٘/ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر

 تابعو وقد عنعنو، وقد مدلس، لكنو الحديث، حسن فهو إسحاؽ، بن محمد غير ثقات رجالو إسناد وىذا صحيح،
    .قبلو الذي الحديث في جعفر بن الحميد عبد
 إلى تستخدـ كانت وقد التاجية، الشرايين توسع وأنها للقلب دواء أنها الخمر حوؿ المنتشرة األوىاـ ومن

 ال الخمر وأف الوىم، ذلك زيف تبين ثم القلب، وجلطات الصدرية الذبحة لمداواة العشرين القرف من الستينات
 القلب عضلة إصابة إلى وتؤدي العضلي القلب على السمـو أخطر وأنها اإلطبلؽ، على القلب شرايين توسع

 الكحوؿ من الصدد ىذا في سمية أشد الميتيلي الكحوؿ أف والشك ،( Cardiomyopathy) واعتبللها
 .المتطاولة األزمنة مدى على يقتل بطيء سم والثاني الفور، على يقتل فاألوؿ اإليتيلي،

 أف وبما.. السبب لهذا تشرب تزاؿ وال شربت وقد الباءة، وتقوي الجنسية الرغبة تثير أنها الخمر أوىاـ ومن
 على الجنسي واالعتداء االغتصاب جرائم فمعظم ، الجنسية الجرائم إلى اإلنساف تدفع فإنها العقل تزيل الخمر

 األمريكية التايم تقوؿ كما المتحدة الواليات وفي الخمر، شرب عن ناتجة والبنات األخوات من المحرمات
 نتيجة وذلك ،(Incest) المحاـر نكاح يسمى ما تمارس األمريكية العائبلت من بالمائة ٕٓ فإف( ٜٜٓٔ)

 .األسرة وانحبلؿ القيم لتحطم ونتيجة واسع نطاؽ على الخمور النتشار
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 علة بين وسلم عليو اهلل صلى النبي أف وذلك العلة بياف في اإلعجاز: الرابع الوجو
 اهلل رضي عمر ابن حديث من (ٖٕٓٓمسلم ) صحيح في كما بقولو الخمر تحريم
 رضي عائشة ( عنٜٖٕحراـ (، وفي البخاري ) خمر وكل خمر مسكر ) كل عنما
 ىو حراـ ( فما فهو أسكر شراب )كل: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنها اهلل
 أف وذلك سراً  لذلك أف شك ال اإلسكار على وسلم عليو اهلل صلى النبي تنصيص سر

 المادة وىي( G2H5OH) الكيميائي ورمزه اإليثيل أو الكحوؿ ىي اإلسكار مادة
 ُىمْ  َواَل  َغْوؿٌ  ِفيَها ال: }بقولو الجنة خمر عن تعالى اهلل نفاىا والتي العقوؿ تغتاؿ التي
َها  وىذه غوؿ العرب لغة في كحوؿ كلمة وأصل ،[ ٚٗ الصافات{ ]يُنَزُفوفَ  َعنػْ

 .المصّنعة الخمور جميع في المسكرة المادة ىي المادة
 من كثير في الغوؿ مادة توجد فقالوا الخمر أنواع في المتخصصوف العلماء قرر حيث

 النشويات من غيرىا أو السكر أو النشأ بتخمير تستخلص التي الكحولية المشروبات
 الرسوؿ صدؽ ذلك من ويظهر واحد أصل ذات فهي أسمائها في اختلفت وإف فهي

                                                                                                                                                  

 اإلنجليزي الشاعر قاؿ كما وىي التنفيذ، على القدرة يفقد حتى الخمور شرب في اإلنساف يستمر أف ما ولكن
 .التنفيذ على القدرة تفقد ولكنها الرغبة على تحفز إنها(: ماكبث) رواية في شكسبير الملهم

It provokes The desire, but takes away the per Frmance 
 النخامية والغدة( Hy Pothclamus( ) المهاد تحت)  الدماغية المنطقة على تأثيرىا بسبب ذلك تفعل وىي

(Pituitary glana )والخصية (Testes )تقـو السليمة الكبد أف وبما الكبد، تحطم أنها إلى باإلضافة 
 األنثوية الهرمونات ىذه فإف الرجل، في القليلة األنوثة ىرمونات من( الكلية فوؽ) الكظرية الغدة تفرزه ما بتحطيم

 .بالعنة ويصاب وشاربو لحيتو شعر ويسقط أثداؤه فتتضخم الخمر شارب لدى تزداد
 االنتشار عملية في يتحكم الذي اإلرادي غير العصبي للجهاز إصابة إليو يضاؼ قد وإنما ، فحسب ذلك ليس

 !يجامع؟ أف المرء يستطيع فكيف الخمر، بسبب العصبي الجهاز ىذا أصيب فإذا واإلنزاؿ، واإلنعاط
 .الخمر تشرب وىي حملت إذا األجنة إصابة إلى باإلضافة الرجل بو يصاب ما بمثل المرأة وتصاب
 بين الخمر :كتاب إلى أو الباب ىذا في الطبية الكتب إلى فليرجع المزيد أراد ومن واسع، واسع ىذا بعد والباب
 .والفقو الطب
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 اهلل صلى قولو عنو اهلل رضي األشعري مالك أبو عنو روى حيث والسبلـ الصبلة عليو
 .ٔاسمها ( بغير ويسمونها الخمر أمتي من أناس ) ليشربن: وسلم عليو
 عليو اهلل صلوات الكريم رسولو صدؽ على الساطعة وبراىينو البالغة اهلل حجة فهذه
 [ .ٓ٘: المرسبلت{ ]يُػْؤِمُنوفَ  بَػْعَدهُ  َحِديثٍ  فَِبَأيّْ } آلو وعلى
 النبوي الحديث لدقة الموافقة العلمي التصوير دقة تكوف أف الباىرة اهلل حكمة ومن
 آيَاتِوِ  َسُيرِيُكمْ  ِللَّوِ  اْلَحْمدُ  َوُقلِ } رسولو سنة وال اهلل كتاب يعرؼ ال كافر كبلـ من

ا.ىػ من مقاؿ [ ٛٛ ص{ ]ِحينٍ  بَػْعدَ  نَػَبَأهُ  َولَتَػْعَلُمنَّ [ }ٖٜ النمل{ ]فَػتَػْعرُِفونَػَها
 . سماعيل الجرفيإل
 

 ( الطيب جوزة حكم)باب 
 من كنوع ثمارىا تستخدـ كانت وقد الزماف، قديم منذ معروفة" الطيب جوزة" شجرة

 آلالـ دواء المصريين قدماء واستخدمها زكية، رائحة لؤلكل تعطي التي البهارات
 . الريح وطرد المعدة

                                                           

 الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٖٛٛٙ رقم ،ٜٕٖ/ ٖ) داود وأبو ،(ٜٕٕٔ٘ رقم ،ٕٖٗ/ ٘) أحمد أخرجو ٔ
 الكبير في والطبراني ،(موارد ٖٗٛٔ) حباف وابن ،(ٚٓٔ/ ٛ) شيبة أبي وابن ،(ٕٕٕ/ ٔ/ ٗ) و( ٖ٘ٓ/ٔ/ ٔ)
/ ٓٔ) و( ٜٕ٘/ ٛ) والبيهقي ،(٘ٔٔص) جرجاف تاريخ في والسهمي ،(ٕٔٙٓ) الشاميين وفي ،(ٜٖٔٗ)

 ال الذىبي قاؿ مريم أبي بن مالك وفيو( ٕ/٘ٔٔ/ ٙٔ) عساكر وابن ،(ٚ٘/ ٜ) المحلى في حـز وابن ،(ٖٕٔ
( ٔ٘/ ٓٔ) الفتح فى الحافظ قاؿ لذا القادـ، الصامت بن عبادة حديث من صحيح شاىد للحديث لكن يعرؼ

 وقاؿ ،(ٗ٘ٗ٘) ،(ٖ٘ٗ٘) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو كثيرة، شواىد لو و حباف ابن صححو
 أبي بن مالك لجهالة ضعيف إسناد وىذا لغيره، صحيح(: ٖٗ٘/ ٖٚ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط

 بن مالك غير ثقات؛ رجالو ضعيف، إسناده(: ٖٔٔ/ ٖ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ: مريم
 من يُْدَرى ال: "حـز ابن قاؿ المشهورة، قاعدتو على حباف ابن غير يوثقو ولم حريث، غير عنو يروِ  لم مريم، أبي
 .صحيح وىو الصامت، بن عبادة حديث منها تقدـ عديدة، شواىد وألولو ،"يعرؼ ال: "الذىبي وقاؿ ،"ىو
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 بالكومثرى، شبيهة ثمار ولها الخضرة، دائمة وىي أمتار، عشرة حوالي شجرتها وارتفاع
 بجوزة يعرؼ ما ىي الثمرة وىذه صلب، غبلؼ إلى ثمرىا يتحوؿ نضجها وعند

 .وسيبلف وإندونيسيا الهند، وفي االستوائية، المناطق في زراعتها ويتم الطيب،
 في بطنين المرء يصاب زائدة جرعات تناوؿ حالة وفي الحشيش، لتأثير مماثل وتأثيرىا
 العصبي الجهاز في وىبوط وتوتر وقلق التبوؿ في وإعاقة شديد وإمساؾ األذف

 . الوفاة إلى يؤدي قد والذي المركزي
 : قولين إلى فيها العلماء آراء اختلفت فقد حكمها عن أما

 جواز إلى آخروف وذىب والكثير، منها القليل استعماؿ حرمة على العلماء فجمهور
 . المواد من غيرىا مع مغمورة كانت إذا منها اليسير استعماؿ

 السبعوف الكبيرة: (ٖٗ٘/ٔ) الكبائر اقتراؼ عن الزواجر في الهيتمي حجر ابن قاؿ
 الشين بفتح والشيكراف واألفيوف كالحشيشة الطاىر المسكر أكل: المائة بعد

 ىو الجوزة في ذكرتو ما ثم.... الطيب وجوزة والزعفراف وكالعنبر البنج وىو المعجمة
 من فيها وظفرت ومصر الحرمين أىل بين نزاع فيها وقع لما قديما فيها بو أفتيت ما

 .بو يظفروا لم بما والتنقير الفحص بعد النقل
 عرض فلما نقل، غير من بحثا مختلفة آراء فيها فأبدوا متأخروف جمع عنها سئل ولذا
 ما خالف من على رادا الصحيح والدليل الصريح بالنقل فيها أجبت السؤاؿ علي

 بتحريم مقلديهم أو األئمة من أحد قاؿ ىل السؤاؿ ومحصل ،مرتبتو جلت وإف ذكرتو
 يطلع لم وإف أكلها بتحريم اإلفتاء اآلف العلم طلبة لبعض وىل الطيب، جوزة أكل
 أجبت الذي الجواب ومحصل لفتواه؟ االنقياد يجب فهل نعم قلتم فإف بو، نقل على

 أنها العيد دقيق ابن اإلسبلـ شيخ المجتهد اإلماـ بو صرح الذي السؤاؿ ذلك عن بو
 وناىيك واعتمدوه، والمالكية الشافعية من المتأخروف عنو ونقلو مسكرة، الجوزة أعني

 .المذكورة الجوزة على مقيسة الحشيشة فجعل العماد ابن بالغ بل بذلك،
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 إسكار في فرؽ أنو عصره فقهاء بعض عن نقبل القرافي عن حكى لما أنو وذلك
 تسكر، فإنها التحميص بعد بخبلفها فيها إسكار فبل أخضر ورقا كونها بين الحشيشة

 واألفيوف والعنبر والزعفراف الطيب بجوزة ملحقة ألنها فرؽ ال أنو والصواب قاؿ
 المعيشة تكريم في القسطبلني ابن ذلك ذكر المخدرات المسكرات من وىو والبنج
 تحريمها على العلماء أجمع التي الحشيشة وجعلو بالصواب، تعبيره فتأمل. انتهى
 وقد. تخديرىا أو إلسكارىا الجوزة تحريم في مرية ال أنو تعلم الجوزة على مقيسة
 وتبعوه تيمية ابن متأخريهم إماـ فنص الحنابلة، إسكارىا على والشافعية المالكية وافق
: منهم المرغيناني فتاوى ففي ،الحنفية أئمة بعض كبلـ قضية وىو مسكرة أنها على

 الفقيو قالو شاربو يحد وال حراـ - الخيل أناثى أي - الرماؾ ولبن البنج من المسكر
 .انتهى السرخسي األئمة شمس عليو ونص حفص، أبو
 الحنفية قاؿ فإذا كالبنج، الجوزة أف وغيره العيد دقيق ابن كبلـ من علمت وقد

 األربعة األئمة عند حراـ أنها تقرر بما فثبت الجوزة، بإسكار القوؿ لزمهم بإسكاره
 مخدرة، أو مسكرة إما ألنها باالقتضاء والحنفية بالنص، والحنابلة والمالكية الشافعية

 أبو الشيخ ذكره والذي. مر ما على الجوزة على المقيسة الحشيشة في ذلك وأصل
 أنها العيد دقيق وابن[ المهذب شرح] في والنووي[ التذكرة] كتابو في إسحاؽ
 السكراف حدىم في يدخل وقد عندنا، خبلؼ فيو يعرؼ وال: الزركشي قاؿ. مسكرة

 من السماء يعرؼ ال الذي أو المكتـو سره وانكشف المنظـو كبلمو اختل الذي بأنو
 عنها فنفى ذلك في خالف أنو القرافي عن نقل ثم العرض، من الطوؿ وال األرض

 على نص وممن. وتغليطو تخطئتو في وأطاؿ عليو رد ثم اإلفساد لها وأثبت اإلسكار
 تيمية ابن وكذلك ذلك، في المرجع وإليهم األطباء من بالنبات العلماء أيضا إسكارىا

 ا.ىػ مذىبو متأخري من بعده جاء من وتبعو
 الطيب؛ جوزة الحرمة في الحشيشة ومثل": "حاشيتو" في الحنفي عابدين ابن وقاؿ
 نزيل حجر ابن: منهم بذلك صرح وممن، بحرمتها الشافعية علماء من كثير أفتى فقد



 - 212 - 

 وأفتى، ذلك في وضعها رسالة في شريف أبي بن الدين كماؿ والشيخ فتاواه، في مكة
 حرمتها: قاؿ لكن الشريف، بخطو ذلك على وقفت، أصحابنا من األقصراوي بحرمتها

 .ىػ ا" أعلم واهلل، الحشيش حرمة دوف
 قاؿ :استخدامو يضر ال مما منها، القليل استخداـ بجواز العلماء بعض رخص وقد
 لو تؤكل لما أكلت فإف الهندية العقاقير وأما": "الجليل مواىب" في كما فرحوف ابن

، لم المنافع من وغيره للهضم أكلت وإف، أكلها امتنع الحشيشة  منها يحـر وال تحـر
 من والسيكراف والبنج الزعفراف وكثير الجوزة أف ىذا قبل وذكر العقل، أفسد ما إال

 أكل أئمتنا بعض أجاز: البرزلي وقاؿ. الطهارة وحكمها جائز قليلها، المفسدات
، األدوية مع تختلط أف بعضهم واشترط الدماغ، لتسخين الطيب جوزة من القليل

 .للخرشي" خليل مختصر شرح" وانظر. اىػ" العمـو والصواب
 كاف إف يجوز نعم: فأجاب ال؟ أو يجوز ىل الطيب جوز أكل عن الرملي وسئل
 ".الرملي فتاوى" من ىػ.ا. كثيرا كاف إف ويحـر، قليبل
 الهندي والعود والبسباسة الطيب الجوز وأما": "المعبود عوف" في آبادي الطيب وقاؿ
 وال التخدير، بعضها وفي التفتير بعضها في وإنما أيضا، سكر فيها ليس كلها فهذه
 وسواء بغيره، مختلطا أو مفردا كاف سواء حراـ، فقليلو كثيره أسكر ما كل أف ريب
 من ليس الستة األشياء ىذه فكل يقوى، ال أو الخلط بعد اإلسكار على يقوى كاف

 على المخدرات وال المفترات جنس من ليس بعضها بل قطعا، المسكرات جنس
 على المضار جنس ومن البعض رأي على المفترات جنس من بعضها وإنما التحقيق،

. األدوية في أو الطعاـ في يستهلك أو مفردا يؤكل سواء قليلو يحـر فبل البعض، رأي
 صلى - النبي ألف أكلو؛ يجوز ال التفتير بو يحصل الذي الزائد المقدار يؤكل أف نعم
 حراـ، فقليلو كثيره أفتر ما كل إف يقل ولم مفتر، كل عن نهى - وسلم عليو اهلل

 شيئا، قبلي من نحدث وال - وسلم عليو اهلل صلى - قالو الذي الوجو على فنقوؿ
 .اىػ" يفتر ال الذي قليلو فيجوز المفتر لنفس ال للتفتير فالتحريم
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 عنها بعرفو اللي الطيب جوزة (:ٕ٘العبلمة األلباني في سلسلة الهدى والنور )وقاؿ 
 الكيمياوى بالتحليل مسكره أنها ثبت فإذا مسكرة، وليست مخدرة، منها الكثير إف

 ا.ىػ حراـ فهي المعروؼ
  الصحية المشاكل لبعض إسبلمية رؤية" - الثامنة الطبية الفقهية الندوة مؤتمر وفي

 الفترة في الكويت، بدولة والمعقود -" والدواء الغذاء في والنجسة المحرمة المواد"
 مايو شهر من ٕٗ - ٕٕ يوافقو الذي ىػ٘ٔٗٔ الحجة ذي شهر من ٕٗ- ٕٕ من

 الطبية المعالجة لغرض إال تناولها يحل ال محرمة، المخدرة المواد" : قالوا ، ٜٜ٘ٔ
 . العين طاىرة وىي األطباء يحددىا التي وبالمقادير المتعينة،

 ال قليلة بمقادير الطعاـ نكهة إصبلح في"  الطيب جوزة"  استعماؿ في حرج وال
 . التخدير أو التفتير إلى تؤدي
 إلصبلح الطيب جوزة من القليل استعماؿ من مانع ال :الزحيلي وىبة الدكتور وقاؿ

