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 بيع املواد الغذائية اليت حتتوي على جناسات حكم 
 ريذياب بن فرج امل

، اململكة رىـجامعة أم الق ةـوالدراسات اإلسالميكلية الشريعة يف ختصص الفقه وأصوله 
  العربية السعودية

  aboabdallah078@gmail.com   الربيد اإللكرتوني

 ملخص البحث
يفعلىيفيفيلكميفااليفيف، املرمةاامخافئثيفيفاألصل يف يفامنافع يفااميباف يفامل  يفااألصل يف يفامنرلف 

يفأايفكفمخازير يفيفنجسيفيفأايفيفكفمكلول يفمسلكريفعلىيفاشلتنفمهيفيفامقفط يفبفمدمب يفيثاتيفيفحتىيفبتلرينهيفيفشلء 

منيفامخازير يفبلثءيفيفيفيفااقتصللللر يفيفكللفمنبتللة يفيفملرم امنسللللتخر يف يفيف.يفاببللفحيفحكنللهيفيفعلىيفامجبالتبنيف

عظفميفاملبواحيفيفيفُتسللتخر يفمنيف امنف غبريفقفبلةيفملذابفحيف يفيفيفيفمزجة هويفمفدةيفمباةيفيفيف"يفيفامجبالتبنيفاملبواين

ام رببلةيفيفيفيفاجلف   "  امنلفاأنسللللجتلهيفبلاغالئلهيفاميويل يف يفيف  امجبالتبنيفيف"يفيفام لفمنبلة  يفامنوسللللوعلةيف

(Gelatin) امجبالتبنيفيفايسللتخلميف يفيف"ُتسللتخلميفمنيفجلودايفاملبوانف يفاعظفم فيفيفيفيفمفدةيفبراتبابة

ااماقريفاام اميفيف أايفعظلفميفالبل يف  يفكثبريفمنيفيفيفيفتلدلل يفيفملفدةيفيفاامجبالتبن .اامخازيرامخلفميفمن يفجلوديف

اليفيجوزيفاسلتخرا يفامجبالتبنيفمنيفملوميفيفيفيف..إمخ.األطففل.يفيفامصلافعف يفام ذائبةيفكفمن جاف يفاأغذية

يف كلفةيف  يفقرا يفمجن يفيفيفاجلف  .شللللرعبلةاعظلفميفاجلوديفامخازيريفأايفاملبوانلف يفامنالفحلةيفامتءيفمميفتلذاة

ملبوانف يفيفنيفااميفيفامنافحة يجوزيفاسللت نفليفامجبالتبنيفامنسللتخر يفمنيفامنواديفيفيف"يفيفالسللالمء امفقهيفيف

فةيفتذكبةيفيفامنافحة  كجلديفامخازيريفاعظفمهيفاغبرهيفيفيفيفملرم االيفيجوزيفاسللتخراجهيفمنيفيفشللرعبة امنذكَّ

املنلللرمللة ااملنلواديف املللبلوانللف يف املنسللللتلخلر حيفيفإيفيف."ملنيف علظلميفيفيفيفاملجلبلالتلبلنيف يليل لريفيفملنيف اليف املخلالزيلريف

وحيفيفبفالسلللتلفمةيفعلىيفامقوليفامراجنيفمنيفأقواليفأه يفام لمكيفمكونهيفملرمذيفمذاتهيفنجسلللذيفم باه يفعبك

بب يفمفيفيلتوييفعلىيفشللء يفمنيفاماجفسللف يفغبريفدال يفيفيفحأيفيف.سللوا قلبلهيفاكثبرهيف يفاملرمةيفااماجفسللةيف

تةيفملنرللليريف يفإبفحةيفامنلظو ا يفامتءيفاليفتل يفملنسللللميفإاليف يفحفمةيفامرلللرا ةيفكفألك يفمنيفامنب

يف.مدع يفام الايفعنيفنفسه يفأايفشربيفامخنريفمدع يفاملقنةيف يفحفليفام صة

يف يفمرير يفملظو (.ائبة يفنجفسف  )يفبب  يفمواد يفغذمفردات البحث

mailto:aboabdallah078@gmail.com
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The Ruling on Selling Foodstuffs that contain Impurities 

By: Dhiyab bin Faraj al-Marri 

Majoring in Jurisprudence and its Principles in the College of Sharia and 

Islamic Studies, Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia 

Email: aboabdallah078@gmail.com 

Abstract 

Originally, beneficial and good things are permissible. Likewise, harmful and 

impure things are impermissible. Nothing can be judged as impermissible until 

overwhelmingly proved that it contains an intoxicant such as alcohol, an 

impurity such as pork or something inadmissible such as dead meat. 

Accordingly, this research focuses on a substance called gelatin; extracted from 

pork, to clarify its ruling.  Animal gelatin is a flexible sticky substance that is 

also insoluble in water. This substance can be extracted from animal bones or 

tissues by boiling them in water for so long. It is quoted in the Global Arabic 

Encyclopedia that " Gelatin is a protein substance extracted from animal skins 

and bones". Crude gelatin is extracted from camels, cows, sheep and pigs' skins 

and bones. Gelatin is also an ingredient of many food industries such as pastries, 

baby food …etc. Hence, it is not allowed to extract gelatin from pork, bones, or 

skins of pigs, or rather any permissible animals that are not slaughtered 

according to the requirements of the Islamic Sharia. It was noted in a decision 

issued by the Academy of Islamic Jurisprudence that " It is allowed to use gelatin 

extracted from permissible substances, permissible animals; slaughtered 

according to the requirements of the Islamic Sharia but it is not allowed to extract 

gelatin from impermissible substances such the skins and bones of pigs or any 

similar inadmissible animals." The research has concluded that the gelatin 

extracted from the bones of pigs is impossible to be purified according to the 

preponderant statement stated by the jurists because it is itself prohibited and 

impure in kind. Accordingly, the amount does not matter whether it is more or 

less for being both prohibited and impure. In addition, selling products that 

include impure things never goes under the permissibility of prohibited matters 

which a Muslim does only when necessary such as eating dead meat for fear of 

death, or drinking wine to push a chunk in the throat.  

Key words: selling, foodstuffs, impurities, obliged, 

prohibited. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

املقدمة
املنديفهلليفاحدهيفاامصلالةيفاامسلالميفعلىيفمنيفاليفناءيفب ده يفاأشل ديفأاليفإمهيفإاليفاهلليفاحدهيفاليفشلري يفيف

مه يفاأشل ديفأحيفملندا يفعادهيفا سلومه يفصللىيفاهلليفعلبهيفاعلىيف مهيفاصللاهيفامنيفتا  ميفباحسلفحيفإمىيف

ميفامدينيفاسلميفتسلبنذيفكثبرا .يو

 أما بعد:
صلفملةيفمك يفزمفحيفامكفح يفعن نفيفاسلتجديفملافميفمنيفيفيفعاّحيفامشلري ةيفالسلالمبةيفلفتنةيفملشلرائ  

أحواليفاطرأيفعلىيفتصرعفت ميفمنيفت بريفع ءيفحفكنةيفعلب فيفبفملكميفامالئقيفب ف.

  يفيفا يفظل يفامتقلدميفامتقاءيفاامتوسلللل يفام نراين يفاتقلف بيفامنجتن لف  يفاسللللرعلةيفامنواصللللال

يفمنيفيفكثبر يفيفيفاسللل ومةيفاالتصلللفال  يفاتاوليفاسلللفئ يفامن فط يفات دديفطرايفاكتسلللفبيفامرزا يفظ ر 

امقرلفيفيفامفق بةيفامتءيفمميفت  ديف يفعصلو يفامتيمبايفامفق ءيفعنيفام لنف يفامسلفبقبن يفكنفيفت بر يفب  يف

امنسلفئ يفمنيفج ةيفصلففت ف يفامت لقفت ف يفمنفيفيسلتدعءيفإعفدةيفاماظريفعب فيفاعقيفتل يفامن يبف يفاببفحيف

يف﴿ يف-ت لفمىيفيفيف-كميفامشللللرعءيفعب لف.يفام يفكوحيفالسللللالميفقلديفأحل يفاماب يفكنلفيفقلفليفيفامل أةحلة َّ يفيفيفيفاة اهللُيفامْاةبْ ة

يف مة رَّ حة بةفاة [ يفإاليفأنهيفقديفج  يفمهيفشلراطذيفاليفيصلنيفاماب يفداحيفتلقق ف يفاهذهيف275]سلو ةيفاماقرة يفيف﴾امرِّ

