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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٢( تفسير ابن كثير المنيرالمصباح 
   السبت بن عثمان خالد/الشيخ

  
  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 الميتة، الإ ذلك من عليهم يحرم لم أنه ذكر طيبه من األكل إلى وأرشدهم برزقه، عليهم تعالى امتن ولما"
 قد أو ،نطيحة أو متردية أو موقوذة أو منخنقة كانت وسواء تذكية، غير من أنفها حتف تموت التي وهي
  .السبع عليها عدا
 ما على ])٩٦( المائدةسورة [ }وطَعامه الْبحِر صيد لَكُم ُأِحلَّ{: تعالى لقوله ؛البحر ميتة ذلك من خصص وقد

 -عليه السالم- قوله والسنن والموطأ المسند وفي ،)١(الصحيح في العنبر حديثلو ،-إن شاء اهللا- سيأتي
 ابن حديث والدارقطني هماج وابن وأحمد الشافعي وروى ،)٢())ميتته الحلو ،ماؤه الطهور هو((: البحر في
 ،)٣())والطحال والكبد والجراد، السمك ،ودمان ميتتان لنا أحل((: اًمرفوع -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر

  ".المائدة سورة في -إن شاء اهللا- ذلك تقرير وسيأتي
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا
 أو منخنقة كانت سواء تذكية، غير من أنفها حتف تموت التي وهي "الميتة إال":  هنا-رحمه اهللا-فقوله 
 فإن ذلك ال يحلها إال ، كان بفعل اإلنسان، يعني بأي سبب ماتت سوى التذكية، حتى ولومتردية أو موقوذة

صطاد  والكالب المعلمة أو الطيور التي ي، سواء كان عن طريق الجوارحالتذكية، اللهم إال ما جاء في الصيدب
ما ما عدا أصاد به مما يحل أكل ما صيدت به كالسهام والرماح ونحو ذلك، وبها، أو كان ذلك عن طريق ما تُ

  .هذا فإنه ال يحل

                                     
 :لا ق -رضي اهللا عنه  -جابر  عن   ]٤١٠٤ – ١٥٨٦ ص -٤ج [البحر سيف عزوة باب،  المغازي كتابفي  البخاري   يريد بحديث العنبر ما أخرجه       - 1
 فأخذ أبو عبيـدة   ، فأكلنا منه نصف شهر    ، العنبر : يقال له  ، لم نر مثله    ميتاً  فألقى لنا البحر حوتاً    ، شديداً غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعاً       "

صلى اهللا عليه - فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي "كلوا" :قال أبو عبيدة:  يقولفأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً     ،   من عظامه فمر الراكب تحته     عظماً
 :تعـالى  اهللا قول باب، والصيد الذبائح كتاب، وهو أيضاً في " فأتاه بعضهم بعضو فأكله،)) أطعمونا إن كان معكم ، أخرجه اهللا رزقاًكلو( (: فقال -وسلم

 ،الحيوان من يؤكل وما والذبائح الصيد كتابفي مسلم  ، وفي]٥١٧٤ -٢٠٩٣ ص-٥ج[ ]سورة المائدة) ٩٦([} ُأِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر{

   ].١٧ -١٥٣٥ ص-٣ج[ البحر ميتات حةإبا باب
  طهور أنه البحر ماء في جاء ما باب،  الطهارة أبوابفي  الترمذي  و )٨٣ -٣١ص/١ج   (البحر بماء الوضوء باب،  الطهارة  في    داود وأب أخرجه   - 2
 -١٣٦ص/١ج    (البحر بماء وءالوض باب،  وسننها الطهارة كتاب فيابن ماجه   و) ٥٨ -٧٥ص/١ج(السنن الكبرى   والنسائي في    )٦٩ -١٠٠ص/١ج(

 :رقـم  حديث الجامع صحيح في األلبانيعلى المسند، وصححه     هتعليق في   األرنؤوط شعيبوصححه   )٨٧٢٠ -٣٦١ص/٢ج(في المسند   أحمد  و )٣٨٦
)٧٠٤٨.(  

السنن والبيهقي في  ) ٥٧٢٣ -٩٧ص/٢ج(في المسند أحمد و )٣٣١٤ -١١٠٢ص/٢ج   (والطحال الكبد باب، األطعمة كتابفي ابن ماجه  أخرجه - 3
 . )١١١ص/٣ج(السلسلة الصحيحة وصححه األلباني في ) ٢٥٤ص/١ج( الكبرى
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و ضرب الصيد بحجر فإنه ال يحل، وكذلك الصبيان مثالً حينما يضعون الحجر في المقالع ويرمون به لف
نحو هذا،  وأ التي رميت بحجر، وكذلك لو صدمه بالسيارة  يحل؛ ألن هذا من قبيل الموقوذةالطائر فإنه ال

 يعني هل هو ]سورة المائدة) ٣([ }كَّيتُمِإالَّ ما ذَ{ : وجه االستثناء في آية-إن شاء اهللا-سيأتي في آية المائدة و
الموقوذة والمتردية والنطيحة إذا وهل  ؟...]سورة المائدة) ٣([ }حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم{ يعود إلى المذكورات

  .ذاتفصيل ه -إن شاء اهللا- أو أن ذلك االستثناء منقطع؟ يأتي ؟تحلهل فذكيت وهي في حال النزع أدركت 
  ".وغيره الشافعي عند نجس بها المتصل وبيضها الميتة ولبن: مسألة"

