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  أحكام األطعمة 
  التي ُتستخرج من فضالت الحیوانات

  )لقھوة المستخرجة من روث أو رجیع الحیوان أنموذًجاا(
  دراسة فقھیة

  .فھد بن صالح اللحیدان 
قسم الفقھ ، المعھد العالي للقضاء ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المملكة 

  .العربیة السعودیة 
 Msaladawi@imamu.edu.sa:البرید اإللكتروني 

 :الملخص 
  :سالم على رسول اهللا، وبعدوالصالة وال ،الحمد هللا

فق���د انتش���رت ف���ي بع���ض البل���دان ف���ي اآلون���ة األخی���رة بع���ض األطعم���ة        
قھ��وة : والمش��روبات الت��ي ی��تم استخالص��ھا م��ن فض��الت بع��ض الحیوان��ات، مث��ل 

الزباد، وقھوة الع�اج األس�ود، فك�ان ھ�ذا البح�ث ف�ي حك�م اس�تعمال اإلنس�ان لھ�ذه           
عمة، مع ذكر المراحل التي تمر بھا األطعمة، وذلك من خالل التعریف بھذه األط

حت��ى یطعمھ��ا اإلنس��ان، ث��م بی��ان حك��م اس��تعمالھا كطع��ام أو ش��راب ف��ي الفق��ھ           
اإلسالمي، وقد خلص الباحث إلى عدم جواز استخدام اإلنسان لحبوب ال�بن الت�ي   

   .تخرج مع روث أو رجیع الحیوانات؛ ألنھا تتأثر بمكثھا في جوفھا
  :النتائج

البع��د ع��ن ك��ل م��ا ك��ان أص��لھ فض��لة حی��وان، ولك��ن   ال ش��ك أن ال��ورع ھ��و 
فضالت الحیوان الذي یجوز أكل لحمھ طاھرة على الراجح من أقوال أھل العلم، 

  :وقد خلص الباحث إلى النتائج التالیة
جواز أكل الحبوب التي تخرج في روث أو رجیع الحیوان عل�ى ھیئتھ�ا    -١

نھا، أم�ا إذا ت�أثرت ف�ي ب�اطن     قبل أن یأكلھا الحیوان بشرط إزالة النجاسة عن عی
  .الحیوان فال یجوز استخدامھا في طعام اإلنسان أو شرابھ

أن حبوب البن التي تخرج مع روث أو رجیع الحیوان�ات الم�ذكورة آنًف�ا     -٢
  .تتأثر بمكثھا في جوفھا، فال یجوز استخدامھا في طعام وشراب اإلنسان

  
غذی��ة ف��ي البل��دان اإلس��المیة ویوص��ي الباح��ث الجھ��ات المنوط��ة باإلش��راف عل��ى األ 

التأك��د م��ن الص��الحیة الش��رعیة لمث��ل ھ��ذه األن��واع م��ن األطعم��ة؛ كم��ا یوص��ي بمراجع��ة     
  .األطباء المختصین في استعمال أي شيٍء من فضالت الحیوان في طعام اإلنسان وشرابھ

  .أطعمة ، قھوة ، حیوان ، رجیع ، روث ، استخراج ، أحكام :الكلمات المفتاحیة
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Food Rules extracted from animal waste 
(coffee extracted from animal dung or vomit as a model) 

jurisprudence study 
Fahd Ibn Saleh Al-Luhaidan 
Department of Jurisprudence, the Higher Judicial Institute, Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: Msaladawi@imamu.edu.sa 
Abstract: 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of 
Allah and after: 

In some countries, some foods and drinks that are extracted 
from the waste of some animals, such as: civet coffee and black 
ivory coffee, have spread in some countries in recent times. A 
person feeds it, then explains the ruling on its use as food or drink 
in Islamic jurisprudence. The researcher concluded that it is not 
permissible for a person to use these pills that come out with the 
dung or dung of animals if they are affected by their stay in their 
stomach. 
Results: 

There is no doubt that piety is keeping away from everything 
that was originally animal excrement, but the excrement of an 
animal whose meat is permissible to eat is pure according to the 
most correct of the sayings of the scholars, and the researcher 
concluded the following results: 

1- It is permissible to eat the grains that come out in the dung or 
dung of the animal in its form before the animal eats it, provided 
that the impurity is removed from its eye, but if it is affected inside 
the animal, it is not permissible to use it in human food or drink. 

2- The coffee beans that come out with the droppings or dung of 
the aforementioned animals are affected by their staying in their 
stomach, so it is not permissible to use them in human food and 
drink. 

The researcher recommends food supervisory authorities in 
Islamic countries to ensure the validity of these types of foods; He 
also recommends consulting doctors who specialize in the use of 
any animal waste in human food and drink. 
Keywords: Foods , Coffee , Animal , Raw , Dung , Extract , Rules.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :مقدمـــــة

الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نب�ي بع�ده، وعل�ى آل�ھ وص�حبھ وجن�ده       
  :وحزبھ، وبعد

فقد اشتھر في بعض الدول اآلسیویة تصنیع بعض أنواع م�ن القھ�وة م�ن حب�وب ی�تم      
واث أو رجیع بعض الحیوانات، بل إن ھذه األنواع من القھوة اكتسبت استخالصھا من أر

شھرة عالمیة حتى صارت باھظة الثمن، حتى إن ثمن كوب واحد منھا قد یتج�اوز مق�دار   
  .الراتب الشھري ألحد العمال في بالدنا

ومع ھذه المبالغ�ة الش�دیدة ف�ي ثم�ن ھ�ذه األطعم�ة، وإقب�ال األغنی�اء والمت�رفین عل�ى           
  .كثرت األسئلة حول حكم تناولھا كطعام لإلنسان في الشریعة اإلسالمیة شرائھا،

  :فأردت أن أبحث ھذه المسألة من منظور فقھي، أبیِّن فیھ ما یلي
التعریف ببعض أن�واع القھ�وة الت�ي ُتص�نع م�ن ھ�ذه الحب�وب، م�ع ذك�ر المراح�ل            -١

  .التي تمر بھا حتى یطعمھا اإلنسان
  .أو شراب في الفقھ اإلسالمي بیان حكم استعمالھا كطعام -٢

  :منھج البحث

اعتمدت الدراسة على المنھج االستنباطي، من خالل جمع المادة العلمی�ة للبح�ث م�ن    
مص��ادره المعتم��دة، ومحاول��ة تتبعھ��ا واستقص��ائھا م��ا أمك��ن، م��ع تحلیلھ��ا، وتن��اول اآلراء   

ش��رعیة المتعلق��ة  الفقھی��ة والمقارن��ة بینھ��ا وص��وًلا لل��رأي ال��راجح، واس��تنباط األحك��ام ال       
  .بالبحث

  :الدراسات السابقة

على بحث مستقل یتناول أحك�ام األطعم�ة الت�ي ُتس�تخرج      -فیما اطلعت علیھ-لم أقف 
  .من أرواث أو رجیع الحیوانات

  :تقسیمات البحث

  :اشتمل البحث على مقدمة ومبحثین على النحو التالي

  :المقدمة

  .وأھدافھوقد اشتملت على أھمیة الموضوع، ومنھج البحث 

التعری��ف ب��بعض األطعم��ة الت��ي ُتس��تخرج م��ن أرواث أو رجی��ع    :المبح��ث األول
  .الحیوانات
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حك��م اس��تعمال اإلنس��ان لألطعم��ة الت��ي ُتس��تخرج م��ن أرواث أو  : المبح��ث الث��اني
  .رجیع الحیوانات

  .أنواع األطعمة من حیث الحلِّ وعدمھ :المطلب األول

  .ة بمحرمأحكام األطعمة المختلط :المطلب الثاني

  .حكم روث الحیوان ورجیعھ :المطلب الثالث

  .حكم األطعمة المستخرجة من روث الحیوان ورجیعھ :المطلب الرابع

  .تتضمن نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة
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  املبحث األول