ما فيفمفيفيت لقيفبفمن قوديفامشلرا يفمتاوعة يفعنا فيفمفيفيت لقيفبفمصلب ة يفاما فيفمفيفيت لقيفبفمنت فقدين يفا

فم ف يفاموجوديفب  يفاماوازليفامن فصلرةيفيفعلبه يفاقديفببنيفام لنف يفسلفبقذيفهذهيفامشلرا يفبيدمت فيفاأحك

امتءيفمميفيت رضيفم فيفام لنف يفسفبقذيفم يفشدةيفحفجةيفامافميفمن رعةيفحكن فيفمزميفد است فيفاببفن ف.يفيف

توي على الغذائية اليت حتحكم بيع املواد اقديفأحااتيفأحيفأشف ايف يفهذايفامافبيفبالثيفأسنبتهيف)
يففمء يف يفهذايفامالثيفعلىيفامالويفامتيفقسنتيفعنلءيف( يفاقدجناسات

 )أ( أهمية البحث:
يفاقوليفب  يفامنسلنبنيف يفمخفمفف يفشرعبةيف يفامابوليفامن فصرةيفبسابيفج ل ميفبلكن ف.يف-1

يفمنيفامنسفئ يفامن فصرةيف-2 يفمفيفيستجدُّ يفيفببفحيفصالحبةيفاألحكفميفامشرعبةيفمك يفزمفحيفامكفحيفاأحَّ اليفبدَّ

يفم فيفمنيفأحكفميفشرعبة.يفيف
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يفصو يفامابوليف يفاماوازليفامفق بةيفامن فصرة.يفيفا تاف يفحفجةيفكثبريفمنيفامنسلنبنيفبفمت فم يفبا  يف-3

يفالس فميف يفإثرا يفامد اسف يفامفق بةيفامنت لقةيفبفماوازليفامن فصرة.يفيف-4

يفعتنيفامنجفليفمد اسةيفاماوازليفامنت لقةيفباقبةيفاألحكفميفامفق بة.يف-5

ازليفامفق بلةيفامن لفصللللرةيف يفامابوليفايربي لفيفبليقواليفامفق لف يف يفيف رضيفأحكلفميفاماوكوحيفاماللثيفييف-6

يففئ يفامنشفب ةيفم ف.امنس

)ب( أسباب اختيار البحث:
يفاملفجةيفمد اسةيفاماوازليفامن فصرةيفمكثرت فيفاتاوع ف.يفيف-1

 غاتءيف يفامالثيفاامنشف كةيف يفم رعةيفأحكفميفاماوازليفامفق بةيفامن فصرة يفالفصةيفمفيفيت لقيفيفيفيفيف-2

يفشرا يفامناب .يفيفب

 )جـ( أهداف البحث:
طفهرا يف يفاألط نة.يفامنت لقةيفبشر يفكوحيفامناب يفيفحكميفامنسفئ ببفحيف -1

امنفمبةيفيفيف-2 بفمد اسف يف اامن تنبنيف ملافحثبنيف امناب يف بشرا يف امنت لقةيف امفق بةيف امنسفئ يف تقريبيف

يفامن فصرة.يف

ويفجديديفحوليفاماوازليفيفإعفدةيفاملجفحيفامشرعبةيفاام بئف يف يفامنؤسسف يفامنفمبةيفالسالمبةيفبنفيفهيف-3

يفامفق بةيفامنفمبةيفامن فصرة.يف

 )د( منهجي يف البحث: 
بلثءيفهذايفامنا جيفاالسلللتقرائءيفمجزئبف يفامنو لللوليفمنيفلالليفامجن يفاامتتا يفملاوازليفيفاتا تيف يفيف

امفق بةيفامن فصللللرةيفامنت لقةيفبشللللر يفكوحيفامناب يفطفهرا يف يفاألشللللربة يفا م يفمنيفلالليفمظفن فيف يف

امد اسللف يفام لنبةيفامنختصللةيفبفماوازل يفاامرجوليفملكشللفعف يفام لنبةيفقرا ا يفامنجفم يفامفق بةيفا

يفأقوميفبتللب يفهذهيفام افصللريفاد اسللت فيفيفاامنواق يفالمكت رانبةيفامتءيفت تميفبد اسللةيفاماوازل يفامنيفثةمَّ

يفاعقيفالجرا ا يفاآلتبة 

أعاوحيفملنسيمة.يف-1

يفُأبةبِّنيفصو ةيفامنسيمة.يف-2

يفأ كريفتلريريفمل يفامازال.يفيف-3
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يفامنسيمة.اليفامفق ف يف يفُأعصِّ يفأقويف-4

يفأ كريفسابيفامخالف.يفيفيف-5

يفامنت لقةيفبه.يفيفأ كريفأدمةيفك يفقوليفم يفامنافقشةيف-6

يفألتميفبابفحيفامقوليفامراجنيفم يف كريفسابيفامترجبن.يفيف-7

يفعلىيفحدة يفم يفمراعفةيفامترتببيفيف-9 أعزايفاألقواليفاامنسفئ يفإمىيفمصفد هفيفاألصلبةيف يفك يفعنٍّ

يفامنذهاءيفاامزماءيف يفعزايفامنراج .يف

يفية.يفأقوميفباسخيفاآليف يفمنيفامنصلايفبفمرسميفام ثنفينيفاأعزاهفيفبذكريفاسميفامسو ةيفا قميفاآليف-10

تخريجيفاألحفديثيفمنيفكتبيفامساةيفاألصلبة يفعا ايفكفحيفاملديثيف يفامصلبلبنيفأايفامكتبيفامستةيف-11

عاناءيفأقوميفبذكريفامكتفبيفاامافبيفاامجز يفاامصفلةيفا قميفاملديث يفاإ ايفكفحيفاملديثيف يف

فيفإ ايفكفحيف يفغبرهنفيفعاناءيفأ كريفد جةيفامصلبلبنيفأايفأحدهن فيفاكتفبتيفبفم زايفإمبهيفعقط يفأمَّ

يفدا يفعلىيفأقواليفام لنف يف يفهذايفامفن.يفصلتهيفم تن

تفسبريفاألمففظيفام رياةيفامتءيفترديف يفاماميفإحيفاجد  يفم تندا يفعلىيفكتبيفامل ةيفاألصلبةيفاغريبيفيف-12

. يفاملديث يفاكتبيفأه يفااللتصفصيف يفك يفعنٍّ

ام-13 مألعالميف أترجميف أسنفؤهميف ميف طلاذيفيفموا دةيف اسنهيف يفيفيفيفامالث يف ا ديف منيف األحيف ماللتصف  يف

يفدىيفطالبيفام لم يفعاليفحفجةيفمذكريفترجنته.امالثيفم لوميفميف

يفاتا ُتيفامالثيفبثاتيفامنصفد يفاامنراج يفمرتاذيفعلىيفحرافيفام جف .يفيف-14

 )هـ( تقسيمات خطة البحث:
يفقسنتيفامالثيفإمىيفمقدمةيفامالث يفالفتنة يفعلىيفامالويفاآلتء 

اما جءيف يفيفيفدمة امنق امالث يف اأهدافيف التبف ه يف اأسافبيف امالث يف اأهنبةيف االعتتفحبةيف يفيفاعب فيف

يفامالث يفاامخية.يف

 مبحث: يف حكم بيع املواد اليت حتتوي على جناسات، وفيه مطلبان:
يف يفصو ةيفامنسيمة.املطلب األول

يف يفاملكميفامشرعء.يفيفب الثانيلاملط

يف يفاعب فيفأهميفاماتفئجيفامتءيفتوصلتيفإمب ف.اخلامتة
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 املبحث األول
 حكم بيع املواد الغذائية اليت حتتوي على جناسات

 وفيه مطلبان:
 صورة املسألة: طلب األولامل

مفيفكفحيفمنيفامنواديفام ذائبةيفامتءيفتلتوييف يفتركبا فيفال ف يفعلىيفمواديفنجسةيفكنشتقف يفامخازيريف

ةيفامااسلبنيفيف يفتصلاب يفكثبريفمنيفاألغذية يفالنبريفاشللنه يفاتدل امتءيفتسلتخلميفمنيفعظفمهيفاجلدهيف

