
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 851 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
وذلك من سورة البقرة مما أشرنا  -عز وجل-فمن اآليات وىي السادسة مما قد ال ُيفيم عمى وجيو من كتاب اهلل 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأوِ }: -تبارك وتعالى-إليو في المقدمة السابقة وىو قولو   ِإنَّ الصَّ
َف ِبِيَما ، فإن ظاىر ىذه اآلية قد يفيم منو بعضيم كما فيم عروة بن [858البقرة:] {اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ

حيث فيم منيا  ،سأليا عن ىذه اآلية -رضي اهلل تعالى عنيا-لما سأل عائشة أم المؤمنين  -رحمو اهلل-الزبير 
وقد سبق الكالم عمى  ،، فالحاصل أنيا بينت لو أن ذلك غير مراد(8)أن السعي بين الصفا والمروة أنو غير واجب

 ىذا المعنى.
 {اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِبِو ِلَغْيِر المَّوِ  ِإنََّما َحرََّم َعَمْيُكمُ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  :واآلية السابعة

، [1المائدة:] {اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغْيِر المَِّو ِبوِ  ُحرَِّمْت َعَمْيُكمُ }، وفي سورة المائدة: [871البقرة:]
 ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَمى َطاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا}وفي سورة األنعام: 

اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغْيِر المَِّو  ِإنََّما َحرََّم َعَمْيُكمُ }، وفي سورة النحل: [845األنعام:] {ِخنِزيرٍ َأْو َلْحَم 
 :، فيذه أربع آيات، ثالث منيا ُيفيم منيا الحصر، بأن المحرمات إنما ىي في ىذه األمور[885النحل:] {ِبوِ 

 اهلل بو، ىذه أربعة أمور، في أربع آيات. والرابعة: وما ُأىل لغير ،ولحم الخنزير ،موالد ،الميتة
، فميس فييا ما يدل عمى [1المائدة:] {اْلَمْيَتُة َوالدَّمُ  ُحرَِّمْت َعَمْيُكمُ } :وىي آية المائدة ،وأما اآلية الرابعة منيا

َواْلُمْنَخِنَقُة }الحصر فال إشكال، إنما الكالم عمى ما ظاىره حصر المحرمات بيذه األمور، وزاد في المائدة: 
، فما ىو المقصود [1لمائدة:ا] {َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَمى النُُّصبِ 

 باعفإنو يجوز؟ ما حكم أكل لحوم الس بيذه اآلية أو اآليات؟ ىل المراد حصر المحرمات في ىذه فقط وما عداىا
وىي التي ُرميت بحجر أو ُصدمت -ليست من الميتة وال من الدم وال من لحم الخنزير، وال من الموقوذة  التي

، -التي كان حتفيا بطريق النطح-، وال من النطيحة -تي سقطت من شاىقالوىي -، وال من المتردية -بسيارة
  .باع؟وال مما أكل السبع، وال مما ُذبح عمى النصب، فما حكم أكل لحم الس

  .ما حكم أكل لحم الحمار األىمي؟
  .ما حكم أكل الحشرات؟

  .ما حكم أكل الحيات والضفادع؟
 .ما حكم أكل الطيور الكواسر؟

                                                           

 باب الحج، كتاب ومسمم، ،(8641) برقم اهلل، شعائر من علوجُ  والمروة، الصفا وجوب باب الحج، كتاب البخاري، أخرجو - 8
 (.8777) برقم بو، إال الحج يصح ال ركن والمروة الصفا بين السعي أن بيان



ن كان ظاىرىا الحصر فإنو قد جاء ما يدل عمى تحريم غير المذكورات، فمن أىل العمم إيقال:  ن ىذه اآليات وا 
إنما سيق ذلك في مساق الرد عمى الكفار الذين حرموا أشياء من عند "قال:  -رحمو اهلل-كاإلمام الشافعي 
َما َكاَن ِلُشَرَكاِئِيْم َفال َيِصُل ِإَلى المَِّو َوَما َكاَن ِلمَِّو َفُيَو َيِصُل َىَذا ِلمَِّو ِبَزْعِمِيْم َوَىَذا ِلُشَرَكاِئَنا فَ }أنفسيم، فقالوا: 

َىِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمْن َنَشاُء }، وقالوا أيضًا: [816األنعام:] {ِإَلى ُشَرَكاِئِيْم َساَء َما َيْحُكُمونَ 
، إلى آخر ما ذكر [818األنعام:] {ُحرَِّمْت ُظُيوُرَىا َوَأْنَعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم المَِّو َعَمْيَيا اْفِترَاًء َعَمْيوِ ِبَزْعِمِيْم َوَأْنَعاٌم 

ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي }فجاء الرد عمييم بيذه القوة والوضوح  ،، فكانوا يحرمون من عند أنفسيم-عز وجل-اهلل 
إنسان يتحكم من عند نفسو يحمل  كان، فيذا كما لو [845األنعام:] {ى َطاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكونَ ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعمَ 

، ىذا الذي وجو إليو "حرم فقيل لو: الحالل ىو عين ما حرمت، والحرام ىو عين ما أحممت، عمى سبيل الردوي
 .ىذ اآليات -رحمو اهلل-الشافعي 

ن كان أسموبو الحصر بأقوى صيغة  -أعمم واهلل تعالى-وأحسن من ىذا  ال"أن يقال: إن ىذا وا  التي جاءت  "ما وا 
إال أن ذلك ليس بمراد؛ ألن النصوص يجب أن ُتجمع في كل مكان من الكتاب والسنة  "إنما"و ،بيا ال إلو إال اهلل

أال ويحُرم عميكم كل ذي ))قد قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،ثم بعد ذلك توضح األحكام بفيم مجموعيا
  .(7)((ناب من السباع وكل ذي مخمب من الطير

، وكذلك األسود (1)باع القط سُبع كما جاء في الحديثحرام، ويدخل بيذا جميع أنواع السفكل ما لو ناب فإنو 
فيجوز  (4)ع فإنو ثبت أنو صيد، ُيستثنى من ذلك الضبكل ذوات األنياب ،والثعالب وغير ذلك ،والذئاب ،والفيود
، وُيستثنى من الطيور ذوات المخالب وىي الكواسر كالصقور والنسور وما أشبو ذلك، امع أن لو نابً  ،فقط ،أكمو

يبقى ىناك أشياء ليست من ذوات المخالب وال من ذوات األنياب وليست من المذكورات في ىذه اآليات األربع، 
 :ر يقالب  ال في الكتاب وال في السنة، ورد في األرنب، لكن الو   ر ما حكمو؟ لم يرد فيو نص إطالقاً ب  مثل ماذا؟ الو  
ل، بخالف الذبائح األصل فييا المنع التحريم األصل ال ،ل في المطعوماتاألصل الح   ، فاألطعمة "إال ما ذكيتم"ح 

ل، لو أتيت لي  نسان كمب البحر وأسد البحر  :أي نوع من أنواع األسماك البحرية وقمت ليباألصل فييا الح  وا 
ل، تأتي تقول مثالً  :البحر أقول مة : الذي يشبو الجمل الَّل كل ىذا يجوز، لماذا؟ ألن األصل في المطعومات الح 

شبو الجمل لكنيا أصغر منو وليس ليا سنام، ما حكميا؟ نقول: جائزة كالجمل، أكميا ىل يوجب الوضوء؟ ت
أشياء ليست من ىذا وال ىذا  ىناكرفًا وال لغة وال شرعًا، نص ورد في الجمل وليست منو، ال عألن ال ؛نقول: ال

                                                           

 من مخمب ذي وكل السباع، من ناب ذي كل أكل تحريم باب الحيوان، من يؤكل وما والذبائح الصيد كتاب مسمم، أخرجو - 7
 (.8914) برقم الطير،

 أبواب والترمذي، ،(1887) برقم السباع، أكل عن النيي باب األطعمة، كتاب داود، أبي عند وثمنو الير أكل عن النيي ورد - 1
 في األلباني وضعفو ،(8788) برقم والسنور، الكمب ثمن كراىية في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن البيوع
 (.7487) برقم السبيل، منار أحاديث تخريج في الغميل إرواء

 صمى- اهلل رسول سألت: قال اهلل عبد بن جابر عن ،(1888) برقم الضبع، أكل في باب األطعمة، كتاب داود، أبو أخرجو - 4
 برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،((المحرم صاده إذا كبش فيو جعلويُ  ،صيد ىو)): فقال الضبع، عن: -وسمم عميو اهلل
(1899.) 



