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 حول األطعمة واألشربة يف الديانات اإلبراهيمّية متهيد

جوانب احلياة عند  م  طعمة واألرشبة يمثل واحدًا من أهموضوع املأكول واملرشوب أو األ

اإلنسان عىل هذه البسيطة، فهو معني  هبذا اجلانب ويفتش عّم  يريض رغبته وشهوته وحاجته 

 من جهة، وما ال ُيلحق به أذى أو رضرًا من جهة ثانية.

ت الشعوب املختلفة بقضايا الطعام والرشاب، وكانت هلا أنّمطها وأعرافها  وقد اهتم 

أكوالت تعترب مشرتكًة بني بني البرش تقريبًا، كانت لكل  شعب أو وعاداهتا. وفيّم كانت هناك م

نت عرب أوضاع مناخي ة أو بيئي ة أو غريها فرضتها  ة التي تكو  ة أو منطقة مأكوالهتا اخلاص  أم 

 حاجة اجلسم أو غري ذلك.

لت أعرافًا وعادات يف ثقافة وشك   ،األديان بدورها كانت هلا مسامهات يف هذا املوضوع

ة  :ان يمكن الرتكيز عىل الديانتنييالشعوب التي انتمت إليها، ومن بني هذه األد اليهودي 

لتا يف وجودمها التارخيي بالكثري من اجلوانب التي ترتبط باألكل واإلسالمي ة، فقد تدخ  

 سان، ومنها جوانب تتصل باملأكول واملرشوب نفسه.نوالرشب عند اإل

اً ال تعرف املسيحي   ، فهي تعترب ذلك أمرًا مباحاً   يف املأكوالت واملرشوبات،ة نظاماً خاص 

ز عىل أ سان ما ينتفع به، وهي هبذا تعلن أن  مرحلة ما بعد املسيح نن يأكل اإللكن ها ترك 

 .ةنهي تلك املنظومات الترشيعي ة التفصيلي  والصليب تُ 

ا إىَِل »نص  اآليت: الـ املنسوبة إىل بولس الرسول ـ ني العرباني   وقد جاء يف الرسالة إىل  َوَأمَّ

ًة يِف الثَّاِِن َفَرِئيُس ا ُمُه َعْن َنْفِسِه َوَعْن َجَهاالَِت اْلَكَهنَِة َفَقْط َمرَّ نَِة، َليَْس باَِل َدٍم ُيَقدِّ ْعِب السَّ  لشَّ

وُح اُمْعلِنًا  َذا َأنَّ َطِريَق الرُّ ُل َلُه إَِقاَمة  امْلَْسَكُن األَْقَداِس ََلْ ُيْظَهْر َبْعُد َما َداَم اْلُقُدُس هِبَ ِذي ُهَو  ألَوَّ الَّ

ُم َقَرابنُِي َوَذَباِئُح الَ ُيْمكُِن ِمْن ِجَهِة ا حْلَارِضِ اَرْمز  لِْلَوْقِت  ِذي فِيِه ُتَقدَّ َل الَّ ِمرِي َأْن ُتَكمِّ لَِّذي الضَّ



 

ٍة َفَقْط َمْوُضوَعٍة إىَِل َوْقِت  خَيِْدمُ  َبٍة َوَغَساَلٍت ُُمْتَلَِفٍة َوَفَرائَِض َجَسِديَّ َوِهَي َقاِئَمة  بَِأْطِعَمٍة َوَأرْشِ

ا  إِلْصاَلِح.ا اِت اَوَأمَّ ِل ألَْكمَ األَْعَظِم وَ اْلَعتِيَدِة َفبِامْلَْسَكِن املَِْسيُح َوُهَو َقْد َجاَء َرِئيَس َكَهنٍَة لِْلَخرْيَ

ِذي َليَْس ِمْن َهِذِه امْلَْصنُوِع بَِيٍد َأِي اَغرْيِ  َدَخَل  هخْلَلِيَقِة َوَليَْس بَِدِم ُتُيوٍس َوُعُجوٍل َبْل بَِدِم َنْفِس الَّ

ًة َواِحَدًة إىَِل  اً ألَْقَداِس َفَوَجَد فِدَ اَمرَّ ُه إِْن َكاَن َدُم ثرَِياٍن َوُتُيوٍس َوَرَماُد عِ ألَ  اًء َأَبِدي  ْجَلٍة َمْرُشوش  نَّ

ُس إىَِل َطَهاَرِة اَعىَل  ِسنَي ُيَقدِّ َم َنْفَسُه امْلَِسيِح اَفَكْم بِاحْلَِريِّ َيُكوُن َدُم  جْلََسدِ امْلُنَجَّ ِذي بُِروٍح َأَزِِلٍّ َقدَّ لَّ

َرُكْم ِمْن َأْعَّمٍل َميَِّتٍة لِتَْخِدُموا 
ُر َضَّمئِ  .«يَّ حْلَ اّلِلَ اّلِلَِِّ باَِل َعْيٍب ُيَطهِّ

لم يعد للرشيعة فهبذه الذهني ة تبدأ مرحلة اإلصالح التي تتغري  فيها قواعد احلياة، 

ذكر يف والناموس من رضورة بعد صلب املسيح، وهلذا ال نجد قوانني أطعمة أو أرشبة تُ 

 ،وما يؤكل ويرشب يف العشاء الرباِن ،والصيام ،املسيحي ة إال بشكل حمدود كالشكر عىل الطعام

ة األثيوبي ة املعروفة باستثناء مثل كنيسة التوحيد األرثوذكسي  لتحذير من السكر ونحو ذلك، وا

ة، وهي من الكنائس املرشقي ة التي هتتم  كثريًا بالعهد القديم وليس شبت اهبها الكبري مع اليهودي 

رات هامن نوع الط ،بجملة من األمور وهلذا نجد لدهيا اهتّمماً  فقط بالعهد اجلديد،

 ، وكذلك حتريم حلم اخلنزير )وهو موضوع حمل  وكذلك األطعمة واألرشبة ،والنجاسات

هبا نسبي   ،(بني الكنائسجدل   من التقليد اليهودي.ًا بّم يقر 

األمريكي ة، حيث يفرضون  ( من الربوتستانتي ةAdventistني )وكذلك احلال مع السبتي  

 من القوانني املتصلة بالطعام والرشاب. سلسلةً 

هلا مواقف من اخلمر والتدخني والقهوة وغري  ،ة تيارات حمدودة أخرى هنا وهناكثم  و

ة حال أقلي ات نادرة وقليلة يف العاَل املسيحي.، لكن ها عىل أذلك  ي 

فسوف نجد املشهد ُمتلفًا متامًا،  نحو اليهودي ة،خطوًة من هنا لو ختط ينا املسيحي ة للرجوع 

ة نظام   ز سفر الالويني ومعه غري ذلك، ولألكل والرشب والذبح تفصييل  ففي اليهودي  وقد رك 

سفر التثنية من أسفار التوراة، عىل أحكام تتصل باألطعمة واألرشبة ونحوها، فيّم حظيت 

 .التفاصيل باهتّمم كتاب التلمود الذي يمثل الصورة الواسعة هلذه املنظومة يف التقليد اليهودي

ن اسم: كورش أو كوشري أو كرشوت أو كشريوت، وقد تضم   «احلالل»وُيطلق اليهود عىل 

                                           
س، العهد اجلديد، الرسالة إىل العرباني ني، اإلصحاح التاسع، اآليات: 1)  .14ـ  8( الكتاب املقد 



  

ًّم لألحكام رسدًا منظ  « ערוך שולחן/ Shulchan Aruch/شوحلان عاروخ»الكتاب املهم  

 وغري ذلك.والذبائح والذباحة واملائدة والطبخ الرشعي ة يف باب األطعمة واألرشبة 

ة، مصن فًا فقاملنضو)اجلدول( ويعترب كتاب شوحلان عاروخ أو املائدة  غري ي ًا هدة املعد 

عة اليهود، وهو أشبه برسالة عملي ة فقهي ة لغالبي ة ادًا إىل اليوم مَ ًّم معتَ منظ   ،استدالِل ملترش 

)أو يوسف جوزيف كارو  هللسلوك، حتى أن  بعضهم عرب  عنه بالتلمود األصغر، وقد أعد  

معتمدًا فيه عىل عصارة الرتاث  ،م1565 أو 1564 ونرشه عام ،(م1575املتوىف عام  قارو

عة.  اليهودي من مصادره املتنو 

نحن نجد نصوصًا حمدودة يف القرآن الكريم تتكل م عن  باالنتقال إىل الفقه اإلسالمي،

موضوع املأكول واملرشوب، إىل جانب نصوص كثرية يف السن ة الرشيفة، وهبذا وجدنا أن  

لوا كثرياً  يف كل  ما يتعلق باألكل والرشب والصيد والذباحة  الفقهاء املسلمني بمذاهبهم فص 

ارات والذبائح واألطعمة واألرشبة، واختلفت آراؤهم يف هذه املوضوعات اختالفًا والكف  

ة من األمور. كبريًا،  كّم توافقت يف مجلة مهم 

دًا يف األطعمة واألرشبة هو املذهب اإلمامي  ولعل ه يمكن القول بأن  أكثر املذاهب تشد 

دًا هو املذهب املالكي، ويبقى جلّمعاٍت أو شخصي ات من األحناف اجل ـ عفري، فيّم أقل ها تشد 

ا األطعمة فأهل »قال ابن تيمية:  مواقفهم الرتخيصي ة املعروفة عرب التاريخ.وغريهم ـ  وأم 

 .«الكوفة أشد  فيها من أهل املدينة..

 ة؟هل املقارنات األديانّية يف األطعمة واألشربة مفيد

ا رضوري   ني جدًا هذا السؤال، وذلك أن  هذه املقارنات ربّم يقال بأّن  ى ة عىل املستوهيم 

ة دعوى البحثي؛ إ فقهاء املسلمني قدماء تقول بأن  بعض  ،يف مديات صدقهاالبد  من النظر ذ ثم 

ما يف النصوص  ذا َل نجد حكًّم ملوضوعٍ إ هكانوا يعتقدون بأن  ـ وربّم من الشيعة ـ من أهل السن ة 

، فيّم َل يأت نصٌّ إسالمي عىل خالفه ن قبلنافإن  علينا الرجوع إىل نصوص مَ اإلسالمي ة الديني ة 

ة علينا ما َل يثبت النسخ، كّم يوحيه البحث الذي ما يزال  بعد أن كان رشع من قبلنا حج 
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تارًة، وعنوان  «رشع من قبلنا»موجودًا إىل اليوم يف أصول الفقه اإلسالمي حتت عنوان 

أخرى، بّم جيعل القضي ة يف ثبوت هذا الرشع، وإال فهو يشملنا ما  «استصحاب رشع من قبلنا»

إىل نفوذ الكثري من ـ وفق هذه الدعوى ـ أد ى هذا األمر وهبذا  ..َل نجد له ناسخًا يف اإلسالم

 .الترشيعات اليهودي ة يف الرتاث الفقهي اإلسالمي

ترى أن  التشابه الكبري بني وهي  ،جدًا وخطرية للغاية يف الوقت عينهدعوى كبرية الهذه إن  

، وأن  الكثري من األفكار اليهودي ة ربّم الفقه اإلسالمي والفقه اليهودي ربّم يرجع هلذا األمر

ط واضعي احلديث ة بتوس  الذين َل يضعوا  دخلت الفقه اإلسالمي عرب هذا الطريق خاص 

ة، احلديث خبثًا   .بل ألجل إحلاق رشع َمن قبلنا برشيعتناهذه املر 

ولعل  أصحاب هذا االجتاه يف الصدر اإلسالمي والقرون األوىل كانوا ينطلقون من ثنائي ة 

ق  فهم منه عليه، بّم قد يُ  لذي بني يديه من التوراة ويف الوقت عينه مهيمن  اأن  القرآن مصد 

مه القرآن فهو نوعليهم أن  كل  ما ال يقإبالنسبة  ة السابقة التي حالة عىل الكتب السّموي  إ د 

قها.  يصد 

كّم قد يستوحي اإلنسان ـ لو أراد االنتصار لفكرة من هذا القبيل ـ أن  بعض النصوص 

احلديثي ة دل ت عىل ّني النبي  املسلمني عن الرجوع للتوراة، مم ا يعني أن  واضع هذا احلديث يف 

ل أو الثاِن اهلجري  يف عرصه كان يالحظ ظاهرًة من هذا النوع دير وضعه ـ ـ عىل تقالقرن األو 

 فجاء احلديث يف مواجهتها.

يومًا من داره، فوجد يف يد عمر صحيفة، فقال: ‘ قال: خرج رسول اّلِل :واحلديث هو

لو كان موسى أو عيسى »فقال: من التوراة. فغضب عليه ورماها من يده، وقال: « ما هي؟»

 .«ات باعيحيني  ملا وسعهّم إال 

. ×وقد نقل العالمة احليل  الروايَة نفسها يف كتاٍب آخر له، ذاكرًا أن  الذي خرج هو عيل

وهذه الرواية موجود ذيلها الذي هو قول النبي  يف اآلخر، يف كتاب تفسري القرآن العظيم البن 

كّم عثرنا عىل هذه  ،كثري، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، بال أي  إشارة لألمر باإللقاء
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ي ) منقولًة بنفس طريقة نقل ابن كثري  هـ( يف قوت القلوبالرواية عند أيب طالب املك 

 هلا.

ولكن بالتفتيش عن أصل هذا اخلرب، يظهر وجوده يف مصادر الفقه السن ي أيضًا، فقد نقله 

ن اخلطاب، من النووي يف املجموع وغريه، وأضافوا كلّمت أخرى للرسول خياطب هبا عمر ب

كون أنتم؟»أو قوله: « أيف  شك  أنت يا ابن اخلطاب؟»مثل قوله له:  هبا  أَل آت»، أو قوله: «أمتهو 

 .«بيضاء نقي ة؟

ج علّمء احلديث من أهل السن ة هذا اخلرب الذي نقلوا وجوده يف مصادر احلديث  وقد خر 

وذم  الكالم للهروي، واملنتقى  عندهم كمسند أمحد، وسنن الدارمي، والسن ة البن أيب عاصم،

 .للضياء املقديس

قها ابن حجر يف فتح الباري،  ، وقد حق  وللحديث أكثر من طريق وكل ها حمل  نظٍر سندي 

ة، ويف اسم الشخص الذي ّنره واأللباِن يف إرواء الغليل ، وهي ُمتلفة يف تفاصيل القص 

أمكن تفسريها ربّم ا يف سياق وضع األحاديث لالنبي  أو عاتبه ونحو ذلك، لكن ها لو أريد فهمه

 .الذي أملحنا إليه قبل قليل هبذا النحو

يب اإلرساوحتى من ي   ل مثل كعب األحبار وغريهيلي  ئعتربون من مرس  ربام  ،ات يف الصدر األو 

 ة السابقة يف غري ما نص  القرآنتكون هذه نزعتهم التي انطلقوا منها لنرش ثقافة الكتب الساموي  

ته، دة مقصودة،  والنبي  عىل عدم صح  م كانوا يريدون القيام بمؤامرة ضد  اإلسالم متعم  ال أّن 

هل السن ة احلديثي ة عند جوع ملصادر أالتي تدل  عىل إمكان الر ةبّم يشبه بعض الروايات اإلمامي  

 .ةفقدان الرواية يف مصادر اإلمامي  

عي بأن  الكتب الفقهي   ة األوىل التي ال حتمل يف داخلها نوعًا من بل لعل  الباحث قد يد 
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ب إليها هذا التفكري دون أن نعرف، وهلذا َل نجد لبعض الفتاوى  االستدالل، قد يكون ترس 

لت إىل شهرة الحقة فيّم بعد ا حتو  ، ومن اجلدير أن نرصدها يف روايات أو آيات تسندها، غري أّن 

 .ة السابقةتراث األديان اإلبراهيمي  

تها من عدمها، لكن هذه الدعو لو ى حتتاج لرصد وتتب ع تارخيي كبريين لنعرف صح 

 ، عىلأو الاجلزئي ثباهتا إمكاني ة إبالتجربة قد نصادف غضضنا الطرف عن هذه الدعوى التي 

ة لو أخذناه عىل كلي ته  ،مستوى بحثنا قة مستأنفة جاد  وهو موضوع بالفعل حيتاج لدراسة معم 

 لفإن  التشابه بني الفقه اليهودي واإلسالمي هألطعمة واألرشبة.. بعيدًا عن خصوصي ة بحث ا

ة الرشعي   ة لألدل  ـ يمثل عنرص  يرى بعض  قد ـ كّم  هن  ة يف الفقه اإلسالمي أو أيمثل عنرص قو 

ذا دل  عىل أحكام رشعي ة ووجدناها بعينها يف املوروث عف؟ فاحلديث الرشيف مثاًل إض

من  ة بشكلٍ رساس احتّملي ة االستعان ضعف الوثوق به عىل أذلك نوعًا مهل يعني  ،اليهودي

 األشكال والوضع من قبل الواضعني أو ال؟ وهنا يأيت املوقف من اإلرسائيلي ات.

اً إىل الديانة أيضًا ن ننتبه له هنا أاألمر املهم  الذي جيب و ة أقرب نظري  هو أن  الديانة اليهودي 

ة عىل صعيد القضي   إىل جانب قضايا ورة وهي قضي ة التوحيد، طاألكثر خ ةاإلسالمي ة، خاص 

بمن فيهم ي حي  يللمس عجيب ومدح مهم   بينام نجد أن  النص  القرآين يتعامل بلين ة عديدة، فقهي  

ة القرآن مع فئة دون  بعكس تعامله مع اليهود!رجال دين ومتعب دون  د ـ ربّم ـ أن  شد  وهذا يؤك 

ة بقدر رجوعها إىل نوع سلوك اآلخرين لعنافئة َل تكن راجعة فقط إىل  ة والفكري  ارص العقدي 

بعكس  النبي   ضد  ُتذكر  حروباً  اون َل خيوضو، فاملسيحي  جتاه الدعوة اإلسالمية يف العرص النبوي  

ه طوا كثر من موقعة وخط  أيف  اليهود الذي واجهوا النبيَّ   وخانوه.ضد 

ة ضد  وهذا ما ينتج أن  املوقف الشديد ضد  عقيدٍة ما ال يعني بالرضورة موقفًا هبذه الشد 

حاميل هذه العقيدة، كّم أن  املوقف الشديد ضد  أبناء عقيدٍة ما ال يعني أو ال يالزم موقفًا هبذه 

ة ضد العقيدة نفسها، ومن ثم  فعلينا أن نمي ز النص القرآِن يف تعامله مع العقيدة ومع  الشد 

ة يف التمييز بني كافر العقيدة وكافر حاملها، وهو ما يلتقي مع الفكرة التي  أثرناها أكثر من مر 

 املواجهة.

وربّم هذا ما يفرس  أن  الرتاث الشيعي كان لي نًا تارخيي ًا مع املسيحي ة بينّم الرتاث السن ي كان 

ًا بصدام عسكري مع املسيحي ة  ُمتلف احلال، وربّم يرجع ذلك إىل أن  العراق وإيران َل حيتك 



  

الشام وما يتصل هبا، والتي نرى يف موروثها الكثري من النقد عىل النصارى بعكس بالد 

واهتامهم باخليانة بفعل األقلي ة املسيحية التي بقيت يف تلك البلدان، أعني احلوض الرشقي 

ة بعد احلروب الصليبي ة. ط، من مرص وحتى تركيا، خاص   لألبيض املتوس 

 ةمرجعّية املصلحة يف فقه األطعمة واألشرب

ر واسع النطاق يرى أن  نظام األكل والرشب يف األديان  ةباالنتقال إىل جانب آخر، ثم   تصو 

اإلبراهيمي ة كل ها يرجع ملا يف املأكول واملرشوب مثالً من رضر عىل اإلنسان، بمعنى أن  العنرص 

 التحليل والتحريم.ة األكل أو زمانه أو نوع املأكول أو صفاته هي التي تؤثر عىل املادي يف كيفي  

نالحظه اليوم يف سياق الرصاع بي الرتاث واحلداثة، وكذلك ة جدالً ثارت هذه القضي  أوقد 

 اإلسالمي ة التي متنع قطع الرأسفأهل العلم يقولون اليوم بأن  طريقة الذبح  بي العلم والدين،

ادي، فاحليوان هو هو وال ستوى املامل شائعة اليوم عىللها وبني الطريقة ابينال فرق  ،عند الذبح

الق، ومن ثم  فهذا الترشيع الديني يصبح بال معنى. ومن هذا النوع ات مادية عىل اإلطتأثري

 سالم الذابح عند بعض الفقهاء وغري ذلك.إو أالذبح  عنداشرتاط التسمية 

ة ة يف بحث األطعمة عام  ىل قضي  شري إريد أن اُ ريد هنا الدخول يف جدل بقدر ما اُ لست اُ 

م بنفسه )أعني متعل ق املتعل ق( صارت فيه  ن  واألرشبة، وهي أن  حتريم يشء ال يعني أ املحر 

م نفسه، من أمر خارج إ مفسدة، بل قد يكون هو هو، لكن  التحريم يأيت طار املأكول املحر 

ني ري املسلم ال يعغوتكفينا هذه االحتّملي ة إلعادة فهم املوضوع، فعدم جواز األكل مما يذبحه 

ة، بل خلف هذا التحريم قد يكون املنع عن املعامالت ت واقعي  املذبوح تغري   ن  أ ته املادي 

ة مثاًل أو نوع من  خذ مثل هذه النفيس بني املسلمني وغريهم، فعلينا أاحلاجز بناء االقتصادي 

 .ونحن ندرس فقه األطعمة واألرشبة االحتّمالت بعني االعتبار

 اٍم ما تارًة يكون لذات املطعوم، وأخرى لعنارص قد تتصل به.وهذا ما ينتج أن  حتريم طع

تناولت قضايا الطعام  منذ قرن ونصف تقريبًا،وهناك كتابات كثرية عرفها املسلمون 

ة  ةمن زاوية علمي  والرشاب  ىل نوع من توافق النتائج ل إالتوص   ابحيث استهدفوا منهمادي 

ال ينبغي أن نحرص أنفسنا يف تفسري  ن هأغري ، مشكور ، وهو عملةالفقهي ة مع النتائج العلمي  
                                           

موسوعة األطعمة يف اإلسالم وأحكامها بني العلم »ضّمر كتاب من الكتب الكبرية احلجم يف هذا امل( 1)

 



 

ة الرصفة.  املعطى الرشعي بالدائرة املادي 

 فقه األطعمة واألشربة وإشكالّية التناقض بني الكتاب والسّنة

من اجلوانب املنهجي ة التي ُتعطي قيمًة مضافة لفقه األطعمة واألرشبة، هو جانب العالقة 

ة إشكالي ة سوف نتوق ف عندها بني القرآن الكريم والسن ة يف الفصل األخري من  الرشيفة، إذ ثم 

مات هذا الكتاب إن شاء اّلِل تعاىل ، وهي أن  املراجع للنص  القرآِن يالحظ فيه أن  عدد املحر 

مات وتقليلها وانتقاد توسعتها،  ًا عىل حرص املحر  بّم جيعله قليل  جدًا، بل يبدو القرآن مرص 

وكذلك يف الرتاث  ـ فيّم الذي نالحظه يف احلديث الرشيفسيحي ة اليوم، مشاهبًا ملوقف امل

ة يف الفقه اجلعفري ـ  ،الفقهي األمر الذي يشابه املوقف أن  مساحة التحريم واسعة، خاص 

 .اليهودي

 جمموعة هناك أن   اإلسالمي الفقه يف الواضح نولنأخذ صورة بانورامي ة رسيعة لنجد أن ه م

مها وقد تناوهلا، بحرمة حكم التي رشوباتوامل املأكوالت من  حيوان: أقسام إىل الفقهاء قس 

 يكون فتارةً  واملائعات، اجلوامد ،اجلو   يف ما وأ الطيور ،الرب   يف ما وأ البهائم البحر، يف أو البحر

 حيوان إىل ننظر تارةً  احليوان ويف. املائعات عن وثالثة اجلّمد، عن وأخرى احليوان، عن الكالم

أخرى إىل حيوان البحر من األسّمك وغريها، و واهلوام، واحلرشات والسباع األنعام من الرب  

 .بأنواعها الطيور وهو ،اجلو   حيوان إىل ثالثةو

 لاجلال   كاحليوان بالعرض حيرم وما بذاته، حرام هو عّم  ث الفقهاء هذا السياق يتحد   ويف

 .واملوطوء

 ماتاملحر   عدد أن   ةفرضي   عىل واألرشبة طعمةاأل موضوع يف اإلسالمي الفقه بني وقد

ة عىل مستوى املتداول يف الفقه اإلمامي،  بالقليل، ليس  فسيكون البحر حيوان أخذنا فلوخاص 

أخذنا حيوان الرب  وإذا ًا،حي   البحر من خيرج أن عىل ةخاص   لسفَ  له الذي السمك إال حراماً  هكل  

 كاإلبل األهيل احليوان إال حرامواألرنب واحلرشات والزواحف  ذي ناٍب  كل   فسنجد أن  

، بل بعض كالغزالن الوحشية احليوانات وبعض واحلمري والبغال واخليل والغنم والبقر

                                                                                                             
 ، من تأليف عادل عبد القادر محيدة، وهو يف حواِل ألف صفحة.«واإليّمن



  

 .املذاهب الفقهي ة كان هلا موقف من احلمري

غريها حرام إال ما كان  سباعها حرام كالنسور والصقور و.. وكل   أخذنا الطيور فكل   ولو

 .، إن َل نرجع هذه اخلاصية إىل خصوصي ات السبعي ة وغريهاصفيفهدفيفه أكثر من 

مات يف املأكول ليس قلياًل يف الفقه هذا فضاًل عن حرمة امليتة املحر   حجم أن   نجد وهكذا

 ل  وك ،ساتواملتنج   ،واملسكرات ،والطني ،وبعض ما يف الذبيحة ،النجاسات والدم وكل  

 .وغري ذلك خبيث

مات يف القرآ بصيغة احلرص  نكيف تنسجم هذه الصورة مع العدد املحدود جدًا للمحر 

 صابع اليد الواحدة تقريبًا؟!أوالتشديد بام ال يتجاوز 

م فيها عالجات تبلغ  هذه اإلشكالي ة تناوهلا الدرس الفقهي منذ زمن ليس بالقريب، وقد 

ة الكلي ة يف عالقة وضوع يف حد  نفسه أحد تطبيقات النظري  حواِل العرشة، وهبذا يكون هذا امل

 ن يكون مساعدًا يف هذا الصدد.، ويمكن أالكتاب بالسن ة

ّم ن  إم( 2016ـ  2014)رشبة ة األوىل لفقه األطعمة واأليف الدورة التعليمي   وقد كنُت 

ِن لدراسة كل  ة األشكالي  ث ملعاجلة هذه اإلخضت البح رشبة طعمة واألفقه األ مر الذي اضطر 

 وصوالً حلل  املشكلة.

 دعوة للباحثني يف جمال الدراسات الشرعّية ومقارنة األديان

من هنا، أدعو الباحثي يف جمال الدراسات الرشعي ة ومقارنة األديان معًا، إىل االهتامم هبذه 

 اإلثارات الثالث:

 واألرشبة )موضوع أدياين مقارن(.ـ بي الفقه اليهودي والفقه اإلسالمي يف األطعمة  1

 .)جدل العلم واحلداثة مع الدين( ـ مفهوم املصلحة يف باب األطعمة واألرشبة 2

)جدل املصادر املعرفي ة  ـ العالقة بي الكتاب والسن ة يف موضوع األطعمة واألرشبة 3

 .لالجتهاد الرشعي(

م الباحث عن احلقيقة وليس إن  االهتّمم اجلاد  وليس املبترس وال املستعجل، واالهتّم

االهتّمم الذي حيمل معه مسبقًا حقيقًة ناجزة.. رضوريٌّ يف هذا امللف  احليايت بالنسبة للفكر 

الديني من جهة، واإلنسان املسلم من جهة ثانية. نسأل اّلِل تعاىل أن يوف ق الباحثني يف هذا 



 

 املجال لتقديم أفضل األجوبة الناضجة.

ز يف ة يف الفصل األخري منه ـ عىل اإلثارة الثالثة،  بدورنا سوف نرك  هذا الكتاب ـ خاص 

ع أو  ونشري لبعض ما يصادفنا عىل مستوى اإلثارة األوىل أو الثانية، مم ا يستحق  الذكر، دون توس 

 تفصيل.

 هذا الكتاب، الفصول واخلطوات

 نرشع يف عرض فصول الكتاب كاآليت:كمل هذا التمهيد، نُ بعد أن 

 رشبةالفقه القرآين يف األطعمة واأل :لو  الفصل األ

 .متامًا كّم فعلنا يف كتاب فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ة فحسب ات القرآني  هذا البحث هنا مضاعفة، فليست قيمته يف احلصول عىل الكلي   ةوأمهي  

ثنا عنها قبل اإلشكالية التي حتد   يفن ممامنا يف البحث الفقهي الالحق، بل تكلتكون ماثلًة أ

 ية والغرابة معًا كّم سوف نرى.سة يف هذا امللف الشديد احلساقليل يف عالقة الكتاب بالسن  

املوضوعات ذات الصلة بفقه األطعمة  ُعمدةـ بإذن اّلِل ـ سوف نبحث  ،ويف هذا الفصل

ة ن تصو   ،واألرشبة يف ضوء النص القرآِن خاص   رًا شاماًل حول هذا املوضوع.لنكو 

 .رشبة من احليوانات بأنواعهافقه األطعمة واأل :الثاينالفصل 

ـ بعد بحٍث مدخيل حول تقعيد األصل يف التعامل مع احليوان، فهل  وسوف ندرس فيه

 :األصل هو ذكاته أو عدم ذكاته؟ ـ اآليت

ة ـ 1 ، وكذلك حكم املسوخ ، والسباعةوالوحشي   ،من األهلي ة حكم احليوانات الربي 

ة وقعت موقع وفكرهتا،  وحكم احلرشات والزواحف، وما قد يلحق هبذا كل ه من موارد خاص 

وغري البحث، مثل: الضبع واألرنب واهلر  والدب  واألسد والفيل والقرد والضب  واجلراد 

 .ذلك

ة رن وثم ننتقل يف حمـ  2 ة  ،آخر للحيوانات اجلوي  فنبحث يف النصوص التي تعطينا قواعد عام 

ة أو عالمات ومعاي ة ورد جثم نبحث يف حيوانات  ،يف التحليل والتحريم فيهاري عام  ة خاص  وي 

ام وبعينه يتصل هبا ك فيها نص   د والصو  اش والرص  اهلدهد والفاختة الطاووس والزنبور واخلف 

اق  ة واحلبارى والشقر   .والغرابواخلط اف والقرب 



  

انطالقًا  ،وأحكامها ائي ةامل واناتياحليف بحث ـ بعد ذلك ننتقل للمحور الثالث، وهو ال 3

ة، ثم  من  التي  ةاص  اخل يواناتاحلبعد ذلك مستوى  مستوى القواعد والعالمات واملعايري العام 

ة الواردة فيهاأو مواقفها كان هلا نصوصها  يث( مثل: ،اخلاص  ي )اجلر   ،واملارماهي ،اجلر 

ار )الزمري(  ،والطرباِن مر،والط ،يثاوالروبيان والرب   ،دعفوالض ،والرسطان ،اةفوالسلح ،والزم 

 والكنعت )الكنعد(. و،والزه ،واإلبالمي

ننتقل إىل ملحقات البحث يف حكم وأحكامها، ـ بعد هذا العرض ألنواع احليوانات  4

ة مالحق: احليوان،  وهنا عد 

ة، ل: بيوض احليوات الربي ة والبحري ة واجلوي   وما هو حكمها وقواعدها امللحق األو 

 وعالماهتا.

 وأحكامها ومعايريها. يوانات بأنواعها،ألبان اإلنسان واحلامللحق الثاين: 

ى  ثنياهتا،تات الذبيحة أو مسمالث: حمر  ثق الحاملل وندرس فيه بعض أجزاء احليوان املذك 

 حالل األكل مما قيل بحرمته، مثل الغدد واخلصيتني والنخاع والقضيب والفرج وغري ذلك.

ورشب  ،اجلللوعمدهتا:  ،احليوان عموماً  عىل ة العارضةلعناوين التحريمي  اع: امللحق الراب

 .والوطء ،وارتضاعه من خنزيرة ،احليوان للمسكر

 اجلوامد أو األعيان اجلامدة. منرشبة ، فقه األطعمة واألالفصل الثالث

 وندرس هنا:

سة.يـ األع 1  ان النجسة أو املتنج 

ة بحث من  هب لوما يتص ،الطيـ  2  ،×احلسنياإلمام طني قرب أحكام واستثنائات، خاص 

 .والطني األرمني

 .ائل واملائعاتلسوالفصل الرابع: فقه األطعمة واألرشبة من ا

 هذا الفصل ضمن ثالثة حماور أساسي ة:نبحث و

ل: الدم،  وندرس متام أحكامه من املسفوح وغريه، وبعض العوارض عليه. املحور األو 

وندرس فيه حكم بول مأكول اللحم، وغري مأكول اللحم، ومسألة  البول، املحور الثاين:

بول اإلبل واالستشفاء به وغري ذلك، لنختم بسائر الرطوبات واإلفرازات من جسد اإلنسان 

 واحليوان كالبصاق والنخامة والعرق وغري ذلك.



 

 وهنا نبحث: رات،واملخد  واملسكرات اخلمر املحور الثالث: 

الً: اخلمر  باملعنى األخص. أو 

اعمن األنبذة،  يتصل هبا،املسكرات وما ثانيًا: مطلق   ،والزبيبي   ،والعصري العنبي   ،والفق 

 وعصري احلرصم. ،والتمري  

 ، مثل االستحالة واالنقالب والتخليل.ثالثًا: أشكال وطرق حتليل اخلمر واملسكر

 مفهومها وحدودها وحكمها. مائدة اخلمر،رابعًا: 

 وحكمه وقواعده. ،اتمبل بمطلق املحر   ،سكراتباخلمر واملواالستشفاء داوي خامسًا: الت

 .وحكمها وقواعدها وأنواعها راتبحث املخد  سادسًا: 

 ضوع األطعمة واألرشبة.ويف م ةة العالقة بي القرآن والسن  شكالي  إالفصل اخلامس: 

م تصو   ،ونعل ق عليها ،يف هذا الصدد متوهنا ندرس احللول التي قد   .ثم  نقد   رنا اخلاص 

وهبذا يظهر أن  بحثنا هو يف فقه األطعمة واألرشبة، وليس يف فقه الصيد والذباحة أو 

ارات وال يف وال يف الطعام والرشاب بوصفهّم فعلني،  ،أحكام الذبائح والقرابني، وال يف الكف 

نا لن نبحث يف موضوع النصوص الطبي ة يف الكتاب وا غري ذلك. لسن ة، مثل كتب طب  كّم أن 

نا وتتداخل هنا مثل  ة، فهذا حيتاج ملجال آخر، إال بعض املوارد التي هتم  النبي  وطب  األئم 

ر  ×.نصوص طني قرب اإلمام احلسني نعم بعض هذه البحوث رضوريٌّ لكي يكتمل التصو 

الصعد، اإلسالمي ـ يف جانبه الفقهي وغريه ـ عن كل  يشء يتصل بالطعام والرشاب عىل مجيع 

ل أحد أضالع املوضوع األساسي ة.  فهذه الدراسة تشك 

 وختامًا

ة الفقه اإلسالمي ال لتني هذا الكتاب عبارة عن دورتني من دروس البحث اخلارج يف ماد 

 :ة بمدينة قموزة العلمي  ة يف احللقيتهّم عىل طالب العلوم الديني  أ

دراسيني  ة عامنيت ملد  ستمر  او وكانت يف حواِل مائتني ومخسني درسًا، ،الدورة األوىل

 (.م2016 ـ 2014) تقريباً 

لقيتها بشكل مكثف يف العام الدرايس انت يف مائة وثّمنية عرش درسًا، أوالدورة الثانية ك

 م(.2020ـ  2019)



  

، أسأل اّلِل هلم رسيت عىل صربهم وتعاوّنم معيه بخالص الشكر والتقدير لزوجتي وأتوج  أ

ه قريب ن  يا، إالسالمة يف الدين والدنأفضل العافية و أدومالثواب ومجيعًا أجزَل العطاء وأكمل 

 جميب.

ه بالشكر اجلزيل للطالب األكارم الذيكّم أ فوِن بحضور هذه الدروس و نتوج  بعثوا رش 

ة. علّمء صاحلني منهم  مورهم وأن جيعلأرجو من اّلِل هلم التوفيق يف كل  أ فيها حياًة وحيوي 

 قريب. وِل  إن ه خيدمون الدين وسبيل اّلِل يف األرض،  اً برارأ

لتمس منه العذر عىل ما يف هذا الكتاب من أخطاء أو أو ،شكر القارئ الكريمكّم أ

ل العفو واملغفرة والرضوان أو تقصريي، واّلِل وحده نسة عن قصوري أهات ناجتااشتب

 والتوفيق، آمني.

 

 مل حب  اهللد كاحيدر حمم  

 هـ1441ـ شهر رمضان املبارك ـ  30

 م 2020ـ  5ـ  23

  





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األّول
 يف األطعمة واألشربة الفقه القرآني
  





 

 

 

 

 

 متهيد

 يمكن التي املقاطع وأ النصوص من جمموعات نجد فسوف الكريم، القرآن راجعنا ذاإ

ل فرزها  :وهي واألرشبة، األطعمة يف القرآِن   الفقهَ  بعطاءاهتا لتشك 

كر اخلمر حرمةـ  1  .واملسكرات/حرمة السُّ

 .الطيبات ةوحلي   اخلبائث حرمةـ  2

 .اخلاصة األطعمة حرمةـ  3

 .وحيوانه وثامره البحر طعام ـ 4

 .قاعدة احلل  واإلباحة ـ 5

 .)الرتكيز عىل قاعدة حرمة اإلرضار بالنفس( والرشاب الطعام عىل العارضة احلرمة ـ 6

 .ضطراراال ونصوص العارضة، احللي ةـ  7

طعام أهل »، مستبعدين بحث سبحانه اّلِل بإذن بالتدريج املحاور هذه نعالج وسوف

ث عنه القرآن؛ ألن ه أقرب لبحث الصيد والذباحة ومسائل الطهارة  «الكتاب الذي حتد 

 والنجاسة منه لبحث األطعمة واألرشبة.

  





 

 

 

 

 

 األول احملور

 اتواملسكر اخلمر

 متهيد

، برصف الكريم القرآن بنص   اخلمر رشب حتريم وفقهائهم املسلمني علّمء بني الواضح من

د  حتريم اخلمر من واضحات النظر عن معنى اخلمر والنسبة بينه وبني عنوان املسكر، وقد عُ 

ثت عنه املئات من نصوص الكتاب والسن ة  ،اإلسالم جوانب وضمن مناسبات ُمتلفة يف وحتد 

دة  .متعد 

وَل يتناول الفقه اإلسالمي موضوع اخلمر واملسكر يف خصوص مباحث األطعمة واألرشبة 

دة أخرى ثوا عنه يف مناسبات يف أصل حكمه ويف التداوي به وأمثال ذلك، بل حتد   أيضًا، متعد 

 ور وغري ذلك.هُ ، ومباحث األموال واملُ والعقوبات احلدودفقه مثل مباحث النجاسات، و

باخلمر واملسكرات يف ضوء النص  القرآِن،  تصلةاملث ُمتلف القضايا سوف نبح ،بدورنا

 هبذا املوضوع.تصاهلا لها يف اة التي سوف نستعرضها ونحل  ونرشع بالنصوص القرآني  

 ، استنطاق وحتليلالقرآنّية يف املوقف من اخلمر واملسكر والّسكر النصوصأّواًل: 

ث التي الكريمة اآليات من جمموعة نجد سوف ،ةالقرآني   النصوص نراجع عندما  عن تتحد 

ْكر،  اخلمر  :وهيواملسكر والسُّ

 واعتباره رجسًا من عمل الشيطان اخلمرـ آية حتريم  

ْن َعَمِل ﴿ :األوىل اآلية ْمر  َوامْلَْيرِس  َواألَنَصاب  َواألَْزالَم  ِرْجٌس م  اَم اخْلَ ا الَِّذيَن آَمن وْا إِنَّ َ َيا َأُّيُّ

م  الَْعَداَوَة َوالْ  وقَِع َبْينَك  ْيَطان  َأن ي  ِريد  الشَّ اَم ي  وَن * إِنَّ ْفلِح  ْم ت  ْيَطاِن َفاْجَتنِب وه  لََعلَّك  َبْغَضاء يِف الشَّ



 

مْ  ونَ اخْلَ نتَه   َفَهْل َأنت م مُّ
الَةِ ْم َعن ذِْكِر اهلل ِ َوَعِن الصَّ ك  دَّ  (.91ـ  90)املائدة:  ﴾ِر َوامْلَْيرِسِ َوَيص 

ة الكريم القرآن نصوص عمدةَ  الكريمة اآلية هذه عتربتُ  بقُ  وقد اخلمر، حتريم عىل الدال   ر 

 كلمة من أبلغ ًا،قوي   إثباتاً  جمتمعةً  احلرمة تثبت ةداللي   عنارص مجلة بواسطة هبا االستدالل

 ، وهي:«حيرم»

 بعضها يف بل مة،حمر   أمور وهي واألزالم، واألنصاب امليرس مصاف   يف اخلمر عد   ـ 1

 .واحد حكم يف األربعة كون عىل يدل   وهذا رشك، مشكلة

 .رجس اأّن   معاً  األربعة يةمتس ـ 2

ا بنفسها أو رشهبا الشيطان عمل من اعتبارها ـ 3  .إم 

 قلت ولف يفهمه،أن  اجتناهبا، وهو قوي  الداللة عىل املنع، وليس كّم حياول بعض  باألمر  ـ 4

 اجتنب: له قلت لو وهكذا االجتناب، وجوب أو احلرمة منه همفُ  الكذب، اجتنب: لشخص

 من النهي يف أبلغ وهذا عنك، أبعده: له تقول كفكأن   ،النهي يف أبلغ االجتناب إن   بل .السم  

 اآلية؛ خالل من اخلمر بنجاسة احلكم فهم حاول الفقهاء بعض نجد وهلذا ؛ترشبه ال: قولك

وان كانت استفادة النجاسة ، ذلك تستدعي اخلمر ونجاسة ،التام   التباعد يفيد االجتناب ألن  

ة.  غري تام 

اخلمر ونحوها فأنتم عىل رشف  اجتنبتم لو كمفإن   اجتناهبا، عىل ما بشكلٍ  الفالح تعليق ـ 5

 الفالح.

 .والبغضاء العداوة إليقاع الشيطان يريده مما جعلها ـ 6

 .هوذكر اّلِل سبيل عن يصد   ما سياق يف جعلها ـ 7

 .الصالة عن يصد   ما سياق يف جعلها ـ 8

                                           
؛ 41زبدة البيان: األردبييل، و؛ 25: 10وابن حجر، فتح الباري ؛ 17ـ  16: 2( انظر: كنز العرفان 1)

؛ 369: 2؛ وسيد سابق، فقه السن ة 81ـ  80امللك العالم: واإلسرتآبادي، آيات األحكام يف تفسري كالم 

ا، الفقه اإلسالمي يف طريق ؛ و1120ـ  1118يوسف القرضاوي، فتاوى معارصة: و د سليم العو  حمم 

 .246ـ  245التجديد: 

ق احليل، املعترب 2)  .52: 1؛ وكنز العرفان 423: 1( انظرـ عىل سبيل املثال ـ: املحق 



  

ة ا هتدييمكن فهمها بأّن   إشارةٍ  يف االستفهام بصورة البليغ بالنهي اآليتني ختم ـ 9 أو دي 

 .ةحتريضي  

ة «ّمإن  » بكلمة األوىل اآلية ريتصد ـ 10  .، أي  ليست هذه إال رجساً التوكيد عىل الدال 

 حرمة عىل القرآِن النص   هذا داللة يف شك   يبقى ال ةالداللي   العنارص هذه جمموع أخذنا فإذا

 .اخلمر رشب

هذه اآلية  تدرجيي، وأن   اعتقاد بأن  القرآن الكريم قد قام بتحريم رشب اخلمر بشكلٍ  ةوثم  

 يف الذروة لتشك   وهي ،اخلمردة يف موضوع رشب الكريمة هي آخر النصوص احلاسمة املتشد  

 بعدـ  يأيت وسوف إليها، املشار ةالداللي   ملعطياهتا نظراً  ؛اخلمر مع السلبي القرآن تعامل

ة مديات عن ُث ياحلدـ  اخلمر نصوص استعراض  عىل اخلمر حكم بيان يف جالتدر   فكرة صح 

 .القرآِن املستوى

 وتعليق إشكالّية التعليل يف مواجهة إطالقية حتريم اخلمر، عرٌض

 وهي اخلمر، بحرمة القول إطالق عن متنع مشكلةً  الكريمة باآلية االستدالل يواجه قدلكن 

 وهذا، «إن ّم» احلرص داةأ مستخدمةً  وامليرس، اخلمر من الشيطان مقاصد نتبي   الثانية اآلية أن  

 اّلِل، وذكر الصالة وترك والبغضاء العداوات وقوع تفيد اخلمر كون هو احلرمة مالك أن   يعني

كّم هو  ،ذلك أبداً  يوجب ال قليل مقدارٍ  رشب يف كّم ـ يقع ال هذا من شيئاً  أن   نازأحر فلو

دنا ـ فنكون قد اليوم الغرب  يفالسيّم ، دون املدمنني املكثرين، املتعارف بني شاريب اخلمر تأك 

حرمتها اء رشب اخلمر، فال دليل بعد ذلك عىل ثبوت رق من وأغراض الشيطان َل تتحق  أن  

صم ونت العل ة، والعل ة تعم  بمقتىض هذه اآلية الكريمة التي بي    كّم نعرف. ختص 

ّم ن  املراد باخلمر ليس مطلق الرشب، وإ وبعبارٍة أخرى: إن  ظاهر اآلية الثانية يكشف عن أن  

 متامًا كّم نقول بأن   ،ني من فقدان العقل ووقوع اخلالفات وترك الواجباتمنتعارف بني املدما يُ 

السكران وهلذا متنع قوانني الدول من قيادة الشخص  ؛ي إىل حوادث السريرشب اخلمر يؤد  

مونه عىل ذلك، فاآلية تكشف عن أن  للسيارات أو الشاحنات وجي  فيضاحلرام هو الرشب امل ر 

و إىل أـ الليلي ة ات والنوادي ني عادًة إىل وقوع املشاكل ـ كّم يف احلابحيث يؤد   ،لذهاب العقل

 حرمة رشب اخلمر ليست مطلقة قرآنيًا. وهبذا نعرف أن   ،ترك سائر الواجبات



 

ًة  ًا ـجياب عن ذلك ـ قرآني   وقد  اآلية يف للحكمبأن  اآلية الثانية وردت بوصفها مدركًا وعل 

 تركاُ : مثالً  لزيد تقول فأنتلكن  املالك ال رضورة يف أن يتحد مع مصب  االعتبار،  األوىل،

 إطالقًا، يصاحبه أن تريده ال وأنت مطلقاً  يكون َك وحكمُ  .معه رجخت وأ تصاحبه وال اً وعمر

 األمور، بعض يف سلباً  فيه يؤثر عمرواً  أن   هو هذا املطلق لنهيه دفعك الذي احلكم مالك لكن  

ع املالك قحتق   تضمن لكي فأنت  اخلروج عن حتى فتنهاه جادًا، توسيعاً  النهي دائرة من توس 

ة أن   رغم واحدة، ةً مر   معه  .عليه تؤثر ال الواحدة املر 

 يتعد   عن متنع املرور فإشارات العاَل، قوانني مجيع يف قائم  النمط من الترشيعات  وهذا

 عىل آخر شخص أي   يوجد وال ،الطريق يف لوحده الشخص كان لو ىتح احلمراء اإلشارة

 هو املنع مالك أن   رغم السري، إشارة عليه توجد الذي للتقاطع األربع اجلهات يف اإلطالق

 واألرواح النفوس وتلف االصطدام حصول ىلإ السري إشارات عن يالتعد   إفضاء صخصو

ووظائفها  أعّمهلا عن رهاتأخ  يف  الناس سائر وأذية املمتلكات وتلف واجلرحى القتىل ووقوع

 .وغري ذلك السري حوادثبفعل  تقع قد التي السري زمحة نتيجة

 املالك، لتحصيل احتياطاً  التعميم رضورة هو والسبب منه، أضيق واملالك عام   القانون إن  

 .اإلمجاِل العلم احتياطات مثل متاماً 

 تارة املالك بيان فلسان مدارها، احلكم تدوير ظاهرها يكون التي اإلثباتية العل ة غري وهذا

 بل يفيد، تعليل كل   فليس واملفاسد، املصالح ذكر لسان هو وأخرى العل ة، بيان لسان هو

ثم  ،يقرص   هبأن   الفالِن املكان ىلإ لسفرا عن ئلُس  عندما قال فلو التعبري، ظاهر بحسب خيتلف

ة. أم  ، يفهم العرف أن  «شد  منهأ وهل هناك سفر  »قال:  ا لو قال: احلكم يدور مدار املشقة والشد 

، فإن   ب إىل اّلِل، فهنا ال يفهم سقوط  الصالة صل   القربة حصلت لو الصالة وجوبتقر 

ب والذكر لوالتأم   كالعزلة آخر بطريٍق  للشخص ، كّم ال يفهم سقوط وجوب الصالة لو َل تقر 

 .اإلنسان إىل اّلِل

 بمناسبات ـ الرشب فإن   اخلمر، رشب حرمة عىل الكريمة اآلية داللة متامية ظهر وهبذا

 ن من داللة هذه اآلية.هو القدر املتيق   ـ الثانية اآلية وبقرينة وضوع،وامل احلكم

ًة أخرى:  عىل قرينة كوّنا حتتمل هالكن   ،األوىل دتقي   َل وإن الثانية اآلية ن  إ لكن قد يقال مر 



  

 ،املتصل املوجود ةقريني   احتّمل باب من ،األوىلاآلية  يف طالقيإ ظهور   قدعين فال ،االختصاص

 .اإلمجال إفادته عىل بناءً 

ا لو َل يَر املفرس  التباسًا بل رأى  ال يف مورد التباس األمر،أن  هذا الكالم ال يصح  إغري  أم 

ة من حيث وجود قرينة مساعدة، وهي النهي عن لة وضوحًا يف إطالق دال اآلية األوىل، خاص 

األنصاب واألزالم، حيث سوف يبدو النهي املدلول عليه باألمر باالجتناب ذا معنيني: أحدمها 

د وهو ما يتصل باخلمر وامليرس، بّم يبدو مطلق وهو ما يتصل باألنصاب واألزالم، وثانيهّم مقيَّ 

ٍر وكأن  طريقة التعبري غري عرفي ة؛ فأنت تقول لزيد: اترك صحبة خالد وبكر، إن  مالزمة بك

كثريًا ترض  بأخالقك، فإن  األمر برتك صحبة اإلثنني سوف يفهمه العرف مطلقًا، وال يقدر عىل 

 فهمه مطلقًا يف خالد ولكن ه مقي د باملالزمة الكثرية يف بكر، فاألقرب فهم التعميم.

 ـ آية النهي عن الصالة حال الّسكر، مقاربة حتليلية نقدّية 

وْا َما ﴿ : قوله تعاىل:الثانية اآلية َكاَرى َحتََّى َتْعَلم  الََة َوَأنت ْم س  ا الَِّذيَن آَمن وْا الَ َتْقَرب وْا الصَّ َ َيا َأُّيُّ

ْرََض َأْو َعىَل َسَفرن َأوْ  نت م مَّ ن ًبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيلن َحتََّى َتْغتَِسل وْا َوإِن ك  ول وَن َوالَ ج  َجاء َأَحٌد  َتق 

ن اْلغَ  م م  نك  ْم ئِِط أَ ام  وِهك  ج  وْا بِو  وْا َصِعيًدا َطي بًا َفاْمَسح  م  وْا َماء َفَتَيمَّ ْو الََمْست م  الن َساء َفَلْم ََتِد 

وًرا ا َغف  وًّ ْم إِنَّ اهلل َ َكاَن َعف   (.43)النساء: ﴾ َوَأْيِديك 

 ،كرللسُّ  نةي  مع بدرجةٍ  رفضها الكريمة اآلية هذه من ينواملفرس   العلّمء بعض فهم حيث

 .غريها من أم اخلمر من جاء سواء

ا هذه اآلية أم   ،اآلية السابقة ورد فيها حتريم اخلمر هو أن   هذه اآلية عن اآلية السابقة وفرق  

وسوف يأيت النقاش يف النسبة بني اخلمر واملسكر،  ،كرحالة الس  ت داللتها ـ ـ لو مت  م فهي حتر  

مة تقبل ترسية اآلية الثانية الالحقة لآلية األوىل املتقد   وإن أمكن القول بأن  كر، وبينهّم وبني السُّ 

 .، وسيأيت احلديث عن ذلكاإلسكار سكر فعيل  مُ  احلكم لكل  

 يقول، ما وعي قدرة اإلنسان فقدتُ  التي كرالس   حالة هو املعيار أن   نتبي  هنا  اآلية هذه أن   كّم

ى فهي وهلذا  ذلك يكن َل لو حتى يقول بّم وعيهتوازنه و فيها اإلنسان يفقد حالة كل   إىل تتعد 

                                           
قني، فخر امل :( راجع1) ، ؛ و511: 4إيضاح الفوائد حق  ب البارع ابن فهد احليل   .77: 5املهذ 



 

وهلذا لو ، النوم سكر عىل اآلية هذه تطبيق اتاملروي   بعض يف ورد وهلذا اخلمر، رشب نتيجة

 رة هذه احلال شمله احلكم أيضًا وهكذا.بلغ تناول املواد املخد  

قربوا مواضع لصالة(، أي ال تابعض العلّمء مال إىل فهم )املساجد( من )ال تقربوا  لكن  

 عالقة يةلآلاملساجد للجنب، فال يكون  لدخولالصالة، بقرينة )إال عابري سبيل( الراجعة 

وموضع اليشء يأخذ اسمه كقوله )صلوات( بمعنى بيوت عبادة  .أساساً  كرالس   حال بالصالة

ْم ﴿عىل ما قيل، يف قوله تعاىل:  اليهود َمْت َصَواِمع  َوبَِيٌع َوَلْواَل َدْفع  اهللَِّ النَّاَس َبْعَضه  د  بَِبْعضن ََل 

ه  إِنَّ اهللََّ َلَقِوي   نَّ اهللَّ  َمْن َينرْص   َ ْذَكر  فِيَها اْسم  اهللَِّ َكثرًِيا َوَلَينرْص   ﴾ َعِزيزٌ َوَصَلَواٌت َوَمَساِجد  ي 

 :  .(40)احلج 

ام، بل ال تدل  كر وتناوَلاملسأو هذه اآلية ال تدل  عىل حرمة رشب اخلمر  اإلنصاف أن   أن   إال

إذ غاية ما تفيد هو النهي عن الصالة حال السكر أو اشرتاط الصالة  ؛كر نفسهعىل حرمة الس  

بحال الوعي وإدراك اإلنسان ملا يقول، فتكون هلا داللة عىل رضورة العقل والوعي حال 

 .الكريمةال؟ فهذا مسكوت عنه يف اآلية  والسكر حرام أ أما هل أن   ،الصالة

ول وَن َوالَ اآلية قالت: ﴿ ويشهد له أن   وْا َما َتق  َكاَرى َحتََّى َتْعَلم  اَلَة َوَأنت ْم س  الَ َتْقَرب وْا الصَّ

ن ًبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيلن َحتََّى َتْغَتِسل واْ   عمدًا، ولو مةحمر   ليستاجلنابة  ﴾ ومن الواضح أن  ..ج 

 .خلمرا حتريم عن ةأجنبي   فاآلية مثله، فالسكر

 هل تدّل اآلية على جتويز السكر وشرب املسكرات؟! أجوبة ومناقشات

 عنه، جابأو وغريه الريض الرشيف ثارهأ كام السكر، جواز عىل اآلية هذه بداللة يقال قد

 كذلك األمر يكن َل فلو الرضا، شاهد واإلقرار السكر، عىل إقراراً  تستبطن اآلية أن   وذلك

 .سبابهوأ السكر فعلعىل  االستنكار يفيد بّم وتعاىل سبحانه بلعق  

 :الدعوى هذه عن ابوجي   أجيب وقد

                                           
 .480ـ  479: 1( انظر: الصدوق، كتاب من ال حيرضه الفقيه 1)

 .385: 14؛ والطباطبائي، امليزان 44: 1( انظر: الراوندي، فقه القرآن 2)
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الصحابة قد رشبوا اخلمر، ثم قاموا  اآلية نزلت قبل حتريم اخلمر، حيث كان بعُض  إن   :الً أو  

 ما أعبد.. » :دحاجل أحرفمنهم، وقرأ سورة الكافرون بحذف  هم شخص  للصالة، فأم  

 .اآلية فنزلت ،فساءه ،النبيَّ  ذلك فبلغ ،«تعبدون

 الذي فهمه ما وأن   حالالً، كانت اآلية نزول حال اخلمر بأن   الواقع يف يقر   اجلواب هذه لكن  

عي فالذي بعيدًا، يكن َل احللي ة استفاد  ّموإن   اخلمر، جتويز يف نص   بأّنا يقول ال احللية إفادهتا يد 

 .هنا املستشكل كالم يف النقطة هذه عن جييب ال اجلواب وهذا الرضا، السكوت من يفهم

 .متقد   كّم الصالة ال الصالة موضع تريد اآلية إن   :ثانياً 

 .مةاملتقد   ةاإلشكالي   عن جييب ال كسابقه اجلواب وهذا

 وجماهد للحسن نسبيُ  ما وهو، مةاملتقد   املائدة سورة بآية منسوخة اآلية هذه إن   :ثالثاً 

 .وقتادة

وفرض  منسوخة، يفرتضها األمر غاية ،التجويز عىل الكريمة اآلية بداللة يقر   أيضاً  وهذا

د الداللة،   القرآن يف اً تدرجيي   جاء اخلمر حتريم بأن   تقول التي ةالفرضي   يساعد وهوالنسخ يؤك 

 .الكريم

 َل هنا اآلية بأن   نقول عليها إذ ألخرى، آية نسخ لفكرة معها حاجة ال يجدرالت ةي  فرضلكن  

 اّن  أ ال نزوهلا، حني إىل سلبي موقف وجود عدم عن يكشف مما اخلمر من سلبي موقف إىل رشتُ 

 .املقام يف كفى ملاحتُ  إذ والتدريج املائدة، سورة آية لتنسخها التجويز إىل شارتأ

ونحومها  والنبيذ اخلمر عن حتكي ال األّن   باخلمر؛ الرضا تفيد ال الكريمة اآلية إن   :رابعاً 

ي النوَم سكرًا، ألن  اإلنسان فيه كر فيها هو النوم، السُّ  ّم املراد منأساسًا، وإن   فالعرب تسم 

واعيًا حال الصالة  ناملصيل  جيب أن يكو وال يدري ما حوله، فهي تريد التنبيه عىل أن  يتّميل 

حلاله وملا يقول، ال كّم هي حال بعض من يستيقظ لصالة الصبح، وهو غارق يف النوم العميق 

يف العرب وقد أكثرت  .خرى وهو شبه غائب عّم يفعلأًة قد يصيل  ثم يذهب للنوم مر   بحيث

 كر.أشعارها من تشبيه النوم بالس  

                                           
 .338: هاملصدر نفس( انظر: 1)
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ى هذا االحتّمل باد   صل واحد، وهو أ ىلالنوم والسكر من الرشاب يرجعان إ عاء أن  ويتقو 

هو مع الضعف والعل ة، يتقارن الس ءّمغقارن السهو مع االسرتخاء، ويف اإلفي النوم يتفالسهو، 

ت عىل هذا قد دل  بل مع الفتور والنشاط، فإطالق السكر عىل النوم قائم، يتقارن ويف السكر 

 .أيضاً  صادقالجعفر  عن رواية   يالرأ

د أن  فوال ندري ما هي قرينة املجاز هنا،  ه يفرس  اآلية باملجاز،إال أن   ،دالوجه جي   وهذا  مجر 

حيث ـ كر يعني يف لغة العرب السُّ  لغي أن  العرب تطلق السكر عىل النوم يف بعض األحيان ال يُ 

سكر بّم يف ذلك ما  زوال العقل بتناول اخلمر ونحوها، وال أقل  من إطالق اآلية لكل  ـ ال قرينة 

، اخلمر من اآليت السكر عنوهو اآليت من مثل رشب اخلمر، فرصف اآلية  ،هو أبرز أنواعه

وبحثنا هنا قرآِن حمض وليس يف ضوء  .قرينةله وال  شاهد ال النوم حالب اختصيصهو

 النصوص احلديثي ة.

ي هبم إىل هذه احلال إن  اآلية تريد النهي عن الصالة حال السكر، والنهي عّم يؤد   :خامساً 

 الذي الرشب رحظ عىل ةدال  التي تكون صالهتم فيها ال يدرون معها ما يقولون، فتكون اآلية 

السكر قبل الصالة، فتفيد النهي عن السكر يف اجلملة ال الرتخيص فيه أو الرضا به،  جبيو

 أو مطلقاً  السكر عن النهي عىل ذلك دل   اإلسالمية رشيعةال يفوقات الصالة أوحيث تقاربت 

ة عدم مع السيّم لذلك، أشار  .سكره حال السكران خطاب صح 

عن رشب املسكر أو عن السكر ريد عموم النهي اُ فلو  هذا اجلواب ال خيلو من تكل ف، لكن  

ة ما هو أفضل يف البيان من مثل هذا التعبري الذي حييجنا إىل مسرٍي  ،قارصاً بيان اللكان  وثم 

، والنهي اعن اخلمر بذاهت اً بعل ة عارضة ال ّني ولو أريد النهي بمالك الصالة فهذا ّني  ملتٍو، 

 فقدكمتُ  فهي اخلمر ترشبوا ال :ًا عنها، فليقل من البدايةسليم لو كانت الذات منهي   غريُ  عارضٍ ب

 سورة آيات يف قال كّم متاماً  فيها، تقولون ما تعوا أن البد   التي صالتكم تعرفون وال عقولكم

 .املائدة

                                           
؛ والطويس، 44: 1، لكن ه اعتربه جمازًا ال حقيقة؛ والراوندي، فقه القرآن 342ـ  339: املصدر نفسه( انظر: 1)

 .371: 3؛ والكايف 258: 3هتذيب األحكام 

 .350، 344ـ  343( انظر: حقائق التأويل: 2)



  

 عىل ويؤثر إال السكر لإلنسان يمكن ال بحيث الصالة أوقات تقارب عن احلديث اوأم  

 الصبح، وصالة العشاء صالة بني الفاصل بمالحظة السيّم ،خارجاً  صحيح غري فهو الصالة

 السكر بحرمة متعل قة اآلية داللة تكون هذا عىل هأن   علّمً  الظهر، وصالة الصبح صالة وبني

 .املانع لوجود أو املرشوب لقل ة ؛الفعيل السكر قيتحق   َل ولو املسكر تناول بحرمة ال ،الفعيل

كران، فمضافًا إىل إمكانه يف بعض املوارد، غاية ما احلديث عن عدم إمكان ُماطبة الس   اوأم  

 قبيل النوم بحرمة كقولنا وهذا الصالة؛ ألجل الصالة قبيل ذلكتفيد عدم إيقاع نفسك يف 

 اخلمر أن   شفكفي ،عارضب بل ،بذاته النوم حرمة يفيد ال إذ ؛الصالة ذهاب إىل ىضفي بّم الفجر

 .هنا اإلشكال صاحب مراد وهو مطلقًا، ذاهتا يف حالل

فهو  ثم   ومن حمدود، حتريم هأن   عىل اآليات هذه يف السكر حتريم فهمي القول هلذا وفقاً 

 أن املسلمني عىل رضفَ  التحريم هذا أن   أساس عىل التحريم، يف التدريج افرتاض عىل ساعدي

 .السكر أثر عنهم ذهب وقد يصبحون فكانوا فقط العشاء بعد اخلمر يرشبوا

 التصوّّر املختار يف فهم داللة هذه اآلية الكرمية

 :هو الكريمة اآلية هذه فهم يف الصحيح ولعل  

ة عىل حتريم رشب املسكر يف ذاته ـ 1  .متقد   مماوهذا واضح ، إن  اآلية الكريمة غري دال 

 االغتسال عرب احلدث من بالطهارة اشرتاطها تفيد كّم ،بالوعي الصالة اشرتاط تفيد اإّن   ـ 2

م، أو  أمراً  الوعي عدم إىل أفىض ما يكون فقد أساسًا، يشء قبح بيان مقام يف وليست التيم 

 ،الصالة أحكام بيان مقام يف األّن   ؛أسباهبا إىل ال احلالة إىل اآلية نظر لكن   يكون، ال وقد قبيحاً 

 .األسباب هذه أحكام ال

م ال اآلية أن   يعلمهنا  ومن  .هلا محاية بل الصالة، قبح بمالك تكليفاً  السكر لاح الصالة حتر 

ت حال كل   عىل يطلق العرب لغة يف كرالس   إن   ـ 3  واإلدراك، الوعي مسالك فيه انسد 

 ..و ءغّمواإل والرشب نومالك

َحتََّى بقوهلا: ﴿اخلصوصي ة نت اآلية بي   ناظرة إىل احلالة ال إىل سببها، ويشهد لذلك أن   فاآلية

                                           
 .73: 1( انظر: الراوندي، فقه القرآن 1)



 

ول ونَ  وْا َما َتق  لوعي بحيث ال يعلم ا انبل مع حالة فقد ،مشكلتها مع الرشب ستفلي ،﴾َتْعَلم 

 يأت َل لو حتى سكر لكل   تعميمها يمكن ـ اآلية يف القيد هذا عىل بناءً  ـ احلالة وهذهما يقول، 

كارى( )ُس  لفظ كان لو حتى القيد، هذا بقرينة سكر لكل   ةعام   اآلية فتكون اخلمر، رشب من

 .الراجح لعل ه كّم ،اخلمر رشب من اآليت السكر إىل منرصف

 ة عىل اجلوازوال هي بالدال   املسكر أو السكر، عىل حتريم ل ةإن  اآلية الكريمة غري دا ـ 4

 الصالة حكم إىل نظرها ألن   ؛اخلمر رشبيف  ليفيكالت احلكم ناحية من ساكتة، بل هي والرضا

 اشرتاط بيان تريد واآلية حرامًا، أو حالالً  اخلمر رشب يكون أن املمكن ومن الصالة، ورشوط

 .غري ال السكر بعدم الصالة

 َل لو إذ الظاهرة، هبذه مبتلياً  كان اإلسالمي املجتمع أن   افرتاضها سوى مشكلة هنا وليس

 رشب حالة وجود شخص   ستبعديَ  قد وهنا بخصوصها، السكر ةقضي   لطرح موجب فال يكن

، بّم يكشف عن أن ه َل يكن حرامًا يف زمان نزول الرشيعة يف حتريمه بعد ويبالن العرص يف اخلمر

 .اآلية ومن ثم  يفيد ذلك الرتخيص يف رشبه يف مقطع زمني معني  

 :وذلك واضح، غري ذلك أن   إال

 تكن َل الرشيعة وأن   ،الكريمة اآلية نزول حال اخلمر يرشبون نياملسلم أن   املمكن من :الً أو  

 أمرٍ  عن الرشيعة سكوت أن   وذلك هلا؛ جتويزاً  أو هبا إقراراً  ليس هذا لكن   بعُد، عنها ّنت قد

 :بتفسريين يفرسَّ  أن يمكن املسلمون يفعله

 الرشيعة من صدرت هي  وجود ةحيثي   وهذه. الفعل هلذا وجتويز ومباركة ورضا إقرار إن ه ـ أ

 .النبي  القرآن و من ومسمع ىرأبم بتكَ املر الفعل هذا إزاء النبوي العرص يف

 عن كاشفاً  كونه علميُ  ّمن  وإ إجيايب، أو سلبي تعليقمن دون أي   حمض سكوت هإن   ـ ب

 .‘النبي   وفاة بعد والتجويز الرضا

بالتدريج،  األحكام تبني   تزال ما كانت النبوي العرص يف الرشيعة أن   ذلك يف والسبب

ليس دليل رضاها به أو هو بيان للرخصة فيه، بل هو جتاهل له. وهذه  لٍ عفسكوهتا عن ف

 ختتلف عنها يف العرص الالحق. ة يف باب اإلقرار يف العرص النبوي  خصوصي  

رواوبعبارة أخرى:   تدرجيي، بشكل الترشيع نزول حالة يعيش اإلسالمي املجتمع أن   تصو 



  

 مثالً  ّنياً  فيه جيد َل إذا هفإن   ة؟اإلسالمي   الرشيعة يف حكمه هو ما: وسأل ،فعلٍ  عىل يده وضع فلو

ص اإلسالم بأن   يقول أن يقدر ال  الترشيعي باملرك   هذا أن   املفروض ألن   ؛الفعل هذا يف يرخ 

 وجدانه عدم عند الرخصة له ينسب حتى بعدُ  أمامه يكتمل َل( ةاإلسالمي  )بالرشيعة  ىاملسم  

ع َل يبني  موقفه : يقول ما فأقىص املنع، َل يبني   اآلن حتى هإن   حيث: يقول وال. اآلن حتىإن  املرش 

ل نحن اليوم، فهذه من خصوصيات بحث التقرير يف عكّم نف، حالل هموقفه إذن فهو عند

 .داً جي   هلا هب  العرص النبوي والتي جيب التن

 لكن   ، بعدُ ّني  د يوج ال حيث الفعل هذا يفعل أن النبوي   العرص يف للمكل ف يمكن نعم،

 الرخصة نع كشفت بسكوهتا الرشيعة ألن   ال ،وجُيري أصل الرباءة الفعل يف معذور هألن   ذلك

ة  .داً جي   لفتأم   ،ليكون سكوهُتا أمارة من األمارات الدال 

 أحكام بيان مقام يف كوّنا حال ـ اخلمر رشب أصل عن اآلية هذه سكوت يكون ال وهبذا

 مة،املتقد   املائدة سورة كآية آخر بدليلٍ  احلرمة ثبوت فرض بعد الرشب، يف ترخيصاً  ـ الصالة

 .الحقة مرحلة إىل حكمه بيان وتأخري لفعلهم جتاهل هو بل

املسلمني  معنى ذلك أن   لّنت عن رشب اخلمر، هقد الرشيعة كانت  لنفرض أن   :ثانياً 

املسلمني كانوا يف  حكم اخلمر كان قد نزل حديثًا وأن   مجيعًا التزموا بذلك بالرضورة؟ فلعل  

نًا عليه، فلعل  طور تغيري حاهلم، إذ ترك رشب اخلمر ليس أمرًا بسيطًا عندما يكون اإلنسان مدمِ 

العام هبذا التكليف  ة أخذت وقتًا لتحقيق حالة حصول التزام االجتّمع اإلسالمي  القضي  

 لوث من تطهريهاب للصالة ةً خصوصي   لتعطي آليةا هذه جاءتالرشعي، ويف هذه الفرتة 

 .أيضاً  األشياء طبيعة وتقتضيها معقولة فرضية وهذه. واخلمر السكر

 جتويزه، وال اخلمر رشب حتريم عىل هلا داللة ال الكريمة اآلية هذه إن   :القول وخالصة

 نسبياً  فتحول صالته، حال واعياً  املصيل   املسلم فرض عرب مساحته من اً ميداني   تضي ق هي نعم،

 .ةخاص   للوعي املفقد املسكر الرشب دون

ها وأدائها احرتامها ملقام كرالس   حال الصالة عدم هو اآلية يف اجلملة هذه ظاهر إن   ـ 5  حق 

 املنرصف خالف فهو الصالة مواضع هو الصالة من املراد بأن   القول اوأم   فيها، يقال ملا بالوعي

 .عرفاً 



 

 باملسجد﴾ الكاشفة عن اختصاص احلكم إاِلَّ َعابِِري َسبِيلن ﴿ :ما ذكروه من قرينة اوأم  

 ..الصالة مواضع عن احلديث يف كان كل ه الكالم أن فيكشف منه، والعبور

 من العديد إليه ذهب وقد ،املقام يف الواردة الروايات االعتبار بعي أخذنا لو صحيح فهذا

 كيف الكريمة واآلية نحن بقينا فلو قرآنيًا، ذلك إرادة إثبات يف الكالم لكن   ين،املفرس   قدامى

 الفكرة؟ هذه فهم يمكن

: أهيا املؤمنون يشرتط يف يتقد يقول شخص  بأن  هذه اآلية الكريمة تدل  عىل اآل وهنا

 الصالة الوعي، كّم يشرتط فيها أن تكونوا مغتسلني من اجلنابة إال إذا كنتم عابري سبيل فإن  

ة عىل سقوط غسل اجلنابة أساسًا يف حال السفر، فتكون فاآلية دال   .غسل اجلنابة ساقط  عنكم

واْ دًة آلية الوضوء التي جاء فيها إطالق: ﴿مقيِّ  ر  هَّ ن ًبا َفاطَّ نت ْم ج   تكون أو، (6﴾ )املائدة: َوإِن ك 

 داعٍ  أي   هناك يعود ال ةالطريق وهبذه. الزمني رالتأخ   افرتاض عىل بناءً  الوضوء آية من منسوخةً 

 .الصالةمواضع : وهو إضايف قيد لتقدير

 آيتا التيّمم، قراءة وتقويم يف فرضّيات تفسريّية

 :ني  يف اآلية نفسها يف سوريت النساء واملائدةوهو أن  حكم السفر قد بُ  يرد هنا إشكال وقد

َا الَِّذيَن َآَمن وا اَل ﴿ففي سورة النساء جاء:  وا َما َيا َأُّيُّ َكاَرى َحتَّى َتْعَلم  اَلَة َوَأْنت ْم س  َتْقَرب وا الصَّ

نْت ْم َمْرََض َأْو َعىَل َسَفرن َأْو َجاَء َأَح  ن ًبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيلن َحتَّى َتْغتَِسل وا َوإِْن ك  ول وَن َواَل ج  ٌد َتق 

ْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو اَلَمْست م  الن َساَء َفَلْم ََتِ  ْم ِمنْك  وِهك  ج  وا بِو  وا َصِعيًدا َطي بًا َفاْمَسح  م  وا َماًء َفَتَيمَّ د 

وًرا ا َغف  وًّ ْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعف   .(43)النساء:  ﴾َوَأْيِديك 

ْم َوَأْيدِ ﴿ويف سورة املائدة جاء:  وَهك  ج   َفاْغِسل وا و 
اَلةِ ْمت ْم إىَِل الصَّ ا الَِّذيَن َآَمن وا إَِذا ق  َ ْم َيا َأُّيُّ َيك 

وا َوإِْن  ر  ن ًبا َفاطَّهَّ نْت ْم ج  ْم إىَِل اْلَكْعبَْيِ َوإِْن ك  َلك  ْم َوَأْرج  وِسك  ء  وا بِر  نْت ْم َمْرََض إىَِل امْلََرافِِق َواْمَسح  ك 

وا مَ  ْم ِمَن الَْغائِِط َأْو اَلَمْست م  الن َساَء َفَلْم ََتِد  وا َصِعيًدا َطي ًبا َأْو َعىَل َسَفرن َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنْك  م  اًء َفَتَيمَّ

ِريد  لِي طَه   ْم ِمْن َحَرجن َوَلكِْن ي  ِريد  اهللَّ  لِيَْجَعَل َعَليْك  ْم ِمنْه  َما ي  ْم َوَأْيِديك  وِهك  ج  وا بِو  ْم َفاْمَسح  َرك 

ونَ  ر  ْم َتْشك  ْم لََعلَّك   .﴾َولِي تِمَّ نِْعَمَته  َعَلْيك 

م مكان الغسل، وهذا يؤك  ال جيد املاء حكمُ  املسافر الذي وهذا يعني أن   د وجوب ه التيم 



  

 م لآلية!ه عابر سبيل، وهذا يناقض فهمكم املتقد  الغسل عليه لو وجد املاء، مع أن  

ة عىل فهم الشقوق األربعة الواردة يف اآليتي من سورة النساء هذه القضية مبني   إال أن  

 :تواملائدة، وهنا افرتاضا

 إىل منهّم واحدٍ لني ينقسم كل ني األو  الشق   ما ذهب إليه كثريون من أن   ل:األو   االفرتاض

 :حالتني

ففي حال املرض تارًة يكون اإلنسان قد أحدث باألصغر )الغائط(، وأخرى باألكرب  ـ أ

م)مالمسة النساء(، وحكمُ  َفَلْم لعدم القدرة عىل استعّمل املاء، فيكون قوله: ﴿ ؛ه هو التيم 

وْا َما  ﴾ بمعنى فلم تقدروا عىل الوضوء أو الغسل باملاء.ءََتِد 

 املاء جيد وَل باألكرب، وأخرى باألصغر أحدث قد اإلنسان يكون تارة السفر حال ويف ـ ب

م فهنا  .يتيم 

 عدم لأو  ت ثم ًا،لغوي   ظاهرة غري بطريقة اجلملة يف)أو(  معنى تغاير هو التفسري هذا ومشكلة

 .عنده وجوده رغم ستعّملها عىل قدرته بعدم للّمء املريض نوجدا

 :مها حالتني ترشُح اآلية  ن  إ :الثاين االفرتاض

 َل أم املاء وجد سواء ،مالتيم   ويثبت ،والغسل الوضوء يسقط فهنا مطلقًا، املرض حالة ـ أ

 .العذر هو املرض ألن   جيده؛

م، وإال توضأ، أو اغتسل املاء وجد فإن النساء أو الغائط أتى إذا وهنا السفر، حالة ـ ب  تيم 

 .العذر هو املاء فقدان فيكون

م﴿ تكون وهنا نك  ة، وال املتفر   «وجاء»بمعنى  ﴾..َأْو َجاء َأَحٌد م  عة عىل صورة املسافر خاص 

 بل بخصوص املسافر. ،يكون لعدم وجدان املاء عالقة باملريض

له لوال د،جي   التفسري وهذا ح أو اللغوي الوجه بيان دون «وجاء» بمعنى «جاءأو » تأو   املرج 

ًة مع عدم وجود أي  قراءة من قراءات القرآن تساعد عىل ذلك.لذلك  ، خاص 

 :وهي ،بعضها عن مستقل ة فروض ربعةأ اآلية يف يكون أن :الثالث االفرتاض

مواأ ـ  وْا دخل قيد ﴿. وهنا ال نُ ، سواء كنتم مسافرين أم الإذا كنتم مرىض فتيم  َفَلْم ََتِد 

ه بعدم القدرة عليه نظرًا للمرض، احلكم واملوضوع، أو نُ  بمناسباتوذلك  ،﴾َماء دخله ونفرس 



 

لعدم القدرة معه  ؛وهذا فيه تكل ف ُمالف للظاهر، أو نجعل املرض هو املانع عن وجدان املاء

 عىل الطلب.

موا ،ماءً  جتدوا فلم ،سفر عىل كنتم إذاب ـ   أو باألكرب أحدثتم سواء ،الصالة عند فتيم 

 ،للصالة قيام كل   عندـ ثابت   املائدة سورة يف الوضوء آية بحسبـ  الوضوء ألن   ؛ال مأ األصغر

 القيام مطلق يف ال اجلنابة بحال خاص   االغتسال نعم .فالحظ الوضوء نواقض حدوث عند ال

 .، كّم هو ظاهر اآليةللصالة

، وسواء ال مأ مسافرين كنتم سواء ،موافتيم   ماءً  جتدوا فلم ،الغائط أتيتم قد كنتم إذاج ـ 

 .كنتم مرىض أم ال

، وسواء كنتم ال أم مسافرين كنتم سواء ،موافتيم   ،ماءً  جتدوا فلم ،النساء المستم إذاد ـ 

 .مرىض أم ال

ّم وإن   االفرتاض التفسريي األخري لآلية هو األليق هبا بعد وجود حرف )أو( فيها، وهذا

وْا َماءَفَلْم أخرجنا املرض عن قيد ﴿  عىل الباقي فيبقى ،واملوضوع احلكم بمناسبات ﴾ََتِد 

 .متقد   كّم أيضاً  املرض بدخول يقال قد بل معًا، واملائدة النساء سورة :آيتي يف الطبيعي ترتيبه

م يف حال عدم وجدان املاء عند مالمسة النساء بدياًل يصبح التيم   ،حنا هذا التفسريرج   وإذا

سقطة لوجوب ﴾ مُ إاِلَّ َعابِِري َسبِيلن ﴿ :ني السفر وغريه، فتكون مجلةعن الغسل، بال تقييد ب

ص ل، فتالغسل عىل املسافر من األو   بالقرينة املتصلة فرض وجوب الغسل عىل املجنب خصِّ

يت: املالمس للنساء جيب عليه الغسل للصالة يف حال بحال احلرض، فيكون معنى اآلية كاآل

م  .، وال جيب عليه الغسل يف حال السفر مطلقاً احلرض، فإن َل جيد ماًء تيم 

فال موجب أساسًا لفرض تفسري عبور السبيل بخصوص املسجد بعد عدم وجود  ،وعليه

 القرآن الكريم. يفعني أو أثر لذلك 

ه يقوم عىل افرتاض أن  الوضوء وهي أن   ةالتفسري يواجه مشكلًة أساسي   هذاوقد يقال: إن  

مستقل ًة من األربعة وبناًء عىل هذا الفهم يمكن فرض الشقوق  فريضة ثابتة عند كل  صالة،

ن تعاىل: ﴿ ههذا االفرتاض يصادم قول دون تكل ف كّم أرشنا من قبل، لكن   م م  نك  َأْو َجاء َأَحٌد م 

حال فال فرق بني إتيان الغائط وعدمه، فإن  فكرة  ه لو كان الوضوء واجبًا عىل كل  فإن   ،﴾اْلَغآئِطِ 

بعد فرض  الغائطضوء ستصبح بال معنى حينئٍذ، فأي  قيمة للحديث عن إتيان نواقض الو



  

د الوضوء بحال حصول الناقض من ولو فرضنا تقي   !للصالة عىل كل  حال؟الوضوء رضورة 

ة تكون سوف ﴾َعىَل َسَفرن احلدث األصغر، فإن  مجلة ﴿  الغائط اإم   هو الذي الناقض بحال خاص 

 .األخريين نيالشق   عرض يف أيضاً  تكون فلن النساء، مالمسة أو

 يبني   اآلية من املقطع هذا يكون أن وهي واحدة ةفرضي   سوى ظاهر حل   من هناك ليس

م وجوب موارد  بل للصالة، بكونه التيمم وجوب لتخصيص موجب وال اإلنسان، عىل التيم 

م قد  النساء المستم أو سفر عىل أو مرىض كنتم إذا: اآلية معنى فيكون ا،وغريه للصالة يتيم 

 من الرباز مكان وهو ـ الغائط أتيتم لو وكذلك ،موافتيم   للوضوء وأ للغسل ماء جتدوا وَل

موا املوضع لتطهري ماء معكم يكن وَل ـ احلاجة وقضاء والغائط البول  الطيب، الصعيد فتيم 

د، املاء فقدان حال الرباز عقب مستقل ة فريضة التيمم   فيكون  :املقطع هذا أن   نقول ما ويؤك 

 .مستقل  (.. مرىض كنتمن إ)و

 سياق هو الذي العام السياق مع منسجمة تبدو وال ،أيضاً  ب عٌد  فيها ةالفرضي   هذه أن   غري

فيكون الصحيح هو الفصل يف األحكام بني الوضوء  ،الغسل أو للوضوء املاء فقدان حالة

م الذي هو بدل عن الوضوء املفروض  م، فالتيم  وجوبه مطلقًا عند القيام لكل  صالة، والتيم 

ر، بل بدل عن الوضوء عىل تقدير إتيان الغائط، رغم أن   ليس بدالً عن مطلق الوضوء املتعذ 

 الوضوء بنفسه غري مرتبط بإتيان الغائط.

 تفسري فرتجيح ،ةالتفسريي   التقادير كل   عىل أطرافها حل   يف مشكلة من ختلو ال فاآلية

 الكريمة، واآلية بقينا لو ظاهراً  يبدو ال منه والعبور للمسجد الدخول بمعنى «سبيل عابري»

 .املائدة سورة آية يف قائّمً  اإلشكال سيظل   هنا به قبلنا لو حتى بل

 :هوو يف فهم اآلية،احلل  اجلذري ض الرابع: ما هو ارتفاال

ووجوب الغسل صالة،   وجوب الوضوء لكل  بني  ياآلية من سورة املائدة مطلع  ن  إ أ ـ

تهّم،  ،ر الوضوء أو الغسلفإن َل يتوف  كذلك عىل تقدير اجلنابة،  م هلوي  فيحكم النعدام املاء املقو 

الستحالة التكليف بغري املقدور أو لقاعدة احلرج أو االضطرار أو غري  ؛بسقوطهّم عن اإلنسان

 .تكون الصالة بال وضوء وال غسلوذلك، 

م عن الوضوء والغسل بنحو مطلق، وأن  وهذا ما يعني أن  القرآن َل ي ضع فكرة بدلي ة التيم 



 

القاعدة سقوطهّم عند تعذرمها لسبٍب أو آلخر، وأن  هذه الفكرة )البدلي ة( ال وجود هلا سوى 

نا نبحث مع ختلية ذهننا متامًا من أي   يف النصوص احلديثية والبحوث الفقهي ة، واملفروض أن 

عي أن  ما سنخرج به هو حكم ّنائي، بل هو  معطى منفصل خارج اآلية والنص   القرآِن، وال ند 

ة املحتملة املخارجة للنص  القرآِن بعد قياس  حكم ّنائي قرآِن وحيتاج لتتميم بسائر األدل 

 نسبتها إليه.

م يف  ـ عابري سبيل :يف تعبريـ آية سورة النساء مطلع إن   ب ـ تفيد تقييدًا يف احلكم املتقد 

 سورة املائدة، وهو سقوط وجوب الغسل حتى مع القدرة عليه يف حال السفر.

كذلك الغسل وجوب ولكل  صالة حال القدرة، ونتيجة تركيب اآليتني: وجوب الوضوء 

 فإن  وجوب الغسل ساقط. ،عىل تقدير اجلنابة، إال يف حالة واحدة، وهي السفر لكل  صالة

ولو من ، مع سقوط وجوب الوضوء والغسل حال العجز، وسقوط الغسل حال السفر ج ـ

ة فريضة مستقل ة أخرى، هيلكن يف أربعة حاالت دون عجز،  م ثم   وهي: ،التيم 

 .املرض مع عدم وجدان املاء

 .السفر مع عدم وجدان املاء

 .إتيان الغائط مع عدم وجدان املاء

 .املاءمالمسة النساء مع عدم وجدان 

م للصالة أساسًا، مثل اجلنابة ا يف غري هذه احلاالت فيسقط الوضوء والغسل والتيم  أم  

م فال الغائط، دخول دون الصالة بعد املاء فقدان حصولمثل و ،مع فقدان املاء تالمحباإل  تيم 

ةأ اآلية يف تكون ال وبذلك القادمة، للصالة  .مشكلة ي 

وينتج عن ذلك أن ه يف السفر يسقط الغسل مطلقًا، فيقيِّد مطلُع اآلية ذيَلها، فيصبح معنى 

م بدالً عن الغسل، فإن   م بدالً عن الوضوء، ال التيم  م يف السفر حال فقدان املاء هو التيم  التيم 

ة معقول  جدًا؛ إذ اآلية نف م بدالً عن الوضوء خاص  سها املفروض أن ه ساقط، وفرض التيم 

ثت  ثت  مالمسةعن حتد  ة، وحتد  عن الغائط الذي ليس النساء املفروض ثبوت الغسل فيه خاص 

عىل القول بناقضي ته أو نقول أن  هذا هو حاصل تركيب آيَتي: سورة  فيه سوى فرض الوضوء

( حتكي عن : وإن كنتم مرىض..املائدة والنساء، بّم يكشف عن أن  آية سورة النساء )من قوله



  

ولو َل  ،وهبذا يكون الوضوء مشموالً آلية سورة النساء ،حتكي عنه آية سورة املائدة نفس ما

 .يكن مذكورًا بالنص  فيها

 الطهارة مكان دوماً  عاً مرش   بديالً  مالتيم   افرتاضهم هو املشاكل سبببل يمكن أن يقال: إن  

: وتقول اآلية ختترص َل قلناه ملا ولعل ه. حاالت ربعأ غري يف ثبوته إىل تشري ال اآلية أن   مع ،ةاملائي  

 .إن ّم هو خلصوصي تها، ال من باب املثال األربعة املوارد بيان فإن   موا،فتيم   ماء جتدوا َل وإذا

 :ووالنتيجة التي نخرج هبا من تركيب اآليتي ه

ـ وجوب الوضوء لكل  قيام لصالة عىل احلارض واملسافر حال القدرة، بال إشارة لفكرة  1

 نواقض الوضوء )مطلع آية املائدة(.

ـ وجوب الغسل عند اجلنابة للصالة حال احلرض دون السفر )مطلع آية املائدة مع مطلع  2

 آية النساء(.

 ـ سقوط الوضوء والغسل ـ يف مورد ثبوهتام ـ عند عدم القدرة التي منها عدم وجدان املاء 3

 .قدور واحلرج والرضر واالضطرار ونحوها()ذيل اآليتي، مع قواعد استحالة التكليف بغري امل

م يف أربع حاالت كان سقط فيها وجوب الغسل والوضوء ذاتًا  4 )كام ـ ثبوت وجوب للتيم 

 ، وهي:زأو لفقدان املاء والعجيف السفر للغسل( 

 أ ـ حال املرض.

 ب ـ حال السفر.

 ج ـ حال إتيان الغائط.

 د ـ حال مالمسة النساء.

ال توجد فكرة احلدث األصغر للوضوء يف القرآن، وال فكرة البدلية وهبذا نكتشف أن ه 

م عن الوضوء والغسل، وال فكرة وجوب الغسل يف السفر، وال نحو ذلك.  املطلقة للتيم 

وهبذا ال يظهر كون املراد بالصالة بالرضورة مواضع الصالة، فاآلية تنهى عن نفس 

 االقرتاب من الصالة حال السكر.

حها يف فهم اآلية تصطدم بالفقه اإلسالمي وبالروايات، فالبد  من وهذه النتيجة  التي نرج 

 استئناف بحٍث ثاٍن حول حل  هذا التصادم، وتفصيله يف حمل ه.



 

 ـ آية التمييز بني السََّكر والرزق احلسن 

م ﴿ قوله سبحانه: الثالثة: اآلية ْسِقيك  ًة نُّ ْم يِف األَْنَعاِم لَِعرْبَ َّا يِف ب ط ونِِه ِمن َبْيِ َفْرثن َوإِنَّ َلك  ِّم 

وَن ِمنْه  َسَكًرا َوِرْزقً  اِربَِي َوِمن َثَمَراِت النَِّخيِل َواألَْعنَاِب َتتَِّخذ  ا َحَسنًا َوَدمن لََّبنًا َخالًِصا َسآئًِغا لِلشَّ

 (.67ـ  66)النحل:  ﴾إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة ل َقْومن َيْعِقل ونَ 

شمل مطلق تاخلمر ل رشب حرمة تعميم عىل دال   بمثابة الكريمة اآلية هذه ربتاعتُ  قدل

أسكر كثريه ولو  رشاٍب  ه عىل حرمة كل  وغريُ هـ( 460)الطويس  الشيُخ  ااملسكر، فقد استدل  هب

ه ليس برزٍق ن  أر يشري إىل أن  املسكر ككَ اآلية بني الرزق احلسن والسَّ  ومتييزُ  .َل يكن مخراً 

 .ةإشارة إىل املرجوحي  حسن، مما يعطي 

 حول طرحي   ما ةثم   مسكر، كل   حرمة عىل ةً دال   الكريمة اآلية هذه لِ عْ َج  مقابلِ  يف لكن

فاآلية واردة مورد االمتنان لبيان النعم  ،بالدليل خرجت التي اخلمر غري يف ةلي  احل عىل داللتها

مة  ر من هذه النعم اختاذَ وهي تذك ،ةاإلهلي   املسكر والرزق احلسن، فلو كانت املسكرات حمر 

 نعمتأ لقد: القائل قول مثل فهذا النعم، بيان سياق يفومنبوذة ملا كان هناك معنى لوضعها 

س جكئحوا لقضاء تستعمله كفإن   التلفون، جهاز أعطيتك بأن عليك  بنات عىل وللتجس 

 فذكره هبا، واالمتنان النعم بيان سياق يف سجس  ذكر التيُ  كيف إذ غريب؛ الرتكيب فهذا الناس،

 .عنده القبيح باألمر ليس كونه عن كاشف  

 اآلية بني الغمز يف املسكر والثناء عليه! أوجٌه وخترجيات

 :الكريمة لآلية فهمي أمام نحن ذن،إ

 ييوح مما كر،الس   عن لهصوف الرزق، يفن( َس )احلَ  بني ةنارقامل عنرص من ينطلق فهم   ـ أ

 ئةسي   منافع منه تتخذون: قال هفكأن   للذم، مفيد   وهذا نًا،حس رزقاً  كونه عن ركَ السَّ  بابتعاد

 .حسناً  ورزقاً 

 النخيل ثمرات يف الكامنةة ينطلق من السياق االمتناِن الذي يبني  النعم اإلهلي   وفهم   ـ ب
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 .األقل   عىل حسنه عن كاشف   ضمنها راملسكِ  فوضعُ  واألعناب،

ل الفهم ترجيح إىل يصار قد ،هنا من  :وهي الثاين، الفهمَ  ضعفت   حاتبمرج   األو 

واستفاد منه السيد الصدر الثاِن، من أن الَسَكر يف لغة  ،ما ذكره الشيخ الطويس وغريه ـ 1

العرب ال يتعني  يف املسكر، بل يطلق عىل أربعة معاٍن: املسكر، اللذيذ من الطعام، السكون 

َناومنه ليلة ساكرة أي ساكنة، والتسكري والتحيري كقوله تعاىل: ﴿ َرْت َأْبَصار  ك  اَم س   ﴾.إِنَّ

فيصبح املعنى:  ،يمكن تفسريها باملعنى الثاِن ،لية باملعنى األو  فكّم يمكن تفسري اآل وعليه،

ثمرات النخيل  نت أن  تتخذون منه ما لذ  من الطعام وما فيه الرزق احلسن، فتكون اآلية قد بي  

 .األكل يف اللذةلكن مع عدم  ،سناحلة الرزق يواألعناب فيها خاص

 ثمرات وهي فيها، املوجودة املتصلة القرينة ينايف الكريمة يةهذا الفهم لآل بأن   لشكِ ت   قدو

ح فهذا آنذاك، منها واملسكر اخلمر اختاذ تعارفيُ  التي فإّنا واألعناب، النخيل  املعنى يرج 

ل مة األربعة املعاِن عىل األو   .املتقد 

 وبكثرة، كذلك املسكر منه يتخذ مما فهو أيضاً  الشعري ذكر للزم كذلك كان لو هبأن   وأجيب

ةً  ذكرها ّمإن   بل  االحتّمل دخل فإذا وعليه (،العرب)عند  زراعتها ووفرة طعمها للذيذ خاص 

 .هنا املسكر جواز عىل باآلية االستدالل فينهدم ،االستدالل بطل

 ثبت فإذا ل،حملَّ  أو حالل بأمرٍ  إال االمتنان يكون وال االمتنان، سياق يف وقعت اآلية إن   ـ 2

ة من  لعدم حاً مرج   نفسه حد   يف ذلك نكا ائدة،امل سوة آيات يف كّم املسكر، حرمة األخرى األدل 

م(  املسكر إرادة  .الطعام من كاللذيذ حمل ل يشء منه يراد بل اآلية، من)املحر 

اخلمر كانت حالالً عند نزول هذه  الحتّمل أن   ؛إن  األدل ة األخرى ال تصلح هنا يقال: وقد

النساء واملائدة  تافيّم سور ،ةاآلية الكريمة التي هي من آيات سورة النحل املعروفة بكوّنا مكي  
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 فيه، ضري وال حالالً  كونه حال باملسكر امتن  تان عىل املعروف، فيمكن أن يكون اّلِل قد مدني  

 .ذلك بعد ةُ ماحلر ضترَ عَ  وإن

مة اخلمر كون بأن   ابجي   لكن  ،والبغضاء العداوة إال منها يريد ال الشيطان وكون ،واقعاً  حمر 

 بنفسه هو الذي باملسكر العباد عىل اّلِل ن  تيم أن البعيد من جيعل املائدة، سورة آية كشفت كّم

ضهمت عن ويكشف قليلة سنوات بعد مهسيحر   إنّم يصح  فيمن ال  فهذا تقريبًا، الفساد يف ح 

يكون من  نمها عّم قريب، فله سيحر  الواقعية يف اخلمر، أما من يعرف ويعلم بأن   يعرف املفسدةَ 

 املناسب وضعها يف سياق االمتنان املشري إىل رضاه هبا وتصنيفها من النعم واخلريات.

الواردة يف اآلية ليست بمعنى  «تتخذون» ما ذكره السيد حممد الصدر أيضًا، من أن   ـ 3

رًا، حيث يصبح ذلك كَ عون من ثمرات النخيل واألعناب َس صنتصنعون، أي هي ال تعني ت

َوِرْزًقا والسبب يف عدم إرادة هذا املعنى هو العطف بـ ﴿ .منسجًّم مع كون املراد منه اخلمر

 زقرال بنفسها هي بل احلسن، الرزق منها يتخذ ال واألعناب النخيل ثمرات فإن   ،﴾َحَسنًا

 بل ،ممكن غري آخر بمعنى احلسن وبالرزق الصنع، بمعنى ركَ بالَس  «تتخذون» وارتباط .احلسن

 .للظاهر ُمالف

ون تقطفون كمأن   أي ،«ونفتقط» بمعنى ستكون «تتخذون» أن   معناه وهذا  من وتعد 

 فيه ويكون الطعم، لذيذ املقطوف فيكون احلسن، والرزق ركَ الَس  واألعناب النخيل ثمرات

 .الطعم ةلذ   احتّمل مثل لصالح اخلمر احتّمل يتالشى وهبذا احلسن، الرزق

خص  »أو  «اعترب»أو  «جعل»معنى تقع ب «اختذَ »فإن   الفهم غري واضح كثريًا؛لكن  هذا 

 منها جتعلون الثمراتهذه  صار بمعنى أن   ،«تخذونت»: ، فعندما قالت اآلية هنا«نفسه بيشء

 .، وسيأيت مزيد كالم حول هذه النقطة فانتظراحلسن الرزق منها وجتعلون املسكر

 اجلملة لكن   ،﴾َوِمن َثَمَراِت النَِّخيِل َواألَْعنَاِب اآلية يف مساق االمتنان إىل قوله: ﴿ إن   ـ 4

 وينعم وكذا بكذا عليكم ينعم الذي اّلِل: يقول فكأنه ة،امتناني   غري معرتضة ذلك بعد التي

 يف املسكر ةً هذه النعم تار تستعملون كمن  أ مع الشكر، يستحق   وباألعناب النخيل بثّمر عليكم

 وأخرى يف الرزق احلسن.
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 رزقاً  السكر كان فلو احلسن، والرزق السكر بي متييزها هو اآلية من ذلك لفهم يدفع وما

 الذي وهو كر،الس   يف حزازة وجود عن كاشف التمييز فنفس ،التمييز هلذا معنى كان ملا حسناً 

 .ضةً رتمع وجعلها ،االمتنان سياق عن اجلملة هذه إخراج يفرض

 وإبراهيم الشعبي إىل املنسوب وهو مة،املتقد   املائدة سورة بآيات منسوخة اآلية هذه إن   ـ 5

 .البلخي

 فكيف ،ةمعقول غري ابأّن النسخ دعوى نوقشت بل احللية، عىل اآلية بداللة قرارٌ لكن  هذا إ

مها ثم بنعمةٍ  العباد عىل اّلِل يمتن   مت ، الشيطان عمل من رجساً  ويراها ذلك بعد حير  وقد تقد 

 اإلشارة إىل روح هذا اإلشكال.

 كانوارشبة التي واملسكر من األ ،هًا إىل املرشكنيإن  اخلطاب كان يف اآلية موج   ـ 6

 .طريقتهم عىل جرياً  ذلك هلم فذكر يعتمدوّنا،

 ذكرت هلماّلِل  عطاءات بيان بصدد ّموإن   واحلرام، احلالل بيان سياق يف تكن َل ملا فاآلية

ملمحًة  واألعناب، النخيل ثمرات من منها ينتفعون التي األساسية العطاءات من كونه املسكر

 .هبعدَ  احلسن الرزق بذكر حسنه عدم إىل

كون اآلية دالًة عىل حلية النبيذ وعدم تأن يكون املراد من السكر يف اآلية النبيذ، و ـ 7

واملعنى: تتخذون منه  .وهلذا استخدمت اآلية التنكري ،سب ذلك إىل ابن عباسنُ وقد حرمته، 

 اخلمر؛ رشب حرمة آلية منافيةً  اآلية تكون ال وهبذاحالل،  مسكرٍ  كل   مسكرًا حالالً، ال أن  

 .للنبيذ مغاير اخلمر ألن  

 تأخذ اآلية ألن   أيضًا؛ حالل فهو أسكر فإذا إسكاره، حال النبيذ ةحلي   يلزم أن هب ويناقش

 بعد بالنبيذ للتخصيص نفسها اآلية يف موجب ال بل غريب، هأن   مع بالعلي ة، املشعر الوصف
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َكر أن   أحد   يثبت َل ما ولغريه، لهالشامل  التعبري إطالق ة، النبيذ عىلوَعَلًّم  سّمً إ يطلق السَّ  خاص 

 .الظاهر حسب رمتوف   غري وتارخيي لغوي إلثبات حيتاج ما وهذا سكار،اإل عن النظر برصف

 بالنعم ِن  امتنا سياق هو السياق فهل السياق، يف النظر إعادة نم اخلوئي دالسي   ذكره ما ـ 8

 ال؟ وأ والعطاءات

ستبدالً م هنا، العطائي االمتناِن ياقالس نفي إىل كالمه من يلوح ما يف اخلوئي السيد ذهب

ث  ،ذلك بسياق بيان قدرة اّلِل تعاىل وخلقه وعظيم صنعه  السّمء من املاء إنزال عن الً أو  فقد حتد 

 سائغاً  لبناً  أخرجت اخللق ةدق   ن  أ وكيف ا،فيه والعربة نعاماأل عن ثحتد   ثم ،األرض وإحياء

 فيّم هلياإل اخللق ةودق   النحل إىل يحالو نع ثم واألعناب، النخيل ثمرات عن ثحتد   ثم منها،

 ..للناس شفاء فيه مما بطوّنا من رجهخُي  وما تفعله

 بآياته الصانع ثباتإ سياق يف فهي هلية،ة اإلهو سياق بيان القدرة والقو   السياق وهذا

 منها ستخرجيُ  أن يمكن بحيث عنابواأل النخيل جعل قدراته مجلة ومن وبمخلوقاته، ةاآلفاقي  

 االمتنان سياق عن ةً أجنبي   يةاآل فتكون ومعه، حسن ورزق نافع هو وما سكرمُ  ار  ض هو ما

 .أو إمضاء سلوك الناس جتاه املسكرات املسكر ةبحلي   احلكمَ  ريوف   الذي باملعنى

 يستمر   وَل الكريمة اآلية سبق ما الحظ قد اخلوئي السيد نم اللطيف التنب ه هذا بأن شويناقَ 

ْم ﴿ :ذلك بعد تعاىل قال فقد ذلك، بعد جاءت التي اآليات مسلسل قراءة يف َل َبْعَضك  َواهلل   َفضَّ

ْم فِيِه َسوَ  ل وْا بَِرآد ي ِرْزقِِهْم َعىَل َما َمَلَكْت َأْياَمُن  ْم َفه  ْزِق َفاَم الَِّذيَن ف ض  اء َأَفبِنِْعَمِة َعىَل َبْعضن يِف اْلر 

ْن  م م  وَن َواهلل   َجَعَل لَك  م َبنَِي َوَحَفَدًة اهلل ِ جَيَْحد  ْن َأْزَواِجك  م م  ْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلك  ِسك  َأنف 

وَن ِمن د وِن اهلل ِ  وَن َوَيْعب د  ر  ْم َيْكف  ْؤِمن وَن َوبِنِْعَمِت اهلل ِ ه  َن الطَّي َباِت َأَفبِاْلَباطِِل ي  م م   َما الَ َوَرَزَقك 

اَمَواِت  َن السَّ ْم ِرْزًقا م   .(73ـ  71)النحل: ﴾ َواألَْرِض َشْيًئا َوالَ َيْسَتطِيع ونَ  َيْملِك  ََل 

ة منتهى احلديث هو عن النعمة اإلهلي   فنحن لو أكملنا السري يف اآليات الكريمة سنجد أن  

م يعبدون ما ال يقدر عىل توفري الرزق هلم، فاآليات يف صدد احلديث وأّن   ،التي يكفرون هبا

 املتصلة باألشياء أتى وهلذا ؛القدرة مظاهر أيضاً تي هي يف نفسها عن مظاهر رزق اّلِل للعباد وال

 عن ثوحتد   ،واألعناب النخيل وثمرات ،اخلالص واللبن ،موهتا بعد األرض كإحياء بالرزق

                                           
 .361ـ  360( انظر: اخلوئي، البيان: 1)



  

 ذلكيتلو  ثم ،للناس شفاء فيه الذي بالرشاب ليختم النحل عن ثحتد   كّم احلسن، الرزق

 قدرة يملك الذي الرازق هو تعاىل كونه بيان سياق فالسياق نقلناها، التي اآليات بمجموعة

 دون غريه. للعباد األرزاق تأمني عىل القوة وله الرزق

سياق القدرة ال ينايف سياق الرزق، بل يف هذه السورة غري موضع من احلديث عن ف ،وعليه

وامتياز  ،..(120، 114، 83ـ  78، 56ـ  53، 18ـ  10، 8ـ  5م: رقالرزق )انظر اآليات 

 ه يقارن احلديث عن القدرة.احلديث عن الرزق أن  

تنعكس  التي قدراته يبني   أن تعاىل به املناسب فمن ،القدرة عن احلديث كان لو حتى بل

 !الرجس يف أو الشيطان عمل يف تصب  نفعًا وحتمل خريًا لإلنسان، ال أن يبني  قدراته التي 

 النحل سورة آيات دهتاعد   التي النعم فهرس إىل أشار قد املفرسين بعض أن   الطريف ومن

 أطلق حتى ،واحدة سورة يف كبري عدد وهذا نعمة، أربعني عنده فبلغت ،آية 128 تبلغ التي

 .مالنعَ  سورة عليها املفرسين بعُض 

 هذا أن   عند   َل ما مكتمل، غري هأن   لوال دجي   اخلوئي السيد جواب أن   هو القول وخالصة

 .عليه الالحقة اآليات ذلك يف بّم السورة مقاطع سائر عن نزوالً  منفصل املقطع

 .عنها باحلديث نطيل فال ،الضعف واضحة هالكن   أخرى أجوبة وهناك هذا،

 وال اخلمرهذه اآلية الكريمة ال تدل  عىل حرمة  وهو أن   ،لعل ه وجٌه مقبول نطرحهـ ما  9

 .وغمز به تعريضٍ  مع عنه ساكتة هي بل جوازه، عىل

م﴾ متعل ق بـ ﴿َوِمن َثَمَراِت ن  ﴿: إوتوضيحه ْسِقيك  ﴾ الواردة يف اآلية السابقة، ويكون نُّ

اخلالص، ونسقيكم من ثمرات النخيل  نعام اللبنَ يف بطون األ ااملعنى: نحن نسقيكم مم  

وَن ِمنْه  ﴿ :يف قوله تعاىل «منه»ضمري  واألعناب أيضًا، وهذا معناه أن    جتعلون بمعنى ،﴾َتتَِّخذ 

رًا، أو جتعلون منه رزقًا حسنًا، فإذا كَ عن ثمرات النخيل واألعناب َس  الناتج املرشوب هذا من

ة صري  مأع ًا أو دبسًا ري، وإذا أعملتم فيه طرقًا أخرى صار عصه سكراً متولتم فيه الطرق اخلاص 

عنى لتكون بم ،بخالف ظاهرها «تتخذون»الً أو غري ذلك، ومعه فال معنى لتفسري أو َخ 

املتخذ منه هو مرشوب هذه الثمرات،  ، بل ستكون اآلية واضحة يف الداللة عىل أن  «تقطفون»

                                           
 .379ـ  375: 8( راجع: األمثل 1)



 

 .قطفوهو ال يُ 

السكر والرزق احلسن بّم يوحي  ثنيةاًء عليه، ننظر يف اآلية، فهي كّم أسلفنا جتمع بني تبنو

ًا مع افرتاض حرمة بقدر من التغاير، وبني السياق االمتناِن كّم قلنا، وهذا ما ال ينسجم أبد

 ة التي جاءت يف سورة املائدة.اخلمر عرب تلك اآليات القوي  

ضًة يف الفساد، بل هي حتتوي متمح   تاخلمر ليس وهي أن   غفلنا عن نقطة مهمة، نالكن  

ْل فِيِهاَم ﴿الكثري من املنافع، وذلك بشهادة القرآن الكريم:  ْمِر َوامْلَْيرِسِ ق  إِْثٌم َيْسَأل وَنَك َعِن اخْلَ

ِل اْلَعْفَو َكَذلِ  وَن ق  نِفق  ْفِعِهاَم َوَيْسَأل وَنَك َماَذا ي  َمآ َأْكرَب  ِمن نَّ ه  بي   اهلل   َكبرٌِي َوَمنَافِع  لِلنَّاِس َوإِْثم  َك ي 

ونَ  ر  ْم َتَتَفكَّ م  اآلَياِت َلَعلَّك  فاآلية رصحية يف وجود منافع )باجلمع( من  ،(219 :)البقرة ﴾َلك 

مها ا متمح  امليرس، ال أّن  اخلمر و مها بعد ذلك إنّم حر  ، والقرآن الكريم عندما حر  ضة يف الرش 

 .ا ال خري فيها أبداً الشيطان يستهدف منها الفساد، ال ألّن   وألن  ، الرش  عليهالغلبة عنارص 

بمالحظة  الة ة والروحي  حتريم اخلمر جاء بمالحظة آثاره االجتّمعي   وهذا يكشف عن أن  

فكأن ه يف ذاته يشتمل عىل مصالح لكن  وسيأيت يف احلديث الرشيف ما يساعد عىل ذلك،  ذاته،

الشيطان يوظف هذا اليشء الذي فيه منافع بغية وقوع اإلنسان يف الفساد، متامًا كالدواء الذي 

ه الستخدامه بطريقة مفرطة فيقع يف لكن  الشيطان قد يأيت عىل اإلنسان فيجر   ،فيه منافع

.األمراض   والوفيات واملضار 

غراض أشيطان بني  مراده من احلرص، وهو فالقرآن عندما حرصه يف الرجس وعمل ال

د ما قلناه سابقًا من اختالف دائرة احلكم عن دائرة املالك، فاخلمر الشيطان يف ذلك، وهذا يؤك  

الشيطان استغل  غلبة الرضر فيها فساق  كل ها بحيث ال منفعة وال خري فيها، بل إن   ليست رشاً 

ل  بعالقاهتم االجتّمعية فيّم بينهم وبعالقاهتم الروحية مع اّلِل تعاىل، خت فداهالناس إليها أل

دَ  رجسًا،وهلذا غدت منظورًا إليها بوصفها  ر ذلك التشد   .أمرهايف  وبر 

عدم حتريمها، لكن فحيث كانت اخلمر ذات منافع للناس فيمكن االمتنان هبا حال  وعليه،

هاب مشوبةً  حيث كانت منافعها  تعبري خالل من ةاحليثي   هذه إىل لتشري اآلية جاءت ،مضار 

 التي املنافع وهي ،اخلمر يف الكثرية للمنافع كشف  ـ أوىل  جهةٍ  منـ  اآلية ففي ،«احلسنالرزق »

ر  بّم الشيطان قبل من للخمر السلبي لالستغاللضمنيٌّ ـ من جهٍة ثانية ـ  وكشف   االمتنان، ترب 



  

 .املقابلة نةيقر تعطيه ما وهو حسنًا، رزقاً  جيعلها ال

 سورة آية يف رصحياً  مدحها قد إذ ؛املائدة سورة يف هاذم   مع هنا مدحها غرابة يلغي كل ه وهذا

 أغراض يرشح القرآن وجدنا وهلذا للناس، منافع فيها أن  اإلشارة إليها، معتربًا  مةاملتقد   البقرة

 نصاباأل حتريم راتمرب   يرشح وال ـ ّمحتريمه رتبر   التي وهي ـ وامليرس اخلمر من الشيطان

 ذكرتُ  منافع فيها ليس هن  أل أو الرشك،حيث  من ذاهتّم يف تكون قد مشكلتهّم ألن   ؛ ربّمزالمواأل

 .املقابل يف

 الرتاث املتشّرعيعن تصوير السّنة والتصوير القرآني للخمر امتياز 

وهبذا نكتشف أن  التصوير القرآين للخمر وامليرس ال يساوي التصوير احلديثي والفقهي 

ة؛والشعبي والرتاثي  ا رش  مطلق ال فا عام  دة فيها حتى أن ه ئألن  ذلك التصوير كأن ه يقول بأّن 

ضة  ا متمح  ا ال تصلح للعالج من األمراض كّم سيأيت بحثه يف الفصول القادمة، وكأّن  يرى أّن 

ي ة والرضر، بينّم التصوير القرآِن يف هذه اآلية واآلية  ُمتلف، ويتعامل بقدٍر من  القادمةيف الرش 

 ة معها، لكن ه يغل ب جانبًا فيها عىل جانب، فيصدر حتريًّم مطلقًا فيها.اإلجيابي  

إن  هذه اآلية نزلت قبل  يت:اآل السياقضمن يمكن فهم هذه اآلية  ،معىل جممل ما تقد   وبناءً 

 ةاجلسدي   أو ةالنفسي   ةاحليثي  ن  عىل العباد هبذه املنافع، بّم فيها ته ومتحتريم اخلمر، وهي تبني  منافعَ 

وإن كانت كثرته مرضة، لكن  هذا ال يمنع أن  له منافع يف نفسه متامًا كالكثري من  ملنافعه،

 ابأّن   للقول فتصلح احلسن، الرزقب توصيفه مبعد قناته من تغمز عينه الوقت يف وهياألشياء، 

 بواسطة سلسلة إشارات. هلتحريم للتمهيد جاءت

 مع االمتنان رترب   التي املنافع وجود يفيد بل التجويز، يفيد ال االمتناين السياق يف فالوضع

 معد ةحيثي   إىل مشريةً  بل احلرمة، يف ظاهرة ليست املقابلة وقرينة ة،رسمي   حرمة صدور عدم

فاآلية ال تدل  ال عىل اجلواز وال عىل احلرمة، بل تفيد  ،حسناً  رزقاً  تكون أن بمستوى اخلمر كون

سنمنفعي    فتاء النهائي.عن اإل ساكتة( من جهة ثانية، فهي ته يف اجلملة وعدم بلوغه حد  )احل 

ل والرابع واألخريولعل   والقاسم املشرتك بينها أن  اآلية ليس ، أقرب التخرجيات هو األو 

ة إشارة فيها داللة عىل التحريم وال عىل الرتخيص، لكن   ل والرابع ليس ثم  الفرق أن ه عىل األو 

ح األخري مل يكن يف اآلية إجيابية نحو املسكر، بينام عىل األخري توجد هذه اإلشارة ، فلو مل نرج 



 

 .ملسكر يف اجلملة، باملعنى الذي قلناهداللة حاسمة عىل وجود نظرة اجيابية نحو ا

 املنافع واإلثمذات ـ آية توصيف اخلمر ب 

ْل فِيِهاَم إِْثٌم َكبرٌِي َوَمنَافِع  ﴿ قوله عز  من قائل: الرابعة: اآلية ْمِر َواملَْْيرِسِ ق  َيْسَأل وَنَك َعِن اخْلَ

ْفِعِهاَم  َمآ َأْكرَب  ِمن نَّ ه  م  اآلَياِت لِلنَّاِس َوإِْثم  ِل اْلَعْفَو َكَذلَِك ي بي   اهلل   َلك  وَن ق  نِفق  َوَيْسَأل وَنَك َماَذا ي 

ونَ  ر  ْم َتَتَفكَّ  (.219)البقرة:  ﴾َلَعلَّك 

تعُ   فيهّم أن   بياّنا حيث من وامليرس اخلمر حتريم تفيد التي اآليات من الكريمة اآلية هذه د 

ثم هنا هو املعصية الكبرية املستوجبة للعقاب، واإل. منافع من فيهّم مما أكرب هوأن   الكبري اإلثم

ه ال يشء أمام هذا اإلثم املوجب للعقاب، وهلذا ذكر املنافع فيكون النفع الذي يف املقابل كأن  

 ليشري إىل عدم قيمتها عند العقل والرشع، بل النفع املوجب لغضب اّلِل تعاىل ليس بنفع حقيقةً 

 .اً جمازنفع  بل هو 

ثم حيث تثبت عنوان اإل ،داللة هذه اآلية عىل حتريم اخلمر هي داللة قاطعة يعطي أن   وهذا

ْل هذه اآلية إىل قوله تعاىل: ﴿ الكبري فيها، فيجعلها من كبائر اآلثام والذنوب، السيّم مع ضم   ق 

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلثْ  َم َريب  اَم َحرَّ ق  إِنَّ  .﴾َم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَ

 .التحريم قبل منافعهّم من أكرب حتريمهّم بعد وإثمهّم: املراد أن   إىل بعض ذهب بل

 راجحًا، حتريّمً  اخلمر رشب حتريم عىل ةدال   اآلية أن   ترى هنا أخرى نظر وجهة توجد لكن

مة املائدة سورة آيات يف نزل الذي القاطع للتحريم متهيداً   .املتقد 

 اآلية فتدل   والرضر، املفسدة سياق يف يضعها خرآ فهّمً  شهدت اآلية يف اإلثم كلمة ولكن  

 املصالح عاَل يف مويقد   والنفع، املصلحة من فيها مما أكرب ورضر مفسدة فيها اخلمر أن   عىل
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 .اإلسالمي الترشيع يف القاعدة هذه إىل تشري اآلية وكأن   ،وأهم   أكرب هو ما واملفاسد

 ال اآلية ن  : إقوله ،وهو قتادة ،ينسب إىل بعض قدامى املفرس  نُ  ،د يف الفهمهلذا التعد   وربّم

 .املائدة سورة آية ذلك عىل تدل   بل ،حتريم عىل تدل  

 يف اللغة والتداول القرآني «اإلثم»مفهوم 

ح تأرَج يحيث  ،الواردة فيها «اإلثم»األساس يف اآلية الكريمة يتمركز حول كلمة  اجلدلإن  

وواضحة، أو  ةً داللة اآلية عىل التحريم قوي   جيعلبني أن يكون بمعنى املعصية، وهذا ما  التفسريُ 

رب عن كون ا خُت ّن  أويف هذه احلال قد يقول القائل ب ن يكون بمعنى الرضر املقابل للمنفعة،أ

 هذه قتحق   فعهن من أكرب رضره كان ماعىل قاعدة حتريم  ُبني اخلمر أكرب من منافعه، فإن مضار  

 فيّم صغرى، اآلية بجعل أو القاعدة، إىل اآلية بضم   التحريم وفهمنا ،للقاعدة صغرى اآلية

 .املائدة سورة يف التحريم آية يف ُمتزنة الكربى تكون

ح  أكرب اإلثم جعلت اآلية فإن   املقابلة؛ قرينة هو بالرضر اإلثم تفسريالرئيس ألنصار  واملرج 

 املنفعة مقابل يف اإلثم يضع كل ه وهذا منافع، وفيهّم كبري إثم فيهّم بأن   وقالت املنفعة، من

ه  .املفسدة أو بالرضر فيفرس 

 :وذلك االفرتاض، هذا ناقشوا ،املعصية بمعنى اإلثم تفسري أنصار أن   الإ

فهم منه الرضر يف قوله تعاىل: إن  اإلثم ليس بمعنى الرضر وإن قوبل بالنفع، فكيف يُ  :الً أو  

ى إِْثاًم َعظِياًم ﴿ ْك بِاهلل ِ َفَقِد اْفرَتَ
رْشِ ه  آثٌِم َقْلب ه  (، وقوله: ﴿48﴾ )النساء: َوَمن ي  ﴾ )البقرة: َفإِنَّ

ا (، وقوله تعاىل: ﴿29﴾ )املائدة: َأن َتب وَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك (، وقوله: ﴿283 م مَّ نْه  ل  اْمِرئن م  لِك 

ْثمِ  اَم َيْكِسب ه  َعىَل َنْفِسهِ ﴿(، وقوله سبحانه: 11)النور:  ﴾اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ ﴾ َوَمن َيْكِسْب إِْثاًم َفإِنَّ

القرآن يستخدم اإلثم بمعنى  فهذا يعطي أن   ؟!اآليات من ذلك غري(، إىل 111)النساء:

 العصيان والذنب ال بمعنى الرضر.

                                           
ل، القواعد والفوائد 1) ؛ والراوندي، 336ـ  335؛ والشهيد الثاِن، منية املريد: 144: 1( انظر: الشهيد األو 

 .276: 2فقه القرآن 

 .276: 2؛ والراوندي، فقه القرآن 81: 2( جممع البيان 2)

 .195ـ  194: 2( امليزان 3)



 

 اخلمر كون عىل الداللةرصحية  هالكن   التحريم، عىل الداللة قارصة اآلية أن   سل م لو :ثانياً 

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما: ﴿تيةاآل اآلية النزول يف سبقتها وقد إثًّم، َم َريب  اَم َحرَّ ْل إِنَّ َبطََن  ق 

ول وْا َعىَل  ْلَطاًنا َوَأن َتق  ْل بِِه س  نَز  ْ ي  وْا بِاهلل ِ َما مَل ك  ق  َوَأن ت رْشِ اهلل ِ َما الَ  َواإِلْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَ

ونَ   (.33﴾ )األعراف: َتْعَلم 

ر اآلية فهذه م، هو إثم كل   أن   تقر   مع وامليرس مراخل ةإثمي   تبني   فيها نحن التي اآلية فيّم حمر 

 ألن   ؛األعراف آية نزول سبق بعد ـعند مثل العالمة الطباطبائي  كاٍف  وهذا بالكرب، توصيٍف 

 سمع فيمن عذر فال ومعه ،فيها نحن التي اآلية من التحريم فهم يف ـ ةكي  م األعراف سورة

من كلمة  بل إن  الشيخ الطويس ـ وغريه ـ فهم مبارشةً  .ةمدني   آيةٍ  يف جيتهد أن ةمك   يف التحريم

 .بأن  املراد هبا اخلمر، وهو ما نسبه ابن إدريس إىل عدم اخلالف األعرافاإلثم يف آية سورة 

 واملعروف هنا هو االستشهاد بكالم الشاعر حيث قال:

 لاإلثم يذهب بالعقو كذاك  رشبت اإلثم حتى زال عقيل

ذه الفكرة التي طرحها العالمة الطباطبائي هو الرواية التي توحي بأن  وأحتمل أن  منطلق ه

دًا ـ بسنده عرب البطائني إىل  هذا الرتكيب أساسه هاشمي  شيعي، عيل فقد روى الكليني ـ متفر 

 ؟وجل مة يف كتاب اّلِل عز  هل هي حمر   ،عن اخلمر ×أبا احلسن : سأل املهدي  قالبن يقطني 

بل هي »: ×فقال له أبو احلسن ،عنها وال يعرفون التحريم هلا يعرفون النهيّم الناس إن   فإن  

مة يف كتاب اّلِل موضع هي حمر   ، فقال له: يف أي  «يا أمري املؤمنني وجل   مة يف كتاب اّلِل عز  حمر  

قل إنّم حرم ريب الفواحش ما ظهر منها »: قول اّلِل عز وجل  » فقال: اسمه يا أبا احلسن؟ جل  

وجل يف  وقد قال اّلِل عز  ، ا اخلمرة بعينهاثم فإّن  ا اإلوأم   ..«احلق ثم والبغي بغريإلبطن وا وما

ثم يف ا اإلفأم   ،«ومنافع للناس يسئلونك عن اخلمر وامليرس قل فيهّم إثم كبري»موضع آخر: 

بن  : يا عيل، قال: فقال املهدي  «تعاىل وإثمهّم أكرب كّم قال اّلِل ،كتاب اّلِل فهي اخلمرة وامليرس

احلمد ّلِل الذي َل  ،يا أمري املؤمنني قال: قلت له: صدقت واّلِل .ةهذه واّلِل فتوى هاشمي   ،يقطني

 .أن قال ِل: صدقت يا رافيض املهدي   قال: فواّلِل ما صرب .رج هذا العلم منكم أهل البيتخُي 

                                           
 .158: 4، و195: 2 ملصدر نفسهاانظر: ( 1)

 .472: 3؛ والرسائر 367: 4؛ والسيوري، التنقيح الرائع 57: 8( انظر: املبسوط 2)

 .406: 6( الكايف 3)



  

حات هذه  فيها، النظر جيب الكريمة، اآلية يف ومةهاملو املقابلة قرينة تغلب التي املرج 

 اللغة؟ يف اإلثم معنى فام اللغة هو هنا واملفصل

ى وقد.. الذنب: اإلثم»اجلوهري:  قال  أي آثّمت، ونوق آثمة وناقة.. إثّمً  اخلمر تسم 

 .«مبطئات

 ومن.. التقصريثم يف أصل اللغة بني اإلثم والذنب: اإل الفرق»يف الفروق اللغوية:  وجاء

 .«بعقله لذهاهبا ؛بشارهبا تقرص ألّنا ؛إثّمً  اخلمر ىيسم   ثم

 ناقة: يقال ر،والتأخ   البطء وهو واحد أصل عىل تدل   وامليم والثاء ةزاهلم»ابن فارس:  وقال

ر عن اخلري  يء  من ذلك؛ ألن  ذا اإلثم بط ثم مشتق  قال.. واإل رة،متأخ   أي آثمة، عنه.. متأخ 

أن  اإلثم اخلمر، وعىل ذلك فرس  قوله تعاىل: ته ـ عن األخفش ـ وال أعلم كيف صح   وذكر ناس  

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبطََن َواإِلْثمَ ﴿ َم َريب  اَم َحرَّ ْل إِنَّ  .«.﴾.ق 

 النظر دوماً  جيب هألن   ؛والبطء والتخل ف التقصري هو للكلمة اللغوي ذراجل أن   نعرف وهبذا

 االستخدام فإنه هنا، موردنا يف الناقة مثل الديني، السياق غري يف للكلمة العرب استخدام يف

، لننظر بعد ذلك يف التداول األحيان من كثري يف اجلذري املراد نعرف ومنه والغالب، األصل

لة بمعنى جديد يف السياق الديني أو ال؟  القرآِن، وهل يسمح بوالدة جديدة حمم 

 فالتخل  من و تثالاالم عن البطء من رضباً  فيه ألن   إثم؛ هأن   الذنب عىل طلقاُ  هنا ومن

 النص قام هل لنرى اللغوي األصل يف النظر لزم اّلِل كتاب ناحية ناهتوج   فإذا والتقصري،

ل إجياد عىل القرآِن  استعمل هأن   وأ ديني خاص   معنى إىل األصل من الكلمة داللة يف حتو 

 .تعاىل اّلِل كتاب فهم يف جوهرية ةقضي   وهذه ؟الديني اإلطار يف األصل

قد خلع عليها معنى دينيًا بحيث  القرآن عاء أن  فمن املمكن اد   «صالة»أخذنا مثاًل كلمة  فإذا

 القرآِن النص يف ذلك معهاقد حصل  «إثم»عاد إنتاج الكلمة يف سياق جديد، فهل كلمة أ

 ؟ بالتأكيداإلسالمي   العرص يف بعد فيّم حصل قد ذلك أن   نعلم ونحن

                                           
 .1858ـ  1857: 5( الصحاح 1)
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 :«إثم»كلمة  استقرأنا اآليات القرآنية لوجدنا أن   لو

 باملعصية، لكن قد يوحي السياق أحيانًا بأن   بعض الدالالت التي تفرسَّ  يفعملت است  ـ  1

( 173﴾ )البقرة: َعَلْيه َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن َفال إِْثمَ : ﴿سبحانه قال املراد نفي البأس،

َر َفال إِثْ  وقال: ﴿ َل يِف َيْوَمْيِ َفاَل إِْثَم َعَليِْه َوَمن َتَأخَّ  َفَمن َتَعجَّ
وَداتن ْعد  امن مَّ وْا اهلل َ يِف َأيَّ ر  َم َواْذك 

ونَ  رَش  ْ ْم إَِلْيِه حت  وا َأنَّك  وْا اهلل َ َواْعَلم  ق  َقى َواتَّ َِن اتَّ
ثم (، وقد يكون بمعنى اإل203﴾ )البقرة: َعَلْيِه ملِ

 طلحي الرشعي.املص

قال  ،والظلموالفساد بأن  املراد هو الباطل والعدوان أخرى أحيانًا السياق يوحي  وقدـ  2

ْدَوانِ ﴿تعاىل:  وَن َعَلْيِهم بِاإِلْثِم َواْلع  ن ِدَياِرِهْم َتَظاَهر  م م  نك  وَن َفِريقًا م  ِرج  ْ (، 85)البقرة: ﴾ َوخت 

م بَ ﴿وقال:  وْا َأْمَواَلك  ل  ْن َأْمَواِل النَّاِس َوالَ َتْأك  وْا َفِريًقا م  ل  اِم لَِتْأك  كَّ ا إىَِل احْل  ْدل وْا هِبَ م بِاْلَباطِِل َوت  يْنَك 

ونَ  ْلَِك ﴿(، وقال: 188)البقرة:  ﴾بِاإِلْثِم َوَأنت ْم َتْعَلم  َها َوُّي 
َوإَِذا َتَوىلَّ َسَعى يِف األَْرِض لِي ْفِسَد فِيِ

ْرَث َوالنَّْسَل َواهلل   ة  بِاإِلْثِم َفَحْسب ه  َجَهنَّم  َوَلبِْئَس احْلَ ِق اهلل َ َأَخَذْته  اْلِعزَّ يَل َله  اتَّ
ِبُّ الَفَساَد َوإَِذا قِ  الَ ُي 

ْم َقْد ﴿وقوله:  ،(206ـ  205)البقرة:  ﴾امْلَِهاد   ْفِر َوه  وْا بِاْلك  َخل  ْم َقال َوْا آَمنَّا َوَقد دَّ وك  َوإَِذا َجآؤ 

وْا بِهِ  ْدَواِن َوَأْكلِِهم   َخَرج  وَن يِف اإِلْثِم َواْلع  َساِرع  ْم ي  نْه  وَن َوَتَرى َكثرًِيا م  وْا َيْكت م   َواهلل   َأْعَلم  باَِم َكان 

م  اإِلْثَم َوَأكْ 
انِيُّوَن َواألَْحَبار  َعن َقْوَِلِ بَّ م  الرَّ وْا َيْعَمل وَن َلْوالَ َينَْهاه  ْحَت َلبِْئَس َما َكان  م  لِهِ السُّ

ْحَت َلبِْئَس َما َكان وْا َيْصنَع ون َ اْلَفَواِحَش َما ﴿: وقوله، (63ـ  61)املائدة:  ﴾السُّ َم َريب  اَم َحرَّ ْل إِنَّ ق 

ْلطَ  ْل بِِه س  نَز  ْ ي  وْا بِاهلل ِ َما مَل ك  ق  َوَأن ت رْشِ َوَأن َتق ول وْا اًنا َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلبَْغَي بَِغرْيِ احْلَ

ونَ  َن الظَّن  إِنَّ ﴿وقوله:  ،(33األعراف: ﴾ )َعىَل اهلل ِ َما الَ َتْعَلم  ا الَِّذيَن آَمن وا اْجَتنِب وا َكثرًِيا م  َ َيا َأُّيُّ

َل حَلْ  ْم َأن َيْأك  ك  ِبُّ َأَحد  م َبْعًضا َأُي  ك  وا َواَل َيْغَتب بَّْعض  س  سَّ َم َأِخيِه َمْيتًا َبْعَض الظَّن  إِْثٌم َواَل ََتَ

ِحيمٌ  اٌب رَّ وا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ ق  وه  َواتَّ ْثِم ﴿وقوله:  ،(12)احلجرات:  ﴾َفَكِرْهت م  َوَيَتنَاَجْوَن بِاإْلِ

ول وَن يِف  َي َك بِِه اهللَّ  َوَيق  ْ ُي  وَك َحيَّْوَك باَِم مَل وِل َوإَِذا َجاؤ  س  ْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّ ِسِهْم َلْواَل َواْلع   َأنف 

ْم َجَهنَّم  َيْصَلْوَُنَا َفبِْئَس املَِْصري   نَا اهللَّ  باَِم َنق ول  َحْسب ه  ب  َعذ  ا الَِّذيَن ﴿وقوله:  ،(8)املجادلة: ﴾ ي  َ َيا َأُّيُّ

ولِ  س  ْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّ ْثِم َواْلع  َوَتنَاَجْوا بِاْلرِب  َوالتَّْقَوى َواتَّق وا  آَمن وا إَِذا َتنَاَجْيت ْم َفاَل َتَتنَاَجْوا بِاإْلِ

ونَ  رَش  ْ َكاَن َزْوجن َوآَتْيت ْم ﴿(، وقوله: 9)املجادلة:  ﴾اهللََّ الَِّذي إَِليِْه حت  َوإِْن َأَردتُّم  اْستِْبَداَل َزْوجن مَّ

َتان ْ وَنه  هب  ذ  وْا ِمنْه  َشْيئًا َأَتْأخ  ذ  نَّ قِنَطاًرا َفاَل َتْأخ  بِيناً إِْحَداه   (.20)النساء:  ﴾ًا َوإِْثاًم مُّ



  

َك َلظ ْلٌم َعظِيمٌ  ..﴿رتكيب القرآِن بني قوله تعاىل: ال ومنه ْ (، وقوله: 13)لقّمن:  ﴾إِنَّ الرش 

ْك بِاهلل ِ َفَقِد اْفرَتَ ﴿ رْشِ َن َيَشاء َوَمن ي 
وَن َذلَِك ملِ َك بِِه َوَيْغِفر  َما د  ى إِْثاًم إِنَّ اهلل َ الَ َيْغِفر  َأن ي رْشَ

 (.48)النساء:  ﴾َعظِياًم 

ْعَتدن َأثِيمن ﴿: وقوله ْعتَدن َأثِيمن ﴿(، وقوله: 12 )القلم: ﴾َمنَّاعن ل ْلَخرْيِ م  لُّ م  ب  بِِه إاِلَّ ك  َكذ   ﴾َوَما ي 

 (.12 )املطففني:

من مفهوم الباطل والعدوان  ربط بي مفهوم االثم وكل  الهذا التقارن الكثري املوحي ب إن  

ة املعصية رتاف فعٍل عدواِن وباطل، برصف النظر عن حيثي  قثم بمعنى ااإل يعطي أن   ،والظلم

 ةً حتوي عدواني   لكوّنا املعصية عىل ثماإل انطباقالتي ترجع إىل عالقة بني اّلِل والعبد، ولعل  

 .، بل عىل النفس أيضاً يًا عليهوظلًّم يف حق  املوىل وتعد  

، ويكون العدوان يف مقابله بمعنى التخط ي ثم بمعنى التقصريأو حيتمل أن يكون اإل

 واالعتداء.

َتاًنا َوإِْثاًم قوله تعاىل:  ولنالحظ ْ ﴿َوَمن َيْكِسْب َخطِيَئًة َأْو إِْثاًم ث مَّ َيْرِم بِِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل هب 

بِينًا﴾   شخص عن احلديث بصدد واآلية اخلطأ، فيه استقر   ما هي فاخلطيئة، (112)النساء: مُّ

اآلخر  حق   يف هبتاناً  احتمل فقد ،غريه به يرمي ثم ،داً متعم   عدواناً  أو خطأ عن فعالً  يرتكب

 .عليه وعدواناً  وظلّمً 

اَم مِ تعاىل:  وقوله وَمان  َمَقاَمه  ا إِْثاًم َفآَخَراِن يِق  ثَِر َعىَل َأُنَّ اَم اْستََحقَّ َن الَِّذيَن اْستََحقَّ ﴿َفإِْن ع 

 ِ ا إًِذا ملَّ نَا َأَحقُّ ِمن َشَهاَدهِتاَِم َوَما اْعَتَدْينَا إِنَّ  َن الظَّاملَِِي﴾َعَلْيِهم  األَْوَلَياِن َفي ْقِساَمِن بِاهلل ِ َلَشَهاَدت 

 ة بالعدوان.(. فانظر كيف يظهر ذيل اآلية ارتباط القضي  107)املائدة: 

 الظلم وبمعنى ،تارةً  املعصية بمعنى القرآنية االستخدامات من كثري يف هو اإلثم أن   ِل لخيي  

 التفسري رضورة السياقات من يتعني   وال ثالثة، والباطل الكذب وبمعنى ،أخرى والعدوان

 .الديني باملفهوم املعصية يف سّمً إ ثماإل يكون حتى املوارد كل   يف باملعصية

ز ي ما ولعل    ملعنى ترجع البأس نفي عىل الداللة يف ذكرناها التي اآليات أن   هو نقول ماعز 

 وال العقاب به يستحق   شيئاً  يفعل َل هأن   بمعنى عليه، ظلم فال طر  ضا فمن أي والعدوان، الظلم

يف حني  «ثمعليه اإل» «عليه ثمإال »كلمة  تصويب ريرب   ما هذا ولعل  . ظلم معاقبته ألن   ،يعاقب



 

بل يقول: عىص.. وهذا ما حصل تقريبًا  ،فلم يستخدم القرآن ذلك ،«عليه معصية»ال نقول: 

 غري عن الظلم نفي بمعنى منفيٌّ  ثماإل فكأن  ، القرآِن االستخدامأيضًا يف  «ذنب»يف كلمة 

ز وهذا ،مضطر   هألن   ؛العايص  .ذكرناه الذي املفهوم يعز 

 يف تشكيك ـ أقل   ال ـ أمام يضعنا وهذا الباطل، والعدوان الظلم يف سّمً إ صار ثماإل ولعل  

 اخلمر يف إن  : اآلية معنى يصبح حنرج   ملا ووفقاً  الكريمة، اآلية من واملعصية الذنب إرادة

 أن   من املائدة سورة آية لنا رشحته الذي نفسه هو وهذا كبريًا، وعدواناً  وظلّمً  باطالً  وامليرس

 :ـ قريب وهو ـ املعنى يكون أو والصالة، اّلِل ذكر عن وصد   وبغضاء عداوة فيه وامليرس اخلمر

ن عن الصالة وعن الذكر وعن اومباطأة كبريين، حيث يصد   اً يف اخلمر وامليرس تقصري إن  

 هنا فاآلية ،العمل الصالح رغم ما فيهّم من منافع، وهذا املعنى الثاِن منسجم مع اجلذر اللغوي

 .فيهّم كبري فساد يوجد هأن   ترجح اكأّن  

عو ذكرها التي الشواهد نناقش وهبذا  :هنا التحريم مد 

 .التقصري أصله بل طالقهإ عىل صحيح غري فهو الذنب، بمعنى اللغة يف ثماإل أن   اأم   ـ أ

استخدامات القرآن  فقد وجدنا أن   ،استخدامات القرآن له كانت هبذا املعنى ا أن  وأم   ـ ب

 أبرز مصاديق التقصري.، وهو الباطل والعدوان، ومها من حتتمل معنى آخر

 ستعانة بآية سورة األعراف، فتواجه مشكلتني:ا اإلوأم   ـ ج

فيّم  والعدوان،معنى الظلم  حتتمل األعراف سورة يف ثماإل كلمة دامت ما :األوىل املشكلة

فيصعب إطالق آية  ،ونكّم قال اللغوي   ،اإلثم هنا حتتمل التقصري لقصورها بعقل صاحبها

 .ثم بمعنى الظلم والعدوان، بل خيتص  باإلإثم كل  سورة األعراف عىل 

يف سورة األعراف مع أن  ة تلك اآلية من سورة األعراف؟ كيف عرفنا مكي   املشكلة الثانية:

َة اْلَبْحرِ ته مثل قوله: ﴿بعض ما حيتمل مدني   ْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحارِضَ : األعراف﴾ )وَاْسَأَْل 

163.) 