ستخرج من أرواث أو رجيع احليوانات
ُ
  التعريف ببعض األطعمة التي ت

انتشرت في بعض البلدان في اآلونة األخیرة بعض األطعم�ة والمش�روبات الت�ي ی�تم     
  : استخالصھا من أرواث أو رجیع بعض الحیوانات، ومن ھذه األطعمة

  :قھوة الزباد -١
ان م��ن الث�دییات، یش�بھ القط��ط، ویع�یش ف�ي الغاب��ات، ویتس�لق األش��جار      حی�و  :الزََّب�اد 

  .بالزََّباد بتخفیف الباء: بمھارة، ُیعرف في العربیة
مث�ل الس�نور الص�غیر، ُیجل�ب م�ن ن�واحي الھن�د، وق�د َت�ْأَنُس          : والزََّب�اد : قال ابن س�یده 

ما یظھر عل�ى أن�وف    فُتقتنى، وُتحتلب شیًئا شبیًھا بالزبد یظھر على حلمتھا بالعصر، مثل
  .)١(الغلمان المراھقین، فُیجمع، ولھ رائحة طیبة وھو یقع في الطیب

  ).Paradoxurus hermaphroditus: (واسمھ العلمي
سم، ٤٨سم، وطول الذیل  ٥٣كیلو غرام، وطولھ یصل إلى  ٣,٢ویبلغ وزنھ حوالي 

جو وحب�وب  ویغطي جس�مھ ش�عر كثی�ف خش�ن رم�ادي الل�ون، یقت�ات عل�ى الفواك�ھ والم�ان          
  .)٢(النباتات المختلفة وخصوًصا الُبن، ویأكل أیًضا الحشرات والزواحف الصغیرة

  
  صورة حیوان الزباد

                                      
عب��د الحمی��د ھن��داوي، دار الكت��ب العلمی��ة،   : س��یده، تحقی��ق المحك��م والمح��یط األعظ��م، الب��ن : ُینظ��ر) ١(

، ١، ولس���ان الع���رب، الب���ن منظ���ور، دار ص���ادر، بی���روت، ط )٩/٢٣(ھ���ـ، ١٤٢١، ١بی���روت، ط
)٣/١٩٣ .(  

:   الموس����������������وعة العربی����������������ة الش����������������املة، عل����������������ى الموق����������������ع الت����������������الي  : ُینظ����������������ر) ٢(
https://www.mosoah.com/animals/pets/  
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  حیوان الزباد یتناول حبات البن
  :كیفیة إنتاج قھوة الزباد

بعد أن یتناول حیوان الزباد حبوب البن فإن جھازه الھضمي ال یس�تطیع ھض�مھا،    -
  .ترة، ثم تخرج مع روثھفتستقر في جوفھ ف

  .یتم جمع حبوب البن من روث الزباد وتنظیفھا وإزالة ما علق بھا من نجاسات -
یتم تحمیص ھذه الحبوب ثم طحنھا الس�تعمالھا ف�ي تحض�یر قھ�وة الزب�اد، وُتس�مى        -

معناھ��ا قھ��وة،  ) Kopi(، حی��ث إن )Kopi Luwak(ف��ي اللغ��ة المحلی��ة ف��ي إندونیس��یا   
  .یوانھو اسم الح) Luwak(و

  
  روث الحیوان صورة تبین حبات البن مع

ویوضح بعض الم�زارعین المتخصص�ین ف�ي ھ�ذا المج�ال أنھ�م أحیاًن�ا یعم�دون إل�ى          
إخ��راج حب��وب ال��بن م��ن ھ��ذه الحیوان��ات بع��د فت��رة م��ن بقائھ��ا ف��ي مع��دتھا، وذل��ك بإجب��ار   

  .الحیوان على تقیؤھا وعدم االنتظار لحین خروجھا مع الروث
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ة فق�د لج�أ الكثی�ر م�ن الم�زارعین إل�ى       ونظًرا لإلقبال الشدید على ھذا النوع من القھو
تربیة ھذه الحیوانات في مزارع خاصة؛ حیث یتم إطعامھا حبوب البن من أج�ل اكتس�ابھا   

  .النكھة المرادة بعد بقائھا في أجسادھا
وقھوة الزََّباد یتم تقدیمھا في الكثیر من األماكن الراقیة بأس�عار خیالی�ة، وی�تم إض�افة     

إلیھ�ا، ونظ�ًرا لقل�ة ون�درة ھ�ذا الن�وع م�ن القھ�وة ف�ي الع�الم،           " ھالش�وكوالت "أو " الكرامیل"
كیل�و غ�رام فق�ط س�نوًیا، فق�د تنبھ�ت بع�ض         ٥٠٠حیث یبل�غ إنت�اج إندونیس�یا منھ�ا ح�والي      

م إل�ى تربی�ة   ٢٠٠٤الدول إلى ضرورة االستثمار في ھذا المجال، فلجأت الصین في سنة 
لن��وع الفری��د م��ن ال��بن؛ لتلبی��ة الطل��ب م��ن أج��ل إنت��اج ھ��ذا ا) الزب��اد(اآلالف م��ن حیوان��ات 

  .)١(المتزاید علیھ عالمیا، وتحقیق أرباح خیالیة
  :قھوة العاج األسود -٢

) Black Ivory Coffee(ھ�ي العالم�ة التجاری�ة م�ن القھ�وة الت�ي تنتجھ�ا ش�ركة         
كا التي یتم جمعھا م�ن روث الفیل�ة، حی�ث    المحدودة في شمال تایالند من حبوب البن أرابی

یتكسر بروتین القھوة في معدتھا، وُیعتبر البروتین أحد العوامل األساسیة لم�رارة القھ�وة،   
  .وكلما قلَّ البروتین قلَّت المرارة

  
  صورة تبین حبات البن التي تتناولھا الفیلة

ون�ات أخ�رى   س�اعة، م�ع مك   ٧٠إل�ى   ١٥وتستقر حبوب البن ف�ي بط�ون الفیل�ة نح�و     
  .مختلفة داخل بطون الفیلة، مما یضفي علیھا نكھة خاصة

وعل��ى عك��س قط��ط الزب��اد الت��ي تأك��ل اللح��وم، ف��إن الفیل��ة م��ن الحیوان��ات العاش��بة،      
  .في معدتھا" السلیلوز"والحیوانات العاشبة تستخدم التخمیر للمساعدة في كسر مادة 

                                      
  /https://ar.wikipedia.org/wikiلى موقع ویكیبیدیا  ع) قھوة الزباد: (ُینظر) ١(
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  صورة تبین تجمیع حبات البن مع روث الفیلة
  

  
  صورة تبین تجمیع حبات البن مع رجیع الفیلة

وُیوصف طعم قھوة العاج األسود بأنھا سلسة جدا دون م�رارة القھ�وة العادی�ة، وتع�د     
دوالر  ١,١٠٠من بین القھوة األغلى في العالم، حیث ُیقدر سعر الكیلوغرام الواحد تقریًبا 

دوالًرا  ٥٠لف�اخرة توفرھ�ا بس�عر    أمریكي، وھي نادرة، حیث إن ع�دًدا قلیًل�ا م�ن الفن�ادق ا    
  .للكوب الواحد

ویعود سبب ارتفاع سعر المنتج إلى الكمیة الكبی�رة م�ن حب�وب ال�بن الالزم�ة للمن�تج       
كیل��وغرام م��ن  ١كیل��وغرام م��ن حب��وب ال��بن الخ��ام ح��والي  ٣٣النھ��ائي، حی��ث ین��تج ع��ن 

اد؛ ألنھ�ا إم�ا ُمِض�غت    المنتج النھائي، فأكثر الحبوب التي أكلتھا الفیل�ة غی�ر قابل�ة لالس�ترد    
  .)١(من قبل الفیلة واستحالت، وإما ضاعت في األحراش بعد إفرازھا

