
 
 

 
 

 ينياحلس اهشالعارف  علی السيد   :بقلم 

  اللإىل احل راماحلالشيء إسناد  

 “لصق بطاقات”األحكام الشرعية املتعلقة ب 
 كلمة افتتاح:

شركة املتعدد على واحد من منتجات  (JAKIMاعرتضت اهليئة لتوثيق احلالل مباليزاي جاكم )قبل أشهٍر 
 احليوان احلالل من مكّون إما من حلمهو بل  حلم الكلب، يشتمل على، على رغم أنه مل  Hot Dogابسماجلنسيات 

، فاضطرت الشركة إىل تغيري امسه ،  Hot Dog ، لكنه اشتهر ابسماحلرام كلحم اخلنزير من حلم أوو البقر الدجاج 
تخدمني املسلمني من املسو ابألسف كان من  ،االجتماعيو ذاع على وسائل التواصل  هذا اخلرب قد طار صيت

، و ذلك االستهزاء و السخرية يدّل على عدم اطالع االعرتاض ( على هذاJAKIMاكم )جبكانوا يستهزءون 
 ·املسلمني مبسائل احلالل و احلرام

 يف“ احلكم الشرعي لتسمية احلالل ابسم احلرام”تب الشيخ عارف علي حفظه هللا مقالة مفيدة ابسم فك

، يف جملسها الفقهي األسبوعي  (SANHA PAKISTAN)ضوء ما قرر قسم البحوث الشرعية لسنحا ابكستان 
ردية و العربية و اإلجنليزية على موقع اهليئة و مواقع األ ت يف اللغات الثالث، اللغةو احلمد هلل على ذلك، و نشر 

، ليعلم املسلمون أن تسمية احلالل ابسم احلرام ليس من  ء2016التواصل االجتماعي ، و كان ذلك يف ديسمرب 

 ·هبذا الصدد  (JAKIM)املسائل الطبيعية، بل هو خمالفة للحكم الشرعي، و قد أصابت جاكم 

للمشاركة يف الدورة التدريبية ، املتعلقة ابلطب احلالل و ذهاب إىل ماليزاي و قد أتيحت يل الفرصة ابل

فذکر مسئولو جاكم أثناء الدورة هذه القصة،  ، (JAKIM)مستحضرات التجميل ، املنعقدة حتت إشراف جاكم 

 عربر  فأخربهتم إبرسالنا البحث العلمي ثل هذه املشاكل و املصائب،ملكيف تتصدى (JAKIM)و أخربوا أن جاكم 
 ·فصدقوين الربيد اإلكرتوين

ا بعد علم وجود مخر ، “ اخلمر احلالل”شاركين رجٌل ُصوررر مخٍر، مكتوب عليها زمٍن قبل  فتأسفت جدًّ
شهادة توثيق احلالل من قبل أنه أجري هلا على اطلعت يف األسواق، و زدتُّ تعجًبا حينما “ اخلمر احلالل”ابسم 
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قع و ي وو ذلك يدّل على عدم علم هذه اهليئة هبذا احلكم الشرعي، دولة مسلمة ،  اهيئٍة لتوثيق احلالل اعتمد عليه
 ·أتهلها يف هذا امليدانيف الشك 

فكما ال جيوز تسمية احلالل ابسم احلرام كذا ال جيوز تسمية احلرام حنو: اخلمر و اخلنزير ابسم احلالل، بل 
تقدمي املوقف الشرعي يف هذه املسئلة هو أقبح و أخطر من األول، فعقدان االجتماع حول هذا املوضوع، فقّرران 

املوسيقي ”يف األسواق يتسّبب إىل تعارف “ اخلمر احلالل”طرح  ء، ألنن إصالًحا ملثل تلك األخطالكي يكو 
جرم استهزاء و خمالفة ألحكام هللا عز و جل ، بل  ذلك، و “الراب احلالل” و “ اخلنزير احلالل” و “ احلالل
 ·عظيم 

اهللر فرّتب الشيخ عارف علي حفظه هللا هذه املقالة بعد البحث و التحقيق و بذل فيه غاية جهده ، ف
 ·أن جيعلرها سبًبا هلداية الناس و إصالحهم و جيزي صاحب املقالة خري اجلزاءأسئل 

 خان املفيت يوسف عبد الرزاق

 الرئيس التنفيذي، سنحا ابكستان
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   ميالرح الرمٰحن بسم هللا

 اللإىل احل رامإسناد الشيء احل

 “لصق بطاقات”األحكام الشرعية املتعلقة ب 
 أمهية التسمية يف اإلسالم و إفادهتا:

