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 أما بعد:، والصالة والسالم على رسول اهلل ،الحمد هلل
 ،غيذذر الذذ ه  وال  ذذ جذذواا الشذذر  مذذن جميذذ  اةوارذذك الطذذاهرة وهذذو بذذا   ،فذذك ابذذا  اةطعمذذ فهذذ ا رخذذر بذذا  

وبحذذريم اسذذبعمال إرذذا  الذذ ه  وال  ذذ  فذذك  ،-الرهذذر وغيذذري بإيذذر إرذذا  و  يذذد وهذذو الشذذر  بذذال م مذذن-ع ر  وجذذواا الا ذذ
  .وسائر وجوي ا سبعمال ،والطهارة واةال الشر 
البذذذك   اةبذذذوا ،اإلباحذذذ  -امذذذا هذذذو اةصذذذل فذذذك عامذذذ  اةبذذذوا  فذذذك المرذذذاف -أن اةصذذذل فذذذك هذذذ ا البذذذا   :بمعرذذذى
 .البحريم ،اةصل فيها المر  :قالوا ،العلم با  ال بائح اسبثرى بعض أهل :من ه ا ثريت  اسب  

مذذن أحذذدث فذذك ))وهذذو بذذا  الديارذذ   :والبذذا  الثالذذث ،فذذك اةراحذذ  ،لهذذا اً احبياطذذ ؛وهذذو بذذا  ال ذذروج :والبذذا  الثذذارك
 .(1)((أمررا ه ا ما ليس مره فهو رد

أو ي ذ   لذف فذك امذان  ،عذدد أو صذ  فذك أو يايذد  ،فإن اإلرسان ليس له أن يأبك بعبذادة مذن عرذد ر سذه ومن ثم  
وأقذل  لذف أن ياذون مذن  ،إمذا اةصذلي  أو اإل ذافي  ،لحقه  لف فك البذدعفي   ،أو رحو  لف ،دون بقييد الشارعيقيدي 

 . رائ  البدع
اذذل هذذ ا  ،والبجذذارات ،فذذك البيذذ  والشذذرا  ،فذذك المرااذذ  ،فذذك المسذذاان ،فذذك اةثذذاث ،فذذك الملبوسذذات ،فمذذا عذذدا  لذذف

ذذ رجذذد دلذذيالً إ ا لذذم هذذ ا  ،اةصذذل فيذذه اإلباحذذ  أو اذذان مذذن  ،اذذان  لذذف ممذذا ي ذذرأو  ،اً أو خاصذذا علذذى البحذذريم عام 
م ق   الَِّذي ُهو  } ،حاللمباح حيرئ   فهو ،اةمور المسبخبث  ِميًعا اْل  ر ضِ  ِفي م ا ل ُكم   خ   .[92: البقرة] {ج 

أو يسألون عن  ،عن بعض اةرواع البك بؤال اً وله ا بعض الراس يسأل أحيار ،وأباحها لعبادي ،خلق ه ي المراف ف
  .ما حام أال الامثرى؟ :يقول مثالً  ،البك لم يرد فيها دليل اتأو بعض الحيوار ،أالها من الربابات
  ؟ال ي هو الألم  أو الالم  ،ما حام أال ه ا الحيوان ال ي يشبه الجمل ،إلباح ااةصل  :رقول ،ما ورد فيه دليل

ةن الذدليل  ؛ولاذن لذيس عرذدرا دليذل هرذا علذى بحريمذه ،اةصذل فذك الذ بائح المرذ  ،ةن عرذدرا أصذال ؛جذائا :يقال
 ،فيبذاح ،فهذ ا لذيس مذن  وات اةريذا  .(2)"وال  ي مخل  من الطيذر ،رم عليام ال  ي را  من السباعح  ي  "العام 
 .وها ا

 ،يحرمذانلارهمذا  ،ما ال ي يسبثرى غير ال ه  وال  ذ  فهمذا طذاهران ،يشر  اإلرسان فيهاجمي  اةوارك الطاهرة 
فإرمذذا يجرجذذر فذذك بطرذذه رذذار )) :قذذال -صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم-الربذذك  ،والعلذذ  فذذك البحذذريم اخبلذذع أهذذل العلذذم فيهذذا

 .(3)((جهرم
                                                           

 (.1111(، رقم: )3/1333أخرجه مسلم، ابا  الحدود، با  رقض اةحاام الباطل ، ورد محدثات اةمور )( 1)
 (.1233(، رقم: )3/1333( أخرجه مسلم، ابا  الصيد وال بائح وما يؤال من الحيوان، با  إ ا غا  عره الصيد ثم وجدي )9)
(، ومسلم، ابا  اللباس والاير ، با  بحريم 3333، رقم: )(1/113أخرجه البخاري، ابا  اةشرب ، با  رري  ال    ) (3)

  (.3/1333اسبعمال أوارك ال ه  وال    فك الشر  وغيري على الرجال والرسا  )



ومذا أشذبه  ،ةن  لذف فيذه برفذ  واهذو وبعذاظم :وبعذض يقذول ،من عادة الا ذار ومذن أوارذيهمإن  لف  :فبع هم قال
مذن أجذل أن الذ ه  وال  ذ  هذك اةمذوال  ،للثمريذ  :وبع ذهم يقذول ،اسذر قلذو  ال قذرا فيه  :وبع هم يقول ، لف