                                      
  /https://ar.wikipedia.org/wikiعلى موقع ویكیبیدیا  ) قھوة العاج األسود: (ُینظر) ١(
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كما یتم إنتاج أنواع أخرى من القھوة بطریقة مشابھة، ففي فیتنام ی�تم إنت�اج ن�وع     -٣

، وھي من حبوب البن التي یتم الحصول علیھا )Civet Coffee(آخر من القھوة تسمى 
  ).بور الھنديالزم(من فضالت حیوان 
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  املبحث الثاني

  حكم استعمال اإلنسان لألطعمة 

ستخرج من أرواث أو رجيع احليوانات
ُ
  التي ت

بطن�ھ فت�رة، ث�م یخ�رج     أن یأكل الحیوان حبا ویمكث ھذا الح�ب ف�ي    :صورة المسألة
  سلیًما غیر مفتت في روثھ أو رجیعھ، فھل یجوز جمعھ وتنظیفھ وإطعامھ لإلنسان؟

  :وسوف أتناول بیان حكم ھذه األطعمة، من خالل المطالب التالیة

  .أنواع األطعمة من حیث الحلِّ وعدمھ :المطلب األول

  .أحكام األطعمة المختلطة بمحرم :المطلب الثاني

  .حكم روث الحیوان ورجیعھ :لثالمطلب الثا

  .حكم األطعمة المستخرجة من روث الحیوان ورجیعھ :المطلب الرابع

   اطب اول

دو لث ا ن طواع اأ  

  : تنقسم األطعمة بأنواعھا إلى ثالثة أقسام
  .حةأطعمة مبا -
  .وأطعمة محرمة -
  .وأطعمة مختلطة -

  : )١(واألصل في جمیع األطعمة الحل، إال ما یستثنیھ أحد أصول
م��ا ن��ص الكت��اب أو الس��نة عل��ى تحریم��ھ؛ ك��الخنزیر والخم��ر والنبی��ذ     :األص��ل األول

والمیتة والدم والمنخنقة والموقوذة والنطیحة والحمر األھلیة، والبغال، وسائر ما یتولد من 
  .ل وغیره، وغیر ذلك مما ورد النص على تحریمھمأكو

ما ورد األمر بقتلھ من الحیوان فھو حرام؛ كالحی�ة والعق�رب والف�أرة     :األصل الثاني
والغراب والحدأة، وكل سبع ضار، وی�دخل ف�ي ھ�ذا األس�د وال�ذئب وغیرھم�ا، وق�د یك�ون         

  .للشيء سببان أو أسباب تقتضي تحریمھ

                                      
، ٢بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء ال�دین الكاس�اني، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط     : ُینظر) ١(

إلكلی��ل لمختص��ر خلی��ل، ألب��ي عب��د اهللا الم��واق، دار الكت���ب       ، والت��اج وا )٥٢، ٥/٥١(ھ��ـ،  ١٤٠٦
، وروض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین، لمحی��ي    )٣٥٠ -٤/٣٤٥(ھ��ـ، ١٤١٦، ١العلمی��ة، بی��روت، ط 

، والف�روع، لمحم�د ب�ن    )٢٧٥-٣/٢٧١(ھ�ـ،  ١٤٠٥ ٢الدین النووي، المكتب اإلس�المي، بی�روت، ط  
ھ���ـ ١٤٢٤، ١سس���ة الرس���الة، بی���روت، طعب���د اهللا ب���ن عب���د المحس���ن الترك���ي، مؤ: مفل���ح، تحقی���ق

)٣٦٨، ١٠/٣٦٧ .(  
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عن قتلھ فھو حرام؛ كالنمل والنحل والخطاف والصرد ما ورد النھي  :األصل الثالث
  .والھدھد، على الصحیح في الجمیع

المستخبثات من األصول المعتب�رة ف�ي التحلی�ل والتح�ریم؛ لالس�تطابة      : األصل الرابع
  . واالستخباث

  :  وُیستدل على ذلك بالكتاب والسنة
  

  :أدلة الكتاب: أوًلا
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  ). ١٦٨: (سورة البقرة، من اآلیة) ١(
  ). ١٧٣، ١٧٢: (سورة البقرة، اآلیتان) ٢(
  ). ٣: (سورة المائدة، من اآلیة) ٣(
  ). ٤: (سورة المائدة، من اآلیة) ٤(
  ). ٥: (سورة المائدة، من اآلیة) ٥(
  . )١١٨: (سورة األنعام، من اآلیة) ٦(
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 ﴿: قول�ھ تع�الى  «: قال القرطبي
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للحصر، تتضمن النفي واإلثبات، فتثبت ما تناولھ الخطاب وتنفي ما ع�داه، وق�د حص�رت    

�َ ﴿: ھاھنا التحریم، ال سیما وقد جاءت عقیب التحلیل في قولھ تع�الى  ��
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، فأفادت اإلباحة على اإلطالق، ثم عقبھا بذكر المح�رم   ﴾�

بكلمة ﴿إنما﴾ الحاصرة، فاقتضى ذلك اإلیعاب للقسمین، فال مح�رم یخ�رج ع�ن ھ�ذه اآلی�ة،      

ـ﴿: وھي مدنیة، وأكدھا باآلیة األخرى الت�ي ُروي أنھ�ا نزل�ت بعرف�ة    
ُ
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، إل���ى آخرھ��ا، فاس���توفى البی���ان أوًل���ا   ﴾ ...أ

  .)٢(»وآخًرا
فاألصل أن أن جمیع األطعمة مباحة إلَّا ما ورد فیھ نصٌّ صحیٌح على تحریم�ھ وف�ق   

  . األصول السابق ذكرھا
  :أدلة السنة: ثانًیا

َع�ِن   -َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس�لَّمَ -ُسِئَل َرُسوُل اِهللا : قال -رضي اهللا عنھ-سلمان حدیث  -١
الَحَل�اُل َم�ا َأَح�لَّ اُهللا ِف�ي ِكَتاِب�ِھ، َوالَح�َراُم َم�ا َح�رََّم اُهللا ِف�ي          « :السَّْمِن َوالُجْبِن َوالِفَراِء، َفَقاَل

  .)٣(»ا َعْنُھِكَتاِبِھ، َوَما َسَكَت َعْنُھ َفُھَو ِممَّا َعَف

                                      
  ). ١٤٥: (سورة األنعام، اآلیة) ١(
إب�راھیم أطف�یش،    -أحم�د البردون�ي   : تفسیر القرطبي، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، تحقیق) ٢(

  ). ٢/٢١٦(ھـ، ١٣٨٤، ٢دار الكتب المصریة، القاھرة، ط
، دار إحیاء أحمد محمد شاكر وآخرین: أخرجھ الترمذي في سننھ، محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق) ٣(

، )١٧٢٦(رق�م  ) ٤/٢٢٠(م�ا ج�اء ف�ي ل�بس الف�راء      : التراث العربي، بی�روت، أب�واب اللب�اس، ب�اب    
محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، : محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني، تحقیق وابن ماجھ في سننھ،

األلب�اني ف�ي    ، وحس�نھ )٣٣٦٧(رق�م  ) ٢/١١١٧(أكل الجبن والسمن : بیروت، كتاب األطعمة، باب
صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر ال�دین األلب�اني، المكت�ب اإلس�المي،     

  ).٣١٩٥(رقم ) ١/٦٠٩(بیروت، 
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الم��راد م��ن ھ��ذه العب��ارة وأمثالھ��ا مم��ا ی��دل عل��ى حص��ر التحلی��ل      «: ق��ال الش��وكاني 
والتحریم على الكتاب العزیز ھو باعتبار اشتمالھ على جمیع األحكام ولو بطری�ق العم�وم   

  .)١(»"إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ: "أو اإلشارة،أو باعتبار األغلب؛ لحدیث
 -َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم-َأنَّ َرُس��وَل اِهللا «: -ي اهللا عنھم��ارض�� -ح�دیث اب��ن عم��ر   -٢

