
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

بغري علم!  اهلل ورسوله  عىل  والتقول  اللغط  فيه  وكثر  فيه،  يتكلمون  الناس  بدأ  موضوع  اليوم عن  حديثنا 

بشكل   سمحت  األوربية  احلكومية  املؤسسات  بعض  أن  اعتبار  عىل  احلرشات  مسحوق  أكل  حكم  وهو 

 بروتينات!! عتبار أهنا قانوين بإضافة مسحوق احلرشات لبعض األطعمة، عىل ا

طريق  نتبع  وأال  املسألة،  هذه  يف  العلم  أهل  وأقوال  ورسوله  اهلل  حلكم  نرجع  أن  بد  ال  مسلمني  وكوننا 

لنا: فقال  سلوكه  عن  اهلل  هنانا  الذي  َتتَّبمُعوا  }الشيطان  َواَل  َطيِّباا  َحََلالا  ضم  َرأ األأ يفم  َّا 
ِمم ُكُلوا  النَّاُس  َا  َأُّيه َيا 

ال يأَطانم  ُخُطَواتم  بمنين شَّ مه َعُدوٌّ  َلُكمأ  ُه  اَل   إمنَّ َما  اهللَّم  َعىَل  َتُقوُلوا  َوَأن   
م
َشاء َفحأ َوالأ  

م
وء بمالسه َيأأُمُرُكم  ََم  إمنَّ

َلُمونَ  تَ }وقوله:[ 169-168]البقرة: {َتعأ َذا َحَرامن لِّ َذا َحََللن َوَهَٰ َب َهَٰ َكذم نَُتُكُم الأ ُف َألأسم وا عَ َواَل َتُقوُلوا ملمَا َتصم ََتُ ىَل  فأ

لمُحونَ  ُيفأ َب اَل  َكذم وَن َعىَل اهللَّم الأ ََتُ َيفأ يَن  ذم َب إمنَّ الَّ َكذم وقال اإلمام مالك: مل يكن من فتيا    [116]النحل:  {اهللَّم الأ

فالتحليل  هذا.  ألصنع  أكن  ومل  وكذا،  كذا  إياكم  يقولوا  ولكن  حرام،  وهذا  حَلل  هذا  يقولوا  أن  الناس 

 .  هلل  عز وجلوالتحريم إنَم هو  

 وهذا تفصيل بسيط للمسألة لتوضيح احلكم حتى ال نقع يف متاهات األقوال املتضاربة! 

لَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت }كلنا حيفظ قوله تعاىل:  لَّ ََلُمأ ُقلأ ُأحم َأُلوَنَك َماَذا ُأحم وقال سبحانه واصفاا النبي صىل اهلل   {َيسأ

يَن َيتَّبمُعوَن ا   }عليه وسلم:  ذم ُسوَل االَّ يلم َيأأُمُرُهم  لرَّ نجم م َراةم َواإلأ نَدُهمأ يفم التَّوأ ا عم ُتوبا ي ََيمُدوَنُه َمكأ ذم يَّ الَّ ُمِّ لنَّبميَّ األأ

َعنأ  َوَيَضُع  ََبائمَث  اْلأ ُم  َعَليأهم ُم  َوحُيَرِّ يَِّباتم  الطَّ ََلُُم  َوحُيمله  املأُنَكرم  َعنم  َوَينأَهاُهمأ  ُروفم  ُهمأ بماملأَعأ َ إمْصأ َغأ ُهمأ  َواألأ ََلَل  

ُأو َمَعُه  َل  ُأنزم ي  ذم الَّ النهوَر  َبُعوا  َواتَّ وُه  َوَنََصُ ُروُه  َوَعزَّ بمهم  آَمنُوا  يَن  ذم َفالَّ مأ  َعَليأهم َكاَنتأ  تمي  لمُحوَن  الَّ املأُفأ ُهُم  ئمَك  َلَٰ

ُعُقودم }وقال:  [157]األعراف:{ بمالأ ُفوا  َأوأ آَمنُوا  يَن  ذم الَّ َا  َأُّيه لَ   َيا  لَّتأ  ََبميمَ ُأحم َ ُكم  َغريأ َعَليأُكمأ  ُيتأىَلَٰ  َما  إمالَّ  َعامم  َنأ األأ ُة 