امل للفملنلءيفيف النلتللف يف ُ يف قللدَّ ايلُ ملال للفيفاألجلاللفح يف ُريف رللللَّ لة يلُ املتلءيف املجلبلالتلبلنيفاملخلالزيلريللةيف ملنللفدةيف

يف.يفيف(يفطنيفساويذيفأكثريفمنيفنصف فيفمنيفامخازير200 000بلوامء)

يف

 احلكم الشرعي: املطلب الثاني
 يفااليفيلكميفيف األصللل يف يفامنافع يفااميباف يفامل  يفااألصللل يف يفامنرلللف يفاامخافئثيفاملرمة

حتىيفيثالتيفبلفملدمبل يفامقلفط يفاشللللتنلفملهيفعلىيفمسللللكريفكلفمكلول يفأايفنجسيفيفيفىيفشللللء يفبتلرينلهعل

ازير يفأايفملرميفكفمنبتة يفاامكالميفعلىيفهذايفامفرليفسبكوحيفمقتصرا يفعلىيفامجبالتبنيفامنستخر يفيفكفمخ

يفمنيفامخازير.يفيف

 حترير حمل النزاع:
 يفااليفيجوزيفاالنتفلفليفيف يفاحلديثلذيفعلىيفأحيفامخازيريفملرميفملذاتلهيفنجسيفم بالهاتفقيفامفق لف يفقلدينلذيف

م ذائبةيفامتءيفتلتوييفعلىيفشلللء يفمنيف يفااليفيجوزيفبب يفامنواديفالبلةبشلللء يفمنيفأجزائهيفامويفكفنتيفق

يفمشتقف يفامخازير يفا م يفمألدمةيفاآلتبة يف

 .[173]البقرة: ﴾ ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ﴿  يف-ت فمىيف-قومهيفيفالدليل األول:

 

(.يفيف64 يفام ذا يفاامداا  يفملدكتو يفنزيهيفحنفديف)ص (يفياظر يفامنواديفامنلرمةيفااماجسةيف(1

يف(.يفيف4/277)يفامتويجرييفإبراهبميفيفبن ندياظر يفموسوعةيفامفقهيفالسالمء يفملشبخيفمليف

يف(.يفيف2/399( يفاإجنفليفاألئنةيفاأل ب ةيفاالتالع ميفالبنيفهابرةيف)177(يفيفيفيفيفياظر يفالجنفليفالبنيفامناذ يف)ص (3

(.يفيف30نلرمةيف يفام ذا يفاامداا  يفملدكتو يفاهاةيفامزحبلءيف)ص (يفيفيفيفيفياظر يفأحكفميفامنواديفاماجسةيفاام(4
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يفاعاليفيفيفيف-قومهيفيفيفيفالدليل الثاني: ۀ    ڱ  ڱ    ڳ  ڱ  ڱ ﴿    :يف-ج َّ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ   ھ  ھ    ۇ  ۆ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

ۅ  ۅ يف.[1٤٥]األنعام:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

يف كريفامللميفمنيفامخازيريفمبدليفعلىيفتلريميفيفيف-تاف ايفات فمىيفيفيفيف-أحيفاهلليفيفيفيفوجه الداللة من اآليتني: لمَّ

اَّ يفام يفامشلميفامفيفهافم يفمنيفام رف يايفاغبرهفيفيفعباه يفُ كِّءيفأايفمميفُيذة يف يف يةيفامنفئدةيفيفب مَّ  يفابةبَّنة

يف يفابب يفمفيفيلتوييفعلىيفنجسيفملرم.يفجس يفاامرجس يفاماجسيفامخابثأنهيف 

يفيفيفإاحَّيف يفيفقفليفيف-يفيفعا نفيفيفت فمىيفيفاهلليف  ءيف-يفيفاهلليفيفعاديفيفبن حديثيفجفبريفيفالدليل الثالث: ُسولة يفيفيفيفملسو هيلع هللا ىلص يفيفيفاهللايفيفيف ة فلة قة

يفاهللةيف تْنا يف»إاحَّ يفامْفة فمة نيْفعة يفامْخة يفبةبْ ة مة رَّ ُسومةُهيفحة اأْلةيفيفاة ة يرا يفاة اْزا
امْخا  يفاة

بْتةةا امْنة  ة يفيةفيفيفرا يفاة
ما يف ة اْدة يفمةُهيفعا ب ة « يفعةقا ْصاةفما

يةْستةْصااُنيف فيفامُْجُلوُد يفاة ُنيفبا ة ُيْدهة ُفُن يفاة فيفامسُّ ُنيفبا ة ُهيفُيْدهة اانَّ  يفعة
بْتةةا يفامْنة يفُشُلومة أةْيتة  يفأة ة

يفاهللا ُسولة فيفاماَّيف ة فُم؟يفيفبا ة

» ام  رة يفحة فلة يف»الة يفُهوة يف.يفقة

يفيفيفيفوجه الداللة: بفمخنريفاامنبتةيفمتيكبديفاملرمةيف يفامخازير يفامميفيقبديفيفيفقرحيفامخازيريفيفملسو هيلع هللا ىلصأحيفامااءيف

املرمةيفبللميفااليفبشلم يفاإننفيف كرهفيفميلقةيفعتاقىيفعلىيفإطالق فيف يفجنب يفأجزائه يفا م يفماجفستهيفيف

يفتوييفعلىيفنجسيفملرمته. يفعاليفيل يفبب يفمفيفيلكنفيفنميفعلبهيفأه يفام لم

فيفيفيفملسو هيلع هللا ىلصأحيفامااءيفيف-  ءيفاهلليفعاهيفيف-حديثيفبريدةيفيفيفالدليل الرابع: يةنَّنة برا يفعةكة
يفبافماَّْردةشا بة

ْنيفمة ا قفل يف»مة

ها« ما دة يرٍيفاة اْزا
يفلا ُهيفعاءيفمةْلما يفيةدة اةغة يف.صة

ف  يفأحيفاملديثيفعبهيفإشف ةيفإمىيفتلريميفامخازيركيفألحيفامتلوثيفبفماجفسف يفمنيفامنلرميفيفوجه الداللة:يف

 

يف(.3/16 يفاتفسبريفابنيفكثبريف)(1/240ياظر يفتفسبريفابنيفعيبةيف)يف

يفامسل دييفيفاتفسلبريفيف (2/191)يفيفسلالميفبن ( يفاغريبيفاملديثيفملقفسلميف11/7ياظر يفشلر يفاماواييفعلىيفمسللميف)يف

يف(.يفيف277 يفص)

[ يفامسلللللميف يف2236(يفحلديلثيف]3/84بب يفامنبلةيفااألصللللالفميف)يف ااهيفاماخلف ييف يفصلللللبللهيفكتلفبيفامابوليفبلفبيف

يف[.يفيفيفيفيف1581(يفحديثيف]3/1207اامنبتةيفاامخازيريفااألصافميف)يفصلبلهيفكتفبيفامنسفقفةيفبفبيفتلريميفبب يفامخنر

يف(.يفيف1/64( يفاامن اءيفالبنيفقدامةيف)1/93( يفاامن ذبيفملشبرازييف)1/63ياظر يفبدائ يفامصافئ يفملكفسفينيف)يف

يف[.يفيفيف2260(يفحديثيف]4/1770بلهيفكتفبيفامش ريفبفبيفتلريميفامل بيفبفماردشبريف) ااهيفمسلميف يفصليف
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كلهيفاامت ذييفبه؟يفعلىيفأعا ايفكفحيفهذايفامتافبريفمنجرديفاملنسيفعكبايفيكوحيفامت ديديفااموعبديفاألكبديفيف

اشلميف ملميف منيف أجزائهيف جنب يف امتلريميف عبشن يف ام بن يف نجسيف مكونهيف ب نفكيف امصاغيف اتخصبميف

يف يفعبكوحيفبب يفمفيفيشتن يفعلىيفهذايفاماجسيفملرم.يفيفاغبرهنف

اءيفيفالدليل اخلامس: يف ةيفيف-  ءيفاهلليفعاهيفيف-حديثيفأبءيفث لاةيفامُخشة يف»أةحَّ ىيفملسو هيلع هللا ىلصيفاهللايف ُسولة نيْفيفنة ة يفأةْك ايفيفعة

يف فٍبيفيف اييفُك ِّ «يفنةيفمايفيفنة اةفلا قفل يفيفيفملسو هيلع هللا ىلصعاديفمسلميفأحيفامااءيفيف-  ءيفاهلليفعاهيفيف- يفا يف اايةيفأبءيفهريرةيفامسِّ