 لكان أولى، أو  على ما يتعلق بتفسير اآليات فقطر وأبقىلو حذفها المختِص و،استطراداً جاءتمسألة الهذه 
ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي { :عندذكرها على األقل عند الكالم على آية المائدة مثالً، أو 

همطْعسورة األنعام) ١٤٥([ }ي[.  
لبن بالنسبة لمنها، أما متولد  ألنه جزء "لبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره": يقول

  تصير عيناً نجسة، فهذا الوعاء نجس، واللبنمن األعيانفواضح، ويكفي أنه في وعاء نجس؛ ألن الميتة 
  . أن يتغير بهذا الوعاء النجسشيء قليل من شأنه

فرق هذا عند الشافعي، ولكن في مذهب الشافعية ي  مع أن"عند الشافعي وغيره": وأما بالنسبة للبيض فقال
 فصار في حكم المنفصل بالنسبة للبيض بين ما كان قشرته صلبة فإنه ال ينجس؛ ألن النجاسة ال تصل إليه،

  ."ألنه جزء منها": قالفيجوز أكله، لذا 
  . كان قشره بلغ حال الشدة والصالبة أو لم يبلغ فإنه ال يؤكل؛ ألنه جزء منهاءواسلبيض ا: والمالكية، يقولون

ج ما تقول في رجل وطأ دجاجة ميتة فخر": قالف -رضي اهللا عنه- الذي سأل عمر بن الخطاب تعرفونو
: و ما يحل أكله؟ فقالأ يحل أكله ؟ طاهرأمدجاجة نجس ي صار  فرخاً، فهل هذا الفرخ الذمنها بيضة، ففقست
  .سؤال متكلفأنه ، يعني  كذا كذافعل اهللا بأهل العراق: من العراق، قال: من أين أنت؟ قال

  ".بالمجاورة ينجس أنه إال طاهر هو: رواية في مالك وقال"
وفرق بين قول اإلمام مالك صار ظرفاً له، النجس نجس بسبب أن هذا الوعاء تيعني هو طاهر بنفسه لكنه 

لبن -األحناف يرون حتى اللبن فإال وقول اإلمام أحمد والمذهب، والمذهب، قول الشافعي وووبين المذهب، 
  . فضالً عن البيضا طاهر-الميتة

  ".الخالف فيها الميتة أنفحة وكذلك"
العجل الصغير قبل أن يأكل ف ،روفةإنفحة الميتة معو، )إنفحة(، ويقال أيضاً بتشديد الحاء )إنفحة(بكسر الهمزة 

يرضع من أمه فقط، فإن هذا الوعاء الذي هو بمنزلة المعدة أو الكرش قبل وما زال العشب وما في معناها 
 فيساعد على تحويله إلى مادة أخرى وهي الجبن، فإذا أكل اللبنأن يصير كذلك يؤخذ فيجبن به، يوضع في 

العجل كان ذا فإ آخر، ئا ذلك الوعاء يتحول إلى كرش يصير شيالعشب هذا الجدي أو العجل الصغير فإن
 هل لى جبن إتإذا وضعت في الحليب وتحوللكن  بطبيعة الحال، ، وأخذ منه تلك المادة فهي نجسةميتاً مثالً

 لما ذهبوا إلى -مرضي اهللا عنه-هذه المسألة مسألة مطروقة، والصحابة أن يحل أكله أو ال يحل؟ وتعرفون 
البالد المفتوحة، مع أنهم يصنعون الجبن تلك قل عنهم أنهم أكلوا من تلك األجبان في عراق وفارس نُفتوح ال
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أن هذا شيء يسير يوضع في الحليب فال يحصل به تغير بسبب ببهذه الطريقة، فعلل ذلك بعض أهل العلم 
  .طرق لها هنا ت-رحمه اهللا-النجاسة، والكالم في هذه المسألة ليس هذا موضعه، لكن ابن كثير 

   الصحابة أكل أنفسهم على أوردوا وقد نجسة، أنها عندهم والمشهور ،الخالف فيها الميتة أنفحة وكذلك"
 يسير، منها اللبن يخالط: هاهنا تفسيرال في القرطبي فقال المجوس، جبن من -مرضي اهللا تعالى عنه-

رضي اهللا تعالى - سلمان عن هماج ابن روى وقد ،المائع من الكثير خالط إذا النجاسة قليل عن ويعفى
  "...والفراء والجبن السمن عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سئل :-عنه
  ق بين الجبن والجبن؟الفرما 

  .جبانال: أيبالسكون هو الضعف عن المواجهة، وبضم الباء هو المأكول،  الخوف، : المأكول، والجبن:الجبن
  ،)٤())عنه عفا مما فهو عنه سكت وما كتابه، في اهللا حرم ما والحرام ،كتابه في اهللا أحل ما الحالل((: فقال"

  "...اًتغليب إما لحمه حكم في شحمه ويدخل أنفه، حتف مات أو ذكِّي سواء الخنزير، لحم عليهم حرم وكذلك
ثر فيه شيئاً، فسواء ذكي يعني أن الخنزير ال تطهره الذكاة، وكذلك كل السباع، وما يحرم أكله فإن الذكاة ال تؤ

  .األمر في ذلك سيانفأو مات حتف أنفه 
، الذكاة تكون بالطريقة الشرعية، ويلحق بها ما في  وبين الذكاة-بهذا القيد-ق بين الموت حتف أنفه الفر

    لو أن الدابة  التي ليست هي وحشية في أصلها، وكذلك مثال وكذلك أيضاً ما ند من البهائم،حكمها كالصيد
 ، والباقي في البئر، كيف يوصل إلي-الجزء األخير منه-  سقط في بئر ولم يتبين منه إال دبره-البعير مثالً-