يدُ  يأدم َوَأنُتمأ ُحُرمن إمنَّ اهللََّ حَيأُكُم َما ُيرم ِّلِّ الصَّ وصىل اهلل عليه وسلم مل خيرج من هذه الدنيا حتى بنين  [  1]املائدة:{ُُمم

 احلَلل واحلرام والطيب واْلبيث 

الف الطيب واْلبيث عامة  فقالووضبط  أو قهاء،  الذوق  أو  الناس  عليه  ملا حيكم  الرشع وليس  أن مرجعه  ا 

        ينفعهم العقول! فالناس قد يتلذذون بَم يرضهم من السموم وامليتة وغري ذلك، وقد يكرهون من الطعام ما



 

 

 

ةن فهو حَلل ما مل يرد نص بتحريمه، وكل حيوان أ  كُلُه خبيثن ، فكل حيواٍن أكُلُه طيِّبن وليس يف أكله مرضَّ

ةن فهو حرام ألنه من اْلبائث وفيه م   رضَّ

وحلم    البقر  وحلم  اْلنزير  حلم  بني  الفرق  فَم  َلا!  جواب  ال  مقارنات  يف  لدخلنا  الناس  أذواق  تتبعنا  ولو 

فيه  وهذا  شحوم  فيه  هذا  بروتني  وهذا  بروتني  هذا  حلم  وهذا  حلم  هذا  التكوين  حيث  من  مثَل؟  الغنم 

 حيرم اهلل اْلنزير ملا كان  للعقل أن حيكم عليه أنه خبيث ُمرم ل وهذا حرام؟ فلو ملشحوم؟ فلَمذا هذا حَل

 فَل يمكن التحليل والتحريم إال عن طريق الرشع 

املطعومات وليس عن املرشوبات فاملرشوب واضح من  قوله صىل اهلل عليه   وكَلمنا يف هذه اْلطبة عن 

التفريق   من  والبد  حرام((،  مسكر  اْلوسلم:))كل  وبني  الكحول  املرشوبات  بني  يف  الكحول  فنسبة  مر، 

نجسة   غري  الكحول  فَمدة  اْلمر،  بخَلف  الكحول،  نسبة  بلغت  مهَم  التحريم  يف  تؤثر  ال  واملطعومات 

رشعاا، بناء عىل أن األصل يف األشياء الطهارة، سواء كان الكحول ْصفاا أم خمففاا باملاء، ترجيحاا للقول بأن  

 ري حسية. ر املسكرات معنوية غنجاسة اْلمر وسائ

وعليه، فَل حرج رشعاا من استخدام الكحول طبياا كمطهر للجلد واجلروح واألدوات وقاتل للجراثيم، أو 

فيها.   الكحول  يدخل  التي  الكريَمت  استخدام  أو  الكحول،  فيها  يستخدم  التي  العطرية  الروائح  استعَمل 

 وال ينطبق ذلك عىل اْلمر حلرمة االنتفاع به. 

ُم َوحَلأُم    }كلمت عن املطعومات هي من آخر ما نزل من القرآن وآية املائدة التي ت  َمتأ َعَليأُكُم املأَيأَتُة َوالدَّ ُحرِّ

أَ  َوَما  َوالنَّطميَحُة  َيُة  دِّ َواملأََُتَ ُقوَذُة  َواملأَوأ َواملأُنأَخنمَقُة  بمهم  اهللَّم  م  لمَغريأ لَّ  ُأهم َوَما  يرم  نزم م ُبعُ اْلأ السَّ يأ   َكَل  َذكَّ َما  ُذبمَح  إمالَّ  َوَما  ُتمأ 

 ذكر اهلل سبحانه وتعاىل فيها عرش ُمرمات فذكر:  [3]املائدة:{َعىَل النهُصبم  

اْلنزير-3الدم  -2امليتة  -1  بالنسبة   -4حلم  املحرمات  أصول  هي  األربعة  فهذه  به،  اهلل  لغري  أهل  ما 

 للمطعومات.  