» ام  رة يةْكُلُهيفحة يفعة اةفلا يفامسِّ نة
فٍبيفما يف اييفنة يف.يف»ُك ُّ

ايفنفب يفااألص يف يفيف ييفنفبيفمنيفامسافل يفاامخازيريف يفيفأحيف يفاملديثيفن بذيفعنيفأك يفك يفيفوجه الداللة:

يفاما ءيفعنيفك يف ييفيفيف-  ءيفاهلليفعاهيفيفيفيفيف-ءيفهريرةيفيفاما ءيفامتلريميفكنفيف يف اايةيفأب عاليفيل يفأكلهكيفألحَّ

لةىيفملوم فيفاجلودهفيفااالنتففليفب فيفيف  يفعاليفيصنيفبب يفشء يفمنفيفاحتوىيفعلىيفيفنفبيفمنيفامسافليفيق يفعة

يف م .يف

ا يف م يف ر ؟يفاامرر يفيفذيفاعلال يفمتاوعةيفيريفيسابيفأمرا أحيفملميفامخازيفالدليل السادس:

 

( يفاشللر يفمصللفببنيفامسللاةيفالبنيف8/107( يفانب يفاألاطف يفملشللوكفينيف)15/16واييف)ياظر يفشللر يفمسلللميفملايف

يف(.يف3/16( يفاتفسبريفابنيفكثبريف)5/85امنل يف)

يف ييف (يفحلديلثيف7/96نلفبيفمنيفامسللللالفليف)يف ااهيفاماخلف ييف يفصلللللبللهيفكتلفبيفاملذبلفئنيفاامصللللبلديفبلفبيفأكلُ يفكل ِّ

(يف3/1533بيفمنيفامسللافل...يف)[ يفامسلللميف يفصلللبلهيفكتفبيفامصللبديفاامذبفئنيفبفبيفتلريميفك يف ييفنف5530]

يف[.يفيفيفيفيف1932حديثيف]

يف ييفنفبيفمنيفامسلللافل...)يف (يفحديثيفيف3/1534 ااهيفمسللللميف يفصللللبلهيفكتفبيفامذبفئنيفاامصلللبديفبفبيفأكُ يفك ِّ

يف[.يف1934]

( يفاامشللللر يفامننت يفالبنيف5/44( يفاتلفلةيفاألحو ييفملنالف كفو ييف)2/540ذ يف)ياظر يفالقالفليفالبنيفامناليف

يف(.يفيفيف15/17عثبنبنيف)

ياظر يفالعجفزيفام لنءيف يفتلريميفملميفامخازيريفملنؤتنريفام فمنءيفام فشللريفمجعجفزيفام لنءيف يفامقر حيفاامسللاة يفيف

(.يف339ملدكتو يفحافءيفملنوديفمدبومءيف)ص يف
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يف «يفيزال يفا يفاملديثيف»الة ا ة رة
يف ا الة يفاة رة ة يف. ة

امتءيفيف امخازيريف عظميف منيف امجبالتبنيف مفدةيف استخرا يف قربةيف مستجدةيف يف أمو يف منيف طرأيف منفيف انظرا يف

التل األص ؟يف علىيف تاقىيف أايف بفالستلفمةيف نجفست فيف تي ريف ه يف امت ذيةيف أمو يف عب فيفتستخدميف يف ايف

يفامن فصراحيفعلىيفثالثةيفأقوال يفيف

يفميفامخازيريفيي ريفبفالستلفمة.أحيفامجبالتبنيفامنشتقيفمنيفعظيفالقول األول: 

 يفاقديفصد يفبذم يفقرا يفمجن يفامفقهيفالسالمءيفبفم اد يفحبثيفجف يفيفاهويفقوليفب  يفامن فصرين

ام أيةيفلصوصبةيفطاب بةيفمنيفلصفئميف مفدةيفامجبالتبنيفتخلويفمنيف مفيفنصه يف»أحيف امقرا يف لبوانف يفيف يف

بفايةيفاليفعالقةيفم فيفيفامتءيفتستخر يفمنيفجلودهفيفاعظفم فيفتل يفامنفدة...اإننفيفتتلوليفإمىيفمفدةيفكبن

يف.بفمكوالجبن...يفام ذهيفاألسافبيفيقفل يفإنهيفيجوزيفاست نفليفامجبالتبنيفشرعذ...«

يفأحيفامجبالتبنيفامنشتقيفمنيفعظميفامخازيريفاليفيي ريفبفالستلفمة.يفالقول الثاني:

 

[ يفيف2341(يفحلديلثيف]3/432ألحكلفميفبلفبيفمنيفباىيف يفحقلهيفملفيفيرللللريفبجلف هيف) ااهيفابنيفملفجلهيف يفسللللاالهيفكتلفبيفايفيف

[ يفاصلللللهيفاألمافينيف يفسلللانيفابنيفمفجه.يفا اييفعنيفجن يفمنيف2865(يفحديثيف]5/55اأحنديف يفامنسلللاديف)

يف.يفيفيفيفيفل   ءيفاهلليفعا ميفيفيف-امصلفبةيفغبريفابنيفعافميف

 يفبللثيفبثالتيفأعنلفليفنلداةيف ؤيلةيفيفاملدكتو يفنزيلهيفحنلفد يفامنواديفامنلرملةيفااماجسللللةيف يفام لذا يفااملداا يف

( يفيف7/5265فقهيفالسالمءيفاأدمتهيف)( يفاامدكتو يفاهاةيفامزحبلء يفام2/762إسالمبةيفب  يفامنشفك يفامصلبةيف)

ااملدكتو يفملنلديفامراكء يفأثريفاالسللللتللفملةيف يفتي بريفامنواديفاماجسللللةيفاحلبت لف يفبللثيفبثالتيفأعنلفليفنلداةيف ؤيلةيفيف

 يفااملدكتو يفعالديفامسللللتلف يفأبويفغلدة يفاالسللللتللفمةيفيف(1/272إسللللالمبلةيفما  يفامنشللللكال يفاميابلةيفامن لفصللللرةيف)

ثيفبثاتيفأعنفليفنداةيف ؤيةيفإسلالمبةيفما  يفامنشلكال يفا لوابي فيفاأثرهفيف يفح يفاط ف ةيفاألشلبف يفاماجسلة يفبل

( يفاامدكتو يفأحنديفاملجءيفامكردي يفامنواديفامنلرمةيفااماجسةيف يفام ذا يفاامداا  يفيف1/241اميابةيفامن فصرةيف)

يفيفنفصللريفبن ( يفاامدكتو يفيفسللبن2/1037مبةيفما  يفامنشللفك يفامصلللبةيف)بلثيفبثاتيفأعنفليفنداةيف ؤيةيفإسللال

(يف57( يفبلثيفملكميفبنجلةيفام دل يفام دديف)120امفقهيفالسلللالمءيف)ص يفيف يفيفاأحكفم فيفاالسلللتلفمةيفيفامخيبب 

يفهل يفامساةيفامخفمسةيفعشرة.يفيفيفيفيف1434ملرميف

يفبن.يفيف(يفبشيحيفمفدةيفامجبالت3/14)يفيف60(يفقرا يف قميف246ياظر يفعتفاىيفعق بةيفم فصرةيف)ص يفيف
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يف يفاقديفصد  يفبذم يفامقرا ا يفاامفتفاىيفامجنفعبةيفامتفمبة يفصريناهويفقوليفب  يفامن فيف

قهيفالسالمءيفامدامء يفحبثيفجف يف يفامقرا يفمفيفنصه يف»اليفيل يفملنسلميفاست نفليفقرا يفمجن يفامفيف-1

يف.امخنفئريفاامجبالتبنيفامنيلو ةيفمنيفامخافزيريف يفاألغذية...«

لسالمءيفبنكةيفامنكرمة يفحبثيفجف يف يفيفقرا يفامنجن يفامفق ءيفالسالمءيفامتفب يفمرابيةيفام فمميفايفيف-2

مفيفنصه يف»يجوز امنيفيفيفامقرا يف امنافحة يفامنيفاملبوانف يفاست نفليفامجبالتبنيف ستخر يفمنيفامنواديف

اعظفمهيفيف امخازيريف كجلديف ملرم يف منيف استخراجهيف يجوزيف االيف شرعبة يف تذكبةيف امنذكفةيف امنافحة يف