 الراجح لداللة اآلية الكرميةالتصوير 

 فتربز البقرة آية تأيتل األعراف آية تسبق أن يمكن فكّم ،لآلية ُمتلفة فهم حماولة كل ه هذا

 القانون صدوريتلوه  توصيفاً  تبني   البقرة آية أن   حيتمل كذا سلفًا، الصادر العام للقانون مصداقاً 



  

 ، وعليه يمكن القول:العام

رت بكلمة ـ 1 فاق يف نوالظاهر بقرينة السؤال عن اإل ،﴾َيْسَأل وَنَك ﴿ :إن اآلية الكريمة صد 

ْل ﴿ذيل اآلية، ثم بقرينة ما ييل هذه اآلية من قوله:  ْنيَا َواآلِخَرةِ َوَيْسَأل وَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ق  يِف الدُّ

ك   ْم َفإِْخَوان  الِط وه  َ ْم َخرْيٌ َوإِْن خت  ْم إِْصاَلٌح َلَّ  ْم َواهلل   َيْعَلم  امْل ْفِسَد ِمَن امْل ْصلِِح َوَلْو َشاء اهلل   ألْعنَتَك 

َكةن وَ  رْشِ ن مُّ ْؤِمنٌَة َخرْيٌ م  ْؤِمنَّ َوألََمٌة مُّ َكاِت َحتَّى ي  وْا امْل رْشِ َلْو إِنَّ اهلل َ َعِزيٌز َحكِيٌم َوالَ َتنكِح 

كِ  وْا امْل رِشِ ْم َوالَ ت نكِح  ْم أ ْوَلئَِك َأْعَجَبتْك   َوَلْو َأْعَجبَك 
كن رْشِ ن مُّ ْؤِمٌن َخرْيٌ م  ْؤِمن وْا َوَلَعبٌْد مُّ َي َحتَّى ي 

َبي   آَياتِِه لِلنَّاِس لََعلَّ  نَِّة َوامْلَْغِفَرِة بِإِْذنِِه َوي  َو إىَِل اجْلَ وَن إىَِل النَّاِر َواهلل   َيْدع  ونَ َيْدع  ر  ْم َيَتَذكَّ )البقرة:  ﴾ه 
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اآليات الالحقة واضحة يف كون السائلني هم املؤمنون،  سلسلةبقرينة هذا كل ه نجد أن  

اخلمر وامليرس َل يكن أمر حرمتهّم واضحًا يف أذهان املؤمنني حتى سألوا  وهذا يرشد إىل أن  

. القّمر ولعب اخلمرعنهّم، وإطالق السؤال ينرصف إىل املتبادر عرفًا يف هذه األمور وهو رشب 

 :عىل دليل خري اآلية فهذه تقديري ويف

 نالحظ مدِن وسياق ةمدني   سورة وسط ناوأن   ،اإلسالم يف اخلمر حرمة بيان يف جالتدر   :الً أو  

 .البعثة بداية منذ التحريم فكرة ينسف ما وهو احلرمة، وضوح عدم

م :ثانياً   فلن قبلها املائدة سورة آية نزلت لو إذ املائدة، سورة آية عىل اآلية هذه نزول تقد 

 .هناك اآليات تلك يف املوقف وضوح بعد للسؤال معنى يكون

 لتضاف «منافع» كلمة مجعت فيّم، «كبري» صفة لتلحقها فردتاُ  اآلية يف «إثم» كلمة إن   ـ 2

م ذلك ورغم، «للناس» اجلمع صيغة بحسب الناسة عام   إىل  املنافع عىل لكربه الواحد اإلثم قد 

دة، العامة ن لكي كبري؛ هبأن   اإلثم توصيف يفرس   ما وهذا املتعد   جمموعة مواجهة من يتمك 

دة منافع جمموعة يغلب قد الواحد الرضر أو العصيان أو الفساد أن   يعلم ومنه املنافع،  .متعد 

 :معانٍ  ثالثة أسلفناه ملا وفقاً  حتتمل اآلية يف «اإلثم» كلمة إن ـ 3

ل املعنى  .ذلك يف االستعامل وفرة وشاهده والذنب، املعصية: األو 

 .بحق   ليس ما أو الباطل أو الفساد أو الرضر: الثاين املعنى

ر كبري وتباطؤ تقصري فيها أي التقصري،: الثالث املعنى  ينبغي؛ أو به القيام جيب عّم وتأخ 



 

 .الطاقة واستهالكهّم الوقت لشغلهّم نظراً 

ح عة عند الذنب مفهوم بارتكاز لاألو   املعنى ويرتج   استخدامها مع الكلمة هذه من املترش 

 معاِن من هأن   عىل نياللغوي   بعض لنص   مضافاً  املعنى، هبذا والسن ة الكتاب يف موضع غري يف

 .اإلثم

ح املعن كّم  الباطل أو الفسادثم يف الكتاب بمعنى ى الثاِن بوجود استخدام لكلمة اإليرتج 

ح ما ولعل   املنفعة، مع املقابلة بقرينة هنا املعنى هذا زويتعز   العدوان، أو  التعبري هو أيضاً  يرج 

نا فلو ،«ثمهّمإو» :ذلك بعد قوله ثم «فيهّم» بكلمة  معنى لكان واملعصية بالذنب اإلثم فرس 

 .نفعهّم من أكرب معصيتهّم لكن   منافع، وفيهّم كبرية، معصية وامليرس اخلمر يف قل: يتكاآل اآلية

نا لو أما  من أكرب وفسادمها للناس، ومنافع كبري، فساد فيهّم قل: املعنى فسيكون بالفساد هفرس 

ل قياساً  الثاِن التفسري هضم سهولة اإلنسان دجي وقد. منافعهّم  .باألو 

ح املعنى الثالث بكونه األقرب إىل اجلذر اللغوي للكلمة، وهو املتناسب مع ما  كّم يرتج 

 له لمعط   هوكأن   ،صاحبها بعقل لقصورها اخلمر عىلني من إطالق اإلثم أملح إليه بعض اللغوي  

 بيان من الحقاً  املائدة سورة يف بعده جاء بّم ذلك زويتعز   اخلري، عناإلبطاء و بوظائفه القيام عن

 .اّلِل وذكر الصالة عن اإلنسان وتأخري إبطاء يف وامليرس اخلمر تأثري

 فيه، وضعت الذي السياق يف الكلمة هذه لفهم لغةً  تتوف ر ثالثة احتّمالٍت  أمام فنحن إذن،

 أن   كّم اآلية، من التحريم داللة استظهار عىل قدرتنا بعدم يقال قد تقدير أبعد فعىل ثم   ومن

 اخلمر ةسلبي   مفهوم ترسيخ بصدد كوّنا هو ناملتيق   القدر فيكون منعدمة، الرخصة داللة

ه  .املائدة سورة يف لتحريمه متهيداً  ومضار 

م باإلمجال قبلنا وإذا  اللغوي املعنى أن   أساس عىل املوقَف ـ املقابلة قرينةُ  لنا حتسم وَل املتقد 

ر  ضمناً  املوجب الفساد وهو ،املورد من املراد تكشف بلةاملقا وقرينة ،عام  عن اإلنسانتأخ 

ـ إذا كان كذلك فلن  فقط صداقاً م الذنب ويكون الثالث مع الثاِن املعنى ينسجم وهبذا ،اخلري

 حسني حممد السيد وهو املعارصين، الفقهاء بعض طرحها التي للقاعدة أيضاً  معنى يكون

 .نفعه من أكرب رضره كان ما كل   ةحرم من اّلِل فضل

 نفهم أن ـ جنهامل صح   إذا ـ املمكن منف تفسري، من تستدعيه وما املقابلة بقرينة قبلنا إذا ـ 4



  

 :وهو املائدة سورة آية لتهص  ف ما بكونه اآلية هذه يف مجلاُ  الذي الكبري اإلثمَ 

م  الَْعَداَوَة َواْلَبْغَضاء﴿: االجتّمعية العالقات ترد ي ـ أ وقَِع َبْينَك   ﴾.ي 

اَلةِ ﴿ روحي ة:ـ ترد ي العالقات ال ب ْم َعن ذِْكِر اهلل ِ َوَعِن الصَّ ك  دَّ  .﴾َوَيص 

وهذا ما قد يسمح بافرتاض أن ليس املراد من الرضر والفساد مقابل املنفعة، هو الرضر 

ة للخمر وامليرس، كّم ال نفي هلا ة إشارة لألرضار البدني  الكريم أي   الكتابالبدِن؛ إذ ليس يف 

ا السبب الوحيد ،ز خطابنا الديني عىل أرضارها املاديةيفيهّم، ومن ثم فرتك خيالف  ،وكأّن 

 .يطابقه المن كونه  ياق البياِن للقرآن الكريم، أو ال أقل  الس

ت عملي   ما  كل   مة بني آية سورة البقرة واملائدة، فسوف ندرك أن  ة الرتكيب املتقد  وإذا صح 

ما يوقع العداوة والبغضاء  عظيم، وكذا كل   يصد  بطبعه عن ذكر اّلِل وعن الصالة ففيه رضر  

بتنقيح ـ ة والروحية معًا، ال يبعد ي العالقات االجتّمعي  يشء يفيض إىل ترد   بني املؤمنني، فأي  

، دةبحرمته يف هذه احلال، وهذا الباب كبري يفتح عىل استنباطات متعد   القوَل ـ املناط القرآِن 

 .وُتسعفه بعض الروايات التي سوف نشري إليها الحقاً 

 أقرب هالكن   ،مساحلا التحريم يف ل  ج ظهورٌ ليس فيها هذه اآلية الكريمة  ن  : إوالنتيجة

 .املائدة سورة آية بعد التحريم إىل اآليات

 سكراتمن اخلمر واملاملبدئي لقرآنية على املوقف ا تدالالالنتيجة البحث يف 

وهبذا نخرج بالنتيجة النهائية من استعراض نصوص اخلمر واملسكر يف القرآن الكريم، 

ة  عىل حتريم يشء عدا آيات سورة املائدة التي هي ذات داللة وهي أن  هذه النصوص غري دال 

ا سائر اآليات فال  واضحة يف حتريم اخلمر، برصف النظر عن كوّنا مطلق املسكر أو ال، وأم 

د له بل وحتتمله.  داللة هلا عىل يشء، عدا آية سورة البقرة التي تقرتب كثريًا من التحريم ومته 

ا هي التي  لكن نا من جممل اآليات َل نفهم آيًة تدل  بنفسها عىل الرتخيص يف اخلمر، بمعنى أّن 

 تقوم بعملي ة بيان الرخصة.

نا لو َل نقتنع ـ وسيأيت بحثه ـ بكون اخلمر تطلق عىل متام املسكرات أو يراد منها قرآني ًا  كّم أن 

ري اخلمري وال الكريم يشء  يفيد حتريم املسكر غ القرآنمتامها ولو بتنقيح املناط، فال يكون يف 

 جتويزه.



 

 ، قراءة يف الصريورة التارخيّيةسماحلو والنسخ التدّرج بني اخلمر حتريمثانيًا: 

 :اخلمر من واملوقف البيان طبيعة يف خالف وجود املسلمني علّمء مواقف من يظهر

اخلمر  إىل أن  ـ  ل رأي كثري من علّمء املسلمنيوهو الفريق الذي يشك  ـ  ففيام ذهب فريٌق كبري

ل البعثة،َل حترَّ  رة، وأن  وإن   م من أو  اآليات القرآنية قد نزلت  ّم جرى حتريمها يف املدينة املنو 

 ة.تدرجيي إلفادة احلرمة بعد ذلك من خالل آية سورة املائدة املدني   بشكلٍ 

مت اخلمر أن   اآلخرين العلامء بعض ىرأ ا ةكاف   الديانات مجيع يف حر   وأن   ،قط   ل لحُت  َل وأّن 

ج من وما ة،النبوي   للبعثة األوىل األيام منذ ثابتة كانت حرمتها  حرمتها بل طالقًا،إ البيان يف تدر 

 وهذا وقاطعاً  شامالً  يكن َل احلرمة هلذه االمتثال نعم، .البداية من ةاملترشعي   األذهان يف مركوزة

 .آخر يشء  

 حكم نسخ ثم اخلمر، رشب يف الرتخيص عىل نص   القرآن أن   وهو ،ثالث قول ويوجد

ًة من خاللرةاملنو   املدينة يف ياملك   اجلواز  .املائدة سورة آية ، خاص 

 :مواقف ثالثة أمام فنحن ،إذن

 .مسبق ترخيصن  دون التدرجيي التحريم: األول املوقف

ل ومن الدفعي التحريم: الثاين املوقف  .البعثة أو 

 .املدين بالتحريم الرتخيص نسخ ثم ،الرشعي الرتخيص: الثالث املوقف

 مناقشاتحماوالت ونظرية التحريم املّكي للخمر أو من أّول البعثة، 

لمن  أو ياً مك   التحريم كونب القائلي مستند سةادر أردنا إذا ، فسوف نجد البعثة أو 

 :تيةاآل املعطيات

 نقدّيةالطباطبائي(، قراءة حماولة الرتكيب بني النصوص املكّية واملدنّية )أ ـ 

م اإلثم بشكلٍ  األعراف سورة آية ن  ترى هذه املحاولة أ آية  رصيح، ومن الواضح أن   حتر 

 .ياً ة؛ فلزم أن يكون التحريم مك  ثًّم، وسورة األعراف مكي  إسورة البقرة تعترب اخلمر 

ل العالمةُ   فيها ورد التي يةوالسن  ة الروايات الشيعي   الطباطبائي بعَض  وعىل هذا األساس أو 



  

 .هاحتريم توضيح أو حتريمها وضوح قبل بمعنى، «اخلمر محترَّ  أنقبل » بـ التعبري

م  ،الطباطبائي يوضح مراده يف موضٍع آخر لكن   عندما يذهب إىل اإلقرار بأن  اخلمر َل حتر 

مت بالعنوان  حتريمها بشكلٍ  م  تة، بل يف مك   خاص   بوجهٍ  تدرجيي، فآية سورة األعراف حر 

بوجه خاص عىل سبيل النصيحة، ثم فعلت  نت آية سورة البقرة التحريمَ ثم بي   ،(العام )اإلثم

َ  السكر، حالذلك آية النهي عن االقرتاب من الصالة   سورة آية يف الرصيح اخلاص   النهُي  لُيبني 

دٍ  وبشكلٍ  املائدة  .اآليات يف نسخ   يقع فلم ،جداً  مشد 

ة، وآية سورة م اخلمر يف مك  موضع ثالث يذكر الطباطبائي أن  آية سورة األعراف حتر   ويف

آية  ًا، وهذا يعني أن  التحريم صار جلي   البقرة التي نزلت أوائل اهلجرة تنضم إليها لتبني  أن  

بقرينة  ،وَل يمتثله املسلمون ،سورة املائدة جاءت لتشديد موقف احلرمة الذي صدر قبل ذلك

ونَ ﴿ :قوله فيها نتَه   لوال يسأ عرافاأل سورة آية تنزل أن الصعب من بل﴾. َفَهْل َأنت م مُّ

 .البقرة سورة آية ذلك بعد رشحته الذي اإلثم عن املسلمون

 :واملناقشات الوقفات بعض هنا ولنا

 األعراف، سورة آية هو اخلمر حتريمة إن  عمدة الدليل القرآِن عىل مكي   :املناقشة األوىل

ا ال تنفع يف وهذه اآلية لو تغاضينا عّم أثرناه سابقًا من عدم وجود دليل حاسم عىل مكي تها، فإّن  

 :وذلك ،باخلمر منها ما يتصلاملسلمني قد فهموا  علم أن  إثبات حتريم اخلمر، وال يُ 

نا إن ـ أ  سابقًا، أسلفنا ما وفق نفسه، الطباطبائي إليه الم كّم والذنب، باملعصية اإلثم فرس 

 عليكم محر   اّلِل إن   أي ورسوله، اّلِل عصيان حرمة معناها سيكون األعراف سورة آية فإن  

 معنى أي   اآلية ههلذ يكون ال التفسري هذا عىل وبناءً  ،ذلك وغري والبغي هصيتَ عوم الفواحش

 هلا، املوىل حتريم عىل ف  متوق   رشهبا يف العصيان ثبوت ألن   املسلمني؛ وعي يف باخلمر مرتبط

 املسبق، هاحتريمَ  ناملستبطِ  اخلمر برشب اّلِل عصيان حتريم ثبتتُ  بل التحريم، ثبتتُ  ال واآلية

 .هنا من خالهلا العصيان إدراج يصح حتى الً أو   حتريمها إلثبات فنحتاج

                                           
 .361ـ  360: 4( انظر: امليزان 1)

 .117: 6 املصدر نفسه( راجع: 2)

 .137ـ  131: 6 املصدر نفسه( 3)



 

نا وإذا ـ ب  فهو ّلِل الطاعة عن وتراجع   ريتقص فيه ما فكل   عينه، فاألمر بالتقصري، اإلثم فرس 

 هو كّم بصدده، وليست اآلية حتكيه الما  فهذا ؟ال وأ تقصرياً  اخلمر يف أن   هل اأم   حرام،

 .واضح

نا وإذا ـ ج  عىل اآلية ستكون إذ ؛أيضاً  كذلك فاألمر ،والعدوان والظلم بالفساد اإلثم فرس 

 أو هنا معنونٍ  عىل العنوان تطبيق بصدد ال والعنوان، القاعدة بيان بصدد مةاملتقد   التقادير كل  

 .هناك

 غري هكأن   نياللغوي   بعض ن  أ متقد   وقد االستدالل، صح   اخلمر يف اسم   اإلثم بأن   قلنا وإذا ـ د

 استخدام كثرة مع للغاية صعب   اخلمر هو هنا ثمباإل املراد أن  فتعيني  صح   ولو هلذا، مطمئن  

 .، يف اللغة والكتاب والسن ةاخلمر اسم غري يف ثمإلا

 ؟ال وأ ثم  إ اخلمرة هل اأم   ،ثماإل هو عنوان حتريم سوى تفيد ال عرافاأل سورة فآية وعليه،

 حلرمة الترشيعي اجلعل غري هذا لكن   كذلك، اخلمرة أن   اّلِل علم يف نعم. عنه حتكي ال فهي

ة يف اخلمر  .مك 

ـ فهو لصاحلنا،  وهذا ـ لو تم   ،العالمة الطباطبائي استعان بآية سورة البقرة هنا أن   والغريب

 وهذا اخلمر، عىل عرافاألق العنوان الوارد يف سورة تطب   ـ ةوهي مدني  ـ آية سورة البقرة  فإن  

 مع شخص   بقي لو أما ه،حمل   يف أسلفناه عّم الطرف غضضنا لو احلرمة نتجسيُ  الذي هو التطبيق

 .اخلمر حرمة منها يستنبط أن الصعب فمن األعراف سورة آية

 .ةاملكي   الفرتة يف قهاحتق   ديؤك   مافحرمة اخلمر ال يوجد  وعليه

م عرافاأل سورة آية أن   الطباطبائي العالمة مراد يكون قد :املناقشة الثانية  والذي ثم،اإل حتر 

ل اخلمر بربكة آية سورة البقرة، فاّلِل عندما نز   همصاديق من جعلت الرشيعة أن   سبق فيّم عرفنا

ورة البقرة نا َل نعرف ذلك إال بعد نزول سعراف شمل بخطابه اخلمر، غاية األمر أن  سورة األ

ًا ة وخاص  ًا يف مك  الطريقة يكون حتريم اخلمر عام   هثم يف اخلمر، وهبذالتي كشفت عن وجود اإل

ة أساسًا. رِ ه َل جييف املدينة، ال أن    حتريم اخلمر يف مك 

ابلكن ه  طبائي الذي الطبارأي السيّم عىل  ،ثممعنى اإل ةشكالي  إ عن النظر غض بعد ـ جي 

ثانوي يلحق التحريم وال يسبقه ـ بأن  هذا املقدار من  ىل تفسريه بالذنب، وهو عنوان  إمال 

ة، وال فَ البيان ال يُ  من املسلمني هذا التحريم، وإال  أحدٍ  همَ ثبت سبق حتريم اخلمر يف مك 



  

ر  بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ إِنَّ اهلل َ يَ فسيكون قوله تعاىل: ﴿  التكاليف لكل   ترشيعاً ( 90)النحل:  ﴾ْأم 

 !واإلحسان، فمن يفهم هذا املعنى؟ العدَل  ـ عقيدتنا هي كّم ـ نتوتضم   ذلك، بعد نزلت التي

ل البعثة تقول مثاًل: اّلِل يأمركم باخلري وينهاكم عن الرش   لو نزلت آية   ، ثم نزلت الرشيعة أو 

ني  عند ع وبُ كم بكونه قد رُش  فرتض أن حُي ما نزل بعد ذلك يُ  كل   ذا يعني أن  ه لبعد ذلك، فه

ل نصٍّ   !اً غريبما يبدو هذا ؟! إن  صدر يف اجلملة املذكورة أو 

ثم؛ دعي أن يسأل املسلمون عن معنى اإلنزول آية سورة األعراف ال يست إن   :املناقشة الثالثة

و العدواِن، أو أه الفعل الفاسد القبيح لدهيم وأن   املعنى اللغوي معروف   ألن  املفروض أن  

ونالتقصري يف القيام بّم ينبغي القيام به، أو الذنب واملعصية، فلّمذا   نقول حتى للسؤال يضطر 

 ؟!اإلثم عن يسألوا ال أن عليهم البعيد من هبأن  

 أخذوا قدفيكونون  ةمك   يف عنه ليسألوا لدهيم غامضاً  عنواناً  ثمَ اإل افرتض الطباطبائي وكأن  

 .واضح غري وهذا. اخلمر يشمل أو اخلمر بكونه جواباً 

م أن قبل» :إن  تأويل العالمة الطباطبائي مجلة :املناقشة الرابعة بمعنى وضوح  ،«اخلمر حتر 

مت يف مجيع وإال فاخلمر ُح  ،ةاحلرمة الظاهري  هو املراد  د السبزواري أن  حتريمها، أو قول السي   ر 

برصف  ـ والسن ة الشيعة اتمروي   يف لوارد، فالتعبري اعرفاً  ظاهر الكالم خالُف  ..الرشائع

مت بعُد، فال اخلمر َل تكن قد ُح  جاء بمعنى واضح، وهو أن   ـ ثيقيالنظر عن اعتباره التو ر 

 داعي للتكل ف يف تفسري هذا الن ص.

مت يف مجيع الرشائع فس أن   اوأم   ، فإن قلنا بأن   لوه عىل أن   ،إشارة  إليهأيت تاخلمر حر  جميء  تم 

نفطة وكأننا نعود إىل  ،بطل متام الرساالت السابقة وينسخها متاماً ة الالحقة يُ الرسالة النبوي  

يف ‘ حممد د بعث النبي  حتريم الرشائع السابقة هلا سيصبح لغوًا بمجر   الصفر، فهذا يعني أن  

 أن قبل»محل  ح  منذ تلك اللحظة، ومعه فيص  معنىاحلكم بحرمة اخلمر سيصبح بالأن  ة، ومك  

عىل معناها العريف حينئٍذ، وإال وقعت املعارضة بني هذه الروايات وروايات حرمة « اخلمر محتر  

ف يف الداللة والتأويل.من الرشائع، وجيب النظر يف أي   اخلمر يف كل    هّم هو املعترب قبل أن نترص 

عي عدم صدور ه يريد أن يد  يظهر من بعض أطراف كالم الطباطبائي أن   :املناقشة اخلامسة
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ثم  رشعي باخلمر قبل آية املائدة أو البقرة، يف مقابل القول بصدور ترخيص رشعي   ترخيصٍ 

نا به هذه اآليات، حيث قلنا بأن   ه نسخه هباتني اآليتني، وهذا الكالم هو الصحيح، وفقًا ملا فرس 

ع رشب يف القر ال توجد آية    املائدة، آية إال حتريمه تفيد ال اآليات متام لكن   اخلمر،آن ترش 

ةمتهيد مؤرشاتغاية ما فيها  والبقية  .التحريم لصالح ي 

ث مفهوماً  وغريه الطباطبائي العالمة كلّمت بعُض  تثري قد :املناقشة السادسة  عن يتحد 

 قد تكون أن يمكن حيث ،زماننا مثل يف يتم   وهذا الوصول، عدم مع الترشيعي الصدور

 أن يمكن فهل ‘النبي   عرص يف اأم   تصلنا، َل هاولكن   النبوي العرص يف ترشيعات صدرت

 الرسول بني  وال يُ  ،ن يفهم ذلك املسلمون منهاأحكًّم رشعيًا كحرمة اخلمر دون  آية   صدرتُ 

احلكم كان قد  أن  قه هلم عىل موارده، ثم بعد فرتة تنزل آية أخرى وتوضح املعنى املراد ويطب  

 نه لكم؟ هل هذا ممكن؟واآلن نريد أن نبي   ،بني   نتم َل تفهموه بشكلٍ أصدر و

م قد اّلِل كان إذا  ذلك يوضح وَل ‘النبي   سكت افلّمذ ،األعراف سورة يف اخلمر حر 

 للحكم نةاملبي   األخرى اآلية نزلت أن إىل هلم احلكم وضوح عدم عىل تركهم بل ،للمسلمني

؟ بشكل  ًا؟عقلي   مستحيلة تكن َل وإن اً عملي   معقولة الفرضية هذه هل كيل 

يف  ةه من املمكن أن تكون الكثري من الترشيعات قد صدرت يف مكمعنى هذه الفرضية أن   إن  

 يوجد وال ذلك وغري والصوم هادكاجل فقطينت بيانًا يف املدينة ثم بُ  ،يات نحن ال نفهم داللتهاآ

 قداملكي ة  العمومات من عامٌّ  دام ما اً مدني   بوصفه ترشيع أي   نفرض أنـ  عليه بناءً ـ  لنا يسمح ما

 !بني   غري بشكلٍ  ولو يستوعبه

إِنَّ اهلل َ : ﴿ـ ة معروفةوهي كّم يقولون سورة مكي  ـ مثالً قوله تعاىل يف سورة النحل  الحظ

ْرَبى َوَينَْهى  ر  بِالَْعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلق  ْم َيْأم  ْم َلَعلَّك  َعِن اْلَفْحَشاء َوامْل نَكِر َواْلَبْغِي َيِعظ ك 

ونَ  ر  مات التي نزلت املحر   كل   فهذا يعني أن   ،(. فّم دام اّلِل ينهى عن املنكر90﴾ )النحل: َتَذكَّ

 ما قيمة هذا الترشيعو !ينت يف املدينةعت يف مكة بربكة هذه اآلية، وبُ يف املدينة ستكون قد رُش  

ي وكل   هل هذه الفرضيات  !وإحسان عدل مجيعاً  ألّنا ؛ةمك   يف عترش   تكونالواجبات  املك 

 ؟!ةمنطقي  

ر العامة اآليات هذه إن    فهو النزول حني واضحاً  املبدأ مصاديق من كان وما املبدأ، تقر 



  

 تقوم فيّم املبدأ، من أحد يفهمها ال التي املصاديق اأم   فيه، صدر قد احلكم ويكون مشمول

 ال فهذا( ثماإل ـ املنكر ـ اإلحسان ـ)العدل  املبدأ من كوّنا عن واحلديث فيه بإدراجها الرشيعة

 مصداق هو سيأيت ترشيع كل   أن   عن تكشف اآلية هذه بأن   يقال بل اآلية، هبذه عرُش   هبأن   يقال

 أن   عتقدأو .لاألو   بالنص   فيه احلكم صدر أن ه ال ،الثاِن بالنص   ذلك ونحو حسانواإل للعدل

 .هنا األشياء طبيعة ملنطق العقالئي الفهم هو هذا

 حتتمل احلض  فهي كّم حتتمل التهديد « منتهون أنتم فهل»مجلة  م أن  قد تقد   :املناقشة السابعة

عىل سبق صدور الترشيع وعدم التزامهم به، وليس يف آيات اخلمر يف  ، فال تكون قرينةً أيضاً 

ة هذه فعلوه، سوى حمض االحتّمل يف هتديدي   للمسلمني عىل تقصريٍ  القرآن ما يظهر منه عتاب  

 .فهي غري ظاهرة يف التهديد ،اجلملة هنا، وهي إن َل نقل بظهورها يف احلض  

ة سبب نزول اآلية يف وقائع ما بعد حرب  ولعل  العالمة الطباطبائي استنبط التهديد من قص 

بدر وشج  رأس عبد الرمحن بن عوف والنواح عىل قتىل املرشكني، مما سيأيت ذكره الحقًا، وهو 

 .شاهد خارجي ليس بثابت بشكل حاسم

مه هأن   غري منافع، وله لذيذ رشاب اخلمر بأن   يعرتف كان هكأن   دوماً  القرآن بل  لرضر حر 

م وَل واالجتّمعية، الروحية العالقات يترد   إىل واملفيض للعقل املفقد السكر وهو ،فيه كبري  حير 

مر يف قوله ار اخلاملؤمنني بأّن دَ عَ مطلقًا، كيف ولو نالحظ فإن  القرآن وَ  رشاً  بوصفها اخلمر

اء َغرْيِ تعاىل: ﴿ ن مَّ وَن فِيَها َأُْنَاٌر م  ِعَد امْل تَّق  نَِّة الَّتِي و  ه  َمثَل  اجْلَ ْ َطْعم  ْ َيَتَغريَّ  آِسنن َوَأُْنَاٌر ِمن لَّبَنن ملَّ

ى َصفًّ ْن َعَسلن مُّ اِربَِي َوَأُْنَاٌر م   ل لشَّ
ةن رن لَّذَّ ْن ََخْ نزل يف سورة  وهذا نص   ،(15﴾ )حممد: ..َوَأُْنَاٌر م 

ة عن لقرآن مخر اجلن  ز اتها، وهلذا َل تكن اخلمر مشكلًة إال يف جانب آثارها، وقد مي  معروفة بمدني  

ِعين  مخر الدنيا يف قوله: ﴿ َطاف  َعَلْيِهم بَِكْأسن ِمن مَّ ْم  ي  اِربَِي اَل فِيَها َغْوٌل َواَل ه   ل لشَّ
ةن َبيَْضاء لَذَّ

نَزف ونَ  وَن َيَتنَا(، وقوله: ﴿47ـ 45﴾ )الصافات: َعنَْها ي  َّا َيْشتَه  من ِّم   َوحَلْ
م بَِفاكَِهةن وَن َوَأْمَدْدَناه  َزع 

(، فخمرة اجلنة ليس فيها كالم لغو وال 23ـ  22﴾ )الطور: فِيَها َكْأًسا الَّ َلْغٌو فِيَها َواَل َتْأثِيمٌ 

 ذهب بالعقل.باطل وال تُ 

ا رش  مطلق ثم يغري هبا املؤمنني يف اآلخرة مع  فهل يعقل أن تكون صورة اخلمر عىل أّن 

تعديل فيها بحيث ال تذهب بالعقل حد  خروج اإلنسان عن استقامته األخالقي ة؟! هل يمكن 



 

م لن  ة بعضهم بعضًا؟! أو يغرهيم بأّن  م يرسقون دون أذي  أن يغري اّلِل املؤمنني باآلخرة بأّن 

مون هبّم يف ّلِل وال تكليف بالقربة منه؟!  يصل وا أو يغرهيم باستخدام كلمة الزنا واللواط يتنع 

إن  اخلمر ليست سلبي ة يف ذاهتا بل يف آثارها، وهي آثار ال يمكن التفكيك فيها بني اجلن ة؟! 

وير حاالهتا ونتائجها بّم يفرض حتريمها، ال ذاهتا، وهذا التصوير كّم قلنا ُمالف نسبي ًا لتص

 السن ة الرشيفة يف تقديري، والبد  من التفكري يف حل  أو توفيق أو موقف.

 ىلإ لإلشارة أو اخلمر عنلنهي ايف متهيد  هذه اآليات أيضًا تصب  فإن  ويف تقديري 

 بفعل التنديد وومن ثم  فليس يف القرآن ما يشري إىل املبغوضي ة الذاتية يف اخلمر أ مفاسدها،

 .واضح غري اخلمر ترشيع ةمكي   عىل الشاهد هذا إن  : القول وحصيلة فيها، الصحابة

من  ـ اإلثم تعبريـ إىل جانب االستشهاد بآية األعراف  املعارصين بعض حاول وقد هذا،

 .العرب من منياملحرتَ  ثقافة يف حتى الفواحش يف مندرجة اخلمر أن  خالل 

 طالب وأيب املطلب كعبد تركها شخاصاأل بعض أن   دوجمر   جدًا، صعٌب  ذلك تإثبا أن   إال

 عادةً  كانت وقد كيف للخمر، الفواحش شمول العرب فهم يفيد ال ..و عامر بن وقيس

 .فيهم راسخة

 ،حتريمها ‘النبي   عىل جهل يبأ باستنكار االستشهاد منه سيأيت هنا املستدل   أن   والغريب

 .العرب من واألعيان الوجهاء وسط فحشها ةمركوزي   فكرة ينفيما قد  وهذا

 حماولة إضافّيةتقويم مكّية آية حتريم اخلمر يف سورة املائدة، ب ـ 

أقوى  أن  ذلك و اخلمر، حتريم ةمكي   عىل قرآِن   اهداد عاء وجود شبنطرح هذه املحاولة هنا 

ه ال ن  ة، إال أسورة املائدة مدني   واملعروف أن   ،اآليات داللًة عىل حرمة اخلمر هي آية سورة املائدة

ًة الطويلة ة، رض بعض آياهتا مكي  فمانع من  كّم هي احلال يف العديد من السور القرآنية خاص 

عي مثالً أن  منها،  إضافة األنصاب واألزالم، هو ة، والشاهد عىل ذلك هذه اآلية هنا مكي   وند 

ول الكعبة، ّنا، وهي األوثان، السيّم التي كانت حبدواألنصاب هي احلجارة التي كانوا يع فإن  

 سدنة هبا يقوم الكعبةاألزالم هي السهام التي ال ريش هلا والتي كانوا يضعوّنا عند  كّم أن  
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ة من اخلروج أراد إذا العريب  قد كان و البيت،  السفر يف والنهي األمر ليعرف إليها ذهب مك 

 .وعدمه

ه اّلِل خطابًا مصد   وبناءً  م عليهم يف املد ،رًا باملؤمننيعليه، فهل من املعقول أن يوج  نة يليحر 

ة، واملفروض أن   رة كاًل من األنصاب واألزالم التي هي من عادات اجلاهلية يف مك  هذه  املنو 

 .ةاآلية مكي   ّمل أن  تم  جتاوزها؟! إن  هذا يعزز احتاملرحلة قد 

ز أيضًا أن  الثالثة مومثلها اآلية  َيئَِس الَِّذيَن  اْليَْومَ ﴿ :قوله هناك ن سورة املائدة، وهو ما يعز 

ْم نِْعَمتِ  ْم َوَأمْتَْمت  َعَلْيك  ْم ِدينَك  ْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلت  لَك  َشْوه  ْم َفاَل خَتْ وْا ِمن ِدينِك  ي َكَفر 

م  اإِلْساَلَم ِدينًا كّم استوحاه  ،ة وسط اآلية الكريمة َل تنزل معهاض﴾ مجلة معرتَوَرِضيت  َلك 

 .هناك هوَل يستبعد العالمة الطباطبائي

 :وذلك هنا، اآليات هذه ةمكي   عىل حاسمة بطريقة القرينة هذه داللة عدم اإلنصاف أن   إال

لنا قد :الً أو    هذه بأن   هناك وقلنا االستخارة، فقه حول بحثنا عند األزالم معنى يف القول فص 

،ما  أحدمها معنيني حتتمل الكلمة  اجلزور، عىل تقع كانت التي امرةقامل من رضب   والثاِن مر 

ح ال وأنه  عىل شاهداً  هنا األزالم أخذ يصعب عليه وبناءً  ،اآلخر عىل املعنيني ألحد مرج 

 بعد اخلاص بيان باب من امليرس ذكر بعد األزالم ذكر ويكون اآلية، يةمك   افرتاض ترجيح

 .نذاكآ املقامرات يف تهومعروفي   تداوله وكثرة لشهرته ؛العام

 تعاىل، اّلِل لغريال مانع من حتريم ما ذبح عىل النصب، لكونه من أشهر مصاديق الذبح  :ثانياً 

 العرب، بني الشائعة العادات بعض ألحكام اً بيان( 90، 3) املائدة سورة من اآليتان وتكون

 بشكل املفهوم تركيز هبدف الرشك، وترك التوحيد عىل املؤمنني حتث ةمدني   كريمة آية من مكف

 إن   فحيث وامليرس، اخلمر حتريم يف التشديد هبدف هنا األنصاب وضع يكون قد بل أكرب،

 من ّمحرمته من دد  ليش وامليرس اخلمر مع هاعوض ،والرشك والقبح احلرمة معلومة األنصاب

 الشواهد كل   هدم القرينة هذه تستطيع فال ومعه ثانية، جهة من حرمتها من سر  ويك جهة

 بأن   القول مع سيّم ال ،تهابمدني   املعروفة املائدة سورة من اآليات هذه ةمدني   عىل األخرى
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من املائدة، ففي هذه احلال يبعد  الثالثةأعاله هي جزء  من اآلية  إليها املشار املعرتضة اجلملة

 ة اآلية.جدًا فرض مكي  

ل نزوهلا عن فضالً  تها،مكي   إثبات ال هنا، اآلية ةمدني   يف التشكيك هو األمر يف ما غاية  أو 

 .البعثة

ل أو ةمك   يف اخلمر حتريم يف القرآنية املعطيات هي هذه  وضوحها، عدم تبي   وقد البعثة، أو 

د هذا األمر.  وأن ه ال توجد شواهد تارخيي ة أو ديني ة تؤك 

 شواهد عكسّية قرآنّية نافية للتحريم املّكي للخمر واملسكر

ة ال تقف القضي ة عند ضعف الشواهد  ة، بل ثم  مت يف مك  عي أن  اخلمر حر  القرآني ة التي تد 

مت أوائل  ي، فضاًل عن أن تكون قد ُحر  م يف العهد املك  ا َل حتر  د أّن  ة قرآني ة تؤك  شواهد مضاد 

 البعثة.

 :يتهو اآلالتي تنفع متعاضدًة، وأهم  هذه الشواهد واملعطيات 

د حتريم وجود ُبعد أ ـ  حال الصالة عن النهي آية تأيت ثم ،البعثة بداية منذ للخمر مشد 

د بيان دون السكر م ما زالوا خيرقون هذا  عليهم، اخلمر حتريم يف والعتاب التشد  وكيف أّن 

 .فيها حتريم ال التي اجلنابة جانب إىل يضعها بلالتحريم النازل منذ بداية البعثة، 

ْمِر َوامْلَْيرِسِ ﴿ :تعبري ب ـ قة، معاتبة أو إشارة حلرمة مسبَ  ﴾ دون إرفاق بأي  َيْسَأل وَنَك َعِن اخْلَ

األمر الذي يبدو  !م ال يعرفون حكمها، فيّم البيان جاء ليشري إىل منافعها أيضاً بل يفيد أّن  

 غريبًا. واحتّمل سؤاهلم عن اخلمر يف غري أصل حكم رشهبا بعيد نسبي ًا.

 والنساء، البقرة،: وهي اخلمر نصوص عىل اشتملت التي الثالث السور ةمدني   راشتها ج ـ

 .مكي تها يفرض اآليات داخل من شاهد وجود دون واملائدة،

ل من أو ياملك   النزول فهم أعاقت اجتمعت إذا الثالثة املعطيات هذه  لتحريم البعثة أو 

 .هنا موقعها لنرى ؛ةواحلديثي   ةالتارخيي   الشواهد يف النظر يلزم وهلذا اخلمر،

 التارخيّية واحلديثّية لتعزيز التحريم املّكي، رصد وتعليقاملقاربة ج ـ 

ز التي والتارخيية ةاحلديثي   واآلثار اتاملروي   بعض هناك  بل ،اخلمر حتريم ةمكي   افرتاض تعز 



  

ل يف كونه  :الشواهد أبرز هي وهذه البعثة، أو 

ل إن  »قال: ‘ هالصحيح السند أن   ما جاء يف احلديث النبوي   ل:األو   الشاهد ما ّناِن  أو 

 .«..الرجال ومالحاة اخلمر، ورشب األوثان، ةعباد عن :وجل   عز   ريب   عنه

مُح  ما أوائل من اخلمر رشب كون عىل الداللة واضحهذا احلديث   ،‘اّلِل رسول عىل ر 

د  واضح صحيح نص   وهذا وحتريمها، األوثان بعبادة رنقُ  بحيث ميؤك   زماناً  اخلمر حتريم تقد 

رة ةيناملد فرتة عىل  .املنو 

 حكم التي اّلِل أحكام إىل يشري ّمكأن   احلديث بأن   القول سوى هنامفرتٍض  نقاش من وليس

واخلمر، ومنازعة  ،الرشك: ‘اّلِل رسول منها نعمُ  أشياء ثالثة وأن   ‘النبي   شخص عىل هبا

إىل  يف بعض املصادر من باب ضم  حديٍث  ةالرجال وُماصمتهم، وتكون تكملة احلديث الوارد

 «.يُّن »الذي يمكن أن يكون  ،«ىّن»، أو «ِنّنا»تعبري لذلك ويشهد آخر، 

 عز   اّلِل بعث ما»يقول: × خرب الريان بن الصلت، قال: سمعت الرضا الثاين: الشاهد

ح ، «..اخلمر بتحريم إال نبياً  وجل    اخلمر رشب حتريم يفيد وهو ،السندوهذا احلديث مصح 

 .الرشائع متام يف

 الديانات يف اخلمر رشب حتريم تفيد التي الروايات من وأمثاله احلديث هذا مشكلة لكن  

فهي تثبت حتريم اخلمر يف رشيعة النبي   فيه، نحن بّم هلا ربط ال اأّن   بذكرها، نطيل وال مجيعها

د، وهذا صحيح؛ لكن ها ال تثبت التحريم منذ بداية نزول العالمة  يقول هذه الرشيعة. حمم 

ل يف كوّنا ينايف وال الرشائع، مجيع يف اخلمر حتريم عىل يدل  » :املجليس  الرشائع بعض أو 

 .«األخبار بعض عليه يدل   كّم حتريمها، نزل ثم حالالً،

ا  مةً  كانت إذاكّم أّن   ما نسخ توجب ‘الرسول بعثة بأن   وقلنا السابقة، الرشائع يف حمر 

 .السابقة الرشائع يف التحريم جلعل قيمة هناك تعد َل مىض،
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 ةحلظ يف نافذة كانت اخلمر رشب حرمة أن   ثبت ،بذلك النسخ قحتق   بعدم قلنا لو نعم،

ي أن  املؤمنني من حول النبي  يف الفرتة املكي ة هل كانوا عىل وعي ضاً أي البعثة ، لكن ه يبقى حتد 

ث يني باليهود والنصارى بحطة؟ وهل كانوا ُمتلوإدراك بتحريم اخلمر يف الرشائع السابق

 فكيف يكون ؟ فإذا َل يكن لدهيم علم  وال خرباألرشبةو ةاألطعميعرفون ترشيعاهتم يف 

ع أو أ صدر هلم حكًّم كلي ًا بنفوذ أصدر حكم اخلمر للمسلمني؟! إال إذا قيل بأن ه اإلسالم قد رش 

عرب النبي   ال تدرجيي اً َل تصلهم إغاية األمر َل يعرفوها أو  ،مهأحكام الرشائع السابقة يف حق  

ة يف اليهودي ة من نظرًا ألن نا ال نالحظ ظاهرة معرفة املنظومة الترشيعي   ؛، وهو غريب جداً نفسه

ي يشء من هذا ، وال نالحظ ظاهرة أسئلة من قبلهم للنبي  ملعرفة قبل صحابة العرص املك 

 .فانتبه.

ه:  ،ا ذكره ابن حبان البستيم الثالث: الشاهد ‘ أبو حاتم: كان النبي   قال»وهذا نص 

م كذاب إنه: للناس يقول جهل أبو وكان له، رشيك اليدعو اخللق إىل اّلِل وحده   اخلمر حير 

ة يف جهل أيب زمن يف التحريم يفيد الشاهد هذا، ف«..والزنا  .مك 

 العرص إىلأو مصدر  دٍ سن دون حاتم أيب عن حبان ابن ينقله أنه الشاهد هذا مشكلة أن   إال

 ضعيفًا. شاهداً  فيظل   النبوي،

ة من أن  أعشى قيس خرج إىل رسول ما جاء يف بعض املصادر التارخيي   الرابع: الشاهد

 عن فسأله قريش، مرشكي ة أو قريبًا منها، اعرتضه بعُض  كان بمك  ّم  ليريد اإلسالم، ف‘ اّلِل

 إن   واّلِل: األعشى فقال! الزنا محير   حممداً  إن   بصري، أبا يا: له فقال ،ملسليُ  جاء هأن   فأخربه أمره،

م هوإن  : فقال. إرب من فيه ِل ما األمر ذلك  النفس ففي هذه اأم  : األعشى فقال. اخلمر ليحر 

 راجعًا، فانرصف فأسلم، يهتآ ثم هذا، عامي منها فأرتوي منرصف   ولكن ي لعالالت، منها

 .سفيان أبو أو جهل أبو هو لألعشى ذلك قال من أن   اتاملروي   بعض ويف. .عامه من ومات
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 جميء االعتبار بعني أخذنا إذا السيّم ة،بمك   حصل قد التحريم كون يف واضح   واحلديث

 .، وهو الذي ُقتل يوم بدر يف العام الثاِن للهجرةبعضها يفعمرو بن هشام  جهل أيب اسم

 سرية هو ةالتارخيي   الواقعة هلذه والعمدة األصل املصدر أن   املصادر أغلب من يبدو والذي

ال  رجل وهو ويس،دالس خالد بن قرة بن خالد عن احلادثة ينقل والذي احلمريي، هشام ابن

 .أقر  اهليثمي بذلك وقدنعرف عنه شيئًا، 

 غري آخر شيئاً  ليس الثالث الشاهد يف ذكرناه مما حاتم أيب عن انحب   ابن ذكره ما ولعل  

ة هذهملجريات  تلخيصٍ   .هنا القص 

ه عمر بن ات أن  حادثة رشب أحد املسلمني اخلمر ـ ويف بعض املروي   اخلامس: الشاهد

ثم س عبد الرمحن بن عوف، أر جُّ شمما جعله يبعد حرب بدر،  ـ ه رجلويف بعضها أن   ،اخلطاب

، ‘بلغ ذلك رسول اّلِل. وقد أبياتًا من الشعرمنشدًا  ،قعد ينوح عىل قتىل بدر من املرشكنيي

 غضب من باّلِل أعوذ: الرجل فقال)ليرضبه(،  بهفخرج مغضبًا، فرفع شيئًا كان يف يده، فرضبه 

 .انتهينا انتهينا،: الرجل فقال املائدة، سورة آية اّلِل فأنزل رسوله، وغضب اّلِل

ة جاءت قد و عمر بن اخلطاب ملا نزلت البيانات  أخرى ال تفيد سوى أن   بصيغٍ القص 

انتهينا، »فقال:  ،ة السابقة كان يطلب البيان الشايف يف اخلمر إىل أن نزلت آية املائدةالقرآني  

 .«انتهينا

ة هذهقد يقال: إن    ألن   ؛هنا ال تدل  عىل يشءن  ،برصف النظر عن توثيقها التارخيي   ،القص 

ـ ملا كانت تنزل  مر بن اخلطاب يف بعضها عىل األقل  إحدى صيغها نقول بأن  رجالً ـ وهو ع

ثة عن اخلمر، كان يسأل اّلِل البيان الشايف فيها، وهذا أدل  عىل عدم التحريم، إذ اآليات املتحد  

ةً  السابقةلو كانت البيانات   الكالم، هلذا معنى فال ،التحريمَ  واملسلمون العرب منها وفهم دال 

 صارت الداللة ألن   انتهينا؛: قال املائدة آية نزلت ملا وهلذا الداللة، وضوح عدم عن يكشف امم  

                                                                                                             
 .251ـ  250: 6‘ سرية النبي األعظم

 .197: 3( جممع الزوائد 1)

 .493ـ  492: 2؛ وجامع البيان 10ـ  9: 5( الزُمرشي، ربيع األبرار 2)

: 7البيان  ؛ وجامع287ـ  286: 8؛ وسنن النسائي 320: 4؛ وسنن الرتمذي 53: 1( انظر: مسند أمحد 3)

 .45ـ  44



 

ة بيان من النحو فهذا ة،وجلي   واضحة ج يفيد القص  ة يف حتريمها يفيد مما أكثر البياِن التدر   .مك 

 ألن   ذلك؛ قبل اخلمر حتريم عىل ملتتش ال أيضاً  فهي للحادثة، األخرى الصيغة أما

 آخر رجل أي   أو عمر ارتكاب ألجل بالرضورة خيرج َل غضباناً  خرج عندما ‘الرسول

ة من يظهر ال هذا إذ اخلمر، لرشب  ثالثة ظهرت قد أنه منها يبدو الذي وإنّم ة،التارخيي   القص 

 :أمور

 .للخمر)عمر(  الرجل رشب ـ أ

ه ـ ب  .سكراناً  لكونه عوف، بن الرمحن عبد رأس شج 

 .سكراناً  لكونه بدر، يف املرشكي قتىل عىل نواحه ـ ج

لعل ه غضب لرضب فه لرشب اخلمر التي نزل حتريمها مسبقًا؛ الرسول ال ُيعلم أن   وغضب

فقال  ،آية املائدة نزلت بعد ذلك فوراً  ة أن  ابن عوف ومدح قتىل املرشكني، وهلذا ذكرت القص  

اَم ﴿ :نزل هو ام عمر: انتهينا، والذي تذكره الرواية التارخيية أن   م  إِنَّ يَْطان  َأن ي وقَِع َبيْنَك  ِريد  الشَّ ي 

نتَ   َفَهْل َأنت م مُّ
الَةِ ْم َعن ِذْكِر اهلل ِ َوَعِن الصَّ ك  دَّ ْمِر َوامْلَْيرِسِ َوَيص  ونَ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء يِف اخْلَ ﴾ ه 

غضب الرسول كان لنفس  د أن  يشء يؤك   رأس ابن عوف، فال ج  ز إشكالية شيعز  ما وهذا 

مةً  رشب ة اثنني نارص يف املوضوع نحرز إشكالي  عمسبقًا ما دامت هناك ثالثة  اخلمر بوصفها حمر 

 رأس ابن عوف، والنواح عىل قتىل املرشكني. ج  ش :منها ومها

 واحد مساق يف والصيغتني الروايتني خلط قد املعارصين بعض أن   املوضوع يف والغريب

 .الثانية الصيغة عىل مطبقة املصادر وكأن   يوحي مما بينهّم متييز دون

أن  الصيغة الثانية التي حتكي عن وقائع ما بعد حرب بدر هلا داللة؛  إال أن يقال بأن  األقرب

ألن  النبي  مل ا خرج ال معنى إال لكي يغضب من رشهبم اخلمر الذي أد ى هبم ملا فعلوه، ونزول 

د أن  املشكلة كانت يف اخلمر وأن  الرجل خ  ضع بعد نزول اآلية الكريمة.اآلية يؤك 

قد  البعثة َل أو   اخلمرينفون حتريم  الذين أن   من ،املعارصين بعض ذكره ما :السادس الشاهد

 وقعة بعد هوأن   ،ذلك مكان يف اختلفوا كّم للهجرة، 6، 5، 4 عام بني حتريمها زمان يف ضطربواا

                                           
، مع اهلوامش؛ ونجاح الطائي، الصحيح 254: 6( انظر: جعفر مرتىض، الصحيح من سرية النبي  األعظم 1)

ل البعثة:   .67ـ  63حتريم اخلمر أو 



  

 شاهد االضطراب وهذا .احلديبية عام أو ب،ااألحز معركة بعد أو اهلجرة، لأو   أو النضري، بني

 .هذا يف الروايات قاختال و ،املدينة يف نزوهلا ةصح  عدم  عىل

الكثري جدًا من  فإن   ة،ن أغرب ما رأيت عىل مستوى املناقشات اجلدلي  مالشاهد  وهذا

 هذا معم   ولو احلدث،ديد السنة وتشرتك يف ة أو أسباب النزول تضطرب يف حتالوقائع التارخيي  

 .املوضوعات هذه مثل يف ةالتارخيي   الشواهد بأكثر ألطيح املنهج

يرى هذا القدر موجبًا لتهمة الوضع والكذب يف احلديث، فيّم ال يرى  بعضهموالالفت أن  

حتى كتب بعض املعارصين كتابًا  ـ ة أهل البيت مثاًل اختلف يف يوم وفاهتمئم  أأغلب  أن  

ة يف ت صه لوفيات ووالدات األئم  ذلك ليس  وأن  وارخيهم فبلغ به قرابة اخلمسّمئة صفحة ـ خص 

يف الكتب وحيل ون  ةدليل وضع احلديث يف ذلك، بل كثري من الروايات املتعارضة موجود

القاسم املشرتك، عىل إثبات الوضع، بدل أن يكون دلياًل  تعارضها، أما هنا فيصبح هذا شاهدَ 

 !وهو حصول التحريم يف املدينة

ة يف اخلمرَ  النبيُّ  حل ل لو هأن   من ،بعضهم ذكره ما :السابع الشاهد ل من مهاحير   وَل مك   أو 

 وأن   عندهم حتريمها وضوح حيث من بديانته، الكتاب أهل تشكيك مثار ذلك لكان البعثة

 يف النبي   عىل الكتاب أهل لتعليقات رأث أو عني أيَّ  جدن َل وملا اء،ياألنب عليه تساَل مما حرمتها

وه وإال البعثة، لأو   من ‘اّلِل رسول عرش يف ماً حمر   كونه عن ذلك كشف األمر، هذا  لعري 

 .؟ي نيالنب سن ة وهيدم اخلمر فيحل   النبي   يأيت أن يعقل وال ذلك، بمثل

 ؛ وذلك:أيضاً  الشاهد هذا عىل التعليق ويمكن

عة ذهن يف املركوز أن   عرف كيف الكاتبَل يثبت لنا هذا  الً:أو    حرمة الكتاب أهل مترش 

ة، فهو العربي   اجلزيرة يف السيّم بينهم املتداولة ةالديني   نصوصهم من ذلك أثبت فإذا ،اخلمر

ة التي سالمي  من خالل الروايات اإل ـ عىل ما هو األرجح ـ ذلكه َل يفعل؛ وإذا أثبت د، لكن  جي  

فوا هذا  ؛ ألن  تفيد حتريم مجيع األنبياء للخمر، فهذا ال يتم   أهل الكتاب يمكن أن يكونوا قد حر 

احلكم اإلهلي النازل عىل األنبياء السابقني، ومن ثم تالشى حكم اّلِل الواقعي يف وسط 

                                           
ل البعثة: 1)  .79ـ  76( انظر: الطائي، الصحيح حتريم اخلمر أو 

 .110ـ  107: ملصدر نفسه( ا2)



 

 .بعد ذلك بعدم حتريمه اخلمر‘ تهم، فال معنى لتعيريهم النبي  غالبي  

 بنيساَل عليه تشائع م حرمة اخلمر أمر   ثبت أن  كي نثبت هذا االستدالل البد أن نُ لف ،وعليه

 ما اإلسالمي التاريخ شواهد أو ةالسن   أو القرآن من أعرف وال العرب، جزيرة يف الكتاب أهل

ة.مصادرهم إىل بالرجوع والعربة ذلك، يفيد  .، ولو تم  ذلك فغايته يف اليهودي 

ة يف اخلمر حتريم عدم إن   :ثانياً  ل حتريمها عدم أو مك   أهل تشكيك يوجب لن البعثة أو 

ته الكتاب  أواخر يف إال الكتاب أهل مع جاداً  احتكاكاً  يواجهوا َل املسلمني ألن   ؛‘بنبو 

 تكون فلن للبعثة، 7 أو 5 عام حرمت اخلمر أن   فرض فلو املدِن، العهد وأوائل ياملك   العهد

 .التعيري أو التشكيك يظهر حتى حقيقي احتكاك فرتة السابقة الفرتة

م سابقًا، قال  األنبياء بعض وظائف من أن   عىل الكريم القرآن نص   لقد :ثالثاً  حتليل ما حر 

ْم ﴿×: تعاىل عن عيسى َم َعَليْك  ر  م َبْعَض الَِّذي ح  ًقا مل َا َبْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوأِل ِحلَّ لَك  َصد  َوم 

وْا اهلل َ َوَأطِيع ونِ  ق  ْم َفاتَّ ب ك  ن رَّ  م 
م بِآَيةن × ة عيسىفمن وظائف نبو   ،(50ل عمران: ﴾ )آَوِجْئت ك 

روا  ومن ثم  ، هو الفسحة والرخصة والتحليل عىل بني إرسائيل فمن املمكن للنصارى أن يتصو 

× كّم كان هناك ختفيف يف بعثة عيسى د كانت للتخفيف عىل األمم الالحقةبعثة حمم   أن  

يَّ الَِّذي الَِّذيَن يَ مثاًل، بل قد نص  القرآن عىل التخفيف حيث قال: ﴿ وَل النَّبِيَّ األ م  س  وَن الرَّ تَّبِع 

 ِ ْم َعِن امْل نَكِر َوُي  وِف َوَينَْهاه  م بِامْلَْعر  ه  ر  ْم يِف التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل َيْأم  وَنه  َمْكت وًبا ِعنَده  م  جَيِد  لُّ ََل 

مْ  َبآئَِث َوَيَضع  َعنْه  م  َعَليِْهم  اخْلَ َر  ْم َواألَْغالََل الَّتِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمن وْا الطَّي َباِت َوُي  ه   إرِْصَ

ونَ  م  امْل ْفلِح  وْا النُّوَر الَِّذَي أ نِزَل َمَعه  أ ْوَلئَِك ه  َبع  وه  َواتَّ وه  َوَنرَص  ر  (، ال 157﴾ )األعراف: بِِه َوَعزَّ

وِف سيّم عىل جعل مجلة ﴿ م بِامْلَْعر  ه  ر  وَنه  َمْكت وًبابيانًا جلملة ﴿إىل آخر اآلية ﴾ ..َيأْم  ﴾ بحيث جَيِد 

ف عنهم.. وهذا معناه يأمرهم باملعروف وخيف   هأن  نجيل ملعنى هو: جيدون يف التوراة واإليصبح ا

ف محوالت تكاليفهم ًا حيمل رشيعًة سهلة سمحة ختف  نبي  أن  أهل الكتاب البد كانوا ينتظرون 

 .حينئذٍ  غريباً  للخمر حتليله يكونوهبذا لن مات، حتليله لبعض املحر  عون ة، وعليه فسيتوق  الشاق  

 نعثر َل ناأن   متقد   فقد للخمر، النبي   حتليل عىل دليل وجود إبطال الشاهد هبذا ريداُ  إذا :رابعاً 

 املوضوع عن ذلك لبق وسكوته للمدينة حتريمه رتأخ   إبطال أريد إذا اأم   الرتخيص، دليل عىل

 هتامها ريرب   ال السكوت ألن   ذلك؛ إثبات عليه يصعب الشاهد فهذا ته،مرجوحي   بيانه مع



  

 ذلك جيعل حتى احلرمة يصادم نص   عنده وليس ،بعدُ  تكتمل َل رشيعته دامت ما بالرتخيص

 .أيضاً  هنا ينفع ال الشاهد فهذا. به الكتاب أهل لتشكيك سبباً 

ل اخلمر حتريم أنصار ذكرها التي الشواهد أبرز هي هذه  أن وتعد ال أّنا تبني   وقد ،البعثة أو 

 ،النبي   شخصب اإلنسان صهخيص   َل إذا دجي   لاألو   فالشاهد فقط، ثالثة أو شاهدين تكون

 ،قوي احتّملٍ  يف الرابع إىل يرجع الثالث والشاهد آخر، دون قول عىل دجي   الثاِن والشاهد

 عن فضالً  الداللة واضح غري اخلامس الشاهدو ي،تارخي إثبات مشكلة فيه الرابع والشاهد

 عىل أدل   السادس والشاهد ة،ك  م يف التحريم عدم عىل أدل   بعضها إن   بحيث هصيغ اختالف

 .يثبت َل السابع والشاهد فيها، التحريم عىلمنه  ةمك   يف التحريم عدم

م لصالح عدا استشهدوا له هو مة حاسمة، بل بعض يظهر أننا أمام قل ة شواهد تارخيي   وهبذا

ل البعثة كام رأينا  .التحريم أو 

هنا، ال نجد الفرضية التي طرحها بعض الكت اب صحيحًة، وهي تقول بأن  اخلمر  من

ل البعثة بشكل واضح، ولكن  الصحابة َل يستجيبوا هلذا التحريم فظل وا يرتكبون  مت من أو  حر 

د أكثر حتى   ولكن   ،ديدةش سورة املائدة إدانةً  دانتهم آيةأهذه الفاحشة، ثم أخذت اآليات تتشد 

ل أرادوا أنصار رشب اخلمر يف الصحابة والتي    وعمر بكر أليب روايرب   أنار اإلسالمي األو 

 بزعمهم كذبوا بل املدينة، يف حتريمها تفيد التي الروايات فوضعوا ،للخمر رشهبم اوغريمه

 من الصحابة بعض ةئلترب مدني تها عمواز ولكنهم ،يةمك   فهي كالنساء، السور بعض ةي  نمد

 .اخلمر فاحشة

 وقعنا التي هي تزويرية رةمدب   مؤامرة هناك إن  : هذه النظر وجهة من القول وخالصة

لت الصحابة، بعض فعل تربير تريد وهي ضحي تها، رت مدِن، إىل ياملك   فحو   التاريخ، وزو 

 املجموعة أن   القول هذا يرى هنا ومن. هذا التزوير أركان أحد النبي زوج عائشة وكانت

 لآلخرين تقول لكي ،×عيل مامباإل الصالة حال السكر هتمة إللصاق سعت التي هي نفسها

مة تكن َل فاخلمر ثم   ومن اخلمر، رشب أيضاً  علياً  بأن    .حمر 

                                           
الصحيح حتريم : التي يريد الدكتور نجاح الطائي إثباهتا للقارئ من خالل كتابه ( هذه هي خالصة الفكرة1)

ل البعثة، وهو كتاب يف   صفحة. 272اخلمر أو 



 

 مستوى وعىل الوقائع مستوى عىل قوي ة غري رخييةتاال الرؤية هذه معطيات أن   تبني   وقد

ات الشيعة املعارضني ًا يف مروي  شيئًا أساسي   نا َل نالحظأن   للنظر امللفت بل ة،القرآني   النصوص

َل نالحظ  ..عض الصحابةوضعف ب هموالذين ذكروا الكثري من نقاط ضعفللخلفاء األوائل، 

لفاء أو بعض الصحابة برشهبم اخلمر بعد تدين اخلأو غريهم يات عن أهل البيت النبوي ارو

م، فلو كان هؤالء قد فعلوا ذلك هبوال واردة من عيو م ما تركوا شاردةً م أّن  حتريمها، رغ

هذا اإلطار،  نا ال نجد شيئًا يفلب القوم، مع أن  مثاه من إدانًة هلم لكان هذا متناقاًل عىل أن   هبوصف

نجد مثله لآلخرين السابقني  الوريًا ليزيد بن معاوية بكونه كان يرشب اخلمر، يبينّم نجد تع

رينليهع  .، إال يف أدبي ات املتأخ 

 الشواهد التارخيّية واحلديثّية املعاكسة لفكرة التحريم املّكي للخمر

نذكر بعضًا  ،كثريةة هناك شواهد عكسي   ،ة التي ذكروهاة واحلديثي  مقابل الشواهد التارخيي   يف

ها هنا، ل  ك ة، وإال فنحن ال نأخذ هبذه الرواياتل قرينة عكسي  شك  ت امنها، من حيث إّن  

لنا إليه يف اجلملة ملا توص   د  هذه الروايات هنا ليست دليالً عندنا، بل هي مؤي  كّم أن   .فليالحظ

 ،املدِندون ي حلرمة اخلمر يف البحث القرآِن، وقد قال العالمة الطباطبائي املؤمن بالنزول املك  

ه:  ما  طرق من كثرية ماإلسال يف اخلمر حتريم أعقبت التي القصص يف والروايات»نص 

 .«دالشدي االختالف من فيها ما عىل ،اجلمهور

 وأهم  الشواهد هو:

اَلةَ ﴿ :آية من أن   ،ما ذكره الطربيس مرسالً ـ  1 ، قد ُنسخت بآية حتريم ﴾الَ َتْقَرب وْا الصَّ

 .اخلمر، وأن  ذلك مرويٌّ عن موسى بن جعفر الكاظم

ه:  ،‘رسول اّلِل ، عن×خرب عيل ـ 2 ة طويلة ما نص  ».. وقد جاء يف آخره بعد قص 

 .«اخلمر حتريم قبل وذلك

                                           
 .132: 6( امليزان 1)

 .80: 3( جممع البيان 2)

 .80: 3؛ وصحيح البخاري 142: 1( مسند ابن حنبل 3)



  

 صالة فحرضت ،اخلمر حتريم قبل األنصار من رجل   ناادع»ه قال: أن  × خرب عيل ـ 3

م املغرب،  وأنتم الصالة تقربوا ال: فنزلت عليه، فالتبس الكافرون، أهيا يا قل: فقرأ رجل   فتقد 

 .«..سكارى

ة مقتل بعض األصحاب وهم يرشبون اخلمر، ثم نزول يف قص   ،ما جاء يف تفسري القمي ـ 4

تل بعض األصحاب وهم يرشبون ه قد قُ بأن   قول الصحابة للنبي   آية التشديد يف اخلمر، ثم  

و﴿ :اخلمر، فنزلت آية نَاٌح فِياَم َطِعم  اِت ج  احِلَ  ملن فهذا»﴾ اْ َلْيَس َعىَل الَِّذيَن آَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّ

 بن والرباء مالك وابن عباس ابن عن ذلك أيضاً  رويوقد  ،«اخلمر حتريم قبل قتل أو مات

 .والضحاك وقتادة وجماهد عازب

م ما ـ 5  التحريم نزل ثم ،التحريم يف الشايف البيان اخلطاب بن عمر طلب يف الرواية من تقد 

 .املائدة سورة بآية

، فقلت: يا ‘لمي، عن أبيه فريوز، قال: قدمت عىل رسول اّلِلياّلِل بن الد خرب عبد ـ 6

 تتخذونه»وقد نزل حتريم اخلمر فّم نصنع هبا؟ قال:  وكرم،ا أصحاب أعناب رسول اّلِل، إن  

 عشائكم، عىل وترشبونه ائكمغد عىل تنقعونه»فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال: قال:  ،«زبيباً 

 .«..ائكمغد عىل وترشبونه عشائكم عىل وتنقعونه

هو فريوز الديلمي أو فريوز  هذا وفريوز ،راً متأخ   جاء اخلمر حتريم نزول أن   منه يظهر حيث

، بل املنقول أن ه أرسله كرسى البعثة أوائل يف املسلمني من يكنبن الديلمي، وهو فاريس  َل 

ر وقوعه يف لكي يأيت برسول اّلِل، فذهب فأسلم  .العرص املدِن، وهذا أمر ـ لو صح  ـ يتصو 

قال: كان يف حجر أيب طلحة يتامى واشرتى هلم مخرًا، فلّم نزل  ،خرب أنس بن مالك ـ 7

                                           
 .45: 7البيان ؛ والطربي، جامع 307: 2( النيسابوري، املستدرك 1)

ـ  132: 76، و353: 66؛ وبحار األنوار 671ـ  670: 1؛ ونور الثقلني 182ـ  181: 1( تفسري القمي 2)

133. 

: 62؛ وبحار األنوار 379: 2؛ والراوندي، فقه القرآن 412: 3؛ وجممع البيان 20: 4( الطويس، التبيان 3)

 .52ـ  51: 7؛ وجامع البيان 114ـ  113

 .324: 23؛ واملزي، هتذيب الكّمل 20ـ  19؛ وابن أيب الدنيا، ذم  املسكر: 232: 4( مسند أمحد 4)

 .228: 6مستدركات علم رجال احلديث النّمزي الشاهرودي، ( انظر: 5)



 

 .فأهراقه ،«ال»قال:  ؟جعله خالً أله، فقال: ذلك فذكر ‘ حتريم اخلمر أتى النبيَّ 

رًا، السيّم لو محلنا األمر عىل رؤية أنس وحضوره التحريم نزل متأخ   وهذا أيضًا يفيد أن  

، بل كان يف املدينة ‘مالزمًا للنبي   ةَ هـ، وَل يكن يف مك  93تويف عام  للموضوع، وأنس  

 .صغريًا عىل ما هو املعروف

 فيها ما أرشبةٍ  خلمسة يومئذٍ  املدينة يفوإن   اخلمر حتريم نزل: قال مر،عُ  بن اّلِل عبد خرب ـ 8

 .العنب رشاب

ونه الذي هذا فضيخكم غري مخر   لنا كان ما»: قال ،مالك بن أنس خرب ـ 9  الفضيخ، تسم 

وما  :فقالوا اخلرب، بلغكم وهل: قالف رجل جاء إذ وفالنًا، وفالناً  طلحة أبا أسقي لقائم   فإِن  

مت اخلمر، قالوا: أهرق هذه القالل يا أنسذاك؟ قال: ُح   .«..ر 

 وذلك شهداء، مجيعاً  يومهم من فقتلوا اخلمر، دُح اُ  غداة أناس حب  ص: قال ،جابر خرب ـ 10

 .حتريمها قبل

بكر البزار يف  وقد رواه احلافظ أبو»هـ( هذا اخلرب يف تفسريه ثم  قال: 774ونقل ابن كثري )

 :سمع جابر بن عبد اّلِل يقول ،عن عمرو بن دينار ،ثنا سفيانحد   ،ثنا أمحد بن عبدةحد   :مسنده

فقالت  ،دثم قتلوا شهداء يوم أُح  ،وسلماخلمر من أصحاب النبي صىل اّلِل عليه  اصطبح ناس  

ليس عىل الذين آمنوا وعملوا : اّلِل فأنزل ،اليهود فقد مات بعض الذين قتلوا وهي يف بطوّنم

 .«الصاحلات جناح فيّم طعموا

د السكوت، لكن   وهذه الرواية وأمثاهلا تدل  عىل الرتخيص يف رشب اخلمر وليس عىل جمر 

ثنا يفاالستناد إليها لوحدها ضع ، ولعل ها من نوادر الروايات التي تشري لتعيري اليهود كّم حتد 

 .قبل قليل

                                           
 .118: 2( سنن الدارمي 1)

 .189: 5( صحيح البخاري 2)

 .288ـ  287: 8ئي ؛ وسنن النسا88: 6وانظر: صحيح مسلم املصدر نفسه؛ ( 3)

 .189: 5( صحيح البخاري 4)

 .99ـ  98: 2( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم 5)



  

 إذا حتى رشبوا األنصار، قبائل من قبيلتني يف اخلمر حتريم نزل: قال عباس، ابن خرب ـ 11

 ،وحليته وبرأسه بوجهه األثر يرى الرجل جعل صحوا فلّم ببعض، بعضهم عبث أثملوا،

 إخوة وكانوا: قال يب، هذا فعل ما رحيّمً  فاً ورؤ يب كان لو واّلِل فالن، أخي هذا يب فعل: فيقول

 ...اّلِل فأنزل الضغائن، قلوهبم يف فوقعت ضغائن، قلوهبم يف ليس

مت يوم اخلمر كانتّم وإن  »..ه قال: أن   ،×خرب أيب اجلارود، عن أيب جعفر الباقر ـ 12  حر 

 دعا ثم ،املسجد يف فقعد ‘اّلِل رسول خرج حتريمها نزل فلّم والتمر، رسالبُ  يَخ ضف باملدينة

 .«..بآنيتهم

 ال لكن انرشهُب  :املسلمني وقول اخلمر آيات نزولبعد ـ  قال ،عمر بن اّلِل عبد خرب ـ 13

: ‘اّلِل رسول فقال: قال ـ املائدة، عندها آية ونزول هذا، ونحو كذلك الصالة نقرب

مت»  ، إذ فيها نحو إشارة.«اخلمر حر 

قال رسول  ،«يسألونك عن اخلمر وامليرس»قال: ملا نزلت هذه اآلية  ،خرب الربيع ـ 14

يا أهيا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة »قال: ثم نزلت: «. اخلمر حتريم يفيقدم  ربكم إن  »‘: اّلِل

: قال. «اخلمر حتريم يف يقدم ربكم إن  »‘: قال النبي. «وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

 الشيطان عمل من رجس مواألزال واألنصاب وامليرس اخلمر إنّم آمنوا الذين أهيا يا»: نزلت ثم

مت. «فاجتنبوه  .ذلك عند اخلمر فحر 

 بتحريم نوالقائل: كيف يفهم نسأل وهنا ًا،حق   كثرية الشواهد فإن   وإال القدر، هبذا وأكتفي

 !؟أيضاً  الشيعة مصادر يف وارد وبعضها ،النصوص هذه كلَّ  البعثة أوائل منذ اخلمر

 حماوالت الختاذ موقف من التعارض القائم بني املعطيات التارخيّية واحلديثّية

 :فرضياتحماوالت و هنا توجد

                                           
 .142ـ  141: 4( احلاكم، املستدرك 1)

 .180: 1( تفسري القمي 2)

 .492ـ  491: 2( جامع البيان 3)

 .495ـ  494: 2 املصدر نفسه( 4)



 

 آية بربكة ةمك   يفاخلمر  حتريم فهمنا بعدما للقرآن ُمالفة النصوص هذه إن   :األوىل الفرضية

 خالف ما رفض بمنطق هذه الروايات احلديثي ة والتارخيي ة مجيع طرحنف ة،املكي   األعراف سورة

 .القرآن

ة بآية سورة األعرافقد تكون ِّمتازة الفرضية  وهذه  سبق قد هأن   إال ،لو ثبت التحريم يف مك 

 فرضيةات حمرج  من  ةالتارخيي   اتاملروي   هذه تصبح عرافاأل سورة آية إمجال ومع فيه، النقاش

 .باحلرمة احلكم عىل اآلية هذه داللة عدم

م إننا :الثانية الفرضية  منذ التحريم عىل تدل   والتي الشواهد، من األوىل املجموعة روايات نقد 

ل  رواية فيها األوىل املجموعة فيّم كل ها، الثانية املجموعة روايات أسانيد لتضعيفنا وذلك البعثة، أو 

ل الشاهد يف جاءت التي ةالرواي وهي السند، صحيحة ة يعارض ال ةاحلج   وغريُ  .األو   .احلج 

 :وهي مشاكل، تواجه الفرضية هذهلكن  

 ونحن ،الثقة بعنوان مرجعية الوثاقة حمضاً  الواحد خرب ةحجي   عىل ةمبني   اإّن   :األوىل املشكلة

، ونرى أن  العربة باخلرب املوثوق ةوالتارخيي   ةالتفسريي   القضايا يف السيّم ،ىاملبنهذا  نرفض

بصدوره. والوثوق مرتبط بجميع العنارص املساعدة واملعاكسة، فال يمكن فصل خرٍب عن سائر 

 .عنارص املشهد

 الروايات من الكم   هذا كل   مع ةً حج   يكون ال الفرد الواحد خربف مبنائي، شكالإ وهذا

 .، ولو كانت يف نفسها ضعيفة اإلسناداملعارضة

مالحاة » بقرينة ،بالرسول االختصاَص ـ كّم قلنا ـ  حتتمل الرواية هذه إن   :الثانية املشكلة

 أن   حيرج   مما ة،املكي   الفرتة يف املسلمني بني اشتهر هذا مثل اً تكليفأن   يعهد َل حيث، «الرجال

حًا ملثل هذا النبي   شخصخاص  ب تكليفال هذا ، وتكون املجموعة الثانية من الروايات مرج 

 .التفسري

 حاً مرج   فهاصبو استعرضناها أن سبق التي الثالثة القرآنية الشواهد إن   :الثالثة املشكلة

ضعف وثوقنا به، األمر الذي ينزله من اخلمر، تواجه هذا احلديث، فتزيد  حتريم نزول رلتأخ  

ق يف أصول الفقه. ،الوفاق ن  ة خلرب الواحد الذي ال حيوي ظ، وال حجي  عن مرتبة الظن    كّم حتق 

م الرجال مالحاة ميحتر جتعلرواية ال هذه إن   :الرابعة املشكلة  قتل حتريم عىل ناً ازم اً مقد 



  

 وأمثاهلا الرواية هذه ملحُت  هلذا ذلك، وغري والربا، اليتيم، مال وأكل والزنا، والرسقة، النفس،

 .الزمني مالتقد   عىل ال الثالثة هذه حتريم يف املبالغة عىل

انسجامها مع منطق ة روايات املجموعة الثانية بمالك سقط حجي  أن نُ  الثالثة: الفرضية

 .هذا من ساملة األوىلفيّم روايات املجموعة ة الصحابة وبعض اخللفاء، ئاملصلحة واملؤامرة لترب

 :مشكالت تواجه الفرضية هذهلكن  

ت إذا :الً أو    به، خرجنا الذي القرآِن والفهم ذكرناها التي القرآنية الثالث حاتاملرج   صح 

 عىل ممقد   وهو ،القرآن موافقة بمالك الثانية الطائفة لروايات حاً مرج   بنفسه يكون سوف

 .املصلحة مالك فيها بّم السابقة، املالكات

 ثم   وتناقلوها، كتبهمأساسًا يف  الروايات هذه رووا فلّمذا ،املؤامرة منطق صح   إذا :ثانياً 

 قليلة أخباراً  وتصبح ىنستُ  حتى مهاهلاإ بإمكاّنم كان هأن   مع التحريم، نزول ربتأخ   روهابر  

 ابةالصح مثالب روايات من هذه كانت فإذا هلم، أفضل ذلك يكون احلال هذه ويف ،التداول

 من بكر أيب ةئترب حاول بعضهم أن   مع املؤامرة؟ بمنطق مسكونني ماداموا أوردوها فلّمذا

 .ذلك من يل  ع هئترب الشيعة حاولت كّم ،اخلمر رشب

 غري عىل ألّنا صدقهم؛ دليل الروايات من املجموعة هذه روايتهم بأن   يقال فقد

ع َل ما مصلحتهم،  وهو! إنكارهمعه  يمكنهم يعد َل حد   إىل التارخيي النقل تظافر شخص   يد 

ة رشهبم للخمر إال من خالل هذا النوع من الروايات، فلو كانت بعيد ؛ إذ نحن َل نعرف قص 

ة متداولة  ر نزول حتريم اخلمر، لوصل إلينا يشء من ذلك، مع أن ه َل القص  خارج سياق تأخ 

 يصل يشء حسب الظاهر.

 من الصحابة ةئترب لصالح عةوموض الثانية املجموعة روايات تكون أن تملحُي  كّم :ثالثاً 

حيتمل أن تكون روايات املجموعة األوىل موضوعة  كذلك اخلالفة، حزب أنصار طرف

 سوى التمييز استطعنا فكيف املعارضة، نصارأ طرف من وجرحهم الصحابةلصالح ذم  

م وقد ؟القرآِن بالنص    .ةي  دالعد كثرهتا عن فضالً  الثانية املجموعة لصالح هأن   تقد 

 نتائج البحث يف مسار حتريم اخلمر يف القرآن الكريم

مة  لنا إليه يف البحوث املتقد   عىل الشكل اآليت:يمكن صياغة ما توص 



 

 .املائدة سورة آية يف القرآِن بالنص   ةً جلي   حرمةً  اخلمر حرمة ثبتت لقد ـ 1

 فال ذلك قبل نزوله اأم   ،رةاملنو   املدينة كان نازالً يف التحريم أن   هو داملؤك   املقدار إن   ـ 2

 .ثبتهيُ  ما يوجد

نزول قبل  ، أو املسكر غري اخلمري،ـ يرشبون اخلمر منهمبعض  املسلمني كانوا ـ  إن   ـ 3

 .تحريمال

غمز فيه نوِع إن  اآليات األخرى ال تدل  عىل حتليل رشب اخلمر، بل هي ساكتة عنه مع  ـ 4

 .وتضعيف

ح فرضي  كل ه هبذا  ـ 5 ج يف بيان حرمة اخلمر يف القرآن الكريم، وهي التي يظهر نرج  ة التدر 

 .ةاإلمامي  من يف ذلك بعض علّمء ب، ة علّمء املسلمنيامليل إليها من غالبي  

ي   ـ 6 مها لنا القرآن عن سلبي ة اخلمر ورش  ته ال تطابق الصورة التي إن  الصورة التي يقد 

مها لنا احلديث؛ فالقرآن ال يعترب هذا الرشاب بنفسه فيه مشكلة أو ال خري فيه أبدًا وال  يقد 

ا احلديث الرشيف فهو منفعة، لكن ه يسد  طريقه منعًا الستغالل اإلنسان له بّم يفيض ملشاكل، أم  

ًا مطلقًا ال خري فيها، بل ال فائدة من ورائها حتى يف عملي ات العالج الطب ي  م اخلمر رش  يقد 

وغري ذلك. وهذا موضوع يستحق  النظر فيه وحتليله بعمق، وسيأيت ـ بحول اّلِل ـ ما يفيد يف 

 الفصول الالحقة.

 ؟القرآني الشرع يف احملّرم املشروب هو وما هي؟ ماثالثًا: هوّية اخلمر: 

د كونه حيث من ةبأمهي   البحث هذا حيظى م املسكر املرشوب هو ما حيد   القرآن يف هرشبُ  املحر 

 التحريم، منها فهمنا التي اآلية يف «اخلمر» عنوان املوضوع هذا حول استخدم فالقرآن ،الكريم

 ،أيضاً  اخلمر عنوان اخلمر، لتحريم دتمه   اأّن   حنارج   التي األخرى اآليات يف استخدم كّم

 .والسكارى السكر عنوان وكذلك

                                           
ويوسف القرضاوي، فتاوى ؛ 141ـ  138: 4( انظرـ عىل سبيل املثال ـ: نارص مكارم الشريازي، األمثل 1)

ر 116: 2والبالغي، آالء الرمحن ؛ 1029معارصة:  ؛ وقد ذكر الفيُض الكاشاِن ما ُيفهم منه قبوله بتأخ 

 .296: 1النزول أيضًا، فانظر له: األصفى 



  

م املرشوب هذا ةهوي   عن السؤال الطبيعي منهنا، يغدو  من ، اإلسالمي ة الرشيعة يف املحر 

 .اخلمر نجاسة ثبوت تقدير عىل هذه النجاسة وحدود اخلمر نجاسة مسألة يف أيضاً  فيدو ما يوه

 :مستويات ثالثة توجد ،عواملوض هذا ولفهم

ة ةاملرجعي   مستوىـ  1  .املعجمي ة اللغوي 

 .ةالتارخيي   املرجعي ة مستوىـ  2

 .احلديثية ةاللغوي   ةاملرجعي   مستوىـ  3

 سبحانه. اّلِل بعون نتيجة إىل الوصول نحاول ذلك وبعد

 املعجمّية ةاللغوّي ةاملرجعّي مستوىـ  

 ما لنرى ،املوضوع لحو باحلديث نبدأ ثم ني،اللغوي   كلّمت خلف الذهاب علينا البداية يف

 العرب؟ لغة يف اخلمر هي

 اخلّمر من املخمور غيش ما ومخرهتا.. أدرك أي: اخلمر اختمر: مخر»الفراهيدي:  يقول

 .«..تهسرت أي البيت ومخرت ه،رتس: البيت وأمخره.. والسكر

إىل مصدر االشتقاق، وهو السرت، فالفراهيدي َل ُيرش إىل نوعي ة رشاب اخلمر، بقدر ما أشار 

كر. يت كذلك لسرتها العقل، أي خللقها حالة السُّ  فهي سم 

 :هو الشعر من بيتاً  الصحاح يف اجلوهري ويذكر

 نافإن   جٍّ وَ  اِب نَ عْ أَ  نْ مِ  َق ْس تُ  إنْ فَ »

 .«رمَخْ  نْ مِ وَ  سٍ يْ ِس كَ  نْ مِ  يرِ جَتْ  نْيُ عَ الْ  انَ لَ 

ليًا، وإن اُ اخلنبيذ التمر، وظاهره التمييز بني  والكسيُس  ق طلمر والنبيذ، ولو ظهورًا أو 

 .فالكسيس أيضًا عىل اللحم املجف  

فإن  وأنشد: «والكسيس السكر»: قال أبو حممد»هـ(: 539لكن قال أبو منصور اجلواليقي )
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هو رشاب  :قيلالكسيس . فإننا * لنا العني جتري من كسيس ومن مخر تسق من أعناب وج  

 ،وهي القنديد :قال .والكسيس من أسّمء اخلمر :وقال أبو عمرو ،يتخذ من الذرة أو الشعري

وهبا كروم  ،الطائف :ووج   ،ه النارالسكر نقيع التمر الذي َل متس   :وأما السكر فقال أبو عبيد

 .«هفحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقام ،وأراد فإن تسق من ماء أعناب وج   ،كثرية

 ابن قال. رصف مخرة: يقال. ومتور ومتر مترة مثل ومخور، ومخر مخرة»اجلوهري:  وقال

 يتسم  : ويقال .رحيها تغري   واختّمرها. فاختمرت تركت األّن   ؛مخراً  اخلمر يتسم  : األعرايب

 .«..التغطية: والتخمري.. العجني يف علجُي  الذي :واخلمرية واخلمري.. العقل ملخامرهتا بذلك

 .«الذرةة ساكنة الراء، وهي مخر احلبش تتخذ من ك: تعريب السكرْ قرقعسال»: وقال

ة يف سرت، طواحد يدل  عىل التغطية واملخال : اخلاء وامليم والراء أصل  مخر»ابن فارس:  وقال

فاخلمر الرشاب املعروف. قال اخلليل: اخلمر معروفة واختّمرها إدراكها وغلياّنا.. وامرأة 

 م.وذكر مثل ما تقد   «..اخلّمر أي خلمرةا حسنة

 .«..مخر من فيه بّم اإلناء هو :فيقال الكأس افأم  . .كوس»: وقال

 له يقال هفإن   مسكر غري أو مسكراً  كان وسواء نبيذًا، اختذته: وانتبذته.. »ابن منظور:  وقال

 .«مخر للنبيذ يقال كّم نبيذ،: العنب من املعترصة للخمرة ويقال نبيذ،

ا خامرت العقل، ألّن   ؛ العنبريواخلمر: ما أسكر من عص..»آخر:  يف موضعٍ  وقال

حنيفة: قد تكون اخلمر من احلبوب،  وقال أبو ... واملخامرة: املخالطةةوالتخمري: التغطي

حًا منه؛ ألن  دَ يْ فجعل اخلمر من احلبوب. قال ابن ِس  ّم هي العنب حقيقة اخلمر إن   ه: وأظنه تسم 

ي العنب مخرًا؛ قال:  .ائر األشياءدون س ذلك  وأظن  واألعرف يف اخلمر التأنيث.. والعرب تسم 
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لكوّنا منه، حكاها أبوحنيفة قال: وهي لغة يّمنية، وقال يف قوله تعاىل: إِن أراِن أعرص مخرًا إن  

م ا تقد  وذكر قريبًا مم، «..الرشاب من املسكراخلمر هنا العنب.. واخلمر: ما مخر العقَل، وهو 

 أيضًا.

ر، وقد كاخلمرة، عام، أو العنب، عصري من أسكر ما: اخلمر»الفريوزآبادي:  وقال  يذك 

؛ والعموم متُح  ألّنا أصح   .«..والتمر البرس إال رشاهبم كان وما عنب، مخر باملدينة وما ر 

ح ض له قريبًا  سوف تارخيي معطى من انطالقاً  ؛اخلمر كلمة تعميم الفريوزآبادي ويرج  نتعر 

. واستخدام الدليل شاهُد وقوع منازعة لغوي ة يف املوضوع، وأن ه ليس بدهيي ًا واضحًا اّلِل بحول

 لغًة.

 والشعري واحلنطة والعسل والزبيب التمر نم األرشبة من عمليُ  ما: النبيذ»الطرحيي:  وقال

 .«..نبيذاً  ليصري املاء عليه تركت إذا: والعنب التمر نبذت: يقال. ذلك وغري

 بعصري خيتص   وال مسكر، رشاب كل  : بينهم اشتهر فيّم واخلمر.. معروف اخلمر»: وقال

 .«..العنب

 :اآليت منها ونستنتجاملعجمي ي،  ياللغوي   كلامت أبرز هي هذه

 يف عملتاستُ  املعنوي اجلذر وهبذا والسرت، التغطية من «اخلمر» كلمة صلأ إن   :الً أو  

 نياللغوي   كلّمت من واضح وهذا ذلك، وغري والتخمري واخلمرة كاخلّمر املختلفة مواضعها

 .أيضاً  فارس ابن ترصيح ومن

إن  العصري العنبي املعروف هو مقدار ال نقاش فيه من حيث تسميته يف لغة العرب  :ثانياً 

 هذه اختصاص يف الكالمّم إطالق لفظ اخلمر عليه جماز مثاًل، وإن   باخلمر، فلم يقل أحد بأن  

 .ولغريه له شموهلا أو به الكلمة

 كلّمت يف لكن والنبيذ، اخلمر بني واضح متييز   واألشعار الكلّمت بعض من يظهر :ثالثاً 
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 .منظور ابن كالم يف جاء كّم وبالعكس النبيذ عىل اخلمر إطالق أخرى

 من تخذيُ  ما اأّن   عىل اخلمر تعريف جيري فتارةً  ،الكلّمت يف االختالف بعض نجد :رابعاً 

 :الكلمة معنى يف احتّمالت عىل يفتح األمر وهذا مسكر، رشاب كل   أّنا عىل وأخرى العنب،

 السكر بجامع غريه يف ستعملتُ  هالكن   العنبي، العصري يف حقيقة اخلمر ن  إ :لاألو   االحتامل

 .جمازاً 

املتخذ  عىل طلقويُ  املسكر، ملطلق الشامل األعم املعنى يف حقيقة اخلمر ن  إ :الثاين االحتامل

ف وعندما املصاديق، أحد لكونه العنبمن   اختاذ عىل ةالقائم والغلبة للكثرة ذلك كان به ُعر 

 .العنب نم املسكر

)العصري  واخلاص   ،(املسكر)مطلق  العام بني لفظي مشرتك   اخلمر ن  إ :الثالث االحتامل

 .عىل نحو احلقيقة ّمفيه ستعملفيُ  ،(العنبي

ل والثالث يصعب احلكم بحرمة املسكر غري ه عىل االحتّمل األو  بني االحتّمالت أن   والفرق

 احلرمة فتثبت الثاِن االحتّمل عىل اوأم   قرينة،مع عدم وجود شاهد أو من اآلية القرآنية  العنبي  

ة والروايات اآلية نص   بنفس للجميع  .هلا املشاهبة العام 

ة هو الثالثة االحتّمالت بني من ناملتيق   والقدر  العصري يشمل ما عىل اخلمر إطالق صح 

 من العنبي العصري حتريم تعطينا اللغة إن  : فنقول زحمرَ  فغري غريه اأم   قرينة، بال حقيقةً  العنبي

 .غري ال اآلية

من سورة املائدة ـ مع ضم  توصيف  ةفهم من سياق اآلية الكريمأن ي   نكيم املقابل يف لكن

م  أن  ـ الَسَكر والسكارى يف اآليات األخرى   األعم املعنىأي  ،مسكراً هو ما كان فيها املحر 

 فهو ،اّلِل ذكر عن والصد   العداوات وحصول راإلسكا إىل بطبعه يضفي يشء فكل   ،لغةً  مرللخ

 للسكر فيضيُ  مرشوب مطلق هي بل ،خاص مرشوب ةقضي   ليست ةوالقضي   باحلرمة، املراد

 كّم الغالب، يف ولو والروحي ة االجتّمعية العالقات يترد   إىل ييؤد   بحيث العقل وذهاب

م  .تقد 

املرشوب الذي ال ُيسكر عادًة يصعب شمول اآلية القرآنية له هبذا السياق حيث ال  نعم،

ب احلكم عفيص ،ُيسكر سكر أو منه ما اليكون من العصري العنبي، فلو قيل بأن  النبيذ ال يُ 



  

بحرمته من هذه اآلية الكريمة، فيّم يمكن احلكم بحرمة الكحول املصنوعة املسكرة بطبعها ولو 

 مطلقًا، ال األعم باملعنى عليها لغةً  اخلمر عنوان صدق بعد ذلك قحتق   لو العنب من تتخذ َل

 .وسيأيت

ويتأي د ما نقول ـ بّم يعم  حتى غري املرشوبات املسكرة ـ ببعض الروايات التي تفيد أن  اخلمر 

مت لفعلها ال لذاهتا أو اسمها، ففي  عن أيب ـ ومثله أخبار ُاخر ـ  عيل بن يقطني صحيحةحر 

ّم فعل مها لعاقبتها فولكن حر   ،سمهام اخلمر إلحير   اّلِل تبارك وتعاىل َل إن  »قال:  ،×إبراهيم

 .«فعل اخلمر فهو مخر

جعفر بن حممد وقد روي هذا اخلرب يف بعض مصادر احلديث عند أهل السن ة منقوالً عن 

إن اّلِل َل  ،يا بني  » ه سأل عائشة عن النبيذ فقالت:أن   بيتهبعض أهل  عن ،من ولد عيل   (بن حممد)

رشاب يكون عاقبته كعاقبة اخلمر، فهو حرام  لعاقبتها، وكل   مهاّم حر  سمها، وإن  م اخلمر إلحير  

 .«كتحريم اخلمر

 النهائية وليست البحث من األوىل املرحلة وهي ني،اللغوي   كلّمت مقتىض عىلكل ه  هذا

 .فانتظر

 التارخيّية ةاملرجعّي مستوىـ  

 متعارفاً  كان ما التحريم آية افيه نزلت حني اخلمر أن   تفيد التي النصوص بعض هبا ونقصد

ز وهذا العنب، رشاب غري فيها املتعارف كان: فلنقل أو العنب، رشاب فيها  أن   فرضية يعز 

 .العرب لغة يف للكلمة العام املعنى أي املسكر، مطلق اآلية يف باخلمر املراد

 :الشواهد هذه وأبرز

مسة أرشبة، يؤمئٍذ خلنزل حتريم اخلمر وإن  يف املدينة »ه قال: أن   ،ـ خرب عبد اهلل بن عمر 1

 .«وما فيها رشاب العنب
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 غري املسكرات سائر هو فيها التحريم نزول حلظة نةاملدي يف املتداول أن   يعطي النص   فهذا

 .العنب رشاب

ـ  تيمية ابن يقول كّم ـ العنب شجر من عادةً  خالية املدينة فإن   تارخييًا، منطقي أمر   وهذا

 يف العنب مخر وجود ندرة منطقياً  عاملتوق   منف ،وأنواعهاوغالب ما عندهم هو التمور 

 حواِل املدينة عن تبعد وكالمها ،والطائف القصيم من كل   باألعناب اشتهر وقد. أوساطهم

 املدن فإن   التجارة حركة عتباراال بعني أخذنا وإذا حساء،األهجر و مثل عن فضالً  ،كلم500

 ذكر كّم الطائف بزبيب املثل برُض  حتى والطائف، ةمك   كانت أكثر بالتجارة اشتهرت التي

عرف بالتمر واحلبوب واخلرض وتعتمد زراعتها عىل اآلبار والعيون، وآية واملدينة تُ . احلموي

وَن ِمنْه  َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسنًا﴿ اول املسكر تد﴾ تفيد اشتهار َوِمن َثَمَراِت النَِّخيِل َواألَْعنَاِب َتتَِّخذ 

 املدينة.به لنخيل الذي اشتهرت الذي من ا

 واألعناب حتتاج أكثر ملياه املطر من مياه اآلبار، هلذا من الطبيعي أن تقل   الكرومكّم أن  

أو يكون العنب  ،للمناخ نظراً  ؛جهة مناألعناب يف مثل املدينة؛ ألّنا ستكون زراعة حمدودة 

وسيكون مرتفع الثمن نسبًة خلمور الشام ونحو ذلك، أو  مستوردًا من الطائف أو األحساء

فيّم العموم يعتمدون عىل  ،ة األفضله لن يتناوله إال أصحاب األوضاع املالي  التمر، مما يعني أن  

  وغري ذلك.رسوهو مخر التمور والبُ  ،ما هو أرخص

مت وما نجد ـ ُح »قال:  ،ـ خرب أنس بن مالك3ـ  2 مت علينا اخلمر حني حر   باملدينة يعنير 

ة قليالً، إال األعناب مخر ـ  .«والتمر البرس مخرنا وعام 

م التي اآلية اّلِل أنزل لقد»: يقول أيضاً  أنس عن آخر نصٌّ  النص   هذا ومثل  فيها اّلِل حر 

 .«متر من إال ُيرشب رشاب   باملدينة وما اخلمر
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 نفي من ماملتقد   مرعُ  ابن حديث من املراد بأن   ـ الزيلعي يقول كّم ـ يوضح النص   وهذا

 العنب بخمر يأتون كانوا املدينة أهل ولعل   .العرب لغة يف املتعارفة املبالغة هو العنب، رشاب

 .بينهم جداً  قليالً  كان وهلذا املدينة، خارج من

 برشاب اخلمر لتخصيص املنترصين األحناف ضبع حاول وغريمها وسابقه النص   وهذا

 بيان مقام يف ال ،املسكرات سائر حكم بيان سياق يف جاءت اأُن   عىل يفهموها أن العنب

 ة،العربي   اللغة بيان يريدون بالذين األخبار هلذه هنا الناقلون الصحابة فليس اللغوي، اإلطالق

 .احلكم بيان هدفهم بل

ألن    من واقع األمر شيئًا؛لكنه ال يغري   ،، وإن كان صحيحاً من حيث املبدأالكالمهذا  لكن  

ة يقوم يف احلقيقة بتعزيز إرادة املعنى العام للخمر الصحايب الذي ينقل لنا هذه املعطيات التارخيي  

 العنب رشاب وجود ندرة أو وجود عدمإذ نزول اآلية يف ظرف  ؛من اآلية القرآنية الكريمة

 يف العرب أن   شاهد كل ه ذلك املوضوع، مع تفاعل وحدوث أوانيهم يف ما راقتهمإ ثم بينهم،

 ،اهل االشتقاقي اجلذر عليه ويساعد لغةً  حمتمل هو والذي ،للكلمة العام املعنى فهموا املدينة

 مع نزوهلا،ظة حل اليومية حياهتم يف هبا معنيني غري اآلية هذه تكون أن املفرتض من لكان وإال

 .نزوهلا إثر عىل فعل ةرد   أبدوا مأّن   دتؤك   الشواهد كل   أن  

 بصدد يكونوا َل الصحابة بأن   القول ال ،الشواهد هذه بمثل االستدالل من املراد هو هذا

 مخر. :لكلمة معجميٍّ  رشٍح  بيان

ونه الذي هذا فضيخكم غري مخر   لنا كان ما»: قال ،مالك بن أنس خربـ  4  الفضيخ، تسم 

 وما: فقالوا اخلرب؟ بلغكم وهل: فقال رجل جاء إذ وفالنًا، وفالناً  طلحة أبا سقيأ لقائم فإِن  

مت: قال ذاك؟  .«اراجعوه وال عنها سألوا فّم أنس، يا القالل هذه أهرق: قالوا. اخلمر حر 

ار فهموا من حتريم اخلمر، ترشاب يكون من ال والفضيخ مر. واخلرب يرشد إىل أن احلض 

ي حرمَة هذا الذي يرشبونه، وهذا ي ترجيح املعنى العام للكلمة عىل املعنى اخلاص كّم هو قو 

 السابقني اخلربين معنى يف يصب   ،هذا إال هلم مخر هناك كان ما هأن   أنس إخبار إن   بلواضح؛ 
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م.أيضاً   ، لكن البد  من محله عىل املبالغة مثاًل وإال ناقض خرب ابن عمر املتقد 

د عن اإلمام  ،ـ خرب أيب اجلارود 5 مت ..» ه قال:أن   ،×الباقرحمم  وإن ّم كانت اخلمر يوم حر 

فقعد يف املسجد، ثم دعا رس والتمر، فلّم نزل حتريمها خرج رسول اّلِل|، باملدينة فضيخ البُ 

مها وقد مخر، كل ها هذهفأكفأ كل ها، ثم قال: بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها،  فكان أكثر  ،اّلِل حر 

 كفئ يؤمئٍذ من مخر العنب يشء إالاُ األرشبة الفضيخ، وال أعلم ٍذ من يشء أكفأ من ذلك يومئ

 .«ا عصري العنب فلم يكن يومئٍذ باملدينة منه يشء..واحد كان فيه زبيب ومتر مجيعًا، وأم   إناء  

ز النص هذا  حتريم نزول عند نةياملد يف األرشبة حال عن ختربنا التي السابقة النصوص يعز 

 .اخلمر

ح املعنى اللغوي العام للكلمة عىل املعنى اللغوي اخلاص، وأمثاَلا الشواهد هذه  ترج 

 .وكالمها معنى مستعمل كّم قلنا

هناك من  وكأن   ،حول هذه القضي ةوالعبايس  يجدالً حصل يف العرص األمو ي أن  ويف ظن  

ى له بعض الصحابة والتابعني، وذلك أن   ،أراد حتليل املسكرات والنبيذ من غري العنب ه فتصد 

 :ة هنا هم ثالثة أشخاصالناقلني هلذه القضي   قد لفت نظري أن  

 .هـ74 عام عبد اّلِل بن عمر، وقد تويف  

 .هـ93وأنس بن مالك، وتويف عام 

 .هـ114 ، وتويف عامروأبو جعفر الباق

ي أن  بةة من طرف سائر الصحابينّم َل نجد حديثًا يف هذه القضي   منذ املوضوع أثري ، مم ا يقو 

وا  ل اهلجري يف العرص األموي؛ وكان الصحابة املتبقون قل ة فتصد  النصف الثاِن من القرن األو 

ت نسبة هذه األقوال إليهم. للرد    عىل هذا األمر. هذا إذا صح 

أخرى عىل ة قد يقال بوجود معطيات تارخيي   ،ةولكن يف مقابل هذه املعطيات التارخيي   هذا،

 .«نة منها يشءلقد ُحرمت اخلمر وما باملدي»وعىل رأسها خرب ابن عمر قال:  ،العكس
                                           

 .180: 1 ( تفسري القمي1)

، 189: 5؛ وصحيح البخاري 295: 8( انظر كلّمت أخرى لعمر بن اخلطاب وغريه يف مثل: سنن النسائي 2)

 و.. 182: 2؛ وسنن أيب داود 245: 8؛ وصحيح مسلم 242، 241: 6و

 .302: 2؛ والذهبي، تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 166: 21( انظر: عمدة القاري 3)



  

 رشاب إال اخلمر كلمة من يفهم َل ـ عريب رجل   وهو ـ عمر ابن أن   عىل يدل   احلديث فهذا

م، كّم املدينة يف موجوداً  يكن َل الذي هو إذ ،العنب غ ما وهذا تقد   يف اخلمر نفي إطالق له سو 

 .التحريم نزول عند املدينة

من العنب، والسكر من  اخلمر»: ‘قال: قال النبي  كّم ورد يف خرب سعيد بن املسيب، 

مسكر حرام، واملكر  احلنطة، والبتع من العسل، كل   التمر، واملزر من الذرة، والغبرياء من

وصفه التارخيي ال بصفته . فهذا النص  هنا نأخذه ب«النار، والبيع عن تراض واخلديعة يف

اها من العنب، هادفًا من ذلك تعميم  الرشعي ة، وقد مي ز النبي بني اخلمر وغريها معتربًا إي 

 التحريم عىل كل  مسكر.

 ال فالعرب مطلقًا، العقل خامر ما هو اخلمر بأن   القول عرب املوقف فهم العيني حاول وقد

 ،العنب رشاب إال عندهم بخمر ليس فهو ُيسكر ال الذي أما أسكر، ما عىل إال اخلمر تطلق

 .العنب رشاب إال وليس مطلقاً  مخراً  كان ما نفي هو املدينة يف اخلمر وجود نفيفيكون 

 هو عمر فابن بعضها، إىل األحاديث ضم   هو املوضوع هذا مع التعامل يف الصحيح أن   إال

 العنب، رشاب فيها ما أرشبة مخسة املدينة ويف نزل اخلمر حتريم أن   متقد   فيّم لنا روى الذي

 فيها ليس ،مخسة أرشبة هاميو املدينة يف أن   هو هناك مراده أن   ينتج بعضهّم إىل احلديثني وبضم  

 .العكس ال هنا احلديث هذا تأييد عىل دليالً  ذلك كونيف اخلمر،

 نزول حال نةياملد يف موجودةً  اخلمر تكن َل فإذا ؛واضحاً  ِل يبدو ال احلديث هبذا األخذ لكن  

 !ومالبساته؟ وظروفه النزول أسباب أو فعلهم رد ات عىل الدالة النصوص بقية معنى فّم ،التحريم

 ويكون مبتورًا، جاء قد عمر البن النص هذا يكون أن احتّمل يوجد أنه هناك ما غاية نعم

 عصري من يشء أي   اخلمر نزول حني يكن َلأن ه  وهي السابقة، النصوص بمعنى احلقيقة يف

 ريالعص عىل إال يطلق ال واخلمر ـ موجوداً  اخلمر يكن َل اخلمر حتريم نزول عند أما العنب،

 .السابقة البحوث يف أسلفناها التي األخرى الوافرة النصوص خالف فهذا ـ العنبي

                                           
 .283: 4طنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن الكريم  ( انظر: سيد حممد1)

 .485: 7؛ واملحىل 234: 9( مصن ف الصنعاِن 2)

 .166: 21( انظر: عمدة القاري 3)



 

ونَ ما معنى قوله تعاىل: ﴿ ثم نَته   عىل احلض   ويراد قائمة بحالة يوحي أال ؟﴾َفَهْل َأنت م مُّ

 فعلها؟ مقابل التهديد أو تركها

هنا، فعندما  ة، لكنها ال تفرس  لنا كالم ابن عمرفهي يف نفسها منطقي   ،حماولة العيني اوأم  

م القرآن أن   معناه فهذا ،«يشء اخلمر من باملدينة وما»ثم نقول:  «اخلمر متحر  »نقول:   حر 

 البرس رشاب من العقل خيامر ما املدينة يف كان هأن   مع املدينة، يف موجود غري هو الذي اخلمر

 يف يكن َل الذيخصوص رشاب العنب  عىل قيطل اخلمر لفظ كان فلو والفضيخ، والتمر

 هناك تعد َل هأن   يعني وهذا مطلقًا، ال العنب رشاب خلصوص القرآن حتريم معناه فهذا املدينة،

م الذي ميمعالت من فائدة  حال مسكر كل   عىل اخلمر تطلق العرب إن  : بقوله العيني لنا هقد 

 .ارهكإس

 لكل   اخلمر تعميم فهم لصالح ةالتارخيي   الشواهد يف ةاألرجحي   أن   يبدو، حال ةأي   وعىل

 .عنبي   غري مأ كان اً عنبي   ،مسكر

 ةاحلديثّي ةاملرجعّي مستوىـ  

 وسائر اخلمر بني يمي ز ما نجد فسوف بيته، وأهل النبي   عن املروي   احلديث إىل رجعنا إذا

 يشمل عاماً  اخلمر عنوان جيعل ما سنجد املقابل يف لكن أخرى، والنبيذ واخلمر تارًة، املسكرات

 .اجلميع

 النصوص احلديثّية اليت متّيز بني اخلمر وسائر املسكراتـ  ـ  

 حد   بلوغها احتّمل الصدر باقر حممد السيد اد عى حتى كثرية هيف ،زمتي   التي الروايات اأم  

 :قنيالفري طرق من بعضها إىل رينش ونحن ،والتواتر االستفاضة

 للخمر القرآن وحتريم ،للمسكر النيّب حتريمنصوص : األوىل اجملموعة

 :هذه النصوص احلديثي ة وأهم  

                                           
 .458: 3انظر: الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى )جمموعة األعّمل(  (1)



  

يقول لبعض × اّلِل قال: سمعت أبا عبد صحيحة الفضيل بن يسار )عىل املشهور(،ـ  1

م».. : رصأصحاب قيس املا م بعينها، اخلمر وجل   عز اّلِل وحر   من املسكر ‘اّلِل رسول وحر 

 .«..كل ه ذلك له اّلِل فأجاز رشاب، كل  

م يف القرآن الكريم كان خصوص ما ُح  جدًا يف أن   واضح   واحلديث ال  رشاب العنبي  الر 

 األخص   باملعنى فيها اخلمرإذ بعد عدم شمول اآلية ملطلق املسكر يتعني  تفسري  ؛مطلق املسكر

 .العنبي الرشاب خصوص وهو ،لغةً 

م النفس، ودية العني دية اّلِل رسول وضع»قال:  ،×عن أيب جعفر خرب زرارة،ـ  2  وحر 

قال:  يشء؟ جاء فيه كونمن غري أن ي‘ فقال له رجل: وضع رسول اّلِل ،«مسكر وكلَّ  النبيذ

 .«يعصيه مم ن الرسول يطع من علمليُ  نعم،»

 إىل التحريم لنسبة معنى هناك كان ملا ،الكريم القرآن يف جاء قد مسكر كل   حتريم كان فلو

 يأِت  َل هأن   يفـ إذا َل نرجعه للديات باخلصوص ـ  رصيح   احلديث ذيل بل واضح، هو كّم ،النبي  

 .يشء فيه

م ..»قال:  ،اّلِل الصادق عن أيب عبد بن الوليد(، القاسمو) عامر بن إسحاق خربـ  3  اّلِلفحر 

 .«..كل ه ذلك اّلِل فأجاز مسكر، كلَّ  ‘اّلِل رسول وحرم ،اخلمر

م ..»قال:  ـ خرب ربعي، عن القاسم بن حممد، 4 م بعينها، اخلمر اّلِلفحر   رسول وحر 

 .«..ذلك اّلِل فأجاز مسكر، كلَّ  ‘اّلِل

قال: سألته كيف كان يصنع أمري  ـ خرب فضيل بن يسار )وصحيحة عبداهلل بن سنان( 5

ه كان»املؤمنني بشارب اخلمر؟ قال:  . كيف كان يصنع بشارب املسكر؟ قال: .قلت:. «حيد 

 ،«سواء»قلت: فمن رشب رشبة مسكر كمن رشب رشبة اخلمر؟! قال:  ،«ذلك مثل»

دًا رمحة للعاملني، ّم بعث حمم  فضيل، ال تستعظم ذلك؛ فإن  اّلِل إن   يا»فاستعظمت ذلك، فقال ِل: 

                                           
 .267ـ  266: 1( الكايف 1)

 .267: 1؛ والكايف 401( بصائر الدرجات: 2)

 .397: 9؛ وهتذيب األحكام 399بصائر الدرجات:  (3)

 .398( بصائر الدرجات: 4)



 

م رسول نتدب)ا تدبئا فلّمه فأحسن تأديبه، نبي  واّلِل أد ب  م اّلِل اخلمر، وحر  ض إليه، فحر  ( فو 

 .«..له ذلك اّلِل فأجازمسكر،  كل  ‘ اّلِل

 يف اّلِل وأنزل».. ، قال: ×عن أيب جعفر ،د بن عذافر(اهلل بن سنان )أو حمم   ـ خرب عبد 6

م بعينها، اخلمر حتريم القرآن  فّم كثرية، أشياء يف ذلك له اّلِل فأجاز املسكر، ‘اّلِل رسول فحر 

م م ما منزلةب فهو اّلِل رسول حر   .«اّلِل حر 

 كل   ليس وأنه الكريم القرآن يف الوارد التحريم وجمال مستوى يف واضح نص   احلديث وهذا

ال يعني أن  اّلِل بعد حتريم النبي  قام بتنزيل قرآٍن بذلك؛ ألن   «إن  اّلِل أجازه»وتعبري  .املسكر

بعض املوارد التي سيقت كأمثلة هلذا املوضوع ال تنسجم إطالقًا مع ذلك، مثل عدد ركعات 

 الصالة وغري ذلك، فالحظ سياق الروايات املعروفة بروايات التفويض وأمثاهلا.

م»ل: ا، فق×..اّلِل قال: سألت أبا عبد ـ خرب أيب بصري، 7 م بعينها، اخلمر اّلِل فحر   وحر 

 .«..رشاب كل   من املسكر اّلِل رسول

ما جرى حتريمه يف القرآن  وضوح أن   املجموعة من الروايات وغريها تفيد بكل   هذهإن  

للخمر ال املعنى األعم الذي يعني مطلق املسكر، فليس يف املقام  الكريم هو املعنى األخص  

م يف القرآن الكريم، واللغة كّم قلنا حتتمل ذلك، بل  سوى فهم رشاب العنب من اخلمر املحر 

 .ذلك منها ناملتيق   القدر

 للسكر حتريمه ال مسكر، ل  لك النبي   حتريم تفيد الروايات هذه أن   ذلك مقابل يفيقال  وقد

مناسبة السياق بمسكر، وعليه فيمكن القول بأن  القرآن ـ كّم فهمنا سابقًا  كل   من الناتج

م مطلقًا الرشاب العنبي   بعل ٍة موجودة يف سائر املسكرات حال إسكارها،  والتعليل ـ قد حر 

ليل هو م بقرينة التعفيّم املراد باملحرَّ  ،املراد باخلمر فيه هو رشاب العنب فهم من القرآن أن  فيُ 

 من سائر املسكرات، يتَل يكن حتريم السكر اآل والذي فعله النبي   .مطلق املسكر حال إسكاره

رس والذرة والعسل والفضيخ وغريها ولو كرشاب التمر والبُ  املسكراتحتريم رشب هذه  ّموإن  

                                           
 .401ـ  400: املصدر نفسه( 1)

 .403ـ  402: املصدر نفسه( 2)

 .403( املصدر نفسه: 3)



  

مةً  ولعل  ما يشهد لذلك هو استعظام مثل الفضيل  .من دون إسكار، بحيث تصبح بنفسها حمر 

يف احلد  بني شارب اخلمر وشارب املسكر، فإن ه لو أريد  وعبد اّلِل بن سنان التوحيدَ  بن يسار

ه كيف حيد  شارب موجب لالستغراب، لكن الذي استغرباه هو أن  هناك السكر فيهّم ملا كان 

م يف  ر مع أن  كَ ْس املسكر ولو َل يَ  وهلذا  ؟!رشاب العنب القرآن الكريم إال يف حق  هذا غري حمر 

 حرام هو بل بعينه، املسكر حتريم عدم مقابل يف ،«بعينها اخلمر محر  » يف الروايات بكلمة عرب  

 .بعينهال  بإسكاره

 من العنب رشاب خصوَص  الروايات من املجموعة هذهة فادالذي نقوله ال يغري  من إ ذاوه

 ،ياتاآل يف التعليل سياق يف فهمناه مما سابقاً  به خرجنا بّم يرض   ال هلكن   الكريم، القرآن يف اخلمر

م اآلية أن   من م رىحوباأل ،فعيل   مسكر كل   حتر   سكريُ  َل ولو العنب ورشاب ،مطلقاً  السكر حتر 

 .سابقاً  ماملتقد   كالمه يف العيني   أراده ما هذا ولعل   مطلقًا،

بعينها مطلقًا بمالك  اخلمر حرمة هو الكريم القرآن من سابقاً  فهمناه ما :أخرى وبعبارة

 من ولو السكر حالة مطلق فيحرم اإلسكار، عن الناتجترد ي العالقات االجتّمعي ة والروحي ة 

حتريم النبي ملطلق املسكر ولو َل ُيسكر،  تفيد ما فغاية هنا الروايات هذه جاءت فإذا اخلمر، غري

 ما أسكر كثريه فقليله حرام وغري ذلك. وهذا معنى سائر النصوص يف أن  

 اخلمر علىأو املسكر  النبيذ عطفنصوص : الثانية اجملموعة

 .واملسكر للنبيذ اخلمر غايرةعرب العطف م تفيدإن  هذه املجموعة 

 :الروايات هذهمهم  و

، «مسكرأو  فيه مخر   يف بيٍت  يصىل   ال»قال: × اّلِل عن أيب عبد ـ خرب عامر الساباطي، 1

 ،تدخله ال ةكاملالئ ألن   مسكر؛ وال مخر فيه بيت يف تصل   ال»يت: النص  اآليف مصدٍر آخر جاء و

 .«أو مسكر حتى تغسل يف ثوٍب أصابه مخر   وال تصل  

 مسكر نبيذ   أو مخر   ثوبك أصاب إذا»قال: ، ×اّلِل عن أيب عبد ـ مرسل يونس، 2

                                           
 .392: 3( الكايف 1)

 .278: 1؛ وهتذيب األحكام 189: 1( االستبصار 2)



 

 .«..غسلهفا

 يف قطرت مسكر نبيذ أو مخرٍ  قطرة عن ×احلسن أبا سألت: قال آدم، بن زكريا خربـ  3

 ...دم أو عجني يف قطر نبيذ أو فخمر: قلت.. كثري حلم فيها درقِ 

 وبني وبينه ،األخرى واملسكرات اخلمر بني التمييز منها يظهر التي الروايات من غريهاإىل 

 .العنب رشابب خاص   اخلمر أن   منه فهميُ  امم   ،النبيذ

 اخلمر والنبيذحكم تساوي السؤال عن نصوص الثالثة:  اجملموعة

 ،خرب حممد بن عبدة النيسابوريوأكتفي هنا بمثال واحد يعرب  عن هذه املجموعة، وهو 

قلت:  ،«نعم»القدح من النبيذ والقدح من اخلمر سواء؟ فقال: ×: اّلِل قال: قلت أليب عبد

 .«سواء»فاحلد  فيهّم سواء؟ فقال: 

ة عىل مركوزي  احلديثي   املجموعاتبناًء عىل هذا كل ه، يمكن القول بأن    بني ييزة التمة دال 

 .العنبي   بالرشاب اخلمر ختصيص ثبتيُ ما  وهذا واملسكر، اخلمر

 املتقّدمةة اجملموعات احلديثّيمشكلة العنصر الزمين يف الداللة اللغوّية يف بعض 

 هو تفيد ما غاية بأن   ـ األوىل املجموعة غري ـ احلديثية املجموعات هذه تناقش قد لكن

 إىل ترجع اتاملروي   هذه كل   ألن   اهلجري؛ الثاِن القرن يف والنبيذ واملسكر اخلمر بني التمييز

 الفرتة تلك ويف ة،األئم   من عدهبَ  نومَ هـ( 148) الصادق جعفر اإلمام مع اهلجري الثاِن القرن

ل حصل فلعل ه العنب، رشاب لغري اخلمر شمول حول ظهر قد اجلدل كان  واصار بحيث حتو 

 تكون فال خاصًا،عامًا وهو بوصفه إطالقًا  إطالقاً  بوصفه اخلمر عنوان بني للتمييز ينمضطر  

 .النبوي   العرص يف اللغوي التمييزًا عىل شاهد الروايات هذه

مناه الذي الفهم وفقـ  وهي جدًا، ةمهم   األوىل املجموعة ،نعم  التي الدائرة يف مفيدة ـ قد 

 .إليها أرشنا

                                           
 .189: 1؛ واالستبصار 405: 3( الكايف 1)

 .119: 9، و279: 1، وهتذيب األحكام 422: 6يف ( الكا2)

 .410: 6( الكايف 3)



  

 كراتساملسائر لنصوص احلديثّية اليت تدمج بني اخلمر وـ ا ـ  

مة، تظهر جمموعٌة حديثي ة معاِرضة َلا، وأهم   يف مقابل املجموعات احلديثي ة الثالث املتقد 

 رواياهتا هو اآليت:

ه قال: قال أن   ،×عن أيب عبداّلِل املشهور(،اج )الصحيح عىل احلج   بن الرمحن ـ خرب عبد 1

 العسل،العصري من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبِتْع من : مخسة من اخلمر»‘: رسول اّلِل

 .«التمر من والنبيذ الشعري، من زرواملِ 

 التمر من: أشياء ةمخس من اخلمر»قال:  ،×عن عيل بن احلسني ـ مرسل احلرضمي، 2

 ة عن العنب.املفروغي  بذلك ه يقصد أن   والبد  ، «والعسل والشعري ةواحلنط والزبيب

 والعسل والشعري واحلنطة التمر من :أشياء مخسة من اخلمر»: قال ،عمر ابن خربـ  3

 .«والعنب

 حرام، مسكر كل  »‘: قال: قال رسول اّلِل ،×عن أيب جعفر ـ خرب عطاء بن يسار، 4

 .«مخر مسكرٍ  وكل  

 كذلك ةالسن   أهل مصادر يف ‘اّلِل رسول عن بعينه مروي   ـ املقطع ـ احلديث وهذا

 .وغريهم ثالثة عبادة بن سعد بن وقيس ،أخرى وعائشة ،تارةً  عمر ابن بطريق

                                           
 .101: 9؛ وهتذيب األحكام 392: 6صدر نفسه ( امل1)

 .392: 6( الكايف 2)
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 لسانه كذلك ال إخبارًا عن واقع تارخيي.أدرجنا هذا اخلرب يف قسم احلديث؛ ألن  

: 1؛ وعواِل اللئاِل 58: 17؛ وانظر: مستدرك الوسائل 111: 9؛ وهتذيب األحكام 408: 6( الكايف 4)
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 الكثرية.وغريها من املصادر 



 

 قليلها اخلمر وحتريم»..  :أيضاً  فيها وجاء املأمون، إىل ×الرضا اإلمام رسالةـ  5

 .«..مخر مسكر وكل   وكثريها،

 ومن مخر، التمر ومن مخر، احلنطة من»ه قال: أن  ‘ عن رسول اّلِل ،عمرـ خرب ابن  6

 .بشري بن النعّمن عنأيضًا  وهو مرويٌّ ، «مخر العسل ومن مخر، الزبيب ومن مخر، الشعري

لفظ  وَل أرَ  ،كذا يف رشح ابن بطال ،باب اخلمر من العنب وغريه :قوله»وقال ابن حجر: 

 :قال ابن املنري .وال املستخرجات وال الرشوح سواه ،من نسخ الصحيح ءيش يف «وغريه»

موافلم حي ،قوا بني ماء العنب وغريهالكوفيني إذ فر   عىل غرض البخاري الرد   من غريه إال  ر 

 .«..ةاخلمر ماء العنب خاص   وزعموا أن   ،ةالقدر املسكر خاص  

 سائر ليشمل فيها املراد وسعة اخلمر عن إخباراً  فهمها يمكن كّم الروايات هذه ولكن  

 بحكم حمكومة األشياء هذه إن   أي والتنزيل، احلكومة منها املراد يكون أن يمكن املسكرات،

 مسكر لكل   النبوي   التحريمنصوص  من ةالنبوي   النصوص هذه وتكون احلرمة، يف اخلمر

 .منها األوىل املجموعة روايات أفادت كّم حكًّم، اخلمر حتت جهابإدر

بشمول اخلمر هلذه األشياء  رب النبيُّ إذ ما فائدة أن خُي  األقرب أن يكون املراد منها التنزيل؛ بل

 الكلمة يف دترد   هناك يكن َل مااخلمر يفهمها العريب شاملًة هلذه األشياء؟ كلمة  عىل فرض أن  

 .هنا الكلمة من املرادَ  النبيُّ  فرشح القرآِن، املراد يف لغط   ووقع ،والعام اخلاص   بني لغةً 

 ةوإراد اخلمر إطالق رادَ أ النص   أن   فرض يمكن ،الطريقة هبذه التنزيل نقبل مل لو حتى بل

م كّم لغةً  جائز األعم   واإلطالُق  .األعم باملعنى وتفسريها اآلية إىل النظر ال منها، األعم املعنى  .تقد 

 واحلديثّيةة والتارخيّية ت اللغوّيومعاجلات يف ضوء املرجعّيااستنتاجات 

 :ةآلتيا النتائج إىل نصليفرتض أن  ،متقد   ما جممل عىل بناءً 
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.املعنيني حتتمل ةاملعجمي   ةاللغوي   ةاملرجعي   إن   :الً أو    من نق  ياملت والقدر : العام واخلاص 

 عدمفتكون نتيجة البحث املعجمي اليقني بإرادة رشاب العنب و ،األخص   املعنى هو اإلرادة

ع احلكم ال أن  اآلية من األعم   رادةإ إحراز ، نعم التعليل املوجود يف اآلية يمكنه هو أن يوس 

 .بالرضورة كلمة اخلمر يف اآلية استعملت يف املعنى العام

 ليشمل( القرآن يف ماملحر  فضاًل عن ) اخلمر معنى توسعة إىل متيل التارخيية ةاملرجعي   إن :ثانياً 

 .العنب رشاب عن فضالً  ذلك وغري والذرة والعسل والبرس التمر من ذاختُّ  ولو املسكر مطلق

ـ اختصاص اخلمر  ة حتسم ـ يف املجموعة األوىل فيها بشكل أخص  إن  املرجعية احلديثي   :ثالثاً 

 .بالنبي   مسكر ا حترص حتريم كل  ؛ ألّن  يف القرآن الكريم بالرشاب العنبي  

 باستنتاج؟ واخلروج التوفيق يمكن فكيف وعليه،

 حدة؛ عىل واحلديثي التارخيي املعطى من وكل   املعجمي ىاملعط بي تناقض ال هأن   الظاهر

 كّم متاماً  احلديثي، املعطى مع فيتناسب ،لهويتحم   ،األخص   املعنى حيتمل املعجمي املعطى ألن  

 .التارخيي املعطى مع فيتناسب لهويتحم   األعم   املعنى حيتمل

نا يف  من مشكلة  وللخروج واحلديثي، التارخيي يياملعطَ  تعارض مأما احلقيقةوهذا يعني أن 

 :تيةاآل اخليارات أحد نختار أن يمكنهذا التعارض، 

 نفهمه فيّم الرشيفة اآلية نص   إىل والرجوع ،املتعارضة الشواهد هذه تساقط :لاألو   اخليار

ا  والذي داللتها، من  حرمة أو الالحقة، اآلية بقرينة املسكر، مطلق ال كرالسُّ  مطلق حرمةهو إم 

 كونه ةخاص   العنب رشاب حتريم وهو اآلية داللة من ناملتيق   بالقدر األخذ أو املسكر، مطلق

 .التعليل من اإلطالق فهم وعدم مفاسد، إىل يفيض

 حتريم مع سكريُ  َل ولو بعينه املسكر ملطلق النبي   حتريم بحمل بينهّم التوفيق :الثاين اخليار

 سورة من الثانية التعليل آية يف السكر وملطلق ،األوىل باآلية مطلقاً  العنب لرشاب القرآن

 .العيني   مراد هولعل   سابقًا، طرحناهما  وهذا املائدة،

 األخبار فتكون التعليل، وآية القرآِن السياق بقرينة التارخيي املعطى ترجيح :الثالث اخليار

 .فُتطرح جانباً ، القرآِن النص   مع متواملة غري ةاحلديثي  

حقد و  اخلمر حول الكريم القرآن نصوص بأن   القول هو السابقة البحوث جممل من يرتج 



 

 السكر مطلق حتريم مع يقينًا، العنب رشاب حتريم منها يفهم بعضها مع أخذت لو والسكر

 :مثل الظواهر ُمتلف نفهم االستنتاج وهبذا الفعيل،

 .ط اهوغ العقل خامر ما لكل   احلكم شمول ـ 1

ة ـ 2 ، عادةً  كرللسُّ  تستعمل كانت بينهم متداولة كانت التي األرشبة ألن   الصحابة؛ فعل رد 

 .ولو َل تكن رشاب العنب

م الذي ما ـ 3 م هوأن   بالضبط، النبي   هحر  ة نفس حر   َل ولو عادةً  السكر منها يأيت التي املاد 

 .عنب رشاب تكن

ة مع تعبري اآلية القرآني ة: املختلفة املعطيات بني التوفيقوعرب هذا يمكننا  َوَدَخَل ﴿، خاص 

ًرا ا إيِن  َأَرايِن َأْعرِص  ََخْ َ مه  ْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحد  (، فإن  مفهوم العرص يف 36)يوسف:  ﴾ ..َمَعه  الس 

 اخلمر يكون عادًة من خالل العنب، ال من خالل النبيذ، فتأم ل جي دًا.

ة، ال حيرم اً فقرآني   وعليه، كر، وعىل أبعد تقدير حتريمه مع حتريم رشاب العنب خاص   اأم  سُّ

مة ليست نفسها يف فهيكالنبيذ وغريه  العنب رشاب غري املسكرات  اإلسكار حد   تبلغ َل ما حمر 

باملعطيات التارخيي ة  هاّم يثبت حتريموإن  الفعيل، بمعنى صريورة الشارب هلا سكرانًا بالفعل، 

 واحلديثي ة.

م أن  بل نرى  ،النتيجة هذه تقبلال قد يقال:  ة، السكر مطلق التعليل بقرينة املحر   وأن   خاص 

مهح وما السكر إىل عادةً  يفيض كان رشاهبم والتي  بينهم ةفاملتعار احلالة هذه هو القرآِن النص ر 

يغيب فيها اإلنسان عن عقله ويبلغ به صدور أي  فعل منه، ال مطلق حالة النشوة بسبب 

م بأن قال من كقول متاماً  ـاملرشوب املسكر   رائجة كانت التي الظاهرة هذه هو الغناء يف املحر 

 ورقص املغنيات وغناء املاجنة احلفالت وإقامةء بالنسا الرجال اختالط من العبايس   العرص يف

مته ما بأن   هنا فيقال ـ ذلك دون من ولو ترجيح مع الصوت دجمر   ال الراقصات  الرشيعة حر 

 السكر حلالة عادةً  املالزمأو هذا املستوى من الرشب  األرشبة يف الظاهرة هذه هوالقرآني ة 

 اأم  وهي أخص  بكثري من مطلق رشب املسكر،  غريه، مأ العنب رشاب يف سواء العقل، وغياب

مت ذات املسكرات ولو  بدليل إال مةً حمر   فليست هي هي بّم األرشبة فسن السن ة التي حر 

 وصف قحيق   ما هو السكر ألن   ؛للسكر هحتريم هو للخمر القرآن حتريم ويكونالقليل منها، 

بّم فيها رشاب  األرشبة نفس حتريم هو مطلقاً  للمسكر ةالسن   حتريم ويكون والتغطية، ةاخلمري  



  

 العريف الفهم عن بعيداً  ليس املعنى هذا ولعل   ،توصيف هو بّم)مخر(  معها يكن َل ولوالعنب 

 .العاَل واّلِل ،الكريم للقرآن

 لعبال وال القّمر أدوات ال املتعارفة القّمرية احلالة هو أي امليرس، من املراد هو متاماً  وهذا

 ال نأك ،املنازعات عادةً اللعب هبا بنحو التسلية التي ال توجب  حتى وال بل مقامرة، بال هبا

  عىل بل مثالً  الم عىل امرةقامل تكون
ٍ
 .بسيط يشء

 دتقي   ال اآلية يف التعليل ةخصوصي   أن   من سابقاً  قلناه عّم نتنازل سوف الفهم وهبذا

 عني رادةإ لعدم موجباً  لالتعلي سيكون حيث معكوساً  املوقف وسيصبح احلكم، يف اإلطالق

 وترك العقل وذهاب الشجار إىلعادًة  تفيض بوصفها فيهّم املتعارفة احلالة بل وامليرس، اخلمر

 .ذلك ونحو الواجبات

هذا الفهم الذي ال نستبعده من النص  القرآِن، يعارض ظواهر املجموعة بأن  لكن جياب 

م اخلمر بعينها، يف مقابل املسكر  احلديثي ة األوىل هنا؛ من كل  ألن ه يفهم منها أن  القرآن حر 

مه النبي  رشاب  ، وهو ظاهر يف أن  التحريم فيهّم انصب  عىل األعيان املرشوبة، فلو الذي حر 

كان حتريم القرآن ليس سوى حلالة السكر ملا كان معنى للتمييز بني اخلمر ومطلق املسكر، بل 

ا أن نقبل هبذا  ، السكر ورشب املسكرات، بال فرق بني عصري العنب وغريهللزم التمييز بني فإم 

 .اّلِل عند والعلمأو نرجع ملا قلناه، الفهم القرآِن ونطرح األخبار، أو نتوق ف يف القضي ة، 

ة  ة يف عصري العنب وكوّنا أكرب بكثري من النسبة اإلسكاري  ل يف النسبة اإلسكاري  هذا والتأم 

لنا إليها، ويفهمنا ملاذا تنرصف يف سائر مرش وباهتم، يمكنه أن يساعد هنا عىل النتيجة التي توص 

 كلمة اخلمر للعنصري العنبي بشكل أوضح وأجىل، وسيأيت بحث هذا املوضوع الحقًا.

 إىل لننتقل واملسكرات، اخلمر حتريم يف القرآِن الفقه عن احلديث من القدر هبذا ونكتفي

 .واملعني قاملوف   واّلِل بات،الطي   ةوحلي   اخلبائث حرمة وهو الثاِن امللف  

  





 

 

 
 

 

 الثاني احملور

 الطيبات وحّلية اخلبائث حرمة 

 تأسيس قاعدة حتريم اخلبائث وحتليل الطّيباتأّواًل: 

يَّ الَِّذي ﴿البحث يف هذا املحور من قوله تعاىل:  ينطلق وَل النَّبِيَّ األ م  س  الَِّذيَن َيتَّبِع وَن الرَّ

وَنه   م  جَيِد  ِلُّ ََل  ْم َعِن امْل نَكِر َوُي  وِف َوَينَْهاه  م بِامْلَْعر  ه  ر  ْم يِف التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل َيْأم   َمْكت وًبا ِعنَده 

ْم َواألَْغالََل الَّتِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ  ه  ْم إرِْصَ َبآئَِث َوَيَضع  َعنْه  م  َعَليِْهم  اخْلَ َر   آَمن وْا ِذينَ الطَّي َباِت َوُي 

ونَ  م  امْل ْفلِح  وْا النُّوَر الَِّذَي أ نِزَل َمَعه  أ ْوَلئَِك ه  َبع  وه  َواتَّ وه  َوَنرَص  ر   (.157﴾ )األعراف: بِِه َوَعزَّ

ت حيث  ،واألرشبة األطعمة باب يف ةمهم   لقاعدةواضٍح  بيانٍ  بمثابة الكريمة اآلية هذه عد 

 .باتللطي   وحتليله للخبائث اّلِل حتريم تفيد اأّن   أساس عىل

 الذوق مع يتوافق ال مكروه هو ما فكل   وخساسته، اءتهدلر ُيكره الذي اليشء هو واخلبيُث 

 وهذا املرشوب، مأ املأكول مأ العمل مأ الفكر مأ االعتقاد يف كان سواء ،حرام فهو اإلنساِن  

 تارةً  السلبي ملذاقه منه ويستنفر الطبع يأباه الذي وهو ـ واألرشبة األطعمة من اخلبيث أن   معناه

ه أو  .الكريمة اآلية بنص   حراماً  يكون سوف ـ األخرى ةاجلسدي   ملضار 

م، الطعام نوع حتديد تريد ال اآلية أن   يعني وهذا  ةيواخلاص الصفة حتديد تريد بل املحر 

مني اصار رشاب أو طعام   به اتصف لو الذي والعنوان  .حرام   خبيث طعام فكل   رشعًا، حمر 

 بعض لتحريم الكريمة اآلية هلذه ندونتيس كانوا الفقهاءبعض  أن   كيف رأينا وقد

                                           
ب البارع 1) ، 183: 2؛ والكاشاِن، مفاتيح الرشائع 184: 4( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن فهد، املهذ 
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 بحرمة حكم حيث والفأرة، ةاحلي   عن حديثه عند الطويس الشيخ فعل ما مثل املأكوالت،

 .نيثَ مستخبَ  بأّنّم قاً معل   ،اآلية هذه إىل مستنداً  أكلهّم

م  الطَّي َبات  َوَما ﴿ه تعاىل: هذه اآلية الكريمة قولُ  لمثو ْل أ ِحلَّ لَك  ْم ق  َيْسَأل وَنَك َماَذا أ ِحلَّ ََل 

مْ  َّا َأْمَسْكَن َعَليْك  وْا ِِّم ل  م  اهلل   َفك  َّا َعلََّمك  وَُن نَّ ِِّم َعل م  بَِي ت  َكل  َواِرِح م  َن اجْلَ ْمت م م  وْا اْسَم اهلل ِ  َعلَّ ر  َواْذك 

وْا اهلل َ ق  َساِب  َعَلْيِه َواتَّ يع  احْلِ ـ  الفقهاء بعض ذكر كّم ـ اآلية هذه فإن  (، 4: ﴾ )املائدةإِنَّ اهلل َ رَسِ

اّلِل يف مقام اجلواب عن سؤاهلم وحتديد ما هو احلالل، فكان اجلواب بأن  املحل ل هو  تفيد أن  

وهو بقرينة املقام، ما طاب من املأكول واملرشوب، دون ما َل يكن كذلك،  بات، أي كل  الطي  

لكم احلالل من الطعام،  اّلِل أحل   بهم بأن  يفال يصح  أن جي ، عنه باخلبائث يف اآلية السابقةاملعرب  

 ونه وال تستخبثونه.بفهذا تكرار، فالبد من فرض أن أحل  لكم هو ما تستطي

 القاعدة بني االحنصار باألكل والشرب والتعميم لسائر أنواع التصّرفات

 والرشب، باألكل خيتص   ال اخلبائث عىل الوارد التحريم أن   فهم الفقهاء بعض من يظهر بل

ف أنواع مطلق يشمل عام هو بل ىل،واأل للوهلة يتبادر قد كّم  اخلبائث فتحريم فيه، الترص 

مة، اأّن   معناه  وجود لعدم وغريه؛ باألكل يهاف فترص   أي   حرمة هو مةحمر   اأّن   ومعنى حمر 

ف يف النجاسات مطلقًا، بحرمة الترص   واحدٍ  غريُ  حكم وهلذا أساسًا؛ الكريمة اآلية يف ختصيص

ثبت ذلك وعدم ليُ  ؛استند مثل العالمة احليل هلذه اآلية ،فعند حديثه عن نجاسة بول اآلدمي

فيدخل حتت اآلية الشاملة عنده جلميع أنواع  ،ثه مستخبَ إمكان الصالة فيه، فذكر أن  

 .فواحد يف شمول اآلية لغري األكل من أنواع الترص   ناقش غريُ  وإن، فاتالترص  

 .سائلة نفس له مما حلمه يؤكل ال ما بول نجاسة يف فعل وهكذا

 كثرته أن   ذكر ،الصالة يف عنه املعفو   الدم مسألة عن غريهو احليل   فهد ابن ثحتد   وعندما
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 .اآلية هلذه استناداً  ؛احلرمة يف عل ة اخلبث وأن   ثة،ومستخبَ  رةمستقذَ 

 .اخلبائث حتريم آلية استندوا حيث ،الذبيحة أجزاء بعض حتريم يف احلال وهكذا

 معيار االستخباث، جدٌل ومناقشاتثانيًا: 

 اً رشعي   أصالً جاعلني منها  ،أن  الفقهاء الذين تعاطوا مع هذه اآلية الكريمة هبذا املنهج إال

 اخلبيث عنوان رباعتُ  فقد االستخباث، معيار حول وبحث جدل يف وقعوا ،ماتاملحر   يف

دن فكيف إمجال، من ختلو ال التي ةالعام   العناوين من بوالطي    أو خبيث اليشء هذا أن   حد 

 ب؟طي  

 فهو ثاً مستخبَ  العرف يراه ما بأن   وقالوا ،اإلنساِن العرف مرجعي ة إىل الفقهاء بعُض  الم

 أكله حيل   بطي   فهو ،استخباث وال فيه استقذار ال باً طي   يراه وما الغائط، كأكل أكله حيرم خبيث

د الطريقة وهبذه ،التفاح كأكل  .بوالطي   اخلبيث عنوان خالل من واحلالل احلرام يتحد 

 العرف يكون فال الطباع، يف جداً  ُمتلفني البرش فإن   مشاكل، واجهت الفرضية هذه أن   إال

 يستطيبونه ممن آخرين دون قومٍ  طباع منه تنفر خبيث طعامٍ  من فكم هنا، منضبطاً  مرجعاً 

 بالغة تعد   آسيا رشق شعوببعض  هايبتستط التي األطعمة من وكثري كيف بأكله، ونويلتذ  

 بل وبالعكس، أخرى شعوب عند رمستقذَ  ونالغربي   يأكله مما وكثري مثالً، العرب عند اخلباثة

 األمزجة الختالف تبعاً  ،االختالف أشد   بينهّم فيّم خيتلفون واحدة منطقةٍ  وشعب هلأ إن  

ر مستقذَ  الطعام باتطي   منبعض  ف الطبقي، ستوىاملو العيش ونمط والرتبية للعادات اخلاضعة

 طباعمنه  تنفر البادية أو الريف أهل باتطي   من بعض  و ألمراء،ا امللوك ورَس اُ عند األرشاف و

 أكله يمكن ما وكل   عندهم خبيث ال البادية أهل أن   بييلداألر قاملحق   ذكر حتى ،املدن أهل

 .بطي   فهو ،عندهم

 أشد   املختلفة ةالذوقي   القضايا هذه يف نرجع عرف أي   وإىل ؟املعيار هو عرٍف  فأي  

 البرش؟ بني االختالف

                                           
ب البارع 1)  .104: 1؛ وغاية املرام 237: 1( املهذ 
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مت  :أبرزها حماوالت هنا قد 

 املدن أهل رفُعمعيارّية ـ  

م  .وهذا يعني أن  عرف أهل املدن هو املحك 

 .؟!املعيارهو ذوق أهل املدن  كيف عرفنا أن  فساسًا، أه ال شاهد له نوقش بأن  قد و

 يف املدن فأهل األعراف، يف أيضاً  ُمتلفون بينهم فيّم هم املدن أهل بأن   يمكن أن ُنضيف بل

 العرب بالد مدن أهل يستقذر التي احليوانات بعض يأكلون مثالً  آسيا رشق بالد بعض

 ما وهو احلرشات، يأكلون فرتاهم معروف، هو كّم االستقذار أشد   هاأكلَ  والرتك والفرس

 .مثالً  آسيا غرب مدن أهل يستقذره

 فبعض الواحدة، املدينة أبناء ومن الواحد الشعب يف اً ني  زم ذواقاأل اختالف جتد قد بل

 مستطابة قبل قرن، فيّم تنفر منها طباع اجليل الناشئ اليوم؛ ألن   كانت املدن أهل مأكوالت

مسألة الطبع مسألة ُمتلفة كثريًا بلحاظ الثقافة وخصوصًا ثقافة اجلّمل، كّم تؤثر فيها يف مثل 

ل التأثري النفيس والسيكولوجي فعالتي تغري  ذائقة البرش ب يعرصنا وسائل اإلغراء اإلعالم

ونمط العيش واملستوى املعييش والطبقي وعالقات األمم والشعوب فيها، فعنارص املناخ 

فجعل أهل املدن أو غريهم هم املرجع  ،ؤثر يف الطبائع واألذواقتوالعادات وغري ذلك كلها 

 ًا ثابتًا.ال تنتج حتريم هذا احليوان أو ذاك بوصفه حكًّم رشعي   ة  قضي  

 السّنة والزيدّية(ي )حماولة بعض فقهاء العرب رفُعمعيارّية الـ  

، وقد ُنسب إىل إىل مرجعي ة العرف العريب هنا السنة وأهل ةالزيدي   فقهاءذهب بعض 

 .احلنفي ة والشافعي ة واحلنابلة

                                           
 املصدر نفسه.( انظر: 1)
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بون باآليات عند نزوهلا، العرب هم املخاطَ  ولعل  وجهة النظر هذه جاءت من خالل أن  

: قال ،الديدان أكل حيرم: يقول أنبدل ف مل النص  عىل أعرافهم وأمزجتهم وما يعرفونه،حفيُ 

 فأتى. .و الديدان تعني سوف آنذاك العرب فهم يف اخلبائث أن   يعرف وهو اخلبائث، حترم

 الفهم عىل اعتّمداً  الكثرية، ةاملصداقي   ةاجلزئي   العناوين هذه لتحريم اً طريق العام اجلامع بالعنوان

 .العريب الذوق طبيعة نتيجة آنذاك السائد

 معقول يف اختيارها، منطقي   ة أفضل من سابقتها، من حيث وجود وجهن املرجعي   وهذه

عن فكرة اخلبائث، إذ ما أهل   ويكون حتريم الدم وامليتة وحلم اخلنزير من باب التحريم املستقل  

 .قطعاً  عندهم راً مستقذَ  ليس به اّلِللغري 

 هم النص   عرص العرب أن   وذلك هنا؛ ةاملرجعي   ذهَل أيضاً  وجهٌ  يظهر ال كل ه ذلك معلكن 

 عىل احلمل عىل دليل ال أن ه إىل مضافاً  املدن، وأهل البادية أهل بني الطبائع يف ُمتلفون أيضاً 

 عنواَِن  يف عينه األمر فعل أيضاً  لزم الوإ واخلبائث، باتالطي   لعنوان آنذاك العريب التطبيق

ر وال واخلبائث، باتالطي   عنواَِن  يف فعلناه كّم واملنكر، املعروف  ،ةعام   العناوين فهذه له، مرب 

 هلا تطبيقهم يكون بحيث مصاديقها عىل تطبيقها يف اأم   الكلمة، فهم يف علينا ةحج   والعرب

 ليشء ّمً لَ عَ  أو سّمً إ اخلبائث كلمة تكن َل ماإضايف  دليل إىل حيتاج فهذا ،احلرص بنحو علينا ةحج  

 .إثباته الصعب من وهذا ،خارجي

مه الذي التصوير ضعف يظهر وبه  الريف بأهل العربة جعل حيث املوضوع، يف النووي قد 

م اختلفوا فإن البادية، دون العرب، من  كان بحيث العجم عن العرب اختلفت فإن األكثر، قد 

 .االختالف عند قريش   عُ بَ ت  تُ  :وقيل القياس، مَ خدِ استُ  العرب يعرفه ال طعام هناك

احلالل  ه لو كان املرادألن   ؛ب هنا احلاللوليس املراد بالطي   :وغريهمقال أصحابنا »قال: 

 بات ما يستطيبه العربّم املراد بالطي  وإن   ؛وليس فيه بيان ،لكم احلالل أحل   :لكان تقديره

 قوم عىل وال يرجع يف ذلك إىل طبقات الناس وينزل كل   :قال أصحابنا .وباخلبائث ما تستخبثه

إىل اختالف األحكام يف احلالل واحلرام واضطراهبا  يه يؤد  ألن   ؛يستخبثونهما يستطيبونه أو 

فهم أوىل األمم بأن يؤخذ  ؛فيجب اعتبار العرب :قالوا .خيالف قواعد الرشع وذلك

وهم جيل معتدل ال يغلب فيهم االّنّمك عىل  ،الً م املخاطبون أو  ألّن  ؛ باستطياهبم واستخباثهم



 

ّم يرجع إىل وإن   :قالوا .قوا املطاعم عىل الناسفيضي   ،مالتنع   دة منملتول  املستقذرات وال العفافة ا

ودرج من  جالف البوادي الذين يأكلون ما دب  أ العرب الذين هم سكان القرى والريف دون

املحتاجني وتغيري حالة اخلصب والرفاهية دون  غري متييز وتغيري عادة أهل اليسار والثروة دون

بعادة العرب الذين كانوا يف عهد رسول  االعتبار وذكر مجاعة أن   :الرافعيقال  .اجلدب والشدة

إىل العرب  زمان ويشبه أن يقال يرجع يف كل   :قال .اخلطاب هلم ن  أل ؛ماّلِل صىل اّلِل عليه وسل  

 ته باسم حيوان حالل فهو حاللن استطابته العرب أو سم  إف :قال أصحابنا .املوجودين فيه

ن استطابته طائفة واستخبثته أخرى اتبعنا إف ،مم فمحر  حمر   ته باسمٍ م  أو سوإن استخبثته 

ن إف ،م قطب العربألّن   ؛يتبع قريش :املاوردي وأبو احلسن العبادي ن استويا قالإف ،األكثرين

 ،أو َل نجدهم وال غريهم من العرب ءوا وَل حيكموا بيششك   أو اختلفت قريش وال ترجيح

 .«..اعتربناه بأقرب احليوان به شبهاً 

 .هلا شاهد ال تكل فات كل ها اأّن   ترى وأنت

ة احلجاز أهلبعرف  العربة أن   من ،قدامة ابن ذكره ما ضعفكذلك  يظهر كام  من خاص 

 .الكتاب فيهم نزل الذين مألّن   ؛األمصار أهل

فلعل ها  ،تاريخ نزول اآليةله البد من دراسة أهل احلجاز مع أن   م لكل  ولست أدري ملاذا عم  

ة دون املدينة أو ة بأهل مك  فتكون خاص   ،ة عىل املشهورعراف مكي  األسورة و، ةنزلت يف مك  

 ّمت ال دليل عليها.ويف تقديري فهذه كل ها حتك   ؟!ة أو غريهاالطائف أو جد  

شيخ تقي الدين: وعند وما يستخبث أي تستخبثه العرب، وقال ال»ابن تيمية: الشيخ قال 

وقال يف  .«مه الرشع حل  اإلمام أمحد وقدماء أصحابه ال أثر الستخباث العرب، وإن َل حير  

د »موضٍع آخر:  دته؛ فإن  جمر  وال املراد به التذاذ طائفة من األمم كالعرب، وال كون العرب تعو 

دت أكله وطاب هلا أو كرهته لكونه ليس يف ة من األمم تعو  م  كون أم  بالدها، ال يوجب أن حير 

دوه، كيف وقد  اّلِل عىل مجيع املؤمنني ما َل تعتده طباع هؤالء، وال أن حيل  جلميع املؤمنني ما تعو 

مه اّلِل. وقد قيل لبعض العرب: ما  كانت العرب قد اعتادت أكل الدم وامليتة وغري ذلك مما حر 
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ن  كراهة قريش وغريها لطعاٍم من األطعمة ال تأكلون؟ قال: ما دب  وَدَرج إال أمَّ حبني.. فُعلم أ

 .«يكون موجبًا لتحريمه عىل املؤمنني من سائر العرب والعجم..