ىل النصب وما أكل السبع إال ما ذكيتم، فلو  والنطيحة وما ذبح ع   ويتفرع عنها: املنخنقة واملوقوذة واملَتدية

أكله؟  ملاذا ال َيوز  إنه حلم  نقول  لربَم  أكلها رشعا، وعقَل  لنا  ما جاز  السبع  منها  أكل  دابة  وجدنا نصف 

املو  ضبطها  إنَم  وأفهامنا،  عقولنا  إىل  والتحليل  التحريم  مسألة  يكل  مل  قلنا  كَم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ىل لكن 

 كتابه وعىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وسلم!  سبحانه وتعاىل يف



 

 

  

َن   مم َناٍب  ذمي  ُكلِّ  لم  َأكأ َعنأ  وَسلَّم  َعَليه  اهلل  َصىلَّ  ))هَنَى  فقد  السنة  يف  جاءت  أخرى  ُمرمات  يوجد  طبعا 

  .)) م َن الطَّريأ أَلٍب مم
َباعم َوخمم  السِّ

بَل هذا  لألسف  حرام،  ويقول  يستعجل  ملن  التحريم؟  من  احلرشات  أين  يستعجلون  طيب  املسلمني  ء 

أهنا   يقول  الذي  الرشعي  النص  أين  !طيب  حرام  أحدهم  يقول  ومبارشة  به  َلم  علم  ال  فيَم  ويتكلمون 

 حرام؟ أين يف القرآن؟ أين يف السنة؟ 

َلُكمأ دمينَُكمأ   }يقل اهلل يف سورة املائدة : أمل تكن احلرشات عىل عهده صىل اهلل عليه وسلم أمل    َملأُت  َم َأكأ َيوأ  لأ

دميناا ََلَم  سأ م اإلأ َلُكُم  يُت  َوَرضم َمتمي  عأ
نم َعَليأُكمأ  ُت  َمأ وتعاىل    {َوَأْتأ سبحانه  اهلل  يقل  َك }أمل  َربه َكاَن  َوَما 

يًّا 
 إذن األمر واضح وبنين يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. [ 64]مريم:{َنسم

با رشعيا للتحريم؟ فالنبي صىل اهلل  َم يقول أحدنا حرام ألننا نستقذرها نقول له ومتى كان االستقذار سبلرب

عليه وسلم استقذر أكل الضب وعافه ملا أكله الصحابة بحرضته، لكنه مل حيرمه! فعن ابن عباس ريض اهلل 

له قيل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  أنه  الضب  -عنه  الَ،-عن  قال:  هو؟  أحرامن  ي،   :  مم َقوأ ضم  بمَأرأ َيُكنأ  أ  مَل نأ 
َوَلكم

ُدينم َأَعاُفُه((  فالعربة ليست باالستقذار إذاا. َفَأجم

ر قال:    -وهو مستقذر عند كثري من الناس  -وجاء يف السنة الصحيحة حلنية الضبع فعبد الرمحن بن أيب عَمَّ

، َقاَل: ُقلأ  َي؟ َقاَل: َنَعمأ ُبُع َصيأدن هم َابمٍر: الضَّ ، َقاَل: ُقلأُت َلُه:  ُقلأُت جلم َأَقاَلُه َرُسوُل اهللم َصىلَّ  ُت: آُكُلَها؟ َقاَل: َنَعمأ

((. وقال بجواز أكله: الشافعي وأمحد، وغريمها.   اهللَُّ َعَليأهم َوَسلََّم؟ َقاَل: َنَعمأ

أكله  فاألصل يف األشياء اإلباحة واحلل، ولو وجدت أي طعام ومل تعرف أهو حرام أم حَلل؟ فاألصل 

واألصل  ج اإلباحة  األشياء  يف  األصل  القاعدة  عىل  يف رياا  جاء  وقد  التحريم،  وليس  احلل  األشياء  يف 

احلديث وإن كان فيه ضعف، قال صىل اهلل عليه وسلم: ))إنَّ اهللَ َتَعاىَل َفَرَض َفَرائمَض َفََل ُتَضيُِّعوَها، َوَحدَّ  

فَ  َياَء  َأشأ َم  َوَحرَّ َتُدوَها،  َتعأ َفََل  َ ُحُدوداا  َرمحأ َياَء  أشأ َعنأ  َوَسَكَت  ُكوَها،  َتنأَتهم َتبأَحُثوا  ََل  َفََل  َياٍن  سأ
نم  َ َغريأ َلُكمأ  ةا 

 َعنأَها(( فاملسكوت عنه يف الرشيعة كثري، فَل تنقب عليه 

نيَ } َن املأَُتَكلِّفم ٍر َوَما َأَنا مم نأ َأجأ
َأُلُكمأ َعَليأهم مم  لم:  وعنه صىل اهلل عليه وس[ 86]ص:{ُقلأ َما َأسأ