يف.اغبرهيفمنيفاملبوانف يفاامنواديفامنلرمة«

ام رببةيفامس ودية يفحبثيفجف يف يفامفتوىيفمفيفيفيفيفبئةيفكاف يفام لنف يفبفمننلكةيفعتوىيفاملجاةيفامدائنةيفم يف-3

التبنيفإ ايفكفحيفملررايفمنيفشء يفملرميفكفمخازيريفأايفب  يفأجزائهيفكجلدهيفاعظفمهيفيفنصه يف»امجب

يف.انلوهنفيفع ويفحرام«

 

 ؤيةيفإسالمبةيفما  يفيفامدكتو يفحفمديفجفم  يفامنواديفامنلرمةيف يفامي فميفاامداا  يفبلثيفبثاتيفأعنفليفنداةيف

( يفاامدكتو يفسللل وديفامثابتء يفامقواعديفاامرلللوابطيفامفق بةيفملنواديفامنلرمةيف يف2/813امنشلللفك يفامصللللبةيف)

( يفاامدكتو يفيف2/838نشلللفك يفامصللللبةيف)ام ذا يفاامداا  يفبلثيفبثاتيفأعنفليفنداةيف ؤيةيفإسلللالمبةيفما  يفيفيفيفام

ااملداا  يفبللثيفبثالتيفأعنلفليفنلداةيف ؤيلةيفيفعالديفامفتلف يفملنوديفإد يس يفامنواديفاماجسللللةيفاامنلرملةيف يفام لذا يفيف

( يفاامدكتو يفاعبقيفامشلرقفاي يفمجلةيفامالوثيفامفق بةيفامن فصلرةيفيف2/995إسلالمبةيفما  يفامنشلفك يفامصللبةيف)

 يفحسللنيفعاديفام فف يفاماشللبر( يفمخفطريفامخازيريفاأهميف( يفا)امدكتو يفنفدييفقابصللءيفسللرحفح يفاامدكتو28/31)

ام لدديفيفيف-مجن يفيفيف- يفبنجللةيفجلفم لةيفامنلديالةيفام لفمنبلةيفيف( يفبللثيفماشللللو317اسللللتخلداملفتلهيفيفيفيفيفيفيفامن لفصللللرةيف)ص 

م يفاامشلبخيفبد يفاملسلنيفامقفسلنء يفعتفاىيفعق بةيفم فصلرةيفمنجن يفامفقهيفالسلالمءيف2015املفدييفعشلريفسلاةيفيف

(.يفيف246بفم اديف)ص 

(يفبشلللليحيفاسللللتفسللللف ا يفامن  لديفيف11/3)يف23(يفقرا يف قميفيف125مجن يفامفقلهيفالسللللالمءيف)ص يفيفياظر يفقرا ا يف

يفسالمءيفبواشاين.يفيفام فمنءيفملفكريفال

 يف)ص يف3ياظر يفقرا ا يفامنجن يفامفق ءيفالسللالمءيفمنيفامدا ةيفاألامىيفإمىيفامدا ةيفامسللفب ةيفعشللرة يفقرا يف قميفيفيف

عظفميفاملبوانف يفاجلودهفيف يفصلللافعةيفيف(يف يفدا تهيفامخفمسلللةيفعشلللرة يفبشللليحيفاسلللتففدةيفامنسللللنبنيفمنيفيف316

يفامجبالتبن.يفيف

يف(.يفيفيف22/260ياظر يفعتفاىيفاملجاةيفامدائنةيف)يف
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يفيف-4 جف يف يفيفيف حبثيف امكويت يف بدامةيف السالمبةيف اامشؤاحيف األاقففيف بوزا ةيف العتف يف هبئةيف عتوىيف

ن مفيف ملميفيفامفتوىيف منيف كفنتيف عاحيف املبوانبة يف امناتجف يف سفئريف امثل فيف امجبالتبنيف »...امفدةيف صه يف

يف.ازيريفأايفامنبتةيفأايفاملبوانف يفامنلرميفأكل فيفعاليفيجوزيفامت فم يفب فيفبب ذيفاشرا «امخ

يفامتفصب  يفعاحيفتلققتيفاالستلفمةيفط ر  يفاإحيفمميفتتلققيفعان فيفتاقىيفنجسة.يفيفالقول الثالث:

.اهويفقوليفب  يفامن فصرين

 سبب اخلالف: 
قتيفاالستلفمةيف يفسابيفامخالفيفببنيفامفق ف يفامن فصرينيف يفهذهيفامنسيمةيفهو يفه يفتلق

امجبالتبنيفأميفال؟يفعننيف أىيفأحيفاالستلفمةيفمتلققةيف يفامجبالتبن يفقفليفبفمي ف ة.يفامنيف أىيفأحيفيف

يف.يفاالستلفمةيفغبريفمتلققةيفقفليفب دميفامي ف ةيف

أدلة القول األول: 
امكبنبفئءيفحيفيفأيفيفدليل هذا القول امتركببيف ت بر يفصففتهيفالواصهيفمنيفحبثيف إ ايف اماجسيف أايف امنلرميف

يفاالستلفمةيفت اءيفانقالبيفاامفبزيفئ ءيفعفديفإمىيفاألص يفاهويفامل يف يفامنافع يفاامي ف ةيف يفاألعبفحكيفألحَّ

 يفامفيفكفحيفطفهرا يفيل يفاالنتففليفبه يفعاليفام بنيفإمىيفعبنيفألرىيفغبريفاألامىيفعتصانيفمافحةيفشرعذ

يفه.يلرميفبب 

 

يف(.يفيفيفيف5/180ياظر يفامد  يفاما بةيفمنيفامفتفاىيفامكويتبةيف)يف

املدكتو يفعالديفاهلليفملنلديفعالديفاهلل يفامنواديفامنلرملةيفاماجسللللةيف يفام لذا يفااملداا  يفبللثيفبثالتيفأعنلفليفنلداةيفيف

( يفاامدكتو يفملنديفاألشللقر يفامنواديفامنلرمةيفااماجسللةيف2/714مبةيفما  يفامنشللفك يفامصلللبةيف) ؤيةيفإسللال

( يفيف2/918فيف يفام ذا يفاامداا  يفبلثيفبثاتيفأعنفليفنداةيف ؤيةيفإسلالمبةيفما  يفامنشلفك يفامصللبةيف)ااسلت نفم 

جدات فيفا)امدكتو يفعدنفحيفملنوديفام سللفف يفاامدكتو ةيفجنبلةيفامرعفعء( يفاألط نةيفامنلللةيفاامنلرمةيفامسللت

ام لدديفيفيف( يفبللثيفماشللللو يفبلفمنجللةيفاأل دنبلةيف يفاملد اسللللف يفالسللللالمبلة يفامنجللديفامخلفمس 166امفق بلةيف)ص 

يفم.يفيفيف2009هل/1430/أ(يف2)

( يفبنجلةيفامالوثيفامفق بةيف2ياظر يفمشلكلةيفاسلتخداميفامنواديفامنلرمةيفاامجبالتبنيف يفامناتجف يفام ذائبةيف)ص يفيفيف

يف(.يفيف28/31امن فصرةيف)

يف(.يفيف67منلرمةيفااماجسةيف يفام ذا يفاامداا  يفملدكتو يفنزيهيفحنفديف)ص يفياظر يفامنواديفايف
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 أدلة القول الثاني: 

يفيفالدليل األول: يف.يف[3]امنفئدة يف﴾ پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿  :-شينهيفيف-قومهيفج َّ

ہ   ﴿  :    -يفت فمىيفيفيفيف-قومهيفيفالدليل الثاني:  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ے  ے   يف.يف[145]األن فم  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

امكيفيفوجه الداللة من اآليتني: تفيفعأحيفاآليتبنيف اامجبالتبنيفيفرينتبنيفنصَّ لىيفتلريميفامخازيريفانجفسته يف

جز يفماه يفااليفيستلب يفاستلفمةيفكفملة يفاإننفيفتكوحيفاستلفمتهيفجزئبة يفيفيفيفامنستخر يفمنيفعظميفامخازير

اامفق ف يفيف نجس يف علىيف الشتنفمهيف امخازيريف جبالتبنيف علىيف تلتوييف امتءيف األط نةيف تافاليف يجوزيف عاليف