و ال ينكرها و له أمهية مسلمة من انحية الفطرة و اجملتمع، االسم و العنوان لشيء عالمة و بيان رمزي له، 
اإلسالم مقباًل إىل هذه الناحية دون غريه من صة، فتجد هلذا املوضوع عناية خاأعطى اإلسالم و قد  ديٌن أو ملة، 

فألمهية هذه املسائل عقد احملدثون التسمية، السم و اب قدر وفري متعلقتشتمل كتب احلديث و الفقه على فاملذاهب، 
دينه  ُتظهر معتقدات اإلنسان وو ذلك ألن األمساء مع كوهنا علمات و الفقهاء األبواب و العناوين املستقلة هلا، 

 ·ميتاز به اإلنسان من األداين األخرىدرجة الشعار الذي  او مسلكه، فعلى هذا مّتت هل

، و قد أعطى هللا سبحانه و تعاىل “األمساء”فشّرف هللا عز و جل آدم عليه السالم على املالئكة بسبب 
 ·به كان ذلك خمتًصان ألحد من قبله، بل  حيىي عليه السالم فضيلة تتعلق ابالسم، و ذلك أن امسه مل يك

أيب  فعنفعلم أن االسم و التسمية من نعم هللا العظيمة، فمن حقوق الولد على والده أن يسميه ابسم حسن، 
، و قال هريرة ؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن من حق الولد على الوالد أن حيسن امسه وحيسن أدبه

ل كراماته له و برّه به أن حيليه ابسم حسن و كنية لطيفة شريفة فإن فإن من أو  : فإذا ولد املولوداملاوردي رمحه هللا 
 ( ۱)·لالسم احلسن موقًعا يف النفوس مع أول مساعة

 تسمية احلرام ابسم احلالل:
ابألشياء احملرمة و إجراء شهادة احلالل ملثل تلك األشياء و استهالكها “ احلالل”كتابة لفظ هل جيوز  

 (Beer) اجلِعة و احلالل،  (Wine)حنو: اخلنزير احلالل و اخلمر احلالل و الكلب احلالل و النبيذ للمسلمني؟
هلذه املسئلة ثالث صور،  ألن في جواب هذا السؤال تفصيل ،فاحلالل و اجِلعة اخلايل من الكحول و غري ذلك، 

 جيب لنا أن نتعرف عليها يف ضوء الشريعة:

 األشياء احملرمة قطًعا:األوىل: 
 ·احملرم القطعياستحالل  •

 ·لفظا أو كتابة ابالستهزاء أو السخرية اللإىل احل عيالقط رمنسبة احمل •
 ·إجراء شهادات احلالل لألشياء املشتملة على أمساء احملرم القطعي •
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 الثانية: األشياء احملرمة الظنية:
 ·استحالل احملرم الظين •
 لفظا أو كتابة ابالستهزاء أو السخرية اللاحلإىل ظين ال رمنسبة احمل •
 ·إجراء شهادات احلالل لألشياء املشتملة على أمساء احملرم الظين •

  الثالثة: األلفاظ املختصة ابألشياء احملرمة ابلعرف و كثرة االستعمال:
 ·استحالل احملرم املتعارف •
 لفظا أو كتابة ابالستهزاء أو السخرية اللإىل احلملتعارف ا رمنسبة احمل •
 ·إجراء شهادات احلالل لألشياء املشتملة على أمساء احملرم املتعارف •

 املالحظة:
يثبت كونه حراًما بدليل شرعي قطعي ال شبهة أن املراد ابحملّرم القطعي ما يوجد فيه ثالثة شروط: األول:  •

اليت و الثالث: أن يكون احملرم حراًما لعينه، حنو: األشياء أن يكون قطعًيا يف داللته ، و الثاين : ثبوهتايف 
 ·ابلقرآن الكرمي أو السنة املتواترةثبتت حرمتها 

املراد ابحملّرم الظين ما مل يوجد فيه الشروط الثالث للمحّرم القطعي، معناه عدم ثبوت كونه حراًما بدليل  •
ون قطعيًّا و ال يكون حراًما لعينه، حنو: األشياء قطعي ، بل بدليل ظين، و يكون ظنيًّا يف داللته و ال يك

 (۲· )خبرب الواحد و القياس ليت ثبتت حرمتهاا
  و كتابًة:أ لفظاً ة القطعية مر نسبة احلالل إىل األشياء احملالشرعي لكم احل

ال جيوز استحالهلا و به األشياء احملرمة قطًعا حنو: اخلنزير و اخلمر و الدم املسفوح و امليتة و ما أهل لغري هللا 
يف  الكفرو ال استهزاؤها ، بل يقول العلماء خبشية  و ال توثيق كوهنا حالاًل  ال نسبتها إىل احلالل لفظًا أو كتابةً 

