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AL-AHKAM AL-FIQHIYAH AL-MUSTAFADAH
MIN GHOZWATI KHAIBAR FIL-ATH-‘IMAH

ABSTRACT

This study focuses on the dietary law of certain food in the Battle of Khaybar,
especiallythe law of eating meats that was explained in the hadith. There was
disagreement between scholars in understanding the hadith.The disagreemernts gives
impact on the legal consume of animal flesh, whether it is halal, haram or makruh.The
disagreement of the law of eating animal fleshin the battle of Khaybar is the reason
behind the conducting ofthis research. And also this research reveals the cause of the
disagreement in understanding the theorem, thus it will deliver benefit for muslim
which is the purpose of the law of food.

Type research this is literary studieswhich uses analyticmethod and descriptive
with the comparison of scholarly statements of four schools of Fiqh in Islam.

The research shows that the kindof foodin the Battle Khoibar is divided into
two. First: food that scholars agreed as halal, such as grains, fruits. Second: food that
was considered haraam, namely in the form of animal meat, such as horse meat,
domisticated donkey meat, and the slaughtered animalwhich is conducted by the
followers of the Book.From this research,it reveals that scholars agreed on the lawful
(halal) of consuming horse meat, based on strong argument.,and domisticated donkey
meat isunlawful (haraam), based on the number of hadiths that explain it. As for the
slaughteredanimals of the followers of the Book is seen differently, if they are
slaughtered in an Islamic way then the law is halal according to the majority of
Ulama’. The law of the slaughterd animal of the followers of the Book can be applied
to the law of imported meat.

Keywords: Food, Khaybar, Dietary, Law.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada makanan di Khoibar, yaitu makanan yang berupa
daging hewan tertentu yang di terangkan dalam hadits Nabi. Terdapat perselisihan
ulama dalam memahami dalil dalil tersebut, perselisihan tersebut berdampak pada
hukum mengkonsumsi daging hewan tersebut, apakah hukumnya halal, haram atau
makruh, selagi hukum tersebut menurut sebahagian ulama belum jelas,  maka hal
inilah yang melatarbelakangi di lakukannya penelitian khusus terhadap jenis makanan
di Khoibar. Dan juga penelitian ini mengungkap sebab terjadinya perselisihan ulama
dalam memahami dalil, sehingga akan menghantarkan kepada suatu kemaslahatan
yang merupakan tujuan dari di tetapkannya hukum makanan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan metode
analitik dan deskriptif dengan perbandingan pendapat ulama empat madzhab fiqh
dalam islam.
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Diantara hasil penelitian ini adalah, bahwa makanan di Khoibar terbagi menjadi dua.
Pertama: makanan yang disepakati ulama kehalalannya, seperti biji bijian, buah
buahan. Kedua: yang diperselisihkan hukumnya, yaitu berupa daging hewan
sembelihan, seperti daging kuda, daging keledai jinak, dan sembelihan ahli Kitab,
maka dari penelitian ini diketahui bahwa sepakat para ulama tentang halalnya
mengkonsumsi daging kuda, berdasarkan dalil yang kuat. Dan haramnya daging
keledai jinak, berdasarkan banyaknya hadits yang menjelaskan hal itu, adapun
sembelihan ahli Kitab jika mereka menyembelih dengan cara islami maka hukumnya
halal menurut mayoritas ulama. Dari hukum sembelihan ahli Kitab dapat di
analogikan kepada hukum makanan berupa daging yang di impor dari luar negeri.

Kata kunci: makanan, khoibar, dalil, hukum.

امللخص

أو حرام أو مكروه، دليل اخلطاب يف املسألة،  وهذا اخلالف مما يؤثر يف احلكم التكليفي هل هي حالل
عند بعض العلماء، لذا ادعت احلاجة إىل البحث عن مادام أن احلكم هلذه األطعمة مل يكن مصرحا

اليت أدت إىل االختالف بني ، وكذلك حماولة اكتشاف أسباب أنواع األطعمة يف غزوة خيربحكم 
حقق املصلحة املقصودة من تشريع 

.حكم األطعمة يف تلك الغزوة

مع االستقراء واالستدالل والتحليل املتقدمني واملعاصرين والبحوث العلمية وغري ذلك، العلماءومقاالت 
.اء األئمة يف املذاهب األربعةوالنقد للمقارنة بني آر 

ما اتفق العلماء على : األول. من أهم نتائج البحث، أن األطعمة يف خيرب تنقسم إىل قسمني
،والتمر،والسويق،واحلنطة،والثمار،

األصل يف "ه حالل ترجع إىل قاعدة فقهية ،والسمن
: أما الثاين".

بعد البحث والدراسة أن مجهور العلماء اتفقوا على حل أكل اتضح
واتفقوا على حرمة أكل حلوم احلمر األهلية لقوة األدلة على . هحلوم اخليل لدليل صريح على إذن أكل

. اللحوم املستوردة من خارج البالد

. األطعمة، خيرب، دليل، حكم: الكلمات الرئيسة
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املقدمة.1

حيق له أن يتحرى كر نَِعَم ربه الكثرية الىت الحتصى والتعد، منها نعمة الطعام والشراب، 

خيرب لكون حكمها مل يكن ) حلوم احليوان(

التاريخ ما حدث يف غزوة خيرب ملا أصابت أصحاب رسول هللا عربرف عُ صرحيا يف حلها عند رأي بعض العلماء، ومما

،ليايل خيربجماعةٌ خممصٌة و 

ويف رواية أخرى عن جابر أن النيب 12: عليه وسلمهللا
3

ومن تلك غزوة أيضا عرف موقف الرسول حنو الشاة املصلية املشوية الذي قُدِّم إليه صلى هللا .حترميهاخليل بل هنالك رأي يف 

عليه وسلم فتناوله ولكنه مل يبلعه بل يرميه من َفِمه الشريف، حصل اخلالف بني العلماء يف حكم ذاك اللحم، ف

.تقرير حكم شرعين يف 

هي أسباب ما هي أنواع األطعمة يف غزوة خيرب؟ما:األسئلة اآلتيةخالل البحثتتجلى مشكلةحيث

ما هو الطريق السليم يف توجيه نصوص األحكام، اليت ؟الواردة لألطعمة خبيربا

يف، ةالثابثاألحاديثوبني )طابخلادليل (، ظاهرها فيها تعارض بني اآلية

األحكام الفقهية املستفادة من غزوة خيرب الىت نتعرف علىساليت تطرح يف هذه املقالةومن هذه املشكالت

يف همالفأسباب اختمصادر العلماء يف بيان األحكام الشرعية و من خالهلا يعرف، وأيضا )اللحوم(

ألنه الشك أن . عية لتحقيق املصلحة املقصودة من التشريعيف علل األحكام الشر وذلك نتيجة دراستهم ونظرهماملسألة

، منها املتطورةكثرية غطت جوانب احلياة املختلفةمستجدة، ونوازل  الفقه اإلسالمي اشتمل على حبوث عظيمة ومسائل 

من حديث عبد هللا بن أيب أوىف، وهو حديث 79/1وأمحد يف املسند 29-1407/30ومسلم 4216رواه البخاري رقم 1
.صحيح

مكتبة:( ،،دمحم صبحي بن حسن حالق2
670/4ص ).2011/ 1432املعارف 

)1942) 4219(/أخرجه البخاري يف املغازي3
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واألشربة، من جانب إذا مسألة األطعمة

، واملسلم ويشاركهمإلنسان مدين بطبعه وفطرته يفضل االختالط ببقية أفراد جمتمعه األمة كيف املعاملة جتاه هؤالء، فا

من أهل الكتاب وغريهم من 

.

