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الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

ففي باب جواز الشرب من جميع األوانيي الطياىرة غيير اليبىب والف يو أورد المصين

-رحميو اهلل -حيديث جيابر

-ر ي اهلل عنو -أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -دخل عمى رجل مين األنصيار ،ومعيو صياحب ليو ،فقيال

رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إن كان عندك ماء بات هذه الميمة في ش ّنة واال كرعنا))( )1رواه البخاري.

يقول :إن كان عندك ماء بات ىبه الميمو في شنو :بمعنى الماء البي يبيت يكون بلك أبرد من جيو ،وأصفى من

جيو أخرى ،كانوا ي عون الميياه فيي بيرب ونحوىيا ،فالمياء اليبي يصيب فيي القربيو ،ويسيخخرج مين اابيار ونحوىيا
لربما ال يخمو من شيء من الكدر يخحيرك فييو وينخشير ،فيذبا بيات صيار بليك فيي أسيفمو ،ثيم إنيو إبا بيات فيي شينو
فذن بلك يكون أدعى لبرودخو ،والشّنو ىي ِ
القربو الخي خكون باليو من كثرة االسخعمال ،وىبه يكون ماؤىا أبرد.
واال كرعنيا :يعنييي نشيرب بييالفم ،فييبا الحييديث دل عميى جيواز الشيرب ميين ِ
القيرب ،ىييبا مين جيييو ،ودل عميى جيواز

الشرب بالفم السيما إن كان بلك لمحاجو.

يعنييي :يشييرب بفمييو مباش يرة ،ومييا بكيير ميين الك ارىييو أو نحييو بلييك ال يكييون خشييبيًا بييالحيوان إن وجييد عنييو مندوحييو
كالبي يجمس عمى بطنو ،أو عمى أربيع ويشيرب بفميو مين حيوض ونحيوه ،فيكيون مخشيبياً بيالحيوان ،لكين فيي مثيل

القربو ونحو بلك الشرب من فم القربو ورد النيي عنو سابقاً.
وسييبا الكييالم فييي الشييرب ميين فييم ِ
القربييو ىييل ىييو لمخحيريم أو ال ،والميرأة الخييي دخييل عمييييا النبييي -صييمى اهلل عميييو
وسيمم -وشيرب ميين بربيو معمقيو عنييدىا ،وبمنيا :إن بليك أخييب منيو بعيض أىييل العميم الجيواز ،وبيييل :خياص بييو؛ ألن

فعل النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يكون بركو في الشراب إلى آخر ما ُبكر.

ثييم بكيير حييديث حبيفييو -ر ييي اهلل عنييو -بييال :إن النبييي -صييمى اهلل عميييو وسييمم -نيانييا عيين الحرييير ،والييديباج
والشرب في آنيو البىب والف و ،وبال(( :ىي ليم في الدنيا ،وىي لكم في ااخرة))( ،)2مخفا عميو.

األصل أن النيي لمخحريم ،والحرير معيرو  ،واليديباج بع ييم يفسيره بيالحرير ،وبع ييم يقيول :إنيو ميا كيان سيداه

ولُحمخو من اإلبريسم.

( )1أخرجو البخاري ،كخاب األشربو ،باب شوب المبن بالماء ( ،)111/7ربم.)5613( :
( )2أخرجو البخاري ،كخاب األشربو ،باب الشرب في آنيو البىب ( ،)112/7ربم ،)5632( :ومسمم ،كخاب المباس والزينو ،باب
خحريم اسخعمال إناء البىب والف و عمى الرجال والنساء ،وخاخم البىب والحرير عمى الرجل ،واباحخو لمنساء ،واباحو العمم ونحوه
لمرجل ما لم يزد عمى أربع أصابع ( ،)1637/3ربم.)2167( :

السدى والمحمو :خيوط بالطول ،وخيوط بالعرض ،والسدى ىبه الخطوط الخي ينسج عمييا ،خو ع خشبو مثالً من

جيخين فييا مثل المسامير ،ويو ع فييا خيوط ،ثم بعد بلك ينسج عمى ىبه ،فخكون بعد بلك بطعو مين الحريير،

أو نحو ىبا.