 )حماولة األردبيلي( الناس عرف من األغلب األعّم حالمعيارّية ـ  

 سبيل وعىل عادةً  نهم الطباعُ  تنفر ماويعني بذلك  ،بييلداألر قاملحق  يفهم هذا املعيار من 

 .الغلبة

ن مشكلة احلاالت ماخلروج ـ  ييف تقديرـ راد منه يُ « الغلبة سبيل وعىل عادة»قيد  وإضافة

منضبط  ه ما يزال غرياإلطار، لكن   اغري املنضبطة، وهذا القيد حيل  مجلة من املشاكل يف هذ

ل األذواق زمني    ؟!آخر يف زمانٍ م األكل يف زمان وحمل له ًا، فهل يصبح احليوان حمر  بمالحظة حتو 

هل املراد الغلبة عىل مستوى الوجود اإلنساِن عمومًا يف  ؟مفهوم الغلبة ماذا يراد منه علًّم أن  

 زمان يف كل ه اإلنساِن الوجود يراد وأ عادًة، معرفتهوهذا ما ال يمكن  ،الزمان واملكان مطلقاً 

 األغلب يرى خبائث شعب لكل   يكون كأن ة،النسبي   الغلبة وأ الحق زمن يف تغري   ولو واحد

نا نفرتض أن  عنوان  اخلبائث؟ يف حينئذٍ  الشعوب ختتلف فقد ثم   ومن ،خبائث اأّن   مع أن 

مات بعينها ثابتة التحريم إىل يوم القيامة،  اخلبائث طريق    يفرتض تساؤالت كلها هذهملحر 

 .التقدير هذا عىل عنها اجلواب

 إليه أملح ما وهي السابقة، اآلراء من اً وكثري الرأي هذا تطال مشكلة وجود ذلك إل ضافي  

ر  ،النراقي قاملحق   تعد   ها مع ذلك الولكن   ،نها الطباعممن أن  هناك الكثري من األمور التي تتنف 

ر والعقاقري األدويةفمثالً بعض  ،من اخلبائث عرفًا وال يف ثقافة العرب  وال منها الطباع تتنف 

يها ال والعرف املرض، حال تناوهلا يتم   ذلك مع لكن أساسًا، تناوهلا يف ترغب  خبائث، يسم 

 .اخلبيث عنوان عليه يطلق منه الطبع ريتنف   ما كل   فليس

السيّم ـ ات السابقة، وبالفعل فبعض األدوية املرجعي   وهذه نقطة مهمة للغاية قد تزلزل كل  
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ومع  ،وغالبًا ما ينفر حتى املريض من تناوهلا ،ة ُمالفة للطبع واملزاجحاد  ـ فيّم مىض من األزمنة 

 ابأّن   يقولون بل خبيثة، أمور ابأّن   املناطقي أو املدِن أو العريب أو اإلنساِن العرف يقول ال ذلك

 قيد إضافة من البد   اخلبث مفهوم أن   يعني وهذا للمزاج، مالئمة غري اوبأّن   الطبع نفرة توجب

 .مالئمتها وعدم الطباع نفرة دجمر   غريعليه 

 :وهو ،للخبائث آخر فهم فرض إىل النراقي ذهب وهلذا

 )حماولة النراقي( فقط أكاًل الا تنفر عنه طباع أكاًل وملسًا ورؤيًة، معيارّية مـ  

 والصديد والقيح والبلغم والقيء والكلب اإلنسان برجيع لذلك النراقي مثلقد و

الضبط، لكن ه قال باالقتصار عىل ما ُعلم صدق اخلبيث  بصعوبة النراقي قد أقر  و. والضفادع

 .اجلواز إىل فيه رجعيُ  أمره يف شك   ما كل  ، معتربًا أن  نةاملتعف  عليه قطعًا كامليتات 

 الغلبة، قيد إضافة مع ن،املتيق   بالقدر أخذه بعد السيام غريها، من أفضل النراقي ة  وحماول

ًا من  الطباع تنفر البلغم فهل أيضًا، صعباً  أمراً  سيغدو مصاديقه عىل العنوان هذا تطبيق لكن   حق 

 بعد رؤيته من ُينفر الكلب مدفوعرؤيته؟ وهل الضفادع كذلك؟ وهل غائط اإلنسان أو 

 تم   فلّمذا بعينها حيوانات أو أعيان لتحريم طريقياً  عنواناً  اخلبائث عنوان كان ولو مثاًل؟ يبوسته

ل طباع  هعبطب اً ي  ماله كونه مع استخدامه البلدان أهل واملوىل سبحانه عاَل بالغيب وبتحو 

 وهل! الكرهية؟نة ذات الرائحة أو املواد املتعف   حيالق أكل بحرمة الفقهاء يفتي هلو املختلفة؟

 !؟خريناآل ممضوغ بحرمة فتونيُ 

 اخلبائث عنوان استطراق الكريمة اآلية من الشارع إرادة أن   يبدو ،األساس هذا وعىل

 وعدم إمجال من خيلو ال الذي البيان من هفإن   واضح، غري طلقاً م ثابتاً  حتريامً  بعينها أشياء لتحريم

 .انضباط

 احملاوالت التفسريّية للنّص القرآني يف حتريم اخلبائث، مراجعة وتقويمثالثًا: 

 من البد تفسريات عدةُ حتريم اخلبائث وحتليل الطي بات،  آيةفهم  عن احلديث يف طرح
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 وحتليلها وتقويمها: استعراضها

 ، نقد وتفنيدأ ـ اخلبائث عنواٌن استطراقي لتحريم مأكوالت بعينها حترميًا ثابتًا

ل التفسري ثنا عنه  لتفسريهنا هو ا األو  الذي ُبنيت عليه فكرة تقديم معيار للخبائث مما حتد 

عام استطراقي، فبدل أن يقول املوىل: حيرم أكل  عنوان   اخلبائث عنوان أن   وحاصلهقبل قليل، 

أخذ عنوانًا جامعًا هلا ومشريًا إليها وإىل نكتة  ،الغائط ورشب القيح مع الدم ونحو ذلك

التحريم يف الوقت عينه، وهو عنوان اخلبائث يف مقابل العنوان التحلييل الذي هو عنوان 

 بات.الطي  

 ،يشء فيقول: هذا حيرم أكله أو رشبه مطلقاً  أي   وهبذه الطريقة يمكن للفقيه وضع يده عىل

 مثل أن تقول اآلية: حيرم أكل احلرشات ،لكونه منها ؛عموم آية حتريم اخلبائثهو والدليل 

 .احلرشات من هألن   الربغوث؛ أكل بحرمة ويفتي الفقيه فيأيت

 بحيث املنضبطة، اتاملرجعي   فقدان وهي ميدانية، مشكلةً  تواجه الطريقة هذه بأن قلنا وقد

 والغموض اإلمجال من رضب   فيه بعينها شياءأ لتحريم استطراقاً  العنوان هذا استخدام يصبح

 إال ناملتيق   القدر هذا يكون ولن ،ناملتيق   بالقدر األخذ عِ ند   َل ما القرآِن البيان لوضوح املخالف

 عن ثتحد  ت التي اآلية سياق مع انسجامه يظهر ال مما ،وللغاية جداً  القليلة املصاديق بعض

 فقط وليس عريضة عناوين بذكر يوحي الذي األمر واإلنجيل، التوراة يف اخلاتم النبي   صفات

 .واألرشبة األطعمة من القليلة املوارد بعض إىل اإلشارة إقحام

 احلديث سيأيت التي اإلثارات ىيتخط   أن ـ يسلم كيـ  التفسري هذاعىل  أن   ذلك ىلإ يضاف

 .األخرى التفاسري يف عنها

، وهذا لو ثبت ال يغري  شيئًا يف بحثنا هنا، بل  وقد فهم ابن تيمية من اخلبائث ما هو الضار 

تِي َأَباَحَها ِهَي املََْطاِعُم النَّافَِعُة لِْلُعُقوِل »نتوافق معه فيه بحسب النتيجة، قال:  يَِّباُت الَّ َفالطَّ

ُة لِْلُعُقوِل َواأْلَْخاَلِق َواخْلََبائُِث ِهَي الضَّ  ،َواأْلَْخاَلِق  َا ُتْفِسُد  ،ارَّ َكَّم َأنَّ اخْلَْمَر ُأمُّ اخْلََباِئِث أِلَّنَّ

تِي ُخلُِقوا اّلِل َفَأَباَح  ،اْلُعُقوَل َواأْلَْخاَلَق  ِْم الَّ تِي َيْسَتِعينُوَن هِبَا َعىَل ِعَباَدِة َرهبِّ يَِّباِت الَّ لِْلُمتَِّقنَي الطَّ

مَ  ،هَلَا ِذي ُخلُِقوا َلهُ َوَحرَّ ُهْم يِف امْلَْقُصوِد الَّ تِي َترُضُّ ْكِر  ، َعَليِْهْم اخْلََباِئَث الَّ َوَأَمَرُهْم َمَع َأْكلَِها بِالشُّ



 

ِريِمَها َفَمْن َأَكَلَها َوََلْ َيْشُكْر َتَرَك َما َأَمَر اّلِلَُّ  .« بِِه َواْسَتَحقَّ اْلُعُقوبةَوَّنَاُهْم َعْن حَتْ

 ، وقفة تأّملاإلمجال وعدم إمكان الرتجيح )مغنّية ـ الروحاني و..(ب ـ 

 "اخلبيث"كلمة  من أن   ،ةما ذهب إليه أمثال العالمة حممد جواد مغني  هنا هو  الثاِن التفسري

 :منها شت ى معانٍ  يف يستعملها سبحانه رأيناه إذ الشارع، قبل من تبيينها جيرِ  َل

 .أنفسكم من اخلبيثا تعودو ال: النبوي   احلديث يف كّم الشيطان، ـ أ

بِيَث ِمَن الطَّي ِب ﴿ـ اإلنسان، كقوله تعاىل:  ب  ﴾.لَِيِميَز اهلل   اخْلَ

بِيَث ِمنْه  ﴿ـ اليشء الرديء، كقوله تعاىل:  ج وْا اخْلَ م   ﴾.َوالَ َتَيمَّ

ْينَاه  ِمَن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنت ـ اللواط، كقوله تعاىل: ﴿ د َبائَِث َوَنجَّ  ﴾.تَّْعَمل  اخْلَ

 فال اخلبيثة الشجرة هذه من أكل من: القائل ديثّم يف احلك والكراث، والثوم البصل ـ هـ

 .مسجدنا يقرب

 .خبيث الكلب وثمن خبيث، البغي مهر: القائل كاحلديث ،ي  غِ بَ لا مهر ـ و

 ﴾.َخبِيَثةن َوَمثل  َكلَِمةن َخبِيَثةن َكَشَجَرةن ـ الكلمة، كقوله تعاىل: ﴿ ز

 .ذلك غري إىل

ة ل فحيث ،وعليه  جمماًل، اللفظ فيكون منضبط معنىيوجد  وال ،للشارع اصطالحيس ثم 

 .إطالقاً  فيه نص   ال ما بمنزلة تكون جممالً  النص   فيها ورد التي والواقعة

د صادق  دالسي   إليه ذهب ما ومثله ـ التفسري وهذا إمكان ترجيح  عدم من ،الروحاِنحمم 

د بعد آخر عىل معنى ا عية أّن  إن ّم يصار إليه إذا أبطلت سائر التفاسري املد   ـ االستعّمالت تعد 

 ال األمر أن   يأيت وسوف معل قًا، شناانقوصلت إىل معنى واضح من الكلمة يف اآلية، فيكون 

 يفيد هأن   اأم   لإلمجال، فعاً را مقبوالً  قدراً  يمثل جلياً  واضحاً  معنى اآلية يف وأن   ،اإلمجال حد   يبلغ

ض له فهذا أمر آخر سيأيت  ؟ال ويف بحثنا أ شيئاً   بحول اّلِل.التعر 
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 ، نقد وتعليقألعيان )حماولة اخلوئي و..(ا دونج ـ اخلبائث توصيفًا لألفعال 

 بصدد ليست اآلية أن   وهو ،اخلوئي كالسيد الفقهاء بعُض  ذكره ماثالث التفاسري هنا هو 

 محير   هأن   منها والتي ةالكّملي   بأوصافه النبي   وصف بصدد هي بل الطباع، منه تنفر ما ميحتر

ر ما اخلبائث من املقصود كان وإذا اخلبائث،  أن للنبي   اً كّملي   أمراً  ليس فهذا الطباع منه تتنف 

مه، م يتجن بونه بفعل طباعهم،  حير  ة وأّن   األعّملهي  باخلبائث املراد أن   فرض من فالبدخاص 

 .مفسدة أو مصلحة هفي وما بةالطي   األعّمل باتوبالطي   ،بيثةاخل

ْينَاه  ِمَن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنت يف هذا املعنى، قال تعاىل: ﴿ الكلمة هذه القرآنوقد استخدم  َوَنجَّ

َبائَِث  ْعَمل  اخْلَ  فاآلية التي نحن فيها بصدد بيان حتريم الدين اإلسالمي كلَّ  ،(74﴾ )األنبياء: تَّ

 سياق مع منسجم غري ذلك فإن   اخلبيثة، يانواألع الذوات حتريم ال يسء، قبيح ثخبي فعلٍ 

 .أيضاً  واللغة الُعرف قلناه ما ويساعد الكريمة، اآلية

فيها، بمعنى أن  تفسري اخلبيث باألعّمل القبيحة  التقدير يقتيض ال لآلية الفهم هذا أن   كّم

 وهو اخلبائث، األفعال عليهم موحير  : اآلية معنى فيصبح ،«فعل» كلمةالرديئة ال يستلزم تقدير 

ا و ال ،القبيح العمل بنفسها تعني)خبيث(  الكلمة أن   املدعى ألن   األصل؛ خالف  صف  أّن 

ر لكالمٍ   .مقد 

 :اآليتب ويناقش نوقش التفسري هذا أن   الإ

مل عىل املصاديق من قبل الشارع ال حُت  قاةاملل األلفاظ أن   ، مناملنتظري لشيخا ذكره ما :الً أو  

ة. واملتبادر ة والرشعي  املعهودة من قبل الرشع، بل حتمل عىل املطلق الشامل للمصاديق العرفي  

سواء كان من  ،ًا قبيحًا يف طباعهم وفطرهتمما يكون ردي   عند الُعرف هو كل   «اخلبيث»من لفظ 

ر  وهذا املعنى عامٌّ  ،ة القبيحةئاألعيان القذرة املكروهة أم من األفعال السي   نه ميشمل ما تتنف 

 فإن   ذلك رشطنا لو حتى بل اخلبيث، صدق يف املفسدة اعتبار عىل دليلوال  .الطباع السليمة

ر ما عىل اإلنسان إقدام  من أقوى ومفسدة ةرض  م أي   إذ مفسدة، عىل مشتمل الطباع عنه تتنف 
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ر جهةٍ  بال عليه الروحية راتاملنف   وحتميل اإلنسان كرامة مس    هتك لإلنسان وليس ذلك، ترب 

 .أقوى ملصلحةٍ  إال اً جسمي   أو روحياً  هبا رضاراإل وال نفسه

د اخلوئي هنا عندما ناقش السي   إىل هذا املعنى رمى السيد حممد حسي فضل اهلل ولعل ه

كت التي ةالعام   الكلّمت من اخلبائث كلمة إن  »بقوله:  ع حسب مصداقي تها يف تحر   تنو 

 .«..واألفعال األعيان يف ةالسلبي   اخلصائص

 فادهأ ما عىل مالحظة توجد لكن سيأيت، تكميل إىل بحاجة كان وإن جي د، كل ه الكالم وهذا

ر منه الطباع،  ةاملرض   وجود فرضه من املنتظري الشيخ واملفسدة يف إقدام اإلنسان عىل ما تتنف 

ًة يف هذا برصف النظر عن ارتكابه فعل تعق  ننا َل الروحي، فإن  ه يالحظ الرضر وكأن   ل مرض 

ة فيه  األكل للخبيث أمام الناس بّم قد هيتك حرمته، فإن   نفس األكل َل نفهم وجه املرض 

ر والغرابة واالستذات واملفسدة غري  كل أو الشارب سيّم عىل تقدير كون طبع اآلشاع، البالتنف 

، فلم نفهم رضرًا يف حال أكل اخلبيث مع الناس ذلك عمومُ  ىى لو رأال يرى نفرًة من هذا حت

 ّم يأكل ما يراه غريه يف هذه احلال إن  إحساسه بخبثه نتيجة طبعه الغريب عن السائد، فإن  عدم 

حرمة نفسه وأين أرض  هبا؟! نعم لو كان  َك تَ مستخبث بحسب أحاسيسه ومشاعره، فأين هَ 

 جلسد فهذا أمر  آخر.ًا بااملأكول أو املرشوب مرض  

 :وذلك بّم فيه الكفاية؛إن  القرائن التي اعتمد عليها السيد اخلوئي هنا ال تنهض  :ثانياً 

فات، القرآن الكريم والسن ة الرشيفة استخدما اخلبيث يف مورد األفعال والترص   ا أن  أم   ـ أ

عى أن   ؛فهذا ليس قرينة التخصيص ما كانت فيه نفرة  طلق عىل كل  كلمة اخلبيث تُ  إذ املد 

الديني للكلمة يف بعض مواردها ليس  عينًا، فاستخدام النص   موخساسة سواء كان فعاًل أ

 .باألمر الضائر

متام  يف ستخدمتاالكلمة  ة ليس بإمجال؛ فإن  اإلمجال الذي اد عاه العالمة مغني   نفهم أن  وهبذا 

نا فهمنا املراد من التوصيف بقرينة السياق، فعندما قال: غاية األمر أن   ،املوارد بمعناها احلقيقي
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َبائَِث ﴿ ْعَمل  اخْلَ املراد من العنوان هنا هو تطبيقه عىل ما كان من باب األفعال  ﴾ فهمنا أن  َكاَنت تَّ

ة وما نعرفه من اخلارج ع «تعمل»بقرينة  لغًة ّم  كان يفعله قوم لوط، ال أن  كلمة اخلبائث خاص 

سًّم ليشء بعينه، بل هي إ اال القبيحة، فكلمة اخلبيث ليست موضوعة بوصفهوعرفًا باألفع

 كّم هو واضح. ،ل هذا التوصيف، وليس عنوانًا ذاتياً ما يتحم   طلق عىل كل  عنوان وصفي يُ 

 باألفعال، االختصاص شاهد ليس األفعال يف الكلمةَ  ةالديني   النصوص فاستخدام وعليه،

 مناقشة يريدون كانوا وأمثاله اخلوئي السيد ولعل   باألعيان، االختصاص عدم شاهد هو نعم

ر التي باألعيان الكلمة اختصاص دعوى  .موهو ما يتسن ى هل الطباع، منها تتنف 

 قيتحق   حيث واألفعال لألعيان الكلمةَ  ّمتعميمه الواضح فمن واللغة، العرف اوأم   ـ ب

ف   هذا: ونقول خبيث، إنسان هذا: نقول ونحن كيف الوصف،  اللغةُ  متانع فال خبث، فيه ترص 

 .اإلطالق هذا عن والعرف

زٍ  بال اخلبيث وصف القرآن أطلق وقد َما َكاَن ﴿مثل:  ،دةمتعد   مواضع يف األعيان عىل جتو 

بِيَث ِمَن الطَّي ِب  (، وقال 179: عمران آل) ﴾..اهللَّ  لَِيَذَر امْل ْؤِمنَِي َعىَل َما َأْنت ْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اخْلَ

بِيث وَن لِْلَخبِيَثاِت َوالطَّي َبات  لِلطَّي بَِي َوالطَّي ب وَن لِلطَّي َباِت ﴿سبحانه:  بِيَثات  لِْلَخبِيثَِي َواخْلَ اخْلَ

ْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  ول وَن ََل  َّا َيق  وَن ِِّم ء  رَبَّ َك م 
: 26: النور) ﴾أ وَلئِ َمثَل  وَ ﴿(، وقال عز  وجل 

ا ِمْن َقَرارن   (.26: إبراهيم) ﴾َكلَِمةن َخبِيثَةن َكَشَجَرةن َخبِيَثةن اْجت ثَّْت ِمْن َفْوِق اأْلَْرِض َما ََلَ

 العنوان لرصففهو أيضًا ال يصلح  ،النبي   كّمل بيان عن ثاملتحد   القرآِن السياق اوأم   ـ ج

 العرف يف كّمِل أمر   األعيان خبائث عن بالتجن   أن   املفروض ألن   األعيان؛ خبائث عن

 من واستبشع واستقذر خبث ما عليهم محير   النبي   هذا إن  : تقول الكريمة اآلية فكأن   ،العقالئي

 افرتاض يف فاملشكلة واملدح، النبوي   الكّمل بيان مع يتناسب توصيف وهذا واألفعال، األعيان

رتم   قد اخلوئي السيد رأي عن البديل أن    فرض يمكن هأن   مع ،اخلبيثة األعيان يف حرصاً  هتصو 

 تنزيه يفإن   بل .الكّمِل التوصيف قحيق   الذي األمر معًا، واألفعال لألعيان الشمول وهو ثالٍث 

 أن   جتد أال رضرًا، حيوي مما عدمهيكن  َل وإن للنفوس تكميل نوعُ  األعيان خبائث عن الناس

ه املجتمع يف الرفيعة الطبقات هها يف وترىطعومات امل بعض عن تتنز   الذوق يف الً كّم تنز 



 

 الطريقة؟ هبذه العام السياق هذا ضمن األعيان خبائث وقوع من مانعٍ  فأي   !واجلّمل؟ واألكل

ل  .واضح غري   اآلخرين العلامء وبعض اخلوئي اإلمام تفسري أن   واملتحص 

 إىل كون احملّرم هو اخلبيث )حماولة اخلميين( ثحتريم اخلبائمن د ـ 

 عنواناً  الطيب حتريم بني التمييز من ،اخلميني اإلمام إليه رابع التفاسري هنا هو ما ذهب

 بصدد هي ّموإن   ،اخلبائث حتريم بصدد ليست الكريمة اآلية أن   ذلك وتوضيح معنونًا، وحتريمه

م اخلبائث. ‘النبي توصيف  بأن ه حير 

 ما أن   املراد بل اخلبائث، لعنوان حتريمه يعني الـ  اخلبائث محير  وكون النبي  كذلك ـ أي 

 األعيان، ال أن   مالقول أ ميف الفعل أ كان سواء طيب، هو النبي   حيل ه وما ،خبيث هو النبي مهحير  

 عنوناتهعىل مم هو العنوان حتى نحمل العنوان ونسقطه م عنوان اخلبائث ليكون املحر  حير   النبي  

 لنحكم بتحريمها.

ورديء  مه هو خبيث  م جزافًا، بل ما حير  ال حير   النبي   هذا اآلية تقول بأن   أخرى: إن   وبعبارة

ي وَح ما حيل ه هو طي   . وأن  .ومستبشع ومرفوض و َسن.. وهبذه ب وطاهر ونقي ومواَل وصح 

ص نحن قبحه، وال عىل شخ  عىل هذا الفعل الذي ن هقطسالطريقة ال نستطيع محل العنوان لن

 اآلية من املقصود هو هذا فليس ها،ثتخبا وعرفناد نحن يف ذوقنا هذه العني التي نحد  

 .الكريمة

بالالم، ومفاده  اخلبائث مجع  حمىل   بأن   التفسري لآلية أورد الشيخ املنتظري هنا عىل هذا وقد

ها بعمومها حتكي عن ترشيع احلرمة نشاء احلرمة، لكن  إوم، واجلملة وإن َل تكن يف مقام العم

 يكون الةحمت خباثة يشء فال تما كان من مصاديق اخلبيث عرفًا أو رشعًا، فإذا ثب عىل كل  

 .اآلية يف العموم بمقتىض باحلرمة اً كومحم

ة  النقطةناول تت مل املنتظري مناقشة أن   إال  الواضح فمن اخلميني، سي دال أثارها التياملحوري 

 لكل   النبي   بتحريم ويقبل يريد اخلميني أن  أيضًا  الواضح ومن م،البال حمىل   مجع   اخلبائث أن  

                                           
مة 1)  .34: 1( انظر: اخلميني، املكاسب املحر 

مة ( 2)  .228: 1دراسات يف املكاسب املحر 



  

 تعنوناآلية هل هو جعل احلرمة عىل امل مساق كون يف ّموإن   هنا، ليست القضية لكن   خبيث،

ما  لكل   ق حتريم النبي  خبار عن حتق  مساقها هو اإل أن  و بعنوان اخلبيث عرب جعلها عىل العنوان، أ

 ؟م اخلبيثم الطيب بل حير  ه ال حير  هو خبيث واقعًا، بمعنى أن  

م كّم حت كل   أضف إىل ذلك أن   ث عرفًا يخب كل   يه اآلية، لكن من قال: إن  كخبيث فهو حمر 

يف التفسري، بل يدخل  حجي تهآلية، فالعرف هنا ال يدخل يف فهم الكالم حتى نقول بلمشمول 

ان اخلبيث، وما دامت اآلية بصدد اإلخبار ال اإلنشاء، فكيف اعتباري لعنو يف جعل مصداٍق 

ب ة تقوم عىل منطق الطي  األحكام الرشعي   ا ترىض بجعل العرف هنا، فلعل ها تريد أن  نحرز أّن  

ال عرفي ًا ًا ولو تشخيصًا ذوقي   ـ بًا وخبيثاً صه أنا بوصفه طي  شخ  أما  ، ال أن  الواقعي ني واخلبيث

 اخلميني. لسي دكالم ا اآلية، فهذا هو لب  ب عنه يكون مندرجًا يف املجال املخرَب ـ ًا عقليًا مصلحي  

صالح املات يف املتعل قات كخلصوصي   األحكام ةتبعي   باب يف تنفع اآلية إن   :القول وخالصة

ال فيّم نحن فيه، فهي تقول: ما يأمر به هو املعروف وال يأمر بغريه، وما ينهى عنه هو  ،ونحوها

مه هو اخلبيث وال حير  املنكر  ب وال ه هو الطي  لُّ م الطيب، وما حُي وال ينهى عن غريه، وما حير 

 الدراسات ملجال يمتنت فاآلية املقام؟ يف ةفقهي   قاعدة سيتأسحيل ل اخلبيث، وأين هذا من 

 .ةالفقهي   والقواعد البحوث جمال إىل انتّمئها من أكثر ةوالكالمي   ةاألصولي  

 هأن   من ،هـ(595) احلفيد رشد ابن إليه أشاركان  ماإىل  يرجع اخلميني اإلمام كالم ولعل  

مات عني هي اخلبائث جعل فبعضهم املذاهب، علّمء بني اآلية تفسري يف خالف يوجد  املحر 

فإن  ، النفوس تستخبثه ما جعلوها وآخرون النفوس، تستخبثه ما دون رشعاً  املنصوصة

م عليهم حير   النبي   ن  أ تفسري اآلية ـ فيّم يبدو ِل ـ ال يقصدون يف ،ماتا املحر  إّن   :الذين قالوا

ه يلزم حتصيل ن أن  محتى يرد عليهم اإلشكال املتداول يف كلّمت كثري من الفقهاء ، ماتاملحر  

ث يم عليهم ما هو خبه حير  م من أن  ه يصبح كالمًا بال معنى، بل املراد هو ما تقد  وأن   ،احلاصل

 هياخلبائث  إىل نكتة التحريم وعنوانه، ونتيجة ذلك أن   ليشريكلمة اخلبائث  واقعًا، فاستعمل

 .ماتهو املحر   اآلية يف معناها أن   ال مات،املحر  

مها اخلميني، مذهب »حيث قال القرطبي:  ويبدو يل أن  املالكية قصدوا هذه املقاربة التي قد 
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 .وترشيفاً  ن مدحاً إذ هي لفظة تتضم   ؛به وصفها بالطي  الت، فكأن  املحلَّ  بات هيالطي   مالك أن  

مات، ولذلك قال ابن عباس: اخلبائث هي حلم ا املحر  يف اخلبائث: إّن   وبحسب هذا نقول

ات والعقارب واخلنافس ونحوها. رات كاحلي  ل مالك املتقذ  وعىل هذا حل   اخلنزير والربا وغريه.

 .«..الطيبات هي من جهة الطعم رمحه اّلِل أن   ومذهب الشافعي  

من فرس  اآلية الكريمة بام تستخبثه النفوس وتشمئز  بل يمكننا إضافة إشكال هنا عىل كل  

حمىل  مجعًا  «اخلبائث»فإنه لو كان هذا هو املعنى وكانت  ه عنه،تنز  تمنه وتستقذره وتستبشعه و

يف اآلية نفسها،  اجلملة املقابلة هلذه اجلملة بالالم مفيدًا للعموم، للزم تطبيق املفهوم عينه عىل

م  الطَّي َباِت ﴿ :وهي ِلُّ ََل  ها حينئٍذ  إذاً  ،﴾َوُي  ا بمعنى ما هتواه بأّن  ـ بقرينة املقابلة ـ ملاذا ال نفرس 

 عىل دليالً  اآلية هذهويف هذه احلال تكون  ؟هسنبه وتأنس ويتواَل معها وتستح الطباع وتستلذ  

 يف الوارد للعام صُمص   إىل األمور تلك حريمبت احلكم حيتاج بحيث األمور من الكثري حتليل

 يف ولو ـ والنساء الرجال بني ةالرشعي   غري والعالقات واخلمر ىواملوسيق فالغناء الكريمة، اآلية

متها التي املطعومات من وكثري ـ اجلملة  طعاماً  لكانت حتريمهاَل يرد  لو بحيث الرشيعة حر 

 مقابل بمعنى باتالطي   من هيـ  التحريم عن النظر برصفـ  هذه فإن   ذلك، وغري لذيذاً  ورشاباً 

 ، والاألمور هذه كل   ةحلي   عىل اآلية هذه بداللة القول فينبغي ذكروه، الذي االستخباث ملفهوم

 وكذلك احلال مع اآلية الرابعة من سورة املائدة. !بذلك يلتزمون كانوا إذا أدري

 هذه إىل مستنداً  ،والغناء السّمع ةبحلي   حكم املسلمني الفقهاء بعض أن   الشوكاِن يذكر نعم،

 .الكريمة اآلية

 ،غالباً  تأنفه أو النفس هتستلذ   ما هو الرشيعة يف والتحليل التحريم معيار أن   يعني وهذا

 عنواناً  اتامللذ   جتعل ال التي ةالديني   الثقافة مع ينسجم ال ما وهذا ،التحريم عن النظر برصف

 مفهوم باتالطي   فيّم ة،والسن   الكتاب ثقافة يف سلبي مفهوم   واألهواء اتفامللذ   بات،للطي   مرادفاً 

 .إجيايب  
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 ةاللذ   من ال ،والنقاء والطهارة الصفاء من ىتأ قد بالطي   معنى يكون أن   حيرتج   وهبذا

 للطهارة العام باملعنى ـ طاهرة غري طبعها يف هي التي األمور محير   فالنبي   والتوامل، واالستهواء

 حناه،رج   الذي التفسري إىل يرجع ما وهذا ،نقي   طاهر كل   لوحيل   ـ صطلحامل الفقهي باملعنى ال

 .لغةً  آخر معنى «بالطي  » لكلمة يكون أن نمنع، دون أن اخلميني دالسي   تفسري وهو

مطلقًا؛ إذ بات ب باملعنى املقابل للخبيث عىل تفسريهم للزم حتليل الطي  لو كان الطي   بل

يل ه آبن عن التخصيصاملذكور يظهر منه أن   النص    النبي  فهو يف مقام توصيف  ،بعنوانن أو 

 ببالطي   يأمر هوأن   ،عنه فينهى املعروف بعض إال باملعروف يأمر هبأن   القول يمكن فال ورشيعته،

 سناحلُ  كأن  ( الطيب ـ اخلبيث ـ املنكر ـ)املعروف  املذكورة صافاألو فإن   ،همفيحر   بعضه إال

 بالقبيح، والتحريم النهي قوتعل   منها، باحلسن والتحليل األمر تعل ق وهلذا ،اهب جمبول والقبح

 األحاديث سقوط يلزم ومعه عرفًا، بالتخصيص القبول يصعب النوع هذا من سياق ويف

 عليه، اّلِل اسم بال واملذبوح والزنا واخلمر ىواملوسيق غناءالك بالطبع مستلذ   هو ما لكل   مةاملحر  

 والزنا اخلمر مثل حتريم عىل اآليات من يدل   وما اآلية هذه بني املعارضةوقوع و ،ذلك ونحو

 جيدًا. لفتأم   !ذلك وغري اجلهاد برتك النفس عىل واحلرص

 النصوص سائر فتكون ب،الطي   يف والرضر املفسدة بعدم لب اً  مقي دة اآلية هذه بأن   قيل إذا إال

 .حقيقي   تعارضٍ  بال حينئذٍ  عليها واردة

ويتأي د ما نقول ـ مضافًا لعدم وجود نص  حديثي يستند آلية حتريم اخلبائث من نصوص 

م  حتريم األطعمة واألرشبة ـ بّم سيأيت يف الفصل األخري، من نصوص أن  احلرام ليس إال ما حر 

د الرجوع لنصوص احلرص اّلِل يف كتابه، فإن  اإلمام عندما كان ُيسأل كان جييب باحللي   ة بمجر 

د العرض عىل نصوص احلرص القرآِن ـ  القرآِن، وهذا ـ أي االنتقال لإلفتاء باحللي ة بمجر 

كاشف  عن أن  آية حتريم اخلبائث ال مرجعي ة فيها هنا أساسًا، وإال ملا حُسن االستدالل بتلك 

 الطريقة.

فيّم حتريم اخلمر ‘ مسكر لهبل إن  نصوص حتريم النبي  للمسكر ونسبة حتريم كل  

م وسيأيت، كاشف عن أن  املسكر ـ الذي هو من اخلبائث عندهم ـ ليس  منسوب للقرآن كّم تقد 



 

دة ـ ومنها الصحيح مصدرًا  مشموالً لنص  الكتاب، وإال ملا صح  يف النصوص احلديثي ة املتعد 

 وسندًا ـ نسبة التحريم للنبي  هنا.

راة واإلنجيل عىل احتامل أن  التوصيفات املذكورة يف القرآن وقد سعيت للنظر يف التو ،هذا

لكن ني بعد التتب ع يف النصوص  هنا يمكن أن تكون نقاًل عام  هو موجود يف اإلنجيل والتوراة،

د س، والتي قيل هنا وهناك بأن  هلا صلة بالنبي  حمم  والبشارة به، ‘ املوجودة يف الكتاب املقد 

صلة بموضوع األطعمة واألرشبة حتى نستفيد منه ولو بمثابة قرينة َل أجد شيئًا واضحًا له 

ضعيفة عىل املوضوع، ولو من باب أن  القرآن أحال عىل التوراة واإلنجيل اللذين كانا بني 

ّم عني املوجود بني أيدينا  أيدهيم يف القرنني السادس والسابع امليالدي ني، واللذين قد يقال بأّن 

 اليوم.

 من قاعدة حتريم اخلبائث وحتليل الطّيباتخالصة املوقف 

 من أقل   وال متامًا، موضوعنا عن ةأجنبي   اأُن   الكريمة القرآنية اآلية تفسري من واملتحصل

 مما أخرياً  حناهرج   بّم القول وبني لألعيان، التعميم مع اخلوئي دالسي   مقولة بني تفسريها ترد د

 ةفقهي   قاعدة لتأسيس املقام يف هبا االستدالل يصعب ومعه اخلميني، دالسي   كلّمت ظاهر هو

 .التحليل جمال يف وال التحريم جمال يف ال ،واألرشبة األطعمة باب يفرشعي ة  عامة ةومرجعي  

 ةاملرجعي   ملعرفة ينر  مضط لسنامن ثم  فو خبيث، كل   حتريم: اسمها قاعدة هنا فليس وعليه

د التي  واّلِل العاَل. ب،طي   أو خبيث الفالِن الفعل أو الفالِن اليشء أن   لنا حتد 

  



 

 

 
 

 

 الثالث احملور

 اخلاّصة األطعمة حرمة

 متهيد يف عرض نصوص األطعمة اخلاّصة يف القرآن الكريم

فيحل ل  ،من آياته لبعض األعيان من احليوانات وغريهاجمموعة القرآن الكريم يف  يتعر ض

م بعضها اآلخر،  وهذا ما يفرض علينا إفراد هذه املجموعة من النصوص بعضها وحير 

مها.  لدراستها والتأم ل يف املعطيات التي تقد 

نستعرض النصوص القرآنية يف هذا الصدد للقيام بمقارنة ومقاربة بينها، من هنا، سوف 

 :اآليتعىل الشكل وذلك 

نِزيِر َوَمآ أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِِه قوله تعاىل: ﴿ األوىل: اآلية َم اخْلَ َم َوحَلْ م  امْلَْيَتَة َواْلدَّ َم َعَليْك  اَم َحرَّ إِنَّ

ِحيمٌ  وٌر رَّ  َفإِنَّ اهلل َ َغف 
 (.115)النحل:  ﴾َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن

ه  إاِلَّ َأن  ق ل الَّ َأِجد  يِف َما أ ْوِحيَ ﴿ قوله سبحانه: الثانية: اآلية ًما َعىَل َطاِعمن َيطَْعم  َرَّ إيَِلَّ حم 

ه  ِرْجٌس َأْو فِْسًقا أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِِه َفَمنِ  َم ِخنِزيرن َفإِنَّ وًحا َأْو حَلْ ْسف  وَن َمْيتًَة َأْو َدًما مَّ  اْضط رَّ َغرْيَ َيك 

ِحيمٌ  وٌر رَّ  َفإِنَّ َربََّك َغف 
 (.145عام: ﴾ )األنَباغن َوالَ َعادن

نِزيِر َوَما أ ِهلَّ بِِه لَِغرْيِ ﴿ قوله عز  من قائل: الثالثة: اآلية َم اخْلِ َم َوحَلْ م  امْلَْيَتَة َوالدَّ َم َعَليْك  اَم َحرَّ إِنَّ

ِحيمٌ  وٌر رَّ  َفال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهلل َ َغف 
 (.173﴾ )البقرة: اهلل ِ َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن

نِْزيِر َوَما أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِِه قوله تعاىل: ﴿ الرابعة: اآلية م  اخْلِ م  َوحَلْ م  امْلَْيَتة  َواْلدَّ َمْت َعَليْك  ر  ح 

ْيت ْم َوَما  ب ع  إاِلَّ َما َذكَّ َية  َوالنَّطِيَحة  َوَما َأَكَل السَّ د  رَتَ
وَذة  َوامْل  ِب َوَأن َوامْل نَْخنَِقة  َوامْلَْوق  بَِح َعىَل النُّص  ذ 

ْم َواْخَشوْ  َشْوه  ْم َفالَ خَتْ وْا ِمن ِدينِك  ْم فِْسٌق اْلَيْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَفر  وْا بِاألَْزالَِم َذلِك  ِن اْليَْوَم َتْسَتْقِسم 

م  اإِلْسالَمَ  ْم نِْعَمتِي َوَرِضيت  لَك  ْم َوَأمْتَْمت  َعَلْيك  ْم ِدينَك   ِدينًا َفَمِن اْضط رَّ يِف ََمَْمَصةن َأْكَمْلت  َلك 

م  الطَّي   ْل أ ِحلَّ َلك  ْم ق  ِحيٌم َيْسَأل وَنَك َماَذا أ ِحلَّ ََل  وٌر رَّ ْثمن َفإِنَّ اهلل َ َغف  ِ  إل 
تََجانِفن َبات  َوَما َغرْيَ م 



 

م   َّا َعلََّمك  وَُن نَّ ِِّم َعل م  بَِي ت  َكل  َواِرِح م  َن اجْلَ ْمت م م  وْا اْسَم اهلل ِ  َعلَّ ر  ْم َواْذك  َّا َأْمَسْكَن َعَليْك  وْا ِِّم ل  اهلل   َفك 

م  الطَّي بَات  َوَطَعام  الَِّذيَن أ وت و َساِب اْلَيْوَم أ ِحلَّ لَك 
يع  احْلِ وْا اهلل َ إِنَّ اهلل َ رَسِ ق  ْا الْكَِتاَب ِحل  َعَلْيِه َواتَّ

ْم وَ  ْم ِحلُّ َلَّ  ك  ْم َوَطَعام  امْل ْحَصنَات  ِمَن امْل ْؤِمنَاِت َوامْل ْحَصنَات  ِمَن الَِّذيَن أ وت وْا اْلكِتَاَب ِمن لَّك 

ْر بِاإلِ  تَِّخِذي َأْخَدانن َوَمن َيْكف  َسافِِحَي َوالَ م  ِْصنَِي َغرْيَ م  نَّ حم  وَره  ج 
نَّ أ  وه  ْم إَِذا آَتْيت م  ياَمِن َقْبلِك 

َو يِف  ه  َوه  ينَ َفَقْد َحبَِط َعَمل  ارِسِ  (.5ـ  3﴾ )املائدة:  اآلِخَرِة ِمَن اخْلَ

مةاملح األمور من جمموعة تبني   ريمةالك آلياتا هذه ، عىل املسلمني يف رشع اّلِل تعاىل ر 

زين يف البداية أكثر بحث فيها نسوف و ذكر ما ورد فيه أكثر ا ألّن   ؛عىل اآلية الرابعةمرك 

م  ،ماتاملحر    .سائر اآلياتبقارّنا نثم أصنافًا، وهي حتر 

م بعض األمور عىل املسلمني، الالحقة ـ ثم تأيت اآلية  إن  اآلية الثالثة من سورة املائدة حتر 

بني  بأن  اّلِل قد فتُ  ،إىل تساؤل عّم  أحل  اّلِل للناس لتشريأعني اآلية الرابعة من السورة نفسها ـ 

ه قد وأن   ،ه حصل يف هذا اليومل  الطيبات كأن  فيد بأن  حبات، ثم تأيت اآلية الثالثة لتُ أحل  الطي  

 .وبالعكس ،للمسلمنيوبحلي ة طعام أهل الكتاب  ،صدر قرار بذلك

ْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم ﴿ :جدل وقع يف مجلة وهناك َشْوه  ْم َفالَ خَتْ وْا ِمن ِدينِك  الَْيْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَفر 

ْم  ْم ِدينَك  م  اإِلْساَلَم ِدينًاَأْكَمْلت  لَك  ْم نِْعَمتِي َوَرِضيت  لَك  مة يف قحَ ا مُ ﴾ من حيث إّن  َوَأمْتَْمت  َعَلْيك 

 .فقط إليه، وإن ّم نشري لن نخوض فيه ناوهو بحث طويل أيضًا غري أن   ؟ال وهذه اآلية إقحامًا أ

 بل ،هصيغ وال احلرص أدوات نجد ال فنحن لوحدهاالثالثة من سورة املائدة  اآلية لناتأم   ولو

 اآلية لكن   فيها، مذكورة غري أخرى أشياء حرمة تنفي أن دون املذكورات هذه حتريم تفيد هي

 :سؤال عن اجلواب موقع وقعت إذ املقامي، باإلطالق والبيان احلرص مقام يف اأّن   يبدو التالية

 العام املفاد دلتؤك   الثالثة اآلية جاءت ثم بات،الطي   هو احلالل بأن   اجلواب فجاء احلالل؟ هوما 

 .قبل من يكن َل التحليل وكأن   اليوم، التحليل صدور إىل مشرية الثانية، لآلية

 اآليات؟ هذه فهم يمكن فكيف

 ، فهم وحتليلاألعيان احملّرمة يف النّص القرآنيأّواًل: 

 اآلياتهذه  يف حتريمها جرى التي األعيان حولسوف يدور كالمنا  لاألو   البحثيف هذا 



  

 :يتاآل الشكل عىل وهي الكريمة،

 ، املفهوم واملعنى والداللةـ امليتة 

ة هي  مات القرآنية اخلاص  ل هذه املحر   يف الفقهاءبعض  كلّمت من يظهر والذي .امليتةأو 

 بح،ذُ  ولو تذكيته جترِ  َل أو أنفه حتف مات أو قتل حيوان كل   هي امليتة أن   اإلسالمي الفقه

 .ةالرشعي   الطريقة غري عىل ذبح بحيث

ذبح عىل غري  مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو املراد من امليتة أعم  »يقول السيد اليزدي: 

 موافقته يف ذلك.الوثقى العروة كتاب املحشني عىل كبار ويبدو من  .«الوجه الرشعي

، وتبعه آخرون:  التذكية  إىل أمر آخر، غرياملراد من امليتة ما استند موته »يقول السي د اخلوئي 

 .«عىل الوجه الرشعي

 عوموض وليس، رغم أن ه خالف فيه بعض   امليتة،ملفهوم  الفقهي احلاصل هو هذا أن   إال

ّم نريد معرفة أن  امليتة يف اآلية الكريمة ـ ال يف املصطلح الفقهي احلادث من إن   ،هنا حديثنا

 املعنى منه يراد هل ـ ، عىل تقدير وجودهالفقهاء واجتهادات ةوالسن   الكتاب نصوصجمموع 

؟ املعنى هذا هو وما ذلك؟ من أخص   معنى منه املراد أن   وأ أيضاً  الفقهي املصطلحي  األخص 

 ريغ حيوان كل   أي ،الفقهي املعنى نفس هو الكريم القرآن يف بامليتة املراد بأن   يقال قد

                                           
مت التوراُة أكَل امليتة، حيث جاء فيها: ( 1) تعطيها للغريب الذي يف أبوابك فيأكلها أو  .وا جثًة مالال تأك»حر 

س للرب  إهلك..  (.21: 14)التثنية: « يبيعها ألجنبي  ألن ك شعب مقد 

 .129: 1( العروة الوثقى 2)

؛ 36؛ وهبجت، توضيح املسائل: 93؛ واللنكراِن، األحكام الواضحة: 107: 1( اخلوئي، منهاج الصاحلني 3)

؛ وحممد صادق 43: 1؛ وحممد حسني فضل اّلِل، فقه الرشيعة 137: 1والسيستاِن، منهاج الصاحلني 

؛ والوحيد اخلراساِن، 170، 168: 1؛ والفياض، منهاج الصاحلني 114: 1الروحاِن، منهاج الصاحلني 

 .118: 1منهاج الصاحلني 

ا هي املحكومة ( يذهب الشيخ يوسف الصانعي 4) إىل أن  امليتة هي ما مات حتف أنفه، ويرت ب عىل ذلك أّن 

ى. نعم األكل مرتبط بالتذكية  ى، واملانع يف الصالة هو امليتة ال غري املذك  بالنجاسة ال مطلق غري املذك 

 .2، التعليقة رقم: 135: 1بمعناها الرشعي، فراجع له: حترير الوسيلة 



 

ى،  حد فيت  أو َل يستند موته للتذكية، أو كل  حيوان استند موته لغري الذبح الرشعي، مذك 

ْيت مْ ﴿ :املعنيان: القرآِن والفقهي، وذلك بقرينة  ﴾ الواردة يف اآلية األوىل.إاِلَّ َما َذكَّ

دون غري  يقتل بالطرق املتعارفة )الذبح ـ الصيد(، مبا مل «امليتة»شواهد ختصيص 

 املذّكى شرعًا

أو  ،أنفه حتف مات ما منه يقصد اآليات من النوع هذا يف امليتة عنوان أن   هو الصحيح أن   إال

ال بمعنى عدم إطالق كلمة املي ت عىل غري الذي مات  ،رشعاً  يذك   مل ما طلقم وليسما مل يذبح، 

، كام َلا إطالق خاص حتف أنفه، بل بمعنى أن  الكلمة  تطلق عىل معنى عام وهو ما قابل احلي 

 جمموع ذلكل ويشهد،  هذا املعنى الثاين هنامنرصف، والقرائن تساعد عىليف اللغة العربي ة 

 :أبرزها شواهد

ل:  هذه الكلمة استعملت يف القرآن الكريم يف عرض احليوان املذبوح لغري  إن  الشاهد األو 

لي ًا هر اّلِل تعاىل مما هو ظا ًما ة واملغايرة، قال تعاىل: ﴿يف االثنيني  أو  َرَّ ْوِحَي إيَِلَّ حم 
ق ل الَّ َأِجد  يِف َما أ 

ه  ِرْجٌس َأْو فِْسقً  َم ِخنِزيرن َفإِنَّ وًحا َأْو حَلْ ْسف  وَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ ه  إاِلَّ َأن َيك  ا أ ِهلَّ لَِغرْيِ َعىَل َطاِعمن َيْطَعم 

ِحيمٌ  اهلل ِ بِهِ  وٌر رَّ  َفإِنَّ َربََّك َغف 
أن  فظاهر اآلية  ،(145﴾ )األنعام: َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن

 وهذا ما يناقض املفهوم الفقهي. ،امليتةاملذبوح لغري اّلِل تعاىل عنوان  آخر ُمتلف عن عنوان 

م  امْلَْيتََة تعاىل: ﴿ وقال َم َعَلْيك  اَم َحرَّ نِزيِر َوَما أ ِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اهلل ِإِنَّ َم اخْلِ َم َوحَلْ )البقرة:  ﴾..َوالدَّ

 تشبه سابقتها متامًا. اآلية(. وهذه 173

نِزيِر َوَمآ أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِهِ تعاىل: ﴿ وقال َم اخْلَ َم َوحَلْ م  امْلَْيَتَة َواْلدَّ َم َعَلْيك  اَم َحرَّ )النحل:  ﴾..إِنَّ

115.) 

 الطريقة غري عىل املذبوح وعنوان امليتة عنوان بني التمييز يف متعاضدة الثالث اآليات هفهذ

 .ةالرشعي  

ل  ﴿ما يؤي د ما نقول تأييدًا قوله تعاىل:  ولعل   س  وٌل َقْد َخَلْت ِمن َقبْلِِه الرُّ ٌد إاِلَّ َرس  َمَّ َوَما حم 

تَِل انَقَلْبت ْم َعىَل  اَت َأْو ق  َّ اهلل َ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهلل   َأَفإِن مَّ ْم َوَمن َينَقلِْب َعىَلَ َعِقَبيِْه َفَلن َيرض  َأْعَقابِك 

اكِِرين وْا  ﴿ (، وقوله تعاىل:144)آل عمران:  ﴾الشَّ ون وْا َكالَِّذيَن َكَفر  ا الَِّذيَن آَمن وْا الَ َتك  َ َيا َأُّيُّ



  

ب وْا يِف  تِل وْا لِيَْجَعَل  َوَقال وْا إِلْخَواُِنِْم إَِذا رَضَ ى لَّْو َكان وْا ِعنَدَنا َما َمات وْا َوَما ق  زًّ األَْرِض َأْو َكان وْا غ 

تِْلت ْم يِف َسبِيِل اهلل ِ  اهلل   َذلَِك  ِميت  َواهلل   باَِم َتْعَمل وَن َبِصرٌي َوَلئِن ق  يِي َوي  ْ ل وهِبِْم َواهلل   ُي  ًة يِف ق  َأْو َحرْسَ

تُّْم مَلَْغِفرَ  ونَ م  رَش  ْ تِْلت ْم إِلىَل اهلل حت  تُّْم َأْو ق  وَن َوَلئِن مُّ َّا جَيَْمع  ٌة َخرْيٌ ِّم  َن اهلل ِ َوَرمْحَ : عمران)آل  ﴾ٌة م 

 يوحي له، مصداق الثاِن أن   مع والقتل املوت بني اآليات هذه يف التمييز فإن   ،(158ـ  156

 القتل حال اأم   القتل، مقابل الطبيعي املوت يف املوت ستخدامبا نسأتست ةالعربي   اللغة بأن  

 .مستقل   بدليلٍ  وليس ،الفكرة قويةلت دمؤي   وهذا الكلمة، هذه هلا صفتخص  

 لوجدنا)اآلية الثالثة من سورة املائدة(  البحث حمل   نفسها اآلية يف لناتأم   لوالشاهد الثاين: 

 أخص   هنا امليتة عنوان يكون بحيث الفقهي، والعنوان امليتة بني التمييز عىل يشهد ما أيضاً  فيها

مت أن فبعد ًا،فقهي   منه  :عرضها يف أخرى أموراً  ثالثة ذكرت ،امليتة مطلعها يف اآلية حر 

 اآلية فتشبه عليه، اّلِل غري اسم ذكر بحيث تعاىل اّلِل لغري املذبوح وهو به، اّلِل لغري أهل   ما ـ أ

 .مةاملتقد   الثالث اآليات هنا

 :مجلة إىل هعود حيرتج   اآلية من املقطع هذا فإن   يتم،ذك   ما إال... و واملوقوذة واملنخنقة ـ ب

اّلِل به، بعد فرض ذبحه  لغري أهل   وما: جلملة هلعود معنى وجود لعدم بعدها؛ وما واملنخفقة

يْت مْ معنى الستثناء ﴿ ة، فأي  عىل غري الطريقة الرشعي   إىل امليتة  هكّم ال معنى لعود ،﴾إاِلَّ َما َذكَّ

نِزيرِ وهو ﴿ ،بعد وجود فاصل غريب بني املقطعني َم اخْلَ َم َوحَلْ  فيكون معنى اآلية: إن   ،﴾َواْلدَّ

مة إال إذا استطعتم تذكيتها قبل أن متوت فتصبح حالالً، وعليه فلو كان  هذه املنخنقة و.. حمر 

وَذة  ﴿ :قهي لكانت مجلةالف املعنىاملراد من امليتة يف مطلع اآلية هو  نة بط﴾ مست..َوامْل نَْخنَِقة  َوامْلَْوق 

 .ها غري مفهوميف عنوان امليتة حال عدم التذكية، فذكرُ 

لكن  الصحيح أن  عنوان امليتة يقصد به ما مل يذبح أو ما مل يأخذه اإلنسان بالطرق املتعارفة 

ومعه فيكون ذكر املنخنقة وأمثاهلا من باب  ،كالذبح والصيدـ غري املرفوضة رشعاً ـ إلماتته 

 .والشيخ يوسف القرضاوي العالمة الطباطبائيأمثال بيان مجلة من مصاديق امليتة، كّم ذكره 

ُمتصة باملنخنقة وأمثاهلا مما هو من األنعام عادًة، قرآنيًا بأن  حلية احليوان بالذبح  إال إذا قلنا
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احلكم يف غري امَليتة )وهو ما مات حتف أنفه( واملنخنقة ال بسائر أنواع احليوانات، فيكون 

 وأمثاهلا من األنعام، هو احللي ة لو ماتت عرب اإلماتة من فاعل.

 عىل ذبح ما لكان العام، الفقهي املعنى هو امليتة كان لو فإن ه النصب، عىل ذبح وما ـ ج

 .منه النصب

حات كلها فهذه  .التمييز مرج 

 ةمكي   سور ويف والبقرة، كاملائدة ةمدني   سور يف استعملت امليتة كلمة إن   الشاهد الثالث:

 وقريش املرشكني عقائد ُماطبة حيث من ةاملكي   واضح بعضها يف والسياق والنحل، كاألنعام

ث أن ياملك   السياق يف البعيد ومن بيانه، يأيت سوف كّم  يف خاص رشعي   مصطلح عن يتحد 

حرام، ويقصد منها ما َل يذبح  امليتة إن   :هلم يقال ألن معنى فال لكافرين،ا مع االحتجاج سياق

استعملها العرب قبل اإلسالم،  ،ةعربي   «امليتة»كلمة  املفروض أن   ة؛ ألن  عىل الطريقة الرشعي  

ة الفقهية، فعندما استعملها م َل يفهموا منها املذبوح عىل الطريقة الرشعي  ومن الطبيعي أّن  

من كونه ما مات بغري  وا منها املعنى الذي كانوا يفهمونه من قبل، وال أقل  ة فهمالقرآن يف مك  

 ية باحلد  األدنى ما َل يثبت العكس.مل النصوص املك  ذبح، وعىل هذا حُت 

 :منها ،لغويةوهو عبارة عن جمموعة معطيات  الشاهد الرابع:

ون كانوا ما العرب أن   الطربيس ذكر ـ أ  دون من أنفه حتف مات إذا إال ميتة احليوان يعد 

 .بعدها وما قةناملنخ وبني امليتة بني اآلية زتمي   وهلذا موته، يستدعي خارجي سبٍب 

حه، لكن ه ينفعنا يف نفي املعنى الفقهي  وهذا الوجه وإن كان ال يصلح لوحده؛ ألن نا ال نرج 

 اخلاص  عن امليتة.

 كّم التعبري، وهذا .ه أو بّم َل يذك  تتدرك ذكاّم َل ني فرس  امليتة بغري واحد من اللغوي   إن   ـ ب

 رشحها التي ةاللغوي   الذكاة حيتمل الفقهي، املعنى مع يتطابق بحيث ةالرشعي   الذكاة حيتمل

الً يف موضوع أصالة عدم التذكية، سيأيت  كّم أنفسهم وناللغوي    الذبح، بمعنى وهيمفص 
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 .الفقهي   باملعنى يذك   َل ما ال ذبح،يُ  َل ما هوـ  التعابري هذه وفقـ  لغةً  امليتة معنى فيكون

ويف املصباح: »هـ( يف تاج العروس ما ينفع هنا حيث يقول: 1205بل يظهر من الزبيدي )

ا يف الفاِعِل  ِع: ما ماَت َحتَْف َأْنِفه، َأو ُقتِل عىل َهْيَئٍة غرِي َمرْشوعة، إِم  ْ املراُد بامَلْيَتِة يف ُعْرِف الرشَّ

ِع، ُيشرُي إىِل َأن ه ليس ُلَغًة حَمَْضًة، ونسبه النَّوِوي   املَْفُعول.َأو يِف  قال شيُخنا: فقوله: يف ُعْرِف الرشَّ

ا ُمراَدفًة، َأو خَتِْصيصًا، َأو نحو ذلك، مما ال خَيْفى  وَأهِل الل غِة إِم 
ِ
 .«للُفقهاء

اللغوي ة األصلي ة فالحظ كيف تبدو القضي ة ذات مصطلح رشعي الحق يغاير الداللة 

ة بّم مات حتف أنفه أو بّم مات بغري ذبح.  اخلاص 

م يعتقدون بأن  ولتأييد كالمنا نذكر أن ه  قد نسب السيد مصطفى اخلميني لألصحاب أّن 

ة، رغم أن ه مال  د سعيد احلكيم ـ امليتة يف اللغة هو ما مات حتف أنفه خاص  ـ ومثله السيد حمم 

ى رشعاً لكون اللفظ لغًة ُيطلق عىل  . كل  مي ت بّم فيه املذك 

، امليتة تارة تستعمل صفة من املوت املقابل للحياة »قائاًل:  ،وقد ذكر السيد حمسن احلكيم

كّم يف ، بمعنى ما مات حتف أنفه يف مقابل املقتول باألسباب املوجبة للتذكية وغريها رىوأخ

وثالثة ، «أفإن مات أو قتل انقلبتم..»عاىل: ت وقوله ،«عليكم امليتة والدم.. تمحر  »قوله تعاىل: 

بجملة من  عليه وغريه مستشهداً ـ ره ـ ة، كّم ذكر شيخنا األعظم ذكاة رشعي   يذك   بمعنى ما َل

 .«..النصوص، كموثق سّمعة

ى يف الرشع، كّم يظهر امليتة مقابلة املذك  »بل اإلمام اخلميني واضح هنا حيث يقول: 

عة بالرجوع إىل الروايات  وموارد االستعّمالت، وليست التذكية يف لسان الشارع وعرف املترش 

عبارًة عّم  يف عرف الل غة؛ فإن  الذكاة لغًة الذبح، وليست كذلك يف الرشع؛ إذ التذكية ذبح 

اهتا يف الذبح بغري طريق  ات معتربة يف الرشع، وهلذا ترى َل تطلق هي والبخصوصي   مشتق 

ار، وكذا لو ذبح بغري تسمية، أو عىل غري القبلة عمدًا رشعي، كذبائح أهل الكتاب  والكف 

ًا، وكذا للميتة التي هي يف مقابلها، . وهكذا فدعوى أن  للتذكية حقيقًة رشعي ًة قريبة  جد 
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ر رشعًا ميتة وإن قلنا بعدم صدقها عرفًا إالَّ عىل ما مات حتف أنفه، أو بغري  فاملذبوح بغري ما قر 

اة وإن َل تصدق عليها يف العرف الذبح. وكذا األجزا ء املبانة من احليوان ميتة؛ أي غري مذكَّ

 .«واللغة

 هذهبعد جمموعة الشواهد يف اآليات الكريمة ن من داللة هذه الكلمة فاملقدار املتيق   وعليه،

 هو هذا فيكون،  فيّم ُيذبح كبهيمة األنعام(بال ذبٍح حتف أنفه )أو مات  الذي احليوان هو

م احليوان ا غريه فليس بيدنا دليل قاطع عىل نفي داللة الكريمة اآلية بداللة األكل املحر  ، أم 

 .اآلية عليه، بل كل  ما يف األمر أن ه ليس بيدنا دليل عىل استيعاب النص  القرآِن له

 ، بني التحريم املطلق والنهي عن خصوص املسفوحـ الدم 

 يف الدم جتعل كانت العرب أن   نقلوا وقد ،الدم حتريم يف واضحة ةالقرآني   اتاآليتبدو 

مونهوكانوا  ،ويأكلونه ويشوونه( واملصارين األمعاء)وهي  املباعر  هلم وكانت للضيف، يقد 

لعرب يف باتنديدًا ، ×عيل اإلمام عن احلديث يف جاء كّم ،زهَ لْ العَ  منها األكل من أنواع فيه

م ، بعض مطعوماهتا  .عليهم اّلِل ذلك. وهذا واضحفحر 

                                           
 .127ـ  126: 3( كتاب الطهارة 1)

مت التوارُة الدَم، حيث جاء فيها: ( 2) ه  َكاملَْاءِ . .»حر  . َعىَل األَْرِض َتْسِفك  ْله  م  َفاَل َتْأك  ا الدَّ  )سفر التثنية« َوَأمَّ
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م كانوا يستخدمونه يف سني  القحط واملجاعة.( العلهز طعام من الوبر 4)  والدم، ويقال بأّن 

 .170ـ  169: 5( انظر: ّنج السعادة يف مستدرك ّنج البالغة 5)

ًا بذلك الزمان أو عند العرب، بل الدم بوصفه مطعومًا )( 6)  Blood asليس استخدام الدم يف الطعام خاص 

Food ) مثل تنزانيا، وكوريا الشّملية واجلنوبي ة، والصني بلدان العاَلرائج جدًا إىل اليوم يف الكثري من ،

وتايوان، وتايالند والنيبال والفلبني، وبعض مناطق اهلند وأندونيسيا، والعديد من الدول األوروبي ة 

أو واألمريكي ة، بل بعض األقوام يف أفريقيا يتناوله مع احلليب، وكثريًا ما ُيستعمل عاملي ًا عىل شكل مقانق 

ممل حًا أو مع احلساء أو فطائر، بل بعض البلدان األوروبي ة يقلون الدم مع البصل ويتناولونه عىل اإلفطار، 

 



  

ى ما كل   حرمة الكريمة اآلية إطالق مقتىض أن   إال  اإلنسان دم حرمة يعني وهذا دمًا، يسم 

 عىل الدم أن   هنا تظهر التي واملشكلة ذلك، ونحو الطيور أو البحري أو يالرب   احليوان أو

 ثم كوب أو إناء يف دماً  وضعنا فلو مسفوح، وغري املهراق، املصبوب وهو مسفوح: صنفني

 بأن   ويقال العرب، عند ملفتة ةً ظاهر كان الذي هو وهذا مسفوحًا، دماً  تناولنا فقد رشبناه،

 رشب حال خيلقه ما باب من ورضاوته؛ القلب قساوة هثإيرا يف تكمن فيه التحريم حكمة

 .^البيت أهل عن الروايات بعض بذلك وردت وقد .قسوة من الدماء

ل ة عىل املعروف، وهي قوله تعاىل: القرآن الكريم عىل حرمته يف آية سابقة مكي   نص  قد و ﴿ق 

وًحا أَ  ْسف  وَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ ه  إاِلَّ َأن َيك  ًما َعىَل َطاِعمن َيْطَعم  َرَّ ْوِحَي إيَِلَّ حم 
َم الَّ َأِجد  يِف َما أ  ْو حَلْ

﴾  (.145)األنعام:  ِخنِزيرن

 لدم التابع للحم وأمثالهـ حكم ا ـ  

 ال ِّما ذلك ونحو السمك دم أو الذبيحة يف فاً متخل   يكون الذي كالدم املسفوح غري وأما

 ال؟ وأ حرام هو فهل ،عادةً  للحم تابعاً  بل مصبوباً  يكون

 الدم غري املأكوالت من محمر   وجود اآلية نفت فقد حالل، هأن   األنعام سورة آية ظاهر

 اجلدل عن النظر برصف كذلك، يكون ال الذي اآلخر الدم حتليل يف عرفاً  ظاهر وهو املسفوح،

 إهلي نص   يف فيها النبي   وجدان عدم يكون التي اآلية ظاهر فإن   وعدمه، الوصف مفهوم يف

 عدم عن إخبار هو :قلف أو الوجود، عدم عن عرفاً  كاشفأن ه  منفصل، نبوي نص   يف ال قرآِن،

 .الوصف مفهوم فكرة إىل حاجة بال عرفاً  الوجود

 نقطةً  كان ولو غريه أو مصبوباً  دم فكل   اإلطالق، ظاهرهاسورة املائدة  آيةمثل  أن   إال

 عرفاً  اللحم يف يستهلك َل دام ما حراماً  يكون أن يفرتض عرفاً  حملل   وتابعة ملحقة صغرية

م اآلية هذه فهل الدم، عنوان عن خيرج بحيث مه  كانت وإذا ال؟ وأ الدم هذا حتر   يمكن فهلحتر 

                                                                                                             
دًا صلبًا.  ويف كثري من األحيان يتم  تناول الدم ُمثرًا وجمم 
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ص عىل العثور  ال؟ وأ قرآِن غري أو قرآِن ُمص 

 :حماولتان هنا توجد

عىل فرض العجز يف املقتيض والتشكيك يف وجود إطالق شامل  قومت وهي :األوىل املحاولة

 بيانني: عربملثل هذه احلاالت من غري الدم املسفوح، وذلك 

وهي سابقة عىل سائر  ،ةآية سورة األنعام مكي   أن   افرتاضوهو يقوم عىل  ل:األو   البيان

طالق الدم يف اآلية هنا إ، وهنا يقال بأن  يف سورة املائدة ة ومنها هذه اآليةاآليات اآلخرى املدني  

فبدل أن يعيد  ،ه خصوص املسفوح اتكاالً عىل آية سورة األنعاممبنيٌّ عىل وضوح املراد منه وأن  

األلف والالم يف كلمة الدم هنا للعهد، أي  تلك اآلية، وكأن   اكتفى بذكرها يف «مسفوح»كلمة 

 .الدم مطلق ال تأكلونه، الذي املصبوب الدم وهوذاك الدم الذي هو مرتكز يف ذهنكم، 

ر أن فبدل بعضه، عىل ويتكئ يعتمد القرآِن النص   وكأن    واحدة مرةً  به اكتفى الوصف يكر 

م بالدم املراد ارتكاز عىل اعتّمداً  املرات سائر يف أطلق ثم مته ما عرب األذهان يف املحر   آية قد 

 .املقام يف الكلمة هلذه إطالق انعقاد يف نشك   وهبذا األنعام، سورة

ظاهر هذه اآلية هنا وأمثاهلا هو إطالق الدم،  وهي أن   صياغة املسألة بطريقة ثانية، ويمكن

مثل آية سورة  ولكن  ظاهر احلرص والوصف معًا يف آية سورة األنعام يقي د اإلطالق الوارد يف

 .حينئذٍ  ناملتيق   بالقدر فيؤخذ انعقاده، يف كيشك   أقل   وال ،املائدة

 سورة آية نزول زمن إىل النبي   أن   هو اآليات بني ةالزمني   ةالرتاتبي   مقتىض إن :تقول وقد

 إطالق نزول ينايف ال وهو حمل ه، يف حرصه فكان مطلقًا، الدم حتريم عليه نزل قد يكن َل األنعام

 املقام، يف للعام اخلاص   تقييد فرض متنع النزول يف الزمنية ةفاخلصوصي   ذلك، بعد التحريم

ح  .األنعام آية بعد الترشيعات من املزيد فرض وترج 

 بأن ه لو كان هذا هو املفهوم من آية سورة األنعام لكان معناه أن الرسول يقول: يا جياب وقد

متموه َل ينزل عيل  فيه وحي  إىل اآلن وقد ينزل الحقًا. ويف مثل هذه احلال لن الذي حر   قوم، إن  

د القرآن الكريم قبل هذه اآلي ة بّم يكون كالمه احتجاجًا صحيحًا عىل الكافرين الذين ند 
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موه من اإلبل والبقر   لكذبل افرتاء ابأّن   احليوانات لبعض العرب حتريّمت اً صفاو ،والغنمحر 

 بل عليهم، االحتجاج له صح   ملا مراده هو ذاك كان فلو(، 144 ـ 143)األنعام:  تعاىل اّلِل عىل

 عدم من عرفت فكيف الحقًا، ينزل ولعل ه فيه، حرام   اآلن حتى عليك ينزل َل كإن  : له لقالوا

 !تعاىل؟ اّلِل عىل افرتاء هو فعلناه ما أن   عليك التحريم نزول

مات اإلضايف النزول إمكان بفرض تسمح ال اآليات تركيبة إن    ةبفرضي   إال الحقًا، ملحر 

 من املفهومة املسفوح غري الدم ةحلي   نسخ ثم غريها، لوحل   هذه محر   اّلِل بأن   نقول بأن النسخ،

 دار وإذا والبقرة، والنحل املائدة سورة مثل آيات يف الدم حرمة بإطالق األنعام، سورة آية

 ةالفرضي   لكانت ،النسخ ةفرضي   وبني الً أو   بي ناها التي بالطريقة املتصل املقي د فرضية بني األمر

 .املسفوح الدم حرمة وهو ،ناملتيق   بالقدر فيؤخذ ،اإلمجال من قل  أ وال أرجح، األوىل

الدم عرفًا، فلو أو رشب إطالق الدم منرصف إىل حالة صدق عنوان أكل  ن  إ الثاين: البيان

أكل اإلنسان اللحم أو السمك وكان بعض الدم فيه مما هو تابع  للحم، فال يقال عرفًا: فالن 

ّم يفهم ذلك عندما يضع دمًا يف كوٍب مثالً ثم يرشبه، أو عندما يضعه يف أمعاء أكل الدم، بل إن  ي

ة الدم مأخوذة عرفًا يف صدق وكأن  استقاللي   .وان ثم يشويه فيأكله،كّم كانت تفعل العرباحلي

م  امْلَْيَتة  ﴿ :م الدم ويأكله ويتناوله، وحيث إن  كلمةعَ طْ ه يَ أن   َمْت َعَليْك  ر  منرصفة إىل األكل،  ﴾ح 

واّلِل  ،سفوحر عادًة إال يف الدم املوهو غري متوف   ،فالبد من صدق عنوان األكل أو الرشب

 العاَل، وهلذا ال حيكم بحرمة حقن الدم لإلنسان بمثل هذه اآلية.

قد يكون خلصوصي ة وجود م ال يقبلون بمثله يف باب الصوم، لكن ه هناك وهذا البيان كأّن  

ة أ  ال فلو وقعت قطرة من مخرٍ إر، ومفط   التناول والدخول يف اجلوف مطلَق أن  فهمنا ة تُ ضافي  إدل 

 .كلهأاخلمر أو  رشب فالن   :فال يقال ،نسان العنبةكل اإلأثم  ،عنٍب  ةعىل حب  

، حيث قال يف تعليقته مكارم الشريازيوقد أملح إىل هذه النقطة يف باب الصوم الشيخ نارص 

فني، كّم ال ينبغي الشك  يف أن  إطالق األدل ة منرصف إىل األكل والرشب املتعارَ »: عىل العروة

ا غري املتعارف من جهة الكيف كالرتابيف سائر اإلطالقات؛  الكم  كعرش حب ة من احلنطة، و ،أم 

ـ مضافًا إىل ظهور اإلمجاع ـ لعدم صدق األكل والرشب عليه؛ ولكن هناك قرائن كثرية  فال؛



 

تدل  عىل أن  احلكم هنا يدور مدار معنى أوسع مم ا هو املتعارف منهّم، مثل ما ورد يف الروايات 

ُذنه إذا َل ذا َل جيد طعمه يف حلقه، وكذا ما ورد من جواز صب  الدواء يف اُ من جواز الكحل إ

ا حتمل املاء بقُ  ها، وغري ذلك من لِ بُ يدخل حلقه، وما ورد من أن  املرأة ال تستنقع يف املاء ألّن 

م فهموا معنى  القرائن. وسؤال الرواة عن مثل السواك الرطب واليابس أيضًا دليل عىل أّن 

 .«هو املتعارف أوسع مم ا

 له تفرض هالكن   هنا، اآلية يف التحريم إطالق بظاهر ميالتسل عىل تقوم وهي :الثانية املحاولة

صًا، ص وهذا ُمص  ره يمكن املخص   :أشكال بأحد تصو 

ة التخصيص أو صًا قرآنيًا، وهو خيتص  ـ بعد جتاوز قضي  أن يكون ُمص   ل:األو   الشكل

 آية سورة األنعام ـ بالذبيحة وما يبقى منها من دم، حيث يقال بأن  التقييد بالدم املسفوح يف 

ى ﴿ ي من احلرمة احليوانَ ثنتساآلية نفسها التي نحن فيها ت ْيت مْ املذك   يفهم والعرف ،﴾إاِلَّ َما َذكَّ

 دليل فيكون لحم،الب عرفاً  ملحق   هو إذ فيه، للحم التابع الدم حتليل ىاملذك   احليوان حتليل من

 حتريم إطالق عن ىاملذك   للحيوان التابع الدم راجإخ عىل اآلية يف متصلةً  قرينةً  املذكى ةحلي  

 .اآلية صدر يف الدم

نا إذا التقريب من الشكل وهذا  فال بالذبائح اختص   ذبحتم، بمعنى «يتمذك  » كلمة معه فرس 

 السمك دم فيشمل اخلاص الفقهي بمفهومها التذكية منها فهمنا إذا أما السمك، مثل يشمل

 املتصل املقي د هذا نم االستفادة دائرة وستكون الصحيح، الرشعي بالصيد تهتذكي بعد أيضاً 

 .أكرب

 معه وتداخله للحم تهي  لتبع عادةً  إزالته يمكن ال الذي الدم ذاك نطاق يف دةجي   املحاولة وهذه

 يصدق ال اللحم هذا أكل أن   من زعمناه ما عىل شاهدٍ  خري هذا ولعل   مطلقًا، ال ستهلكي   مل ولو

 .هنا التقييد ةبظاهر اإلنسان يشعر ال هلذا عرفًا، الدم أكل معه
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 ال حيث الذبائح، مع تعاملهم يف للمسلمني ةالقطعي   سريةال إىل االستناد :الثاين الشكل

زون نجدهم ة ختصيص منه يستكشف ما وهو فيها، للحم التابع الدم عن يتحر   احلرمة، أدل 

 .وأمثاهلا اآلية هذه يف الدم عنوان إطالق ومنها

ص فيه قرآنيًا، ويمكن أن يكون من الشكل من التخصيص يمكن أن يكون املخص   وهذا

ل كّم يف التقريب األو   ،من القرينة املتصلة التخصيَص  االسن ة، فإن كان قرآنيًا فإما فهمو

ل وإن أو فهموه من أصل عدم صدق أكل الدم أو رشبه عىل مثل ذلك. واألو   ،للتخصيص

ه حيث كان قرينًة متصلة فهو يمنع عن انعقاد اإلطالق يف عنوان أدرجناه يف التخصيص إال أن  

ف يف الذبيحة الدم يف اآلية الكريمة فريجع إىل عدم ظهور اآلية أساسًا يف حرمة مثل املتخل  

يْت مْ بقى سائر اآليات التي ورد فيها إطالق الدم دون قيد ﴿التابع للحم، لكن ت ﴾ إاِلَّ َما َذكَّ

فالبد  من التقييد هنا باملنفصل أو القول بأن  تلك اآليات قد تكون نزلت بعد آية سورة املائدة 

م  .فنسختها متامًا كّم قد يقال مثله يف آية سورة األنعام كّم تقد 

حلل  هو يف فرض قصور الداللة عىل حتريم مثل الدم التابع وكل  وَلذا يبدو يل أن  األسلم يف ا

ة ما قلناه يف خصوصي  ما ال يصدق عليه عرفًا أن ه أكل الدم أو رشبه، فإن  هذا هو املفهوم بقرينة 

 .األخرى اآلية يفاملسفوح التي وردت 

 غري ولو الدم مطلق حرمة عىل تدل   تاآليا هذه كانت لو أنه قلناه ما يؤيد ما ولعل  

 فاملتخل   الدم مثل من املوقف حول بعده وما النبوي   العرص يف تساؤالت لظهرت املسفوح،

ة ؛التابع  أن   عن كشف ذلك من أثراً  وال عيناً  نجد َل فلّم منه، التخل ص وُعرس به االبتالء لشد 

 هوأن   الداللة قصور زيعز   ما وهذا التابع، املتخل ف الدم مثل اآليات هذه من يفهموا َل املسلمني

 .رشبه أو الدم أكل عليه يصدق ال

ثوا الفقهاء أن ورغم  ظهور من املتيقن القدر عىل بناءً  أنه إال التابع، املتخل ف الدم عن حتد 

 كّم ورشبه، الدم أكل عنوان معه حيرز ال موردٍ  كل يف الدم تناول بحلي ة القول ينبغي هنا اآليات
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 أكل موضوع عن النظر برصف ذلك، نحو أو امعط فيه الذي اإلناء يف تقع الدم قطرة يف

س،  قرآنيًا، بذلك االلتزام يلزمه فيها املقتيض قصور الكريمة اآلية من يفهم من فكل املتنج 

 .األحاديث مفاد عناآلن  النظر برصف

 ـ حكم الدم غري التابع ـ  

والذي يظهر  ،وأمثاله، وأما الدم املتخل ف غري التابع عالتاب فاملتخل   الدم يف هكل   هذا

 ال؟ وكقطرات عىل حلم الذبيحة فهل هو حرام أ

 :احتامالن هنا يوجد

 هنا اآلية يف الوارد الدم حرمة إطالق إىل ذلك يف وُيستند بحرمته، يقال أن :لاألو   االحتامل

 .الفقهاء مجهور به التزم ما وهو وأمثاهلا،

 :أمرين إىل ذلك يف وي ستند ،تهبحلي   يقال أن: الثاين االحتامل

مات حرصـ  1  الذبيحة من املنصب   الدم وهو األنعام، سورة آية يف املسفوح بالدم املحر 

 .عرفاً  للحم تابعاً  يكن َل ولو فيها املتخل ف يشمل فال ذبحها، عند

 .الدم منها د  تعُ  وَل الذبائح من األمور بعض استثناء عىل دل ت التي الروايات ـ 2

 إىل البحراِن ثاملحد  املفرس  الطربي و ذهب ـ اليشء بعض ناقش وإن ـ قريبنيتال وهبذين

 .اً مطلق املتخل ف الدم ةحلي  

 ستثنياتم ضمن بوضوح الدم ذكرت الروايات فبعض الضعف، واضح الثاين رواملرب  

 الدم من املراد فهل ل،األو   راملرب   يف الكالم أن   إال السندي، املوقفعن  النظر برصف الذبيحة

 ال؟ وأ اجتمع ولو املتخل ف دون ذبحها عند الذبيحة من انصب   ما املسفوح

 للدماء، اكالسف   وهو احالسف   الرجل ومنه ب ه،ص هو الدم سفح أن اللغة بمراجعة يظهر ما

 .قول عىل برسعة إليه يندفعسيله  ألن   اجلبل؛ سفح ومنه هرقته،: املاء وسفحت
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صب أو يسيل، ويف هذه احلال من الدم املسفوح غري أنه دم  هيراق أو يُ يظهر عليه فال  وبناءً 

 اللغوي؛ املعنى عليهلو وضعنا كوبًا من الدم ولو كان من املتخل ف ثم رشبناه، فهذا يصدق 

 وإن لغًة، الذبح حال خيرج ما بخصوص املسفوح الدم خيتص   وال مصبوب، مهراق دم   ألنه

 اللغوي، املعنى جزء ليس لكنه الطريقة، هبذه احليوانات من عادةً  ريتوف   املصبوب الدم كان

 بأنه يتصف دم فكل   فقط، احليوان من خروجه حال صفته وليست الدم، صفة هي فاملسفوح

من  ليس اإلراقة وعنرص .ورشبه أكله حيرم فهذا واإلراقة واجلريان الصب ةخاص   وله مصبوب

 كان ما منه يراد هأن   األنسب لعل   بل احليوان، من أخذه طريقة من أتى قد يكون نأ يالرضور

 تقييد اللغة كتب يف وليس .يشوونه ثم املباعر يف قونهيير الذي الدم أكل من العرب بني متعارفاً 

 .له تابعة الصفة بل الذبيحة، من مصبوب هبأن  

 مطلقاً  حيرم فهذا ،ويصب   راقيُ  بحيث يكون الذي الدم هو فوحسامل فالدم احلال هذه ويف

 .ذلك يف فرق ال ،فيها ختل ف مما مجع أو هامن الدم خروج عند الذبيحة من أخذ سواء

اآليات تشري إىل ما كان متعارفًا بينهم يف أكل الدم  وأن   ،بناًء عىل هذا الفهم اللغوي لكن

وإذا  ،عىل ذلك كل ه . بناءً .ورشبه، السيّم مع وجود قيد املسفوح يف إحدى اآليات الكريمة

م خصوص املسفوح  اإلنسانلزم القول بعدم حرمة الدم الذي يتناوله  ،فهمنا من الدم املحر 

 ،أسنانه من خرجت دم قطرة ابتلع لو كّم مسفوحاً  دماً  ليس فهذا القطرتني، أو كالقطرة ويكون

 املسفوح ألن   ؛عليه املسفوح عنوان صدق لعدم ؛التحريم عن خارجاً  يكون أن يفرتض فهذا

 وهو ،هراقوامل واملنصب املراق خصوص هو املسفوح بل ،يف مقابل اجلامد السائل هو ليس

بل قد يقال بعدم صدق األكل عليه، فأنت لو قلت  .املوارد هذه مثل يف صدقه يف يشك   عنوان

طعة لزيد: عندما أتكل م معك ال ُاريدك أن تأكل أو ترشب، فال يفهم من ذلك حالة ابتالعه لق

 صغرية متبقية بني أسنانه.

ة يالنص القرآِن ه داللة من ناملتيق   القدر إن   :القول وخالصة  ،حرمة الدم املسفوح خاص 

كب وهيراق ال مطلق الدم، وهو املتعارف تناوله عند العرب، سبالدم الذي ي وهو خاص  

ة بالدم املسفوح كاٍف يف فهمهم الحقًا هذا الدم الذي كان يتعارف بينهم فمجيء اآلية املختص  



 

 جدًا. شكوكوال يفهمون من اآليات اإلطالق بل هو م ،أكله

مته فّم وعليه  مطلق ال ورشهبا الدماء تناول وهي الظاهرة، هذه هوـ  اً قرآني  ـ  الرشيعة حر 

 .العاَل واّلِل له، تابعةً  كانت إذا عّم فضالً  ،عرفاً  للحم تابعة تكن َل لو حتى الفم يف قطرة دخول

 القرآن لكّل من الكبد والطحالالدم يف عدم مشول حتريم ـ  ـ  

لنا وبام مي ليسا والطحال الكبد أن   ظهر إليه توص   يف بعنواّنّم يذكرا َل ّمألّن   ؛قرآنياً  حمر 

 وأ ّمفيه يمر   الدم كان لو حتى وأنسجة، عضالت مها بل دماً  كوّنّم ولعدم جهة؛ من القرآن

رون كانوا قديّمً  الناس وبعض اجلسم، أجزاء سائر يف ر  مي كّم تمعجي  ،داً متجم   دماً  الكبد يتصو 

رون وكذلك  .أبداً  ليسا دماً  ةالعلمي   الناحية من ّمأّن   إال الطحال، يتصو 

عن بعض أجزاء الذبيحة َل يرد فيها  الروايات التي وردت تنهى نقول أن   ما عىل يشهد بل

 الكتفيّم ورد فيها الطحال يف عرض احلديث عن الدم، فلو كان الطحال دمًا وإن   ،الكبد أساساً 

 دم جممع لكونه له الروايات حتريم يكون قد نعم التغاير، فرض من فالبد ذكره، عن الدم بذكر

 .البول جممع كوّنا ألجل املثانة متحر   كّم

 مرفوعة يف كّميف بعض الروايات تعليل حتريم الطحال بكونه دمًا أو بكونه جممع الدم،  لكن

 للحقائق ُمالف دماً  كونه بمعنى وهو عثّمن، بن أبان وخرب مرار، بن سّمعيلإ وخرب الواسطي،

ي ،للدم جممعاً  كونه يقصد َل ما الطبية ةالعلمي    خلاليا مصنعاً  لكونه أو، عرفاً  أو مبالغةً  دماً  وسم 

 ليعطيها اإلنسان جسم يف الدم من مقداراً  نخيز   لكونه أو اجلنني، يف والبيضاء احلمراء الدم

 الواردة الدم كميات بتنظيم ويقوم احلمراء، الدم لكريات ُمزن هأن   كّم احلاجة، عند للجسم

 .األوعية يف ةواملار  

عىل نسبة مقاربة ملا يف الطحال ًا من حيث احتوائه التعليالت تشمل الكبد أيضًا علمي   وهذه

ل من كون الثاِن جممع دم فيّم األو   لبل أكثر، فّم عل لت به مرفوعة الواسطي بني الكبد والطحا

عادية يف التمييز، ُمالف  للمعطيات العلمية، إذ يلزم عىل هذا  ليس كذلك مستخدمة طريقةً 

 حجمه صغر ولعل  . الطحال يف منها أكرب فيه التي الدم ونسبة كيفالنهج حتريم الكبد أيضًا، 

 ترجع كيميائية خاصيةـ  الرواية يف جاء كّمـ  األمحر باللون وصريورته املاء يف وضعه بعد



  

 .الكبد عن ُمتلفة بطريقة الدم بقضية ال احلمراء بالكريات الطحال الرتباط

ث عن  ،م(1204) والالفت أن  احلاخام اليهودي الشهري موسى بن ميمون القرطبي حتد 

 يغيل أو يف خل  بحيث ابيض  
ٍ
موضوع الكبد، فقال بأن ه ال جيوز رشعًا أكله إال إذا وضع يف ماء

، األمر الذي لونه، وقد وضع هذا الكالَم مبارشة بعد حديثه عن فكرة حتريم الدم يف التوراة

ة بأن  حتريم الكبد يف الفقه اليهودي راجع ملسألة الدم، كّم هي  احلال يف حتريم الط حال ييش بقو 

 يف الرواية هنا.

م أن ه   الدم عنوان والكبد الطحال عىل يصدق ال حيثوعىل أي ة حال، فنتيجة كل ما تقد 

 يف احلال وهكذا رشبه، أو أكله حرم هيراق دم منهّم أخرج لو نعم قرآنيًا، جائزين اكان املسفوح

، فإن  من الفصول اآلتية ملحل ه فنرتكه ،بنفسها الروايات هذه يموتق اوأم  . اجلسم أعضاء سائر

 .بحثنا هنا قرآِنٌّ خالص

 وَمَديات دائرة التحريم ،ـ اخلنزير 

يبدو أن ه ليس هناك نقاش يف مبدأ حتريم اخلنزير وفقًا للنص  القرآِن، لكن  هذا املبدأ 

 جمموعة أمور:الواضح حيتاج لتجلية يف امتداداته وسعته، من هنا يلزمنا البحث يف 

 ـ اخلنزير بني االختصاص بالرّبي والتعميم للبحري ـ  

 خيتص   هأن   وأ والبحري يالرب   اخلنزير يشمليف النص  القرآين  اخلنزير حلم عنوان هل

 ي؟بالرب  

ن؛ القدر فرضه أو يبالرب   االختصاص هو الظاهر  تقييد دون اخلنزير إطالق ألن   املتيق 

 فيحصل بيان، إىل عادةً  فيحتاج البحري اأم   ي،الرب   إىل عرفاً  ينرصف البحري أو يبالرب  

 عىل املجتمعات بعض يف الدجاج بيض إىل البيض كلمة فاانرص مثل متاماً  اللفظ، يف انرصاف

 كانت ما بقدر البحر، خنزير معُيذَكر  ابتالء وحمل   متاس عىل تكن َل العرب وأن   السيّم ،األقل  

 .يالرب   اخلنزير تعرف

                                           
ة: ظر: ( ان1)  .189تثنية التوراة اليُد القوي 



 

حقيقي  توصيف  هو ه خنزير صيف اخلنزير البحري بأن  وكل ه عىل تقدير التسليم بأن ت هذا

ة كّم ذكره بعض الفقهاء أو بنحو و غريه أو حمتمل املجازي  أوليس جمازيًا بعنرص التشابه 

 ؛ وذلك:نظر قالوه ما بعض يف كان وإن ،ياللفظي ويراد منه هنا خصوص الرب  االشرتاك 

 املاء يف ما أن   فرض بعد املاء يف نيالبحري   واخلنزير الكلب لوجود معنى ال هبأن   قوَلم إن  

ى ّموإن   أقسامه، من هو ما أو سمك  يني،الرب   واخلنزير بالكلب ههِ بَ لَش  اخلنزير أو بالكلب يسم 

ني  بعيٌد عن نمط تركيب اللغة ونظام الوضع اللغوي،.. البحر إنسان يف قيل كّم متاماً  فال هيم 

ته خنزيرَ  أن   البحر انطلقت من عنرص التشابه النسبي يف اجلسم أو الوجه بني  العرب عندما سم 

ني أيضًا أّن   ،احليوانني، كّم يف بقر البحر وفرس النهر ونحو ذلك  وأ واحد نوع  ّموال هيم 

 بعنرص جمازاً  ظل  و أن ه أ حقيقة هو هل االستعّمل هذا أن   هو املهم ّموإن   متغايرتان، تانماهي  

 اخلنزير بني ةتكويني   عالقة من تنشأ َل يالرب   عىل «خنزير» كلمة وضعها يف فاللغة املشاهبة،

 الشكل، أو بالصوت عالقة هلا قبلية نكات   هلا تكون قد أوضاع هي بل اخلنزير، وكلمة يالرب  

 .البحري عىل ووضعها الكلمة إطالق عن يمنع ال هذا أن   إال

ةثبوت  عدم إىل مضافاً  هذا  حيوانات فيه بل السمك، إال البحر يف ليس هبأن   القول صح 

 وهلذاكّم سوف يأيت بحثه الحقًا إن شاء اّلِل،  أجناسها، من جنس أو نوع   األسّمكو كثرية

 عندما البحر ثّمر أو البحر حيوان عنوان واألرشبة األطعمة كتاب يف الفقهاء يستخدم

ثون  ذي السمَك  التحريم من ثني فقهاء اإلمامي ةويست البحار، يف مما حيرم أو حيل   عّم يتحد 

 .حالالً  ويعتربونه ،لسالفَ 

 عند اخلنزير كلمة بأن   القول أوعرفًا  االنرصافدعوى  إماهنا  راجخاإل يف فالصحيح

 ينسبق الذي كاملاء متاماً  ة،البحري   قيد من البد بل البحري، يف أساساً  تستعمل ال إطالقها

 فيؤخذ اإلطالق انعقاد يف الشك من أقل   وال املضاف، املاء ال املطلق املاءُ  هإطالق من ويتبادر

 .العرب الءبتا حمل   كان الذي وهو ،يالرب   وهو ،ناملتيق   بالقدر

 .البحري دون يالرب   اخلنزير هو ةوالسن   القرآن يف التحريم مورد أن   فالصحيح

                                           
؛ 314: 1؛ والعمل األبقى 364: 1؛ ومستمسك العروة 290: 3( انظر: بحوث يف رشح العروة 1)

 .123ـ  122: 2ندي، مدارك العروة والبيارمج

 .34: 2( اخلوئي، التنقيح 2)



  

 حتريم اخلنزير كّله وختصيص احلرمة بلحمه فقطبني النّص القرآني ـ  ـ  

ثت التي اآلياتجممل  رصيح إن   مة اخلاصة األطعمة عن حتد   وليس اخلنزير، حلم هو املحر 

موا الفقهاء أن   مع ،اخلنزير حتريم عن حديث   الكريم القرآن يف  وكل   وعظمه وشحمه حلمه حر 

، وهو املنسوب إىل اللحم غري بحل ية قالواـ حيث  إليهم نسبيُ  فيّمـ  ةالظاهري   عدا ،هفي يشء

 ؟للتعميم رهو املرب   فّم، ار أحد شيوخ املعتزلة حيث حل ل شحم اخلنزير ودماغهأيب غف  

ر أن   الظاهر  لكن نجسًا، لكونه فيحرم كل ه اخلنزير تنجيسها عرب أو مبارشةً  السن ة هو َلم املرب 

 تعبري أن   مع ،فيها "اللحم" تعبري تكرار عىل رصارهاإ املثري من هفإن   هنا واآليات نحن بقينا لو

 ؟ذلكل تربير ذكر يمكن فهل الداللة، يف شملوأ اختصاراً  أكثر كان "اخلنزير"

ها ةعد   خترجياتأو قد ت ذكر  هنا كرتذ    :أمه 

ه ألن   ؛خص  اللحمَ   القرآن الكريممن أن   ،ينمن املفرس   واحدٍ  ما ذكره غريُ  ل:األو   التخريج

مة أجزائه ومتام اخلنزير فجملة وإال واملقصود، املعظم  .حمر 

والفائدة  ،حلم اخلنزير حرام بجميع أجزائه ة عىل أن  اتفقت األم  »يقول القايض ابن العريب: 

وقد شغفت املبتدعة بأن تقول فّم بال شحمه  ،ه حيوان يذبح للقصد إىل حلمهيف ذكر اللحم أن  

فلم  ومن قال شحّمً  ،فقد قال شحّمً  ،وهم أعاجم ال يعلمون أنه من قال حلّمً  ،يشء حرم بأي  

وهو حلم من جهة  ،من جهة اختصاص اللفظ شحّمً  حلمٍ  حلم وليس كل   شحمٍ  إذ كل   ،يقل حلّمً 

وهو محد من  ،من جهة ذكر النعم شكر محداً  وليس كل   ،محد شكر كل   كّم أن   ،ةحقيقة اللحمي  

 .«مجهة ذكر فضائل املنعِ 

د هو ّموإن   واضح، غري الكالم هذا أن   إال : يقل وَل ،امليتة يف يفعله َل فلّمذا وإال احتّمل، جمر 

م  اخلنزير أن   علّمً . غالب بشكلٍ  حلمها أيضاً ُيقصد منها  املتداولة فامليتات امليتة؟ محل عليكم حر 

                                           
 .439: 1( انظر: اآللويس، روح املعاِن 1)

 .116: 3امللل واألهواء والنحل ( انظر: ابن حزم، الفصل يف 2)

؛ وروح املعاِن 119: 1؛ والبيضاوي، أنوار التنزيل 192: 5؛ والتفسري الكبري 467: 1( انظر: جممع البيان 3)

ر الوجيز 44: 2؛ والكشف والبيان 439: 1  .428: 3؛ واملحر 

 .80: 1( أحكام القرآن 4)



 

وهو بحاجة  اللغة يف حلّمً  الدهن نعترب َل ما ،أيضاً  مقصودة وهي ،جداً  عالية دهون نسبة فيه

 .الضعف واضحة متامه إىل اخلنزير حلم كلمة انرصاف ودعوى. دليلل

بل ما قاله ابن العريب يلزم منه حلية عظم اخلنزير، مع أن ه ال يقول به، مع أن  الكثري من 

: أنا أحب  حلم الغنم، فال ُيفهم أعضاء الذبيحة ال ُتسمى حلًّم عند اإلطالق، فإذا  قال شخص 

من كالمه الشمول للكىل والقلب والكبد واملعدة واألمعاء والطحال والعظام واخلصيتني 

 والعينني، والغضاريف واملواد املوجودة فيها مثل اجليالتني وأمثاهلا، وكثري غري ذلك.

ا القول مَّ َخَلْقنَا ﴿بأن  اللحم مطلق املواد العضوي ة غري العظام، بشهادة قوله تعاىل:  وأم  ث 

اًم ث مَّ أَ  ْضَغًة َفَخَلْقنَا املْ ْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا الِْعظَاَم حَلْ ْنَشْأَناه  َخْلًقا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا الَْعَلَقَة م 

الِِقيَ َآَخَر َفَتَباَرَك اهللَّ  أَ  َواْنظ ْر إىَِل الِْعَظاِم َكْيَف ﴿(، وقوله سبحانه: 14)املؤمنون:  ﴾ْحَسن  اخْلَ

ءن َقِديرٌ  ل  يَشْ َ َله  َقاَل َأْعَلم  َأنَّ اهللََّ َعىَل ك  اًم َفَلامَّ َتَبيَّ وَها حَلْ َها ث مَّ َنْكس  نِْشز   (،259)البقرة:  ﴾ن 

 : َو الَِّذي َسخَّ ﴿وقوله عز  وجل  وَُنَا َوه  وا ِمنْه  ِحْلَيًة َتْلبَس  ا َوَتْستَْخِرج  اًم َطِريًّ ل وا ِمنْه  حَلْ َر اْلبَْحَر لَِتْأك 

ونَ  ر  ْم َتْشك  ك  وا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَّ ْلَك َمَواِخَر فِيِه َولَِتْبتَغ  (، وقوله تبارك 14)النحل:  ﴾َوَتَرى اْلف 

ل وَن َوَما َيْستَِوي اْلَبْحَراِن َهَذا ﴿اسمه:  لٍّ َتْأك  ه  َوَهَذا ِمْلٌح أ َجاٌج َوِمْن ك  اب  َراٌت َسائٌِغ رَشَ َعْذٌب ف 

وا ِمْن َفْضلِِه َولَعَ  ْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبتَغ  وَُنَا َوَتَرى اْلف  وَن ِحْليًَة َتْلَبس  ا َوَتْسَتْخِرج  اًم َطِريًّ ْم حَلْ لَّك 

ونَ  ر   (..12)فاطر:  ﴾َتْشك 

أكل اللحم الطري  من البحر والنهر، ال يساوق كون املنظور من املأكول بأن   فيجاب عنه

مطلق أجزاء السمك أو غريه، بل هو ناظر إىل اللحم الذي يؤكل من البحر والنهر، ال ملطلق ما 

يؤكل منهّم. والعظام يكسوها اللحم، فليس مرادنا من اللحم املعنى العلمي للكلمة، بل ما 

ى  يشمل األنسجة والعضالت وما يتصل هبا عادًة، يف مقابل أليات بعض األغنام التي ال تسم 

حلًّم، ويف مقابل كل  ما عددناه سابقًا، ويف مقابل دهن اخلنزير الكثيف املنفصل بوضوح عن 

 حلمه نتيجة كثرته وكثافته.

اخلنزير  ختصيص اللحم بالذكر ليشري إىل أن   ما ُنسب إىل القيل، من أن   الثاين: التخريج

ى، فاملراد اإلشارة  ىبال فرٍق بني كونه مذك   ،بعينه حرام    حلرمته ال ةالذاتي   حلرمتهأو غري مذك 



  

 .التذكية عدم خالل من له العارضة

 فلواللحم،  بلفظ اإلتيان وبني ةالعيني   احلرمة إفادة بني الربط نفهم َل نافإن   واضح، وجوابه

 التخريج فهذا التذكية، عدم جهة من اخلنزير حتريم منه يفهم وَل ذلك، هملفُ  ،اخلنزير :قال

 .فمتكلِّ 

 ما حرمة إلظهار هو إن ّم بالذكر اللحم ختصيص أن   من ،اآللويس ذكره ما :الثالث التخريج

 .واستعظموا وقوع حتريمه ،اللحوم سائر عىل لوهوفض   وهباستطي

 َل اأّن   إال ،يالرب   اخلنزير حلم تأكل كانت وإن العرب فإن   أيضًا،واضحن  غري التخريج وهذا

 هي عندهم الغالبة واحلالة كيفبل هذا اد عاء  حيتاج إلثبات تارخيي،  ،اللحوم أفضل تراه تكن

 هفإن   املراد هو هذا أن   فرض لو هأن   علّمً  ذلك، ونحو والغنم والبقر كاإلبل األنعام حلوم أكل

 بالدرجة حلمه حرمة منه يفهم سوف العريبَّ  ألن   اللحم؛ وصف بال اخلنزير ذكر قهحتق   يف يكفي

مجيع  يف( اخلنزير)حلم  عنوان تكرار فلّمذا احليوانات، يف أساس مقصود   اللحم إذ ؛األوىل

 !منها؟ واحدة يف ولوكلمة اخلنزير  إطالق دون اآليات

د التفن ن يف ا ام لفظ اللحم هنا هو إم  قحما ذكره ابن عاشور، من أن  إ الرابع: التخريج ملجر 

 ،بوهالناس أو يعذ   هم أكله حتى ال يقتلّم املحر  وإن   ،الفصاحة أو لإلشارة إىل طهارة ذات اخلنزير

 بشعره؛ االنتفاع يف للرتخيص أو اخلنزير،هارة طمالك القائل باإلمام ة ملذهب فتكون اآلية حج  

 .اجللد به يغرزون كانوا مألّن  

 نالتفن   وجه يبني   فلم ؛السابقة التخرجيات من أبعد، بل هو غريٌب  عاشور ابن كالم أن   إال

الً متع لكان اآلية أواخر يف الكلمة كانت فلو الفصاحة، يف  متناسب موسيقي إليقاعٍ  احلاجةق 

: يقل َل وملاذا ؟!«اخلنزير» دون «حلم» قول يف الفصاحة ما أما مثاًل، األخرى اآليات أواخر مع

، وهو ما نحن الكل   إرادةو لبعضل هإطالق نفس قصد إذا إال !بدنه؟ يف الشحم وفرة مع شحم،

د منه  .بصدد التأك 
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مت» فإن   أغرب؛ فهو ذلك بعد ذكره ما اأم   ر   :قمتعلَّ  من َلا البد   اآلية لأو   يف «ح 

 يف بل ،اخلنزير حلم يف فاتالترص   مطلق تمَ رُ َح  ،فاتالترص   متام هو متعل قها كان فإذا أ ـ

 عن احلاكية اآلية ذيل ظاهر خالف هأن   مع إليه، والنظر وبيعه استعّمله فيها بّم ،والدم امليتة

 سياق هو السياق أن   عن الكاشف صةماملخ عن احلديث املشاهبةات ياآل بعض ويف االضطرار

مت» من عرفاً  املفهوم هو بل ،لكاأل  عليكممت حر  » من عرفاً  املفهومأن   كّم متاماً ، «حر 

 .معهن   العالقة مطلق ال النكاح هو «أمهاتكم

 نفس جواز يف كاٍف  فهذا ن،املتيق   القدر هو كّم ،باألكل اآلية يف التحريم ُخص   إذا اوأم   ب ـ

 .اللحم كلمة ذكرَل تُ  لو حتى ،األكل بغري أجزائه استعّمل وحلية اخلنزير

 .أيضاً  مقنع غري عاشور ابن فتخريجوعليه، 

 يف القيد هذا ذكر تكرار أن   ونرى ،حلمه هو اخلنزير من احلرام أن   يف نرتاب ال عليه، وبناءً 

مقنعة، ومعه  ريوغ واضحة غري تهعبثي   لرفع العلّمء خترجيات وأن   ًا،عبثي   يكن َل اآليات مجيع

م حلوم اخلنازيرالكريم القرآن  فنفهم أن    من املستخرج أو عظامالك أجزائهادون سائر  ،حر 

 .غضاريفها أو دهوّنا

 .ا يف الفصول القادمة إن شاء اهلل تعاىلفيه للنظرالرشيفة  السن ة إىل موكوٌل  هذه حتريم ،نعم

 :عطيه السن ة  وما ت  

اقترص عىل حتريم  ِنالنص  القرآ ن  أفهذا ال ينايف  أيضًا، إذا كان إثبات حتريم غري اللحم أ ـ

عت التحريم ةن  السن  أو ،اللحم بحسب مفاده الظاهري برصف النظر عن كلي ة  ،مثالً  وس 

 .إشكال داللة احلرص يف النصوص القرآني ة

ا  ب ـ هنا هو مطلق يف اآليات عىل أن  مراد اّلِل من اللحم  ةمن السن  معترب   لو دل  دليل  أم 

م  ن  أاخلنزير، ال  النص   ن  ا يمكن لنا افرتاض أفهن ،اخلنزير لَق طم ن ـولو بغري القرآـ اّلِل حر 

ة هي حتريم مطلق ما تكون نتيجة بحثنا القرآني   ًا مثاًل، وهذا غري أنالتعبري جمازم  استخدَ ِنالقرآ

 يف اخلنزير، فانتبه.



  

 النّص القرآني بني حتريم اخلنزير اإلنسي واخلنزير الوحشيـ  ـ  

 دون الوحيش اخلنزير يأكلون كانوا العرب أن  ترى  مقولة   األخرية العصور يف ظهرت

به ما وهذا اخلنازير، تربية عىل يعتادوا َل مألّن   ؛اإلنيس    بعض عن ونقله عاشور ابن قر 

 .يناملفرس  

 الوحيش   أن   ي، حيث يعترب بعض  ا نظر يف التمييز بني اخلنزير الوحيش والرب  توهناك وجه

 ه منه.ي، بينّم يرى آخرون أن  للرب   مغاير   هو جنس  

 ذو اخلنزير هو يالرب   اخلنزير أن   يرون حيث ،بينهّم آخر متييز ةثم   ،ةالعلمي   الناحية ومن

 .اً وحشي   وغداً  طليقاً  أصبح الذي ستأنسامل اخلنزير فهو الوحيش   أما ة،الربي   اجلذور

مته ما بأن   يقال قد ،متقد   ما أساس وعىل  عند املتعارف يالرب   احليوان هو الرشيعة حر 

 بالد يف معروفة كانت اخلنازير ألن   معروفًا؛ يكن َل حيث اإلنيس   اخلنزير خالف عىل العرب،

 .آنذاك الروم

إذا العربة يف التسمية وصدق إطالق اخلنزير عىل اإلثنني معًا  واضح؛ غري   مالالك هذا أن   إال

د أن   .دون انرصافيف اللغة والعرف  ه َل تعرف العرب اخلنزير اإلنيس أو األهيل ال يوجب وجمر 

ة، ال هذه التّميزات بني أنواع اخلنازير غري البحري   عنه، فضاًل عن أن   «اخلنزير»رصف كلمة 

اف اهلر  أو الكالب أو أصنواحد، متامًا مثل  بل هي حيوان   ،توجب جعلها حيوانات ُمتلفة

كّم لو ُايت لنا  نرصاف،ا بال عليها قطلَ يُ  واحداً  اسّمً  حيمل واحد األفاعي أو نحو ذلك، فهي نوع  

نا نطلق عليه اسم اليوم بنوٍع  من األفاعي من غابات األمازون مثالً وَل نكن نراه من َقبل فإن 

ز؛ ألن  املاهية واحدة عرفًا،  للخنزير بأنواعه، حتى لو  فاملفروض شمول احلكماألفعى بال جتو 

 .عم ابن عاشورزكّم  ،يف اإلنيس عىل الوحيش مة التحريَل نلتزم بأولوي  

 )تعارف أكله وغريه( اخلنزير بني ما حتّله احلياة وما ال حتّلهوامليتة ـ حتريم  ـ  

 هل :وهو بحث   هنا ُيطرح أجزائه، مطلق أو اخلنزيرحلم  حتريم مسألة عن النظر رصفنا إذا
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م  كالشعر أجزائه ملطلق شامل   التحريمَ أن   وأ احلياة حتل ها التي أجزاؤه هو اخلنزير من املحر 

 يفونحو ذلك لو أراد شخص  أكَلها ولو عرب استخراج مواد  منها ووضعها  والعظم والوبر

 ؟واألرشبة األطعمة أنواع

 ال ما فهل سيتضح، كام أوىل، بطريق جارن  هناك هو بل يتة،املَ  يف جيري بعينه البحث هذاو

 واملخلب والظفر واملنقار والقرن والعظم والشعر والوبر كالصوف امليتة من احلياة حتل ه

 ال؟ وأ امليتة حرمة حلكم مشمول ذلك وغري والظلف والريش

 !لكن ملاذا هذا السؤال؟

رإن    :هو ،وامليتة اخلنزير من احلياة حتل ها ال التي لألجزاء احلكم ولمش يف التشكيك مرب 

 إىل عرفاً  منرصف   اخلنزير أكل عن النهي فإن   االنرصاف؛ دعوى فهو ،اخلنزير يف اأم   ـ أ

 املفهوم فإن   الدجاج أكل عن شخص   ّناك فإذا ،البرشي   الطبع ويف عادةً  منه يؤكل ما خصوص

هذا غري  فإن   ،مهاظع أكل حتريم يريد هأن   ال ذلك، شابه وما وشحمها حلمها أكل حتريم يريد هأن  

هذا االنرصاف القائم أو ؛ نتيجة أجزاء اخلنزير يف فهم حتريم أكل كل   منظور عادًة، ومعه فنشك  

 .شبهة االنرصاف املوجبة لعدم انعقاد إطالق موثوق به

ز شك   ـ حتى لو َل نقبل إرادة إذ  يف اآليات؛ رةتكر  امل «حلم»نا هنا بوجود كلمة ويتعز 

 ففهم عادًة، يؤكل ما أكل حرمة هو عليه الداللةغاية ما يمكنها  ال أن  إخصوص اللحم منها ـ 

 بحرمة ـ قرآنياً  ـ فنلتزم ومعه واضح، غري عادةً  باألكل مقصود غري هو امل اللحم من الترسية

 مشمول غري أكله فإن   منه يؤكل ال ما أما ،وشحمه كلحمه اخلنزير يف أكله متعارف هو ما أكل

 .التحريم حلكم

 من احلياة ل هحت ما عىل إال يصدق ال «تاملي  » عنوان أن   دعوى فهو امليتة، يف اوأم   ـ ب

 عنوان صدق يف نشك   احلياة حتل ه ال فّم العرف، نظر يف املوت عليها يطرأ التي األّن   ؛األجزاء

 .الكريمة اآلية يف التحريم إطالق يشمله فال ،عليه امليتة

 يف أفاد حيث امليتة، نجاسة مسألة يف الفقهاء بعض بعينه ذكره ،امليتة يف هنا قلناه الذي وهذا

 امليتة، بنجاسة حيكم عام ناعنو أتى لو هأن   ،بالنجاسة املحكومة امليتة من احلياة حتل ه ال ما طهارة

 موضوعاً  امليتة عنوان عن احلياة حتل ه ال ما خروج هو والسبب احلياة، حتل ه ال ما يشمل ال فهو



  

صًا   .العرف بنظروختص 

 حتل ه ال ما امليتة نجاسة حكم من استثنت التي ةاخلاص   بالروايات ستأنسيُ  أن يمكن بل

 بل ،ةالنباتي   الروح ليس بالروح املراد أن   الواضح من ذإ فيها؛ الروح وجود بعدم معل لةً  احلياة،

ة فهمت عدم ثي  يالنصوص احلد وهذا يعني أن  ، الفقهاءبعض  ذلك عىل نص   كّم ،ةاحليواني  

ق عنوان املوت يف هذه األجزاء ق حتق   فأخرجتها عن نجاسة امليتة بذلك، ومن املنطقي   ،حتق 

 نفس التعليل فيّم نحن فيه من بحث حرمة األكل، فال تشملها اآليات الكريمة.

 يف احلياة حتل ه وما غريه، دون اخلنزير يف باألكل ُيقصد ما بحرمة القول يفرتض ،عليه وبناءً 

 ميتة أو خنزير هأن   باب من اليوم بحرمته حيكم مما كثرياً  أن   املعلوم ومن. غريه دون امليتة

 فاملفرتض احلياة، حتل ه الما  وأ عادةً  يؤكل ال مما يؤخذ ّمإن   نيماملسل غري بالد من ويستورد

 .القرآِن املستوى عىل بجوازه احلكم

 ، أبرزها:الكالم هذا عىللكن لنا هنا تعليقات 

اآليات اخلنزير يبدو ِل معقوالً جدًا، مع ورود كلمة اللحم يف ما طرحناه يف مسألة إن   :الً أو  

ن من الداللة حينئٍذ هو ما يؤكل عادةً   ،ما يؤكل عادةً أراد و اللحمَ  فذكرَ  ،كل ها، فإن  القدر املتيق 

وعليه فكل  ما هو متعارف أكله  ك باإلطالق،مس  م عليكم اخلنزير، لربّم أمكن التولو قال: حر  

 فال ،ذلك وغري وبره أو عظامه منه لتؤكل اخلنزيرمن اخلنزير هو ما الحظته اآلية، وَل يكن 

 .إطالق انعقاد يف نشك  ، بل هلا احلكم شمول حيرز

، ومن ثم يلزمنا األخذ بّم نعتاد نحن اليوم  إال إذا قيل بأن  عنوان ما ُيؤكل منه عادًة نسبي 

 عىل أكله من اخلنزير، ولو َل يكن كذلك يف املايض، ولكن ه بعيد.

 إىل حيتاج، نجاستها بحث يف الفقهاء طرحه قد بالفعل وهو امليتة، يف يقال ماإن   :ثانياً 

 ؟«احلياة حتل ه الما » كلمة معنى ما إذ توق ف؛

 اوأم   الشعر، ذاك أو الظفر هذا يف موجودة ةالنباتي   فاحلياة ؛جداً  ةتساحمي   الكلمة هذه إن  

 منها؟ املراد هو فّم ،ةاحليواني   احلياة
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نحومها، فّم  أو الظفر أو الشعر إىل احلياة نسبة يف اإلحساس عنرص أخذوا الفقهاء أن   الظاهر

 ،اسه حس  وهلذا اشتهر تعريف احليوان بأن   ،احلياة هو الشعور ال تشعر به فال حياة فيه، وكأن  

. من .بعوارضه ة: احلياة هي حالة يف العضو جتعل اجلهاز العصبي ُيشعر الدماغَ وبعبارة علمي  

 .به تشعر ال كألن  فيه؛ ه ال حياة هنا افرتضوا أن  

 املفاهيم؟ هذه ملثل الرشيعة نظر بأن   قال من :هنا وسؤايل

 قد فهو أمامنا، امللقى احليوان هذا امليتة من يفهم والعرف حرام، امليتة بأن   قال النص إن  

 العظام عىل يصدق اللحم عىل يصدق كّم وهذا والبقاء، النمو   ةقابلي   أو روح فيه تعد وَل مات،

 امليتة؟ عنوان حتت عن إلخراجها وجبامل هو فّم ،أيضاً 

 احليوان هذا عىل طلقيُ  عنوان وهي ،بامليتة قتتعل   احلرمة إن   :آخر ببيان أو أخرى وبعبارة

 بحرمته فيحكم ميتة، هذا: نقول فنحن ذاك، أو اجلزء هذا حال عن النظر برصف ،موته عند

ى لوحده ميتة، وهذا ما قالوا مثله يف األجزاء املنفصلة من امليتة،  جزء   كان لو حتى ال يسم 

وا ـ حتى بعض من قال بعكس ذلك هناأفهناك قالوا و  ال امليتة من اللحم قطعة بأن   ـ قر 

ى  وهنا ة،الرتكيبي   ةاإلتصالي   اهليئة ظتالَح  ال ذلك ومع ميتة، هو األجزاء جمموع ّموإن   ميتة، تسم 

  كل   كان وإن امليتة، عنوان ةً عام   عليه يصدق احليوان هذا فإن   ،كذلك األمر
ٍ
 نظرت لو منه جزء

 .عرفاً  ملحوظة غري الثانية النظرة وهذه ،ميتة يكون ال قد لوحده إليه

 اخلنزير، ميحتر بخالفمطلقًا،  أجزائها لكل   حتريم هو امليتة ميحتر أن  فالصحيح  ،وعليه

 باب يف ديتعب   خاص   دليل فهي امليتة، يف النجاسة من احلياة حتل ه ال ملا املستثنية الروايات اوأم  

 .فليالحظ ،قرآِنٌّ  هنا بحثنا فيّم السن ة، يللفبد هناك سل م ولو ،النجاسة

 يف توصيف اخلنزير به« الرجس»ـ حتليل مفهوم  ـ  

 :مسألتان وهنا ،رجس بأن ه األنعام من 145 اآلية يف اخلنزير حلم توصيف جرى

ه  ِرْجٌس يف أن  الضمري يف قوله: ﴿ األوىل: املسألة إىل  وة أ﴾ يرجع إىل حلم اخلنزير خاص  َفإِنَّ

 وهو امليتة والدم املسفوح وحلم اخلنزير؟ ،م يف اآليةما تقد   كل  
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ة اخلنزير حلم إىل عودههو  ناملتيق   والقدر القواعد مقتىض لكن   األمرين ُيتمل  لكونه ؛خاص 

ال يفيد؛ ألنه  اً ونجس اً رجس كوّنا يف اجلميع الشرتاك الكل   إىل الرجوع ودعوى. األقرب

اآلية فصلت  عىل فهم النجاسة من رجس، علًّم أن   عىل االشرتاك من اخلارج ومبنيٌّ  استدالل  

خارجي، فكّم أمكن ختصيص  ه رجس أيضًا بدليلٍ به لغري اّلِل مع أن   هذا التوصيف عّم أهل  

ص واحٍد من األربعة به مع اشرتاكه يالثالثة بالوصف دون الرابع مع اشرتاكه معها أمكن ختص

معها يف احلكم. ولعل  ختصيصه ملزيد تركيز عىل خباثته حيث قد ال يستخبثه الطبع العادي 

 بخالف الدم مثاًل.

ر إىل يرجع َل ما رجس، افإّن  : بقوله التعبري لناسب الثالثة إىل الضمري عاد لو أن ه كّم  مقد 

ماً » إىل أو جامع  .«حمر 

ـ  ليشري به اّلِل لغري أهل   عّم فصلها ّموإن   ،وارد الثالثة إىل الضمري عود فاحتّمل ،ذلك ومع

 لكن صحيحة بطريقة املذبوح أما وقذارة، ذايت خبث فيها األوىل الثالثة أن   إىلـ  احتّمل عىل

 وقع لكونه ؛فاً اوانحر فسقاً  ناك فيه وقع الذي الذبحي العمل لكن ذلك، فيه فليس اّلِل لغري

 .سبحانه اّلِل لغري

 عىل داللتها اأم   ،نمتيق   وهذا واالستخباث،عىل القذارة  تدل   «رجس»كلمة  الثانية: املسألة

عليه، حتى يكون عموم التعليل كاشفًا عن حرمة أكل كل  نجس  دليل فال املصطلحة النجاسة

مات القرآني ة يف األطعمة واألرشبة ع دائرة املحر   يف التعبري هذا الستخداموذلك  ؛عينًا بّم يوس 

، كّم واألزالم األنصابلعب امليرس ويف حق   حق   يف القرآن ؛ بل منه النجاسة معنى حيرز فال مر 

ح العديد من الفقهاء االستناد إلثبات أن  اخلمر  نجسة بآية سورة هو بعيد جدًا، وهلذا َل يصح 

ة عىل أن  اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان.  املائدة الدال 

 ؟ـ اخلنزير اسٌم حليوان أو صفٌة عارضة على اللحم ـ  

ترى أن  اخلنزير الذي  مقولةً  ،اب املعارصين يف الفضاء االفرتايض وغريهيطرح بعض الكت  

م يف القرآُح   يَّ ، بل هو حالة تعرض اللحم ـ أالكريم ليس هو ذلك احليوان املعروف بعينه نر 
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ر جميء كلمة  حلمٍ   قبل كلمة اخلنزير. «حلم»كان ـ وأن  هذا هو مرب 

سوة والصالبة قخنزر هو اللحم الذي عرضت عليه الامللحم ال وأ يومعنى اللحم اخلنزير

ل وفسد حتل  أو هو اللحم الذي ، غلظةوالغلظة؛ ألن  العرب تصف اخلنزرة وتريد هبا ال

ن أو خرب أو صار قاسيًا بسبب تفاعالته  كل   ن وخرب، فيكون املراد هو أن  تعف  و حلم تعف 

 .املذبوح عىل الطريقة الرشعي ة ربل والغنم والبقإللو كان حلم احتى  ،ائي ة فهو حراميالكيم

اخلنزير بأن ه رجس، وهو كاشف عن ولعل ه يمكن تقوية كالمهم بأن  القرآن وصف حلم 

د أن  املراد باخلنزير هنا ليس حيوانًا، بل حالة  يف اللحم.  خصوصي ة اإلستقذار، بّم يؤك 

 :نقاط ثالثلكن  هذا الكالم غري دقيق؛ وذلك ملجموع 

كّم يف لغة العرب، يف  يف السن ة كثريًا ـ ـ وكذلك إن  كلمة اخلنزير استخدمت يف القرآن ـ أ

وان املعروف، وكان استخدامها هبذا املعنى متداوالً، وغري نادر أو واقع ضمن سياق احلي

، قال تعاىل:  ْم برَِشٍّ ِمْن َذلَِك َمث وَبًة ِعنَْد اهللَِّ َمْن َلَعنَه  اهللَّ  َوَغِضَب َعَليِْه ﴿خاص  َنب ئ ك  ْل َهْل أ  ق 

نَاِزيَر َوَعبَ  م  اْلِقَرَدَة َواخْلَ بِيلِ َوَجَعَل ِمنْه  وَت أ وَلئَِك رَش  َمَكاًنا َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَّ  ﴾َد الطَّاغ 

 ه احليوان املعروف هنا.(، فوضع اخلنزير إىل جانب القرد دال  عىل أن  60)املائدة: 

صفًة للزم أن تكون الرتكيبة تركيبَة صفٍة وموصوف، بأن « خنزير»إن ه لو كانت كلمة  ب ـ

وليس عرب إضافة اللحم إىل اخلنزير بّم يفهم منه احلديث عن نوع حيواِن يقول: وحلم  خنزير، 

 .ثقيل  عىل الفهم اللغوي والعريف ،، وتفسريه بأن  املراد به حلم عفونٍة أو حلم غلظةٍ خاص  

نا لو رصدنا استعّمالت اللغة العربي ة وراجعنا املعاجم، وكذلك الكتاب والسن ة  ج ـ إن 

الصحابة آثار أهل البيت وني لغوي ني، وكذا نصوص قدامى الفقهاء وبوصفهّم أثرين تارخيي  

نا لن نعثر إال نادرًا للغاية عىل استخدام كلمة اخلنزير يف  لني، فإن  والتابعني يف القرنني األو 

التوصيف املشار إليه، بينّم نجد مئات االستخدامات للكلمة يف احليوان نفسه أو يف تشبيه 

ة أن  الكلمة يراد منها احليوان املعروف عند اإلطالقشخٍص هبذا احليوان، و ح بقو  ؛ هذا يرج 

بقواعد الفهم االستقرائي اللغوي ـ عىل املعنى الغالب استعّمله، ما َل ـ ألن  الكلمة حُتمل 
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 .كونه املعنى املنرصف إليه اللفظ عند اإلطالق عادةً  ؛ينصب املتكل م قرينةً 

 ـ ما أهّل لغري اهلل 

مات الواردة يف القرآن الكريم هو رابع املح  اآليات خدمت، وقد است«اّلِل لغري أهل   ما»ر 

 :هي تعابري ثالثة هنا األربع

 .173: البقرة سورة يف جاء كّم اّلِل، لغري به أهل   وما ـ أ

 .115: النحل وسورة، 3: املائدة سورة يف جاء كّم به، اّلِل لغري أهل   وما ب ـ

 .145: األنعام سورة يف جاء كّم ،به اّلِل لغري أهل   فسقاً  أو ـ ج

ها:  ولكي ندرس هذا املفهوم جيب علينا التوق ف عند جمموعة أمور أيضًا، أمه 

 )الذبح الَعْلَماني( ـ التحريم بني ما أهّل به لغري اهلل، ومطلق ما مل يهّل به هلل ـ  

احه عند والدته، وهو صي رفع الصوت باليشء، ومنه جاء استهالل الصبي   اللهاإل لصأ

 اهلالل بأن   يقال كّم بالتلبية، الصوت رفعه عند وذلك ،أو العمرة املحرم باحلج   اللهإ منهكّم و

ي إنّم  .رؤيته عند الصوُت  رفعيُ  هألن   ؛الالً ه سم 

الل هما هو غري اّلِل تعاىل، فاإل هنا رفع الصوت عند ذبح احليوان باسمٍ املراد ف ،وعليه

م لغري اّلِل عىل هذا احليوان ذكر اسمُ اّلِل معناه أن يُ باحليوان لغري   سائر اآلهلة أو ألي  أحد.، فُيقد 

ران لفكرة اإلهالل بالذبيحة: لي ًا مفهومان متصو   ويوجد أو 

ل: م لآلهلة  املفهوم األو  إن  اإلهالل يقع عىل نوع خاص  من الذبائح، وهي تلك التي تقد 

 .سوى تعبري عن حالة تقديمها لغري اّلِل ، وذكر اإلسم ليسوتعرب  عن قرابني

إن  اإلهالل يشمل مطلق حالة ذكر اسم اآلهلة عىل الذبيحة، ولو َل تكن  املفهوم الثاين:

ع عىل الناس باسمه م لإلله أو يوز  ، كّم هي احلالة الشائعة يف الذبيحة بعنوان القربان الذي يقد 

ابني املسلمني عىل مستوى   .ذكرهم اسم اّلِل سبحانهالذبائح اليومية للقص 

ل. ن هو املفهوم األو   والقدر املتيق 
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النص   لكن   عليه، دون حتريم ما مل يذكر اسم أحدن  ،لغري اهلل اآليات هنا حتريم ما أهل   وظاهر

م  ْذَكرِ ذكر اسم اّلِل عليه، قال تعاىل: ﴿مطلق ما َل يُ يف موضٍع آخر القرآِن حير  َّا مَلْ ي  وْا ِِّم ل   َوالَ َتْأك 

ه  َلِفْسٌق  م هو 121﴾ )األنعام: اْسم  اهلل ِ َعَلْيِه َوإِنَّ  وأ عليه اّلِل اسم ذكريُ  َل ما مطلق(، فهل املحر 

 عليه؟ اّلِل غري اسم ذكر ّمب ُمصوص

ل وهلذا عل   ،اّلِل عليه، ال ما َل يذكر اسم اّلِل عليهغري اآليات هنا حتريم ما ذكر اسم  ظاهر

املراد منها ليس عدم ذكر اسم اّلِل عىل  ر إليها آنفًا حمفوفة بّم يفيد أن  اآلية املشا بالفسق، كّم أن  

ه  َلِفْسٌق ذيلها يقول: ﴿ ّم ذكر اسم غريه، فإن  وإن   ،الذبيحة ْذَكِر اْسم  اهلل ِ َعَلْيِه َوإِنَّ َّا مَلْ ي  وْا ِِّم ل  َوالَ َتْأك 

وَن إىَِل َأْولَِيآئِِهْم لِ  َياطَِي َلي وح  ونَ َوإِنَّ الشَّ ك  ْم ملَ رْشِ ْم إِنَّك  وه  ْم َوإِْن َأَطْعت م  فذكر الرشك  ،﴾ي َجاِدل وك 

ه ذكر اسم اّلِل عليه، فإن  املراد ليس أكل ما َل يُ  عن أن   د إطاعة الشيطان كاشف  يف آخر اآلية ملجر  

التعبري بّم َل ة الرشك من كون احليوان قد ذبح لغري اّلِل تعاىل، فيكون ّم تأيت حيثي  ال رشك فيه، وإن  

عن ة املوجود مما يمنع من احتّمل قريني   وال أقل   ،مرادًا منه ما ذكر اسم غري اّلِل يذكر اسم اّلِل

ذكر اّلِل عليه، فإذا َل يُ  ه البد  من ذكر اسم أحدٍ احليوان كأن   ك باإلطالق، ولعل  ذلك ألن  التمس  

إلزام الرشيعة بذكر  إىل مضافاً فهذا معناه ذكر غريه، وهلذا أردف ذلك باحلديث عن الرشك. 

َن وقد قال تعاىل: ﴿ ،اسم اّلِل تعاىل ْمت م م  م  الطَّي َبات  َوَما َعلَّ ْل أ ِحلَّ َلك  ْم ق  َيْسَأل وَنَك َماَذا أ ِحلَّ ََل 

َّا َأْمَسْكَن َعلَ  وْا ِِّم ل  م  اهلل   َفك  َّا َعلََّمك  وَُن نَّ ِِّم َعل م  بَِي ت  َكل  َواِرِح م  وْا اْسَم اهلل ِ َعَلْيِه اجْلَ ر  ْم َواْذك  يْك 

َساِب  يع  احْلِ وْا اهلل َ إِنَّ اهلل َ رَسِ ق   (.4﴾ )املائدة: َواتَّ

( فإن  145﴾ )األنعام: َأْو فِْسًقا أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِهِ ر ختصيص التحريم بقوله تعاىل: ﴿ز  يتع وقد

ّم جاءت املشكلة يف نفسه ال مشكلة فيه، وإن   بحتوصيفه بالفسق يراد منه بيان أن  هذا الذي ذُ 

 تعاىل، اّلِل لغري هاللاإل ووه ،نت اآلية جهة الفسق ووجههمن أمٍر يرجع لفعل الفاعل، ثم بي  

 أهل  » فكأن   ،نفسه السكوتيف  ال ذلك، يفكمن ي الفسق أن   الواضح ومن بالرشك، واملوحي

 يف األمر ودوران التعليل يف ظاهراً  فيكون بالفسق، لتعنونوتربير ل بيان بمثابة «اّلِل لغري

 دًا.ل جي  فتأم   ،الل ّلِل وعدمههاإل مدار ال ،هوعدم اّلِل لغري اللهاإل مدار ةالفسقي  

يضاف إىل ذلك أن  ظاهر اآلية اإلطالق ملطلق احليوان املأكول، بينّم الفقه اإلسالمي َل يلزم 

بالتسمية سوى يف الذبح، وهذا كاشف مؤي د عن أن  فكرة التسمية جاءت يف سياق الذبائح 



  

لعربة التي عادًة ما تكون حمل  تسميِة غري اّلِل من قبل املرشكني، فليست العربة بالتسمية ّلِل، بل ا

باحليلولة دون التسمية لغريه، وملا كانت التسمية لغريه منعدمًة عادًة يف الصيد مثاًل، َل نجد 

 الفقه اإلسالمي يشري للموضوع هناك.

د من النص  القرآِن هو حتليل أكل ما ذكر اسم اّلِل عليه، وحتريم ما ذكر اسم املؤك   فاليشء

إحراز دليل حتريمي فيها بعد هذه القرائن  مل بعدا احلالة الوسطى فقد يقاغري اّلِل عليه، أم  

ا أن نفهم ما أهل  لغري اّلِل بمعنى ما َل هيل  ّلِل فيكون حرامًا، أو نفهم من املتصلة واملنفصلة، فإم  

 لعدم عليه؛ اّلِل غري اسم ذكر ما أكل عن النهيالنهي عن األكل مما َل يذكر اسم اّلِل عليه هو 

 .الكريمة اآلية ذيل يف الرشك عن احلديث بقرينة السيّم ،آنذاك الثقافة يف وسطى حالة وجود

 عليه اّلِل اسم ذكريُ  َل ما فيكون عليه، اّلِلغري  اسم كرذُ  ما حتريم يف الداللة حرصنا فإذا

ح له السن ة حتريم بأن   نقول أو بالسن ة حتريمه ويكون حالالً، دين التفسريين ألحد مرج   .هنا املرتد 

 وتذكيته احليوان حلي ة يف يشرتطفإن  الفقه اإلسالمي َل  غرابة يف حتليل احلالة الوسطى؛ وال

 تهتذكي يف كاٍف  الرشوط سائر حتقيق دمجر  ف جرادًا، كان أو اً بحري   احليوان كان إذا التسمية

ى وسواء ال، أم مسلّمً  الصائد كان سواء  حال يف الذبيحة بحلي ة الفقهاء أفتى كّم ،ال أم سم 

د كل ه وهذا التسمية، نسيان  تكون ذلك ومع ،فيها حدأ اسم يذكر َل وسطى حالة وجود يؤك 

 ذكر بّم التحريم باختصاص القول من ـ املبدأ حيث من ـ مانع فال حالالً، الصيد أو الذبيحة

 يفًا تكليفي   واجباً  التسمية كانت وإن ،عليه ةتسمي ال ما ةحلي   النتيجة وتكون. عليه اّلِل غري اسم

 .السن ة من حتريّمً ـ لو ثبت ـ  عليه اّلِل اسم يذكر َل ما مطلق حتريم ويكون نفسه،

ونتيجة هذا كل ه، أن ه ـ عىل مستوى النص  القرآِن ـ ال يمكن اجلزم بحرمة الذبائح العلّمني ة 

اآلهلة أو بحسب تسميتي هلا، وهي الذبائح التي ال تالحظ توجيه الذبيحة وذكر اسم إلٍه من 

سات عليها، ولعل ه الغالب اليوم يف كثري من املجتمعات غري املسلمة، وهذا ما  س من املقد  مقد 

ة جدًا وابتالئي ة، فلو قلنا بعدم اشرتاط إسالم الذابح، ثم قلنا بحلي ة ما َل  يفتح عىل مسألة مهم 

الذبائح اآلتية من كثري من  يذكر اسم اّلِل عليه وال اسم غريه )الذبح العلّمِن(، كانت الكثري من

 بالد غري املسلمني حالالً، برصف النظر عن طريقة الذبح وكيفي ته.



 

 ـ بني تقديم خصوص الذبائح لألصنام وحتريم مطلق طعاٍم ُصنع لغري اهلل ـ  

 فهو تعاىل اّلِل سوى ملا أهل   مطعوم فكل   ،اإلطالقيف اآليات الكريمة هو  اجلملة ظاهر

 ذكر ما: يتاآل الشكل عىل رناهاوقد   الشاهد موضع اجلملة خصوص أخذنا لو ناأن   أي حرام،

 يالرب   الصيد مأ النحر مأ الذبح يف سواء عاماً  املعنى يكون فسوف حرام، فهو عليه اّلِل غري اسم

ي مأ البحري   مأ ه  اّلِل لغري بجعله فيه عرُش   لو املأكوالت صنع حتى بل اجلراد، صيد مأ اجلو  فإن 

 أو طعاماً  يعد   كان لو كّم سبحانه، اّلِل لغري كان هأن   عليه يصدق إذ باحلرمة؛ احلكم فرتضيُ 

 .التحريم هو اجلملة فمقتىض ،مثالً  لألصنام بجعلها ذلك وابتدأ حلوى

ز  يقال قد إذ األنعام، سورة من الكريمة اآلية يف جاءت التي الفسق بصفة األمر هذا ويتعز 

د بأن   عرب الذبح  الطعامإعداد  يكون أن نيب فيه فرق فال فسقًا، كان إذا للصنم الذبح جعل جمر 

 ال فلّمذا واحدة،( اّلِل لغري جعله) الفعل يف ةالقبحي   احليثية فإن   لوى،صنع احل أو صيدال أو

 اّلِل لغري اجلعل وهي والصفة واملناط، العل ة تعميم نتيجة ؛فسقاً  كونه وهو ،احلكم منعم  

 ؟!حراماً  فيكون سبحانه،

 لغري به اللهواإل اّلِل لغري الطعام جعل ن  أ وهي ،الطريقة هبذه اآلية نفهم قد: ثالثة وبعبارة

 .مطلقاً  حراماً  فيكون الفسق، هو اآلية يف مواملحر   فسقًا، صريورته ةعل  هو  اّلِل

ات أن تشري يقد يقال بدعوى االنرصاف ملا هو املتعارف مما تريد اآل ،مقابل ذلك يفلكن 

ام، فيكون نم الذبائح عىل اسم األصيباآلية هو ظاهرة تقد، وهذا املتعارف املشار إليه إليه

منرصفًة إىل  ا،عام يف نفسهالطابع ال تن الكلّمت ذامالضمري أو اإلسم املوصول أو غري ذلك 

 ،ماً حمر   اّلِل اسمكون ذكر غري ييف انعقاد اإلطالق. نعم قد  احلالة القائمة، وال أقل  من الشك  

 بأكل املتعل ق احلكم هو فيه نحن الذي فيّم الفعل، يف اً تكليفي   حكّمً  وبوصفه آخر بدليل هلكن  

 .الذابح بفعل ال الذبيحة،

 وعدمه ةـ ارتباط مفهوم اإلهالل باعتقاد األلوهّي ـ  

 اً ديني   لبهب االعتقاد بذلك ويقصد العظيم، بلهلُ : كلمةـ  يذبح وهوـ  شخص   ذكر لو

كلل الذبيحة وتقديم  لو ل،بهب يعتقد ال مسلم   قال لو لكن حرمتها، يف شك   ال هناف باسمه، ترب 



  

 فقط، القول يف رغبةً  أو مزاحاً  ّموإن   عبادته، أو تهبألوهي   اعتقاد عن ال لكن نفسها الكلمة قال

 ال؟ وأ بذلك مةً حمر   الذبيحة تصبح فهل

دًا حمم   ده ويؤمن بأن  باّلِل ويوح   يؤمن مسلم   قال لو: وهي أخرى بطريقة جيرينفسه  السؤال

دينيًا ُبعدًا من عباد اّلِل.. لو قال عند الذبائح: يا حممد، آخذًا يف حممٍد  د رسول اّلِل وعبد  جمر  

لغري اّلِل هبا  أهل   افهل حترم الذبيحة بذلك، ويصدق أّن   ،اً ليهي  أه ال يأخذ فيه ُبعدًا تًا، لكن  ي  قدس

 ال؟ وسبحانه أ

 :واجلواب

 عدم قحتق   فاملفروض ،عليها اّلِل اسم ذكر عدم مطلقب الذبيحة حتريم عىل بنينا إذا هن  إ أ ـ

 وهو ،التحريم موجب قلتحق   يقله، َل أم قال، ما قال سواء املذكورين، الفرضني يف اّلِل ذكر

 .هبل يا: قول وال حممد، يا: قول ال الذبيحة، عىل اّلِل اسم ذكر عدم

املراد هو جعلها لغري  فالظاهر أن   ،إذا قرصنا التحريم عىل ذكر اسم غري اّلِل تعاىل اأم   ب ـ

إن َل يكن  ،بل وكثري من الديانات ،كّم هي الظاهرة الرائجة بني العرب ،ن بذلكاّلِل بنحو التدي  

 له، ملناسبات احلكمميف انعقاد إطالٍق يش شك  ه يُ ن، وغريُ مجيعها، فنأخذ هبذا القدر املتيق  

 .ال حترم الذبيحة هبل،: يا متعب دٍ  ريَ واملوضوع، وعليه فلو قال املسلم غ

 تأليهبنًا ال خيتص  سم تدي  ذكر اإل حمل  إشكال، من حيث احتّمل أن   لكن  الصورة الثانية تظل  

 هو اللهفاإل والتدي ن، االعتقاد بنحو اّلِل لغري الذبح جعل لةحا يشمل بل االسم، صاحب

 بني فرق ال احلال هذه فيف ،أو حامياً  رازقاً  كونه اعتقاد مع السيّم اّلِل، غري هو ملن الذبح جعل

ساً  كونه أو سماإل صاحب تأليه  نًا،وتدي   واعتقاداً  ديناً  هاسم بوصف هاسم عىل ذبحيُ  دينياً  مقد 

 بأن   االعتقاد بحالة االسم ذكر الختصاص ؛التحريم عدم قوي   وجهٍ  يف أيضاً  احتمل وإن

 قترصيُ  بل بالتحريم كمحُي  فال ،بمعنى من معاِن اإلله العرب عند احلال كانت كّم ،إله   هصاحبَ 

 .ناملتيق   القدر عىل

 ، بني التحريم والتحليلمعًا ـ اإلهالل هلل ولغريه ـ  

 ال؟ وأ الذبيحة حترم فهل ،غريه ذكر مع الذبيحة عىل تعاىل اّلِل اسم ذكر لو



 

ق، وقد الذبيحة، عىل تعاىل اّلِل اسم ذكر قيد أخذ األدل ة ظاهر: يقال قد  بأن   يقال وقد حتق 

 اّلِلغري  اسم ذكر قد هأن   يصدق الذبيحة هذهو سبحانه، اّلِلغري  اسم ذكر عدم هو ظاهرها

 .عليها

إن ّم هو الذي ُذكر غري اسم اّلِل  سبحانه، اّلِل اسمغري  ذكر ما أن   النصوص من الظاهر أن   إال

 عليه ذكر ما عىل يصدق فال اّلِل، لغري به أهل  : يقال بحيثعليه مع عدم ذكر اسم اّلِل عليه، 

 غري هأن   مع املوضوع من اّلِل باستبعاد توحي الكلمة ألن   اّلِل؛ لغري به أهل   أنه وغريه اّلِل اسم

 .هنا قمتحق  

 هي فّم التوحيد، فكرة إىل راجع   الغرض بأن   توحي قد العام القرآين املزاج مراجعة أن   إال

 ربط عىل داللةً  يعطي غريه اسم ذكر إن   حيث من الإ الذبيحة عىل اّلِلغري  اسم ذكر يف املشكلة

 سورة من 121 اآلية يف بالرشك املوضوع بطورُ  فسقًا، ذلك اعتبار تم   وهلذا ..اّلِل بغري الذبيحة

 يعطي ،وغريه باّلِل أو اّلِل بغري الذبائح ربط ألن   وحده؛ ّلِل حةيالذب اعتبار من فالبد األنعام،

 .بالرشك ٍح مو وهو باسمه، الذبيحة تكون ممن هغريَ  اّلِل مع بأن   إحياءً 

 .املوضوع يف اً رضوري   احتياطاً  نراه ناأن   إال ،هبذا نجزم ال اكن   وإن ونحن

 ـ هل فكرة اإلهالل قضّية قلبّية أو لفظّية؟ ـ  

 قلبه، يف اّلِل لغري الذبيحة هذهًا جعل شخص أن  ـ  مثالً ـ  رضفُ  لو هأن   السؤال هبذا أقصد

كةً  لتكون استحرضه بذبحها هم   عندما هوأن   للصنم الذبيحة هذه أن   قلبه يف فعقد  به، مترب 

 هذا فهل أكرب، اّلِل: قال أو ذلك، يقل َل لسانه يف هلكن   ًا،قلبي   له واعتربها باسمه مباركةً  وجعلها

 أن   وأ الذبيحة عىل اّلِل باسم الصوت ورفع لسانه يف ذلك قال هأن   أساس عىل ّلِل اللهاإل قحيق  

 وارتكازًا؟ إمجاالً  أو تفصيالً  بالقلب العربة

 عىل تعاىل اّلِل باسم صوته َرَفعَ  معناه فهذا ّلِل أهل   فإذا الصوت، رفعُ  الَل هاإل بأن   يقال قد

ق، قد األمر هذا أن   واملفروض الذبيحة،  .حةيالذب بحلي ة فيلتزم حتق 

فإن  )به( و  ؛«اّلِل لغري به أهل  » :تركيب من آخر شيئاً  اإلنسان يفهم قد الكالم هذا مقابل ويف

  ان)لـ( قد توحي
ٍ
ي فكرة القصدي   بجعل يشء ز بالسياقات ليشء آخر، مما يقو  ة، وهذا ما يتعز 



  

ة الذبائح كانت دومًا حارضة يف الوعي الديني قضي   ة ملعتقدات الشعوب، من حيث إن  التارخيي  

م القراأللشعوب املختلفة، وكانت تذكر   ما وهذا ،ا هلبنيسّمء اآلهلة عىل الذبائح، وكانت تقد 

هو جعلها لغريه،  اّلِل لغري ةبالذبيح اللهاإل فكأن   االعتقادي، باملوضوع القضي ة يربط

 .من بعض الكلّمت ىهذا ما يستوحوالتسمية تعبري عن هذا اجلعل يف املواضعة العرفية، بل 

بالذبيحة لغري اهلل هو ذبحها لغري اهلل، ورفع الصوت باالسم هو التعبري عن ذلك،  فاإلهالل

 .ه هو املراد فقطال أن  

الل ليس بمعنى رفع الصوت لغًة، وإن قاله هاإل أن  بل يبدو ِل ـ بنحو الرتجيح عىل األقل  ـ 

ل الالً؛ ألن  اهلالل أو  هي اهلالل ون، بل هو بمعنى الظهور والبدو لليشء، وهلذا سم  اللغوي  

 فإن   الل الصبي  هه، ويقال: استهل  حديثه، بمعنى بدأ به ورشع به، ومنه إؤظهور القمر وبد

، بل املعنى هو ظهوره وخروجه وبدء حياته، ورفع صوته بالبكاء ىرفعه لصوته ليس هو املعن

 احلج  هبا، فإّنا ُتظهر احلج   إظهارأي  ،الل بالتلبيةههو املعرب  عن ذلك، ومن املعنى نفسه اإل

إشارة  أيضاً  يعطي مما تألأل، إذا السحابه، ومنه قوهلم: هتل ل ظهرَ ه ومُ زَ كوّنا رشوعه ومربِ 

 ..الظهور والبدو  

الل هبه وإعالنه بعد عدم أو بعد خفاء، ومنه اإل وإظهاره والبد هو باليشء اللهفاإل

فالذبيحة قد أهل  هبا لغري بالذبيحة، أي إظهارها وإعالّنا لغري اّلِل، فاإلهالل تعل ق بالذبيحة، 

مت وأظهرت لسوى اّلِل، وهذا كل ه ييش بجعلها ل غري اّلِل ويكون االسم اّلِل سبحانه، أي قد 

 قيدًا يف اإلظهار واجلعل.