يف الشبكة اإلنرتنيت عدة–القليليحسب علم–ين تشاركوقد

، يوجد من جردهامن جوانب أخرىأما عمة يف غزوة خيرب، أحكام األطدَ رَّ جد َمن حبث وجَ و مل يا إال أنهوغريه

مقدم لنيل درجة األحكام الفقهية املستفادة من غزوة خيرب يف مسائل املعامالت لطالب خليل رشدي حبث:مثل 

ومل فحسب، كتب الباحث تفصيال يف مسألة املعامالت )مـ2014عام (املاجستري يف اجلامعة احملمدية

، فسيحاول الباحث، طاملا أن غاية هذا البحث هو الوصول إىل معرفة احلكم الشرعي األطعمةىل مسألة يتطرق إ

املقصد هموقواعد وضوابط يف تقرير األئمة،ذكر أصولياملقارنة اإلمجالية بني املذاهب اإلسالمية يف ذلك وس

ىت تقررت أحكامها يف غزوة خيرب وهذا ال)اللحوم(يالشرعي يف مسألة األطعمة مث 

دروس وعرب من غزوة خيرب عبارة عن أحباث مستقلة يف االنرتنت تبحث ، وهناك 

، ومن مث هنالك سؤال تطرح من أحد سكان القرية عن 

:وأجيب السؤال على الرابط اآليتحكم  أكل حلم الفرس

https://islamqa.info/ar/70320(4 mei 2005 . وهللا أعلم  Islamqa. Info. Diakses

tgl 24 oct 2017. Jam 15:49

www.binbaz.org.sa/noor/3107. di akses. tanggal 25 oct 2017. Jam 12.00

نظريةال.2

سألة وعرض طرقهم يف املسرد األدلة و 

النظر يف العلل األحكام الشرعية،مع مع ذكر أصوهلم وضوابطهماالستدالل

حيث أن كل واحد يرى ما اليرى اآلخرين، والكل قد اجتهد يف فهم النصوص فمنهم من يرى ويفهم من عبارة 

مُر إىل مصادر وأصوهلم يف بيان األحكام الشرعية، ذُكر فيه وذلك يُرجع األ. النص حسب ظاهره خبالف اآلخرين
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األدلة املتفق عليها، : املصادر العامة يف بيان األحكام، وهي األدلة الثابتة، حيث تنقسم هذه األدلة إىل قسمني

كن أن ، وال ميعرفة أحكام هللا وشرعهيف مطريق التحليل والتحرمي يعرفهذا األصل من 4واألدلة املختلف فيها

"...حسن يف مقالته

5".أنزله هللا تعاىل هدى للناس وشفاء ملا يف ال

حيث يقوم الباحث جبمع املعلومات املتعلقة مبسألة فقهية معينة من املسائل : املنهج االستقرائيلقد سلك الباحث 

وكتب الفقه وأصوله وكتب أخرى، كذلك أقوال و آراء العلماء املتقدمني النبويةالفقهية يف غزوة خيرب من كتب السرية

واملعاصرين مع حججهم

.استطاع إىل ذلك سبيال، مع بيان سبب الرتجيح

بعد أن مجع الباحث اآلراء واألقوال لعلماء املسلمني و حججهم يف املسألة، حاول الباحث : املنهج االستداليل.أ

.لكتاب والسنة الصحيحة أو إىل القواعد واألدلة املقررةالنظر يف أدلتهم وإرجائها إىل نصوص ا

يقوم الباحث بعد مجع آراء العلماء وإرجاعها إىل القواعد واألدلة املقررة مبقارنة هذه اآلراء بعضها : املنهج املقارين.ب

.ببعض للوصول إىل الرأي الراجح

ر حمّل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حتري:ما يلي فيتبع الباحث ذا كانت املسألة من مسائل اخلالف ؛ إ

.حملَّ خالف، وبعضها حمّل اتفاق

ما استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكرِ .توثيق األقوال من مصادرها األصلية و .للمذاهب األربعة املعتربة

.سببهالرتجيح مع بيان .

:رته يف ثالث مسائل اآلتيةوهي مثرة تقريرات الرسول عليه الصالة والسالم يف تلك الغزوة، وهذا املبحث حص

)207.ص .وانظر منه) (100ص (معامل أصول الفقه عند أهل السنةدمحم بن حسني اجليزاين 4
5 Moh . Abdul Kholiq Hasan (Metode penafsiran alqur’an (pengenalan dasar

penafsiran alqur’an) jurnal al-a’raf. Vol. XII, no 1 januari-juni 2015 (http://eprints.iain-
surakarta.ac.id/id/eprint/738) diakses pada tanggal 21 oktober 2017. Pada pukul .02.29
dini hari.
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.ج. حكم أكل حلوم احلمرو . ب. حكم أكل حلوم اخليل.أ

قال حرب . ٥: املائدةچىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېۋٹ چ ٹ

الذين أوتوا الكتاب أي   طعام

نوع هذا البحث هو البحث املكتيب وهو حبث ومجع املعلأما .اللحوم ملنفعة األكل

.املتقدمني واملعاصرين والبحوث العلمية وغري ذلك

بحثامل.3

فهذه هي . واألطعمة وغري ذلككانت غزوة خيرب من أكثر غزوات الرسول غنيمة، من حيث األراضي والنخيل والثياب 

:

أنواع األطعمة الواردة يف األحاديث يف غزوة خيربرقم

السويق الشعري أو احلنطة1

الودك أو الشحم2

الثوم والثريد3

التمر4

املسمومةالشاةحلم 5

م احلمر اإلنسية أو األهليةحل6

حلم اخليل7

حالل من أصالته لكونه ليس مذبوحا وليس من جنس اللحم، خبالف صنف 4-1صنف الطعام من الرقم 

:. فإنه من اللحوم فاختلف العلماء فيها، فبيانه سيأيت إن شاء هللا7-5الطعام رقم 
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السويق أو الشعري أو :فيهافحصون خيرب، مة للمسلمني حيث وجدوها من هذه األطعمة بعضها صارت غني

. كما تقدم ذكر بعضها يف القائمة السابقة6الشحم، والزيت، والعسل، والسمن، وغري ذلكاحلنطة، والتمر، و 

:مةوهذا.الرسول ملسو هيلع هللا ىلص األكل من تلك األطعمة ومل خيمسها

الشعري أو احلنطة 7السويق.1

َصلَّىَمعَ َخرَجَ أَنَّهُ َأْخبَـَرهُ أَنَّهُ النـُّْعَماِن،ْبنِ ُسَوْيدِ َعنْ َحارِثََة،َبِين َمْوَىل َيَساٍر،ْبنِ ُبَشْريِ َعنْ 

بَـَر،َعامَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ هللاُ  بَـَر،أَْدىنَ ِمنْ َوِهيَ َكانُواِإَذاَحىتَّ َخيـْ َعَلْيهِ هللاُ َصلَّىَرُسولُ نـََزلَ َخيـْ

َوَسلََّم،َعَلْيهِ هللاُ َصلَّىَرُسولُ َفَأَكلَ فـَثـُّرِيَ بِهِ َفَأَمرَ ِإالَّ يـُْؤتَ فـََلمْ َدَعاُمثَّ اْلَعْصَر،َفَصلَّى(َوَسلََّم،

8)يـَتَـَوضَّأْ َوملَْ َصلَّىُمثَّ َوَمْضَمْضَنا،َفَمْضَمضَ اْلَمْغِربِ ِإَىل قَامَ ُمثَّ . ْلَناَوَأكَ 

من هذا احلديث ُعرف أن السويق من ضمن أطعمة خيرب الذي تزود به رسولنا الكرمي وأصحابه 

وال داعي . الدقيق فيخلطمنالشعريأواحلنطةمنيُعملما

الدليل على حترميه

التمر.2

بَـَر َفَجاَءُه بَِتْمٍر ملسو هيلع هللا ىلص10َوَعْن أيب ُهَريـْرَةَ 9عن أيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ  اْستَـْعَمَل َرُجًال على َخيـْ

بَـرَ َأُكلُّ :ملسو هيلع هللا ىلص : َهَكَذا قالَمتِْر َخيـْ

.11" : صلى هللا عيه وسلمرسول: 

قررت أحكامها يف تلك الغزوة العسرية6
احلب إذا محُِص، فتكون النار قد مسته وأصابته7
مصورة عن السلطانية ، ه1422،دار طوق النجاة(، اجلامع املسند الصحيححملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي 8

األوىل ـ: الطبعة) 
صحايب، كان من مالزمي النيب صلى هللا عليه وسّلم وروى : سعد بن مالك بن سنان اخلدرّي األنصاري اخلزرجي، أبو سعيد9

)3/87(هـ، األعالم للزركلي 74تويف يف املدينة سنة  . حديثا1170غزا اثنيت عشرة غزوة، وله . عنه أحاديث كثرية
مات سنة سبع ومخسني، سري .ُهَريـَْرةَ -- ْوِل ِهللا َصاِحُب َرسُ عبد الرمحن بن صخر الدوسي،10