 (۱)·هذه الصور

 و كتابًة: أ لفظاً  ظنيةة المر احلالل إىل األشياء احملنسبة الشرعي لكم احل
األشياء احملرمة الظنية ، و ذلك ما عدا اخلنزير و اخلمر و الدم املسفوح و امليتة و ما أهل لغري هللا به من 

ا اللة و السمك الطافئ و املسكرات ما عدا اخلمر األصلي ، ال جيوز ملسلم استحالهل، حنو: اجل األشياء احملرمة
أو توثيق كوهنا بتها إىل احلالل لفظًا أو كتابًة، جًدا أو هزاًل ، بدون دليل أو أتويل ابختياره و العلم حبرمتها أو نس

 (۱· )، فإن فعل ذلك أيمثحالاًل 
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 و كتابًة: أ لفظاً  ابلعرف و كثرة االستعمالة مر نسبة احلالل إىل األشياء احملالشرعي لكم احل
ال جيوز ملسلم استحالهلا بدون دليل أو ، (Beer)و اجِلعة  (Wine) بكوهنا حراًما حنو: النبيذ ةاملتعارفاألشياء 

أتويل ابختياره و العلم حبرمتها أو نسبتها إىل احلالل لفظًا أو كتابًة، جًدا أو هزاًل ، أو توثيق كوهنا حالاًل، حنو أن 

اشتهر ألن اسم اجلِعة  حالل ، بكونهأو يوثق ما اشتمل امسه على اجلعة   (Halaal Beer)يقال : اجلعة احلالل 
 ·و كثر استعماله فيه لشراب مسكر حمرم

 أو النبيذ احلالل :   (Alcohol Free Wine)النبيذ اخلايل من الكحول تسمي احلكم الشرعي لامللحوظة: 
و قد اشتهر على األلسنة ،    (  Wine)ابسم وائن متعارف اليوم  هواخلمر حرام و جنس من حيث اجملموع، و 

و ذلك سوء الفهم من  اإلسكار و هو الكحول فيصري حالاًل، باإلسكار فإذا أزيل منه سبعلة أن اخلمر حرام ب

من اخلمر الكحول   (Remove)    لفإذا أزيانحية الشرع، ألن للحرمة يف اخلمر سببني، اإلسكار و كوهنا جنس العني، 

تحالت إذا اس إال، فاجلزء املزال و ما بقي حرام ابإلمجاع، (Tartaric acid)أو أي جزء آخر حنو : محض الطرطريك 
 ·املاهية

يدخل يف تعريف اخلمر و حكمها ما اختذ  و عند احلنفية يف القول الراجح ،ا أسكر مخركل معند اجلمهور  و 
من العنب و الرطب، و أما ما عدا ذلك من األشربة ليست بنجس ، لكنها حرام ابإلسكار، و جيوز استعمال ما 

 ·األغراض املشروعة و املقاصد احملمودة للضرورة أو استحالة املاهية يف بشروط صارمة عدا هذين

نبيذ / ” ب شراب من األشربة تسمية عند الفقهاء قاطبة من األحناف و اجلمهور  أنه ال جيوزمنه فاتضح 
فيه نسبة احملرم املتعارف إىل احلالل صرحًيا أو داللًة و ، ألن “ وائن / نبيذ حالل”أو “ وائن خاٍل من الكحول

 ·ذاك ال جيوز

)األحكام الشرعية املتعلقة "الحکل ےس قلعتم رشیع ااکحم "تفصيل فلرياجع إىل كتايبمن التزيد يد املمن ير و 
 ·ابلكحول(

 “:لصق البطاقات” األحكام املتعلقة ب 
 (: Labellingو فيما يلي األحكام الشرعية املتعلقة بلصق البطاقات )

 ·النسبة إليه ال جيوزية به أو لقب املنتجات احلالل ابحلرام أو التسم •
 ·لقب املنتجات احلرام ابحلالل أو التسمية به أو النسبة إليه الجيوز •
على جيب على الصانعني كتابة املكوانت املوجودة يف املنتجات و اسم الصانع و العنوان وغري ذلك  •

 ·اخلداع و أكل احلرامأي نوع من ئال يقع املستهلك املسلم يف ل ابلصراحة و الوضوحالبطاقات 
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كتابة اسم هيئة يجب على الصانعني  ف(Halaal Certified)   مما شهدت له ابحلالل إن كانت املنتجات •
 ·لئال يقع املستهلك املسلم يف أي نوع من اخلداع و أكل احلرام (Logo) توثيق احلالل و شعارها

 ·م و تقاليد اإلسالم من حيث اجملموعير و ال يكون لصق البطاقات خمالًفا لقِ  •
 ·و ال جيوز يف لصق البطاقات استخدام اجلمل املخالفة للشرع •
 ·البطاقات الباطلو ال جيوز إجراء شهادات احلالل للمنتجات املشتملة على هذا النوع من لصق  •