 .مخدرة ألنها ؛ الكثير ويحـر ونحوه، والكعك الطعاـ
 أسكر ماف  قليلة، وبنسبة غيرىا مع مخلوطة كانت ولو بمنعها القوؿ ىو والصواب

 ". ٔحراـ فقليلو كثيره

                                                           

 سمية وترجع: الدولية مصر جامعة الصيدلة بكلية الطبية والنباتات العقاقير أستاذ مصيلحى خالد الدكتور يقوؿ ٔ
 تعطى مفيتامين|األ مادة تشبو مادة وىى( Myristicin) الميريستيسين مادة على الحتوائها الطيب جوز وضرر

 وبصرية حسية ىبلوس تسبب كما( جم ٕٓ-ٕٔ) المتوسطة الجرعات فى الهلوسة وتسبب بالنشوة اإلحساس
 واحتباس وتوتر وعصبيو بقلق المرء يصاب قد جراما ٕٓ عن قليبل الجرعة زادت لو أما الحشيش لتأثير مماثل
 .بالوفاة وتنتهى التنفسى الجهاز فى ىبوط يعقبو المركزى العصبى الجهاز فى وىبوط البوؿ

 والجرعة جداً  صغيرتين ملعقتين حوالى فهى بكبيرة ليست للهلوسة المسببة الجرعة أف الطيب جوز خطورة وتكمن
 درايتها لعدـ نظراً  المأكوالت فى البيت ربة تضعها قد مميتة جرعات وىى صغيرة مبلعق ثبلث حوالى المميتة
 من شددنا وكما آمن فهو طبيعى ماىو كل أف بمجتمعاتنا المتفشى الخاطئ لبلعتقاد ونظرا الجرعات ىذه بخطورة

 .الطبية األعشاب فى حتى موجود غير المطلق األماف أف قبل
 والسجق الهامبورجر مثل أطفالنا يعشقها التى السريعة المأكوالت من العديد فى الطيب جوز لوجود ونظرا

 عشق لكن الطيبة النكهة لتكسبها الطيب جوز من صغيرة جرعات إليها ومضاؼ مصنعة لحـو وكلها والسوسيس
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 )باب حكم القات(
 يتعاطاه أف لمسلم يجوز ال محـر القات (:ٜ٘ٔ/ٕٕقاؿ علماء اللجنة الدائمة )

 وقد المباحة، األمواؿ في المشروعة التصرفات أنواع من وغيرىا وشراء وبيعا أكبل
 ىذا تحريمو، في فتوى - اهلل رحمو - إبراىيم بن محمد الشيخ سماحة من صدر
 الحمد إف :القات تحريم في - اهلل رحمو - إبراىيم بن محمد الشيخ رسالة :نصها

 وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ إليو، ونتوب ونستغفره ونستعينو نحمده هلل،
 اهلل إال إلو ال أف وأشهد لو، ىادي فبل يضلل ومن لو، مضل فبل اهلل يهده من. أعمالنا
 وصحبو آلو وعلى عليو اهلل صلى ورسولو، عبده محمدا أف وأشهد لو، شريك ال وحده
 .كثيرا تسليما وسلم

 يزرع الذي الشجر وىو وتحريمو، القات أكل حل عن سؤاؿ علينا ورد فقد: بعد أما
 ؛ والمضار المنافع من فيو وما عندىم، المعروفة الصفة على ويؤكل اليمن أرض في

 حادثة المسألة ىذه إف وحيث. فيو الناس أقواؿ اضطراب من السائل يرى لما نظرا
 المنافع من فيها وما الشجرة ىذه خواص معرفة على يتوقف عليها والحكم الوقوع،

 لعدـ حقيقتها نعرؼ ال إننا وحيث بموجبو، عليها فيحكم عليو يغلب وأيهما والمضار،
 بعد لنا فظهر فيها، العلماء كبلـ من عليو العثور أمكننا ما تتبعنا فقد ؛ لدينا وجودىا

                                                                                                                                                  

 أجساـ أجهزة أف غير المميتة للجرعات بهم تصل منها كبيرة كميات ألكل يدفعهم قد المأكوالت لهذه أوالدنا
  .الطيب جوز وأضرار لمخاطر عرضة أكثر فتكوف بعد النمو تكتمل لم أحيانا أطفالنا
 ألنها تحريمها مدى عن دينى جدؿ فى أيضا دخلت الهلوسة تسبب الطيب لجوز المتوسطة الجرعات ألف ونظرا

 .استيرادىا من اإلسبلمية الببلد بعض وحرمت بتحريمها الفقهاء بعد وقاـ العقل تذىب
 قصوى ضرورة ىناؾ كاف ولو ذكى وطعم رائحة ستار خلف متخفى سم فهى البذور ىذه من الحذر كل فالحذر

 .بحياتنا تودى ال حتى جدا صغيره جرعات فى يكوف أف فيجب الستخدامها
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 المنع فيها المتعين أف الثقات من بقولهم يعتد من وسؤاؿ والتحري البحث من مزيد
 في والمضار المفاسد من عليو اشتملت لما واستعمالها؛ وتوريدىا زراعتها تعاطي من

 ولما بها، الناس وافتتاف الماؿ، إضاعة من فيها ولما واألبداف، واألدياف العقوؿ
 شرور، لعدة ووسيلة شر، فهي الصبلة، وعن اهلل ذكر عن الصد من عليو اشتملت
 وال وإسكارىا، بل وتخديرىا، وتفتيرىا ضررىا ثبت وقد. الغايات أحكاـ لها والوسائل

 الحشيشة على لها وقياسا النافي، على مقدـ المثبت فإف ذلك، نفى من لقوؿ التفات
 .التحقيق أىل عند تفريق بينهما وليس الصفات، من كثير في الجتماعهما ؛ المحرمة
 وكبلـ – وسلم عليو اهلل صلى - رسولو وسنة اهلل، كتاب من قلناه ما على والدليل
 :يأتي ما العلماء

َيانًا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَػزَّْلَنا: } تعالى اهلل قاؿ  َوُبْشَرى َورَْحَمةً  َوُىًدى َشْيءٍ  ِلُكلّْ  تِبػْ
 من وما - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ توفي لقد »: الحديث وفي{  لِْلُمْسِلِمينَ 

 كفيلة والسنة الكتاب فنصوص « علما فيو لنا ذكر إال السماء في جناحيو يقلب طائر
 .ودنياىم دينهم أمور في الناس يحتاجو ما بتبياف
 وحـر راجحة، أو خالصة منفعتو ما وكل الطيبات لنا أحل أنو ورحمتو اهلل حكمة ومن
 َيْسأَُلوَنكَ : } تعالى اهلل قاؿ راجحة، أو خالصة مفسدتو كانت ما وكل الخبائث علينا
 فحـر ،نَػْفِعِهَما ِمنْ  َأْكبَػرُ  َوِإْثُمُهَما لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبيرٌ  ِإْثمٌ  ِفيِهَما ُقلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ 

 ِإنََّما آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: } تعالى وقاؿ المنافع، من فيهما ما مع والميسر الخمر تعالى
 تُػْفِلُحوفَ  َلَعلَُّكمْ  فَاْجَتِنُبوهُ  الشَّْيطَافِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْجسٌ  َواأَلْزالـُ  َواألَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَخْمرُ 

َنُكمُ  يُوِقعَ  َأفْ  الشَّْيطَافُ  يُرِيدُ  ِإنََّما}  ،{  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  ِفي َواْلبَػْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بَػيػْ
 الحديث وفي، المائدة سورة ،{ ُمْنتَػُهوفَ  َأنْػُتمْ  فَػَهلْ  الصَّبَلةِ  َوَعنِ  اللَّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصدَُّكمْ 

 أـ عن صحيح، بسند( سننو) في داود وأبو ،(مسنده) في أحمد اإلماـ رواه الذي
 عن - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ نهى »: قالت - عنها اهلل رضي - سلمة

 في والخدر البدف، في الفتور يدرؾ ما كل( المفتر: )العلماء قاؿ « ومفتر مسكر كل
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 والمفاسد المضار من فيو ما فإف النفع، بعض فيو أف فرضنا لو القات وىذا. األطراؼ
 .مضاعفة أضعافا النفع من فيو ما على وتزيد تربو المتحققة

 على منهم كل واستدؿ خواصو، عرفوا الذين العلماء من جملة بتحريمو جـز ولهذا
 بن أحمد الشيخ بمنعو وأفتى عنو وحذر عنو نهى من جملة فمن. لو ظهر بما تحريمو

 كبائر من ذلك استعماؿ وعد الطيب، وجوزة الحشيشة على وقاسو الهيتمي، حجر
 اقتراؼ عن الزواجر) كتابو في المائة بعد السبعين الكبيرة في ذكره كما الذنوب
 الثقات تحذير: )سماىا مستقلة رسالة فيو صنف إنو ثم. األطعمة كتاب في( الكبائر

 من رسائل ثبلث المشرفة بمكة عليو ورد إنو: وقاؿ( والقات الكفتة استعماؿ من
 تلك في ذكر ما جملة ومن .بتحليلو وواحدة بتحريمو، اثنتاف:  وزبيد صنعاء علماء

 الشافعي الحرازي المقري إبراىيم بن بكر أبو الفقيو: بتحريمو قاؿ وممن: قولو الرسالة
 من اعتقدتها ثم الشباب، سن في آكلها كنت: قاؿ( القات تحريم) في مؤلفو في

 فقد الشبهات اتقى من » وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ وقد المتشابهات،
 أكلها، فتركت وديني بدني في الضرر أكلها من رأيت إني ثم « وعرضو لدينو استبرأ

 أف: ضررىا فمن المحرمات، أشهر من القات أف - اهلل رحمهم - العلماء ذكر فقد
 أكلو من ساعتين قدر يعتريو ثم حزنو، ويذىب نفسو، وتطيب ويطرب، يرتاح آكلها
 علي قرأ إذا الحالة ىذه في وكنت أخبلؽ، وسوء متزاحمة، وغمـو متراكمة، ىمـو
 وأنو وملبل، عظيمة مشقة لذلك وأرى جببل، مراجعتو وأرى مراجعتو، علي يشق أحد

 من يخرج أنو البدف في ضرره ومن ونعمتو، النـو ويطرد ولذتو، الطعاـ بشهوة يذىب
 فأحس أتوضأ كنت وطالما حين، بعد إال ينقطع وال كالودي البوؿ بعد شيء آكلو

 بحيث الصبلة عقب أو فأقطعها الصبلة في بو أحس وتارة الوضوء، فأعيد منو بشيء
 وىذه عنها، ذلك فذكروا يأكلها ممن كثيرا وسألت فأعيدىا، فيها خروجو أتحقق
 عن المقري، يوسف بن اهلل عبد وحدثني. المسلمين على وبلية الدين، في مصيبة
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 ال فقهاء زمن في القات ظهر: يقوؿ كاف أنو المقري، يونس بن يوسف العبلمة
 .لحرموه المتقدمين الفقهاء زمن في ظهر ولو تحليل، وال تحريم على يجسروف

 وينكر القات بتحريم يجهر وكاف إبراىيم، الفقيو: يسمى كاف اليمن، عراقي ودخل
 أكلو إنو ثم مستعمليو، أحواؿ من لو وصف ما على حرمو إنما أنو وذكر آكلو، على
 عقب يخرج ما: يقوؿ وكاف وإسكاره، لضرره بتحريمو فجـز: قاؿ الختباره، ومرارا مرة

. نعم: قاؿ. القات تحـر أنك عنك نسمع: لو فقلت بو اجتمعت ثم مني، بسببو البوؿ
 ىو فهل إسكاره وأما ظاىر، فضرره ؛ وإسكاره ضرره: قاؿ الدليل؟ وما: لو فقلت

 في الحنفية على الرد في وغيرىم الشافعية قالت فقد: فقاؿ نعم،: فقلت مطرب؟
. المطربة الشدة بجامع الخمر على قياسا حراـ النبيذ: النبيذ من يسكر لم ما إباحتهم

 خواص من شيء فيو وليس مني عنو يخرج ما: تقوؿ أنك عنك يرووف: لو فقلت
 كلو ىذا. فجن أكلو من أكثر من رأيت وقد. استحكامو قبل يخرج إنو: فقاؿ المني،
 .الحرازي كبلـ ملخص

 العلم طلبة بعض أخبرني القات حرمة عنو ونقل إليو أشار الذي العراقي الرجل وىذا
. عليو والثناء مدحو في وزاد عليو قرأ وأنو كثيرا، بها ودرس المشرفة، مكة إلى جاء أنو

 ممن وىو الناشري، حمزة العبلمة الفقيو قوؿ القات بحرمة القائلين ىؤالء ووافق
( السخاوي الشمس تاريخ) في المذكور ترجمة عليو يدؿ كما وإفتاء، نقبل عليو يعتمد

 على قرأىا أنو - اهلل شرفها - مكة محدث أخبرني وقد المشهورة، منظومتو في
 :بها وأجازه المذكور، حمزة مؤلفها

 أعضبل فيو داؤه مضر فذلك...  ويابسا رطبا القات التأكلن
 مأكبل للتضرر حراـ ىذا...  إف العلماء من أعبلـ قاؿ فقد

 النهاية في قاؿ « ومفتر، مسكر كل عن نهى » - وسلم عليو اهلل صلى - أنو: ومنها
 ومشاىد معلـو وذلك. وانكسار الجسد في حرارة منو يكوف ما المفتر إف: معناه ما

 أو نشاط توىيم منها يحصل كاف وإف المسكرات، كسائر ومستعمليو القات في
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 للجسد، التخدير من الحاصل والسكر االنتشاء من فضل مما ذلك فإف تحققو،
 إلى يخرج خدر -الخمر حتى المسكر، على واإلدماف اإلكثار من يحصل وكذلك
 لكن. المضار من ذلك وغير للعقل، التغير ودواـ الدماغ، ويبس والفالج الرعشة
 والبرد، اليبس طبعو ألف ؛ ودنيوية دينية مضرة ىو ما إال الطبع من فيو يكن لم القات

 ، عليها اإلدماف مع إال فيها الضرر يظهر فبل واللين، الحرارة من شيء يصحبو فبل
 الحاؿ وتغيير الخلقة مسخ من( األفيوف) في ما األغلب في الضرر من محصل وىذا

 نفع ال إنو حيث من األفيوف على الضرر في يزيد وىو والخلق، الخلق في المعتدلة
 وتقليل الطبع، عن والخروج الدماغ يبس كثرة وفيو أكثر، ضرره وأف قط، يعلم فيو

 .ذلك وغير وبردىا والمعدة األمعاء ويبس والباءة الغذاء شهوة
 ، القات في موجودة الحشيشة في ذكروىا التي المذمومة الخصاؿ جميع أف: ومنها

 الغذاء شهوة إفساد من الجسد وصبلح الصحة قواـ بو فيما الضرر حصوؿ زيادة مع
 .للسرؼ الموجب الكثير الماؿ إلتبلؼ الموجب عليو التهالك وزيادة والنسل، والباءة
 .ضرره يقابل ال فهو نفعا فيو أف ظن إف أنو: ومنها
 الدـ وإظهار التخدير من وسببو اإلسكار حقيقة في المسكرات كل شارؾ أنو: ومنها

 فيو وليس الظاىر، إلى والجسد الدماغ من الدسومة نبذ مع البشرة ظاىر وترقيقو
 الخمر بخبلؼ الجسد ظاىر إلى واللين الحرارة من نبذه ما يبدالف ولين حرارة

 .ضررا أكثر فهذا ؛ والحشيش
 الحراـ بالمسجد اليمن متصوفة بعض زرت: الحنفية مدرسي بعض وقاؿ: قاؿ أف إلى

 فوجدت منو فأكلت. مبارؾ فإنو ىذا بأكل تبرؾ: لي وقاؿ القات، من قليبل فأعطاني
 وبدني بالطب معرفة عندي إف: فقاؿ ذلك، ينفي من كبلـ لو فذكرت تخديرا، فيو

 منو أدركت وقد غيري، يدركو ال ذلك بواسطة أدركو فالذي والطبع المزاج معتدؿ
 .أبدا ألكلو أعود وال الرأس، ودوراف التخدير
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 طويلة مدة فغاب استعملو وإنو الحس، عن غيبة فيو إف: األشراؼ بعض قاؿ كذلك
 في حجر ابن كبلـ كلو ىذا. العرض من الطوؿ وال األرض، من السماء يدري ال
 (.والقات الكفتة استعماؿ عن الثقات تحذير)

 ذكر يستدعي وىذا:  الطيب وجوزة الحشيشة على الكبلـ في فيو أيضا وقاؿ
 فأفتى الطيب جوزة عن استفتي أنو ذكر ثم القات، شجرة بهما لتقاس أوصافهما
: األربعة األئمة عند حراـ أنها تقرر بما فثبت: قاؿ ثم. كالحشيشة إلسكارىا بتحريمها
 أف وذلك: قاؿ أف إلى.. باالقتضاء والحنفية بالنص، والحنابلة والمالكية الشافعية
 تغطية ويراد ويطلق أعم، إطبلؽ وىذا العقل، تغطية مطلق بو ويراد يطلق اإلسكار

. أطلق حيث اإلسكار من المراد وىو أخص، إطبلؽ وىذا. وطرب نشوة مع العقل
 وليس مسكر، مخدر كل إذ مطلق؛ عمـو والمخدر المسكر بين األوؿ اإلطبلؽ فعلى
 .مخدر مسكر كل

 نفاه ومن التخدير، منو المراد ونحوىما والجوزة الحشيشة على اإلسكار فإطبلؽ
 من أف: وتحقيقو. األخص معناه بو أراد عنهما

 عنو يتولد أنو الخمر بنحو السكر شأف من أف: وتحقيقو. األخص معناه بو أراد عنهما 
 الحشيشة بنحو السكر شأف ومن.. والحمية والغضب والعربدة والطرب النشوة