)2/578(أعالم النبالء للذهيب 
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الودك أو الشحم.3

أصبت من يفء خيرب : : قال بن إسحاق

قال فلقيين صاحب املغامن الذي جعل عليها، فأخذ . ايبشحم، فاحتملته على عاتقي إىل رحلي وأصح12جراب

: قال . فجعل جيابذين اجلراب: قال! قلت ال وهللا الأعطيكه : بناحيته، وقال هلّم هذا نقسمه بني املسلمني قال

خل بينه ! : ((فتبسم رسول هللا ضاحكا، مث قال لصاحب املغامن : قال. رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحنن نصنع ذلك

13))وبينه

الثوم والثريد.4

إىلحصنبنعيينةنظرملا: قالهللا،عبدبنإسحاقعنسربة،أيبابنوحدثين: 14الواقديقال

منويطعمنادوابنالنايعلفأحدما: قالوالبزوالعلفالطعاممنهينقلونواملسلمونمعاذبنالصعبحصن

هللاصلىهللارسوللكجعلالذيلك:وقالوااملسلمونفشتمه! كراماعليههلهأكانفقدالضائع،الطعامهذا

فأخرجوامداخل،ولهمعاذ،بنالصعبحصنيفجيولوناملسلمونوبينما! فاسكت،15الرقيبةذووسلم،عليه

:قائلهمويقولدمه،لسوادفتعجبواعنقهفضربوااليهودمنرجال

فضربوافقدموهوأنزل-والثريدالثومالرفافتلكمنرفيف: متكلميقول: قال-طقالدمهذاسوادمثلرأيناما

.عنقه

املسمومةالشاةحلم .5

، ومسلم يف صحيحه، 2089: ، رقم)2/767(11
1593: ، رقم)3/1215(

املذود أو الوعاء12
875.ص).دار بن كثري: دمشق بريوت(،السرية النبوية.هـ218املتويف . أيب دمحم عبد امللك بن هشام احلمريي13
: املتوىف()دار األعلمي:بريوت(14

.مكتبة الشاملةعننقال . 1409/1989-الثالثة : الطبعة) هـ207
.جبل مطل على خيرب: ذو الرقيبة15
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بنتزينبلهأهدتوسلمعليههللاصلىهللارسولاطمأنفلما: 16ذكر ابن إسحاق يف كتاب

هللاصلىهللارسولىلإأحبالشاةمنعضوأيسألتوقد،17َمْصليةشاةمشكم،بنسالمامرأةاحلارث،

يديبنيوضعتهافلماجاءتمثالشاة،سائرمستالسُّم، مثمنفيهافأكثرتالذراع،: هلافقيلوسلم؟عليه

قدمعرور،بنالرباءبنبشرومعهيِسغها،فلممضغة،منهافالكالذراع،تناولوسلم،عليههللاصلىهللارسول

وسلمعليههللاصلىهللارسولوأمافأساغها،بشرفأماوسلم،عليههللاصلىهللارسولأخذكمامنهاأخذ

: قالذلك؟علىمحلكما: فقالفاعرتفت،دعامثمسموم،أنهليخربينالعظمهذاإن: قالمث،18فلَفظها

فتجاوز:قالفسيخرب،نبياكانوإنمنه،اسرتحتملكاكانإن: فقلتعليك،خيفملماقوميمنبلغت

عثمانبنمروانوحدثين: إسحاقابنقالأكلاليتأكلتهمنبشروماتوسلم،عليههللاصلىهللارسولعنها

أمودخلتفيه،تويفالذيمرضهيفقالقدوسلمعليههللاصلىهللارسولكان:قالاملعلى،بنسعيدأيببن

معأكلتاليتاألكلةمن19انقطاعفيهوجدتألواناهذاإنبشر،أم: تعودهمعروربنالرباءبنتبشر

بههللاأكرمهمامعشهيدا،ماتوسلمعليههللاصلىهللارسولأنلريوناملسلمونكانفإن: قال. خبيربأخيك

.النبوةمن

حلم اخليل.6

عنسليط،أيببنهللاعبدعنالفزاريضمرةبنعمروبنهللاعبدفحدثين: 20إسحاقابنقال

علىتفوروالقدوراإلنسية،احلمرحلومأكلعنوسلمعليههللاصلىهللارسول: قالأبيه،

وسلمعليههللاصلىهللارسولأن: مكحولعنجنيح،أيببنهللاعبدوحدثين: إسحاقابنقال. وجوهها

السباع،منذيكلأكلوعناألهلي،احلمارأكلوعنمناحلباىلإتيانعن: أربععنيومئذ

عبدابنجابرعندينار،بنعمروعنكركرة،بنسالموحدثين: إسحاقابنقال. تقسمحىتاملغامنبيعوعن

. 875.ص).دار بن كثري:دمشق بريوت(، السرية النبوية.هـ218املتويف . دمحم عبد امللك بن هشام احلمرييبوأ16
.مشوية: مصلية17
يبلعه لفظها من فمه الشريف أي يرميه وال18
ِلَسان اْلَعَرب َمادَّة . (. عرق ِإذا انـَْقطع َماَت َصاحبه: اْألَبـَْهر19

(.
. 872.ص).دار بن كثري:دمشق بريوت(.هـ218املتويف . السرية النبوية أليب دمحم عبد امللك بن هشام احلمريي20
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احلمر،حلومأكلعنالناسحنيوسلمعليههللاصلىهللارسولأن: خيربجابريشهدوملاألنصاري،هللا

.اخليلحلومأكليفهلمأذن

حلم احلمر اإلنسية أو األهلية.7
ومحراخليلخيربزمنأكلنا(21

من هذين النوعني من أطعمة خيرب حصل اخلالف 22)األهلياحلمارعنوسلمعليههللاصلىالنيبالوحش

.بني العلماء حىت نقل عن ابن ع

، اخليلحلومأكلحكم: املبحث األول

يف القرآن الكرمي ومن ة اللحمأكل اللحم نيئا قبل أن يعرف طريقة الشواء كأول طريقة الطبخ، مث أبرز اإلسالم مكان
فلقد ذكر اللحم يف القرآن ما يقارب . 23

وقد أكد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على أمهية 24.ېېېۉۉۅۅۋۋٷۈۈ:قال هللا تعاىل ، اثين عشر مرة

فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على ((فمن ذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أنس أنه قال ،اللحم

واللحم سيد اإلدام، فإن اجتمعا مل يكن ،والثريد وإن كان مركبا من خبز وحلم، فاخلبز أفضل األقوات. 25))سائر الطعام

.بعدها غاية

ما دعي رسول هللا : وروي أيضا عن أيب الدرداء أنه قال . 26أيب الدرداء مرفوعا سيد طعام أهل الدنيا وأهل اجلنة اللحم

.ملسو هيلع هللا ىلص إىل حلم قط إال أجاب وما أهدي إليه حلم قط إال قبله

الالم واحلاء وامليم أصل صحيح يدل على التداخل، واللحم : 27ابن فارسكما قال: يف اللغةاللحم 

ويف القرابة: .ألصقه به: ويقال الحم الشيئ، أي . متداخل بعضه بعضا

.املصدر السابق21
. 2.ص.تقدم خترجيه يف الباب األول22
.820.ص.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن،حممود فؤاد عبد الباقي23
14:النحل آية24
253770
554رواه بن ماجة وابن أيب الدنيا برقم 26
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مل هذه األجزاء : املعىن االصطالحي 

وفرسان، اخليل مجاعة األفراس،وأما .األنسجة الفضلية واألنسجة الدهنية والعصبة وأجهزة الدورة الدموية كالقلب وحنوه

28ومسيت اخليل خيًال الختياهلا يف املشية.مفرده خائل: اسم مجع ال واحد له من لفظه كالقوم، والرهط والنفر وقيل

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ : العلماء اختلفوا يف توجيه دليل اخلطاب قوله تعاىلحمل النزاع، ، حتريرلةاختالف الفقهاء يف املسأ

هل اآلية سيقت لبيان احلكم حيث يستفاد منها حكم فقهي على وجه التصريح29چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٿ

بعُض الفقهاء على حترمي أكل ااستدلَّ منه ؟ أو األمر ليس كذلك؟ ألن اآلية الواردة قبلها تدلُّ عليه نص أو استنباط