 ما ال ينال، ويقول ما ال يعلم ((.  ))للمتكلف ثَلث عَلمات ينازع من فوقه، ويتعاطى

 وعن ابن عمر قال: خرج صىل اهلل عليه وسلم يف بعض أسفاره، فسار ليَل فمروا عىل رجل جالس عند  



 

 

 

اهلل عليه وسلم:    مقراة له، فقال له عمر : يا صاحب املقراة أولغت السباع الليلة يف مقراتك؟ فقال له صىل

رشاب وطهور((،  وخرج عمر بن    َلا ما محلت يف بطوهنا ولنا ما بقييا صاحب املقراة ال ختربه هذا متكلف  

اْلطاب يف ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب احلوض 

 رد عىل السباع وترد علينا . هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب احلوض ال ختربنا فإنا ن

 .. احلرشات اجتاهان للفقهاء يف أكل و

هو حرمة أكل مجيع احلرشات الستخباثها ونفور الطباع السليمة منها، وكَم سبق نزل قوله االجتاه األول:  

وسلم:  عليه  اهلل  صىل  وصفه  يف  ََبائمَث  }تعاىل  اْلأ ُم  َعَليأهم ُم  َوحُيَرِّ الطَّيَِّباتم  ََلُُم  احلنفية    {َوحُيمله  مذهب  وهذا 

 والشافعية واحلنابلة. 

َلنَا  وا لَّتأ  ستثنوا من ذلك اجلراد فإنه ِما أمجعت األمة عىل حل أكله، لقوله صىل اهلل اهلل عليه وسلم: ))ُأحم

: َوَدَمانم َوالطَِّحاُل((  َميأَتَتانم  َكبأُد  َوالأ يَتاُن  م َواحلأ ََراُد  ند احلنفية الضب وزاد الشافعية واحلنابلة والراجح ع  ، اجلأ

 أكلها عندهم. فجعلوه من احلرشات التي يباح  

   واستثنى احلنابلة أيضاا الريبوع فقالوا بحل أكله، واستثنى الشافعية أيضاا القنفذ وابن عرس فقالوا بحلهَم. 

مذهب وهو  احلرشات،  أصناف  مجيع  حل  الثاين:  إحد     االجتاه  وهو  مالكالروايتني    ىاملالكية،  ثم  عن   ،

قرايف إىل حرمة احلرشات ولعلهم أخذوا بالرواية  ، وذهب بعض املالكية كابن عرفة والملذهب عليهاانعقد ا

 : احلََرمم يفم  َتلأَن  ُيقأ ُق،  َفَواسم ))مخأسن  الفواسق:  احلل  من  واستثنوا  تعاىل.  اهلل  رمحه  مالك  اإلمام  عن  الثانية 

ا، َوالُغَراُب، َوالكَ  َرُب، واحلَُديَّ  لأُب الَعُقوُر((. الَفأأَرُة، َوالَعقأ

 ورد بني الفقهاء، فَل تستعجل بقول حرام أو حَلل.  إذا املسألة فيها بحث وأخذ 

تعرف عند   املعاجلة  إىل مسحوق وهذه  بطريقة حتيلها من حرشة  أن هذه احلرشات ستعالج  يضاف لذلك 

يف فتاويه أن استحالة   الفقهاء باستحالة النجاسة وحتوَلا من عني إىل عني أخرى، حقق ابن تيمية رمحه اهلل

 ينها، فَل يبقى حكم النجاسة َلا، وتكون طاهرة النجاسة يذهب بخبثها وع 

فاجلَلتني ولو كان من ميتة أو خنزير من اجللد او اللحم أو العظم، ثم عولج بطريقة تفرز ما فيه وتذهب 

املجاري التي ختضع لعملية اْلصائص حتى خيرج بصورة مغايرة، فهذا ِما يباح أكله، كَم هو احلال يف مياه  

 وخترج بعد املعاجلة طاهرة مطهرة.التحلية فتدخل نجسة 



 

 

 

أما املواد الغذائية التي يدخل شحم اْلنزير يف تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض األجبان وبعض أنواع  

وال حيل  الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشوكوالته واآليس كريم، فهي ُمرمة  

 اسة شحم اْلنزير وعدم حل أكله  أكلها مطلقاا، إلمجاع أهل العلم عىل نج

 

 ملني ا حلمد هلل رب الع وا 

   