  .)٢(»َنَھى َیْوَم َخْیَبَر َعْن ُلُحوِم الُحُمِر اَألْھِلیَِّة
َنَھ�ى   -َصلَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اِهللا «: -رضي اهللا عنھ-حدیث أبي ثعلبة  -٣

  .)٣(»ِمَن السَِّباِعَعْن َأْكِل ُكلِّ ِذي َناٍب 
المفسِّ��ر لكت��اب اهللا ج��ل ذك��ره،    -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  -ف��النبي «: ق��ال اب��ن المن��ذر 

: بالمدین�ة  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -والمبیِّن على اهللا معنى ما أراد، َفِممَّ�ا ح�رَّم رس�ول اهللا    
ولح�وم  كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطیر، وح�رَّم لح�وم الحم�ر األھلی�ة،     

  ... ، وأكل كثیر من الھوام )٥(، ولحوم الجلَّالة)٤(البغال، ونھى عن المصبورة، والمجثمة

                                      
  ).٨/١٢٥(م، ١٩٧٣نیل األوطار، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الجیل، بیروت، ) ١(

أخرجھ أحمد في مسنده، أبو عبد اهللا أحم�د ب�ن محم�د     »ُھَأَلا ِإنِّي ُأوِتیُت اْلُقْرآَن َوِمْثَلُھ َمَع«: وحدیث  
ھ�ـ، مس�ند المق�دام ب�ن     ١٤٢١، ١ش�عیب األرن�ؤوط وآخ�رین، مؤسس�ة الرس�الة، ط     : بن حنبل، تحقیق

، وأبو داود في سننھ، سلیمان بن األشعث أبو داود )١٧١٧٤(رقم ) ٢٨/٤١٠(معدي كرب الكندي 
ف�ي ل�زوم الس�نة    : مید، دار الفك�ر، كت�اب الس�نة، ب�اب    محمد محیي الدین عبدالح: السجستاني، تحقیق

، وصحح إسناده األلباني في الحدیث حجة بنفسھ في العقائد واألحك�ام، أب�و   )٤٦٠٤(رقم ) ٤/٢٠٠(
  ). ٣٠ص(ھـ، ١٤٢٥، ١عبد الرحمن محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف، ط

محم�د زھی�ر ب�ن    : اهللا البخ�اري، تحقی�ق   أخرجھ البخاري في صحیحھ، محم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�د     ) ٢(
) ٥/١٣٦(غ�زوة خیب�ر   : ھ�ـ، كت�اب المغ�ازي، ب�اب    ١٤٢٢، ١ناصر، دار طوق النج�اة، بی�روت، ط  

محم�د ف�ؤاد   : ، ومسلم في ص�حیحھ، مس�لم ب�ن الحج�اج أب�و الحس�ین القش�یري، تحقی�ق        )٤٢١٧(رقم 
تحریم أك�ل لح�م الحم�ر    : باب عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، كتاب الصید والذبائح،

  ).٥٦١(رقم ) ٣/١٥٣٨(اإلنسیة 
) ٧/٩٦(أك�ل ك�ل ذي ن�اب م�ن الس�باع      : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب ال�ذبائح والص�ید، ب�اب   ) ٣(

تح��ریم أك��ل ك��ل ذي ن��اب م��ن  : ، ومس��لم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الص��ید وال��ذبائح، ب��اب )٥٥٣٠(رق��م 
  ).١٩٣٢(رقم ) ٣/١٥٣٣(السباع 

ھي المحبوسة على الم�وت، وص�بر البھ�ائم حبس�ھا، وھ�ي ك�ل حی�وان ُینص�ب         : والمجثمة المصبورة) ٤(
ولك�ن المجثم�ة ال تك�ون إال م�ن الطی�ر واألران�ب وأش�باھھا مم�ا یج�ثم          : أبو عبید قال. ویرمى ویقتل

ق�د  : باألرض أي یلزمھا؛ ألن الطیر تجثم باألرض إذا لزمتھا ولبدت علیھا، فإن حبس�ھا إنس�ان قی�ل   
َجَثمْت : ھي مجثمة إذا فعل ذلك بھا، وھي المحبوسة، فإذا فعلت ھي من غیر فعل أحد قیلجثمت، ف

في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربی�ة، ألب�ي   ) صبر(مادة : ُینظر. َتْجِثُم وَتْجُثُم ُجُثوًما، َفِھَي َجاِثَمٌة
، ٤ن، بی�روت، ط أحم�د عب�د الغف�ور، دار العل�م للمالی�ی     : نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقی�ق 

ف��ي الص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح  ) ج��ثم(، وم��ادة )٤/٤٣٨(، ولس��ان الع��رب )٢/٧٠٦(،  ھ��ـ١٤٠٧
  ). ١٢/٨٣(، ولسان العرب )٥/١٨٨٢(العربیة 

َجلَّ��ِت الدَّابَّ��ُة الِجلَّ��َة، : البع��ر، فُوِض�َع موض��ع الَع��ِذَرة، ُیق�ال  : ھ��ي الت��ي تأك�ل الَع��ِذَرة، والِجلَّ��ة : الجلَّال�ة ) ٥(
، )٤/١٦٥٨(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربی�ة  : ُینظر. إذا التقطتھا: لَّْتَھا، َفِھَي َجالٌَّة، وَجلَّالةواْجَت

  ).١/٢٨٨(والنھایة في غریب الحدیث واألثر 
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یحرِّم بالوحي الذي یتلوه على الناس، ویحرِّم بالوحي  -صلى اهللا علیھ وسلم -والنبي 
الذي لم ُیذكر في القرآن، فعلى الخلق طاعُتھ، وأن یحرموا ما ح�رَّم، وأن یحل�وا م�ا أح�لَّ،     

  .)١(»یطیعوه في األمرین جمیًعاو
  

   طب اا

  أم اط اط رم

اتفق الفقھ�اء عل�ى أن الطع�ام المب�اح إذا اخ�تلط بمح�رم فإن�ھ یح�رم أكل�ھ، س�واء ك�ان            
یوان مأكول وغیر مأكول؛ كالبغل المتولد م�ن  كالمتولد من ح: حیواًنا أو طعاًما، فالحیوان

  .الحمیر والخیل، سواء كان التلقیح طبیعیا أو صناعیا
والطعام كاألطعمة المباحة إذا أضیف إلیھا شيٌء محرم، فإنھا تحرم بسبب ذلك، وال 

  .)٢(یجوز أكلھا
ھ وھ�و  واتفقوا أن السمن إذا وق�ع ف�أر أو ف�أرة فم�ات، أو مات�ت فی�      «: قال ابن القطان

واتفقوا أن كل مائع غیرتھ نجاسة أو میتة فأحالت لون�ھ أو طعم�ھ أو   ... مائع أنھ ال یؤكل 
  .)٣(»رائحتھ إلى لونھا أو طعمھا أو رائحتھا، فحرام أكلھ وشربھ على المسلم

وال یح�ل م�ا تول�د ب�ین م�أكول وغی�ر م�أكول؛ كالس�بع         «: قال أب�و إس�حاق الش�یرازي   
والحم��ار المتول��د ب��ین حم��ار الوح��وش وحم��ار األھ��ل؛ ألن��ھ  المتول��د ب��ین ال��ذئب والض��بع، 

  .)٤(»مخلوق مما یؤكل ومما ال یؤكل، فغلب فیھ الحظر كالبغل
ألن اجتماع الحظر واإلباح�ة یوج�ب تغلی�ب الحظ�ر عل�ى اإلباح�ة،       «: قال الماوردي

فوجب في البغال أن یغلب تحریم الحمیر على إباحة الخیل، وھكذا حكم كل متولد من بین 
مأكول وغیر مأكول حرام تغلیًبا لحكم التحریم على التحلیل؛ كالس�مع المتول�د ب�ین الض�بع     