اآلية مصرحة لبيان احلالل أم احلرام، ولْيَست، وإذا دققنا النظر حلم اخليل

:ثالثة أقوال وقد اختلف العلماء يف حكم أكل حلوم اخليل على . لبيانه

اخليل وهذا مروي عن أيب حنيفة رمحه هللا وهو األصح عند بعض أكل حلومالذين حيرمون:القول األول

31.وهو أحد القولني لإلمام مالك رمحه هللا وهو األشهر عند املالكية30احلنفية

:أدلة أصحاب القول األول 

:منهامن الكتاب والسنة، 

32چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ ٹ قوله .1

خلق اخليل والبغال للركوب والزينة ومل أنه ذكر تعاىل ،

.يذكر منفعة األكل فدل على أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكر

. من نفس السورةيف اآلية اخلامسةذلك فصلو منها لألكلاألنعام فيما تقدم ومنافعهاصنف ذكر ألن تعاىل قد

:ويكون األمر آ

.238/5.ص).داراجليل: بريوت(، مقايس اللغة27
.309/1.ص).ه 1378االستقامة :القاهرة(،حياة احليوان،لدمرييا28
8سورة النحل اآلية 29
دار الكتاب:بريوت(، اجلامع ألحكام القرآناإلمام أبو عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب، 30

.39/5.ص.وبدائع الصنائع. الطبعة الثانية. 71/9.ص.)1420/1999العريب
.344. ص.ابن رشد، 31
8:سورة النحل 32
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.: األمر الألول 

.عطف البغال واحلمري تدل على اشرتاكها معها يف حكم التحرمي: األمر الثاين 

.أن اآلية سبقت مساق االمتنان: األمر الثالث 

.33لو أبيح أكلها لفا: األمر الرابع 

((3435خالد بن الوليدوأما الدليل من السنة،  فهو ما يسند إىل .2

:.36))واحلمري

.واإلذن يف أكل حلوم اخليل يوم خيرب كان بعد اهلجرة،نزلت يف مكة اتفاقا)8(النحليف سورة اآلية: الوجه األول

: الوجه الثاين

.ب والزينةهو الركو 

: الوجه الثالث

.الركوب والزينة وال قائل بذلك

:بن الوليد من وجوهديث خالدوأجيب عن االستدالل حب

.لصحيحيف سياقه أنه شهد خيرب وهو خطأ فإنه ال يسلم إال بعدها على ا.1

.37وقد روي من طريق آخر عن خالد وفيها جمهول.2

.38وقد ضعف حديث خالد مجع من احلفاظ كما يف فتح الباري.3

:فتوجيههو 

.255/2-254.ص.تفسري الشنقيطي33
هو صحايب جليل خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي القرشي سيف هللا الفاتح أسلم قبل فتح مكة 34

21ة سبع من اهلجرة وقاد اجليوش وكان مظفرا خطيبا فصيحا تويف سنة سن
دار الوفاء (، شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام،حسني دمحم املغريب البدر التمام35

.10/5.ص).1425/2004
بعدها راجع فتح أخرجه أهل السنن وتعقب أنه شاذ ومنكر ألن يف سياقه أنه شهد خيرب ومل يسلم إال36

.651/9.ص.الباري
.281/8.ص.1973،دار الفكر: بريوت(،نيل األوطاردمحم بن علي بن دمحم الشوكاين، 37
.653/9.ص.فتح الباريابن حجر العسقالين، 38
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.ن فيه عكرمة بن عمار بن عقبة احلنفي العجلي ضعيف عند أهل احلديث.1

2..

3.

.الرواية

وأيب حمـمد بن احلسن ل، وأمحد، وقو 39أكل حلوم اخليل وهو مذهب الشافعيالذين يبيحون: القول الثاين 

.ول مذهب املالكية وقول اجلمهورمن احلنفية وق40يوسف

:هذا القولأصحابوأدلة

يفوأذناألهلية،احلمرحلومعنخيربيوموسلمعليههللاصلىرسول هللاأن: جابر بن عبد هللا حديث .1

تالوقيفاخليلحلومهلمجابرأخربفقدظاهرةمنهالداللةووجه. 41عليهمتفقـاخليلحلوم

.حكمهمااختالفعلىذلكفدلاحلمرحلوممنفيهمنعهمالذي

فرًساـوسلمعليههللاصلىهللارسولعهدعلىذحبنا: (قالتعنهماهللارضيالصديقبكرأيببنتأمساءعن.2

42)فأكلناهوحنن

:وجهنيمناملانعنيقبيلمنيلاخلحلومأكلجوازعلىاحلديثنيمناقشة أدلة القول الثاين، االستدالل

.291.ص.مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج39
َحدُِّث، قَاِضي الُقَضاِة، أَبُو يـُْوُسَف يـَْعُقْوُب بُن ِإبـْرَاِهْيَم بِن َحِبْيِب بِن ُهَو اِإلَماُم، املُْجَتِهُد، الَعالََّمُة، املُ 40

اً، َلُه َحانُوٌت ُحبَـْيِش بِن َسْعِد بِن ُجبَْريِ بِن ُمَعاِويََة األَْنَصارِيُّ، الُكْوِيفُّ، ولد سنة ثالث عشرة ومائة و َكاَن أَبـُْوُه َفِقريْ 
َفَة َضِعْيٌف، َفَكاَن أَبُو  ِنيـْ

:مسَِْعُت اْبَن َمِعْنيٍ يـَُقْولُ : قَاَل ِإبـْرَاِهْيُم بُن َأِيب َداُوَد البُـرُلُِّسيُّ .َوُحمَمَّدٍ 
َحاِب الرَّْأِي أَثَبَت ِيف احلَِدْيِث، َوالَ َأْحَفَظ، َوَال َأَصحَّ رَِوايًَة ِمْن َأِيب يـُْوُسَف، صحب أيب حنيفة َما َرأَْيُت ِيف َأصْ 

َ أَبُو يـُْوُسَف يـَْوَم اخلَِمْيِس، َخاِمَس رَبِْيٍع اَألوَِّل، َسَنَة اثـْنَـتَـْنيِ َوَمثَاِنْنيَ َومائَ  ِيف ُغرَِّة رَبِْيٍع َوقيل َماتَ .ةٍ سبع عشرة سنة، تـُُوّيفِ
.538/8-535.ص.سري أعالم النبالء للذهيب. اآلِخِر، َوَعاَش ِتْسعاً َوِستِّْنيَ َسَنةً 

ذكر يف )) ورخص لنا يف حلوم اخليل((41

.متفق عليه42
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عليهالنيبألناحلمرفيهاتؤكلكاناليتاحلاليفكانذلكأنحيتملفيهماذكرماأن: األولالوجه

ماذلكعلىيدلحرمتمثالوقتذلكيفتؤكلاخليلوكانتخيربيوماحلمرحلومأكلعنإمناوالسالمالصالة

أصحابكان: قالأنهـعنههللارضي44احلسنحصار، وعنيفإالأكلتاخليللمناعماقالأنه43الزهريعنروي

الضرورةحاليفكانواعلىيدلفهذامغازيهميفاخليلحلومـوسلمعليههللاصلىـهللارسول

.التناقضعنلألدلةصيانةذلكعلىفيحمل.الزهريقالكما

أمساءحبديثاالستداللنوقشكمااحتياطًاـاحلاظرترجحومبيححاظراجتمعإذاأنه: الثاينالوجه

احلمارعنوسلمعليههللاصلىالنيبالوحشومحراخليلخيربزمنأكلنا(مسلمعندجابرحلديثالثانية

هللاصلىالنيبعلمهإذاحجةيكونمناإوسلمعليههللاصلىالنيبزمنيفالصحايبفعلإن: املخالففقال) األهلي

عنوسلمعليههللاصلىالنيبإن: (الوليدبنخالدحبديثمعارضهذاوأيًضاشك،بذلكعلمهويفوسلمعليه

} وزينةلرتكبوهاواحلمريوالبغالواخليل{اآليةداللةمقابلةيفبهالتعلقيصحملاملعارضةمنسلملومث،)اخليلحلوم

.ذلكعناإلجابةاخليولحلومألكلأدلةبهنوقشتماحاصلهذااخليلأكلمنعىعل

مالكعنورواية45حنيفةأيبعنالروايةظاهروهوتنزيهكراهةمكروهاخليلحلومأكلإن: الثالثالقول

ـ47احلرمةلبابواالحتياطاملسألةذههيفاملختلفةاألحاديثبنياجلمعالقولهذا، ووجه46املالكيةبعضصححها