  ؟ وهو ما ماتهذا
  ....:...طالب

 وأنت تستطيع الوصول إليه، لكن ال تستطيع نحره؛ ألن رقبته ومقدمه ،البئرال، ما هو بالشوزن، اآلن هو في 
 إلى إزهاق نفسه صنع به؟ يمكن أن يتوصل، فماذا يئر وال تستطيع أن تصل إليه مأل الب وقد،داخل في البئر

  . فيكون ذلك مستثنىمن آخره
 أو ا في قلبهت، أو ندت شاة فرمي يؤكلليه إال عن طريق الرمي، ولم يمكن الوصول إ-هرب–لو ند البعير و

  .ؤكلت تُ فماتافي كبده
  ".رأي على القياس بطريق أو ذلك، يشمل اللحم أن أو، تغليباً إما لحمه حكم في شحمه ويدخل"

  .مسألةال صور ثالث في هذه
بعض رم هو لحم الخنزير، طيب والشحم؟ لمحاف ]سورة األنعام) ١٤٥([ }َأو لَحم ِخنِزيٍر{ : يقول-عز وجل-اهللا 

حم في كالم العرب إذا ، ولكن هل هذا يحتاج إلى قياس؟ أو أن الل لعدم الفارقيلحق به قياساً: هل العلم يقولأ

                                     
 والـسمن  الجـبن  أكل باب،  األطعمة كتابفي  ابن ماجه   و )١٧٢٦ -٢٢٠ص/٤ج (الفراء لبس في جاء ما باب ،اللباس كتابفي  الترمذي   أخرجه   - 4
 فـي وحـسنه األلبـاني   ) ٦١٢٤ -٢٥٠ص /٦ج(المعجم الكبير  والطبراني في    )١٢ص  /١٠ج(السنن الكبرى   والبيهقي في    )٣٣٦٧ -١١١٧ص/٢ج(

  .)٣١٩٥ (:رقم حديث الجامع صحيح
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لحم، إذا أطلق دخل فيه هذا : كل ذلك يقال لهفأطلق فإنه يصدق على األبيض واألحمر، يعني الشحم واللحم، 
  . األقرب، فهو ليس من باب القياسوهذا، وهذا هو

 ود أصالً، وهو المقص أي أكثر في البهيمة، ألنه هو الغالب تغليباً بمعنى أنه ذكر اللحم"ما تغليباًإ": يقول
 أن اللحم في كالم العرب يطلق على هذا وهذا، وهذه المسألة تجدون -واهللا أعلم-فذكره تغليباً، لكن األقرب 

َأو {:  عند الكالم على قوله-إن شاء اهللا-لعله يأتي و، ن بعض الفقهاء وبين الظاهريةفيها كالماً ومناقشات بي
  .]سورة األنعام) ١٤٥([ }لَحم ِخنِزيٍر

 واألزالم، واألنداد األنصاب من تعالى اسمه غير على ذبح ما وهو اهللا، لغير به أِهلَّ ما عليهم حرم لكوكذ"
  ". مما كانت الجاهلية ينحرون لهذلك ونحو

، فصار ذلك يقال عند الذبح أو النحر؛ ألنهم يذكرون ع الصوت، ومنه اإلهالل بالتلبية رف:اإلهالل أصله
ق ولو إهالل، فصار ذلك يطل: ذه البهائم والدواب، يذبحونها لهذه لألصنام، فقيل لهأسماء آلهتهم عند ذبح ه

ولكنه ه، نطق حتى لو لم يتكلم بشيء ال في سره وال في أهل به لغير اهللا،: كان من غير رفع الصوت، يقال
،  من باب أولىلها فإنه يحرم أكوإذا ذكر غير اسم اهللايحرم أيضاً أكلها،  فإنه نوى أن تكون هذه لغير اهللا

  . من حيث الحقيقةوكلها داخلة في التحريم ثالث صور، -فيما أهل به لغير اهللا-فصار عندنا 
 منه فيهدون عيادهمأل العجم يذبحه عما سئلت أنها -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن القرطبي وأورد"

  ".جارهمأش من وكلوا ،ا منهتأكلو فال اليوم لذلك بحذُ ما: فقالت للمسلمين،
كيك أو نحو هذا الحلوى أو كال الذبائح لو صنعوا طعاماً آخر لكن غير  ال يحل أكلهامعناه أن هذه الذبائح

أقاموا سوقاً بهذه المناسبة هل يجوز الشراء منه أو ال يجوز؟ هي أو  ؟ فهل يؤكل هذا أو ال يؤكلبمناسبة العيد
ذبائح فبعض أهل العلم يفرق بين ال ستقيم،صراط الم وأظن مر بنا طرف منها في اقتضاء ال،مسألة معروفة

 من افيه نوعأن  أو ، أنه إذا فهم أن ذلك من مشاركتهم-ي ذلك الحينف-، وذكرنا وبين المطعومات األخرى
بتلك المناسبة، وما  والقبول لهديتهم األكلالمشاركة لهم، أو اإلقرار على أعيادهم فإن اإلنسان قد يمتنع من 

  .أشبه ذلك
   ...:...لبطا

  كيف؟
  ...:...طالب

لو جاءوا المقصود  يعني "أشجارهم من وكلوا" :-ارضي اهللا عنه- كالم عائشة والحظليس هذا محل اتفاق، 
والمسألة على  الثمر،  امسكوا شجرهم وكلوا من:وليس المقصودهذا، نع من البر أو الذرة أو نحو بشيء ص