 والنـو السكوت طوؿ ومن وفتوره البدف تخدير من ذلك ضد عنو يتولد أنو: والجوزة
 تتعلق نفائس على مشتمل وىو الجوزة، في جوابي انتهى: قاؿ أف إلى.. الحمية وعدـ
 ؛ الجوزة تأثير في مختلفوف الناس ألف ؛ القات حرمة في ظاىر ىو بل. القات، بهذا

 مع األئمة حرمها فإذا. ذلك لها يثبت ال وبعضهم تخديرا، لها يثبت آكليها فبعض
 حجر ابن كبلـ انتهى. تأثيره في لبلختبلؼ نظر وال القات فليحرموا آكليها اختبلؼ

 .- اهلل رحمو -
 واألدياف بالعقل المضر المسكر بصفات ووصفو القات صفات استقصى وقد

 في وجبن ،والتحريم بل والتحذير، والنهي، بالمنع عباراتو بعض في وصرح ،واألبداف
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 على وقوفو لعدـ وتأدبا منو توقفا ذلك يكوف أف فإما. التحريم إطبلؽ عن آخر موضع
 .ذلك بعد بالتحريم القوؿ على قوي أنو أو ذلك، في نص
 على الكبلـ في( المجتمع إصبلح) كتابو في البيحاني سالم بن محمد الشيخ وقاؿ

 وكل خمر، مسكر كل »: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف عمر ابن حديث
 « اآلخرة في يشربها لم يدمنها وىو فمات الدنيا في الخمر شرب ومن حراـ، مسكر

 وفرصة مناسبة أجد وىنا: الحديث ىذا على الكبلـ بعده فقاؿ ومسلم، البخاري رواه
 المصائب من وىما كثير، عندنا بهما واالبتبلء والتنباؾ، القات عن للحديث سانحة

 ضرر من قريب فضررىما المسكر من يكونا لم وإف الفتاكة، االجتماعية واألمراض
 الصحة، على والجناية األوقات، وذىاب الماؿ، ضياع من فيهما لما والميسر؛ الخمر
 من ومعلـو: قاؿ أف إلى.. المهمة الواجبات من وكثير الصبلة عن التشاغل يقع وبهما
 المعدة، ويفسد الباسور، ويهيج األضراس، وحطم البدنية، الصحة على يؤثر أنو القات

 وأضعف الصلب، أىلك وربما الودي،: وىو السبلس، ويدر األكل، شهية ويضعف
 القات صاحب وأوالد الكلى، ومرض المزمن، القبض وسبب الهزاؿ، وأظهر المني،

 بعدة مصابين دمهم، قليل القامة، قصار األجساـ، صغار البنية، ضعاؼ يخرجوف غالبا
 أنهم ولو إليها، المحتاج الغالية األثماف من فيو أىلو يبذؿ ما مع وىذا خبيثة، أمراض

 خيرا لكاف -اهلل سبيل في بها تصدقوا أو أوالدىم وتربية الطيبة األغذية في صرفوىا
  :القائل شاعرنا وصدؽ لهم،

 وأوقاتي يضيع أف عرضي صيانة * للقات التناوؿ ترؾ على عزمت
 أصواتي فيو رافعا طويبل زمانا * مدافعا المضر ىذا من كنت وقد
 بالمناواتي بادرتو حقيقتو * وانجلت المضرة تبينت فلما

 الكراماتي منا أفنيت كم الموت أخا * ببردة الملم اليبس طبيعتو
 القات ثمن في يدفعو ما كقيمة * سوقو أىل في القات شاري وقيمة
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 استمر وربما الشمس، غروب إلى النهار منتصف من أكلو على ليجتمعوف وإنهم
 في ويخوضوف الغائبين، أعراض ويفروف الشجر، يأكلوف الليل؛ منتصف إلى االجتماع

 .يعنيهم ال فيما ويتكلموف باطل، كل
 بو جاء: ويقولوف. الصالحين قوت وأنو الليل، قياـ على بو يستعين أنو بعضهم ويزعم

 واألقاصيص الحكايات من فيو ويرووف القرنين، ذي للملك قاؼ جبل من الخضر
 :بقولو عقيرتو بعضهم رفع وربما كثيرا، شيئا

  أوقاتي القات بأكل وطابت صفت
 للمسرات وجلب ضر ودفع * وآخرة دنيا من شئت لما كلو
 صوت لسماع ويطرب يدقو من أضراسهم على القات قضى الذين الشيوخ ومن

 وإذا أسفارىم، في معهم يحملونو ثم يجففونو وقد ماءه، ويمص يلوكو ثم المدؽ،
 في ليقوؿ المصريين أحد وإف منهم، وضحك بهم سخر القات يعرؼ ال من رآىم

 :اليمنيين بها يهجو قصيدة
 شافي غير طبا القات في يرى * من على تبغوا ال القات أسارى

 من يكوف أف يبعد وال أعظم، بو والمصيبة أكبر، فضرره التبغ وىو( التنباؾ) أما
 لكاف األطباء بو تشهد ما إال الشر من فيو يكن لم ولو عنها، اهلل نهى التي الخبائث

 حتى حكمو في المسلمين من جماعات أفرط وقد. عنو واالبتعاد تجنبو في كافيا
 قد آخرين أف كما. متعاطيو بفسق وقالوا وسيلة، بكل وحاربوه الخمر، مثل جعلوه
 حوالي في المسلمين ببلد دخلت خبيثة شجرة وىو. بعيد حد إلى استعمالو في بالغوا
 .الببلد سائر في وانتشر ػى ٕٔٓٔ عاـ
 أخرى مواد مع مطحونا ويجمعو التنباؾ يمضغ من وذاؾ ذا من وأخبث: قاؿ أف إلى
 حيث متعاطيها فيبصق ،(بالشمة: )ب ذلك ويسمى وأسنانو، شفتيو بين يضعو ثم

 الديك كسلحة فمو من لفظها ولربما المكاف، بو ويتقذر النفوس تعافو بصاقا كاف،
 طحنو، بعد التنباؾ يستنشق وبعضهم. مذاىب يعشقوف فيما وللناس مكاف، أنظف في
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 ثم وبصره، سمعو على بو ويجني دماغو، بو يفسد صبا أنفو في يصبو( البردقاف) وىو
 .الجالسين وأماـ األرض، على أو منديلو وفي بيده، ويتمخط عاطسا، ينفك ال

 ثبلث مكث مات لما البردقاف يستعمل كاف الذي قريبو أف: أصدقائي أحد أخبرني
 من الستراحوا للحياة منو بد ال ما على الناس اقتصر ولو. خبثا يتصبب وأنفو ساعات

 .الشرور ىذه من لشيء أنفسهم عرضوا ولما الشاقة، والنفقات التكاليف
، اآلخرة عقاب من عليو يترتب وما التحريم في بالخمر والتنباؾ القات أقيس ال وأنا

 مالو أو عقلو أو بدنو ؛ اإلنساف بصحة مضر وكل ىذا، من قريب ىذا: أقوؿ ولكن
 في حاؾ ما: واإلثم القلب، إليو واطمأف النفس، إليو اطمأنت ما: والبر حراـ، فهو

 آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: } يقوؿ تعالى واهلل المفتوف، أفتاؾ وإف الصدر، في وتردد النفس،
 َلَعلَُّكمْ  فَاْجَتِنُبوهُ  الشَّْيطَافِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْجسٌ  َواأَلْزالـُ  َواألَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَخْمرُ  ِإنََّما

َنُكمُ  يُوِقعَ  َأفْ  الشَّْيطَافُ  يُرِيدُ  ِإنََّما} ، { تُػْفِلُحوفَ   اْلَخْمرِ  ِفي َواْلبَػْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بَػيػْ
 الشيخ كبلـ انتهى{  ُمْنتَػُهوفَ  َأنْػُتمْ  فَػَهلْ  الصَّبَلةِ  َوَعنِ  اللَّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصدَُّكمْ  َواْلَمْيِسرِ 

 .ذلك في البيحاني سالم بن محمد
 ال وأنا: قولو لكن والتحريم، والنهي بالضرر عليها وحكم القات صفات ذكر وقد

 القات تحريم غلظ أف: مراده أف الظاىر - آخره إلى.. بالخمر والتنباؾ القات أقيس
 في وعقاب الدنيا في حد من عليو يجب وما الخمر تحريم كغلظ ليس والتنباؾ
 .التحريم أصل في اتفاقهما مع اآلخرة،

 شككت وإذا( فصل( )االختيارات) في - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 يقم ولم الشك، بمجرد عليك يحـر لم ال؟ أـ يسكر ىل والمشروب المطعـو في

 إباحة ألف مسكرا، يكوف أف يجوز كاف إذ للناس، إباحتو ينبغي وال شاربو، على الحد
 أف مثل ؛ شهادتو تقبل من بشهادة ىذا عن فيكشف الحبلؿ، تحريم مثل الحراـ
 ونحوه، لتداو حلو معتقدا أو تحريمو، معتقد غير طعمو أو منو، تاب ثم طعمو يكوف

 معتقدا تناولو ممن جماعة بو شهد فإف.  النبيذ يسير تناوؿ في الكوفيين مذىب أو
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 بذلك، يحكم أف الكذب على تواطؤىم يمكن ال كثير عدد أخبر إذا فينبغي تحريمو
 الموت: والكفار الفساؽ بين استفاض كما واالستفاضة، التواتر: مثل ىذا فإف

 ال التواتر ألف ؛ بذلك الحكم إما: األمرين أحد فيكوف والطبلؽ، والنكاح والنسب
 بها يحصل االستفاضة أف على بناء بذلك الشهادة وإما والعدالة، اإلسبلـ فيو يشترط

 :لوجهين بتناولو العدوؿ بعض يمتحن أف وإما. بالتواتر يحصل ما
 وكراىة تناولو، على اإلقداـ فيجوز التأويل، قبل ذلك تحريم يعلم ال أنو: أحدىما
 قد المحرمات أف: الثاني الوجو. الحاؿ بياف مصلحة تعارضها الشبهة على اإلقداـ

. ذلك ألجل تناولها فيجوز ضرورة، موضع البياف إلى والحاجة الضرورة، عند تباح
 .- اهلل رحمو الدين - تقي الشيخ كبلـ انتهى
 فيما سلكناىا التي الطريقة صحة يتبين ىاىنا - اهلل رحمو - اإلسبلـ شيخ قرره وبما
 المرعية، المعتبرة والقواعد الشرعية األصوؿ على وتمشيها ،(القات) تحريم في تقدـ
 زراعة باتا، منعا ومنعو عنو والنهي القات، بتحريم القوؿ صحة يتضح قدمناه وبما

 .ذلك وغير واستعماال وتوريدا
 المفاسد ودرء وقواعدىا، الشريعة أصوؿ وعرؼ ذكرنا ما تدبر من لكل ظاىر وىذا
 .السبيل يهدي وىو الحق يقوؿ واهلل. المصالح جلب على مقدـ
 اهلل وصلى. الشيخ آؿ اللطيف عبد بن إبراىيم بن محمد: ربو عفو إلى الفقير أمبله
 .وسلم وصحبو وآلو محمد على

 
 )باب حكم البيرة(

 يجب التفريق بين نوعين من البيرة :
األوؿ: البيرة المسكرة التي تباع في بعض الببلد، فهذه البيرة خمر، حراـ بيعها 

وشراؤىا وشربها، وقد قاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم : )كل مسكر خمر وكل مسكر 
 (. ٖٕٓٓحراـ( رواه مسلم )
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ويحـر شرب الكثير والقليل منها، ولو قطرة واحدة لقوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم 
 . ٔر كثيره فقليلو حراـ()ما أسك

الثاني: البيرة غير المسكرة، إما لكونها خالية تماما من الكحوؿ، أو موجود بها نسبة 
ضئيلة من الكحوؿ ال تصل إلى حد اإلسكار مهما أكثر اإلنساف من الشرب منها ، 

 فهذه ىي التي أفتى العلماء بأنها حبلؿ .
ي أسواقنا كلها حبلؿ ، ألنها مفحوصة من قاؿ العبلمة العثيمين: " البيرة الموجودة ف

قبل المسئولين ، وخالية من الكحوؿ تماما واألصل في كل مطعـو ومشروب وملبوس 
األصل فيو الحل ، حتى يقـو الدليل على أنو حراـ ، لقوؿ اهلل تعالى : )ىو الذي خلق 

اـ أو ، فأي إنساف يقوؿ : ىذا الشراب حر  ٜٕلكم ما في األرض جميعا( البقرة / 
ىذا الطعاـ حراـ أو ىذا اللباس حراـ قل لو : ىات الدليل ، فإف جاء بدليل فالعمل 

على ما يقتضيو الدليل ، وإف لم يأت بدليل فقولو مردود عليو ، ألف اهلل عز وجل 
. كل ما في األرض  ٜٕيقوؿ : )ىو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا( البقرة /

ـو بقولو جمعيا . وقاؿ تعالى : )وقد فصل لكم ما حـر خلقو اهلل لنا وأكد ىذا العم
 ٜٔٔعليكم( األنعاـ /

                                                           

 والترمذى ،(ٖٔٛٙ رقم ، ٕٖٚ/ٖ) داود وأبو ،(ٖٖٗ/ ٖ) أحمد أخرجو ما منها الصحابة من عده عن روي ٔ
 ،(ٓٙٛ رقم ، ٕٛٔ ص) الجارود وابن ،( ٖٜٖٖ رقم ، ٕ٘ٔٔ/ٕ) ماجو وابن ،(٘ٙٛٔ رقم ، ٕٜٕ/ٗ)

 والبغوي ،(ٚٙٔٚٔ رقم ، ٜٕٙ/ٛ) والبيهقى ،(ٕٖٛ٘ رقم ، ٕٕٓ/ٕٔ) حباف وابن ،(ٕٚٔ/ٗ) والطحاوى
 الجوزقاني وصححو حباف، ابن وصححو والبغوي، الترمذي، حسنو والحديث ، عنو اهلل رضي جابر عن( ٕٚٔ/ٗ)

 في متواترا الكتاني وعده ثقات، رجالو(: ٖٚ/ٗ) التلخيص في الحافظ وقاؿ ،(ٕٚٛ/ٕ) والمناكير األباطيل في
 المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(ٖٓ٘٘) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٗ٘ٔ) المتناثر نظم

 مما الصحيح الجامع في الوادعي عبلمةال وصححو صحيح، حديث وىو حسن إسناده( : ٓٙٛ رقم ، ٖ٘ٔ/ٖ)
 صحيح الحديث(: ٖٔٙ/ٗ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٖ٘ٔ/ٖ) الصحيحين في ليس

 داود حسن، إسناد وىذا لغيره، صحيح(: ٔ٘/ٖٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ طريقيو، بمجموع
 .ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي الحديث، حسن صدوؽ بكر بن
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فالشيء المحـر البد أف يكوف مفصبل معروفا تحريمو فما لم يكن كذلك فليس بحراـ 
، فالبيرة الموجودة في أسواقنا ىنا في ببلد الحرمين كلها حبلؿ وال إشكاؿ فيها إف 

 شاء اهلل
مر تكوف في شيء تجعلو حراما بل النسبة إذا كانت تؤثر وال تظن أف أي نسبة من الخ

بحيث إذا شرب اإلنساف من ىذا المختلط بالخمر سكر صار حرما أما إذا كانت 
 نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرىا ولم تؤثر فإنو يكوف حبلال .

وقد ظن بعض الناس أف قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم : )ما أسكر كثيره فقليلو 
( . أف معناه ما خلط بيسير فهو حراـ ولو كاف كثيرا ، وىذا فهم خاطئ حراـ

فالحديث : ما أسكر كثيرة فقليلو حراـ ، يعني أف الشيء الذي إذا أكثرت منو حصل 
السكر ، وإذا خففت منو لم يحصل السكر ، يكوف القليل والكثير حراما ، ألنك 

إلى أف تكثر فتسكر ، وأما ما  ربما تشرب القليل الذي ال يسكر ، ثم تدعوؾ نفسك
اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيو قليلة ال تؤثر فهذا حبلؿ وال يدخل في الحديث " 

 ( .ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٖاىػ. الباب المفتوح )
(: "إذا كانت البيرة سليمة مما ٛ٘/ٖٕوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )

ادة السكر فبل يجوز شربها ، يسكر فبل بأس ، أما إذا كانت مشتملة على شيء من م
وىكذا بقية المسكرات سواء كانت مشروبة أو مأكولة يجب الحذر منها ، وال يجوز 

شرب شيء منها وال أكلو ؛ لقوؿ اهلل عز وجل : )يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر واألنصاب واألزالـ رجس من عمل الشيطاف فاجتنبوه لعلكم تفلحوف * إنما 

شيطاف أف يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر يريد ال
، ولقولو صلى اهلل عليو وسلم :  ٜٔ، ٜٓاهلل وعن الصبلة فهل أنتم منتهوف( المائدة/

)كل مسكر خمر ، وكل مسكر حراـ( خرجو اإلماـ مسلم في صحيحو . وثبت عنو 
وساقيها وعاصرىا ومعتصرىا وحاملها صلى اهلل عليو سلم أنو : )لعن الخمر وشاربها 

والمحمولة إليو وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها( . كما صح عنو صلى اهلل عليو وسلم 
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أنو قاؿ : )كل شراب أسكر فهو حراـ( . كما صح عنو أيضا أنو )نهى عن كل مسكر 
 ومفتر( .