مناالحتياطإىلتدعوقوةاملانعنيدليليفوليسبينها،اجلمعإىليصارحىتتتكافأملاألدلةالتوجيههذاويناقش

.للحظرأجله

/ه 124هو دمحم بن مسلم43
.92/1.ص.األمساء للنووي
وتويف سنة 4421

.242/2.ص.األعالمسري ه 110
بدائع الصنائع يف ،ساين احلنفي امللقب مبلك العلماءاإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الك45
.39/5.ص.ترتيب الشرائع
.253/2.ص.تفسري الشنقيطي46
. 39/5.ص.املصدر السابق47
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يتضحخراآلالفريقأدلةعنفريقكلبهأجابومااملسألةهذهيفالفريقنيأدلةمن عرضالرتجيح، تبني مما سبق

الثاين، لقوة أدلته اإلجيايب والسليب، فاإلجيايب هو األحاديث الواردة القولرجحان-وهللا تعاىل أعلم –لدى الباحث 

املسلَّم به عقال وشرعا أن الدليل القوي يف مسألة حل اخليل مقدم على مادونه، وما هناك دليل يف إثبات احلكم، ومن

8يعتمد إليه الباحث يف توجيه اآلية يف سورة النحل آية 

على -حسب علمه القليل–الباحث 

: األمور

:  أوال
) 8(هذا إذا سلمنا أن األية يف سورة النحل . 48

 .

،أن ذكر الركوب والزينة ال يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك:

ألن هللا ختم اآلية بقوله ) واقعنا احلاضر(، وقد ميتنع الناس من مصلحة ركوب اخليل مستقبالمعظم املقصود من اخليل

أي من الدرجات، واجلواالت والسيارات والقطارات والطائرات، واحلافالت، مما يدل أنه ستفقد ) وخيلق ماالتعلمون(

أمهيته اليرُكب عليه، حلاجة الناس بتفضيلهم السفر مرحيا سريعا وسهال، وهذا متشيا مع ما أشاره الرسول صلى هللا عليه

الشك فإن هذا َقَسٌم من ...ولترتكن القالص فال يسعى عليها...وسلم يف حديث الذي رواه مسلم قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ورة، وهذا احلديث معجزة عظمى، تدل على صحة نبوته، وإن كانت معجزاته صلوات هللا عليه وسالمه احلديثة املذك

.أكثر من أن حتصر

:

49ضعيف عند األصوليني

.ص)هـ1432اجلوزي،دارابن:دمامال(، شرح نظم الورقات يف أصول الفقهلعثيمني، اصاحل دمحم بن48
162.
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الفرس أو اخليل قائمة لسداد متطلبات اإلنسان لرتبيته من أجل ألبانه أو جتارته ملا كانت احلاجة إىل:رابعا 

ومرض ) فقر الدم(عالج األنيميا 

الربو وغالبا ما يتم تقدميه لألطفال املرضى والذين يعانون من أعراض هذه األمراض، وحسب قول اخلرباء أن الرتكيب 

" % 13ي حلوم اخليل على بروتينات بنسبة بكميات قليلة، وحتتو 

50وهو ممن األمحاض املهم جدا للصحة" اهليدروكسيبولني 

، حكم أكل حلم احلمر اإلنسية: املبحث الثاين

احلمار حيوان داجن، من فصيلة اخليلية، يستخدم للحمل .أهلية، ووحشية: محار، وهي نوعان: ومفردهفاحلمر مجع

. 51والركوب

52.ضد الوحشة

هيالوحشمحر: وقد اختلف العلماء يف تعيني نوعية احلما

الشائعالوحش،محرحيث قالأجاب بذلك أيضا ملا سئلالسدحانالعزيزعبداملعروفة، والشيخهيهذهاملخططة

ارفحممستأنس،ومحاروحشمحار: إىلينقسماحلمار:"املختاردمحمبندمحمالشيخاملخططة، ويقولعند

املرادأنالبسامهللاعبدالشيخاملخطط، خبالف رأيواألسوداألبيضاملشهوروهواملقلماملخططاحلمارهو: الوحش

بقرجنسمنفهو، الوضيحي)2/505(العالمتيسرييفالشيخاحلاضرالوقتيفيسمىمابه

" 27/218املقنععلىالكبريالشرحيفقالالوحشمحرمنوليسوالظباءالوعوليشملالذيالوحش

.ص).1427دار العامل الفوائد:مكة املكرمة(، بدائع الفوائدقيم دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن ال49
.الطبعة الثانية. 1628

27. بعنوان فوائد حلم احلصانmawdoo3.com)الرابط(مقالة من اإلنرتنيت 50
.الساعة السابعة والنصف صباحا. 2017أكتوبري 

ومعجم .الطبعة اخلامسة) .م2011–1432(.ة203.ص.املعجم الوسيط،51
.  177.ص.النفائس املدرسي

562/2.ص.املصباح املنري،ابن األثري52
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:العربيةاجلزيرةثديياتكتابهيفكينغدورويقول

متاماً انقرضوقدالعربيةاجلزيرةشبهمشاليفينتشرEquus hemionusاآلسيويالوحشيواحلمار"

".القرنهذامناخلمسينياتيف

يفذكرهالواردالوحشياحلمارعنشاكرحممودالشيخسألت: عمانبندمحمالعالمةابنأمحدالشيخقال

حنرهويفاألهلي،احلمارمنقليالً أكربأبيضمحارهووإمنااملخّطط،احلمارَ هذاهوليس: يلفقالالعرب،أشعار

.انقرضوقدسواد،

والبغال واخليل : (ال تعاىلاألهلية هي اإلنسية املستأنسة اليت تعيش بني الناس وحتمل أثقاهلم، قأما محر و 

احلمر : (قال اإلمام املناوي يف فيض القدير53)واحلمري لرتكبوها وزينة

الوحشية فهي اليت تعيش يف الرباري والصحاري، وليست مملوكة ألحد، وليس هلا أما ) إليهم، وهي اإلنسية ضد الوحشية

.ومن مث سيذكر الباحث اختالف العلماء يف املطلب اآليت.إليهمترجع أهل 

ألحاديث الثابتة عن النيب )8(: معارضة اآلية يف سورة النحل، حترير حمل النزاعاحلمر،اختلف العلماء يف أكل حلوم

ني أهل العلم فهم الصحابة لظاهر اآلية وكذلك مما يثري اخلالف ب. 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ٹ چ يف سورة األنعام، 

١٤٥: األنعامچۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۇۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

وترمجاناألمةحربل، من ضمنه احلمر، فهذاعندما تال ابن عباس هذه اآلية قال ما خال هذا فهو حال

مع أن أكثر أهل العلم يرون حترمي احلمر .األهليةاحلمرحترميعدمالكرميةاآليةمنيفهمعباسبنهللاعبدالقرآن

وال العلماء وسيذكر الباحث يف املبحث اآليت أق.  54مخسة عشر من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كرهوها: األهلية، قال أمحد 

:يف حتقيق املسألة، وللعلماء ثالثة أقوال يف هذه املسألة 

8:النحل53
.ص).1432/2015دار ابن اجلوزي، : الدمام(، البحر احمليط الثجاج،علي آدم اإلتيويب54

167/33.
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من األئمةالعلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهمقال مجهوروبهاألنسيةاحلمرحلومحترمي:القول األول

حيرمهاأنهيكرهها، وعنهأنهفعنهفيها،عنهالروايةفاختلفتمالكاإلماموأما،55وأمحدوالشافعيحنيفةأبوالثالثة،

56.اجلمهوركقول

:أصحاب القول األولاستدل

).األهليةاحلمرحلوموسلمعليههللاصلىهللارسولحرم: (قال57اخلشينثعلبةأيبحديث:األول

نضيًجااألنسيةاحلمرحلومعنخيربيوموسلمعليههللاصلىهللارسول: (قال58عازببنالرباءحديث:الثاين

).ونيًئا

60)األهليةاحلمرحلومأكلعنوسلمعليههللاصلىهللارسولإن: (قال59عمرابنعن:الثالث

أصابتنا جماعة ليايل خيرب فلما كان يوم خيرب وقعنا يف احلمر األهلية : يقول: (61أوىفعبد هللا بن أيبوعن:الرابع