فيبا السدى ىبه الخطوط ،والمحمو ىو ما يمحم بو ،سواء كان من حرير ،أو بطن ،أو نحو ىيبا ،فبع ييم يقيول:
ما كان سداه ولحمخو من اإلبريسم فيو الديباج.

بال :والشرب :يعني ال يجوز ىبا لمرجال ،يو حو الحديث ااخر أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أحميا إلناث
أمخو ،ولم يحميا لبكورىا(.)1

فينييا بييال :نيانييا -أي :معشيير الرجييال -عين الحرييير والييديباج ،إال لحاجييو طبعياً ،كمييا أبن النبييي -صييمى اهلل عميييو

وسمم -لبعض أصحابو لح ّكو ،ونحو بلك(.)2
بييال :والشييرب فييي آنيييو الييبىب والف ييو ،ويمحييا بييو أي ياً األكييل ،وبييد جيياء ىييبا أي ياً فييي بعييض الروايييات كمييا
سيأخي ،األكل والشرب بمعنى واحد ال فرا فيي آنييو اليبىب والف يو ،فييدخل فييو اإلنياء ،وييدخل فييو ميا يؤكيل بيو

مثل المالعا ،والشوك ،والسكاكين ،ويدخل فيو أي اً الكأس البي يشرب بو ،ويدخل فييو اإلنياء اليبي يو يع فييو
المبخرة ،و ِ
كالمكحمو ،و ِ
الشراب ،ويدخل فيو أشياء كثيرة جدا ،وألحا بو أىل العمم ما كان لالسخعمال ِ
المعطيرة الخيي
يرش فييا العطر ،وما إلى بلك من األشياء الخي خمحا بييبا ،فييبا حيرام ال يجيوز ،وىيو محيرم أي ياً عميى النسياء

يعني :آنيو البىب والف و ال خحل لمنساء ،وما ألحا بيا في باب اانيو.

ىنا بكر البىب والف و ،واألواني الثمينو األخرى آنيو من جواىر ثمينو ،من معادن نفيسو غير البىب والف و؟،

يجوز ،لكن بلك ال يحسن ،وال يجمل لما فيو من اإلس ار

والخرفع.

وام} [محميد(( ،]12 :وىييي لكيم فييي
بيال(( :ىيي ليييم فيي اليدنيا)) ،يعنييي :الكفيار {يتمتَّ ُعووون ويو ْ ُكمُون كمووا ت ْ ُكو ُل ْاأل ْنعو ُ
ير * قو ِ ِ ِ
اف عم ْي ِهم ِب ِ
آنية ِم ْن ِفضَّة وأ ْكواب كان ْت قو ِ
ير} [اإلنسان-15 :
َّروها ت ْق ِد ًا
ار ا
ااخرة)){ ،وُيط ُ
ارير م ْن فضَّة قد ُ
ْ
.]16
فيبه آنيو أىل الجنو -نسيأل اهلل أن يجعمنيا وايياكم وواليدينا واخواننيا المسيممين مين أىمييا ،-فييبه فيي ااخيرة ،وابين

القيم -رحمو اهلل -يقول :إن الخمخع بيبه المحرمات في الدنيا يكون نقصاً في حظ العبد في ااخرة.

فالبي يشرب فيي آنييو اليبىب والف يو فيي اليدنيا ال يشيرب بييا فيي ااخيرة ،كأنيو يقييس ىيبا عميى الخمير أن اليبي

يشربيا في الدنيا ال يشربيا في ااخرة ،وىبا فيو نظير -واهلل خعيالى أعميم-؛ إب إن ىيبه األميور ال ييدخميا القيياس،

ىبه من األمور الغيبيو.

يقول(( :وىي لكم في ااخرة)) مخفا عميو.