على فالواجب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات والتحذير منها ، و 
من فعل شيئا من ذلك أف يتركو وأف يبادر بالتوبة إلى اهلل سبحانو من ذلك . كما قاؿ 

، وقاؿ  ٖٔعز وجل : )وتوبوا إلى اهلل جميعا أيو المؤمنوف لعلكم تفلحوف( التوبة/
 " انتهى . ٛسبحانو : )يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى اهلل توبة نصوحا( التحريم/

 
 ش()باب حكم بذور الخشا

 السكر حصوؿ أو ضررىا يثبت لم ما استعمالها، إباحة األصل الخشخاش، بذور
 . فتحـر ، منها الكثير بتناوؿ

 - دقيقة عادة وىي - الخشخاش لبذور وليس" : " العالمية العربية الموسوعة" وفي
 بعض إعداد في يستخدـ زيتا تنتج أنها كما للطيور، طعاما وتباع ، مخدرة خصائص
 جيدا غذاء الزيت عصر من المتبقية الصلبة القشرة وتعد. البشري لبلستهبلؾ األطعمة
 الخبز على نثرىا ويمكن ، منكهة مادة أيضا الخشخاش بذور وتستخدـ ،لؤلبقار

 نبتة في يانعة أغلفة من األفيوف ويأتي...  الكعك لحشو تستخدـ أو والرغيف
 في األغلفة بخدش العاملوف يقـو ، عليو وللحصوؿ. البذور تنمو حيث الخشخاش

 أف قبل لتجمد الليل، طواؿ األغلفة من تنز التي اللبنية العصارة وتترؾ النهار أواخر
 . انتهى"  التالي اليـو في جنيها يتم

 من يؤخذ ال لكنو ، اهلل ذكر عن صادا ، للعقل مفسدا ، ضارا لكونو ؛ محـر واألفيوف
 . سبق كما ، النبتة في اليانعة األغلفة من بل البذور،

 أو التخدير حصوؿ ثبت إذا إال ، البذور ىذه وبيع استعماؿ يجوز أنو:  والحاصل
 .حراما فتكوف ، بتناولها الضرر
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 ( المخدرات)باب في حكم 
 وغير ،ٖوالكوكايين ،ٕواألفيوف ،ٔالحشيش من المخدرات، تناوؿ تحريم في شك ال

 : منها عديدة لوجوه ذلك،
 النبي لقوؿ حراـ؛ فهو كذلك كاف وما تغطيو، أي وتخامره، العقل تغيب أنها -ٔ

 في الخمر شرب ومن حراـ، مسكر وكل خمر، مسكر كل: ) وسلم عليو اهلل صلى
  .ٗ(اآلخرة في يشربها لم ،يتب لم يدمنها وىو فمات الدنيا

 بن ومعاذ أنا وسلم عليو اهلل صلى النبي بعثني ) قاؿ رضي اهلل عنو موسى أبي عنو 
 الشعير من المزر لو يقاؿ بأرضنا يصنع شرابا إف ، اهلل رسوؿ يا فقلت اليمن إلى جبل

 .٘(حراـ مسكر كل فقاؿ العسل، من البتع لو يقاؿ وشراب

                                                           

 من المختلفة األجزاء وتستعمل القنب، نبات من تحضر مخدرة مادة على الشرؽ في غالبا اللفظ ىذا يطلق ٔ
 .والكيف والجنجا والكراسي البانج مثل ، مختلفة بأسماء تسمى مستحضرات لتحضير النبات

 على األفيوف ويحتوي ، الناضج غير الخشخاش ثمر تشقق من تجنى التي المجففة اللبنية العصارة على يطلق ٕ
 . وغيرىا ينيابوالش والبابفرين يينداوالكو  المورفين أىمها كثيرة قلويات

 مشروعة، غير لطرؽ يستعملونو الناس وبعض موضعي، كمخدر الطب في يستعمل الكوكا، أوراؽ قلويات أحد ٖ
 .الجنوف إلى يؤدي العصبي الجهاز في خموال يحدث استعمالو واستمرار

 (.ٖٕٓٓ) مسلم أخرجو ٗ

 .(ٖٖٚٔ) ومسلم( ٚٛٓٗ) البخاري أخرجو ٘
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 صلى النبي منبر على عنو اهلل رضي عمر سمعت ) قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن عنو 
 من  خمسة من وىي الخمر تحريم نزؿ إنو الناس أيها بعد أما يقوؿ وسلم عليو اهلل

 . ٔ( العقل خامر ما والخمر ، والشعير والحنطة والعسل والتمر العنب
 . وتغيبو العقل تخامر المخدرات أف شك وال
 على( حراـ مسكر كل: ) قولو بمطلق واستدؿ(: ٘ٗ/ٓٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ

 جـز وقد وغيرىا، الحشيشة ذلك في فيدخل شرابا، يكن لم ولو يسكر ما تحريم
 تحدث ألنها مكابرة؛ وىو مخدرة، بأنها آخروف وجـز مسكرة، بأنها وغيره النووي

 . فيها واالنهماؾ عليها والمداومة ، والنشوة الطرب من الخمر يحدث ما بالمشاىدة
 كل عن النهي ) داود أبي في ثبت فقد بمسكرة ليست أنها تسليم تقدير وعلى

 .انتهى"  أعلم واهلل ٕ(ومفتر مسكر
 العقل يغيب ما وكل(: " ٖٕٗ/ٖ)الكبرى الفتاوى في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 بإجماع حراـ العقل تغييب فإف طرب، وال نشوة بو تحصل لم وإف حراـ فإنو

 .التعزير ففيو العقل يغيب ولم يسكر، لم الذي البنج تعاطي وأما ،المسلمين

                                                           

 .(ٕٖٖٓ) ومسلم( ٖٖٗٗ) البخاري أخرجو ٔ
 والطبراني ،(ٖٓٔ/ٛ) شيبة أبي وابن ،(ٖٙٛٙ) داود وأبو ،(ٗ) لو األشربة وفي ،(ٜٖٓ/ ٙ) أحمد أخرجو ٕ
 عنو قاؿ والحديث( ٔ/٘ٓٔ/ ٓٔ) المختارة في والضياء ،(ٜٕٙ/ٛ)  والبيهقي ،(ٔٛٚ/ٖٕ) الكبير في

 واإليهاـ الوىم في فقاؿ القطاف ابن أما حسن، إسناده:  الفتح في الحافظ وقاؿ ، صحيح إسناده: العراقي الحافظ
 وقاؿ ،(ٓٗ/ٚ/ٕٗ) البخاري شرح في الملقن ابن قاؿ وكذا فيو، مختلف حوشب بن شهر فيو(: ٜٔ٘/ٖ)

 وقاؿ جدا، بالمنكر ذاؾ وما روايتو، سعة في شهر حديث من استنكر ما ىذا(: ٖٚٚ/ٗ) السير في الذىبي
 صدوؽ؛: "الحافظ قاؿ حوشب؛ بن شهر حفظ لسوء ضعيف؛ إسناد ىذا(: ٕٖٚٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة

 ثبت قد فإنو" . ومفتر: " بقولو فيو تفرده ؛ الحديث ىذا في وىمو على يدؿ ومما:  قلت" واألوىاـ اإلرساؿ كثير
 ىذا فيها يرد لم ، متكاثرة وطرؽ ، متقاربة بألفاظ ، وغيره( ٓٓٔ/ ٙ" )مسلم صحيح" في الصحابة من جمع عن

 في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ىػ.ا إسناده صحح من خطأ تعلم ذلك ومن ، منكر أنو على فدؿ ، شهر بو تفرد الذي
 بن شهر لضعف ضعيف إسناد وىذا ،"ومفتر: "قولو دوف لغيره صحيح حديث( : ٕٙٗ/ٗٗ) المسند تحقيق

 . حوشب
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 يتناولها وإنما ، مسكرة( الحشيشة أي) أنها فعلموا الفقهاء من المحققوف وأما
 ذلك، في المسكر الشراب تجامع فهي والطرب، النشوة من فيها لما الفجار،
 من ذلك مع وفيها واللذة، الفتور توجب وىذه والخصومة، الحركة توجب والخمر

 شر من يجعلها مما الدياثة من توجبو وما الشهوة، باب وفتح والعقل، المزاج فساد
 . التتار بحدوث الناس في حدثت وإنما المسكر، الشراب

 كاف إذا.  أربعوف أو ، سوطا ثمانوف:  الشرب حد والكثير منها القليل تناوؿ وعلى
 .انتهى"  المسكر تحريم يعتقد مسلما
 حراـ نبقال ورؽ من المصنوعة والحشيشة(: " ٕٜص) الشرعية السياسة في وقاؿ
 أنها جهة من الخمر من أخبث وىي الخمر، شارب يجلد كما صاحبها يجلد أيضا
.  الفساد من ذلك وغير ودياثة تخنث الرجل في يصير حتى ، والمزاج العقل تفسد

 ذكر عن يصد وكبلىما ، والمقاتلة المخاصمة إلى تفضي أنها جهة من أخبث والخمر
 آكلها أف ورأى حدىا في المتأخرين الفقهاء بعض توقف وقد ،الصبلة وعن تعالى اهلل

 نجد ولم.  البنج بمنزلة طرب غير من العقل تغير ظنها حيث الحد، دوف بما يعزر
 ويشتهونها عنها ينشوف آكلوىا بل كذلك وليس كبلما، فيها المتقدمين للعلماء

 ما مع ، منها أكثروا إذا الصبلة وعن اهلل ذكر عن وتصدىم ، وأكثر الخمر كشراب
.  ذلك وغير والعقل المزاج وفساد والتخنث الدياثة من األخرى المفاسد من فيها

 ثبلثة على نجاستها في الفقهاء تنازع شرابا ليست مطعومة جامدة كانت لما ولكن
 االعتبار ىو وىذا المشروبة، كالخمر نجسة ىي فقيل وغيره، أحمد مذىب في أقواؿ

 .ومائعها جامدىا بين يفرؽ وقيل ،لجمودىا ال؛ وقيل ، الصحيح
.  معنى أو لفظا والمسكر الخمر من ورسولو اهلل حرمو فيما داخلة فهي حاؿ وبكل

 نصنعهما كنا شرابين في أفتنا اهلل رسوؿ يا:  عنو اهلل رضي األشعري موسى أبو قاؿ
 حتى والشعير الذرة من وىو والمزر ، يشتد حتى ينبذ العسل من وىو البتع:  باليمن
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 بخواتيمو الكلم جوامع أعطي قد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وكاف:  قاؿ يشتد
 . انتهى"  الصحيحين في عليو متفق( حراـ مسكر كل: ) فقاؿ
 مستحبل كاف إف سيما ال ، الحشيشة أكل على المصر فكيف: "  أيضا وقاؿ

 فإف ، يستتاب أف ينبغي ىذا مثل فإف ، الناس من طائفة عليو كما ، منها للمسكر
"  نزاع ببل كفر ذلك واستحبلؿ ، باإلجماع حراـ منها السكر إذ ، قتل وإال تاب

 ( .ٜٖٓ/ٕ" )الكبرى الفتاوى" انتهى
 تحريم فيو فيدخل الخمر بيع تحريم فأما: (ٖٙٗ/ٗفي الزاد ) القيم ابنوقاؿ اإلماـ 

 الزبيب وخمر العنب عصير فيو فيدخل مطبوخاً  أو عصيراً  جامداً  أو كاف مائياً  كل بيع
 الفسق لقمة ػ الحشيش ػ الملعونة واللقمة والحنطة والعسل والشعير والذرة والتمر

 رسوؿ بنص خمر كلو ىذا فإف األماكن أخبث إلى الساكن القلب تحرؾ التي والقلب
 في إجماؿ وال سنده في مطعن ال الذي الصريح الصحيح وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 ىم الذين عنهم اهلل رضي أصحابو عن وصح خمر مسكر كل قولو عنو صح إذ متنو
 اسم تحت األنواع ىذه فدخوؿ العقل خامر ما الخمر أف ومراده بخطابو األمة أعلم

 قولو تحت والزبيب والتمر والشعير والبر والفضة الذىب أنواع جميع كدخوؿ الخمر
 بالتمر والتمر بالشعير والشعير بالبر والبر بالفضة والفضة بالذىب الذىب تبيعوا ال

 تناوؿ عن األصناؼ ىذه من صنف إخراج يجوز ال فكما بمثل مثبل إال بالملح والملح
 فإنو الخمر اسم عن المسكر أصناؼ من صنف إخراج يجوز ال فهكذا لو اسمو

 أف:  والثاني.  فيو دخولو قصد ما كبلمو من يخرج أف:  أحدىما.  محذورين يتضمن
 ومعانيو الشارع أللفاظ تغييرا فيكوف حكمو غير حكم أخرج الذي النوع لذلك يشرع

 ذلك حكم عنو أزاؿ الشارع بو سماه الذي االسم بغير النوع ذلك سمى إذا فإنو
 يبتلى من أمتو من وسلم عليو اهلل صلى النبي علم ولما.  آخر حكما وأعطاه المسمى

 كلية قضية قضى اسمها بغير يسمونها الخمر أمتي من ناس ليشربن قاؿ كما بهذا
 خمر مسكر كل فقاؿ كافية شافية ىي بل احتماؿ وال إجماؿ إليها يتطرؽ ال عامة
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 ىكذا الكلمة ىذه ذكروا اللغة أئمة من وأضرابهما والخليل عبيدة أبا أف ولو ىذا
 ا.ىػ حجة وقولهم خمر مسكر كل على اللغة أئمة نص قد:  لقالوا

 حراـ القنب ورؽ من المصنوعة والحشيشة: (ٙٛفي الكبائر )ص الذىبيوقاؿ اإلماـ 
 ا.ىػ الخمر من أخبث وىي الخمر شارب يحد كما شاربها، يحد كالخمر

 تضافرت وقد حراـ أنها في الرابع الفصل: (٘ٔٔص) العريش زىر في الزركشيوقاؿ 
 ا.ىػ ذلك على والعقلية الشرعية األدلة

 :الحشيشة عن يتحدث وىو( ٖٖٕ/ٗ) الفقهية الفتاوى في الهيتمي حجر ابن قاؿو 
 عن صحيح بسند سننو في داود وأبو مسنده في أحمد رواه ما تحريمها في واألصل" 
 كل عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى: ) قالت عنها تعالى اهلل رضي سلمة أـ

 وىذا ، األطراؼ في والخدر الفتور يورث ما كل المفتر العلماء قاؿ( ومفتر مسكر
 ، وتفتر وتخدر تسكر فإنها ، بخصوصو الحشيش تحريم على دليل فيو الحديث
 قاؿ ، تحريمها على اإلجماع تيمية وابن القرافي وحكى ، لمتعاطيها النـو يكثر ولذلك

 تبارؾ اهلل رضي األربعة األئمة فيها تتكلم لم وإنما:  قاؿ.  كفر فقد استحلها ومن: 
 وأوؿ السادسة المائة آخر في ظهرت وإنما ، زمنهم في تكن لم ألنها عنهم وتعالى
 . انتهى"  التتار دولة ظهرت حين السابعة المائة

( ٚٙٔ/ٜ" )المنهاج بشرح المحتاج تحفة على حاشيتو" في الشافعي قاسم ابن قاؿو 
 أو كاف شربا ، المتعاطي بالشارب والمراد: "  قاؿ المسكر شارب ىو من يبين وىو
 ، ومائعو جامده وسواء ، فيو والمختلف تحريمو على المتفق فيو وسواء ، غيره

 . انتهى"  ونيئو مطبوخو
 البنج أكل ويحـر: "(ٕٔٗ/ٔ) المختار الدرفي  الحصكفي الدين عبلء قاؿو 

 ا.ىػ "الصبلة وعن اهلل ذكر عن ويصد للعقل مفسد ألنو واألفيوف والحشيشة
 واستعمالها وشراؤىا الحشيشة بيع يحـر (:ٖٛٔ/ٕٕوقاؿ علماء اللجنة الدائمة )

 النهي ورد وقد العظيمة، والمفاسد والمضار اإلسكار من فيها لما ومضغا؛ وشربا أكبل
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 - عنهما اهلل رضي - عمر ابن عن داود أبي وسنن مسلم صحيح ففي المسكر، عن
 ،( حراـ خمر وكل خمر، مسكر كل) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ
 ): قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن - عنهما اهلل رضي - عباس ابن وعن
 ا.ىػ ثمنها من األكل يجوز وال(،  حراـ مسكر كل
 بشرب الحاصل الضرر من أعظم يكوف قد ما العظيمة األضرار من فيها أف -ٕ

 .ٔ(ضرار وال ضرر ال: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد الخمر،
 . وأمتو وبمجتمعو ، وأوالده وبأسرتو ، ذاتو بالشخص ضرر ففيها" 
 المسكر في لما ؛ معا والعقل الجسد في الفادح التأثير فهو:  الشخصي الضرر أما

 أعضاء ومختلف والفكر والعقل واألعصاب الصحة وتدمير تخريب من والمخدر
 وباالعتبار بل ، كلو بالبدف تفتك التي والمفاسد المضار من ذلك وغير الهضم جهاز

 الهزء موضع ويصبح ، اإلنساف شخصية تهتز حيث ، اإلنسانية والكرامة اآلدمي
 . المتعددة األمراض وفريسة ، والسخرية

 البيت فينقلب ، إساءات من واألوالد بالزوجة يلحق ما فهو:  العائلي الضرر وأما
 عبارات وترداد والشتم والسب والهيجاف العصبية التوترات جراء من يطاؽ ال جحيما
 على اإلنفاؽ في والتقصير الزوجة وإىماؿ ، واإلرباؾ والتكسير ، والحراـ الطبلؽ
 عقليا متخلفين معاقين أوالد إنجاب إلى والمخدرات المسكرات تؤدي وقد ، المنزؿ
. . . 