62.ذكر الو )

: 63عن علي: اخلامس

64.اإلنسية

.299/4.ص.حملتاجاملناهج مع شرحه مغين ا. 37/5.ص.بدائع الصنائع55
.344/1.ص.. 92.ص.املنهاج شرح صحيح مسلم،حمي الدين النووي56
5775

.199/2.ص.األمساء
ه 71سلم صغريًا ـ تويف سنة هو الرباء بن عازب بن احلارث اخلزرجي قائد صحايب من أصحاب الفتوح أ58

.14/2.ص.األعالم/
هو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي صحايب كان جريًئا جهريًا أنشأ يف اإلسالم وأفيت الناس ستني 59
.246/2.ص.األعالم/ه 73سنة تويف سنة 
.117/8.متفق على هذه أحاديث الثالثة، املنتقى مع شرحه60
ارث األسلمي الصحايب بن الصحايب شهد احلديبية عمِّر بعد النيب دهرا هو علقمة بن خالد بن احل61

.87ومات سنة 
البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاجدمحم بن الشيخ علي بن آدم بن موسى اإلتيويب 62

.177.ص).1434دار بن اجلوزي :الدمام(
رابع اخللفاء الراشدين، استشهد يف رمضان سنة علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي 63

سنة  63وله 40
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يفالواردةلصيغحاصرًا: 65النوويقالة،األهلياحلمرحلومبتحرميقاضيةمبعناهاجاءومااألحاديثفهذه

حلومهاعنخيربيوموسلمعليههللاصلىالنيبأن: أكثريفوقعفقداألنسيةاحلمروأما":نصهماذلك

.األهليةاحلمرحلوموسلمعليههللاصلىهللارسولحرم: روايةويف

شيًئا ويفحلومهامنال: وقالفأمرتغليالقدوروجدوسلمعليههللاصلىأنهويف

.األهليةاحلمرحلومعن: رواية

:ويف

ويفالشيطانعملمنرجسعنهاينهيانكمورسولههللاإنأال: وسلمعليههللاصلىالنيبمنادي

66"فيهامباالقدورفأكفئتجنسأورجساحلمرحلومعنينهيانكمرواية

إمنا: الصحابةمنقالمنقولعلىمقدَّمٌ وهذارِجٌس،التحرميتعليلُ عنهصح((عن تصحيح التعليل حيث قال 

إمنا: قالمنقولوعلىحرمها،احلمر،وأكلتالظهرُ فينَ : لهقيلفلماوَمحُولَتهم،القومظهرَ كانتحرمها،

يفهذاوكلالَعِذَرَة،وكانتالقرية،حولكانتحرمهاإمنا: قالمنقولوعلىُختمس،ملحرمها،

وقولِهالراوي،ظنِمنألنهكَله،هذاعلىمقدَّم" رِْجسٌ : "وسلمعليههللاصلىهللارسولقولُ لكنالصحيح،

.رجًساالتعليلخبالف

.األهليةاحلمرحلومحترمييفمجهور العلماءعمدةهياملتضافرةاألحاديثفهذه

.رمحه هللاالكاإلمام مإليهذهبالقول بكراهتها، هذا ما:القول الثاين

:ولقد استدل اإلمام مالك رمحه هللا مبا

طاعمعلىحمرًماإيلأوحيفيماأجدالقل{: تعاىلقولهبظاهريقولكانأنه67عباسابنعنرويما:األول 

ـ69حاللفهوهذاخالماوقالعباسابنوتالها68}خنزيرحلمأومسفوًحادًماأوميتةيكونأنإاليطعمه

4981رواه مسلم رقم احلديث 64
.184/9.ص.األعالم/ه676سنةعالمة يف الفقه واحلديث تويفالحيىي بن شرف النووي 65
.91/13-90.ص.شرح النووي على صحيح مسلم 66
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محرمسانإالأهليأطعممامايليفيكنفلمسنةأصابتنا: (قولهمنأجبربنغالبحديثيفجاءما:الثاين 

منأهلكأطعم: (قال.َسَنةٌ أصابتناوقداألهلية،احلمرحلومحرمتإنكفقلتوسلمعليههللاصلىهللارسولفأتيت

اليتوهياجلاللةيعينجالةمجع"الالموتشديداجليمبفتح70)القريةجوالأجلمنحرمتهافإمنامحركمسني

هوعارضألمرحرمهاإمناوسلمعليههللاصلىالرسولوأناحلمر،حلوميفيدمااحلديثهذاففيالعذرة

هذهوكلالظهر،قلةخبشيةالتعليلووردانتهبتأوختمسمل: هيأيًضاأخرىعللووردتالعذرة

.احلمرحلومعلىاآليةظاهرمعبذلكفيستأنسعارضألمراحلمرحلومعنالنهيإنمنهايستفادقدالعلل

هل كان ملعىن خاص، أو للتأبيد؟ : التوقف، وقد ثبت عن ابن عباس أنه توقف يف النهي عن احلمر: القول الثالث 

ال أدري: فعن الشعيب عنه أنه قال 
بل ذكر اإلمام النووي أن احلمر 71

تالها أن احلمر حالل ألن ليس من بعد أن145،  ملا فهمه من ظاهر األية األنعام 72عند رأي ابن عباس ليس حبرام

. ضمن املذكور يف اآلية

.       جاللة، قد سبق بيانه يف ذكر قول ابن القيم عند توجيه العلل

قوة األدلة الصحيحة :  احلق ماذهب إليه اجلمهور ألسباب منها -وهللا تعاىل أعلم–سبق عرضه، الراجح الرتجيح، مما

اليوماملسلمنيعلماءبنيخالفال: 73الربعبدابنقالالصرحية فيه، ومن املسلم أن القوي هو املقدم يف الرواية، بل

ه 68س بن عبد املطلب القرشي اهلامشي حرب األمة الصحايب اجلليل ـ تويف سنة هو عبد هللا بن عبا67
.228/4.ص.األعالمسري .

).145(األنعام آية 68
وصحيح . 91/13.ص.شرح النووي على صحيح ومسلم:وانظر.65/11.ص.املغين مع الشرح الكبري69

.655/9-654.ص.البخاري مع شرحه فتح الباري
.رواه أبو70
،البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاجدمحم بن الشيخ علي بن آدم بن موسى اإلتيويب 71

.169.ص).1434دار بن اجلوزي :الدمام(
.92.ص.املنهاج شرح صحيح مسلم،اإلمام حمي الدين النووي72
ه 368عبد الرب املالكي من كبار حفاظ احلديث ولد بقرطبة سنة هو يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن73

.316/9.ص.األعالمسري .ه463وتويف سنة 
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يف

. القدور وغسلها وهذا حكم املتنجس فيستفاد منه حترمي أكلها وهو دال على حترميها لعينها ال ملعىن خارج

  .

بظاهرهايقولعباسابنوكوناآلية} حمرًماإىلأوحيفيماأجدالقل{: تعاىلهبقولاالستداللفنقول أما

:بوجوهعنهفيجاب

النصوصتواردتقداإلنسيةواحلمربتحرميها،النصيردملاليتاألشياءيفيتمإمنااالستداللهذاأن: أحدها

74لقياساوعلىالتحليلعمومعلىمقدمالتحرميعلىوالتنصيصحترميهاعلى

مانفيفيهاوليسنزوهلاحنيحرمماتذكرفاآلية75اهلجرةبعدالتحرميوأحاديثمكيةاآليةأن: 

هذهإالاملطاعممناآليةهذهنزولحنيحرميكنملفإنهالكرميةاآليةوبنيالتحرميهذابني76تعارضسيأيت فال

ملارافعأنهالالنصعنهسكتملا" مبتدأ"حترميذلكبعداحلمررميفتحفشيًئاشيًئايتجددكانوالتحرمياألربعة

.يكونأنعنفضًال لعمومهخمصصوالالقرآن

املعىنمنيؤخذوبعضهابعضهااحملرماتسائرعلىمشتملةاآليةهذهإن: "بعضهمقالهما: 

لكلشاملوصف) رجسفإنه: (فقطمنهااألخريأواخلنزيروحلموالدميتةاملتعليليفتعاىلقولهاللفظ، فإنوعموم

وتكرمةهلمصيانةعبادهعلىهللاحرمهااليتاملستقذرةاخلبائثأخبثمنوهيوخبثرجسكلهااحملرماتفإنحمرم