ه يمكن ال أمر   اّلِل لغري بالذبيحة اللهاإل أن   الكالم ونتيجة  اللفظ كان وإن القصد، عن فك 

 يذبح أن قلبه يف عقد هلكن   اّلِل غري اسم ذكرَل ي فلو وعليه واإلظهار، اإلعالن يف اً رضوري  

 .شديد إشكال   الذبيحة ةحلي   ففي للصنم، الذبيحة

 شاهد وهذا قطعًا؛ حتل   ال أكرب، اّلِل: قال ثم   الصنم هذا هو اّلِل اعترب لو هبأن   نقول ما زويتعز  

 ّلِل الذبيحة هبذه اإلعالن يفـ  اإلمجاِل ولوـ  بالقصد ّموإن   فقط، باللفظ تسلي العربة أن   عىل
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 .كللرش رفعاً  سبحانه

ز وبه  ملطلق الشمول حيث من واملالك طاملنا بوحدة سابقاً  إليه أرشنا الذي التعميم يتعز 

 حتليله، شكليُ  أكله أو إعدادهأثناء  القصد بنحو اّلِل لغري علنيُ  طعام فأي   واألرشبة، األطعمة

 طعام أو فعل كل   قبل والبسملة تعاىل اّلِل ذكر عىل دوماً  زترك   اإلسالمية الرشيعة وجدنا وهلذا

 .املختلفة الرشك ومظاهر مفاهيم بكل   ةحاإلطا هبدف اإلنتهاء، بعد واحلمدلة

 والذبائح األطعمة بعض جيعلون الذين العوام قصود تصحيح من البد   األساس، هذا وعىل

 الفقراء عىل توزيعها ثواب إهداء ويكون سبحانه، هلل تكون أن يفرتض حيث األولياء، لبعض

 ةجاد   عن وخروجاً  فسقاً  ذلك حيسب فقد وإال ذلك، غري أو امليت أو الوِل   لذلك هديةً  مثالً 

 .ةوالقرآني   ةالديني   والقيم الرشع

وا أّنم وجماهد قتادة إىل ُنسب قلناه ملا ولعل ه  مقابل يف اّلِل لغري ذبح ما هبأن   هنا اآليات فرس 

ّم أخذ قيد وإن   ،النكتة هي ما ذبح لغري اّلِل قصداً  ، ونحن نقول بأن  عليه اّلِل غري اسم ذكر ما

 عىل القصود املنحرفة، ال مجودًا عىل اللفظ قضاءً اسم اّلِل جلعل الذبائح ّلِل خارجًا وإعالنًا أيضًا 

 فقط.

زتآية سورة املائدة ر أن   نالحظ عندما رصاراً إ األمر ويزيدنا  عىل بحذُ  عّم   النهي عىل ك 

ثت التي األخرى اآليات كل   دون النصب، مات عن حتد   اخلمر حتريم آية عدا ،األكل حمر 

 ليس هلكن   ،به اّلِل لغري أهل   ملا اً مصداق سوى ليس النصب عىل ذبح ما بأن   ييش وهذا مة،املتقد  

 .التحريم لنكتة مصداق بل للعنوان، مصداقاً 

 يب اإلهالل لغري اهللكـ تفسري اختالف اآليات يف تر ـ  

َوَما أ ِهلَّ بِِه لَِغرْيِ ﴿ :حيث جاء فيهاملاذا اختلفت آية سورة البقرة عن سائر اآليات هنا، 

لغري اّلِل به، فّم وجه االختالف يف  ما أهل   :ة عنوانجاء يف البقي   ّم(، في173﴾ )البقرة: اهلل ِ

 التقديم والتأخري؟
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ه بمنزلة جزء واألصل فيه أن   ،الباء حرف تعدية ألن   ؛هل  اُ ب «به»ل ربط صاأل بأن   ليق

 اختالف التعبري جاء من حيث إن   ِل، إال أن  سورة البقرة هو األصل األو  الكلمة، فّم جاء يف 

ة وأمهي   «لغري اّلِل»تقديم   .املوضوع ةلسلبي   تعظيّمً ة جهة االستنكار والسلب، لبيان قو 

 .فقط اإلشارةحببنا أ بل للتفصيل، داعي وال وحمتمل ومقبول جي د الوجه وهذا

 ـ املنخنقة واملوقوذة واملرتّدية والنطيحة وما أكل السبع 

 :وهي ،املتعارفة الذبح قةيطر بغري الوفاة مصاديق من مجلة املقطع هذا يف

 بني البهيمة رأس دخلوايُ  أن العادة كانت وقد باخلنق، متوت التي البهيمة هي :قةناملنخ ـ أ

 .فتموت فيخنقوها خشبتني

د ال املنخنقة وصف لكن    وانقطاع االختناق هبيسب   موت بكل   بل للخنق، الطريقة هبذه يتحد 

 وليس املنخنقة وصف أخذ مع السيّم، مثل اخلنق بحبل الصائد احليوان يف سوالتنف   اهلواء

ات التي تريد أكلها عرب احليوان تقتل كانت املجوس بأن   الروايات بعض يف قيل وقد. املخنوقة

 .اخلنق

 ترضب كانت العرب بأن   قيل وقد متوت، حتى رضبتُ  التي البهيمة وهي ،املوقوذة ـ ب

باً  ألصنامهم إكراماً  املوت من البهيمة  املرض وقذها التي اأّن   اتاملروي   بعض ويف هلا، وتقر 

 .حركة هبا تعد َل حتى

 .مرتفع مكانٍ  من وسقطت ترد تالتي  وهي :يةاملرتد   ـ ج

 كالثور. وهي احليوان الذي مات بنطح ناطٍح  النطيحة: ـ د
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وَنه   ..»جاء يف التوارة النص  اآليت: ( 2) ل وا لِْلكاَِلِب َتطَْرح  ْحَراِء الَ َتْأك   يِف الصَّ
َم َفِريَسةن : 22)سفر اخلروج « َوحَلْ

احليوانات دون تذكيتها مما جاء يف القرآن الكريم؛ (، وهذا يقرتب من فكرة النهي عن أكل فرائس 31

ة:   .189ـ  187وملزيد مراجعة، انظر: ابن ميمون، تثنية التوراة اليُد القوي 
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 .584: 3( انظر: األمثل 4)
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ل كوهي البهيمة التي قام الوحش الضاري املفرتس باهلجوم عليها وأ أكل السبع: ـ ما هـ

 منها؛ فيقال: أكلها السبع، وليس املراد ما يأكل السبع كلَّ 
ٍ
 عن للحديث معنى الإذ  ؛هجزء

بمستوى ال يمكن بعده إيقاع فعل الذبح ، أو بأكمله له السبع أكل بعد فيه واحلرام احلالل

 .والتذكية عليه

 ـ النطح ـ السقوط ـ الرضب ـ)االختناق  العوامل هذه نتيجة ماتت إذا كل ها احليوانات هذه

مة كانت( السباع أكل  يعرضها أن قبل ةالرشعي   الطريقة عىل وذبحت كيتذُ  إذا لكن األكل، حمر 

 .هاأكلُ وَحلَّ  اةً مذك   صارت ،العوامل هذه عن املسبَّب املوت

لكن يلزمنا أن نبحث يف بعض النقاط  ،هذا هو التعريف اللغوي والعريف هلذه األصناف

 املتصلة هبذه العناوين:

 واملثالّية نـ العناوين بني التعّي ـ  

 املثال؟ بنحو أو والتعي   اخلصوص بنحو احلاالت ذكرت هذه هل

لحق ما أطلق عليه طلق عليه الرصاص ـ إذا َل نُ أ حيواناً  واجهنا لو ناأن   هو واملقصود

                                           
ر فإن قال لنا قائل: فإذ كان ذلك معناه عندك، فّم وجه تكريره ما كر  »هـ(: 310قال املفرس  الطربي )( 1)

افتتح اآلية  د حتريمه يف هذه اآلية، وقدلغري اّلِل به واملنخنقة واملوقوذة واملردية وسائر ما عد   أهل   بقوله: وما

ميتة كان موته حتف أنفه،  شامل كل   قوله: حرمت عليكم امليتة وقد علمت أن   ،عليكم امليتة بقوله: حرمت

اه، أو انخناق منه أو انتطاح أو فرس رضب ضارب إي   ة به من غري جناية أحد عليه، أو كان موته منمن عل  

ذلك امليتة  ه معنى بالتحريم يف كل  ما وصفت يف ذلك من أن   مر عىلكان قوله إن كان األ وهال ،سبع

ى أو انخنق، به حتريمه إذا ترد   اً وأكل السبع أو غري ذلك ، دون أن يكون معني   النطاح والوقذباالنخناق و

عليكم امليتة  ه ال يعيش مما أصابه منه إال باليسري من احلياة حرمتالسبع، فبلغ ذلك منه ما يعلم أن   أو فرسه

وجه  .دما ذكر مع ذلك وتعداده ما عد   ئرلغري اّلِل به واملنخنقة وسا ر بقوله وما أهل  من تكرير ما كر   مغنياً 

م بقوله حرمت األسباب التي هو هبا موصوف، وقد تقد   تكراره ذلك وإن كان حتريم ذلك إذا مات من

ة عارضة به، ون امليتة من احليوان، إال ما مات من عل  هبذه اآلية كانوا ال يعد   عليكم امليتة أن الذين خوطبوا

 العارضة وإن   حكم ما مات من العلل نتطاح، وفرس السبع، فأعلمهم اّلِل أن  ي واالوالرتد   غري االنخناق

ا هالكها، ولكن العلة يف ذلك أّن   العلة املوجبة حتريم امليتة ليست موهتا من علة مرض أو أذى كان هبا قبل

 (.99: 6)جامع البيان « ها بهَل يذبحها من أجل ذبيحته باملعنى الذي أحل  



  

ه َل يمت، لكن لو ترك ملات بعد ساعة ـ لكن   باملوقوذة كّم نقل بعض  أو البندق الرصاص 

مًا لو يناه بنص  اآلية الكريمة أ نتيجة ذلك، فهل يكون حمر  ة  أن   ومات وحالالً لو ذك  اآلية خاص 

 هبذه احليوانات اخلمسة املذكورة فيها؟

 من بسبٍب  املوت عىل رشفيُ  حيوان لكل   بيان   هي إنّم املذكورات هذه أن   العلّمء بعض ذكر

 يمكن فيّم. املذكورة هلذه ةخصوصي   ال هوأن   بالتذكية، وفاته تدارك يمكن بحيث لكن األسباب

ا يقال أن م وإنّم الكريمة، اآلية نص   من التعميم عىل مقنع دليل وجود لعدم ؛ةخاص   بأّن   نعم 

 الطريقة عىل يذك   َل ما كل   ليشمل اآلية مطلع)امليتة(  مفهوم بتعميم أو تارةً  السن ة بدليل

 .ةالرشعي  

 إذ نفسه، يف احليوانات كل   إىل النسبة متساوي االستثناء بقرينة ولو التعميم األرجح ولعل  

ي إذا احليوانات هذه غري يكون أن يعقل ال  .، وكأن  هذا أمر مرتكز متصلبحلي ته كمحُي  ال ذك 

 ، واالتصال واالنقطاعـ استثناء التذكية بني العموم والتخصيص ـ  

ْيت مْ هل خيتص  ﴿  كل   يشمل وأ(، السبع أكلما األخري يف اآلية، وهو ) بالفرد﴾ إاِلَّ َما َذكَّ

 السبع؟ أكل ما إىل املنخنقة من مةاملتقد   اخلمسة األنواع

 واشرتاك ،واملوضوع احلكم بمناسباتـ  األظهر لكن   ة،خاص   األخري إىل رجوعه تملحي

 هلا راجعاً  يكون أنـ  عليها األوصاف هذه عروض بعد تذكيتها إمكان ةخصوصي   يف اخلمسة

 .يناملفرس   مجهور هذا وعىل مجيعًا،

ْيت مْ  إاِلَّ استثناء ﴿ إن  وهنا سؤال آخر وهو:  ﴾ هل يرجع إىل هذه اخلمسة األخرية فقط َما َذكَّ

 ما ورد ذكره يف اآلية؟ يرجع لكل   وأ

مت  األرجح والداللة ناملتيق   القدر وأن   امليتة، عن احلديث عند األمر هلذا اإلشارة من ا تقد 

 أخذ التي امليتة وال اخلنزير وال الدم عىل لعوده معنى ال هألن   اخلمسة؛ هذه عىل عوده اقتصار

 فيه، اّلِل لغري الذبح قحتق   هأن   فرض قد فإن ه اّلِل، لغري أهل   ما عىل حتى وال بل املوت، قحتق   فيها
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ل،أالت من برضٍب  الفال معنى لعود قيد التذكية عىل اجلميع إ  يقبل مما يتمذك   ما إال: نقول نأك و 

 .له رضورة وال اآلية، يف واضح غري تقدير وهذا التذكية،

 أو متصٌل  هنا االستثناء عىل جهة مرجع االستثناء، لكن  السؤال األكثر أمهي ًة هو: هلهذا 

 منقطع؟

م قد هإن  : املعنى فيصبح االنقطاع تقدير عىل اوأم   فواضح، االتصال تقدير عىل اأم    حر 

يذُ  ما هو احلالل ّموإن   أبدًا، كل ها حرام  .. يةواملرتد   واملوقوذة فاملنخنقة ..وكذا كذا عليكم  من ك 

، األمر الذي ينسجم مع ما ذكره موسى بن ميمون القرطبي حني ذهب يف رشحه احليوان

يشمل ما لو وصل إنسان  للموقف الرشعي اليهودي من حتريم الفرائس، فقال بأن  هذا 

للنص  التورايت جيعل ، فهذا التفسري للفريسة وذبحها قبل أن متوَت بفعل االفرتاس احليواِن

ويكون القرآن هبذه عىل تقدير االستثناء املتصل، تورايت ُمالفًا لنص  القرآن الكريم، احلكم ال

مها أراد تعديل ما هو يف التوراة املتوافرة ، لكن ه موافق للقرآن عىل تقدير اإلضافة التي قد 

 .اإلستثناء املنقطع ولو بنحو اإلشارة

 منه املستثنى قرينة مع السيّم األصل، هوو عرفاً  املنرصف هو هفإن   االتصال، هو الظاهر

 هذه بأن   يقول أن املنطقي فمن عادًة، للتذكية قابلةً  اخلمسة األصناف هذه كون يف الظاهر

 .رجحأ املتصل فاالستثناء موهتا، قبل تذكيتها من نتممتك   إذا إال حرام احليوانات

 اآلية هذه من ستفاديُ  االنقطاع عىل هألن   جدًا؛ مهم   هنا نقطاعواال تصالاال بي والفرق

ى كان إذا بّم امليت احليوان يف يةاحلل   حرص حينئذٍ   الطريقة هذه بغري املوت أما ،ومذبوحاً  مذك 

 .مطلقاً  حراماً  احليوان جيعل فسوف

 امليت احليوان من احلرام ن  إ :وهو آخر فهمٍ  عىل ينفتحقابل  ألن  فاألمر ،االتصال عىل اوأم  

 :هو

 .أنفه حتف مات ما ـ أ

 .النصب عىل أو اّلِل لغري بالذبح مات ما ـ ب
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 موته قبل به اللحاق يتم   وَل السباع وأكل والوقذ والنطح يوالرتد   باالختناق مات ما ـ ج

 .لذبحه

 هذه اعتربنا إذا الكريمة، اآلية هذه مستوى عىل بحرام فليس احليوانات من ذلك غري اوأم  

 يصبح سوف عليه إذ املثالية، ال ةاخلصوصي   نحو عىل أيضاً  خذتاُ  قد للوفاة اخلمسة األسباب

ة تزريق عرب الشاة قتل  احليوان حلل ية موجباً  ذلك أثناء تعاىل اّلِل اسم ذكر مع فيها قاتلة ماد 

 فكيف ،ةاخلصوصي   نحو عىل أخذها املفروض اخلمسة إىل ع  وراج متصل   االستثناء ألن   قرآنيًا؛

 !؟مع عدم صدق عنوان امليتة أيضًا عليه ذبح دون نةمعي   ةبّمد   املقتول احليوان حرمة نثبت

 احليوان حرمة ثبتنُ  كيف ،بالشاة أو األنعام ببهيمة اخلمسة العناوين هذه حرص مع بل

 قاتلة؟ ةماد   عرب مات لو نفسه األسد مثل ـ نفسه يف تهحلي   تقدير عىل ـ اآلخر

مع فرض اإلستثناء متصالً ال  املذكورة اخلمسة العناوين ةخصوصي   أخذ أن   يعني كل ه هذا

ا أن حيصل التخيل  عن  يعطي حرص حلي ة احليوان املي ت بّم مات عرب التذكية الرشعي ة، فإم 

 املوت عىل مطلقاً  احليوان فيها رشفيُ  التي احلاالت منها لريادخصوصي ة اخلمسة املذكورة 

، َل ما مات لو حرام فهو ،سبب وألي   مطلقاً   .االستثناء اتصال عن اليد نرفع أو يذك 

 جداً  شائعة فإّنا املثالية، ةخصوصي   هو اآلية خارج من باحلكم القطع بعد بنظري واألرجح

 .ابتالئهم حمل   وهو املخاطبني حالة بحسب األغلب األعم   هو ما بيان يف ومتعارفة

 ـ مرّبر دخول التأنيث على العناوين املذكورة ـ  

 اآلية يف الواردة املفردات هذه آخر عىل املربوطةالتأنيث  تاء دخول يف الوجه هو ما

 الكريمة؟

رقُ  يتم، ثم جرى  والشاة :املعنى فيكون، «اةالش» وهو ف  موصو هنا د  املنخنقة إال ما ذك 

 قع عليه هذهتاألغلب مما  لكوّنا الفرد األعم   تقديراً التعميم عىل أساس أن ه إن ّم ذكر الشاة 

 .ي وغري ذلكح والرتد  طالعوارض كالن
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ر ليس هو الشاة، وإنام  ،أيضاً  اً وواقعي   جداً  معقوالً  يل يبدو الوجه وهذا لكن قد يقال بأن  املقد 

ثت  هو البهيمة التي تشمل غري الشاة أيضًا، ولعل  ما يشهد له هو بداية سورة املائدة حيث حتد 

 من مانع فأي   هنا، اآلية هذه يف جاء ماهو  تىليُ ما  فرضنا أن   ذاتىل، إعن هبيمة األنعام إال ما يُ 

 ؟!نفسه يف صحيح هأن   عىل الكل   اتفاق بعد املوصوف العنوان هو البهيمة جعل

 والغنم البقر يهو ،األنعام عىل غلب هأن   غري له، عقل ال حي   كل عىل طلقيُ  اسم   والبهيمة

 .األرجح عىل هنا املقصودة هي فتكون ،واإلبل

 فكرة إىل يشري ما اخلمسة األصناف هذه تعريف يفـ  كالطربيـ  يناملفرس   قدامى كلّمت ويف

 باخلشب رضبتُ  التي األنعام من غريها أو الشاة ابأّن   أحياناً  املوقوذة فواعر   حيث البهيمة،

 .فيأكلوها يقتلوها حتى لآلهلة

 ـ ما ُذبح على النصب 

 ،حول الكعبة كانت حجارة أو األصنام وهي ـ أنصاب مفردأو ـ  نصيب مجع الُنُصب

 ،وستون ف حجرًا، وقيل: ثالثّمئة، وقيل: ثالثّمئة وني  نيويقال بأن  عددها كان ثالثّمئة وست

سها أو تذبح عندها لألصنامبوكانت العرب تع مع عىل أنصاب كّم يف قوله وقد جُت  .دها أو تقد 

ْمر  َواملَْ تعاىل: ﴿ اَم اخْلَ ْم إِنَّ يَْطاِن َفاْجَتنِب وه  َلَعلَّك  ْن َعَمِل الشَّ ْيرِس  َواألَنَصاب  َواألَْزالَم  ِرْجٌس م 

ونَ  ْفلِح   (.90﴾ )املائدة: ت 

صب سوف تكون بح عىل النُ فإن  ما ذُ  ،يف الرتاث اإلسالمي   كرذُ  الذي املعنى هلذا ووفقاً 

 قائمة، كانت التي الوثنية العقيدة ضمن أو لألصنام مذبوحاً  كونه ةإشكالي   من شئةً حرمته نا

ف كل   يف بل الذبيحة، عىل تعاىل اّلِل اسم غري ذكر يف فقط ليست فاملشكلة  منه فهميُ  ديني ترص 

 .نحوها أو لألصنام أي اّلِل، لغري تعظيّمً  أو اّلِل لغري الذبح جتعل عقيدة رصاط يف يقع أو

 ،ذلك شابه وما كالوجوه األصنام هيئات هلا ليس وحجارة صخور   والنصب فاألنصاب

وربّم كانت أصنامًا يف األصل ثم تالشت فلم  الصنم، ةبقدسي   تتصل العريب املعتقد يف هالكن  
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 لحقيُ  ما وهذا هبا، القربان دم ومسح ،عليها القرابني ذبح كان وهلذايبَق منها سوى احلجر، 

)ما أهل  لغري اّلِل به(، وإن ّم ذكر هذا املقطع  :السابق باملقطع الكريمة اآلية من املقطع هذا

 ذلكل خفياً  مصداقاً  أو تهوخصوصي   لربوزه هفذكر بارزاً  مصداقاً  يكون قد حيث ،للتمييز

 سيّم ال أيضًا، والظاهرة بالقصد ّموإن   ،باللفظ ليست العربة أن   بني  وليُ  ،إلبرازه هفذكر املقطع

سة، للنصب ذبح ما: املعنى فيكون الالم، بمعنى «عىل» كلمة تفسري عىل ، وهي احلجارة املقد 

عىل »بمعنى  «عىل»عىل القصد حينئٍذ وربّم معه اللفظ؛ بل حتى عىل تفسري  زةً فتكون اآلية مركِّ 

 يكون متصاًل بالقصد أيضًا. «اعتقاد تعظيم النصب

املسلمني ذكروا سم، ملا قيل من أن  يكون ختصيص ما ذبح عىل النصب بالذكر واإل وقد

م البيت بالدم وكانت تضع ثالثّمئة وستني حجرًا حوله، العرب كانت تعظ   أن  ‘ للرسول

ضحوا الدم عىل ما أقبل من البيت نم كانوا إذا ذبحوا منها ثالثّمئة خلزاعة، وأّن   قيل: إن  

حوا اللحم وجعلوه عىل احلجارة، فذكر   ـ املسلمني أي ـ مّن  وأ ذلك، للنبي   املسلمونورش 

مقابل  يف تهابسلبي   لإلحياء الظاهرة، هذه رفض عىل الرتكيز جرى فلهذا البيت، بتعظيم أحق  

ر املسلمني أّنا ظاهرة تعظيم، وأن   َها َواَل ه لذلك نزل بعدها قوله تعاىل: ﴿تصو  وم  َلن َينَاَل اهللََّ حل  

ْم َكَذلَِك  َها َوَلكِن َينَال ه  التَّْقَوى ِمنك  ِ  ِدَماؤ  ْم َوَبرش  وا اهللََّ َعىَل َما َهَداك  ْم لِت َكرب   َرَها َلك  َسخَّ

 .(37﴾ )احلج: امْل ْحِسنِيَ 

ر ذكر النصب هنا بناًء عىل كون اآلية مدني   ولعل   بل يف أواخر املدينة، وذلك  ،ةهذا ما يرب 

 ذلك، نحو أو الكعبة بتعظيمًا وعدم ربطه ألجل الرتكيز عىل إلغاء هذا الطقس الديني جذري  

 العربة وإنّم ،زمان وال له مكان ال ّلِل الذبح أن   وتكريس رأس من الظاهرة هذه إلغاء فأريد

 .احلج   يف اهلدي غري الديار تلك يف اّلِل جيعل َل هوأن   واألعّمل، بالقصود

سة أحجار هي ّموإن   ،آهلة وال أصناماً  ليست النصب أن   الفهم يف األقرب ولعل    أخذت مقد 

حتريم الظاهرة هذه مشريًا إىل  راد النص  أ، فلآلهلة القرابني عندها تذبح كوّنا من هاتَ قدسي  
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 هو، هو بّم حجاروهي النصب، ومعه فيكون التحريم ال ألجل الذبح عىل األ األداة واملحل  

 املقطع إىل روحه يف املقطع هذا فريجع ،ما بشكلٍ  باآلهلة للذبيحة ربطاً  ذلك بوصف ّموإن  

ال  ،نيةتدي   خصوصيةً  هنا الذبح جيعل هألن   ؛وليس فيه أي  يشء جديد مستقل   قلنا كّم السابق

 تعبري ابن عاشور ـ من شعائر الرشك د  عىل ح ـ األنصاب فصارت حجر، عىل الذبح قملطل

 العرب كانت ترى يف الذبح عىل األنصاب دفعًا لرشور اجلن   م الذبح عليها، السيّم وأن  فحر  

 ة.واملرض وغري ذلك من املعتقدات اخلرافي  

 ، املفهوم واالرتباط السياقّيـ االستقسام باألزالم 

 املطعومات، عىل اآلية هذه يف الواردة بالتحريامت وربطها اجلملة هذه معنى يف خالٌف  وقع

 :نظر وجهتا هذا الصدد يف وذكرت

و السهم الذي ال هاألزالم هي عبارة عن مجع لكلمة زَل، و بأن  تقول وجهة النظر التي  ـ أ

عون عليه، مالعرب كانت تعمد إىل اجلزور فتجزئه عرشة أجزاء، ثم جيت ن  أريش له، و

وثالثة ال  ،نصباءأفيخرجون السهام ويدفعوّنا إىل رجل، وكانت السهام عرشة، سبعة هلا 

، والرقيب، س، واملسبل، والنافس، واحللوالتوأم ء هي: الفذ،نصباهلا، فالتي هلا أ نصباءأ

له ثالثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم،  لوالتوأم له سهّمن، واملسب ،واملعىل. والفذ له سهم

هلا  ءنصباواملعىل له سبعة أسهم. وأما التي ال أ ،ة أسهمتله مخسة أسهم، والرقيب له س سواحلل

 يشء. نصباءر عىل من ال خيرج له من األوكان ثمن اجلزو .دفهي: السفيح، واملنيح، والوغ

 واعتبار ذلك، حتريم فجرى القّمر، من نوع   باألزالم االستقسام يكون األساس هذا وعىل

 .قّمر هألن   حرامًا؛ ماالً  اجلزور هذا

ة مكتوب  عليها األزالم عبارة عن سهام كانت يف اجلاهلي   وجهة النظر التي تقول بأن   ـ ب

وكان بعضها غفل، وأي َل يكتب عليها يشء، فكان  ،«تفعل ال ريب ّناِن»أو « أفعل ريب   مرِنأ»

خرج له األزالم منها، فيقرع، أو جتارة، ذهب إىل سادن الكعبة ليُ  إذا أراد اخلروج يف سفرٍ  العريب  

 فإذا خرجت الغفل أعادوا االستقسام.

 األّن   ؛مطلقاً  االستخارة بحرمة شلتوت حممود الشيخ حكم الثاِن املعنى هذا عىل وبناءً 



  

 .اآلية هذه يف الكريم القرآن عنه ّنى ملا مطابقة

 بفقه عالقةكان املعنى هو ما اختارته وجهة النظر الثانية فلن يكون هلذه اجلملة أي   وإذا

 .بالتأكيد واألرشبة األطعمة

متقُ  وقد  فإن   بالسياق؛ الرتجيح نوع من واألرشبة باألطعمة اجلملة هذه لربط حماوالت د 

 تعني   يفرض ما وهذا واملرشوبات، باملأكوالت مرتبط هآخر حتى اآلية هذه يف القرآِن السياق

 تقسيم طلب هنا وهو ،استقساماً  حتتوي امرةقامل ألن   باألزالم؛ ستقساملإل لاألو   املعنى

 .اجلزور

 إقحام عىل املوارد من كثري يف القرآنية اآليات بناء إذ واضحة؛ غري املحاولة هذه أن   إال

 اآلية بل ،اآليات كانت وهلذا الرتابط، بعدم يوحي بّم أخرى موضوعات ضمن موضوعات

 إقحام حصول القرآِن النص   عن غريباً  فليس موضوعات، ةعد   بني تتنقل ،أحياناً  الواحدة

 .االستخارة بمعنى هنا باألزالم االستقسام ظاهرة

ا بأمجعها وردت يف بيان هنا وإن وردت يف املطاعم إال أّن   يةاآلولعل  ما يعزز ما نقول هو أن  

حتى « باألزالم مقس   وما»ها عندما وصلت إىل اجلزور املأكول بطريقة القّمر َل تقل املأكول، لكن  

َوَأن : ﴿تفقال ،ّم أشارت إىل حرمة الفعل نفسه ال حرمة املأكولم، وإن  تنسجم مع السياق املتقد  

واْ  ْم فِْسٌق لذلك قالت: ﴿ ولعل ها ،﴾ بِاألَْزالَمِ َتْسَتْقِسم   يف األخري باملقطع ليالذ هذا رابطةً ﴾ َذلِك 

 ،نفسها األفعال عن احلديث لصالح األطعمة عن احلديث فرضية لغييُ  ما وهذا ن،ق  ياملت قدره

 .هنا ستخارةاإل معنى رادةإ الوضع فيتحمل

ح جمرد السياق فقرينة وعليه ِل مرج   .املدلول وال الدال   يف ناً تعي   بموجبةً  وليست ،أو 

 ستقساماإلكلمة  إن   حيث من باملطعومات، اآلية لربط أخرى حماولةً  العلامء بعض ذكر وقد

 القسم واحدٍ  كل   يأخذ وأن ،التقسيم طلب إىل عترج األّن   ؛القّمر إرادة تقدير عىل جداً  معقولة

إذ ليس فيها أقسام وال  ؛ستخارةاإل يف له معنى ال االستقسام أن   إال له، فيه السهم خيرج الذي

                                           
؛ والبجنوردي، 166: 5؛ والطباطبائي، امليزان 4( انظر: الصايف الكلبايكاِن، بحث حول االستقسام: 1)

؛ وموسوعة الفقه 73ـ  71: 1؛ ونارص مكارم الشريازي، القواعد الفقهي ة 71ـ  70: 1القواعد الفقهي ة 

 .265ـ  264: 11ت اإلسالمي طبقًا ملذهب أهل البي



 

 .قسمة وال طلب

 طلب عىلستقسام ال يقف معناه يف اللغة اإل ألن   هذه املحاولة غري واضحة أيضًا؛ لكن  

، نصيبه له يقسم أن لهأس أي استقسمه: يقال حيث ،النصيب إفراز بمعنى يكون بل األقسام،

 ألن   ؛ةستخارة االستشاري  امرة عليه، يصدق يف اإلقواملذا كّم يصدق يف حالة اجلزور وه

 السبحة، حبات ذقسم اّلِل له اخلري وجيعل اخلري من نصيبه عرب أخيًا أن املستخري يطلب عملي  

 التعبري شمول من مانع فال نصيبه، من اخلري يكون كي يفعل ملا هيديه أن منه فيطلب

 .ستخاراتلإل

ة ولعدم : تفصيالً  املوضوع سةادر بعد االستخارة بحث يف قلنا وأمثاهلا املحاوالت هذه قو 

 حرمة عىل ال باآلية االستدالل يصح   فال ،األخرى عىل النظر وجهتي من لواحدة حمرج   ال هإن  

 ةالدال   األدل ةسائر ل ونرجع ستخارة،اإل يف الرباءة فنجري امرة،قامل حرمة عىل وال االستخارة

 .املوقف وينحل   القّمر حرمة عىل

تدل  عىل حرمة أكل اجلزور بعد التقامر  حتى عىل تقدير تفسري اآلية باملقامرة، فهي ال بل

 ،عىل الفعل منصب  ـ كّم قلنا ـ إذ التحريم  ؛كلمات األعليه بعنوانه حتى نجعل اجلزور من حمر  

 بياناً عليه، فال تكون احلرمة  املتقامروهو اجلزور  ،ال عىل موضوع الفعل ،ستقساموهو نفس اإل

جاز أكل هذا اجلزور، وإال لزم  صاحبه إىل مالٍ  كل   وعاد املقامرة أبطلوا لو وهلذا ملطعوم،

 وهو بعنوانه، واألرشبة األطعمة باب يف منه، رضاً  غري عنإدخال كل  طعام يؤخذ من صاحبه 

 !ترى كّم

ماً  تضيف ال اجلملة فهذه وعليه،  كاجلملة التي متاماً  واألرشبة، األطعمة باب يف جديداً  حمر 

 ،املقطع ذلك يف فهمناها التي التوسعة عىل السيّم به، اهلل لغري أهل   بام تلحق حيث قبلها

 .فلرياجع

                                           
ة يف القواعد الفقهي ة 1)  .37: 2( اإليرواِن، دروس متهيدي 

 .403( اإلصفهاِن، املفردات: 2)

 .39ـ  29: 4( راجع: حيدر حب  اّلِل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 3)



  

 يزاد ال ،الكريمة القرآنية اآليات هذه يف املذكورة ةاخلاص   واألرشبة األطعمة أعيان هي هذه

 األربع اآليات هذه يف البحث نواحي من األوىل الناحية يف الكالم ينتهي وبه. يشء عليها

ة  .اخلاص 

 اخلاّصة ةيات حتريم األطعمالقراءة السياقّية آلثانيًا: 

ة املمنوعة يف القرآن الكريم، نأيت هنا ل  رصدبعد الفراغ عن بيان األطعمة واألرشبة اخلاص 

 بيان ويمكن ورشبًا، كالً أ األعيانهذه  حتريم فيها ورد التي الرئيسة األربع اآليات سياقات

 :كاآليت ذلك

رزاق سبق وتلحق بّم يفيد احلديث عن األفنحن نالحظ أّنا ت أما آية سورة النحل،ـ  1

وْا نِْعَمَت واألطعمة، فقبلها مبارشًة جاء قوله تعاىل: ﴿ ر  م  اهلل   َحالالً َطي ًبا َواْشك  َّا َرَزَقك  وْا ِِّم ل  َفك 

نِزيِر َوَمآ أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ إِن  َم اخْلَ َم َوحَلْ م  امْلَْيَتَة َواْلدَّ َم َعَلْيك  اَم َحرَّ وَن * إِنَّ اه  َتْعب د  نت ْم إِيَّ اهلل ِ بِِه َفَمِن  ك 

ِحيمٌ  وٌر رَّ  َفإِنَّ اهلل َ َغف 
ص باألكل (، فاآلية ترخ  115ـ  114﴾ )النحل: اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن

ب لكم، وتطالب أو باألكل مما رزق اّلِل فهو حالل طي   باً طي   حالالً  كونه حال تعاىل اّلِلرزق مما 

 البرش أن يشكروا نعمة اّلِل تعاىل عليهم.

م  اْلَكِذَب َهَذا َحالٌَل َوَهَذا َحَراٌم فهي تقول: ﴿ ،بعدها اوأم   ول وْا ملَِا َتِصف  َأْلِسنَت ك  َوالَ َتق 

وْا َعىَل  ْم َعَذاٌب ل َتْفرَت  وَن * َمَتاٌع َقلِيٌل َوََل  ْفلِح  وَن َعىَل اهلل ِ اْلَكِذَب الَ ي  اهلل ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيْفرَت 

َس  وْا َأنف  ْم َولَكِن َكان  ْمنَا َما َقَصْصنَا َعَلْيَك ِمن َقْبل  َوَما َظَلْمنَاه  وْا َحرَّ ْم َألِيٌم * َوَعىَل الَِّذيَن َهاد  ه 

ونَ َيْظلِ   (.118ـ  116﴾ )النحل: م 

 مستخدمةً ـ  ذكرتثم  ،اعتربته حالالً طيباً أن أطلقت اآليات ترخيصًا فيّم رزقنا اّلِل و فبعد

ماتـ  حرٍص  أداة "إنّم" جت األربعة، األعيان يف املحر   من شيئاً  محير   بمن للتنديد أخرى مرةً  عر 

 تصفه ملا حرام وهذا حالل هذا تقولوا وال: واملعنى اّلِل، عىل افرتاءً  حيل ل أو تعاىل اّلِل رزق

 افرتض ما بطالن دتؤك   أن تريد اآليات فكأن   عظيم، اّلِل عىل فاالفرتاء وزورًا، كذباً  لسنتكمأ

ماً   افرتاءً  ذلك معتربةً  األربعة، األعيان من به التحريم بحرص هي قالت ما غري األطعمة من حمر 

 كذباً  بألسنتكم تطلقون ما اوأم   ،األربعة هذه غري شيئاً  محير   َل سبحانه فاّلِل اّلِل، عىل وكذباً 



 

 .هلا لصأ ال الدين يف وبدعة اّلِل عىل افرتاء   فهو ،حالل أو حرام هأن   وزوراً 

 دفع" تريد كأّنا اليهود، عىل األشياء بعض حتريم إىل تشري أن القرآنية اآليات وحتاول

مناه ما افأم   غريها، محير   الإال هذه األمور ودين اّلِل  ماتاملحر   ليس: تقول فهي ،"دخلٍ   حر 

 َل فهذا ـ اّلِل شاء إن األنعام سورة يف إليه سنشري ما ويقصد ـ قبل من لك ذكرناه مما اليهود عىل

 وهو ،عارض لسبٍب  التحريم هذا جاء ّموإن   واقعًا، ماً حمر   أو ثاً يخب مناهحر   ما لكون يكن

 ظلمهم الولو أنفسهم، ظلموا الذين هم ّموإن   ،نظلمهم َل التحريّمت هبذه فنحن ،ظلمهم

منا ملا ـ األنعام سورة آيات رشحتس كّم ـ ألنفسهم  ال التحريّمت فتلك سبق، ما عليهم حر 

 جاء التحريم ذاك إذ املذكورة، األربعة عدا كل ه تعاىل اّلِل رزق ةلي  ح من لك نقوله ما تناقض

 .يف أصل الرشع اإلهلي حرمته توجب مفسدةً  حيمل التحريم عليه انصب   ما لكون ال ،لظلمهم

 حتريم إزاء دبتشد   وملحوقة عام برتخيصٍ  مسبوقة النحل سورة آية أن   اً لي  أو   الواضح ومن

مُح  بّم يتعل ق دخلٍ  دفع مع ،فيها حتريمه جرى ما غري أشياء  كل ه وهذا قبل، من اليهود عىل ر 

 .املذكورة ربعةاأل عىل التحريم يف واالقتصار احلرص ديؤك  

فهي تشرتك أيضًا مع آية سورة النحل يف السياق السابق دون  ،ـ وأما آية سورة البقرة 2

وْا ة ما يف األرض، قال تعاىل: ﴿الالحق، فقد سبق هذه اآلية تكرار لفكرة حلي   ل  ا النَّاس  ك  َ َيا َأُّيُّ

َّا يِف األَْرِض َحاَلالً َطي بًا  وِء ِِّم ْم بِالسُّ ك  ر  اَم َيْأم  بٌِي * إِنَّ و  مُّ ْم َعد  ه  َلك  يَْطاِن إِنَّ ط َواِت الشَّ وْا خ  َوالَ َتتَّبِع 

ونَ  ول وْا َعىَل اهلل ِ َما الَ َتْعَلم  للسياق  ، فاآليات تكريس  (169ـ  168﴾ )البقرة: َواْلَفْحَشاء َوَأن َتق 

بًا أو ام باألكل مما يف األرض مما كان حالالً طي  السابق عىل آية النحل، وهو إعالن ترخيص ع

ل عىل اّلِل، ولعل ها تقصد حتريم تب، وطي   باألكل مما يف األرض فهو حالل   شري إىل حرمة التقو 

م  سبحانه. هبعض ما أحل  اّلِل أو حتليل بعض ما حر 

ا الَِّذيَن آَمن وْا  َيا﴿ :ة ـُماطبًا املؤمنني هذه املر   ـ يعود النص القرآِن ليقول ،آيتني وبعد َ َأُّيُّ

م  ا َم َعَليْك  اَم َحرَّ وَن * إِنَّ اه  َتْعب د  نت ْم إِيَّ وْا هللِ ِ إِن ك  ر  ْم َواْشك  ل وْا ِمن َطي َباِت َما َرَزْقنَاك  َم ك  مْلَْيَتَة َوالدَّ

 اهلل ِ َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ بَ 
نِزيِر َوَما أ ِهلَّ بِِه لَِغرْيِ َم اخْلِ ِحيمٌ َوحَلْ وٌر رَّ  َفال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهلل َ َغف 

﴾ اغن َوالَ َعادن

 (.173ـ  172)البقرة: 



  

 ةً مر   احلرص أداة مستخدمةً  ،ماتاملحر   إىل شريت ثم ،اّلِل رزقنا مما باتالطي   بأكل تأمر فاآليات

 .بلقَ  من النحل سورة آيات عطتهأ الذينفسه  املفهوم دلتؤك  ّم(، )إن   أخرى

 وما يسبق ما ـ النزول وحدة تقدير عىل ـ اآليات سياق يف فنجد ،املائدة سورة آية ام  وأـ  3

ودِ من سورة املائدة جاء قوله تعاىل: ﴿ ىلاآلية األو ففي يلحق، ق  وْا بِاْلع  ا الَِّذيَن آَمن وْا َأْوف  َ َيا َأُّيُّ

ْتىَل  م هَبِيَمة  األَْنَعاِم إاِلَّ َما ي  ِريد  أ ِحلَّْت لَك  م  َما ي  ٌم إِنَّ اهلل َ َُيْك  ر  ْيِد َوَأنت ْم ح  ل  الصَّ
ِ
ْم َغرْيَ حم  ﴾ َعَلْيك 

تىل أو ُتيل عليهم من قبل. ونحن فاآلية تعلن حلية هبائم األنعام وتستثني شيئًا سيُ  ،(1 )املائدة:

اّلِل به، واملنخنقة واملوقوذة لغري  ما أهل  ولنا يف كتاب اّلِل تعاىل ال نجد شيئًا ُيتىل غري امليتة لو تأم  

 حتريم  وما ذبح عىل النصب، فليس يف القرآن  ،يية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذك  واملرتد  

 الثالثة لآلية ناظرة املائدة سورة يف األوىل اآلية أن   جداً  املحتمل فمن هذه، غري األنعام لبهيمة

 حال غري يف حالل لكم فاألنعام هذه، اآليات ملجموعة النزول وحدة زيعز   وهذاوأمثاهلا، 

 يصلح وهذا الثالثة، اآلية يف عليكم سنتلوه مما وكذا كذا إال عليها، ال كميعل العارض اإلحرام

 .اً مطلق ال األنعام هبيمة يف لكن أيضاً  قرآِن إطالقي حمرج   بمثابة

 ،تانيتان مهم  آناها من قبل، لتتلوها مبارشًة مات كّم بي  تأيت اآلية الثالثة لترشح املحر   ثم  

ْم ومها: ﴿ ْم ِحلُّ َلَّ  ك  ْم َوَطَعام  وْا الْكِتَاَب ِحل  لَّك  م  الطَّي بَات  َوَطَعام  الَِّذيَن أ وت  اْليَْوَم أ ِحلَّ َلك 

وْا الْكِتَ  نَّ َوامْل ْحَصنَات  ِمَن امْل ْؤِمنَاِت َوامْل ْحَصنَات  ِمَن الَِّذيَن أ وت  وه  ْم إَِذا آَتْيت م  اَب ِمن َقبْلِك 

ْر بِاإِلياَمِن َفَقْد َحبَِط َعَمل ه  وَ  تَِّخِذي َأْخَدانن َوَمن َيْكف  َسافِِحَي َوالَ م  ِْصنَِي َغرْيَ م  نَّ حم  وَره  ج 
َو يِف أ  ه 

ينَ  ارِسِ  (.5 ـ 4﴾ )املائدة: اآلِخَرِة ِمَن اخْلَ

 !«اليوم»حتليلها إعالن بات والطّي عنسؤال مرّبر ال

 وقد ،هلم ل  حأ ماذا عن لأُيس أن معنى ما :وهو مثرياً  تساؤالً  تستدعيان اآليتان وهاتان

مما  األرض يف ما كل   هأن   أو األرض يف ما كل   هوأن   ،احلالل لتبني   هاكل   السابقة اآليات نزلت

فلّمذا السؤال منهم بعد وضوح البيان السيّم يف آيات سورة البقرة واألنعام  !بًا؟يكون طي  

 ها عىل األرجح قبل املائدة؟والنحل التي نزلت كل  

م  الطَّي َبات  ﴿ :يف قوله بعد ذلك «اليوم»رابًة هو ما معنى كلمة غ واألكثر  ؟﴾اْلَيْوَم أ ِحلَّ َلك 



 

مةً  كانت اأّن   ذلك يوحي أفهل  له نشهد ال ما وهو ـ اليوم حتريمها جاء ثم ،بلقَ  من عليهم حمر 

 هنا؟ املقصود هو ما وأـ  والتاريخ ةوالسن   الكتاب يف أثراً  وال عيناً 

ا ها:فقد ذكر بالنسبة للسؤال الثاين، أم   ت بعض املحاوالت العالجي ة، أمه 

 «اليوم»الوجه يف ذكر كلمة  أن  وهو  أمثال العالمة الطباطبائي، املحاولة األوىل: ما ذكره

هم حالالً، فكّم ئبات حالالً اليوم، بل صريورة طعام أهل الكتاب ونساليس صريورة الطي  

 من والغرض .وضوحه مع باتالطي  ة شار إىل حلي  أة النساء املؤمنات مع وضوحه أشار إىل حلي  

 والنساء باتالطي   وهو واضح، هو ما جانب إىل ونسائهم الكتاب أهل طعام ذكر ذلك

 واضح هو امع م الكتاب ألهل كان ما هفجعلُ  يب،الر   قطع يف أبلغ ذلك ليكون املؤمنات،

 ونسائهم، الكتاب أهل بطعام قاملتعل   التحليل ةوقاطعي   وضوح لبيان هو ّمإن   اجلميع عند ةاحللي  

 إرفاقاً  املؤمنات والنساء الطيبات ذكرت ّموإن   ،الكتاب أهل خيص   ملا راجعة «اليوم» فكلمة

 .اآلخر احلكم لتوضيح

 الكتاب بأهل ةمتعل ق «اليوم» كلمة هل :هنا ي طرح سؤاالً  أن   غري ،جداً  حمتمٌل  الوجه وهذا

 صار اليومو الطيبات لكم أحل   اليوم: اآلية معنى فهل ؟«باتالطي  »: قوله عند تنتهي أّنا وأ

 وأ.. لكم حل   والكتابيات املؤمنات النساء صارت واليوم لكم حل   الكتاب أوتوا الذين طعام

 الكتاب أوتوا الذين وطعام هذا،. الطبيات لكم أحل   اليوم: معناها بل ذلك تعني ال اآلية أن  

 ؟«طعام» كلمة بعد عّم   اليوم بفصل.. و لكم حل   هو

 فهل واضح، هو كّم الثاِن التقدير عىل بخالفه ،املفرس   هذا كالم يصح   ،لاألو   التقدير فعىل

ٍح  من  التقديرين؟ ألحد مرج 

ْل عقب قوله: ﴿ كون اآلية قد جاءت مبارشةً  إن   إىل ذلك، أضف ْم ق  َيْسَأل وَنَك َماَذا أ ِحلَّ ََل 

م  الطَّي َبات   م  الطَّي َبات  التحليل الذي أشار له بقوله: ﴿ ﴾ يوحي بأن  ..أ ِحلَّ َلك  ﴾ اْليَْوَم أ ِحلَّ َلك 

التحليل  ة وأن  ز اإلشكالي  ( مما يعز  4 فعاًل، وهو عند نزول اآلية السابقة )املائدة: يراد منه اليوم

. رًا، وهو ما حيتاج لتفسريكان حادثًا متأخ    جيل 
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املقصود باليوم يف اآلية ليس  وهو أن   ،الثانية: ما ذكره الشيخ الصادقي الطهراينحاولة امل

مت قد هبأن   تقول أن تريد اآليات فكأن   اإلسالم، جميء يوم بل املتعارف، الفعيل اليوم  كثري حر 

م الذي بعض هلم ليحل   ×عيسى النبي   جاء ثم اليهود، عىل األطعمة من ثم جاء  ،عليهم حر 

مات يف الطي   سقط كل  عرص اإلسالم ـ وهو اليوم ـ ليُ   اً بات وحيل  كل املطعومات إال عدداملحر 

 .هاإلسالم نفس منها، فيكون املراد باليوم هو يوم

ل اللغة إن   حيث من ؛جي دة املحاولة وهذه ة عىل «اليوم» كلمة إطالق تتحم   طويلة زمنية مد 

مات أن   يف تكمن اإلشكالي ة أن   إال القيامة، كيوم ليل، وسواد ُنار بياض من أكثر  السابقة املحر 

 ما بتحريم سبقوايُ  َل الذين املسلمني مع اخلطاب بأن   توحي اآلية هذه فيّم اليهود، عىل كانت

مُح  . بل وبغيهم اليهود ظلمُ  وهو عليهم، جيري حتى موجبه وجود لعدم اليهود؛ عىل ر 

م بّم املراد أن   تقدير عىل اآلية فهم يف جيرياإلشكال عينه  مه العرب عىل  حر  سابقًا هو ما حر 

 أنفسهم.

 ة فقه األطعمة(نّيدمقاربة افرتاضية لرتتيب نزول نصوص األطعمة )افرتاض م

 يف النظر إعادة املعضل، وهو: َلذا افرتاضياً  شخصي اً بوصفه حالً  املحاولة الثالثة: ما أحتمله

 ّموإن   دلياًل، عليها نملك ال الرتتيب هلذا فرضيةً  وسنذكر األطعمة، آليات النزوِل الرتتيب

 .حيظى بتناسق وانسجام افرتاضاً  نفرتضها

ل أن   نفرتض نحن  هذه املائدة سورة آيات تكان األطعمة حول الرصحية القرآنية اآليات أو 

 أن   ويبدو حيرم، وما الطعام من حيل   عّم تساؤالت سياق يف جاء اآليات فهذه الثالثة، اآلية بعد

 االحتكاك بعد السيّم ،التساؤالت هذه عندهم تثار بدأت نةياملد دخوهلم بعد املسلمني

ة أحل ت الرشيعة اإلسالمي   املائدة لتنص  عىل أن   سورة من الرابعة اآلية فجاءت باليهود،

د بعد ذلك أن  الطيبات قد اتبالطي    التحليل نص  أحل ت اليوم لكم، بمعنى صدر فيها ، ثم  لتؤك 

 .الرابعة اآلية يف جاء كّم الصيد عىل اّلِل اسم ذكر بلزوم أمرٍ  مع
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 احلديث جاء هلذا ،ينةدامل يف الكتاب بأهل املسلمني اختالط بدايات يف جاء األمر هذا ولعل  

 اهلجرة، أوائل املدينة يف املسلمون هبم تىلبا حيث الكتاب أهل ونساء الكتاب أهل عامط عن

 املدينة من اليهود خروج بعد السيّم ،اً إسالمي   حميطاً  املحيط أغلب كان اهلجرة ّنايات ففي وإال

 .دفعات عىل رةاملنو  

 والتيمم والغسل الوضوء حول جاءت الالحقة اآليات أن   ،نقول ما ديؤي   ما ولعل  

ز مما ذلك، قبل املسلمون هارفع بل ،اهلجرة ّنايات تنزل َل وهذه ،وأحكامها  هذه أن   يعز 

 .الطيبات ةحلي   وحسمت ة،النبوي   اهلجرة بدايات نزلت اآليات

 لزيف كشف   كل ه والذي ،الطويل وسياقها األنعام سورة آية نزلت ،هنا اآليات هذه وبعد

 آيات وهي اليهود، عىل ماتاملحر  جعل  أسباب عن وحديث   ،األطعمة يف العرب حتريّمت

 وما اليهود عن احلديث بقرينة السيّم القًا،إط تأباه وال أيضاً  ِناملد النزول مع متناسبة ةأحكامي  

م  .بالتفصيل عليهم حر 

 سورة آية نزلت ثم األنعام، سورة آيات إىل أشارت التي النحل سورة آية جاءت ذلك وبعد

 .تهامدني   عن يّمنعون ال التي البقرة

 حيث ،باتالطي   ةحلي  و اخلبائث حتريم حول األعراف سورة آية تأيت أيضاً  السياق هذا ويف

 سبقها هأن   والسيّم ،‘اّلِل برسول تتعل ق عقائد من نجيلواإل التوراة يف عّم حديث سياقها

 اآليات ةمدني   احتّمل زيعز  ، مم ا معه جرى وما موسى وقوم الكتاب أهل عن حديث   وحلقها

 .هذه

 من األوىل الدفعة مع نزلت أو املائدة سورة من الثالثة اآلية كل ه ذلك بعد نزل يكون وربّم

 .الكريمة اآليات

عىل  واألرشبة كل ه مدني ًا تقريباً صبح فقه األطعمة يالطريقة ترتفع اإلشكاالت، و وهبذه

 ًا أمر  ذكرنا قبل ذلك، وكون فقه األطعمة مدني   ة أيضًا كّماخلاص  مستوى اخلمر وسائر األطعمة 

 واملعروفني ،باليهود االختالط إفرازات وطبيعة واهتّمماهتا ةاملدني  متناسب  مع طبيعة اآليات 

 من الصيد والذباحة واألطعمة واألرشبة. يف كل   ةالتفصيلي   بأحكامهم



  

 بشكل اآليات سياق فهمويُ  الً،أو   أثرنامها اللذين السؤالني عن جياب الطريقة وهبذه

، فسؤاهلم كان ألن  القضية جديدة عليهم بعد بداية االحتكاك بأهل الكتاب، وتعبري واضح

 .اليوم إعالن عن بداية الترشيع اإلهلي يف األطعمة واألرشبة عىل املسلمني

 عرب قبل اإلسالمسورة األنعام وفقه األطعمة عند ال

 حيث واألرشبة، األطعمة يف قرآِن سياق بأطول حتظى التي فهي األنعام، سورة آية اوأم  ـ  4

 عند ولتنتهي، 145 رقم وهي االستدالل، موضع باآلية لتمر   األنعام، من 136 اآلية من تبدأ

 .نفسها السورة من 150 اآلية

ةالسياق هذا عىل رسيعة بجولة بأس وال  ونافعة. ، فهي مهم 

ْرِث َواألَْنَعاِم َنِصيبًا َفَقال وْا َهَذا هللِ ِ بَِزْعِمِهْم َوَهَذا تعاىل: ﴿ قال َوَجَعل وْا هللِ ِ ِِّم ا َذَرَأ ِمَن احْلَ

َكآئِهِ  َ َو َيِصل  إىَِل رش  ِهْم َفاَل َيِصل  إىَِل اهلل ِ َوَما َكاَن هللِ ِ َفه 
َكآئِ َ َكآئِنَا َفاَم َكاَن لرِش  َ ْم َساء َما لرِش 

ْم َولَِيْلبِس   د وه  ْ ْم لرِي  ه  َكآؤ  َ كَِي َقتَْل َأْوالَِدِهْم رش  َن امْل رْشِ َن لَِكثرِين م  وَن * َوَكَذلَِك َزيَّ م  وْا َعَليِْهْم َُيْك 

وَن  ْم َوَما َيْفرَت  ْم َوَلْو َشاء اهلل   َما َفَعل وه  َفَذْره   (.137ـ  136: نعام﴾ )األِدينَه 

وكذا و ،احلرث وهو ،الزرع من جيعلون كانوا مّن  أ وهي العرب، عند ثقافةٍ  إىل اآلية تشري

 زكا إذا وكان نصيبًا، آهلتهم ويعطون نصيباً  اّلِل فيعطون لآلهلة، وقسّمً  ّلِل قسّمً  ،األنعام من

 ،غني   اّلِل بأن   وقالوا هلا، وحسبوه لألصنام ّلِل كان ما أعطوا لألصنام الذي دون ّلِل الذي الزرع

 لألصنام كان وما للضيفطعموه أ ّلِل كان ما إن   حيثمن  األنعام يف وهكذا العكس، دون

امها ومعابدها ماصناأل عىل أنفقوه  .وخد 

 الكل   صارو ،تركوه لرشكائهم بّمّلِل  ما اختلط إذا واكان مإّن   :اآلية تفسري يف قيلقد و

 ّلِل جعل مما لوهبد   لألصنام جعل ما هلك إذا هإن  : قيلو .يرد ونه فهم العكس اوأم   للرشكاء،

 .العكس دون

العرب كانت  وهو أن   ،هناك قاسًّم مشرتكاً  فإن   ،النظر عن هذه الوجوه التي قيلت وبرصف
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 ما يكون من نصيٍب  ة والنباتية، وجتعل نصيبًا لآلهلة، وأن  جتعل نصيبًا ّلِل يف الثروة احليواني  

 يف ثقافة وهذه العكس، وند ،﴾َفالَ َيِصل  إىَِل اهلل ِوهذا معنى ﴿ ،للرشكاء ال حيسب ّلِل

 ةاألمهي   يف أدون ّلِل ما يكون أن يمكن وال ّلِل، هو يشء كل   ألن   ؛متاماً  القرآن رفضها املطعومات

 .وإليه اّلِل من يشء فكل   سبحانه، اّلِل لغري هو ملا مشاركاً  أو

َشاء بَِزْعِمِهْم َوَأْنَعاٌم َوَقال وْا َهِذِه قال تعاىل: ﴿ ثم   َها إاِلَّ َمن ن  َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َيْطَعم 

وْا َيْفرَت   اء َعَلْيِه َسَيْجِزُّيِم باَِم َكان  وَن اْسَم اهلل ِ َعَليَْها اْفرِتَ ر  َها َوَأْنَعاٌم الَّ َيْذك  ور  َمْت ظ ه  ر  ﴾ ونَ ح 

 (.138)األنعام: 

 جيعلون كانوا مأّن   وهي ،العرب رهياجُت  كانت التي األحكام إىل الكريمة اآلية هذه تشري

 وال الناس، عىل حيرم لآلهلة الذي هذا أن   ويرون آهلتهم، عىل وقفاً  واألنعام املزروعات بعض

 األصنام ةمَ دَ َخ  عىل كرصفها األصنام، خدمة طريق يف إال به االنتفاع أو أكله ألحد جييزون

 .املعبد ورجال

مت ظهورها معنىآخر من األنعام حكموا أيضًا بحرمة ركوبه، وهو  نوع   وهناك  ،قوله: ُحر 

، وقد نص  القرآن الكريم عىل عدم جعل اّلِل السائبة والبحرية واحلام  ـ عىل الظاهر ـ ويقصد هبا 

َسآئَِبةن َوالَ  َما َجَعَل اهلل   ِمن َبِحرَيةن َوالَ أحكامًا خاصة هبذه األنعام، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿

ْم الَ َيْعِقل ونَ  ه  وَن َعىَل اهلل ِ الَْكِذَب َوَأْكَثر  وْا َيْفرَت   َوالَ َحامن َوَلكِنَّ الَِّذيَن َكَفر 
﴾ )املائدة: َوِصيَلةن

103.) 

 :معناها يف اختلف وقد

 أو يركبوها وَل ،وهاشق   أي ،أذّنا بحروا ،اتمر   مخس أولدت إذا كانت ،الناقة هي فالبحرية

 .أخر معانٍ  وقيل ينحروها،

 هبا ينتفع وال ركبتُ  ال ترتك بحيث نذرتُ  كانت التي الناقة هي :فقيل ،السائبة ام  أو

 .ذلك غري وقيل .صناملأل عتقتُ  كانت التي هي: ليوق بحرية،كال

 جعلوه ذكراً  ولدت وإذا ،هلم كانت نثىأ ولدت إذا كانوا الشياة، يف فهي الوصيلة وأما

 غري وقيل لآلهلة، الذكر يذبحوا فلم أخاها، وصلت :قالوا ،وأنثى ذكراً  ولدت وإذا ،آلهلتهم

 .معناها يف ذلك



  

 فال ،ظهره محى قد :قالوا ،أبطن عرشة لبهُص  من جاء إذا اإلبل من الذكر فهو احلامي وأما

 .ذلك غري وقيل عليه، حيملون

 فالبحرية ، وعليهأيضاً  اتاالختالف بعض القبائل اختالف حسب بينهم كانت ولعل ه

 .اإلشارة بنحو هنا يةاآل إليهاأملحت  والتي ،تركب كانت ما التي هي واحلام   والسائبة

ضت له اآلية الثالث والنوع  بل عليها، اّلِل اسم يذكرون ال التي األنعامهو  الذي تعر 

 .آهلتهم سّمءأ يذكرون

اء َعَلْيهِ هذه املعتقدات أو بعضها كانوا ينسبوّنا ّلِل تعاىل ﴿ اآلية إىل أن   وتشري  وأن   ،﴾اْفرِتَ

ع َل تعاىل اّلِل  اسم ذكر أوجب بل األنعام، وال املزروعات هذه محير   وَل ،إطالقاً  كل ه ذلك يرش 

 .ذبيحة كل   عىل تعاىل اّلِل

ٌم َعىَل َأْزَواِجنَا َوإِن َوَقال وْا َما يِف ب ط وِن َهِذِه األَْنَعاِم قال سبحانه: ﴿ ثم   َرَّ وِرَنا َوحم  ك  َخالَِصٌة ل ذ 

ه  ِحكِيٌم َعلِيٌم * َقْد َخرِسَ الَِّذيَن َقَتل وْا َأوْ  ْم إِنَّ َكاء َسيَْجِزُّيِْم َوْصَفه  َ ْم فِيِه رش  ْيَتًة َفه  ن مَّ ْم َيك  الََده 

م  اهلل   ا وْا َما َرَزَقه  م  َو الَِّذي َسَفًها بَِغرْيِ ِعْلمن َوَحرَّ ْهَتِديَن * َوه  اء َعىَل اهلل ِ َقْد َضلُّوْا َوَما َكان وْا م  ْفرِتَ

انَ  مَّ ْيت وَن َوالرُّ ه  َوالزَّ ل  َتلًِفا أ ك  ْ ْرَع َم   َوالنَّْخَل َوالزَّ
وَشاتن  َوَغرْيَ َمْعر 

وَشاتن ْعر   مَّ
ا َأنَشَأ َجنَّاتن َتَشاهِبً  م 

ل وْا ِمن َثمَ  َتَشابِهن ك  فِيَ َوَغرْيَ م  ِبُّ امْل رْسِ ه  الَ ُي  وْا إِنَّ ف  ه  َيْوَم َحَصاِدِه َوالَ ت رْسِ ﴾ ِرِه إَِذا َأْثَمَر َوآت وْا َحقَّ

 (.141ـ  139)األنعام: 

م كانوا ينظرون إىل أجن ة بأّن   تقول وهي العرب، رشع يف أخر أحكامٍ  إىل اآليات هذه تشري

ًا فهو خالص  للذكور دون بأن  ما خيرج منها حي   ويقولون ،األنعام أو بعضها كالبحائر والسيب

 ،ا ما يكون ميتًة فهو جائز عندهم للرجال والنساءاإلناث حيث حيرم عليهن  األكل منه، وأم  

 واّلِل سيعاقبهم عىل مقالتهم هذه.

 حتريم ةقضي   مع القضية هذه لتضع ؛وسفهاً  جهالةً  األوالد قتل ملسألة الالحقة اآلية تشري ثم

موا كالذين للفقر، أو البنات وأد يف كّم باً تعي   أوالدهم قتلوا فالذين األطعمة،  اّلِل رزق ما حر 

 هذا فعلهم يف وكانوا كل ه، ذلك من بريء وهو اّلِل عىل افرتاءً  والزرع، األنعام من تعاىل

 .مهتدين وغري الصحيح الطريق عن منحرفني

 نصيباً  هفي له أن   ال ،سبحانه منه اخللق كل   ن  أو اإلهلي الرزق لوانأ إىل الالحقة اآلية شريت ثم



 

 أنشأ الذي هو فاّلِل العرب، فعلت ملا خالفاً  بحرام وليس للناس حيل   بطي   هكل   وأن   ،فقط

 خلق الذي هو وأنه كّم ،الزرع من يرتفع وال الرباري يف يكون وما ،املعروشة ةالعالي البساتني

 والرمان الزيتون خلق الذي وهو وطعمه، وثمره وأشكاله ألوانه اختالف عىل والزرع النخل

 أن عىل ،أثمر إذا هكل   هذا من كلوا: لكم يقول اّلِل إن   واملختلف، واللون الطعم يف املتشابه

 أكلكم يف ترسفوا ال أن عىلو ،واملساكني للفقراء الصدقات خرجوافتُ  ،احلصاد يوم احلق   تعطوا

 .املرسفني حيب   ال فاّلِل ،واستهالككم

يَْطاِن قال تعاىل: ﴿ ثم ط َواِت الشَّ وا خ  م  اهللَّ  َواَل َتتَّبِع  َّا َرَزَقك  ل وا ِِّم َوِمَن اأْلَْنَعاِم مَح وَلًة َوَفْرًشا ك 

ْل َآلذَّ  ْأِن اْثنَْيِ َوِمَن امْلَْعِز اْثنَْيِ ق  بٌِي َثاَمنَِيَة َأْزَواجن ِمَن الضَّ و  م  ْم َعد  ه  َلك  ا إِنَّ َم َأِم اأْل ْنَثيَْيِ َأمَّ َكَرْيِن َحرَّ

بِِل اْثنَْيِ َوِمنَ  نْت ْم َصاِدقَِي َوِمَن اإْلِ ْل اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحام  اأْل ْنَثيَْيِ َنب ئ ويِن بِِعْلمن إِْن ك   اْلَبَقِر اْثنَْيِ ق 

ا اْشَتمَ  َم َأِم اأْل ْنَثَيْيِ َأمَّ َكَرْيِن َحرَّ َذا َآلذَّ م  اهللَّ  هِبَ اك  َهَداَء إِْذ َوصَّ نْت ْم ش  َلْت َعَلْيِه َأْرَحام  اأْل ْنَثَيْيِ َأْم ك 

 ِعْلمن إِنَّ اهللََّ اَل َُّيِْدي اْلَقْومَ 
َِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا لِي ِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ْل اَل  َفَمْن َأْظَلم  ِِّم الظَّاملَِِي ق 

َم ِخنْزِ َأِجد  يِف  وًحا َأْو حَلْ وَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسف  ه  إاِلَّ َأْن َيك  ًما َعىَل َطاِعمن َيْطَعم  َرَّ وِحَي إيَِلَّ حم 
يرن َما أ 

وٌر   َفإِنَّ َربََّك َغف 
 اهللَِّ بِِه َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َواَل َعادن

ه  ِرْجٌس َأْو فِْسًقا أ ِهلَّ لَِغرْيِ ﴾ ِحيمٌ رَ َفإِنَّ

 (.145ـ  142)األنعام: 

وخلق لكم من األنعام محولًة وفرشًا،  أن  اّلِل أنشأ تعنيهي و ،اآلية عىل التي سبقتها ُتعطُف 

 صغارها فهي الفرش اأم   اإلبل،احلمولة هي كبار األنعام القادرة عىل احلمل مثل  وقد قيل: إن  

 من لكم خلق اّلِل أن   هو املقصود بأن   :وقيل واملاعز، الغنم خصوص هي أو مفروشة اكأّن   التي

 .وأوبارها أصوافها من الفرش يف به تنفعون وما احلمل يف به فعونتتن ما األنعام

ه ال حرمة يف ذلك، ن  أاّلِل تعاىل و رزق امم   باألكل األمر عىل اآلية تنص   األنعام هذه ذكر وبعد

رًا، ووالتي منها هنا حتريم ما أحل  اّلِل كذبًا وز ،املبني باع خطوات الشيطان العدو  وتنهى عن ات  

 ة.صت التي قبلها يف األكل من الثروة النباتي  كّم رخ   ،ةص يف أكل الثروة احليواني  فاآلية هنا ترخ  

 لكم خلق هأن   ركفذ ،أمجل ما الً مفص   بيانٍ  َعْطَف  َعَطَف  األنعام يف القوَل  تعاىل إمجاله وبعد

 خلقها التي أزواج الثّمنية وهذه وأنثى، ذكر من زوج كل   ،أزواج ثّمنيةَ  وفرشاً  محولةً  األنعام من

 كل   من ،األربعة األنواع عىل الثّمنية عفتوز   ،اثنني اثنني منها والبقر واإلبل والضأن املعز يأخذ



  

م هلـ:  مستنكراً ـ  يسأل ثم ى،وأنث ذكر نوعٍ   ؟نثينيواملعز أم األ الضأن من الذكرين اّلِل حر 

م ما يف األرحام حتى متي   زوا يف األجنة بينكم وبني نسائكم؟ وكذلك احلال يف اإلبل وأين حر 

ما  ؟!..وهل عرفتموه يف عقل أم كنتم شاهدين عىل التحريم اإلهلي ؟!والبقر أين حرم اّلِل ذلك

س الكذب عىل اّلِل إلضالل النا ىن افرتمموليس هناك من هو أظلم  ،هي إال افرتاءات عىل اّلِل

 دون علم.

مه الذي التحريم تحرصل هنا االستدالل حمل   اآلية تأيت ،كل ه السياق هذا بعد ثم  اّلِل حر 

 .الرضورة حال ثنيةً تمس فقط أشياء بأربعة

ثار وكأن ه  كانت فكيف تعاىل، اهلل دين يف فقط احلرام هو هذا كان إذا أن ه حول هنا سؤال ي 

مات هناك  اءتمن هنا ج هبا؟ التحريمَ  اآلية   حرصت التي األربعة هذه غري اليهود عىل حمر 

 .السياق لتكمل الالحقة اآليات

ْمنَا َعَليِْهْم قال تعاىل: ﴿ رن َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغنَِم َحرَّ ف  لَّ ِذي ظ  ْمنَا ك  وْا َحرَّ َوَعىَل الَِّذيَن َهاد 

ا َأِو  َ مه  ور  ه  َلْت ظ  اَم إاِلَّ َما مَحَ وَمه  ح  ا ش  م بِبَْغيِِهْم ِوإِنَّ َواَيا َأْو َما اْخَتَلَط بَِعظْمن َذلَِك َجَزْينَاه  احْلَ

ه  َعِن اْلَقْوِم امْل ْجِرِميَ  َردُّ َبأْس   َوالَ ي 
و َرمْحَةن َواِسَعةن ْم ذ  بُّك  ب وَك َفق ل رَّ وَن * َفإِن َكذَّ ﴾ َلَصاِدق 

 (.147ـ  146)األنعام: 

م ما تعاىل اّلِل يذكر  إن  : وقيل ،أظفار ومجعه ظفر، لهالذي  يواناحل أكل وهو ،اليهود عىل حر 

 ما كل   أريد: وقيل غريها، أو كالسباع الدواب   من حافر أو الطيور من ُملب ذي كل   منه املراد

 له حيوان فكل   ،األقرب هو العام املعنىلعل  و ،والبط   واإلوز   كاإلبل األصابع بمنفرج ليس

مُح  مما فهو واضحة وحوافر وُمالب أظفار  يف ةخاص   ماتملحر   ناً ابي ليس فهذا ،اليهود عىل ر 

 .ظفر ذي كل   بقرينة هو مطلق   بل ،األنعام

 مع الفقه اليهودياستطرادّية عابرة وقفة 

اذا اجتمعت فيه صفات ثالث صار حالالً، الرب ي أن  احليوان  واملعروف يف الفقه اليهودي

 وإال فهو حرام، وهي:

ًة أخرى.ـ أن  1 ًا، خيرج األكل من بطنه إىل فمه، ثم يأكله ويبتلعه مر   يكون جمرت 



 

 ـ أن يكون لديه حافر. 2

 ـ أن يكون حافره مشقوقًا إىل قسمني من األعىل واألسفل. 3

 ؛ ألن  حافره غري مشقوق من األسفل.عندهم وعىل هذا األساس كان اجلمل حراماً 

اَم َوَكلََّم ال»جاء يف سفر الالوي ني:  وَن َقائاِلً ََل  وَسى َوَهار  بُّ م  ائِيَل َقائَِلْيِ هِذِه  رَّ اَم َبنِي إرِْسَ َكل 

ل وَُنَا ِمْن مَجِيِع اْلَبَهائِِم الَّتِي َعىَل األَْرضِ  َيَواَنات  الَّتِي َتأْك  لُّ َما َشقَّ ظِْلًفا َوَقَسَمه  ظِْلَفْيِ  ِهَي احْلَ ك 

رَتُّ ِمَن اْلَبَهائِمِ  ل ونَ  َوجَيْ اه  َتْأك  رَتُّ  َفإِيَّ ه  جَيْ َمَل، ألَنَّ
قُّ الظ ْلَف اجْلَ َّا َيش  َّا جَيْرَتُّ َوِِّم ل وَها ِِّم إاِلَّ هِذِه َفاَل َتأْك 

مْ  َو َنِجٌس َلك  قُّ ظِْلًفا، َفه  َو َنِجٌس لَ  لكِنَّه  الَ َيش  قُّ ظِْلًفا َفه  ه  جَيْرَتُّ لكِنَّه  الَ َيش  مْ َواْلَوْبَر ألَنَّ َواألَْرَنَب  ك 

مْ  َو َنِجٌس َلك  قُّ ظِْلًفا َفه  رَتُّ لكِنَّه  الَ َيش  ه  جَيْ ه  ظِْلَفْيِ  ألَنَّ قُّ ظِْلًفا َوَيْقِسم  ه  َيش  نِْزيَر ألَنَّ
لكِنَّه  الَ  َواخْلِ

مْ  َو َنِجٌس لَك  رَتُّ َفه  وا  جَيْ َثثََها الَ َتْلِمس  ل وا َوج  ِمَها الَ َتْأك  مْ ِمْن حَلْ َا َنِجَسٌة َلك   .«إُِنَّ

 ،والغنم البقر يف التي الشحوم وهو ،اليهود عىل حتريمه م  ت آخر أمراً القرآني ة  اآلية ذكرت ثم

 :هي موارد ثالثة مستثنية

 .الظهر عىل التي الشحوم ـ أ

 .اهلضمي واجلهاز املباعر وهي ،احلوايا مع التي حومشال ـ ب

 .بالعظام املختلطة الشحوم ـ ج

 .عليهم حرام فهي الشحوم باقي اوأم   حالالً، كانت الثالثة فهذه

مات بيان اآلية نهيوتُ   بل ،خبيثة األطعمة هذه ألن   يكن َل ذلك بأن   اليهود عىل األطعمة حمر 

 بغري األنبياء وقتلهم وبغيهم ظلمهم عىل اً يإهل جزاءً  املنع هذا كان وإنّم املحل لة، الطيبات من هي

 ـ دحمم   ياـ  كذبوك وإذا ،يقول ما كل   يف صادق اّلِل وأن   عنهم، القرآن لنا ذكره ما وسائر حق  

 ال العقاب وسيأيت ،املجرمني عن هد  ير من يوجد ال بأسه لكن   ،واسعة رمحته اّلِل بأن   فأعلمهم

 .حمالة

ْم ه تعاىل: ﴿هذه اآلية قولَ  وتشبه ْمنَا َعَليِْهْم َطي َباتن أ ِحلَّْت ََل  وْا َحرَّ َن الَِّذيَن َهاد  َفبِظ ْلمن م 

َبا َوَقْد ُن  وْا َعنْه  َوَأْكلِِهْم َأْمَواَل النَّاِس بِالْ  ِهْم َعن َسبِيِل اهلل ِ َكثرًِيا * َوَأْخِذِهم  الر  بَاطِِل َوبَِصد 
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مْ  (. فهذا هو البغي الذي جازاهم اّلِل 161ـ  160﴾ )النساء: َعَذاًبا َألِياًم  َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن ِمنْه 

مًة يف م عليهم طي  به أن حر    ين اّلِل سبحانه.دبات هي حالل هلم، وَل تكن حمر 

ْكنَا َوالَ م السياق بقوله سبحانه: ﴿خُيتَ  ثم وْا َلْو َشاء اهلل   َما َأرْشَ ك  َنا َوالَ َسَيق ول  الَِّذيَن َأرْشَ آَباؤ 

ْن ِعْلمن  م م  ْل َهْل ِعنَدك  وْا َبْأَسنَا ق  َب الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهم َحتَّى َذاق  ءن َكَذلَِك َكذَّ ْمنَا ِمن يَشْ َحرَّ

ة  اْلبَ  جَّ ِه احْل  ْل َفلِل  وَن * ق  ص  ر  وَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن َأنت ْم َإالَّ خَتْ وه  َلنَا إِن َتتَّبِع  الَِغة  َفَلْو َشاء َفت ْخِرج 

وْا َفاَل تَ  َم َهَذا َفإِن َشِهد  وَن َأنَّ اهلل َ َحرَّ م  الَِّذيَن َيْشَهد  َهَداءك  ْل َهل مَّ ش  ْم َأمْجَِعَي * ق  َداك  ْشَهْد ََلَ

ْؤِمن وَن بِاآلِخرَ  وْا بِآَياتِنَا َوالَِّذيَن الَ ي  ب  ْم َوالَ َتتَّبِْع َأْهَواء الَِّذيَن َكذَّ ِْم َيْعِدل ونَ َمَعه  م بَِرهب   َوه 
﴾ ةِ

 (.150ـ  148األنعام: )

 هأن   وهو عليهم، النقدي   اهلجوم هذا كل   عىل للمرشكني اً افرتاضي   جواباً  تذكر اآليات فهذه

 فهذا ،حصل هإن   وحيث ذلك، نال اّلِل شاء ملا تعاىل اّلِل عند من ليس وحتريمنا نارشكُ  كان لو

 الذي هو األجوبة من النوع هذا بأن   اآليات وجتيب والتحريم، الرشك يف اّلِل ةئيشم دليل

 القاهر، القوي   بمشيئة إال ليس من ا يصدر ما وأن   ،انحرافاهتم لتربير أيضاً  السابقون استخدمه

 هممن يطلب أن هنبي   اّلِل أمر ثم.. والعذاب العقاب ذاقوا حتى ذلك يفرتون كانوا السابقني وأن  

 بعونيت   ال فهم زعموا، فيّم خرجوهليُ  علم أي   لدهيم ليس هأن   كاشفاً  والدليل، والعلم ةاحلج  

 الذي سبحانه ّلِل هي نةالبي   البالغة ةاحلج   بل والعلم، ةَ احلج   وليس اتصوالتخر   الظنون سوى

 .أمجعني هلداكم أراد لو

وْا لَْو َشاء قوله تعاىل: ﴿ هاآليات تشب وهذه ك  ءن َوَقاَل الَِّذيَن َأرْشَ ونِِه ِمن يَشْ اهلل   َما َعَبْدَنا ِمن د 

لِ  س   َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َفَهْل َعىَل الرُّ
ءن ونِِه ِمن يَشْ ْمنَا ِمن د  َنا َوالَ َحرَّ  إاِلَّ نَّْحن  َوال آَباؤ 

 (.35﴾ )النحل: اْلَبالغ  امْل بِي  

ماّلِل  من يشهد معهم عىل أن   افرين لكي يأتوا بكل  كاآليات بدعوة ال وتنتهي  ثم   هذا، حر 

 ،وزور كذٍب  شهادة سوى ليست شهادهتم فإن   معهم، تشهد فال شهدوا لو هبأن   اآلية تضيف

ـ وهم  باّلِل والعادلني لآلخرة واملنكرين باآليات بنياملكذ   أهواء فإن   ؛أهواءهم بعتت   الف

 .عت بتُ  ال منحرفة فاسدة أهواء هيـ  دالً عِ  سبحانهله  نواجلاعل



 

وقد الحظنا عليها  ،األربع يف املقام اآليات سياقات هي وهذه هنا، اآلية هذه سياق هو هذا

د به ،آخر حتريمٍ  وتنتقد كل   ،بعينها ز عىل حتريم أعيانٍ ا ترك  أّن   وتستثني حتريًّم تعل ق  ،وتند 

الرزق، وله يشري قوله بات وإال فاألصل هو حتليل طي  ، ة هبمباليهود نتيجة أسباب خاص  

ِبُّ تعاىل:﴿ ه  الَ ُي  وْا إِنَّ ف  ب وْا َوالَ ت رْسِ ل وْا َوارْشَ ل  َمْسِجدن وك  ْم ِعنَد ك  وْا ِزينَتَك  ذ  َيا َبنِي آَدَم خ 

ْزِق  َم ِزينََة اهلل ِ الَّتَِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َواْلطَّي َباِت ِمَن الر  ْل َمْن َحرَّ فَِي * ق  ِذيَن آَمن وْا يِف  امْل رْسِ ْل ِهي لِلَّ ق 

ونَ  ل  اآلَياِت لَِقْومن َيْعَلم  ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقيَاَمِة َكَذلَِك ن َفص  َياِة الدُّ  (.32ـ  31﴾ )األعراف: احْلَ

 ثالثًا: فهم احلصر الوارد يف نصوص األطعمة القرآنّية

 هي وما فهمه؟ يمكن فكيف ،هناربع اآليات األآيات من  ثالثوقع استخدام احلرص يف 

 ته؟نوعي  

 :هاـ أمه   هي حمتملة ـ أو قيلت وخترجيات تفسريات هنا توجد

 ـ احلصر التعليقي املؤّقت، قراءة نقدّية 

ل التفسري  من نفيالب املسبوق واالستثناء «ّمإن  » بكون زمتُيل أنما ذكره كثريون، وهو  :األو 

 احلرَص  والنحل والبقرة األنعام سورة يف الثالث اآليات من العرف فهمويَ  ،احلرص أدوات

 هذه نزول حني إىل هبأن   تقول أن تريد اآليات أن   بمعنى ،ومعل ق تمؤق   حرص   هلكن   فعاًل،

م   هناك ليس اآليات مات من حمر   الوقت ذلك إىل هوأن   واألرشبة، األطعمة يف األخرى املحر 

 هذه غري ـ «وحَي اُ » لكلمة املايضبصيغة ـ  إليه وحياُ  فيّم جيد َل هبأن   مهغبأن يبل   ي  النب يؤمر

مات، ه حرص تعليقي، أي معل ق عىل عدم جميء لكن   اً ّنائي   حرصاً  يفيد ما اآليات يف فليس املحر 

وحي إِل  حتى اآلن غري هذا، لكن مع انفتاح جمال اُ فكأنه يقول: ليس فيّم  ،حتريّمٍت أخرى

 .الوقت هذا بعد الزائدالتحريم 

ه ب مكِ ُح  ،السن ة أو الكتابمن  بدليلٍ  ههذ غري رَخ اُ  ماٍت حمر   عىل يدل   ما جاء فإذاوعليه، 

 عىلوتم  حتريم ما دل  عليه، ويكون ذلك الدليل اجلديد واردًا ـ باملصطلح األصوِل للكلمة ـ 

 .التخصيص مؤونة حتى أساسًا، ةٍ مؤون أي   بال اآليات هذه
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َنَفى التَّْحِريَم َعْن »قال:  ذلك معتربًا أن  الباقي كان ضمن منطقة العفو،وقد فهم ابن تيمية 

َّم َيُكوُن بِِخَطاِب؛ َوهِلَذَ  ِريِمِه َعْفوًا َوالتَّْحلِيُل إنَّ ا َقاَل يِف َغرْيِ امْلَْذُكوِر َفيَُكوُن اْلَباِقي َمْسُكوتًا َعْن حَتْ

تِي ُأْنِزَلْت َبعْ  ْمت ْم )َد َهَذا: ُسوَرِة امْلَاِئَدِة الَّ م  الطَّي َبات  َوَما َعلَّ ْل أ ِحلَّ لَك  ْم ق  َيْسَأل وَنَك َماَذا أ ِحلَّ ََل 

بِيَ  َكل  َواِرِح م  ْم ): إىَل َقْولِهِ ( ِمَن اجْلَ م  الطَّي َبات  َوَطَعام  الَِّذيَن أ وت وا الْكَِتاَب ِحل  لَك  اْلَيْوَم أ ِحلَّ َلك 

ْم ِحل   ك  مْ َوَطَعام  مًا َعَليِْهْم إالَّ َما (،  ََل  ْ َيُكْن حُمَرَّ يَِّباُت َوَقْبَل َهَذا ََل َفِفي َذلَِك اْلَيْوِم ُأِحلَّ هَلُْم الطَّ

َباِع َوُكلَّ ِذي ُِمَْلٍب ِمن  اْسَتْثنَاُه. َم النَّبِيُّ َصىلَّ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلَّ ِذي َناٍب ِمن السِّ  ،الطَّرْيِ َوَقْد َحرَّ

ِريِمِه َفَكاَن حَتْ  ْ حُيِلَّ َذلَِك َوَلكِْن َسَكَت َعْن حَتْ َتاَب ََل
ْ َيُكْن َهَذا َنْسخًا لِْلكَِتاِب؛ أِلَنَّ اْلكِ ِريُمُه َوََل

عٍ  يِّبَاِت َوَقاَل: .. اْبتَِداَء رَشْ يِّبَاِت َوَهِذِه َلْيَسْت ِمن الطَّ َّم َأَحلَّ الطَّ َا الَّ )إنَّ ل وا ِمْن َيا َأُّيُّ ِذيَن آَمن وا ك 

مْ  ًا َعْن (، َطي َباِت َما َرَزْقنَاك  َمَها؛ َفَكاَنْت َمْعُفو  نَُّه ََلْ َيُكْن َحرَّ
َفَلْم َتْدُخْل َهِذِه اآْلَيُة يِف اْلُعُموِم؛ َلكِ

ِريِمَها؛ اَل َمْأُذونًا يِف َأْكلَِها. اُر َفَلْم َيْأَذْن اّلِلَُّ هَلُ  حَتْ ا اْلُكفَّ  َواَل َأَحلَّ هَلُْم َشيْئًا َواَل َوَأمَّ
ٍ
ء ْم يِف َأْكِل يَشْ

 َيْأُكُلوَنُه؛ َبْل َقاَل:
ٍ
ء َّا يِف اأْلَْرِض َحاَلالً َطي باً ) َعَفا هَلُْم َعْن يَشْ ل وا ِِّم ا النَّاس  ك  َ َط فِيَّم (، َيا َأُّيُّ َفرَشَ

ْ َيْأَذْن يِف اأْلَْكِل إالَّ ؛ َوُهَو امْلَْأُذوُن فِ ُكُلوَنُه َأْن َيُكوَن َحاَلالً َيأْ  يِه ِمْن ِجَهِة اّلِلَِّ َوَرُسولِِه َوَاّلِلَُّ ََل

 إالَّ إَذا آَمنُوا.
ٍ
ء  .«.لِْلُمْؤِمِن بِِه؛ َفَلْم َيْأَذْن هَلُْم يِف َأْكِل يَشْ

 ال فنحن عليه، اآليات داللة يف وأخرى نفسه، يف تارةً  إليه ننظر أن جيب للحرص الفهم هذا

ة يف نختلف  هذا تنسخ أخرى آيات   تأيت أن املمكن من هوأن   التخصيص، أو سخ،نال فكرة صح 

 والغسل الوضوء كآية الكريم، القرآن يف أخرى آيةٍ  كأي   متاماً  اآليات، هذه يف املوجود احلرص

م،  السؤال لكن  . أيتيس كّم اآليات هذه اتخصوصي   عن النظر برصف.. ينالدَّ  وآية والتيم 

 ونفسها ركتتُ  لو بحيث احلرص، يف ظاهرة هي هل هنا الثالث اآليات أن   يف هو ّمإن   هنا، ليس
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مات القرآن حرص منها ُيفهم أن حلصلُ   هأن   هظاهر قاطعاً  حرصاً  األربعة هذه يف مطلقاً  املحر 

 ال؟ وأ ّنائيٌّ 

معارضة اآليات هنا مع نصوٍص أخرى، بل نريد فهم  هو السؤال، فال نريد اآلن حلَّ  هذا

 احلرص هو ظاهر احلرص الوارد يف اآليات يف حد  نفسه وحتديد مديات الداللة فيه، والظاهر أن  

ة نظري  من خالل ّم أقحمنا التوقيت والتعليق اإلطالق والتنجيز ال التوقيت والتعليق، وإن  

ة اآليات أن   ال ،هنا اآلياتهذه  النسخ أو التخصيص الثابتة عمومًا من خارج  .ذلك عىل دال 

 أن يريد هأن   تعني ال فهي األنعام، سورة آية يف املايضالواردة بصيغة « وحيا  » كلمة اوأم  

ماتحامل هذه عىل إال يشتمل ال ِل  إ املايض يف وحياُ  ما: يقول  حتريّمتكم وليست ،ةاألربع ر 

 نسبتهم ببطالن العرب عىل االحتجاج له صح   ملا املراد هو هذا كان لو إذ منها، ةالبدعي  

م؛ كّم عليه افرتاءً  اّلِل إىل حتريّمهتم حتريّمتكم  ني َل ينزل بعُد عيلَّ بأن   هلم يقوله ما غاية ألن   تقد 

مات ك رب ك هبذه املحر  علمُ م سوف يقولون له: سوف يُ ألّن   ؛عليهم هذه، وهذا ليس بنقضٍ 

مها، فهو يُ  ها حتى اآلن يك فيه َل ينزل علألن   ؛ت  يف نفي حرمتهاببالتدريج فال تعلمك التي حر 

الثابت فيها ويبلغك التحريم إثباتًا، فعدم بلوغ التحريم لك ال ينزل التحريم س، حيث حتريم  

  بلوغ التحليل لك، واملفروض عدم إفادة احلرص له؛ ألن  ريًا، وهو غقععدم وجوده وايعني 

 ه سوف يبلغ النبيَّ ذلك الحقًا.وأن   ،أن  املعل ق عليه احلرص منتٍف رون ياحلرص معل ق، وهم 

 سوف جديد، نصٍّ  ورود عدم عىل معلَّقاً  املايض بالوحي احتجاجه إن   :أخرى وبعبارةن 

ا سيأتيك لكن اّلِل، عند هذه بحرمة الوحُي  كيأتِ  َل أنت نعم،: بالقول هلم يسمح  حرام أّن 

فال حيق  لك  اإلهلي، الترشيع لوح يف وجودها عدم يعني ال احلرمة وجدانك فعدم عنده،

 أن فينبغي واعتبارها، جعلها تأخريَ  ال لك، بينها تأخري يتم   موجودة هي بلاالعرتاض علينا، 

 .نفسه املسلم ال املسلم غريهنا هو  املخاطب أن   نالحظ

 اتالنظري   وبني ،نفسها يف اآليات داللة بني خيلط هنا لآليات لاألو   التفسري فهذا وعليه،

 يف واضحة فاآليات والسن ة، الكتاب يف ةالترشيعي   النصوص جممل عىل اً لي  أو   احلاكمة الفوقية

 ونفسها ل يتُخ  ولوإذ التأقيت والتعليق حيتاجان لدليل هنا،  فيها، تعليقات وال ةالقاطعي  



  

 .األطعمة جمال يف الواضح احلرص ألفادت

اآليات األخرى من سورة البقرة والنحل عادت واستخدمت احلرص  أن   ،إىل ذلك ضافي  

 مجلةً  تقولـ  بالتأكيد املدِن   وفيها ـاآليات الثالث  فكأن   ،ته وإطالقهزي  يد تنجه، وهذا يؤك  نفَس 

األربعة. وهذا التعاضد يف لسان اآليات الثالث  هذه إال عليكم محير   َل اّلِل إن  : واحدة وهي

 لنزِ يَ  َل: هلم يقول أن بصدد هأن   ال واألرشبة، األطعمة يف تقعيدي   عام نص   إطالق فكرة زيعز  

 عليك نزوله عدم فإن   كال،: له سيقولون مألّن   ؛بطالنه دليل وهذا حرَمتَه، زعمتم ما عيلَّ  بعدُ 

 .ماتناحمر   يف اّلِل حكم ما عليك سينزل بل كذلك، ليس اآلن إىل

 ،بالتفصيل ريّمهتمحت نفي نتبي   قد األنعام سورة آيات أن   عىل اخلط  اآلخر، ذلك إىل أضف

 عيل   ينزل َل هإن   :ذلك بعد هلم يقول لكي احلاجة فّم مرارًا، ذلك رتوكر   ،اّلِل عىل افرتاء   اوأّن  

ز أن يريد هأن   فلوال ،األربعة هذه حتريم إالحتى اآلن  بعدُ  موه ما نفي ةقاطعي   يعز   بإثبات حر 

 أهنب  بأربعة، ملا كانت حاجة لبيان ذلك بعد أن أوضح أن  الوحي  اإلهلي التحريم حرص

 ضطر  امل حكم يبني   لكي احلاجة، بل ما هي تعاىل اّلِل عند من هأن   عىل بدليلٍ  وطالبهم ،بافرتائهم

 ما لنفي اآليات رصد يكفي إذ تأسييس، واقعي حكمٍ  بيان ددبص يكن َل لو نفسها اآلية يف

 .يزعمون

من أن  غري املذكورات يندرج ضمن  ،ابن تيميةالشيخ نقلناه عن ضعف ما أيضاً وهبذا يظهر 

ة منطقة  العفو ال ضمن التحليل القرآِن، فإن  هذا مناقض لداللة مفهوم احلرص اللغوي 

بل  ،ة من هذه النصوص، فهذه النصوص بداللة احلرص ال تقوم بتحريم األربعة فقطرَ املستظهَ 

ل خطابًا قرآنيًا يف ذلك، فهذه هي طبيعة داللة احلرص هي دال ة بنفسها عىل حتليل غريها ، فتشك 

 .احلقيقي

بل إن  قوله بأن  هذه ليست من الطيبات ليس واضحًا؛ فكيف عرف أن  السباع حلومها 

 ليست من الطي بات، ولوال نصوص التحريم يف السن ة الرشيفة ملا استطاع من خالل نصوص

ا ليست منها. وقد سبق أن بحثنا يف قاعدة حرمة  الطي بات يف الكتاب الكريم افرتاض أّن 

اخلبائث وحلي ة الطيبات، ورأينا هناك موقفًا من الشيخ ابن تيمية يرجع الطيب واخلبيث ملفهوم 



 

الرضر واملفسدة، فمن أين أدرك هذا األمر هنا تطبيقًا لو بقينا مع النص  الكتايب، كّم هو 

 لفرض؟!ا

 الراوندي(، نقد وتعليق ةيم مبثابة فلسفة للحصر )حماولظـ املبالغة والتع 

 إلفادة ليس األربعة هبذه التحريم حرص بأن   ـ الراوندي ذكره كّم ـ يقال أن :الثاين التفسري

 واألرشبة األطعمة ماتحمر   أعظم من فلكوّنا حرمتها، عظيم لبيان هو بل ،الواقعي   احلرص

م  يوجد  ال حرمتها عظيم من اوكأّن   احلرص، أداة باستخدام احلرمة هذه تعظيم يف غَ بالَ   حمر 

 سبيل عىل هو بل ،ياً عواق ليس فاحلرص ها،أمامَ  شيئاً  تساوي ال غريها حرمة وكأن   ها،غريُ 

 .فقط واحلكاية التعظيم

د افرتاض ال شاهد له إطالقًا، السي   إن   :واجلواب حتريم الدم عىل ذكر ّم يف تقديم ذلك جمر 

 مات األخرى الواقعة يف الفقه اإلسالمي كأكل أو رشب النجاسات.من املحر   كثريٍ 

موه لن يكون له ليُ  «ال أجد»كلمة ورود  مضافًا إىل أن   ستدل  هبا عىل نفي حتريمهم ملا حر 

 وهذا غريها، ةحلي   إفادة وليس املذكورة األربعةمعنى؛ إذ سيكون ظاهر احلرص تعظيم حرمة 

 جيدًا، لفتأم   بعدها، ذلك عىل النص   يدل   لن إذ العرب، حتريّمت نفي يف القرآن مقصد خالف

 .دقيق غري التفسري فهذا

 مشهور(، مالحظات وتفنيدات ٌيأكرة احلصر اإلضايف )رفـ  

بقُ  وقد الكريمة، اآليات يف اإلضايف باحلرص تزاملاال :الثالث التفسري  كلّمت يف ذلك ر 

 فقيه   يوجد ال إذ احلقيقي، احلرَص  اآليات هذه من نفهم أن يمكن ال هبأن   الفقهاء من العديد

د باقر  السيد تعبري حد   عىل ـ فتييُ   لوـ  يلزمنا أو األربعة، هبذه ماتاملحر   بحرص ـ الصدرحمم 

يف  مات الثابتةاملحر   لكثرة عرفًا؛ املستهجن األكثرتخصيص ب االلتزامـ  حقيقياً  حرصاً  جعلناه

 .ق اهلمداِن وغريهمد احلكيم والسيد اخلوئي واملحق  ع عىل حد  تعبري فقهاء آخرين كالسي  رشال

م هذه  ًا، بمعنى أن  ال حميص عن االلتزام بكون احلرص إضافي  ، من هنا اآليات تريد أن حتر 
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ا تقول: احلرام هو العرب، فكأّن   ماِت ة، حارصًة التحريم فيها يف مقابل حتريم حمر  ربعة خاص  األ

متم، فتكون  يف مقابل حتريّمهتم، ال يف مقام بيان احلرص  «فقط»هذه األربعة فقط، ال ما حر 

م بعض املطعومات  قرآِن أو حديثي ، ومعه فتكون نسبة اآليات هنا إىل أي  دليلٍ التام   حير 

عرب فقط، فتحريم مات الل حمر  م األربعة وحتل  فهذه هنا حتر   ،هي نسبة غري مرتابطةاألخرى 

مات العرب ربعة لغري األ سائر األدل ة  احلرص هنا. أسلوَب  اً ال ينايف إطالقمم ا هو ليس من حمر 

 هأكلُ  تعارف فيّم ماتاملحر   حرُص  يراد أن وهي هنا، اإلضايف للحرص خرىا   صيغة وتوجد

 البول وال الطيور كوارس وال احلرشات وال السباع يشمل فال العصور، تلك يف العرب بني

 .الكريمة اآلية هذه ينايف ال هذه حرمة عىل يدل   دليل فأي   ذلك، نحو وال والغائط

 جانب إىل العلّمء، من الكثريُ يف تفسري اآليات الكريمة هنا  اخليارَ  هذاـ  ذكر أوـ ن ى تب وقد

 .لاألو   التفسري

 أي   ةحلي   إلثبات هنا القرآن يف احلرص إطالق إىل االستناد إمكان عدم التفسري هذا ومعنى

 إىل يستندون رينواملتأخ   منياملتقد   العلّمء من اً جد   الكثري وجدنا حني يف احللي ة، مشكوك يشء

بل قد ، اإلضايف احلرص يفهموا َل موكأّن   ته،حلي   يف شك  يُ  ما ةحلي   إلثبات اآليات هذه

 هذه جلعل معنى يكون فلن حال ةأي   وعىل !ةالواقعي   احلل   أصالة ةأدل   أحد اآليات علت هذهُج 

مته العرب نفسها مما ذكر يف اآل غري طعام أي   حللية اً عمرج اآليات  ات الكريمة.يما حر 

للحرص  السي د اخلوئي ال يؤمن بوجود حرصن إضايف مقابلن بأس باإلشارة هنا إىل أن   وال

 كل ه عنده فاحلرص ة،العربي   وأهل األدباء ألسنة عىلذلك اغرتار بّم جرى ويرى أن   احلقيقي،

 يف نمَ  أعلم زيد  : قلت فلو ة،حص   بال مطلقاً  وأخرى ،خاصة ةحص   يف يكون تارةً  لكن ،حقيقي  
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 احلقيقي   احلرص هذا أن   غايته ،واقعي حقيقيحرص  هأن   مع إضايف، حرص عندهم فهذا النجف،

 فإن   اخللق، أعلم فالن  : قولك بخالف، النجف وهي ،مالحظتها متت خاصة ةحص   يف كان ّمإن  

 .زالت قد ةاحلص   تلك

 يريدون ال مفإّن   ،سرأ من لهإبطا يف ال ،خالف اخلوئي يف توضيح احلرص اإلضايف   وكأن  

 .العاَل واّلِل ،التسميات يف فاالختالف ،هنا هو رشحه ما الإ منه

 :نقاط توليفة خالل من عندها فالتوق   جيب هنا ضايفاإل احلرص ففرضية ،حال ةأي   وعىل

 ،احلقيقي باحلرص األخذ إمكان عدم نتيجة اإلضايف احلرص إىل اللجوء إن  النقطة األوىل: 

 الدليل مشكلة حل   استطعنا فلو هنا، فيه نحن ما غري آخر بحث   خارجي مانع أو دليلٍ  لوجود

 ،األربعة هذه غري حتريم عىل السن ة أو الكتاب يف دليل   يوجد ال هأن   جدالً  وفرضنا ،اخلارجي  

 ال؟ وأ احلقيقي احلرص يف ظاهرة اآليات فهل

 االشتباك لفض   املخرج بمثابة اإلضايف احلرص فكرة جعَل  ال هنا، فيه النظر ينبغي ما هذا

 .ثانٍ  مقام يف بحث   ذلك فإن   هنا، الفقهاء من الكثري كلّمت ظاهر هو كّم ،النصوص بني

هو الذي حلقه النهي فيها حرص التحريم  لرأينا أن   ،النحللو أخذنا آية سورة  النقطة الثانية:

بًا، جاءت آية عن التحريم افرتاًء عىل اّلِل، فبعد أن جاء األمر باألكل مما رزقنا اّلِل حالالً طي  

م  اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا التحريم، ثم أعقبها قوله تعاىل: ﴿ ول وْا ملَِا َتِصف  َأْلِسنَت ك  َحَراٌم َوالَ َتق 

ونَ  ْفلِح  وَن َعىَل اهلل ِ الَْكِذَب الَ ي  وْا َعىَل اهلل ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيْفرَت  علن مبدأ اآليات تُ  فكأن   ،﴾ل َتْفرَت 

ع عن ذلك ذم   ،ةاحللي   موا، فهذا مثل قولنا: النساء ثم تستثني منه أربعة أشياء، فيتفر  هم فيّم حر 

، وإي  فال ،لكم حالل إال املحارم موا من عندكم كذبًا أو حتل   جيوز التزويج هبن  وا اكم أن حتر 

م ـ ألن   ؛ال احلرص اإلضايف كذبًا.. فهذا ظاهره احلرص احلقيقي   ًا ـ بعد إعالن حارصه حر 

مون. ض هبم وبّم حير   الرتخيص وطلب الشكر، ثم عر 

بات ما باألكل من طي   ،املؤمنني ثم   ،ما جاء يف آية سورة البقرة، حيث أمر الناس واألوضح

ّم( احلرص )إن   أداة استخدم ثم   ،باع خطوات الشيطانهم الشكر وعدم ات  منرزقهم اّلِل وطلب 
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 .احلقيقي ، وهذا أظهر يف احلرصدون أن يشري بشكل واضح إىل حتريّمت العرب

 األنعام سورة آية لداللة اً احتّملي   اً مقوي   تصبحان اآليتني يف احلقيقي   احلرص احتّمل رتفاعاوب

 .أيضاً  احلقيقي احلرص عىل

 تنيمر   للحديث املوجب هو فّم اإلضايف، احلرَص  اآليات من املرادُ  كان لو النقطة الثالثة:

م عّم( والنحل األنعام،)سورة  م إن ّم هوأن   ،اليهود عىل اّلِل حر   ذلك لكون ال ،لظلمهم عليهم حر 

 التحريم هذا وتربيره ،اليهود عىل اّلِل حتريم عن تنيمر   فحديثه.. سبحانه اّلِل عرش يف ماً حمر  

 لكم ذكرُت  ما إال احلرام ليس هإن   :قال هفكأن   احلقيقي، حلرصا بيان مقام يفقرينة أن ه  ،بظلمهم

متموه فّم وعليه األربعة، هذه من م َل اّلِل أن   واقعَ  يناقض هألن   اّلِل؛ عىل افرتاء هو حر   إال حير 

 ال فهذه ـ معها تتحد وال حتريّمتكم عن ختتلف والتي ـ اليهود عىل ماتر  حامل اوأم  .. هذه

 لعنوانٍ  جاءت ّمإن   األّن   األربعة؛ هبذه املؤمنني وعىل الناس عىل اإلهلي التحريم حرَص  تناقض

ز فهذا ،واقعاً  اّلِل رشع يف مةحمر   األشياء هذه لكون ال ،همبغيُ  وهو ،منهم عريض    أيضاً  معز 

 .، فالحظ جي داً احلقيقي   احلرص لفهم

 اّلِل ألن   ًا؛طبيعي   شيئاً  األربعة هذه ذكر يكون فسوف اً حقيقي   احلرص كان إذا النقطة الرابعة:

 إذا اأم   الكريمة، اآليات يف عليها يقترص أن الطبيعي فمن ،األربعة هذه غري واقعاً  محير   َل تعاىل

  عىل فيه الرتكيز يتم   ّمإن   اإلضايف   احلرص فإن   اً إضافي   احلرص كان
ٍ
 فيه ةخصوصي   لوجود بعينه يشء

قه فيهايُ  ق غريه بذلك ،راد منها إبراز تفو  ، فأنت تقول: إن   ،يف مقابل عدم تفو  ّم الشاعر حسن 

قه يف الشعر ومتي   ا لو زه عن العرشة وتريد بذلك إبراز تفو  اآلخرين املشاركني معه يف املباراة، أم 

ه ال معنى ألن تقول: ني، فإن  بينهم ثالثة شعراء حقيقي   وأنت ترى أن   ،املباراةيف كان هناك عرشة 

ثنني اآلخرين بميزٍة زًا عن اإلمتمي   إال إذا كان حسن   ـ وهو أحد الثالثةـ ّم الشاعر حسن  إن  

 لو كان شاعرًا واقعًا.، حتى غريه ليس بشاعر وكأن   ،قاً ه متفو  تبحيث جعل

 هبذه احلرمة حرص ملاذا نفيها، وأراد العرب، حتريّمت القرآن رذك عندما: نسأل نحن هنا

مات كل   بني من اختارها وملاذا ؟غريها وجود مع بعينها األربعة  الرشيعة يف األخرى املحر 

 ؟والرشب األكل مستوى عىل ةاإلسالمي  



 

 :هنا يافرتاض طرح نييمكن

 .واألرشبة األطعمة ماتحمر   أعظم من حتريمها جتعل اتخصوصي  فيها  أن نفرتض أن  ـ  1

 الفاضل هوو هنا، ماملتقد   الثاِن اجلواب صاحب دفع الذي هو لعل ه االفرتاض وهذا

تُخ  ابأّن   للقول الراوندي،  .حرمتها عظيم لبيان ص 

 مصاف   يف لكونه ؛تهخصوصي   فرض يمكن اّلِل لغري أهل   ما فإن   واضح، ريغ نجده أننا إال

هنا للحم اخلنزير أو للدم جتعله  طرحها يمكننا بارزة ةخصوصي   أي   لكن تعاىل، باّلِل الرشك

م يف احلرمة عىل أكل الغائط أو رشب البول أو أكل حلم اإلنسان لو مات مذبوحًا أو أكل  يتقد 

 !نة ولو كان أصلها مذبوحًا أو أكل الكلب أو رشب القيح أو غري ذلك؟اجليف املتعف  

ح وجود يبدو ال  حيث من الكريمة اآليات كل   يف راً مكر   ،األربعة هبذه للتخصيص مرج 

ة  يرى ال وهلذا احتّمل، حمض هو بل اإلضايف، احلرص حيرج   راً مرب   نجعله حتى التحريم قو 

 .أكرب هاتخباث أن   أو غريها حرمة من أعظم األربعة هذه حرمة أن   املسلمون الفقهاء

 األخرى، واألرشبة األطعمة سائر بخالف العرب، بني تعارفهالذكرها كان  أن نعترب أن   ـ 2

ها فلهذا  .ورشاهبم طعامهم معرض يف لكوّنا أو بالذكر، خص 

فضاًل عن كوّنا بشكل أكرب يف معرض طعامهم ورشاهبم  ،إثبات تعارفها بني العرب أن   إال

اً مشكل    به هتتم   أهيل خنزير   هناكوَل يكن  ،، فاخلنزير َل يكن وليمة متعارفة بني العرب جد 

بل لعل  .. أكرب بشكل رةً متوف   كانت البحر وحلوم ثّمر بينّم هلم، مقصوداً  حلمه كان لو العرب

 وكذا الطيور، وكذا ،اإلنسان موطوء وكذا ،العريب جتمعامل حياة يف وفرةً  أكثر اجلالل احليوان

ركُ  الذي اخلنزير بدلـ  اآليات رشتُ  َل فلّمذا سات،املتنج   أو النجاسات وكذا الذبيحة، ُمل فات  ر 

س إىل ـ مرات أربع البحر أو إىل ُمل فات الذبيحة مما هو يف  حيوان حكم يف القاعدة إىل أو املتنج 

 .معرض أكل العرب ورشهبم

 إذ فيها اخلنزير، فضالً عن فهمهم املعنى العام للميتة يف كل   ؛ة باألنعامواآليات غري خاص  

ح غري واضح.  احليوانات، وعليه فافرتاض مثل هذا املرج 

ز كل ه وهذا  هذه ختصيص يف الوجه معها فهميُ  ال التي إضافي ته مقابل احلرص ةحقيقي   يعز 



  

 .بالذكر األربعة

ح ما إن   النقطة اخلامسة:  بيان مقام يف ال ،احلقيقي احلرص بيان مقام يف اآليات كون يرج 

 االضطرار، حالة عن اتيآ أربع يف راً مكر   حديثها هو العرب، حتريّمت مقابل اإلضايف احلرص

د اآليات هبذه يريد من فإن    ليس.. وكذا كذا احلرام ّموإن  ة ممحر  ب ليست ماتكمحمر   أن   بيان جمر 

مة األربعة هذه أن   ةٍ مر   كل   يذكر نأ اً مضطر    داخل يذكر ثم ،االضطرار حال يف جتوز املحر 

 احلرمة إىل ليشري ،العاديحالة و الباغي حالة :ومها ،منها تنييمستثن حالتني االضطرار صورة

 يريد ال شخص   فهذا رحيم، غفور اّلِل بل ،فيها إثم ال التي االضطرار موارد سائر دون فيهّم

 البديلة احلرمة بيان مقام يف هو بل ،ةليبد حرمةٍ  بإثبات حرمتهم نفي إىل يشري أن فقط

 .ذلك ونحووغريه،  االضطرار حال وصورها وأحكامها

ز   هذا إن    احلرص مراده كان فلو وإال احلقيقي، احلرص بيان مقام يف لكونه إضايف معز 

، الرسام ّمإن  : تقول فأنت ة،إضافي   تفاصيل يف للدخول رضورة أو وجه   كان ملا اإلضايف    زيد 

 رضورة ال املقام هذا مثل ويف امًا،رس  ه الرسام يف مقابل عمرو الذي ال تراه بيان أن   بذلك وتريد

ث أن يفرض حمرج   أو  .زيد يف استثناءات عن تتحد 

متموه ما: يتكاآل سيكون اآليات معنى فإن   ،اً إضافي   احلرص كان اإذ النقطة السادسة:  حر 

م،بم ليس  ملاذا: نسأل أن ناحق   فمن كذلك األمر كان لو وعليه.. األربعة هذه هو مُ واملحر   حر 

ر  مزيد ذلك ويف ،آية كل   يف أخرى أربعة ذكر يمكن كان هأن   مع ،اآليات كل   يف األربعة ذكر تكر 

 الرشعي؟ للحكم بيانٍ 

 حتريّمت وإثبات حتريّمهتم نفي إال له معنى وال فيه، احلقيقيَّ  البعد يعني ال احلرص دام ما إذ

مات نفس تكرار يعطي أال أخرى؟ جمموعة إىل ةمر   كل   ُيرش َل فلّمذا غريها، أخرى  دائّمً  املحر 

عي؟ ملا دةمؤي   قرينة ذلك يكون وأال تكرارها؟ فرض حقيقي حرص وجود  ند 

عي ال هنا نحن  هاجمموعَ  أن   نرى بل ،مستقل   دليل   هو الشواهد هذه من شاهد كل   أن   ند 

 .ذاهتا يف ممكنة ةفرضي   اإلضايف احلرص بكون قبولنا مع احلقيقي، احلرص لرتجيح يدفعنا

 إضايف؟ وأ حقيقي هن  أ األصل هل احلرص؟ يف األصل هو ما النقطة السابعة:



 

 حيتمل بّم احلرُص  حيطاُ  لو نعم عرفًا، الظاهر هو وهذا احلقيقة، احلرص يف األصل أن   الظاهر

مة احلرص ةحقيقي   فأصالة وعليه ًا،إضافي   فيكون دائرته حتديد عىل قرينةً  يكون أو ةالقريني    حمك 

 ثرييُ  ما سياقهابعض اآليات ليس يف  احلقيقي يف املقام، وقد رأينا أن   الشك   ينبعث أن إىل

 .اآليات سائر سياق عىل يبنَ  َل ما املعاكس االحتّمل

 ـ احلصر احلقيقي، الرأي املختار 

رة املتعاضدةهر أن  ظيمما أسلفنا  مة  ،نا لو نظرنا هلذه اآليات املتكر  والحظنا الشواهد املتقد 

عن مشكلة التعارض مع نصوص التحريم ـ  حلظاٍت بضع لـ ورصفنا النظر  ،التي طرحناها

عِ  ، فال شك  الواردة يف السن ة الرشيفة األخرى ـ رصاحة هذه اآليات  يف ظهور ـ إن َل ند 

م من هناك ليس ،والرشب األكل عاَل يف هوأن   ،احلقيقي   احلرص يف الكريمة  الرشيعة يف آخر حمر 

 العرب؛ حتريّمت نفي يف أبلغ احلقيقي واحلرص .مرشوب أو مطعوم هو بّم هذه، غري ةالمي  ساإل

يةَ  يعطي هألن    .نهائي  ال بنحو احلسمو ّمً تح األربعة هذه ريغ حل 

م اخلمر يف القرآن، أال يكشف ذلك عن خرق هذا احلرص هنا، ومن ثم  قد  تقول: إن  اهلل حر 

 فكرة احلرص احلقيقي؟ ربكي  

مة، وأن  السياق القرآِن  واجلواب: لقد أسلفنا سابقًا أن  اخلمر بّم هي مرشوب  ليست حمر 

كر نفسه، وليس حتريًّم للسائل املرشوب ع واضح يف أن  حتريمها إن ّم هو حتريم  للس  ، لوال التذر 

مة بنفسها، فالدُم  مات األطعمة، فهي حمر  مان بنفسهّم، وهذا ما خيتلف عن حمر  وامليتة حمر 

م بنفسه، حتى لو َل يكن اآلكل هو الذابح.  وكذلك املذبوح لغري اّلِل حمر 

م يف  مات األطعمة، بل املحر  ة السمي ة ليست من حمر  ، فإن  املاد  وهذا متامًا مثل حتريم الُسم 

مني احلقيقة هو قتل النفس، فتناول السم  املوجب لقتل النفس، ال يعني أن  الفاعل  ط يف حمر  تور 

م واحد، بخالف ما لو قال له األطب اء: إن   ، وقتله لنفسه، بل ليس إال حمر  مها: تناول السم 

حالتك الصحي ة جتعلك لو أكلت حلم اخلنزير متوت، فهنا لو أكل حلم اخلنزير يكون قد ارتكب 

 معصيتني: احلرمة الذاتية يف حلم اخلنزير، وحرمة إهالك نفسه.

ن  آية سورة املائدة ذكرت املنخنقة وغريها، بينام مل تذكرها اآليات األخرى، كام قد تقول: إ



  

ذكرت ما ذبح عىل النصب ومل يذكر ذلك يف سائر اآليات، فهذا يكشف عن أن  احلرص غري 

 حقيقي.

 واجلواب:

الً: ى رشعًا، لكن ه كل  ما َل يذبح أو  أو  قلنا سابقًا بأن  املراد بامليتة وإن َل يكن مطلق غري املذك 

يصطاد، بل مات حتف أنفه أو بفعل فاعل غري الطرق املتعارفة يف اإلماتة، والتي هي الصيد 

 والذباحة، وعليه فاملنخنقة واملوقوذة تكون من ضمن امليتة يف هذه احلال.

ما ذبح عىل النصب ليس سوى تعبري ملا ذبح لغري اّلِل، فيكون مشموالً لفكرة ما إن   ثانيًا:

م توضيحه.  ُاهل  لغري اّلِل به، كّم تقد 

إن  القول بحقيقي ة احلرص هنا ال يالزم القول بعدم إمكان التخصيص، بل قد يذهب  ثالثًا:

للتخصيص، متامًا كأي  عام فقيه  للقول بأن  الظاهر هو احلرص احلقيقي، ومع ذلك يكون قاباًل 

)الفصل األخري من هذا من العمومات، برصف النظر عن مناقشات سوف نذكرها يف حمل ه 

 .هنا حول اإلباء عن التخصيصالكتاب( 

ع حول تفكيك  ،هذا ة، تتصل هبذا املوضوع، تأيت عند احلديث املوس  وهناك تفاصيل مهم 

مةإشكالي ة العالقة بني الكتاب والسن ة يف موض ، وهناك سوف نتكل م عن وع األطعمة املحر 

مستويني لفكرة احلرص احلقيقي: احلرص اآليب وغري اآليب عن التخصيص، وسندرس طبيعة 

ا لو َقبَِلت  هذه اآليات من حيث قبوهلا للخرق واالستثناء يف حرصها أو ال، كّم سندرس أّن 

 االستثناء واخلرق فّم هي املساحة املعقولة لذلك؟

 .الكريم القرآن يف الواردة ةاخلاص   األطعمة حرمة عن الكالمنكتفي هبذا القدر من و

  





 

 

 
 

 الرابع احملور

 ، مثاره وحيوانهالبحر طعام 

 يف عرض قاعدة حلّية مثار البحر متهيد

ْم َصْيد  ﴿وهي قوله تعاىل:  ،ة واحدةقرآني   القرآن الكريم لطعام البحر يف آيةٍ  تعر ض أ ِحلَّ َلك 

واْ  ق  ًما َواتَّ ر  ْمت ْم ح  ْم َصيْد  اْلرَب  َما د  َم َعَلْيك  ر  يَّاَرِة َوح  ْم َولِلسَّ ه  َمَتاًعا لَّك  اهلل َ الَِّذَي إَِلْيِه  اْلَبْحِر َوَطَعام 

ونَ  رَش  ْ  (.96﴾ )املائدة: حت 

ي  ـ  هارصحيُ  بلـ  اآلية ظاهر أن   كرذُ  قدو  الرب   صيد مقابل يف ،مطلقاً  هوطعام البحر صيد ةحل 

عىيُ  قد اآلية بل ،ماً حمر   فيكون اإلحرام حال يف إال أيضاً  حالل فهو  طعام ةحلي   عىل داللتها د 

م َل الرب   ذكرت عندما األّن   أيضًا؛ الرب    طعام أن   ذلك معنى فيكون ،طعامه دون صيده إال حتر 

 ،مطلقاً  حالل   هو للبحر بالنسبة هأن   وذلك ،تفصيل ففيه الصيد اأم   ،مطلقاً  حالل   والرب   البحر

 إال يشء كل   ةحلي   عىل دليالً  اآلية تكون وهبذا اإلحرام، حال يف إال حالل فهو للرب   بالنسبة اوأم  

 .اخلاصة األطعمة من مسبقاً  بالدليل خرج ما

 ،الداللة من االقرتاب أو املعنى هذا داللة اختيار   العلامء من واحدن  غري كلامت من ويبدو

سبحانه  فأحل  »يقول:  ة،ـ عندما يذكر هذه اآلية يف باب الصيد والذكا فالشيخ املفيد ـ مثالً 

 .«اإلحالل أحوالالبحر يف كل  حال، وأحل  صيد الرب  يف  صيدَ 

 ت واملناقشاتاحلّية مثار البحر، اإلشكالّيقاعدة 

 حتليلي ة ترخيصي ة يف ثامر البحر عرب هذه اآلية الكريمة، سلسلةَ واجه تأسيس قاعدة 

                                           
، ُمتلف الشيعة 25( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ ما قد يلوح من: جامع اخلالف والوفاق: 1) : 1؛ والعالمة احليل 

ب البارع 192: 3؛ ومنتهى املطلب 339، 306: 8، و474 ، املهذ   .195: 4؛ وابن فهد احليل 

 .576( املقنعة: 2)



 

 :أبرزهامشاكل، 

 رين(، قراءة نقدّيةخ)حماولة املرتضى وآ تضّمن مفهوم الطعام للحلّيةـ  

راد منه فعل الصيد يف اآلية يُ  من العلّمء، من أن   ما ذكره غري واحدٍ  هنا هي األوىل املشكلة

وإباحة الصيد ال تدل  عىل إباحة املصيد  .ال ما يصطاده الصائد مما هو حمل  االصطياد ،الصائد

م  غري أن   ،فهي صحيحة ،«وطعامه». وأما كلمة )أي املصطاد بالصيد( صطاد بهو املُ أ ما هو حمر 

 ليس اخلنزير وحلم الشارع، عند طعاماً  ليست فامليتة اإلطالق، عىل بطعامٍ يف الرشيعة ليس 

 وما الشارع باصطالح الطعام تقييد معناه وهذا الشارع، غري عند طعام   هو ّموإن   أيضًا، اً طعام

 فيه ما وكل   البحر يف الصيد فعل ممارسة لكم حل  أ اّلِل إن  : اآلية معنى فيكون مسبقًا، هأكلُ  جيزاُ 

 .احلل ية يفيد عمومٍ  أو إطالٍق  عىل فيها داللة فال عنها، ّنى التي شياءاأل غري من

 يف منه فهميُ  ـ لآلية الفهم هلذا الذاهبني أبرز من وهو ـ نفسه املرتىض دالسي   أن   والغريب

 .ودمه السمك وطهارة التحليل إلثبات اآلية هبذه كالتمس   آخر كتاٍب 

  هذه املداخلة النقدي ة غري دقيقة؛ وذلك:لكن  

رشعي هلذه الكلمة  وَل يثبت حصول نقلٍ  ،ةرفية ولغوي  عُ  هلا داللة   «الطعام»كلمة إن   أ ـ

صها بخصوص ما أحل  من األطعمة، فلو ورد يف احلديث كلمة: رأيُت  طعامًا، فهذا ال  خيص 

 .واضحص بالطعام احلالل كّم هو خيصَّ 

 البحر طعام لكم أحل  : املعنى سيكون إذ اآلية، يف التكرار لزم ذلك ريداُ  لو هن  إ ب ـ

ن يف كلمة  !لاملحلَّ   احلكمَ  ن  إ حيث بل التفسري، يف غريب   وهذا، «الطعام»ألن  التحليل متضمَّ

 صار وإال ،ةاحللي   قيد الطعام يف يؤخذ َل هأن   معناه فهذا ،البحر لطعام ةلي  احل جعل عىل انصب  

 .عرفاً  له معنى ال ما وهو املحمول، برشط ةكالقضي  

م  الطَّي َبات  َوَطَعام  الَِّذيَن أ وت وا ﴿: تعاىليف مثل قوله أيضًا وهبذا يظهر الكالم  اْلَيْوَم أ ِحلَّ لَك 

                                           
؛ وابن شهرآشوب، متشابه القرآن 250: 2؛ والراوندي، فقه القرآن 401ظر: املرتىض، االنتصار: ( ان1)

 .208: 2وُمتلفه 

 .94( انظر: املرتىض، النارصي ات: 2)



  

مْ  ْم ِحل  ََل  ك  ْم َوَطَعام  لُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ ﴿ :(، وقوله سبحانه5)املائدة:  ﴾اْلكَِتاَب ِحل  لَك  ك 

ائِيل  َعىَل َنْفِسِه مِ  َم إرِْسَ يَل إاِلَّ َما َحرَّ
ائِ ْل َفْأت وا بِالتَّْوَراِة َفاْتل وَها إِْن لَِبنِي إرِْسَ َل التَّْوَراة  ق  نَزَّ ْن َقْبِل َأْن ت 

نْت ْم َصاِدقِيَ  وكذلك الكثري من النصوص القرآني ة الوارد فيها تعبري (، 93)آل عمران:  ﴾ك 

 الطعام واشتقاقاته، فراجع.

 وهبذا يتبي  أن  هذه اإلشكالي ة ليست واردة هنا.

 وتعليق (، نقٌد..عم عادًة )حماولة الراونديطخلصوص ما ي «الطعام»ـ انصراف  

ين وفقهاء آيات األحكام أيضًا، ما أشار له ثاين اإلشكالي ات هنا هو  من أن  بعض املفرس 

خر عادًة لُيطعم،املراد من طعام البحر ما يُ   ،ونحوه السمكمثل ما كان فينرصف إىل اململوح و د 

 .فيه ما مطلق إىل ال

ر ال الفهم وهذا  يف هأن  مالحظة ب لليشء صفة فهو املطعوم، اليشء هو «الطعام» فإن   له؛ مرب 

 خترج كّم ،مائه نفُس  البحر طعام عنوان عن خيرج وهبذا ،من قبل اإلنسان األكل معرض

 معرض يف فهي حيواناته اأم   .طعام ابأّن   تتصف بحيث مطعومة غري األّن   ؛ورماله أحجاره

لزم تقييد اآلية بخصوص بعض احليوانات  وإال هناك، أو هنا قوم   يأكلها َل لو حتى األكل،

ة املعي نة التي   .أحد به يقل َلما  وهذا احلالل، مطلق دون العرب بني أكلها تعارفالبحري 

 والنبات واملزروعات كاللحوم عادةً  يؤكل أن شأنه من الذي اليشء هنا منه يراد فالطعام

 .العرب هأكلي ما خصوص ال ذلك، وغري

يرد علينا هنا يف رصف عنوان الطعام عن غري املتعارف عند البرش أكله كالطني والرمل،  وال

ه  نا ملاذا َل نلتزم به يف آية ﴿أن    عنوان تذكر َل اآلية تلك أن   هو اجلواب ألن   ؛﴾َعىَل َطاِعمن َيْطَعم 

 كلنياآل بني فرٍق  بال يأكله، كلٍ آ ومعناه(، يطعمه )طاعمٍ  عنوان ذكرت بل الطعام،

 عىل محمر   ال: وهو عام قانون إصدار بصدد اآلية أن   عىل يدل   «طاعمٍ » يف فالتنكري ،واملأكوالت

م ال: تقول أن غري وهذا وكذا، ذاك إال كلفيّم يأ كلآ أي   من الطعام إال كذا وكذا، حيث  حمر 
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 والزجاج واحلديد احلجارة مثل ال ،أكله بق  يرت فيّم «الطعام» كلمة ظهور الثانيةحتتمل اجلملة 

 .ذلك وغري

 البرش عند يؤكل ما إىل «الطعام» انرصاف وهي ،حقٍّ  جهةُ صاحب اإلشكالي ة هنا  كالم ففي

 أكل أو مثالً  البحر ماء رشب جواز عىل اآلية تدل   فال ذلك، وأمثال حلومه وهي ،البحر من

 املساحة، هلذه داللة وأ إطالٍق  انعقاد يف الشك من أقل   وال ذلك، عن منرصفة هي بل أحجاره،

عند العرب أو هنا وهناك،  أكلها تعارف التي األسّمك بعض بخصوص «الطعام» ختصيص اأم  

 .والعرف اللغة أهل عند واضح غري فهذا

 ما بخصوص الكلمة هذهختصيص  صح   ملا البحر، طعام بتناول الصوم يبطل: قلنا لو وهلذا

 .تعارف

مقابل الرشاب، قال تعاىل: يقع وأحيانًا  ـ لإلنسان متناولٍ  عنوان عام يشمل كل   فالطعام

نِي َوَيْسِقيِ ﴿ َو ي طِْعم  وهلذا جعل اّلِل شجرة الزقوم طعامًا، قال  ـ (79﴾ )الشعراء: َوالَِّذي ه 

وِم * َطَعام  اأْلَثِيمِ تعاىل: ﴿ قُّ َفَليَْس َله  وقال سبحانه: ﴿ (،44ـ  43﴾ )الدخان: إِنَّ َشَجَرَة الزَّ

نَا مَحِيٌم * َواَل َطَعاٌم إاِلَّ ِمْن ِغْسلِين  ْم َطَعاٌم وقال تعاىل ﴿ ،(36ـ  35﴾ )احلاقة: اْلَيْوَم َهاه  لَّيَْس ََل 

يعن  ل القرآِن ال تعني ما ، فكلمة الطعام يف اللغة والعرف واالستعّم(6﴾ )الغاشية: إاِلَّ ِمن رَضِ

 .بل ما يؤكل ،هتعارف أكل

 نقدحتليل وحيواناته، دون لنبات البحر « الطعام»ـ انصراف  

 الزرع من مائه يف ُت بُ ني ما البحر بطعام املراد أن   من ،أيضاً  بعض   ذكره ما هو الثالثة املشكلة

 عن ذلك قلنُ  وقد كاألسّمك، البحر حيوان أحكام عىل داللة اآلية يف يكون ال وهبذا والنبات،

 .البرصي احلسن

مطلق ما ي طعم  طلق عىلة ت  يف اللغة العربي   «الطعام»كلمة  الوجه لعل ه مبني  عىل أن   وهذا

َ  ساًم عىل الرب  واحلبوب ونحوها أخرى،إويؤكل تارًة، كام تطلق  ة العلّمء حلي   بعُض  وبه فرس 
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ال مطلق  ،ذلك شابه وما والقمح احلبوبعطونه من املراد منها حل ية ما يُ  طعام أهل الكتاب بأن  

 الطعام بّم يشمل اللحوم.