  .كلم فقط على ما يتعلق باآليات هنا أن نت األصل في التفسير،كل حال ليس هذا موضعها
فَمِن اضطُر {: فقال األطعمة، من غيرها فقد عند إليها، واالحتياج الضرورة عند ذلك تناول تعالى أباح ثم"

 }فَال ِإثْم علَيِه{ ،الحد مجاوزة وهو ،عدوان وال بغي غير في: أي ]سورة البقرة) ١٧٣([ }غَير باٍغ والَ عاٍد
 اضطر فمن: مجاهد وقال، ]سورة البقرة) ١٧٣([ }رِحيم غَفُور اللَّه ِإن{ ،ذلك أكل في: أي ]سورة البقرة) ١٧٣([

  ".الرخصة فله اهللا معصية في خارجاً أو لألئمة، اًمفارق أو للسبيل، اًقاطع عاٍد وال باٍغ غير
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أن يشرف على الهلكة، وليس مجرد : معناهو ،االضطرار معروف ]سورة البقرة) ١٧٣([ }فَمِن اضطُر{: قوله
  .لكة الذي يشرف به على اله غير لحوق التلف أو الضرر الشديد الذي يستطيع معه الصبر منالجوع

 فال إثم عليه، مجاوزة ، وهو مجاوزة الحدفي غير بغي وال عدوان ]سورة البقرة) ١٧٣([ }غَير باٍغ والَ عاٍد{
يأكل أكثر كأن  ، غير متجاوز الحد في أكله هذا:أي }غَير باٍغ والَ عاٍد{: يفسرلعلم بعض أهل افي ماذا؟ الحد 

د بديل أخف  أو أن يأكل من غير ضرورة، أو أن يلجأ إلى األكل مع وجو،أن يأكل تشهياً من الحاجة، أو
 يأذن له به، أو وجد  لم طعاماً إلنسان-على خالف بين أهل العلم- لكنه وجد  مذكىئامنه، كالذي ما وجد شي

دم قْال ي: مسألة الصيد بعض أهل العلم يقولا يقدم؟ هذه مسائل فيها خالف،  أيهمووجد ميتة  في الحرمصيداً
 كان في  أو،إذا كان محرماًنسان  على اإللميتة مطلقاً للمضطر، والصيد حرمعلى الصيد؛ ألن اهللا أباح ا

 فال يقرب الصيد، هذا قول لبعض أهل ،ألصق به وأعلق وأخصهذا : فقالوا ،-ن محرماًلم يكوإن – الحرم
  .دم على الصيدقْي: وبعضهم قال، العلم
طعام هذا اإلنسان إال إذا كان ذلك م قدم الميتة؟ يقد أو يدم عليهقْإلنسان لم يأذن به هل ي لو وجد طعاماً لكن

  .يده سيؤدي إلى تهمة له بالسرقة وقطع
 }غَير باٍغ{، ثم إن الضرورة تقدر بقدرها دم على الميتة إال في حال االضطرارقْال يالمقصود أن اإلنسان 

  .]سورة البقرة) ١٧٣([
 آكل حتى أشبع؟فرصة :  يقولأن يأكل حتى الشبع؟ وهل له أن يأكل ذلك تشهياًله هل فإذا أبيح له الميتة و

  .الضرورة تقدر بقدرها
لو أنه جلس يصنع هذه اللحوم بطرق يتفنن فيها، هذا كما تصرفاته، قد يظهر بغيه وتجاوزه وتعديه ببعض و

من ألوان أفعل  و،ا إيرانيا وكباب،ا عراقياكبابسأصنع ما دام أنه أبيحت الميتة أنا :  يقول!حال إنسان مضطر؟
  .ع، هذا متجاوز للحدار في لوحات الشوراهاأ األشياء التي ذهه

عقال،  الوأ، يلبس الزرأن من عادته ليس هو و صورتيوم جاء يو، لضرورةمثالً أبيح له التصوير و كما ل
 ى، وجاء في أبهثوب زينةربما لبس معها ركب أزاريره، و و،ومشط لحيتهضبط نفسه،  وولبس عقاالفذهب 
  .، هذا صار عنده بغيما هو مضطر! ؟اًهذا يعتبر مضطرفهل  ،صورة

ألن هذه  ؛ه ذلكابشما  و، ومن خرج على اإلمام،لطريق ما لم يكن عاصياً في سفره كقاطع ا:أي "وال عاٍد"
الرخصة صار من شأنها أن تعينه على باطله وظلمه ومعصيته، بناء على أن العاصي ال يترخص بالرخص، 

مسألة  ال؟ هذه أمجمع بين الصالتين يصلي الصالة قصراً ويأن مثل مسألة القصر هل للعاصي في سفره 
  .خالفية

 بن سعيد عن روي وكذا إليه، اضطر وإن له، رخصة فال اهللا معصية في أو عادياً وأ باغياً خرج ومن"
 غير :يعني ]سورة البقرة) ١٧٣([ }غَير باٍغ{: حيان بن مقاتل وعن :-عنه رواية في- سعيد وقال، جبير

 وال{ الميتة في }ٍغبا غَير{: قال }عاٍد وال باٍغ غَير{ -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن وعن، مستحله
 يتعدى أن ،أكله فيأي  الميتة في }باٍغ غَير{: قال عاد وال باغ غير اضطر فمن: قتادة وقال ،أكله في }عاٍد
  ".مندوحة عنه يجد وهو حرام إلى حالالً
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من ، طيب عندك هذه األشياء ريد أكل لحم أنا أ،ال: ه يقول لكن يسد به الرمقئاشييجد كمن  -كما مثلت-هذا 
له تشهياً، ، كذلك إذا أكا، فمثل هذا يعتبر باغياال، أنا أريد لحم:  قال!تستغني بها اآلنأن تات وتستطيع النبا