77"منهقصوداملوتبنيالقرآنتفسرالسنةمناحملرمالرجستفاصيلويؤخذالرجساخلبيثمباشرةعن

بذلكوخوضهمهللاأحلهملاحترميهميفاملتقدمةاملشركنيأقوالنقضسياقيفاآليةإنيقالأن: رابعها

أهلوما.منهاامليتةاآليةيفذكرماإالحمرممنهاوليسخاصةاألنعاميفوذلكأنفسهمهلمسولتماحبسب

نوعوأنهاألنعاميفيدخلهقداجلهالبعضأنفيهااخلنزيرذكرناسبةمولعلفحالل،ذلكسوىومابههللالغري

.655/9.ص.وفتح الباري.118/8.ص.نيل األوطارالشوكاين، 74
.119/8.ص.ونيل األوطار. 657/9.ص.فتح الباريابن حجر العسقالين،75
.142/2.ص.ص.زاد املعاداجلوزية،ابن قيم76
.228/1.ص.تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،لشيخ عبد الرمحن السعديا77
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وبنيبينهايفرقونوالاملواشيينمونكماوأشباههمالنصارىجهلةيتومههقدكماالغنمأنواعمن

78األنعام

مافرووامجاعةمنهذلكفسمعالنهييبلغهملحيثأوًال عباسابنأنوالتحقيق: (79القيمابنالعالمةقال

ملامث.وغريه80الشعيبعنهذلكفروىمحولةألجلأوللتحرميهوهلفتوقفعنهاالنهيبلغهمثمسعوه

املسألةهذهيفعباسابنرأىإليهانتهىفيماالتحقيقفهذا81) جماهدعنهرواهكماجزمطالبأيببنعلي

متشيا .وجزمهذارأيهعنرجعيروى عنه أنهذلك بليفلهمستقركرأيإليهاحلمرلنسبةجماًال يدعال

.مع األدلة الصحيحة

الشاة املسمومة يف غزوة خيرب، حيث حلم ث هو حادثة أصل هذا املبح، حكم ذبيحة أهل الكتاب: املبحث الثالث

يف كتاب 82قد أشار على ذلك األستاذ الدكتور مهدي رزق هللا أمحد. ة أهل الكتابنستنبط منها جواز أكل ذبيح

.النافع املاتع، وأراد الباحث أن يعرض أكثر هذه املسألة مادامت هناك خالف قائم بني األئمة يف املسألة

مملوءةمنفوسهزالتمامطلبهم،وإجابةقتلهمعنإليهمواإلحسانالصلح،يفاملساهلةهذهمع

واطمأن،صاحلهمأنبعدالنيبأنمنهذاعلىأدلوليسواملسلمني،النيبمنللنيلالفرصوانتهازوالبغضاء

نبيهم؟إىلأحبعضوأيحيث سألتمشوية،مشكم اليهودية شاةبنسالمامرأةاحلارثبنتزينبإليهأهدت

يدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولفظها ومل بنيووضعتهاوجاءتالشاةسائرمستمثالسم،منفيهفأكثرتالذراع،: هلافقيل

.وفاته ملسو هيلع هللا ىلص

املصدر السابق78
.323/5-322.ص.79
ولد هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعيب واحلمريي راوية من التابعني يضرب املثل حبفظه   80

.18/4.ص.عالمسري األ. 103
81

ه رمحه 104ابن عباس قرأه عليه ثالث مرات يقف عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت تويف سنة 
.161/6.ص.هللا

هو األستاذ بقسم . 67.ص.ر إمام الدعوةدا2كتاب السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ج 82
الثقافة اإلسالمية جامعة ملك سعود
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ل الكتاب هم اليهود والنصارى بفرقهم املختلفة، مجهور الفقهاء إىل أن أهمن هم أهل الكتاب؟  ذهب

إن أهل الكتاب هم كل من يؤمن بنيب ويقر بكتاب ويشمل اليهود والنصارى ومن آمن بزبور : وتوسع احلنفية فقالوا

83كثري من األحكامعنهم يف

أهل الكتاب بينهم هللا يف كتابه هم اليهود والنصارى، مسو أهل الكتاب ألن هللا أنزل عليهم كتابني، على بين 

وهو اإلجنيل، وهلذا يقال هلم أهل عليه السالموهو التوراة، والثاين على عيسىعليه السالمإسرائيل، األول على موسى

الكتاب ويقال أهل الكتاب

وسى، وهارون، وعن عيسى عليهم الصالة 

.والسالم

اخلالف يف املسألة قائمةالباحث أن يعتمد، اختالف العلماء يف املسألة

الكتاب، وأن احلكم يف املسألة متفرع عن أحكام الذكاة بوجه عام، وخاضع بصورة أدق للشروط املعتربة يف املذكي 

طرقهم يف الذكاة لتحل ذبيحته، جند أن العلماء اختلفوا يف الشروط املعتربة يف املذكي إلحالل ذبيحته، حيث نقل و 

وهذا 84عنهم مجلة من الشروط هي حمل تنازع بينهم عدا شرطا واحدا اجتمعت آراؤهم على اعتباره أال وهو الدين

فما هو . الشرط هو جزء من هذا املبحث لرتتب احلكم فيها حرمة أو 

. ضابط هذا الشرط وما املقصود به يف اصطالح العلماء

وعرب 85: املشرتطة هنا حلل ذبيحة املذكي ) (فسر العلماء 

86تقادا كاملسلم، أو دعوى كالكتايب أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اع: بعضهم عن ذلك فقال 

وتفسري .و.251/1.ص.لشريازي املهذبا. 501/7.ص.ابن قدامة املغين83
.241/6.ص.القرطيب

واملغين البن .266/4.ص.ومغين احملتاج للشربيين. 449/1.ص.،ابن رشد84
.311/13.ص.قدامة

.صدر السابقامل85
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أن يكون مسلما أو كتابيا : وهو أن الشرط املعترب يف املذكي: واملعىن يف التعبريين واحد وإن اختلف األلفاظ

هل يتناول العرب املنتصرين واملتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كما : منشأ اخلالف هول أن ومنهم من قا. والدهري
87

:فتحصل لنا مما سبق ذكره، أن العلماء يف املسألة ثالثة أقوال

.88احلنفيةليه مجهور العلماء، وما ذهب إليههذا ما ذهب إ. حل ذبيحة املسلم والكتايب:القول األول

ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ: واستدل أصحاب القول األول بدليل من الكتاب والسنة، أما من الكتاب قوله تعاىل

ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېۋٷ

ده املؤمنني من ملا ذكر تعاىل ما حرمه على عبا: ( قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية ما نصه

:  اخلبائث وما أحله هلم من الطيبات قال بعده

مة َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم  قال ابن عباس وأبو أمامة وجماهد وسعيد بن جبري وعكر :  والنصارى فقال

.89

اطمأنملا: وأما دليل من السنة حديث الشاة املسمومة، تقدم سرده يف الباب الثالث، ذكر ابن إسحاق

أيسألتوقدَمْصلية،شاةمشكم،بنسالمامرأةاحلارث،بنتزينبلهتأهدوسلمعليههللاصلىهللارسول

سائرمستالسُّم، مثمنفيهافأكثرتالذراع،: هلافقيلوسلم؟عليههللاصلىهللارسولإىلأحبالشاةمنعضو

فلممضغة،منهاالكفالذراع،تناولوسلم،عليههللاصلىهللارسوليديبنيوضعتهافلماجاءتمثالشاة،

...يِسغها

.2776/6.ص.بدائع الصنائع،لكاساينا86
.330/1ص.،ابن رشد87
.535/3.ص.دائع الصنائعب88
. 19/2.ص.تفسري القرآن العظيم،ابن كثري89
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أن يهودية أتت النيب صلى : ومن.