والعقرب وغيرىا  -أكرمكم اهلل-الفقياء يذكرون كل أنواع الحشرات، ما حكم أكل الوزغ  ،وال ىذا مثل الحشرات
وال من  ،باعىنا ال يوجد نص، ليست من ذوات السيذكرونيا في كتب الفقو،  ؟،من األشياء التي ال داعي لذكرىا

  .وليست من األربع المذكورة في اآلية، فما الحكم؟ ،وات المخالبذ
، فكل مستخبث فيو حرام، يبقى النظر ما [857األعراف:] {اْلَخَباِئثَ  الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَمْيِيمُ  َوُيِحلُّ َلُيمُ } قال اهلل:

إن ذلك يرجع إلى الذوق السميم، طيب ما ىو  :ىو المقياس في المستخبثات، ما ىو؟ فكثير من الفقياء يقولون
ذوق العرب الذي لم يتندس حينما نزل الوحي، فما استخبثوه ال يؤكل، فالعرب كانوا  :الذوق السميم؟ قالوا

يستخبثون الحشرات واألشياء ىذه التي تأكميا بعض األمم الشرقية والغربية اليوم، فال تؤكل وال يجوز أكميا، وال 
نأكل ما ىب ودب "قال لو: ما تأكمون في الصحراء، قال:  سأل أعرابيًّا -رحمو اهلل-األصمعي عبرة بمن شذ، 

 .م ُحبين دويبة صغيرة مثل الوزغ في الصحراءأو ، (5)"أم ُحبين العافيةُ  م ُحبين، فقال: ل ت ْين  ودرج إال أ
ليس  ،التي تحتاج إلى إيضاح م ُحبين فسممت منيم، فالمقصود أن ىذه من اآلياتيعني: يأكمون كل شيء إال أ

 المقصود بذلك أن كل شيء غير ىذه المذكورات في اآليات ُيباح.
اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة  ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكمُ } :-شير إلييا إشارة سريعةأ-ومن اآليات وىي الثامنة 

يوصي لقرابتو  ،يوصي ألبويو ،، ىل يجوز لإلنسان أن يكتب وصيتو[888البقرة:] {ِلْمَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروفِ 
  .يوصي ألوالده؟ ،الورثة، يوصي ألمو

صمى اهلل عميو -الجواب: ال، مع أن ظاىر اآلية الجواز، الوصية لموالدين واألقربين ظاىرىا الجواز، ولكن النبي 
، الورثة ليس ليم شيء، طيب ىذه اآلية (6)((إن اهلل أعطى كل ذي حق حقو فال وصية لوارث))قال:  -وسمم

 ُيوِصيُكمُ } :: منسوخة بآيات المواريث التي بعدىاوبعضيم قال ،؟ قالوا: بأنيا منسوخة بالحديث"الوصية لموالدين"
 .[88النساء:] {المَُّو ِفي َأْوالِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْينِ 

ييا بعض أىل العمم بأن المراد غير الورثة من الوالدين واألقربين، كيف يكون الوالد غير وارث؟ وىذه أيضًا وج  
فيمكن لمولد أن  ،عمى غير دين الولد، ال يتوارث أىل ديانتين شتى فإنو ال يرثيكون في حاالت منيا: إذا كان 

لولد، فماذا ابن المسمم، كذلك إذا كان الوالد قاتاًل ال يرث من إذا كان األب كافرًا فإنو ال يرث اال ،يوصي لو
أوصي لو بالثمث،  :صنع لو أنو طعنو أو ضربو بسالح ضربة قاتمة فأوصى الولد عرف أن أباه لن يرث فقاليُ 

  .تنفذ الوصية؛ ألنو ُمنع من الميراث فإنو
ى وص  فإنو يُ  ، يرث لوجود األبالجد ال ااألب موجودً لو كان مثاًل الجد كذلك لو كان ىذا قام بو مانع من الموانع 

 فيمكن أن يوصي ليم، فالمقصود بيم غير الورثة. ،لو، كذلك اإلخوة لوجود األبناء فإنيم ال يرثون
ياكم بالقرآن الكريم. ،ذاى  وأسأل اهلل أن ينفعنا وا 

                                                           

 (.486/ 9) قدامة البن والمغني ،(718/ 8) التنبيو شرح في النبيو وكفاية ،(815/ 85) الكبير الحاويانظر:  - 5
- اهلل رسول عن الوصايا أبواب والترمذي، ،(7878) برقم لموارث، الوصية في جاء ما باب الوصايا، كتاب داود، أبو أخرجو - 6

 برقم لموارث، الوصية إبطال باب الوصايا، كتاب والنسائي، ،(7878) برقم لوارث، وصية ال جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى
 (.8778) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(1648)