 الرب   طعام أن   مع الرب، طعام دون البحر طعام عن هاحديث   هو الكريمة اآلية يف يثري ما أن   إال

ـ  الغالب وهوـ  الرب   طعام إىل رشتُ  َل فلّمذا أيضًا، احللي ة زحمرَ  وهو البحر، طعام من وأكثر أوفر

 ؟!بالرب   قياساً  ونباتاته حبوبه تناول يندر الذي البحر طعام إىل أشارت فيّم

 :فيها احتامالت وجود يظهر ،أكثر اآلية ولتحليل

 .نباته ةوحلي   ـ الصائد فعل هو بّم ـ البحري الصيد ةحلي   ـ 1

 .مطلقاً  طعامه ةوحلي   ـ الصائد فعل هو بّم ـ البحري الصيد ةحلي   ـ 2

 .نباته ةوحلي   ـ صطادمُ  هو بّم ـ البحري الصيد ةحلي   ـ 3

 .مطلقاً  طعامه ةوحلي   ـ صطادمُ  هو بّم ـ البحري الصيد ةحلي   ـ 4

 عند به واملأخوذ الصحيح هو كّم ـ الصائد فعل أي ـ الفعل بمعنى الصيد أخذنا فإذا

 ـ هنا تفسريهم عىل بناء ـ نباته ةحلي   مع البحر صيد ةحلي   عىل ةً دال   اآلية تكون فسوف كثريين،

 الكريمة اآلية ستكون وبذلك ذكرناها، التي األربعة االحتّمالت من لاألو   االحتّمل وهو

 البحر نبات ذكرها يف الوجه هو فّم عادًة، الصائد صيد مورد هو الذي البحر حيوان عن ساكتة

 !بالبيان؟ األنسب هو الذي الصائد فعل مفعول عن وسكوهتا

لك: جيوز لك صيد الرب   أقول فعندما ،نيمتناسب غريسيكونان  والرتكيب املعنىأن   ِل يبدو

وطعامه، فمن غري املنطقي رصف كلمة الطعام إىل ما هو خارج ما يقع عليه الصيد وإخراج ما 

ه مصطاد الصائد ناه بأن  ا لو فرس  أم   .ه فعل الصائدالصيد بأن   يقع عليه الصيد، عندما نفرس  

 نباته؛ من يكون وما البحر من تصطادونه ما أكل لكم جيوز هأن  عني سي ذفسيكون الكالم أليق، إ

 .ُيصطاد ال هو إذ ؛للنبات تصطادونه ما كلمة تناول لعدم

 :احتاملي أحد اآلية معنى يف فاألنسب

 .البحر نبات ةوحلي   ،اً بحري   املصطاد احليوان ةحلي  ـ  1

 هو الذي املصطاد فيه بام البحر يف طعامن  كل   ةوحلي   ،البحري   الصيد ةعملي   نفس حليةـ  2



 

 .غالباً  البحري   الطعام

د عرفًا. ظاهر فغري ،نيياملعن هذين غري اأم    كلمة استعّمل غلبة بعد يكفي ال انمكاإل وجمر 

 «طعام» لكلمة مةاملستخدِ  القرآنية والنصوص اإلنسان، به ىيتغذ   مطعوم كل   يف «الطعام»

 .اجعفلرُت  ،التعميم عىل تشهد ترصيفاتهو

ه ما ،اآلية يف بحثه بعد ،احلج   يف بحوثه يف اخلوئي دالسي   ذكر هلذا ولعل ه  ـ اآلية فمعنى» :نص 

 حال خصوص يف حرام الرب   من واالصطياد ،مطلقاً  حالل البحر من االصطياد إن   ـ العاَل واّلِل

الطعام يفرتض أن يكون  أن   هولعل  ظاهر، «لالصطياد حرمة فال غريه يف اوأم   اإلحرام،

 عىل مستوى البحر.ـ كالصيد ـ مطلقًا 

حيوان  كل   حل ية يف الكريمة اآلية هذه ةمرجعي   الصدر حممد السيد لبِ قَ  أيضاً  هلذا ولعل ه

 .دون ما خرج بالدليل ،ةمشكوك احللي   بحري  

 يدِص  ما هو البحر صيد من املراد أن   من ،والتابعي الصحابة عن الروايات يف وردما  ام  أو

فهو أيضًا غري ، عباس ابن عن كام البحر ميتة أو البحر   لفظه ما هو طعامه ومن ،البحر من

لكان ذلك أدل   ،يد ومن الطعام ما يف البحر من غري املصيدهم من الصيد املِص بل لو فُ  واضح،

 حيوانات البحر. رجع إليه يف كل  ًا يُ عىل جعل اآلية الكريمة أصالً عام  

 ، مناقشات ومالحظاتالسياقّية عدة حلّية مثار البحر واإلشكالّيةقاـ  

 القرآنية اآلية هذه درسوا الفقهاء فأغلب السياقية، املشكلةاألكثر أمهي ًة هنا هي املشكلة 

 مباحث سياق يف ال احلج، مباحث سياق يف فهموها مأّن   يعني ما احلج، بحوث يف الكريمة

 الصيد فقه يف ال وتروكه، واإلحرام احلج   فقه يف اآلية هذه يضع ما وهذا األرشبة، و األطعمة

 .جوانبها بعض يف اجلملة يف منها استفيد وإن واألرشبة، واألطعمة

َيا هو سياق اآليات الكريمة، فلو نظرنا إىل ما سبق هذه اآلية لرأينا قوله تعاىل: ﴿ والسبب
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ْم لِيَْعَلَم  ك  ْم َوِرَماح  ْيِد َتنَال ه  َأْيِديك  َن الصَّ  م 
ءن م  اهلل   بََِشْ َونَّك  ا الَِّذيَن آَمن وْا َلَيبْل  َ ه  َأُّيُّ اهلل   َمن خَيَاف 

َا الَِّذيَن آَمن وْا الَ َتْقت ل   َيا *بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعتََدى َبْعَد َذلَِك َفَله  َعَذاٌب َألِيٌم  ٌم َأُّيُّ ر  يَْد َوَأنت ْم ح  وْا الصَّ

ًدا َفَجَزاءٌ  َتَعم  م مُّ ْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعبَِة َأْو  َوَمن َقَتَله  ِمنك  نك   م 
م  بِِه َذَوا َعْدلن ْثل  َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َُيْك  م 

وَق َوَباَل  اَرٌة َطَعام  َمَساكَِي َأو َعْدل  َذلَِك ِصَياًما ل َيذ  َأْمِرِه َعَفا اهلل   َعامَّ َسَلف َوَمْن َعاَد َفَينَتِقم   َكفَّ

و اْنتَِقامن   (.95ـ  94)املائدة: ﴾ اهلل   ِمنْه  َواهلل   َعِزيٌز ذ 

َجَعَل اهلل   اْلَكْعَبَة اْلَبيَْت ثم يعقبها فورًا قوله تعاىل: ﴿ ،ذلك تأيت اآلية موضع البحث وبعد

َراَم قِيَاًما ل لنَّاِس  اَمَواِت احْلَ وْا َأنَّ اهلل َ َيْعَلم  َما يِف السَّ ْدَي َواْلَقاَلئَِد َذلَِك لِتَْعَلم  َراَم َواَْلَ ْهَر احْلَ َوالشَّ

ءن َعلِيمٌ  ل  يَشْ  (.97﴾ )املائدة: َوَما يِف األَْرِض َوَأنَّ اهلل َ بِك 

الشاهد عىل  السياق يعطي أن  احلديث عن حال اإلحرام، وهبذا ال تصبح اآلية حمل   فهذا

يد قاعدة يف باب األطعمة واألرشبة أو يف باب الصيد، بل هي تريد أن تقول: إن اّلِل عصلة بتق

م عليكم الصيد حال اإلحرام وفرض عليكم يف ذلك جزاًء وكفارة، لكن   م الصيد املحر   حر 

 يكم.مًا علليس حمر   صيد البحر والطعام البحري   ال صيد البحر، فإن   عليكم هو صيد الرب  

اإلحرام ليس  ويف ضمن هذا السياق ال تفيد اآلية حلية مطلق حيوان البحر، بل تفيد أن  

البحر وطعامه  ا أن  منه، أم   اإلحرام مانع   فإن   ،بّمنع عن صيد البحر وطعامه بخالف صيد الرب

 اآلية من ظاهر غري فهذا ،اإلحرام عن النظر وبرصف نفسه حد   يف بعضه وأ حاللهل كل ه 

 .أساساً  إليه ليس فالنظر الكريمة،

 تفسري عىل دال   غري( واإلحرام احلج   يف)الوارد  ماملتقد   السياق هذا اعتبار عن أبيت وإن

 موجب املوجود ةقريني   احتّمل أن   رتقر   وقد لذلك، تهقريني   احتّمل من أقل   فال قلنا، بّم اآلية

 اآلية هذه تفسري يف قلناه ما إال وليس ن،املتيق   القدر إىل فيه الرجوع ولزوم النص، إلمجال

 كيل   حيث من البيان مقام يف وليست ،ةخاص   واإلحرام احلج   باب يف واردة كوّنا من الكريمة،

 .بإطالقها يؤخذ حتى والصيد الطعام

ز  مطلق بجواز احلكم منها للزم عام قانونٍ  إطالق بصدد اآلية كانت لو هبأن   نقول ما ويتعز 
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، حيوانات ت الذي اخلنزير يف كّم العدم، معلوم اهذ أن   مع الرب   نفسها القرآنية النصوص نص 

 .حرمته عىل

 يف الكريمة اآلية هذه من ستفادةاإل ةإمكاني   لتعطيل املوجبة الوجوه أقوى هو هذا ولعل  

 يف واضح وهذا ،يف اجلملة حمل لة ةوبري   ةبحري   حيوانات وجود أصل عىل داللتها غري هنا، بحثنا

 .نفسه

هااقشاتمن سلسلةَ  الفهم هذا هيواجِ  قدلكن   :، أمه 

 إذا كانت اآلية الكريمة بصدد بيان حكم الصيد ـ فعاًل وحيوانًا ـ حاَل املناقشة األوىل: 

ْم َصيْد  اْلرَب  ام يف قوهلا: ﴿ريف الصيد الرب ي بحال اإلح دت احلكمَ اإلحرام، فلّمذا قي   َم َعَليْك  ر   َوح 

ًما ر  ْمت ْم ح  ال ه لو كان السياق موجبًا لصب  اآلية يف إطار احلديث عن حال اإلحرام فإن   ؟﴾َما د 

 صيد عليكم موحر   البحر صيد لكم أحل  : يقولللزم أن ، عن حكم الصيد واملصيد يف نفسه

 هأن   السياق من واضح بشكل فهميُ  سوف الرب، صيد عليكم مر  ُح : معنى أن   املفروض ألن   ؛الرب  

 الرب ؟ صيد يف دقي   ثم البحر صيد يف أطلق فلّمذا اإلحرام، بحال مربوط

 يف عامة قاعدةً  نتبي   هالكن   ،اإلحرام عن احلديث سياق يف جاءت اآلية بأن   يقال قد هنا، من

 فاّلِل اإلحرام، باب يف هنا احلكم لتوضيح خدمتاستُ  ةالعام   فالقاعدة واألطعمة، الصيد

م رفع أراد اإلحرام حال الصيد قتل حرمة بني   أن بعد سبحانه  تشمل احلرمة هذه أن   توه 

 حالل، وطعامه البحر صيد إن  : وهو عام قانون إطالق عرب مالتوه   هذا فرفع ،حرالب حيوان

 بيانه عرب اإلحرام، بحال اخلاص احلكمَ  بني   الطريقة وهبذه اإلحرام، حال إال حالل الرب   وصيد

ة الصيد قانون  .عام 

مات بعض أو اخلنزير مشكلة اوأم   ، حمر  نا لو فإننا ؛مرتفعة أيضاً  فهي الرب   اآلية يف صيدَ ال فرس 

 يف عاماً  قانوناً  ليست هالكن   مطلقًا، الصيد يف عاماً  قانوناً  اآلية فستكون الصائد فعل بمعنى

 تذكر وَل البحر طعام ذكرت وهلذا فقط، البحر أطعمة يف عام قانون هي بل مطلقًا، األطعمة

 أن لكم وأحل   مطلقًا، البحر يف تصطادوا أن لكم اّلِل أحل   لقد: اآلية معنى فيكون ،الرب   طعام

 طعام حلي ة عىل اآلية تدل   فال، البحر طعام لكم وأحل   اإلحرام، حال غري يف الرب   يف تصطادوا



  

ة يف ذكرتُ  َل وهلذا أساسًا، الرب    فيّم ينواملفرس   الفقهاء من أحدٍ  قبل من الرب   حيوانات ةحلي   أدل 

، املقام يف إشكال أي   يرد فال ة،خاص   البحر حيوان ةحلي   أدل ة يف ذكرها نم ذكرها وإنّم نعلم،

 .إال قضي ة امليتة

 حكم عن احلديث ياقسالطريقة يف الفهم تكون اآلية قد أد ت دورًا بليغًا، فهي يف  وهبذه

 ما وهذا األطعمة، يف بحري   وقانونٍ  الصيد، يف عام قانونٍ  عرب نتهي  بتكون قد  مِ املحرِ  عىل الصيد

 .أبداً  السياق يف خلل أي   يوجب ال

بأن  النص  القرآِن من عادته مثل هذا التفصيل  اكل هاألوىل  ه املناقشةاب عن هذجي   قدلكن 

ْم َمَتاًعا جديد، ولو كان هو االمتنان املوجود يف قوله تعاىل: ﴿ والبيان إلفادة مطلٍب  لَّك 

يَّاَرةِ  مت أن بعد اآلياِت  فكأن   ،﴾َولِلسَّ  وأن   وطعامه، البحر صيد حلية لتبني   جاءت الصيد، حر 

 أو القوافل يف تسريون رمونحم وأنتم منه تستفيدوا كي عليكم وامتناناً  اّلِل من ترخيصاً  ذلك

 اّلِل من امتناناً  املصطاد ونفس الصيد فعل ةحللي   بيان اأّن   كّم احلكم، جلهاِت  بيان   فاآلية غريها،

 .سبحانه

ةً  الكريمة اآلية كانت لو املناقشة الثانية:  كرارٍ ت عىل تشتمل لكانت اإلحرام، بحال خاص 

ر غري مٌ : ﴿فقطواحدة  ةٍ آي قبلقالت  األّن   ؛لنا مرب  ر  يَْد َوَأنت ْم ح   بني   فقد إذاً  ،﴾الَ َتْقت ل وْا الصَّ

ل الصيد يف هذه اآلية يعطي نفس معنى فقتُ  اإلحرام، لحا حرام هوأن   الصيد، قتل حكم

ْم َصيْد  اْلرَب  َما االستدالل هنا، فيكون معنى قوله تعاىل: ﴿ )الصيد( يف اآلية حمل   َم َعَلْيك  ر  َوح 

ًما ر  ْمت ْم ح  وْا ﴾ مطابقًا ملعنى اآلية السابقة عليها: ﴿د  َا الَِّذيَن آَمن وْا الَ َتْقت ل  ٌم َيا َأُّيُّ ر  يَْد َوَأنت ْم ح  الصَّ

ًدا َفَجَزاءٌ  َتَعم  م مُّ وَق َوَباَل َأْمِرهِ .. َوَمن َقَتَله  ِمنك   ﴾...ل َيذ 

 هلذه حاجة بال واحدة كلمةً  املوىل يضيف أن مةاملتقد   ةاآلي يف يكفي كان فقد من هنا،

ح وعليه ،مرُ ُح  وأنتم الرب   صيد تقتلوا ال: فيقول اإلطالة  حمل   اآلية هذه إفراد دم  تع هأن   فيرتج 

 فهمٍ  عىل نحصل وهبذا والطعام، الصيد يف ةعام   قاعدة إبراز عرب اإلحرامي احلكم زربلي الشاهد

 .الكريمة باآليات أليق

نا الصيداآلية، وذلك أن   يف مهم   حتليلٍ  عىل يفتحهذا  نعم، يف حمل  الشاهد بمعنى  ه لو فرس 



 

مت فعل الصيد  والسبب هو أن  املصطاد، فلن يكون هناك تكرار؛  اآلية األوىل تكون قد حر 

ْيَد ﴿  اآليتني معنى فيصبح بالصيد، املصطاد عن هاحديثُ فيّم اآلية الثانية كان  ،﴾َتْقت ل وْا الصَّ

 ما اأم   البحر، مأ الرب   ديص سواء مطلقاً  الصائد فعل هو بّم الصيد عليكم حيرم: يتكاآل

 البحر، صيد كان لو ـ وخارجه إحرامكم حال ـ مطلقاً  لكم حالل فهو الصيد هبذا تصطادونه

 مراد قتحق  يو تكرارال يرتفع وهبذا ني،مِ حمرِ  دمتم ما الرب   صيد كان لو عليكم حرام   وهو

، فيبطل االستدالل باآلية عىل قاعدة حلي ة ثّمر البحر؛ السياق ةخصوصي  عرب  هنا شكلنيستامل

 .حالة منفصلة عن اإلحرامألن  اآلية ليست بصدد احلديث عن 

 لدليلٍ  لعل ه وهذا الصائد، فعل هو بّم تكليفاً  البحر صيد بحرمة الفقهاءال حيكم  قدغري أن ه 

 يف أو البحر يلفظه فيّم كّم ،الصيد حال بغري تفسريها يف)وطعامه(  مشكلة تبقى لكن ،السن ةمن 

م كّم البحر نبات هبا املراد ن  أب تفسريها  .تقد 

السيّم بعد توقيت  ،والعمرة احلالة الغالبة يف اإلحرام للحج   من الواضح أن   الثالثة: املناقشة

واملحيط من  ،هي اإلحرام مما بعد شاطئ البحر األمحر من طرف الغرب ،للمواقيت النبي  

ًا، وهذا معناه أن   املحرمني يف العادة ال  طرف اجلنوب والرشق، فكل  املواقيت كانت تبدأ بر 

عندما  واملحرمُ  .يكونون حمرمني وهم يعربون بحرًا أو ّنرًا إال نادرًا كّم يف حاالت النذر وشبهه

ا أو جنوبًا فهو يف العادة مسافر   غرباً  أو رشقاً  البحر طرف يف يكون ة، وهنا نسأل: ما  هباجت  مك 

ًا بفعل وهو غالبًا غري مبتىل عملي  م، البحر وطعامه بالنسبة للمحرِ  معنى احلديث عن صيد

 !الصيد يف البحر حال اإلحرام؟

نا َل نفهم فإن   الصيد باملصيد واملصطاد، ال بفعل الصائد،بتفسري ة ولو َتاوزنا هذه اإلشكالي  

يَّاَرةِ ون بقوله: ﴿من هم املعني   ْم َولِلسَّ مني، فّم فإذا قصد من )لكم( توجيه اخلطاب للمحرِ  ،﴾لَّك 

عام كان املراد باآلية ـ فيّم هو  وإذا قصد منه توحيد اخلطاب بشكلٍ  !ارة؟املراد من السي  هو 

اّلِل تعاىل أحل  للناس صيد البحر وطعامه  وهي أن   ،ةبصدد بيان قاعدة عام   ااألنسب ـ أّن  

مني هم مسافرون حال عبورهم منفعًة للمقيم واملسافر، وحيث إن  الغالبية الساحقة من املحرِ 

 .حينئذٍ  عاماً  اخلطاب جعل األنسب بلكون اإلشارة لغريهم، غري واضحة، تف ،لبحار واألّنارا



  

 املصيد، منه املراد أن   مع الصائد فعل الصيد من املراد أن   عىل مبني   هكل   هذا بأن   جياب وقد

 اإلحرام تروك فمن مطلقًا، ماملحرِ  عىل مر  حم هو ـ حمل ني كانوا ولو ـ املصطادون يصطاده ماأن  و

 مًا،رِ حُم  كان إذا عّم فضالً  ،الً حُمِ  صائده كان ولو املصطاد احليوان وأكل الصيد فعل الفقهاء عند

 سواء غريه، أو صيد مما البحر يف يكون ما أكل عليكم حيرم: تقول أن تريد اآلية فهذه هيوعل

 عليكم اّلِل من امتنان   وهذا املحل ني، من كمغريَ  املصطاد كان أم متوهداصط الذين أنتمكنتم 

هذا املصطاد وهذا الطعام حال كونكم مقيمني أم  أكل تريدون كنتم سواء ،أموركم لتسهيل

ين من وهلذا فهم بعض املفرس   ،حال كونكم مسافرين، ويف هذه احلال ال يكون يف اآلية غرابة

خر فيمكن أكله ولوه الذي يُ ألن   ؛اململوح الطعامَ ـ م كّم تقد  ـ اآلية   بعيدًا عن مكان اصطياده. د 

 يف فهم آية حلّية مثار البحر ةاملختاراملقاربة 

 يف فهم هذه اآلية الكريمة أن يقال: والتحقيق

ح معنى لكلمة  وعىل ،ـ إن  الصيد يف اآلية ُيتمل احتاملي 1  :«طعامه»كل  احتّمل يرتج 

ح التقدير هذا وعىل املصطاد، احليوان بالصيد راديُ  أن :لاألو   االحتامل  املراد يكون أن يرتج 

 أكل لكم أحل  : املعنى فيكون ،املصطاد احليوان غري من البحر من طعميُ  ما كل   الطعام من

 .البحر من يؤخذ ما وسائر املصطاد احليوان

 ما لكل   «طعام» كلمة بعموم أخذن أن حفيرتج   الصائد، فعل بالصيد يراد أن :الثاين االحتامل

 جيوز: املعنى فيكون ة،العربي   اللغة يف االستعّمل رَ ثُ كَ  وعليه للكلمة، األصيل املعنى هألن   يؤكل؛

 .حالل البحر طعام وكلُّ  البحار، من تصطادوا أن لكم

 صيدفيكون املعنى: جيوز لك  ،أن يراد بالطعام عىل االحتّمل الثاِن األكليمكن و

 باآلية ثبتيس التقادير كل   فعىل يهلوع ،ناملتيق   املقدار هو وهذا وأكلها، البحر يف احليوانات

؛ ألن  اآلية ولو كانت تتكل م عن اإلحرام حرامواإل احلل   حال بأنواعه البحر حيوان أكل جواز

لكن ها حتل ل حال اإلحرام كلَّ حيوانات البحر. واحتّمل أن  حيوانات البحر حالل  حال 

 ، كّم هو واضح.اإلحرام، ولكن ها حرام خارجه، يف غاية البعد جداً 

 :حتتمل هنا «ارةالسي  » كلمةإن  ـ  2



 

 صيد لكم حل  اُ : اآلية معنى فيكون ه،استعّملُ  الغالب املعنى هو كّم القوافل، منها يراد أن ـ أ

 منفعةً  أو واملسافر، للمقيم وزاداً  منفعةً  أي وللقوافل، لكم وزاداً  منفعةً  وطعامه البحر

 .عنه البعيدين املسافرين لئكووأل ،النبي   من القريبني اآلية هبذه للمخاطبني

تفُ  دوق الغرباء، منها يراد أن ـ ب ولعل  املعنى يصبح قريبًا ، جماهد عن املنقول يف هبم رس 

 منفعة وزادًا لكم وللبعيدين الغرباء. :ل، أيللمعنى األو  

 يكون حتى العرب، لغة يف بالقافلة، تسري التي احليوانات بمعنى ارةالسي   تفسري أجد وَل

 .البحر طعام أو حليوانات عاماألن أكل درةنُ  مع السيّم نعامكم،وأل لكم متاعاً : اآلية معنى

 قانونٍ  تقعيد يف جداً  ظاهرة   ،السياق عن وبعيداً  ،نفسها حد   يف الكريمة اآلية تركيبةإن  ـ  3

ن منهوخالص واألطعمة، الصيد يف  هصيدُ  حالل   البحر حيوان كل  : ته التي متث ل املقدار املتيق 

 ال اخلنزير وخروج. اإلحرام ال احلل   حال يف وأكله هصيدُ  فيجوز الرب   حيوان اأم   مطلقًا، هوأكلُ 

 النصوص يف كثري   هومثلُ  .باإلطالق يرض   ال ّمب جداً  لقل ته أو احلرمة معلوم كونه بعد يرض  

 .ةالقرآني  

 لوحدها، اآلية نص   عليه يدل   ما عىل احلفاظ أردنا فإن االعتبار، بعي السياق أخذنا إذاـ  4

 يلاّلِل سوف يبت بأن  خترب  هذه اآلية اآليات التي قبلف منسجًّم، الكالم وكان ممكناً  األمر كان

 مكة اهجت  با حركتهم قبل نزوهلا يكونأن ية عالية يف وهذا يرشد إىل إمكان ،املؤمنني بالصيد

ا املؤمنون،: اآليات معنى فيكون العمرة، أو للحج    كم،حال إحرام الصيد قتل عليكم حيرم أهي 

حيث بتليكم ببالء الصيد حال اإلحرام ياّلِل سوف إن  ارة، ووكف   يف ذلك جزاء   كموعلي

عليكم  حرام   صيد الرب   فإن   ،متحانلوا يف هذا االشفاتقوا اّلِل وال تفستقرتب منكم احليوانات، 

ا املخاطبون اجلالسون يف املدينة أهي   ،البحر وطعامه فهو حالل لكما صيد أم   ،ماً رُ ما دمت ُح 

به لطعامها يف أسفارها، حيث يمكنكم أنتم  دللقوافل التي تتزو  كذلك )املقيمون( وحالل 

دوا وتنتفعوا   رشون.واتقوا اّلِل الذي إليه حُت  ،بحيوان البحر مطلقاً والقوافل أن تتزو 

 ال ،«ةالداخلي   الداللة» يهاوسأسم   ،نفسها يف اآلية داللة ةعمومي   عىل احلفاظ أن   يعني وهذا
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 .ماحلرَ  أو املحرم أحكام يف املطلوبة النتيجة نفس يعطي بل به، يرض   وال السياق ينايف

َعَفا اهلل   َعامَّ بعد حديثه عن اجلزاء والكفارة: ﴿ قوله يف اآلية السابقة مبارشةً  إن   تقول: قد

و اْنتَِقامن َسَلف َوَمْن َعاَد  (، يكشف عن وقوع قتل 95﴾ )املائدة: َفَينَتِقم  اهلل   ِمنْه  َواهلل   َعِزيٌز ذ 

 ، ال أّنم مقيمون يف املدينة.ارةً الصيد قبل ذلك منهم، فيصبحون سي  

ـ  مرَ واحلَ  واإلحرام والعمرة احلج   أحكام من ككثريٍ  ـ الصيد قتل حرمة ه لعل  إن   :واجلواب

فوا فيها وة، وقد أخذوها عن الديانة اإلبراهيمي   ،كانت موجودة عند العرب عرب إضافة حر 

تعظيم احلرم متامًا كّم كان عندهم  موجوداً  كان الصيد قتل حكمعل  لف، ةبعض األمور الرشكي  

إىل ما اآلية يمكن أن تشري م، فرُ األشهر احلُ  وكذلك ،أيضاً وعدم القتل فيه يف موسم احلج قائًّم 

االنتقام هو  فاملراد من العود ثم   ،سلف قبل نزول القرآن بأحكام الصيد يف هذه اآليات الكريمة

 يف القرآن الكريم. ناآل النازلة هذه ةاإلهلي   ترشيعاتُمالفة ال

 قبل نزوهلا األرجح بل ة،احلديبي  فهذه اآليات ال دليل عىل نزوهلا حال سفر احلجيج عام 

م، ما املعنى فيكون املدينة، يف وهم سفرهم  يف ةاملستقبلي   الداللة بني التام   االنسجام قويتحق   تقد 

 ضتعارَ  وإال(، سلف عّم اّلِلعفا /95) اآلية يف ةي  املاضووالداللة  ليبلوكم(،/94) اآلية

 ةحجي   هيدم ما وهو معًا، اآليات هذه بنزول اجلزم يمكن يعد وَل ،السياق رواّنا ،التعبريان

ر من اإلشكالي ة السياقي ة املزعومةاآليةيف  ةطالقي  الداللة اإل عىل فنبقى هنا، السياق  .، ونتحر 

وهي داللة مطلقة منسجمة مع الداللة  ـ لآلية «ةالداللة الداخلي  »لو أردنا ختصيص  اأم  

ح عدمبالداللة اخلارجي  ـ  ةاخلارجي    :بأمور هة )السياق(، كان ذلك ِّمكناً يف نفسه، لكن يرتج 

 عند اآلية نفس يف اإلحرام قيد لذكر وجه فال ،نفسه يف للتقييد مفيداً  السياق كان لو ـ أ

 .الرب   صيد عن احلديث

ة، امراإلح حال سياق السياق كان لو ـ ب  ،..لكم حل  اُ : آية يف املخاطب عن لأفنس خاص 

 :أو.. موناملحرِ  أو املؤمنون إماإذ هو 

 أحل  : املعنى نفهو خالف )لكم وللسيارة( الظاهر يف املغايرة، إذ سيكو ،ريد املحرميا  فإن 
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 بل منسجم، غري وهذا املحرمة، غري ارةوللسي   هلم متاعاً  وطعامه البحر صيد للمحرمني

 املسافر بني التفصيل يف أحد به يرىض ال ما وهو للقوافل، البحر أطعمة ةحلي   عىل داالً  سيكون

 .جيوز فال وغريه البحار حلوم أكل له فيجوز

 غري السيارة دخول كان وإن ،املطلقة ةاحللي   عىل حينئذٍ  دال   فهو املؤمني، مطلق أريد وإن

 .مؤمنة كانت أن بعد واضح

 يف املدينة حال نزول اآليات بوصفهم املخاطبي، ريد به املؤمنون الذين كانوا مع النبي  ا   وإن

ة؛ ألن  املؤمن املقيم املقيم واملسافر، فتثبت القاعدة العام   األرجح، دل  عىل احلل ية للمؤمن وهو

 بعد إحرامه حال اخلطاب يشمله نعم املدينة،ه بعد كونه يف يف املدينة المعنى لإلحرام يف حق  

 .قبلها مأ مكة يف كان سواء ذلك

 يصلوا مل الذين السيارة مقابل يف ةمك   يف حمرمي النبي   مع كانوا الذين املؤمنون به ريدا   وإن

،  عىل تدل هي بل ـ ةمك   يف اآليات هذه نزول ثبتتُ  أن يمكنها ال ةالتارخيي   الشواهد فإن   بعد 

 .مرجوحاً  احتّمالً  فيكون ـ متاماً  العكس

 إال اإلحرام،وليس قبل مقيمني كوّنم حال للمؤمنني هاً موج   اخلطاب يكون أن رجحفاأل

 الرب   صيد يف ماملحرِ  حكم لبيان عينه الوقت يف صاحلةو ،عامة نتيجةً  اآلية يفتعط املدينة، يف

 .والبحر

ة َلذه اآلية الكريمة املنسجمة مع السياق إىل الداللة العام   يف نظري القارص امليل   فاألرجح

 .العامل واهلل. أخرى األطعمة يف ةالعام   القرآنية اآليات يف احلرصدالالت مع ، وتارةً  املحيط

  



 

 

 

 

 اخلامس احملور

 اإلباحة أو احلّلقاعدة 

 يف تعريف قاعدة احلّل ومتييزها عن الرباءة والشبهات املوضوعّية متهيد

، وهو قاعدة احلل  كل ها عام يتناول بعمومه األطعمة واألرشبة رشعي   طرح هنا مرجع  يُ  قد

 .واإلباحة

الرباءة  صالةأ القاعدة هبذه نريد ال ناأن  نوضح هنا يلزمنا أن ولكي نمي ز األمور عن بعضها 

ما ال تعلمه  لتقول ِل بأن   ،التي جتري عقالً أو رشعًا يف حاالت اجلهل باحلكم الرشعي متاماً 

 فهو مرفوع  عنك.

ة ة معتربة عىل حلي  رشعي  ز وأمارة حمرِ  : هل يوجد دليل  يتنقصد اجلواب عن السؤال اآل ّموإن  

يف  األشياء بعناوينها ما َل يطرأ عليها عنوان ثانوي، بحيث نرجع إىل هذا الدليل عندما نشك  

هذا  ًا ـ أن  ال بوصفه أصالً عملي   ،دليالً أو أمارة هبوصفـ ت لنا ثبِ اليشء بالنسبة لنا، فيُ  ة هذاحلي  

ف  فاتالت أنواع بمختلف فيهاليشء حالل، فيجوز الترص   يدل   َل مما نفسها يف هي التي رص 

 ال؟ وأ حرمته عىل الدليل

عى قد ف األشياء يف احلل   ةمرجعي   عىل يدل   ما وجود ُيد   عناوينها بمالحظة هبا والترص 

ف فيه بمعنى احلديد، ةحلي   يف شككنا فإذا ة،لي  األو   هو احلل ية، ال  عكان املرج ،حلية الترص 

املحِرز عىل احللي ة إال ما خرج بالدليل، وهكذا يف السباع إذا يمعنى الرباءة، بل بمعنى الدليل 

رجعنا إىل دليل احلل  وأثبتنا به  ،وقتاًل وغري ذلك وذبحاً  أكالً وتربيةً أردنا أن نعرف حكَمها، 

صه وعدم وجدانه. ليل احللي ة العام كل ّم فقدنا وهبذا نرجع إىل د احلل ية بعد الفحص عن ُمص 

 بعينه. التحريمالدليل عىل 
ٍ
 يف يشء



 

 إليه نؤول ،ةاحلكمي   الشبهات يف عاماً  اً فوقاني   مرجعاً  احلل   قاعدة تكونوف س ،الطريقة هبذه

 .صاملخصِّ  أو ماملحرِّ  فقدان عند

دة أدل ة جمموعة احلل   قاعدةلقد ُذكرت ل  إعتبارها إىل تارةً  الفقهاء ببعض دفعت ،متعد 

 دون ةاملوضوعي   الشبهات جمال يف حلرصها وأخرى األدل ة، لوحدة ؛واحداً  شيئاً  الرباءة وأصالة

 .للتجويز احلل   أصالة إىل جعفرُي  ،حرام آخرب حالل   حلم   اختلط لو كّم حلكمي ة،ا

ة التي هي  ،هنا من ض هلذين اجلانبني من القاعدة، ومن ثم لن نستحرض األدل  لن نتعر 

سنحاول بل ة؛ خلروجها عن حمل  بحثنا، ظاهرة يف الشبهة املوضوعي   ظاهرة يف الرباءة أو

ة ةاحلكمي   اتالشبه يف زاً حمرِ االقرتاب مما يمكن أن يكون مرجعًا   .خاص 

 : األدنى واألعلىمستويان لقاعدة احلّل

ن قاعدتان: ، وعربمها تتكو   من هنا، يمكننا احلديث عن مفادين لقاعدة احلل 

ف  القاعدة األوىل: قاعدة احلل  باحلد  األعىل، وهي التي رشحناها قبل قليل، وتتصل بالترص 

 بمختلف أشكاله باألعيان واألشياء، أعم  من املأكول واملرشوب، وأعم  من األكل والرشب.

وهي التي تفيد حلي ة أكل ورشب مجيع ما يؤكل  اعدة احلل  باحلد  األدنى،القاعدة الثانية: ق

 يل.لرشب، إال ما خرج بالدويُ 

  ومناقشاتمستنٌدأّواًل: قاعدة احّلل باحلّد األعلى بوصفها مرجعًا فوقانّيًا، 

مت لتكريس قاعدة احلل   ها األعىل إن  أبرز املستندات التي قد  ، هو املرجع القرآِن يف بحد 

نَّ َسبَْع ﴿قوله تعاىل:  اه  اَمء َفَسوَّ ا يِف األَْرِض مَجِيعًا ث مَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ م مَّ َو الَِّذي َخَلَق َلك  ه 

ءن َعلِيمٌ  ل  يَشْ َو بِك   َوه 
 .(29﴾ )البقرة: َساَمَواتن

                                           
، وجرى اخلطأ عىل بعض األلسن، 1) ( يشار إىل خطأ حصل يف بعض كلّمت الفقهاء، ومتي ز به املريزا النائيني 

ال وجود هلذا التعبري يف القرآن، فراجع ـ من قراءة هذه اآلية بصيغة: أحل  لكم ما يف األرض مجيعًا، مع أن ه 

؛ 681: 4؛ والنائيني، فوائد األصول 195: 1عىل سبيل املثال ـ: املريزا الشريازي، حاشية املكاسب 

؛ ورايض التربيزي، حتليل الكالم يف فقه اإلسالم: 160: 4، و32: 1وحممد الشريازي، إيصال الطالب 

 



  

 لكل   مطلقة   هي بنقل أو بعقلٍ  ظرحُت  َل التي األشياء أن   العلّمء من واحدٍ  غريُ  منها فهم حيث

مة هي بمخلوقاٍت  علينا تعاىل اّلِل يمتن   ألن معنى وال ،االمتنان مساق مسوقة فاآلية أحد،  حمر 

 من بادياً  العموم لالحظنا اآلية تركيبة يف تأملنا ولو. حالالً  اليشء كون مع إال امتنان فال علينا،

 .املفيدة للشمول )مجيعًا( وكلمة ،اماإلهب يف قةاملستغرِ )ما(  كلمة

ة مالحظات عىل  قدلكن  ل عد   ، أبرزها:االستدالل هذاتسج 

 اآلية هذه أن   من الروايات، لبعض مستنداً  البحراِن ثاملحد   ذكره مااملالحظة األوىل: 

 ةحلي   إىل ةً ناظر وليست به، لتعتربوا األرض يف ما لكم خلق اّلِل أن   عن احلديث بصدد القرآنية

فات  .فيه الترص 

 ومقتىض متناناال ظاهر فإن   ؛ظاهر غريـ  الروايات عن النظر برصفـ  الوجه وهذا

 أخرى مناقشة إىل ترجع قد املناقشة هذه نعم هبا، ينتفعون هلم كانت األرض هذه أن   اإلطالق

 .عنها احلديث سيأيت ةشمولي   أكثر

 ذاهتا، يف الطبيعة قبل من جةاملنتَ  األشياء يف ظاهر «األرض يف ما» لفظ ن  إاملالحظة الثانية: 

 يصح   فال اخللق، لصأ يف جاً منتَ  يكونال  مما ذلك وغري واخلمر والغائط البول مثل يشمل فال

ك رشعاً  يشء كل   لتحليل اآلية هذه بإطالق التمس 

                                                                                                             
تني متتاليتني تارًة بعنوان )خلق(، وأخرى . والغريب أن  رايض بن حممد التربي17 زي ذكر هذه اآلية مر 

ّم آيتان! فانظر املصدر املشار إليه آنفًا له. (، وكأن ه افرتض أّن   بعنوان )أحل 

: 2؛ وتفسري شاهي 269؛ ومتهيد القواعد: 298: 2؛ وكنز العرفان 261: 2( انظر: الراوندي، فقه القرآن 1)

؛ ومنبع 127: 4؛ ومسالك األفهام إىل آيات األحكام 156: 11ة والربهان ؛ وجممع الفائد521ـ  520

: 1؛ وينابيع األحكام 98ـ  97: 5؛ واألنصاري، كتاب الطهارة 665؛ وحاشية جممع الفائدة: 63احلياة: 

؛ والصدر، بحوث يف رشح العروة 592، و374: 1؛ والعمل األبقى 414: 2؛ والرسائل األمحدي ة 544

؛ واملستند يف 45: 3؛ واخلميني، كتاب البيع 371ـ  370: 4؛ وفقه اإلمام جعفر الصادق 427: 3الوثقى 

ب األحكام 63رشح العروة )اخلمس(:  ؛ وفضل 246، 82، 67: 7؛ وما وراء الفقه 101: 23؛ ومهذ 

مة 31ـ  30اّلِل، فقه األطعمة واألرشبة:  ؛ وجعفر 338: 1؛ واملنتظري، دراسات يف املكاسب املحر 

؛ وعادل عبد القادر محيدة، موسوعة األطعمة يف اإلسالم 91، املواهب يف حترير املكاسب: السبحاِن

 .136وأحكامها بني العلم واإليّمن: 

 .128: 1؛ وراجع: اخلوئي، مصباح الفقاهة 48: 1( انظر: احلدائق النارضة 2)

 .13: 1( انظر: حممد حسن املامقاِن، غاية اآلمال يف رشح كتاب املكاسب 3)



 

 باألصل سواء ،فيها هو ما كل  هو  األرض يف مما عرفاً  املفهوم فإن   ؛ظاهر غري التقييد وهذا

 األرض يف حظر ال أن العرف منه يفهم وهذا لكم، فيها وما األرض: تقول فاآلية بالعالج، أم

 األمور منوغائطها  احليوانات أبوالعلًّم أن   .ثانوي عنوان يطرأ َل ما ،بالواسطة ولو تعطيه وما

مات يف باب األطعمة واألرشبة ونحوها هي من األرض يف التي املنتََجات ، كّم أن  أغلب املحر 

 الطبيعي ة لألرض.

املستفاد من الالم يف  هو هذا ألن   التمليك؛ هو الكريمة اآلية ظاهر إن   :املالحظة الثالثة

 إىل ضمري اجلمع للناس، دل  عىل أن   «األرض مجيعهايف ما »أضافت  ا، وحيث إّن  «لكم»قوله: 

ات الكريمة يف باب امللكي   هذه اآلية هي مملوكة ملجموع اخللق، فيستفاد من ةً األرض عام  

 وهذا ما وجدناه عند مجلة من الفقهاء حني تناولوا هذا املوضوع. .ال يف باب االنتفاعات ،ةالعام  

ة التي ليست بصدد إصدار عن لسان النصوص القرآني   عرفاً  بعيد   املعنى هذا بأن   ويناقش

 عليهم االمتنان بصدد بللتسخري، بعيدًا عن تأثري امللكية يف االنتفاع وا للبرش،ة شهادة ملكي  

اهلل   الَِّذي َخَلَق فاآلية الكريمة تأيت عىل وزان قوله تعاىل: ﴿ انتفاعهم، مركز األرض يكون

م  الْ  َر لَك  ْم َوَسخَّ اَمء َماء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَّك  اَمَواِت َواألَْرَض َوَأنَزَل ِمَن السَّ ْلَك السَّ ف 

م  األَُْنَارَ  َر َلك  َر قوله تعاىل: ﴿و(، 32)إبراهيم:  ﴾لَِتْجِرَي يِف اْلَبْحِر بَِأْمِرِه َوَسخَّ َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َسخَّ

اَمء َأن َتَقَع َعىَل اأْلَْرِض إاِلَّ  ْمِسك  السَّ ِري يِف اْلبَْحِر بَِأْمِرِه َوي  ْلَك ََتْ ا يِف اأْلَْرِض َواْلف  م مَّ إِْذنِِه إِنَّ بِ َلك 

ِحيمٌ  وٌف رَّ ا يِف : ﴿سبحانه(، وقوله 65﴾ )احلج: اهللََّ بِالنَّاِس َلَرؤ  م مَّ َر َلك  ْ َتَرْوا َأنَّ اهللََّ َسخَّ َأمَل

َاِدل  يِف اهللَِّ  ْم نَِعَمه  َظاِهَرًة َوَباطِنًَة َوِمَن النَّاِس َمن جي  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَأْسبََغ َعَلْيك   بَِغرْيِ السَّ

نرِين  ًدى َواَل كَِتابن مُّ م  اْلبَْحَر : ﴿عز  من قائل(، وقوله 20﴾ )لقّمن: ِعْلمن َواَل ه  َر لَك  اهللَّ  الَِّذي سخَّ

ونَ  ر  ْم َتْشك  ْلك  فِيِه بِأَْمِرِه َولَِتْبَتغ وا ِمن َفْضلِِه َوَلَعلَّك  اَم  لَِتْجِرَي اْلف  ا يِف السَّ م مَّ َر َلك  َواِت َوَما * َوَسخَّ

ونَ  ر   لََّقْومن َيَتَفكَّ
نْه  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياتن تبارك  (، وقوله13ـ  12﴾ )اجلاثية: يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا م 

 .(11ـ  10 ﴾ )الرمحن:اَممَواأْلَْرَض َوَضَعَها لأِْلََناِم فِيَها َفاكَِهٌة َوالنَّْخل  َذات  اأْلَكْ : ﴿اسمه

 ؛«لكمخلق » تركيب من ةامللكي   إلفادة معنى ال بل اآليات، هذه تشبه افيه نحن التي فاآلية

 ال اخللق إذ ة؛امللكي   يفيد قد هفإن   ،لكم جعل: قوله بخالف التمليك عطييُ  ال الرتكيب هذا ألن  

 .التمليك مفهوم من أعم   وهو ،وعرفاً  لغةً  «ألجلكم» بمعنى تصبح الالم بل ة،بامللكي   يتعل ق



  

ص يف االنتفاع أن  اّلِل تعاىل رخ  ـ هنا  ونشبالطريقة التي عرضها املناقِ تفيد ـ هذه اآلية  ،نعم

، غري املسلمإال ما خرج بالدليل، بال فرق بني املسلم و الناس سواسيةً  باألرض وثرواهتا لكل  

متنح  ة من أن  هذه اآليةد حممد باقر الصدر يف بحوثه االقتصادي  ح ما طرحه السي  وهذا ما يصح  

 ةاإلنساني   خلدمة موضوعة الطبيعة ألن   الطبيعة؛ًا عامًا يف االستفادة من البرش واجلّمعة حق  

 .عام بشكل

 سائر خلق اّلِل أن   منها فهميُ  قد اآلية هذه أن   من ،اخلوئي دالسي   ذكره مااملالحظة الرابعة: 

 ال وهذا اإلنسان، خللق بعاً تِ  خلقهم البرش غريف ،مهمويكرِ  يهمويرب   البرش خيلق لكي املخلوقات

، فكأن ه يريد أن يقول: عليه اآلخر بعضها وحتريم اإلنسان عىل األمور بعض حتليل ينايف

رت أن أخلقك  ريد خلق اإلنسان ما خلقُت هذا العاَل.م، ولوال أن ني أخلقُت العاَل ألن ني قر 

 للناس، فيها وما األرضّم خلق اّلِل إن   فهم من هذه اآلية أن  ما يُ  فإن   وجيه، الكالم وهذا

 كانت األشياء أن   فلو اآلية، هذه حتمله الذي االمتناِن السياق يف ّموإن   هنا ليس الكالم ولكن  

 املالزمة من برضٍب  أو قتضاءاالداللة ب إذ هلم؛ األشياء خللق معنى كان ملا الناس عىل مةً حمر  

ض هبا االنتفاع فيمكن إذاً  ،لنا لقتُخ  الشمس أن   اإلنسان يفهم ةالعرفي    لضوئها والتعر 

 سائر يف األمر وهكذا ،التكوين مع متنافياً  الترشيع كان وإال ،وحرارهتا نورها من واالستفادة

 عرفاً  يتناسب ال وهذا ،عليه بالنفع ترجع اأّن   لإلنسان خلقت األشياء أن   فظاهر املخلوقات،

 .هبا انتفاعه حتريم مع

وذلك يكون ، وغريه اخلوئي السيد مراد هو هولعل   هنا، اإلشكال تطوير يفرتض وَلذا

 عرب:

األرض  ظاهر هذه اآلية وغريها أن   ن  ما يمكننا طرحه يف املقام، وهو أ املالحظة اخلامسة:

بداللة اإلقتضاء أو ـ  املعنى هم، وغاية ما يفيد هذاعا خلقت لنفيفهم منه أّن  وخلقت للبرش، 

                                           
 .667، 538، 534انظر: اقتصادنا:  (1)

 .128: 1( مصباح الفقاهة 2)

؛ واالشتهاردي، مدارك 191( انظر: حممد باقر ملكي امليانجي، بدائع الكالم يف تفسري آيات األحكام: 3)

 .125: 13العروة 



 

بل  ،ة متام االنتفاعاتذلك ال يعني حلي   هلم أن ينتفعوا هبا، إال أن   هو أن  ـ ة العرفي  باملالزمة 

 اإلنسان، منفعة يف ليكون خلق قد اليشء هذا أن   ليصدق يشء كل   من واحد انتفاعة يكفي حلي  

ا صدق عنوان أّن   ،مثاًل لو جاز االنتفاع هبا وأخذ املنافع منها عرب وضعها سّمدًا للرتبة ةفامليت

خلقت لإلنسان ولو جرى حتريم أكلها، وكذلك عذرات احليوانات، بل وكذا السموم وغريها 

 البرش هبا لينتفع األرض جعل فليس ،والعالجوالصيدلة  الطب   قضايامما يستفاد منه ولو يف 

 النتفاعاتا مجيع حرمة مع يتناقض هو نعم، يف مجيع األشياء االنتفاعات مجيع ةحللي   مالزماً 

 .كاف ة

 ؛ذلك رض   ملا مطلقًا، االنتفاع ةحلي   عن املحدودة األمور بعض خرجت لو بأن ه يقال قد بل

 طرف من هبا يف  ترص   انتفاع   يكن َل ولو ،نفع   التكويني وجودهاذات ل يكون أن إلمكان

 .اإلنسان

الرخصة  ثبتيُ  ال هذا لكن   ،واألرشبة باألطعمة االنتفاع جوازَ  اآليةُ  ثبتتُ  ما فغاية وعليه،

 ال اجلملة يف والرشب األكل جواز يثبت نعم، األكل، مثل االنتفاع،يف متام كيفي ات وأشكال 

 باب يف ةاحللي   مشكوك يشء كل   ةحلي   يف اً إطالقي   اً عمرج اآلية هذه جعل يمكن فال باجلملة،

 .والرشاب الطعام

 فيه ما يشمل ال واالمتنان االمتنان، مساق مسوقة اآلية بأن   يقال أن ال ،اإلشكال هو هذا

ة، أو مفسدة ة فيه أو فيه نفع ال ما إذ مرض   املقداد الفاضل تعبري هو كّم به، ن  تيم ال مرض 

ة بالطريقة التي أرادوها، أما فإن  هذا الفهم سببه حتويل اآلية إىل قاعدة إطالقي  ، السيوري

التعبري؛ كيف وظاهر االمتنان يف اآلية كونه ال يقبل بالطريقة التي فهمناها فال يرد هذا 

ة االنتفاع أو جهة ة اخللق املحيط باإلنسان ال إىل كيفي  نظره إىل أصل نفعي   التخصيص، لكن ألن  

 .االنتفاع به، صح  إطالق االمتنان

يل يشء  وهبذا يظهر أنه ليس هناك دليل فوقاين يفيد حلي ة كل   إال ما خرج بالعنوان األو 

 ، فقاعدة احلل  باحلد  األعىل غري صحيحة.بالدليل
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 تأصيل املرجعّية القرآنّيةيًا: قاعدة احلّل باحلّد األدنى، نثا

نا أثبتناها من قَ  ؛ال نريد البحث يف هذه القاعدة مثل بل عند احلديث عن ألن  املفروض أن 

ة، وهبذا نخرج من هذا   البحث كل ه بأمرين:مفاد احلرص يف آيات حتريم األطعمة اخلاص 

مة قرآِن   فوقاِن دليل وجودـ  1  من كل  يشء حلي ة يف( وأمثاهلا )اآليات احلارصة املتقد 

مت وقد ،الكريم القرآن يف ةاملنصوص غري واألرشبة األطعمة  .تقد 

ية ـ 2 ها األعىل واإلباحة احلل  قاعدة ب ال ،الرباءة بأصالة ةاحللي   مشكوك كل   حل   فكل   ،بحد 

 يكن َل ما الرباءة هو لصفاأل ،فيه احلكم يعلم ال ما أو حرام، أو أكله حالل هأن   علميُ  ال ما

أو  االستصحاب أو اإلمجاِل العلم موارد مثل يف االحتياطك آخر عميل أصلٍ  جلريان مورداً 

تها ـ أو   نحو ذلك.أصالة عدم التذكي ة ـ عىل تقدير صح 

  

                                           
 كل والرشب.( بمعنى جواز التناول أو جواز األ1)





 

 

 

 

 احملور السادس

 واألشربة األطعمة يف العارضةاحلرمة 

 يف ألوان ومناذج احلرمة العارضة متهيد

 حيث من ال لكن ،احلرمةُ  هُض تعرُ  قد ،األصل يف حاللٍ  رشاب أو طعامٍ  كل   أن   الواضح من

 عليه، عارض آخر عنوان حيث من بل ـ الفرض حسب حالل  )احليث(  هذا من هو إذ ـ ذاته

 .له تبعاً  ماً حمر   املورد يكون حل   وحيثّم احلقيقة، يف العارض للعنوان التحريم فيكون

دة العارضة والعناوين  :متعد 

 والكراهة، للرفض إبرازه مع أو إذنه بغري للغري ِّملوكاً  يكون الذي الطعام أكل حرمة مثل

 الغري مال يف فاً ترص   كونه حيث من بل ه،ذاتُ  حيث من ال لكن احلرمة، واضح الطعام هذا فإن  

 .إذنه بدون

 النذر وكان الطعام، هذا أكل عدم نذر فلو النذر، مثل كان ما العارضة احلرمة أمثلة ومن

 األطعمة فقه يف حرام الطعام هذا ألن   ال لكن ،األكل عليه حرم ه،رشوطُ  قتحتق   بحيث منعقداً 

 .واضح وهذا حرام، النذر ُمالفة ألن   بل واألرشبة،

احلرمة العارضة ما يفتي به الكثري من الفقهاء من حرمة األكل )واجللوس( عىل  أمثلة ومن

ًا يف ذاته، لكن أكله يصبح املأكول هنا ليس حرام فإن   مائدة فيها املسكر أو يرشب عليها املسكر،

ة من طرح ـ وسيأيت بحثه نعم  .اخلمر عليهالتعنونه بعنوان الكون عىل مائدة يرشب  ًا؛حرام ثم 

 .املأكول يكون حرامًا حال كونه عىل املائدة، وليس احلرام خصوص األكل أو اجللوس ـ أن  

 مة،مة ال مثل األمثلة املتقد  تكون احلرمة العارضة موجبة لصريورته من األطعمة املحر   وقد

 واحليوان املوطوء، واحليوان اخلنزيرة، لبنذلك كّم يف احليوان اجلالل، ورشب اجلدي من و

 نبحثه ال أيضاً  وهذا بحرمته، ـ بعضهم ولو ـ الفقهاء حكم مما ونحوها املسكرات رشب الذي



 

ض حتى ِن  آقر بدليلٍ  يثبت َل منه شيئاً  أن   كّم هنا،  .يف هذا الفصل من الكتاب له نتعر 

 أهمّيتها املعاصرة ومستوياتها ، اإلضرار بالنفسقاعدة حتريم 

 هوـ  تهقرآني   عدم أو متقد   ما وضوح بعدـ  العارضة احلرمة عن احلديث يف نتناوله أن نريد ما

 وغريه والرشاب الطعام من اجلوف يدخل ما بعض إن   حيث الرضر، بمالك العارضة احلرمة

ة، حاالت يف أو غالباً  باإلنسان الرضرَ  لحقيُ  قد  هلذه بل ،ذاته يف ال ،تناوله مرحي فهل خاص 

 ال؟ وأ ضةالعارِ  احلرمة

 اإلرضار هو احلرام ّموإن   بحرام، ليس هو احلقيقة ويف الرضر، بمالك حيرم هأن   الواضح من

ر أكله فإذا بالنفس،  ووه واحدة، حرمةً  يرتكب بل واألكل، اإلرضار :منيحمر   يرتكب ال وترض 

 هي وهل بالنفس اإلرضار حرمة عىل ينصب   أن جيب فالبحث وعليه األكل، من اآليت اإلرضار

 م؟املحرَّ  اإلرضار دائرة هي وما ال؟ وأ ثابتة

ًا بفقه األطعمة واألرشبة، بل هو عام  وهذا البحث ـ أي  اإلرضار بالنفس ـ ليس خاص 

 شامل له ولغريه، لكن نا سنبحثه هنا ألمهي ته وكثرة ارتباطه باألكل والرشب.

ة صارت هذه املسألة من البحوث  قدل دةفقهية  تناوَلا يف دراسة أمورن  التي تم  املهم   متعد 

 :أمثلتها زأبر ومن اليوم، ةومهم  

 وأن   للرضر، موجباً  لكونه ؛حرمته إىل الفقهاء بعض ذهب حيث بأنواعه، التدخيـ  1

 .اليوم ةعام   ةابتالئي   املسألة وهذه رشعًا. ماملحر   للرضر مشمول   فيه الذي الرضر

عنوان املسكر، هلذا عند العديد من الفقهاء حتت يًا ا ال تندرج فقه  حيث إّن   رات،ـ املخد   2

بحرمتها بمالك الرضر الذي فيها فقط، ومن هنا ذهب بعض الفقهاء الكثري من هؤالء  حيكم

 املأخوذة ةالكمي   زيادة جلهة اإم   ،بالغاً  رضره كان إذا راتاملخد   وسائر احلشيش مثلإىل حرمة 

م غري نفسه يف فهو وإال عليه، اإلدمان من الالحق الرضر جلهة أو  بحرمته أفتى من وهناك. حمر 

 .أيضاً  حرام هلكن   التهلكة إىل يؤد   َل وإن فيه الذي الرضر لكون ِلاألو   بالعنوان مطلقاً 

 .الرضر باب منوعدم حرمته  حرمته يف خالف وقع حيث وأمثاله، التطبريـ  3

للوصول فيها إىل نتيجة  ؛ولو باختصار ،بأس هنا بالبحث يف مسألة اإلرضار بالنفس وال



  

 فنقول:

 املستويات األربعة لفكرة اإلضرار بالنفس

 :مستويات له بالنفس اإلرضار إن  

 شك ال وهنا املوت، إىل عرفاً  القريب لجالعا يف أو فوراً  املفيض اإلرضار :لاألو   املستوى

مًا؛ كاناملوت  حد   بالنفس اإلرضار بلغ لو هأن   يف  .العلّمء بإمجاع نفسه اإلنسان لِ قت حلرمة حمر 

ا املفيض إىل املوت يف اآلجل البعيد فهو مما يستحق  البحث، وبحثنا هنا يف أصل تأسيس  وأم 

 .، فال نخوض يف مثل هذه االمتداداتالقاعدة

 الروح، وإزهاق واهلالك املوت إىل يفيض ال لكن كبرياً  اً د  ح الرضر يبلغ أن :الثاين املستوى

نحو  أو السمع أو كالبرص الطاقات من طاقةٍ  إتالف أو األعضاء من عضوٍ  برت إىل ىأد   لو كّم

 .ذلك

عي  العقالئي رتكازلإل ولو أيضًا، باحلرمة القول عىل هنا الفقهاء كلمة اتفقت وقد واملترش 

 .النفس قتل ةمبغوضي   عىلالقائم  رتكازكاإل ،ذلك ةمبغوضي   عىل

 اإلنسان جرح يف كّم م،تقد   ما دون لكن به، معتداً  اً حد   الرضر يبلغ أن :ثالثال املستوى

 .احلرمة إىل بعض   وذهب ذلك، جواز واملشهور .ذلك نحو أو كبريًا، جرحاً  ولو نفسه،

السهر الطويل املوجب للصداع،  مثل وطفيفًا، عرفاً  خفيفاً  الرضر يكون أن :الرابع املستوى

 عىل اجلميع اتفق مما وهذا ذلك،أو العمل الكثري املوجب لإلرهاق وبعض األوجاع ونحو 

عي ة  السرية جلريان ؛تهحلي    .قطعاً  عليهالعقالئي ة واملترش 

 واضحان فهّم والرابع األول اأم   الثاِن، املستوى يليهو الثالث، املستوى هو البحث فمركز

 .اً فقهي  

 بالنفس اإلضرارمبدأ حرمة مستندات 

 مقداريف  للنظر ،بنفسه اإلنسان إرضار حرمة عىل ألدل ةا نعرض فنحن حال، ةأي   وعىل

مة تفيد وما داللتها د لنا املوقف يف املستويات األربعة املتقد  وقد اد عى الشيخ األنصاري  ،بام ُيد 



 

 .اإلرضار بالنفسة عىل حتريم قيام األدل ة العقلية والنقلي  

 :وما يمكن طرحه من أدل ة هو اآليت

 ، هل حّرم القرآن االنتحار؟!هنفَساإلنسان ـ حتريم قتل  

ْم ﴿االستناد إىل قوله تعاىل: هنا هو  لاألو   الدليل ْم َبْينَك  وْا َأْمَواَلك  ل  َا الَِّذيَن آَمن وْا الَ َتْأك  َيا َأُّيُّ

ْم َرِحياًم بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأن  ْم إِنَّ اهلل َ َكاَن بِك  َسك  وْا َأنف  ْم َوالَ َتْقت ل  نك  اَرًة َعن َتَراضن م  وَن َِتَ ﴾ َتك 

 (.29)النساء: 

 فكل   االنتحار، حرمة عىلواضح  قرآِن دليل فهي نفسه، قتل عن املؤمن تنهى اآلية هذه فإن  

 تفسري يف الروايات بعض وردت وقد. حرام فهو لنفسه اإلنسان قتل إىل فيضيُ  رشاب أو طعام

 .املعنى هبذا اآلية هذه

 املستوى أي النفس، قتل حد   إىل األمر إفضاء بحال خاص   اآلية هبذه االستدالل أن   إال

ل  .املستويات سائر يطال وال ،مةاملتقد   األربعة املستويات من األو 

 قتل هبا املراد إن   حيث من ،نفسه االنتحار حرمة عىلحتى  اآلية هذه داللة يف نوقش قد بل

 وذلك االستدالل، معه فيصعب جدًا، ذلك احتّمل من أقل   وال بعضًا، بعضهم املؤمنني

 :عنارص ملجموعة

َا الَِّذيَن قال تعاىل: ﴿ ،يف احلديث عن عالقات املؤمنني ببعضهم صدر اآلية ظاهر   إن   ـ أ َيا َأُّيُّ

وْا  ل  ْم آَمن وْا الَ َتْأك  َسك  وْا َأنف  ْم َوالَ َتْقت ل  نك  اَرًة َعن َتَراضن م  وَن َِتَ ْم بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأن َتك  ْم َبْينَك  َأْمَواَلك 

ْم َرِحياًم   قتل فهم معه ويصعب ببعضهم، املؤمنني عالقات يف ظاهر فالسياق ،﴾إِنَّ اهلل َ َكاَن بِك 

 .الكريمة اآلية ذيل من النفس

ْلاًم ما جاء يف اآلية الالحقة فورًا، حيث قال تعاىل: ﴿ ـ ب ْدَواًنا َوظ  َوَمن َيْفَعْل َذلَِك ع 

ة والظلم بّم (، فهو ظاهر يف العدواني  30 ﴾ )النساء:َفَسْوَف ن ْصلِيِه َناًرا َوَكاَن َذلَِك َعىَل اهلل ِ َيِسرًيا

 يوحي بقتل الشخص لغريه.
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بمعنى قتل بعضهم  ،القرآن الكريم يف حق  بني إرسائيليف نفسه ورود هذا التعبري  ـ ج

وْا بعضًا، قال تعاىل: ﴿ م  الِْعْجَل َفت وب  اِذك  َ ْم بِاخت  َسك  ْم َظَلْمت ْم َأنف  وَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنَّك  َوإِْذ َقاَل م 

ْم ِعنَد بَ  ْم َخرْيٌ لَّك  ْم َذلِك  َسك  وْا َأنف  ْم َفاْقت ل  ِحيم  إىَِل َباِرئِك  اب  الرَّ َو التَّوَّ ه  ه  ْم إِنَّ ْم َفَتاَب َعَلْيك  ﴾ اِرئِك 

ها حيث، (54)البقرة:   .بعضاً  بعضهم بقتل وناملفرس   فرس 

 لآلية الفهم هذا بل لنفسه، اإلنسان قتل حرمة عىلهنا  اآلية هبذه االستدالل يصح   ال ذاوهب

ين من واحدٍ  غري إليه ذهب  .املسلمني املفرس 

 :املناقشة هذه عن جياب قدلكن 

د إن   :الً أو   ث عن عالقة الناس فيّم بينهم ةاآلي يف لاألو   املقطع أن   جمر  ال يفرض كون  ،يتحد 

ض اآلية ألمرين أحدمها يتصل بعالقة الناس فيّم املقطع الثاِن كذلك، فأي  مانٍع من أن تتعر  

هذه اآلية وقعت يف سياق تعداد سلسلة  واآلخر يتصل بعالقتهم بأنفسهم، السيّم وأن   ا،بينه

 من مانع فالة يف املوضوعات املختلفة قبلها وبعدها بعرشات اآليات، من األحكام الرشعي  

ضها  .اإلنسان عىل النفس بحقوق يرجع بأمرٍ  خيتص   رشعي حلكمٍ  تعر 

أنفسهم، فقتل اجلّمعة لنفسها  قتل عن مجاعة هم بّم املؤمنني تنهى اآلية بأن   يقال قد :ثانياً 

واحٍد منهم نفسه، فإطالق  وأخرى بقتل كل   اً حرام  مطلقًا، وهو تارًة يكون بقتل بعضهم بعض

ه   اآلية سياق يكون ال وهبذا معًا، للحالتني شامل   ـ للجّمعةمفهوم قتل النفس ـ عندما يوج 

 املالحظة وهبذه لغريه، قتله حلالة أيضاً  شموهلا بعد نفسه، اإلنسان قتل حلالة الشمول عن مانعاً 

 .معاً  والثانية األوىل القرينة عن نجيب

عن  ي  ا ّنظاهر اجلملة أّن  »ولعل  هذا الذي قلناه كان هيدفه العالمة الطباطبائي حني قال: 

 ظاهره أخذ جمموع حيث إن   ،ال تأكلوا أموالكم بينكم :قولهبمقارنتها  لكن   ،نسان نفسهقتل اإل

ت عىل أو دل   ربّم أشعرت ،جيب أن تأكلها من غري طريق الباطل كنفس واحدة هلا مال  املؤمنني 

بعض هي  كل   نفُس ، املراد باألنفس مجيع نفوس املجتمع الديني املأخوذة كنفس واحدة أن  

فلو قتل  ،نفسه غريه أيضاً  نسان نفسه ونفسفيكون يف مثل هذا املجتمع نفس اإل ،نفس اآلخر

 ،وال تقتلوا أنفسكم :أعني قوله، وهبذه العناية تكون اجلملة ،د قتل نفسهنفسه أو غريه فق



 

 .«نسان غريه من املؤمننيوقتل اإل نسان نفسهمل االنتحار الذي هو قتل اإلمطلقة تش

 عن يأبى ال والظلم العدوان مفهوم فإن   ؛وجيه غري الثانية القرينة يف ذكر ما إن   لثًا:ثا

 الكريم والقرآن كيف قليل، قبل أثرناه ما عىل البناء بعد ّمي  الس نفسه، اإلنسان لقتل الشمول

ر  ؛35: الكهف ؛110: والنساء ؛231، 54)البقرة:  النفس ظلم مسألة عن احلديَث  آياته يف كر 

: القصصو ؛44: لمالنو ؛1: الطالقو ؛1: واملمتحنة ؛113: والصافات ؛32: وفاطر

، بل ويف لسان السن ة القرآِن اللسان عن ةغريبليست  النفس إىل والعدوان الظلم فنسبة..(، 16

ة الكثري من ذلك  .الرشيفة واألدعي ة املأثورة ثم 

 الراجح هبأن   وقلنا به، إرسائيل بني آية تفسري صح   لوـ  ةلثالثا القرينة يف كرذُ  ما إن   :رابعاً 

 ليشك   ال فهو ـ التوراة نفسهااعتّمدًا عىل التفاسري اإلسالمي ة القديمة وعىل ما جاء يف ك هنا

 .باألوىل الثانية تفسري يفرض اآليتني بني ترابط ال إذ هنا؛ املراد عىل قرينة

ةً  فتكون ،نفسه اإلنسان لقتل بشموَلا القبول هو اآلية فهم يف األصح  لعل  ف وعليه،  عىل دال 

اً  نفسهب اإلرضار منها التي وطرقه بأشكاله االنتحار حرمة دُ  .الروح إزهاق يوجب حد   وجمر 

ل االنتحار، مآنذاك ال يصلح دليالً عىل نفي فهم اآلية هنا بّم يشاالنتحار  بظاهرة االبتالء ندرة

الرصاص عىل نفسه أو  إطالق شخصٍ من االنتحار ال يقف عند حدود ما نراه اليوم بل إن  

ر  ،رمي نفسه من شاهق، بل يشمل إمهاله يف عالج نفسه أو تعريض نفسه ملخاطر املوت بال مرب 

 نحو ذلك.و

ة آية يف القرآن الكريم  ْم ﴿وهي قوله تعاىل:  تربك هذه النتيجة،قد لكن ثم  َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقك 

ونَ  ِرج  ْ ْم َواَل خت  وَن ِدَماَءك  اَلِء اَل َتْسِفك  وَن ث مَّ َأْنت ْم َهؤ  ْم َوَأْنت ْم َتْشَهد  ْم ث مَّ َأْقَرْرت  ْم ِمْن ِدَياِرك  َسك   َأْنف 

                                           
 .320: 4( امليزان يف تفسري القرآن 1)

ِة َوَقاَل: َمْن »( جاء يف التوراة: 2) وَسى يِف َباِب املََْحلَّ . َفاْجَتَمَع إَِلْيِه مَجِيع  َبنِي الَِوي.َوَقَف م  ب  َفإيَِلَّ ْم:  لِلرَّ َفَقاَل ََل 

وا ِمْن َبابن إىَِل  وا َواْرِجع  رُّ  َسْيَفه  َعىَل َفْخِذِه َوم 
لُّ َواِحدن وا ك  ائِيَل: َضع  بُّ إِله  إرِْسَ ِة  هَكَذا َقاَل الرَّ َبابن يِف املََْحلَّ

لُّ َواِحدن أَ  وَسى. َوَوَقَع َواْقت ل وا ك  . َفَفَعَل َبن و الَِوي بَِحَسِب َقْوِل م   َقِريَبه 
لُّ َواِحدن  َصاِحَبه  َوك 

لُّ َواِحدن َخاه  َوك 

ب  َح  م  اْلَيْوَم لِلرَّ وَسى: اْمأل وا َأْيِدَيك  ل. َوَقاَل م  ْعِب يِف ذلَِك اْلَيْوِم َنْحو  َثاَلَثِة آالَِف َرج  لُّ َواحِ ِمَن الشَّ دن تَّى ك 

م  اْلَيْوَم َبَرَكةً   (.29ـ  26: 32)سفر اخلروج  «بِاْبنِِه َوبَِأِخيِه َفي ْعطَِيك 



  

ْدَواِن  ْثِم َواْلع  وَن َعَليِْهْم بِاإْلِ ْم ِمْن ِدَياِرِهْم َتَظاَهر  وَن َفِريًقا ِمنْك  ِرج  ْ ْم َوخت  َسك  َوإِْن َتْقت ل وَن َأْنف 

فَ  ْم أ َساَرى ت  وَن بَِبْعضن َيْأت وك  ر  ْم َأَفت ْؤِمن وَن بَِبْعِض الْكَِتاِب َوَتْكف  ه  ْم إِْخَراج  ٌم َعَليْك  َرَّ َو حم  ْم َوه  اد وه 

وَن إىَِل أَ  َردُّ ْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ي  َياِة الدُّ ْم إاِلَّ ِخْزٌي يِف احْلَ ا َشد  اْلَعَذاِب َومَ َفاَم َجَزاء  َمْن َيْفَعل  َذلَِك ِمنْك 

(، فالقرآن استخدم هنا مفهوم قتل النفس 85ـ  84)البقرة:  ﴾اهللَّ  بَِغافِلن َعامَّ َتْعَمل ونَ 

وإخراجها من الديار، لكن ه بعد ذلك فورًا كشف لنا أن  املراد هو قتل بعضهم بعضًا وإخراج 

قتل بعضهم بعضًا من ديارهم، ومن الواضح أن  هذا اإلستخدام ُيربكنا هنا، وجيعل تعبري 

النفس يف سياق احلديث عن اجلّمعة أو يف سياق ُماطبتها غري واضح يف الشمول لإلنتحار، إال 

 إذا قبلنا التعميم بوحدة النكتة واملالك أو عرب التعليق الثاِن الذي ذكرناه آنفًا.

 مةي والنهي عن قتل النفس احملرَتنـ النّص القرآ 

ة هنا هو  ْل قوله تعاىل: ﴿ثاِن األدل  وْا بِِه َشْيًئاق  ك  ْم َأالَّ ت رْشِ ْم َعَليْك  َم َربُّك  .. َتَعاَلْوْا َأْتل  َما َحرَّ

ْم َتْعِقل ونَ  ْم بِِه َلَعلَّك  اك  ْم َوصَّ ق  َذلِك  َم اهلل   إاِلَّ بِاحْلَ (، 151﴾ )األنعام: َوالَ َتْقت ل وْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 نفسه قتل له جيوز فال ،حمرتمة   إنسانٍ  كل   ونفُس  حمرتمة، يه التي النفسإذ تفيد اآلية حرمة قتل 

ر أو حقٍّ  وجه بغري مها لنفسٍ  قتل فكل   رشعي، مرب   عند حرام هو ـ القاتل َنْفُس  ومنها ـ اّلِل حر 

 .تعاىل اّلِل

َم اهلل   إاِلَّ بِاحَلق  هذه اآلية قوله تعاىل: ﴿ ومثل (، 33﴾ )اإلرساء: ..َوالَ َتْقت ل وْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

م اّلِل تعاىل.  فإن  هذه اآلية وردت أيضًا يف سياق تعداد ما حر 

 ّماختصاصه حيث من السابقة، اآليةَ  ـ هبّم االستدالل صح   لو ـ تشبهان اآليتان وهاتان

ل باملستوى  فال الروح، إزهاق إىل يضيف ما وهو مة،املتقد   األربعة اإلرضار مستويات من األو 

 .واضح هو كّم املستويات، سائر تشمالن

يَل َأنَّه  َمْن َقتََل َنْفًسا بَِغرْيِ ﴿ويتأي د ما نقول بقوله تعاىل: 
ائِ ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعىَل َبنِي إرِْسَ

اَم َأْح  اَم َقتََل النَّاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ يَا النَّاَس مَجِيًعا َوَلَقْد َنْفسن َأْو َفَسادن يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّ

ف ونَ  ْم َبْعَد َذلَِك يِف اأْلَْرِض مَل رْسِ نَا بِاْلَبي نَاِت ث مَّ إِنَّ َكثرًِيا ِمنْه  ل  س  ْم ر  ، فقتل (32)املائدة:  ﴾َجاَءهْت 

رين املذكورين )النفس ـ الفساد( يساوي قتل  أي  نفٍس ـ باستخدام التنكري ـ دون أحد املرب 



 

 .اسمجيع الن

عى وجود قرينة ترصف دًا، إال أن ه قد يُ وإن كان يف نفسه جي   اتاآلي ذهاالستدالل هب ولكن   د 

وقعتا يف سياق ـ األوىل والثانية ـ هذا التعبري إىل مسألة قتل اإلنسان لغريه ال لنفسه، فاآليتان 

ث عذكرت تكملًة تبآية سورة اإلرساء  مات العديدة، واستخدمتا التعبري عينه، لكن  تعداد املحر  

َم اهلل   إذ تقول: ﴿ ؛يف إرادهتا ما يشمل قتل اإلنسان لنفسه عىل الشك   َوالَ َتْقت ل وْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ه  َكاَن مَ  ف يف  اْلَقْتِل إِنَّ ْلَطاًنا َفاَل ي رْسِ تَِل َمظْل وًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِي ِه س  ﴾ وًرانْص  إاِلَّ بِاحَلق  َوَمن ق 

 تكملة اآلية جتعل مساق احلديث عن قتل اإلنسان لغريه مما يورث الشك   فإن   ،(33 )اإلرساء:

 يصبح يتنييف انعقاد إطالق يشمل حالة قتل اإلنسان لنفسه، ومع وحدة السياقني يف اآل

 .أكثر ال التأييد من بنحوٍ  إال ،مشكالً  هبّم االستدالل

ا  مسبوقة باحلديث عن مسألة قتل أحد ابنَي آدم ألخيه، وهذا وهكذا آية سورة املائدة، فإّن 

ق انرصاف يف الداللة نحو قتل الشخص لغريه  ن مانعًا عن انعقاد إطالق أو موجبًا لتحق  ما يكو 

 دون قتله لنفسه.

 لقاء النفس يف التهلكةإالكريم والنهي عن  نالقرآـ  

َكةِ ..قوله تعاىل: ﴿ثالُث ما يمكن أن يستدل  به هنا هو  ْم إىَِل التَّْهل  وْا بَِأْيِديك  ْلق  ﴾ ..َوالَ ت 

واملقدار  .ه يف التهلكةنفَس  لقي اإلنسانُ (، فإن  اآلية تشري ملبدأ عام يف حرمة أن يُ 195)البقرة: 

ن من التهلكة هو املوت، فتدل  اآلية عىل حتريم املستوى األو   ل من املستويات األربعة املتيق 

 ة داللتها عىل ما هو أزيد من ذلك.االستدالل هبا سننظر يف إمكاني   وإذا تم   .لإلرضارمة املتقد  

ض قد الكريمة ةاآلي هبذه االستدالل لكن    :، أبرزهاملناقشات يتعر 

 الت ومعطياتسياق اآلية بني اجلهاد واحلّج، دال

وحتى اآلية  190إن  اآليات السابقة عىل هذه اآلية الكريمة، أي من اآلية  :األوىل املناقشة

                                           
: 1؛ والعراقي، رشح تبرصة املتعل مني 301: 1؛ ومغنية، الكاشف 284: 6( انظر: الطويس، املبسوط 1)
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ث عن اجلهاد وحتث   194 عليه، فهي يف سياق الدعوة للجهاد  من سورة البقرة، تتحد 

فإذا جاء هذا التعبري ضمن هذا السياق فإنه سوف يعني النهي عن التقاعس عن  ،والرتغيب فيه

ة له، إذ بذلك سوف يقيض اآلخرون عىل املسلمني، وهلذا اجلهاد وتركه والتخيل  عن إع داد الُعدَّ

َمات  قَِصاٌص َفَمِن اْعتََدى : ﴿قالت اآلية السابقة مبارشةً  ر  َراِم َواحْل  ْهِر احْلَ َرام  بِالشَّ ْهر  احْلَ الشَّ

وْا اهلل َ ق  ْم َواتَّ وْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَليْك  ْم َفاْعَتد  وْا َأنَّ اهلل َ َمَع امْل تَِّقيَ َعَليْك   )البقرة: ﴾ َواْعَلم 

 القصاص وممارسة العدوان د  صو اجلهاد ترتكوا ال: لتقول جاءت الالحقة اآلية ن  فكأ(، 194

 متامًا. كمهالك وسيكون ستزولون اجلهاد برتكف املعتدي، عىل

 اإلرضار حرمة عىل تدل   بل ،بنفسهالفرد  إرضار بتحريم إطالقاً  اآلية هلذه عالقة فال ومعه

 .تتالشى سوف اجلهاد برتك إذ وكينونتها، باجلّمعة

 :املناقشة هذه عن وجياب

ة أهذه قراءة متجز دليل عىل ارتباط هذه اآلية بّم قبلها من نصوص القتال؛ ألن   ال :الً أو  

ث يف احلقيقة ـ إذا قبلنا بسياقها ـ  ، وهي عن احلج  ملجموعة اآليات هنا، فهذه اآليات تتحد 

ْوْا ترشع من قوله تعاىل: ﴿ ج  َوَلْيَس اْلرِبُّ بَِأْن َتأْت  ْل ِهَي َمَواقِيت  لِلنَّاِس َواحْلَ ِة ق  َيْسَأل وَنَك َعِن األِهلَّ

وْا اهلل َ  ق  ا َواتَّ وْا اْلب ي وَت ِمْن َأْبَواهِبَ َقى َوْأت  وِرَها َولَكِنَّ الْرِبَّ َمِن اتَّ ه  ونَ اْلب ي وَت ِمن ظ  ْفلِح  ْم ت  ﴾  َلَعلَّك 

ثت عن اجلهاد مشريًة إىل قضي   (، وبمناسبة احلديث عن احلج  189)البقرة:  ة هي حمل  ابتالء حتد 

هم، وهي القتال يف األشهر احلرم وعند املسجد احلرام، كّم جاء يف اآليات املسلمني يف حج  

ْم َحيْث  حيث قال تعاىل: ﴿ (،194، 192 ـ 191) ْن َحيْث   َواْقت ل وه  م م  وه  ْم َوَأْخِرج  وه  َثِقْفت م 

ْم فِ  َقاتِل وك  َراِم َحتَّى ي  ْم ِعنَد امْلَْسِجِد احْلَ َقاتِل وه  ْم َواْلِفْتنَة  َأَشدُّ ِمَن الَْقْتِل َوالَ ت  وك  يِه َفإِن َأْخَرج 

ْم َكَذلَِك َجَزاء اْلَكافِِرينَ  ْم َفاْقت ل وه  ِحيمٌ َفإِِن انَتَهْوْا  َقاَتل وك  وٌر رَّ ْهِر .. اَفإِنَّ اهلل َ َغف  َرام  بِالشَّ ْهر  احْلَ لشَّ

ق و ْم َواتَّ وْا َعَليِْه بِِمثِْل َما اْعتََدى َعَليْك  ْم َفاْعَتد  َمات  قَِصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَليْك  ر  َراِم َواحْل  ْا اهلل َ احْلَ

وْا َأنَّ اهلل َ َمَع امْل تَِّقيَ   .﴾َواْعَلم 

ة أو ُبعيد ذلكاملسلمني صاروا هنا عىل رُش  احلديث عن اجلهاد هو أن   فمناسبة  ،ف فتح مك 

                                           
 .351: 17( انظر: موسوعة الفقه اإلسالمي طبقًا ملذهب أهل البيت 1)



 

ع هلم مواجهة  ،وهم يريدون احلج، وقد يواجهون جهادًا أو كفاراً  فأرادت اآليات أن ترش 

رت ها لكن   ،ارهؤالء الكف   من املساس باألشهر احلرم واملسجد احلرام إال إذا بدأ اآلخرون حذ 

 .السياق هو سياق احلج  فلك، ومعه ه جيوز ذفإن  

ْمَرَة هللِ ِ َفإِْن جاء قوله تعاىل: ﴿ ه بعد آية التهلكة مبارشةً ويشهد له أيضًا أن   جَّ َواْلع  ُّوْا احْلَ َوَأمِت

ْدِي  ْم َفاَم اْسَتيرَْسَ ِمَن اَْلَ ت  وْا َأنَّ اهلل َ َشِديد  الِْعَقاِب  ..أ ْحرِصْ وْا اهلل َ َواْعَلم  ق  (، 196)البقرة: ﴾ َواتَّ

 من السورة نفسها. 203يف اآلية رقم  لينتهي سياق احلديث عن احلج  

، لكن قبل نعم جاء احلديث عن اجلهاد بمناسبة احلج   .ال سياق اجلهاد فالسياق سياق احلج  

 اجلهادي، للسياق تهاتبعي   علميُ  فال أيضًا، احلج   كان مبارشةً  التهلكة آية وبعد احلج   كان اجلهاد

ي، بالسياق ارتباطها حيتمل بل  غري اجلهاد سياق فكرة خالل من هنا النقاش فمقاربة احلج 

 هو بل ،دمؤكَّ غري و واضح غري اجلهاد برتك التهلكة تريد ابأّن   اآلية فتفسري ثم   ومن، دةمؤك  

 .لياً أو  احتّمالً  فقط حمتمل

د وأن   نزلت مستقلةً السياق وهذا كل ه إذا َل يقل قائل  باحتّمل أن  اآلية منفصلة عن  جمر 

تها يف املوضوع ملا قبلها؛ ألن  اآلية التي بالواو ال يدل  عىل تبعي   ﴾وأنفقوا..﴿هلا العطف يف أو  

وأمت وا ﴿وهي قوله تعاىل:  ،أتت بعدها مبارشة كانت يف احلج، وكانت معطوفة بالواو أيضاً 

(، وهبذا ال حيصل اطمئنان بوقوع آية التهلكة يف بطن سياق 196)البقرة:  ﴾احلج  والعمرة هلل..

 اجلهاد؛ إذ لعل ها كاآلية التي تليها قد استأنفت حديثًا جديدًا أو نزلت نزوالً جديدًا.

 بالطريقة هنا اآلية فهم يفرض ال السياق هذا لكن   اجلهاد، سياق هو املراد بأن   سل منا :ثانياً 

 يعني ال القتال ولكن   ،وقاتلوا جاهدوا: فنقول ،ظاهرها عىل هاءبقاإ املمكن من هألن   مة؛املتقد  

 أرواحكم عىل حتافظوا أن باجلهاد تقومون وأنتم عليكم بل التهلكة، إىل بأيديكم لقواتُ  أن

 يطلبون هم بل املجاهدون، يستشهد أن املطلوب وليس اإلمكان، قدر املجاهدين وأرواح

 .للشهادة مفتوحة   صدورهم فإن   له قوايوف   َل فإن النرَص 

 اّلِل سبيل يف القتال أثناء رهو  تال محتر   افكأّن   ،معقول   احلرب يف املوت عن بالتهلكة والتعبريُ 

ةً  اآلية فتكون ويستشهد، قاتليُ  هأن   ةبحج    سبيل يف القتال أثناء راً هتو   النفس قتل حرمة عىل دال 



  

 .أوىل بطريٍق  مطلقاً  النفس قتل حتريم عىل فتدل   اّلِل،

د وال االستنتاج التفسريي عىل وفق  ،وعليه، فال السياق املزعوم يف هذه املناقشة باملؤك 

د كذلك.  السياق باملؤك 

 القرآن يف استعملت والتهلكة اهلالك كلمة أن   من املعارصين، بعُض  ذكره ما :الثانية املناقشة

دة معانٍ  يف واحلديث  :متعد 

نَا إاِلَّ كقوله تعاىل: ﴿ : املوت،منها ْلِك  وت  َوَنْحيَا َوَما ُّي  ْنيَا َنم  نَا الدُّ َوَقال وا َما ِهَي إاِلَّ َحَيات 

ْهر   ٌؤ : ﴿سبحانه(، أو كقوله 24 )اجلاثية: ﴾..الدَّ ْم يِف اْلَكاَلَلِة إِِن اْمر  ْفتِيك  ِل اهلل   ي  َيْسَتْفت وَنَك ق 

 (.176 )النساء: ﴾..أ ْخٌت َفَلَها نِْصف  َما َتَركَ َهَلَك َلْيَس َله  َولٌَد َوَله  

ْم َوَما كقوله تعاىل: ﴿ : العذاب،ومنها َسه  وَن إاِلَّ َأنف  ْلِك  ْم َينَْهْوَن َعنْه  َوَينَْأْوَن َعنْه  َوإِن ُّي  َوه 

ونَ  ر   (.26 ﴾ )األنعام:َيْشع 

ح وقد طلق عىل والفقر، ويُ  واخلوف العذاب عىل ُيطلق اهلالك بأن   اإلصفهاِن الراغُب  رص 

وعليه فال وجه لتفسري التهلكة يف اآلية هنا باملوت. بل لو سل منا فالبد  أن ، قليل املوت بنحوٍ 

 للنفس مشموالً  قتلٍ  ، فليس كل  ةاالت املذموماحليراد منه بعض حاالت قتل النفس، أال وهي 

 .نه مذموماً هلذه اآلية، بل القتل الذي يثبت يف املرحلة املسبقة كو

 :املناقشة هذه عن جيابيمكن أن و

لكون والبقاء.. فال هي بالتي تعني اعاٍم يقابل البناء والوجود و إن  التهلكة مفهوم   :الً أو  

ووقوُع بعض اللغوي ني  .ذاب أو الفقر، بل هذه مصاديق هلااملوت لغًة، وال بالتي تعني الع

ًا.واملعجمي ني يف اخللط بني املعنى   واملصداق الذي ورد فيه استعّمل املعنى العام، كثري  جد 

 اللفظي السياق مالحقة إىل مرجعهاستنتاج هذا املعنى التطبيقي أو ذاك،  وهذا معناه أن  

ث الذي واملضموِن د وعليه ،النص   عنه يتحد   ال بالتهلكة املوت عن التعبري ورود قل ة فمجر 

ة عدم يعني  ثم   شخصان، تشاجر اإذ وهنا السياق، هو فاملهم   غريه، تعني   أو التعبري، هذا صح 
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 إىل بنفسك فتودي الشجار هذا يف تدخل ال: ألحدمها وقيل ينًا،سك   منهّم واحدٍ  كل   محل

 الغالب سيكون هأن   ُيعلم بحيث جداً  اً قوي   رجالً  كان وإذا ،املوت سوى منه يفهم َل التهلكة،

 بمعناه بالسياق فالعربة.. وهكذا السجن هدخولُ  له اجلملة هذهتوجيه  من فهميُ  فقد ،حتّمً 

 .العام

م،   ـم أو سيأيت تقد   فيّمللسياق ـ كّم  حتليلٍ  فإذا قصد املناقش هنا تقديمَ وبناًء عىل ما تقد 

، هو فذاك  يف واإلمجال اإلهبام قصد إذا اوأم   متهيد، أو تكرار دجمر   املناقشة هذه وتكون املتعني 

ل حتى اآلية سياق لنا يبني   فلم ،اآلية  َل بِ قَ  قد هنا شاملناقِ  وأن   السيّم اإلهبام، إىل معه نتوص 

 النفس حفظ لزوم هو تفسريها يف األقرب يكون ال فلّمذا اجلهاد، سياق عىل اآلية داللة بنفسه

 !بنفسه؟ املجاهد لتفريط راً مرب   اجلهاد جعل وعدم اجلهاد، يف املوت عن

 بخصوص مة،املتقد   املشكلة عن التنازل بعد اآلية، هذه يف املرفوض املوت تقييد إن   :ثانياً 

ر ال أيضاً  هو ،املذموم املوت ط حتى له مرب  ك بل التطبيقي، اإلمجال يف أنفسنا نور   بإطالق نتمس 

ةً  اآلية فتكون ،اجلهاد أصل يف كّم ،بالدليل خرج ما إال وموت هتلكة لكل   الكريمة اآلية  دال 

 .بدليل خرج ما إال مطلقاً  للهالك وتعريضها لنفسه اإلنسان قتل حرمة عىل

إن  اآلية الكريمة تنهى عن قتل اإلنسان لآلخرين، فاملعنى: ال تلقوا أنفسكم  :الثالثة املناقشة

ـ أي غريكم ـ بأيديكم إىل التهلكة، ويؤي د ذلك سياق اإلنفاق؛ فإن  االمتناع عن اإلنفاق يعود 

 املحتاجني.باهللكة عىل 

فإن ه إذا قبلنا  ؛ولكن  هذه املناقشة واضحة الضعف كام أفاد بعض العلامء املعارصين

 بشمول اللفظ هلا، لكن  اللفظ ال ينفي الشمول إللقاء اإلنسان نفسه يف التهلكة.

 املالياالستهالك التهلكة بني املوت وسياق 

ين من واحدٍ  غريُ  ذكره ما قشة الرابعة:املنا  هنا بالتهلكة يراد ال هأن   من والباحثني، املفرس 

 عدد عن املنقول وهو هبا، واالهتّمم األموال عىل واإلقامة املاِل، اإلنفاق عدم ادرامل بل املوت،
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 ...و ومقاتل والرسي عباس كابن والتابعني الصحابة من

اآلية ال عالقة هلا بقتل النفس وال أقل  من اإلمجال،  ه هو أن  قُ يهذا الكالم وتعم ومعنى

َكِة : ﴿يتمتام اآلية عىل الشكل اآل وذلك أن   ْم إىَِل التَّْهل  وْا بَِأْيِديك  ْلق  وْا يِف َسبِيِل اهلل ِ َوالَ ت  َوَأنِفق 

ِبُّ امْل ْحِسنِيَ  آلية نفسها يظهر منه األمر فالسياق الداخيل ل ،(195 ﴾ )البقرة:َوَأْحِسن َوْا إِنَّ اهلل َ ُي 

اد عدم مر باإلحسان، فرياألذير من إلقاء النفس بالتهلكة، ثم حثم الت ه،لو  باإلنفاق يف أ

 نقصان يف فيقع اإلنفاق عدم يراد أو املادي، الضيق يفاإلفراط يف اإلنفاق حتى ال يقع اإلنسان 

ى اجلهاد جمال يف اإلنفاق ترك يراد أو اإلنفاق، عىل يزكو املال ألن   أمواله؛  عىل األعداء فيتقو 

 .املسلمون يضعف حتى املسلمني

 .ذلك شابه وما النفس قتل بباب له عالقة وال إنفاق سياق اآلية فسياق

 وختامها اإلنفاق، عن احلديثكان ب اآلية بدء ألن   املناقشات؛ أفضل من املناقشة وهذه

نا اإلحسان بالعطاء  املال، مسألة عىل قائم الداخيل فسياقها اإلحسان، عن باحلديث سواء فرس 

ناه بإتقان العمل وجتويده،   اإلقدام عدم أو النفقة يف اإلفراط منها يراد أن جداً  فيقربأم فرس 

 يناملفرس   كلّمت ذهبت ملاذا نستوعب هنا ومن غريمها، مأ احلج مأ اجلهاد يف سواء عليها،

 .واإلنفاق املال ةبقضي   اآلية ربط إىل النزول أسباب وروايات األوائل

هذا السياق تام، غايته  حيث رأى أن   ،ينواملفرس   العلامء بعض إليها أملح مسألةهنا  أن   إال

قد وقع بمثابة السبب، والعربُة ـ كّم تقول القاعدة ـ بعموم اللفظ ال بخصوص السبب،  هأن  

م مطلق أنواع إلقاء النفس يف التهلكة، ومطلق أنواع التهلكة الدنيوي   ومعنى ذلك أن   ة اآلية حتر 

التي منها اإلنفاق وغريه، فتعود اآلية قانونًا عامًا يقبل االنطباق عىل السياق  ة،واألخروي  

 كذلك. الداخيل لآلية، والسياق اخلارجي اجلهادي، بل والسياق اخلارجي يف احلج  
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بت  يمكنهذا الكالم و ثت عن اإلنفاق، عق  فهمه بشكل أفضل عرب القول بأن  اآلية ملا حتد 

همت القاعدة يف باب اإلنفاق، وإال فال كلمة التهلكة وال عامة، ونتيجة السياق أن فُ  بقاعدةٍ 

 يف عملتاستُ  ّموإن   اإلنفاق، عدم أو الزائداهلالك موضوعة أو مستعملة هنا يف اإلنفاق 

 يف جاء الذي املورد يعالج عاماً  حكّمً  فتعطي ةكلي   وكربى قانون إىل تشري افكأّن   العام، مفهومها

 وغريمها والوضوء الطهارة يف الواردة االستصحاب روايات مثل متاماً  فهذا نفسه، السياق

 ههوج   الذي املوردي السؤال عن جواباً  تصلح عينه الوقت ويف عامة قاعدةً  منها فهموا حيث

 .غريه أو الوضوء جمال يف لإلمام السائل

 يف اإلفراط عن اإلنسان ىتنه اآلية كانت إذا هبأن   القول يمكنربّم  بل بعيد، غري الفهم وهذا

 إلقاء رفضـ  أوىل بطريٍق ـ  منها فهميُ  هفإن   ة،االقتصادي   التهلكة يف النفس إلقاء وعدم اإلنفاق

 فبطريق حرام ةاالقتصادي   التهلكة يف النفس إلقاء كان فإذا ة،النفسي   ةاملادي   التهلكة يف النفس

 .، فتأم لوالتلف واهلالك املوت يف إلقاؤها أوىل

 اإلرضار مستويات من الثاِن املستوى تشمل أن يمكن اآلية أن   همفيُ وعرب هذا الطريق 

 العضو أو الرجل أو اليد من أعضاءه يبرت أو العمى أو الشلل يف نفسه يوقع من ألن مة،املتقد  

 .كثريةًا أحيان املالية لةاملسأ من أشد   بل متاماً  التهلكة يف بنفسه يودي فهو ،ذلك غري أو التناسيل

 من الثاِن املستوى مصاديق من ومجلة األول لمستوىل اآلية شمول البعيد من فليس

 عنوان صدق يف للشك   واضح؛ هو كّم غريمها دون مة،املتقد   األربعة اإلرضار مستويات

 .عليه كةلالته

قال بأن  اخلطاب ـ السيّم بقرينة احلديث عن اجلهاد ـ هو خطاب  للجّمعة، فالبد قد يُ  نعم،

خذ بعني االعتبار عنوان اجلّمعة يف التهلكة، فقد يكون يف تعريض النفس للتهلكة األمن 

بل بالعكس، فعدم ذهاب املجاهدين للدفاع عن ، ة ما ال يصدق عليه هتلكة اجلّمعةالفردي  

الوطن اإلسالمي يفيض إىل هتلكة اجلّمعة املؤمنة، فتنرصف اآلية ـ بقرينة احلديث عن اجلهاد 

ة عنوان التهلكة أولوي  قاء النفس يف معرض اهلالك ـ إىل لإمن  رضب   ،نوعاً  ،نفسه الذي هو

حتريم  ة عند التزاحم، وبه يبطل االستدالل هبذه اآلية عىلة عىل التهلكة الفردي  اجلّمعي  

 .األقل   عىل املوارد بعض يف ةاالستشهادي   اتعملي  ال



  

 يقال قد بل نفسه، اإلنسان قتل حرمة يف ظاهر   القرآنالراجح أن   إن   :القول وخالصة

 عىل اجلملة يف الطاقات إتالف أو األعضاء قطع بمستوى البالغ اإلرضار حرمة يف بظهوره

 .األقل  

 نقد قراءة العالمة فضل اهلل، نفعهالقرآن وقاعدة حتريم ما ضرره أكرب من ـ  

ة هنا هو  ْل فِيِهاَم إِْثٌم َكبرٌِي َوَمنَافِع  قوله تعاىل: ﴿رابع األدل  ْمِر َوامْلَْيرِسِ ق  َيْسَأل وَنَك َعِن اخْلَ

ِل اْلَعْفَو  وَن ق  نِفق  ْفِعِهاَم َوَيْسَأل وَنَك َماَذا ي  َمآ َأْكرَب  ِمن نَّ ه  م  اآلَياِت لِلنَّاِس َوإِْثم  َكَذلَِك ي بي   اهلل   َلك 

ونَ  ر  ْم َتَتَفكَّ  (.219 ﴾ )البقرة:َلَعلَّك 

د حسني منهم الشيخ يوسف القرضاوي وـ  املعارصين الفقهاء بعض استند السيد حمم 

 من اإلنسان عىل رضر   فيه يكون يشء كل بأن   للقول الكريمة القرآنية اآلية هذه إىلفضل اّلِل ـ 

 م،املحر   األمر يف معيار بيان تريد فاآلية حرام، فهو الرضر حجم من أقل   نفعٍ  مع وأ نفعٍ  دون

 الرضر زيادة مع لكن ،نفع مقابل رضر وجود هو املعيار وهذا وامليرس، اخلمر هنا هو والذي

مت وهلذا حرامًا، اليشء يكون احلال هذه ويف النفع، عىل  وامليرس، اخلمر ةالديني   النصوص حر 

 أم األوىل املرتبة بلغ سواء بنفسه اإلنسان فإرضار ،حرام فهو نفعه من أكرب رضره كان ما فكل  

 .وغريه اجلهاد يف احلال هي كّم أهم   مصلحة املقابل يف يكن َل ما حرام، هو الثالثة أم الثانية

مه الذي املنطق اهذ أن   أيضاً  الفقهاء هؤالء ويرى  النهج إىل إشارة هو ّمإن   اآلية هذه تقد 

 .األحكام إصدار يف العقالئي

 :اآليتب النوع هذا من قاعدة عىل اآلية هبذه االستدالل عىل يورد أن يمكنلكن 

م قد :الً أو   الزائدة  تهيف بيان سلبي   ةظاهرهي  بل اخلمر، حتريم يف ظاهرة غري اآلية أن   من ا تقد 

 تكون كيف ،حرمةٍ  عىل منافعه، دون أن يفهم منها احلرمة، ومعه فإذا َل تكن يف نفسها دليَل 

                                           
؛ وحوار معه حول: االجتهاد وإمكاني ات التجديد يف 227ـ  225: 4من وحي القرآن فضل اّلِل، ( انظر: 1)

واحلرام يف اإلسالم: والقرضاوي، احلالل م؛ 1995، عام 56: 111منهج التفكري، جمل ة املنطلق، العدد 

: 1؛ وتفسري املنار 382: 2؛ وسيد سابق، فقه السن ة 157وحسني اخلشن، يف فقه السالمة الصحي ة: ؛ 35
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ا ال تقول: كل  ما رضره أكرب من نفعه فهو حرام، لكن ها  !التحريم؟ يف قاعدة  عىلدليالً  إّن 

تقول: إن  اخلمر وامليرس رضرمها أكرب من نفعهّم، وهو حتفيز للطبع العقالئي  الذي يسعى 

س حكًّم بمفاد هذه  للميل لتجن ب اليشء الذي رضره أكرب من نفعه، ال أن  اآلية تريد أن تؤس 

 القاعدة.

د أن النصوص الق م اخلمر وامليرس ال يعني أن  املالك التام  للتحريم وجمر  رآنية األخرى حتر 

 كان مفاد هذه القاعدة.

أثريها بوصفها منب هًا  ،مشكلة ذلك من يلزم لكن قاعدة، بيان تريد اآلية أن   سل منا :ثانياً 

 يكون الذي هو املكروه كان فإذا املكروه؟ األمركيفي ة تفسري  وهيوجداني ًا عىل بطالن القاعدة، 

 اإلباحة لزمت تساويا وإذا ًا،مستحب   أو واجباً  صريورته لزم تركه رضر من أكرب هفعلِ  نفع

ض أو نفعه عىل رضره ادز وإذا لكراهته، رمرب   وال األخص   ىباملعن  هذه عىل لزم ،الرضر يف متح 

ر يمكن حالة توجد فال بحرمته، احلكمُ  القاعدة  من أكرب فيها والرضر إال فيها الكراهة تصو 

 القاعدة؟ هلذه وفقاً  املكروه تبلوري فكيف املنفعة،

 الرشع، يف هواملكرو املستحب   وجود بطالن عن أو القاعدة هذه بطالن عن يكشف هذا

 هبانفسه  اّلِل فضل العالمة التزام عن النظر برصف ـ واملستحب   املكروه فكرة أن   الواضح ومن

 لوايفض   أو هبا، موالزِ يُ  أن دون األفعال بعَض  العقالء ب ذحي حيث ،ةعقالئي   فكرة هي ـ فقهه يف

موها، أن دون تركها ة عدم عن يكشف فهذا وعليه حير   بوضع القول أو القاعدة هذه صح 

 معيار وضع إىل حيتاج الذي األمر عظيًّم، حداً  بلغ قد األكرب الرضر صريورة وهي هلا، حدود

 عند الدرجة هذه هي فّم بالتحريم، نحكم حتى النفع مقابل الرضر يبلغها التي الدرجة لضبط

 رشعه؟ يف باحلرمة نحكم حتى الشارع

غري الرضر،  واملفسدةُ  .مفسدة هناك تكون قد بل ،رضر مكروهٍ ليس يف كل   تقول: قد

 مصلحته. ىله عفيّم زادت مفسدتُ  فيّم زاد رضره عىل نفعه، الالمنا وك

ًا، لكن  مالك الكثري من  إن   :واجلواب الرضر  املكروهات هوهذا الكالم صحيح  نظري 

بحسب ما يظهر من النصوص والتحليل العقالئي، كّم يف باب األطعمة واألرشبة املكروهة، 



  

 .وغري ذلك، وهذا ما نكاد نجزم به يف اجلملة

مون ما عقالء حير  التمييز بني الرضر واملفسدة غري واضح هنا، فإذا كان اليضاف إىل ذلك أن  

 مون ما مفسدته أكرب من مصلحته، علًّم أن  م حير  ع جدًا أّن  رضره أكرب من نفعه، فمن املتوق  

 فعندما الفقهي، االجتهاد يف ةالفردي   الرؤية ةخصوصي   إىل راجعل الرضر عن املفسدة صف

 باملجتمع؛ اإلرضار هيعل يصدق هذا فإن   املجتمع يف كبرية مفاسد مثالً  التدخني ظاهرة تلحق

. الرضر مفهوم عن بعيدة عندنا املفاسد من الكثري صارت فردية نظرةً  رضرلل نظرنا ناوألن  

الرضر  مما يعني أن  ، املصلحة مقابل الرضر بنفسه استخدم اّلِل فضل العالمة أن   والالفت

 .ن عندهواملفسدة متوازيا

ة ة والروحي  واسع يتصل حتى باحلالة الديني   الرضر بمفهومٍ واحلديث استخدم القرآن  وقد

الفقهاء غري واحٍد من ري سفتفيها، كّم هو  نقصٍ عرب ة واملالية فقط ال باحلالة اجلسدي  

ن تعاىل: ﴿ ولهقولعل  منه ني للرضر، واألصولي   م مَّ ك  ُّ ْم الَ َيرض  َسك  ْم َأنف  ا الَِّذيَن آَمن وْا َعَليْك  َ َيا َأُّيُّ

نت ْم َتْعَمل ونَ َضلَّ إَِذا  م باَِم ك  ْم مَجِيًعا َفي نَب ئ ك  ك  (، وقوله: 105 ﴾ )املائدة:اْهَتَدْيت ْم إىَِل اهلل ِ َمْرِجع 

َضاَعَة َوعىَل امْلَْول وِد ﴿ تِمَّ الرَّ َْن َأَراَد َأن ي 
نَّ َحْوَلْيِ َكاِمَلْيِ ملِ ْرِضْعَن َأْوالََده  نَّ َواْلَوالَِدات  ي  ه   َله  ِرْزق 

ْسَعَها الَ ت َضآرَّ َوالَِدٌة بَِوَلِدَها َوالَ َمْول وٌد لَّه   َكلَّف  َنْفٌس إاِلَّ و  وِف الَ ت  بَِوَلِدِه َوَعىَل  َوكِْسَوهت  نَّ بِامْلَْعر 

و: ﴿ولهوق ،(233 ﴾ )البقرة:..اْلَواِرِث ِمثْل  َذلَِك  ُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدع  م  اْلرضُّ ك  َن إاِلَّ َوإَِذا َمسَّ

وًرا ْم إىَِل الْرَب  َأْعَرْضت ْم َوَكاَن اإِلْنَسان  َكف  اك  اه  َفَلامَّ َنجَّ  داللة يف احتّمل عىل( 67 )اإلرساء: ﴾إِيَّ

 .مفسدة لكل   الرضر إطالق يقتيض مصلحة لكل   الشامل النفع إطالق بل ،األخرية اآلية

نت اآلية التي كانت رصحية يف حتريم اخلمر قد بي   نحن لو قارن ا اآليات الكريمة لرأينا أن   بل

 يف اإلثم ملعنى شارحةبعد افرتاض كوّنا ما ينجم عن اخلمر وامليرس،  ـ مستخدمًة أداة احلرصـ 

 ذكر عن الصد   اعتربته بل املال، أو األطراف نقص بمعنى الرضر تذكر َل هاولكن   هنا، اآلية هذه

 هو بل ،اخلاص   الرضر مفهوم من هذا وأين الناس، بني والشجار والفرقة الصالة وعن اّلِل

 .داً ي  ج لفتأم   ؟!املفسدة مفهوم إىل أقرب

                                           
 .41ـ  39( الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ: فضل اّلِل، فقه األطعمة واألرشبة: 1)



 

 .املكروه باب يف لالتأم   منه يلزم القاعدة هذه فخل فالسري وعليه،

 أن ـ اً عقالئي   ـ الزمهلعل  ف للتحريم، اً وعقالئي   اً نص   موجباً  نفعه من أكرب رضره ما كان لو بل

 حقاً  وهل أيضًا، املستحب   وجودوهبذا ينعدم  للوجوب، موجباً  رضره من أكرب نفعه ما يكون

 أو بقليل، ولو نفعه من أكرب رضرهما  بحرمة إرتكازاهتم إىل اآلية تشري الذين العقالء حيكم

 !بقليل؟ ولو رضره من أكرب نفعه ما بوجوب

نا عن هذه اإلشكالي ة باملنب ه؛ الحتّمل أن جُياب بأن  هذه املكروهات هي يف األصل  وإن ام عرب 

حرام، لكن بمالك التسهيل أو غريه أسقط املوىل حرمَتها، وإن كان ذلك بعيدًا نسبي ًا أيضًا 

ة وأن  الرواة  بمالحظة املالبسات وحجم املكروه الذي من هذا النوع وطبيعة الروايات، خاص 

عة ـ رغم إملحاح النصوص هلم با لرضر، والذي ال يعقل أن يكون أقل  من النفع مع واملترش 

 لوا عن سبب عدم التحريمأكون الروايات بصدد التنفري من تناول هذا الطعام أو ذاك ـ َل يس

 مر استفهامًا.ألثار اة كذلك ألزة أو عقالئي  وفلو كان هناك قاعدة رشعي ة مرك واحلال كذلك،

 نفع ال الذي رالرض بحرمة احلكم لزم العريض بعرضها القاعدة هبذه التزمنا إذا :ثالثاً 

 .مقابله يف يوازيه

من اجلسد واملال والقضايا  عم  أة، وة أو اجلّمعي  من الفردي   هنا من فرض املنفعة أعم   والبد

كبري فالبد أن ننظر يف  لزم حتريم اجلهاد و.. وعليه، فإذا رأينا شيئًا له رضر   ة، وإالاملعنوي  

املالحظة  فيه فقط، كّم أن  أو املاد ي ة، وال نالحظ عنرص الرضر الفردي ردي  ة والفالعام   همصاحل

عىل أساس ـ مثاًل ـ إصدار حكم بحرمة التطبري  جيب أن تأخذ مجيع الزوايا، وهذا معناه أن  

 ،ة فقط ـ غري موازية للرضر الفردية ـ ال الفردي  املصالح النوعي   بأن   الرضر جيب أن يسبقه يقني  

فاحلكم بحرمة التطبري جيب أن يسبقه رصد جمتمعي وسيايس لدراسة  ومن ثم   ،بل هي أقل  منه

ِل، فالتطبري ال يصح  فهمه ـ بوصفه ة حتى حُي ة والسلبي  آثاره اإلجيابي   كم باحلرمة بالعنوان األو 

ة هلا ُبعد  ة ة تقع يف البيت، بل هو ظاهرة مجاعي  ه حالة فردي  ة اليوم ـ يف سياق أن  ظاهرة عام    عام 

ه جتّمعي وديني وسيايس كبري، فمقاربة موضوعها من زاوية رضر اجلراحة فقط ال أظن  ا

 .صحيحاً 

 فإن   املوضوع، هذا مقاربة عىل بل اّلِل، فضل العالمةال عىل  ،ةوهذه مالحظة تطبيقية موردي  



  

 ذو وهو هلم، باً يوتره اآلخرين نفوس يف للرعب وإلقاءً  هيبةً  فيه يرون التطبري برجحان القائلني

 .كبرية ةسياسي   أبعاد

 املفرتضة القاعدة هذه زاوية من أدرسه أن أردُت  ذافإ أيضًا، التدخني يف احلال هي هذه بل

 مطلقًا، بحرمته فتيالُ  التدخني مضار   يف طبية ةعلمي   تقارير وجود إىل أنظر أن يصح   فال ،هنا

 ال وهذا ،مثالً  الوجويب االحتياط صياغة عرب الذرائع سد   باب من اإم   التحريم إطالق فإن  

 علمياً  التدخني رضارُ أ ثبتت لو احلال هذه ويف ،فتوائي   كيل   رشعي حكم باب من وإما به، بأس

 ن  أ عليه يصدق ال العمر يف واحدة سيجارة رشب ألن   ؛التدخني مطلق حرمة ثبتيُ  ال هذا لكن  

اً  نفعه أكربمن رضره  سيارات فيها طريٍق  يف للسري نفسه ضيعر   كمن فهذا احلرمة، يوجب حد 

 طريٍق  من الذهاب عىل األقل   عىل اليوم هذا يف قدرته مع ثامللو   اهلواء قيتنش   بحيث كثرية

 ؟!باحلرمة هنا اآلية أو العقالء حيكم فهل آخر،

ح يف هذه املوارد عدم إصدار فتاوى حتظر التدخني أو غريه بعنوانه انطالقًا من  من هنا، أرج 

ة وما هو من صالحيات املفتي ـ أن تستبدل مفهوم الرضر، بل األنسب ـ وفقًا للقواعد العلمي  

كة من هذا النوع، لليشء يف املوارد املتحر   الذايت طريقة إصدار الفتاوى الكلية عىل العنوان

استخدام  وهو الرضر البالغ مثاًل، ثم   ،م ذاتاً بطريقة إصدار الفتوى املعل قة عىل العنوان املحرَّ 

بحيث نخلق يف الوعي الشعبي ثقافًة تدفع اإلنسان إىل  ،ة وبيان املضار  أسلوب التوعية العام  

 ة.ي  نتشخيص األمور بطريقة أكثر عقال

 .رآخ أمر   ثانوي بعنوان والئي حكم إصدار نعم،

 كان ما كل   حرمة هااسمُ  قاعدة وجودـ  قرآنياً  وال اً عقالئي  ـ  لنا يظهر فلم حال، أية وعىل

ل النوع من الرضر ناملتيق   بل نفعه، من أكرب رضره ة والثاِن األو  ا االستناد لسائر األدل  ، أم 

بحثنا ، مثل احلديث الرشيف، فليس موضع )ما كان رضره أكرب من نفعه( إلثبات هذه القاعدة

 .هنا كّم هو واضح

 ، وقفة نقاشـ مشول املفهوم القرآني لظلم النفس لظاهرة اإلضرار 

ة هنا  النصوص الديني ة التي تنهى عن ظلم اإلنسان لنفسه وجنايته عليها، أو خامس األدل 



 

ْمنَا َما َقَصْصنَا َعَليَْك مِ تعاىل: ﴿قوله تذم  ذلك، مثل  وْا َحرَّ ْم َوَعىَل الَِّذيَن َهاد  ن َقْبل  َوَما َظَلْمنَاه 

ونَ  ْم َيْظلِم  َسه  وْا َأنف   (.118﴾ )النحل: َوَلكِن َكان 

 مواقفهم عىل الظلم صدق أن   املعلوم ومن سهم،فألن ظلمهم تقبيح عىل تدل   اآليةهذه  إن  

 دنياهم يف ةالسلبي   النتائج إىل هبم ييؤد   الذي للرضر استلزامه عىل يرتكز ةالعلمي   أو ةالعقدي  

 للنفس ظلّمً  بوصفه عليه زترك   اأّن   إال ،األخروي   العقاب موردها كان وإن واآلية. خراهمواُ 

 لنفسه ظلمه يف العنوان هي ـ احلالتني كلتا يف ـ الرضر ةفخصوصي   رضر، من إليه ييؤد   بّم

ها بّم نفسه يف فالترص   عىل اإلنسان يسل ط َل فاّلِل ذاته، يف قبيح   هو الذي  .يرض 

 دليل عىل حرمة إدخال الرضر يف النفس باملرتبة التي ال تعد   َل يتم  »يقول املريزا التربيزي: 

، بل وجود احلضاضة فيه خصوصًا إذا كان يف ارتكابه غرض عقالئي   ،ظلًّم وجناية عىل النفس

. وظاهره قبول احلكم يف مورد صدق عنوان الظلم «مع كونه لغرض عقالئي غري ظاهر

 ناية عىل النفس.واجل

مبدأ نفي ظلم اّلِل هلم أصيل فإن  اآلية واردة يف ت االستدالل هبذه اآلية غري دقيق؛ أن   إال

بل وردت يف سياق تربير حتريم اّلِل  ،ساساً أد اآلية يف سياق اآلخرة رِ وظلمهم ألنفسهم، وَل تَ 

يف  ةخر شبيهاُ  وردت آيات   ،نعم. ب يف ذاهتاطي   عىل بني إرسائيل بعض األمور التي هي حالل  

 .سياقات أخرى

 نفسه، باإلنسان حلاقهاوإ اّلِل، عن فع هتمة الظلم ـ القبيح يف ذاته ـرّم تريد فهذه اآليات إن  

 لكن. سبحانه اّلِل وليس تهامسؤولي   هو ليتحم   ّمإن   حلقته التي ةالسلبي   النتائج هذه إن   حيث من

 ويف كالعقاب، موارده بعض إىل تشري ّموإن   ؟حدوده هي وما ؟الظلم هذا هو ما تبني   ال اآليات

 جتاه اإلنسان يّمرسها التي فاتالترص   دوحد الكريمة اآلية من نفهم كيف النوع هذا من حالٍ 

 .بظلم ليست لتيتلك او ،ظلّمً  تعد   بحيث النفس

وكانت  اللساناآليات تقول: ال تظلموا أنفسكم، وقد وردت النصوص هبذا  أن   لتفرض
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ة تشمل مثل اإلرضار الدنيوي بالنفس  ظلم من تريدوغريها  يةاآل أن   نعرف كيف لكن ،عام 

 الكتاب نص   لداللة نرجع بأننا قلت فإن باجلسد؟ اإلرضار من الثالثالثاِن أو  املستوى النفس

ـ كّم  ناملتيق   املقدار فإن   لعقالءلعقل وال نرجع بأننا قلت وإن واضح، هو كّم يبني   َل فهو نفسه

 اأم   لنفسه، اإلنسان ظلمنوعًا من ( اجلملة)يف  والثاِن لاألو   املستوى العقالء اعتبار هوسيأيت ـ 

 األرضار بعض بأنفسهم لحقونيُ  العقالء هم فها أبدًا، واضح غري فهو والرابع الثالث املستوى

ل  الذي اخلطر حد   تبلغ َل وما للتسلية، والثاِن، فمن غري املعلوم يعرب  عنه املستوى األو 

 عىل ليس ارتكازهم لكن   مرجوحًا، ذلك يرون أو ذونحيب   ال قد نعم، ،تقبيحهم إىل حد  احلرمة

. والسرية دليل لب ي يؤخذ فيها بالقدر وبعنوانه باجلملة ال أيضاً  اجلملة يف إال والتحريم املنع

ن  .املتيق 

 .واضح غري أيضاً وأمثاهلا  الكريمة ةياآل هبذه فاالستدالل ،هيوعل

ة القرآني ة عىل حتريم اإلرضار ، وقد تبني  أن  غاية ما يمكن بالنفس كانت هذه هي أهم  األدل 

ل، وعىل أبعد حد  املستوى الثاِن أيضًا، وأن  ثبوت املستوى الثالث  أن يثبت هبا هو املستوى األو 

كّمل عرض سائر األدل ة ذات الصلة والرابع غري واضح. لكن نظرًا ألمهي ة البحث ال بأس بإ

 هنا؛ للخروج بنتيجة ّنائية حول هذه القاعدة.

 والبناء العقالئي حكم العقل العملي ةـ مرجعّي 

 اإلنسان تعريض بقبح حكمه يف العقل إىل الرجوعالذي ُيطرح هنا هو  السادس الدليل

 العقل حكم عن تعبرياً  إال العقالء حكم ليسبل  ،أهم   مصلحة هناك تكن َل ما للرضر نفسه

 .، فالعقل حيكم بقبح ظلم اإلنسان نفسه، واإلرضار بالنفس ظلم  هلانفسه العميل

 :وهنا

لني من اإلرضار، يف اجلملة ني األو  يفغاية ما يمكنه إثبات املستو إذا أخذنا العقل املحض،

بح جرح العقل بحكم بقُ  إثبات أن   اتعود عىل الفاعل نفسه، وأم   أيضًا، ما َل تكن مصلحة أهم  
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اإلنسان نفسه دون تعطيل طاقة أو قطع عضو فهو غري واضح، بل حتى يف املستوى الثاِن 

م قد تكون بعض موارده غري قبيحة عقالً عندما تالَح  ، كّم يف امرأٍة وجوانبها اهتاي  ظ حيثاملتقد 

حرز قطع قدرة التناسل عندها ال نُ  لدهيا عرشة أوالد، وال تريد إنجاب طفٍل جديد مزاجًا، فإن  

يملك أرسًة  جلٍ  رل العمر والزواج، وهكذا بالنسبة إىلة يف أو  حكم العقل بقبحه، بخالف شاب  

 .بقبحهرز حكم العقل قتله لقدرة اإلنجاب عنده ال حُي  كبرية وعمره سبعون سنة، فإن  

 دليل   العقالئية السرية ألن   أوضح؛ األمر يكون فسوف العقالئي، املوقف أخذنا إذا اوأم  

ن، بالقدر فيه يؤخذ لبي    القدر هو كّم متاماً  العقل، دليل يف ذكرناه مما أكثرب من يقنيٍ  يسول املتيق 

 .هنا والشهرات اإلمجاعات من ناملتيق  

بل لقد استند بعض الفقهاء للسرية العقالئي ة إلثبات الرتخيص يف إرضار اإلنسان بنفسه يف 

 نسان بّمله بأن يرصفهيف إرضار اإل العقل ال يرى حمذوراً  ن  إ»اجلملة، يقول السي د اخلوئي: 

ل تحم  بنفسه بأن ي رساف والتبذير، والاإل ة ما َل يبلغ حد  من الدواعي العقالئي   كيف يشاء بداعٍ 

م يسافرون فإّن   ؛سرية العقالء ببدنه فيّم إذا كان له غرض عقالئي، بل جرت عليه ما يرض  

هلذا املقدار  بمقدار لو كان احلكم الرشعي موجباً  رهم من احلرارة والربودة،للتجارة مع ترض  

 .«بقاعدة ال رضر املذكور مرفوعاً  من الرضر لكان احلكم

معتربًا أن  املراد بالقبح العقيل والعقالئي هنا  ،يما أفاده اخلوئ وقد ناقش العالمة فضل اهلل

هو اإلرضار بالنفس بال مقابٍل ربحي ذي قيمة، فرصف املال بال مقابل من الراحة والنشاط 

والفرح يعد  عند العقالء قبيحًا وظلًّم، وهكذا اإلرضار باجلسد، فليس املراد من حتريم اإلرضار 

م ، بل اإلرضار الذي ال مقابل له عقالئي ًا، بالنفس مطلق اإلرضار وبعبارة أخرى: الرضر املحر 
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وإيراد السيد اخلوئي هنا ال يصلح جوابًا عن هذه ليس ذات الرضر بل الرضر القبيح، 

 .الدعوى

وهذا يعني أن  السيد فضل اهلل مل يعد يرى حرمة اإلرضار بالنفس يف ذاته، بل العربة بقياس 

أو بتعبري آخر: بني اإلرضار وصفة القبح التي فيه  رضار والعائد اآليت من ورائه،النسبة بي اإل

م اإلرضار بالنفس باملنظار العقيل والعقالئي،  وهبذا ال نستطيع اخلروج بقاعدة منضبطة حتر 

بمختلف املراتب، بل علينا القول بأن  اإلرضار غري العقالئي حرام أو اإلرضار الذي يراه 

ظلًّم وقبيحًا حرام، وهبذا خيتلف الناس يف حتديد مصاديق هذا النوع من اإلرضار، العقالء 

ًا ديني ًا مثاًل، ويرى  فريى القائل بالتطبري أن  هذا اإلرضار عقالئيٌّ متامًا؛ ألن  له مردودًا عام 

ن أن  الرضر البسيط الذي يلحقه بتناول كمي ات قليلة من السجائر يقابلها غرض عقال ئي املدخ 

وهو اإلحساس بالراحة نتيجة وجود بعض املواد  فيها، وهكذا قد يالحظ املتعاطي 

ا تعطللمخ رات غري املدمن عليها أّن  يه الكثري من الراحة واخلروج من مآزقه، فليس لنا د 

ل يف تشخيص املصاديق هنا بصورة كلي ة، بل علينا إطالق القاعدة الكلي ة فقط.  التدخ 

 أطراف ملالحظةـ  اً وعقالئي   عقالً ـ  حمكوم   بالنفس اإلرضار موضوع إن  ل: القو وخالصة

الرضر احلاصل، أو من زاوية نفس  من أكرب مصالح وجود زاوية من إن تقع، التي احلالة

غاية ما يثبت هو  فاألمر ُمتلف، لكن ما يمكن قوله هو أن   ،السياق احلاف  هبذا الرضر الالحق

ا املستوى الثالث والرابع فبعيد جدًا رضار ـ يف اجلملة وغالبًا ـ أم  ل والثاِن من اإلاملستوى األو  

ة ة وموردي  ، بل قد ختتلف باختالف الثقافات والشعوب يف تعبريها عن إال يف حاالت خاص 

عة تشمئز  منها طباع يف مكان دون آخر، وعند شعٍب دون آخر.  حاالهتا بطرق متنو 

ز  أو جتريًّم ملن  ة َل تضع عقوبةً القوانني البرشي   العقالئي أن  ذا االرتكاز فهمنا هلولعل  ما يعز 

ه ال يبلغ حد  التحريم، أو يفعل يف جسده ذلك، وما ذلك إال العتبارهم فعله مرجوحًا بيد أن  

مة وُج من مستويات اإلرضار املتقد   لثةكنا يف اعتبارهم املرحلة الثاعىل األقل يشك    رمًا.مة حمر 

 بلغ قد الذم   يكون أن البد بل الشارع، بسكوت حرام فهو هفعلَ  لعقالءا يذم   ما كلُّ  وليس
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 قد التي األمور من كثرياً  هناك فإن   وإال الرشيعة، يف التحريم مفهوم تساوي بحيث ةقوي   مرتبةً 

ِل، بالعنوان مةحمر   ليست هالكن   العقالء، هايذم   داً  اإلنسان يعيش كأن األو   بال املنزل خارج مرش 

 السرية يف عام ل  صأ وهذا كثري، ذلك وغري األكل، يف والبطنة الءمتوكاال إكراه، وال رضورة

 مذموم أو مرجوح كل   وال ًا،واجب عندهم ممدوح كل   فليس والذم، املدح جمال يف ةالعقالئي  

ر له عند العقالء فهو قبيح باملفهوم اخلاص  لكلمة القبح. .اً حرام  كّم أن ه ليس كل  ما ال مرب 

هذا كل ه لو قبلنا االستناد للسرية العقالئي ة يف إثبات حكمن رشعي، إذ عىل ما بنينا عليه يف 

فإن  سكوت الشارع عن مجلة من البناءات العقالئي ة ال ُيعلم أن ه عن  ،«شمول الرشيعة»كتابنا 

مون ، فلعل ه ليس له حكم رشعي  فيها، بل تركها للعقالء ينظ  حيتوهيا ضمن رشيعته رضا هبا

ل يف إنشاء حكٍم رشعي  عىل وفق بناءاهتم، فراجع.  أمورهم هبا، دون أن يتدخ 

 قاعدة اإلضرار بالنفستأصيل احلديث الشريف يف  ةـ مرجعّي 

ة هنا هو جمموعة من   بنفسه اإلنسان إرضار حرمة منها فهميُ  التي الرواياتسابع األدل 

ها:و، املعنويوالتي اد عى السيد فضل اّلِل تواترها  مطلقًا،  أمه 

 فيه تكون يشء وكل  ».. : ، قال×عن اإلمام الصادق، «حتف العقول»الرواية األوىل: خرب 

وعموم التعليل يثبت  .«..الرضورة حال يف إال هأكلُ  فحرام بدنه يف اإلنسان عىل ةاملرض  

 القاعدة.

أخربِن ـ جعلني ×: قال: قلت أليب عبداّلِل ،ل بن عمر وغريهخرب املفض  الرواية الثانية: 

م اّلِل اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير؟ قال:  م اّلِل سبحانه وتعاىل َل حير   إن  »اّلِل فداك ـ َل حر 

 ه خلقولكن   ،هلم فيّم أحل   وال زهداً  ،م عليهممنه فيّم حر   هلم سواه رغبةً  عىل عبادة وأحل   ذلك

منه عليهم  الً ه هلم وأباحه تفض  فأحل   ،وما يصلحهم ،به أبداّنموجل ما تقوم  اخللق وعلم عز  

 ثم أباحه للمضطر   ،مه عليهم)هم( فنهاهم عنه وحر   وعلم ما يرض   ،تبارك وتعاىل ملصلحتهم به

ثم ـ  فأمره أن ينال منه بقدر البلغة ال غري ذلك ،له يف الوقت الذي ال يقوم بدنه إال به هوأحل  
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 ،ته وانقطع نسلهإال ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قو   دمنها أحد  ه ال يُ فإن  ا امليتة : أم  ـقال 

 .«..وال يموت آكل امليتة إال فجأة

 أن  ـ يرمحك اّلِل ـ  اعلم»: أن ه قال× عن اإلمام الرضا ،خرب الفقه الرضويالرواية الثالثة: 

موَل  اّلِل تبارك وتعاىل..  أو ةبالقو   ذهبيُ  مرضٍّ  وكل  .. والفساد والتلف الرضر فيه ما الإ حير 

 .«اخلنزير وحلم والدم وامليتة السموم مثل فحرام، لتقا

مت»قال:  ،×عن اإلمام الرضا خرب حممد بن سنان،الرواية الرابعة:   من فيها امل امليتة وحر 

 .«..واآلفة األبدان فساد

ومن أكل طينًا فضعف ».. : قال ×عن أيب جعفر يب زياد،أخرب زياد بن الرواية اخلامسة: 

ته التي كانت قبل أن يأكله، وضعُ   حوسب ،يأكلهف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن عن قو 

ته بني ما عىل  .«عليه بوعذ   وضعفه قو 

قرأت يف كتاب »قال:  ،عن أيب عبد اّلِل، عن أبيه الرواية السادسة: خرب طلحة بن زيد،

 أن   :كتب بني املهاجرين واألنصار ومن حلق هبم من أهل يثرب ‘رسول اّلِل أن   ×عيل  

 .«..وأبيه هعىل اجلار كحرمة أم   وحرمة اجلار   ،وال آثم كالنفس غري مضار   اجلار  

 األمور حتريم يف الرضر ةمعياري   عىل تدل  ـ مثل حديث نفي الرضر ـ  وأمثاهلا الروايات فهذه

 جمال يفالكثري منها  ورود مع السيّم بالنفس، اإلرضار حرمة ةمركوزي   ثبتفتُ  وحتليلها،

 .واألرشبة األطعمة

، فضالً عن أن  عهاإن مل يكن مجي ،ضعف أسانيد أغلبها ىلإ مضافاً  ـ الروايات هذه أن   إال
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 حتصيل يصعب بحيث ،أيضاً  العدد قليلة ـ بعضها ال يعلم كونه رواية مثل الفقه الرضوي

 .فيه داللة ال عضهاب ن  حيث إ ها،الدال  من بصدور ثوقوال

 وبالوقفة التفصيلية مع هذه النصوص نالحظ:

 يشمل وهو البدن، عىل الرضر إىل يشريـ الضعيف السند ـ  «العقول حتف» خربإن   أ ـ

فارتكاز عدم حرمة الرضر اخلفيف عند العقالء  ،حرمتهب يقولون ال مما ،اخلفيف الرضر

عة يوجب  دًا إىل الرواية هنا،  ةرض  إعادة النظر يف املراد من املواملترش  وهلذا لزمنا العود جمد 

قال يف ذيله ما يلوح منه أن ه يقصد  الحظنا أن  هذا احلديث دوقلنحاول اقتناص فهمها للرضر، 

ًا من الرضر، حيث جاء فيه:  تنبت  ءيش مجيع صنوف البقول والنبات وكل  »مستوى خاص 

نسان وغذاء له فحالل أكله. وما كان من صنوف ها مما فيه منافع اإلل  البقول ك األرض من

ذلك  وغري فىَل نظري بقول السموم القاتلة ونظري الدِّ  ،نسان يف أكلهة عىل اإلمما فيه املرض   البقول

 .«فحرام أكله ،القاتل من صنوف السم  

، لكن ه قد يربك فهم اإلطالق والعموم  فإن ه وإن كان يبني  بعض مصاديق الرضر واملرض 

ة مع عدم إرادة هذا اإلطالق والعموم بعرضه العريض حتًّم.  منه، خاص 

بأن  خروج ما هو واضح اجلواز من مراتب الرضر ال ينايف اإلطالق؛ ألن ه  لكن قد يقال

؛ ألن ه  ة. واملثال الذي ذكرته الرواية بعد ذلك غري مرض  يكون بمثابة قرينة متصلة لبي ة ارتكازي 

 .، فيبقى اإلشكال السندي فقطل بّم هو األبرز، فال يفرض تقييد اإلطالق يف صدر الروايةمتثي

 َل»إن  خرب الفقه الرضوي واضح  يف نظره إىل مستوى خاص  من الرضر، فقد عرب  بـ  ب ـ

 من الرضر، وهكذا تعبري مما يوحي بمستوى معني  « والفساد والتلف الرضر فيه ما إال محير  

 والثاِن ال غري. لستوى األو  املفهو يشري إىل  ،«قاتل أو ةبالقو   يذهب مرض   كل  »

د بن سنان، حيث يشري لآلفة وفساد األبدان، وهي تعابري ال تشمل بالتأكيد  ومثله خرب حمم 

 مطلق الرضر، بل مستوى أعىل من ذلك.

 حالة حصول هويب زياد( أ )خرب زياد بن والضعف ةالقو   بني ما ذابظاهر رواية الع ن  إ ج ـ

ته سقطتُ  له  املراد هو هذا فليس ،أيام ةملد   العمل عن لوتعط   تعب   له حيصل هأن   ال ،قو 

 يشري ما دوماً  فيه حيصل ال بالنفسرضار إلا أن   علّمً  أحيانًا، اللعب حتريم لزم وإال ،باحلديث



  

 فال عنده الذوق طاقة اإلنسان أتلف فلو والضعف، ةالقو   بني االمتياز من احلديث هذا إليه

 .، ما َل نقل بوحدة املناطوهكذا العنوان هذا فيه قيتحق  

ن  بعض هذه النصوص ـ مثل خرب املفضل بن عمر ـ ظاهر يف الروحاِن إىل أذهب السيد  د ـ

ة الرضر يف باب األطعمة واألرشبة ال يف مطلق األمور، فكل  مرض  أكله فهو حرام، ال أن   معياري 

 .كل  مرض  فهو حرام

ح نقل بأن  العرف يفهم التعميم من التعليل وعدم خصوصي ة لألكل وهذا حمتمل ما َل ، فينق 

 املناط.

ناظر للجانب الواقعي ال للجانب  هاحلديث األخري بأن  االستدالل رد  السيد اخلوئي  هـ ـ

نبغي أن ال بمعنى أن ه يريد أن يقول بأن  اإلنسان يف العادة ال يرض  نفسه، فكذلك ييعي، الترش

عن  املتكل  عارضه السيد فضل اّلِل بأقد ويرض  جاره.   .م ينظر هنا بّم هو مرش 

إال أن  اإلنصاف أن ه إذا مل يصح  تفسري السي د اخلوئي هنا، فإن  تفسري السي د فضل اهلل غري 

فحتى لو كان املتكل م يف مقام البيان الترشيعي، فإن  استخدام هذه التعابري  ظاهر من احلديث؛

ك أن ال  يظل  ممكنًا؛ إذ اهلدف من هذا التعبري أن ه حيث ال ُتلحق أنت الرضر بنفسك عادًة، وهيم 

ر فيها بنفسك، فتكون هذه الرواية  ر، هلذا عليك التفكري بجارك بنفس الطريقة التي تفك  تترض 

جدًا من إفادة القاعدة األخالقي ة الذهبي ة )أحبب لغريك ما حتب  لنفسك واكره له ما تكره قريبة 

ي.  هلا(، وكأن  الرواية تستخدم نوعًا من االعتبار األديب اهلادف إليقاع التأثري النفيس عىل املتلق 

ضح يف ، وهو واواألب ويشهد لذلك أن  اجلملة الالحقة قالت بأن  حرمة اجلار كحرمة األم  

ي للتعامل باهتّمٍم واألب أنه يريد رفع مستوى اجلار  ليكون بمثابة األم   ، األمر الذي يدفع املتلق 
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 .8قاعدة ال رضر: الغرر عن 



 

فلو َل يكن األمر مراعيًا لنوع من االعتبار األديب أو القاعدة الذهبي ة للزم القول بأن  عاٍل معه، 

!واألب الرواية ظاهرة يف إثبات متام حقوق األم   للجار 

مر بالعكس متامًا، فلو صح  األ ن  إحلديث نظر حلرمة مطلق الرضر عىل النفس، بل فليس يف ا

ذا َل إما قاله السيد فضل اّلِل للزم يف البداية إثبات أن ه هل كل  رضر عىل النفس حرام أو ال؟ ف

احلديث يريد  ن  أاحلرام بعض مستويات الرضر، فهذا معناه  ن  ، وثبت أكل  رضر حرام ن  أيثبت 

ف يكون احلديث ذا يرضار هبا، فكرضار به بّم حيرم اإلرم اإلحاجلار منزلة النفس، فيتنزيل 

 ؟!مع أن ه يف مقام البيان بالنسبة للجار   بالنسبة للنفس عينها طالقي  إ لسانٍ 

وهبذا يتبني  أن  ما يصح  داللًة من هذه النصوص ال يرقى ملستوى حديثني أو ثالثة ضعيفة 

ة بمثل هذه النصوص التي ال حيصل وثوق  اإلسناد، فكيف يمكن تأصيل قاعدة كلي ة عام 

 عادًة.اطمئناِن بصدورها 

 تعطيل أو النفس قتل حرمة من اً عقالئي   ثبت ما هوالرشيف  باحلديث يثبت ما فغاية وعليه،

 .اإلرضار حتريم إطالق فيها وليس املوارد، بحسب اجلملة يف منها عضو برت أو هلا طاقة

 املبنّية على الضرر، ودورها يف إنشاء قاعدة اإلضراروـ التشريعات الرتخيصّية  

ص وما التداوي، وجوب عىل دل   مايعتمد هذا الدليل عىل الرجوع إىل   األطعمة أكل يف رخ 

ونحو ذلك، فهذه بمجموعها  بالبدن الصوم أرض   ذاإ اإلفطار يف أو الرضورة، عند مةاملحر  

مات تسقط ألجل عدم  تثبت أن  حلوق الرضر ببدن اإلنسان مرفوض رشعًا اىل حد  أن  املحر 

 .وقوعه

 :مناقشته يمكنجمتمعًة  أدل ة ثالثة من باملرك   الدليل هذا أن   إال

مة األطعمة أكل عىل دل   ما إن   :الً أو    :صورتان له فطار،اإل يف أو الرضورة عند املحر 

ة لسان أن   يفرض أن :األوىل الصورة  به، لزاماإل لسان ال باألكل رتخيصال لسان هو األدل 

 دل   إن وهذا اإلضطرار، أو الرضر حال يف إلزامي حكمٍ  سقوطُ  هنالك ما غاية احلال هذه ويف

 وجوب وأ األطعمة بحرمة اإللزامي احلكم يف الكامنة املصالح أن   عىل يدل   فهو يشء عىل

 العباد، عىل وختفيفاً  من ةً  ذلك يكون أو قد منها، الناتج رضرال حال وجود هلا يعود ال الصوم



  

 !وبدنه؟ بنفسه اإلنسان إرضار حرمة من هذا وأين

 مصلحة مع تزامحت النفس إرضار مفسدة أن   افرتاض عىل قائم هنا االستدالل إن  قد يقال: 

ة عن كاشف وهذا منها، أقوى فكانت مثالً  الصوم  استطاعت بحيث رااإلرض يف املفسدة قو 

 ةالقو   من كوّنا سوى لذلك معنى وال الواضحة، ةالرشعي   األحكام من إلزامي حكمٍ  إسقاط

 مثالً  هاً وركم والبدن بالنفس اإلرضار كان لو إذ حتريميًا، اً إلزامي   حكّمً  بنفسها تستدعي بحيث

 ال غري؟! مكروه ألمرٍ  بمعارضتهّم الوجوب أو احلرمة لسقوط معنى فأي  

ة فرضية أخرى يف عاَل املالكات يمكن أن  دة؛هذه املقاربة للمشهد غري مؤك   أن   إال إذ ثم 

ر سقوط احلرمة أو الوجوب، وهي وجود مالك التخفيف والتيسري من املوىل عىل عباده،  ترب 

صحكامه عىل مالك التيسري هو الذي جعله خيفإن  نفس قيام أ الوجوب أو احلرمة بحال  ص 

أو سقوطه عن  ،عدم الرضر، متامًا كّم حكم بسقوط الصوم عن املسافر رغم انعدام الرضر

 يكفي بل مقابله، يف إلزامي حكم بوجود ينحرص ال ما تكليٍف  سقوط احلائض كذلك، فإن  

 .نفسه لزاماإل مالك فيها ينعدم التي احلاالت من احلالة كون

ولو َل يصح  ما نقول لزم القول بحرمة إيقاع اإلنسان نفسه يف احلرج، لسقوط التكاليف يف 

 حال احلرج، وال أظن  القائل هنا يلتزم بذلك.

لسان األدل ة هو لسان اإللزام باألكل ال لسان الرتخيص به  أن ُيفرض أن   الصورة الثانية:

ر أن  ذلك ال معنى له سوى حرمة اإلرضار بالنفس وأن  فقط، ويف هذه احلال قد  مالكها  يتصو 

ة وبذلك تثبت حرمة  ،ومن مالك وجوب الصوم ،كان أقوى من مالك حرمة األطعمة اخلاص 

 اإلرضار بالنفس.

ر هذا لكن    من اآليت الرضر نفي يف داً متشد   املوىل يكون ربّم إذ أيضًا؛ صحيح غري التصو 

ة أو طقوسي ة،  ،ةالرشعي   بأحكامه املكل ف التزام ص لو املوىل فإن  أو أدائه ألموٍر عبادي   يف له رخ 

 بحيث يصوم سوف هأن   معناه فهذا اإلفطار عدم تقدير وعىل يفطر، ال وقد يفطر فقد اإلفطار

د واملوىل ،رضره إىل صومه ييؤد    تكن َل ولو باإلنسان، الرضرَ  أحكامه إحلاق يف جداً  متشد 

 فهو ،اً إلزامي   يكن َل ولو ،ما حلكمٍ  سبحانه املوىل ترشيع إىل دُيسنَ  رضر فكل   ة،لزومي   أحكاماً 

د وهلذا جدًا، مرفوض  رغبته نتيجة باإلنسان الرضر حلوق ةإمكاني   يقطع حتى اإلفطار يف يتشد 



 

ده يكشف فال إهلي، ترشيع   أصله يف هو الذي الصوم يف  اإلنسان إرضار حرمة عن هذا تشد 

 القيام يف منه لرغبةهنا  نساناإلب الرضر حلق ّمإن  ترشيع مولوي. و فيها يوجد ال حالةٍ  يف لبدنه

 .اً إلزامي   الترشيع هذا يكن َل ولو املولوي الترشيع هبذا

 ّمً ضمن ولو ،إليه الرضر سنديُ  ترشيع   فيها للموىل ليس التي العادية احلال عن خيتلف وهذا

إباحة إرضار اإلنسان بنفسه، فإن  هذا الترشيع ال  ِلاألو ترشيعه يف كّم به، املكل ف رغبة إىل

رشيعة اليملك مالكًا، وهلذا بلغ حد  اإلباحة، فإذا أرض  اإلنسان بنفسه فال ُيسند اإلرضار إىل 

رغبت فيه  د إىل املكل ف حال إرادته فعل أمرٍ الصوم فإن  اإلرضار ُيسنَ  ا يف حالبل إليه، أم  

دًا يف هذا القدر من النسبة ا سكتت عنه، وربّم يكون املوىل متشد  ال أّن   ،بدأالرشيعة من حيث امل

 إرضار بحرمة مسبق مولوي ترشيعٍ  وجود عن األكل أو اإلفطار يف الوجوبإليه، فال يكشف 

 .لنفسه اإلنسان

د من حرمة اإلرضار هو قتل اإلنسان املقدار املؤك   ثبتنا فيّم مىض أن  أنا إىل ذلك أن   يضاف

ه، ز قبحُ لنفسه أو بعض حاالت برت أعضائه أو قتل طاقاته مما يعد  قبيحًا عقالئيًا بحيث حيرَ 

ّم وبناًء عليه ال نجد حديثًا أو آية يلزمان باألكل أو اإلفطار يف غري هاتني احلالتني، وإن  

يِف  َفَمِن اْضط رَّ ..املائدة قال: ﴿سورة النصوص لساّنا لسان ترخيص ال إلزام، بل يف آية 

ِحيمٌ  وٌر رَّ ْثمن َفإِنَّ اهلل َ َغف  ِ  إل 
َتَجانِفن  َغرْيَ م 

ر ذكر وصف املغفرة وقد تكر   ،(3 ﴾ )املائدة:ََمَْمَصةن

يطال  يف حال املجاعة الذي هو حال   تعبري املخمصة ظاهر   يات أيضًا، فإن  والرمحة يف سائر اآل

 قد اآليات هذه يف راملتكر   «الرحيم الغفور» تعبري إن   بل رضار،ن من حرمة اإلاملقدار املتيق  

 الطرف، يغض   ورمحته ملغفرته املوىل أن   غايته ،اإلضطرار حال حتى احلرمة مالك ببقاء يوحي

 !باألكل؟ اإللزام لسان من هذا وأين يفعلونه، ملا والرمحة املغفرة عىل أحكامه بنى وقد

العادي ال يشمله  وأالباغي  يفهم منه أن   «غري باٍغ وال عاد»ـ نفس تقييد الرتخيص ب بل

ه هو الذي أسقط مالك التحريم ملا كان الرتخيص، فلو كان اإلرضار بالنفس حرامًا يف نفسه وأن  

ل، ًا اإلرضار بالنفس فتأم  ه أيضًا ال جيوز له أولي  وجه  لبقاء احلرمة يف حق  الباغي والعادي، فإن  

 .ّلِلاشاء وسيأيت بحث الباغي والعادي إن 

التيسري  ةخصوصي  ة الرتخيص، بل يف ا الرتخيص باإلفطار فهو واضح يف خصوصي  وأم  



  

ِريد  اهلل   ..التي أرشنا إليها، حيث قال تعاىل: ﴿ امن أ َخَر ي  ْن َأيَّ ٌة م  َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفرن َفِعدَّ

رْسَ َولِت كْ  م  الْع  ِريد  بِك  م  اْلي رْسَ َوالَ ي  ونَ بِك  ر  ْم َتْشك  ْم َوَلَعلَّك  وْا اهلل َ َعىَل َما َهَداك  َة َولِت َكرب   وْا الِْعدَّ ﴾ ِمل 

 ،ر اإلفطار هو حرمة اإلرضارمرب   (. فليس يف هذه األلسنة ما يساعد عىل فهم أن  185 )البقرة:

 وإن كان حمتمالً.

 والدم امليتة إىل اضطر   من»أنه قال:  ،ورد يف مرسلة الصدوق، عن اإلمام الصادق نعم،

وهذا واضح يف املرتبة األوىل ، «ركاف فهو يموت حتى ذلك من شيئاً  يأكل فلم اخلنزير وحلم

 من مراتب اإلرضار بالنفس، وقد أثبتنا حرمتها.

 اضطر  مم ا  باألكل للمضطر   راألم فادأ حيث م،املتقد   عمر بن املفضل خرب يف احلال وكذلك

 .سنداً  ضعيف هأن   إال إليه،

 حرمته أثبتنا عّم شيئاً  يزيد ال كل ه هذا أن   يأيت وسوف اإللزام، يفيد ما فطاراإل يف وردقد و

 .آنفاً  قلناه ملا ؛اإلرضار حرمة اكتشاف يف ساساً أ يفيد ال اإللزام أن   أو

 فهو صح   ولو بالنفس، اإلرضار لتحريم واإلفطار األكل ةبأدل   االستدالل يصح   فال وعليه،

 .واألكل اإلفطار يف كل ه هذا. سابقاً  حرمته أثبتنا الذي املقدار من أكثر يفيد ال

 اجملموعات النصّية املتصلة باملوقف من التداوي، نظرة مشولّية

 عىل نجدها فنحن ،(Panoramaبنظرة شمولي ة ) التداوي نصوص راجعنا إذا :ثانياً 

 :جمموعات

ة وكيفي   ،وبيان ما ينفع وما ال ينفع ،ةية خاص  وما دل  عىل اإلرشاد إىل أد األوىل: املجموعة

 الطب   نصوص هي وهذهوخصائص النباتات والعالجات وغري ذلك.  ،معاجلة األمراض

دة كثريةنصوص  وهي ة،األئم   طب   أو النبوي  .ومتعد 

 يشمل فيها إطالق فال أفادته ولو التداوي، وجوب تفيد الإال أن  نصوص هذه املجموعة 

ل املستوى حال غري  .مةاملتقد   األربعة اإلرضار مستويات من الثاِن املستوى من نواملتيق   األو 
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 له فضلاأل فمن لإلنسان يمكن فحيث التداوي، عدم رجحان عىل دل   ما :الثانية املجموعة

 فال بنفسه، ومعاجلته الداء لحتم   عىل اجلسم يقدر حيث هبأن   ذلك رس  فُ  وقد يتداوي، ال أن

خرب بكر وورد يف  .اخلرب يف ورد كّم داًء، وهييج إال دواء من ما هفإن   ؛ةاألدوي   استعّمل حيسن

 معاجلة ادفعوا»وهو يقول: × أبا احلسن موسى بن جعفرسمعُت بن صالح اجلعفري قال: 

 .«هكثري إىل جير   هقليل البناء، بمنزلة هفإن   عنكم، الداء اندفع ما اءاألطب  

 دليالً  تصلح فال أمكن، ما تركه يف بترغ   هي بل التداوي، وجوب تفيد ال النصوص وهذه

 .هنا

 ّنياً  النهي هذا فهم سواء األمور،ما دل  عىل النهي عن التداوي ببعض  الثالثة: املجموعة

والنبيذ واملسكر، ، مثل ما ورد من النهي عن التداوي باخلمر اغريمه مًا، أي  تكراه مًا أحتريمي  

ة حتت اجلبال ة والعيون اجلارية واحلار  وكذلك ما ورد من ّني الرسول عن التداوي باملياه احلار  

 .منها رائحة الكربيت والتي يستشم  

 الزكام مثل ،ةاخلاص   العوارض لبعض اإلمكان قدر التداوي عن النهيمن  ورد ما ومثله

 .عالوالس   دوالرمَ  والدماميل

ر أن  األصل  إذ تفيد؛ ال أيضاً  املجموعة وهذه  التداوي منه خرج ،التداوي جوازقد يتصو 

 .التداوي وجوب عىل تدل   فال ،، فنُهَي عنهاهذه بمثل

م احلظر رفع مقام يف بالتداوي األمر عىل دل   ما :الرابعة املجموعة  وأن   ،التداوي يف املتوه 

 جواز عىل دل   أو ُيمرض، الذي وهو يشفي الذي هو كونه أو اّلِل عىل لللتوك   منافاةً  فيه

 .به األمر ال التداوي

 وأن   اّلِل، عىل لالتوك   ينايف ال هوأن   التداوي ةرشعي   تفيد فهي أيضًا، تنفع ال املجموعة وهذه

ة التداوي ترك  .فيها إطالق وال اجلهة صحيح، فهي ناظرة هلذه غريُ  شاٍف  اّلِل أن   بحج 

 الدواء أخذ عىل واإلقدام بل ،إليه والدعوة بالتداوي األمر عىل دل   ما :اخلامسة املجموعة

                                           
 .408: 2( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 1)

 .409( املصدر نفسه: 2)

 .221: 1( املصدر نفسه 3)



  

 .يموت أن قليالً  معه حيتمل الذي

 :يتكاآل حاَلا توصيف يمكن األحاديث هذه أن   إال ،هنا األفضل هي املجموعة وهذه

 .، فراجعاإلسناد حيث من ضعيف   مجيعها يكن َل إن تهاأغلبي  إن   ـ أ

فيأمره بأخذ  ،ما له شخص عن مرضٍ أحيث يس ،كثريًا منها وارد يف موقع اإلرشاد إن   ـ ب

 .الدواء هو ما وبيان العالج رشح يف ظاهر بل ة،املولوي   يف ظاهر غري وهذاكذا وكذا، 

 هو أو يموت، أو عضال بمرضٍ  صابيُ  دونه من الذي التداوي يف ظاهر ابعضه إن   ـ ج

 وهذا ؟بعضها وأ األمراض مجيع يشمل هل هوأن   ،حدوده يف ال التداوي وجوب مبدأ يف ظاهر

 .التداوي مطلق بوجوب احلكم غري

 .وثوق منه حيصل وال ،سنداً  وضعيف جداً  قليل   ذلك غري هو ما إن   ـ د

ه واجب  إذا لزم من تركه املوت أو ذهاب طاقته أو أحد إن   :القول يف التداوي وخالصة

 مُيلزِ  موثوق معترب نص   يوجدا ما هو غري ذلك فال يف احلياة، أم   تهالي  فع ةأعضائه أو تعطيل قدر

 وهذا نفسه، يتدارك اجلسم دام ما الدواء، وضع بوجب ُيلزم دليل فال اإلنسان ُجرح فلو به،

 ما فغاية ذلك، وغري بالسيف الرأس ورضب التطبري حال يف كّم متاماً  نفسه، جرح جواز معناه

ة السابقة ليُ  دليل يفيده ن الذي أرشنا له مرارًا، املتيق   ثبت القدرَ التداوي هو أن يتعاضد مع األدل 

 .الرابعةبتّمم مساحتها، فضاًل عن  ال مطلق اإلرضار بّم يشمل املرتبة الثالثة

 فسننتيجة البحث يف قاعدة اإلضرار بال

 أو نساناإل طاقة تعطيل إىل أو املوت، إىل ييؤد  أو غريمها،  رشاب أو طعام أي   ن  : إوالنتيجة

 وإال حرام، فهو نوعاً  ةالديني   بواجباته القيام عن تعطيله أو( اجلملة)يف  أعضائه من عضوٍ  برت

 .اجلواز فاألصل

  





 

 

 

 

 السابع احملور

 واألشربة األطعمة يف العارضة احلّلية

 متهيد

ماً  ما رشاب   أو طعام   كان إذا  حتمل التي احلاالت بعض يف ةاحللي   حال إىل يتغري   قد فإنه ،حمر 

 :وأبرزها طارئة عناوين

م الطعام ترك تكليف امتثال تزاحم لو كّم التزاحم، عنوانـ  1  أهم   آخر تكليف مع املحر 

 ة،األمهي   يف تساويا لو اآلخر وترك بأحدمها األخذ فيجوز معًا، هبّم اإلتيان يمكن وَل منه،

م  .فيها ااختلف لو املهم عىل األهم ويقد 

بالكتاب والسن ة، والذي دل ت النصوص عىل سقوط  وهو العنوان املنفي   ـ عنوان احلرج، 2

ْم ﴿التكالبف يف مورده، كقوله تعاىل:  ْم َوَما َجَعَل َعَليْك  َو اْجَتَباك  وا يِف اهللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ه  َوَجاِهد 

يِن ِمْن َحرَ  ْم إِْبَراِهيمَ يِف الد  َة َأبِيك  لَّ  (.78﴾ )احلج: ..جن م 

  تغري  العنوان،ـ  3
ٍ
م األكل إىل يشء  مياه تكريرآخر، ومن أمثلته  كّم لو استحال ما هو حمر 

ي الرصف  تغري   يمكن فإنه الفقهاء، رأي عىل هاتخباث أو لنجاستها ؛باحلرمة ةاملحكوم الصح 

كّم يف حال التبخري، وفقًا لفتاوى الفقهاء  ،االستحالة فيها لو حصلت بالتكرير حكمها

فإنه سوف  ،وتغري  العنوان ،ما يوجب استحالة اجلسم احلرام إىل عنوان آخر أنفسهم، فكل  

 .ام العنوان اآلخر حمل اًل رشعًا، ما َل يلزم حمذور آخردحيل له ما 

فإذا َل تعد  ،ّم هو حرمة أكل اخلنزيرة األحكام لألسّمء، فاحلكم إن  والسبب يف ذلك هو تبعي  

ة من اخلنزير، بل صارت هويًة أخرى جاز أكلها؛ لعدم شمول دليل احلرمة هلا.  هذه املاد 

 .رشهبا وجواز ـ بنجاستها قلنا لو ـ طهارهتا يوجب فإنه خاًل، اخلمر نقالبا النوع هذا ومن

 .الرشيعة يف نفي نيامل والرضر احلرج عناوين من يكون أن يبعد ال والذي اإلضطرار، عنوانـ  4



 

 ضطرارات األطعمة مبالك االموالرتخيص يف حمّر نالقرآ

 األطعمة جمال يف ةالقرآني   النصوص إليه أشارت الذيعنوان االضطرار هو العنوان املبارش 

 :تيةاآل اآليات فيه وردت حيث مة،املحر  

َم : ﴿قوله تعاىل :األوىلاآلية  اَم َحرَّ نِزيِر َوَمآ أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِِه إِنَّ َم اخْلَ َم َوحَلْ م  امْلَْيَتَة َواْلدَّ َعَليْك 

ِحيمٌ  وٌر رَّ  َفإِنَّ اهلل َ َغف 
 (.115﴾ )النحل: َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن

مً ﴿ قوله سبحانه: :الثانية اآلية َرَّ ْوِحَي إيَِلَّ حم 
ه  إاِلَّ َأن ق ل الَّ َأِجد  يِف َما أ  ا َعىَل َطاِعمن َيطَْعم 

ه  ِرْجٌس َأْو فِْسًقا أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِِه َفَمنِ  َم ِخنِزيرن َفإِنَّ وًحا َأْو حَلْ ْسف  وَن َمْيتًَة َأْو َدًما مَّ  اْضط رَّ َغرْيَ َيك 

ِحيمٌ  وٌر رَّ  َفإِنَّ َربََّك َغف 
 (.145﴾ )األنعام: َباغن َوالَ َعادن

: :الثالثة اآلية نِزيِر َوَما أ ِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اهلل ِ ﴿ قوله عز  وجل  َم اخْلِ َم َوحَلْ م  امْلَْيَتَة َوالدَّ َم َعَليْك  اَم َحرَّ إِنَّ

ِحيمٌ  وٌر رَّ  َفال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهلل َ َغف 
 (.173﴾ )البقرة: َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن

نِْزيِر َوَما أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ ﴿ له عز  من قائل:قو :الرابعة اآلية م  اخْلِ م  َوحَلْ م  امْلَْيَتة  َواْلدَّ َمْت َعَليْك  ر  ح 

ِحيمٌ  ..بِهِ  وٌر رَّ ْثمن َفإِنَّ اهلل َ َغف  ِ  إل 
تََجانِفن  َغرْيَ م 

 (.3: ﴾ )املائدةَفَمِن اْضط رَّ يِف ََمَْمَصةن

ا ﴿قوله سبحانه:  :اخلامسة اآلية م مَّ َل َلك  َّا ذ كَِر اْسم  اهلل ِ َعَلْيِه َوَقْد َفصَّ وْا ِِّم ل  ْم َأالَّ َتْأك  َوَما َلك 

ِهم بَِغرْيِ ِعْلمن إِنَّ َربَّ 
ْم إَِلْيِه َوإِنَّ َكثرًِيا لَّي ِضلُّوَن بَِأْهَوائِ ْم إاِلَّ َما اْضط ِرْرت  َم َعَليْك  َو َأْعَلم  َحرَّ َك ه 

 (.119األنعام: ﴾ )بِامْل ْعَتِدينَ 

مة األطعمة ذكرت التي اآليات مجيع أن   يتبني   وهبذا  بصورة شارتأ قد اخلاصة املحر 

 .احلرمة سقوط توجب اوأّن   ،االضطرار حلالة رةمتكر  

 املوارد يف االضطرار مفهوم بعينه هو عموماً  األطعمة باب يف هنا االضطرار ومفهوم

 جداً  الشديد االضطرار حالة إىل لتشري املائدة سورة يف «املخمصة» عبارة جاءت وإن األخرى،

 شمول يف ،مةاملتقد   اآليات سائر وكذا ،كافية العامة ةاألدل   لكن   اهلالك، حالة من القريب

 .ذلك ونحو والرضر واحلرج االضطرار حاالت ملطلق احلكم

 !االتداوي بهالشريفة ، وانتقاد السّنة خمرللسكوت القرآن عن االضطرار تفسري 

صورة اإلضطرار مل جير اإلشارة إليها عند احلديث عن اخلمر وحتريمه  امللفت هنا أن   أن   إال



  

ة املرشوبة ،الكريم يف القرآن م املاد  ، بل بنفسها ولعل  السبب يف ذلك أن  القرآن الكريم َل حير 

كر،  م السُّ كر، حر  ِل، بل بتبع كونه يف مقام بيان حتريم الس  م املرشوب فليس بالنظر األو  ولو حر 

كر نفسه، وربّم هلذا َل يكن متعارفًا طرح قضي ة االضطرار  ومن النادر حصول االضطرار للسُّ

 يف اخلمر واملسكرات.