90...هللا عليه بشاة مسمومة فأكل منها

، حرمة ذبيحة أهل الكتاب وهذا رأي خمالف 92ورواية عن أمحد91لشافعيةماذهب إليه ا:القول الثاين

. جلمهور أهل العلم

بعض استدل أصحاب القول الثاين ما يسند إىل رأي عمر وعلي رضي هللا عنهما، قيل رأيهما أن

ال حتل : ، تنوخبنو وبنو93بلِ غْ تَـ بنو وهمال حتلنصارى العرب

94

: "قول املالكية:القول الثالث

.95")وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم: (لكن مسوا عليه اسم آهلتهم مثًال تربًكا فهذا يؤكل بكره ألنه تناوله عموم

وهذا التفصيل مثل ماذهب إليه العلماء املعاصرين، أن احلل والتحرمي ينظر إىل كيفية وطريقة الذبح، هل ذحبوها على 

.96يةالطريقة الشرعية أو على غري الطريقة الشرع

حكمأن - على حدود علمه –تقدم، رأى الباحث مما، الرتجيح

بشرط

.230/5.ص.،فتح الباري، انظر كتاب اهلبة،رواه البخاري90
.590/10ص، كبريمغين احملتاج مع الشرح ال91
.75/9.جمموع فتاوىابن تيمية، 92
هم بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا يف اجلاهلية إىل النصرانية وكانوا قبيلة عظيمة 93

هلم شوكة قوية واستمروا على ذلك حىت جاء اإلسالم فصوحلوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا من اجلزية واختلفت 
.ية مىت صوحلواالروا

.9.هذبحمي الدين النووي،94
.101/2.حاشية الدسوقي على الشرح الكبري95
.316/3.ص) .2005/ 1426مكتبة الفرقان :اإلمارات(، املنتقى للفتاوىالشيخ صاحل الفوزان، 96
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ٱ  ٻ  ٻ  چ لقوله تعاىل يف سورة املائدة . 

. ٣: المائدةچٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  گ   

ولقو 

دع مايريبك إىل ما ال يريبك (( 

98..))د استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرامومن اتقى الشبهات فق((...وقال 97))

ريه فليبين رأيه على بصرية من 

الشرعية، وإذا  
99

: وابهج

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام "

كما قال بن عباس ) (فصرح هللا ) 5املائدة .." (الذين أتوا الكتاب 

.100وغريه من أهل العلم ومفهوم األية أن طعام غري أهل الكتاب من الكفار حرام علينا

اخلامتة وأهم النتائج .4

) 7/205(ورواه الرتمذي يف سننه ) 1/200(رواه اإلمام أمحد يف مسنده 97
) 19/ 1(رواه البخاري يف صحيحه 98
.323/3.ص).2005/ 1426مكتبة الفرقان :اإلمارات(، املنتقى للفتاوىصاحل الفوزان، 99

-1423جمموع أحباث هيئة كبار العلماء:(إعداد األمانة العامة هليئة كبار العلماء، 100
. 546.ص) .2002
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هود، واستطاع الرسول الكرمي إن من أهم غزوات يف اإلسالم، غزوة خيرب اليت قادها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لقتال الي

وأصحابه الكرام بفضل هللا  قطع مقاومة اليهود وإعالء كلمة هللا وغرس اخلوف يف قلوب املشركني وأعداء هللا يف أحناء 

إن تنصر هللا ينصركم ويثبت : . شرسة واملفرتشة

وهذه الغزوة تضمنت فيها األحكام الفقهية، .  لى األمتعة واألطعمة الكثريةمتكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة أن حيصلوا ع

:

: القسم األول

واحلنطة، والسويق، والتمر، والسمن، والزيت

" ."

: القسم الثاين

حل أكل حلوم اخليل لدليل صريح على إذن الكتاب، حيث اتضح بعد البحث والدراسة أن مجهور العلماء اتفقوا على 

. أكله

. ذحبوا على الطريقة الشرعية ونقيس على هذا مجيع اللحوم املستوردة من خارج البالد

العلة أو احلكمة يف تشريع شيء أو حت

.. التشريع إذا أراد ذلك ألن هللا حكيم

يف تقعيد قواعد من 

.

الشكر

: فال أنسى أن 
. يل التعليم والدراسة يف هذه اجلامعة العطرةهللا تعاىل لتسهيله لنا سب

.هللا تعاىل-حفظه-
اإلسالمية الدكتور سودارنو صربا حفظه هللا تعاىل على بذل اجلهد من إن
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ومشرف رساليت فضيلة الدكتور دمحم عبداخلالق حسن القدسي احملاضر يف املاجستري يف الشريعة .يف هذه اجلامعة
اإلسالمية حفظه هللا تعاىل وعافاه ونفع بعلمه املسلمني، اللهم اجعل ما بذل يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف ميزان 

ومشرف رساليت فضيلة الدكتور عمران رشادي يف املاجستري يف الشريعة اإلسالمية حفظه هللا تعاىل .م القيامةحسناته يو 
. وعافاه ونفع بعلمه املسلمني، اللهم اجعل ما بذل يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف ميزان حسناته يوم القيامة

ديره األستاذ الفاضل أمحس فائز عاصف الدين 
حفظه هللا، الذي قد أعطاين فرصة للتدريس واإلقامة داخل املعهد، وجزاهم هللا خريا كثريا على ما قدموا وجعل هللا ذلك 

ة، أبو احلسن مصطفى زقرية حفظه هللا، الذي تربع من ماله دفعا للرسوم الدراسية الفصلي/ والسيد. 
 .

ما يسر هللا يل مجعه، فالكمال حمال لغري ذي اجلاللاهذ

.

املراجع

.القرآن الكرمي

البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح مسلم بن .1434.ن موسى دمحم بن الشيخ علي بن آدم ب،اإلتيويب
.احلجاج

اإلمارات مكتبة الفرقان ،املنتقى للفتاوى1426/2005صاحل، ،الفوزان
جمموع أحباث هيئة كبار العلماء(1423-2002

دار طيبة للنشر والتوزيع، ، تفسري القرآن العظيم.م1999-هـ 1420.مرابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن ع
.سامي بن دمحم سالمة: حتقيقالثانية: الطبعة

مؤسسة تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم   املنان .1431/2000.
.الطباعة األوىل. لبنان-الرسالة،بريوت

أضواء البيان يف إيضاح القرآن مـ 1995-هـ 1415.بن دمحم املختار بن عبد القادرالشنقيطي، دمحم األمني
.دار الفكر:لبنان–، بريوت 

مؤسسة :.م2000-هـ 1420.الطربي، أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد بن كثري
.أمحد دمحم شاكر: األوىل حتقيق: الرسالة، الطبعة 
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. مكتبة املعارف: . 1999/ 1419آل فوزان، صاحل بن فوزان،

.دار الفكر:بريوت،السيوطي، الدين السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر

، بريوت .1416/1995.أيب الوليد دمحم بن أمحد بن دمحم بن أمحد بن رشد،القرطيب
.لبنان دار بن حزم

، الطبعة فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري.2005- 1425.الشوكاين، دمحمبن علي
.سعيد دمحم اللحام، دار الفكر: الثانية  حتقيق 

دار :بريوتتح الباري شرح صحيح البخاري،ف.ه1379.العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل
.: املعرفةتعليق

دار البدر التمام شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام،2004./1425.القاضي العالمة حسني دمحم،املغريب
.الوفاء

ت دار املعارف بريو املنهاج شرح صحيح مسلم اإلمام حمي الدين ،النووي
فيصل -الكتب العربية دار إحياء :سنن ابن ماجه،ابن ماجة، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين

.عيسى البايب احلليب

: مؤسسة الرسالة، الطبعة: ، بريوتصحيح ابن حبان.1993–1414.أبو حامت، دمحم بن حبان بن أمحد
.شعيب األرنؤوط: الثانية ، حتقيق

.املكتب اإلسالمي:بريوتإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ،أللباين
دار :بريوتاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،.ه1392.

.الثانية: إحياء الرتاث العريب، الطبعة

م، دار اجليل بريوت دار األفاق .:بريوتيح مسلم،صح،النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم
.اجلديدة

مكتبة ابن تيمية، :كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،ابن تيمية، أبو العباس أمحد عبد احلليم احلراين
.عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم العاصمي: حتقيق 
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: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.م1986-هـ (1406.عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين
.الثانية: دار الكتب العلمية، الطبعة

األجزاء اخلمسة األوىل من موقع الشيخ على اإلنرتنت و :الشرح املمتع على زاد املستقنع،العثيمني، دمحم بن صاحل
.الباقي من مكتبة سحاب السلفية على اإلنرتنت

دار الفكري طبعة كاملة معها تكملة السبكي :،الدين حيىي بن شرف
.واملطيعي
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