  . )٥(»والذئب؛ كما أن كل متولد من بین طاھر ونجس فھو نجس

                                      
ص�غیر أحم�د األنص�اري أب�و حم�اد،      : اإلشراف عل�ى م�ذاھب العلم�اء ألب�ي بك�ر ب�ن المن�ذر، تحقی�ق        ) ١(

  ).٨/١٣٧(ھـ، ١٤٢٥، ١اإلمارات العربیة المتحدة، ط - مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة
، )٤/٣٤٦(، والت�اج واإلكلی�ل لمختص�ر خلی�ل     )١٩٦/ ٢(بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب الش�رائع    : ُینظر) ٢(

  ).١٠/٣٧٢(، والفروع وتصحیح الفروع )٣/٢٧٢(وروضة الطالبین وعمدة المفتین 
حس�ن ف�وزي الص�عیدي، دار الف�اروق     : طان، تحقی�ق اإلقناع في مسائل اإلجماع، ألبي الحسن بن الق) ٣(

  ).١/٣٢٦(ھـ، ١٤٢٤، ١الحدیثة للطباعة والنشر، ط
  ).١/٤٥٤(المھذب في فقة اإلمام الشافعي، ألبي إسحاق الشیرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ) ٤(
حبی�ب   ، عل�ي ب�ن محم�د ب�ن    )ش�رح مختص�ر المزن�ي   (الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلم�ام الش�افعي   ) ٥(

، ١علي محمد معوض، عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الماوردي، تحقیق
  ). ١٥/١٤٣(ھـ ١٤١٩
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  اطب اث

  ور م روث اوان

روث�ة، والجم�ع روث   : ذي الح�افر، واح�ده   -فضلة: أي-ع ھو رجی: الروث لغة: أوًلا
  .)١(وأرواث

یس��تعمل الفقھ��اء ھ��ذا اللف��ظ بأوس��ع م��ن مفھوم��ھ اللغ��وي،    : ال��روث اص��طالًحا: ثانًی��ا
ال��روث للف��رس : فُیطل��ق عن��دھم عل��ى رجی��ع ك��ل ذي ح��افر وغی��ره؛ كاإلب��ل والغ��نم، وقی��ل 

  .)٢(والبغل والحمار، والبعر لإلبل والغنم، والخنِثي للبقر
  :حكم الروث من حیث الطھارة والنجاسة: ثالًثا

  :اختلف الفقھاء في حكم روث الحیوان على قولین
   :القول األول

أن روث ما یؤكل لحمھ طاھر، وروث غیر مأكول اللحم نجس، وھو قول المالكی�ة،  
  .)٣(والحنابلة، ووجھ عند الشافعیة، وبھذا قال عطاء والنخعي والثوري

َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ   -َك�اَن النَِّب�يُّ   «: ق�ال  -رضي اهللا عن�ھ -أنس بن مالك واستدلوا بحدیث 
  . )٤(»ُیَصلِّي، َقْبَل َأْن ُیْبَنى الـَمْسِجُد، ِفي َمَراِبِض الَغَنِم -َوَسلََّم

َأْب���َواِل اِإلِب���ِل، َوال���دََّوابِّ، َوالَغ���َنِم : َب���اُب«: ق���ال البخ���اري مبوًب���ا عل���ى ھ���ذا الح���دیث
َھاُھَن�ا  : َھا، َوَصلَّى َأُبو ُموَسى ِفي َداِر الَبِریِد َوالسِّْرِقیِن، َوالَبرِّیَّ�ُة ِإَل�ى َجْنِب�ِھ، َفَق�الَ    َوَمَراِبِض
  .)٥(»َوَثمَّ َسَواٌء

                                      
، والنھایة في غریب الح�دیث  )١/٢٨٤(في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) روث(مادة : ُینظر) ١(

ھ�ـ،  ١٣٩٩مكتبة العلمیة، بیروت، محمود الطناحي، ال -طاھر الزاوى : واألثر، البن األثیر، تحقیق
)٢/٢٧١.(  

ھ��ـ، ١٤٢٠، ١البنای��ة ش��رح الھدای��ة، لب��در ال��دین العین��ى، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ط       : ُینظ��ر) ٢(
 -، والموس���وعة الفقھی���ة الكویتی���ة، ص���ادرة ع���ن وزارة األوق���اف والش���ئون اإلس���المیة     )١/٧٤١(

ھ�ـ،  ١٤٢٧ھ�ـ إل�ى   ١٤٠٤مصر، ُطِبعت م�ن   -الكویت، مطابع دار الصفوة  -الكویت، دارالسالسل 
)٢٣/١٩٢.(  

السید یوسف أحمد، دار الكتب العلمی�ة، بی�روت،   : اختالف األئمة العلماء، البن ھبیرة، تحقیق: ُینظر) ٣(
محم�د ول�د مادی�ك    : ، والكافي في فق�ھ أھ�ل المدین�ة، الب�ن عب�د الب�ر، تحقی�ق       )١/٣٦(ھـ ١٤٢٣، ١ط

، وروض��ة الط��البین  )١/١٦٠(ھ��ـ، ١٤٠٠، ٢، الری��اض، طالموریت��اني، مكتب��ة الری��اض الحدیث��ة   
، واإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف، ألب�ي الحس�ن الم�رداوي، دار إحی�اء الت�راث        )١/١٦(

  ).١/٣٣٤(العربي، بیروت، 
رق��م ) ١/٥٦(أب��وال اإلب��ل وال��دواب والغ��نم : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الوض��وء، ب��اب ) ٤(

ابتن�اء مس�جد النب�ي ص�لى اهللا     : ھ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب، ومسلم في صحیح)٢٣٤(
  ).٥٢٤(رقم ) ١/٣٧٤(علیھ وسلم 

  ).١/٥٦(صحیح البخاري ) ٥(
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  : وجھ االستدالل
وأصحابھ لم یكن لھم ما یص�لون علی�ھ م�ن األوطئ�ة      -صلى اهللا علیھ وسلم-أن النبي 

األرض، وم��رابض الغ��نم ال تخل��و م��ن أبعارھ��ا    والمص��لیات، وإنم��ا ك��انوا یص��لون عل��ى  
  .)١(وأبوالھا؛ وألنھ متحلل معتاد من حیوان یؤكل لحمھ فكان طاھًرا

   :القول الثاني
نج�س، وھ�و ق�ول الحنفی�ة،      -م�أكول اللح�م وغیرھ�ا   -أن الروث من جمیع الحیوانات 

  .)٢(والمذھب عند الشافعیة
 -َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم-َأَتى النَِّبيُّ : قال -رضي اهللا عنھ-واستدلوا بحدیث ابن مسعود 

َخ�ْذُت  الَغاِئَط َفَأَمَرِني َأْن آِتَیُھ ِبَثالَثِة َأْحَجاٍر، َفَوَجْدُت َحَجَرْیِن، َوالَتَمْسُت الثَّاِلَث َفَلْم َأِجْدُه، َفَأ
  . نجس: ، أي)٣(»َھَذا ِرْكٌس«: ، َوَقاَلَرْوَثًة َفَأَتْیُتُھ ِبَھا، َفَأَخَذ الَحَجَرْیِن َوَأْلَقى الرَّْوَثَة

   :وجھ االستدالل
أن ھذا نص صریح في نجاسة الروث�ة، ول�یس ل�ھ ن�ص مع�ارض، وإنم�ا ق�ال بع�ض         
العلم���اء بطھارتھ���ا ب���الرأي واالجتھ���اد، واالجتھ���اد ال یع���ارض ال���نص فكان���ت نجاس���تھا     

  .)٤(غلیظة
  :ونوقش

لروثة فألجل أنھ زاٌد للجن وعل�ُف  عن االستجمار با -صلى اهللا علیھ وسلم-بأن نھیھ 
  .)٥(ألن الروثة ال تنقي وإنما تزید فى نجاسة المحل: دوابِّھم، وقیل
فلمَّا ل�م یبین�ھ دلَّ   ، ھذه األعیان لو كانت نجسة لبینھ النبي صلى اهللا علیھ وسلمثم إن 