ر يف وبرصف النظر عن هذا التربير املمكن، ال يعني عدم إشارة القرآن لصورة االضطرا

ة نفي الرضر ونفي احل؛ ألن  أيضاً أاخلمر واملسكرات، حرمة اخلمر يف حال االضطرار  رج دل 

ة تتعاضد لتقييد دل  وأ م للخمر، إة االضطرار العام  وهو تقييد  عىل طالق النص  القرآِن املحر 

ة لو  طعمةوفق القاعدة يطال ُمتلف أدل ة األحكام األولي ة، األمر الذي كن ا سنفعله يف األ اخلاص 

ح القرآ  أيضًا.فيها الكريم بذلك  نَل يرص 

كر نفسه،  فعىل مقتىض القاعدة يكون رشب ضطرار يف حال االاخلمر واملسكر، بل والس 

 .الرضر ونفي احلرج، ما َل يقم دليل خاصواعد: االضطرار ونفي لق نيمشمولَ وأمثاله 

 يتصل بخصوصي ة اخلمر، وهو لكن  هذا 
أن ه هل قام دليٌل خاص  عىل يفتح عىل سؤالن

توسعة التحريم حلال االضطرار ونحوه؟ وهل عمومات االضطرار ونفي احلرج والرضر ال 

 تشمل صورة تناول اخلمر يف حال حتق ق موضوع هذه العمومات؟

اّلِل َل جيعل الشفاء يف يشء  وأن   اخلمر،عن التداوي بالنهي يف بعض الروايات  لقد ورد

مه عىل الناس،  ت هذه الرواياتحر  ة نفي الرضر لزم منها تقييد أدل  ـ متنًا وسندًا ـ  فإذا صح 

 رشعاً  اإلضطرار موضوع إلغاء بمعنى بل ،بالرضورة التخصيص بمعنىال  كنل ؛واحلرج

 ،اخلمر يف الدواء وجود عدم تفيد الروايات هذهبعض  ألن   احلكمي؛ اخلروج إىل اً عملي  فيض امل

 .احلاجة موضوع تلغي الروايات فهذه الرضورة، همُ وَ  هو وإنّم التداوي، يف إليه رضورة فال

 عن تنهي فهي اإلضطرار، ال التداوي حالة هو يفيد ما غاية هنا الروايات يف لالتأم   أن   إال

 دليل فيصلح اإلضطرار، حالة من أعم   فتكون غريه، أو البواسري لجأل والنبيذ باخلمر التداوي

 جمموعها من ناملتيق   واملقدار الروايات هذه يف باخلمر التداوي ألن   أيضًا؛ لتقييدها ضطراراال

نفس دليل التداوي حمكومًا  فيكون ومعه ،وعدمه البديل ووجود ضطراراال حال من أعم  

 .اإلضطرار ولدليل والرضرلدليل نفي الُعرس واحلرج 



 

وهو املريس  ،اإلمام دواًء بديالً حيث جعل ، أبيه عن ،أسباط بن عيل خربُ  ذلك ديؤي   بّمرو

 يف رجلٍ  ،×عن الصادق ،ملرض أرواح البواسري، وكذلك خرب هارون بن محزة الغنوي  

 مضطراً  كان فإن امليتة، بمنزلة خبيث هو»يعجن باخلمر، فقال:  له كحل   تعنُ ه، فياشتكى عين

 اهلالك واملوت.حالة خوف  عبظاهر مجلة من الروايات ال يستو كّم أن   .«به فليكتحل

 اإلطالق هظاهرحيث  فيه، ذلك فهم الصعب من يكون قد الروايات هذه بعض نعم،

 عليه نيتم نقد ممارسة يمكن هنا ومن مطلقًا، فيه الشفاء ونفي بل ،التداويملطلق  والشمول

 :هبأن  

 الشفاء أن   رأينا وقد الشفاء، فيه جيعل َل هأن   يفيد الروايات هذه بعض ألن   للواقع؛ ُمالف أ ـ

 أو لموتأمراض تفيض ل من يهوينج   اإلنسان، عند الرضر أو اإلضطرار حال يرفع هوأن   فيه

  يف جيعل َل اّلِل بأن   قاليُ  فكيف ،تكون عظيمًة يف نفسها أو اهلالك
ٍ
م مما يشء  وال دواءً  حر 

م ما مطلق يف ظاهر وهو! شفاًء؟  ولو التداوي مطلق يف وظاهر وغريه، اخلنزير يشمل بّم حر 

وهو مناٍف للواقع، السيّم عىل مباِن القوم وظاهر يف اإلخبار ال اإلنشاء،  رشبه، أو أكله بغري

مات يف األطعمة واألرشبة منها اإلطالق لزم حرمة  بل لو فهم شخص  ، من سعة دائرة املحر 

م  ى.ولو مثل الغناء واملوسيق ،التداوي مطلقًا بكل  ما هو حمر 

 ،املراد منه اجلعل احلكمي ال اجلعل التكويني   نفي جعل الدواء يف اخلمر عىل أن   وفهمُ 

 .الظاهر جداً  خالُف 

رسالة اإلمام الرضا يف مثل ما جاء  ،بعض الروايات ما هو واضح يف خالف الواقع يفبل 

 :×الصادقوخرب أيب بصري عن  ،«تقتله األّن   اخلمر؛ يرشب ال واملضطر  » :إىل املأمون

 .«قطرة منها يرشب فال قتلته، رشهبا إن هوألن  .. اخلمر يرشب ال املضطر  »

 فكيف ،تقتل ال هي اإلضطرار عدم صورة ففي للواقع، ُمالف   ـ ليؤو   َل إن ـ هذا فإن  
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ة مع عدم التفصيل بني مسب بات هذا االضطرار اإلضطرار حال القتل توجب  !؟خاص 

 قواعد يف املوجود ةالرشعي   األحكامنمط و نلقرآزاج امل ُمالف  ن  مثل هذه النصوص إ ب ـ

 جيوز كيف بل مة،املتقد   اآليات إطالقات إىل مضافاً  واحلرج، والعرس الرضر ونفي ضطراراال

ـ ومنه ما عقوبته أكرب من عقوبة رشب  ضطراراال حال يف فاحشة وكل   واللواط الزنا لإلنسان

 ةحمالس السهلة الرشيعة يف نعهد وَل! الرشب؟ بغري ولو باملسكر التداوي له جيوز والاخلمر ـ 

 هذا الفهم ُمالف   ني أزعم أن  فإن   أو تلف يف بدن اإلنسان، هلذا اهلالك إىل ىأد   ولو يشء حتريم

هذه الرشيعة ووضعها األغالل  سّمحة عىل انص   نذيلال الرشيفة ةوالسن   الكريم القرآن جملزا

وا إليه وغري ذلك.  ورفعها ما اضطر 

 :هو النصوص هذه من أفهمهما  إن  ف َلذا

مات  واملسكر باخلمر التداوي حرمة :الً أو    وعدم بديل وجود حالوغريمها من املحر 

جًا وشافيًا؛ لعدم صدق عنوان العلم بكون اخلمر عال عدم حال وكذلك. به العالج انحصار

 .يف بعض املوارد عىل األقل   هناإليه ضطرار اال

 كان لو ّمك نفسه،ضطرار إىل التداوي اخلمر واملسكر حال عدم االبحرمة التداوي  :ثانياً 

 رادأ أو لللتحم   قابالً  مرضه كان أو، عالج إىل حاجة بال الوقت بمرور يزول بسيطاً جرحًا 

، ال لوقف تدهور حالته وعجلة يف النهوض من املرض العافية من مزيدٍ  ألجل اخلمر استخدام

ي ة  .الصح 

هبا،  والتداويفيجوز ـ وفاقًا جلّمعة من الفقهاء ـ تناول اخلمر  ،يف غري هاتي احلالتي اأم  

 خارج فهذا مثالً، عطشاً  املوت عىل ترشف التيالكالم يف التداوي ال يف إنقاذ النفس  علًّم أن  

ة التداوي يف الواردة الروايات ظواهر عن  .متقد   كّم مضطر   لكل   مطلقاً  بعضها ورد. نعم خاص 

 يف منترشةً  كانت التي املسكرات ظاهرة حمارصة سياق يف جاءت الروايات هذه أن   يظن   ويف

 منها قرتاباال مطلق عن تنهى أن دتفأرا لألطباء، عالجاً  ربتاعتُ  حتى العبايس، العرص

ب اخلمر مطلقًا، هلذا ورد يف وإىل رضورة جتن   ية،طب   بدائل وجود إىل تنب ه وأن واهية، بحجٍج 

فأتت  ،فيه منافع ة أن  إحدى الروايات النهي عن النظر إليها، فأريد حمارصة تداول اخلمر بحج  

 اإلنسان ا لو كانت حياة، أم  نيتم املتقد  نياحلالت ن منها هوهذه النصوص التي نرى القدر املتيق  



 

 الرضر فيه بقائه من يلزم عضال مرضٍ  من خروجه كان أو ،غري ال باخلمر التداوي عىل فةً متوق  

ة واحلرج واالضطرار ، املقام يف حمكمة نراها امتنانية نصوص   هذه نفيال نصوص فإن   ،والشد 

د درجات فهم يف ينفعناكل ه  وهذا  .األمور بعض يف التشد 

م رشعاً  ما تناول لإلنسان جتيز التي املوارد من فاالضطرار حال، ةأي   وعىل ، وتفصيل هو حمر 

مات سيأيت يف حمل ه من هذا الكتاب إن شاء اّلِل  .البحث يف التداوي باخلمر واملحر 

 يف اهلل سبحانه «ميالغفور الرح»صفة االضطرار وحكم ربط القرآني بني الفلسفة 

مة، ترفق ذلك  ث عن الرتخيص يف تناول األطعمة املحر  الحظنا أن  اآليات عندما تتحد 

ر بني األمرين؟ذلك،  ونحو« رحيم ور  فغ اّلِل إن  »بمثل تعبري:   وهنا سؤال عن الربط املتكر 

 يمكن طرح احتامالت هنا، أبرزها:

 حرمة وكأن  ، االضطرار صورةيف  ه يدل  عىل أن  مالك احلكم موجود  ن  إ ل:االحتامل األو  

 ةاإلهلي   والرمحة اإلهلي التخفيف أن   األمر غاية االضطرار، حال يف قائمةً  تزال ما األطعمة هذه

تا اللتان مها  .والعقوبة املالحقة من املضطر   هذا نج 

 به الالحق األذى وحيتمل األطعمة هذه يرتك أن أمكنه إذا املضطر   بأن   ييش األمر هذا ولعل  

ط َل ما للمفسدة دفع معنىب التحريم، ملالكل  حتصي ذلكيف  ناك به الالحق الرضر أو  يف يتور 

 .نفسه كتلف ،إلزاماً  يقتيض آخر رشعي   حكمٍ 

ل متاماً  مقابل يفوهو يقع  الثاين: لحتاماال ال « الرحيم الغفور»تعبري  قد يقال بأن  إذ ، األو 

ث عن املخمَ فيد بقاء احلكم هنا؛ إذ آية سورة املائدة ي يف موردها الذهن صة التي ينرصف تتحد 

 حرمة حكم بقاء همرادُ  يكون فكيف اجلوع، بسبب الشديد والرضر املوتحال اخلوف من إىل 

 الصفتني هاتني من ُيفهم وأن فالبد !أعظم؟ هاوإتالفِ  النفس قتل مفسدة أن   مع األكل

 وهذا ذلك، له جاز اضطر   فمن أي احلكم، هذا سقطيُ  بعباده لرمحته تعاىل اّلِل أن  : تنياإلهلي  

 بإمكانه كان فقد وإال احلكم، هذا بموجبها خف ف التي رمحته من أنش ّمإن   سبحانه منه التجاوز
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املوىل التيسري والتخفيف رمحًة منه، وإال فقد  رادةان إىل إعرجياحلكم، فالوصفان  هذا وضع

جانب الرمحة  م؛ لكن  هى إىل هالككان بمقدوره ـ وهو مالك العباد ـ أن يفرض احلكم ولو أد  

 ؛حكمٍ  وجودالظاهر يف نفي « عليه ثمإ فال»قوله:  ذلكوالتسهيل هو الذي غلب هنا. ويشهد ل

 .املوىل أحكام ُمالفة إال ليست املعصية إذ ؛احلكم انتفاء عن فشكا املعصية انتفاء ألن  

ه غري بأن  هذا األمر يمكن فهمه يف سياق وصف الرمحة؛ لكن   عن االحتامل الثاين وجياب

 اّلِل غفرها فيّم كبتارتُ  ُمالفةٍ أو  ًا يف وجود ذنٍب واضح يف سياق وصف املغفرة الظاهر قرآني  

 عن احلديث عند اللغوي معناها بي نا كّم والعقاب الرضرهنا  فتعني «اإلثم» كلمةا وأم  سرتها، و

 .املؤاخذة رفع مع السيّم ثبوتًا، معقول   اهلالك إىل ىأد   ولو احلكم وجود وأصل اخلمر، آية

 :تيحالَ  بني املقارنة سياق وهو آخر، سياٍق  يف الوصفان هذان فهميُ  قد :الثالث االحتامل

 اراالضطر حالة يف بأن ه تقول أن أرادت ّمكأن   اآلية فإن   وعدمها،)التجاوز(  والعدوان البغي

 فال أكلوا لو مفإّن   ،غريمها بخالف أكل، لو له غفريُ  ال يوالعاد الباغي لكن   األكل، جيوز

 وجود منه يراد ال واملغفرة الرمحة فوصف فيهم، منتٍف  احلكم ألن   ذنب؛ أو بعتاٍب  قونيالَح 

، عن يغض   املوىل أن منه يراد بل االضطرار، حال يف احلكم  ولو هفإن   عادياً  كان لو لكن املضطر 

 وكأن   والعادي، بالباغي تعريض   فالوصفان العقاب، عنه سقطيُ  ال هلكن   عنه احلكم أسقط

 املضطر   يعاقب وال خذيؤا ال اّلِل إن   :ـ األحكام ةخصوصي   عن النظر صارفةً  ـ تقول اآليات

 النظر بل عدمه،و احلكم لوجود نظر فال عاقب،فيُ  باغياً  كان إذا إال ِل  األو للحرام أكله عىل

 .وعدمها للمؤاخذة

 لكن   ،موجود   احلكمَ  أن   نياإلهلي   الوصفني هذين تكرار من فهمنا فسواء حال، ةأي   وعىل

 منه ذلك كان لوالتحم   التاليف للمضطر   أمكن لو هوأن   اّلِل، من رمحةً  موجود غري العقاب

 الرمحة ككون آخر شيئاً  الوصفني هذين رتكر   من فهمنا أو ،كذلك مالكٍ  أو قائم حلكمٍ  امتثاالً 

 هذه تناول يمكنه املضطر   فإن وغريه، الباغي بني للتمييز اآلية نظر كون أو احلكم إلغاء خلف

مة، األطعمة مة األطعمة سائر يشمل ال هذا لكن   املحر   التي كتلك االضطرار، حال يف املحر 

 بقاء عىلنينا ب فلو فيها، رةاملتكر   اخلاصة األطعمة هذه إىل اآليات نظر إذ الرشيفة؛ ةبالسن   تثبت

 سائر يف عينه األمر رزحُي  فال واألوصاف، اآليات تركيب نتيجة العقاب وانتفاء احلكم



 

 .، إال بإلغاء اخلصوصي ةاألطعمة أو ماتاملحر  

 املرادوالباغي والعادي، شرح املفهوم وحتليل املعنى 

فسوف نالحظ  َتاوزنا موضوع االضطرار إىل موضوع االستثناء الذي وقع فيه، إذا

را يف اآليات األربع ومها: الباغي والعادي،   هذين حقيقة فهم من لنا والبد  عنوانني تكر 

 .العنوانني

 وما احلديثي املستوى عىل وأخرى الرصف، القرآين املستوى عىل يقع تارةً  فيهام والبحث

ت  :مرحلتان فهنا الوصفي، هذين السن ة   به فرس 

 «الباغي والعادي»ـ املستوى القرآني يف تشريح دالالت  

ر يمكنيف هذه املرحلة و الرصف، القرآِن البحثمن البحث هنا هي  األوىل املرحلة  تصو 

 :وجه من بأكثر هنا والعادي الباغي معنى

 مفهوم الظلم وتعّدي احلّدـ  ـ  

ل:  د  العادي من تعبفيّم يراد  الظلم، بمعنى البغي ألن   الظاَل؛ بالباغي راديُ  أن التفسري األو 

أو  إن  من يضطر  وال يكون اضطراره ناشئًا عن قيامه بظلمٍ  :احلد  وجتاوزه، فيكون معنى اآلية

ا لو اضطر  بسبب كونه له وعن حقوقه املرشوعة، فيجوز له األكل، أم   عن ما  وختطٍ قيامه بتعدٍّ 

 واجلوع باجلفاف فأصيب لمهم،ويظ أهلها ليقتل مدينةٍ  إىل بجيشٍ  جس الظلم، كّم لو خريّمر

يه بسبب خرج أو الطريق، يف  اللهو صيد مثل ملعصيةٍ  سافر كمن اّلِل، أحكام من حكمٍ  عىل تعد 

 .تعاىل اّلِل عند بانيعاقَ  فسوف أكال ولو ،األكل هلّم جيوز ال هذين فإن   ـ قولٍ  عىل ـ

﴾ حاالً يف َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن وقوع ﴿ ةوتستدعيه حال ،معقول يف حد  نفسه التفسري وهذا

 يف وسننظر والعدوان، الظلم معنى سياق يف فهميُ  ـ عادٍ  مجيعًا، والبغي ـ بقرينة تاآليا

 ال؟ وأ آخر تفسري   عليه حسيرتج   هل، لنرى األخرى ةالتفسريي   املحتمالت
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 احلّد يّدـ مفهوم الطلب وتع ـ  

 هأي أراد األمر هذا ىبغقولنا:  من ،«بلالطا» بالباغي املراد يكون أن التفسري الثاين:

 لمضطر  ل حيق ال: املعنى فيكون وعليه ة،اللذ   طالب هو هنا الطالب من واملقصود وطلبه،

ه ذللتلذ   ال اضطراره، رفع وبقصد ،بقدرٍ  يأكل بل منه، ةاللذ   أراد إذااألكل   .والتفك 

 حد   متجاوزاً  يأكل من منه يراد لكن ـ لاألو  تفسري ال يف كّم ـ للحد   وزاملتجا فهو ،العادي اأم  

 .الرضورة

 رفع لغري األكل له جيوز ال لكن األكل، له جيوز املضطر   إن  : اآليات معنى فيكون وعليه

ر الرضورات فإن   احلاجة، مقدار من أزيدَ  يأكل أو ةٍ للذ   يأكل بحيث الرضورة،  .بقدرها تقد 

كّم نسبه ، وهذا التفسري هو املنسوب إىل احلسن وقتادة وجماهد والربيع وابن زيد أيضاً 

 .الفخر الرازي إىل اإلمام أيب حنيفة

ل والثاين ل جيعل القيدين صورتني من صور االضطرار،  والفرق بي التفسري األو  أن  األو 

ل حتريم األكل فيّم الثاِن جيعلهّم صورتني من صور ا ألكل حال االضطرار، كّم أن  نتيجة األو 

ولو لزم منه املوت والرضر، بعكس الثاِن فهو جييز األكل يف مطلق حاالت االضطرار، غايته 

 بقيوٍد يف كيفية األكل نفسه ال غري.

ل عليه أن ه  التفسري هذا أن   إال  ألن   ة؛اللغوي   الناحية من واضحن  غري  ـ مع إمكانه ـ قد ي سج 

 حال املضطر  : هو فاملعنى لالضطرار، اجلملة يف حاالً  وقعت «عاد وال باغٍ  غري» أن   املفروض

حال عدمها و ي تارةً جاء حال البغي والتعد   ضطرارهفا عاٍد، وال باغٍ  غري املضطر ذاه كون

ال أنه جيعل البغي ضمن حال  ،ضطرار ضمن حال البغي وعدمهأخرى، وهذا ما جيعل اال

إذ عىل املعنى املذكور هنا سيصبح املراد: لو اضطر  جاز له األكل إال إذا كان طالبًا  ؛االضطرار

ّم متجاوز احلد  جيوز له األكل ضمن احلد  وإن   ن  أجيوز له األكل، مع  فالة أو متجاوزًا احلد  للذ  

هنا للزم أن يقال: املضطر له األكل غري باغ وال  احلرام هو الزيادة. ولو كان معنى اآلية ما قيل
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 لاألو   يف احلال إذ جيدًا، فليالحظ ،األكل له جيوز عاد وال باغ غري املضطرعاد، ال أن يقول: 

 من حال   الثاِن يف احلال فيّم ،تفسريال هذا مع املتناسب وهو الرضورة عند األكل من حال  

 .املتقدم لاألو  تفسري ال مع متناسباً  فيكون ،االضطرار

 ،وطلبًا هلا ةٍ نا َل نفهم الوجه يف حرمة رفع االضطرار بأكل الطعام عن لذ  إىل ذلك، أن   يضاف

 األكل مقابل ذالتلذ   يف رغبته عن األكل يكون أن إالفلّمذا يكون هذا حرامًا؟! ليس هلذا معنى 

 بأن   ييش ما وهذا ة،اللذ   وحالة االضطرار رفع بني التقابل من رضب   فيحصل ضطرار،اال لرفع

 ُمالف   وهذا مورده، يف منعدمة ، وكأن  الرضورةالرضورة لرفع يأكل َل أكل عندما الباغي

 موجوداً  ليس اللذة، هوأن   البغي، قمتعل   ن  أ علّمً  واضحة، غري القصد ةوخصوصي   .اآلية لسياق

 .اآلية يف

اآلية  ون أن  ذكر املفرس  قد ه بعض من أخذ هبذا التفسري أعقب كالمه بأن   للنظر أن  الالفت و

 قد بلذلك،  ىيستوح مما يفهم منه املوافقة أو ،تشمل الباغي عىل اإلمام واملسافر سفر معصية

ح  أن املفروض أن   مع. .كامالً  نسجاماً ا لآلية الكيل   املفهوم مع تنسجم ابأّن   موضعٍ  يف رص 

 !اإلمام عىل البغي أو املعصية سفر عىل اآلية لتطبيق مبايناً  تفسريه يكون

 ففيّم املعصية، سفر املسافر حول حنيفة وأيب الشافعي بي جدالً  الرازي الفخر ينقل وَلذا

 عند األكل يف املعصية ملسافر صيرخ   َل ،هنا لاألو   التفسريي   الوجهَ  اآلية من الشافعي فهم

، األكل يف عاد وال باغ غري مضطر   هألن   ؛احلال هذه يف حنيفة بوله أ صرخ   فيّم ضطرار،اال

 .فهمناه ما فهموا موأّن   ،وهذا يكشف عن عدم إمكانية اجلمع

 زويعز   ،ةوالسياقي   واللغوية ةالداللي   الناحية من راجح غري التفسري هذا أن   يل فيبدو وعليه،

 اضطر   فمن وتعني املضطر، من حال ،«إلثم متجانٍف  غري» قوله: ألن   ؛املائدة سورة آية ذلك

 هنا الثاِن التفسري هذا عىل اأم   رحيم، غفور اّلِل فإن   فساد، أو ملعصية متّميل غري كونه حال

 .الظاهر خالف وهو ثم،إل متجانٍف  غري فأكل طر  اض فمن: نقول بأن التقدير من فالبد  

ح والسياقية ةاللغوي   الداللة إن   :تقول قد لتفسري ال ترج  ة العقل لكن   الثاِن؛ عىل األو   وأدل 
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م، الطعام يتناول أن مضطر   لكل   جيوز الثاِن املعنى عىل إذ ؛الثاِن برتجيححيكّمن  الرشع  املحر 

 ذلك، ونحو يالتعد   بعدميتقي د  أن يلزمه ضطرارها رفع بصدد يكون عندما هأن   األمر غاية

 املعنى عىل اأم   ومزاجه، الرشع عمومات ومع العقالئي والبناء العقل مع منسجم املعنى وهذا

 من استثنيا حيث األكل، هلّم جيوز ال ،إلثمٍ  املتجانف مطلق أو والعادي الباغي أن   فيلزم لاألو  

 وهو هلّم، لاألو   منه املستثنى حكم حلوق معناه االستثناء من واالستثناء اآليات، يف االستثناء

ي  عنهّم املنه واهلالك املوت إىل تفيض قد ـ املجاعة يف السيّم ـ االضطرار حاالت أن   مع احلرمة،

م والعقالء العقل وبمنطق ةوالسن   الكتاب بنص    عىل اآليات هذه فهم يمكن فكيف ،كّم تقد 

 األكل ترك عليهّم بأن   يقال أن جيوز وهل !والعادي؟ الباغي لغري األكل يف الرخصة دد  حت أّنا

 !املوت؟ حتى

 :جياب قدو

 ن يقتلوا أنفسهم ـ بناء عىل تفسريها بقتل كل  أكّم حكم اّلِل عىل بني إرسائيل ب هإن   الً:أو  

ـ يمكن أن حيكم عىل من ارتكب ظلًّم بمثل هذا، وال  ، بل ربّم حتى باملعنى الثاِنواحٍد نفسه

لزم  ،عىل ذلك هنا ودل  النص  أحيانًا نيت األحكام عىل مصالح جمهولة استحالة يف األمر، وإذا بُ 

 لكن   ،هالك اإلنسان نفسهإة حكم العقل، فالعقل حيكم بحرمة وليس هذا من ُمالفنصياع، اال

ض اإلنسان رشال وعدم تناسب اجلزاء مع الذنب  .كةللتهلُ  نفسه فيهع أوجب اجلهاد الذي يعر 

ة بني إرسائيل أيضًا.   يقتل أن بوجوب الفقهاء بعض أفتى وقدإشكال  لو تم  فهو موجود يف قص 

ات يف بعض موارد العملي   أو، اإلمام عىل الباغي حالة يف كّم األحيان، بعض يف نفسه اإلنسان

 االستشهادية.

وليس هذا املورد من موارد عرض احلديث عىل الكتاب لتقديم نقد متني يعطي ريبًا، بل 

فيه خاصية االضطرار  ، فّم قلناه يف موضوع التداوي باخلمر ليسهو عالقة نص  كتايب بآخر

ل و  الحظ جي دًا.بسوء االختيار فتأم 

 موضوعي خاص   وهو العام، إىل اخلاص   نسبة هي العمومات إىل اآليات هذه نسبة إن   :ثانياً 
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 وأي   احلال، هذه يف إال االضطرار حال يف الرتخيص هو القاعدة ومقتىض .فقطوليس حكمي ًا 

د املوىل فلعل   واملفاسد، املصالحمتام  نعرف المن ذلك ونحن  مانعٍ   .األطعمة هذه يف جداً  متشد 

ما جاء يف االحتّمالت التي قلناها مطلع البحث هنا حول تعبري اآلية الكريمة بالغفور  :ثالثاً 

 حيث يمكننا القول: ،الرحيم

 غاية قائًّم، ل  ظي بل اليشء إىل االضطرار صورة يف يسقط ال هنا التحريمي احلكم إن   أ ـ

 ألنه عليه؛ فيحاسبه الباغي اوأم   ومغفرة، منه رمحةً  عليه حياسب ال سبحانه املوىل أن   األمر

 .وعدوانه وظلمه وتقصريه اختياره ءوبس اضطر  

 احلكم يلغيه حتى ا؛هب رضاراإل أو النفس قتل بحرمة احلكم يعارض ال احلكم هذا إن   ـ ب

 يف للموت نفسه اإلنسان تعريض حرمة يف ظاهر   النفس قتل حرمة دليل ألن   رأس؛ من الثاِن

 احلكم عن رجاً اخ كان حكّمً  املوىل جعل فإذا اجلهاد، يف كّم ذلك، منه املوىل أراد إذا ما حالة غري

 .منه أخص   هلكون ؛النفس قتل حرمة هو الذي العام

وا إليه هو رفع مؤاخذة ال رفع  ـ ج ارتفاع  لزم الإتكليف ونفيه واقعًا؛ والإن  رفع ما اضطر 

وا  عاحلكم الواقعي أيضًا يف حال اجلهل؛ ألن  حديث الرف يشمل االثنني معًا، فرفع ما اضطر 

 اآلية تعطيه ما وهذا حاله، عىل الرشعي احلكمإليه يمكن فهمه يف سياق رفع املؤاخذة مع بقاء 

 عن لقبحا مظاهر كل   يلغي ومورده موضوعه لبقاء الرشعي احلكم بقاء مع املؤاخذة ورفع هنا،

 قلنا حيث االضطرار حال يف ولو زواله وعدم مالكه لبقاء احلكم بقاء من مانع وال تعاىل، اّلِل

م إرضارها أو النفس قتل دليل بأن    عىل اإلنسان إلقدام بل رشعي، حكم المتثال ال قتلها حير 

 .نفسه لقتل له املوىل دعوة عن منرصف فهو نفسه قتل

 وحرمة النفس، حفظ وجوب: حكّمن يلحقها والعادي الباغي بأن   القول يبعد ال ـ د

م ويتزامحان األكل،  حرمة فإن   غريمها بخالف التزاحم، باب يف العقل بحكم مالكاً  األهم فيقد 

 ولو َل يصل إىل حد  املوت لو ترك األكل. ،رارطباالض تسقط األكل

دليل نفي االضطرار  ؛ فإن  ٍف اكغري منها ما قبل األخري  لكن ة ثبوتًا،األجوبة معقول وهذه

 نفي ودليل الرضر نفي دليل أن   إال احلكم، نفي ال املؤاخذة نفي ـ جدالً ـ  هولو كان ظاهر



  

 حرجي أو رضري حكم وجود صلأ نفي عىليف املقام  داالن ـ الرضر نفي دليل السيّم ـ احلرج

 .تعاىل اّلِل رشع يف وموجود قائم حكم عىل املؤاخذة نفي عىل ال الرشع، يف

 كّم أن  األخري منها سوف يأيت ما يرتبط به قريبًا، فانتظر.

ل، التفسري هو رجحاأل فإن   ،لآلية والثاِن لاألو   التفسري بن األمر دار فإذا وعليه،  األو 

، غري اخلارجي حواملرج    ؛رضره منه لزم ولو بحكم العايص العبد املوىل إلزام إمكان بعد متعني 

 يف كّم البدِن الرضرأو  والزكاة اخلمس يف املاِل الرضر يف كّم متاماً  ة،نوعي  جمهولة أو  ملصالح

 .واحلرب اجلهاد

 للمضطّر «بدل وتفسري»ـ العادي والباغي مبثابة  ـ  

( ويف «غري باغ وال عاد»أن يقال بأن   التفسري الثالث: مقام رشح  كالبدل من قوله )اضطر 

 هذه الكلمة، فهو يريد أن يرشح من هو املضطر  فيقول بأن  املضطر  هو الذي يأكل غري مريدٍ 

ا ّم هو ذاك الشخص الذي ُيقهر وُيلجأ إىل إرتكاب هذا الفعلوإن   ،ليشء لألكل وال متجاوزٍ  ، أم 

ة مرتكب ي  ألنه متعدٍّ عىل احلدود الرشع من يرتكب هذا الفعل ألن ه يريد ذلك أو يرتكبه

م  تفرض الذي وهو ـ يضطر   الذي أما: ىناملع فيكون ذلك، أراد هو بل ُيقهر َل فهذا ..للمحر 

 له جيوز فهذا ـ تعاىل اّلِل حدود بذلك ىليتعد   يطلبه وَل يقصده َل وهو األكل عليه الرضورة

 .األكل

 يف وقع من: تقول أن تريد اآلية فإن   املائدة؛ سورة آية يف أيضاً  فهمه يمكن املعنى وهذا

 أحكام عىل والعدوان اإلثم ارتكاب إىل يميل وال يريد ال وهو املخمصة تسب به الذي االضطرار

 .معذور فهو اّلِل

َوالَ َتْعَثْوْا يِف األَْرِض دة، كقوله تعاىل: ﴿تكون اجلملة احلالية من احلال املؤكِّ  وهبذا

ْفِسِدينَ   .«تعثوا ال»(، فإن  اإلفساد هو معنى 60 :البقرة﴾ )م 

ز هذا املعنى من وجهة نظري أن   صيغة االضطرار قد جاءت يف مجيع اآليات مبنيًة  وما يعز 

(، مما يعطي داللة أكثر تأكيدًا عىل أن   ( وليس )اضَطر  احلاجة  للمجهول واملفعول )اْضُطر 

 ي أحكام اّلِل سبحانه.ه يريد ختط  وال أن   ،وَل يكن يريد األكل ،رضت عليه فرضاً فُ 



 

 .الكريمة اآليات هذه يف املفرتضة املشاكل كل   تزول املعنى وهبذا

ي الظلم بغيًا؛ ألن  ، َتاوز احلد  و، وكلمة البغي َلا معنيان لغًة: طلب الَشء فيه  وسم 

 :َتاوز احلد  عىل املظلوم

ل للبغي بل  ،لليشء يكون املعنى: من اضطر  حال كونه غري مريدٍ سف فإذا أخذنا باملعنى األو 

غري متعد  عىل حدود اّلِل يف هذا األكل، بل فرضته حال كونه ، وعليه الظروف تهجرب وفرضاُ 

 ... فحكمه كذا وكذاالظروف القاهرة عليه

 ويعطي ،واحداً  والعادي غيابلا يف اآلية معنى يصبحسف للبغي، الثاين باملعنى أخذنا إذا اوأم  

 فإن  ، ذلك عليه الظروف فرضت بل ،اّلِل رشع جتاوز يريد ال اضطر فمن أي التأكيد، يف التأكيد

 .رحيم غفور اّلِل

من إرجاع املعنيني معًا يف البغي إىل  ،إذا قلنا بّم يلوح من كالم الراغب اإلصفهاِن اوأم  

 فرتادلفيصبح األمر أوضح وموجبًا  ،واالعتدال نى واحد، وهو طلب جتاوز االقتصادمع

 .الباغي والعادي تقريباً  :يكلمتَ 

وبه ترتفع مجيع  ،واألرجح بنظري القارص هو املعنى الثالث الذي مل يظهر يل من قال به

ب التفاسري طالَ عدا وصف املغفرة يف اآلية الكريمة، وهو الوصف الذي تُ  ،التساؤالت السابقة

وما أراه األقرب فيه أن يكون املراد: فمن اضطر  فأكل فإن  اّلِل ال يؤاخذه بّم فعل؛  .بحل ه هامجيع

 ال اّلِل إن   بل ،األكَل  فيستثقل سيعاقبه سبحانه اّلِل أن ظان   ظن ني فال فيه، معذور   هو فعله ما ن  أل

 .رحيم هألن   ؛االضطرار حال يف واقعاً  حرام هو ما أكله عىل يؤاخذ

حه، الذي التفسري هذا أمام وليس  أمامه ليس ..الكريمة اآلية داللة يف ناً متيق   قدراً  ونراه نرج 
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لاأل بالتفسري األخذ لزم الروايات تمت   ذافإ الرشيف، احلديث إال مشكلة  ـ معها املنسجم و 

ن من  ألن  ترجيحنا للتفسري الثالث ليس من باب االستظهار الواضح، بل من باب القدر املتيق 

، يعطي داللًة إضافي ة الستثناء الباغي والعادي «التفسري البدِل»حيث الداللة؛ ألن  غري 

 قيناب وإال أهله، إىل أو متقد   ما إىل املفرتضة اتاإلشكالي   حل   وإيكالـ  بخالف التفسري البدِل

 .لةحتمامل التفاسري جمموع من نيق  تامل القدر كونه الثالث، التفسري عىل

نا نعترب أن  هذا  وال ترد هنا أصالة التأسيس يف الداللة مقابل التوكيد، لو ُسل مت، فإن 

، يصال رسالة تربير معذورية كيد جاء هبدف إالتو كونه و ته هالسبب يف معذوري   ن  أواملضطر 

وهبذا ة، ضافي  إة بل فيه نكتة داللي  وكيد، ملحض التأو  كيد هنا ليس عبثًياً عاد، فالتوغري باغ وال 

 دًا.فتأم ل جي   ،سيس عىل التوكيدأال يكون املورد من موارد ترجيح الت

 الباغي على اإلمام وباغي الصيد والعادييف احلكم بني وقفة نقدية مع التمييز 

 أكل إىل اضطر   لو اإلمام عىل الباغي أن   ذكر العلّمء بعض أن   إىل أخرياً  أشري أن يل والبد  

 فيجب والعادي الصيد باغي أما لنفسه، قتله وجوب شمول يبعد وال األكل له جيز َل احلرام

 .عليه ويعاقبان القبيحني أقل   ارتكاب وجوب باب من ماملحر   الطعام أكل عقالً  عليهّم

 للباغي امليتة أكل حرمة ةوالسن   الكتاب من املستفاد بأن   القمي تقي السيد وأوضحه

 أقل   اختيار باب من العقل بحكم احلرام أكل اختيار يكون وعليه الرضورة، مع ولو والعادي

 هو املحذورين فأقل   نفسه، حفظ عليه جيب كّم األكل، عليه حيرم إذ حذورين؛وامل القبيحني

 .الرمق سد   بمقدار األكل

 ؛ةألن  املشكلة هنا إثباتي   الطريقة؛ هبذه صيغت إذا عندي اضحةو غري املسألة هذه ولكن  

ه من دونه سوف يموت، بل فاآليات ظاهرة يف مورد االضطرار إىل الطعام الذي يغلب فيه أن  
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تعبريها باملخمصة قوي  الداللة هنا، فلو كان املوىل يريد استثناء الباغي والعادي من قاعدة نفي 

م، فإن  الفرد الغالب أو البارز هو حرمة األكل املفضية إىل املوت، فكيف االضطرار يف مثل املقا

سكتت اآليات والروايات مجيعًا عن هذه احلال لو كانت العربة بقانون التزاحم حيث حفظ 

 !غريه؟ة من النفس ـ يف غري الباغي عىل اإلمام يف احلد  األدنى ـ أوضح يف القوة املالكي  

ه مشكل إثباتًا، فعندما يقول لك شخص: إذا ما ذكره هؤالء الفقهاء تام  ثبوتًا، لكن   إن  

وقعت املجاعة جاز لك األكل من حلم اخلنزير، إال إذا كنت عاديًا فال جيوز، فإن  هذا اللسان 

يصعب معه إخراج حالة إفضاء عدم األكل إىل املوت؛ ألّنا احلالة األبرز عند ترك اإلنسان ما 

 واّلِل القواعد وفق صحيحة كانت وإن عندي مشكلة إثباتاً  ةفالقضي   الطعام، نم إليهر  يضط

 .العاَل

نفسه ـ وفاقًا لبعض لمام اإلعىل كل ه فضالً عن عدم قيام دليل عىل وجوب قتل الباغي  هذا

ه جتب عليه ـ فإن وجوب قتلنا له ال يساوي وجوب قتله لنفسه بعد فرض أن   ناملعارصي

 بقتله لنفسه. هلزما بعد عدم توبته فال دليل يُ ة، وأم  التوب

 «يالباغي والعاد» ـ املستوى احلديثي يف حتديد مفهوم 

ة وردت حيث احلديثي، البحثهنا تقع يف  الثانية املرحلة  :مفرديَت  تفسري يف روايات عد 

 عمدهتا:و ،يات الكريمةيف اآل والعادي الباغي

تبارك وتعاىل:  اّلِل، يف قول ×اّلِل عن أيب عبد بن أيب نرص،د األوىل: مرسل حمم   الرواية

 قطعي الذي والعادي اإلمام، عىل خيرج الذي الباغي»قال:  ،﴾َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن ﴿

 .«امليتة له حتل   ال الطريق،

 الإ ،قصوراً بأن  فيه  املتن صفو دبييلرألا قاملحق   أن   رغم ،الداللة واضحة الرواية وهذه

                                           
 .211ـ  210، فقه األطعمة واألرشبة: ( انظر: حممد حسني فضل اّلِل1)

 .214ـ  213؛ ومعاِن األخبار: 265: 6( الكايف 2)

مات، ما َل نقل 637( انظر: زبدة البيان: 3) ؛ ولعل  مراده أن  الرواية َل تذكر عدا امليتة، فال تشمل سائر املحر 

 مة.بأن  ذكر امليتة من باب اإلشارة؛ لعدم االنفكاك يف داللة اآلية الكري



  

 السند أن   عن فضالً  البزنطي، مراسيل ةحجي   نرى وال باإلرسال، مبتىل مصدرهيا يف سندها أن  

 .وثاقته تثبت َل الذي زياد بن بسهل أيضاً  مبتىل الكايف يف

 يةٍ ايف رو ،×عن أيب جعفر حممد بن عيل الرضا عبد العظيم احلسني،خرب الثانية:  الرواية

 ؟﴾َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن وجل: ﴿ بن رسول اّلِل، ما معنى قوله عز  اه قال: فقلت له: يا أن  

 هلّم ليس عياله، عىل به ليعود ال هلواً  أو بطراً  الصيد يبغي الذي والباغي السارق، العادي»قال: 

 حال يف عليهّم حرام   هي كّم ضطرار،اال حال يف عليهّم حرام هي ااضطر   إذا امليتة يأكال أن

 .«..االختيار

 وهذه الطريق، بقاطع تلك تهفرس   العادي ففي ،يف الباغي سابقتها عن ختتلف الرواية وهذه

ته  الذي الطريق لقاطع يكون االضطرار عروض حيث واحد، املراد أن   والظاهر بالسارق، فرس 

 تهففرس   هذه اأم  و ،اإلمام عىل باخلارج تهفرس   فتلك الباغي يف اوأم   ،عادةً  للرسقة الطريق يقطع

 اإلصفهاِن الراغب مثل رأي عىل الإ نيلغوي   جذرين إىل يرجعان ّمأّن   عم اللهو، صيد بباغي

م كّم  .تقد 

 ها يفسند اأم  ، زياد بن سهل فيه جاء حكاماأل هتذيب يف الرواية هذه فسند حال، ةأي   وعىل

 بن بمحمد فيضع يعند الطريقإىل عبد العظيم احلسني، وهذا  هالفقيه فقد رواه بطريق

 .احلسني إىل الطويس الشيخ طريق كضعف متاماً  وغريمها زياد بن وسهل لاملتوك   بن موسى

﴾ َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن وجل: ﴿ يف قول اّلِل عز   ن،الثالثة: خرب محاد بن عثام الرواية

ا إذا امليتة يأكال أن هلّم ليس السارق والعادي الصيد باغي الباغي»قال:   حرام هي إليها، اضطر 

 .«الصالة يف يقرصا أن هلّم وليس املسلمني، عىل هي كّم عليهّم هي ليس عليهّم،

 وكذلك عندنا،ثبت وثاقته  بن حممد الذي َل تَ بمعىل   هذه الرواية يف الكايف ضعيف   وطريق

 إىل الطويس بطريق التهذيب يف آخرموضٍع  يف مروية هالكن   التهذيب، يموضعَ  أحد يف احلال

 بن حممد بن وأمحد أبان بن احلسن بن باحلسني حمل ه يف هفناضع   طريق وهو سعيد، بن احلسني

                                           
 .84ـ  83: 9؛ وهتذيب األحكام 345ـ  343: 3( كتاب من ال حيرضه الفقيه 1)

 .79ـ  78: 9؛ و218ـ  217: 3؛ وهتذيب األحكام 439: 3( الكايف 2)



 

 .جيد أيب وابن الوليد بن احلسن

 عن ،حممد بن أمحد إىل هبطريق التهذيب يف الطويس الشيخ عن الرواية نقل الوسائل يف لكن

 قر  أ قد بل ساسًا،أ التهذيب يف الطريق هذا عىل أعثر َل ينلكن   صحيح، طريق   وهذا اخلثعمي،

 فلعل ه ،وبطريقني موضعني يف احلديث ورود مع الطريق هذا عىل يعثروا َل مبأّن   الوسائل قوحمق  

 كان وإن السندية، تهبصح   الوثوق يوجب دليل ال فاخلرب العاميل، احلر   الشيخ قلم سهو من

 نياحلس إىل الطويس طريق لتوثيقهم اخلوئي؛ السيدأمثال  هميف نبم املشهور عند سنداً  صحيحاً 

 .األهوازي سعيد بن

، العادي أن   روي وقد»حيث قال:  ،عة: مرسل الشيخ الصدوقبالرا الرواية  والباغي اللص 

 .«ضطراراال حال يف امليتة أكل وال السفر، يف التقصري ّمهل جيوز ال الصيد، بغيي الذي

قد ال يكون غري  ،«وروي»نعدام سنده، وروايته بصيغة ااخلرب مضافًا إىل إرساله بل  وهذا

 جديدة أساسًا. رواية  معلومًا أن ه مة، فليس الرواية الثالثة املتقد  

ثناء أحيث قال الطربيس يف تفسريه  ،الطويس والطربيس ياخلامسة: مرسل الشيخ الرواية

ه اآلية الكريمةذكره تفسري   طريق باملعصية عادٍ  وال املسلمني إمام عىل باغٍ  غري»: ما نص 

ني،  .«..اّلِل عبد وأيب جعفر أيب عن املروي   وهو املحق 

 :والرواية

محتتمل  أ ـ  بعض لنا نقل هو الذيألخذ الطربيس هلا من الطويس  ؛كوّنا واحدة مما تقد 

 نقالً مضموني ًا خلرب تفسري العسكري اآليت.حتتمل كوّنا كّم  ..مةاملتقد   الروايات

 .إطالقاً  هلا سند ال ب ـ

َفَمِن اْضط رَّ يف قوله تعاىل: ﴿ ،مرفوعًا مرسالً  ،السادسة: ما جاء يف تفسري العيايش الرواية

 .«صبالغا: والعادي الظاَل،: الباغي»﴾ قال: َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن 

 الباغي الظاَل من فرياد ،متقد   ما إىل ترجع قد اأّن   علّمً  السندي،الضعف  حةواض والرواية

                                           
 .208؛ وانظر: الفقه الرضوي: 214( معاِن األخبار: 1)

 .86: 2؛ والتبيان 476: 1( جممع البيان 2)

 .200: 16الوسائل  ؛ ومستدرك74: 1( تفسري العيايش 3)



  

 .السارق بصالغا ومن

حيث قال:  التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن بن عل العسكري،خرب السابعة:  الرواية

هو غري باٍغ عند الرضورة عىل إمام وإىل يشء من هذه املحرمات )غري باٍغ(  (اضطر   فمن)»

ة من ليس ب ،ىهد ال بالباطل يف نبو   .«من ليس بإمام.. مةأو إما نبي  )وال عاد( وال معتد قو 

 تفسري ِل يتضح َل هأن   إىل مضافاً ، التفسري هذاضعف سند  بعد السند ضعيف واحلديث

 حكم يلحقه ال احلق   النبي   غري ةنبو   أو احلق   اإلمام غريمامة بإ شخص قال لو فهل العادي،

ة حكم من هذا القبيل ألثار  !إليها؟ اضطر   لو مةاملحر   األطعمة إىل االضطرار ولو كان ثم 

 بينّم ال نجد عينًا وال أثرًا له.تساؤالت واستفهامات، 

وأقىص ما يمكن إثبات سنده هو  هي روايات الباب، وهي مجيعاً ضعيفة السند عندي، هذه

حتّمل اخرب محاد بن عثّمن، وسائر الروايات يوجد بينها روايتان ال سند هلّم أساسًا، مضافًا إىل 

 .عود جمموع الروايات إىل الثالثة األوىل يف احلد  األعىل

وهذا املقدار القليل من الروايات ال حيصل منه وثوق بالصدور واطمئنان، والذي هو 

ل من التفاسري ة يف باب األخبار، السيّم بعد معارضة مضموّنا املوافق للتفسري األو  احلج  

فت ة التي مة، للمزاج العام يف الرشيعة اإلسالمي  الثالثة املتقد   ، فيكون خف   املزاجعن املضطر 

 نة،معي   بدرجة وول هباالوثوق  عفلض موجباً قًا بمثل حادثة بني إرسائيل ـ ـ ولو كان ُمرَتَ  العام

 لساّنا لسان التطبيق وليسمع كوّنا يف مقام تفسري اآلية الكريمة، ـ إىل ختالفها فيّم بينها  ضافةإ

 وثالثة بطرًا، أو هلواً  الصيد يبغي بمن وأخرىباخلارج عن اإلمام،  تفسري الباغي تارةً  بني ـ

تارًة بمن يقطع الطريق، وأخرى بالسارق، وثالثة العادي  العاديوكذلك تفسري  .بالظاَل

ني، طريق باملعصية ال وخامسة بالغاصب، ورابعة املحق   .بالباطل بالقو 

يف سياقه السيايس )الباغي عىل اإلمام( هو مصطلح  «الباغي»بل قد يقال بأن  مصطلح 

ر يف الثقافة اإلسالمي ة، واستخدام هذا التعبري يف البغاة غري معروف إطالقًا يف العرص  متأخ 

، بل هو نادر، ما َل نقل بأن  هذه النصوص يف مقام التوسعة )احلكومة باملصطلح  النبوي 

                                           
 .201: 16؛ ومستدرك الوسائل 585( تفسري اإلمام العسكري: 1)



 

  املبارش.األصوِل( يف حكم اآلية، ال يف مقام التفسري

م لاألو   التفسري معترب بوجهٍ  يثبت فلم ،هنا من  .احلديثي الطريق عرب املتقد 

 من املتيق ن القدرَ  همضمون   ويمثل ،واألرجح الصحيح هو الثالث التفسري أن   لواملتحص  

 .من حيث الداللة الكريمة اآلية

  



 

 

 

 

 

 األطعمة واألشربةالفقه القرآني يف 

 خالصات ونتائج

م كل ه كان عبارة عن   يف القرآِن الفقه عن البحث نم تيرس   ماخالصة الكالم وما تقد 

 :قرآنياً  ـ النتائج مهم   ووه ـتية اآل النتائج إىل خلصنا وقد واألرشبة، األطعمة

 النتيجة األوىل: حول اخلمر واملسكر

مأن  لنا النص  القرآِن  ثبتغاية ما يُ إن   يف قدره  العنب رشاب هو الذي اخلمر هو املحر 

ن  .سكريُ  َل ولو ،املسكر مطلق ال كرالسُّ  حتريم إىل إضافة ،املتيق 

وأن ه َل وقد قلنا بأن  نصوص حتريم املسكر جاءت بنحو التدريج ال بنحو الدفعة الواحدة، 

ل البعثة،  مة أو من أو  ة املكر  ثت يثبت وجود حتريم للخمر يف مك  عن وأن  هناك آيات قرآنية حتد 

لكن نا َل نفهم من هذا السكوت ترخيصًا يف رشب اخلمر، املوضوع مع السكوت عن التحريم، 

ة سكوت يف بعض املواضع عنه ،يف رشب اخلمر ترخيص   نفليس يف القرآ  .ينهّم، وفرق  ببل ثم 

متامًا للصورة  ها القرآن الكريم عن اخلمر ليست مطابقةً مالصورة التي يقد   ن  أينا أوقد ر

مها  ن مشكلته مع اخلمر يف عاقبتها ونتائجها، آالرشيفة، فالقر ةالسن  بعض نصوص التي تقد 

ن  وأ وهلذا أغرى املؤمنني يف اجلن ة بخمٍر ليس فيها تلك اآلثار والعواقب.وليس يف ماد هتا، 

ن  التعليل الوارد يف حتريم ألسد  الطريق، و اً ذرائعي   ّمً حتريإال ليس ـ لو تم  ـ بعينه وب حتريم املرش

 .ع تبعًا لهويوسَّ احلكُم ق اخلمر قابل ألن يضيَّ 

 النتيجة الثانية: حول قاعدة حتريم اخلبائث

حتى نأخذ بعمومه أو إطالقه لتطبيقه عىل  اخلبائث، اسمه عنوان حتريم يثبت َلقلنا بأن ه 



 

مه ما أن   هو الثابت بلموارده.   ةقرآني   قاعدة توجد فال خبيث، هو والرشاب الطعام من اّلِل حر 

 .اخلبائث حرمة اسمها

وقد ذكرنا هبذه املناسبة أن  قاعدة حتريم اخلبائث تواجه مشكلًة عميقة يف مرجعي ة تعيني 

ة الرشعي ة نفسها يف حلي ة املأكول وحرمته، ورأينا أن   اخلبيث من الطي ب، منفصالً  عن األدل 

العرف اإلنساِن، ومرجعي ة األعم  األغلب، ومرجعي ة ما تنفر منه الطباع ملسًا ورؤيًة وأكالً معًا، 

والعرف املدِن مقابل القروي، والعرف العريب، وغري ذلك من املرجعي ات التي قيلت كل ها ال 

 فنا يف الوصول إىل مفهوم واضح لفكرة اخلبائث يف جمال التطبيق.يمكنها أن ُتسع

ة املنصوصة مات اخلاص   النتيجة الثالثة: جمال املحر 

لنا فيام سبق إىل أن  القرآن نص  عىل حتريم أعيانن بعينها، وهي:  توص 

ملعني  ، وامذبوحأو مات غري  أنفه حتفوهي ـ وفقًا ملا فهمناه ـ كل  حيواٍن مات  ،امليتةـ  1

بذلك أن ه مات بغري الطرق املتعارفة يف القتل من الذبح والصيد. وهبذا ال يكون مطلق غري 

مة يف الكتاب العزيز. ى رشعًا مصداقًا لعنوان امليتة املحر   املذك 

أجزائه. وقد قلنا بأن   سائر دون مطلقًا ـ اإلنيس  منه والوحيش ـ يالرب   اخلنزير حلمـ  2

حم من أي  حيواٍن جاء، خالفًا ملا تداوله بعض حيوان بعينه وليس صفًة لل   اخلنزير عنوان عىل

 املعارصين.

من هذا العنوان يف الكتاب العزيز هو  ند قلنا بأن  املقدار املتيق  وق، تعاىل اهلل لغري بحذ   ماـ  3

ولو َل يتم  اعتقاد  لذلك وقصد عن ني ةٍ غري اّلِل عليه  ذكر اسمُ م لغريه، أو يُ عل لغري اّلِل ويقدَّ ما جُي 

ناً  األلوهي ة فيه، بل جعلت له الذبيحة بقصد حتصيل بركته ودفع غضبه وما شابه ذلك ، تدي 

 فالذبائح هي ّلِل وحده، وعىل األقل  كان ذلك مثار احتياط شديد من ا.

ا ما أسميناه بـ  ، وهو الذبح بال ذكر اسم اّلِل وال غريه، وال قصد غريه «الذبح العلّمِن  »أم 

.  من آهلة أو غري ذلك، فلم نفهم من الكتاب العزيز ما يوضح حتريمه بشكٍل جيل 

وهو املصبوب، وهبذا قلنا بأن ه ال ُيفهم من القرآن حتريم مطلق الدم ولو  ،املسفوح الدمـ  4

 .الباقي يف الذبيحةالدم أو  والقطرتني القطرةكان مثل 



  

 .غريها دون املذكورة هبذهطعمة األ حرمة هرصلقد فهمنا من النص القرآِن حـ  5

 النتيجة الرابعة: حول طعام البحر

لنا فيه إىل وجود قانون قرآِن عام يف حلي   لقًا، ورأينا أن  هذا طعام البحر وثّمره مط ةوقد توص 

ة األطعمة يف احلرص إفادة مع منسجم    .اخلاص 

 النتيجة اخلامسة: قاعدة احلل  

لنا إىل أن ه َل يثبت وج ـ باحلد  األعىل ـ  حةاإلبا أو احلل  قاعدة ود قاعدة باسم لقد توص 

فات يف املخلوقات  ًا،يترخيص اً فوقاني   اً عمرج يصلح بمعنى وجود دليل يثبت حلي ة مطلق الترص 

 إال ما خرج بالدليل، فهذا يشء َل ينهض عليه دليل قرآِن معترب.

، األدنى هاقاعدة احلل  بحد  لكن نا رأينا ـ تبعًا إلفادة احلرص يف النصوص القرآني ة ـ ثبوت 

ةً  ، بمعنى أن  لدينا عامًا فوقاني ًا يثبت حلي ة وهي التي جتري يف باب األطعمة واألرشبة خاص 

 مجيع األطعمة واألرشبة إال ما خرج بالدليل.

ق موضوعها.عند حت أصالة الرباءةهذا كل ه إىل جانب   ق 

 النتيجة السادسة: حول احلرمة العارضة

لقد رأينا أن  القرآن الكريم يثبت حرمًة عارضة عىل األطعمة واألرشبة املحل لة، ومهم  هذه 

َل تثبت سوى يف احلرمة هو ما كان بمالك الرضر، لكن نا قلنا بأن  قاعدة حرمة اإلرضار بالنفس 

ا غري ذلك طاق ةأو  إتالف عضوٍ  هو يف مستوى بعض ماالرضر البالغ حد  املوت أو  ، وأم 

 فيحتاج لقرينة أو شاهد أو عنوان خاص  يف مورده.

 النتيجة السابعة: حول احللي ة العارضة

وذلك يف حالَتي: احلرج واالضطرار، وَل  ،ة العارضةاحللي  لقد رأينا أن  القرآن الكريم ُيثبت 

كر، فهّم نجد هلاتني احلالتني أي  استثناء خاص   بباب األطعمة، بّم يف ذلك اخلمر والسُّ

ل قرآنيًا إىل وجود استثناء يف دليل  نا َل نتوص  مشموالن لدليل نفي احلرج ولالضطرار، كّم أن 

االضطرار يف باب األطعمة خُيرج بعض األفراد باسم الباغي والعادي، أو يقي د حالة تناول 

ة ر بقدرها. الطعام حال االضطرار بقيد عدم طلب اللذ   فيه ونحو ذلك، نعم الرضورات تقد 



 

ا مع إقحام احلديث الرشيف، فاملوقف خيتلف، لكن ه َل يثبت لنا نص  موثوق بصدوره  وأم 

 وثوقًا اطمئناني ًا يغري  قناعتنا بمقدار داللة النصوص القرآني ة هنا.

 

 

  



 

 

 

 الفصل الثاني
 احليوانات

 





 

 

 

 

 

 يف عرض املشهد الفقهي لألطعمة واألشربة متهيد

 الالزم من، واألرشبة األطعمة يف القرآِن الفقه عن احلديث من ـ اّلِل بحمد ـ انتهينا أن بعد

ة منها  إىل بالرجوع احلديث إكّمل ة الفقهي ة، خاص   الذي ما لنرى ؛الرشيفة السن ةسائر األدل 

دته فيّم لنقارن مواقف؛ من فيها رصده يمكن  يف ليس مما به أتت وما الكتاب، ترشيعات من أك 

ة  به أتت ما هل فيه سندرس بنحو الكريم، الكتاب  للكتاب معارض الثاِن النوع منهذه األدل 

 ؟و هو إضافة عليهأ

 :عناوين ثالثة حتت البحث تقسيم عىل واألرشبة األطعمة فقه سةالدر الفقهاء اعتاد وقد

 .احليواناتـ  1

 .اجلامداتـ  2

 .املائعاتـ  3

موا ـ احليوانات أي ـ لاألو   القسم يف  :هي فصول ثالثة إىل البحث قس 

 .الطيورحيوان اجلو  وو البحري، واحليوان ي،الرب   احليوان

ونه وقد ،يالرب   احليوان يف اأم   ثوا ،البهائم يسم  وحل لوا مجلة  ةاألهلي   احليوانات عن فتحد 

 ثم واحلمري، والبغال واخليل والغنم والبقر كاإلبلمنها ـ مع بعض االختالفات املذهبي ة ـ 

ثوا حلي ة البقر وكبش اجلبل  عن احلديث كان فيها استعرضوه ومما ،ةالوحشي   احليوانات عن حتد 

 ..ز  واخلَ  كنَ والفَ  ورمُّ والسَّ  والسنجاب والقرود السباعوالغزالن واليحامري، وعن حرمة 

 .اجلرادكّم حكموا بحلي ة  عندهم، الواسع بمعناها واحلرشات

 ااعهضارت أو اوطئه أو احليوانات جلل من تكون التي العارضة احلرمة إىل إضافة كل ه هذا

 امليتةو واإلنسان واخلنزير الكلب من كل   أكل حرمة جانب إىل للمسكر، ارشهب أو ةٍ خنزير من



 

ى غريمطلق و  .رشعاً  املذك 

 ،انيَ ثَ نْ واألُ  ،بيْ ِض القَ : وهي فيها اختلف التي اماهتحمر  كام بحثوا يف مستثنيات الذبيحة و

ة من  اءبَ لْ والعِ  ج،رْ والفَ  ،ةمَ يْ ِش واملَ  ،ةارَ رَ واملَ  ،واملثانة ،موالدَّ  ،ُث رْ والفَ  ،الحَ والطِّ  )عصبة ممتد 

وقيل: أكثر من  .قدَ واحلَ  ماغ،الدِّ  ةزَ رَ وَخ  د،دَ والغُ  ،)وهو النخاع الشوكي( اعخَ والنُّ  ،العنق(

 ذلك.

حيث املشهور حرمة رشبه، وناقش فيه بعض  م أكله بالذات،لبن احليوان املحر   كام بحثوا يف

 وءب من لبن اخلنزيرة وموطأيضًا كاجلالل والشارم أكله بالعرض رين، بل املحر  املتأخ  

 بعض أطلق وإن بعضهم، عندا لبن اإلنسان )املرأة( فهو لغري الطفل حرام اإلنسان، وأم  

 .اخلوئي كالسيد ةاحللي   الفقهاء

 :قسمني إىل ـ أيضاً  للروايات تبعاً  ـ عندهم احلديث انقسم فقد البحري، احليوان يف اوأم  

 البحر وبقر البحر وكلب البحر بفرس له ومثلوا السمك، غري من البحري احليوانـ  1

اإلمامي ة  بني اشتهر وهذا ذلك، وغري والرسطان خطبوطواالُ  البحر وقنديل البحر ونجم

 .بتحريمه القول

 فهو سلْ فَ  له ما: نوعني عىل وهذا السمك، عنوان عليه يصدق الذي البحري احليوانـ  2

 عند وحالل ة،اإلمامي   فقه من املشهور عىل حرام فهو فلس له ليس وما تذكيته، تمت   لو حالل

 .السن ة أهل

ضوا وقد ،هذا  للحيوان احلكم يف تهتبعي   إىل بعضهم فذهب السمك، بيض حلكم أيضاً  تعر 

بل بحثوا يف مطلق  .فحرام وغريه فحالل خشناً  كان ما بني لفص   وبعضهم إليه، ينتسب الذي

 البيوض واأللبان.

، حيوانبل مطلق احليوان الطائر و الطيور، أما  أو غابات أو بحرٍ  طيور كانت سواء اجلو 

ثوا فقد غريها، أو ارس،وك أو أليفة  الطيور، من نةمعي   عناوين عن تارةً  ـ للروايات تبعاً  ـ حتد 

ة معايري عن وأخرى  :عام 

مه مجاعة بكل   نة،ـ أما العناوين اخلاصة املعي   أ  أحل ه فيّم ،هأنواع فكان منها الغراب الذي حر 



  

 .أنواعه بني تفصيل له وبعضهم كذلك، آخرون

 .عند اإلمامي ة حتريمه واملشهور(، والوطواط)اخلشاف  اشف  اخلُ  منها وكان

 .حرمتها واملعروف وث،غُ والرُبْ  ق  والبَ  اببَ والذُّ  الزنبور منها وكان

 باقر حممد السيد مثل ،وهفأحل   مجاعة فيه وخالف حتريمه، اشتهر الذي الطاووس منها وكان

 .الصدر

 افطَّ كاخلُ  املشهور عىل أكلها بكراهة حكموا التي املحل لة الطيور بعض وهناك ،هذا

َ  ىارَ بَ واحلُ  ةربَّ والقُ  دهُ دْ واهلُ  وَ  دوالرصُّ اق(  اقرَّ قِ والشِّ  اموالصُّ ِقرَّ  .ةتَ اِخ والفَ )الشَّ

 احلّمم مثل للروايات، أحياناً  مستندين جوازها عىل الفقهاء نص   بعينها طيوراً  أن   إىل شاريُ 

 .والن عامة يكِ والُكرْ  والَكَروان اجَج والدَّ  جوْ هُ يْ والطَّ  اطَ والقَ  اجرَّ والدُّ )والَقْبج(  لجَ واحلَ 

ة العناوين اوأم   ـ ب  :فهي ،العام 

، يف السباع يقابل ما وهو حرمته، واملشهور غريه، عىل ويعدو َملب له الذي الطريـ  1  الرب 

 سباع :أخرى وبعبارة اث،غَ والبُ  ةمَخَ والرَّ  رْس والنَّ  قوالباَش  نياهِ والشَّ  ابقَ والعُ  رقْ والصَّ  يازِ كالبَ 

 .وكوارسه اجلو  

 ،املشهور عىل حرام فهو ،دفيفه من أكثر صفيفه كان ما فكل   والدفيف، الصفيفـ  2

 .قولني عىل والدفيف الصفيف متساوي يف واختلفوا ندهم.ع حالل فهو وبالعكس

يِْصَية( ةيَّ ِص يْ والصَّ  ةَص انِ والقَ  ةلَ َص وْ احَل ـ  3  فيه وما حرام، فهو منها واحد   فيه ليس فّم ،)الص 

اإلنسان جيمع فيها بمنزلة املعدة يف  وصلةاحلَ قد قالوا بأن  و. املشهور عىل حالل فهو أحدها

 فهي الصيصية اوأم   الطري، غري يفأو الكرش  املصارين بمنزلة القانصةاألكل قريبًا من الفم، و

 .الكف   عن متتاز الطائر رجل خلف اخلارجة كالشوكة

 أو ة،اجلوي   أوة ق عىل بعض احليوانات الربي  ورد يف الروايات وطب   وهناك عنوان مهم   هذا،

 ودائرة للروايات تبعاً  مصاديقها يف اختلف والذي (،مسيخ)مجع  املسوخ عنوان وهو ة،البحري  

 والذئب، اش،فَّ واخلُ  واخلنزير، د،رْ القِ  عىل بعض اآلراء: مةحمر   هي التي املسوخ ومن تها،حجي  

 ب،نَ رْ واألَ  ذ،فُ نْ والقُ  ت،وْ بُ كَ نْ والعَ  ب،رَ قْ والعَ  ث،يْ رِّ واجلِ  ص،وْ مُ عْ والدُّ  ل،يْ والفِ  ،ب  والدُّ 



 

،والضَّ   .ذلك وغري غ،زَ والوَ  والفأرة، ب 

 .بأنواعها احليوانات وهو ،طعمةاأل من لاألو   القسم يف كل ه هذا

ة فيه ذكروا فقد ـ اجلامد أي ـ الثاين القسم اأم    :أشياء عد 

سة أو النجسة األعيانـ  1  نحو ذلك.و لواجلال   واخلنزير والكلب كالغائط ،املتنج 

 اإلمام قرب طني من ءستشفالإل معني مقدار استثناءمع  فيه، دالتشد   وردقد و الطي،ـ  2

 كاملعادن ،اً مرض   يكن َل إذا الطني غري مواحير   َل مولكنه األرمني، الطني وكذا ،×احلسني

 ..و واألشجار واألحجار

 .بالبدن يرض   وما السمومـ  3

 .اجلامدة املسكراتـ  3

 :أبرزها ،مةحمر   أنواع عدة للنصوص تبعاً  فيه ذكروا فقد ـ املائع أي ـ الثالث القسم اوأم  

)من البرُس يخ ِض والفَ  )من العسل(، عبِتْ وال ،والنبيذ مطلقًا، مسكرن  اخلمر، بل كل  ـ  1

اع قَّ ذا الفُ كما دام كثريها مسكرًا، و)من الشعري(، زر واملِ )من الزبيب(، يع قِ والنَّ والتمر(، 

وَل يذهب ثلثاه، غىل امللحق باخلمر. وأحلقوا بذلك يف احلكم عىل املشهور العصري العنبي إذا 

 .يف بعض احلاالت دبساً  صريورتهامغيل حتى مع  العصريبل ذهب بعضهم إىل حرمة 

 .املسفوح غري يف بينهم كالم ووقع هلا، التابع الذبيحة يف املتخل ف عدا الدم،ـ  2

 من اجلنب عرق وكذا اع،والفق   واملسكرات، والدم والبول كاملني   عةئاملا النجاساتـ  3

 .هاتبنجاس القول عىل ،اجلاللة اإلبل وعرق ،احلرام

سة عاتئاملا وكذا  اللحم مأكول بل ،اللحم مأكول غري احليوان بول مطلق وامحر   بل. املتنج 

 .ستشفاءلإل اإلبل بول بعضهم ىواستثن ،املشهورعىل 

ة عند اإلمامي ة واألرشبة األطعمة هفق عن موجزة خالصة هذه  إىل مستند وغالبه، خاص 

 .خبيث كل   حتريم قاعدة عىل بناءً  القرآن إىل مستند وبعضه الرشيفة، السن ة

، حكم إىلـ  واألرشبة األطعمة فقه عن احلديث بمناسبةـ  الفقهاء بعض شارأ وقد  املضطر 
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 إىل مضافاً ، موهحر   حيث ،املسكر عليها يرشب أو املسكر فيها مائدة عىل اجللوس حكم وكذا

 .ذلك وغري ،اليدين وغسل بعده، واحلمد ،الطعام قبل كالتسمية املائدة آداب بعض

 بمعنى ،الذي رأيناه القرآين لمشهدل جداً مغاير  الفقهي املشهد هذا أن   اجلل   الواضح ومن

م ما نسبة عن مضاعفة افعأض هنا ماتاملحر   نسبة أن    قاعدة عىل بناء الكريم القرآن يف حر 

 تقديم يفرض ما اآليات يف احلرص ةقضي   يف استفهاماً  يثري ما وهذا نفيها، عن فضالً  اخلبائث،

 .، كّم سنرى الحقًا يف الفصل األخري من هذا الكتاب إن شاء اّلِلللموضوع عالج

 واألرشبة، األطعمةة يف باب الفقهي   ةسوف نقوم بجولة عىل مشهد األدل ة يف النظري   ،بدورنا

 .هنا والسن ة الكتاب نص   بني التّميز قضي ة معاجلة يف ندخل ذلكبعد  ثم

م لكن نا قبل ذلك نتكل م باختصار عن قاعدة  ،الفقهاء اتبعها التي الطريقة عىل البحث ونقس 

ة هلا أثر يف حلية احليوانات، ولو من غري جهة ذات احليوان، وهي  مسألة أصالة التذكية مهم 

ا من شؤون بحث فقه الصيد  ع، رغم أّن  وأصالة عدم التذكية، فال بأس بطرحها هنا دون توس 

  .والذباحة

                                           
ة( Vegetarianism) ةحول النباتي   رإىل أن  بحثًا معارصًا واسعًا اليوم يدوهنا أشري ( 1)  واخلرضي 

(Veganism) بل وبعض ما يؤخذ من احليوانات أيضًا ، وهي التيارات التي ترفض تناول اللحوم(

ض لهلن وهذا البحث  أو غري ذلك. بالبيئةًا خالقي أو مرض  كًا غري أوتعتربه سلوكاللبن(  ، ليس لعدم نتعر 

ِل، ب اً فقهي  بل لعدم كونه  أمهي ته؛ فهو مهم  جدًا؛ ا بحث خارج بالعنوان األو  أو يتصل ني، يـ دل هو إم 

 ىض التنويه.تفاقعل  الفرصة تسمح ببحثه واستكّمل البحث به،  ،يحتاج ملناسبة أخرىبعناوين أخرى، ف

م كالرضر، رشط عدم نسبة ذلك إىل الدين  ًا أو نباتي ًا، ما َل يلزم منه حمر  واألصل حلي ة أن يكون اإلنسان خرضي 

 بال دليل.





 

 

 

 

 احملور األّول

 يف حكم احليوان ةاألولّي ملرجعيةا

 (التذكية عدم أصالة وأ الرباءة أصالة)

 متهيد

 ما إال مرشوب أو مطعوم كل   بأن   حتكم ةوالرشعي   العقلية الرباءة أصالة أن   الواضح من

 وكل اجلواز، فاألصل حلمه أكل حلية يف نشك   حيوان فكل   تناوله، بجواز حمكوم بالدليل خرج

 وفق واضح وهذا ورشبه، أكله جواز هو فاألصل رشبه أو أكله جواز يف نشك   مائع أو جامد

 .اإلسالمي الفقه أصول يف رةاملقر   قواعدال

ة ة والربي  يف باب احليوانات البحري   :قلف ه قد ذكر هنا أنه يف باب الذبائح والصيد، أوأن   إال

 عدم أصالة عن عبارة وهو الرباءة،م عىل أصالة يوجد أصل موضوعي حاكم ومقدَّ  ،ةواجلوي  

 .التذكية

ض وقد رون تعر  مرتىض  الشيخ ذكر حيث األصولي ة، املباحث يف التذكية عدم ألصالة املتأخ 

 مرشوطة الرباءة أصالة أن  من تنبيهات بحث الرباءة،  اخلامس التنبيه يفهـ( 1281) األنصاري

 باحلكومة، لغيهافيُ  اإللزام موضوع حينق   موردها يف موضوعي أصل وجود بعدم جرياّنا يف

 املعرب   ـ هنا فاالستصحاب حيوان؛ تذكية يف الشك عند التذكية عدم باستصحاب لذلك لومث  

م ـ التذكية عدم بأصالة عنه  أن   وهو ،وضوعامل حينق   االستصحاب هذا ألن   الرباءة؛ عىل مقد 

، غري احليوان هذا  احليوان أكل حرمة وهو إلزامي، حكم   يلحقه املوضوع هذا تنقيح ومع ذكي 

ى غري ة عليه قامت والذي املذك   .هنا مكان   الرباءة ألصالة يعود فال ؛واألمارات األدل 

                                           
 .362: 1 ائد األصولراألنصاري، ف( انظر: 1)



 

 الشيخ إدراج أن   إال ،مىض فيّم مبعثر بشكل مطروحة هي بل جديدة، ليست املسألة وهذه

 كوّنا مع الفقه أصول يف هلا حتليل ومزيد بالذكر إفرادها إىل دفعفرائده  يف هلا األنصاري

 األصل لكربى وتطبيق مثال دجمر   األّن   ؛مجاعة به اعرتف كّم األصوِل مقصد عن خارجة

ل املت احلاكم  .الرباءة باب يف للتنزيلكف 

باب األطعمة  يف األدل ة مقتىض يف الرشوع قبل املوضوع، هذا بحث املقام يف يلزم من هنا،

ن بعد  من إجراء الرباءة فيه،  ال من حيث ذاته، بل من حيث واألرشبة؛ ألن  أي  حيوان لن نتمك 

ة،  فيكون مقتىض األصل يف أن ه بعد ذبحه مثاًل لن يمكن أكله نتيجة مشكلة التذكية هذه املر 

ة جداً األطعمة واأل  .رشبة احليواني ة هو التحريم عملي ًا، وهو ما له نتائج مهم 

 ، حتليل وحتقيقاحلاالت األربع للشّك يف حلّية حلٍم ما

خاص بأكل حلم احليوانات وال يشمل مجيع  ـ وهو شك  ونحوه  حلي ة اللحم يف الشك إن  

ر عىل   صورأن يقع عىل و عةأربنحاء أاملأكوالت واملرشوبات كام هو واضح ـ يمكن أن يتصو 

 :أربع

 الشك الناتج عن الشّك يف حكم حلم احليوان يف أصل الشرع الصورة األوىل:

 قد احليوان هذا أن   يف الشك نتيجة اللحم ةي  لح يف الشك يكون أن هنا هي األوىل الصورة

 األرنب أن   يف نشك   كأن التذكية، عن النظر برصف ال، وأ حلمه أكل ةاإلسالمي   الرشيعة أحل ت

فيه  قهاوحتق   التذكية موضوع عن أساساً  النظر برصف ؟ال وأ حلمه أكل الرشيعة حل لت هل

 .وعدمه

ة للعمومات إما ؛اللحم أكل بحلي ة احلكم يفرتض ،احلال هذه ويف  ـ احلل   صالةأ عىل الدال 

ل هنا ـو م بحثها يف الفصل األو   قبل الثابت ةاحللي   الستصحاب أو الرباءة ألصالة أو التي تقد 

 يرجع بل ،أساساً  وعدمها ةالتذكي   إىل يرجع ال احلقيقة يف هنا الشك   فإن   ،ذلك غري أو الترشيع

 :ـ اهلاشمي األستاذ دناسي   أفاد كّم ـ حرمتان فيه اللحوم باب فإن   وعدمها، اللحم ةحلي   إىل

                                           
 .380: 3( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: النائيني، فوائد األصول 1)

 .405: 2( حممود اهلاشمي، أضواء وآراء 2)



  

ل منهو  فيه نحن وما .التذكية عدم جهة من ماللح وحرمة ذاتًا، اللحم حرمة  .األو 

 أكل حرمة استصحاب هو ماملحك   بل املزعومة، األصول إجراء يمكن ال هبأن   هنا يقال وقد

 .احلرمة فنستصحب وفاته، بعد حلمه أكل جيوز هن  أ يف فنشك   حياته، حال احليوان هذا

احلكم الثابت عىل اللحم ذاتًا  فإن   من وجهة نظر بعض العلامء، الكالم وقع يف خللن  وهذا

باحلياة أو باملوت، فلو رصفنا النظر عن التذكية ـ كّم هو مفروض هذه الصورة ـ  طغري مرشو

، واملفروض حتق   م أكل حلم احليوان احلي  ق التذكية يف هذه الصورة، فال فال يوجد دليل حير 

 .احلرمةيكون معنى الستصحاب 

 خاص   التذكية رشط ألن   التذكية؛ رشط بال جائز احلي   احليوان حلم أكل ن  إ :أخرى وبعبارةٍ 

 .والسن ة الكتاب من املفهوم هو وهذا احليوان، مطلق ال تاملي   باحليوان

 حتى إحرازه عدم واملفروض ذاتاً  حرام اإم   احلياة حال احليوان حلم :ثالثة وبعبارةٍ 

 غري حرمة ألن   ؛صحيح غري وهو التذكية، عدم بعنوان حرام أو باحللية، فيحكم يستصحب،

 .احلي   تشمل وال احليوان من بامليت ةخاص   ىاملذك  

 جواز بأخذ وغريها، املنخنقة وبني تةاملي بني التمييز الكريمة اآلية مقتىض بأن   يناقش وقد

رت قد اأّن   يعني وهذا ،بالتذكية مرشوطاً  املنخنقة أكل  حياهتا، حال احلكم هافيشمل حيةً  تصو 

 ذلك؟ بعد وذكرها عاد فلّمذا يتةامل حتت اندراجها يفرتض لكان وإال

 بحثه. وسيأيت ،احلياة حال األكل حالة عن اآلية انرصاف اإلنصاف أن   إال

 الصورة الثانية: الشّك الناتج عن الشّك يف قابلّية احليوان للتذكية

 تهيف قابلي   ذبح احليوان من جهة الشك   ة اللحم بعديف حلي   شك  أن يُ نية هنا هي الثا الصورة

                                           
 .405: 2؛ واهلاشمي، أضواء وآراء 311: 2( راجع: أبو القاسم اخلوئي، مصباح األصول 1)

د باقر الصدر، بحوث يف علم األصول 2)  .109: 5( حمم 

ما قطع من البهيمة »: قال ،‘النبي   ابن عمر، أن  طبعًا توجد بعض الروايات يف هذا املوضوع، مثل خرب ( 3)

آخر الزمان  يكون يف»‘: متيم الداري، قال: قال رسول اّلِل، وخرب «فّم قطع منها فهو ميتة ة،وهي حي  

: 2)سنن ابن ماجة « تفهو مي   ،قوم جيبون أسنمة اإلبل، ويقطعون أذناب الغنم. أال فّم قطع من حي  
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لتذكية ذاتًا وعدمها، فإذا كان غري قابل للتذكية ولو بوقوع الذبح اجلامع للرشائط عليه، َل ل

ى حسب الفرضاملفروض أن   يمكن احلكم بحلي ة حلمه؛ ألن   ذاته ال تقبل  ألن   ؛ه غري مذك 

وقوع الذبح اجلامع للرشائط سوف  تذكية فإن  ا إذا كان قاباًل للى، وأم  التذكية، فيكون غري مذك  

 .ىمذك   بوصفهق تذكيته رشعًا فيحل  أكل حلمه حيق  

 هذه ففي شاة؟ وأ كلب هو هل ندرِ  وَل لمةالظُ  يف حيواناً  ذبحنا لو بّم لذلك لوامث  قد و

 يكن َل الذبح ألن   ال التذكية، يف نشك   ـ ذاتاً  اللحم حرمة أو ةحلي   عن النظر وبرصف ـ احلال

 .ذاتاً  التذكية يقبل يكن َل املذبوح ألن   بل للرشائط، جامعاً 

 الصورة هذه عن اجلواب ألن   وتشقيقات؛ صور عىل األصولي ي عند البحث انفتح وهنا

 :بعض البحوث مسبقاً  يستدعي

 ومفهومها التذكية حقيقة

ة هنا هي اجلواب عن السؤال اآليت: النقطة التي نشك  ـ حسب  التذكية هي ما املركزي 

 ؟الفرض ـ يف قابلي ة احليوان َلا

 :وهي ،اإلجابة يف احتّمالت توجد وهنا جدًا، رضوريٌّ  السؤال هذا عن اجلواب إن  

 ـ البنية الرتكيبّية يف حقيقة التذكية 

رة يف الرشع  التذكية بأن يقال أن ب من نفس األفعال والرشوط املقر  عبارة عن أمر مرك 

أو نحره أو صيده، فاحلركات املوافقة للرشوط والتي يقوم هبا الذابح هي التذكية لذبح احليوان 

 أو مع يشء آخر.

 املطابقة الذبح ةعملي   ألن   ؛بسيط غري باً مرك   أمراً  التذكية تكون سوف ،اجلواب هلذا اً فقوو

عىل القول بأن   بناءً  الطهارة مثل التذكية تكونف بسيطة، غري بةمرك   ةعملي   هي ةالرشعي   للرشوط

 الطهارة هي نفس أفعال الوضوء أو الغسل.

 :أيضاً  افرتاضان حتته يوجد ـ مرك ب أمرٌ  التذكية أن   أي ـ اجلواب هذا

 ، شواهد ومداخالتـ التذكية حقيقة مرّكبة من سلسلة أفعال الذابح نفسه ـ  

ل: االفرتاض عترب التذكية تُ  وهو أن  ق العراقي، ذهب إليه املحقق النائيني واملحق   ما األو 



  

بة هي نفس األفعال التي يقوم هبا الذابح فقط، فكل   حيوان أجرينا عليه هذه األفعال  املرك 

ى رشعًا عىل تفصيل فقهي يف استثناء امل  .احلرشاتأو وخ سوالرشوط صاَر مذك 

كاآليت: عندما ُنجري العملي ة مطابقًة لكل  الرشوط تكون النتيجة  ،وبناًء عىل هذا االفرتاض

 وعدمها، التذكية حيث من املذبوح احليوان هذا بحلي ة نحكم فسوف ،يف الذبح مثالً الرشعي ة 

ألن  املفروض ـ بعد  التذكية؛ عدم أصالة ذلك يف بّم هنا أصل أي   إلجراء معنى فال ثم   ومن

ق عملي ة الذبح الرشعي ـ هو إحراز   من أصل أي   إلجراء معنى ال إحرازهاالتذكية، ومع حتق 

 .مةاملتقد   األوىل الصورة إىل األمر فريجع ذاته ناحية من اللحم حلية يف نشك قد نعم. األصول

 ال املكل ف أفعال جمموعة من باً مرك   أمراً  بوصفها التذكية فهم إىل النائيني زااملري ذهب وقد

 جمال فال حرزتاُ  وإن ،التذكية عدم فاألصل ،املكل ف فعل يف الذبح رشوط زرَ حُت  َل فإن غري،

 .لألصل

 .آخر فموضوع األكل ةوحلي   الطهارة اأم   ،التذكية يف الكالم أن إىلهنا  االنتباه من والبد

 أبرزها: بوجوه مثالً  لذبحيف ا اخلاصة العملية هي التذكية بأن   هنا القائلون وقد استند

َمْت : تعاىل قوله ظاهر أن   من هنا، للتذكية فهمه يف النائيني املريزا إليه استند ما أ ـ ر  ﴿ح 

وَذة   نِْزيِر َوَما أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِِه َوامْل نَْخنَِقة  َوامْلَْوق  م  اخْلِ م  َوحَلْ م  امْلَْيَتة  َواْلدَّ َية  َوالنَّطِيَحة  َوَما  َعَليْك  د  رَتَ
َوامْل 

ب ع  إاِلَّ مَ  ْم فِْسٌق َأَكَل السَّ وْا بِاألَْزالَِم َذلِك  ِب َوَأن َتْسَتْقِسم  بَِح َعىَل النُّص  ْيت ْم َوَما ذ   :املائدة) ﴾..ا َذكَّ

املكل ف،  فعل هي فالتذكية للذبيحة، ال الفاعلني فنيللمكل   التذكية أسندت حيث ذلك، هو( 3

 .ةالرشعي   للرشوط املطابقةف سوى عملية الذبح وال فعل عند املكل  

ق العراقي إىل االستشهاد باآلية الكريمة هنا ما جاء يف خرب ابن بكر: أضاف املحق   وقد

اه» ه َل وأ الذبح ذك   .وغريه محزة أيب بن عيل وخرب ،«يذك 

إىل الفاعل إسناد  للفعل التسبيبي، فقد تكون  التذكية إسناد بأن   اخلوئي السي د عليه وأورد

ق الذي هو لكونه ؛فللمكل   التذكية سندتفاُ  ،ةاخلاص   ألفعالا سببه بسيطاً  أمراً التذكية   حق 

 بسيط أمر   امللكية أن   مع ار،الد عمرواً  مل ك زيد: تقول فأنت عريف، أمر وهذا ،التذكية سبب

                                           
 .382: 3( فوائد األصول 1)

 .258ـ  257: 3( العراقي: ّناية األفكار 2)



 

 اإلسناد هذا نتيجة للتذكية بةاملرك   احلقيقة الفرتاض موجب فال لوقوعها، سبب   العقد وصيغة

 .الروايات سائر ومثلها املقام، يف األصل هي التي الكريمة اآلية هذه يف

 فوائد عىل حاشيته يف النائيني عىل نفسه العراقي قاملحق   أورده كان اخلوئي السيد وإيراد

 .األصول

 اختاره ما وهو بالذبح، التذكية وافرس   حيث نياللغوي   وكلّمت اللغة كتب إىل الرجوع ـ ب

 .احلائري السيد

 .اللغوي قول ةحجي   بعدم عليه وأورد

 .فانتظر ،املقام يف ينفع ما اّلِل شاء إن وسيأيت

 التذكية عدم أصالة إلجراء معنى ال التذكية حلقيقة التفسري هذا عىل هإن   :القول وخالصة

 .ةالرشعي   بالرشوط الصيد وأ النحر وأ الذبح فعل قحتق   تقدير عىل

 ـ التذكية حقيقة مرّكبة من األفعال مع قابلّية احملّل ـ  

ل االفرتاض عني وهو :الثاين االفرتاض   إضافة مع األو 
ٍ
 وهو قيد، وأ باملرك   هلذا آخر جزء

 عليه تنزل الذي املحل   قابلية مع رشعاً  رةاملقر   األفعال هي فالتذكية للتذكية، املحل   ةقابلي  

 .لذلك األفعال

 الدليل وانعدم املحل   ةقابلي   يف شككنا لكن الذابح من الرشعي الفعل قحتق   أحرزنا لو وهنا

 ال؟ وأ التذكية عدم أصالة إجراء يمكن فهل وعدمها، ةالقابلي   عىل

 أسداً  نذبح عندما ناأن   وذلك ؛االستصحاب إلجراء معنى ال هأن   هنا الصدر السيد ذكر

 هي هل قيداً  أو جزءاً  التذكية يف أخذت التي ةالقابلي   أن   نعرف وال رشعًا، رةاملقر   بالرشوط

 فهنا وحيش؟ هألن   ؛فيه موجودة تكون فال ةاألهلي   وأ األسد يف موجودة فتكون السائلة النفس

                                           
 .312: 2( مصباح األصول 1)

 .2، اهلامش رقم: 382: 3( فوائد األصول 2)

 .3، اهلامش رقم: 483ـ  482: 3، ج2( انظر: احلائري، مباحث األصول ق3)

 .480: 3، ج2( مباحث األصول ق4)



  

 فنقطع السائلة النفس هي إما املحتملة ةاخلصوصي   ألن   االستصحاب؛ إجراء يمكن ال

 معنى ال بعدمه وأ بوجوده ام  إ نقطع ما بني األمر دترد   ومع بعدمها، فنقطع األهلية وأ بوجودها

 له اً رشعي   أثر ال اخلصوصية وعنوان .ةاخلصوصي   عدم باستصحاب إال االستصحاب إلجراء

 .قيد أو جزء   هو أنه ال الشارع حكم من بانتزاعه قمنا نحن انتزاعي عنوان هو بل

 أو ةالقابلي   نفس يف االستصحابإرادة إجراء  حالة الصدريكون مراد  أن البد وهنا

 عدم استصحاب يونجر كل ه كالمه عن النظر نرصف أن فيمكن وإال وعدمها، ةاخلصوصي  

ى يكن َل فاحليوان ،هنفس التذكية  فنستصحب ال، وأ ىمذك   صار ذبحه بعد هأن   يف ونشك   مذك 

 وصف   التذكية بأن   نقل َل ما. املورد هذا يف التذكية عدم أصالة إجراء هو وهذا ذكاته، عدم

 من عدمه استصحاب فيكون ،موضوع بال احلياة حال يف فيكون املوت بحال خاص  

ة عىل يبني ال فمن ،األزِل العدم استصحاب  ـ ال النائيني املريزا مثلـ  االستصحاب هذا صح 

 .التذكية عدم استصحاب إجراء هنا يمكنه

 حمل   أن إال هناك، الصدر السيد به قبل وقد ،ةاملوضوعي   الشبهات يف جيري اإليراد وهذا

 .ةاحلكمي   الشبهات هو إشكاله

 .بمرك   أمر   التذكية بأن   القول عىل اءً نب كل ه هذا

 ـ بساطة حقيقة التذكية، حمتمالت متعّددة يف التفسري 

 :وهي البساطة، فهم يف وحمتمالت أقوال ظهرت وهنا بسيط، أمرٌ  التذكية بأن يقال أن

 ـ التذكية حقيقة بسيطة تكوينّية ناجتة عن مسّببها الشرعي ـ  

ة النصوص ظاهر أن   من اخلوئي، السيد كلّمت من يفهم ما  احليوان تصف التي واألدل 

 الذبح عن بومسبَّ  ناتج يتكوين بسيط أمر   التذكية أن هو ىاملذك   أو بالذكي   نفسه واللحم

 وأ الوضوء فعالأ عن بومسب   ناتج هي التي كالطهارة متاماً  الرشعية، الطريقة وفق والنحر

م أفعال  .مثالً  التيم 

                                           
 .469ـ  467: 3، ج2؛ ومباحث األصول ق111: 5( بحوث يف علم األصول 1)

 .312: 2( مصباح األصول 2)



 

مستدالً بظهور نفس التذكية  ،ق العراقي البساطة يف تعليقته عىل الفوائداملحق   أي دقد و

ف من الشارع يف أصل ـ لغًة وعرفًا ـ بلفظها  ف وإن املعنى،يف املعنى البسيط بال ترص   يف ترص 

 .هقِ وحمقِّ  سببه

 جرى للتذكية، حيوان كل   ةقابلي   يفيد عموماً  نجد َل إذا ،املعنى هبذا التذكية فهم عىل ناءً بو

 .بالعدم مسبوقاً  بسيطاً  أمراً  بوصفها التذكية عدم استصحاب

ل الصدر السيد أن   إال  وأ ىاملذك   غري احليوان هو هل ،احلرمة موضوع أن   وذكر هنا فص 

 ى؟املذك   غري الروح زاهق احليوان

ى، غري احليوان هو احلرمة موضوع بأن   قلنا فإذا  حرمة ملوضوع نفرض أن البد فهنا املذك 

: وثانيهّم. التذكية عدم حيث من احلي احليوان حرمة لعدم الروح زهاق أحدمها: ينأجز اللحم

 وكاًل من زهاق الروح وعدم التذكية يضاف إىل احليوان. ؛التذكية عدم

 هو احلرمة موضوع ألن  وبناًء عىل هذا االفرتاض ال مانع من استصحاب عدم التذكية؛ 

 .فيستصحب احلياة حال ثابتاً  كان وهذا احليوان، يف التذكية عدم

ى غري الروح زاهق هو احلرمة موضوع بأن   قلنا إذا اوأم    فمن املذكى، غري املذبوح وأ املذك 

 بانتفاء السالبة عىل إال التذكية لعدم نةمتيق   فرتةً  حياته حال احليوان أخذ يمكن ال هأن   الواضح

ة القول عىل االستصحاب هذا تصحيح بنىفيُ (، الروح)زاهق  املوضوع  استصحاب بصح 

 ال مطلقًا. األزِل، العدم

 .تاملي   إىل ةً مضاف النصوص يف أخذت التذكية أن   هو الصدر دالسي   عند والصحيح

 بة عن األفعال الشرعّيةتشريعّية مسبَّ ةـ التذكية حقيقة اعتبارّي ـ  

ل القول عنيهذا القول هو   تكوينيًا، أمراً  ال اعتبارياً  ترشيعياً  أمراً  التذكية يفرض لكن ،األو 

 الذابح أفعال إىل التذكية نسبة تكون الطريقة هبذه، واعتباراً  بل تكويناً  ال له سبباً  األفعال فتكون
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 .أيضاً  الطهارة يف يطرحما  بعينه وهذا ،هموضوع إىل احلكم نسبة

 .سابقه يف كالكالم الوجه هذا يف والكالم

 ـ التذكية عنوان اعتباري بسيط منتزع من األفعال ـ  

 وقد الذبح فعل عن منتزع بسيط أمر   التذكية إن  : وحاصله الصدر دالسي   إليه ذهب ماهذا 

 وال األفعال نفس هي التذكية فليست الرشعي، الذبح ةعملي   نفس عىل قاً بمنط الشارع اعتربه

 .األفعال عن منتزع بسيط اعتباري عنوان هي بل عنها، توليدي بمسبَّ  هي

 مواملالئ بللطي   مرادف بسيط عنوان هي النصوص لسان يف التذكية أن   ذلك عىل والشاهد

 .ذلك وغري، «ذكاة يةمالتس»و ذكي، يابس كل: النصوص بعض ففي ،والنقي   للطبع

بعض النصوص جعلت  الذكاة هي الطهارة والطيب والنقاء، وأن   الصدر أن  فالصحيح عند 

 نفس فعل الذابح ذكاًة اعتبارًا.

 .متقد   ملا وفقاً  التذكية عدم صالةأ إجراء أيضاً  سيمكن التفسري هذا عىل وبناءً 

 كلّمتعن  هذا التفسري للذكاة بعيد   بأن   السيد احلائري أورد عىل السيد الصدر لكن  

 والسن   الفهم يف الذكاء ومنه اليشء، إمتام هي الذكاة أن   كالمهم من الظاهر فإن   جدًا، نياللغوي  

 .فيه نحن فيّم والنقاء بالطي   مفاهيم إلقحام وجه فال، التّمم بمعنى

 الرأي املختار يف حقيقة التذكية، مداخالت ومقاربات

رات أبرز عن موجزة خالصة هذه  بعض هنا ولنا الذكاة، السائدة حول حقيقة التصو 

 :الوقفات

 تكن َل املوضوع هذا معاجلة يف بعتاتُّ  التي الطريقة هذه أن   نعتقد نحن :األوىل الوقفة

 املفاهيم من ّمبوصفه والرتكيب البساطة موضوع هو املوضوع فليس وعرفية، صحيحة طريقة

 ناأن   ولو مبارشًة، النصوص ظاهر إىل فيه رجعيُ  لغوي عريف موضوع هو بل واملنطقية، ةالفلسفي  
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ع وما كل ها املداخل هذه حذفنا  بإجيازها، سوى هنا نقم َل وتعقيدات فرضيات من عليها تفر 

 .فقط بسطرين املوضوع حل   أمكن لربّم

 :مرانأ اخللل يف والسبب

 التذكية، لفهم املفرتض كان حني يف نادرًا، إال تقريبًا، اللغوي البحث غياب :لاألو   األمر

وإنّم الذهاب للنصوص وحماولة فهمها بعقل لغوي  ،االفرتايض التحليل خلف الذهاب ليس

 املقام، ات البساطة والرتكيب وغريها من الفرضيات التي طرحت يفوعريف، بعيدًا عن ثنائي  

 ني.ني وعرفي  اته كان يفرتض أن يكونا لغوي  دبي  أفلسان البحث وصياغته و

هذه  ة، يف حني يفرتض الدخول من مدخل أن  الشؤون احلقيقي   ةالدخول بذهني   الثاين: األمر

 املدخل هو فهذا اخلارجي،ة يف لوح الوجود نات حقيقي  ة ال مكو  األمور اعتبارات ترشيعي  

 القانون يف منتكل   نان  إ حيث لكن ،آخر أمر   فهذا ةواقعي   شؤون اأّن   ذلك بعد ثبت فإن ،ِلاألو  

 .ومالكات حقائق االعتبارات خلف تقف كانت نوإ االعتبارات، هو فاألصل والرشيعة

)ذكا(  وثالثي الذكاة أن   وناللغوي   ذكر وقد ،اللغة اىل نرجع ،املالحظتني هاتني عىل اءً نوب

ة التّمم معنى إىل يرجع  اذبحه بمعنى الذبيحة يف التذكية أن   واذكر قد بل املقصد، وبلوغ والقو 

هتا: الريح وذكاء .التّمم عىل  .وحرارهتا ضوئها لقوة ؛ذكاء العرب عند ىم  تس والشمس .شد 

كا وهو متام إيقاد النار.  الفطنة ورسعة الذكاء ومنه ة الفؤاد. ومنه الذَّ  ةالذكي   رائحةال ومنهوحد 

ي ومنه ت،واستتم   السن   بلغت أي كاءالذَّ  الدابة بلغت ومنه .والساطعة ةالقوي   أي  أي امُلذك 

 .ة املوت بهبني الذكاء والذبح لتّمم عملي   الرتادف ذكروا وهلذا يشء، كل   من امُلسن  

 أثر ال فهذا ذلك، ونحو والطيب النقاء لتعني ال طلقتأ التذكية أن   لوجدنا تأملنا لو ونحن

 أوالفقهي الالحق  ترشعيامل وعيال عىلـ  ربّمـ  اعتّمداً  الصدر قاله ملا خالفاً  ،العرب لغة يف له

 .بالتزكية التذكية ربط عىل

 جتعل ةعملي   عن عبارة الذبح أن   ني  تب أن أرادت النصوص ن  فكأ اليشء، متام تعني ّمن  إو

 وضعيف ناقص هو ّمكأن   معها احليوان هذا فإن   امليتة بخالف وسليًّم، وصحيحاً  اً تام   احليوان

 .لألكل يصلح وال
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معنى  عىل بقتة هنا، وقد تضافرت وتطاني حج  فلّمذا ال تكون كلّمت اللغوي   وعليه،

حيوان مذبوح هو  فكل   ؟!هو ذبحه موته متام ذكاة احليوان ذبحه بمعنى أن   واحد، وهو أن  

ى،  يف مقابل امليتة الذي مات حتف أنفه أو بغري الذبح كالرضب ونحوه، واملفرَتس الذي مذك 

 وأمثال ذلك.قتلته احليوانات 

ق الذبح الصحيح صار فإذا حتق   ،نعم جاءت الرشيعة لتضع رشوطًا يف الذبح الصحيح

ى ال يعني أن   ى، وكونه مذك  الل األكل من مجيع اجلهات، بل من حاهرًا أو طه صار مذك 

ته يف فقه ة الطهارة وحلي  من بحث طهارته يف أدل   بد  وإال فالة موته، صوص عنرص كيفي  خ

 ة.ألرشباألطعمة وا

ه ال يقبل الذبح وال بمعنى أن   إالة التذكية، وال عي وال أثر يف اللغة والعرف لفكرة قابلي  

وإنام نحن واللغة  ،ات كل ها، وعليه فال حاجة َلذه الفرضي  ونحو ذلك النحر وال الصيد

 والنصوص والعرف.

 قص فيه، وحيث إن  ه ال نكل يابس ذكي، فهو بمعنى أن   ا ما جاء يف الروايات من أن  وأم  

 طهارته، هنا متامه معنى صار بالطهارةالتّمم  ربط انتفرض واملوضوع احلكم سباتاومنالسياق 

 .واملصداق املفهوم بني اخللط من فهذا الطهارة، بمعنى الذكاة أن   ال

مقابل موته حتف أنفه أو قتل ـ فيّم يذبح ـ فالتذكية والذكاة يف احليوان هو ذبحه  وعليه،

ني السباع له مثالً، وال يوجد يف النصوص أو اللغة رائحة لفرضيات أخرى، وإطباق اللغوي  

تذكية  فاحلق  أن   ،مةني املتقد  يوجب وثوقًا هبذه النتيجة أكثر من الوثوق بتحليالت األصولي  

طًا والرشيعة وضعت أحكامًا ورش احليوان هي أن يموت مذبوحًا أو منحورًا أو بالصيد، وأن  

د احتّمالت ال تفرض ى وذكي، وما سوى ذلك فهو جمر  فإذا حتققت فهو مذك   ،ه الثالثةهلذ

 حصول الشك بعد مراجعة اللغة واالستعّمالت.

ل الشارع يف اعتبار بعض احليوانات غري مذك   اة ولو ذبحت عىل الطريقة نعم، قد يتدخ 

 بحث غري وهذا ة،الرشعي   بةملرتت  ا اآلثار ناحيةل تذكيتها منزلة العدم من ه ينز  ة؛ فكأن  الرشعي  

ثوا الذي ةالقابلي    .عنه حتد 

 باملذبوح، مرتبط مفعوِل وُبعد ،بالذابح مرتبط فاعيل عد  بُ  للتذكية سيكون لذلك ووفقاً 



 

 كونه معناه سيصبح ىمذك   وكونه ومفعول، فاعل: طرفان له فعل كل   يف طبيعي يشء وهذا

 .مذبوحاً 

 ملثل داعي وال ،ةالقابلي   يف الشك حيث من التذكية يف للشك   موجب ال هأن   مقد  ت عّم وينتج

 َك شكَّ  يعني فهذا التذكية يف شككَت  فلو والعريف، اللغوي الذهن عن ةيبالغر االحتّمالت هذه

يف الذبح  ةالرشعي   الطريقة عىلأو نحو ذلك  مصطاد أو منحور أو مذبوح احليوان هذا أن   يف

 احلقيقي أساسًا. للشك   موجب فال الثالثة هذه أحد بعد أما العدم، واألصلوالنحر والصيد 

ه بمعنى الذبح ن  أك بالتفسري اللغوي للكلمة ود احلائري من التمس  فام ذهب إليه السي   ،وعليه

ق النائيني من املحق   ة تفسري كل  يضًا يف صالح صح  أ م هو الصحيح، وهو ما يصب  ايف املق

 والعراقي.

 جمموعات أربع عن عبارة وهو يلغيه، ما التفسري هذا مقابل يف نواجه قد :الثانية الوقفة

 :وهي الصدر، السيد ذكرها حديثية

 يتعني   بل باملذبوح، هنا الذكي   تفسري لفرض معنى ال هفإن   ذكي، يابس كل   أن   عىل دل   ما ـ 1

 .بوالطي   بالطاهر تفسريه

 هذا بساطة شاهد ذكي   هبأن   اجللد توصيف إذ ،الذكي   اجللد يف الصالة جواز عىل دل   ما ـ 2

 .الذبح نفس هو يكون أن يمكن فال املفهوم،

 .الظاهر خالُف  ىاملذك   احليوان جلد منه املقصود أن عىل هلُ محو

ه، مع أن ه غري مذبوح.ما ورد من أن   ـ 3  اجلنني ذكاته ذكاة أم 

 واملفروض ،ذكي  كل ما ال حتل  احلياة فيه من امليتة كالصوف والظفر فهو ما ورد من أن   ـ 4

 .نفسها امليتةَ  َض رَ عَ  وال الذبح يعرضه َل هأن  

 ال بوالطي   بالطاهر الذكي   تفسري من نقرتبكل ها نحن  األربع املجموعات هذه ففي

 .باتاملرك   من نحوهو بالذبح أو باملذبوح

 .آنفاً  اللغوي التفسري يف إليهنحن  ذهبنا ما بطالن عىل قرائنهذه بنفسها  تكونهبذا و

ته اليشء متام عىل تدل   كلمة   الذكاة بأن   قلنا بأننا ويناقش  ضعفه مقابل ،واستكّمله وقو 
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 بحسبه، موردٍ  كل يف باستخدامه العرب يقومـ  اللغة موارد كسائر ـ املفهوم هذا وأن   ونقصه،

، والعقل ة ذكاهتا بقو   الشمس ففي ضوئها وحرارهتا، ويف احليوان احلي  ذكاته ببلوغ السن 

هتا  هتا فهي مظهر قو  والقلب والفؤاد ذكاته برسعة الفطنة فهي مظهر كّمله، وذكاء الريح شد 

 وبلوغها درجاهتا الوجودية القصوى وهكذا.

د، أصل مفهوم عىل يقوم اللغة نظام أن   معنى وهذا  عىل فهومامل هذا إسقاط يتم   ثم موح 

ة، الداللة شكل فيتخذ موارده ، األصلي ة للداللة وتطبيق مصداق هي والتي املوردي   فالفسق األم 

ه، عن اليشء خروج هو  مثالً  نواهتا انكشاف بمعنى يكون مرتال عىل قهتطب   وعندما حد 

 السوي   السلوك ةجاد   عن انحرافه بمعنى يكون اإلنسان عىل قهتطب   وعندما وخروجها،

 .وهكذا

 احليوان يف تطبيقها أن  ب نقول بل دومًا، املذبوح تعني «ذكي»كلمة  بأن   نقول فال عليه، وبناءً 

 .بالذبح انيكون التام وموته موته كّمل ألن   العرب؛ عند مذبوح هأن   يعني موته بلحاظ

 :اآليت سنجد ،الصدر دالسي   ذكرها التي األربعة املوارد إىل رجعنا وعليه، فإذا

عدم  شاهد هذا بأن  صدر ال شكليُ  حتى الذبح منه يراد ال بالذكي، اليابس توصيف إن   ـ أ

 كامل   اليابس أن   منه يراد بل والنقاء، الطهارة وهو بسيط أمر رادةبل إ ،إرادة الذبح من التذكية

يف سياق  ـ نفسه الصدر السيد يقول كّم ـ التعبري هذا وقعأُ  وإذا نقص، وال فيه عيب ال تام  

فهوم ملهارته، فالطهارة والنقاء هنا مها تطبيق طذكاة اليابس بمعنى  فسيكون ،موضوع النجاسة

 ليس فهو ذبح،الك متاماً  ،«تذكية»ّم املعنى األصيل لكلمة الكّمل عىل املورد نتيجة السياق، ال أّن  

 موت مورد يفى األصيل ، وإن ّم هو املعنى الناتج وامُلظهر للمعن«تذكية»لكلمة  األصيل املعنى

 .غري ال احليوان

ورد يف بعض الطبعات واملصادر  هذا النص   يف أن   احلائري دالسي   لتشكيك مضافاً  هذا

 فيكون خارجًا عن حمل  االستشهاد. ؛لحًا األو  مرج   ،ويف بعضها بالذال )ذكي( ،بالزاء )زكي(

 يابس كل  »تطبيق عني ما قلناه يف ع إمكانية فم ،وأما ما ورد يف موضوع اجللد الذكي   ـ ب

 أجزاء من جزء كل   توصيف فإن   ،سي د الصدرال فهضع   ما تقوية من مانعاً  نجد ال ،«كي  ذ
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 مانع فال احليوان عرضت والذبح التذكية إن   فحيث لغًة، منه مانع ال ىمذك   هبأن   ىاملذك   احليوان

 .مذبوح هابصاح ألن ؛فيها نقص ال أي اة،ذك  م اّن  بأ له تبعاً  تصفت هءأجزا بأن   القول من

 اّلِل عبد أبا سألت: جاء البطائني محزة أيب بن عيل خرب وهي الروايات، هذه إحدى يف بل

 ،«اً ذكي   منه كان ما إال فيها تصل   ال»راء والصالة فيها؟ فقال: لباس الفِ  عن ’احلسن وأبا

 .«..بىل»ي باحلديد؟ قال: ذك   (مماما ) الذكي   ليسقلت: أو 

ه فهم من الذكاة يف جواب ة الثانية كشف عن أن  ل يف املر  أاوي عندما سفالحظ كيف أن  الر

ل الذبَح  ح اإلسناده يُ فإن   الرشعي   اإلمام األو  ، لكن  احتّمل كون املراد أن ه ذبح باحلديد، فصح 

 .صار نقي ًا باحلديد وارد

 ميتته أن   أي اللغوي، فهمنا عىل تام   أيضاً  فهذا ه،أم   ذكاة ذكاته اجلنني أن   من ورد ما وأما ـ ج

ه يف اللغة تكون بالذبحب هي الكاملة ةالتام   ه، واملفروض أن  متامي ة موت أم   فال ،تّممي ة موت أم 

 هي وهذه .الذبح مصداقها أن   بطريقة بل للذبح،لغًة  موضوعة اأّن   بطريقة التذكية تؤخذ

 .األمر يف ةاألساسي   النقطة

 هذا لنز   الشارع إن  : يقول بأن ترشيعي تنزييل لسان ذو احلديث بأن   يقال أن يمكن بل

 مقام يف اللسان دام ما منه مانع ال أيضاً  وهذا مذبوحة، هأم   كون نتيجة املذبوح منزلة اجلنني

ح فال ومعه اإلخبار، ال اإلنشاء  .هنا الصدر دالسي   الستشهاد مرج 

 احلائري السيد اعتربه فقد ،ذكي   فهو امليتة من احلياة حتل ه ال ما أن   من ورد ما اوأم   ـ د

ر املجاز هو أن  الطهارة به أريد حقيقي غري استعّمالً  لطهارة احليوان،  التذكية موجبة   ، ومرب 

 وهو الطهارة. ،ريد معلول التذكيةواُ  ذكي   هفأطلق عليه بأن  

 بإجياهبا التذكية ربطت حيث هأن   بمعنى حمتمل، احلائري السيد ذكره الذي الوجه وهذا

الطهارة  وإرادة الدينية النصوص ألسنة يف التذكية وصف إطالق يبعد فال رشعًا، الطهارة

 هذا يكون أنة، بل ال نّمنع بعالقة السببي   أيجمازًا، من باب إطالق السبب وإرادة املسب ب، 

 .األصل اللغوي املعنى نهجرا دون الرشعية، ال عيةاملترش   احلقيقة بمعنى اً حقيقي   اإلطالق
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، من أن  الظفر  ى واليابس الذكي  نا به اجللد املذك  بل يمكننا أن نفرس  املوقف بعني ما فرس 

ان، وحيث إن  السياق هو سياق الطهارات مثاًل، كان املراد بالتّمم هنا هو  والصوف تام 

 والطيب.الطهارة؛ ال أن  املعنى اللغوي األصل دائًّم هو النقاء والطهارة 

 من الذبح إرادة احتّمل إلبعاد الصدر دالسي   ذكرها التي األربعة الشواهد فكل   وعليه،

 قابلة هي بل هو، ذكرها التي املعاِن يف تتعني   ال ووفاته، احليوان مورد يف تطلق عندما التذكية

 .لغةً  فهمناه ما مع لالنسجام

 إطالق صح   وكيف النحر؟ أو للصيد معنى فأي   الذبح، هي التذكية كانت إذا :تقول قد

 عىل شاهد كذلك الوصف إطالق إن   الرشعي؟ بالنحر أو الرشعي   ديبالص أخذ ما عىل ىاملذك  

 ختريج يمكن فكيف والصيد والنحر الذبح منه ألريد الوإ الذبح، التذكية من املراد ليس هأن  

 املوقف؟

 :واجلواب

اللغويني بوصفه الفرد األبرز ملوت احليوان  دالذبح أخذ عن بإمكانية افرتاض أن   الً:أو  

اإلنساني ة مات بالطرق  ويكون املراد ما وعًا،يشه الفرد األكثر بالطريقة األكمل، حيث إن  

 املتعارفة، علًّم أن ه يمكن إدراج النحر يف الذبح.

ل،  ثانيًا:  يفـ لغًة ـ ضعت يمكن القول بأن التذكية وُ لو غضضنا النظر عن اجلواب األو 

ة، الرشيعة جعلت النحر والصيد بحكم الذبح يف آثاره الرشعي   مورد احليوان للذبح، وأن  

عية يف ة أو مترش  فلحقهّم عنوان التذكية باالعتبار الرشعي، فصار عنوان التذكية حقيقة رشعي  

( أو إلبلبا والتي هي عند الشارع الذبح أو النحر )خاص   ،الطريقة الصحيحة للموت احليواِن

 صيد، وهذا غري أن يكون معنى التذكية هو الطهارة أو النقاء لغًة وحقيقًة.ال

جعلت من  والرشيعة تارةً  ،ى هو املذبوحواملذك   ،هي الذبحيف مورد وفاة احليوان فالتذكية 

 آثار التذكية الطهارة، وأخرى جعلت الصيد والنحر بحكم التذكية يف اآلثار، وحيث إن  

 :الرشعي اللسان يف اإلطالق توسعة تم   فقد ،والتّمم الكّملذرها اللغوي تشري إىل جالتذكية يف 

 .ىواملذك   بالذكي   الطاهر عن رب  عُ ف

 .آثار التذكية يف الطهارة واحلل   يلحقها أي ،بالتذكية والصيد النحر عن رب  وعُ 



 

لنا ملا وفقاً  :الثالثة الوقفة احليوان للتذكية رشعًا بحيث يكون موته  ةقابلي   تكون إليه توص 

ر الصيد أو النحر أو للذبحمقبوالً وكاماًل، هي قابلي ته  أو بأي طريقة  ،برشوطه الرشيعة يف املقر 

 ةقابلي   ففيه ذلك ةإلمكاني   خيضع حيوان فكل  غري مرفوضة رشعًا بوصفها إماتًة صحيحة، 

 اة،مذك   غري ميتة فهو البرشقبل  من يدص وال نحر وال ذبح بال يموت حيوان وكل التذكية،

 .أخرى واحلرمة تارةً النجاسة  من فيه رشعاً  ىاملذك   غري آثار يف فيبحث

 ةالرشعي   بالطرق اصطيد لوه ال؟ وأ حرنُ  وهل ال؟ وأ بحذُ  هل تمي   حيوان يف شككنا فلو

 صالةأ فيه جتري الذي املورد هو وهذا التذكية، مدع صلواأل ،التذكية مشكوك فهو ال؟ وأ

 كونه يثبت حاكم أصل أو دليل هناك يكن َل فّم التذكية، عدم بااستصح أو التذكية عدم

قد  كونه يف املشكوك احليوان هو التذكية فمشكوك ،االستصحاب هذا إىل الرجوع تعني   ىمذك  

 والبساطة ةالقابلي   بفكرة للمسألة ربط بال غري، ال ةالرشعي   الطريقة عىل صيد أو نحر أو بحذُ 

 بالطريقة التي قيلت. والرتكيب

بل غالب الظن  أن  الفقهاء تأثروا هنا بالذهني ة الفقهي ة داجمني بني مفهوم التذكية وبني اآلثار 

ر من املعاِن املصطلحي ة الالحقة للرجوع للداللة  الرشعية املرتت بة عليه، وكان ُيفرتض التحر 

 .العاَل واّلِلاللغوي ة، 

م(، قد 1204شري أخريًا إىل أن  العاَل اليهودي موسى بن ميمون القرطبي )وال بأس أن أ

م ـ قائاًل:  ذبح ة َل تُ حوكل ذبي»رشح مفهوم امليتة يف الفقه اليهودي ـ وأكل امليتة يف اليهودي ة حمر 

 .«بحسب األصول تعترب ميتة

 .وحرمته اللحم ةحلي   يف الشك   صور من الثانية الصورة يف الكالم ينتهي وهبذا

 الصورة الثالثة: الشك الناتج عن الشّك يف عروض مانع التذكية

 يف حلية اللحم وحرمته ناشئًا من الشك   أن يكون الشك   هنا هي الثالثة خالصة الصورة

 حد   يف التذكيةما يمنع عن قبول احليوان للتذكية، وذلك كّم لو كان احليوان مما يقبل  يف طرو  

 قبول عن مانع اجللل أن   يف فشككنا جالالً، حيواناً  فصار اجللل عليه رضع أن ه إال ذاته،
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 ال؟ أو التذكية

 هلذا اجللل حصول يف الشك   فمثاله ةاملوضوعي   الشبهة يف وأما احلكمية، الشبهة يف هذا

 ؟ال وأ احليوان

 :الشبهتني كلتا يف املانع عدم أصالة إىل نرجع احلال هذه يف أنه العلّمء بعض ذكر وقد

 تثبت( خارجاً  الرشعي الذبحق )حتق   الوجدان ىلإ األصل هذا وبضم   ة،واملوضوعي   ةاحلكمي  

 .إليه املشار احليوان ذكاة

 لنا مهم   فهو احلكمي ة الشبهة مورد يف كالمه نذكر ونحن املقام، يف فصل   الصدر السيد أن   إال

 :حالتان توجد أنه وذلك هنا،

ا التذكية نفهم أن :األوىل احلالة بة، األعّمل نفس عن عبارة أّن   جيري ال وهنا املرك 

 يف وإنّم موجود، هو إذ املوضوع، وجود يف ليس الشك   ألن   التذكية؛ عدم استصحاب

ة األعّمل فهل ،املوجود ةموضوعي    اجللل عدم أن   وأ فقط املوضوع هي املوجودة املركبة اخلاص 

 ةأدل   املقام يف يكن َل إن الرباءة، أو احلل   أصالة إىل النوبة تصل احلال هذه ويف ؟التذكيةذو صلة ب

 .ةلفظي  

 اإم   التذكية عدم نستصحب احلال هذه ويف بسيطًا، أمراً  التذكية نفرض أن :الثانية احلالة

ى احليوان يكن َل الذبح قبل فإن ه املحموِل، أو يتالنع العدم بنحو  فنشك   الذبح بعد وأما ،مذك 

 بمقتضيها، وقعت وإال التذكية تقع َل مانعاً  اجللل كان فلو بسيط، أمر   هي التي التذكية قحتق   يف

 .عدمها فنستصحب

ة قضي   استصحابوهو  ،يف مقابل هذا االستصحاب يوجد استصحاب آخر تعليقي لكن

ى، فإذا شككنا بعد اجللل فنستصحب هذه بح لذكهذا احليوان كان قبل اجللل بحيث لو ذُ  أن  

 هذا ذكاة، فنثبت ىذا احليوان بعد اجللل لو ذبح لذكه وتكون النتيجة: إن   ،ةالقضية التعليقي  

 .ةالتذكي   عدم يثبت كان الذي ماملتقد   األصل خالف عىل احليوان،

 :األصويل خيتاره ما عىل مبنية التعارض هذا بعد والنتيجة

ل وتعني   الثاِن االستصحاب سقط له، قيمة ال وأن ه التعليقي االستصحاب بإنكار قلنا فإن ـ أ  .األو 
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 ثبت التنجيزي، االستصحاب عىل وحكومته التعليقي االستصحاب ةبحجي   قلنا وإن ـ ب

 .عدمها ال هنا التذكية وتعني  

 .املانع عدم بأصالة القول إطالق ال ،التفصيل هو املوقف فحق  

 :هنا التعليق ويمكنني

 بنينا ما عىل اأم   مة،املتقد   بالطريقة همتفُ  قد التذكية كون عىل مبنيٌّ  ل هك الكالم هذا :الً أو  

 أو النحر أو الذبح من رةاملقد   ةالرشعي   بالطريقة احليوان موت أو الذبح هي التذكية أن   من عليه

 .الرشعي بالذبح خارجاً  التذكية قبتحق   اليقني لفرض أساسًا؛ الشك   هلذا جمال فال الصيد،

 خاص حيث من بل وعدمها، التذكية حيث من ال حرمته أو طهارته يف الشك يقع قد نعم،

 كان فإن التذكية، ال الطهارةمالحظة ب ةالعملي   صولواأل األحكام جتري وهنا ،مثالً  بالطهارة

 .آثاره لرتتيب حاجة فال وإال فبها الشك يوجب ما

ر فيمكن ،الصدر السيد ذكرمها اللتني احلالتني من األوىل احلالة أخذنا إذا :ثانياً   تصو 

 :اهل تفسريين

ل التفسري  أو ةالرشطي   مفهوم إىل ةاملانعي   مفهوم قلب قد الصدر السيد يكون أن :األو 

 تأثري عن يمنع اً وجودي   حدثاً  بوصفه اجللل الحظوا املانع، عدم أصالة أجروا فالذين ة،اجلزئي  

 يف اً شك   الشك   فصار ،التذكية يف اجللل عدم وأخذ األمرَ  الصدر قلب بينّم ،يقتضيه فيّم الذبح

 من كان وهنا التقدير، هذا عىل بةمرك   فرضها بعد أجزائها مجيع إحراز لعدم التذكية؛ قحتق  

 موضوع وجود يف شك من الشك قلب أيضاً  لكنه التذكية؛ عدم أصالة ريجُي  أن املفرتض

 التذكية يف قيد أو جزء أخذ يف الشك صار ثم ومن ،املوجود ةموضوعي   يف الشك إىل التذكية

 ة، فتثبت آثار التذكية.و القيدي  أة فتجري الرباءة عن اجلزئي   اجللل، عدم وهو

جعل الشك دائرًا بني األقل  واألكثر، فالتذكية يدور أمرها  التصوير هبذا هكأن   الصدر دفالسي  

ان األمرين األقل  بني أن تكون هي األفعال اخلاصة، وأن يكون معها عدم اجللل، وهذا من دور

.واألكثر االرتباطي    ني، فتجرى الرباءة عن األكثر ويثبت األقل 

 التي التذكية وهو ،املوضوع وجود يف الشك   فىن أن بعد هأن   مراده يكون أن :الثاين التفسري
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ة األفعال هي  الطهارةمالحظة ب املوجود ةموضوعي   يف آخر اً شك   عقد الفرض، حسب اخلاص 

 أكلٍ  من ةالرشعي   آثارها يف استعملها ثم األفعال، نفس يف الً أو   التذكية فاستعمل ،اللحم وأكل

 .اآلثار بمالحظة كالمه وكان وطهارة،

 هنا شك   يوجد فال ،التذكية حقيقة فهم يف إليه ذهبنا ما مع ينسجم لكالمه الثاِن والتفسري

 عن مانع اجللل أن   يف الشك نتيجة أكله جيوز أو طاهر اللحم أن   يف هو الشك بل التذكية، يف

 أو احلل   أصالة نجري وهنا وعدمه، فيه األكل ةحلي   عن مانع أو ىاملذك   اللحم يف الطهارة

 .املوضوع مع التعامل يف الصحيح هو وهذا ذلك، غري أو الطهارة أو الرباءة

ل التفسري نحو ذهبنا إذا اأم    ة؛الرشطي   ال ةاملانعي   مالحظة هو األفضل فلعل   ،لكالمه األو 

 الشك نتيجة التذكية حتقيق يف ةالذبحي   األفعال تأثري يف الشك إىل يرجع جوهره يف الشك ألن  

 .مانعاً  اجللل يكون ما بقدر عرفاً  رشطاً  يصلح ال اجللل وعدم اجللل، ةمانعي   يف

 يف الشك إىل املوضوع وجود يف الشك   من التحويل عملية فإن   ،النقطة هذه جتاهلنا ولو

ا غري صحيحة كانت وان املوجود ةموضوعي    ةموضوعي   يف الشك فإن   عرفًا؛ واضحة غري أّن 

 موجود، فاملوضوع املوضوع هو جوداملو كان فإن املوضوع، دوجو يف الشك خيرتن املوجود

 .بعدُ  يوجد َل فاملوضوع املوضوع، هو املوجود يكن َل وإن

ة ال يف الشبهات احلكمي   املورد هو مورد الشك   الكالم قابل للمناقشة من جهة أن   وهذا

ّم نريد معرفة املوقف ي، وإن  جق يشء يف الواقع اخلاراملوضوعية؛ فنحن هنا نفرض عدم حتق  

نا نشك يف حتديد موضوع التذكية وقيوده، ة الشك أن  واحلكم اإلهلي، ومقتىض منطقي   الرشعي  

ة( ة واملانعي  القيود )الرشطي   هفنجري الرباءة عن هذ ؟ال وعدمه رشط أأن   ومانع أوهل اجللل 

 .ةاحلكمي   الشبهات جمال يف ومنسجمفكالم الصدر صحيح 

 .وآثارها التذكية هو الثالثة الصورة يف الصحيح أن   الكالم ونتيجة

 الصورة الرابعة: الشّك الناتج عن الشّك يف أخذ شيء يف التذكية

 أخذ هل هأن   يف الشك   نتيجة وعدمها اللحم حلية يف الشك   يكون أنالصورة هنا هي رابع 

 ال؟ وأ التذكية يف يشء



 

 رذك فهنا ؟ال وأ احلديد بآلة الذبح يكون أن وأ التسمية التذكية يف يعترب هل مثالً  شككنا فلو

 .قها، واألصل عدمهاقائم يف حتق   الشك   حيث التذكية، عدم أصالة هو املرجع أن   واحدٍ  غريُ 

 حيث من الثالثة، الصورة يف احلكمية الشبهة يف قاله ما بعني هنا حكم الصدرسي د ال لكن

 رجعيُ  فوقاِن عموم يوجد َل ما املحتملة، ةاملانعي   أو املشكوك الرشط عن الرباءة جراءإ رضورة

 .البساطة افرتاض عىل التذكية عدم وأصالة ،الرتكيب افرتاض عىل إليه

 يف رشعاً  رةاملقر   ةالعملي   نفس هي التذكية أن   ترجيحنا بعد املتعي   هو الصدر إليه ذهب وما

 أو قيدٍ  أخذ يف كُش  ثم ،الذبح طريقة يف رشعاً  ثبت ما وفق بحذُ  إذا فاحليوان احليوان، موت

  أو رشطٍ 
ٍ
 عىل النتيجة نفس عطيتُ  قاتلواملط والعمومات ،والرباءة عدمه فاألصل ،إضايف   جزء

 .وجودها تقدير

 نستخلص اآليت: ،تقدم ما جممل عىل وبناءً 

 أو احلل   أصالة هو فاملرجع ،ةالذاتي   احلرمة يف الشك   نتيجة اللحم حلية يف شك   لوـ  1

 .الرباءة

 هلا، احليوانة يف قابلي   لو شك يف حلية اللحم من جهة الشك يف حصول التذكية للشك   ـ 2

 أو الصيد يف رشعاً  رةاملقر   الطريقة وفق احليوان إماتة عملية قتحتق   إذا نظريُ  احلال هذه ففي

ا  .القابلية لفكرة قيمة وال ،التذكية حصلت الذبح وأ النحر  ةالعملي   قحتق   أصل يف كُش  لوأم 

 .التذكية عدم أصالة جرت ،احليوان روح إزهاق يف ةالرشعي  

 عن الرباءة جرت املانع، طرو   يف للشك التذكية يف الشك نتيجة اللحم حلية يف ك  ُش  لو ـ 3

 .التذكية ثبوت ذلك عن ونتج ةاملانعي  

 قيداً  أو رشطاً  هافي يشء أخذ يف للشك   التذكية يف الشك نتيجة اللحم ةحلي   يف شك لو ـ 4

 التذكية فرض بعد ذلك وغري واملانعية ةاجلزئي   عن الرباءة أصالة جتري فهنا وعدمه، جزءاً  أو

 .أخذناه كّم باً مرك   أمراً 

 ـ شك إذا فيّم إال التذكية، عدم أصالة جتري ال احلاالت غالب يف هبأن   القول فيمكن وعليه،
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 حاكم، دليل هناك يكن َل ما العدم، واألصل الرشعي الذبح قحتق   يف ـ ةاملوضوعي   الشبهة بنحو

 .املسلمني سوق حال يف كّم

 ـ احليوان إماتة طريقة يف أخذه رشعاً  يثبت بّم إماتته قحتق   بعد ـ احليوان يف فاألصل وعليه،

 .بالدليل خرج ما إال األكل، حلي ة هو

 مرتتبة النجاسة ن  إ حيث من أوضح هأن   الراجح كان نإو ،آخر كالم   فيه طهارته بحث نعم

 .الطهارة فاألصل ،امليتة عنوان عىل

 مشكوكة اجللود يف الصالة مسألة عىل اجلملة يف أيضاً  أثراً  يرتك إليه لناتوص   وماهذا 

 .التذكية

 .التذكية وعدم الرباءة أصالة مسألة عن احلديث من القدر هبذا ونكتفي

 تقع ال وما التذكية عليه تقع ما

 بالطريقة ادطيص أو ذبحيُ  دام ما حيوان كل   عىل تقع التذكية فإن   ،إليه لناتوص   ملا وفقاً 

 أمر   هيبل  ،دياً تعب   اً رشعي   عنوان ليست التذكية ألن   ؛أو بطريقة غري مرفوضة رشعاً  ةالرشعي  

 النصوص يف التذكية طلقتاُ  نعم. حليوانا إماتة يف الصحيحة الطريقة منه يقصد خارجي

 مفهومها ومعناها هو أن   ال واحللية، كالطهارة ةالرشعي   وآثارها لوازمها مالحظة منها ريدواُ 

 .ةواحللي   الطهارة

 يف اختلفوا ،اللحم مأكول حيوان كل   عىل التذكية وقوع عىل إمجاعهم رغم الفقهاء لكن  

وعدم وقوعها  ،ذكي   ولو ميتة وهو األكل محمر   اإلنسان ن  أب نيمستدل   ،اإلنسان عىل وقوعها

 يف التذكية جلعل معنى فال ،العني نجس األكل محمر   هو إذ ؛األثر ترتب لعدم العني نجسعىل 

 القول مع ولو بذلك حكموا مبعضه بل ة،العيني   بنجاستها القول عىل املسوخ ومثله مورده،

 يف بعض به وقال السباع، يف جرياّنا عدم ىلإ بعض   ذهب وكذلك .املسوخ يف ةالعيني   بالطهارة

 .البحر حيوان بعض ويف احلرشات،

                                           
، رشائع اإلسالم  (1)  .210: 3انظر: احليل 
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تهم هنا الفقهاء مواقف يف لناتأم   ولو  كان إذا: تيةاآل الفكرة إىل يرجع عمدهتا نجد، وأدل 

 هلذا لغوًا، الجعل التذكية له ليس إ فإن   ،بذكاته للحكم رشعيٌّ  أثريوجد  ال مماته حال احليوان

م وهو مثالً  طاهرة ميتته كانت فلو للتذكية، الرشعي اجلعل يلحقه ال ى اعتباره مذك   فإن   األكل حمر 

م طاهر التقادير أو غري مذكى بال نتيجة؛ إذ هو عىل كل   م نجس   أو األكل حمر   .وهكذا األكل حمر 

 واجلعل ًا،رشعي   عالً َج  التذكية اعتبارهم هو الطريقة هبذه املسألةَ  الفقهاء حتليل ومرد  

 .أثر بال لغواً  يصبح الرشعي

 موت لطريقة توصيف هي بل رشعيًا، جعالً  ليست فالتذكية َمتلف، للتذكية فهمنا أن   إال

 ؟ال وأ طاهر ىمذك   حيوان كل   هل نعم له، تذكية هي الصحيحة رةاملقر   الطريقة فهذه احليوان،

 .بحثه ينبغي ما هذا ال؟ وأ األكل حاللوهل كل ه 

 هو أي ه،تلذكا قيمة وال مذكى هأن   يعني فهذا إطالقًا، هتلذكا أثر ال كان إذا: أخرى وبعبارة

 رشعاً  هو نعم اإلماتة، يف األسلوب هلذا أو الذبح هلذا قيمة ال لكن ةالرشعي   بالطريقة مذبوح

 بّم خارجاً  التذكية عليه تقع ال املذكور احليوان أن   غري وهذا اآلثار، حيث من ىمذك   غري هكأن  

 .ةرشعي   آثار له ثحد هي ّمب ال ،حدث هي

 أكل ةحلي   دون طهارهتا يف التذكية تؤثر احليوانات بعض ن  أ هو نقول ما ديؤي   ما ولعل  

 ودائّمً  وآثارها التذكية بني ربطوا حيث والفقهاء احلالني، يف التذكية مفهوم خيتلف وال حلمها،

 القتل أو الصحيح الذبح إال ليست هي فيّم آثارها، عدم عند أعدموهافقد  بآثارها يالحظوّنا

 .الرشعي

ماليني السنني األرض نا نحكم بطهارة أرض املريخ أو كوكب يبعد عن شبه بأن  أقوله ن فّم

 اّلِل علم مع ولو منها مانع ال ذلك ومع عميل، رشعي أثر أي   هلا ليسطهارته  ة، فإن  الضوئي  

 .القيامة يوم إىل هبا فنياملكل   ابتالء بعدم تعاىل

اّلِل وأبا  قال: سألت أبا عبد وهو خرب عل بن أيب محزة، ،يوجد حديث قد يغري  قناعتنا نعم،

قال:  ،«ذكياً  منه كان فيّمتصل  فيها إال  ال»عن لباس الفراء والصالة فيها: فقال: ’ احلسن

ي باحلديد؟ قال:   .«..حلمه يؤكل مما كان إذا بىل،»قلت: أو ليس الذكي ما ذك 
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ي بالذي يذبح باحلديد رشط أن يكون مما يؤكل حلمه، وهذا  فإن  هذا احلديث حيرص الذك 

 مأكول اللحم رشعًا. ه ال ذكاة لغريأن  ـ بمفهوم الرشط ـ يعني 

 ،مضعَّف رجل وهو الديلمي، سليّمن بن حممدفيه  فإن   ضعيف؛ احلديث هذا سند أن   إال

 عىل االعتّمد يمكن فال وثاقته، تثبت َل احلال جمهول وهو ،البطائني محزة أيب بن عيل   فيه أن   كّم

 .اللحم بمأكول للتذكية الترشيعي اجلعل ختصيص إلثبات احلديث هذا

ى مذك   هحيوان أن   األصل يف كل   لنصوص أخرى تثبت أن   الفقهاء بعض استند املقابل، ويف

 :ومن هذه النصوص ،ة إال ما خرج بالدليللو ذبح عىل الطريقة الرشعي  

عن × د اخلوئي، من خرب عيل بن يقطني، قال: سألت أبا احلسنما استند إليه السي   أ ـ

مور والفنك والثعالب ومجيع اجللود؟  ، إذ معنى نفي البأس «بأس ال»قال: لباس الفراء والسَّ

عن مجيع اجللود هو جواز لبسها مطلقًا حتى يف الصالة، وهذا يدل  بالداللة االلتزامية عىل 

، وبذلك يعتمد  تذكيتها، وإال ملا جاز االنتفاع هبا عىل قول، أو يف خصوص الصالة عىل األقل 

 .التذكية عدم استصحاب عىليكون حاكًّم و ،جلد له ما كل  عىل هذا العموم يف 

 فإن   مشكل؛ الصالة حال يشمل بحيث احلديث هذا من اإلطالق فهم أن   اإلنصاف أن   إال

 بانعقاد االطمئنان عدم من أقل   وال فيه، الصالة ال اللبس هو ناملتيق   قدره اللباس عن السؤال

                                           
، مرصي  »: ا دون تعليق، قائالً الربقي  يف أصحاب الكاظم والرضذكره  (1) د بن سليّمن الديلمي   «حمم 

ًا قائاًل: 127ـ  118)الرجال:  فه النجايش جد   اً جد   ضعيف   د بن سليّمن بن عبد اّلِل الديلمي  حمم  »(، وضع 

 سليّمن بن عبد اّلِل الديلمي  » (، وقال يف موضع آخر:365)الفهرست:  «..، له كتاب  ءل عليه يف يشال يعوَّ 

)املصدر نفسه:  «عمل بّم انفردا به من الروايةال يُ  ،ده حمم  وكذلك ابنُ  ،اباً كذ   د، قيل: كان غالياً أبو حمم  

يف بعض املواضع من )الرجال:  (، دون تعليق وكذلك206(؛ وذكره الطويس يف )الفهرست: 182

 «بالغلو   ى، يرم، له كتاب  الديلمي   د بن سليّمن البرصي  حمم  »م قائاًل: كاظ(، لكن ه ذكره يف أصحاب ال285

؛ كّم «ضعيف  » ا مع قوله:أصحاب الرض( ذكره يف 363(، ويف بعض نسخ )الرجال: 343)املصدر نفسه: 

يف  مرتفع   ،يف حديثه ضعيف   ،، أبو عبد اّلِلا، الديلمي  ري  د بن سليّمن بن زكحمم  » قال ابن الغضائري:

: 91)الضعفاء:  «ت إليهفَ لتَ مذهبه، ال يُ   «ءل عليه يف يش، ال يعوَّ اً جد   ضعيف  »(؛ فيّم قال العالمة احليل 

رين.404، وانظر: 402)خالصة األقوال:   (، ومثله قال غري واحد من املتأخ 
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 نعم. ال يلبسها إال املرف هون، إذ ربّم يكون من جهة نوعي ة هذه اجللود وأن ه احلديث يف اإلطالق

 كان هبا، واالنتفاع مطلقاً  اةاملذك   غري جلود لبس بحرمة ـ بعض إىل نسبيُ  كّم ـ قيل لو

 اأّن   منه يفهم الذي األمر تلقائي بشكل تذكيتها حلال التجويز يكون إذ ًا،تام   هنا االستدالل

 .التذكية تقبل

 عدا يشء كل   ةوحلي   البكال أمسكت ما ةحلي   عىل الكريم القرآن نصوص من دل   ما ب ـ

َن كقوله تعاىل: ، ونحوها امليتة ْمت م م  م  الطَّي بَات  َوَما َعلَّ ْل أ ِحلَّ َلك  ْم ق  ﴿َيْسَأل وَنَك َماَذا أ ِحلَّ ََل 

َّا َأْمَسكْ  وْا ِِّم ل  م  اهلل   َفك  َّا َعلََّمك  وَُن نَّ ِِّم َعل م  بَِي ت  َكل  َواِرِح م  وْا اْسَم اهلل ِ َعَلْيِه اجْلَ ر  ْم َواْذك  َن َعَليْك 

َساِب﴾ يع  احْلِ وْا اهلل َ إِنَّ اهلل َ رَسِ ق  َم (، وقوله تعاىل: 4)املائدة:  َواتَّ م  امْلَْيَتَة َوالدَّ َم َعَليْك  اَم َحرَّ ﴿إِنَّ

 َفال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ ا
 اهلل ِ َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغن َوالَ َعادن

نِزيِر َوَما أ ِهلَّ بِِه لَِغرْيِ َم اخْلِ ِحيٌم﴾ َوحَلْ وٌر رَّ هلل َ َغف 

وَن ﴿ق ل الَّ َأِجد  يِف َما أ وْ (، وقوله تعاىل: 173)البقرة:  ه  إاِلَّ َأن َيك  ًما َعىَل َطاِعمن َيطَْعم  َرَّ ِحَي إيَِلَّ حم 

ه  ِرْجٌس َأْو فِْسًقا أ ِهلَّ لَِغرْيِ اهلل ِ بِِه َفَمِن اْضط رَّ  َم ِخنِزيرن َفإِنَّ وًحا َأْو حَلْ ْسف   َغرْيَ َباغن َوالَ َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ

ِحيٌم﴾ وٌر رَّ  َفإِنَّ َربََّك َغف 
 .(145)األنعام:  َعادن

حيوان ذبح عىل الطريقة الرشعية ّلِل تعاىل، إذ املراد  ة كل  تفيد حلي   الكريمةاآليات  فهذه

مات بغري  ال ماأو بغري ذبح واصطياد وإماتة متعارفة بحسبه، بامليتة فيه، ما مات حتف أنفه 

ه املذبوح بالطريقة يشهد لذلك قوله بعدها بحرمة ما أهل  لغري اّلِل، فإن  . وةالطريقة الرشعي  

ه حالل األكل ما َل حيوان أن   الصحيحة لكن لغري اّلِل، فتكون هذه اآليات بمثابة األصل يف كل  

 حيوان كل   ةبحلي   القول يمكن اآليات يف دقييت ال وحيثة؛ يذبح أو يصطاد بالطريقة الرشعي  

رة بطريقة وفاته مت ت مطلقاً   وقوع شاهد وهذا برشوطها، الصيد وأ النحر أو كالذبح رشعاً  مقر 

 .عليها التذكية

ة نعم، هذا ال  لكن   ،هذا احليوان أو ذاك تثبت احلرمة محير   مما الكريمة لآلية صةاملخص   األدل 

ى إال ما  األصل يف كل   ينفي أن   بالدليل، بل أدل ة حرمة أكل حلم هذا  خرجحيوان أنه يذك 

احليوان أو ذاك ال تقي د مفهوم التذكية هنا، ألّنا ال تثبت احلرمة بمالك عدم وقوع التذكية 
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 ذكي سواء ذاك أو احليوان هذا محلل الذاتية احلرمة إىل ناظرة هي وإنّم الوفاة، ةكيفي   وبمالحظة

 األكل، حالل تعتربه ألّنا التذكية؛ يوانح كل يف األصل جتعل القرآنية فالنصوص ال، أم

 .التذكية عن كاشفة األكل وحلية

لقتله يف الذبح  رةاملقر   بالطريقةالقول: إن  التذكية رشعًا ليست إال موت احليوان  وخالصة

بوصف التذكية حدثًا  ـ ىوالنحر والصيد، بال فرق بني أنواع احليوانات، نعم هذا احليوان املذك  

يف الحظتها الرشيعة  تهتذكيلـ توجد آثار  ماتةاإلات أخرى يف املوت ولكيفي   خارجيًا مقابالً 

مر الذي اللبس يف الصالة أو الطهارة، األ ة األكل أو حلية االنتفاع أو حليةكحلي  بعض املوارد 

التكويني يف  التذكية عقوا عىل الرشيعة جعلتها اآلثار وهذهى، قد يفتقده احليوان غري املذك  

ل يف جعل مفهوم التذكية،   والصيد الذبح رشوط يف لهاتدخ   بمقدار إالاخلارج، وَل تتدخ 

 .والنحر

 نظراً  واحللية، الطهارة من آثارها وإرادة التذكية عنوان الروايات بعض إطالق نّمنع ال نعم،

 ما يشء اوكأّن   ،للتذكية رشعي جعل وجود غري هذا لكن   اآلثار، وبني بينها ةالسببي   لعالقة

ل الرشعي، الذبح نتيجة ظهر  .جيداً  فتأم 

، يف مقابل أن يموت بالدليل خرج ما إال للتذكية خيضع هأن   حيوان كل   يف فاألصل وعليه،

ا العامل اإلنساِن وهو الذبح فيّم  حتف أنفه بانتهاء عمره الطبيعي أو بعامل غري إنساِن، أم 

ق للتذكية.يمكن أن يذبح أو   الصيد فهو حمق 

ثا عن ثالث حاالت:  وقد قلنا سابقًا بأن  القرآن والسن ة حتد 

 امليتة التي متوت حتف أنفها بال أي  عامل خارجي.