 : والعادي على قول بعضهم،أو أن يأكله تشهياً أو نحو ذلكاألكل فوق الحاجة، : كون من صورهيفالباغي قد 
  . يجد شيئاً آخرهو الذي يأكل ويجد مندوحة عنه،

 سوى "ادغير باغ وال ع" ، يحمله على جميع هذه المعاني-رحمه اهللا- حال ابن جرير الطبري على كل
غير باغ وال "ى منها أحد، لكن نث رخصة من الرخص، ال يست:به، يقول لال يقوفإنه الخارج في المعصية 

أن يأكل أو ر، راأن يأكل في غير حال االضطأو أن يأكل فوق الحاجة، أو أكل وهو يجد مندوحة،  أن ي"عاٍد
  .التي تدل على أن هذا اإلنسان باٍغ أو عاٍدأو نحو ذلك من الصور وتلذذاً بهذا األكل،  تشهياً

  ".الميتة أكل له يحل ال فإنه أذى وال فيه قطع ال بحيث الغير وطعام ميتة المضطر وجد إذا: مسألة"
 وهو أولى من الميتة ، حال االضطرار ألنه في هذا يأكل منه؛،ر ميتة وطعام الغيرعلى كل حال وجد مضط

ِإنَّما { ،ليس هذا موضعه: الكالم على هذا، وأنا وهمت حينما قلتبنا أطال وإال فيما يلحقه فيه هذه التهمة، 
واضع فهذا من المذه اآلية، هو يتكلم على هو ]سورة البقرة) ١٧٣([ }حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الِْخنِزيِر

 يتطرق إلى األحكام  أنه-رحمه اهللا-الذي يذكر فيها الكالم على هذه األشياء، لكن يؤخذ من منهج ابن كثير 
  .-واهللا أعلم-الفقهية، ولو أن المختصر ترك هذا واقتصر على تفسير اآليات ربما يكون أنسب 

: قال -رضي اهللا تعالى عنه- غبريالشرحبيل  بن عبادعن  ماجه ابنروى ، خالف بال الغير طعام يأكل بل"
 كسائي، في منه وجعلت وأكلته، ففركته سنبالً فأخذت ،حائطاً فأتيت ،المدينة فأتيت مخمصة عاماً أصابتنا"

: للرجل فقال فأخبرته، -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فأتيت ثوبي، وأخذ فضربني الحائط صاحب فجاء
 من بوسق له أمرف ثوبه، إليه فرد فأمره )٥())جاهالً كان إذ علمته وال ،غباًسا أو جائعاً كان إذ أطعمته ما((

  ".كثيرة شواهد وله ،جيد قوي صحيح إسناد "وسق نصف أو طعام
ي كمه، وتعرفون على كل حال هذا الرجل أكل في حال االضطرار فهذا ال إشكال فيه، لكنه أخذ أيضاً ف

 يحمل معه من هذا له أن لكن ليس  يأكل ما يسد به الرمقاطرا كان مضإذف )٦())نةًب خُغير متخٍذ(( :الحديث
  .الطعام ويتزود

دام أن الميتة  ما: و ال؟ وهل يتخير؟ يقولأ منها ئا هل يحمل معه شي، فيهاولذلك مسألة الميتة تكلم العلماء
  !؟ الظهرأوف  أنا أحب لحمة الكت اآلنمباحة

                                     
المعجـم  والطبراني فـي   ،]٢٢٩٨ – ٧٧٠ ص-٢ج[منه؟ يصيب هل حائط أو قوم ماشية على مر من باب،  التجارات كتابفي  ابن ماجه    أخرجه   - 5

  ].١٨٦١ – ٣١ص-٢ج [هصحيح ابن ماجي في وصححه األلبان ]٨٥١٩ -٢٤١ ص-٨ج[األوسط 

 ،]٤٣٩٠ – ٥٤٢ ص-٢ج[ فيه قطع ال ما باب، الحدود كتابوفي   ،]١٧١٠ – ٥٣٤ ص -١ج[ باللقطة التعريف،  اللقطة كتاب  في  داود و أب  أخرجه - 6
 يسرق الثمر السارق قطع كتاب فيائي النسو ،]١٢٨٩ – ٥٨٤ ص- ٣ج [بها للمار الثمرة أكل في الرخصة في جاء ما باب، البيوع كتابفي الترمذي و

 – ٣٢١ ص -١ج[صحيح أبـي داود     وحسنه األلباني في     ،]٧٠٩٤ -٢٢٤ ص -٢ج[مسند  وأحمد في ال   ،]٤٩٥٨ – ٨٥ص -٨ج[ الجرين يؤويه أن بعد
١٥٠٤ .[ 
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صلى اهللا - اهللا رسول سئل: -ي اهللا تعالى عنهرض- جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث ذلك من"
 شيء فال نةًبخُ متخذ غير بفيه حاجة ذي من منه أصاب من((: فقال المعلق، الثمر عن -عليه وسلم

  ".الحديث ...)٧())عليه
ل البيت يأكل منه أهل الحائط أو أهف كان يؤتى بالعذق ويوضع في مكان في سقيفة أو نحو ذلك :الثمر المعلق

 ن يؤتى مثالً به لفقراء المسلمين كالذي كاأخذ منه غير ما بذل للناس صدقةجاء إنسان وإذا حو هذا، فأو ن
 رب إن((:  فقال، فرأى عذق شيص مرةً-صلى اهللا عليه وسلم- حتى جاء النبي ، فيأكلون منهألهل الصفة