                                                           

 بن وعمرو وعائشة، وجابر، ىريرة، وأبي الخدري، سعيد وأبي عباس، وابن الصامت، بن عبادة حديث من روي ٔ
 لشواىده بعضهم وقواه الحديث، أىل بعض ضعفو والحديث لبابة، وأبي القرظي، مالك أبي بن وثعلبة عوؼ،
 ابن وقاؿ ،(ٕٓ٘) األذكار في وحسنو بعضا، بعضها يقوي طرقو: أربعينو في النووي عنو قاؿ لذا ، الكثيرة

 السجستاني داود أبو وعد بو، واحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو وقد ويحسنو، الحديث يقوي مجموعها: الصبلح
 في رجب ابن وقاؿ أعلم، واهلل حجة، يراه بأنو مشعر وىذا الفقو، عليها يدور التي األحاديث من الحديث ىذا

 في طرقو بمجموع األلباني العبلمة وصححو ببعض، تقوى طرقو بعض(: ٕٚٓ/ ٕ) والحكم العلـو جامع
 وحسنو ،(ٕٗٓ/ ٖ) للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده وصححو ،(ٕٓ٘) الصحيحة
 .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
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 وفي ، نفعي مردود غير من طائلة أمواؿ إتبلؼ في واضح فهو:  العاـ الضرر وأما
 العامة باألمانات واإلخبلؿ ، الواجبات أداء في والتقصير ، واألعماؿ المصالح تعطيل

 يؤدي عما فضبل ىذا.  األفراد أو المعامل أو المؤسسات أو الدولة بمصالح سواء ،
 بل ، واألعراض واألمواؿ األشخاص على الجرائم ارتكاب من التخدير أو السكر إليو
 الخلقية القيم تفسد المخدرات ألف ؛ المسكرات ضرر من أشد المخدرات ضرر إف
 ( .ٔٔ٘٘/ٚ) الزحيلي وىبة للدكتور" وأدلتو اإلسبلمي الفقو" من انتهى" 

 على النصوص لداللة ، عاقل حرمتها في يستريب ال المخدرات ىذه أف والحاصل
 .ٔبالغة أضرار من فيها ولما ، تحريمها

                                                           

 ومن ىذه األضرار: ٔ
 مادة لوجود مزاجًيا أو جسديًا المنشطة المواد من ىي( األبيض أو) الكبتاجوف حبوب :المنبهة الحبوب -ٔ

 واالنتباه، والتيقظ االستنفار من لحاجة يؤدي مما المخ، ومراكز لخبليا مباشر تحفيز من تحدثو لما األمفيتامين،
 في االستمرار على وقادرًا طويلة ساعات مستيقظًا البقاء على قادرًا الشخص فيصبح واألكل للنـو الرغبة فتقل

 حالة تحدث إذ عكسية؛ نتيجة إلى يؤدي الحبوب ىذه تعاطي في االستمرار بالتعب، شعور أو كلل دوف العمل
 فترة أف كما والهبلوس، والظنوف الشكوؾ بعض ظهور مع التركيز على القدرة وعدـ والخوؼ والقلق التوتر من

 حالة في الفرد يعود بعدىا قليلة، ساعات بعد األمفيتامين لمدة الكيميائي األثر بزواؿ تزوؿ المذكورة النشاط
 مرة التعاطي لمعاودة الشخص يضطر لذلك واإلحباط، بالكآبة والشعور المزاج اعتبلؿ مع عاـ وإنهاؾ خموؿ
 الدراسي مستقبلو ويفقد والعقلية والنفسية الجسدية صحتو يفقد مدمًنا الطالب يصبح تدريجًيا وىكذا أخرى،

 .واالجتماعي والمهني
 يتعلق. فوؽ فما األلف من اثنين فيهما المورفين نسبة تكوف التي ومستحضراتهما والطبي الخاـ :األفيوف -ٕ

 أو جسدية كانت سواء الخارجية المثيرات نحو انفعاالتهم تخفيف على قدرتو بسبب باألفيوف عادة المدمنوف
 ىذا ولعل نائم، وشبو مبالًيا، ال تأثيرىا تحت الواقع الشخص ويبدو واالكتئاب، بالخوؼ، الشعور مثل نفسية،
 ال وحين. ذلك على المترتبة باألخطار درايتو ومن ثمنو، ارتفاع من بالرغم تعاطيو، على يصر المعتمد يجعل الشعور

 كما العضبلت، عنده وتضمر حادة، آالـ من يعاني فإنو إليو حاجتو إلشباع المطلوبة الكمية المدمن لدى يتوفر
 السكر نسبة وزيادة وتلفها، خبلياه، كانحبلؿ الكبد في مرضية أعراض وتحدث الشهية، وتضعف الذاكرة، تضعف

 .البوابية المجموعة حوؿ الدىني والتشحم فيها،
 وكميتو تحضيره، وطريقة المتعاطى، األفيوف لنوع تبًعا المتعاطي على األفيوف تناوؿ يخلفها التي األعراض وتختلف
 .إدمانو ودرجة والمادية، واالجتماعية الصحية، وحالتو المتعاطي وشخصية تعاطيو، وطريقة
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 الحاالت وبعض خارجية، والتهابات جلدية، أمراض ظهور: األفيوف لتعاطي الجسمية اآلثار أبرز بأف القوؿ ويمكن
 وأحيانًا وخمولو، التنفس وضعف بالضوء، التأثر وعدـ العين، حدقة ضيق أعراضها من يكوف التي التسممية
 ،..  وزرقتو الوجو وتعرؽ الحرارة، درجة في وانخفاض الصفراوية، بالمجاري الضغط في متزايد ارتفاع مع اإلغماء،
 العصبي الجهاز وانحطاط والمعوية، المعدية، والعصارة اإلفرازات ونقص بعملها، القياـ على الكلى قدرة وضعف

 .الدماغ أوعية خبليا في زيادة أو واحتقاف المركزي،
 مستوى وانخفاض واالنفعاؿ والتوتر المفرطة، والحساسية بالعصبية األفيوف مدمن فيتسم الشخصية الناحية من أما

 واالحتياؿ، كالنصب، الجرائم بعض ارتكاب نحو والميل االجتماعي، التكيف على القدرة وضعف األداء،
 .المخدر على الحصوؿ دوف ظروفو حالت ما إذا والسرقة،

 بعدة الهيروين تعاطي يتم الجواىر، ىذه أمبلح وجميع لؤلفيوف األخرى القلويات وأشباه :والهيروين المورفين -ٖ
 تحت الحقن أو الوريدية والحقن بالماء، إذابتها بعد بالفم والتناوؿ األنف، طريق عن االستنشاؽ :منها طرؽ

 على ملعقة في تبخيره بعد الجلد تحت أو بالوريد( الهيروين أي) بحقنو الهيروين على المدمنين بعض يقـو. الجلد
 الحالة على للحصوؿ الهيستامين أو األمفيتامينات، ببعض مزجو أو الماء، من بقليل وإذابتو ثقاب، عود لهب

 .ساعات( ٖ-ٕ) كل الحقنة يجددوف الهيروين عل المدمنين أف بالذكر الجدير ومن ىذا. للنشوة العظمى
 وتوسع بها، وآالـ المعدة في ومغص األنف، سيبلف وأبرزىا بالظهور، االمتناع أعراض تبدأ المخدر، يتوفر لم فإذا
  .والقشعريرة العين، بؤبؤ

 األحواؿ ىذه تتغير ما سرعاف أنو إال لو، تعاطيو بداية في واسترخاء نشوة من الهيروين متعاطي بو يشعر ما ورغم
 عاـ، بشكل الجسمي الضعف منها والتي الخطيرة، األخرى األعراض من وبالعديد واإلرىاؽ، باإلعياء، فُيصاب
 .الجلد في بالقشعريرة اإلحساس مع النـو وقلة واألرؽ، الشهية وفقداف
 في بآالـ اإلصابة ينتابو، الذي الشديد الجسمي اإلعياء إلى باإلضافة المخدر، لهذا المتعاطي انقطاع على ويترتب
 .العرؽ إفرازات وكثرة والتشنج، العضبلت، وتصلُّب والغثياف والحمى، والمعدة الظهر،

 العصبية الخبليا تغدو حيث العصبي الجهاز على الكيمائي تأثيره بسبب المخدرات أخطر من الهيروين ويعد
 على المدمن يجعل الذي الحد إلى مؤلمة عنو االنقطاع أعراض أف كما. مستقرة تبقى كي لو دائمة بحاجة

 .عليو الحصوؿ مقابل جريمة يرتكب ألف استعداد
 يستطيعوف ال عليو المعتمدين وأف األفيونات، بباقي مقارنة المتعاطي في التأثير سريع الهيروين أف بالذكر وجدير
 .خطيًرا أمًرا يعد واحدة دفعة منو ملليغراـ( ٕٓ) تناوؿ أف كما مطلًقا، األفيوف إلى العودة
 مثل تناولو عن المفاجئ االنقطاع لدى جسدية أعراض تظهر إذ الجسدي، االعتماد إلى الهيروين تناوؿ يؤدي
 كما العرؽ، وتصبب الشديد، واإلسهاؿ والتقيؤ، العضبلت، وضعف التنفس، وسرعة واالنفعاؿ، الشهية، فقداف
 على للحفاظ بتناولو االستمرار في إلحاح صورة على يبتدئ الذي النفسي االعتماد إلى الهيروين تناوؿ يؤدي

 .التأثير من المنشود المستوى
 .الجنوبية وأمريكا وسيبلف وجاوا الهند في تزرع التي الكوكا شجرة من يستخرج الذي :وأمبلحو الكوكايين -ٗ
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 ال الطعم، ُمرة المعة دقيقة وبلوراتو الشكل، ثلجي اللوف، أبيض مسحوؽ ىو :وأضراره وطعمو الكوكايين صفات
 في خدر يعقبو ُمر بطعم المتذوؽ شعر اللساف طرؼ على وضعت وإذا.. األصابع بين فركت إذا تذوب لها، رائحة
 وذلك جراـ؛ نصف إلى سنتجراـ واحد بين ما يتراوح منها ومقدار قاتلة، سامة مخدرة مادة وىي، الموضع ذلك

 .الجسم إلى وإدخالو استعمالو وطريقةٍ  وعمره الشخص تحمل قوة حسب
 :وأنواع أصناؼ ذلك في المتعاطوف :استعماالتو

 عن ناىيك بالكدمات شبيهة زرقاء بقًعا فيو يسبب مما الجلد، تحت أو الوريد، في حقًنا يتعاطاه من: فمنهم
 .المستمر للحقن نتيجة سرطانية أمراض إلى تتحوؿ قد التي الجلدية القروح
 التي والقروح بالبثور المخاطية األنف أغشية إصابة ينتج الذي األمر األنف، طريق عن نشوقًا يتعاطاه من: ومنهم

 .عبلجها يصعب
 والمثبط، المسكر الكحوؿ بتأثير يشرعوف فبل المنبو أثره لتخفيف الكحولية المشروبات مع يتعاطاه من: ومنهم

 .العصبية الخبليا يتلف الذي والكوكايين بالكبد يفتك الذي الكحوؿ مضاعفة البلوى فتصبح منو فيكثروف
 والنعاس بالتعب، الشعور وعدـ واالطمئناف، بالنفس، والثقة الكبلـ، وكثرة التهيُّج، للكوكايين المنبو التأثير يتضمن

 درجة في بسيط وارتفاع النبض، وزيادة العين، بؤبؤ واتساع العضبلت، وقوة الجنسية، واليقظة بالنشوة الشعور مع
 في بهبوط الجرعة زيادة عند مصحوبة تكوف ىبوط فترة عادة النشاط فترة وتعقب الدـ، ضغط وارتفاع الحرارة،
 .الوفاة إلى يؤدي قد القلب في وىبوط والكلى، والرئتين الكبد في واضطراب العرؽ، وتصبب والبرود، التنفس،

 إلى استعمالو يؤدي وقد ىذا الوريدية، الحقن طريق عن تعاطيو لدى الذاتية المناعة فقداف أخطاره أبرز من ولعل
 المريض شعور في تتمثل الحواس في واضطرابات الحركة، وكثرة شديد، وأرؽ مزاجية، تقلبات مع حاد ىذياف

 .الجرائم ارتكاب إلى تدفعو قد خارقة عضلية بقوة شعوره أو جلده تحت تمشي والناموس كالديداف غريبة بأجساـ
 .بو يعرض اسم بأي ومشتقاتو مستحضراتو وجميع :الحشيش

 .أفريقيا جنوب في - أجا - .الهند في جاجاني - يانج :مختلفة أسماء ولو، ساتيفا كانابيس: العلمي واسمو
  .األسماء عشرات لو وعموًما ..أمريكا في - ماريونا - ماريجوانا

 :وقتية ونشوة كاذب شعور
 متناسين أو ناسين غامرة؛ وسعادة بنشوة يشعر المخدر من جرعة أخذه بعد المرء إف: للمخدرات المتعاطوف يقوؿ

 الكرَّة؛ معاودة يحاوؿ ثم ومن والخور، الضعف إلى يعود وبعدىا معدودة، لحظات سوى تدـو ال السعادة تلك أف
 قد الذي التسمم يحصل حتى وىكذا أخرى، نشوة أو آخر نشاط على للحصوؿ مضاعفة جرعات بتكرار وذلك
 .وأخرى آونة بين بحياتو يودي
 :اآلتية العضوية األعراض إلى يؤدي المخدرات من وغيره الحشيش إدماف

 ومن المخ، إلى األطراؼ من تصل إشارات ىناؾ أف ذلك وسر واألرجل، األيدي حركات على السيطرة فقداف -ٔ
 .حركاتها لتنظم األطراؼ إلى تصل إشارات المخ
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 عمن(: ٕٖٛ/٘) عابدين ابن حاشيةكما في  الشافعي المكي حجر ابن سئل: مسألة
 إف:  فأجاب.  ىلك منو يأكل لم إف وصار ، ونحوىما والحشيش األفيوف بأكل ابتلي
 للمضطر كالميتة ، روحو إبقاء إلى الضطراره ، وجب بل ، لو حل قطعا يهلك أنو علم

 تولع يزوؿ حتى ، فشيئا شيئا يتناولها التي الكمية تقليل في التدرج عليو ويجب ،
 .ذلك في تخالفو ال وقواعدنا:  الحنفية من الرملي قاؿ ، تشعر أف غير من بو المعدة
 .الحشيش زيت استعماؿ: حكم مسألة

                                                                                                                                                  

 يفقد وىكذا صحيحة، غير بطريقة إليو تصل أو للمخ، تصل ال اإلشارات أف المدمن حالة في فعبلً  يحدث والذي
 دقة عدـ سببها حوادث بارتكاب لنفسو بالضرر المدمن إيقاع النتيجة وتكوف األطراؼ حركة على السيطرة المخ

 .الحركة
 .خاطًئا يصبح والزماف المكاف على حكمو أف كما التفكير، في التركيز على المدمن قدرة انعداـ -ٕ
 .التخيبلت من بكثير وُيصاب بل األصوات من لكثير المدمن حساسية ازدياد -ٖ

 :في تتلخص التي النفسية اآلثار على فضبلً 
 ارتكاب بعد بالذنب الشعور انعداـ إلى يؤدي مما النفس، في الثقة وزيادة العظمة بمركب وقتًيا اإلصابة -أ

 .فيو يعيش الذي المجتمع مع المدمن انسجاـ بعدـ األمر وينتهي األخطاء،
 .واألفكار المبادئ وتغيير األسباب أتفو من والخوؼ الهلوسة مثل مختلفة بأمراض المدمنين بعض ُيصاب -ب
ا الجنسي عجزه عن القلق بو ويبلغ بنفسو الثقة المدمن يفتقد ما وكثيًرا -جػ  قرار أي اتخاذ عن عاجًزا يجعلو حدِّ

 .االنتحار إلى غالًبا يؤدي الذي النفسي االكتئاب يعقبو الذي اليأس ويملؤه
 النبض، في وسرعة الصدر، في وانقباض القلب، نبضات في زيادة إلى للحشيش المزمن التعاطي يؤدي -د

 في وتخثر الحلق، في وجفاؼ حشوية، وتقلصات األطراؼ، في وبرودة العضبلت، في وتقلص الرأس، في وصداع
 ودوي والجسمي، الحركي التوازف في وضعف شديد، وعطش الدـ، ضغط في وانخفاض والحلق، الفم إفرازات

 .الوجو في واسوداد الجسم، في وىزاؿ العيوف، في واحمرار أأُلذف، في
 واإلسهاؿ، الشهية وفقداف الهضم، سوء إلى تؤدي الهضمي الجهاز في اضطرابات الحشيش متعاطي لدى ويظهر

 .حركتها في شلل إلى يؤدي قد الذي األمر وانقباضها، المعدة وتقلص ضعف عن فضبلً  اإلمساؾ، أو
 المتعلقة العصبية المخ مراكز في خموالً  يحدث لكي كافًيا يكوف متوسطة، بكميات الحشيش تعاطي أف تبين وقد

 متعاطي يجعل الذي األمر والمسافات، بالزمن منها يتعلق ما وخاصة بالمخ، الحس ومناطق الخمس، بالحواس
 كبيرة، بكميات الحشيش تعاطي أما قطعها، التي وللمسافة استنفذه الذي للوقت تقديره في مبالًغا الحشيش
. الشهية وفقداف الصحية، الحالة وتدىور األذف، وطنين والقلق، واالكتئاب، والرجفة، واإلسهاؿ، الهلوسة، فيسبب
 ما متعة من المخدر متعاطي بو يشعر ما وأف الجنسية، القدرة ضعف إلى يؤدي الحشيش تعاطي أف بالذكر وجدير

 .عليها يكوف التي الهلوسة حالة أثناء بها يمر التي التخيبلت وليد إال ىو
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 تستخرج( الثمرة أو الزىرة) النامية قمتو ومن القنب، نبات ىو( الحشيش)بػ يعرؼ ما
 .التقطير أو الطحن أو بالترشيح المخدرة( الراتنج) مادة

 فهو الزيت، كذا. المعالجة بعد إال مخدرا يكوف وال طاىر، نبات أصلو في فالحشيش
 اقتناؤه فيجوز مفتر، وال مخدر غير وىو طاىرة، مادة من مستخرج طاىر نفسو في

 .مفتر أو مسكر إليو يضف لم ما بو، الشعر وغسل
 ولو اقناؤه يجوز ال فإنو يفتر، أو يسكر ما بوجو الزيت ىذا تناوؿ أف ثبت ما ومتى

 .بو للسكر ذريعة ذلك ألف بو؛ الشعر غسل بغرض
 :نوعاف الحشيش نبات من المستخرج الزيت فإف أكثر؛ وللتوضيح