احليوان الذي يموت بفعل االفرتاس أو السقوط أو غري ذلك من العوامل املفضية ملوته، 

 ة هو الذبح مثاًل، أو ذبحه لغري اّلِل.ومن ذلك رضبه حتى املوت فيّم تكون إماتته الرشعي  

التذكية وهي الذبح فيّم يمكن ذبحه، والصيد فيّم يموت بالصيد، كإخراجه من املاء يف 

 األسّمك.

سان له نماتته رشعًا، فإن  قتل اإلة إعىل كيفي   فّم َل يرد فيه نص   ،غري ذلك من احليوانات اأم  



 

ع مثاًل حيكم بذكاته بإماتته بأي  طريقة غري منهي  ، فالضفدكون ذكاةً تبالطرق املتعارفة لذلك 

ة؛ إذ نصوص الذبح  قة لنتائج التذكية املرجو  عنها رشعًا أو منصوص عىل كوّنا غري حمق 

 .منرصفة عنه، كّم أن ه ال يموت بفعل الصيد نفسه، وهكذا

 نتيجة البحث يف أصالة عدم التذكية

 الرباءة هي األولي ة املرجعية أن   اتضح قدو التذكية، عن احلديث من القدر هبذا ونكتفي

 الذي فاألصل املوضوعي ة، الشبهة موارد بعض يف إال التذكية، عدم أصالة ال والتذكية، واحللي ة

 .احليوان حلم حلي ة هو الشك عند إليه نرجع

بمعنى تلك  واتضح أن  املراد من التذكية هو طريقة موت احليوان غري املرفوضة رشعًا،

مت ت الشارع عىل رفضه هلا، فضالً عّم  لو نص  عىل قبوله هبا، فكل حيوان  الطريقة التي َل ينص  

، فهذا ة وَل يرد فيها نصوص ترفضهاإماتته من قبل اإلنسان بطريقة ال ختالف الطرق الرشعي  

ى. ن  يعني أ  هذا احليوان مذك 

ى هو أن  طريقة موته ال يوجد  هلا أثر سلبي يف الرشيعة، مثل تنجيس احليوان ومعنى أن ه مذك 

املي ت عربها أو حتريم حلمه أو نحو ذلك، فهو ـ من حيث نوع موته ـ طاهر  حالل، وقد يكون 

 مع ذلك نجسًا من حيث ذاته كالكلب، أو حراَم األكل من حيث ذاته كاخلنزير.

راتنا ع لنا إليها تغري  الكثري يف تصو  ن فقه التذكية، وجتعل مجيع وهذه النتيجة التي توص 

 احليوانات قابلة للتذكية.

 

 

  



 

 

 

 

 الثاني وراحمل

 الربّية احليوانات

 متهيد

ة  عند الفقهاء ـ وهي كل  ما يعيش عىل الرب  من سباع وأنعام وهبائم تصن ف احليوانات الربي 

 :أنواع ثالثة عىلوحرشات وغري ذلك ـ 

 األهلّية احليواناتـ  

 البحث يف احليوانات األهلي ة تارًة يكون يف األنعام الثالثة، وأخرى يف غريها:

 ـ األنعام األهلّية، والفرق بني الفقه اليهودي واإلسالمي يف اجَلَمل منها ـ  

، قال واملاعز وهي اإلبل والبقر والغنم ،الواضح حلي ة األنعام من احليوانات األهلي ة من

م  اهلل  تعاىل يف مقام االمتنان بّم رزق: ﴿ َّا َرَزَقك  وْا ِِّم ل  )األنعام:  ﴾َوِمَن األَْنَعاِم مَح وَلًة َوَفْرًشا ك 

تىَْل تعاىل: ﴿ وقال (.142 م هَبِيَمة  األَْنَعاِم إاِلَّ َما ي  وِد أ ِحلَّْت َلك  ق  وْا بِاْلع  ا الَِّذيَن آَمن وْا َأْوف  َ َيا َأُّيُّ

مْ  مٌ َعَليْك  ر  ْيِد َوَأنت ْم ح  ل  الصَّ
ِ
 (.1 ﴾ )املائدة: َغرْيَ حم 

ة روايات ذلك يف وردت كّم  العرب سرية عليه بل عليه، متساَل إمجاعي   واملوضوع. عد 

عة، وعموم املسلمني سرية بل ع،در بال اإلسالم قبل والشعوب  .واضح فاحلكم املترش 

مت اجَل   ما شق   كل  »حيث جاء:  القاعدة املنصوص عليها فيها،ل عىل وفق مَ لكن  التوراة حر 

 وِّما يشق   اه تأكلون إال هذه فال تأكلوها ِّما جيرت  من البهائم فإي   وجيرت   وقسمه ظلفي ظلفاً 

                                           
مة. 19، 15ـ  13 ، الباب25: تفصيل وسائل الشيعة جـ عىل سبيل املثال ـ ( انظر1)  من أبواب األطعمة املحر 



 

 .«فهو نجس لكم ظلفاً  ه ال يشق  ه جيرت لكن  اجلمل ألن   الظلف

ما هذه هي البهائم  تأكل رجساً  ال»ويف نص  أكثر تفصياًل حول األنعام، جاء يف سفر التثنية: 

والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل واملهاة  ليواألالتي تأكلوُنا البقر والضأن واملعز 

فإياها تأكلون إال هذه فال تأكلوها ِّما  وتقسمه ظلفي وَترت   ظلفاً  هبيمة من البهائم تشق   وكل  

فهي نجسة  ظلفاً  ها ال تشق  لكن   والوبر ألُنا َترت  املنقسم اجلمل واألرنب  الظلف وِّما يشق   جيرت  

 .«لكم

وهبذا نجد احتادًا يف املوقف الرشعي بني الفقه اإلسالمي واليهودي يف األنعام عدا اجلمل، 

 ملعياٍر َل يعرفه الفقه اإلسالمي، وهو موضوع شق  الظلف.

 ـ اخليل والبغال واحلمري ـ  

وأخرى عند فقهاء  ة،له يف املشهد الفقهي عند اإلمامي  البحث يف هذه الثالثة تارة نجع

 اجلمهور:

 املشهد اإلمامي يف حكم اخليل والبغال واحلمريـ  ـ  ـ  

حكم  ،ةاحللي   شهرة رغمو ،يف الفقه اإلمامي حلمرياو والبغال اخليل حكم يف الكالم وقع

 املفيد الشيخ اأم  . اإلنسي ة احُلُمر بتحريم الصدوق الشيخ حكم فيّم ،البغال بحرمة بيلَ احلَ 

 عليه تقع ال مما اعتربها حيث الدواب؛ من نيواهلج والبغال ةاألهلي   احلمر حرمة منه فيظهر

 .التذكية

                                           
 .4ـ  3: 11 سفر الالويني( 1)

 .7ـ  3: 14سفر التثنية ( 2)
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ة الروايات بعض ومعه احللي ة، صالحيقف ل هنا القرآِن والنص    النبي   حتريم برشح اخلاص 

ض وسيأيت ًا،إهلي   حتريّمً  ليس هوأن   ،للحمر . سنداً  الصحيح هو ما فيها وأن   ،اّلِل بعون هلا التعر 

م ما إىل مضافاً   أو ذبحه يمكن ما لكل   ل التذكيةشمو من التذكية عدم أصالة بحث يف تقد 

 .منه وهذا ،صيده

مثل خرب سعد بن  ،توجد روايات يبدو عىل ظاهرها التحريم ،يف مقابل هذه الروايات لكن

 ،«تأكلها ال»قال:  ؟قال: سألته عن حلوم الرباذين واخليل والبغال ،×عن الرضا ،سعد

 عن ‘اّلِل رسول ّنى»سكان قال: سألت أبا عبداّلِل عن حلوم احلمري، فقال: وصحيح ابن مُ 

 فال ،عنها ‘اّلِل رسول ّنى»فقال:  ؟قال: وسألته عن أكل اخليل والبغال«. خيرب يوم أكلها

وا أن إال تأكلوها  .الروايات من ذلك وغري ،«إليها تضطر 

ة التحريم  وقد حل  العديد من فقهاء اإلمامي ة املوقف هنا عرب القول بالكراهة، مجعًا بني أدل 

ة الرتخيص.  وأدل 

 يف فهم النصوص املتعارضة هناراجح ال احلّل

 ،ملانعةصة عىل الروايات اترجيح الروايات املرخِّ هو  مقام حل  التعارضلكن ما يظهر يل يف 

صة من حيث العنوان اخلارجي  من حيث املبدأ، وترجيح الروايات املانعة عىل الروايات املرخ 

 حلمها أكل كراهة من املشهورال عنوان األكل بذاته، وهبذا نخرج بعكس ما ذهب إليه الثانوي 

 مجعًا بني األدل ة.

صة الروايات أن   هو هنا حالً  نراه ما وتقريب  وأشار حالل، احليوانات هذه أن   بي نت املرخ 

 ما الناس جيد فال ،باألكل فنائها من خوفاً  كان النبي   من فيها صدر الذي التحريم أن   إىل هابعُض 

 ال هأن   معناه وهذا، بذلك احلرمة عل لت نفسها التحريم روايات بعض أن   امللفت، بل يركبون

 :وذلك ؛األخبار بني هنا تعارض
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 ةوحلي   األكل زاوية من للموضوع وتنظر ،القاعدة عىل فهي ،صةاملرخ   الروايات اأم   ـ أ

م كّم متاماً  الكريم للكتاب موافقة وهي الطعام،  .تقد 

ة فيها للموقف  بقرينةـ  فهي ،الناهية الروايات اوأم   ـ ب املجموعة الوسطى املفرسِّ

 النوعية باملصالح يرض   الذي األمر قل تها، أو احليوانات هذه فناء من خوفاً  محترِّ  واملوضحة ـ

 ّموإن   ،األكل عىل اً منصب   التحريم يكون فال أيضًا، اجلهاد يف ةالقو   بعنرص يرض   قد بل للمجتمع،

م م ذبحها، من للحد   األكل حر   .ذرائعي طريقي األكل وحتريم أكلها، ال إتالفها هو فاملحر 

ة ال داعي للذهاب  خلف الكراهة، وافرتاض أن  ومع وجود هذه املجموعة الروائي ة املفرسِّ

ة ناظرة  التعارض واقع بني الظاهر )التحريم( واألظهر )الرتخيص(، فالنصوص املفرسِّ

ملجموعة النصوص وعاملة عىل تفسري املوقف لنا، فتكون هي األظهر بالنسبة للمجموعة 

 الناهية.

 مفسدة وإتالفها ذبحها يف كان إذا إال ،واخليل والبغال مراحلُ  حلوم أكل فيجوز ،وعليه

 هبذا حراماً  واإلتالف والذبح األكل فيصبح وحروبه، وجتاراته لهتنق   يف ومصاحله للمجتمع

 .العنوان

 :نتيجتان ذلك عن وينتج

د معايري  ؛م هذه احليواناتوِل للحال يوجد كراهة أساسًا بالعنوان األو   األوىل: النتيجة لتعد 

خالفًا ملشهور الفقهاء الذين حكموا بالكراهة  ،النصوصفهم من احللي ة واحلرمة وفقًا ملا يُ 

 .انطالقًا من اجلمع بني نصوص التحريم والرتخيص

د املعايري لسنة بعض الروايات عنه؛ فإن  هذه الروايات تسقط أباء إل ؛ولو َل نقبل تعد 

هة خالفه، وبعد سقوطها ال معنى لالستدالل هبا عىل الكراما برتجيح ما وافق الكتاب عىل 

، وعدم وضوح اجلمع املعارضةوفرض التأويل فيها، فإن  املفروض ظهورها يف احلرمة لوال 

قها، كّم يظهر بمراجعة بيانات الروايات.  العريف بينها وبني غريها باألظهري ة؛ لعدم حتق 

 ،بعض   فهمه كّم وانتهى صدر هأن   بمعنى ،اً تارخيي   ليس باحلرمة احلكم إن   :الثانية النتيجة

 بحرمة حكم   يوجد الرشيعة واقع يف هأن   بمعنى ثانوي، واقعي حكم   هو بل ضًا،حم اً والئي   وليس

 احليوانات فهذه احلياة، قوام عليها والتي للمجتمع ةالنوعي   باملصالح اإلرضار إىل يفيض ما كل  



  

ة البضائع ونقل السفر قيام عليها تُ  هافضعفُ  اجليش، وقو   اجتّمعي حرٍج  إىل يفيض هاوقل 

 .فيحرم عام، واقتصادي  

ص من نعم،  وحيث واالقتصادية، ةاالجتّمعي   باألوضاع ةالعام   اخلربة له من هو هنا يشخ 

 هنا، الوالية هلا ىتعط جهة إىل الحُي  فقد ،األنظار واضطراب اهلرج إىل يفيض قد األمر إن  

قائًّم عىل  حمضاً  اً والئي   وليسيف جذوره املبدئي ة،  ثانوي واقعي حكم إىل يرجع الوالئي فاحلكم

 .مطلق املصلحة

 اإلنسان حياة عىل ةوقوي   ةحقيقي   ةنوعي   مضار   إىل إفناؤه ييؤد   حيوان أي   إفناء أن   يعلم ومنه

وهي نتيجة َلا صلة بموضوع متابعة أوضاع احليوانات التي ، بحرمته احلكم يمكن تهئوبي

سواء كانت حتت مرأى عموم الناس أم كانت تعيش بعيدًا يف اجلبال  ،نقراضرشف عىل االت  

 .والغابات

وقد تكون خاصية التحريم هنا راجعة لعدم إخراج املسلمني يف خيرب مخس احلمر األهلي ة 

 ، فيكون هذا عنوانًا ثانويًا آخر برصف النظر عن كونه مقنعًا أو ال.كم احتمله بعض

ة يف الروايات فيّم خيص  حلوم اخليل والبغال واحلمري ترصيح باحللي ة مع إفادة أن  الناس  وثم 

يعافوّنا، وإشارة لكون مسألة الركوب مسألة متصلة باحلمر األهلي ة دون البغال واخليول، 

د بن مسلم، حيث ورد فيه أن ه   عن حلوم اخليل والدواب ×سأل أبا جعفروهو خرب حمم 

عن أكل  ‘ّم ّنى رسول اّلِلوإن  ، الناس يعافوّنا ولكن   ،حالل»واحلمري، فقال: والبغال 

 .«..ظهورها لئال تفنى ؛ة بخيربنسي  حلوم احلمر اإل

، وقد جاء ِلبالعنوان األو  ـ بوصفه طعامًا ـ  ه ليس يف هذه احليوانات ما هو حرام  إن   والنتيجة

 واحلمر البغال حلوم أكل ُكره»كتب يف جواب مسائله: × الرضا د بن سنان أن  يف خرب حمم  

 وال خلقها لقذر ال لقل تها، ؛فنائها من واخلوف واستعّمهلا ظهورها إىل الناس حلاجة؛ ةاألهلي  

ًا هلا. .«غذائها لقذر  فهذا النص  التعلييل يصلح ناظرًا ملختلف نصوص التحريم هنا ومفرسِّ
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سانيدها وحتليلها أص، برصف النظر عن حتقيق هو احلل  األوفق بفهم مجلة هذه النصو هذا

وحتى الروايات الواردة عن أهل البيت يف النهي عن األكل يمكن فهمها يف سياق هذا ًا، جزئي  

ا لو فتح باب ذبحها وصارت من  العنوان الثانوي؛ ألن  طبيعة هذه احليوانات الثالثة هي أّن 

ًا، فال مانع أن يكون األمر مطعوم الن اس يمكن أن تفنى برسعة يف تلك األزمنة أو تقل  جد 

ة الالحقني أيضًا، وهو ما توحي به ـ من حيث املبدأ ـ رواية ابن  كذلك يف عرص بعض األئم 

مة.  سنان املتقد 

م،  وعليه فليس يف الباب حديث  واضح املعارضة للقرآن من حيث الطعام املحل ل أو املحر 

تكون قد بل  ،بالرتجيح بموافقة الكتاب، كّم هي القاعدة طَ قَ لو كان ما ظاهره املعارضة َس و

 هو والذي بصدوره، ثوقالو لسقوط موجبةً  األخرىللكتاب ولسائر الروايات  تهمعارض

 .األخبار باب يف العمدة

 يف فقه اجلمهور حكم اخليل والبغال واحلمريـ  ـ  ـ  

م كل ه كان عىل مقاربات ُمتلفة  ممستوى الرواية اإلمامي ة، لكن  أهل السن ة كانت هل ما تقد 

بن احلسن لعدم احلرمة، د أبو يوسف وحمم  له، فيّم ذهب حنيفة  أيبواملتداول حتريم  .هنا

 .وبعض املالكي ة وهو منسوب للجمهور الشافعيواحللي ة هو ما أخذ به 

ة ترخيصي ة مواِجهة لألدل ة  ظهرت أدل ة حتريمية للثالثة أو لبعضها،وقد  يف مقابل أدل 

 ، فالكالم يف جهتني:األوىل

 اجلهة األوىل: أدل ة التحريم

 :، هو اآليتلتحريم اخليل والبغال واحلمري أو بعضهابه استدل  عمدة ما 

ْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافِع  َوِمنَْها ﴿قوله تعاىل:  ـ 1 ْم فِيَها مَجَاٌل َواأْلَْنَعاَم َخَلَقَها َلك  ل وَن َوَلك  َتْأك 

ون وا َبالِِغيِه إاِلَّ بِِشق  اأْلَْنف    مَلْ َتك 
ْم إىَِل َبَلدن ِمل  َأْثَقاَلك  وَن َوحَتْ ح  ِرُي وَن َوِحَي َترْسَ ْم ِحَي ت  ِس إِنَّ َربَّك 

َكب وَها َوِزي ِمرَي لرَِتْ
ْيَل َواْلبَِغاَل َواحْلَ وٌف َرِحيٌم َواخْلَ ونَ َلَرء   (.8ـ  5)النحل:  ﴾نًَة َوخَيْل ق  َما اَل َتْعَلم 
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ا تبني  وجه خلق هذه األمور للناس، فتجعل  وتقريب االستدالل هبذه اآلية الكريمة أّن 

ا َل خُتلق لألكل، مما  العل ة يف خلق اخليل والبغال واحلمري هو الركوب والزينة، وهذا معناه أّن 

مة، يشري إىل أن  أكلها يأيت عىل خال ف غاية اّلِل يف خلقها، وفقًا لتعبري اآلية الكريمة، فتكون حمر 

، وال أقل  من إشعار هذه اآلية وهلذا ملا ُسئل ابن عباس عنها أجاب بقراءة هذه اآلية

 بالتحريم.

 إال أن  هذا االستدالل غري صحيح، وذلك:

الً: د بيان عل ة اخللق، ال يساوي حتريم االنتفاع بغ أو  ري هذه العل ة، فهذا انتقال من إن  جمر 

ة الفالنية لننتفع  بيان أمٍر تكويني لبيان أمر ترشيعي، فهل يوجد دليل عىل أن  اّلِل لو خلق لنا املاد 

نا  هبا يف جماٍل معني، فانتفعنا هبا يف هذا املجال، وانتفعنا هبا يف جماٍل آخر أيضًا، فهل هذا يعني أن 

لق اإلهلي؟! هذا ما حيتاج لدليل إضايف غري اآلية نفسها ينقلنا من فعلنا حرامًا أو خرقنا غاية اخل

د بيان عل ة اخللق إىل حتريم ما كان غريه. وبعبارة ثانية: إن  اآلية لو أفادت ألفادت وجوب  جمر 

 الركوب ال حتريم غريه.

عها وال أدري ماذا يفعل املستدل ون اليوم؛ حيث تم  االستغناء يف أكثر بلدان العاَل وبقا

 اجلغرافي ة عن هذه احليوانات بوصفها مركوبًا!

إن  هذه التعليالت يف اآلية لبيان أبرز ما ينتفع به من هذه احليوانات بالنسبة إليهم،  يًا:نثا

وليست يف مقام احلرص؛ إذ لو صح  االستدالل هبذا التعليل هنا لزم القول بحرمة نقل البضائع 

عي ة والعربي ة والبرشي ة  يف عىل اخليل واحلمري والبغال، مع أن  هذا من واضحات السرية املترش 

ذلك الزمان وبعده، ولو كانت اآلية تعني يف دالالهتا اللغوي ة شيئًا من هذا القبيل ملا جازت 

ًة يف القرى واألرياف، بل  مطلق أنواع االنتفاعات، وألحدث ذلك بلبلة يف حياة الناس خاص 

نسبة استخدام البغال واحلمري للحمل كثري للغاية، وقد أشار القرآن نفسه إىل مفهوم احلمل بال

 للحّمر يف تشبيهه بعض الناس باحلّمر حيمل أسفارًا.

وهبذا يتبني  أن  اآلية بصدد تعداد بعض أبرز املنافع يف األنعام واخليول ونحوها ال بصدد 
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 إنشاء حرص ترشيعي يف االنتفاعات.

د ما نقول رواية العيايش املرسلة عن قال: سألته عن أبوال اخليل  ،عن أحدمها ،زرارة ويؤي 

 اّلِل أليس قد بني  »فقلت: أليس حلمها حالل؟ قال: فقال: ، فكرهها البغال واحلمري؟ قال:و

وقال ]يف اخليل[ )واخليل  ،خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون( نعاملكم )واأل

وجعل  ،اّلِل يف الكتاب نعام التي قص  كل األفجعل لأل ،والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة(

 .«الناس عافوها ولكن   ،ها بحراموالبغال واحلمري، وليس حلومُ اخليل  للركوب

ِل.  فاإلمام رغم متييزه بني طريَف اآلية القرآني ة، لكن ه َل جيد أن  ذلك ُينتج حتريًّم بالعنوان األو 

 .النصوص احلديثي ة الدال ة عىل حتريم النبي  حلوم احلمري والبغال واخليول ـ 2

فيها الكالم الذي سقناه آنفًا فال نعيد، بل يف بعض الروايات السني ة وهذه النصوص جيري 

ما يشري إىل أن  فلسفة احلكم يف احلمر األهلي ة كان عدم ختميسها أو أكلها من العذرات )ولعل ه 

ا رجس( أو حاجة الناس إليها  .املراد من روايات أخرى أّن 

 التحليل ةاجلهة الثانية: أدل  

ة املحرِّ ويف مقابل هذه  ة أدل ة ونصوص حملِّلة، وأبرزها:األدل   مة، ثم 

 ،ونحن باملدينة ،فرساً ‘ اّلِل ذبحنا عىل عهد رسول»: قالت ،بنت أيب بكرأ ـ خرب أسامء 

 .«هفأكلنا

وهو واضح يف احللي ة، وذلك أن ه ولو كان فعاًل من األفعال لكن  إشارة الراوية لوقوع الذبح 

مقصود عن عدم وجود حالة اضطرار، وأن  األمور كانت عىل احلال الطبيعي ة، يف املدينة، تعبري  

ِل.  فُيفهم حتليل اخليل بالعنوان األو 

لكن قد ُيناِقش شخص  بأن  أسّمء خترب هنا عن حصول الذبح واألكل، لكن ها ال ُتشري إىل أن  

 إذا قيل بأن  إشارهتا الرسول كان عىل علم بذلك أو أن  األمر غدا معروفًا بني الصحابة، إال
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ا ختربنا  ا يف املدينة وتأكيدها أن  األمر كان عىل عهد رسول اّلِل.. ال معنى له سوى أّن  لألمر وأّن 

ـ ضمنًا ـ أن  األمر ظهر وبان وكان مسكوتًا عنه، فُيفهم من السكوت أن ه بمثابة قرينة عىل 

ن أسّمء مط لعة عليها، وهي التي دفعت القبول، ما َل ُنرجع األمر خلصوصي ٍة يف الواقعة َل تك

النبيَّ والصحابة للسكوت. وقد قلنا يف مباحث أصول الفقه بأن  السكوت النبوي  عن حَدٍث 

جزئي  مفرد حصل يف زمانه، ال يفيد اإلمضاء والرتخيص إال بقرينة، بخالف الوقائع العرفية 

رَي العقالئي ة والعرفية والعربي ة وغري ة كالسِّ ، برصف النظر عن مسألة شمول هااملستمر 

 الرشيعة.

ز رفع اخلصوصي ة وتأكيد الرتخيص ـ أو عدم النهي ـ برواية أسّمء عينها يف  لكن يتعز 

نحن وأهل بيت رسول  ،فأكلناه ،ذبحنا فرساً »مصادر حديثي ة أخرى عىل الشكل اآليت: 

 .«وأهل بيته(‘)اّلِل

 نَ ذِ أة وّنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلي   ‘رسول اّلِل ن  أ» ابر بن عبد اهللـ خرب ج ب

 .«ليف حلوم اخلي

 هذه الرواية َلا جانبان:

ل:اجل ِل؛ ألن  مالبسات قضي ة خيرب  انب األو  ا يف نفسها ال تفيد الرتخيص بالعنوان األو  إّن 

ح لسبٍب  مثارة تارخيي ًا، ومن املمكن أن  النبي  كان مضطرًا ألن يقبل بذبح بعض ما ُيركب فرج 

 ال نعرفه ذبح اخليول عىل احلمري.

 ،«رال يف حصاإكلت اُ ما علمنا اخليل »: ه قالعن الزهري أن   يما روويساعد عىل ذلك 

يأكلون حلوم اخليل يف  ‘كان أصحاب رسول اّلِل»: ه قالأن   بن عيلوعن احلسن 

ح أن  الرتخيص جاء للرضورة ال «ممغازهي لي ة.، وهبذا يرتج   بمالحظة احلال األو 
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ألن  العادة قاضية بوفرة احلمري وندرة اخليول، وأن   لكن  هذه الفرضي ة تبدو بعيدًة واقعي ًا؛

د  اخليل أكثر أمهي ة من احلمري، فلو كان حمتاجًا فلّمذا ّنى عن واحد بعينه دون الثاِن؟! فليحد 

ما َل تكن خصوصي ة جمهولة لنا يف عددًا، بل األرجح أن ينهى عن اخليول ويسمح باحلمري، 

 املقام.

ر الذي نملكه عن واقعة خيرب، وذلك أن  القضي ة  اجلانب الثاين: إن  هذه الرواية تربك التصو 

لو كانت قضي ة حتريم احلمري للركوب، فأي  معنى للتمييز بينها وبني اخليول؟! فالبد  ـ حلل  

ة حاجة استثنائي   ة للحمري َل تكن موجودة يف اخليول، وهو محلها املشكلة ـ من افرتاض أن  ثم 

ة لو كان  الغنائم واملنقوالت مثالً، بخالف اخليل التي ال حُيمل عليها يشء من ذلك عادًة، خاص 

 املسلمون يملكون قدرًا كبريًا من اخليول حينها بخالف احلمري، واّلِل العاَل.

أن  حلوم احلمر األهلي ة والبغال واخليول ونحوها ال دليل قاطعًا عىل  والنتيجة التي نخرج هبا

ِل، ويبدو أن  حتريمها صدر يف بعض املقاطع الزمني ة انطالقًا من كوّنا  حتريمها بالعنوان األو 

ة، فكان الرتخيص يف أكلها يفيض لنوٍع من نقصاّنا بّم ُيلحق  أداة نقٍل وانتقال أو أداة جهاد وقو 

ِل.الرضَر  ة، وهبذا ال معنى للحديث حتى عن كراهتها بالعنوان األو   واملفسدة العام 

م من احليوانات األهلي ة ـ  ا غري ما تقد  ي غري األنعام واخليل والبغال واحلمري ـ فهو أأم 

منا عنها سابقًا، ما مل يقع حتت عنوان حتريمي التي تكل  ، واألدنى هاول لقاعدة احللي ة بحد  ممش

 سيأيت. آخر ِّم ا

 ةالوحشّي احليواناتـ  

، عنوان له هابعُض  ،جمموعات أو افصنأ إىل ةالوحشي   احليواناتيمكن تصنيف   خاص 

 :وهي ،احليوانات من مجلةحتت عنوان عام ينضوي معه  نضعه هاوبعُض 

 واليحامري والغزالن اجلبل وكبش البقرـ  ـ  

 وهي الضأن واملعز ،وكبش اجلبل ؛أي البقر الوحيش ،اً من هذه مجيعًا ما كان وحشي   املراد

ة  يوه ،واليحمور ؛وكذا الغزالن بأنواعها، وهي الظبي ؛واحلّمر غري األهيل ؛اجلبلي ان تشبه داب 



  

 .العنز، وقيل: هو محار الوحش

م وقد تقد   .عليه مجاعَ جفي اإلق النعى املحق  ة هذه مجيعها، بل اد  بني الفقهاء حلي   واملشهور

 .نص  التوراة عىل حتليل بعض هذه كالظبي واأليل واليحمور

م، ومجلة من  يف احللي ة واضح، واملستند وهو عمومات وإطالقات الكتاب الكريم كّم تقد 

 .نطيل فال معارض، هلا وليس ،عند السن ة والشيعة الروايات الواضحة يف الرتخيص

ففيّم َل يذكر بعض الفقهاء إال هذه  هبذه اخلمسة، ةكالم بينهم يف ختصيص احللي  وقع ال امإن  

ذهب بّم ُيفهم منه حتريم احليوانات الوحشي ة كل ها عدا هذه اخلمسة.. ، وأمثاهلا اخلمسة

، والشمول لكل  احليوانات ة هباإىل عدم حرص احللي   ـد الصدرد اخلوئي والسي  ون ـ كالسي  آخر

 ن احلكم يف كل  حيوان وحيش هو احللي ة من حيث األصل.الوحشي ة إال ما خرج بالدليل، فيكو

خرج هذه اخلمسة ونُ  ،م حتى نقول بهفليس هناك عموم أو إطالق حمرِّ  ؛والثاين هو الصحيح

م كّم هنا احللي ةفقط، بل اإلطالقات والعمومات لصالح   مثالً  السباع خرجت فإذا وسيأيت، تقد 

، ال هذه غري تذكر َل الروايات أن   دوجمر   .احللي ة من هحال عىل غريها ظل    تكن فلم يرض 

 موارد يف وردت أسئلة عىل أجوبةً  وقعت بل ل،املحلَّ  خصوص بيان مقام يف هنا الروايات

ة  . ومسألة أصالة عدم التذكية سبق احلديث عنها.خاص 

ل  ما ظهور وعدمبل كل  حيوان وحيش عدا ما سيأيت،  وأمثاهلا، اخلمسة هذه حل ية واملتحص 

 .نصوصه أو الكريم الكتاب ظهورات خيلخل بحيث اآلن، حتى ةالقرآني   النتائج خيالف
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 الوحش من ناب ذي كّل أو السباعـ  ـ  

ًا كاألسد ، سواء كان نابه قوي  ويعدو حيوان يف الرب  له ناب أو ظفر يفرتس به هو كل   بعالسَّ 

ًة مثل والذئب والفهد والدُّ  ، أم كان أقل  قو  )بناًء عىل  ر واألرنبوْ نَّ الثعلب وابن آوى والسِّ ب 

 أن  له نابًا، وسيأيت بحثه(.

له ناب من الوحش، وقد اد عى  ما إىل القول بحرمة كل  من اإلمامي ة وقد ذهب املشهور 

 .يه والسرية عىل ذلكاإلمجاع بقسمَ  من ق النجفي قيام كل  املحق  

التي ذهبت إىل الكراهة  أهل السن ة باستثناء املالكي ةوهذا املشهور اإلمامي هو املشهور بي 

. كّم ُينسب التنزهيي ة، عدا فريق منهم قالوا بالتحريم، وهو ظاهر مالك نفسه يف املوطأ

ور،  للشافعي ة القول بحلي ة بعض ما له ناب ضعيف مثل الثعلب والسنجاب والفنك والسم 

ة األحناف حلي ة الضبع واملعروف أن  احلنابلة يرون حلي ة الضبع،  كّم ينسب لبعض أئم 

 والثعلب.

ل مجهور مكروهة، وعىل هذا القول عو   اروى ابن القاسم عن مالك أّن  »يقول ابن رشد: 

ه قال مة، وذلك أن  ا عنده حمر  املوطأ ما دليله أّن   أصحابه وهو املنصور عندهم، وذكر مالك يف

ذي ناب من السباع  ه قال: أكل كل  والسالم أن   الصالة عليه بعقب حديث أيب هريرة عن النبي  

إىل حتريمها ذهب الشافعي وأشهب وأصحاب مالك وأبو و مر عندنا،وعىل ذلك األ :حرام

ما أكل اللحم فهو سبع  فقال أبو حنيفة: كل   ،مةجنس السباع املحر   حنيفة، إال أّنم اختلفوا يف

ور، وقال الشافعي: يؤكل الضبع ك السن  والريبوع عنده من السباع، وكذل حتى الفيل والضبع،

مة التي تعدو عىل الناس كاألسد والنمر والذئب، وكال القولني يف السباع املحر   ّموالثعلب، وإن  

 .«..املذهب

قال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد وداود واجلمهور: حيرم أكل األسد ملا »وقال الدمريي: 

ذي ناب من السباع فأكله  كل  »النبي صىل اّلِلَّ عليه وسلم قال:  روى مسلم يف صحيحه أن  
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 ى بنابه ويصطاد. ويف احلاوي للّموردي قالاملراد بذي الناب ما يتقو   قال أصحابنا:«. حرام

ة غري مطلوب، فكان عدوه بأنيابه عل   ه ما قويت أنيابه فعدا هبا عىل احليوان طالباً إن   الشافعي:

ة حتريمه. وقال أبو ذلك عل   حاق املروزي: هو ما كان عيشه بأنيابه فإن  حتريمه. وقال أبو إس

فهذه ثالث علل:  ،هو ما افرتس بأنيابه وإن َل يبتدىء بالعدو، وإن عاش بغري أنيابه حنيفة:

تني األوليني، ة املروزي، فعىل العل  ها عل  ة الشافعي، وأخص  ة أيب حنيفة، وأوسطها عل  ها عل  أعم  

بأنياهبا،  ا َل تتقو  ألّن   ؛السنانري عىل قول الشافعي ه يتناوم حتى يصطاد، وحتل  ن  أل ؛الضبع حيل  

 .«..ح األصحاب حتريمهاوتكون مطلوبة لضعفها، لكن قد صح  

فضالً  ك،درامل وضوح بعد الضعف واضح ، إذ ذلكباإلمجاعهنا  الستداللوهبذا ال معنى ل

 أن يمكن ما فغاية السرية اأم  عن عدم وضوح إمجاع إسالمي لو ا ريد إمجاع املسلمي قاطبة، 

 األكل عدم أن   اأم   احليوان، من سواملفرتِ  السباع للحوم املسلمني أكل عدمـ لو مت ت ـ  هبا ثبتنُ 

 .اً جد   إثباته يصعب ما فهذا ؟حتريّمً  أو كراهةً  الدين من أو الطباع أو العادة من ناشئ هو هل هذا

 أو السبع عنوان أن   إثبات صعوبة بعد السيّم ة،اخلاص   النصوص هي املقام يف فالعمدة

 من للطباع أقرب وبعضها كيف ،راتواملستقذَ  اخلبائث يف يندرج ظفر أو ناب له ما أو ساملفرتِ 

 .احلّمر مثل

ًا رصُيًا يف حتريم عنوان السباع أو  ما له ناب، وإن كانت بعض ومل أجد يف التوراة نص 

 حتريامت التوراة تلتقي مع بعض السباع ال كل ها.

 وحتليل وتأّمالت نصوص حتريم السباع، عرٌض

د الروايات هنا، ويمكن عرضها كاآليت  :تتعد 

قال:  ،×عن أيب عبداّلِل األوىل: خرب داوود بن فرقد )الصحيح عىل املشهور(، الرواية

 .«حرام الطري من بلَ وُمِ  ،السباع من ناب ذي كل  »
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كّم أورده عن ، ‘اّلِل رسول عن سند بال الصدوق الشيخ وردهأ بعينه احلديث وهذا

 .آخر ضعيف ـ يف موضعٍ  ـ بسندٍ × عيل رسول اّلِل يف وصي ته لإلمام

 هلكن   املشهور، عىل صحيٍح  احللبي إىل آخر بسندٍ  الكليني الشيُخ  بعينه احلديثكّم نقل هذا 

جاء:  وبعده ،‘اّلِل رسول عن ومنقوالً  السابق، السند مع األسّمء بعض يف مشرتك

 .«شيئاً  السباع من تأكل ال×: »قال

ًا عن ابن عباس دون رفعه للنبي   ، ويف وقد ورد يف بعض الكتب السني ة هذا احلديث مروي 

 .موضع آخر مرفوعاً 

 فيشملها السباع، من ناب   له ما عنوان عىل ب  املنص التحريم يف واضحة احلديث وداللة

 .هاشم بن إبراهيم سوىيف الرواية اإلمامي ة  السند يف وليس مجيعًا،

عن املأكول من الطري × اّلِل لت أبا عبدأقال: س ،الثانية: صحيحة سامعة بن مهران الرواية

م»والوحش، فقال:   ،«الوحش من ناب ذي وكل   الطري، من ُملب ذي كل   ‘اّلِل رسول حر 

 ال سبعاً  كان وإن حرام، كل ه السبع سّمعة، يا»فقلت: إن  الناس يقولون من السبع. فقال ِل: 

 .«..تفصيالً  هذا ‘اّلِل رسول قال ّموإن   له، ناب

 كان إذا حرامله ناب أيضًا  ما سبع حرام أكان له ناب أم ال، وكل   كأّنا تقول: كل   والرواية

 سبع هناك كان فإذا ناب، له ما وعنوان ةالسبعي   عنوان :مانحمرِّ  عنوانان قيتحق   وهبذا ًا،وحشي  

ـ مثل األرنب، واجلرذ،  سبعاً  يسم   َل ولو ناب   له ما هناك كان وإذا مًا،حمر   كان له ناب وال

 الناب روايات بني تعارض أي   يرتفع الرواية وهبذه حرام، أيضاً  فهووالفأرة، عىل ما قيل ـ 
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 .السبع وروايات

 حلوم اأم  »فقال:  ؟قال: سألته عن حلوم السباع وجلودها الثالثة: مضمر سامعة، الرواية

 شيئاً  منها تلبسوا وال عليها، فاركبوا اجللود اوأم   ،هُ هُ رَ كْ نَ  افإن   والدواب   الطري من السباع

 .«فيه تصل ون

 إىل الطويس الشيخ طريق تصحيح مشكلة فيه أن   غري املشهور، عند صحيٌح  احلديث وهذا

، ضّمراإل عن الطرف غض   بعدومشكلة إبراهيم بن هاشم،  األهوازي، سعيد بن احلسني

ة وأن  احلديث القريب جدًا منه، بل هو عينه ـ يف تقديري ـ والوارد يف الفقيه، واضح  يف  خاص 

 ، وهبذا ترتفع مشكلة اإلضّمر متامًا هنا.×النقل عن اإلمام الصادق

فيمكن فهم الكراهة بمعنى احلرمة؛ ألن  الكراهة يف تعابري أهل البيت  ،من حيث الداللة اأم  

ال تعني بالرضورة الكراهة املصطلحة عند الفقهاء، وبذلك ال تكون هذه الرواية ظاهرة يف 

مة هنا، إال أن  الكالم يف ظهورها يف التحريم، إذ هذا التعبري غري معارضة سائر الروايات املحرِّ 

وإن كان ال يأباه، فوضع هذه الرواية بوصفها دليالً عىل التحريم غري  ظاهر يف التحريم

صحيح، ما َل تنحرص روايات الباب بالتحريم فيستظهر منها احلرمة بقرينة سائر الروايات، كّم 

 .احلر  العاميلان: الطويس ويخفعل ذلك الش

ح عدم وجود حتريم يف أصل الرشع؛ ألن  اإلحالة يف التعليل عىل  لكن مع ذلك يرتج 

كراهتهم له، كاشفة عرفًا عن عدم كون اليشء يف نفسه حرامًا بعنوانه، ففي احلديث إشعار  

ِل.  بعدم حرمة هذه األشياء بالعنوان األو 

  أكل يصلح ال»قال:  ،×اّلِل عن أيب عبد الرابعة: خرب احللبي، الرواية
ٍ
 إِن   باع،الس   من يشء

 .«هوَأْقَذرُ  هُ هُ رَ ألكْ 

 حيث منا من حيث السند فيه مشكلة طريق الطويس إىل األهوازي أيضًا، أم   واحلديث

 يوحي التعبري سياق إن   حيث من ،متاماً  السابق احلديث حال حاله بأن   يقال فقد الداللة

                                           
 .263ـ  262: 1؛ وانظر: كتاب من ال حيرضه الفقيه 79: 9، و205: 2 األحكام( هتذيب 1)

 .115: 24 تفصيل وسائل الشيعة؛ و43: 9انظر: هتذيب األحكام ( 2)

 .43: 9 ( هتذيب األحكام3)



 

 بني   واإلمام .احلرمة بإرادة اجلزم الصعب من أقل   ال أو التنزيه، أو الكراهة إرادة بإمكاني ة

 هو عّم عللرتف   اً تنزهيي   النهي يكون أن املمكن ومن ويستقذرها، اللحوم هذه يكره هأن   للسائل

 بعض عن ّنوا البيت أهل أن   الروايات بعض يف يأيت سوف هأن   السيّم ًا،حتريمي   ال ر،ذَ مستقْ 

مة، لكوّنا ال ،واالستقذار هللتنز   األطعمة إن شاء  حمل ه يف النصوص هذه عند وسنتوقف حمر 

 .اّلِل تعاىل

رمة بقرينة سائر احلمحل هذا احلديث عىل  العاميل حاول احلر   ،هلذا الذي قلناه ولعل ه

 .احلرمة عىل لالستدالل كفايته بعدم شعر هفكأن   ،األخبار

 :األطعمة باب روايات سائر بقرينة ،احتاملي بي يدور هأن   احلديث هذا فهم يف والتحقيق

ل االحتامل  اخلبائث موارد ضمن املورد هذا اندراج لبيان اإلمام تعليل يكون أن :األو 

ح ما وهذا املسبقة، املرحلة يف عندنا ثابتاً  العنوان هذا ويكون رات،واملستقذَ   احلرمة بيان يرج 

 .احلديث من

 أن   ستأيت بأحاديث عندنا ثابتاً  ويكون ه،التنز   لبيان اإلمام تعليل يكون أن :الثاين االحتامل

 .احلديث يف التحريم لعدم مرًجحاً  هذا فيكون حتريًّم، ال هاً تنز   أمورٍ  عن ّنوا البيت أهل

 من يظهر ال احلني ذلك وإىل ،الرشيف احلديث مستوى عىل اً مع األمرين حتقيق يأيت وسوف

ِل يف أصل ، إن َل نقل بأن ه يظهر منه الكشف عن عدم احلرمة احلرمة بيان احلديث بالعنوان األو 

 الرشع.

ه قال: أن   ،يف أجوبة مسائله× عن اإلمام الرضا ن،اخلامسة: خرب حممد بن سنا الرواية

م» .. ذلك أشبه وما رةوالعذَ ألكلها من اجليف وحلوم الناس  ؛سباع الطري والوحش كل ها حر 

وجاء يف هذا احلديث  «...حرام الطري من ُملب وذي السباع من ناب ذي كل  : ×أيب قال كّم

م»أيضًا:   وسباع السن ور مخاليبك ُماليب وهلا السنَّور، بمنزلة ألّنا األرنب؛ وحر 

 .«الوحش
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 .واضح هو كّم ،ضعيف سنده لكن   التحريم، أحاديث من متقد   ما يشبه واحلديث

 الرضا للمأمون العباسي )خرب حمض اإلسالم(اإلمام وقفة نقدّية مع صدقّية رسالة 

 حمُض »يف كتابه إىل املأمون: × عن الرضا السادسة: خرب الفضل بن شاذان، الرواية

 من ُملب ذي وكل   ،السباع من ناب ذي كل   وحتريم.. اّلِل إال إله ال أن شهادة اإلسالم

 .«الطري

 ثالثة إىل يرجع شاذان بن الفضل إىل الطريق فإن   ؛ضعيف السند لكن   واضحة، والداللة

 العلوي، حممد بن ةزمبح وأخرى ،النيسابوري قتيبة بن بعيل تارةً  ضعيفة وهي ،تداخل بينها

 .نعيم بن جعفرب وثالثة

ا طرق الشيخ الطويس يف التهذيب، فبعضها يرجع لبعض ما أفاده يف الكتاب من  وأم 

د فيه «ومن مجلة ما ذكرته»روايات الفضل ال جلميعها حيث يقول:  ، وبعضها اآلخر تتعد 

 نعرف أن  الطريق الصحيح هل جاءت فيه رواية كتاب املأمون أو ال؟ بل رواية الطرق، فال

 حمض اإلسالم َل يروها الطويس أصالً، حتى نأخذ بأسانيده فيها، بل رواها الصدوق.

د باقر  هذا برصف النظر عن مناقشات ـ ال نريد البت  فيها هنا ـ أوردها الدكتور حمم 

انطالقًا من حتديد تاريخ والدته وفقًا  ن شاذان عن الرضا،البهبودي يف أصل رواية الفضل ب

لبعض الكتب الرجالي ة، وهو ما يرتك تأثريًا عىل مئات الروايات التي سوف خترج من حد  

 .اإلسناد إىل حد  اإلرسال، فراجع

وقد ذهب السي د عل السيستاين يف رسالته حول كتاب العلل للفضل بن شاذان، والتي 

ه يف القبساتنقلها  إىل التطابق يف الرأي مع البهبودي، معتربًا أن  الفضل بن شاذان ال  ،ولد 
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د روايته عن الرضا أصاًل، وأن  أغلب أو كل  الروايات التي رواها عن الرضا  يوجد ما يؤك 

د بن قتيبة )القتيبي( عنه، والقتيبي رجل َل تثبت وثاقته حتى  ليست إال من طريق عيل بن حمم 

 د السيستاِن.عن

رغم تضعيفه سند حديث حمض  م(،2019ولعل  الغريب أن  الشيخ آصف حمسني )

د طرقه وتعاضده، وطلب  ده املعروف يف أمر األسانيد، لكن ه عاد وقبل به؛ لتعد  اإلسالم، وتشد 

وقد ، «املعترب من بحار األنوار»من ي شخصي ًا ـ عرب صهره املتوِل  للمتابعة ـ أن ُاضيفه إىل كتاب 

ثني للفضل بن شاذان، وإال فطريق أضفته هناك، فراجع . ولعل ه يدمج ُمتلف طرق املحد 

د، بل الصدوق يف املشيخة ليس له إال طريق  واحد له.  رواية حمض اإلسالم غري متعد 

ة  م، ثم   بن الفضل عرف كيفأن ه  حولخيطر يف البال  تساؤل  وبرصف النظر عن كل  ما تقد 

 فهذا وهو أشبه برسالة حكومي ة رسمية؟! للمأمون ×الرضا كتبه الذي الكتاب هبذا شاذان

 الفضل فكتبه اً شخصي   اإلمام به أعلمه افإم   العبايس، املأمون شخص إىل اإلمام يرسله الكتاب

 خالل من به علم أو منه، نسخة اإلمام عند كانت بحيث ،ذلك بعد أو املأمون إىل تسليمه قبل

 فلعل ه املأمون، إىل اإلمام برسالة الفضل عرف كيف لنا يبني   ال والسند عنه، نقل من أو املأمون

 حصل أو منهّم واحدٍ  من سمعها هولعل   ،املأمون من سمعها ولعل ه اإلمام من مبارشةً  سمعها

 ال وهو! الرسالة؟ هذه بمثل عرف فكيف وإال.. املأمون إىل اإلمام رسالة هأن   ن  ظ كتاب عىل

 .إليها طريقه نعرف حتى ،مثالً  املأمون إىل برسالته اإلمام أخربِن :بقوله يشري

 اإلسالم حمض له يكتب أن ×الرضا موسى بن عيلَّ  املأمون سأل»احلديث هكذا:  فمطلع

 كّم املصدر جمملالتعبري  وهذا. «..حمض أن  : له ×فكتب واالختصار، اإلجياز سبيل عىل

 .واضح هو

 املسلمني، بأمر القائمون مّن  أو ،هو ومنهم ،ةاألئم   إمامة بيان احلديث هذا يف أن   الغريب بل

ضهم للخطر الشديد، ل  مض ضالٌّ  خالفهم من وأن   ة من بعده! وهذا يعر  ، وفيه تسمية األئم 
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حتى لو كان شخص املأمون موثوقًا، وفيه تعريض باخللفاء الثالثة األوائل، وهذا ال يتناسب 

حه إال مع القول بتشي ع  املأمون بشكٍل حقيقي وإخالصه لإلمام ووثوق اإلمام به، كّم يرج 

. بل حتى مع تشي عه وإخالصه هـ(1371بعض العلّمء مثل السيد حمسن األمني العاميل )

ة وأن  األمر يعرب  عن كتاب ورسالة ومها وثيقة حمفوظة قد تدين  تظل  القضي ة مثار حتف ظ، خاص 

الف يف بعض فقراهتا العديد من النصوص صحيحة السند يف صاحبها، بل هذه الرواية خت

ًة مع صعوبة محل اخلرب عىل التقية مع كل  هذه الترصحيات اخلطرية  .أبواب ُمتلفة، خاص 

وخيطر يف البال أن تكون الرسالة هذه جمعولة عىل اإلمام الرضا يف ذلك العرص، هبدف 

العباسي ني منه للضغط عىل املأمون لفك  عالقاته به، تشويه صورته يف الوسط العبايس وختويف 

 والعلم عند اّلِل.

 .ذلك يوجد ال بعضها ويف ،للمأمون كتاب هأن   حكاية طرقه بعض يف وللحديثهذا، 

 وعليه، فاخلرب غري صحيح بل حتوم حوله تساؤالت.

 وكل  »قال:  ،دعن جعفر بن حمم   ،رواه األعمش الذي الدين رشائع حديث: السابعة الرواية

 .«..حرام الطري من وُملب السباع من ناب ذي

ومثله أمحد بن حييى بن زكريا  املهمل، هبلول بن متيممن جهات، منها  السند ضعيف واخلرب

 .تامة داللته كانت وإنالقط ان، 

 يف حديث األربعمائة املشهورونقدّية ة ّيميقراءة تقو

 الذي الطري أكل عنهوا تنز  ×: »..قال عيل ،الثامنة: حديث األربعامئة املعروف الرواية

 ،الطري من وُملب السباع من ناب ذي كل   واتقوا حوصلة، وال صيصية وال قانصة له ليست
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 .«فرعون لباس هفإن   السواد تلبسوا وال ،الفاسد الدمَ  ينبت هفإن   ؛الطحال تأكلوا وال

؛ إذ توثيقه قائم عىل تفسري القمي وكتاب من حيث السند ضعيفة باحلسن بن راشد والرواية

 وكل ها حمل  نقاش.، ورواية ابن أيب عمري عنه كامل الزيارة وليس من املشايخ املبارشين،

ـ سقط يُ  ،ة فيهاوقوع عرشات األمور املكروهة واملستحب   فإن   ،حناها سنداً وحتى لو صح  

ط الوجوب من حكم العقل كّم ذهب إليه يف علم األصول أمثال السي د عىل غري مسلك استنبا

ه جيعل احلديث غري ظهور سائر األوامر يف الوجوب، وسائر النواهي يف احلرمة؛ ألن  اخلوئي ـ 

ض يف بيان اإللزامي    نفس يكونا غريه فال حرز احلرمة فيه، وأم  ات، ومعه نأخذ بّم نُ متمح 

 .يشء يف انفرد لو احلرمة عىل مستقالً  دليالً  األربعّمئة حديث

م أصحابه يف عل   ‘أمري املؤمنني ن  إ»×: ويؤي د ذلك مطلع الرواية حيث يقول اإلمام

فإن  تعبري يصلح للمسلم يف دينه «. للمسلم يف دينه ودنياه واحد أربع مائة باب مما يصلح جملسٍ 

 ه بصدد توجيه عام دنيوي وأخروي معًا.ودنياه يوحي بأن ه يتكل م يف األعم  من اإللزامي ات، وأن  

حيوي الكثري من وقد سبق ِل أن عل قت بتعليقات ُمترصة عىل هذا احلديث فقلت بأن ه 

احلكم واملواعظ الرائعة واملؤي دة بنصوص أخرى منها ما هو قرآِن، ومنها ما هو حديثي معترب 

ة مشاكل تواجه ه وهي كثرية ولن أطيل فأكتفي السند ومنها ما هو غري معترب، لكن مع ذلك ثم 

 ببعضها ألجل التأم ل ومزيد بحٍث وحتقيق:

، وهو اً فمن جهٍة نجد أن  ترتيب الكالم يشبه شخصًا مجع كلّمت مبعثرة بجنب بعضها بعض

ة، التي تربط اجلمل ببعضها وُتنبي عن بالغة وانسيابي   ×بعيد عن طريقة بيان اإلمام عيل

أ وكذلك حجر بن عدي ومطلع احلديث كل  ذلك يفيد أن ه كالم وظاهر مقاطعة عبد اّلِل بن سب

ا خطبة من خطبه ×متصل منه إال  .، وليس من نوع الوضع الرتكيبي أو اجلعل الرتكيبيوكأّن 

إذا قيل بأن  الرتاكيب اللفظي ة من صياغة اإلمام الصادق الذي ينقل الرواية باملعنى، فلهذا 

. ل اهلجري   اختلفت التعابري عن لغة اإلمام عيل  والقرن األو 

ت يف احلديث يصعب التصديق بصدورها يف العرص  كّم أن  هناك بعض األمور التي مر 

                                           
 .117ـ  116: 24 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة615( اخلصال: 1)



  

رجئة بطريقة عابرة، ال بطريقة اإلخبار بأن ه سيأيت قوم يقولون العلوي، فمثاًل مر  احلديث عن امل

ة الالحقني، بل والغريب أن ه َل يسأله أحد عن من  كذا وكذا، فالتعبري يتناسب مع عرص األئم 

روا علي ًا، كّم ربّم يظهر هم املرجئة!  إال إذا قيل بأن  املراد باملرجئة مصطلح سابق وهم الذين أخ 

 من بعض القرائن.

ر زمنًا عن عرص  وهكذا احلديث عن املسح عىل اخلف ني، حيث يبدو ِل أن ه موضوع متأخ 

: من هو؟ فيه غرابة، فحجر من للخمر اإلمام عيل ومهومه، وسؤال حجر بن عدي عن املدمن

العرب األقحاح، وَل يكن العرب قد اختلطوا بالكثري من األمم السالفة يف زمن اإلمام عيل  

هت ال  .لغة، وكلمة )املدمن( واضحة، فأي  معنى ألن يسأله عن معناها؟بحيث تشو 

من  ذي ناٍب  كل  أكل( )»أن ه قال: ‘ عن النبي   ،وغريه الرواية التاسعة: خرب أيب هريرة

 .«كله حرامأالسباع ف

م  والداللة واضحة والسند معترب عند أهل السن ة، واحلديث ورد يف صحيح مسلم، وقد تقد 

 يف الرواية األوىل يف مصادر أهل السن ة، ولعل ه الرواية عينها.ما يشبهه 

ذي ناب من  كل كل  أ ّنى عن ‘رسول اّلِل أن   اخلشني، أيب ثعلبةالرواية العارشة: خرب 

 .«السباع

وهي معتربة اإلسناد عند أهل السن ة، وداللتها ـ حيث استخدمت النهي ـ أضعف من 

 التحريم، كّم هو واضح، وسيأيت ما يتصل به. داللة الرواية التي استخدمت لفظ

،ويمكن أن ي   هذا  حيث ورد عن ابن أيب يعفور ـ بسندٍ  ستند هنا إىل ما دل  عىل حتريم اخلز 

، قال: × ضعيف ـ قال: سألت أبا عبد اّلِل  فال ناب   له كان إن املاء، كلب»عن أكل حلم اخلز 

 سبع»فقال:  ؟ال: سألت أبا جعفر عن اخلز  خرب عمران بن أعني، ق ويف «.فاقربه وإال تقربه

فقلت: × يف صحيحة زكريا بن آدم قال: سألت أبا احلسن لكن «.املاء ويأوي الرب   يف يرعى

 قال: ثم   ،«تأكله فال ناب له كان إن»إن  أصحابنا يصطادون اخلز فآكل من حلمه؟ قال: فقال: 

                                           
 .1اهلامش رقم: ، 473: 3: املعترب من بحار األنوار تعليقايت هناك راجع (1)

 .496: 2؛ واملوط أ 236: 2؛ ومسند أمحد 200: 7نسائي ؛ وسنن ال60: 6صحيح مسلم  (2)

 ؛ وغريمها.60ـ  59 :6مسلم ؛ وصحيح 33: 7، و230: 6البخاري صحيح  (3)



 

 .«تأكله فال أكله لك أكره فإِن أنت اأم  »مكث ساعة، فلّم مهمت بالقيام قال: 

 خرب يف جاء بّم كنتمس   حتى الرشع، صلأ يف حتريم وجود عدم يف واضح اخلربالثالث فإن  

 يشهدـ  آدم بن زكريا خرب ه ـ أيفإن   ناب، له ما حرمة وهي القاعدة، منه ونفهم يعفور أيب ابن

 هذه اخلز   حكم روايات تصلح فال هذا، مثل أكل له ينبغي ال مثله وأن   ةتنزهيي   ةالقضي   أن   عىل

، إال إذا قيل بأن  اجلملة األخرية هي توجيه من اإلمام ناب له ما مطلق وال اخلز   حرمة ال إلفادة

لزكريا بن آدم يف االنتهاء عن أكل اخلز  مطلقًا، أكان له ناب أو ال، وسواء علمنا بحال نابه أو َل 

 نعلم حاله وأن  له نابًا أو ال.

 بالدرجة والثانية األوىل الرواية هو وسنداً  داللة منها واملفيد املقام، يف الروايات مهم   هو هذا

 يف ففنتوق   عندنا اوأم   التحريم، تفيد التي الروايات سائرالتاسعة والعارشة، ثم  تتلوها ،األوىل

التي ُتضم   سّمعة صحيحة إال ،ةالرجالي   ةالسندي   للمعايري وفقاً  السند صحيحة رواية أي   وجود

ة االحتّملي ة لصدور أصل املوضوع، إىل جانب خرب اخلشني.  إليها سائر الروايات لرفع القو 

 وحّل مشكلة وجود املعارض يف حتريم السباع، موقف وتوفيق

ـ وفيها  هناك رواية معتربة السند عىل املشهور أيضاً  ،مجيعاً  مقابل هذه الروايات يفلكن 

ئل عن سباع الطري ه ُس أن  × الطريق إىل األهوازي ـ وهي خرب حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

احلرام إال ما  ليس»والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط واحلمري والبغال واخليل، فقال: 

م اّلِل يف كتابه، وقد ّنى رسول اّلِل ن ّم ّناهم ميوم خيرب عن أكل حلوم احلمري، وإن  ‘ حر 

ق ل الَّ َأِجد  يِف َما ﴿ :هذه اآلية اقرأأجل ظهورها أن يفنوه، وليست احلمر بحرام، ثم قال: 

َم ِخنِزيرن  وًحا َأْو حَلْ ْسف  وَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ ه  إاِلَّ َأن َيك  ًما َعىَل َطاِعمن َيطَْعم  َرَّ ْوِحَي إيَِلَّ حم 
ه  ِرْجٌس أ  َفإِنَّ

 .«﴾َغرْيِ اهلل ِ بِهِ َأْو فِْسًقا أ ِهلَّ لِ 

ة يف فقه األطعمة، وأخرى يف مورد الرواية تارًة ننظر إليها بوصفها تؤس   هذهف س لقاعدة عام 
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ة فسوف يأيت بحث املوقف من هذه الرواية وأمثاهلا الحقًا بحثنا، أم   يف الفصل ا القاعدة العام 

ة احلرمة ا يف مورد بحثنا فهي بعون اّلِل، وأم  األخري من هذا الكتاب  ظاهرة يف معارضة أدل 

ة واضحة، فالحظ النسبة بني هذه الرواية وبني خرب داود بن فرقدَض معارَ   .ة مستقر 

 وبناًء عليه، فنحن أمام نمطي من الروايات:

ـ  9ـ  8ـ  7ـ  6ـ  5ـ  2ـ  1الرصيح أو الظاهر، وهو الروايات رقم:  أ ـ النمط التحريمي،

 سند عند الشيعة والسن ة.، وبينها ما هو معترب ال10

ة إشعار ب ـ النمط الكراهتي أو التنزُّيي وهو عبارة عن الروايات  ،رصُيًا أو ظهورًا أو قو 

يف اخلز  عىل غري  صحيح زكريا بن آدمإضافة إىل  ،سّمعة، وخرب احللبي ، ومها خرب4ـ  3رقم: 

 االحتّمل التفسريي األخري فيه.

نا:  وهذا يعني أن 

إذا الحظنا عنرص الكثرة الكمي ة املعتضدة بشهرة التحريم بني املسلمني، فسوف تكون  ـ 1

 وهبذا يثبت التحريم. املجموعة األوىل يف الصدارة،

ا إذا الحظنا العنارص العكسي ة، وهي: ـ 2  أم 

الً: د بن مسلم الرصيح يف التحليل، وحرص احلرمة يف باب األطعمة باحلد   أو  خرب حمم 

 بّم جاء يف القرآن الكريم.األدنى 

روايات النهي التنزهيي والكراهتي، وهي روايتان أو ثالث روايات شيعي ة إمامي ة  ثانيًا:

بعضها صحيح السند، ومعتضدة ببعض ما نقل عن بعض الصحابة يف فتواهم أيضًا، كّم 

 سنرى قريبًا.

اهة وليس التحريم، إذا الحظنا هذه العنارص العكسي ة، فسوف يكون الناتج لصالح الكر

 ؛ويفرتس واجليف اللحوم يأكل ما أكل عن الناس يدفعون كانوا البيت أهلالنبي  و فكأن  

 .، أو لالرتقاء هبم يف مطعوماهتمةالروحي   واحلالة القلب لسالمة وربّم وقذارته، لكراهته

ن نصوص التحريم من حسم املوقف؛ لوجود  وإذا تكافأت املعطيات أو فقل: َل تتمك 

مة،  صة واملحر  ة، لزم اإلقرار بوجود تعارض بني الروايات املرخ  نصوص معارضة معتربة مهم 



 

وليس احلل  إال بإعّمل قواعد الرتجيح عرب األخذ بموافق الكتاب )بل وحتى بمخالف مشهور 

ج عنه التوفيق بني الروايات بحمل روايات النهي عىل الكراهة والتنزيه إذا َل القوم(، وهو ما ينت

.  نرد طرحها جانبًا بشكٍل كيل 

وهبذا تكون النتيجة كراهة أكل حلوم السباع، أو عىل أبعد احلدود أن  التحريم مقتىض 

 االحتياط يف املسألة، دون أن يبلغ حد  الفتوى.

ة أكثر عىل  مسلكنا يف اختصاص احلجي ة يف باب األخبار بالوثوق وهذا من ا يظهر بقو 

االطمئناِن، فإن  حتصيل الوثوق بحال من هذا النوع ليس سهاًل، فمقابل األخبار الدال ة عىل 

دة وبعضها قوي  السند، بل مشرتك املصدر تقريبًا مع بعض  التحريم يوجد نصوص متعد 

 نصوص التحريم، معتضدًة بالقرآن الكريم.

فإن  املالكية إن ّم َل تَر  مع هو ما ذهب إليه بعض علامء املسلمي من أهل السن ة أيضًا،وهذا اجل

حتريًّم هنا أو ذهبت للكراهة أو التنزيه، انطالقًا من حماولة اجلمع بني النصوص القرآني ة 

احلارصة ونصوص التحريم يف السن ة الرشيفة، فلم جيدوا طريقًا غري هذا. وهلذا نجد ابن رشد 

السباع من ذوات األربع معارضة الكتاب لآلثار،  وسبب اختالفهم يف حتريم حلوم»يقول: 

ما عدا  عىل طاعم يطعمه( اآلية، أن   ماً حمر   أوحي إِل   ظاهر قوله: )قل ال أجد يف ما وذلك أن  

عن  ‘ه قال: ّنى رسول اّلِلوظاهر حديث أيب ثعلبة اخلشني أن   املذكور يف هذه اآلية حالل،

ا مالك فّم مة. هكذا رواه البخاري ومسلم. وأم  السباع حمر   أن   ،السباع ذي ناب من ل  أكل ك

قال: أكل  ‘رسول اّلِل وهو أن   ،املعنى من طريق أيب هريرة هو أبني يف املعارضة رواه يف هذا

 ل قد يمكن اجلمع بينه وبني اآلية بأناحلديث األو   وذلك أن   ،ذي ناب من السباع حرام كل  

وبني  ا حديث أيب هريرة فليس يمكن اجلمع بينهالكراهية. وأم   النهي املذكور فيه عىلمل حُي 

بالسنة  القرآن ينسخ وأن   ،الزيادة نسخ ه ناسخ لآلية عند من رأى أن  اآلية إال أن يعتقد أن  

الكراهية. ومن  املتواترة. فمن مجع بني حديث أيب ثعلبة واآلية محل حديث حلوم السباع عىل

 .«..السباع م حلومحر   ،ن زيادة عىل ما يف اآليةحديث أيب هريرة يتضم   رأى أن  

ئل عن ه ُس عن ابن عمر أن   وروي»كّم ومن هنا ينقل القرطبي عن ابن عمر وغريه فيقول: 
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نا فقال: ال ندع كتاب اّلِل رب  ، حلوم السباع فقال: ال بأس هبا. فقيل له: حديث أيب ثعلبة اخلشني

وقال  .واألسد فتال هذه اآلية يبول عىل ساقيه. وسئل الشعبي عن حلم الفيلحلديث أعرايب 

: ذلك ـ كل ذي ناب من السباع محر   :ملا سمعت الناس يقولونـ القاسم: كانت عائشة تقول 

ثم قالت: إن كانت الربمة ليكون (، ماً حمر   فيّم أوحي إِل   قل ال أجد: )حالل، وتتلو هذه اآلية

 .«مهافال حير   م ثم يراها رسول اّلِل صىل اّلِل عليه وسلمماؤها أصفر من الد

ة يف  املشكلة فحل   وإال لإلثارة، نطرحه ،اآلن اً أولي  سوف أفرتضه  كل ه الكالم هذا لكن   العام 

حتُ  قد إذ تعاىل، اّلِل بعون الحقاً  يأيت سوفقضي ة تعارض الكتاب والسن ة يف باب األطعمة   رج 

وإن كان مشهور أهل السن ة يف موضوع السباع عىل  القوم، ُمالفة بمالك األخرى الطائفة

التحريم فتكون نصوص التحليل هي املعاِرضة، فيتعاضد عنوان موافقة الكتاب مع ُمالفة 

ضالقوم معًا، وينتج تقوية احتّمالت التحليل والكراهة،   الحقاً كل ها  املحتمالت هلذه وسنتعر 

 .اّلِل شاء إن

 من ناب له ما عنوان أو السباع عنوان حتريم فيها درو التي النصوص مستوى عىل كل ه هذا

قة نصوص وردت لكن الوحش،  بأس وال العنوانني، هذين حتت تقع حيوانات يف متفر 

 بعض إن   حيث ،املسوخ عنوان حكممعنى السبع لغًة، وعن  عن احلديث بعد إليها باإلشارة

ض هلذا والسباع، املسوخ عنواِن بني تشرتك األشياء هذه  لعنوانملفهوم السبع لغًة، ثم  نتعر 

 .العنوانني مصاديق بعضبعد ذلك  نذكرثم   ،املسوخ

 السبع، حتليٌل لغوي يف الداللة واملعنى

بُع» :يف العي قال باع واحد: السَّ  فيه وقعت إذا فالن عند فالناً  وَسبَْعَت . َسُبعة واألنثى. السِّ

ة وقيعة ُبع صار حتى ترك: ويقال. مرتف عبد   هذيل لغة يف ُمْسَبع وعبد. مرض   عىل جلرأته كالسَّ

 .«الناس

فيه. وَقَتْلَته. وَذَعْرته؛ مجيعًا. وَسبََع  : َسَبْعُته: أي َوَقْعتسبع» :يف املحيط يف اللغة وقال
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َسها.. وَقْوهُلم:  اة:َ اْفرَتَ ئُب الش  ، يف امُلَباَلَغةُ  به رْيدَ اُ  «َسبَْعةٍ  َعَمَل  به لنَّ مألعْ »الذِّ ِّ  َعَمَل : وقيل الرشَّ

لُبْوءة وهي: َسْبَعة رْيدَ اُ : وقيل رجاٍل، َسْبعة بُعُ .. الَّ لْحمَ  أَكَل  ما الطَّرْي  من والسَّ  .«خالصاً  الَّ

 وَسبَعَ . فيه ووقعُت  َشَتْمُتهُ : وسبعته:.. سبع»تاج اللغة وصحاح العربية:  يف الصحاح وقال

ُبعُ . َفَرَسها أي الغنَم، الذئُب  َباع واحد: والسَّ ُبَعةُ . السِّ  .«اللبؤةُ : والسَّ

 العَدد، يف أحدمها: صحيحان ردانمط   أصالن والعني والباء السني: سبع» ابن فارس: قالو

بُع اآلخر اوأم  .. الوحوش من يشء   واآلخر باع من واحد فالسَّ ، وأرض. الس   كُثر إذا ُمْسبََعة 

ه رضره يف عبُ بس نفسه شب ه كأنه فيه، وَقعَت  إذا سبْعُته، الباب ومن. سباُعها : وأسبعته. وَعض 

بع أطعمته اُب  وَسبعِت . السَّ  .«وأكَلْتها فرسْتها إذا الَغنَم، الذئ 

ي بذلك لتّمم و» الراغب اإلصفهاين: وقال ُبُع: معروف. وقيل: سم  ته،السَّ  أن   وذلك قو 

ْبعَ  ة األعداد من السَّ باع، أكل حلمه وأكل اغتابه،: فالناً  نفال وَسَبعَ .. التام   موضع: وامَلْسبع الس 

ُبع  .«السَّ

بُعُ » ابن منظور: وقال باع من ناب له ما عىل يقع: السَّ  والدواب   الناس عىل وَيْعُدو السِّ

ْئب األسد مثل فيفرتسها  فإنه ناب، له كان وإن والثعلُب، َأشبهها؛ وما والَفْهد والنَّمر والذِّ

ُبع وكذلك احليوان، من يشء يف ُينَيُِّب  وال املوايش صغار عىل يعدو ال هألَن   ؛بسبع ليس  ال الضَّ

نة وردت ولذلك العاديِة، السباع من ُتَعدُّ  َزى وبَأّنا حلمها، بإباحة السُّ  احلرم يف أِصيبت إذا جُتْ

 جنس من هألن   ؛حرام وحلمه ،خبيث سبع فهو ،آوى ابن وهو ،الَوْعَوعُ  اوَأم   املحرم، َأصاهبا َأو

ئاِب   البهائم من السبع: غريه وقال األزهري، قول هذا بَدنًا؛ وَأْضَعُف  ِجْرماً  َأصغر َأنه إاِلَّ  ،الذِّ

 من ناب ذي كل   أكل عن ّنى هأن  : احلديث ويف.. وِسباع   َأْسُبع   واجلمع ُِملب، ذا كان ما العادية

ئب ِمروالنَّ  كاألسد وَقرْساً  قهراً  ويْأكله احليوان يفرتس ما هو: قال السباع؛  ويف. ونحوها والذِّ

ْبعةُ . َتِصيدُ  التي الطري وسباعُ : عقب ترمجة ُبوَءةُ : والسَّ  َأَخذه: السائرة العرب َأمثال ومن. اللَّ
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ُبَع، َأْطُعمه: الرجَل  وَأْسَبعَ .. ففخف   َسبُعة   َأصله إنّم َسْبعٍة، َأْخذ  أغارت الذي: وامُلْسبعُ  السَّ

باعُ  باع َيصيُح  فهو غنمه عىل السِّ بُع وقع: القومُ  وَأْسبَعَ .. والكاِلِب  بالسِّ  وَسبَعت. غنمهم يف السَّ

ئاُب   .«..والنُُّمور والذئاب األَسد عىل َتَقعُ : والسباعُ .. فَأكلتها َفَرَسْتها: الغنَم الذ 

ْبَعُة(و»يف غريب الرشح الكبري:  يف املصباح املنري وقال وِهَي َأَشدُّ َجَراَءًة ِمَن  ،اللُبَؤةُ  )السَّ

) ُبع وَتْصِغرُيَها )ُسَبْيَعة  َيت املَْْرَأةُ  ،السَّ بُُع( عىل ُكلِّ  ،وهِبَا ُسمِّ  بِه يعدو َناب   َلهُ  َماوَيَقُع )السَّ

ُس  ْئِب  وَيْفرَتِ ا والنِّمرِ  والَفْهدِ  كالذِّ َلُب  وَأمَّ هُ  َناب   َلهُ  َكانَ  وإنْ  بَسُبعٍ  َفَلْيَس  الثَّع   واَل  به َيْعُدو اَل  أِلَنَّ

ُس  بُعُ  َوَكذلِِك  َيْفرَتِ  .«األَْزَهِريُّ  َقاَلهُ  الضَّ

 كالذئب ويفرتس به يعدو ناب له ما كل عىل السبع ويقع: املِصباح يف قال» :الطرُيي وقال

 وكذلك ،يفرتس وال به يعدو ال ناب له كان وإن بسبع فليس الثعلب اوأم   والنمر، والفهد

 بيشء هنا. الطرحييوَل يعل ق  .«األزهري قاله الضبع

بُع»من جواهر القاموس:  يف تاج العروس وقال ُس ..: والسَّ  األََسدِ  مْثُل  احلََيواِن، من املُْفرَتِ

ْئب ، له مِم ا َأْشَبَهها وما والَفْهد،ن مر وال والذِّ وابِّ  الن اس َعىَل  وَيْعُدو ناب  ُسَها، والدَّ ا َفَيْفرَتِ  وَأم 

 يف ُينَيُِّب  وال املََوايش، ِصَغار عىَل  إال   َيْعُدو ال ألنَّه بَسبٍُع؛ ليَس  فإنه ناب   له كانَ  وإن الثَّْعَلُب 

ُبع وكذلَك  احلََيواِن، من يَشء َباع من ُيَعدُّ  ال الضَّ : غرُيه وقاَل . األَْزَهريِّ  قوُل  هَذا.. الَعادَية السِّ

َي : امُلْفَرَداِت  ويف. ُِمَْلٍب  ذا كانَ  ما: العاِدَية البهاِئم من السبع  َأنَّ  وذلَك  ته،ُقوَّ  لَتَّممِ  بذلَِك  ُسمِّ

ْبعَ  ة األَْعَدادِ  من السَّ  .«الت امَّ

 وهي لغة، الباء وبإسكان معروف،: والسبع» يف التحقيق يف كلامت القرآن الكريم: وقال

ة، عند( باإلسكان أي)  الفاشية  يف السكون لغة وعىل سباع، عىل الضم   لغة عىل وجيمع العام 

 .«والنمر والفهد كالذئب ويفرتس به يعدو ناب له ما كل   عىل السبع ويقع. أسبع العدد أدنى

 هذه صورة عن كلّمت اللغوي ني يف املسألة، والبد  لنا من حتليلها.
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 :واملعاجم واملفردات هو اآليت اللغة أهل كلامت من بي  إن  الذي يت

 إن  هناك تفسريين للسبع: :أوالً 

ل: وهو الذي له ناب من السباع ويعدو عىل الناس  ،ما ذكره األزهري التفسري األو 

 .فيفرتسها والدواب  

ال  هال يكون حينئٍذ معنى لكالم الفقهاء يف جعل ما له ناب ولكن   ،ووفقًا هلذا التفسري

هذا بل ، السبع هو املفرتس من احليوان ذكر يف القاموس املحيط بأن  س سبعًا، وهلذا رتيف

ين أيضاً امل  .عنى يظهر من بعض املفرس 

 .ناب له مما املفرتس خصوص بل سبعًا، ناب له ما كل   يكون ال عليه وبناءً 

 ال باملخلب السبع فربط ُملب، ذا كان ما العادية البهائم من السبع ن  إ التفسري الثاين:

 .موجوداً  يزال ما غريها عىل عدوها وصف لكن   بالناب،

 حارضاً  ةواألذي   واالفرتاس العدو مفهوم لوجدنا ،الكلمة استخدامات الحظنا لو ،هنا من

ة، وقيعة فيه وقعت إذا فالناً  سبعت: قالوا وهلذا ،السبع يف  ترك الذي هو مسبع وعبد مرض 

 الذئب وسبع وذعرته، وقتلته وفيه وقعت: وسبعته الناس، عىل جلرأته كالسبع صار حتى

 هكأن   ،فيه وقعُت  ُته:وسبع. خالصاً  اللحم أكل ما: الطري من والسبع ،وأكلها افرتسها: الشاة

ه رضره يف نفسه هشب    يصيح فهو غنمه عىل السباع أغارت الذي: واملسبع بالسبع، وعض 

 .والنمور والذئاب األسد عىل تقع: والسباع بالسباع،

ه عن عنوان السبع من احليوان، وهذا االفرتاس والعدوان ال يمكن ـ معجمي   فوصف ًا ـ فك 

السبع  فاملفرتض أن نقول بأن   ،اً الفقهاء للسبع تعريف  غري واضح لغوي  بعض تعريف  يعني أن  

 ال كل  ما له ناب  أو ُملب. ،هو العادي من احليوان الذي له ناب  أو ُملب

؛ فإن  يف الروايات بوصفه تقييداً « السباعله ناب من  ما»تداول عنوان ولعل ه من هنا نفهم 

السبع هو احليوان املفرتس، وما له ناب ليس من الرضوري أن يكون سبعًا، هلذا قال: ما له 

هذا االستخدام كان لتقييد الطيور  ناب  من السباع، متامًا كّم قال بعدها: وُملب من الطري، فإن  
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البيانية حتى « من»، متامًا كتقييد السباع وما له ناب معًا، وَل يكن من باب وما له ُملب معاً 

يكون املراد حتريم كل  سبع وكل  طري، ولو من دون ُملب أو ناب، أو كل  ذي ُملب وكل  ذي 

ة أو السبعي ة.  ناب، ولو افتقد الطريي 

 ما قىصأ هو فهذا اب،ن أو َملٌب  وله عليه، ويعدو غريه يفرتس ما هو سبع: إن  الوالنتيجة

 .اللغة تعطيه

 مهران بن سّمعة صحيحة سوى ،املعنى هذا يلغي ما نجد ال ،النصوص إىل وبالعودة

مت حيث(، مةاملتقد   السباع روايات من 2: )رقم  بال ولو سبع هو ما وكل   ناب له ما كل   حر 

 األرنب حتريم لتعل   حيث ؛(السباع روايات من 9: )رقم سنان بن دحمم   رواية وكذلك ناب،

 كلب هوأن   اخلز   حول يعفور أيب ابن خرب وكذلك العنوان، هذا يف ظاهرة فتكون ُمالب، له بأن  

 .ناب له كان إذا م  وحمر   املاء

 ،التحريم عىل ةدال   وهي ،أو ُملب ناب له ما ي ةعنوان الثالثة النصوص هذه من الظاهر فإن  

 .فقط سّمعة صحيحة خصوص منها سنداً  الصحيح كان وإن

يف العديد من الروايات، كخرب داود « السباع من ناب ذي كل  »ر عنوان تكر   دنج املقابل ويف

( وهو نفس خربه 5: ( وخرب حممد بن سنان )رقم1: بن فرقد الصحيح عند املشهور )رقم

م يف املجموعة السابقة لكن يف موضع آخر. وخرب الفضل بن شاذان يف رسالة الرضا إىل املتقد  

(، وحديث األربعّمئة 7: (، وحديث رشائع الدين الذي رواه األعمش )رقم6: املأمون )رقم

 (.8: )رقم

رت هذه الروايات عنوان ما له ناب من السباع، بينّم نجد صحيحة سّمعة تنفي  فقد كر 

د مفهوم ما له ناب من الوحش، وهذا ما يوقع شكاًل من مفهوم ما له ناب من السباع لتؤك  

ا ظاهرة يف نفي مفاد عنوان: عارضة بني صحيحة سّمعة وألسنة هذه الروايات؛ ألّن  أشكال امل

 .إرباكاً  السباع رواياتالسباع، األمر الذي يزيد  ما له ناب من

 نظرها بمالك ولو ،الروايات سائر عىل مهاوقد   سّمعة بصحيحة شخص   أخذ فإذا ـ 1

 هو ما وكل   ناب، له ما كل   حتريم لزمه السن ة، أهل عند الروايات تلك مضمون وتداول ،إليها



 

 خرب وهو السند، ضعيف واحد خربٍ  يف إال( الطري)غري  ُملب له ما عنوان هناك وليس سبع،

 .طرحفيُ (، 5: )رقم سنان بن حممد

 :تيةاآل النتيجة عىل نحصل باللغة أخذنا فإذاوبناًء عليه، 

 وسواء ال، أم سبعاً  يسم   سواء ،(األهيل)غري  الوحش حيوان من ناب له ما كل   حرمة ـ أ

 .اً قوي   أو ضعيفاً  نابه كان وسواء ال، أم غريه عىل يعدو كان

 أو ناب له ويكون غريه يفرتس الذي احليوان خصوص وهو سبعًا، كان ما حرمة ـ ب

 .ُملب

 عىل يعدو بالذي هو وال ،له ناب ال إذ ؛حراماً  األرنب مثل يكون لن النتيجة هذه وعىل

 .مثالً  احلرشات يف بإدراجه تنحرص فحرمته غريه،

ح إذا اوأم   ـ 2  احلكم ختصيص لزم، غري صحيحة سّمعة، األخرى الروايات شخص   رج 

ة، ناب له ويكون)سبع(  غريه عىل يعدو مفرتس حيوان بكل    ناب، له ما مطلق يشمل فال خاص 

 هذه وعىل ،)غري الطري( مثالً  ُملب له كان بل ،ناب له يكن َل ولو غريه عىل يعدو ما مطلق وال

 .ماً حمر   األرنب يكون لن أيضاً  النتيجة

 صحيحة لسان طبيعة بمالحظة السيّم عرفًا، متهافت   الروايات مفاد بأن   قلنا إذا اوأم   ـ 3

 وصف ملتقى كان ما وهو ن،املتيق   بالقدر األخذ يلزمنا فهنا الرتجيح، عن وعجزنا سّمعة،

)بل  مفرتساً  يكن َل أن بعد األرنب مثل حيرم ال وأيضاً  أحدمها، ال ناب، وله)املفرتس(  السبع

د بشكل اً علمي   ثبت كّم ناب له وليس( وحشائش أعشاب آكل  .مؤك 

 واملطمأن  ة اخلرب املوثوق ا عىل معايري حجي  ة خرب الثقة، وأم  عىل معايري حجي  كل ه،  هذا

 الذي ناملتيق   املقدار هوـ لو كان هناك اطمئنان ـ  هنا بصدوره يطمأن   الذي فإن   بصدوره،

 هو وهذا ني،اللغوي   وكلّمت الروايات جمموع مالحظة من ناملتيق   هو هذا فإن   آنفًا، إليه رشناأ

 األطعمة ماتحمر   أخبار جمموع يموتق عن النظر برصف ،اخلرب ةحجي   يف انامبن عىل الصحيح

 .تعاىل اّلِل بعون الحقاً  سيأيت كّم ،واألرشبة

 َل لو حتى ضعيف ولو ناب له ما مطلق السبع جعلواالذين  الفقهاءبعض  أن   يظن   وأغلب

 ، ال من مقاربة لغوي ة.فقهي معطى من انطالقاً كانوا يقولون ذلك  ،غريه عىل يعدو



  

ي  د من التحريم هو كل  حيوان بر  وعليه، فلو ثبت حتريم السباع ونحوها، فاملقدار املؤك 

 غريه ويكون له ناٌب، ال غري. مفرتس يعدو عىلوحَش ـ مقابل األهل ـ 

 املسوخ حكم

ا يف الفقه  املعروف يف الفقه اإلمامي حتريم املسوخ، عىل اختالف يف تعيينها وعددها، أم 

ح بالتحريم حيث 587السن ي فيبدو املوضوع قليل التداول، لكن  أبا بكر الكاشاِن ) هـ( رص 

: قال يف سياق حت  ،والقرد والفيل مة كالدب  واملسوخ حمر  ، من مجلة املسوخ الضب  »ريم الضب 

 .«..فيّم قيل

 باستعراضها بأس وال ،املسوخ عن تتكل م التي الروايات بعض ردتعىل أي ة حال، فقد وو

 :وهي ،فيها والنظر

عن أكل قال: سألته × اّلِل عن أيب عبد األوىل: صحيحة احللبي )عىل املشهور(، الرواية

؟ فقال:   .«مسوخ واخلنازير والقردة والفأرة الضب   إن  »الضب 

 احلرمة يفيداحلديث الصحيح سندًا عىل املشهور، ويف السند إبراهيم بن هاشم، ال  وهذا

 هذه إدراج غايته ألن   ؛إليه الروايات سائر نضم   َل ما لوحده، معه بقينا لو قاطع بشكلٍ 

 ولعل ه احلرمة، لعل ه إذ ؛منه واضح غري فهو ؟املسوخ حكم هو ما لكن املسوخ، يف احليوانات

 .ذلك نحو أو الشديدة الكراهة

أحيل  أكل حلم الفيل؟ ×: قال: قلت أليب احلسن ،الثانية: خرب احلسي بن خالد الرواية

م وقد َمُثَلة، ألنه»فقلت: َِلَ؟ قال:  ،«ال»فقال:   يف به لمث   من وحلم األمساخ حلوم اّلِل حر 

 .«صورها

 الرواية هذه فتكون ،املسوخ من هأن   ثبت ما كل   عىل التحريم جعل يف واضح   احلديث وهذا

 ناب له الفيل بكون احلكم اإلمام يعل ل وَل .مةاملتقد   األوىل الرواية مثل صغراها ،كربى بمثابة
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التعليل هنا أنه يف  ، بل لو فهمنا منحتريمي إضايف   عنوان وهو مسخًا، بكونه عل له بل سبع، أو

ة، كان هذا احلديث فيه نحو تعارض مع نصوص حتريم ما له ناب  مقام بيان العل ة التام 

 .فالحظ

 خالد، بن احلسني إىل نيطريق للحديث فإن   ـ الداللة وضوح بعد ـ السند حيث من اأم  

 وثاقته، تثبت َل جمهول وهو اجلبيل، أسلم بن حممد وفيه ،الكايفما سوى كتاب  طريق أحدمها

 َل عندي خالد بن احلسني لكن  (، هاشم بن إبراهيمبرصف النظر عن ) جي د الكايف وطريق

 يف يعد   كتاب له وكونه .الوثاقة عىل يدل   ال إخوته أوجه هبأن   توصيفه ألن   ؛وثاقته تثبت

 من كونه عدم مع ـ الزيارة وكامل القمي أسانيد يف وقوعه أن   عن فضالً  ثبتها،يُ  ال األصول

 .السند تام   غري فاخلرب وعليه احلال، جمهول هأن   فالصحيح ،وثاقةً  يثبت ال ـ املبارشين املشايخ

مة  الرواية عن اإلمام أيب  السباع،يف بحث الثالثة: صحيحة سامعة بن مهران املتقد 

م اّلِل عز  »... ـ يف حديث ـ قال: × عبداّلِل  .«..مجيعاً وجل ورسوله املسوخ  وحر 

 ،حاديث يف التحريم؛ حيث ينسب التحريم إىل اّلِل وإىل رسولهاحلديث من أوضح األ وهذا

 فقه يف رةاملتكر   مدةالعُ  الروايات من تعد   الرواية وهذه ،«مجيعاً »املسوخ بقوله  م لكل  ثم يعم  

 وكذلك املسوخ، حكم حتوي كّم ناب، له وما السباع حكم حتوي األّن   ؛عند اإلمامي ة األطعمة

 .السند صحيح الداللة تام   احلديث فهذا. اّلِل شاء إن سيأيت كّم الطري حكم

بأن  نسبة التحريم ّلِل غري مفهومة؛ فإن  هذا التعبري يكون عادًة  شكل عىل هذه الروايةوقد ي  

ض للموضوع، مع أن ه ال حديث عن حتريم املسوخ يف  عندما يكون النص  القرآِن قد تعر 

 الكتاب الكريم!

بأن  املراد ليس حتريم عنوان املسوخ، بل حتريم مجيع احليوانات التي  يمكن اجلواب لكن ه

م اخلنزير الذي صن فته الروايات بأن ه من  ينطبق عليها هذا العنوان، واملفروض أن  القرآن قد حر 

مت سائر أفراد  ة قد حر  م اخلنزير وتكون سائر النصوص النبوي  املسوخ، فيكون القرآن قد حر 

مًا املسوخ مجيعًا، فال يرد هذا اإلشكال.امل  سوخ غري اخلنزير، فيصدق أن  اّلِل ورسوله حر 
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عن حلم الكلب؟ فقال: × اّلِل قال: سألت أبا عبد الرابعة: خرب أيب سهل القريش، الرواية

هو »ات، كل  ذلك يقول: ثالث مر  أعيدها عليه  ،«نجس» :قال حرام؟ هو: قلت ،«مسوخ هو»

 .«نجس

 احلديث: وهذا

 نفسه القريش سهل يبأ إمهال إىل مضافاً  زياد، بن بسهل ضعيف فهو، السند حيث من اأم  

 .ونالرجالي   يذكره َل حيث ،شديداً  إمهاالً 

جمهول ـ ال جييب  اإلمام ـ ولسبٍب  للنظر؛ ألن   فهذا احلديث ملفت   من حيث الداللة، اوأم  

 ه نجس، ورغم أن  من املسوخ وأخرى جييبه بأن   هاألكل، بل تارًة يقول له بأن   حكمالسائل عن 

ر  ،اإلمام ال جييب أيضاً  لكن   ،السائل يسأل بعد ذلك برصاحة عن حكم احلل ية واحلرمة بل يكر 

؛ ألن  املفروض احلرمةَ  «نجس»وال معنى لفرض أن  السائل قد فهم من كلمة  .«نجس» كلمة

ة مراتأن   ر عليه السؤال عد  وَلذا تبدو الرواية غريبة، وكان يعيده بالطريقة نفسها،  ،ه كر 

 حتتمل:

 هذه فاعتمد ،السائل الؤس عن جييب أن يريد ال اإلمام فكأن   التقية؛ بنحو صدرت أُنا ـ أ

 .الكالب حلم أكل حل ية يرى السن ي الفقه أن   عىل بناءً  احلرمة هو احلكم أن   يعني وهذا الطريقة،

ية هو احلكم أن   ـ ب  حلم من يأكل أن يريده ال ةاحللي   رغم اإلمام لكن   الرشع، أصل يف احلل 

 .قذر هو أي نجس، هبأن   له قال وهلذا لقذارته، الكلب

 وال احلرمة يف بالرصحية هي فال التحريم، أدل ة يف الرواية هذه جعل يصح   فال وعليه،

نعم من يثبت عنده حرمة أكل النجس  .احلل ية إفادة حتتمل حيث ملتبس، أمرها بل بالظاهرة،

ًا هبذا املالك.  بعنوان كونه نجسًا فهذه الرواية تنفعه صغروي 

 قراءة نقدّية يف رواية حتريم الطاووس بوصفه من املسوخ

 حيل   ال الطاووس»قال: × عن أيب احلسن الرضا اخلامسة: خرب سليامن اجلعفري، الرواية

 مؤمن رجل مرأةا فكابر مجيالً، رجالً  كان مسخ، الطاووس»وكذا قال:  ،«..هبيض وال أكله
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 يؤكل)وال  حلمه تأكل فال وذكرًا، أنثى طاووسني اّلِل فمسخهّم بعُد، راسلته ثم هبا، فوقع حتب ه،

 .«هبيض وال(، حلمه

 السندين ةوحد بعد لذلك، أطمئن   أكاد بل واحدة، رواية الروايتان تكون أن اً جد   وحيتمل

 .املوضوع ووحدة متامًا،

 .مضعَّففهو  ،اإلسناد ببكر بن صالح ضعيفا واحلديثان

السيستاِن إىل حرمة عيل لسيد د حممد باقر الصدر واولعل ه لضعف السند َل يذهب السي  

 .الطاووس

، بناء عىل إحدى النسخ، حيث بيان املسوخي ة ثم  التفريع بالنهي عن دةجي   فهي الداللةا وأم  
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(2 ) :  «.، ضعيف.×سىبكر بن صالح الرازي موىل بني ضبة، روى عن أيب احلسن مو»قال النجايش 

بكر بن صالح الرازي. له كتاب يف درجات : »(87: وقال الطويس  )يف الفهرست(؛ 109)الفهرست: 

والرضا وباب من َل  صحاب الباقريف الرجال يف أ ، كّم ذكره«..يّمن ووجوه الكفر واالستغفار واجلهاداإل

: (؛ وقال فيه 417، 353، 127يرو عنهم دون تعليق )الرجال:   ،بكر بن صالح، الرازي»ابن الغضائري 

مثل النجايش وابن الغضائري قال العالمة احليل و(؛ 44)الضعفاء:  «د بالغرائبكثري التفر   ،(جداً  )ضعيف  

 (.327)خالصة األقوال: 

زت عليه أكثر الكلّمت، وهو بكر لذي تبني  ِل هو أن  وا هناك شخصًا معروفًا أكثر وقع يف طرق الصدوق وترك 

هـ(، وأن ه الذي يروي عنه إبراهيم بن 203هـ( والرضا )183بن صالح الضبي املعارص لزمن الكاظم )

 جايش السابقة.هاشم؛ ألنه يقع يف الطبقة السابقة عليه، وهذا الشخص ضعيف برصيح كلّمت الن

وَل نجد له ذكرًا يف الكتب  ،هـ(114لكن يف كالم الطويس شخص  آخر بنفس االسم من أصحاب الباقر )

فرأى أن  بكر بن صالح يروي  ،ونحن نحتمل أن  الطويس التبس عليه األمر .األخرى، وهو جمهول احلال

الباقر والد اإلمام جعفر الصادق، فوضعه  عن اجلواد ابن اإلمام الرضا ـ وكنيته أبو جعفر ـ فظن ه أبو جعفر

يف طبقته، فاألنسب أن يكون نفسه وأن ه عاش يف حياة الكاظم إىل اجلواد، وبذلك يكون روى عنه أيضًا 

 إبراهيم بن هاشم.

ن  بكر بن صالح سواء يف طبقة الكاظم والرضا فهو ضعيف أو طبقة الباقر فهو جمهول احلال، ويف إ والنتيجة:

، فال يمكن أن يكون يف هالذي يف طبقة الرضا لروايته عناملضعَّف هذه الرواية التي نحن فيها الظاهر أن ه 

 طبقة ما قبل الصادق.

؛ والسيستاِن، (سوعة اإلمام حممد باقر الصدرمو) 2: اهلامش رقم ،452: 2منهاج الصاحلني انظر: ( 3)
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ا عىل نسخة أخرى فال يوجد أكل حلمه  الظاهر يف كون املسوخية هو مناط احلكم باحلرمة، أم 

سوى النهي عن أكل حلمه عقب بيان املسوخي ة فيه دون تفريع، فال داللة هلا عىل حكم املسوخ 

 .بعنوانه. والرتجيح بني النسختني غري واضح

× ذكر عند أيب احلسن براهيم اجلعفري قال:إهناك رواية عن يعقوب بن جعفر بن  نعم،

قال: وسمعته يقول: « بيشء األبيض الديك حسن عىل يزيدك ال»ُحسن الطاؤوس فقال: 

 يدعو وإنّم الصالة، مواقيت يف ينب هك بركة،أحسن صوتًا من الطاؤوس، وهو أعظم  الديك»

 .«هبا يلابتُ  التي لخطيئةل بالويل الطاؤوس

ز احلديث فهذا  ،تهخطيئ من يئن   اليوم الطاووس أن   يفيد وهو الطاووس، مسخ فكرة يعز 

 ساللة جاءت ثم طاووساً  سخمُ  العايص كان لو فحتى ؟!هذا من املراد هو ما أدري وال

 .خرافة هي أو رساً  األمر يف لعل   اليوم؟ األحفاد يئن   فلّمذا الطاووس،

، وكذلك بيعقوب عندي ضعيف السند باحلسن بن راشد املجهول احلال واحلديث

والذي ال دليل عىل وثاقته إال وروده يف أسانيد تفسري  ،اجلعفري املهمل الذكر يف كتب الرجال

قناه يف حمل ه. القمي، وليس بدليل  كّم حق 

 هأن   ال ،لق آدم يف بالء اجلنة الذي أصابهالطاووس كان مع خ هذا وتوجد رواية تفيد أن  

 .موجوداً  يكن َل أن بعد مسٍخ  بفعل ظهر

 عام دليل قيام وعدم ،رواياته أسانيدضعف  بعد الطاووس لتحريم موجب فال وعليه،

، الرب   سباع أو املسوخ أو كاخلبائث يشمله  ،دفيفه من أكثر صفيفه بأن   شخص   يقل َل ما واجلو 

 .الصدر دللسي   وفاقاً  بعنوانه حالل فالطاووس ،ظاهراً  صحيح غري وهو

سخ مَ  الفيل»قال: × عن اإلمام الرضا السادسة: خرب حممد بن احلسن األشعري، الرواية

سخ كانت امرأة ختون زوجها وال سخ كان أعرابيًا ديوثًا، واألرنب مَ كان ملكًا زن اًء، والذئب مَ 

سخ كان يرسق متور الناس، والقردة واخلنازير قوم  من بني تغتسل من حيضها، والوطواط مَ 
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 نزلت حيث يؤمنوا َل إرسائيل بني من فرقة والضب   يثرِّ واجليف السبت،  إرسائيل اعتدوا

، يف وفرقة   البحر يف فرقة   فوقعت فتاهوا مريم، بن عيسى عىل املائدة  الفويسقة وهي والفأرة الرب 

 .«امليزان يف يرسق حلاماً  كانت والزنبور والدب   مًا،نّم   كان والعقرب

 طريق غري يف وذلك احلال، جمهول ألشعريا احلسن بن بمحمد ضعيف فهو ،السند اأم  

 بن احلسني بن حممد)أو  عالن بن احلسن بن حممد ففيه الصدوق طريق أما الصدوق، الشيخ

 دحمم   وكذا. احلال جمهولة مهملة أسّمء وكل ها ،(زعالن بن احلسن بن حممد أو زعالن، أو عالن

ق النجفي هلذه الرواية باخلرب احلسن، وعليه فال يصح  توصيف علوان بن احلسن بن  .املحق 

 تطبيق يف ينفع فهو هلذا ومصاديقها، مواردها يرشح ّموإن   ،املسوخ حكم يبني   ال واحلديث

 .احلكم إثبات يف ال املورد عىل احلكم

ه جعل من حيث إن  ـ  آن ـ كّم أملح العالمة املجليسظاهره فيه بعض التغاير مع القر بل

ّم ذكر رش إىل صريورة أصحاب السبت خنازير، وإن  القرآن َل يُ  أصحاب السبت، مع أن  اخلنازير 

 .م قردًة خاسئنيصريورهت

 اّلِل إن  »ي، فقال: رِّ عن اجلِ × اّلِل قال: سألت أبا عبد ابة،السابعة: خرب الكلبي النس   الرواية

ي فهو بحراً  منهم ُأخذ فّم إرسائيل، بني من طائفةً  مسخ مِّري اجلر   وما واملارماهي،)الزمار(  والزِّ

. «..ذلك سوى وما والَوَرل والوبر واخلنازير فالقردة براً  منهم ُأخذ وما ذلك، سوى

 .طويلة والرواية

يسأل  الكلبيَّ  واردة يف مقام بيان املسوخ ال حكمها، بل يف نفس الرواية ورد أن   والرواية

ي ، فتفيد حلي ة املسوخ يف «نعافهإال أن ا أهل البيت  ،حالل»فيقول له اإلمام:  ،اإلمام عن اجلر 
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 .اجلملة

د احلديث هذا أن   كّم  ؛ابةالنس   الكلبي من بكل   ضعيف وسنده الكايف، يف الكليني بنقله تفر 

 .دحمم   بن بمعىل   وكذلك احلال، جمهول والولد ضعيف فالوالد

بن  هذه الرواية يف تعداد املسوخ ـ ال يف بيان حكمها ـ خرب عيل بن جعفر عن )عيل ومثل

 بن وعيل ،هماجيلوي بن عيل بن بمحمد ضعيف هولكن   ،×عن اإلمام الصادق ،املغرية(

 .املغرية

                                           
 «..أبو احلسن، مضطرب احلديث واملذهب، وكتبه قريبة ،د البرصي   بن حمم  معىل  »قال النجايش:  (1)

قال ابن (؛ و449؛ والرجال: 247رست: (، وذكره الطويس دون توثيق )الفه418)الفهرست: 

: (؛ 96)الضعفاء:  «ن خيرج شاهداً أوجيوز  ،يروي عن الضعفاءويعرف حديثه وينكر،  ..» الغضائري 

وذكره ابن داود احليل   يف البابني: باب (؛ 409وقريب من النجايش كالم العالمة احليل  )خالصة األقوال: 

 (.279، 190)الرجال:  املجروحني واملجهولنياملوثَّقني واملهَملني؛ وباب 

 : إثبات وثاقة معىل  بن حممد الذي له يف كتب احلديث مئات الروايات، معتمد  عىل:أقول

 الً: كونه من مشايخ اإلجازة.أو  

قنا واجلواب: إن ه قد   عدم كون شيخوخة اإلجازة من موجبات التوثيق.حق 

 من ال حيرضه الفقيه.ثانيًا: ذكر الصدوق له يف مشيخة كتاب 

قنا يف الكليات الرجالي ة واجلواب: إن ه قد  د كون الراوي قد ذكر يف مشيخة الصدوق ال يدل  عىل أن  جمر  حق 

 التوثيق.

 .ثالثًا: وروده يف أسانيد تفسري القمي وكتاب كامل الزيارة

اًل فيهّم.  واجلواب: عدم ثبوت هذين املبنيني عىل ما بحثناه مفص 

ا نص   ، بن حممد، وإذا ثبتت وكانت هذه األدل ة كافية لتوثيقهثبت وثاقة معىل  إذن، َل ت فيمكن العمل برواياته، أم 

، فاضطراب املذهب بشكل قاطع النجايش عليه بأن ه مضطرب احلديث واملذهب، فإن ه ال يسقط الوثاقة

؛ليس  يعني وجود ارتباك يف  ألن  املهم وثاقة الراوي وليس مذهبه، كّم أن  اضطراب احلديث بضار 

يروي وهذا كّم حيتمل كونه موجبًا لفقدان الوثوق بدق ته مطلقًا يف النقل، حيتمل أن يكون مثاًل أحاديثه، 

رة له، أو تارة حديثه حسن املضمون وأخرى ال الغرائب أو  اليشء ونقيضه مع احتّمالت التقي ة املرب 

توى الدرجة الثانية أمام رواية من ليس بمضطرب يف ضطراب احلديث جيعل الرواية يف مسوهكذا. نعم، ا

 نتيجة عدم ثبوت وثاقة املعىل بن حممد البرصي.الو. احلديث

 .109: 24 ( انظر: تفصيل وسائل الشيعة2)



 

 وهو ،ابق( منتهيًا إىل أمري املؤمننيخرب عيل بن جعفر عن معتَّب )ولعل ه نفس الس وكذلك

 وعبد الربذعي، هسعدوي بن أمحد بن يومك   األسواري، اّلِل عبد بن بعيل السند ضعيف أيضاً 

 .اّلِل عبد بن العزيز

 أمحد بن بمحمد ضعيف وهو ،عن الكاظم ،عن عيل بن جعفر ،العلويخرب  وكذلك

 .العلوي

 اقالور   اّلِل عبد بن عيل من بكل   ضعيف   وهو ،×خرب الديلمي عن الرضا وكذلك

 .فاملضعَّ  الديلمي سليّمن بن وحممد سليّمن، بن وعباد الرازي،

ه يْ لَ وكذا احلال يف مرَس  ،عن أيب احلسن ،املرسل ـ عن الفضيلخرب العيايش ـ  وكذا

 .مثلها الضعيفة الروايات من وغريها. عبد الصمد بن بندار ووهب بن وهب اآلخرين عن

سندًا بضعف طريق الفقيه إىل حممد بن  الضعيف، الفقيه يف مسلم بن حممد خرب هالومث

 د بن خالد الربقي.اّلِل، وأبيه، وحمم   اّلِل بن أمحد بن أيب عبد من عيل بن أمحد بن عبد مسلم بكل  

 قراءة نقدّية يف رواية أبي سعيد اخلدري حول الكوفة واملسوخ

لذي يزعم ئل: ما قولك يف هذا السمك اه ُس أن   ،الثامنة: خرب أيب سعيد اخلدري الرواية

الكوفة »يقول: ‘ فقال أبو سعيد: سمعت رسول اّلِل ؟إخواننا من أهل الكوفة أن ه حرام

 ‘ك عن رسول اّلِلرب، أخ«مججمة العرب ورمح اّلِل تبارك وتعاىل وكنز اإليّمن فخذ عنهم

ون ة يومًا وليلة بذي طوى، ثم خرج وخرجُت مكث بمك  أن ه   ،معه، فمررنا برفقٍة جلوس يتغد 

، فجلس بني رجلني وجلست، «كمخرجوا لنبي  ا»يا رسول اّلِل الغداء، فقال هلم:  :فقالوا

ي يا رسول اّلِل،  :قالوا «ما أدمكم؟»ْدِمهم، فقال: اُ ثم نظر يف  ،فصدع نصفه ،وتناول رغيفاً  اجلر 
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نظر ما رأى الناس، فاختلف الناس فيّم بينهم، ة من يده، وقام، وختل فت بعده ألفرمى بالكرس

م رسول اّلِلفقالت ط مه ولكن عافه‘ ائفة: حر  مه  ،اجلري، وقالت طائفة َل حير  ولو كان حر 

حتى حلقته، ثم غشينا رفقة ‘ عت رسول اّلِلبّنانا عن أكله. قال: فحفظت مقالة القوم، وت

فتبعت رسول  :قال أبو سعيد ،ة(م عن الضب  واحلمر األهلي  ون )وذكر شبيه ما تقد  أخرى يتغد  

 ادِ فن ،سيْ بَ يا بالل اصعد أبا قُ »بالل، قال:  هّم جاءلف ،«ا أبا سعيد، ادُع بالالً ي»فقال: ‘ اّلِل

م اجل‘ عليه أن  رسول اّلِل ة، أال فاتقوا اّلِل، وال تأكلوا من واحلمر األهلي   ي والضب  رِّ حر 

ة عصوا السمك إال ما كان له قرش، ومع القرش ُفلوس. إن  اّلِل تبارك وتعاىل َمسخ سبعّمئة أم  

 .«..بحراً  منهم ةأم  ة منهم برًا، وثالثّمئة فأخذ أربعّمئة أم   ،ألوصياء َبعد الرسلا

 :املتن مستوى عىل وأخرى ،السند مستوى عىل ندرسها تارةً  الرواية هذه

 معىل   مثل وثاقتهم، تثبت َل نمم   أو املجاهيل من واحدٍ  غري السند ففي السند، حيث من اأم  

ة، بن وبسطام حممد، بن  .واقد بن واهليثم مر 

ًا موضوع يكون ربّم احلديث بأن   االعتقاد إىل ترجع مالحظات فلدي   املتن، حيث من اوأم  

 :مؤرش   من أكثر ولدي   شيعي، شخصٍ من قبل 

 التشي ع، مركز الكوفة أن   املعروف ومن ومدحها، الرواية مطلع يف الكوفة عن احلديث ـ 1

 وربّم عنهم، خذباأل ويأمره الكوفة عن األوصاف لكت للخدري يقول الرسول أن   واللطيف

 توثيق يف رغبة احلديث يف يالحظ حيث عنه، الراوي العبدي يأمر سعيد أبو هو اآلمر كان

 يف مدينة بوصفها ظهرت ّمن  إو ،أساساً  النبي   زمن يف موجودة تكن َل الكوفة أن   مع ني،الكوفي  

 قاقاتشواالن الفاسدة بالتيارات لاألو   القرن يف مليئة الكوفة أن   كّم ،اخلطاب بن عمر عرص

 !مطلقًا؟ عنهم باألخذ همرأي فكيف واألكاذيب،

 الراوي وكأن   الُرُسل، بعد األوصياء عصيان بسبب مسخت ةأم   سبعّمئة عن احلديث ـ 2

 ال املسوخ باب يف الروايات سائر أن   مع احلارض، بواقعه تتعل ق أيضاً  رسالة يوصل أن يريد

 والرتكيز الضخم العدد فهذا أخرى، أموراً  تذكر بل ،األوصياء عصيان بسبب املسخ عن تتكل م

ر الكريم القرآن يف ورد املسخ أن   مع غريها، دون املسخ يف اخلصوصية هذه عىل  هو كّم آخر ملرب 
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)أهل  واألوصياء)الكوفة(  الشيعة ةمرجعي   تأكيد ويريد شيعي الراوي بأن   يوحي ،واضح

 (.البيت

مةبعض املأكوالت هل هي  الراوي ينقل جدالً معارصًا له حول أن   كأن   ـ 3  ترتك وأ حمر 

ث عاف؟وتُ   رجال من أحداً  أن   والغريب ،النبي   زمن يف بذلك شبيه جدل عن فيتحد 

 حلظة احلكم، عن النبي سأل اخلدري، حتى وال ،النبي   مع كانوا الذين الثالث املجموعات

 ،الفظ   إىل أقرب أسلوب هألن   ؛العظيمة النبي   ةبأخالقي   األسلوب هذا عالقة أدري ال بل! قيامه

ة؟ الطريقة هبذه تركهم فلّمذا ،باحلكم يعلمون ال مأّن   يفرتض إذ  أن يمكنه كان بل! احلاد 

 .األمر لتعميم بالالً، يرسل ثم احلكم، غهميبل  

 من املأكوالت هذه أن   إرادة بوضوح منه يبدو ال احلديث ذيل فإن   ،متقد   ّم  ع النظر وبرصف

 وإال تأكلون، وما تفعلون فيّم اّلِل تتقوا أن عليكم بأن   يقول أن يريد الرسول لعل   إذ ؛املسوخ

 .قبلكم األمم من مئاٍت  مسخ كّم ،عذابه ينزل اّلِل فإن  

 ـ العديدة للنصوص معارضتها بعد السيّم عليها، يعتمد ال ضعيفة فالرواية ،حال ةأي   وعىل

وأن  التحريم النبوي  كان  ،×البيت هلأ عن ةاألهلي   احلمر حكم يف الواردة ـ الصحيح ومنها

 عىل ،املسوخ عن احلديث بقرينة ،ةاإلهلي   احلرمة يعطي احلديث هذا سياق فإن  لظروف يف خيرب، 

 النبوي   النهي بأن   نقول حتى كةمتحر   غري ثابتة العل ة هذه فإن   التحريم؛ عل ة لبيان كونه تقدير

 .عليها ركبيُ  التي الظهور فناء بمالك أو زمنياً  كان

 ام،أي   ثالثة من أكثر تبَق  َل املسوخ أن  »)بصيغة وروي(:  التاسعة: مرسل الصدوق الرواية

 .مثلها مرسل آخر لهو. «أكلها عن وجل عز   اّلِل فنهى( هلا ُمْثل  )أو  هبا ُمثِّل هذه فإن  

ا أّن  أيت ـ إن شاء اّلِل ـ وسي ،لوحدها ة باإلرسال وال يعتمد عليهاقَ الرواية مغرِ  ولكن  

 .الروايات ض بعَض تعارِ 

به اجلراد، وهو شيف الذي ي ،×اّلِل يب عبدأعن  ،العارشة: صحيحة عامر الساباطي الرواية

ى الدَّ   ذلك؛ يؤكل ال»قال:  ه يقفز قفزًا، أحيل  أكله؟ا، ليس له جناح يطري به، إال أن  بَ الذي يسم 
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 .«اجلراد من هو ليس مسخ، هألن   يؤكل؛ ال»ل؟ فقال: جِ رْ هَ وعن املُ  ،«مسخ هألن  

 .التعليل بقرينة املسوخ مطلق وعىل ،موردها يف احلكم عىل والسند الداللة ةتام   وهي

)وسمرة بن جندب، وأيب سعيد  وديعة/بت بن وادعةالرواية احلادية عرشة: خرب ثا

ثم  ،منها فجعل ينظر إىل ضب   ،هاَش رَتَ رجال أتاه بضباب قد اْح  أن   ،‘عن النبي   اخلدري(،

 .، ومثله بصيغ متقاربة مروي  أيضاً «هذا منها لعل   ية مسخت فال أدرأم   إن  » :قال

املسوخ كراهة شديدة أو والرواية ال داللة فيها عىل التحريم، فلعل  احلكم هو كراهة أكل 

ه عنها ومعافاهتا، وهو ما ُتشعر به بعض الروايات األخرى يف الضب  عند أهل السن ة.  التنز 

 .اإلسناد ضعيفة خراالُ  رواياتبعض ال وتوجدهذا، 

 ة تأملّية يف نصوص املسوخوقفات حتليلّي

 املسوخ حول والبحث املسوخ، بعنوان املسوخ حتريم روايات يف العمدة هي هذه

 :يتعىل الشكل اآل نضعه أن يمكن املعطيات واستخالص

 ة للنصوص ونتائجهاالوقفة األوىل: القراءة الرتكيبّي

 ،11 ،10، 3 ،1: رقم الروايات هو ،اتاملروي   هذه من( املشهور عىل)ولو  سنداً  صح   ما إن  

 تبني   وال املسوخ، من واخلنزير والقرد والفأرة الضب   أن   بيان سوى تفيد ال األوىل والرواية

م رواية البني يف فليسوكذا الرواية احلادية عرشة،  ،املسوخ حكم  سوى بعنواّنا املسوخ حتر 

 السباع حتريم يف العمدة الروايات إحدى نفسها وهي مهران، بن سّمعة صحيحةا: مه خربين

 .الساباطي عّمر وصحيحة؛ والطري الدواب من

 بحرمة فنحكمـ عىل مسلك حجي ة خرب الثقة ـ  سنداً  املعتربة والروايات نحن بقينا فإذا

 ،هرجلواملُ  باوالدَّ  والضب   والفأرة واخلنزير القرد عن عبارة املسوخ بأن   نحكم ثم   املسوخ،
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ة بمجاهيل وبعضه ،السند ضعيف فهو غريها اأم  . فقط هذه حرمة فيستفاد  .ضعاف أو عد 

 بينها، االختالف بعض مع السيّم ،فيها جاء بّم وثوق حيصل فال قليل   الضعيفة الروايات وعدد

 .اّلِل شاء إن وسيأيت

 فقط، والفأرة والضب واملهرجل والدبا القرد بحرمة لتزميُ  ةالسندي   للمعايري فوفقاً  وعليه،

ا اً قرآني   حتريمه تم   قد اخلنزير كون بعد ذلك؛ من أكثر يفيد ما البني يف وليس م ، ما َل نقل بأّن  حتر 

 مطلق اخلنزير وليس فقط حلمه، فتكون فيها داللة إضافي ة.

 ،السند عن النظر برصف املسوخ، عنوان مطلق حتريم عىل ةاملتني   الداللة أخذنا لو اأم  

 .10 ،9، 3 ،2: رقم الرواية فسنجد

 هو والذي بالصدورشخيص  اطمئنان ُيصل حتى األحاديث يف رةفو عندنا فليس ،وعليه

وجود  بعد السيّم املسوخ، عنوان بتحريم القول شكلي نانئاالطم ةمعياري   فعىل مدة،الع  

ي من أبعد بيان ـ ينص  (، 7، بل إن  خرب الكلبي )رقم: سيأيت كّم لبعضها املعارض ن اجلر 

 ، مما يعطي إشارة.«نعافهن ا أهل البيت إ» :بمالك رتكن ه يُ أعىل حلي ته وـ املسوخ 

 سّنة والشيعة!اللة املسوخ بني سخريتني متبادلتني بني مسأ

 .«فباطل وكذب موضوع ،يف غري القرد واخلنزير ،ما جاء يف املسوخ كل  »قال ابن حزم: 

 والعقرب من مجلة املسوخ التي هي الفيل واألرنب والدب   الضب  »وقال السيد املرتىض: 

)يقصد ُمالفي والضب والعنكبوت واجلري والوطواط والقرد واخلنزير، وال يزال ُمالفوهم 

 ا مسوخ إال عىل الروايةسمعوا منهم ذكر هذه املسوخ التي ما اعتمدوا يف أّن   إذاالشيعة( 

عن طرقهم وعن  وهم يروون ،عد الفطنةتضاحكوا منهم واستهزؤا هبم ونسبوهم إىل الغفلة وبُ 

 .«ما عجبوا منه بعينه واّلِل املستعان رجاهلم مثل

 وكالم السيد املرتىض متني ال غبار عليه.

لكن ما يلفت النظر تعليق السيد عبد احلسني رشف الدين عىل رواية سني ة، حيث قال: 

ال إال تدري ما فعلت وإِن ال أراها  ة من بنيقال: أم   ،أخرج الشيخان عن أيب هريرة مرفوعاً »
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)قلت(: . احلديث .ع هلا ألبان الشاة رشبتضترشب وإذا و هلا ألبان اإلبل َل الفأر إذا وضع

الشيخني  مدخولة العقل، لكن   ة الوكعاء إال أن تكونعنها األم   أهذا من السخافة بمثابة ترب

سالم هذا ال يعود عىل اإل ولو أن   ،عىل سخافته ان بهف عىل عثيثته وحيتج  يلبسان هذا املخر  

ة ما أويت املسلم من قو   ة املعصومة جيب الذود عن حياضها بكل  السن   هاحبله لكن  بوصمة لقدناه 

إليه  ان  إا ّلِل ون  إف ،سالم من اآلفاتني به اإلهذه اخلرافات من أعظم ما مُ  ن  إ. فةوعملي   ةعلمي  

 .«راجعون

عي ة وال أدري هل السيد رشف الدين لديه هذا املوقف من ُمتلف روايات املسوخ حتى الشي

 فهو ال يقبل هبا، أو أن ه هنا َل يلتفت لوجود مثل هذه الروايات عند اإلمامي ة؟!

 فال نقد السن ة عىل الشيعة صحيح هنا وال العكس.

 !ساننإرجاع أصل بعض احليوانات لإلوفكرة املسوخ الوقفة الثانية: 

 :احتّملني ذاهتا يف املسوخحتتمل فكرة 

ل االحتامل  ما كل   املسخ، حصول قبل موجودةً  واحليوانات املخلوقات هذه تكون أن :األو 

 فالقردة احليوانات، هذه بعض شاكلة عىل األقوام بعض تسخمُ  أن   حصل هأن   األمر يف

 .القردة شكلعىل  السبت أصحاب بمسخ قام اّلِل لكن   ،موجودة حيوانات

 قردة نسلهم من وجاء ،وتناسلوا اءيأح بقوا مسخوا الذين أن   املمكن فمن احلال، هذه ويف

 الرشيعة فنهت وغريه، املمسوخ البرش من أصله كان ما بني ذلك بعد القردة واختلط ،آخرون

 .إنسان أصله نٍ ئكا من راً وحتذ   احتياطاً  اليوم القردة هذه أكل عن

هذه القردة التي نشأت بعد املسخ قد ماتت فورًا أو بعد ذلك بقليل، كثالثة  املمكن أن   ومن

مت الرشيعة املسوخ ام أي   كّم قيل، وَل ختتلط وال نسلها بالقرود املوجودة اليوم، فإذا حر 

والفيل وغري ذلك وإشارة  د طريق لتحريم القرود واخلنازير والدب  عنوان املسوخ جمر  سيكون ف

 .احلالية والقرودة بني املسخ عالقة تكويني  دون وجود أي   ،إليها

 املسخ بفعل وجدت ّموإن   املسخ، قبل هلا وجود ال حليواناتا هذه تكون أن :الثاين االحتامل
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. املمسوخني البرش أولئك إىل اليوم احليوانات هذه نسبتُ  بحيث هذا يومنا إىل قائّمً  نسلها وظل  

 ألن   املسوخ؛ هذه عن هالتنز   فرضتهي التي  ةتكويني  ال عالقةال تكون أن املمكن من وهنا

 أصل القرد إنسانًا وليس العكس.ي ة، وهبذا يكون برش أصوهلا

 .اً لي  أو   وروداً  التقادير مجيع عىل وارداً  يظل   مصاديقه إىل املسوخ بعنوان االستطراق احتّمل أن   كّم

 االفرتاضات؟ هذه ترجيح يف القرآن ونصوص الروايات تفيد ماذا لكن

هم منيفيد أكثر من غضبه عىل بعض األقوام ليجعل  فهو الالكريم، نظرنا يف القرآن  إذا

ون وْا قَِرَدًة قال تعاىل: ﴿ ،قردًة وخنازير ْم ك  ْلنَا ََل  ْبِت َفق  ْم يِف السَّ َوَلَقْد َعلِْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنك 

م  اْلِقَرَدَة َمن لََّعنَه  اهلل   َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل (، وقال سبحانه: ﴿65﴾ )البقرة: َخاِسئِيَ   ِمنْه 

وَت  نَاِزيَر َوَعَبَد الطَّاغ  ه جعل القرد منهم، بل (، حيث ليس املراد منها أن  60﴾ )املائدة: َواخْلَ

هم قردةً  ْم وقوله تعاىل: ﴿ وخنازير، جعلهم قردة، أي صري  ْلنَا ََل  ا ُن  وْا َعنْه  ق  َفَلامَّ َعَتْوْا َعن مَّ

ون وْا قَِرَدًة َخاِسئِيَ   (.166﴾ )األعراف: ك 

ت معنا يظهر منها التعارض أن   إال  :هذه الروايات التي مر 

ّم سخت إن  لوجدناه يتكل م عن أن  األمم التي مُ  ،(9: فلو نظرنا إىل مرسل الصدوق )رقم أ ـ

 ،بن عباسايف صحيح مسلم وغريه وعن  عن النبي   ومثله املروي   ،ماتت ثم   ،عاشت ثالثة أيام

هذا احلديث يفيد عدم وجود عالقة بني هذه القرود واخلنازير وبني  وهذا يعني أن   .كّم سيأيت

 ،أخرى ُمتلفة ماتت وانقىض عهدها، وهذه القرود من سالالٍت  األمم املمسوخة، فتلك قرود  

م أكل حلم الفيل معل الً ذلك ه حير  (؛ ألن  2: وربّم يكون هذا هو حال خرب احلسني بن خالد )رقم

أو وهذا ما يغاير كون القرود  ،مثله كّم احتمله العالمة املجليس عىلَلة، أي جعل يشء بأنه َمثُ 

 .الفيلة اليوم هي مسوخ يف نفسها

له، وهو مروي  املمسوخ ال عقب  أن  ـ سب إىل اجلمهور ونُ ـ ومن هنا ذهب بعض العلّمء 

من  وأن   ،النبي   بل وارد يف صحيح مسلم برواية ابن مسعود عن ،عن ابن عباس أيضاً 

 .مسخهم اّلِل َل جيعل هلم نسالً 
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 احليوان هذا كون ظاهرها أن   نالحظ األخرى، الروايات بعض يف ننظر عندما بينّم ب ـ

 ـ ليهإ ذهب ما وهو ،له باً قِ عَ  تاحليوانا وصارت ،اّلِل فمسخه وكذا كذا كانبمعنى أن ه  مسخ

 .املالكي والقايض الزجاج مثل بعض  وجود عقب له ـ  إىل أي

 املعصية من يئن   اليوم الطاؤوس أن   يعطي حيث اجلعفري، سليّمن خربومن هذه الروايات 

 .األمم تلك نسل هي الطواويس أن   عىل مؤرش   وهذا ،هبا يلابتُ  التي

: )رقم النسابة الكلبي   وخرب ،(6: )رقم األشعري احلسن بن حممد خرب يف احلال وهكذا

؛ إذ عندما يقول: الطاووس كان ملكًا فراجعها ،الكلبي   خرب ذيل أخبار من ذكرناه ماو(، 7

 زن اء أو األرنب كانت امرأة، فإن  هذا معناه إرجاع الطاووس املوجود اليوم إىل امللك واملرأة.

 واحلسني الصدوق :يخربَ  من يظهر ففيّم ؛التنايف ظاهره ما هنا الروايات بي أن   يعني وهذا

 الروايات سائر تفيد املمسوخة، األمم نسل عني هي ليست اليوم القائمة احليوانات أن   خالد بن

 .ذلك عكس

 يف املذكورة احليوانات إذ ؛ةالعملي   الناحية من مشكلة الروايات أغلب عىل بناءً  ةوالقضي  

 أي ،الظهور جديد حيوان   مثالً  اخلنزير أن   معناه هذا لكان األمم تلك نسل كانت لو املسوخ

 وعلوم واألحافري واحلفريات الطبيعية العلوم بذلك تقبل فهل السنني، من قليلة آالف بضعة قبل

دت ظهور اإلنسان عىل األرض منذ ماليني السنني. !احليوان؟  إال إذا قيل بأن  الكشوفات أك 

يقل ل من من حيث التعارض، أوجه ضعف أخرى يف هذه الروايات بعض  ريظه وهبذا

 .هبادرجة الوثوق 

مة اختالفات جزئي   بيأضف إىل ذلك أن   انتبه إليها العالمة  ،ة أخرىاألخبار املتقد 

د قي  مل عىل التبعضها حُي  ف منها عرب القول بأن  ه حاول أن خيف  لكن   ،املجليس ة وبعضها عىل تعد 

والنصوص تتعارض داخل فكرة  املقام يف تقية فأي   غريب، بنظري وهو. سخوقوع امل

رها؟ هو وما! ؟املسوخ ال يف أصلها ر يوجب املوضوع هذا وهل مرب   اخلوف أو الشيعة ترض 

ة السلطان من عليهم د سخرية اآلخرين هبم يف فكرة املسوخ هذه ليس ! ؟أو العام  وجمر 

ة وأن  االختالفات يف التفاصيل ال يف األص ، خاص   ظاهر ثمل.. بموجب تقي ًة إىل هذا احلد 
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 املسخ دتعد   فقرض كذلك، كان هأن   ظاهره ما خيالف وهو كذا، كان احليوان هذا أن   النصوص

 .إال ليس احتّمل حمض

 املسوخ تعيني يف األخرى ةاإلسالمي   للطوائف األخرى اتاملروي   دخلنُ  أن أيضاً  أردنا ولو

 .واالختالف التعارض الزداد وتارخيها

نا يف احلكم التكليفي ال يف ظاهرة املسوخ، وهلذا ال ّم بحثُ وإن   ،اإلشارةنا ّندف نطل ألن   وَل

ض لإلشكالي   ة فهذه حركة تسافلي   ،األصل يف احلركة التكامل ة وجواهبا حول أن  ة الفلسفي  نتعر 

 .ة احلركة يف الفلسفةي  وهي ُمالفة ألصول نظر ،يف املسخ

 ثالثة جتاهاٍتموجز ال ، عرضنالقرآيف حقيقة املسخ  :الوقفة الثالثة

ض الذي املسخ حقيقة هي ما  الكريم؟ القرآن له تعر 

 :نظر وجهة من أكثر هنا توجد لكن ،املوضوع هذا يف البحث مقامنا ليس

ة متامًا، وهو الظاهر املسخ هو حتويل هؤالء البرش إىل ُملوقات أخرى غري برشي   إن   ـ 1

، أمر  تكويني بصريورهتم «كونوا قردةً »ـ الروايات، فِل من اآليات الكريمة، ومن بعض األو  

ل  والقرد عنوان يطلق عىل احليوان اخلاص   .قردة ال عىل شكله فقط، وهبذا يكون املسخ نوع حتو 

، األمر  ل يف اجلارية للعادة خارقاً  شيئاً  افرتاضه يستدعي الذييف الطبيعة وطفرة يف التغري   حتو 

ر نظرية ألن   ؛وصفاته احليوان الت تثبت ال األنواع تطو   .معاً  الرسعة وهبذه احلجم هبذا حتو 

 فهذا ًا،حيوان اإلنسان صريورة ليس ـ الطباطبائي العالمة مثل يراه ما وهو ـ املسخ إن   ـ 2

 ة،اإلنساني   عىل بقائه مع حيوان شكل عىل اإلنسان صريورة هو بل ة؛الفلسفي   للقواعد مناٍف 

 ،واخلنازير القردة أشكال عىل صارت أشكاهلم أن   هبم، النازل العذاب هو هذا ويكون

 .لمشهورل القول هذا ُنسبقد و عذابًا، فيزدادون

 املعنى حد   إىل يصل ال أن ه إال ـ حلظة يف حصل دام ما اً جازي  عإ كان وإن ـ االفرتاض وهذا

ل،  من ظهوراً  أقل   نظري يف كان وإن له،تتحم   أن والروايات لآليات فيمكن ذلك ومع األو 
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ل التفسري  أن يصح  ال  قد قرد، شكل عىل لكن إنساناً  يبقى الذي اإلنسان ألن   لمسخ؛ل األو 

 .قرداً  اّلِل جعله: عنه نقول

 يفأن ه  وأ ةحيواني   تصري فهل األوىل احلالة يف اأم   ،ةً إنساني   الروح تبقى الثانية ةالفرضي   ويف

ل يموت الواقع ؟ حيوان أجساد إىل أجسامهم وتتحو   .وكالم بحث   خاص 

 هنا باملسخ املراد أن   وهو ،سب إىل جماهدمن أهل التفسري، ونُ  قليل ما ذهب إليه عدد   ـ 3

 اخلنازير صفات فيهم أظهر تعاىل اّلِل أن   بمعنى الروحاِن، املسخ هو وإنّم ،اجلسّمِن   املسخ ليس

 احليوانات هذه صفات حتمل أرواحهم فصارت األعمى، والتقليد اجلاحمة كالشهوة والقردة

 .ةالسلبي  

اَمِر َُيِْمل  َأْسَفاًرااملراد باملسخ هنا رضب املثل، كقوله تعاىل: ﴿أن   أو
 فاملراد ،﴾َكَمَثِل احْلِ

رهم بعد قاّلِل احت بل يكون قوله تعبريًا عن أن   ،الكناية عن حتقري اّلِل تعاىل هلم، فلم يقل ذلك

 ﴾.قَِرَدًة َخاِسئِيَ ذلك، وهلذا قال: ﴿

زعُ قد و  مع أن   ،الكتاب وأهل نيالعرباني   تاريخ كتب يف مسخ   ينقل َل هبأن   التفسري هذا ز 

ْلنَا اآلية ظاهرها معرفتهم بأصحاب السبت: ﴿ بِْت َفق  ْم يِف السَّ َوَلَقْد َعلِْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنك 

ون وْا قَِرَدًة َخاِسئِيَ  ْم ك   ﴾.ََل 

حيث ال موجب  ،اآليات الكريمة ربت ُمالفًة لظاهرة اعتُ ة التفسريي  هذه الفرضي   أن   إال

وهلذا رغم رفض الفخر الرازي هلذا  ،وإن كانت الصيغة الثانية هلا ممكنة يف نفسها ،هلا

 .دعه اعتربه غري مستبلكن   ،التفسري

لها َل أحداث من فكم ،التاريخ كتب موضوع وأما  السيّم وضاعت، تلفت أو التاريخ يسج 

 أهل تواريخ يف موجودة تهاقص   كانت وربّم البحر، شاطئ عىل قريةٍ  لهأل جزئيٌّ  احلدثأن  و

 به حياجج ما كل   وليسأو يف بعض الكتب غري القانوني ة هلم،  فقط، ةالعربي   اجلزيرة يف الكتاب
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 نصارى عند معروفاً  كونه يكفي بل مجيعهم، عند موجوداً  يكون أن لزم الكتاب أهَل  القرآن

وقد أثبتت الدراسات األدياني ة املقارنة وجود بعض القصص يف القرآن  .ةالعربي   اجلزيرة وهيود

س احلاِل عند اليهود والنصارى، مثل حادثة تكل م عيسى  الكريم ال وجود هلا يف الكتاب املقد 

 .داً جي   لفتأم  يف املهد، 

 نتيجة البحث يف حكم املسوخ

 إال منهاثبت ي َل التي املسوخ بحرمة لتزميُ  الثقة الواحد خرب ةحجي   مبنى عىل هأن   لواملتحص  

 بصدوره املطمأن   اخلرب ةحجي   مبنى عىل اوأم   واملهرجل، باوالدَّ  والضب   والفأرة واخلنزير القرد

 حتصيل اطمئنان.لعدم كفاية هذا املقدار وهبذه احلال يف  ،عندي ةاحتياطي   اخلنزير غري فحرمة

 حواِل إىل بجمعها يصل ما عددها ويف كبرياً  كان ولو املسوخ عنوان أن   نعرف وهبذا

 يف ترد َل جديدة حيوانات مخسة غري حرمةَ  تثبت ال اأّن   التحقيق أن   إالأو يزيد،  حيواناً  الثالثني

 .عىل خصوص مبنى حجي ة خرب الثقة الكريم القرآن

كون ذلك  ،ظ عىل حتريم املسوخ واحلديث عنهاه حتف  العالمة فضل اّلِل كأن   أخريًا إىل أن   شاريُ 

 وليس بواضح أو مقنع. .نسلها يبقى أن  فرضنا عىل خالف حكمة اّلِل يف نظام اخللق الوجودي لو 

عيسى األشعري ذكر له الشيخ النجايش كتابًا اسمه بن أمحد بن حممد  إىل أن  هنا  ريُ أش كّم

 ورد الذي الوحيد الكتاب ولعل ه مضمونه، عن شيئاً  نعرف وال يصلنا، وَل ،«املسوخ كتاب»

، وربّم يكون يف روايات تتصل ببني إرسائيل ةاإلمامي   عند الرجال مصادر يف العنوان هبذا

 .وقد ذكر ابن النديم هلشام الكلبي  كتاب املسوخ من بني إرسائيل .وأصحاب السبت

 املسوخ أو السباع يف أدرجت خاّصة حيواناتـ  ـ  

 من والبد أخرى، واملسوخ تارةً  السباع يف درجتأُ و ،فيها البحث ورد ةخاص   حيوانات ةثم  

ض  :وهي ؛ الستكّمل البحث يف السباع واملسوخ،مستقالً  هلا التعر 

                                           
 .132( فضل اّلِل، فقه األطعمة واألرشبة: 1)

 .82( رجال النجايش: 2)

 .109ابن النديم، الفهرست: ( 3)



  

 ، املعطيات واألدّلةاألرنبـ  ـ  ـ  

، بل يكاد يكون إمجاعي ًا، وخالف يف (Rabbitاملعروف بني اإلمامي ة حرمة أكل األرنب )

د حسني فضل اّلِل، فلم يَر هذا الرأي من حيث الدليل، لكن ه احتاط  ذلك العالمة السيد حمم 

ه عنه  .وجوبًا يف الفتوى، بينّم املعروف بني أهل السن ة وكذلك الزيدية حلي ته وتركه من باب التنز 

م األرنب، فقد ورد يف التو ة حتر  جيرت  ه ن  ألاألرنب إال هذه فال تأكلوها.. و.. »راة: واليهودي 

إال هذه فال تأكلوها.. اجلمل واألرنب »، وورد أيضًا: «لكم هو نجس  ًا ففال يشق  ظل هلكن  

ا جترت  لكن ها ال تشق  ظلفًا فهي نجسة لكم  .«والوبر ألّن 

 ـ حتريم األرنب، األدّلة والشواهد ـ  ـ  ـ  

ة   التي طرحت لتحريم األرنب، يمكن جعلها عىل نوعني:واألدل 

 اخلاّصة املتعّرضة لعنوان األرنبالتحرميّية النوع األّول: النصوص احلديثّية 

ة طوائف هي:  وهذه النصوص يمكن أن نجعلها عىل عد 

 أ ـ جمموعة إحلاق األرنب باملسوخ أو السباع

 :هاأمه   ،روايات ةعد   وهي السباع، أو باملسوخ األرنب إحلاق عىل دل   ما: األوىل الطائفة

(، حيث 6: م يف روايات املسوخ )رقماملتقد   ،شعرياألوىل: خرب حممد بن احلسن األ الرواية

 .«..حيضها من تغتسل وال ،هازوَج  ختون امرأةً  كانت مسخ واألرنب».. جاء فيه: 

 مهران بن سّمعةق عليه ما ورد يف صحيحة ب  تدل  عىل جعل األرنب من املسوخ، فنط فهي

 .مجيعاً  املسوخ حرمة من مةاملتقد  

                                           
ة(، األحكام ( 1) ؛ وفقه 93: 2؛ وفضل اّلِل، فقه الرشيعة 403: 2انظر: اإلمام حييى بن احلسني )من الزيدي 

 .133األطعمة واألرشبة: 

 .6: 11سفر الالويني ( 2)

 .7: 14سفر التثنية  (3)

 .458: 1 ؛ وعلل الرشائع40ـ  39: 9 ؛ وهتذيب األحكام246: 6 ( الكايف4)



 

م قدلكن   فال املسوخ، يف عنها احلديث عند وجهٍ  غري من األشعري رواية سند ضعف تقد 

 .األرنب عىل سّمعة خرب كربى تطبيق يف تنفع

بن جعفر، عن أخيه موسى بن  عن عيل   الثانية: خرب عل بن احلسي العلوي، الرواية

ومما جاء فيه:  ـ وقد أوردنا اإلشارة إليه ذيل احلديث السابع من أحاديث املسوخـ × جعفر

 ال قذرة امرأةً  فكانت)األرانب(  األرنب اوأم  .. واألرنب والدب   الفيل: عرش ثالثة املسوخ»

 .«..ذلك غري وال جنابة وال حيضٍ  من تغتسل

 السند ضعيفة وهي متامًا، هاتسبق التي كحالهبا  االستدالل وتقريب الرواية هذه وحال

 .العلوي أمحد بن دحم  كم واحدٍ  بغري

، بالسند إىل اإلمام عيل بن أيب )مغيث( بعن معت   الثالثة: خرب عل بن جعفر، الرواية

وجاء فيه:  ـ وأوردنا اإلشارة إليه يف ذيل احلديث السابع من أحاديث املسوخـ × طالب

 األرنب اوأم  .. واألرنب.. الفيل: عرش ثالثة هم: فقال املسوخ عن ‘اّلِل رسول لُت أس»

ر ال امرأةً  فكانت ر(  يتطه   .«..غريه وال حيضٍ  من)تتطه 

 إىل ضم  فيُ  ،حتريمها ال املسوخ عدد بيان مقام يف هو إذ متامًا، هيسابقَ  حال اخلرب هذا وحال

 األسواري، اّلِل عبد بن بعيل جداً  السند ضعيف هلكن   احلرمة؛ إلثبات سّمعة صحيحة مثل

 .اّلِل عبد بن العزيز وعبد الربذعي، هسعدوي بن أمحد بن يومك  

حديث موضوع عىل رسول اّلِل صىل  هذا»وحوله جاء يف كتاب املوضوعات البن اجلوزي: 

رسول اّلِل صىل اّلِل  وهن الرشيعة بنسبة هذا إىل م، وما وضعه إال ملحد يقصداّلِل عليه وسل  

واملتهم به مغيث. قال أبو الفتح األزدي: خبيث  .ما فعل ِلال يبا عليه وسلم أو مستهني بالدين

                                           
؛ وانظر: 111ـ  110: 24 تفصيل وسائل الشيعة؛ و334؛ ومسائل عيل  بن جعفر: 486: 2علل الرشائع ( 1)

 .493اخلصال: 

ض له سوى  (2) ، دون تعليق. وقد حاول يف من َل يرِو عن واحٍد منهم(، 445: الرجال)الطويس  يف َل يتعر 

أو غري ذلك، وكل ه ال يفيد توثيقًا، بل من شيوخ أصحابنا بعضهم توثيقه من خالل تفسري القمي أو كونه 

ة عىل مستوى التوثيق بمالحظة النقل يف جانب الضبط دون جانب العدالة والصدق.  غايته املدح، خاص 

 .110ـ  109: 24؛ وتفصيل وسائل الشيعة 488: 2؛ وعلل الرشائع 494ال: اخلص( 3)



  

 .«روى حديث املسوخ وهو حديث منكر ،شيئاً  يال يساو، كذاب

ه أن   ×الرضاعن اإلمام  ،م يف أحكام السباعاملتقد  و ،د بن سنانالرابعة: خرب حمم   الرواية

م»قال:   الوحش، وسباع السن ور كمخاليب ُماليب وهلا ور،نَّ الس   بمنزلة األّن   ؛األرنب وحر 

 األّن   النساء؛ من يكون كّم الدم من منها يكون وما نفسها، يف قذرها يف جمراها فجرت

 .«مسخ

ل الدال  مبارشًة عىل حتريم األرنب وهذا ه مسخ، بل لكن ال ألن   ،احلديث هو احلديث األو 

ليست تعلياًل  ،«مسخ ألّنا»عبارة: وحلاقه بالسباع والقذارة من حيث الدم الذي فيه، إل

درجها يف روايات حرمة عنوان بل هي تعليل لظهور الدم يف األرنب، وهلذا َل نُ  ،للحكم

تها التي توجب حلوق عنوان القذارة دًا؛ ألن العل ة يف احلديث هو وحشي  فالحظ جي   ،املسوخ

زعليها امل  بالدم. ةعز 

 .سنان بن دبمحم   السند ضعيف اخلرب وهذا

 داللة وال السند، ضعيفة كل ها املجموعة هذه يف ةساسي  أ روايات ربعأ هناك أن   يظهر وهبذا

 .يكفي ال املجموعة هبذه فاالستدالل سنان، بن حممد خرب وهي منها، واحدة يف إال مبارشة

 ب ـ نصوص النهي عن الصالة يف وبر األرانب

 إىل الروايات هذه ضم   بعد فإن ه األرنب، وبر يف الصالة جواز عدم عىل دل   ما: الثانية الطائفة

 أن   نفهم حلمه، يؤكل ما أجزاء يف وجوازها حلمه يؤكل ال ما أجزاء يف الصالة عدم عىل دل   ما

 .حرمته ـ عن ةااللتزامي   بالداللةـ  آخر تعبري   هو األرنب وبر يف الصالة عن النهي

 هذه الروايات هو: ومهم  

وارب جقال: كتب إليه إبراهيم ُعقبة: عندنا  ،الرواية األوىل: صحيحة عل بن مهزيار

عمل من وبر األرانب، فهل جتوز الصالة يف وبر األرانب من غري رضورة وال تقي ة؟ وتَِكك تُ 

 .«فيهاجتوز الصالة  ال×: »فكتب

                                           
 .186: 1ابن اجلوزي، املوضوعات ( 1)

 .100: 2 ×؛ وعيون أخبار الرضا482: 2 ( علل الرشائع2)

 .383: 1 ؛ واالستبصار206: 2 ؛ وهتذيب األحكام399: 3 ( الكايف3)



 

 اإلمام أن   والظاهر األرنب، بوبر الصالة جواز عدم عىل بوضوح دال   السند، تام واحلديث

 .×اهلادي اإلمام هو املسؤول

 به، بأس ال»ه اخلالص أن   ، يف اخلز  ×اّلِل عن أيب عبد الثانية: مرفوعة أمحد بن حممد، الرواية

 .«فيه تصل   فالالذي خيلط فيه وبر األرانب أو غري ذلك مم ا يشبه هذا،  افأم  

 عن ةالعد   عن الكليني رواه إذ ؛باإلرسال السند ضعيف هأن   غري الداللة، واضح واحلديث

 إىل رفعه حممد بن أمحد لكن   ثقة، وكالمها شعري،األو الربقي بني داملرد   دحمم   بن أمحد

 ةبحجي   قيل لو األشعري هأن   حيرز ال بل تها،حجي   عىل دليل ال هذين ومراسيل ،×الصادق

حجي تها، كّم أن  الصحيح عدم ثبوت قاعدة كلي ة تقيض بوثاقة مجيع ، والصحيح عدم مراسيله

قناه يف علم الرجال  .مشايخ األشعري كّم حق 

وب بن عن أي   ،د بن عيسىعن حمم   ،دبإسناده عن أمحد بن حمم  الطويس الشيخ  رواه ،نعم

 .باإلرسال مبتىل أيضاً  وهذا ،نوح رفعه إىل الصادق

ندنا عجعلت فداك،  :قال: كتبت إليه ،خرب أمحد بن إسحاق األهبري :الثالثة الرواية

ن غري رضورة وال مالصالة يف وبر األرانب  عمل من وبر األرانب، فهل جتوزك تُ كَ جوارب وتِ 

 .«فيها الصالة جتوز ال×: »فكتب ؟ةتقي  

حمبوب، بن د بن عيل الشيخ يرويه بطريقه إىل حمم   التهذيب أن  يف اخلرب جاء يف سنده  وهذا

د بن عيسى اّلِل بن حمم   ضعيف السند عندي، عن بنان بن حممد بن عيسى، وهو عبد وهو طريق  

 ب ببنان، أحد إخوة أمحد بن حممد بن عيسى، وهو رجل جمهول احلال، ولو ناقش شخص  امللق  

 عينها الرواية روى الطويس الشيخ لكن   جمهول، أيضاً  فهوه هو، وقال لعل ه بنان بن عيسى يف أن  

 الشيخ كلّمت اضطراب بعد واضح، غري سماال هذا فأمر عيسى، بن دحمم   عن االستبصار يف

 .كتبه يف

                                           
 .403: 3 ( الكايف1)

 .354ـ  350: 1السندي راجع: منطق النقد ( 2)

 .212: 2 ( هتذيب األحكام3)

 .383: 1 ؛ واالستبصار206: 2املصدر نفسه ( 4)



  

بأمحد بن إسحاق األهبري الذي ليس له يف الكتب األربعة إال روايتان  السند ضعيف   أن   كّم

ح  ،حدة منهّمهذه وا  وقع قد يكون أن املحتمل من كان وإن ،السيد اخلوئيبذلك كّم رص 

 روايات قل ة مع وارد   احتّمل وهو ،الثقة األشعري إسحاق بن محدأ املقصود ويكون ،تصحيف  

 .عنه مهزيار بن عيل ورواية ،األهبري

بل عادًة عندي حتف ظ عىل الروايات التي تأيت من أكثر  .أيضاً  السند ثابت غري فاخلرب وعليه

من راٍو وتتطابق من حيث التعبري والسؤال واجلواب تطابقًا عجيبًا، فإن  هذا يزيد من احتّمل 

 وقوع اجلعل يف األسانيد برصف النظر عن املتون.