 ذلك، كال، لكن الكالم فيما ليسكل منه بال إشؤ فهذا يوضع صدقة ي،)٨())القيامة يوم الحشف يأكل الصدقة هذه
  . من أجل الناسفي الذي ما بذل

 من أكل فيما ]سورة البقرة) ١٧٣([ }فَال ِإثْم علَيِه ِإن اللّه غَفُور رِحيم{: قوله في حيان بن مقاتل وقال"
  ".اضطرار

  . إشكالهما فييعني فيما أكل من اضطرار 
: قال مسروق عنو، االضطرار في الحرام له أحل إذ رحيم ،الحرام من أكل لما غفور: جبير بن سعيد وقال"

  ".رخصة ال عزيمة للمضطر الميتة أكل أن يقتضي وهذا، النار دخل مات ثم يشرب ولم يأكل فلم اضطُر من
 من شأنه أن  ولكنه ترك شيئاًك، هذا اإلنسان ما قتل نفسه بيدههذا هو الراجح، وهذه المسألة تذكر في الترو

؟ حتى ماتعض الصور مثل لو ترك العالج ضي به إلى الهلكة، فإنه يكون بذلك متسبباً، وهل يدخل فيه بيف
هذا يختلف عن هذا؛ ألن حصول الشفاء بتعاطي هذا العالج مظنون أصالً، بينما األكل األمر فيه ال، : الجواب
  عد من األفعال؟ترك هل ي فيجب عليه أن يأكل، وسبق الكالم في مراقي السعود في مسائل ال،يختلف

ــا ــالنهي فكفن ــوب ب ــ مطل   يالنب
  له فـروع ذكـرت فـي المـنهجِ        

  مـا  فـضل  ذكاٍة خيط أو شرٍب من
  كــذا  الــرهن وذو نــاظر عطَّــل

ــالتي ــب ردت وك ــِدم  بعي وع  
       جج

  والترك فعل في صـحيح المـذهبِ        
  وسردها من بعد ذي البيـت يجـي       

ــٍد مــم وع ــهادة  رس ــا  ش   وم
  المأخـذا  فـادرِ  العلْـف  في مفرط

ــا ــبِهها وليه ــم  وِش ــا عل   مم
  ججج

                                     
في الكبرى  في السنن   النسائي  و ،]١٢٨٩ – ٥٨٤ ص - ٣ج [بها للمار الثمرة أكل في الرخصة في جاء ما باب،  البيوع كتابفي  الترمذي   أخرجه   - 7

 ].٣٠٣٦ – ١٨٨ ص-٢ج[ مشكاة المصابيحوحسنه  ،]٧٤٤٦ – ٣٤٤ ص- ٤ج [الجرين يؤويه أن بعد يسرق الثمر السارق قطع كتاب

 أن نهـي ال باب،  الزكاة كتابفي  ابن ماجه   و ]١٦٠٨ – ٥٠٥ ص -١ج [الصدقة في الثمرة من يجوز ال ما باب،  الزكاة كتاب في داود   وأب أخرجه   - 8
: ه علـى المـسند    تعليقفي  شعيب األرنؤوط   وقال   ]٢٤٠٢٢ – ٢٣ ص -٦ج[مسند  وأحمد في ال   ،]١٨٢١ – ٥٨٣ ص -١ج[ ماله شر الصدقة في يخرج

 ضلأف وأوساطها الثمار بخير الصدقة إذ تطوعاً الصدقة كانت وإن الثمار من بالحشف الصدقة كراهية باب، الزكاة كتابفي ابن خزيمة ، و"إسناده حسن"
في ابن حبان  ، و "إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد          ": قال األعظمي و ]٢٤٦٧ – ١٠٩ ص -٤ج[ بشرارها الصدقة من

إسناده ": قال شعيب األرنؤوط  و [٦٧٧٤ – ١٧٧ ص -١٥ج[ والحوادث الفتن من أمته في يكون عما -وسلم عليه اهللا صلى- إخباره باب ،التاريخ كتاب
 ]٩٩ – ٥٥ ص -١٨ج[المعجم الكبيـر    ، والطبراني في    )صحيح: تعليق الذهبي قي التلخيص   ( ]٣١٢٦ – ٣١٣ ص - ٢ج[ المستدرك، الحاكم في    "حسن

وحـسنه   ]٧٣١٨ -١٣٦ ص -٤ج[ مالـه  شر من الصدقة يعطي أن من المال صاحب على يحرم ما باب ،الزكاة كتابفي الكبرى في السنن البيهقي و
 ].١٤١٩ – ٣٠٢ ص- ١ج[بي داود صحيح أاأللباني في 
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 فهل ، عندهماٍءعنده ماء ورفض أن يعطيه من فضل شخصاً آخر وعطش، الشدة في  شخصاًيعني لو أن 
 واحتاج إلى خيط يخيط به الجراح فأبى أن يعطيه و ال؟ ولو جرحأ يضمن ؟ بالقتلاً تسبب؟ لهيعتبر هذا قتال

 تموت حتف أنفها ذكيها قبل أنألي معك أعطني هذه السكين الت: لموت فقال البهيمة تعافس اولو أن ؟فمات
أرفد أن ريد زائدة أالي عندك عطني الخشبة التأ: وهكذا لو قال له فأبى فماتت فهل يضمن؟ حتى نستفيد منها
 و ال؟ فهنا لو تخلى عن األكل في حال االضطرارأ فسقط السقف هل يضمن ، فأبى،يطيحبها البيت الذي س