 الموجود للراتنج مرات عدة التقطير بواسطة المستخرج الحشيش زيت: األوؿ النوع
 .باالزىار المحيطة الوريقات او القنابات وكذلك المؤنثة االزىار على
 ملٓٓٔ الػ) جدا غاؿ وىو السواد، الى يميل الذي ولونو بلزوجتو يتميز الزيت وىذا
 او المهلوسة المادة من كبيرة كمية على يحتوي النو ؛( لاير ٓٓٓٓٔ بػ قيمتها تقدر

 .بالحشيش الخاصة المهيجة
 بطريقة وليس العصر بطريق الحشيش ثمار بذور من المستخرج الزيت: الثاني النوع

 .المهيجة الراتنجية المادة على يحتوي وال التقطير،
 الزيت ىذا ويدخل الدىنية، باالحماض جدا غني الحشيش بذرة زيت من النوع وىذا

 على الحشيش بذر زيت يحتوي وال الشعر، ودىاف التجميل مستحضرات صناعة في
 .للحشيش المؤنثة االزىار رايتنج في الموجودة المهيجة المواد من مادة أي
 

 )باب التحذير من بعض األحاديث الضعيفة في ىذا الباب(
 .الطعاـ آداب باب(: ٔٗٔ)ص الموضوعات تذكرةقاؿ القاري في 

 ) وروي ( اللمم ينفي وبعده الفقر ينفي الطعاـ قبل الوضوءحديث ) المختصر في
 والوضوء قبلو الوضوء الطعاـ بركة ) وروي ( وبعده الطعاـ قبل الفقر ينفي
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 موضوع ( البصر ويفتح ) زيادة مع األولى بالرواية ىو خبلصة ضعيف والكل ( بعده
  .الصغاني عند
 والبرص الجذاـ داء سبعين من شفاء فإنو بالملح عليك علي يا حديث )  الآللئ في

 البيت أىل عن يروياف وأبوه وىو عامر بن أحمد بن اهلل عبد فيو يصح ال ( والجنوف
 بالملح طعامكم استغنموا ) بلفظ معاذ عن منده ابن أخرج قلت .باطلة كلها نسخة

 والبيهقي ( الداء من قاؿ أو الببلء من نوعا وسبعين ثبلثا ليرد أنو بيده نفسي فوالذي
 الببلء من نوعا سبعين عنو اهلل أذىب بالملح غداءه ابتدأ من ) آخر بطريق علي عن

). 
 فيو لو أصل ال ( التسمية مع الشيطاف مطردة فإنو البقل موائدكم أحضروا حديث )

 .الترمذي لو روى قلت ،يضع العبلء
 آفتو موضوع ( فرغ إذا أحد اهلل ىو قل فليقرأ طعاـ على يسمي أف نسي من حديث )

 .الترمذي لو وروى قلت ،حمزة
 عنها فأماط البوؿ أو الغائط أو الماء مجرى من كسرة أو لقمة أكل من حديث )
 طريق لو قلت ،موضوع ( لو يغفر حتى بطنو في تستقر لم أكلها ثم نقيا غسبل وغسلها

 ( حسنة سبعوف لو كتب يأكلها لم وإف حسنة سبعمائة لو باف ) مسعود ابن عن آخر
 .كذاب فيو
 الفقر من أمن القصعة أو الخواف من يسقط ما أكل من حديث ) المقاصد في

 ) وروي ( الحمق ولده ولد عن ) وروي ( الحمق ولده عن وصرؼ والجذاـ والبرص
 في نعم ،مناكير وكلها ذلك غير وروي ( الفقر عنو ونفي الوجوه صباح ولده خرج

 وال أذى من بها كاف ما فليمط فليأخذىا أحدكم لقمة وقعت إذا ) مسلمصحيح 
 طعامو أي في يدري ال فإنو أصابعو يلعق حتى بالمنديل يده يمسح وال للشيطاف يدعها
 .( البركة
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 ولده في وعوفي سعة في عاش المائدة من يسقط ما أكل من حديث ) المختصر وفي
 وولد ولده في الحمق من وعوفي ) الذيل وفي، منكر والكل األلفاظ باختبلؼ روي (

 .يضع كذاب نجيح بن إسحاؽ فيو ( جاره ودويرات جاره جار وفي ولده
 عنو ونفي الوجوه صباح ولده خرج المائدة من يسقط ما أكل من ) عباس ابن وعن
 .مجهوؿ القاضي يوسف أبي ابن يوسف فيو ( الفقر
 من اعتقو اللهم فتقوؿ القصعة لو استغفرت القصعة الرجل لعق إذا ) رفعو أنسعن 
 .المكذوبة سمعاف نسخة من ىو ( الشيطاف من أعتقني كما النار

 مع يضر ال الذي وباهلل اهلل بسم فقل شرابا شربت أو طعاما أكلت إذا ) أنس عنو 
 كاف ولو داء منو يصبك لم إال قيـو يا حي يا السماء في وال األرض في شئ اسمو

 .متروؾ السلمي ونافع متهم الكديمي فيو ( سم فيو
 اهلل بسم قاؿ أكل إذا كملت إال خصاؿ أربع عليها مائدة من ما ) عباس ابن عنو 

 بن عمرو فيو ( حبلال أصلها وكاف عليها األيدي وكثرت هلل الحمد قاؿ فرغ وإذا
 .وضعو إلى البيهقي وأشار مكذب، جميع

 ساءت إال قط جياعا قـو بات وال أخبلقهم حسنت إال شباعا قـو بات ما ) علي عنو 
 .كذاب فيو ( جسده قل أكلو قل ومن أخبلقهم

 .يضع عنبسة فيو ( وأنفعو أولو وأطيبو بواكره الغداء خير ) أنس عنو 
 ( بالعشاء فابدؤوا والعشاء العشاء حضر إذا ) مرفوعا نعيم ألبي ىو المقاصد وفي
 وأصل اللفظ بهذا الحديث كتب في لو أصل ال الترمذي شرح في العراقي قاؿ

 .( بالعشاء فابدؤوا الصبلة وأقيمت العشاء وضع إذا ) بلفظ عليو المتفق في الحديث
 ىو الترمذي قاؿ ( محرمة العشاء ترؾ فإف حشف من بكف ولو تعشوا ) حديث
 نهي ومعناه ، نظر وفيو بوضعو الصغاني وحكم ضعيف وفيو ماجو ابن وأخرجو، منكر

 عنبسة فيو الوجيز وفي ، ظن كما إكثاره على الحث ال الطعاـ ترؾ في اإلفراط
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 عن شاىد ولو الطريق ىذا من الترمذي أخرجو قلت:  مجهوؿ عبلؼ وابن ضعيف
 .جابر
 لم تعشى وإذا يتعش لم تغدى إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف"  المختصر في

 لو وجدت قلت منكر ىو الترمذي قاؿ الآللئ وفي ، يوجد لم"  يتغد
 .آخر طريقا

:  فيو شك ال منكر أحمد ابن قاؿ"  فيو لكم يبارؾ عدده وأكثروا الخبز صغروا" 
 ، األرغفة بتصغير البعض وفسره"  فيو لكم يبارؾ طعامكم قوتوا"  بلفظ شاىد لو قلت
 قاؿ"  الجدوؿ وصغر الرشاء وطوؿ القرص صغر في البركة"  مرفوعا عمر ابن وعن
 صغروا"  المقاصد وفي ، عباس ابن عن آخر طريق لو قلت كذب الحديث ىذا

 .إلخ"  القرص صر في البركة"  الموضوعات في الجوزي ابن ذكره .إلخ"  الخبز
 .باطل أيضا

 .يصح ال النووي قاؿ"  المضغ وتدقيق اللقمة بتصغير أمرنا" 
 كيلوا ومعناه ، ضعيف وسندىما"  قوتوا"  وروي"  فيو لكم يبارؾ طعامكم كيلوا" 

 .ففني فكلتو عائشة قوؿ وبين بينو جمع وبو األرغفة تصغير معناه وقيل
 ، المتروؾ مريم أبي بن نوح بو تفرد"  األعاجم يقطعو كما بالسكين الخبز تقطعوا ال" 

 .موضوع الصغاني قاؿ الخبلصة وفي
:  الحارث بن اهلل عبد وضعو"  بالبركة يذىب الطعاـ في النفخ"  عائشة الوجيز وفي
 شراب وال طعاـ في ينفخ وسلم عليو اهلل صلى يكن لم"  ماجو ابن عند شاىد لو قلت
 ينفخ أو اإلناء في يتنفس أف وسلم عليو اهلل صلى نهى"  البيهقي وعند"  يتنفس وال
." 

 .إلخ"  والقصب باآلس يتخلل أف وسلم عليو اهلل صلى نهى"  عباس ابن
 بن وعمر الخطاب بن عمر عن شاىد لو قلت:  كذاب الملك عبد بن محمد فيو
 .عليهما موقوفا العزيز عبد
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 فيو"  قلوبكم فتقسو عليو تناموا وال والصبلة تعالى اهلل بذكر طعامكم أذيبوا"  عائشة
 الآللئ وفي ، ضعيفا وكاف بزيغ بو تفرد منكر وقاؿ ، البيهقي عند ىو قلت متروؾ بزيغ

 .تضعيفو على العراقي اقتصر قلت:  موضوع
 لنا بارؾ اللهم وقاؿ وجل عز اهلل حمد إال طعاما يأكل ال وسلم عليو اهلل صلى كاف" 

 فيو لنا بارؾ اللهم وقاؿ وجل عز اهلل حمد اللبن أكل إذا فأما منو أطيب وأطعمنا فيو
 حسنو شاىد لو قلت كذاب إبراىيم بن عمر فيو لو أصل ال حباف ابن قاؿ"  منو وزدنا

 .الترمذي
 .موضوع"  بالجوع اهلل ابتبلىم إال الخبز بحق قـو استخف ما" 
 وستوف ثبلثمائة فيو تعمل حتى يديك بين ويوضع الرغيف يستدبر ال"  المختصر في

 تزجر التي المبلئكة ثم الرحمة خزانة من الماء يكيل الذي ميكائيل أولهم صانعا
 ذلك وآخر األرض ودواب الهواء وملكوت واألفبلؾ والقمر والشمس السحاب

 .يوجد لم"  تحصوىا ال اهلل نعمة تعدوا وإف الخباز
 موضوع الفرج أبو ضعيف"  واألرض السماء بركات من أنزلو اهلل فإف الخبز أكرموا" 
 آدـ وابن والبقر والحديد واألرض السموات بركات من"  بزيادة وروي ، الآللئ وفي ،
 وال حججنا وال صلينا وال صمنا ما الخبز فلوال والخبز باإلسبلـ أمتعنا اللهم"  وروي" 

 فإنو الخبز أكرموا"  كحديث طرؽ ولو آخروف ضعفهما قلت:  موضوع والكل"  غزونا
 وفي"  لو غفر السفرة من سقط ما أكل من"  وحديث"  واألرض السماء بركات من

 حراـ أـ بن اهلل وعبد ىريرة وأبي وبريدة موسى أبي عن وروي"  الخبز أكرموا"  الوجيز
 وأقره وصححو الحاكم أخرجو عائشة عن ورد قلت:  كذاب أو وضاع كلو وفي

 .الذىبي
 فضل من أكل من يحاسب ال الطعاـ عن أيديهم رفعوا إذا اإلخواف إف"  المختصر في

 .لو أصل ال"  الطعاـ ذلك
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"  اإلخواف مع أكل وما عليو أفطر وما السحور أكلة العبد عليها يحاسب ال ثبلث" 
 .ضعيف

 وقاؿ ، موضوع كذب ىو شيخنا قاؿ"  لو غفر لو مغفور مع أكل من"  المقاصد في
 يروى وإنما لو إسناد ال غيره قاؿ وكذا ، ضعيف وال حسن وال صحيح لو أصل ال مرة
 قاؿ الذيل وفي ، والمنافقوف الكفار المسلمين مع يأكل فقد لو معنى وال ىشاـ عن
 .قاؿ كما وىو موضوع تيمية ابن

 شئ الباب ىذا في يصح ال العقيلي قاؿ يصح ال"  دناءة السوؽ في األكل"  الآللئ
 ابن حديث ويعارضو ، ضعيف سنده المقاصد وفي ، تضعيفو على العراقي اقتصر قلنا
"  قياـ ونحن ونشرب نمشي ونحن وسلم عليو اهلل صلى عهده على نأكل كنا"  عمر
 مصحح وىو
 .والخل والدىن واللبن والملح والهريسة كاللحم اإلداـ باب
 .ضعيف"  اللحم الجنة أىل طعاـ سيد"  المختصر في

 شواىد ولو ضعيف سليماف فيو"  اللحم واآلخرة الدنيا أىل طعاـ سيد"  المقاصد وفي
 في الجوزي ابن وأدخلو"  األرز ثم اللحم الدنيا طعاـ سيد"  رفعو علي عن منها

 أكل أف الشافعي وقاؿ المتن ىذا بوضع الحكم لي يتبين لم شيخنا قاؿ الموضوعات
 .العقل في يزيد اللحم

 بن وربيعة الدرداء أبي عن"  اللحم الجنة وأىل الدنيا أىل طعاـ سيد"  الوجيز وفي
 أنس عن وورد ماجو ابن عند الدرداء أبي حديث قلت الكذب راويا بينهما كعب
 .وبريدة

 مسلمة عن يروي سليماف فيو يصح ال"  اللحم الجنة أىل طعاـ سيد"  الآللئ وفي
 الحكم لي يتبين لم حجر ابن قاؿ ماجو ابن لو روى سليماف قلت موضوعة أشياء

 .ضعيف وسليماف مجروح غير مسلمة فإف بوضعو
 .طرؽ لو قلت محفوظ غير حديث"  اللحم واآلخرة الدنيا طعاـ أفضل" 
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 في فزادت فأكلتها بهريسة أتيت نعم:  قاؿ بطعاـ الجنة من أتيت ىل معاذ قاؿ" 
"  بالهريسة بدأ إال طعاما يعمل ال معاذ وكاف أربعين نكاح نكاحي وفي أربعين قوة قوتي

 تدور الحديث طرؽ وغالب ىريسة صاحب وكاف اللخمي الحجاج بن محمد وضعو
 .ساقط ىو األزدي وقاؿ ، إبراىيم فيو آخر طريق لو قلت كذابوف منو وسرقو عليو
"  وروي"  الهريسة على فدلني الوقاع من ضعفي جبريل إلى شكوت المختصر في

 .موضوع وقيل ضعيفة طرقو"  الهريسة بأكل فأمرني
 .جدا ضعيف سنده"  الكليتين يكره وسلم عليو اهلل صلى كاف" 

 وبطر أشر إال بأحد الفرح داـ وما اللحم أكل عند فرحة للقلب إف"  الآللئ وفي
 لو قلت منكراف عيسى بن وأحمد المغيرة بن اهلل عبد فيو موضوع"  ومرة مرة ولكن
 .سلماف عن آخر طريق

 .كذاباف وفيو مظلم إسناده"  اللحم تأكلوا ال" 
 بصحيح ليس أحمد قاؿ"  األعاجم صنع من ذلك فإف بالسكين اللحم تقطعوا ال" 

 يجمعاف صح إف داود أبو قاؿ الشاة لحم من يحتز وسلم عليو اهلل صلى كاف وقد
 .نضجو يتم لم حين والثاني نضجو تكامل حين األوؿ بأف
 محمد بن اهلل عبد فيو"  اللحم أكل عند فرحة للقلب إف"  ىريرة أبو الوجيز وفي

 من فقط صدره وأخرج الشعب في البيهقي أخرجو قلت لو أصل ال بما يحدث
 .سليماف حديث
 .إلخ"  بالسكين اللحم تقطعوا ال"  عائشة حديث

 .بشئ ليس معشر أبو فيو
 .سننو في داود أبو أخرجو قلت
 .سلمة أـ عن آخر طريق من والبيهقي بالقوي ليس وقاؿ

 دواء وسمنانها ألبانها فإف ولحومها وإياكم وسمنانها البقر بألباف عليكم"  المقاصد في
 .مرفوعا للحاكم"  داء ولحومها وشفاء
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 بو اختصاصو يرى فكأنو"  وسمنها لبنها ورطوبة البقر لحم ويبوسة الحجاز ليبس" 
 .بالبقر نسائو عن ضحى وسلم عليو اهلل صلى أنو صح قد ولكن

 .ضعيف فيو"  الملح إدامكم سيد" 
 عن الباب وفي عمر عن لجماعة"  مباركة شجرة من فإنو بو وادىنوا الزيت كلوا" 

 .جماعة
 على فهو منامو في شربو من اإليماف محض اللبن شرب"  رفعو ىريرة أبو الذيل في

 كذاب إسماعيل فيو"  اإلسبلـ بشرائع يعمل فهو اللبن تناوؿ ومن والفطرة اإليماف
 .مجروحاف وآخراف

 سليماف فيو"  خلقو ساء يوما أربعين اللحم ترؾ ومن اللحم ينبت اللحم"  رفعو علي
 .كذاب النخعي

 الحسن فيو"  تأدمو من يفرغ أف إلى لو اهلل يستغفراف ملكين بو وكل بالخل تأدـ من" 
 الماء شرب إذا باب للديلمي أخرى طريق ولو الصدؽ تشبو ال أحاديثو علي بن

 .الريق على والسؤر
 " وأبرأ وأمرأ أىنأ ىو وقاؿ ثبلثا تنفس شرب إذا كاف"  المختصر في

 بترؾ الحديث ىذا تأويل ولعل"  بنفس فليشرب أحدكم شرب إذا"  مصححا وللحاكم
 .اإلناء في التنفس

 .ضعيف"  يعبو وال مصا الماء يمص كاف" 
 صلى أنو"  وروي"  فيو ينفخ أو ثبلثا اإلناء في يتنفس أف وسلم عليو اهلل صلى نهى" 
 .ظاىر بينهما والجمع"  اإلناء في يتنفس كاف وسلم عليو اهلل
 .لمسلم"  آخرىم القـو ساقي"  المقاصد في
 .واضع سليماف بن عاصم فيو"  الشحم يعقد الريق على الماء شرب"  الآللئ في
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 اهلل وجو ابتغاء أخيو سؤر من شرب ومن أخيو سؤر من الرجل يشرب أف التواضع من" 
 بو تفرد"  حسنة سبعوف لو وكتبت خطيئة سبعوف عنو ومحيت درجة سبعوف لو رفعت