إلذذى غيذذر هذذ ا مذذن  ،علذذى الرذاس اً فذإن هذذ ا ياذذون  ذذرر  فذذإ ا و ذعت فذذك اوريذذ  ورحذذو  لذذف ،البذك يبعاطاهذذا الرذذاس
  .البعليالت البك  اروها

  .بآري  ال ه  وال    ،وقد جا  الرص به ا اما سيأبك ،المهم أره   يجوا الشر 
هذ ا    :هذل يقذال ،يشذر  ب مذه ،ن شر  مذن غيذر إرذا ، لان إن الشر  باوري  بواسطبهااو ،عوجواا الار   :يقول
يشذر  مذن  ،مذا عرذدي إرذا  ، سذيما إ ا دعذت إليذه الحاجذ  ،  بذأس بهذ ا :يقذال ،؟بذالحيوان مذثالً  ةره بشبهٌ  ؛يجوا
إن اذان مذن غيذر حاجذ  لاذن  ،فهذ ا   إشذاال فيذه ،أو رحو  لذف ،مجم  أسياليشر  من  ،يشر  من برا  ،رهر

و ذذ   ،وجذذالس يشذذر  ،إرسذذان عرذذدي إرذذا  :يعرذذك ،و  يخلذذو مذذن البشذذبه بذذالحيوان ،وخذذالع اةد  ،فهذذ ا   يحسذذن
 .فه ا ما يليق ،يبشبه بالبهيم  ،ويشر  ب مه ،اإلرا  على اةرض

 .يد فهو شر  بواسط    إشاال فيهالأما الشر  ب ،وهو الشر  بال م من الرهر وغيري بإير إرا  و  يد :قال
إن  :لومذذن أهذذل العلذذم مذذن قذذا ،اذذ لف ،والطهذذارةوبحذذريم اسذذبعمال إرذذا  الذذ ه  وال  ذذ  فذذك الشذذر  واةاذذل  :قذذال

ةن الطهذذارة  ؛واةقذذر  أرذذه جذذائا ،  يجذذوا لذذه  لذذف ،لمذذا ا؟ ةن المذذا  صذذار فذذك وعذذا  محذذرم ،الطهذذارة   بصذذح
وهذ ا  ،اسبعمال إرا  الذ ه  وال  ذ بلاره عصى  ،غسل اةع ا  البك وج  غسلها ،صحيح  مسبوفي  للشروط

 فهذو رهذك عرذه ل ابذه ، مذاهذك عرذه لوصذ هومذا ر   ،هذك عرذه ل ابذهر  يخبل ون فيه عرد البطبيق على مسأل  ما المثال 
   .وما رهك عره لوص ه فإره   ياون لل ساد ،الرهك لل ساد لل ساد،

فبع ذذذهم يجعذذذل اإلرذذذا  مذذذن قبيذذذل الوصذذذع  ،ووصذذذع مر ذذذف ،وصذذذع  ام :وبع ذذذهم يقسذذذم الوصذذذع إلذذذى قسذذذمين
أو  ،لذذو صذذلى بثذذو  مإصذذو  :وبع ذذهم يعاذذس ،وبع ذذهم يمثذذل لذذه بذذالثو  ،لذذه باإلرذذا  بع ذذهم يمثذذل ،المر ذذف

 .لاره م  اإلثم ،يصح اً واةقر  أن  لف جميع ،ماان مإصو ب
  .وسائر وجوي ا سبعمال ،واسبعمال إرا  ال ه  وال    فك الشر  واةال والطهارة :يقول

 ،اوي  طي  مذثالً ح ،لو أره و   فيه الطي مثل مثل ما ا؟، والطهارة غير اةال والشر  سائر وجوي ا سبعمال 
 .ال ه ا   يجوا ،أو ماحل  ،اً ا ا لو اان قلم ،فليس له  لف ،ال    من ال ه  أوأو مبخرة 
عذرض علذى الرذار إن اذان حذين ي   -وسذيأبك الاذالم إن شذا  اهلل فذك بذا  اللبذاس- المطلك بال ه  وال  ذ وا لف 

فذذإن اذذان مجذذرد لذذون مثذذل هذذ ي  ،مذذا هذذو مجذذرد لذذون ،عليذذه طبقذذ  ،امعببذذرً  بمعرذذى أن عليذذه طذذال ً  ،يخذذرج مرذذه جذذرم
هذك  ،ات العاديذ ري ذمثذل الث   ،مثل مقابض اةبوا  البك جرت بها العذادة ،فه ي ليست محرم الرظارات البك رلبسها 

مثذل  ،اللذونبعطذك فقذط  ،  بذ ار ارسب   ئيل  جد   ،وه ا اللون أحياًرا يصل إلى رسب  بالمليون ،مجرد لون ،لون
أو  ،أو علذى مقذابض اةبذوا  ،اً أو علذى اوريذ  عمومذ ،علذى المالعذقباون هراف طبقذ   اً لان أحيار ،ه ا   يحرم
  .فه ا   يجوا ،رض على الرار خرج مره شك بحيث إ ا ع   ،أو رحو  لف ،أو الساعات ،أو اةقالم ،الرظارات

 ،إ ا عر ذت علذيهم عرفذوا أن هذ ي مجذرد لذون   قيمذ  لهذا :يعرذك ،وأهل الخبرة يعرفذون  لذف ،ه ا  ابط المسأل 
وصذلى اهلل علذى  ،واهلل بعالى أعلذم، وال   ه ا فيما يبعلق بالمطلك بال ه   ،يظهر فك قيم  ه ي اةشيا  اً وأي 

 ورله وصحبه. ،ربيرا محمد