   فما الحكم؟ ،ومات
  .. ...:.طالب

 وعدني أن يأتي بها وما رأيتها، والذي وصلني ، وعدد من اإلخوةمفصلةلع على برامجهم طّبنك البالد أنا لم أ
كالم مجمل أنهم يلتزمون بالمعامالت اإلسالمية، وأن عندهم لجنة وسموها، وهذه اللجنة ال يمرر شيء إال 

 أحكم،  شيئاً محظوراً، وال أستطيع أن، فبهذا الشكل المجمل لم أربالتساهللجنة ال تعرف عن طريقها، وهي 
مع أني أتخوف من كثير من المعامالت التي يسمونها إسالمية وهي لفة وحيلة على الربا، وال أدري هل 

أينا هذا حرام، ونحن ما ر وأ، ا ال تساهمو:و ال؟ وبالتالي ال نستطيع أن نقول للناسأهؤالء سيفعلون هذا 
  .، واألصل في المعامالت الحلئاشي

ة،  أو أي أمور أخرى غير السيولإذا بدا تبادل األسهم ووجدت للبنك أشياء من مباٍنف اً اشترىفلو أن إنسان
  .فعند ذلك يجوز بيع األسهم

تبين فيشتري له بخمسة ماليين، بعشرة ماليين، أنه كنت أظنه األمر عليه، أنا أول الناس العجيب من تهافت و
نني أصبحت ال أرد  إحتىالناس، شغلون يووى تشغيلة السيارة للبنك، اأنه أربعة أسهم وخمسة أسهم ما تس

وهو  ،حق يستئاه شيأحسبكنت  في البدايةا البنك، ذإال عن هما لهم سؤال  األيام في هذهالناس  و،على الجوال
 وماذا يجنون من ورائه؟ السماعة، أو رفعة الذهاب إلى البنك اويتسال  فتات الفتات، أربعة أسهم أو خمسة

سبحان ي ما يسدد الفواتير، ا المبلغ الذذهماذا يفيدك  بدل خمسين ريال، األفربح فيه السهم يأن لو افترضنا 
  . الدنياذهشيء عجيب حرص الناس على ه !اهللا

  شيء غيره؟
  ...:...طالب

  .المحتاجيأكل المحتاج وال يأكل غير 
   ...:...طالب
  كيف؟
   ...:...طالب

  استعمل في غير األكل قصدك الخنزير؟
   ...:...طالب

أن  عض أهل العلم بو ال؟ أجازألخنزير هل يخرز به تكلم الفقهاء على بعض المسائل في الخنزير مثل شعر ا
خرز بهي.  
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 تنتقل ،، فالنجاسة ال تنتقل بالجفافالخنزير كله نجس:  فإذا قلناالنجاسة تنتقل بالرطوبة،على كل حال 
 تصل النجاسة بهذا االعتبار على ، أو الرجُل النعُل أو ابتّل يخرز به فعرقت الرجُل:بالرطوبة، فإذا قلنا مثالً

  .ن كله نجسالقول بهذا؛ أل
  .ر له حكم المنفصلباعتبار أن الشععلى كل حال هي و ال؟ أر الخنزير نجس علكن هذه المسألة هل ش

  ...:...طالب
مما يسمى االستعمال  ،العالجكي استخدام شحم الخنزير أو أجزاء منه في أمور ال تؤكل ه وهذه مسألة ثانية

مسألة محل بحث و ال؟ هذه الأخارجية الاألمور في ، فهل يجوز استعمال هذه األعيان النجسة الخارجي
  .ونظر

" حماريفي دبر ال أضعه على قرحة : "، قالما ذكرت له الخمر وأنه يعالج بها ل-رضي اهللا عنه-ابن عمر 
 أو أدوات ، إذا وضعت في مركبات أدوية كالمراهم ونحوها-عز وجل-فمثل هذه األشياء التي حرمها اهللا 

  . هل يحل استعمالها أو ال؟التجميل أو غيرها
لق بها الحكم، فهنا ال بد من مقدر؛ ألن األعيان ال يتع ]سورة المائدة) ٣([ }حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ{: فإذا قال اهللا

أيضاً     اآلخر  يثالمقدر؟ حرم عليكم أكل الميتة أو االنتفاع بالميتة؟ وتعرفون حديث ميمونة والحدهو فما 
: -صلى اهللا عليه وسلم-مع قوله  )٩())ال تنتفعوا من الميتة بإهاب وال عصب((:  قولههوو -الذي فيه كالم-
  .ضاً، وأشباه ذلك إنما حرم أكلها أي)١٠())بجلدها انتفعتم هال((

ليل على طالما أنها حرمت فيحرم جميع أنواع االنتفاع بها إال ما دل الد: فالمقصود أن من أهل العلم من يقول
  .طالء السفن بشحوم الميتةوالفقهاء تكلموا على مسألة استثنائه كالجلود مثالً، 

  ...:...طالب
 وبالتالي فإن حل اتفاق في األشياء الخارجية، مفي األشياء الخارجية ذكرت لكم كالم ابن عمر، وليس ذلك

 هي مسكرة، منها ما هو من  في تركيبات كثير من األمورو أمثل الطيبهذه الخمرة لو استعملت في أشياء 
لكحول هي أنواع عند أهل تقتل، ومنها ما يسكر دون أن يقتل، وهذه األشياء التي تسمى افنوع السموم 
اً، بل منها ما إذا تعاطاه اإلنسان مات، ومنها ما ليس كذلك، األطباء يعرفون ليست نوعاً واحدو االختصاص