ن��ت فاإلب��ل والغ��نم كا، عل��ى أنھ��ا لیس��ت ك��ذلك؛ ألن ھ��ذه األعی��ان تكث��ر مالبس��ة الن��اس لھ��ا
إل�ى  ، فل�و كان�ت نجس�ة لوج�ب غس�ل الثی�اب واألب�دان واألوان�ي منھ�ا         ، غالب أموال الناس

  .غیر ذلك من األحكام المترتبة على مالبسة النجاسة
وإجماع الصحابة والتابعین ومن بعدھم في كل عصر «: قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة

القطع ببولھا وروثھ�ا  ومصر على دیاس الحبوب من الحنطة وغیرھا بالبقر ونحوھا، مع 
ول�م ینك�ر ذل�ك منك�ر، ول�م یغس�ل الحنط�ة ألج�ل ھ�ذا أح�د، وال احت�رز ع�ن              على الحنطة،

  .)٦(»شيء مما في البیادر لوصول البول إلیھ

                                      
  ).٢٣/١٩٢(الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ُینظر) ١(
، وروض���ة الط���البین )١/٦٠(المبس���وط، لش���مس ال���دین السرخس���ي، دار المعرف���ة، بی���روت : ُینظ���ر) ٢(

)١/١٦ .(  
  ).١٥٦(رقم ) ١/٤٣(ال یستنجى بروث : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب) ٣(
  ).٢٣/١٩٢(الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ُینظر) ٤(
یحی��ى إس��ماعیل، دار الوف��اء للطباع��ة : إكم��ال المعل��م بفوائ��د مس��لم، للقاض��ي عی��اض، تحقی��ق : ُینظ��ر) ٥(

  ).٢/٧٠(ھـ، ١٤١٩، ١والنشر والتوزیع، القاھرة، ط
عبدالرحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م العاص�مي      : مجموع الفتاوى، لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، جمع وترتیب) ٦(

  ).٢١/٥٨٣(ھـ، ١٤٢٥النجدي، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 
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   :الترجیح
الراجح من قولي أھل العلم ھو القول األول بأن روث ما یؤكل لحمھ طاھر، وروث 

  .وأصحابھ -صلى اهللا علیھ وسلم-بي غیر مأكول اللحم نجس، یدل لذلك فعل الن
  . أما نجاسة روث ما ال یؤكل لحمھ فھو حاصل قولي العلماء، فكان كاإلجماع

  

راب اطا  

وان ورن روث ا را طم ا  

  :ذه األطعمة على صفة الحیوان وصفة الحب المستخلصیتوقف الحكم في ھ
ف�ال یج�وز جم�ع     -كالكلب والخنزی�ر -فإذا كان الحیوان مما ورد النص في نجاستھ  -

  .الحبوب من روثھ أو رجیعھ؛ ألنھا تخرج نجسة كروثھ ورجیعھ
  : وإذا كان الحیوان مما لم یرد النص في نجاستھ ففي صفة الحب تفصیل -

إذا خ�رج الح�ب عل�ى ھیئت�ھ قب�ل أن یأكل�ھ الحی�وان، فھ�و ب�اٍق عل�ى أص�لھ م�ن             : أوًلا
حیث طھارة عینھ، فُینظف من الق�ذارة والنجاس�ة الت�ي علق�ت بھ�ا، ویج�وز اس�تخدامھ ف�ي         

  . طعام وشراب اإلنسان
إذا تأثر في باطن الحیوان بما یفرزه من إنزیمات، وتشرَّب النجاسة، ولم یب�ق  : ثانًیا

  .أن یأكلھ الحیوان، فال یجوز استخدامھ في طعام أو شراب اإلنسان على ھیئتھ قبل
ُیرمى خرء الفأرة من الخبز ویؤك�ل إذا  ": المرغیناني"وفي «: قال بدر الدین العیني

  .)١(»كان صلًبا، ولو وقع في الدھن أو الماء ال یفسده، وكذا في الحنطة إذا كان قلیًلا
ي بعر اإلبل والشاة ُیغسل ویؤكل بخالف م�ا  والشعیر الذي یوجد ف«: وقال ابن نجیم

  .)٢(»یوجد في خثي البقر؛ ألنھ ال صالبة فیھ
: إذا وج��د الش��عیر ف��ي بع��ر اإلب��ل والغ��نم : )٣("التتارخانی��ة"ف��ي «: وق��ال اب��ن عاب��دین

  . ال یؤكل: وفي أخثاء البقر. ُیغسل ویجفف ثالًثا، ویؤكل

                                      
  ). ١/٧٤١(البنایة شرح الھدایة ) ١(
  ).١/٢٤٣(ري، دار الكتاب اإلسالمي، بیروت، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن نجیم المص) ٢(
، وھ�ي م�ن عم�دة    )ھ�ـ ٧٨٦ت(الفتاوى التتارخانیة، لفرید الدین عالم بن العالء الدھلوي الحنف�ي  : أي) ٣(

  .كتب الفقھ عند الحنفیة
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أن : ع�ن الكب�رى  " التتارخانی�ة "ف�ي   ث�م نق�ل  . ألن�ھ ال ص�البة فی�ھ   : )١("الف�تح "قال في 
إن ان��تفخ ال : أي. اھ��ـ، الص��حیح التفص��یل باالنتف��اخ وعدم��ھ، ویس��توي فی��ھ البع��ر والخث��ي

 .)٢(»یؤكل فیھما، وإال أكل فیھما
ع��ن البرزل��ي م��ا ُیفھ��م من��ھ أن الن��واة والحص��ا " مواھ��ب الجلی��ل"ونق��ل الحط��اب ف��ي 

 .)٣(بطن، أنھ ال ینجس إال ظاھرهوالذھب وما ال یتحلل إذا ُبِلع، ثم خرج من ال
إن : ق��ال أص��حابھا، البھیم��ة إذا تناول��ت الح��ب وخ��رج منھ��ا بعین��ھ«: وق��ال الروی��اني

كم�ا ل�و   ، كانت صالبتھ باقیة بحیث لو زرع نبت لم تكن عینھ نجسة ویجب غس�ل ظ�اھره  
  .)٤(»وإن لم تبق صالبتھ كان نجًسا، ابتلع النوى وخرج منھ

إذا أكلت البھیمة حب�ا وخ�رج م�ن بطنھ�ا     : -رحمھم اهللا-نا قال أصحاب«: وقال النووي
صحیًحا، فإن كانت صالبتھ باقی�ة بحی�ث ل�و ُزرع نب�ت، فعین�ھ ط�اھرة، لك�ن یج�ب غس�ل          
ظاھره لمالقاة النجاسة؛ ألنھ وإن صار غذاًء لھا فما تغیر إلى الفساد، فصار كما لو ابتلع 

س�ل، وإن كان�ت ص�البتھ ق�د زال�ت      نواة وخرجت، ف�إن باطنھ�ا ط�اھر ویطھ�ر قش�رھا بالغ     
بحیث لو ُزرع ل�م ینب�ت، فھ�و نج�س، ذك�ر ھ�ذا التفص�یل ھك�ذا القاض�ي حس�ین والمت�ولي            

  .)٥(»والبغوي وغیرھم
وال یطھ�ر دھ�ن بغس�لھ وال ب�اطن ح�ب وعج�ین ولح�م ت�نجس وال         «: وقال الحج�اوي 

ونحوھ�ا   وإن وقع في مائع سنور أو فأرة... إناء تشرب بنجاسة وسكین سقیت ماء نجسا 
مما ینضم دبره إذا وقع فخرج حیا فطاھر، وكذا في جماد وھو م�ا ل�م تس�ر النجاس�ة فی�ھ،      