 .لين فيو لكن رشيد بن الحسين تابعو قلت المتروؾ مريم أبي بن نوح
 سقاه فإف رقبة أعتق فكأنما الماء فيو يوجد موضع في ماء من شربة مسلما سقى من" 
 قلت:  موضوع عدي ابن قاؿ"  مؤمنة نسمة أحيا فكأنما الماء فيو يوجد ال موضع في
 .آخر طريق لو

 من الورؽ ينتثر كما ذنوبك تنتثر الصائف اليـو في الماء على الماء اسق"  الذيل في
 .والمتن اإلسناد منكر ىو"  العاصف الريح في الشجر

"  الماء عيوف من عين غارت الصبي قبل الرجل فأسقى والرجل الصبي استسقى إذا" 
 .كذاباف الخير وأبو البحتري أبو فيو

 .والبر واألرز العدس من الحبوب باب
 بارؾ قد وأنو الدمعة ويكثر القلب لو يرؽ وإنو مبارؾ فإنو بالعدس عليكم"  الآللئ في
 وال المبارؾ بن اهلل عبد وقاؿ ، مريم بن عيسى منهم وروى موضوع"  نبيا سبعوف فيو

 لساف على العدس قدس"  المقاصد وفي ، منفخ مؤذ وأنو واحد نبي لساف على
 الدمع ويسرع القلب يرقق أنو"  بزيادة وروي"  مريم بن عيسى آخرىم نبيا سبعين

 عن الباب وفي"  الدماغ في ويزيد الفؤاد يشد فإنو بالقرع وعليكم
"  الصغاني:  الموضوعات في الجوزي ابن وذكره ، شئ ذلك من يصح وال وغيره علي

 .إلخ"  بالعدس عليكم
 .موضوع

 لكاف حيوانا األرز كاف ولو نوري بقية من األرز خلقت األرز من وأنا مني األرز" 
 رجبل كاف ولو صالحا رجبل لكاف رجبل كاف ولو رجبل لكاف آدميا كاف ولو آدميا

 من"  موضوع"  أنا لكاف مرسبل كاف ولو مرسبل لكاف نبيا كاف ولو نبيا لكاف صالحا
 .موضوع"  لسانو على قلبو من الحكمة ينابيع ظهرت يوما أربعين األرز أكل
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 ، قلت موضوع وغيره شيخنا قاؿ"  حليما لكاف رجبل األرز كاف لو"  المقاصد في
 بمنزلة البقوؿ في والكراث القـو في كالسيد الطعاـ في األرز"  أيضا الباطل ومن

 في كالملح األنبياء في وأنا الطعاـ في كالثريد العالمين نساء في وعائشة الخبز
 ال"  داء كل من سليم صحيح األرز الدواء نعم األرز الدواء نعم"  وكذا"  الطعاـ
 .بثابت ليس الباقبلء حديث البطن في تسبيحو حديث وللدارمي ، يصح

 .منكر"  بسمن ملبقة سمراء برة من بيضاء خبزة عندي أف وددت"  المختصر في
 .والبقوؿ والبصل والفجل والبطيخ كالباذنجاف البقوؿ باب
"  الجنة قطر من قطرة عليو وتقطر إال يـو من ما فإنو بالهندباء عليكم"  المختصر في

 .ضعيف
 من وما األدياف سائر على اإلسبلـ كفضل األدىاف على البنفسج فضل"  الآللئ وفي
 .ضعاؼ طرؽ لو قلت يضع من فيو"  الجنة ماء من قطرة عليها إال الهندباء ورقة

 .موضوع"  فيو داء وال داء كل من شفاء الباذنجاف إنما" 
 بلخ تاريخ صاحب أسنده وإف لو أصل ال باطل"  لو أكل لما الباذنجاف"  المقاصد في
"  فورؾ بن علي أبي عن األجزاء بعض في وجدت ولكن عليو أقف لم شيخنا وقاؿ ،

 وضع من أنو يقوؿ الحفاظ بعض وسمعت يصح ال"  فيو داء ال شفاء الباذنجاف
 ماء"  حديث من أصح ىو قائل قاؿ حتى العواـ بو لهج وقد الزركشي قاؿ ، الزنادقة

 .انتهى خطأ وىذا"  لو شرب لما زمـز
 .إلخ"  المأوى جنة في رأيتها شجرة أوؿ فإنو منو وأكثروا الباذنجاف كلوا"  وللديلمي

 باطلة كلها"  دواء كانت دواء أكلها ومن كانت داء أنها على أكلها فمن"  وفيو
 .ليبل أكلها عن نهى والشافعي
 النووي وقاؿ ضعفا إال الطرؽ كثرة تزيده ال التيمي قاؿ باطلة البطيخ فضل أحاديث

 .يصح ال أنو
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 وإف النار في أحد يبقى ال حتى أكلها على تعالى اهلل وبركة البطيخ فضل"  الآللئ في
 بو أتهم وأنا المؤلف قاؿ موضوع بطولو"  الجنة حبلوة مثل وحبلوتها رحمة ماءىا
 غيره عند نجدىا لم ومرفوعة موقوفة فضلها في كثيرة أحاديث عنو سمعنا وقد ىنادا
 .أكلو وسلم عليو اهلل صلى أنو إال شئ فضلها في يصح وال محاؿ وكلها
 ال شاذ ىو"  أصبل بالداء ويذىب غسبل البطن يغسل الطعاـ قبل البطيخ"  الذيل وفي

 .يصح
 قضمة أوؿ عند فاذكروني ريح لها يوجد ال أف وأردتم الفجل أكلتم إذا"  مسعود ابن
." 
 .كذاباف فيو"  رأسها من فليأكل القثاء يأكل ابتدأ من[ "  موضوع أي] 
 .موضوع"  الجذاـ وقي بلحم القثاء أكل من"  الآللئ في
 .مخطئ وفيو منقطع"  الدماغ ويكبر العقل في يزيد فإنو بالقرع عليكم" 
"  حديث وكذا ، بحت كذب"  البصل تنسى فبل تزودت إذا علي يا"  المقاصد في

 ". الولد ويصبح النطفة يطيب فإنو بالبصل عليكم
 ، موضوع"  منفعة فيها منها فكلوا الخيل آذاف مثل أوراقا الهند ببلد في إف"  خبلصة

 .الصغاني قالو
 لسد والشبع السرؼ وذـ يرفع ما أوؿ وأنو والعسل وإطعامها الحبلوة فضل باب

 .البر ومخ كالفالوذج المشتهى وأكل الشيطاف عروؽ
 على وركبو وضعو"  الحبلوة يحب حلو المؤمن قلب"  موسى أبو الوجيز في
 منكر متنو وقاؿ البيهقي عند أمامة أبي عن ورد قلت:  العباس بن محمد اإلسناد ىذا
 .مجهوؿ إسناده وفي
 .إلخ"  حلو المؤمن قلب"  المقاصد وفي

 الديلمي وعند موسى أبي عن الموضوعات في الجوزي والبن أمامة أبي عن للديلمي
 عصى فقد نفسو على حرمها ومن الحبلوة يحب حلو المؤمن"  رفعو علي عن أيضا
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 لم فإف واشكروا واشربوا وكلوا أنفسكم على والطيبات اهلل نعمة تحرموا ال ورسولو اهلل
 يحب وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف"  وشاىده"  وجل عز اهلل عقوبة لزمتكم تفعلوا
 وال ثناءه بها يرجو ال حلوا لقمة المؤمن أخاه لقم من"  حديث وكذا"  والعسل الحلوا
 القيامة يـو الموقف حرارة عنو بها اهلل صرؼ وجهو إال بها يريد وال شره من بها يخاؼ

 .ضعيف وىو" 
 .لو أصل ال باطل أنو شيخنا قاؿ"  خمري والكافر حلوي المؤمن" 

 حلو المؤمن قلب"  الآللئ وفي ، موضوع"  الحبلوة يحب حلوي المؤمن"  الصغاني
 .موضوع"  الحبلوة يحب

 رجاء وال شره من مخافة ذلك يكن ولم[  حلوى:  أو]  حلواء لقمة أخاه لقم من" 
 .جدا منكر الخطيب قاؿ"  القيامة في بلوى سبعين عنو اهلل صرؼ لخير

 .يصح ال"  القيامة يـو الموقف مرارة عنو اهلل صرؼ حبلوة لقمة أخاه لقم من" 
 يصح ال"  يردىا وال منها فليصب أيديكم بين[  الحلواء:  أو]  الحلوى وضعت إذا" 
 فليصب أيديكم بين[  الحلواء:  أو]  الحلوى وضعت إذا"  ىريرة أبو الوجيز وفي ،

 .الحديث بهذا متهما وكاف ىو بو تفرد البيهقي قاؿ قلت فضالة فيو"  منها
!  قدح في إداماف فقاؿ وعسل لبن فيو بقدح وسلم عليو اهلل صلى النبي أتي"  عائشة

 فضوؿ عن اهلل يسألني أف أكره ولكني ، حراـ أنو أزعم ال أني أما:  فيو لي حاجة ال
 .شاىد لو قلت الحديث يسرؽ وىو موزع بن نعيم بو تفرد"  الدنيا

 .إلخ"  غدوات ثبلث العسل لعق من"  ىريرة أبو
 والبيهقي ماجو وابن تاريخو في البخاري أخرجو قلت:  بشئ ليس سعيد بن الزبير فيو
 .عنو آخر طريق ولو
 العسل لعق من"  الآللئ في

 أخرجو قلت لو أصل ال"  الببلء من عظيم يصبو لم شهر كل في غدوات ثبلث
 .شاىد ولو ماجو وابن البيهقي
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 أصل ال"  العسل األرض عن ترفع نعمة وأوؿ الطاعوف األرض عن ترفع رحمة أوؿ" 
 .لو
 مبلئكة لو ويستغفر إال عسل فيو بيت من ما بيده نفسي فوالذي بالعسل عليكم" 

 وىو مات فإف داء ألف منو ويخرج دواء ألف جوفو دخل رجل شربو فإف البيت ذلك
 .موضوع المؤلف وقاؿ ، منكر"  جلده النار تمس لم جوفو في
 أمتك إف فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أتى جبريل أف بالفالوذج سمعنا ما أوؿ" 

 اهلل صلى فقاؿ الفالوذج ليأكلوف أنهم حتى الدنيا عليهم وتفاض األرض لهم تفتح
 عليو اهلل صلى النبي فشهق والعسل السمن يخلطوف قاؿ الفالوذج وما وسلم عليو

 ضعيف طلحة بن محمد فيو الوجيز وفي ماجو ابن أخرجو قلت:  باطل"  شهقة وسلم
 عثماف الميزاف وفي ماجو ابن أخرجو قلت:  حديثو يكتب ال يحيى بن عثماف عن

 وفي ، الحسن من قريب فالحديث صدوؽ معروؼ ومحمد اهلل شاء إف صدوؽ
 .موضوع ىو الفرج أبو قاؿ المختصر

 .يوجد لم"  بطنو مؤل من السماء ملكوت يدخل ال" 
 .إلخ"  الطعاـ بكثرة القلب تميتوا ال" 
 .يوجد لم
 .يوجد لم"  البرص يورث الشبع على األكل إف" 
 .إلخ"  شبعا قط وسلم عليو اهلل صلى يمتلئ لم" 
 .يوجد لم
 .ضعيف"  اآلخرة في الشبع أىل ىم الدنيا في الجوع أىل إف" 
 .يوجد لم"  وترؽ تصف بالجوع وطهروىا والشبع الضحك بقلة قلوبكم أحيوا" 
 .يوجد لم"  الحنطة مخ يأكلوف الذين أمتي شرار" 
 وذكره الشيخ ألبي"  لو اهلل غفر نفسو على وأثر شهوتو فرد شهوة اشتهى امرئ أيما" 
 .الموضوعات في الفرج أبو
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 سائل فأتاه درىم ونصف بدرىم طرية سمكة اشترى أنو"  عمر ابن عن الآللئ في
 .إلخ"  شهوة اشتهى امرئ أيما"  مرفوعا وحدث"  عليو بها فتصدؽ
 .موضوع

 " بو العروؽ في يجري أف الشيطاف قوي وإنما الطعاـ طيب أنفسكم أحرموا" 
 .موضوع

 بن يحيى فيو الوجيز وفي ، يصح ال"  اشتهيت ما كل تأكل أف السرؼ من إف" 
 .متابعات لو قلت ذكواف بن نوح وكذا الحديث منكر عثماف

 ونفعها آدـ طين فضلة من وأنها والنخلة والرماف والعنب كالتمر بالفواكو التفكو باب
 .الولد زكاء في للحبالى

 الظهر ماء وزيادة والهضم المعدة تطيب في وتأثيره البرني التمر فضل"  الآللئ في
 موضوعة بعضها كاف وإف شاىدة طرؽ لو قلت باطل"  اهلل من والقرب الحواس وزيادة

 .ضعيفة أو
 .يصح ال"  الدود يقتل فإنو الريق على التمر كلوا" 
 .موضوع"  ذىب إذا فيو لعزوني بالرطب وجدي الناس علم لو" 

 عالما خرج غبلما المرأة بطن في ما يكن فإف اللباف حباالكم أطعموا"  الذيل وفي
 وعظم خلقها حسن جارية بطنها في ما يكن وإف سخيا شجاعا القلب زكي غازيا

 .منكر"  زوجها عند وحظت عجيزتها
 التمر نفاسها في طعامها كاف من فإنو التمر نفاسهن في نساءكم أطعموا"  الآللئ في

 كاف طعاما اهلل علم ولو عيسى ولدت حين مريم طعاـ فإنو حليما ذلك ولدىا خرج
 .متابع أحدىما قلت كذاباف فيو"  إياه ألطعمها التمر من لها خيرا
 من وليس آدـ طينة فضلة من خلقت فإنها النخلة عمتكم أكرموا"  المقاصد في

 وأطعموا عمراف بنت مريم تحتها ولدت النخلة من اهلل على أكـر شجرة الشجر
 .وانقطاع ضعف سنده في"  فتمر رطب يكن لم فإف الرطب الولد نساءكم
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 .إلخ"  النخلة عمتكم أكرموا"  الوجيز في
 قلت وضاع وفيو عمر ابن وعن ، الحديث منكر سعيد بن مسروؽ وفيو علي عن

 والرماف النخلة خلقت"  رفعو سعيد أبي عن شاىد ولو بكذب يتهم لم مسروؽ
"  الجنة رماف من بحبة يلقح وىو إال ىذا رمانكم من ما آدـ طين فضلة من والعنب

 : الوضاع وتبعو الحديث يسرؽ من فيو
 الآللئ وفي ، جيد بسند البيهقي أخرجو"  بلغني قاؿ"  رفعو عباس ابن عن ورد قلت
 .عباس ابن على موقوؼ شاىد لو قلت الوليد بن محمد أباطيل من يصح ال ىو

 وال األعاجم بين مشهور"  يك والتمر( ٔ) دودو العنب"  ضعيف سنده المقاصد وفي
:  لعلو]  السيكين أحد من يعني التمر في القراف عن النهي ورد نعم:  لو أصل

 وسلم عليو اهلل صلى رأيتو"  موضوع"  دودو العنب"  الصغاني بإذنو إال[  الشريكين
 العراقي:  قوي إسناد فيو ليس البيهقي لو أصل ال العقيلي قاؿ"  خرطا العنب يأكل

 .ضعيف
 .المكذوبة النسخة من"  وأمرأ أىنأ فإنو حبة حبة العنب كلوا"  الذيل في
 .موضوعا تيمية ابن وعده"  دودو العنب كل" 

 والديك والسمك سيدة وأنها ضربها عن والنهي وأكلها البقر من الحيواف صنوؼ باب
 .والجراد البراغيث من الهواـ دفع وتعويذ والحمامة

 منذ حياء السماء إلى طرفها رفعت ما البهائم سيدة فإنها البقر أكرموا"  الآللئ في
 .موضوع"  العجل عبد
 .يصح ال"  تأكلوىا فبل ضربت إذا قاؿ البهائم ضرب عن وسلم عليو اهلل صلى نهى" 
 بيتو في كاف ومن ، بركة بيتو في كاف ، شاة بيتو في كاف من"  ىريرة أبو الذيل في

 ويؤنس ، الفقر من اعتزؿ ، شياه ثبلثة بيتو في كاف ومن بركتاف بيتو في كاف شاتاف
 .ومتروؾ مجهوالف فيو"  البيت أىل عليكم وبركاتو اهلل رحمة تقوؿ بالمبلئكة بيتو عليو
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 وىو موضوعا تيمية ابن عده"  اهلل غضب في مات كلب حراسة في بات من" 
 .كذلك

 .باطل"  والرخم البـو خبل ما طير كل بأكل بأس ال"  الآللئ في
 إسناده في ال بشئ ليس والحديث ، يخربو معناه قيل"  الجسد يذىب السمك أكل" 
 ....الراوي على فاختلط الجسد يذيب ولعلو معناه في وال

 .الطين من أكلو يضر ما باب
 .موضوع"  النفاؽ يورث الطين أكل"  الآللئ في
 .موضوع"  ذريتو على الطين أكل فحـر طين من آدـ خلق تعالى إاهلل" 
 فقد بو واغتسل الطين أكل من" 

 .موضوع"  بو واغتسل آدـ أبيو لحم أكل
 تحريمو في روي البيهقي قاؿ"  مسلم كل على حراـ الطين أكل"  المقاصد في

 .كذلك وىو فيو غيره وتبعو شئ منها يصح ال أحاديث
 

 واألشربة( األطعمة في الدائمة اللجنة فتاوى تلخيص)باب 
 :طعمةاأل في الدائمة اللجنة فتاوى تلخيصأوال: 

 في والطيب الحبلؿ يتحرى أف المسلم على يجب: "  الفضيلة أصحاب قاؿ* 
 .وملبسو ومشربو مطعمو