 وبر يف الصالة حرمة عىل يدل   ،السند اضعيف خربانسنده يُ  ،واحد خرب فهناك ،وعليه

 .األرنب

 :؛ وذلكيناقش يف االستدالل هبذه املجموعة من الروايات وقد

قال: كتبت  ،اجلبار ه يوجد ما يعارض هذه املجموعة، وهو صحيحة حممد بن عبدإن   :الً أو  

ة حرير حمض أو يف َقَلنُسَوٍة عليها َوَبُر ما ال يؤكل حلمه أو تك   أسأله: هل يصىل  × دحمم   إىل أيب

 ذكياً  الوبر كان فإن املحض، احلرير يف الصالة حتل   ال×: »فكتب ؟َبر األرانبٍة من وَ ك  ت

 .«اّلِل شاء إن فيه الصالة حل ت

ضت الرواية وهذه ، لباس حكامأ يف لبحٍث  تعر   من مجلةً  معارضتها حيث من املصيل 

 .مكاتبة كوّنا بعد السيّم وغريها، ةالتقي  حمامل  عىل لتمُح  وهلذا األبواب، تلك يف الروايات

ناها ،امللفت فيها اليشء لكن   وهو حممد بن ـ ّم هو يف كون حممد بن عبد اجلبار إن   ،مهّم فرس 

 بني يمي ز لوجدناه سؤالهمن الثقات األجالء، ولو الحظنا طريقة ـ أيب الصهبان القمي الشيباِن 

حلي ة حلم األرنب بعد استبعاد أن  ذهنه يف املركوز وكأن   األرنب، ووبر حلمه يؤكل ال ام وبر

 إىل اإلشارة لعدم حلمه؛ يؤكل ال ما بني من فيه الصالة وجوازيكون املركوز يف ذهنه حرمته 

 عن يكشف ،حمامل عىل اجلواب محلنا مهّم بنفسه، السؤال فهذا ،من النصوص أيٍّ  يف ذلك

                                           
 .131)اإلجارة(: العروة الوثقى مستند انظر: ( 1)

 .207: 2 ؛ وهتذيب األحكام383: 1 ( االستبصار2)



 

 بالروايات الوثوق لتضعيف كاٍف  وهو اجلبار، عبد بن حممد مثل اتشخصي   بني احللي ة ارتكاز

مة  .نظر الكفاية يف ناك وإن واحدة، إال ضعفها بعد املتقد 

ة مصنوعة من الوبر،  ة فرق  من حيث إن  القلنسوة عليها وبر، والتك  نعم بني القلنسوة والتك 

وهو ما ربّم ينسجم مع رأي مثل السيد السيستاِن يف أن  الرشط يف لباس املصيل  هو أن ال يكون 

د وقوع بعض َوبر ما ال يؤكل حلمه عىل البدن أو اللباسمم    .ا ال يؤكل حلمه، ال جمر 

غاية ما تفيد  أن  وهو  ،العالمة فضل اّلِلنراه وجيهًا، ورأيناه بعد تدويننا له عند ما  :ثانياً 

عل ة عطي ها ال تُ األرنب، لكن   روايات وبر األرانب والصالة فيه هو النهي عن الصالة يف وبر

م األكلرنب ا خصوص كون األّن  أو ،النهي فلعل  األرنب بنفسه ووبره ال جتوز الصالة  ،حمر 

م األكل  .ذلك عىلات حيث ال شاهد يف الرواي ،فيه، ال لكونه حمر 

ة، رشوط له املصيل   لباس فإن   صحيح، وهذا  من يكون ال وأن واإلباحة الطهارة منها عد 

 ذهباً  يكون ال وأن حلمه، يؤكل ال ما أجزاء من يكون ال وأن احلياة، حتل ها التي امليتة أجزاء

 من استثني كّم األرانب، وبرعدم كونه من  وهو رشط   ضافيُ  أن مانع فأي   للرجال، وحريراً 

 بعضٍ  عند بل ووبرمها، والسنجاب اخلز   جلد من كل   حلمه يؤكل ال ما أجزاء يف الصالة حرمة

 .كنَ والفَ  والقّمقم ورالسم  

 حتى األرنب حلم حرمة عىل الروايات من املجموعة هبذه االستدالل الصعب فمن ،وعليه

 .سنداً  هتاارواي بعض تمت   لو

 ج ـ ما دّل على جناسة األرنب

 النجاسات، أكل بحرمة احلكم إليه ضم  فيُ  األرنب، نجاسة عىل دل   ما: الثالثة الطائفة

 .حراماً  األرنب أكل فيصبح

)هل جيوز( قال: هل حيل  × اّلِل عن أيب عبد ،هنا مرسل يونس بن عبد الرمحن والعمدة

ه، ولكن  ال»ًا أو ميتًا؟ قال: أو شيئًا من السباع حي   نبأن يمس  الثعلب واألر  يغسليرض 
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 .«يده

ه ال»فهم من إطالق الرواية وإن كان يُ  فهذه التقييد بعد  إال أن   ،فيها ما يفيد الطهارة« يرض 

ه ال»ذلك خيرج موضوع الطهارة عن إطالق  م رنجس حي كم بنجاسة األرنب. وكل  وحُي  ،«يرض 

 فيحرم أكل األرنب. ،أكله

أن  هذه الرواية الوحيدة يف باب األرنب والثعلب والسباع ال يمكن االعتامد عليها يف  إال

 :رين، وذلكنجاسة، وفاقًا ملشهور املتأخ  احلكم بال

ث البحراِن هلا لضعفها السندي باإلرسال الً:أو   ؛ فال يصح  ـ عىل التحقيق ـ توصيف املحد 

ا صحيحة  .بأّن 

تعارض مجلة من الروايات املعتربة يف إثبات طهارة لو دل ت عىل النجاسة فهي ّنا إ :ثانياً 

عنده وأنا × اّلِل با عبدأقال: سأل عذافر  ،معاوية بن رشيحصحيح ك ،رهاؤالسباع وجواز س

رشب منه أو يُ  ،ور والشاة والبقرة والبعري واحلّمر والفرس والبغل والسباععن سؤر السن  

قلت: أليس  ،«ال»قال: قلت له: الكلب؟ قال:  ،«أوتوض   منه ارشب نعم،»يتوضأ منه فقال: 

 .«نجس هإن   واّلِل ال نجس، هإن   واّلِل ال»هو سبع؟ قال: 

مع الرواية الواحدة، فيصبح املراد يف باب السباع غري املراد إال إذا قيل بالتبعيض يف التعامل 

يف باب األرنب، وهو أمر غري عريف إطالقًا؛ لوحدة التعبري فيهّم معًا، فال يكون من باب فصل 

 مقطعني من الرواية عن بعضهّم.

إن  داللتها عىل نجاسة األرنب والسباع باملعنى املصطلح يف الفقه للنجاسة، حمل  نظر؛  ثالثًا:

ها من  إذ السائل ال يسأل عن الصالة يف جلود أو أجزاء هذه احليوانات، إن ّم يسأل عن أصل مس 

ر أن  مثل هذه احليوانات  ، وكأن ه تصو  حيث اجلواز، وال يسأل عن احلكم واملوقف بعد املس 

ها، فجاء اجلواب باجلواز، غري أن ه ُامر بغسل يده.حير  م مس 

وهذا األمر ليس من الرضوري ربطه ببحث النجاسات املرتبطة بالعبادات وأمثاهلا، بل 
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ة مع احلديث طبي ًا عن  لعل ه لكون ذلك أنظف له وأكثر سالمة من الناحية الصحي ة، خاص 

سام بعض احليوانات بحيث يوجب انتقاهُلا لليد جراثيم أو بكترييا أو طفيلي ات قد تنمو عىل أج

والفم وغري ذلك نشوء بعض األمراض، فيكون حكًّم منفصاًل، بل هو غري مشري لصغرى 

 اخلبائث أيضًا.

 : مة مع ترصيح بتعبري نجاستها، حيث عرب  ويف التوراة حتريم ملس بعض احليوانات املحر 

فيكون التفكري يف حتريم مس  بعض احليوانات له . «فمن حلمها ال تأكلوا وجثثها ال تلمسوا»

 حضور يف الفكر الديني السابق.

 ال سندًا، معترب هو أو بصدوره يوثق األرنب حلم حرمة عىل دال   حديث هناك فليس وعليه،

.األقوى هو كّم بطهارته احلكم بعد سيّم ة عىل حتريم األرنب غري تام  ل من األدل   ، فالنوع األو 

 الثاني: إدراج األرنب ضمن قاعدة حترميّية عاّمةالنوع 

ة عناوين، هي:هذه العملي   رها من خالل عد   ة يمكن تصو 

 بعض كلّمت يف األرنَب  شمَل  فقدبدعوى اندراج األرنب فيه،  ،السباع عنوانـ 1

 فيخرج ،غريه عىل يعدوو يفرتس ما بخصوص السباع ديقي   بعضهم كان وإن ،نياللغوي  

 .األرنب

م معنى السبع، وعدم وضوح شموله لألرنب، فال نعيدلكن   .قد تقد 

م هذا العنوان، وأن  األرنب له ناب. ،ناب له ما عنوانـ  2  بدعوى أن  صحيحة سّمعة حتر 

قد و ،الفك   عىل فارغاً  الناب مكان يبقى بل ،هلا نيابأ ال األرانب أن   اً مي  لع الظاهرإال أن  

م البحث اللغوي يف قضي ة ما له ناب، وهو ال يشمل األرنب. وكون األرنب مم ا له أسنان  تقد 
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ه ال يعني أن  له أنيابًا بالرضورة. مة فك   طويلة يف مقد 

 ألن   وذلك أن  هذا العنوان يستوعبه وفقًا للمصطلح الفقهي؛ ،احلرشات عنوانـ  3

، وأن ه كمهاوُح  احلرشات معنى حتقيق وسيأيت ورها،جحو األرض إىل ويأتو تعيش رانباأل

 .ال دليل عىل حتريمها بعنواّنا

د الصدر ،ومن القوارض اً لبأن  له َمِ عنوان ـ  4 ، وال نعرف دليالً وقد ذكره السي د حمم 

ي، ما َل يتم  إرجاعه إىل سائر العناوين  ي غري جو  عىل التحريم هبذا العنوان يف حيواٍن بر 

مة، أو مة عينها، وقد سبق التعليق عليها. وإذا  املتقد  د بن سنان املتقد  يكون الدليل هو رواية حمم 

م.  قصد من القوارض ما يرجع للناب فقد تقد 

 باعتبار األرنب منها. ـ عنوان املسوخ، 5

لكن نا قلنا بأن ه حتى لو سل منا بتحريم عنوان املسوخ، َل يثبت بدليٍل معترب كون األرنب 

 ايات يف ذلك قليلة العدد ضعيفة جدًا.منها، والرو

ا االستناد لإلمجاع هنا، فهو غري صحيح؛ إذ هو واضح املدركي ة.  هذا، وأم 

 ـ حلّية األرنب، األدّلة واملستندات املعاِرضة ـ  ـ  ـ  

م  مقابل يف ـ إىل جانب قاعدة  توجدولو سل منا بقيام دليل عىل حتريم األرنب،  ،كل هما تقد 

ية منها همف   املعاِرضة، الروايات من جمموعةاحلل  ـ   :وهي بعنوانه، األرنب حلم حل 

 النفس، عزوف ‘اّلِل رسول كان»قال:  ،ـ خرب محاد بن عثامن )الصحيح عىل املشهور( 1

مه وال اليشء يكره وكان مها وَل فكرهها باألرنب فُأيت ،حير   .«حير 

 .اً جد   واضح  و من حيث الداللة تام   اخلرب وهذا

 رنباأل حلم الدواب من يؤكل أن يكره كان»قال:  ،×اّلِل عن أيب عبد ـ خرب أيب بصري، 2

 رسول ّنى وقد اخلنزير، وحلم والدم امليتة كتحريم بحرامٍ  وليس ،والبغال واخليل والضب  

 .«بأس ةبالوحشي   وليس األهلية احلمر حلوم عن ‘اّلِل
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 بن احلسني إىل الطويس الشيخ طريق حيث من تارةً  ،سناداإل حيث من ضعيٌف  اخلرب وهذا

فهو مرد د بني  ،د الوارد يف السندبن حمم   القاسم حيث من وأخرى ،عىل تقدير عدم ثبوته سعيد

 إىل مضافاً  احلال، جمهولاإلصفهاِن املعروف بكاسوال، وهو ضعيف، واجلوهري الكويف 

 تثبت َل الذي البطائني محزة أيب بن عيل هأن   اً قوي   حيتمل حيث ،عيل   وهو ،بصري أيب عن الراوي

 .جهات من ضعيف السند حيث من فاخلرب وثاقته،

 يف ال ،التحريم مستوى يف التشابه نفي املراد يكون أن نحتمل فقد ،املتن حيث من اوأم  

 أكرب امليتة حرمة فإن   امليتة، حرمة بدرجة ليس هلكن   ،حرام األرنب ن  أ بمعنى التحريم، أصل

 .وأعظم

ه فإن   ،«..كتحريم بحرام وليس.. يكره كان» :السيّم بقرينة هذا الفهم غري واضح، أن   إال

ه لو أريد ذلك لدل  احلديث عىل حرمة البغال ظاهر يف النهي التنزهيي الكراهتي، مضافًا إىل أن  

 عندهم. اه دل  الدليل عىل جوازهمع أن   ،واخليل

متنه  وهلذا يبدو أن   ،ةبّم دل  عىل جواز أكل حلم احلمر األهلي   احلديث معارض يف ذيله لكن

« ‘اّلِل رسول ّنى»ما َل نفهم من تعبري  ،غري متساَل مع سائر متون الروايات يف هذا الباب

 فيستقيم احلديث متامًا. ،ال احلرمة ،ةل املرجوحي  صل النهي الدال  عىل أصأ

 :قلت :قال ..عن أحناش األرض ‘رسول اّلِل سألت :قال ،جزيخزيمة بن ـ خرب  3

 .«..ئت أّنا حتيض نب  إِن   ،عنها ال آكلها وال أّنى» :فقال ؟فاألرنب

 ،الظهران فسعوا عليها بمر   أرنباً )فاستنفجنا( نا جْ فَ نْ أمررنا ف :قال ـ خرب أنس بن مالك، 4

طلحة فذبحها فبعث بوركها أو فخذها إىل رسول تيت هبا أبا أف ،أدركتها فسعيت حتى ،وابُ غَ لَ فَ 

 .«فقبله ‘اّلِل

 ،‘فأتيت هبّم النبي   ،ذبحت أرنبني بمروة»قال:  ،صفوان )صيفي(د بن حمم  ـ خرب  5

 .«فأمرِن بأكلهّم
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 ،يده إليها مد   ‘وكان النبي   ،بأرنب ‘أتى النبي   رجالً  أن   ،بن طلحة موسىـ خرب  6

 .«..أن يأكلوا القومَ  رَ وأمَ  ،يده ‘رسول اّلِل فكف   ، رأيت هبا دماً إِن   :فقال الذي جاء هبا

أرنب وأنا نائمة، فخبأ ِل منها العجز،  ‘رسول اّلِل أهدي إىل»قالت:  ،عائشةـ خرب  7

 .«فلّم قمت أطعمني

 وهو ضعيف السند بيزيد بن عياض.

فقال:  ،عن األرنب ،×بن عيل (احلسن بن)قال: سألت احلسن  ،أيب الوسيم ـ خرب 8

 .«مها عىل املسلمنيها وال أحر  أعافُ »

 ‘إىل رسول اّلِل أتى»قال:  ،×عن عيل   ،هعن جد   ،عن أبيه ـ خرب اإلمام زيد بن عل، 9

 ،يا رسول اّلِل :فقال ؟ة أم صدقةحيث أتاه أهدي  ‘ قال: فقال رسول اّلِل ،ةبأرنب مشوي   راعٍ 

فقال  ×:، قالفنظر رسول اّلِل إليها فرأى يف حياها دماً  ،‘اّلِل فأدناها إىل رسول ،بل هدية

دونكم،  ‘:يا رسول اّلِل أثر الدم، فقال بىل :قالوا ؟ما ترون ما أرى: أللقوم ‘رسول اّلِل

 فأكل ×:إعافة، قال ‘ّم تركها رسول اّلِلوإن   ،نعم :اّلِل، قال أتأكل يا رسول :فقال القوم

 .«..القوم

 .خرب أيب هريرة يف األرنب املشوي أيضاً وهذا اخلرب يتعاضد مع 

عبد اّلِل بن عمرو  سمعت أيب خالد بن احلويرث يقول: إن   قال: د بن خالد،حمم  ـ خرب  10

جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد اّلِل بن  رجالً  ة، وإن  مكان بمك   د:كان بالصفاح، قال حمم  

عن  فلم يأكلها وَل ينهَ  ،وأنا جالس ‘هبا إىل رسول اّلِل يءقال: قد ج عمرو، ما تقول؟

 .«حتيض اأكلها، وزعم أّن  

ل  رنب،األ حلم حتليل يف هنا عليه االعتّمد يمكن بصدورهطمأن  م خرب قيام عدم واملتحص 
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 حلم حتليل ترجيح يلزم ،عثّمن بن محاد خربحجي ة خرب الثقة وتصحيح سند  مبنى عىل لكن

ميف ،عندهم السند صحيح اخلرب هذا لكون ؛األرنب  بمالك بل للكتاب، موافقته بمالك قد 

، وال أقل  من أن  روايات التحليل احلرشات أو ناب له ما أو السباع حتريم لعمومات صهيختص

لو َل يمكنها إثباته لكن ها قادرة عىل إرباك الوثوق بنصوص التحريم صدورًا أو داللًة، بل 

صوص التي تفيد كراهة النبي  شخصي ًا أن يأكلها روايات التحليل هلا قدرة أن تفهمنا بعض الن

 هو بنفسه.

ح القول بحلي ة األرنب  .وهبذا يرتج 

بل لو ُفرض استقرار املعارضة بني الروايات، فإن  روايات احللي ة توافق القرآن الكريم، 

ًا من الطرفني هنا؛ ألن  الطرف املحل ل تعارضه التوراة،  والطرف وموقف التوارة ال ينفع أي 

املانع تعارضه أيضًا؛ وذلك ألن  املالك هو شق  الظلف والنجاسة، فليس من تطابق هنا أصاًل. 

ا محل روايات الرتخيص عىل التقية كّم فعلوه هنا عادًة، فهو أمر ال نرى فيه رضورة للتقي ة.  وأم 

. والتقديم بمالك موافقة والرتجيُح بمالك التقي ة حمدود الدائرة عندي كثريًا كّم بحثناه يف حمل ه

م عىل غريه، وإال سقطت النصوص، وعدنا ألصالة الرباءة.  الكتاب مقدَّ

ض سيأيتهذا، و  حلل   صاملخص   الفصل يفملسألة حمامل التقية وغريها  بالتفصيل التعر 

 .مع النص  القرآِن رشبةواأل األطعمة اتكلي   يف الروايات تعارض مشكلة

 نتيجة البحث يف األرنب

 :البحث حول األرنب ونتيجة

ح ال أ ـ ة ـ شهرة أن من يرج   ،رنبيلزمه حتريم األـ ونعني هبا ما كان بني اإلمامي ة خاص 

 حتى يمكنها ال ،عنها اً ضرَ عْ مُ وتصبح روايات حتليله مهجورة  ،بذلك الطائفة األوىل ويقوي  

ح من كذلكو. ةاألدل   سائرختصيص   .اجلمهور بمخالفة يرج 

ح من اأم   ب ـ هبا  صوخيص   املحلِّلة، األخرية بالطائفة األخذ فيلزمه ،الكتاب بموافقة يرج 

                                           
؛ وإضاءات يف 477ـ  472: 1راجع: حب  اّلِل، احلديث الرشيف، حدود املرجعي ة ودوائر االحتجاج ( 1)

 .82ـ  71: 4الجتّمع الفكر والدين وا



  

 لو ثبت اندراج األرنب ضمنها. ونحوها السباع عمومات

واّنيار  ،بالتساقط القول فيلزمه من كل  اجلهات، الطوائف عنده تساوت من اأم  و ج ـ

 نقل َل إن الرباءة وأصالة ،لةاملحلِّ  العمومات إىل الرجوعالوثوق بالصدور عنده، ومن ثم  فعليه 

 .بقاعدة احلل  

م، لو ثبت دليل عىل أصل حتريم األرنب، وَل  والصحيح هو اخليار الثاِن أو الثالث؛ ملا تقد 

 يثبت، فالصحيح جواز أكل األرنب.

 يأيت واألرشبة األطعمة أبواب ُمتلف يف التعارض حاالتجمموعة  عالج يف احلال وحتقيق

 .الً مفص   تعاىل اّلِل بحول

 والقرد والدّب الفيلـ  ـ  ـ  

 يف وردت قد(، Monkey) والقرد( Bear) والدب  ( Elephant) الفيل أن  سابقًا  متقد  

 بن سّمعة صحيحة وبضم   القرد، يف إال املسخ يثبت َل هأن   إىل هناك لناتوص   وقد املسوخ، حكم

 .السند ضعيفة باملسوخ إحلاقهّم فروايات والدب   الفيل اأم   القرود، حلم أكل حرمة تثبت مهران

ة يف هذه العناوين الثالثة لكن برصف النظر عن  ،فهم منها احلرمةقد ي   ،وردت رواية خاص 

بحيث يثبت حتريم الثالثة حتى لو َل يثبت حتريم املسوخ أو السباع،  ،أو السباع عنوان املسوخ

 أن   ،عن أبيه ،دن وهب بن وهب، عن جعفر بن حمم  ع ،وهذه الرواية هي ما أورده العيايش

 التي األنعام هبيمة من هذا ليس»ئل عن أكل حلم الفيل والدب  والقرد، فقال: ًا ُس علي  

 .«ؤكلتُ 

باإلرسال بني العيايش ووهب بن وهب، فضاًل عن ضعف  الرواية ضعيفة السند ولكن  

 طريقة التعبري قد توحي بالكراهة وأن   مضافًا إىل أن   ،هـ(200) ي  رَت خْ البَ  ب أيبهْ ب بن وَ هْ وَ 

                                           
 .290: 1 ( تفسري العيايش1)

(2)  : أبو  ،ىلب بن أسد بن عبد العز  وهب بن وهب بن عبد اّلِل بن زمعة بن األسود بن املط  »قال النجايش 

ج ، وله أحاديث مع الرشيد يف الكذب. قال سعد: تزو  اباً ، وكان كذ  ×اّلِلروى عن أيب عبد  .البخرتي  

: (. 430)الفهرست:  «..له كتاب يرويه مجاعة ،هبأم   ×أبو عبد اّلِل د الفضل قال أبو حمم   ..»وقال الكيش  

 



 

ا ليست مم ا يتعارف يؤكل أو يطلب للطعام ا المممثل هذا  ، ولعل  املراد من التي ال تؤكل أّن 

أكله، ال أن ه يبني  بذلك احلكم احلاسم التحريمي، أو أن  املراد ليست مما ينبغي أكله من حماسن 

 األطعمة.

 .ّنى عن حلم القرد ‘النبي   روى أن  بي أن ه وقد ُنقل عن الشع

 حتت ّماندراجه من تأيت ّمحرمته ّموإن   ،ّمبعنواّن والدب   الفيل حرمة عىل دليل فالوعليه، 

م عدم ثبوت التحريم هناك عىل ما هو األصح  إال ناب له ما أو السباع عنوان ، وقد تقد 

م هو السبع الذي له  ناب، وقد ال يمكن إثبات صدق السبعي ة احتياطًا. واملقدار املحرَّ

والعدواني ة عىل الفيل باملعنى املأخوذ يف اللغة للسبع، بل ربّم يكون األمر كذلك يف بعض أنواع 

 .الدببة، فراجع

 هذا، ومل يرد يف التوراة يشء حول هذه العناوين الثالثة.

 األسدـ  ـ  ـ  

ة السباع يف( Lion) األسد اندراج رغم م وقد ،ذات األنياب القوي   فيكون ،عنه الكالم تقد 

                                                                                                             
: 2)اختيار معرفة الرجال  «ـ وأورد فيه نصوصًا وذمومًا ـ ةمن أكذب الربي   بن شاذان: كان أبو البخرتي  

: (. 598ـ  597 )الفهرست:  «..املذهب، ضعيف ي  ، عام  وهب بن وهب، أبو البخرتي  »وقال الطويس 

ها ال أحاديث كل   ×دله عن جعفر بن حمم   أن   ، إال  ي  اب، عام  كذ   ..»: (. وقال ابن الغضائري  257ـ  256

: 100)الضعفاء:  «يوثق هبا ؛ وانظر له: 309)إيضاح االشتباه:  «اباً كان كذ  ..»(. وقال العالمة احليل 

بل  ًا،فيه خري َل نرَ ..: »(587: ر الطاوويس  التحري)قال حسن بن زين الدين يف (. و414خالصة األقوال: 

ـ  299، كّم أدرجه العالمة األميني يف الوضاعني )الوضاعون وأحاديثهم املوضوعة: «ه مشهور  ، وحالُ اً رش  

300.) 

 تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي   وقد وردت ذموم شديدة جدًا فيه يف املصادر السني ة )انظر ـ عىل سبيل املثال ـ:

ـ  353: 4؛ والذهبي، ميزان االعتدال 418ـ  417، 116ـ  115: 14، و460ـ  456: 13، و101: 1

 (.236ـ  231: 6؛ والعسقالِن، لسان امليزان 354

ه، السن ة والشيعة وعليه، فقد اتفقت تقريبًا كلّمت علّمء املذاهب من  وال  .عتمد عىل رواياتهفال يُ عىل طعنه وذم 

(، من 338ـ  336، 117: 8)مستدركات علم رجال احلديث  النّمزيالشيخ ث به ث بّم تشب  داعي للتشب  

 وجوه ضعيفة ختميني ة سبق أن ناقشنا منهجه فيها يف كليات املباحث الرجالي ة، فال نطيل.

 .241: 6البهويت، كشاف القناع ( 1)



  

 القاسم خرب وهي بعنوانه، به ةخاص   رواية فيه وردت هلكن   ،بناء عىل ثبوهتا اجلهة تلك من ماً حمر  

 .ههَ رِ كَ فَ ، األسد حلم عن سألته: قال ،×اّلِل عبد أيب عن)العّمري(،  القّمري الوليد بن

 أو العّمري أو القّمري الوليد بن والقاسم زياد، بن سهل من بكل   السند ضعيف اخلرب وهذا

 .احلال جمهول رجل   فهو ،العامري

م كّميف نفسها ـ  فهي ،الداللة ناحية من اوأم    ،معها تتناَف  َل وإن وهي احلرمة، من أعم  ـ  تقد 

ا ، إن بحرام ليس هلكن   شديدة، كراهة مكروهاً  أكله يكون فقد فيها، ظاهرة غري هالكن   َل نقل بأّن 

إىل الكراهة أقرب منها للحرمة، أو تكون الكراهة ناجتة عن نوع من التعايف عنه وتركه 

 .والعزوف عنه

ة رواية توجد فالوعليه،  ذات األنياب،  السباع عنوان روايات غري األسد حتريم يف خاص 

 .وَل يرد له ذكر  رشعي  خاص  يف التوراة

 ـ الضبع ـ  ـ  

بع ) الضبع هو »بضم  الباء وسكوّنا، حيوان  معروف، قال الشوكاِن: ( Hyenaالض 

وسنة  ضبعان وال يقال ضبعة. ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً  الواحد الذكر، واألنثى

لشهوته للحوم  ؛، وهو مولع بنبش القبورحال الذكورة ويلد يف حال األنوثة ح يفأنثى، فيلق  

 .«بني آدم

ه فيّم نعلم نقاش عند اإلمامي ة، إذ املتداول كونه من السباع أو مم ا له ناب، وهلذا وَل يرد في

ا يف الفقه السن ي بل مطلق غري اإلمامي، فإن  املوقف منقسم إىل رأيني:  يتعارف حتريمه بينهم، أم 

ل: وهو القول باحللي ة، ، وهو ما ذهب إليه اإلمامان الشافعي وأمحد بن حنبل الرأي األو 

                                           
 .50: 9 ( هتذيب األحكام1)

لكن  احلياة اجلنسية للضباع واألعضاء التناسلي ة ألنثى الضبع املوضوع مطروح علمي ًا ومرفوض فيّم نعلم، ( 2)

ها، فراجع الكتابات العلمي ة يف ذلك.  هلا خواص 
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 وقد استدل  لذلك ببعض الروايات، والعمدة فيها:

هي؟  أصيد   :عن الضبعـ ريض اّلِل عنهّم ـ قال سألت جابر بن عبد اّلِل  ،عامر ابن أيبرواية 

م  اّلِل عليه وسل  صىل  ـ ه من رسول اّلِل سمعتَ  :فقلت «.نعم»فقلت أتؤكل؟ فقال: «. نعم»فقال: 

 .«نعم»؟ قال: ـ

وقد ذهب بعض  حسن صحيح. هذا حديث  »وقد عل ق الرتمذي عىل هذا احلديث بالقول: 

صىل  عن النبي   يوهو قول أمحد وإسحاق. ورو بأكل الضبع، أهل العلم إىل هذا وَل يروا بأساً 

 . وقد كره بعض أهل العلمي  يف كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقو اّلِل عليه وسلم حديث

بن حازم هذا احلديث  قول ابن املبارك. قال حييى بن القطان: وروى جريرأكل الضبع، وهو 

عن جابر عن عمر قوله. وحديث ابن جريح  عن عبد اّلِل بن عبيد بن عمري عن ابن أيب عّمر

 .«أصح  

ص لدليل حتريم كل  ما له ناب من السباع، فيؤخذ به  وقد اعترب هذا احلديث بمثابة ُمصِّ

م عىل القاعدة  ما زال يف باب السباع، كّم ذكره الصنعاِن وغريه، ناقلني عن الشافعي قوله: ويقد 

 .وأن  العرب تستطيبه الناس يأكلوّنا ويبيعوّنا بني الصفا واملروة من غري نكري

ة من يقول بعدم وجود ناب للضبع، قال ابن »حيث ينقل الشوكاِن وغريه قائاًل:  بل ثم 

واحد  مجيع أسناّنا عظم   الضبع ليس هلا ناب، وسمعت من يذكر أن   إن   :رسالن: وقد قيل

 .«كصفيحة نعل الفرس، فعىل هذا ال يدخل يف عموم النهي

بل الضبع له أنياب ليست ضعيفة أبدًا، ورغم اعتّمده  ولكن  هذا غري صحيح علمي ًا إطالقًا،

ًا ضمن احليوانات املفرتسة أيضًا، عىل اجليف وبقايا فرائس سائر احليوانات، لكن ه مصن ف علمي  

ة نوع منها له خصائص أخرى أو ال؟ العلم عند اّلِل.  وال أدري هل ثم 

                                           
؛ والصنعاِن، سبل 172: 2؛ وسنن الرتمذي 1078: 2؛ وسنن ابن ماجة 341، 134مسند الشافعي: ( 1)
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وهو املنسوب إىل اهلادوي ة واحلنفي ة ومالك بن أنس، بل  الرأي الثاين: وهو القول بالتحريم،

 .نسبه الشوكاِن وغريه إىل اجلمهور

 واملستند يف ذلك عندهم أمران:

ذلك عىل وفق القاعدة يف باب السباع، من حيث إن  الضبع سبع له ناب، فيكون إن   ـ 1

 حرامًا عىل القاعدة.

م، فيجمع بينهّم  لكن  هذا الكالم غري دقيق بعد تصحيحهم سند اخلرب الرتخيّص املتقد 

 بالتخصيص.

 :قلت.. عن أحناش األرض ‘رسول اّلِل سألت :قال )جزي(، خزيمة بن جزءخرب  ـ 2

فيه  وهل يأكل الذئب أحد  » :قال ؟فالذئب :قلت «؟!أحد   يأكل الضبعَ  وهل» :قال ؟فالضبع

 .«خري

، وأن  ة، وهو متفق عىل ضعفهأمي   اعبد الكريم أبوقد عل قوا عىل هذا احلديث بأن  فيه 

 .الراوي عنه هو إسّمعيل بن مسلم وهو ضعيف، بل قالوا بأن  ابن جزء )جزي( جمهول

ولو ثبت حتريم أكل ما له ناب من  .فالصحيح أن ه مل يثبت حتريم أكل الضبع بعنوانهوعليه، 

والظاهر حتق قهام، برصف النظر عن السباع، فالبد  من التحق ق من وجود الصفتي يف الضبع؛ 

 أنواع الضباع ِّما البد  فيه من املراجعة العلمي ة الدقيقة.

 ّرـ اهل ـ  ـ  

نَّور ـ نوعان: أهيل  ووحيش، وقد ذهبت املالكي ة إىل كراهة أكل اهلر  بنوعيه  اهلر  ـ وهو السِّ

، وقال الشافعي بأن  اهلر  الوحيش حالل  م اجلمهور واألحناف اهلر  األهيل والوحيش، بينّم حر 

لة أيضًا، بخالف اهلر  األهيل فهو حرام، وهو أحد األقوال والروايات املنقولة عن مذهب احلناب

                                           
 .196: 10؛ وعون املعبود 291: 8؛ ونيل األوطار 407: 5حتفة األحوذي ( 1)
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، . وكرهت الزيدي ة حلمه مطلقاً لكن  املذهب األرجح هو التحريم عند احلنابلة والشافعي ة

ا اإلمامي ة فاملعروف حرمة اهلر  مطلقًا عندهم.  وأم 

 ومستند التحريم هنا هو:

 ناب. اندراج اهلر  بأنواعه الكثرية ـ األهيل  منها والوحيش  ـ ضمن السباع التي تعدو وهلا ـ 1

ق العلمي الدقيق يف صدق عنوان السبعي ة  وهذا حتريم  هلا بعنوان السبعي ة، والبد  من التحق 

.  والناب معًا يف مجيع أنواع اهلررة الوحشي ة واألهيل 

 اهلر   أن   ×يف كتاب عيل   إن  »قال:  ،×أيب عبد اّلِل زرارة، عنهذا، وقد ورد يف خرب 

. وجاء أيضًا «أكل منه اً هر   ن  أل ألستحيي من اّلِل أن أدع طعاماً  وإِن   ،فال بأس بسؤره ،سبع

 .«سبع اهلر  »أن ه قال: ‘ يف خرب أيب هريرة عن رسول اّلِل

اإلستناد ملا دل  من الرواية عن أهل البيت النبوي  من عدم الصالة يف بول السن ور وأن ه  ـ 2

ل غري مأكول اللحم نجس وبول مأكول ، إذ القاعدة يف باب النجاسات تقيض أن  بونجس

اللحم وله نفس سائلة طاهر، فيكشف ذلك عن حرمة اهلر  انطالقًا من عنوان النجاسة التي 

 تقع طريقًا إلثبات كونه غري مأكول اللحم هنا.

ت كلي ة نجاسة بول غري مأكول اللحم، فهذا ال  ن  هذا الكالم غري دقيق؛أإال  فإن ه إذا صح 

م  يعني أن  كل  ما ثبتت نجاسته من األبوال فإن  احليوان الذي يأيت منه هذا البول يكون حمر 

األكل، فقد نحكم بنجاسة بعض األبوال من مأكول اللحم، كّم ورد مثله يف أبوال البغال 

أبوال بعض ما ال يؤكل حلمه كالطيور التي قيل بطهارة  واخليل واحلمري، فيّم نحكم بطهارة

مة، عىل قوٍل معروف، فال تالزم هنا بني  ة حتى لو كانت حمر  بوهلا وخرئها أو خرئها خاص 
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 األمرين.

ور والكلب عن بول السن   قال: سألته)الصحيح عىل املشهور(، سّمعة وقد ورد يف خرب 

 .«نسانكأبوال اإل» :فقال ؟واحلّمر والفرس

د بن سنان من حتريم األرنب؛ لكونه مثل السن ور له ُمالب، فيكون  ـ 3 ما ورد يف خرب حمم 

مًا.  السن ور حمر 

م ضعف سند هذه الرواية، فال نعيد.  وقد تقد 

. «وثمنه كل اهلر  أعن  ‘ّنى رسول اّلِل»األنصاري قال:  بن عبد اّلِلخرب جابر  ـ 4

 عن الثمن فقط.لكن يف بعض مصادر احلديث النهي 

ة، غري أن ه مت ت املناقشة يف سنده، فقد قال الرتمذي:  . هذا حديث غريب»واخلرب له داللة تام 

 .، وغريه«وعمر بن زيد ال نعرف كبري أحد روى عنه، غري عبد الرزاق

إال ضمن قاعدة  األهلي ة والوحشي ة، يشء من اَلررة والسنانري مريوالنتيجة: عدم ثبوت حت

؛ إذ الروايات قليلة جدًا ومناَقٌش فيها، فتحصيل الوثوق حتريم السباع ذات األنياب ال غري

 .االطمئناين الصدوري هبا مشكل

 نتائج البحث يف حكم السباع واملسوخ وملحقاتهما

صلت قدل م ما جمموع من خ   :اآليت اآلن حتى تقد 

 َل إذا. ناب ذي وكل   سبع، كل   بحرمة احلكم يلزم الثقة الواحد خرب حجية مبنى عىلـ  1

 ال ةالتنزهيي   الكراهة من ذكرناه ما هو ِلاألو   اجلمع فيكونوإال  ،هنا املعارضة الرواية نأخذ

 .ةالتحريمي  

 القرد: هامن والثابت ،املسوخ بحرمة القول يلزم الثقة، الواحد خرب ةحجي   ملبنى وفقاً  ـ 2
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 .فقط واملهرجل باوالد   والفأرة والضب   واخلنزير

 اإم   حترم بل ،بعناوينهاواهلر  والضبع  واألسد والقرد والدب   الفيل حتريم يثبت َل ـ 3

مثل  يشمل الذي نابالذي له  السبع عنوان أو القرد، يستوعب الذي املسوخ عنوان بمالحظة

 األسد والضبع واهلررة.

 ما أو السباعّم حيرم إذا أدرجناه يف إن  األرنب َل يقم دليل معترب عىل حتريمه بعنوانه، وإن   ـ 4

أو املسوخ، وَل يثبت اندراجه يف يشء من ذلك، عدا احلرشات، وَل يثبت  احلرشات أو ناب له

 حتريم عنوان احلرشات، كّم سيأيت.

إن ه عىل مبنى حجي ة اخلرب املطمأن  بصدوره، من الصعب إثبات حتريم أي  يشء من هذه  ـ 5

 كل ها، بل غايته االحتياط يف السباع ذات األنياب ال غري، والعلم عند اّلِل.

 ، العنوان واملفهوم واحلكماحلشراتـ  

تأوي ثقوب  أو احليوانات التي ،األرض دواب   من احلرشات عند الفقهاء صغارُ  املقصود

 والقنفذ وسام   ة والعقرب والفأرة واجلرذ والريبوع والضب  باطنها كاحلي  تسكن األرض و

تيالء اءة واللحكة والرصارص واخلنفساء وبنت وردان والديدان والرعظأبرص والوزغ وال

ل وغري ذلك ح املحق   ،والربغوث والقم   .رصحُي كاد يه كثري ال لنراقي بأن  ق امما رص 

وبالفعل فأنواع احلرشات هبذا املعنى هي بالتأكيد كثرية للغاية يف العاَل، بل احلرشات ـ 

ل نسبة عالية من أنواع الكائنات  ا تزيد عىل مليون نوعًا، وتشك  باملعنى العلمي ـ تصن ف عىل أّن 

 احلي ة عىل األرض، بّم يف ذلك املائي  منها.

لوقع بينهم  نقاش   عىل بعض ما ذكروه صدق عنوان احلرشات ويف . والعربة كالقم 

ا هصغرية لكن   صطلح العلمي، فلو كانت عىل شكل حرشاٍت دون امل ،بالصدق العريفعندهم 
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 ما يطريعند كثريين عنوان احلرشات يشمل  كّم أن  ، ى حرشةسم  ضخمة كالديناصور فال يُ 

 .منها وغريه

األرض مثل الريابيع والقنافذ والضباب  : ما كان من صغار دواب  واحلرشة»قال يف العني: 

قال الرضير:  وهو اسم جامع ال يفرد منه الواحد إال أن يقولوا هذا من احلرشة. ونحوها.

 .«وغري ذلك اجلراد واألرانب والكمأة من احلرشة قد يكون دواب  

وهي صغار دواب  واحلرشة بالتحريك: واحدة احلرشات،»وقال يف الصحاح: 

 .«األرض

وحرشات األرض دواهبا الصغار كالريابيع والضباب وما أشبهها »وقال ابن فارس: 

 .«فسميت بذلك لكثرهتا وانسياقها وانبعاثها

 والتعابري اللغوية توحي بصغار الدواب، ال بمطلق ما يأوي إىل جحر يف األرض.

يف تعريف  بدورنا سوف نبحث املوضوع ضمن عنواٍن يستوعب ما قاله الفقهاء وأهل اللغة

احلرشات، وكذلك مطلق ما يندرج يف املصطلح العلمي؛ لنرى هل تثبت هذه األدل ة حتريم 

 عنوان من هذا القبيل أو قسًّم منه أو ال؟

يرد يف النصوص أي  نص  يف حتريم عنوان احلرشات أصاًل عدا ما سيأيت، وهلذا أقر   وَل

 يف مذكورة اّن  أ غري ،حتريمها عىل دليالً  نعرف فّم.. احلرشات اوأم  »ق األردبييل قائاًل: املحق  

 .«بعضها يف اخلباثة دعوى وحيتمل ،إمجاعيٌّ  فلعل ه الكتب،

 التوراة وجود فكرة حتريم احلشرات يف

وقد حكمت التوراة بحرمة مجلة من احلرشات كثرية، فالفكرة موجودة يف التوراة، حيث 
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عىل األرض ابن عرس  من الدبيب الذي يدب  هذا هو النجس لكم و» جاء يف سفر الالويني:

النجسة  عىل أجناسه واحلرذون والورل والوزغة والعظاية واحلرباء هذه هي والضب   رأوالف

عىل  دبيب يدب   وكل   ..إىل املساء ها بعد موهتا يكون نجساً من مس   الدبيب كل   لكم من كل  

ما كثرت  ما يمَش عىل أربع مع كل   وكل   ما يمَش عىل بطنه األرض فهو مكروه ال يؤكل كل  

 يدب   سوا أنفسكم بدبيبن ه مكروه ال تدن  ال تأكلوه ألن   عىل األرض دبيب يدب   أرجله من كل  

يسي ألين أنا سون وتكونون قد  إَلكم فتتقد    أنا الرب  نجسي إين   وال تتنجسوا به وال تكونوا به

 هذه رشيعة البهائم والطيور وكل   ..عىل األرض أنفسكم بدبيب يدب   وس وال تنجسواقد  

للتمييز بي النجس والطاهر وبي  األرض عىل نفس تدب   نفس حية تسعى يف املاء وكل  

 .«ال تؤكل احليوانات التي تؤكل واحليوانات التي

 يف حتريم احلشرات، عرض ومناقشات نقدّية اإلستداللّيةت املرجعّيا

هو ـ بام له من معنى فقهي ـ  بعنواُنا احلرشات لتحريم به االستدالل يمكن ما فغاية، هنا من

 :اآليت

ل: الدليل  .وفاق كّم يقول بعض الفقهاء ـ حمل  ة ـ اإلمجاع والتساَل، فالقضي   األو 

، ولو قصد به كالم حمل   وهو عليه مياملتقد   نص   من دناوتأك   تم   لو ـ اإلمجاع هذا ولكن  

 التي القادمة الوجوه خالل منوذلك  ،ةاملدركي   واضح ـ اإلمجاع اإلسالمي فمقطوع العدم

ة بوصفها رحتطُ   وسيأيت ،اإلمجاع هلذا ةحجي   فال آخرين، فقهاء كلّمت يف احلكم عىل أدل 

 .هاملتصل ب التعليق بعض

ح  ،األردبييل آنفاً ق املحق  إىل ذلك كّم أملح  ،من اخلبائث احلرشات ن  إ الثاين: الدليل به ورص 

 .هغريُ 

ل من هذا الكتاب، حمل ه يف متقد   قد وجوابه  عىل دليل   يوجد ال هأن   من من الفصل األو 
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 حرمة ثبت ولو واضح، غري اخلبائث من احلرشات مجيع كون أن   علّمً  ،اخلبائث عنوان حتريم

 ه،أكلَ  لفتهماُ  وعدم األكل يف استطيابه عدم عىل ال ،هتخباث عىل البرش اتفق بّم فيختص   اخلبائث

 والرتبية العادة لوال اً شهي   أكلها ويصبح طبختُ  التي احليوانات مثل ال ،الغائط مثل فيدخل

 .كاألرانب والضباب

بن  غياثوقد ورد يف معتربة  ،يف بعض احلرشات سمومًا ومضار   ن  إ الثالث: الدليل

م، هي ةمَ واحلُ . ه كره أكل كل  ذي مُحَهَ أن  × اّلِل إبراهيم، عن أيب عبد  ما أكل حرمة أي الس 

 .وضار   سم هو

ة فيه تثبت لو حيوان كل   فإن   واضح؛ وجوابه مة  مرض   ال ،الرضر بعنوان أكله مرُ َح حمر 

ر ولو .بعنوانه  األكل، جاز الرضر هذا تاليف اإلجراءات أو العقاقري ببعض وأمكنه الطب   تطو 

بّم فيها األنعام الثالثة يف بعض األحيان لو  الرضر، لحقتُ  أن يمكن األمور من فكثري وإال

 ،  احلرشات، من املرضَّ  يثبت فهو شيئاً  الدليل هذا أثبت وإذاعرضها مرض أو فريوس معني 

 !احلرشات كل   حتريم عىل قائّمً  الدليل هذا جعل ال ،تعيينه من والبد  

 ميتة، جيعلها أنفها حتف موهتا أو فذبحها التذكية، عليها تقع ال احلرشات إن   :الرابع الدليل

 .امليتة أكل جيوز وال

فقهاء لعند ا وقوع الذكاء عىل السباع واحلرشات وغريها مطروق   بحثيف احلقيقة، فو

صالة عدم التذكية أن  أخالف، وقد قلنا عند احلديث عن  وهو حمل   ،اممنذ قديم األي  املسلمني 

عت الرشيعة ثالثة برشي مرشَّ بغري عامٍل األنف بل املوت حتف االتذكية عنوان  يق ع، وقد رش 

ى يمكن تطبيقها لتحصيل تذكيته بحيث إذا َل تقع عليه تلك  ،طرق للحصول عىل احليوان املذك 

 وهذه الطرق هي:م األكل، حمر   يكون ميتةً  ،وال واحدة منها ،الطرق

ن حيث ها مقة وغرينة املنخواستخدم يف اآلية خلصوصي   ،وهو معنى التذكية لغةً  الذبح،

ر رشعًا.  كوّنا يف الغالب أو الدائم هي الشاة التي طريقة موهتا الرشعي هو الذبح املقد 
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 اإلبل.بصته الرشيعة وقد خص   ،والنحر

فيحصل عليها  ،وهي احليوانات التي تكون يف العادة خارج سيطرة اإلنسان ،والصيد

نت الرشيعة فيه طاد قد عي  هو ذكاهتا ما َل يكن املص ها الرشعي  بطريق الصيد، فيكون صيدُ 

 .اً حي   الصيدطريقة الذبح لو كانت ممكنًة وجاء 

 ةالرشعي   الطرق دامت ما اةمذك   حيوانات هي تصطاد أو تنحر أو تذبح التي احليوانات هذه

ى غري فيكون هاغري وأما فيها، اإلجراء ةمرعي   والصيد والنحر الذبح يف  .ميتة أو مذك 

 ماتت إذا اوأم   األكل، مةحمر   فهي أنفها حتف ماتت قد احلرشات هذه كانت فإذا وعليه،

 الصيد، عنوانُ  َق دَ وَص  ،الذبح فيه يمكن ال فيّم ،الرشعي   الصيد أو الرشعي الذبح بفعل

 .عليها والصيد التذكية وقع بعد األكل مةحمر   بامليتة إلحلاقها وجه فال ،اةً مذك   فتكون

 .احلرشات عىل التذكية وقوع إىل الفقهاء من مجع   ذهب وهلذا

 مثل الفأرة والضب   ،مكّم تقد  ، ندراج بعض هذه احلرشات يف املسوخا اخلامس: الدليل

 ل.با واملهرجِ والعقرب والدَّ 

 غري يف تقدير أبعد عىل الروايات تلك من يشء ثبتيَ  َل هفإن   الضعف، واضح الدليل وهذا

 األّن   بعنواّنا؛ احليوانات هذه حتريم تثبت فهي ثبتت ولو واملهرجل، باوالد   والضب   الفأرة

 سائر دون بحرمتها االلتزام فغايته ،بالكثرية ليس وهي احلرشات، من لكوّنا ال مسوخ،

ا واضح وهذا ،احلرشات  .أبداً  واضح غريف ةاخلصوصي   من التجريد، أم 

عة السادس: الدليل  .االستناد إىل سرية املترش 

 ةمركوزي   ال التحريم، ةمركوزي   يف النص بعرص االتصال حرزنُ  فكيف واضح؛ غري وهو

 .واضح هوكّم  الرشعي املوقف عن كاشفاً  ليس فهذا !باألكل؟ االستئناس وعدم االستقذار

 الضب   عن ّنى»ه أن   ،×عن أمري املؤمنني ،االستناد إىل خرب الدعائم السابع: الدليل

 .«األرض حرشات من وغريه والقنفذ

دة يف باهبا  أن  هذه الرواية إال ودعوى انجبارها بعمل  .يدضعيفة السند باإلرسال الشداملتفر 
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ه البد  من إحراز عملهم هبذه الرواية واستنادهم إليها يف اإلفتاء ؛ فإن  ةغري واضح األصحاب

كمون إىل تال يذكروّنا غالبًا، ويف كثري من األحكام نجدهم حي مبحرمة احلرشات، مع أّن  

ع كتبهم فلرياجع، كّم الحظنا من تتب   ،مجاع واخلبائث والرضر واملسوخاإلمة كة املتقد  األدل  

ال موجب هلا هنا. بل َل نجد ذكر هذه الرواية إال  ـت كربويًا فدعوى االنجبار عىل هذا ـ لو مت  

 يد عىل أصابع اليد الواحدة، فراجع.تزة التي ال يف بعض الكتب الفقهي  

وهذا اإلمجاع  ،يف املقام ه يوجد هنا إمجاع  ن  ـ: إـ كّم ذكره بعض الفقهاء املعارصين  يقال قد

املجمعني إما أن يكونوا استندوا إىل رواية الدعائم،  وذلك أن   ؛ةة رغم كونه حمتمل املدركي  حج  

 يكون اإلمجاعها السندي، أو َل يستندوا إليها، وعليه فجيرب ضعفة مضموّنا وق صح  وهذا حيق  

 .ةًا كاشفًا حج  تعبدي  

دية واالستناد إىل رواية يفرض علينا الدوران بني التعب   هألن   التقريب ضعيف؛ وهذا

ال حاجة إىل إقحام رواية ة باألمر ال يدور بينهّم، فنحن نحتمل املدركي   الدعائم، مع أن  

منهم يف  اجتهاد  هي إذ مراجعة كتبهم جتعل اعتّمدهم عىل قاعدة حرمة اخلبائث التي  ؛الدعائم

أقوى بكثري  ،مثال ذلكأة وبإلغاء اخلصوصي   ،وقاعدة حرمة املسوخالكريم، فهم نص  الكتاب 

 :ثالثة احتّمالٍت  بني األمر فيدور ،من احتّمل اعتّمدهم عىل خرب الدعائم

 .الدعائم خرب عىل اعتّمدهمـ  1

 .التذكية وقوع عدم أو اخلبائث كقاعدة ،غريه عىل اعتّمدهمـ  2

 .اإلمجاع يف ةدي  التعب  ـ  3

 .واضح هو كّم ،الثاِن االحتّمل ينف إمكان عدم بعد االستدالل هذا يصح   ال وهبذا

ل فنلتزم بحرمة ما قام الدليل عليه  عىل حرمة احلرشات بعنواُنا، ه مل يقم دليٌل أن   واملتحص 

 .كالفأرة مثاًل والضب  دون غريه

فلم  ‘صحبت النبي  »عن أبيه، قال:  ملقام بن تلب، تأييدًا، خربُ ويؤيد ما ذهبنا إليه 
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 .«أسمع حلرشة األرض حتريّمً 

لنا إليها ـ غري ما ُنسب لإلمام مالكوَل نجد موافقًا يف هذه النتيجة  إال السيد ـ  التي توص 

فهم يُ قد بّم ، وجوبًا يف احلرشات ااحتاط نذيلالوالسي د حممود اهلاشمي در حممد باقر الص

تها إال ما كان منها ىل حلي  ة الذي ذهب إفيها، وكذلك الشيخ حممد جواد مغني   ّمفهتوق  منهّم 

، ويبدو من السيد السيستاِن أن  خصوص احلرشات الطائرة حترم بناء عىل االحتياط اً مرض  

د سعيد احلكيم تاللزومي، وليس بنحو الفتوى عطي ، بل بعض استفتاءات السيد حمم 

باعه املشهور يف  االحتياط الوجويب يف بعض زوايا املسألة، رغم أن  رسالته العملي ة توحي بات 

 .القضي ة

 الفقهاء ومستثنيات حتريم احلشرات

نة يف الفواكه من احلرمة ،هذا  والظاهر أن   ،وذكر بعض الفقهاء استثناء الديدان املتكو 

ن، أو قترص عىل القدر املتيق  ًا فيُ ا لكون اإلمجاع دليالً لبي  م  إمرادهم أكلها مع الفاكهة ال لوحدها، 

عة عىل التساهل يف ذلكالنعقاد سري  .ة املترش 

ظاهر اإلمجاع هو مطلق احلرشات  ألن   ؛اخلاص   ه ال وجه له بعد انعدام النص  الظاهر أن   لكن  

تطبيقها هبم ويفرتض  ،ة أخرى عىل التحريم كاخلبائث، فضاًل عن قيام أدل  وال داعي للشك  
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 .هنا، فضاًل عن رواية الدعائم وأمثال ذلك

لو  لكن ،تون من وجود الديدانفهو غري واضح، نعم هم ال يتثب   ،ا انعقاد سرية املترشعةوأم  

ل الكالم، وعليه فإن أمكن إزالتها  وجدوها فهل يأكلوّنا بوصف ذلك سريةً  قائمة؟! هذا أو 

 .د السيستاِنك السي  ط بذلكّم احتا مع اليرُس، لزم

 .استقذار البؤكل ت وهلذا اخلبائث، عنوان عن خترج اإّن  : يقول شخصاً  ولعل  

يف  الفقهاءفعله  الذي اخلبائث مفهومإسقاط  ةإطالقي   بطالن عىل دليل   هذا: قولأ

 .داً جي   لفتأم   وغريها، احليوانات

 ملحقات حبث احلشرات

البد  لنا من التوق ف عند عنوانني وقع فيهّم كالم ُمتلف، قبل أن ننهي البحث يف احلرشات، 

، ونذكرمها عىل الشكل اآليت:  ومها: اجلراد، والضب 

 اجلراد حكمأ ـ 

من احلرشات واللغوي معًا ـ والفقهي  باملعنى العلمي  ـ  حمسوب  ( Locust)أن  اجلراد  رغم

م مجيعًا ، القول بحرمتهاالفقهاء بعض التي أطلق  ياإال أّن  ، دون رشط التذكيةب تهتفقوا عىل حل 

صيده مبارشًة أو تفريق بني أنواعه التي تقارب العرشين ألف نوع علمي ًا. والتذكيُة فيه تكون ب

االستقبال وال إسالم آخذه ذكاته ذكاة السمك يف عدم اشرتاط التسمية وكّم أن  بآلة، 

 .ميتًا فهو ميتة حرام هعم لو أخذنان ،وصائده

با اجلراد حل ية من ثنياستُ  وقد م بالطريان يستقل   ال الذي اجلراد أصغر وهو ،منه الدَّ ، كّم تقد 

 .احلديث عنه
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لته عن اجلراد يصيبه أ، قال: س×عفر، عن أخيه أيب احلسنصحيحة عيل بن ج ففي

َبا من اجلراد،  ،«تأكله ال»)نصيبه( ميتًا يف املاء أو يف الصحراء أيؤكل؟ قال:  قال: وسألته عن الدَّ

 .«بالطريان يستقل   حتىال، »أيؤكل؟ قال: 

نصيده  بعدمابن جعفر: وسألته عن اجلراد نصيده، فيموت  عن عيل   ،قرب اإلسناد ويف

 .«بأس ال»أيؤكل؟ قال: 

 باالدَّ  حتريم تعليل الروايات هذه بعض ويف ،مة عىل ما تقد  من الروايات الدال   ذلك وغري

م كّم السند صحيح خرب يف ذلك جاء وقد مسخ، هبأن    .املسوخ عن احلديث عند تقد 

والدبا  هذا منه تأكلون اجلراد عىل أجناسه»قال:  وقد حل لت التوراة اجلراد بل والدبا نفسه،

الطري الذي له  عىل أجناسه واحلرجوان عىل أجناسه واجلندب عىل أجناسه لكن سائر دبيب

 .«أرجل فهو مكروه لكمأربع 

 .نطيل فال ،معلوم واضح اجلراد يف واحلكم

 ب ـ حكم الضّب

عند اإلمامي ة، إال أن  الفقه السن ي انقسم يف ( Uromastyxرغم معروفي ة حتريم الضب  )

 موضوعه إىل رأيني أساسي ني، مها:

ل:رأي ال ، مستندين  األو  ما هو املعروف بني الشافعي ة واحلنابلة وغريهم، من حتليل الضب 

ها: ة وردت فيه، وأمه   يف ذلك ألدل ة خاص 

وهي خالته  ،عىل ميمونة ‘ه دخل مع رسول اّلِلن  أ ،خالد بن الوليدالرواية األوىل: خرب 

 ،نجد حفيدة بنت احلرث منها ت به أختُ مَ دِ قَ  حمنوذاً  اً فوجد عندها ضب   ،ابن عباس وخالة

فأهوى  ،ى لهسم  ث به ويُ د  حتى حُي  ّم يقدم يده لطعاموكان قل   ،‘لرسول اّلِل مت الضب  فقد  
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ما  ‘اّلِل أخربن رسوَل  :من النسوة احلضور فقالت امرأة  ، يده إىل الضب   ‘رسول اّلِل

: خالد بن الوليدفقال . ه عن الضب  يدَ  ‘فرفع رسول اّلِل ،يا رسول اّلِل له هو الضب   متن  قد  

 :قال خالد ،«فأجدِن أعافه ،قومي ولكن َل يكن بأرض ،ال» :قال ؟يا رسول اّلِل الضب   ام  رَ َح أ

 .«ينظر إِل  ‘ فأكلته ورسول اّلِل)فاجرترته( فاجتززته 

 هبذا احلديث عبد الرمحن بن أيب ليىل وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي احتج  »قال العيني: 

، ة أيضاً ، وهو مذهب الظاهري  وأمحد وإسحاق. فقالوا : جيوز أكل الضب  ومالك والشافعي 

 .«ت إباحته عن عمر بن اخلطاب وغريهوقال ابن حزم: وصح  

أرأيت حديث احلسن عن  :قال ِل الشعبي  : قال ،توبة العنربيالرواية الثانية: خرب 

ث عن ه حيد  سمعأمن سنتني أو سنة ونصف فلم  عمر قريباً  وقاعدت ابن ،‘النبي  

فذهبوا يأكلون من ، فيهم سعد ‘كان ناس من أصحاب النبي   :قال ،غري هذا‘ النبي  

 ‘:فقال رسول اّلِل ،فأمسكوا ه حلم ضب  ن  إ‘: فنادهتم امرأة من بعض أزواج النبي   ،حلمٍ 

 .«ه ليس من طعاميال بأس به شك فيه ولكن  »: أو قال «.ه حاللفإن  ؛ كلوا وأطعموا»

 .«همُ وال أحر   ،لست آكله الضب  »‘: قال النبي   :يقول ،بن عمرا الثالثة: خربالرواية 

 ما ذهب إليه األحناف، وهو القول باحلرمة، مستندين يف ذلك إىل: الثاين:رأي ال

 .إن ه من اخلبائث، كّم ذكره الكاشاِن احلنفي أ ـ

مناه مرارًا.  لكن ه َل يثبت ال صغرى وال كربى كّم قد 

مة ب ـ . وهذا يتوافق مع الرواية الشيعي ة أيضًا كّم الضب  من مجلة املسوخ، وهي حمر 
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م، وهي صحيحة السند.  تقد 

قالت: فقلت: يا رسول  فلم يأكل منه، ،ضب   ‘هدي إىل رسولاُ قالت:  ،عائشةج ـ خرب 

 النبي   ن  أ». ويف خرب آخر: «منه ال تطعمي السؤال ما ال تأكلني»ال؟ قال: اّلِل! أال أطعمه السؤ  

فأرادت سيدتنا  فجاءت سائلة   ،فامتنع أن يأكله ،إليه حلم ضب   يأهدـ  عليه الصالة والسالمـ 

أتطعمني ما  ـ م اّلِل عليه وسل  صىل  ـ رسول اّلِل  فقال هلا ،اهطعمها إي  عائشة ريض اّلِل عنها أن تُ 

 .«؟!ال تأكلني

نفسه  ال حيتمل أن يكون امتناعه ملا أن  »قًا عىل خرب عائشة: قال أبو بكر الكاشاِن احلنفي معل  

ه ملا امتنع من أكلها ن  أق به كشاة األنصار كذلك ملا منع من التصد   ه لو كانألن   ؛الرشيفة عافته

 .«ق هباأمر بالتصد  

ق  غري أن  هذه الرواية غري دال ة؛ إذ لعل  املراد منها ـ يف احتّمٍل قوي  ـ النهي أو التنديد بالتصد 

َلْن َتنَال وا اْلرِبَّ َحتَّى ﴿ بّم ال حيب ه اإلنسان أو بّم هو أدون عنده ومزهود فيه لديه، قال تعاىل:

بُّونَ 
ِ َّا حت  وا ِِّم نِْفق  ا الَِّذيَن َآمَ ﴿(، وقال سبحانه: 92)آل عمران:  ﴾..ت  َ وا ِمْن َطي بَاِت َما َيا َأُّيُّ ن وا َأْنِفق 

وَن َوَلْست ْم بَِآِخِذيِه  نِْفق  بِيَث ِمنْه  ت  وا اخْلَ م  ْم ِمَن اأْلَْرِض َواَل َتيَمَّ َّا َأْخَرْجنَا لَك  إاِلَّ َأْن َكَسْبت ْم َوِِّم

وا َأنَّ اهللََّ َغنِي  مَحِيٌد  وا فِيِه َواْعَلم  ْغِمض   (.267)البقرة:  ﴾ت 

قد جيوز أن يكون »، َل يوافق الطحاوي عىل االستدالل هبذه الرواية حيث قال: ومن هنا

ملا أطعمته  ا عافتهولوال أّن   ،ا عافتهّم فعلت ذلك من أجل أّن  ا إن  ألّن   ؛ه هلا أن تطعمه السائلرِ كَ 

إىل اّلِل  ب بهأن ال يكون ما يتقر   ‘فأراد النبي  ، ّم هو ّلِل تعاىلوكان ما تطعمه السائل فإن   ،اهإي  

 .«..والتمر الردي   رس الردي  بالبُ ق كّم قد ّنى أن يتصد   ،عز وجل إال من خري الطعام
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 .ّنى عن أكل حلم الضب   ‘رسول اّلِل أن   عبد الرمحن بن شبل،د ـ خرب 

قًا  لكن ه ضعيف السند بإسّمعيل بن عياش املطعون فيه، بل وبغريه أيضًا. قال البيهقي معل 

وليس  ،اشد به إسّمعيل بن عي  ّم تفر  إن   إسناده. َل يثبت ..عبد الرمحن بن شبلوحديث »هنا: 

 .«ةبحج  

؛  فوفقًا لالجتهاد السن ي والرواية السني ة يكون ما ذهب إليه احلنابلة والشافعية هو األصح 

ة التحريم. ة مصدري ة وسند الرواية املحل لة، ووضوح الداللة فيها، بعكس أدل   بعد قو 

ا ة عند السن ة والشيعة، ففي احلقيقة عندنا رواية شيعي ة صحيحة  أم  إذا أخذنا جمموع األدل 

ا ضعيفة  مة، إىل جانب رواية سني ة هلا داللة غري أّن  السند يف جعل الضب  من املسوخ املحرَّ

، ولعل   السند، وكل ه يف مقابل ثالث روايات سني ة ـ بعُضها صحيح اإلسناد ـ يف حتليل الضب 

ز ه ذا يضاعف من إرباك روايات املسوخ عىل مستوى الوثوق النهائي كّم قلنا سابقًا، ويعز 

.  الرجوع لقاعدة احلل  يف الضب 

، فال نعيد. مت الضب  م أن  التوراة حر   هذا، وقد تقد 

ثت التي الروايات إىل بالنظر بأس ال ،يالرب   احليوان يف البحث نهين أن وقبل هذا،  عن حتد 

 ال؟ وأ الكريم الكتاب يف جاء ما عىل زيادة فيها هل لنرى ؛واخلنزير.. و واملنخنقة امليتة حكم

 الشريفة السّنة يف..و واملنخنقةواخلنزير  امليتة حكم مع وقفةـ  

فقد وردت فيها بعض  ية والنطيحة وما أكل السبع،قة واملوقوذة واملرتد  نا املنخـ أم  1

ن ما جاء يف القرآن الكريم ،الروايات  :مثلوذلك  ،وكل ها تتضم 

 إال يةاملرتد   وال املنخنقة، وال املوقوذة، وال السبع، فريسة من تأكل ال»قال:  ،خرب أيب بصري

ي اً حي   تدركه أن  .«هوتذك 

 إذا السبع أكل وما يةواملرتد   النطيحة»يقول: × قال: سمعت أبا احلسن ،وخرب الوشاء

 .«لكُ فَ  ذكاته أدركَت 
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ًا أو مغايرًا أو ، فلم نجد مطلبًا إضافي  الواردة عند السن ة والشيعة ذلك من النصوص وغري

  للكتاب الكريم يف هذا املوضوع.داً صًا أو مقيِّ ُمصِّ 

د الروايات جاءت فقد ،اهلل لغري بحذ   فيام احلال وكذلكـ  2  .القرآِن املفهوم تؤك 

 مفاسدها، وعن ،أكلها حرمة وعن ،عنها الكثري النصوص أوردت فقد امليتة، اوأم  ـ  3

 واببأ يف تراجع كثرية وهي والصيد، والنحر الذبح مستوى عىل التذكية طريقة نتوبي  

 .نطيل فال ،والذباحة الصيد أبواب وكذلك ،واألرشبة األطعمة

 التذكية ةبكيفي   تتعل ق تفاصيل هناك ّموإن   ،الكريم القرآن يغايرفيها  شيئاً  نجد وَل

 ال ةإضافي   تفاصيل وهذه والرشوط، الصحيحة ةالكيفي   قحتق   عدم وحاالت ،ورشوطها

 .، وال تنايف النص  القرآِن بنحو املعارضةنقاش وال فيها إشكال

ى وغري بامليتة االنتفاع حول الروايات يف أخرى تفاصيل وهناك كّم  ،األكل بغري املذك 

 .حمل ه يف راجعتُ 

 :يأيت ما والعادي الباغي تفرس   التي الروايات يف فالوارد ،االضطرار حالة وأماـ  4

 به ليعود ال ،وهلواً  بطراً  الصيد يبغي الذي هو والباغي ،السارق هو العادي :لاألو   التفسري

 .عياله عىل

سندًا بسهل بن زياد تارًة وبمحمد بن  الضعيف ما ورد يف خرب عبد العظيم احلسني وهذا

 ل أخرى.موسى بن املتوك  

ريق التوق ف يف طتارًة، وب دي بن حممد عنالضعيف سندًا بمعىل   محاد بن عثّمن وخرب

 إىل احلسني بن سعيد أخرى.الطويس الشيخ 

 .الصدوق يف معاِن األخبار ومرسل

 أو الطريق يقطع الذي فهو العادي اأم   ،مامإلا عىل خيرج الذي هو الباغي إن   :الثاين التفسري
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 .اللص  

 وكذلك مرسل ابن أيب نرص، ومرسلة العيايش، ما دل ت عليه مرسلة جممع البيان وهذا

 .البزنطي

 بسهل البزنطي خرب إىل الكليني الشيخ طريق ضعف إىل مضافاً  باإلرسال، ةضعيفكل ها و

 .زياد بن

 :وذلك ،عليها االعتامد يصعب الروايات فهذه

 .املشهور عند السند صحيح بعضها لكن   نظرنا، وجهة من السندي لضعفها :الً أو  

 يوقع الذي األمر التفسري، وظاهرها الكريمة، اآلية تفسري مقام يف وردت اإّن   :ثانياً 

 .املصاديق بيان عىل حتمل َل ما بينها املعارضة

د منه عهديُ  وَل ،االضطرار حاالت يف التخفيف هو الشارع مذاق إن   :ثالثاً   هذا إىل التشد 

،  هو نعم جوعًا، للموت االستسالم السارق أو هلواً  الصيد طالب عىل يوجب بحيث احلد 

ل متع  األمر ،التفاسري سائر يف الشارع ملذاق مغاير هلكن   ما، بدرجةٍ  اإلمام عىل البغي يف عنديق 

 .املعاِن هبذه الوثوق ضعفيُ  الذي

ق النجفي  وقد حنا سابقًا يف اآلية الكريمة االحتّمَل الذي رأيناه بعد ذلك عند املحق  رج 

 .غري ال االضطرار ملفهوم رشحاً  ـ عاد وال باغ غري ـ كلمة تكون أن وهو اجلواهر،صاحب 

ح هذه األعىل مبنى من ي نعم، األخذ هبذه يلزمه  ،ة خرب الثقةويرى حجي   ،خبار سنداً صح 

قناه إليه بعض العلّمء و لالرأي الذي ما يتبنَّ  املعاِن، ما َل خبار اآلحاد أ يف األصول من أن  حق 

 شخصٍ  عىل أحكم أن آحادي بخربٍ  يمكن فالة التي هبا حياة الناس، ريال جتري يف األمور اخلط

 َل ما خطرية أمور إىل تؤول التي ةالظني   األخبار صورة تشمل ال العقالئية والبناءات .باملوت

 إىل يقيض فيه الظن   باب سد   إن حيث القضاء حال يف إال باألمر، وثوق أو اطمئنان حيصل

ي ألنه يقينًا؛ االحتياط عكس  السيّم املجرمني، إىل الوصول إمكانية من ويضعف اجلريمة يقو 
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 .األحيان من كثري يف النزاعات فض   ةإمكاني   ويشل   السابقة، العصور يف

ـ كل ها أو أغلبها ـ  الروايات هذه أسانيد تضعيف مع السيّم ،بالصدور الوثوق مبنى عىلا أم  

 لفقه العام للمزاج ة أكثرهاُمالف مع ،كل ها املعاِن يف فقط ثالثة إىل ترجع أن يمكن التي

 املعنى هذا اآلية من شخص فهم فإذا بذلك، الوثوق الصعب من هفإن   الرشيعة، يف االضطرار

صنا  أشكَل  املشهور فهمه ما منها يفهم َل أو فهمناه ما منها فهم إذا اوأم   ،باآلية العام املزاج خص 

 .مةحمك   االضطرار وأصالة .هنا األمر

 ثبات حرمة غري اللحم من أجزاء اخلنزير؟بالسّنة الشريفة وحنوها إ هل ميكن

 هأن   يف الكالم أن   إال حلمه، حتريم عىل والسن ة الكتاب تطابق يف إشكال فال ،اخلنزير اوأم  ـ  5

 كالشحم ،منه اللحم غري حتريم عىل السن ة تدل   فهل فقط، هحلمَ  الكريم القرآن من فهمنا لو

 ال؟ وأ ذلك، وغري والعظام

، ة لتعبري حلم اخلنزيرستعّمل السن  ا اظنحال ،ة والرواياتالتتب ع يف الكتب احلديثي   بعد
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 جاءوحتريمه،  اخلنزيرية التي ورد فيها احلديث عن ة والسن  ة الروايات الشيعي  أغلبي   بحيث إن  

 والصحابة، البيت وأهل النبي   لسان عىل أم الرواة لسان عىل سواء ،«اخلنزير حلم» تعبري فيها

 .باللحم احلكم ارتباط ةمركوزي   ديؤك   ما وهذا

ف البد  من التوق   ،أدل ةمجلة ، رًا لتعميم احلكم لكل  أجزاء اخلنزيرفام نجده مرب   وعليه،

 عندها:

 نزير ، رصٌد وتأّملنصوص تطلق التحريم يف خمتلف أجزاء اخل

ل:   :وهوفقط،  حلمه حتريم ال ،اخلنزير حتريم بلسان ورد ماالدليل األو 

ا جاء يف ممله يف علل بعض األحكام، و× يف أجوبة اإلمام الرضا ،د بن سنانحمم  خرب  ـ أ

م».. احلديث:   ودليالً  وختويفاً  وعربةً  للخلق عظةً  وجل عز اّلِل جعله ه  وَّ َش مُ  هألن   اخلنزير، وحر 

 .«..كثرية عللٍ  مع األقذار أقذر غذاءه وألن   خلقته؛ عىل مسخ ما عىل

م، علًّم أن  ضعيف السند بمحم   واخلرب ه يمكن أن يريد د بن سنان ومشاكل أخرى كّم تقد 

م من اخلنزيربيان ما ُح ه ليس يف مقام بتحريم اخلنزير ـ حيث إن   ة بيان مقام يف ّموإن   ،ر   عل 

، ملتحم أمر وهو والسن ة، الكتاب يف رواملكر   املركوز األمر بوصفه حلمه أكل حتريم ـ التحريم

 .وغريه اللحم فيه يتساوى حيث ،الرواية هذه يف التعليل ةخصوصي  إال إذا قيل ب

م اّلِل إن  »قال: ‘ رسول اّلِل أن   ـ خرب أيب هريرة، ب م وثمنها، اخلمر حر   امليتة وحر 

م وثمنها،  .ميمون بن بيوسف الضعيف ،منه خرب ابن عباس وقريب .«وثمنه اخلنزير وحر 

متها اللذين وامليتة اخلمر مع بمقارنته ّمالسي   ،ةالشمولي   هظاهر احلديث اوهذ  الرشيعة حر 

 .مطلقاً 

 بناظر، ليس فهو ،اخلنزير من ماملحرَّ  حدود بيان مقام يف يكن َل حيث ،فاحلديث ذلك ومع
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 اخلنزير فبيع ثم ومن حلمه، حتريم وهو ،القرآن يف ورد الذي اخلنزير حتريم مراده يكون فقد

 .وتداوهلا حلومه لبيع منعاً  حراماً  يكون

 املختلف األشخاص بأن   مراراً  قلنا وقد السند، يف هريرة أيب وقوع إىل باإلضافة ،هذا

ًا،  املذاهب بني حوهلم  .إال بدليل إضايف أمرهم يف فنتوق  جد 

 والنطيحة اخلنزير غري احليوان من يشء لَّ كُ  ْل كُ »قال: × عن أيب جعفر ،ـ خرب زرارة ج

 .«..السبع أكل وما يةواملرتد  

 بن احلسني إىل الطويس الشيخ طريقوهو مروي  ب املشهور، عند السند صحيح واحلديث

د وقد األهوازي، سعيد  هبذا يأخذوا َل والفقهاء العيايش، ومعه احلديث هذا بنقل الطويس تفر 

 الكريم، القرآناحلديث؛ ألن ه يعارض مجيع روايات حتريم األطعمة واألرشبة غري ما ورد يف 

، وسيأيت بحثه يف الفصل األخري من هذا الكتاب، ووجود جمموعة عادةً  عندهم به عمليُ  ال هلذا

د م  .ضمونهمن الروايات تؤك 

 حيتمل كّم إذ هنا؛ به االستدالل يصعب هأن   إال ،كل ها املشاكل وجتاوزنا سنداً  ثبت لو وحتى

 كذا القرآن، يف اخلنزير حلم من للمراد اً مفرسِّ  فيكون ،إطالقه ىلع مقصود باخلنزير تعبريه أن  

 حرص تكريس يريد هألن   ؛القرآن يف جاء ما إىل اً إشاري   باخلنزير تعبريه يكون أن جداً  حيتمل

 رَصَ نْ مُ  وضوح عىل بناءً  التعبري فأطلق القرآن، يف ّمب احلرام
د هذا ويكفي ،قرآنياً  هِ فِ  فللتوق   الرتد 

 .هنا لإلطالق يةاجلد   اإلرادة فهم يف

احلارث، أبا ‘: نرصانيًا قال لرسول اّلِل أِن قتادة أن  نبقال: أ ،عن أبيه ،ـ خرب ابن التيمي   د

أبا احلارث، فقال: قد أسلمت قبلك، فقال: ‘: النبي فقال، سلمتأفقال النرصاِن: قد 

وأكلك كذبت، حال بينك وبني اإلسالم ثالث خالل: رشيك اخلمر ـ وَل يقل رشبك ـ »

 .«اخلنزير، ودعواك ّلِل ولداً 

 أكلك: له يقل َل فهو حلمه، خصوص ال ،اخلنزير أكل حتريم عىل احلديث هبذا يستدل   فقد

                                           
 .291: 1 ؛ وتفسري العيايش58: 9 ( هتذيب األحكام1)

 فالحظ. ،احلديث حصل تقديم وتأخري يفأن ه ( الظاهر 2)
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 .اخلنزير حلم

 :ويناقش

 يلَق  َل الذي قتادة مراسيل من فهو بنقله، اِننعوالص الكويف انفراد بعد السند بضعف :الً أو  

 .احلديث هذا عىل االعتّمد يصح   فال ،‘النبي  

 هو ملا التعبري له فأطلق اخلنزير، حلم يأكل اآلخر رفطال كون بعد الداللة، بضعف :ثانياً 

ة وأن ه اللحم حتريم ةمركوزي   بعد العريف البيان يف بغريب هذا وليس احلرام، من واقع   ، خاص 

م من اخلنزير أو استئناف بيان حكمه أصالً   .ليس يف مقام بيان حدود املحرَّ

د بن عيل عن أبيه )أو بعض رجاله(، قال: قلت أليب جعفر حمم   ،ـ خرب حممد بن عذافر هـ

م اّلِل ا×: الباقر  تبارك اّلِل فإن   ،اخلنزير حلما وأم  ».. مليتة والدم وحلم اخلنزير؟ فقال َل حر 

، والقرد اخلنزير مثل ى،تش صور يف قوماً  مسخ وتعاىل  لكيال امَلُثلة، أكل عن ّنى ثم والدب 

 .«..بعقوبتها يستخف   وال هبا، نتفعيُ 

 ،د بن سنان يف عللهخرب حمم    بهبيه  وش ،ل بن عمراملقطع خرب املفض   يف هذا متاماً  ومثله

 .احلديث لصأ متقد   وقد

 يف واضحة العل ةنالحظ أن   اخلنزير، حلم يف التعليل مورد وارد هإن   حيث من احلديث فهذا

 .اخلنزير من أكلٍ  لكل   اً عام   احلكم فيكون وغريه، اللحم بني فرق بال هنا التعميم

 عن تارة رواه وقد ،لنا بنقله انفرد حيث كتبه، يف الصدوق الشيخ هو احلديث هذا ومصدر

 عن عذافر بن حممد عن وأخرى مرساًل، فيكون رجاله، بعض عن ،(ثقة)وهو  عذافر بن دحمم  

 بن املفضل إىل بالطريق وثالثة ،عندنا وثاقته تثبت َل احلال جمهول رجل   عذافر بوهأو أبيه،

 َل إن جمهول وهو الكويف عيل بن وحممد ،جمهول وهو، ساَل بن الرمحن عبد الطريق ويف عمر،
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 ( املصدر نفسه.3)

بن عيسى اخلزاعي الصرييف، عذافر » ، قائاًل فقط:، يف أصحاب الصادقرجالهالطويس  يف َل يذكره سوى ( 4)

 (.263)الرجال:  «كويف

فه ابن الغضائريفيّم بال توثيق، (، 265)الرجال:  الطويس(، و237)الفهرست:  ذكره النجايش (5)  ضع 

 



 

 يمكن فال ضعيف، وكالمها اثنني طريقني إىل يؤول فاخلرب وعليه. املضع ف ةنميُس  أبو هبأن   نقل

 .لوحده عليه االعتّمد

وهم  ،أهل الكتاب رقال: إن ا نجاو‘ ه سأل رسول اّلِلأن   ،ـ خرب أيب ثعلبة اخلشني و

 وجدتم إن»‘: يطبخون يف قدورهم اخلنزير ويرشبون يف آنيتهم اخلمر؟ فقال رسول اّلِل

 ومثله، «وارشبوا وكلوا ،باملاء وهاحضفار غريها جتدوا َل وإن وارشبوا، فيها فكلوا غريها

 .خرب ابن عباس

 يرد َل اخلنزير عن الكالم كان وإن ،ةوفق أصول أهل السن   احلديث صحيح   أن   والظاهر

 دون أخرى مصادر يف ورد احلديث نفس أن   مع ًا،أصلي   اً مصدربوصفه  داود أيب سنن يف إال

 .اخلنزير إىل إشارة

 وعادةً  اخلنزير، اآلنية يف يطبخون مأّن   املفروض ألن   ظاهر؛ غريُ  فاحلديث حال ةأي   وعىل

 .احلديث هبذا ستدليُ  أن الصعب من هلذا موجودًا؛ اللحم يكون

فقول اّلِل  :يف حديث ـ قال: فقلتـ × عن الصادق ،اهلل بن الفضل اَلاشمي ـ خرب عبد ز

ون وْا قَِرَدًة َخاِسئِيَ تعاىل: ﴿ ْم ك  ْلنَا ََل  بِْت َفق  ْم يِف السَّ  إن  »قال:  ،﴾َوَلَقْد َعلِْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنك 

 وكذلك أولئك، مثل اليوم القردة وإن   يتناسلوا، وَل ماتوا ثم ،امأي   ثالثة مسخوا أولئك

 .«..حلمه يؤكل أن حيل   ال مثله فهو يشء من اليوم منها وجد ما املسوخ، وساير اخلنازير،

د فكرة اللحمزياد بن بسهل أقل   ال السند، ضعيف واخلرب  .، بل ذيله يؤك 

 فيام اخلنزير، حلم ال اخلنزير لعنوان التحريم تطلق عليها عثرنا التي الروايات أهم هي هذه

 أيضًا، القرآن رهكر   الذي التعبري وهو اخلنزير، حلم أي القرآن، تعبري رتكر   الساحقة ةاألغلبي  

 :الروايات وهذه
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قليلة العدد من حيث الداللة فإن  الدال  منها أو حمتمل الداللة ليس سوى أربع روايات، أ ـ 

 )د ـ و ـ ز(.أي ما عدا 

ور اإلمامي ة يوجد حديثان يوجد رواية صحيحة السند فيها عندي، وعند مشهإن ه ال ب ـ 

 بعد تقدير صحيحان من حيث السند.عىل أ

وعليه، فاالعتّمد ـ وفقًا حلجي ة اخلرب املطمأن  بصدوره ـ عىل مثل هذا القدر واحلال من 

غريه إليه للنظر  لوحده، بل نحتاج لضم  تام   غري للتعميم الوجه هذا، وعليه فالنصوص صعب  

 .يف إفادة املجموع للوثوق

 هِكَدنصوص شحم اخلنزير وَو

 اآليت:ه ه، ومهم  كِ دَ وَ ما ورد يف شحم اخلنزير ودهنه وَ  الدليل الثاين:

 ،العن أيب جعفر، وخرب أيب الصباح وأيب سعيد واحلسن النب   ،رياألوىل: صحيحة بكالرواية 

عند  اخلنزيردك وها )يصيبها( اخلمر وبّم نشرتي ثيابًا يسيقالوا: قلنا هلّم: إن  × اّلِل عن أيب عبد

م ّموإن   هبا، سأب ال نعم،»حاكتها، أنصيل  فيها قبل أن نغسلها؟ قال:   وَل ورشبه، أكله اّلِل حر 

م ه لبسه حير   .«فيه والصالة ومس 

 يصيبه الثوب عن سأله هألن   اخلنزير؛ ودك حرمة يف ظاهر   الداللة حيث من احلديث وهذا

مه ّمإن   اّلِل بأن   فأجابه ،(وشحمه)دسمه  اخلنزير ودك ه، محير   وَل حر   هو هنا ناملتيق   فاملقدار مس 

 وبه هبا، ارتباطه عدم لفرض باحلرمة، القول َب ناَس  ملا حالالً، كان لو إذ حرام، اخلنزير ودك أن  

 .اخلنزير أجزاء لكل   شامل   التحريم تعبريَ  إطالقه يكون

 إذ ؛الروايات من جمموعةً  معارضته بسبب وذلك احلديث، هذا عىل ظواحتف   الفقهاء أن   إال

 ثانية، جهة من اخلنزير نجاسة روايات يعارض كّم جهة، من اخلمر نجاسة روايات يعارض

 عدم عىل دل   ما يعارضقد  بل عنه، ضاً معرَ  مهجوراً  مضمونه يكون بل به؛ الوثوق ففيضعُ 

 نسبنا لو بليغ غري احلديث تركيب يكون قد بل. أيضاً  حلمه يؤكل ال ما أجزاء يف الصالة

ع َل ما اإلمام، شخص إىل الرتكيب  ،ضمعارَ  هو ماخصوص  يف التقيةعىل  احلمل شخص   يد 

                                           
 .357: 2 علل الرشائع؛ و248: 1 كتاب من ال حيرضه الفقيه (1)



 

 .جي ةاحل عىل الباقي فيبقى

جمموعة ذاب عليها  ئل عن حنطةٍ قال: ُس  ـ عليهم السالم ـ عنهم الثانية: خرب يونس، الرواية

 :وقيل«. تؤكل َل غسلها عىل يقدروا َل وإن كلت،اُ  غسلها عىل قدروا إن»شحم اخلنزير. قال: 

 .بذر حتى تنبتتُ 

ً  فهذا  بوضوح عىل اخلرب جيعل الطعام الذي نزل عليه شحم اخلنزير حرامًا، فيكون داال 

 يكون أن دون خنزيرعليه شحم  ظ عىل طعامٍ حرمة أكل الشحم نفسه؛ إذ ال معنى للتحف  

 .اخلنزير شحم يف تام   اخلرب الداللة حيث فمن واضح، هو كّم ماً حمر   شحمه

د فقد ة،سندي   مشكلته أن   إال  إسّمعيل فيه واحد بطريٍق  الكايف يف الكليني الشيخ بنقله تفر 

 :أمرين أحد عىل ة  مبني   الرجل هذا ووثاقة ،رمرا بن

 .للتوثيق صحيح بمبنى ليس هأن   رناكر   وقد القمي، تفسري سانيدأ يف وروده ـ أ

كتب  ـ عدم استثناء حممد بن احلسن بن الوليد رواياته من كتب يونس، حيث ذكر أن   ب

ها صحيحة معتمد عليها، إال ما ينفرد به حممد بن عيسى عن يونس يونس بن عبد الرمحن كل  

 .ترمجة يونس نفسه الشيخ الطويس يفوَل يروه غريه، طبقًا ملا ذكره 

 ن  أ يعني هذاو املائتني، عن تزيد يونس عن مرار بن إسّمعيل روايات أن   تبني   املراجعة وبعد

 .يونس كتب من هي رواياته ألن   قه؛وث   قد الوليد ابن

 عىل وثاقة تصحيح القدماء لرواية ال يدل   د اخلوئي ناقش يف هذا االستدالل بأن  أن  السي   إال

 .عىل حسنه الراوي وال

من « اإلمامي الفكر يف السن ة نظرية»لناه يف كتابنا ص  السي د اخلوئي يف حمل ها تبعًا ملا ف ومناقشة

باخلرب املوثوق ال خرب الثقة، وأن  الوثاقة كانت  لعمالقدماء الشيعة كانوا ينهجون منهج  أن  

الن معيارًا مساعدًا  يفمعيارًا مساعدًا  بعض األحيان، متامًا كعدم الوثاقة أو الضعف يشك 

 .احلديث رد   عىل أخرى أحيان
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ة يف ه عندما ال نستثني روايات شخص من احلجي  ة بأن  وبناًء عليه قلنا يف بحوثنا الرجالي  

لكتاب الرجاِل نظر يف رواياته يف ا ما، فهذا حيتمل أمرين: وثاقة هذا الشخص، أو أن   كتاٍب 

 َل الذي عينه الوقت يف منه، يبالر   يوجبالفالِن الذي ورد اسمه يف طرقه، وَل جيد فيها أمرًا 

 الكتاب هذا يف برواياته أخذ هأن   الحتّمل له؛ بتوثيقه اجلزم نستطيع ال وهبذا. عنده وثاقته تثبت

 .هقاختال وال ضعفه وال الراوي كذب إحرازه عدم مع هلا شاهد أو دمؤي   أو متابع لوجود

ة غري اخلرب فيكون ضعفه، وال مرار، بن إسّمعيل وثاقة تثبت َل هأن   واحلاصل  من حج 

 .ةالسندي   الناحية

 من والروايات الراوي عىل ظونيتحف   كانوا القدماء أن   ةالرجالي   بحوثنا يف قناحق   وقد هذا،

 :أساس بشكل ثالث جهات

 .ضعفهجترب  ةي  متن ةً قو   حتوي ال روايته كون مع عندهم، الراوي ضعف ثبوت :األوىل اجلهة

 .اجلملة يف رواياته يف ةي  متن مشاكل وجود مع السيّم باملراسيل، اشتهاره :الثانية اجلهة

 الدين ألصول أو للقرآن أو املشهورة لألحاديث خالفتهامل اإم   متونه ضعف :الثالثة اجلهة

 .ذلك نحو أو واملذهب

ة األخذ هبا ما َل جترب الرواية بّم يراه العاَل موجبًا إلمكاني   ،لو ثبت ضعفه فهذا واضح اأم  

ر معقول ـ كابن أيب عمري الذي يوجد تربير  عىل املستوى املتني، وكذا لو كثرت مراسيله بال مرب 

و ضعيف أو خيالف أخبار الثقات اته عىل ما هـ مع اشتّمل بعض مروي   معقول ملراسيله

م خيافون حينئٍذ من كونه كذابًا، فعندما تكثر مراسيله فهذا معناه أنه بات، والسبب هو أّن  ثاأل

ن أخذ هذه الروايات.هو وهلذا  ،قد يكذب هكذا لو كانت متون مجلٍة وافرة من و ال يذكر عم 

 .ظونرواياته ضعيفًة بحيث تنسب الروايات إليه ال إىل غريه، ففي هذه احلاالت يتحف  

اته ما سانيد وَل جيدوا يف مروي  أالوثاقة عندهم أو كان شخصًا له  شخص ثابتلكان اا لو وأم  

تضعيفه فهم يأخذون بحديثه ما َل  نقل عن أحدٍ فيه، وَل يُ  متنًا بحيث يثري الشك   هو ضعيف  

 .عندهم وثاقته تثبت َل لو حتىيكن ضعيف املتن، 

 حيتمل كّم ـ احلديث مجع يريد ثاً حمد   العاَلِ  كان إذا اأم   االعتّمد، حاالت يف جيريكل ه  هذا

 نفسه الفقيه مةمقد   تفيده كّم جارية ةسن   وهو ـ «الفقيه» كتاب غري يف الصدوق الشيخ يف جداً 

ه ال احلال هذه ففي.. املفيد والشيخ املرتىض السيد عبارات من واحدة وغري  الراوي حال هيم 



 

ه ما بقدر  .األحاديث مجع هيم 

عيها التي الصورة جممل عىل ويشهد مي مجهور عمل يف ند   :أمور املتقد 

 فيهم ووردت اإلمامي الرتاث يف نقاش بال فواع  ُض  الذين الرواة أغلب أو كل   أن   :منها

: استفهاماً  يثري ما وهذا ة،احلديثي   ةاإلمامي   كتب أسانيد يف وقعوا قد ة،األئم   عن ذمٍّ  رواياُت 

 !األسانيد؟ يف وجدناهم ذلك ومع واضحة، الرواة هؤالء يف الضعف حالة كانت كيف

 رواياهتم أورد بعينه وهو الرواة من عدداً  فضع   حيث نفسه، الطويس الشيخ ظاهرة :ومنها

 بتضعيف األخبار تعارض يعالج َل بل األحيان، بعض يف هبا استدل   بل ة،احلديثي   كتبه يف

 .فقط السندي اآلحادي اخلرب يكن َل ّنجهم أن   ديؤك   هكل   هذا ..بعضها يف الطرق

 أخذ وكذا بعض، دون الكايف روايات بعَض  والصدوق الطويس مثل أخذ ظاهرة :ومنها

 ما األحيان بعض يف سنداً  يشابه تركه ما أن   مع بعض، دون الصدوق روايات بعض الطويس

 ماـ  الظاهرة هلذه القريبة التفاسري أحد فإن   والفقه، احلديث يف جامعاً  كتاباً  يكتب وهو أخذه،

 عليه موافقني يكونوا َل فإذا املتن يف النظر هو عندهم العمدة أن   هو ـ مشرتكة األسانيد دامت

د زماننا عىل قسه غريبًا، هذا فعلهم كان فقط السندَ  املعيار كان لو وإال احلديث، تركوا  .لتتأك 

ة لنا يثبت فلم ،حال ةأي   وعىل  .هنا اخلرب هذا سند صح 

. فقال: باخلمر نَ جِ عن دواء عُ × اّلِل قال: سألت أبا عبد الثالثة: صحيحة احللبي، الرواية

 اخلنزير، حلم أو اخلنزير شحم بمنزلة إن ه به، أتداوى فكيف إليه، أنظر أن أحب   ما واّلِل، ال»

د فإن   .«به ليتداوون أناساً  وإن    .حراماً  األكل يكون أن إال له معنى ال به التداوي يف التشد 

 كّم الراوي، من يكون أن حيتمل هفإن   فيه، الذي الرتديدتكمن يف  احلديث مشكلة لكن  

 الذي األمر الشكل، يف وحلم شحم كلمة تقارب بعد السيّم ،نفسه اإلمام من يكون أن حيتمل

 رفع فإذا األصيل، الراوي من الكتاب استنسخ الذي الالحق الراوي ترد د احتّمل يفتح قد

 وهوحرمته يف نفسه  ناملتيق   بالقدر ناأخذ وإال به، كانيف أحد الطرفني  االحتّمل هذا شخص  

 .الباقي زرَ حُي  وَل اخلنزير حلم

                                           
 .113: 9 وهتذيب األحكام ؛414: 6 ( الكايف1)



  

اّلِل بن جعفر  جاءت الرواية عن عبد ني،ي بسطام النيسابوري  يف كتاب طب  األئمة البنَ  لكن

ثنا صفوان حييى البياع، عن عبد  احللبي، قال: سألت أبا عبد اّلِل بن مسكان، عن قال: حد 

 ال ،واّلِل ال»ّم هو اضطرار، فقال: إن   ،عجن بغريهعجن باخلمر ال جيوز أن يُ يُ  ءعن دوا× اّلِل

 وكذا كذا يف يقع الذي اخلنزير شحم بمنزلة هو وإنّم به، يتداوى فكيف إليه ينظر أن ملسلم حيل  

 .«خنزير وشحم مخر شفاء أحداً  اّلِل شفى فال به، إال يكمل

 لو مشاكل، من يعاِن هلكن   والشحم، اللحم بني الرتديد مشكلة بنا يتجاوز احلديث وهذا

 بعدم قطعيُ  هأن   مع اخلمر، إىل النظر حتريم عىل يشتمل احلديث هذا فإن   السند، أزمة جتاوزنا

 .جداً  ايسالعب   رصالع يف اخلمر تداول بعد األسئلة فيه لكثرت موجوداً  كان لو إذ التحريم،

ل  أن   األمرغاية  ،أن  الوارد يف شحم اخلنزير ثالث روايات بينها صحيحتان واملتحص 

 أن لثةالثا يف األرجح كان وإن بالرتديد، ةمبتال لثةالثا فيّم بمعارضات، ةمبتال األوىل الصحيحة

، أو ال يكون الرتديد من الراوي بل من نوع العطف اخلنزير شحم هو املقصود يكون

 .اإلمام والتوضيح من

 ، وقفة نقدّيةنصوص قتل اخلنزير وإعدامه

 ،يةالسن   املصادر من ـ عهايمج يكن مل إن غالبها ـ الروايات بعض يف ورد ماالدليل الثالث: 

 شحمهب االنتفاع يمكن كان لو إذ بذلك، يقوم العادل ماماإل أن   أو اخلنزير قتل عىل احلث   من

 .بيعه حتريم نصوص يف احلال وكذلك، لقتله موجب فال األكل يف مثالً 

 أن حيتمل كّم إذ هنا؛ تدل   ال ـ وثبوهتا وطرقها أسانيدها عن النظر برصفـ  الروايات وهذه

 بذلك يراد أن املمكن من كذلك إطالقًا، به نتفعيُ  ال وألنه ألكله ن باً جت هذه القتل إرادة تكون

ط عن ظاً فتحف   حلمه، يؤكل ال حتى وجوده، إلغاء أو احلد    إىل يصار حلمه أكل يف الناس تور 

ة إذ أخرى، جهةٍ  من نفع   فيه كان لوحتى  إعدامه،  هذا ومع ذلك، تستدعي قد ظالتحف   شد 

 .شحمه كلأ حتريم إىل ـ تمت   لو ـ قتله فكرة من االنتقال يصعب االحتّمل
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، البيت أهل عن الواردة الروايات ببعض ذلك معارضة عن فضالً هذا،   تفيد والتي النبوي 

 .احلاالت بعض يف اخلنزير بشعر االنتفاع جواز

بل قد يقال بأن  إعدام اخلنزير وقتله يمكن أن يكون بعملي ة استهالكه باألكل من غري حلمه، 

فكأن  املسلمني مطالبون بعدم تربية هذا احليوان وال املساعدة عىل تكاثره، بل عليهم إعدامه 

بغري حلمه، فبهذه العملي ة ينعدم وجوده، فلّمذا فهم ولو من خالل ذبحه واألكل واالنتفاع 

األمر بقتل اخلنازير عىل أن ه من دون االستفادة منها يف غري اللحم؟! إال إذا قيل بأن  األمر بقتلها 

 منرصف لغري ذبحها وأمثال ذلك.

 كّله النجاسة يف حتريم اخلنزير، واخلباثةوة التذكية، مرجعّيتأّمالت يف 

 ،تهميت إىل تؤد ي موته طرق فكل   ثم   ومن عليه، التذكية تعرض ال اخلنزير إن  ع: الدليل الراب

مة وامليتة  .مطلقاً  حمر 

م وقد  لكل   موتعم   الذبح، هي التذكية بأن   وقلنا التذكية، بحث يف هذا عن اجلواب من ا تقد 

عتها وسيلة ى، فهو اخلنزير ذبح فإذا أيضًا، والصيد كالنحر احليوان ألخذ الرشيعة رش   نعم مذك 

، أو به االنتفاع حرمة أو ،بعنوانه حلمه أكل بحرمة احلكم منـ  ىمذك   كونه معـ  مانع ال

 لو اخلنزير عن التذكية ينفي نص   يرد وَل امليتة، عنوان جهة من حيرم ال هأن   املراد ّمإن   ،نجاسته

 .ةالرشعي   الطريقة عىل ذبح

ل عن امليتة  إفراد اآليات اخلنزيرَ  بل دًا عىلشاهدقد يشك  ه بعنوانه ال بعنوان حرمتَ  أن   ًا مؤي 

 .عليه التذكية عروض عدم بيان لسان ليس اللسان فهذا وإاليتة، ه مَ أن  

وقد  ،وسائر أعضائه غري اللحم أيضاً  شحمه فيحرم اخلبائث من اخلنزير إن  الدليل اخلامس: 

 من العلل، يف ×الرضا عن سنان بن حممد كخرب مة،املتقد   الروايات بعُض  هتخباث إىل أشارت

ى هأن    .األقذار عىل يتغذ 

 :واجلواب

الً:  منه داملؤك   املقدار فإن   ثبت لو وحتى اخلبائث، هاسمُ  حتريمي عنوان   لدينا يثبت َل هن  إ أو 

 يأكلونه األرض أهل أغلب فإن   اخلنزير اأم   مثالً، كالغائط استخباثه عىل الطباع أمجعت ما هو



  

 حتى تستخبثه كانت العرب أن   زرَ حُيْ  وال أكله، يستقذرون وال للخبيث أكالً  ذلك يرون وال

 .العرب أذواق عىلاألمر  نحمل

 ودعوى أن  اخلباثة فيه من جهة كونه نجسًا، سيأيت احلديث عنها.

الرواية ال حترص عل ة ا سندًا، بل مناقشته يف الكالم متقد   قد سنان بن دحمم   روايةإن   ثانيًا:

ح بوجود علل كثرية أخرى غري ما جاء فيها، فراجع.  التحريم بذلك، وإن ّم ترص 

 كبرية بنسبةٍ  ارتفعت قد املشكلة هذه فإن   األقذار أقذر يأكل كونه يف املشكلةلو كانت  ثالثًا:

 يأكله ما بل أبدًا، فيها ةقذار ال وأطعمة للخنازير حظائر زجته   التي ةالغربي   الدول يف اليوم

 .اجعفلرُي  !منها أقذر البلدان بعض يف الدجاج

 حسب نجاسته عىل ةي  اإلمام فقهاء اتفق فقد اخلنزير، نجاسة إىل االستنادالدليل السادس: 

دت يف هذا املجال الروايات بّم يزيد عن عرشةو الظاهر، خبيثًا  كان نجاسته ثبتت فإذا ،تعد 

ة هنا والروايات .حرام النجس أكل ألن   مًا،حمر   أكلهو  أيضًا، وشحمه دهنه نجاسة عىل دال 

 .ودسمه دهنه يف وردت حيث

 أكله كان كاخلنزير يشء نجاسة ثبتت فإذا النجاسات، أكل حرمة عىل مبنيٌّ  الوجه وهذا

 ـ: اّلِل بعون يأيت سوف كّم ـمبني ة  النجاسات أكل وحرمة حرامًا،

ة الروايات عىل اإم   أ ـ  النجاسات أكل حرمة عىل تدل   هل اوأّن   ،حتقيقها وسيأيت اخلاص 

نفهم حرمة أكل  بحيث ،اهالقا وماونحومها  واخلمر امليتة خصوص وأ مطلقاً  ساتواملتنج  

حكم  حيث ،فيه غرابة ال الذي األمر النجاسة،بعض النجاسات ال حتريم ما تعنون بعنوان 

 اخلمر مثل بعض، دون النجاسات بعض عبي بحرمة التجارة مباحث يفالعديد من الفقهاء 

، )العبد( والكافر واملني   والدم والعذرة كالبول غريها اأم   واخلنزير، الصيود غري والكلب وامليتة

 .فإن  بيعها حالل

كوّنا خبيثة مطلقًا غري واضح  إال أن   خباثة عرفية وعقالئي ة، أو عىل خباثة النجاسات ب ـ

وسيأيت . .، بل إثبات حرمة كل  خبيث سبق أن ناقشناهبعد أن ناقشنا يف خباثة مثل اخلنزير
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 حتقيق احلال يف النجاسات بعون اّلِل.

 اخلطاب بفحوى تدل   دسومته من لليد التطهري فيها ورد التي اخلنزير نجاسة بأن   يقال وقد

ر زميل عندما إذ أكله، حرمة عىل  باألولوي ة، يكون أكله بجتن   فإن   اليد، عىل دسومته من التطه 

، فالنجاسة الرشعي ة هي بعينها إعالن خباثٍة له، ال أن  خباثته عرفي ة وأوضح أشد   هو حيث

م  .حتى تنفى كّم تقد 

 :بوجهي فهمت   أن يمكن الفقه يفطهارة وال النجاسة ةنظري   إن  : واجلواب

 هو هذاو .عادةً  هبا يتصلما و العبادات دائرة يف حمدود أثره لكن   ،عام عنوان هي ـ أ

 ذلك، ونحو اإلحرام، ولباس الصالة يف إال للنجاسة أثر ال إذ ؛ريناملتأخ   الفقهاء بني املشهور

 دل   ما مورد لبيان اأّن   عىل النجاسة نصوص فهمتُ  ّمإن   فيه، ضري ال أمر   اإلنسان سيتنج   نأف

 صالته ومكان املصيل وبدن ولباس والغسل الوضوء ءكّم بالطهارة اشرتاطه عىل الدليل

 .احلرمة عىل بناءً  األكل وكذلكولباسه،  ماملحرِ بدن و واملساجد،

 بجتن   رضورة يعني ال اخلنزير دسومة من اليد غسل بلزوم احلكم فإن   ،احلال هذه ويف

 يشء هناك وليس مثاًل، التطهري لزمك الصالة أردت لو كأن   ـ غايته ـ يعني بل مطلقًا، اخلنزير

 يفهم اليد عىل الدسومة بقاء عىل الشارع رضا عدم بأن   نقول حتى التطهري لزوم اسمه بعنوانه

 .لألكل حتريمه ةباألولوي   منه

 فقد التطهري،نظرية حرمة االنتفاع مطلقًا بالنجاسات وكذا املتنجسات التي ال تقبل  اوأم  

 حتف رواية سوى دليل من وامليتة املسكر غري يف هلا ليس إذ نطيل، فال الً مفص   روناملتأخ   ناقشها

 ، بل وحتى غري السند.اً جد  السند  ضعيفة وهي املعروفة العقول

كًا ا عنوان  يراد منه أن يكون اإلنسان ـ حيث يمكن ـ نظيفًا، أن نقول بأّن   ـ ب بإطالق متس 

رْ قوله تعاىل: ﴿ (، وعليه فال يرسي األمر من الثياب والبدن واملسجد 4 ﴾ )املدثر:َوثَِياَبَك َفطَه 

خاص، وعليه فإذا جاء الدليل ليدل  عىل نجاسة  ونحو ذلك إىل نفس األكل، ما َل يقم دليل  

ه عنه يف البدن واللباس، ال حرمة أكله؛ ألن  األكل غري ز  دسومة اخلنزير فهذا يثبت رضورة التن

 األخرى األطعمة أنواع يف اخلنزير شحم اندك  سيّم لو إلنسان، البوط باملظهر اخلارجي لمر

 .العريف االستقذار زال بحيث



  

 .واألولوية ىالفحو بدليل هنا يستدل   أن يصعب ،ومعه

م ـ إن ّم جيري  ا القول بأن  إعالن نجاسة يشء، هو إعالن  خلباثته، فهو ـ يف ضوء ما تقد  وأم 

ل،  فتنحرص املناقشة حينئٍذ بأصل وجود كربى حتريم اخلبائث، بل عىل التفسري الثاِن دون األو 

 سيأيت يف بحث حكم أكل األعيان النجسة يف الفصل القادم، يشء يتصل هبذا، فانتظر.

بل سيأيت أن  ما ورد يف باب نجاسة اخلنزير عىل بيانات، وفقًا ملراجعة روايات هذا الباب، 

ا تارًة تالحظ حلم اخلنزير د أّن  ح بعنوان اللحم، وأخرى تالحظ شعر اخلنزير  وهي تؤك  فترص 

ث عن الصالة ال عّم  يرتبط باألكل، وثالثة تالحظ ولوغ اخلنزير، وهي التي تعنينا  لكن ها تتحد 

هنا، وليس إال رواية آحادي ة واحدة تدل  عىل الغسل بسبع غسالت، وهي خرب عيل  بن جعفر، 

ة بعد فهي املستند الوحيد للحكم عندهم، وال حي صل منها لوحدها وثوق بالصدور، خاص 

 ذهاب املشهور أو الكثري إىل استحباب الَغسل بالسبع دون وجوبه.

 كّله اخلنزير مرجس يف حتريلرآني باالقالتعليل مراجعات يف توظيف 

ه  ِرْجٌس ﴿ :االستناد إىل قوله تعاىل الدليل السابع: َم ِخنِزيرن َفإِنَّ  بعود الضمري إىل ،﴾َأْو حَلْ

 ه.املراد من اللحم هو اخلنزير كل   فهم أن  فيُ  ،ه رجساً حيث هو األقرب، فيكون كل   ،اخلنزير

مع أن  عوَده للحم أقرب؛  ـ اللحم إىل ال اخلنزير إىل الضمري عود سل منا لو :واجلواب

 االستخدام عىل ممقد   وهو إليها، الضمري يرجع واحدة كلمة إليه واملضاف املضاف أن   باعتبار

 سبب هو رجسه ن  وأ رجس   اخلنزير أن   غايته فإن   سل منا لو ـ إليه املضاف عىل مريضال وعود

، فيكون عموم التعليل مفيدًا حرمة حلم كل ه حتريمه سبب هرجَس  أن   عرفنا فكيف ،حلمه حتريم

 كل  حيوان يثبت أن ه رجس، ال حرمة كل  أجزاء هذا احليوان.

 اّلِل لغري ذبح ما مقابل يف رجس، ابأّن   يفهاصتوب متقد   ما مجلة إىل الضمري عودُ  ملتحي بل

، فيكون التوصيف راجعًا للحم ال لكل  اخلنزير، فيلزمنا إلثبات حرمة كل  اخلنزير فسق هفإن  

نا نبحث يف هذا هنا. ته رجس  عمالً بعموم التعليل، واملفروض أن   إثبات أن ه برم 

ال يدل  عىل عموم حتريم  «فإن ه رجس»بل إن  مقاربة احلرص يف اآلية القرآني ة مع تعبري 

م حرصًا كل  رجس، فلّمذا حرص  الرجس غري املذكور، إذ هو بيان غري عريف، فهو يريد أن حير 



 

ا رجس، مريدًا حتريم كل  رجس بّم يشمل كل   م بأّن  رًا ذلك، ثم عم  مات هبذه األربعة مكر   املحر 

خبيث أو قذر أو نجس أو غري ذلك عىل وفق ما يفرس  به تعبري الرجس، فبعملي ة التوفيق بني 

ر يف اآليات وهذا التعبري هنا نجد أن ه ال يريد التعليل بعموم الرجس، بل  طبيعة احلرص املتكر 

مت هي ال غري، ربّم يف مقابل اليهود  الذين يريد بيان أن  هذه هي الرجس ال غريها، وهلذا ُحر 

مها، فهذا هو  ا نجسة وقذرة فتحر  جاءت نصوص التوراة تصف الكثري من احليوانات بأّن 

املتناسب مع طبيعة التعليل، فكأن ه يقول: إن ه ال حرام إال هذه األربعة؛ ألن  هذه فقط هي 

 الرجس، وغريها ليس بحرام إال ما كان فسقًا أهل  لغري اّلِل به.

ل وهبذه الطريقة تكون اآلية ا مة يف الدليل األو  لقرآنية معارضًة للروايات القليلة املتقد 

 والثاِن هنا عىل حتريم غري اللحم من احليوان.

بل لو فهمنا الرجس هنا بمعنى النجاسة أو مطلق اخلباثة؛ إلثبات حتريم مطلق النجس أو 

غري امليتة والدم  اخلبيث بنص  القرآن الكريم، لكان ما قلناه آنفًا موجبًا للشك  يف وجود نجسٍ 

وحلم اخلنزير، فتكون روايات النجاسة ـ لو استخدمت مصطلح النجس أو الرجس ـ معاِرضًة 

أيضًا هلذا االستخدام القرآِن، فعليها أيضًا أن حتل  املشكلة معه، وهو ما سيأيت تفصيله يف 

 الفصل األخري من هذا الكتاب إن شاء اّلِل تعاىل.

، بل أغلبي تها الساحقة، ال تستخدم مفردة الرجس وال لكن  أكثر روايات النجاسات

، تم  استنباطه استنباطًا أو عرب نصوٍص قليلة العدد جدًا،  النجس، وإن ّم هو مصطلح فقهي 

ة يف إعادة تكوين مفهوم النجس يف الفقه  وهذا ما يدفعنا لتأم الت عميقة وحفريات جاد 

 .«حال الصالة والطواف وأمثاهلّم ما يلزم اجتنابه»اإلسالمي ومتييزه عن مفهوم 

د إمكانية االستناد إليها هنا يف  ل أكثر يف هذه اآلية بّم يعق  ع والتأم  ة ما يدعونا للتوس  بل ثم 

التعميّمت؛ وذلك بإرجاع الرجس والفسق للعمل، أي إن  أكل الطاعم هلذه األشياء هو 

، أي عمل  قبيح؛ ألن  الرجس يطلق يف اللغة عىل العمل القبيح كّم أفاده يف جممع  رجس 

، بمعنى أن  اإلهالل بنفسه فسق  وخروج  عن البيان ، وهلذا قال بأن  ما أهل  لغري اّلِل فسق 
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نه الرشك باّلِل تعاىل. كّم أن  مراجعة استخدامات كلمة  ؛ لتضم  ة احلق  والسلوك السوي  جاد 

ة، فهو الرجس يف القرآن الكريم ـ وهي تقارب العرشة ـ يعطينا أن   الرجس له صفة معنوي 

بمعنى السوء، وهلذا أبعد اّلِل الرجس عن أهل البيت، وزاد الذين يف قلوهبم مرض  رجسًا إىل 

رجسهم، وهو جيعل الرجس عىل الذي ال يؤمنون وينزل الرجس والغضب عليهم، فروح 

. ٍّ واحد، وهو كل  أمر غري مطلوب أو كل  أمر سلبي   الكلمة حتتمل الرجوع لكيل 

ع من لبن ضاجلدي الذي يرتة عىل حرمة روايات الدال  الالستناد إىل ا الدليل الثامن:

 .كل ه اخلنزير حرمة منه فهميُ  هفإن   ،اخلنزير

م أكل حلمه، وربّم يكون فهم حرمة اجلدي باللبن اآليت من حيوان حمر  غاية ما يُ  :واجلواب

ة، فمن الصعب هبذا احلكمُ  ةلعل  ًا باجلسم وأنسجة اللحم، أو ذلك لكون اللبن ُمتلط  خاص 

 اخلنزير. بحرمة كل  

، وقد ورد كراهة أكل أنثى املعز الصغرية لو غري متسقة دوماً  ةهذه األحكام خاص  كّم أن  

فلو أرضعت الكافرة  ،كم باحلرمة، وهذه أمور غري واضحة املستندرضعت من امرأة، وَل حُي 

ا جديًا َل حيرم مع وجود صفة احلرمة والنجاسة منهيشء  املحكوم بنجاستها وحرمة أكل أي  

احلال لو رضع اجلدي من الكلبة، وهذه وكذا واالستقذار العريف يف أكل حلم اإلنسان! بل 

وكذا  .اعضكم لرشب لبن اخلنزيرة بال ارتموا احلم َل يعم  حتى أّن   ،فتاوى الفقهاء أنفسهم

 .فقط اإلنسان عذرة ألكل صاملخص   لالاجل

ة ال نستطيع أن  نعرف أن  التحريم فيها كاشف  عن حتريم أجزاء  وعليه، فهذه أحكام خاص 

 اخلنزير كل ها.

اندراج اخلنزير يف املسوخ، فيحرم كل ه؛ ألن  التحريم فيها منصب  عىل  الدليل التاسع:

 احليوان كل ه.

اته  مت مناقشة ذلك، واملشاكل التي تعاِن منها مروي  وهذا مبني  عىل حرمة املسوخ، وقد تقد 
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ًا، مع قل ة عددها، علًّم أن  الدال  عىل حتريم املسوخ كان أربع روايات فقط، وبينها رواية  جد 

من روايات املسوخ( تدل  عىل حتريم أكل حلم املسوخ وليس فيها  2احلسني بن خالد )رقم 

 اللة أكثر، فالحظ.د

م ما جلملة وفقاً   :هو اآليت ،اخلنزير من اللحم غري حتريم عىل األدل ة عمدة أن   نجد ،تقد 

أو  مطلقًا، ساتواملتنج   النجاسات أكل بحرمة قولال معأو خباثته  بنجاسته القول :الً أو  

 يف الدعويني معًا. الكربىالصغرى و إثبات تقدير عىل قوي   وجه   وهذاأكل اخلبائث مطلقًا، 

م بطالن قاعدة حتريم اخلبائث، وسيأيت ـ بعون اّلِل ـ بطالن قاعدة حتريم النجس.و  قد تقد 

 .عليه التذكية عروض لعدم ؛امليتة باب من ماً حمر   فيكون بميتته القول :ثانياً 

 هي اخلنزير مشكلة كانت لوقد يقال ـ بوصف ذلك منب هًا ـ بأن ه  بل ،هناقشنا الوجه وهذا

 القرآن أفرده فلّمذا ،اخلنزير ةعنواني   يف ظاهرة تهابرم   اأّن   مع النصوص، يف لذلك ألشري تهميت

مة له لزم القول ـ عىل وجه ـ  !امليتة؟ عن وفصله مرات ةعد   الكريم بل لو كانت ميتته هي املحرِّ

ا حلمه فيحرم  م غري حلمه، أم  بحلي ة أكل حلمه لو ُاخذ منه قبل موته. إال إذا قيل بأن  ميتته حتر 

 بعنوانه.

ة من حتريم كل  اخلنزير تارًة وخصوص شحمه أخرى،  يف ورد ما :ثالثاً  الروايات اخلاص 

ل كان عبارة ع  .روايات ثالثن أربع روايات، فيّم الثانية كانت واألو 

ا املجموعة الثانية ف :واجلواب  مع اإّن  إن  املجموعة األوىل َل تكن واضحة يف دالالهتا، أم 

 قل ة إىل مضافاً  إليها، رشناأ مشاكل من تعاِن هالكن   ،بعضها أسانيد ةوصح   بعضها داللة جودة

ة ، لكن لو ضممنا روايات جداً  عددها املجموعة األوىل والثانية، قد نحصل عىل ارتفاع القو 

ا غريه فليس فيه غري روايات  االحتّملي ة يف حرمة الشحم؛ كونه القدر املشرتك بينها، أم 

ة.  املجموعة األوىل القليلة ذات الداللة غري القوي 

 اندراجه يف املسوخ. :رابعاً 

مت املناقشة يف القاعدة.  وقد تقد 

 خصوص ال اخلنزير كل   به يراد والسن ة الكتاب يف( راخلنزي)حلم  إطالق أن   دعوى خامسًا:

 .اللحم



  

وقلنا بأن  دعوى إطالق كلمة اللحم  ،ناقشنا هذه القضي ة فيّم سبق يف البحث القرآِن وقد

وإرادة الكل  بّم فيه العظام واحلوايا )األمعاء واجلهاز اهلضمي( واجلهاز التنف يس والكبد 

 .غري واضح بعد إرصار اآليات وعرشات الروايات عىل تعبري )حلم اخلنزير( والدهن و..

 غري اللحم من اخلنزير ةتشكيكات تراثية يف حرم

إماميًا، أما  ًا، نعم هو تام  ة التفكيك معقولة جدًا، واإلمجاع مدركيٌّ لو تم  إسالمي  وإمكاني  

ة القول عض الظاهري  غري ذلك فال يتضح وجود إمجاع بشكل يقيني، حيث نسب إىل ب

 .باختصاص احلرمة باللحم

ة غري مني حلي  هـ( ينسب ـ مستنكرًا ـ إىل بعض املتكل  276نوري )يقتيبة الدابن  بل إن  

م  ؛حالالً  همن يرى شحم اخلنزير وجلد ومنهم»حيث يقول:  ،اللحم ألن  اّلِل تعاىل إنّم حر 

م  حلمه يف القرآن، فقال: ﴿ َمْت َعَليْك  ر  نِْزيرِ ح  م  اخْلِ م  َوحَلْ م شيئًا غري امْلَْيَتة  َواْلدَّ ﴾ فلم حير 

 .البن حزم . ونحوه كالم  «اللحم

مستدالً بنصوص قتله  ،هـ(، فقد ذهب إىل حرمة اخلنزير كل ه456ابن حزم الظاهري ) اأم  

قياس الشحم أي ب بالقياس،التي ناقشناها سابقًا، مستنكرًا أن ينحرص دليل حتريم غري اللحم 

د اللحم من  فريد  بأن ه َل تأِت لغة  قط وال رشيعة باعتبار الشحم حلًّم، وأن   ،عىل اللحم تول 

 أين من عقل ذو يدري وال»شحم  وال العكس، قائاًل:  اللحمَ  الشحم ـ لو صح  ـ ال يعني أن  

 «.!الشحم؟ حيرم أن اللحمحرم  إذا وجب

 فمثل العظم والغضاري ،يستهجن كيف تم  تعميم احلكم بالقياس إىل غري الشحم ثم

                                           
 .59( تأويل ُمتلف احلديث: 1)

ار أحد شيوخ املعتزلة؛ يب غف  ألة ، ناسبًا احللي  197: 4؛ و114: 2 ل يف امللل واألهواء والنحلَص ( انظر: الفِ 2)

وا هم احتج  لكن   ،ه ربّم سل م به العلّمءالبدع، وقال بأن  هل أالشاطبي إىل بعض  ونسب هذا القول اإلمامُ 

: له فانظر ،ًا عىل إطالق اللحم عىل الشحم حقيقًة يف اللغةومرص   ،رافضًا ذلك ،باإلمجاع عىل حتريم شحمه

. ولست أدري حتى لو كان إطالق اللحم عىل املجموع حقيقة يف اللغة، فال 173ـ  172: 1 االعتصام

! بل كيف حوا هذه عىل تلك، وأين القرينة؟رج  أيضًا، فكيف حقيقة ىل خصوص اللحم إطالقه ع شك أن  

 ثبت بذلك حتريم عظمه وحواياه وغضاريفه ونحو ذلك؟!



 

َل يذكروا غري  ،عون بإطالق اللحم وإرادة الباقي بالدليله كل ّم طولب املد  واللبن، ويرى أن  

 .نفس دعواهم

 ال أن حلف لو هأن   وهي ،السن ة أهل عند الفقه كتب يف متداولة مسألة توجد هأن   وامللفت

 ال؟ وأ اللحم بأكله حينث فهل احليوان، من الشحم يأكل

 من الشافعي حم، ونسب ذلك إىل كل  شه ال حينث؛ ألن  اللحم غري الذكر كثريون أن   وهناك

 .يث املبدأ، فيّم قال مالك باحلنثمحد بن حنبل من حإىل أور وأصحاب الرأي، بل وثوأيب 

ل من اللحم برطلني من طاز رأيضًا جورحت يف الفقه السن ي األمور التي طُ  ومن

األمر الذي يدل  ـ حيث ال حديث عن اخلنزير ـ عىل ارتكاز التمييز بينهّم. بل إن   ،الشحم

 اللغة أن عىل دليل   ،شحم اخلنزير قياسًا له عىل حلمه اشتهار استنادهم إىل القياس يف حتريم

 .للقياس ذهبوا ما وإال ،للشحم اللحم شمول يفهّمن ال والعرف

اإىل قوله تعاىل عن البحر: ﴿ االستناد هنا ُياول بعٌض  وقد اًم َطِريًّ وْا ِمنْه  حَلْ ل   ﴾ )النحل:لَِتْأك 

َوانظ ْر إىَِل الِعَظاِم َكْيَف ة الذي مر  عىل قرية فأماته اّلِل مائة عام: ﴿ص  (، وقوله تعاىل يف ق14

اًم َفَلامَّ  وَها حَلْ َها ث مَّ َنْكس  نِشز  ءن َقِديرٌ ن  ل  يَشْ َ َله  َقاَل َأْعَلم  َأنَّ اهلل َ َعىَل ك  (، 259﴾ )البقرة:  َتَبيَّ

ْضَغًة َفَخَلْقنَا امْل ْضَغَة ِعظَاًما وقوله تعاىل يف احلديث عن خلق اإلنسان: ﴿ َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة م 

اًم ث مَّ َأنَشْأَناه  َخْلًقا آَخرَ  الِِقيَ  َفَكَسْوَنا الِْعظَاَم حَلْ (، وقال 14﴾ )املؤمنون: َفَتَباَرَك اهللَّ  َأْحَسن  اخْلَ

ه  َوَهَذا ِمْلٌح تعاىل عن البحار واألّنار: ﴿ اب  َراٌت َسائٌِغ رَشَ َوَما َيْسَتِوي اْلبَْحَراِن َهَذا َعْذٌب ف 

وَن ِحْلَيًة َتلْ  ا َوَتْستَْخِرج  اًم َطِريًّ ل وَن حَلْ لٍّ َتأْك  وا أ َجاٌج َوِمن ك  ْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتبَْتغ  وَُنَا َوَتَرى اْلف  َبس 

ونَ  ر  ْم َتْشك  َّا (، وقال تعاىل: ﴿12﴾ )فاطر: ِمن َفْضلِِه َوَلَعلَّك  ِم َطرْين ِّم  وَن َوحَلْ َّا َيتََخريَّ   ِّم 
َوَفاكَِهةن

ونَ   ..(21﴾ )الواقعة: َيْشَته 

ستخرج من ما يُ  فإن   ،كل  احليوان هذه اآليات تشهد إلطالق اللحم عىل عىل أساس أن  
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البحار واألّنار هو السمك وما يؤكل منه حلمه وغري حلمه، كّم أن  ما يكسوا العظام ليس 

وأراد  اللحمَ  القرآنُ أطلق اللحم والشحم ونحو ذلك، وهكذا فقد  اللحم فقط، بل كل  

.املجموع،   فصح  إطالق حلم اخلنزير وإرادة الكل 

 أمر   حلمها وأكل واألّنار البحار من السمك استخراج ألن قة؛موف   غري املحاولة هذه لكن

 من الطري   اللحم ةمرغوبي   إىل تشري فاآليات أيضًا، اللحم غري اإلنسان أكل لو حتى واقع

 تريد هالكن   غريه، معه كلاُ  لو حتى فعاًل، ويؤكل ستخرجيُ  الذي الطري   باللحم رفتذك   السمك،

 العظام يكسوا الذي اللحم عن احلديث ومثله الطري، حلم أكل يف احلال وكذلك عليه، الرتكيز

 اللحم أن   عىل الدليل فأين ،بمعنى عريف العظام سواكي فاللحم وفعالً  ،إليه تشري اآليات فإن  

 بل اإلنسان، من كبرياً  جزءاً  كونه اللحم، عىل الرتكيز يريد هو بل العظم؟ يكسو ما كل   به ريداُ 

 .وغريها الشحوم تأيت ثم ،فقط حلم هو العظم يكسو ما بأن   قيل قد

 العظم قابل ما مطلق منه ويراد ،العرب لغة يف طلقيُ  قد اللحم بأن   اقتنعنا لو حتى بل

حلم » تكرار بعد سيّم ال هنا، قوديناملف ونحوه السياق بقرينة إال فهميُ  ال هذا لكن   واحلوايا،

 وقوع هتغاي ألن   ؛داً جي   لفتأم   ،«امليتةحلم » دون ،«امليتة»تكرار و، «اخلنزير»دون  «اخلنزير

 لحم.ال وهو ناملتيق   بالقدر نأخذ عدمها ومع ،لقرينة فيحتاج اللفظي االشرتاك

الرس يف إقحام لفظ اللحم هنا إظهار حرمة ما استطيبوه وفضلوه  ولعل  »وقد قال األلويس: 

 .«عىل سائر اللحوم واستعظموا وقوع حتريمه

 وهو ختمني ال دليل عليه.

 الفقه اليهودي يف اخلنزيري املختار عرب مقارنات مع للرأدات مؤّي

موا اليهود أن   وهي ةخصوصي   ولنالحظ موه فلو حلمه، أو كل ه اخلنزير حر   فيكون كل ه حر 

ح والتّميز عنهم، اليهود معارضةٍح بمو باللحم احلرمة القرآن ختصيص  يكون أن ويرج 

موا ولو مقصودًا،  لو وإال ،ملوافقتهم حاً مرج   أيضاً  اللحم ذكر لكان حلمه خصوص حر 
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م كّم ةمدني   هاكل   واآليات السيّم ،أوضح بشكلٍ  التمييز لناسب عارضهم  .املعروف ، بل هوتقد 

ة مواضع:  ولو راجعنا نصوص التوراة والعهد القديم كل ه، لوجدنا اخلنزير يذكر يف عد 

مات الطعام:  ـ 1  ظلفاً  ه يشق  ألن   اخلنزيرو»ما جاء يف سفر الالويني يف سياق تعداد حمر 

ا نجسة وجثثها ال تلمسوا إُن   فهو نجس لكم من حلمها ال تأكلوا ه ال جيرت  ويقسمه ظلفي لكن  

 .«لكم

فهو نجس  رت  ه ال جيالظلف لكن   ه يشق  ألن   اخلنزير»ما جاء يف سفر التثنية يف السياق عينه:  ـ 2

 .«لكم فمن حلمها ال تأكلوا وجثثها ال تلمسوا

مات والنجاسات  فهي مع إشارهتا للحم لكن ها وقعت لتضع اخلنزير كل ه يف سياق املحر 

 التي ينبغي االبتعاد عنها مطلقًا.

، «حلم اخلنزير»لكن نا نجد يف سياقات ذم  أخرى ـ غري مقام بيان الترشيعات ـ التنديد بأكل 

 .كّم يف غري موضع من أشعياء

م اخلنزير كلَّه، وعليه فمن املمكن أن  وهذا يعني أن  الفقه اليهودي املبني  عىل التوراة حير 

قائًّم عىل أساس املفاصلة واملغايرة ملا هو  «حلم اخلنزير»يكون تركيز القرآن الكريم عىل حتريم 

 اخلنزير كل ه. يف رشيعة اليهود القائمة بينهم، وإال ناسب حتريم

 نتيجة البحث يف غري اللحم من اخلنزير

 :أجزائه من ذلك غري اأم   حلمه، أكل حرمة هو داملؤك   املقدار أن   اخلنزير يف البحث ونتيجة

د ولو عرب عنوان املسوخ  أ ـ فإن بنينا عىل حجي ة خرب الثقة أو اخلرب الظن ي، فإن  حتريمه مؤك 

.  عىل األقل 

ا إذا بنينا عىل اخلرب الوثوقي االطمئناِن، فإن ه ب ـ  أكل بحث عن النظر بغض ـ وأم 

الوجويب الشديد، لتعاضد مجلة  االحتياط عىل بني  يف الشحم م فهو ـ اّلِل بعون يتاآل النجاسات
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روايات وشواهد عىل ذلك، ويف غري اللحم والشحم يبدو ِل أن  األقوى هو اجلواز، وإن كان 

 .العاَل واّلِلاالحتياط يف نفسه حسنًا هنا أيضًا، 

  





 

 

 

 

 

 خالصة البحث 

 يف احليوانات الرّبّية

ية هو اآليت: لنا إليه يف بحث احليوانات الرب   الذي توص 

جواز تناول حلوم األنعام األهلي ة ومطلق أجزائها، وهي األهيلُّ من البقر والغنم واإلبل  ـ 1

واملاعز، بل جيوز أكل احلمري والبغال واخليول بأنواعها األهلي ة، وَل يثبت احلكم بكراهة أكل 

 يشء من ذلك، نعم لو لزم من استهالكها بالطعام رضر عىل الفرد أو اجلّمعة، كّم لو كان يف

ل أو عىل اجليش اإلسالمي، فيمكن للسلطة الرشعي ة إصدار حكم  استهالكها رضر عىل التنق 

 والئي باملنع عن أكلها، ومثلها سائر احليوانات اجلائزة يف نفسها.

مة ـ بني قائٍل باحلرمة إال ما خرج  ـ 2 اختلف الفقهاء يف احليوانات األهلي ة ـ غري هذه املتقد 

 لي ة إال ما خرج بالدليل، والصحيح هو القول باحللي ة إال ما خرج بالدليل.بالدليل، وقائٍل باحل

واحلّمر غري  ؛اجلبلي ان وهي الضأن واملعز ،وكبش اجلبل ،البقر الوحيشجيوز أكل  ـ 3

تشبه العنز، وقيل: هو محار داب ة  يوه ،واليحمور ؛وكذا الغزالن بأنواعها، وهي الظبي ؛األهيل

 حلي ة كل  حيوان وحيش إال ما خرج بالدليل.، بل األقوى الوحش

ة، واملراد منها هنا كل  حيوان  ـ 4 ي   مفرتساألحوط وجوبًا عدم أكل يشء من السباع الرب 

ا العدو واالفرتاس بال ناب أو العكس، فلم يثبت حتريمه. ناب، لهيعدو عىل غريه ويكون   أم 

وا منها أنواعًا ذكر الكثري من فقهاء اإلمامي ة حتريم املسوخ م ـ 5 ن احليوانات، وقد عد 

كثرية، إال أن  الصحيح أن  حتريم املسوخ مبنيٌّ عىل االحتياط اإلستحبايب، والثابت منها، عىل 

َبا، وهو حيوان  شبيه  باجلراد ـ أو  والضب   الفأرةو قردوفق هذا االحتياط، ليس سوى: ال والدَّ



 

واملَُهْرِجل، وهو شبيه باجلراد أيضًا، وليس منه. نعم اخلنزير ، يقفز قفزاً صغريه ـ ال يطري لكن ه 

 من املسوخ حرام  بعنوانه وسيأيت احلديث عنه.

ذهب مشهور فقهاء اإلمامي ة إىل حتريم األرنب، إال أن  األقوى جوازه، وإن كان  ـ 6

 األحوط استحبابًا جتن به.

ة النهي عن أكل الفيل ـ 7 والدب  والقرد واهلر  ـ الوحيش  ورد يف بعض الروايات اخلاص 

واألهيل ـ والضبع واألسد، لكن ه َل يثبت بدليل معترب، وعليه فّم كان من هذه احليوانات 

مفرِتسًا يعدو عىل غري وله ناب، كاألسد والضبع، فهو حرام عىل األحوط وجوبًا، أو كان من 

ا غريه فال دليل عىل  املسوخ مثل القرد، فهو حرام  عىل األحوط استحبابًا وفقًا ملا م، وأم  تقد 

 حرمته، بل األقوى جوازه.

ا  ـ 8 أفتى مجهور فقهاء اإلمامي ة وبعض فقهاء السن ة بحرمة احلرشات، لكن  الصحيح أّن 

ِل أو ثانوي مثل السباع أو الرضر.  حالل ما َل يشمل بعُض أنواعها عنوان حتريمي آخر أو 

ن التعريف العلمي واللغوي والفقهي، حيث يقصد ومرادي هنا من احلرشات ما هو األعم  م

ة احلي  الفقهاء به صغار دواب  األرض أو ما يطري كذلك، وما يأوي إىل جحر يف األرض مثل 

اءة واللحكة عظأبرص والوزغ وال والعقرب والفأرة واجلرذ والريبوع والقنفذ وسام  

 .ث وغري ذلكتيالء والربغووالرصارص واخلنفساء وبنت وردان والديدان والر

ة إضافي ة، يثبت حلي ة اجلراد بأنواعه، واألحوط استحبابًا جتن ب  ـ 9 م وألدل  بناًء عىل ما تقد 

.  الدبا واملهرجل والضب 

امليتة، وهي كل  حيوان مات حتف أنفه أو مات دون ذبح أو صيد أو نحر، حرام   ـ 10

سات ديني ة  مطلقًا بجميع أجزائه. وكذلك كل  حيوان ُذبح لغري اّلِل تعاىل من آهلة أو مقد 

 استجالبًا لرزقها وخوفًا من غضبها ونحو ذلك. واألحوط وجوبًا جتن ب ما ذبح ّلِل وغريه معًا.

 ،عىل سبيل املثال للصنم الذبيحة يذبح أن قلبه يف عقد هلكن   اّلِل غري اسم ذكري َل لوبل إن ه 

 .شديد إشكال   الذبيحة ةحلي   ففي

ا سائر أجزائه مثل  ـ 11 حلم اخلنزير حرام قطعًا، ويلحق به الشحم عىل األحوط وجوبًا، أم 

يس، ونحو ذلك، فهو العظام والغضاريف واحلوايا )األمعاء واجلهاز اهلضمي(، واجلهاز التنف  



  

 حالل، وإن كان األحوط استحبابًا جتن به.

مات األطعمة واألرشبة ـ بّم فيها اخلمر واملسكرات ـ جيوز تناوهلا يف حال  ـ 12 إن  مجيع حمر 

االضطرار مطلقًا، مهّم كان سبب االضطرار هذا، نعم التداوي باخلمر يف غري حاالت 

  جائز.االضطرار الشديد أو مع وجود بديل غري
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