أو حصلت منھ رطوبة في دقیق ونحوه ألقیت وما وحلھ وباقیھ ط�اھر، ف�إن    وإن مات فیھ
  .)٦(»اختلط ولم ینضبط حرم

ال  وال یطھر ب�اطن ح�ب تش�رَّب النجاس�ة، وال عج�ین ت�نجس؛ ألن�ھ       «: وقال البھوتي
یمكن غسلھ، وال لحم تنجس وتشرَّب النجاسة، وال إناء تش�رَّب نجاس�ة، وال س�كین ُس�ِقَیت     
م��اء نجًس��ا أو بوًل��ا أو نح��وه م��ن النجاس��ات؛ ألن الغس��ل ال یستأص��ل أج��زاء النجاس��ة مم��ا  

  .)٧(»ُذكر

                                      
  ).ھـ٨٦١ت(فتح القدیر، لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام : أي) ١(
، محم�د أم�ین ب�ن عم�ر ب�ن عب�دالعزیز عاب�دین،        )رد المحتار على الدر المخت�ار (ابن عابدین  حاشیة) ٢(

  ).١/٣٤٩(ھـ، ١٤١٢، ٢دار الفكر، بیروت، ط
ھ�ـ،  ١٤١٢، ٣مواھب الجلیل ف�ي ش�رح مختص�ر خلی�ل، للحط�اب الرُّعین�ي، دار الفك�ر، بی�روت، ط        ) ٣(

)١/١٠٥.(  
م، ٢٠٠٩، ١دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ط  ط���ارق فتح���ي، : بح���ر الم���ذھب، للروی���اني، تحقی���ق  ) ٤(

)١/٢٥٦.(  
محم�د نجی�ب   : المجموع شرح المھذب، لمحیي الدین النووي، حققھ وعلق علیھ وأكمل�ھ بع�د نقص�انھ   ) ٥(

  ).٢/٥٧٣(المطیعي، دار الفكر، بیروت 
روت عب�داللطیف محم�د الس�بكي، دار المعرف�ة، بی�     : اإلقناع في فق�ھ اإلم�ام أحم�د، للحج�اوي، تحقی�ق     ) ٦(

)١/٦١.(  
  ).١/١٨٨(كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبھوتي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ) ٧(



  دقھلیة  - مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٦٨٣ -  
 

أن الحبوب التي تخرج مع روث أو رجیع الحیوان  -واهللا أعلم-والذي یظھر للباحث 
ا قبل أن یأكلھا الحیوان یجوز أن یطعمھ�ا اإلنس�ان، بش�رط إزال�ة النجاس�ة ع�ن       على ھیئتھ

عینھا، أما إذا كانت تخرج متأثرة بمكثھا في بطن الحیوان بما یف�رزه م�ن إنزیم�ات؛ ك�أن     
  .تنتفخ وتتشرب النجاسة، فال یجوز استخدامھا في طعام وشراب اإلنسان

ن�ات عل�ى النح�و الس�ابق بیان�ھ ف�ي       أما حبوب البن التي ُتستخرج م�ن فض�الت الحیوا  
أن�ھ ال یج�وز لإلنس�ان أن یس�تخدمھا ف�ي       -واهللا أعل�م -طیات ھذا البحث، فال�ذي یظھ�ر ل�ي    

أو شرابھ؛ ألنھ�ا تت�أثر بمكثھ�ا ف�ي ج�وف الحیوان�ات، ب�دلیل أن القھ�وة المص�نوعة           طعامھ
 منھا یختلف طعمھا ع�ن طع�م القھ�وة المص�نوعة م�ن نف�س حب�وب ال�بن الت�ي ل�م تتع�رض           

للمك��ث ف��ي ج��وف الحیوان��ات، وإلَّ��ا فم��ا ال��داعي إل��ى تكل��ف مش��قة جم��ع ھ��ذه الحب��وب م��ن  
الروث والرجیع إذا كانت ال تختلف عن مثیلتھا على األشجار، وما ال�داعي إل�ى دف�ع ھ�ذه     
المبالغ الباھظة ف�ي ك�وب م�ن القھ�وة مص�نوع منھ�ا إذا ل�م تك�ن تختل�ف ع�ن مثیلتھ�ا الت�ي             

  !.تجمع من األشجار مباشرة؟
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  الخاتمــــــــــــــــة

  :النتائج

ال ش��ك أن ال��ورع ھ��و البع��د ع��ن ك��ل م��ا ك��ان أص��لھ فض��لة حی��وان، ولك��ن    

فضالت الحیوان الذي یجوز أكل لحمھ طاھرة على الراجح من أقوال أھل العلم، 

  :وقد خلص الباحث إلى النتائج التالیة

أكل الحبوب التي تخرج في روث أو رجیع الحیوان عل�ى ھیئتھ�ا    جواز -١

قبل أن یأكلھا الحیوان بشرط إزالة النجاسة عن عینھا، أم�ا إذا ت�أثرت ف�ي ب�اطن     

  .الحیوان فال یجوز استخدامھا في طعام اإلنسان أو شرابھ

أن حبوب البن التي تخرج مع روث أو رجیع الحیوان�ات الم�ذكورة آنًف�ا     -٢

  .كثھا في جوفھا، فال یجوز استخدامھا في طعام وشراب اإلنسانتتأثر بم

  :التوصیات

یوص��ي الباح��ث الجھ��ات المنوط��ة باإلش��راف عل��ى األغذی��ة ف��ي البل��دان   -١

  .اإلسالمیة التأكد من الصالحیة الشرعیة لمثل ھذه األنواع من األطعمة

كم��ا یوص��ي بمراجع��ة األطب��اء المختص��ین ف��ي اس��تعمال أي ش��يٍء م��ن     -٢

الت الحیوان غیر أبوال اإلبل؛ ألن األصل في الفضالت أن تك�ون ض�ارة ال   فض

في  -صلى اهللا علیھ وسلم-فیكفي في شأنھا إذن رسول اهللا  نافعة، أما أبوال اإلبل

  .شربھا، فھي نافعة قطًعا ال ضارة

  .واهللا تعالى أعلم، وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  لمراجعقائمة المصادر وا
  .القرأن الكریم: أوًلا
  :كتب التفسیر: ثانًیا

تفسیر القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري -١
إب�راھیم أطف�یش، دار الكت�ب المص�ریة،      -أحمد البردوني : القرطبي، تحقیق

 .ھـ١٣٨٤، ٢القاھرة، ط

  :الحدیث وعلومھكتب : ثالًثا
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عیاض بن موسى بن عیاض أب�و الفض�ل   -٢

 -یحیى إسماعیل، دار الوفاء للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع    : الیحصبي، تحقیق
 .ھـ١٤١٩، ١القاھرة، ط

الح��دیث حج��ة بنفس��ھ ف��ي العقائ��د واألحك��ام، أب��و عب��د ال��رحمن محم��د ناص��ر   -٣
 .ھـ١٤٢٥، ١ارف، طالدین األلباني، مكتبة المع

محم�د ف�ؤاد   : سنن اب�ن ماج�ھ، محم�د ب�ن یزی�د أب�و عب�داهللا القزوین�ي، تحقی�ق         -٤
 . عبدالباقي، دار الفكر، بیروت

: س�نن أب��ي داود، س��لیمان ب��ن األش��عث أب��و داود السجس��تاني األزدي، تحقی��ق -٥
  .محمد محیي الدین عبدالحمید، دار الفكر

ى أب��و عیس��ى الترم��ذي  ، محم��د ب��ن عیس�� )الج��امع الص��حیح(س��نن الترم��ذي -٦
أحم��د محم��د ش��اكر وآخ��رین، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي،  : الس��لمي، تحقی��ق

  .بیروت

: صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخ�اري الجعف�ي، تحقی�ق   -٧
 .ھـ١٤٢٢، ١محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بیروت، ط

حمن محم��د ناص��ر ال��دین  ص��حیح الج��امع الص��غیر وزیادات��ھ، أب��و عب��د ال��ر    -٨
  .األلباني، المكتب اإلسالمي، بیروت

: صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أب�و الحس�ین القش�یري النیس�ابوري، تحقی�ق     -٩
 .محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

: المسند، أبو عبد اهللا أحمد بن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�الل الش�یباني، تحقی�ق       -١٠
 .ھـ١٤٢١، ١ین، مؤسسة الرسالة، طشعیب األرنؤوط وآخر

نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار، محمد بن علي -١١
  .م١٩٧٣بن محمد الشوكاني، دار الجیل، بیروت، 
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  :كتب الفقھ: رابًعا
اختالف األئمة العلماء، یحی�ى ب�ن ھبی�رة ب�ن محم�د أب�و المظف�ر الش�یباني،         -١٢

  . ھـ١٤٢٣، ١تب العلمیة، بیروت، طالسید یوسف أحمد، دار الك: تحقیق

اإلش��راف عل��ى م��ذاھب العلم��اء، أب��و بك��ر محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن المن��ذر       -١٣
صغیر أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافی�ة،  : النیسابوري، تحقیق

 .ھـ١٤٢٥، ١اإلمارات العربیة المتحدة، ط -رأس الخیمة 

ا موسى بن أحمد ب�ن موس�ى   اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، أبو النج-١٤
عب���داللطیف محم���د الس���بكي، دار المعرف���ة،  : ب���ن س���الم الحج���اوي، تحقی���ق 

  .بیروت

اإلقناع ف�ي مس�ائل اإلجم�اع، عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د المل�ك الكت�امي، أب�و            -١٥
حس��ن ف��وزي الص��عیدي، دار الف��اروق الحدیث��ة : الحس��ن ب��ن القط��ان، تحقی��ق

  .ھـ١٤٢٤، ١للطباعة والنشر، ط

عرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن عل�ي ب�ن   اإلنصاف في م-١٦
 .سلیمان المرداوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق، زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم���د،           -١٧
تكمل�ة البح�ر الرائ�ق لمحم�د ب�ن      : المعروف بابن نجیم المصري، وفي آخ�ره 
منح�ة الخ��الق الب��ن  : ي، وبالحاش��یةحس�ین ب��ن عل�ي الط��وري الحنف��ي الق�ادر   

 .عابدین، دار الكتاب اإلسالمي، بیروت

، أب�و المحاس�ن عب�د الواح�د ب�ن      )في فروع المذھب الش�افعي (بحر المذھب -١٨
طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، بیروت، : إسماعیل الرویاني، تحقیق

 .م٢٠٠٩، ١ط

بك�ر ب�ن مس�عود ب�ن      بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب الش�رائع، ع�الء ال�دین، أب�و      -١٩
 .ھـ١٤٠٦، ٢أحمد الكاساني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

البنای��ة ش��رح الھدای��ة، محم��ود ب��ن أحم��د ب��در ال��دین العین��ى، دار الكت��ب          -٢٠
 .ھـ١٤٢٠، ١العلمیة، بیروت، ط

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاس�م ب�ن یوس�ف    -٢١
، ١لمواق، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط   العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا ا

 .ھـ١٤١٦

، محم�د أم�ین ب�ن عم�ر     )رد المحتار على الدر المختار(حاشیة ابن عابدین -٢٢
  .ھـ١٤١٢، ٢بن عبدالعزیز عابدین الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بیروت، ط
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، )ش�رح مختص�ر المزن��ي  (الح�اوي الكبی�ر ف�ي فق�ھ م�ذھب اإلم�ام الش�افعي        -٢٣
عل�ي محم�د   : الماوردي البص�ري الش�افعي، تحقی�ق    علي بن محمد بن حبیب

، ١مع���وض، ع���ادل أحم���د عب���دالموجود، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ط    
  .ھـ١٤١٩

روضة الطالبین وعمدة المفتین، محیي ال�دین أب�و زكری�ا یحی�ى ب�ن ش�رف       -٢٤
 .ھـ١٤٠٥، ٢النووي، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط

، )ب�ن س�لیمان الم�رداوي   ومعھ تصحیح الفروع لعالء ال�دین عل�ي   (الفروع -٢٥
عب�د اهللا  : أبو عبد اهللا محمد بن مفلح بن محمد شمس الدین المقدسي، تحقی�ق 

  .ھـ١٤٢٤، ١بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

الكافي في فقھ أھل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محم�د ب�ن عب�د    -٢٦
ی�ك الموریت��اني،  محم�د محم��د أحی�د ول��د ماد  : الب�ر النم��ري القرطب�ي، تحقی��ق  

 .ھـ١٤٠٠، ٢الریاض، ط -مكتبة الریاض الحدیثة 

كشاف القناع عن م�تن اإلقن�اع، منص�ور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین اب�ن          -٢٧
 .حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، دار الكتب العلمیة، بیروت

المبس��وط، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل ش��مس ال��دین السرخس��ي، دار        -٢٨
  .المعرفة، بیروت

ح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى ب�ن ش�رف الن�ووي،    المجموع شر-٢٩
محم�د نجی�ب المطیع�ي، دار الفك�ر،     : حققھ وعل�ق علی�ھ وأكمل�ھ بع�د نقص�انھ     

  .بیروت

المھذب في فقھ اإلمام الش�افعي، أب�و إس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي الش�یرازي،        -٣٠
  .دار الكتب العلمیة، بیروت

بو عبد اهللا محمد بن مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أ-٣١
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغرب�ي، المع�روف بالحط�اب الرُّعین�ي،     

  .ھـ١٤١٢، ٣دار الفكر، بیروت، ط

  :كتب الفتاوى: خامًسا
مجم��وع فت��اوى اب��ن تیمی��ة، أحم��د ب��ن عب��دالحلیم ب��ن تیمی��ة الحران��ي أب��و        -٣٢

دي، عبدالرحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م العاص�مي النج�      : العباس، جمع وترتیب
  .ھـ١٤٢٥مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 



   أحكام األطعمة التي ُتستخرج من فضالت الحیوانات
  دراسة فقھیة )القھوة المستخرجة من روث أو رجیع الحیوان أنموذًجا(

   

- ١٦٨٨ -  
 

  
  :كتب اللغة والمعاجم: سادًسا

الص���حاح ت���اج اللغ���ة وص���حاح العربی���ة، أب���و نص���ر إس���ماعیل ب���ن حم���اد   -٣٣
، ٤أحم��د عب��د الغف��ور، دار العل��م للمالی��ین، بی��روت، ط  : الج��وھري، تحقی��ق

 . ھـ١٤٠٧

ور األفریقي المص�ري، دار ص�ادر،   لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظ-٣٤
 .١بیروت، ط

المحكم والمحیط األعظم، ابن سیده أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي، -٣٥
  .ھـ١٤٢١، ١عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق

النھایة في غری�ب الح�دیث واألث�ر، مج�د ال�دین أب�و الس�عادات المب�ارك ب�ن          -٣٦
محم��ود محم��د  -ط��اھر أحم��د ال��زاوى : ر، تحقی��قمحم��د ب��ن محم��د ب��ن األثی��

  .ھـ١٣٩٩الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 

 :الموسوعات: سابًعا
 :قھوة الزباد، على موقع ویكیبیدیا-٣٧

  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 :قھوة العاج األسود، على موقع ویكیبیدیا-٣٨

  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 :لشاملة، على الموقع التاليالموسوعة العربیة ا-٣٩

 https://www.mosoah.com/animals/pets/ 

الموس����وعة الفقھی����ة الكویتی����ة، ص����ادرة ع����ن وزارة األوق����اف والش����ئون  -٤٠
مص�ر،   -الكوی�ت، مط�ابع دار الص�فوة     -الكویت، دارالسالس�ل   -اإلسالمیة 
  .ھـ١٤٢٧ھـ إلى ١٤٠٤ُطِبعت من 

 