يف.امفيفحرميفتافامهيفحرميفبب هيفمجن وحيفعلىيفحرمةيفتافامهيف يفهذهيفاملفمة 

يفيفيفملسو هيلع هللا ىلصقفل يفقفليف سوليفاهلليفيف-يف  ءيفاهلليفعاهيف-حديثيفأبءيفامد دا يفيفالدليل الثالث: ا ة يفامدَّ لة يفاهللةيفأةْنزة  يف»إاحَّ

اٍم« رة ْاايفبالة ااة يفتةدة الة ْاا يفاة ااة تةدة يفعة ا   اة يفدةاٍ يفدة ُك ِّ
يفما جة ة ة ا ة يفاة اة امدَّ يف.يفاة

يفعلىيفتيفيفيفوجه الداللة: اامخازيريفامشتقفتهيفملرمة يفعاليفيصنيفيفيفلريميفامتدااييفبفملرام أحيفاملديثيفدلَّ

يف.يف فيفاالنتففليفب فيفااليفبب 

يف.يفيفبيحيفاجهيفامشفهديفمنيفاملديثيف  با يفعاليفيصنيفاالحتجف يفبهيفوميكن أن يناقش هذا االستدالل

 

( يفااألسللللرا يفاميابلةيفااألحكلفميفامفق بلةيف يفتلريميفامخازير يفمللدكتو يفيف22/260دائنلةيف)ياظر يفعتلفاىيفاملجالةيفامليف

(.يفيفيف44ملنديفعلءيفاماف يفا لرينيف)ص 

[ يفاامترمذييف يفسلااهيفيف3874(يفحديثيف]6/23)يفيف ااهيفأبويفدااديف يفسلااهيفكتفبيفاميبيفبفبيف يفاألدايةيفامنكراهةيفيف

[ يفااماسللللفئءيف يفسللللاالهيفامكارىيف2038حلديلثيف](يف3/451كتلفبيفاميلبيفبلفبيفملفيفجلف يف يفاملداا يفاامللثيفعلبلهيف)

[ يفاابنيفمفجهيف يفسللااهيفكتفبيفاميبيفبفبيفمفيفأنزليفاهلليف7511(يفحديثيف]7/79كتفبيفاميبيفبفبيفاألمريفبفمداا يف)

يف3436(يفحلديلثيف]4/497دا يفإاليفأنزليفملهيفشللللفلف يف) ن  سللللة يفحة يلث  دا [ يفااملفظيفألبءيفدااد يفاقلفليفامترملذي يف»حلة

« يفاصللهيفاألمافينيف يفصلبنيفسان بن 
لا يفأبءيفدااديفاامترمذييفااماسفئءيفاابنيفمفجه.يفصة

(.يفيف44ياظر يفاألسرا يفاميابةيفااألحكفميفامفق بةيف يفتلريميفامخازير يفملدكتو يفملنديفعلءيفاماف يفا لرينيف)ص يفيف

[ يفا لللل بايفامجلفم يفامصلللل بريفمألمالفينيف4538(يفحلديلثيف]2/1282اريزييف)ياظر يفمشللللكلفةيفامنصللللفببنيفملتيف

[.يفيفيف1569(يفحديثيف]266)ص 
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 أدلة القول الثالث:
تلومتيفاصف  يف يفأحيفامنواديفامنلتويةيفعلىيفشء يفمنيفامنلرمف يفكفمخازيريفإ ايفيفدليل هذا القول يف

ف يفأمفيفإ ايفمميفتتلوليفإمىيفمفدةيفيفففليفب فيفامنيفثميفيل يفبب  صو ةيفمفدةيفطفهرةيفعان فيفتي ريفايل يفاالنت

يفإاليف يفحفليفيف  يفامنيفثميفاليفيجوزيفاالنتففليفب فيفااليفاال يرا ألرىيفعان فيفتاقىيفنجسة يفااليفتل ُّ

يفبب  ف.يفيف

 الرتجيح: 
 جلفحيفامقوليفامثفينيفيفيفيف-ااهلليفأعلميفيفيفيف-ريفيفب ديفعرضيفأقواليفام لنف يفامن فصرينيف يفامنسيمةيفيظ 

 يفمنيفعظميفامخازيريفبفالستلفمةكيفا م يفمكونهيفملرمذيفيفب دميفط ف ةيفامجبالتبنيفامنستخريفيفاهويفامقفئ 

يفمذاتهيفنجسذيفم باه يفعبكوحيفقلبلهيفاكثبرهيف يفاملرمةيفااماجفسةيفسوا .يف

يف

يف

يف

يف

يف

يف

يف

يف

يف

  

 

يف(.يفيفيف11/304ر يفامد  يفاما بةيفمنيفامفتفاىيفامكويتبةيف)ياظيف
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 اخلامتة
مسفئ يفامفقهيف يفنوازليفامابوليفيفب ديفهذهيفامجومةيفامقصبرةيف يفهذايفامنو وليفامن ميفمنسيمةيفمنيفيف

اهلل عر يف ب ديف نص يف ميفيفيفامن فصرة يف ب  يف إمىيف احدهيف امالثيفت فمىيف هذايف نتفئجيف منيف إمبهيف توصلتيف فيف

يفأ كرهفيفملقف ئيفامكريميف يفاماقف يفاآلتبة 

أحيفاألص يف يفاألشبف يفامل يفاامي ف ةيفحتىيفيقوميفامدمب يفعلىيفامتلريم.يف .1

منيفأقواليفيفيففالستلفمةيفعلىيفامقوليفامراجنمنيفعظميفامخازيريفاليفيي ريفبيفيفامجبالتبنيفامنستخر أحيفيف .2

أه يفام لمكيفمكونهيفملرمذيفمذاتهيفنجسذيفم باه يفعبكوحيفقلبلهيفاكثبرهيف يفاملرمةيفااماجفسةيفسوا .يف

أحيفبب يفمفيفيلتوييفعلىيفشء يفمنيفاماجفسف يفغبريفدال يف يفإبفحةيفامنلظو ا يفامتءيفاليفتل يفيف .3

ك يفمنيفامنبتةيفملنريريفمدع يفام الايفعنيفنفسه يفأايفشربيفيفملنسلميفإاليف يفحفمةيفامررا ةيفكفأل

ريفمدع يفاملقنةيف يفحفليفام صة.يفامخن

أحيفامنسلميفميمو يفبتلرييفاملالليف يفامنيك يفاامنشربكيفألنهيفمنيفأسافبيفإجفبةيفامدعف يفكنفيف .4

يفا ديف يفامساة.
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 املصادر واملراجع
امدي -1 عوحيف اموزيريف امنؤما يف االتالع م يف األ ب ةيف األئنةيف يلبىإجنفليف امنظفريف أبءيف يفيفبنيف نيف

يفاألزهري يفيفيفحسبنيفيفملند يفيفتلقبقيفيف (هل560  )يفيفيفاملاالءيفيفاما دادييفيفهابرةيفيفابنيفيفملند

[.يفم2010/هل1431]يفامثفنبة  يفاميا ةيفمصر يف-يفام اليفدا  يفامافشر

2-   ( امابسفبو ييف امنذ يف بنيف إبراهبميف بنيف ملنديف بكريف أبويف امنؤما يف هل( يفيف318الجنفل يف

بن أحنديف ص بريف حنفديف أبويف امدكتو يف األثبر يفيفيفتلقبق يف دا يف اائ يف امافشر يف حابا يف ملنديف

هل(.يفيف1436امس ودية يفاميا ة يفامخفمسة يف]يف-امريفض

امنؤما يف -3 اامن فصرة يف األصفمةيف ببنيف اامداا يف ام ذا يف اامنلرمةيف يف اماجسةيف امنواديف أحكفميف

امافشر يفدا يفامنكتاء يفدمشق1436امدكتو يفاهاةيفمصيفىيفامزحبلءيف)   سو يف يفيف-يفهل( يف

م[.يفيفيف1997ل/ه1418اميا ة يفاألامى يف]

بلثيفيف -4 امخيبب يف يفسبنيف امدكتو يف امنؤما يف السالمء يف امفقهيف اأحكفم فيف يف االستلفمةيف

هليفامساةيفامخفمسةيفعشرة.يفيفيف1434(يفملرميف57ملكميفبنجلةيفام دل يفام دديف)

األسرا يفاميابةيفااألحكفميفامفق بةيف يفتلريميفامخازير يفامنؤما يفامدكتو يفملنديفعلءيفاماف يفيف -5