  .يفرقون بين هذه األموروهذا، 
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في ابن ماجه و] ٤٢٤٩ -١٧٥ ص- ٧ج[ الميتة جلود به يدبغ ما ،والعتيرة الفرع كتابفي النسائي و ،]١٧٢٩ – ٢٢٢ ص-٤ج[ دبغت إذا الميتة جلود
وقـال   ]١٨٨٠٢ – ٣١٠ ص - ٤ج[في المـسند    أحمد  و ]٣٦١٣ – ١١٩٤ ص -٢ج[ عصب وال بإهاب الميتة من ينتفع ال :قال من باب،  اللباس كتاب

 جلود باب،  الطهارة كتابفي  ابن حبان   ، و "االضطراب: امهتاالنقطاع وثاني : امهإسناده ضعيف فيه علتان أوال    ": على المسند  هتعليقفي  شعيب األرنؤوط   
 كتاب في ابن أبي شيبةو ،]١٠٥٠ – ٢١٤ ص-٢ج[ الصغيرو ،]٨٢٢ – ٢٥١ ص-١ج[المعجم األوسط ، والطبراني في ]١٢٧٨ -٩٤ ص-٤ج[ الميتة
صححه األلباني و ]٤٢ – ١٤ ص - ١ج[الكبرى في السنن البيهقي و ]٢٥٢٧٦ – ٢٠٦ ص- ٥ج[ عصب وال هابإب الميتة من ينتفع ال كان من، العقيقة

  ].٢٩١٠ – ٢٨٥ ص-٢ج[ه صحيح ابن ماجفي 
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  ]. ١٠٠ - ٢٧٦ ص-١ج[ بالدباغ لميتةا جلود طهارة باب، الحيض كتابفي مسلم و ،]٥٢١١ -٢١٠٣ ص- ٥ج[ الميتة جلود باب، والصيد



 ١٠

سورة ) ٩٠([ }فَاجتَِنبوه{: إنه يحرم استعمال الخمر حتى في غير الشرب؛ ألن اهللا قال: لو قلنافالمقصود 
هو ي الشرب وما يقوم مقامه كالشم وغيره، هل هذا  يعن؟ اجتنبوا شربه وتعاطيه على وجه اإلسكارهل ]المائدة

 التي فيها الكحول ال يجوز تنبوه مطلقاً فمعناها أن األطياب اج:و المقصود اجتنبوه مطلقاً؟ فإذا قلناأالمقصود 
  .استعمالها

ها ي فيها هذا الكحول ما يجوز استعمالاألطياب التاألقرب أنه ليس بنجس عيناً، لكن فغير مسألة النجاسة 
ونستبدله  حرام،  تعبئة البنزين:نقول للناسفهل   كل ما ركب من البنزين مسكرا االعتبار، وأيضاًعلى هذ

أصور المسألة، وما يلحق الناس بهذا  إن البنزين حرام، أنا :أنا ما أقولو ! أخرى؟طريقةبو أالطاقة الشمسية ب
  .ياء يدخل في تركيبتها الكحولشكثير من األو الغراءواألصباغ ففيها من حرج لو قاله قائل، 

  ...:....طالب
 فيمـا  شـفاءكم  يجعل لم اهللا إن" ؟ليس ذلك بالضرورة في األشياء الخارجية، هل يدل عليها الحديث ضرورة          

ن هذا هل هو محـل اتفـاق؟        كيحمل عليه مثل ما جاء عن ابن عمر، ل        أن   هذا المنحى ممكن     )١١("عليكم حرم
زيت الحشيش يباع أظنه بأكثر من مائتي ريال عند         : يراً عن الحشيشة، يقولون    ال، والناس يسألون كث    :الجواب

، مع أنه صـدر بيـان   عر، هذا دائماً الناس يسألون عنهينبت الشو، الشعر ويكثفهينمي  إنه  : العطارين، يقولون 
أصالً، ثـم   إنه أجريت تحاليل على هذا المنتج فوجدوا أنه ليس بزيت حشيشة            : من وزارة التجارة يقولون فيه    

لو فرض أن إنساناً جاء بزيت الحشيش فإنه ال عالقة إطالقاً بينه وبين تنمية الشعر وتغذيته وتطويله وتنعيمـه    
زيت الحشيش   وحتى   لعجيب أنك تقول للناس هذا ليس زيت حشيش       وتكثيفه، ما في أي عالقة بين األمرين، وا       

ـ و مأ يجوز هل، ما يخالف: ما له عالقة بالموضوع، فيقال   زيـت  ضعا يجوز؟ خالص المرأة متبرمجة أنها ت
  .ايصير شعرها مضبوطألجل أن حشيش 
  ...:...طالب

، وإنما لو اضطر وهو يعلم أنه كل منها في غير حال االضطرار ال ليأيتزود من الميتة :من أهل العلم من قال
في  في الميتة له وجه، أما ، فهذاهو من باب االحتياطفليس مقبالً على بلد أو قرية أو ناحية يجد فيها الطعام، 

ليه أكلها ال حملها،  لكنه أشد؛ ألن الميتة هذه إنما يحرم ع فاألمر في ذلك محتمل-رطعام الغي- نةبالخُمسألة 
 يحمل معه أمير فهو قد استولى عليه وأخذه، وأضاع حق صاحبه، فهل يأكل بقدر ما يسد الرمق أما طعام الغ

، واهللا يأخذ بقدر ما يحتاج: نقول !و تتصدق به بنية؟أ له تكبه تريب وإذا ما اضطر ط؟ليأكله إذا احتاج إليه
  .أعلم
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