( )1أخرجو الخرمبي ،أبواب المباس عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء في الحرير والبىب ( ،)217/4ربم:
( ،)1721وابن ماجو ،كخاب المباس ،باب لبس الحرير والبىب لمنساء ( ،)1189/2ربم.)3595( :
( )2أخرجو البخاري ،كخاب الجياد والسير ،باب الحرير في الحرب ( ،)42/4ربم ،)2919( :ومسمم ،كخاب المباس والزينو ،باب
إباحو لبس الحرير لمرجل إبا كان بو حكو أو نحوىا ( ،)1646/3ربم.)2176( :

وبكيير حييديث أم سييممو -ر ييي اهلل عنيييا -أن رسييول اهلل -صييمى اهلل عميييو وسييمم -بييال(( :الييبي يشييرب فييي آنيييو

البىب والف و إنما ُي ِ
جرجر في بطنو نار جينم))( )1مخفا عميو.
ُي ِ
جرجير :خفسيير ب ي ُي ِمقيي فييي بطنييو ،لكيين فييييا معنييى از ييد عمييى مجييرد اإللقيياء؛ ألن جرجيير أصييميا ميين الجيير ،وكأنييو
يسحب شيًا ،وابا خكررت الحرو في كممو فذن بلك يدل عمى خردد في المعنى ،مثل زليزل ،وجمجيل ،وصمصيل،
يدل عمى خحرك في المعنيى ،خيردد فيي المعنيى ،يخزليزل ،يخجمجيل ،خزلزليت األرض ،أكثير مين حركيو ،ليسيت مجيرد

حركو ،فينا يجرجر ،الجرة الواحدة ال يقال ليا :جرجرة.

فييبا اليبي يشييرب ب نييو اليبىب والف ييو إنميا يجرجيير فيي بطنيو نييار جيينم ،ىييبا كقوليو -خبيارك وخعييالى -فيي اايييو
وار} [النسياء:
الخي سمعخم آنفًا في سورة النسياء{ :إِ َّن الَِّذين ي ْ ُكمُون أ ْموال ا ْليتامى ظُ ْم ًما إِ َّنموا يو ْ ُكمُون ِفوي ُبطُووِن ِه ْم ن ًا
]11؛ ألن م ل بلك في الوابيع إليى ىيبا ،إليى النيار ،فييبا اليبي يأكيل فيي آنييو اليبىب والف يو ىيو فيي الوابيع كأنيو
نار.
يأكل اً

ِ
نار
نار -بالرفع -جينم ،ىبه األولى نار مفعول بو ،فيو يجرجرىا ،ىنا ُ
ويحخمل أن يكون كأنما ُيجرجر في بطنو ُ
جينم ،يعني :ىي الخي خجرجر في بطنو ،واألول ىو المشيور واألبرب ،واهلل خعالى أعمم.
وفي روايو لمسيمم(( :إن اليبي يأكيل أو يشيرب فيي آنييو اليبىب ،أو الف يو))( )2الحيظ فيي ىيبه الرواييو بكير األكيل

والشرب ،نص عميو ،مع أنو في معناه.

نار من جينم))( ،)3وىو بمعنى ما ببمو،
وفي روايو لو(( :من شرب في آنيو بىب أو ف و فذنما يجرجر في بطنو اً

نار" ىنا ال يحخمل إال المعنى األول أنو يجرجر النار ،النار مفعول بو.
لكنو أو ح " ،اً

أشرت إلييا آنفاً.
وىنا بكر األكل والشرب ،وما بكر وجوه االسخعمال األخرى الخي
ُ
فيقييالُ :بكييرت ألنيييا غالييب وجييوه االنخفيياع ،كيون غيرىيا لييم يييبكر كالكحييل مييثالً ونحييوه إبا و ييع فييي ىييبه األدوات
والحاويات ،وما إلى بلك فذنو في نفس الحكم.

واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

( )1أخرجو البخاري ،كخاب األشربو ،باب آنيو الف و ( ،)113/7ربم ،)5634( :ومسمم ،كخاب المباس والزينو ،باب خحريم
اسخعمال أواني البىب والف و في الشرب وغيره عمى الرجال والنساء ( ،)1634/3ربم.)2165( :

( )2أخرجو مسمم ،كخاب المباس والزينو ،باب خحريم اسخعمال أواني البىب والف و في الشرب وغيره عمى الرجال والنساء
( ،)1634/3ربم.)2165( :
( )3أخرجو مسمم ،كخاب المباس والزينو ،باب خحريم اسخعمال أواني البىب والف و في الشرب وغيره عمى الرجال والنساء
( ،)1635/3ربم)2165( :