امس و امدا يف امافشر يف جدةا لرين يف اامتوزي  يف ملاشريف األامى يفيف-يفديةيف اميا ة يف امس ودية يف

م[.يفيفيف1986هل/1406]

ام سفف يفيف -6 ملنوديف عدنفحيف ملدكتو يف امفق بة يف امستجدات فيف اامنلرمةيف امنلللةيف األط نةيف

السالمبة يف امد اسف يف األ دنبةيف يف بفمنجلةيف ماشو يف بلثيف امرعفعء يف جنبلةيف اامدكتو ةيف

.يفيفيفم2009هل/1430/أ(يف2امنجلديفامخفمس يفام دديف)

)  يفيف -7 امابسفبو ييف امناذ يف بنيف إبراهبميف بنيف ملنديف بكريف أبويف امنؤما يف امناذ  يف البنيف القافليف

نشر يف319 دا يف بداحيف امافشر يف امجارين يف ام زيزيف عاديف بنيف اهلليف عاديف امدكتو يف تلقبق يف هل( يف
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هل[.يفيف1408اميا ة يفاألامى يف]

بكر -8 أبويف امدينيف عال يف امنؤما يف امشرائ  يف ترتببيف امصافئ يف يف أحنديف مس وديفيفابن بدائ يف بنيف

  ( املافءيف  يفاميا ةيفيفماافح يفيف-يفيفببرا يفيفام لنبة يفيفامكتبيفيفدا  يفيفامافشريفيف (هل587 امكفسفينيف

[.يفم1986يف/هل1406]يفامثفنبة 

امرحنن -9 عاديف ملنديف ام اليف أبويف امنؤما يف امترمذي يف بشر يفجفم يف األحو ييف يفيفعاديفيفيفبن تلفةيف

ح يفبداحيفيفماافيفيف-يفيفببرا يفيفيفام لنبة يفيفامكتبيفيفدا  يفيفامافشريفيف (هل1353   )يفيفامناف كفو ىيفيفامرحبم

طا ة يفابداحيفتف يخ.يفيف

يفاماصري يفيفيفامقرشءيفيفكثبريفيفبن عنريفيفبن تفسبريفامقر حيفام ظبم يفامنؤما يفأبويفامفدا يفإسنفعب  -10

يفيفملاشريفيفيفطباةيفيفدا  يفيفامافشريفيفسالمة يفيفملنديفيفبن سفمء يفيفتلقبقيفيف (هل774   )يفيفامدمشقءيفيفثم

[.يفيفم1999يفيف/هل1420]يفامثفنبة  يفاميا ةيفامس ودية يف-يفامريفضيفيفاامتوزي  

يفعاديفيفيفبن نفصريفيفابن امرحننيف يفتفسبريفكالميفامنافح يفامنؤما يفيفيفيفيفعاديفامرحننتبسبريفامكريميفيف -11

يفيفمؤسسةيف يفيفامافشريفيفاملويلق يفيفم اليفيفبن امرحننيفيفعاد يفيفتلقبقيفيف (هل1376   )يفيفامس دييفيفاهلل

[.يفم2000/هل1420]يفاألامى  يفاميا ةيفماافح يف-يفببرا يفامرسفمة 

العتف -12 إدا ةيف عنيف امصفد ةيف امكويتبة يف امفتفاىيف منيف اما بةيف اامشؤاحيفامد  يف األاقففيف بوزا ةيف  يف

م[.يفيف2015هت/1436السالمبةيفامكويتبة يفامافشر يفاماظفئر يفاميا ة يفاألامى يف]

يفيف يف(هل273   )يفيفمفجهيفيفابنيفيفامقزاياءيفيفيزيديفيفبن سانيفابنيفمفجه يفامنؤما يفأبويفعاديفاهلليفملند -13

يفيفحرزيفيفيفامليبايفيفاعاديفيفبللء يفيفقرهيفيفيفكفم يفيفاملنديفيفمرشد يفيفاعفدليفيفاأل نؤا  يفيفش بب يفيفتلقبق

م[.يفيف2009هل/يف1430 يفدا يفامرسفمةيفام فمنبة يفاميا ة يفاألامى يف]امافشريفاهلل 

أبءيفدااد يفامنؤما يفسلبنفح -14 يفعنرايفيفبن شداديفيفابن بشبريفيفبن إسلفايفيفبن األش ثيفيفبن سانيف



  

  1115   
 

 جناسات ىعل بيع املواد الغذائية اليت حتتويحكم 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ْستفينيفيفاألزدي جا يفبللء يفيفقرهيفيفكفم يفيفاملنديفيفاأل نؤا  يفيفش بب يفيفتلقبقيفيف (هل275   )يفيفامسِّ

م[.يفيف2009هل/يف1430]يفاألامى  يفاميا ةيفام فمنبة يفامرسفمةيفدا  يفامافشر

أبويفعبسىيفملند -15 امترمذي يفامنؤما يف ْو ةيفيفبن عبسىيفيفبن سانيف يفامرلفايفيفابن موسىيفيفبن سة

يفيفالسالمء يفيفيفام ربيفيفيفدا  يفيفامافشريفيفم راف يفيفعواديفيفبشف  يفيفتلقبقيفيف (هل279   )يفيفامترمذي

[.يفم1998]يفطا ة يفيفبداحيفماافح يف-يفببرا 

علءيفامخراسفينيفيفيفابن ش ببيفيفبن امسانيفامص رىيفملاسفئء يفامنؤما يفأبويفعاديفامرحننيفأحند -16

  ( يف (هل303 اماسفئءيف يفتلقبقيف يفعاد يف يفامفتف يف يفأبويف يفغدة يف يفامافشريف يفمكتب يف يفامنياوعف يفيف

[.ميف1986يف/هل1406]يفامثفنبة  يفاميا ةيفحلب يف-يفالسالمبة

يفيفاماسفئءيفيفيفامخراسفينيفيفعلءيفيفبن ش ببيفيفبن امسانيفامكارى يفامنؤما يفأبويفعاديفامرحننيفأحند -17

يفيفيفيفحسن يفيفتلقبقيفيف (هل303   ) يف يف يف أشرفيفعلبه يفش ببيفاأل نفؤا  يفيفيفيفشلاء يفيفامنا ميفيفعاديف

مه يفامدكتو يفعاديفاهلل يفيف-يفيفيفببرا يفيفامرسفمة يفيفمؤسسة يفيفامافشريفيفامتركء يفيفامنلسنيفيفعاديفيفبنيف قدميف

[.يفم2001يف/هل1421]يفاألامى  يفاميا ةيفماافح 

ملند -18 امنؤما يف امنستقا  يف زاديف علىيف امننت يف يفبن امشر يف يفبن صفمنيف يفملنديف يفيفام ثبنبنيفيف

األامى يفيفيف-دمفميفيفاميفيفيفامجوزي يفيفابنيفيفدا  يفيفاماشريفيفدا يفيف (هل1421   ) اميا ة يف امس ودية يف

هل[.يفيف1422-1428]

شر يفمصفببنيفامساةيفمجمفميفاما وي يفامنؤما يفملنديفبنيفعزيفامدينيفعاديفامليبايفبنيفعاديفيف -19

لة يفيف امنة ابنيف بليف امنش و يف املافء يف رمفين يف امكة امرامءيف راْشتةف يف
عا بنيف امدينيف أمبنيف بنيف ام زيزيف

ايفيف854)امنتوىف يفيف امدينيفيفهل( يفتلقبقيفاد اسة يفمجاةيفمختصةيفمنيف نو يف باشراف يف منلققبنيف

م[.يفيف2012يف-هليف1433طفمب يفامافشر يفإدا ةيفامثقفعةيفالسالمبة يفاميا ة يفاألامى يف]يف

ملند -20 امنؤما يف اماخف ي يف يفيف يف(يفهل256 يف )يفيفاماخف ييفيفاهلليفيفعاديفيفأبويفيفإسنفعب يفيفبن صلبنيف
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يفامسليفنبةيفيفعنيفيفمصو ة)يفيفاماجفةيفيفطوايفيفدا  يفيفامافشريفيفامافصر يفيفنفصريفيفبن زهبريفيفملند يفيفتلقبق

هل[.يف1422قبميفملنديفعؤاديفعاديفامافقء( يفاميا ة يفاألامى يف]تريفبا فعة

مسلم -21 امنؤما يف مسلم يف يفبن صلبنيف يفاملجف يف يفأبويف يفاملسنيف يفامقشبرييف يفامابسفبو ييفيف