 . الحل األطعمة في األصل ألف األسود العنب بحل وأفتوا* 
 العامة والمجامع المسجد حضور توقع لمن النيء والبصل الثـو أكل بكراىة وأفتوا* 

 . مزيل بأي رائحتو إزالة أو رائحتو وذىاب طبخو كماؿ بعد إال الناس ومخالطة
 . الضرر أمن إذا طبخها قبل نية الكبد أكل بجواز وأفتوا* 
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 الخنزير ولحم والدـ كالميتة ، اهلل حـر ما إال الحل اللحـو في األصل بأف وذكروا* 
 مستخبث وكل ومخالبها بأنيابها تفترس التي والطير البهائم وسباع اهلل لغير بو أىل وما
 . بالصحة مضراً  كاف أو والطيور الحشرات من
 . محـر بشيء اختبلطها علم إذا إال الحلوى بحل وأفتوا* 
 في داخبل يكن لم وإف ، محـر شيء من محضرا كاف إذا الجيبلتين بحرمة وأفتوا* 

 . حبلؿ فهو المحرمات من شيء تكوينو
 . للتحريم ينقلو ما ثبت إذا إال اإلباحة أصل على جريا المستورد السمن بحل وأفتوا* 
 . األصل ىذا عن يخرجو ما يثبت ولم الحل األصل ألف البيبسي بحل وأفتوا* 
 . الحل أصل عن يخرجو ما يثبت لم إذ الجبن بحل وأفتوا* 
 منو يحـر أف ألحد يجوز وال الحل فيو األصل والحليب والسمن الجبن:  وقالوا* 

 . للتحريم موجبا نعلم ال ونحن التحريم يوجب ما على اشتمالو ثبت إذا إال شيئأ
 من يأكلوف لوفايز  ال المسلمين ألف األجباف أنفحة عن السؤاؿ يجب ال بأنو وذكروا* 

 . األنفحة نوع عن يسألوا ولم الصحابة عهد من الكفار أجباف
 بعد الغسل ينفعو وال أكلو يجوز ال نجس شرعية ذكاة يذؾ لم ما جميع:  وقالوا* 

 . ذلك
 غير على ذكت أنها يقين يحصل لم ما البقر أنفحة من المصنوع الجبن بحل وأفتوا* 

 .الشرعية الطريقة
 . الخنزير أنفحة من المصنوع الجبن بحرمة وأفتوا* 
 . مسكراً  يكن لم ما(  الخشاب)  يسمى ما بحل وأفتوا* 
 أف من يشاع ما وأبطلوا العطارين عند المعروؼ(  المر)  استعماؿ بجواز وأفتوا* 

 ( . مر)  فيو بيتاً  تدخل ال المبلئكة
 . والشراب الطعاـ من الرضيع الطفل يبقيو ما أكل بجواز وأفتوا* 
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 أف ىديو من وليس،  أصابع بثبلثة يأكل كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف وذكروا* 
 . الفراغ بعد أصابعو يلعق وكاف،  ذلك بغير يأكل

 . بدعية ومناسبات بأعياد لها ارتباط ال التي المأكوالت بجواز وأفتوا* 
 في ظهوره يضر فبل طاىر الذبح بعد الحيواف عروؽ في الباقي الدـ بأف وأفتوا* 

 . الطعاـ
 إف وأما،  حراـ ألنو - الجرح من اإلنساف دـ أي - الدـ ابتبلع تعمد بحرمة وأفتوا* 

 . عليو إثم فبل قصد ببل جوفو في دخل
 . السباع جملة من ألنو الذئب أكل بحرمة وأفتوا* 
 . السباع من ألنو النمر أكل بحرمة وأفتوا* 
 والنجاسات القاذورات يأكل حيواف ألنو الخنزير أكل حرمت الشريعة بأف وذكروا* 

 أثر ولو الجوؼ في الدود يولد وألنو،  أماكنها ويغشى ويتتبعها إليو طعاـ أشهى وىي
 ومنع الهضم كعسر الجسد في مضاراً  لو وأف العفة على والقضاء الغيرة إضعاؼ في

 البالغة الحكمة لو واهلل،  الطعاـ ىضم على لتساعد عصارتها إفراز من األجهزة بعض
 . المكلفوف عليها يطلع لم وإف تشريعو في
 . ذلك في اإلذف ويحـر،  اإلسبلمية للببلد - الخنزير أي - استيراده بحرمة وأفتوا* 
 أو شحمو أو الخنزير لحم أف ظنو على غلب أو المسلم تأكد إذا:  وذكروا* 

 فبل ذلك نحو أو أسناف معجوف أو دواء أو طعاـ في شيء منو داخل عظمو مسحوؽ
 . منو الدىاف وال شربو وال أكلو لو يجوز

 اشتماؿ لغالب الغربية المطاعم في الطعاـ تركيبة نوعية عن االستفسار بلزـو وأفتوا* 
 . المحـر على أطعمتهم

 الخنزير لحم عليها يشوى التي الصفيحة على المشوي البقر أكل جواز بعدـ وأفتوا* 
 بها قطع التي بالسكين قطع الذي اللحم أكل يجوز ال أي،  السكين وكذلك، 

 . الخنزير
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 للكافر يقدمو أف للمسلم يجوز فبل واألشربة األطعمة من شرعاً  حـر ما بأف وأفتوا* 
 . دينو في جائز أنو بحجة

 لكن،  عليو إثم ال فإنو الحاؿ حقيقة جاىبل المحرمات من شيئاً  أكل من بأف وأفتوا* 
 . يستقبل فيما يتحرى أف المسلم على

 . خنزير لحم فيو قلي قد زيت في قلي إذا اللحم بحرمة وأفتوا* 
 . الحية أكل تحريم ذلك على وبنوا،  أكلو فيحـر بقتلو أمر ما كل بأف وذكروا* 
 . األنياب ذوات من ألنو القرد أكل بحرمة وأفتوا* 
 . مستخبثة وألنها بقتلها مأمور ألنو الفأرة أكل بحرمة وأفتوا* 
 للمرة الباقي الطعاـ حفظ فيجب ممنوعة الماؿ وإضاعة ممنوع اإلسراؼ بأف وأفتوا* 

 . فالحيوانات يوجدوا لم فإف المحتاجين إطعامو أو الثانية
 . األنياب ذوات من ألنها القطة أكل بحرمة وأفتوا* 
 . البحر صيد من ألنها الحلزونية القواقع أكل بجواز وأفتوا* 
 الهدىد أكل حرمة ذلك على وبنوا أكلو فيحـر قتلو عن نهي ما كل بأف وذكروا* 

 .د الصر أكل وحرمة
 كاف وما كالغراب الجيف تأكل وىي لها مخلب ال التي الطيور أكل بحرمة وأفتوا* 

 . الجيف أكل في مثلو
 . بالخمر المدىوف اللحم أكل بحرمة وأفتوا* 
 . كالجبللة يجعلها ذلك ألف النجس الماء الحيوانات سقي بحرمة وأفتوا* 
 فيها النجاسة أثر يظهر لم إف بالنجاسة مسقية شجرة على الثمرة أكل بجواز وأفتوا* 
. 

 حتى لبنها شرب يجوز ال فإنو النجاسة من شربها غالب كاف إذا الغنم بأف وأفتوا* 
 . الجبللة في كالحكم الطاىر وتطعم أياـ ثبلثة تحبس

 . أياـ ثبلثة الطاىر إطعامو بعد إال كلبة بلبن تغذى جدي أكل بحرمة وأفتوا* 
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 إال اقتنائو عن النهي لثبوت الكلب إال البيوت في الحيوانات تربية بجواز وأفتوا* 
 . صيد أو ماشية كلب

 . والصقر كالحدأة المخالب ذوات إال الطيور أنواع جميعأكل  بجواز وأفتوا* 
 . األرانب أنواع جميع أكل بجواز وأفتوا* 
 . الخضراوات أنواع جميع أكل بجواز وأفتوا* 
 وأما،  الشرعية الذكاة يذؾ لم إذا البيضة في تخلقو بعد الفرخ أكل بحرمة وأفتوا* 

 . ميتة ألنو يجوز فبل وأكلو البيضة في وىو طبخو
 . يحرمو ما يرد ولم الحل األصل ألف الوبر بحل وأفتوا* 
 . أكلها وحل الصيد من بأنو الحديث لثبوت الضبع أكل بحل وأفتوا* 
 . الضب أكل بجواز وأفتوا* 
 . األنياب ذوات من ألنو الثعلب أكل بحرمة وأفتوا* 
 . يحرمها ما يرد ولم الحل األصل ألف النعامة أكل بجواز وأفتوا* 
:  سبحانو لقولو الحل فيو إال عادة يعيش ال الذي البحر حيواف في األصل:  وقالوا* 

 . وللسيارة لكم متاعاً  وطعامو البحر صيد لكم أحل
 . أحد على ضرر فيو يكن لم ما الماء في كهربتو بعد السمك أكل بجواز وأفتوا* 
 . السمك من أصلهما ألف والفسيخ السردين أكل بجواز وأفتوا* 
 . السنارة في وىي بعضها انقطع إذا السمكة أكل بجواز وأفتوا* 
 الحل ماؤه الطهور ىو:  لحديث والجمبري البحرية السلحفاة أكل بجواز وأفتوا* 

 . ميتتو
 . األىلية بالحمر خاص والنهي،  الوحشي الحمار لحم أكل بجواز وأفتوا* 
 . الجواز األصل ألف القنفذ أكل بحل وأفتوا* 
 . التمساح أكل جواز الفضيلة أصحاب واختار* 
 . البحر فرس أكل جواز واختاروا* 
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 . القرش سمك أكل بحل وأفتوا* 
 . الضفدع أكل حرمة إلى الفضيلة أصحاب وماؿ* 
 . بحري حيواف ألنو السرطاف أكل بحل وأفتوا* 
 من ذلك ألف يضره وجو على األكل من يكثر أف المسلم على يحـر:  وقالوا* 

 . حراـ واإلسراؼ اإلسراؼ
 المحـر الماؿ ىذا من الطعاـ ىذا أو الهدية ىذه أف عرؼ إذا المسلم بأف وأفتوا* 

 عين يتميز ولم مختلطاً  مالو كاف إف وأما ،الهدية قبوؿ وال الطعاـ أكل لو يجوز ال فإنو
 . الجواز الفضيلة أصحاب واختار خبلؼ ففيو الهدية أو الطعاـ بو اشتري الذي الماؿ

 المخفضة الطعاـ تذاكر غيرىم يعطوا أف الجامعة لطبلب يجوز ال بأنو وأفتوا* 
 . بالباطل للماؿ وأكل وخداع كذب ألنو بهم الخاصة

 األكل يجوز ال الصالحين أضرحة على تذبح التي الذبائح:  الفضيلة أصحاب وقاؿ* 
 فبل البياف بعد أكل فإف األكل جواز عدـ ببياف يرشد منها يأكل الذي واإلماـ منها
 . خلفو تصل

 وغيرىا الدراسة نفقات في بو االستعانة أو المسروؽ الماؿ من األكل يحـر:  وقالوا* 
. 

 . محـر كسب ألنو القمار من كسبو من عند األكل بحرمة وأفتوا* 
 . األكل حاؿ اليد على االتكاء عدـ بأفضلية وأفتوا* 
 فقط الذبائح إال الكفار من تأتي التي الزراعية والمنتجات الثمار أكل بجواز وأفتوا* 
 فبل الكفار سائر وأما الشرعية الطريقة على ذبحها كاف إف الكتابي ذبيحة إال تحل فبل

 . ذبائحهم تحل
 . جائز محـر على تشتمل ال التي األطعمة من الكفار يعده مما األكل:  وقالوا* 
 . شرعية لمصلحة الكافر مع األكل بجواز وأفتوا* 
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 حيواف أو إنساف من يأكلو لمن وإعطاءه الطعاـ من تبقى ما احتراـ الواجب:  وقالوا* 
 . طاىر مكاف في يوضع فإنو إليو يحتاج من ىناؾ يكن لم فإف
 من ذلك وليس"  للقهوة تفضلوا: "  المسجد في وىو اإلنساف قوؿ بجواز وأفتوا* 

 .األخبلؽ مكاـر من ىو بل الضالة إنشاد
 دعت إذا لو التابعة الغرؼ أو سطحو أو رحبتو أو المسجد في األكل بجواز وأفتوا* 

 . الطعاـ آثار من تنظيفو وجوب على التنبيو مع لذلك الحاجة
 :األشربة في الدائمة اللجنة فتاوى تلخيصثانيا: 

 بالعقوؿ فتاكة أضرار من فيها لما الخمر سبحانو اهلل حـر:  الفضيلة أصحاب قاؿ* 
 وكاف أربع سنة وقيل الهجرة من ست سنة تحريمها وكاف تغطيها أي تخامرىا فهي
 والميسر الخمر إنما آمنوا الذين أيها يا: "  سبحانو اهلل قوؿ بنزوؿ قطعا ذلك

 أنتم فهل: "  سبحانو قولو إلى"  فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس واألزالـ واألنصاب
 " . منتهوف

 ويكوف بالفسخ المطالبة للزوجة يتيح فيو شرعي عيب للخمر الزوج شرب بأف وأفتوا* 
 . شرعًيا المحاكمة طريق عن ذلك

 . واإلجماع والسنة بالكتاب حراـ الخمر بأف وذكروا* 
 إف تعالى اهلل مشيئة تحت وىو بكبيرتو فاسق بإيمانو مؤمن الخمر شارب:  وقالوا* 

 . لو غفر شاء وإف عذبو شاء
 إلى أمره رفع وجب وإال استجاب فإف علنا يشربها من على اإلنكار بوجوب وأفتوا* 

 . بهجره زجره وجوب مع نائبو أو السلطاف
 في مثبل كاف بأف شربها إلى اضطر من أما بحاؿ الخمر شرب يباح وال:  وقالوا* 

 حولو ما كل في يجد ولم الهبلؾ نفسو على وخشي بطعاـ غص أو األرض من مهلكة
 . يزيد وال ضرورتو سد بقدر منها يشرب فإنو الخمر إال
 . الضرورة من وليس يجوز فبل للدواء استخدامها وأما:  وقالوا* 
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 . مكره أنو في صادقا كاف إذا عليو إثم فبل شربها على المكره أما:  وقالوا* 
 صحيح صومو وكذلك يقوؿ ما يعقل داـ ما صحيحة الخمر شارب صبلة بأف وأفتوا* 
. 

 وسلم عليو اهلل صلى النبي ألمر لنجاستها ال إلسكارىا إراقتها تجب الخمر:  وقالوا* 
 حالها على بها واالنتفاع إبقاؤىا ويحـر الخمر تحريم في اآليتاف نزلت حينما بذلك
 من بها مما وتخليصها أجزائها بعض بتخليل أو بالتخليل خمريتها عن تحويلها ويحـر

 عن وسلم عليو اهلل صلى النبي لنهي بو االنتفاع يراد مما بغيرىا خلطها وال الكحوؿ
 . واستعمالها تركيبها إعادة لطريق وقطعا للذريعة سدا الخمر تخليل

 جاز بالكحوؿ خلطت لو لكن المسكرة بالكحوؿ األدوية خلط يجوز ال:  وقالوا* 
 وال طعمو وال الدواء لوف في أثرىا يظهر لم قليلة الكحوؿ نسبة كانت إف استعمالها

 . بها خلط ما استعماؿ حـر وإال ريحو
 .مسلمين أـ كفارًا كانوا سواء لرفقائو خمًرا يقدـ أف المسلم على يحـر:  وقالوا* 
 . العمل نوع كاف أيا للخمور المصنعة الشركات في العمل بحرمة وأفتوا* 
 . للركاب الخمور بتقديم يلـز كاف إف الطائرة مضيف وظيفة في البقاء بحرمة وأفتوا* 
 التعاوف من فيو لما خمر معو من يحمل أف المسلم األجرة لسائق يجوز ال:  وقالوا* 

 . والعدواف اإلثم على
 . الخمر تصنيع في يستخدمها لمن ونحوه شعير من المادة بيع بحرمة وأفتوا* 
 لقوؿ خمًرا تسم لم وإف محرمة خمر فهي اإلسكار بها حصل مادة وكل:  وقالوا* 

 اهلل صلى وقوؿ ،"  حراـ خمر وكل خمر مسكر كل: "  وسلم عليو اهلل صلى النبي
 " . حراـ فقليلو كثيره أسكر ما: "  وسلم عليو

 . الخمر تخليل إلى القصد بحرمة وأفتوا* 
 عن اإلزالة تنقلها وال تحريمها على بقيت خل إلى الخمرة حولت إذا:  وقالوا* 

 . حكمها
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 . وتباع بذلك تطهر فإنها أحد عمل دوف من بنفسها تخللت إف بأنها وأفتوا* 
 . مسكرة كانت إذا التفاح وعصير البيرة شرب بحرمة وأفتوا* 
 " . الخل اإلداـ نعم: "  لحديث الخل استعماؿ بجواز وأفتوا* 
 . يسكر كثيرىا يك لم إف"  موسي"  المسماة البيرة بجواز وأفتوا* 
 يحكم أف يجوز فبل والطهارة الحل األشياء في األصل:  الفضيلة أصحاب وقاؿ* 

 . شرعي بدليل إال ونجس محـر بأنو شيء على الشخص
 . اسكارىا يقتضي مزجا بالكحوؿ الممزوجة العطور استعماؿ بحرمة وأفتوا* 
 جروح كتطهير طبية ألغراض استعمل إذا والكحوؿ الكولونيا استعماؿ بجواز وأفتوا* 

 . وتعقيم
 . المفاسد من فيو لما الدخاف بحرمة وأفتوا* 
 . المباحة األشربة من ألنهما والقهوة الشاي شرب بجواز وأفتوا* 
 . متعاطيها على المضار من فيها لما والمنومة المنبهة الحبوب تعاطي بحرمة وأفتوا* 
 فبل الماء حكم فلها نجاسة فيها وقعت إذا المائعات أف الفضيلة أصحاب واختار* 

   .بالتغير إال تنجس
 
 
 
 