يفيفعؤاديفيفملند يفيفامنلققيفيف (هل261   ) يف يفيفام ربء يفيفيفامتراثيفيفإحبف يفيفدا  يفيفامافشريفيفامافقء يفيفعاديف

.يفتف يخيفابداحيفطا ة يفيفبداحيفماافح يف-يفببرا 

يفاملف يفيفبن دته يفامنؤما يفأبويفعاديفامرحننيفملنديفنفصريفامدين  بايفامجفم يفامص بريفازيف -22

يفزهبريف يفيفطا هيفيفعلىيفيفيفأشرفيفيف (يفهل1420   )يفيفاألمافينيفيفاألشقود ييفيف دميفيفبن نجفتءيفيفبن نو 

.يفتف يخيفابداحيفطا ة يفبداحيفماافح يف-يفببرا يفالسالمء يفامنكتب يفامافشريفامشفايش 

امقفسم -23 عابديف أبويف امنؤما يف املديث يف يفيفبن سالميفيفبن غريبيف يف اما دادييفيفيفاهلليفيفعاديف ام راييف

يفيفامن ف فيفيفدائرةيفيفميا ة يفيفامافشريفيفلفح يفيفامن بديفيفعاديفيفملنديفيفامدكتو  يفيفتلقبقيفيف (هل224 )  

[.يفيفم1964يف/هل1384]يفاألامى  يفاميا ةيفام اد يف-يفامدكنيف بفد يفحبد يفام ثنفنبة 

عتفاىيفاملجاةيفامدائنة يفامنؤما يفاملجاةيفامدائنةيفملالوثيفام لنبةيفاالعتف  يفجن يفاترتبب يفيف -24

امالوثيفام لنبةيفاالعتف يفيفأحنديفبنيفعا امافشر يف ئفسةيفإدا ةيف امرزاايفامدايش يف الدا ةيفيفيف-يفديف

.يفامريفضيف–ام فمةيفمليا يف

امكلنة يفيف -25 دا يف امافشر يف بفم اد يف السالمءيف امفقهيف مجن يف عنيف صفد ةيف م فصرة يف عق بةيف عتفاىيف

م[.يف2017هل/1437امناصو ةيفليفمصر يفاميا ة يفاألامى يف]

امدامءيفامنااثقيفعنيفماظنةيفامت فاحيفالسالمء يفقرا ا يفاتوصبف يفمجن يفامفقهيفالسالمءيفيف -26

[ منيف ]19-2امدا ا يف منيف اامقرا ا يف ]185-1[ يف منيف امساةيف -يف1406[ يف

م[.يف2011-1985هل/1432
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امنلر يفاموجبزيف يفتفسبريفامكتفبيفام زيز يفامنؤما يفأبويفملنديفعاديفاملقيفبنيفغفمبيفبنيفعيبةيفيف -27

 يفاماشر يفدا يفامكتبيفيفدايفيفملند يفيفامشف يفيفعاديفيفامسالميفيفعاد يفيفتلقبقيفيف (هل542 األندمسءيف)  

[.يفم1993يفليفهل1413]يفاألامى  يفاميا ةيفببرا  يف–ام لنبة يفماافحيف

قابصءيفسرحفح يفيف -28 مخفطريفامخازيريفاأهميفاستخدامفتهيفامن فصرة يفامنؤما يفامدكتو يفنفدييف

مجن يفيف-اامدكتو يفحسنيفعاديفام فف يفاماشبر يفبلثيفماشو يفبنجلةيفجفم ةيفامندياةيفام فمنبةيف

م.يف2015ام دديفاملفدييفعشريفساةيفيف-

مساديفالمفميفأحنديفبنيفحاا  يفامنؤما يفأبويفعاديفاهلليفأحنديفبنيفملنديفبنيفحاا يفبنيفهالليفبنيفيف -29

هل( يفتلقبق يفش ببيفاأل نؤا  يفاعفدليفمرشد يفا لراح يفإشراف يف241أسديفامشبافينيف)  يفيف

ببرا  امرسفمة يف مؤسسةيف امافشر يف امتركء يف امنلسنيف عاديف بنيف اهلليف عاديف ماافح يفيفيفيف-امدكتو يف

م[.يف2001يف/هل1421اميا ة يفاألامى يف]

امخيببيف -30 اهلليف عاديف ابنيف ملنديف امدين يف امءيف اهلل يف عاديف أبويف امنؤما يف امنصفببن يف مشكفةيف

امتاريزييف)   امافشر يفامنكتبيف741ام نري يف امدينيفاألمافين يف هل( يفتلقبق يفملنديفنفصريف

م[.يف1985ماافح يفاميا ة يفامثفمثة ]-السالمء يفببرا 

يفقدامةيفيفبفبنيفامش بريفملند يفبن أحنديفبن امن اء يفامنؤما يفأبويفملنديفموعقيفامدينيفعاديفاهلل -31

يفيفاامدكتو يفيفيفامتركء يفيفامنلسنيفيفعاديفيفيفابن اهلليفيفعاديفيفامدكتو  يفيفتلقبقيفيف (هل620   )يفيفيفامنقدسء

يفيفامثفمثة  يفيفاميا ةيفيفامس ودية يفيف-يفيفيفامريفضيفيفامكتب يفيفعفمم يفيفامافشريفيفامللو يفيفملنديفيفامفتف يفيفعاد

[.يفم1997/يفهل1417]

مسلم -32 صلبنيف شر يف يلبىيفيفزكريفيفيفأبو يفيفامنؤمايفيفاملجف  يفيفبن امنا ف يف امدينيف يفيفبنيف ملبءيف

 يفاميا ةيفماافح يف-يفببرا يفام ربء يفيفامتراثيفإحبف يفدا  يفامافشريفيف (هل676   )يفاماواييفيفشرف

[.يفيفهل1392]يفامثفنبة 
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إبراهبم -33 إسلفايف أبويف امنؤما يف امشفع ء يف المفميف عقهيف يفيفيوسايفيفيفابن علءيفيفبن امن ذبيف يف

بداحيفمايفيف-يفيفببرا يفيفام لنبة يفيفامكتبيفيفدا  يفيفامافشريفيف (هل476   )يفيفامشفع ءيفيفامشبرازي افح يف

طا ة يفابداحيفتف يخ.يفيف

دا يفيفيف -34 امافشر يف حنفد يف نزيهيف امدكتو يف تيمبا يف اامداا  يف ام ذا يف ااماجسةيف يف امنلرمةيف امنواديف

م[.يف2004هت/1425سو يف يفاميا ة يفاألامى يف]يف-امقلم يفدمشقيف

ملند -35 امنؤما يف امفقهيفالسالمء يف يفيفبن إبراهبميفيفبن موسوعةيف  يفامافشريفيفامتويجري يفيفاهلليفيفعاديف

م[.يفيف2009هل/يفيف1430امبة يفاميا ة يفاألامى يف]امديفاألعكف يفببت

اماداةيفامتفس ةيفملناظنةيفالسالمبةيفمل لوميفاميابةيف» ؤيةيفإسالمبةيفما  يفامنشكال يفاميابةيف -36

بتف يخيفيف امابرف يف امدا يف امنا قدةيف يف امنواعقيفيف1418صفريفيفيفيف11-8امن فصرة«يف يفيف17-14هليف

م.يف1997يونبويف

» ؤيةيفإسالمبةيفما  يفامنشفك يفامصلبة«يفيفيفيفاماداةيفامثفماةيفملناظنةيفالسالمبةيفمل لوميفاميابة -37

م.يف1995مفيويفيفيفيف24-22هليفامنواعقيفيف1415 ايفاملجةيفيفيفيف24-22امنا قدةيف يفامكويتيفبتف يخيفيف

يفيفبنيف علءيفيفبن نب يفاألاطف يفمنيفأحفديثيفسبديفاأللبف يفشر يفماتقىيفاأللاف  يفامنؤما يفملند -38

يء يفامصافبيفيفامدينيفيفعصفم يفيفتلقبقيفيفيف (هل1250   )يفيفامبناءيفيفامشوكفينيفيفاهلليفيفعاديفيفبن ملند

م[.يفيف1993هل/يف1413مصر يفاميا ة يفاألامى يف]يف-امافشر يفدا يفاملديث يفامقفهرةيف