 األدلة و النظائر الشرعية:
 و األدلة و النظائر هلذه األحكام و املسائل ما يلي:

 القرآن الكرمي:
 قال هللا تبارك و تعاىل:

اٌب أرلِيٌم { ]ا اِفرِينر عرذر لِْلكر ُقوُلوا اْنظُْرانر ورامْسرُعوا ور ُنوا الر ت رُقوُلوا رراِعنرا ور ا الَِّذينر آمر أري ُّهر  [ 104لبقرة: } اير

هبذه الكلمة يف اللغة العربية و العربانية     (Pronunciation)يقول املفسرون حتت هذه اآلية أن التلفظ
كان هذا اللفظ أو مما يقاربه سبًّا سيًئا   ، و“حافظ علينا”هو “ راعنا”ربية حسن، ألن معىن الخيتلف، و معناه ابلع

وا عنه ، ألن اليهود و كان بعض املؤمنني يستعملونه يف معناه الصحيح، لكنهم هنُُ يف العربانية اللغة الدينية لليهود، 
و كانوا يستهزؤون ابملسلمني ، فعلم املؤمنون أنه الجيوز استخدام األلفاظ اليت توقع يف الغلط أو   سيًئامعىنً نووا به 

 (۱· ) اسيئً  حتتمل معىنً 
يف موضع  الفعل املشروعكان أنه إذا   : فعلم من هذه اآليةاملفيت األعظم بباكستان حممد شفيع رمحه هللا و يقول  

و يقال هلذه األحكام ··· الغري املشروع فال جيوز ذلك الفعل املشروع أيًضا الفعل ميكن أن يستنبط منه أحد جواز 
 (۱)·يف اصطالح األصؤليني سّد الذرائع ، و هو معترب عند سائر الفقهاء، خاصًة عند احلنابلة فهم يهتمون به

 
 

سنة ، فال جيوز للوالدين تسمية ابنهما  1400الصادرة قبل اإلسالمية و قد اعتمد الكفار اليوم على هذه األحكام 
 (۱·)قرار القضائي يف كاسل بلد أملانياالحبسب “ لوسيفر)إبليس(”ابسم 

 السنة:
 على من يسمي احلرام ابحلالل:   ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول هللا  

 (1«)لعن هللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها» : ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 
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كل حيلة يتوصل هبا إىل حمّرم ، و ال يتغري حكمه الشرعي بتغري يدّل على حرمة  و قال احملدثون : هذا احلديث 
 (۳( )۲· )هيئته و تبديل امسه 

ابسم احلالل و استخدامه من أشراط الساعة و موجًبا لغضب هللا عز و  رامتسمية احل  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  و قد عدّ 
 جل:

 ابب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه قد عقد اإلمام البخاري يف صحيحه اباًب:  
و ذكر فيه حديثًا طوياًل ، فيه ذكر أقوام يستحلون الزان و احلرير و اخلمر و املعازف فيمسخهم قردة و  

 (۲·)خنازير إىل يوم القيامة
الليايل واألايم، حىت تشرب فيها، طائفة من أميت ال تذهب قال :   ملسو هيلع هللا ىلصحديث أن النيب ورد يف و قد  

يعزف على رءوسهم ابملعازف، واملغنيات، خيسف هللا هبم األرض، وجيعل منهم و قال :  اخلمر، يسموهنا بغري امسها
 ·القردة واخلنازير

 (۲·)ذلك عذاب هللا و عند ذلك تقوم الساعة ا شرب بغري امسها فيجرّ منه أن اخلمر إذفعلم  
 منتج ابسم يوقع املستهلك املسلم يف اخلداع أو اإلمث:وز تسمية ال جي

 ملسو هيلع هللا ىلص :يتسبب إىل إيقاع املستهلكني يف اخلداع، قال النيب ال جيوز تسمية منتج من املنتجات ابسم 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه  ن أيب هريرة رضي هللا عنهعف
بلال فقال : " ما هذا اي صاحب الطعام ؟ " قال : أصابته السماء اي رسول هللا قال : " أفال جعلته فوق الطعام 

 (۲)حىت يراه الناس ؟ من غش فليس مين " .
 :إلسالميا قهفال

 بدون دليل  كفر:استحالل احلرام 
على كفر من  استحّل ما حرم يف هذه الشريعة أمجعت العلماء و املفسرون و احملدثون و الفقهاء من هذه األمة 

 (۲·)بدليل قطعي مع علمه بكونه حراًما
 التشبه ابحلرام حرام:

الفقهاء أبن التشبه ابحلرام ال بس احلرام ابحلالل تشبه ابحلرام و ذلك حرام ، و قد صرح تسمية احلالل ابحلرام أو لر 
جيوز كما ال جيوز فعل احلرام ، فذكروا يف شرح األحاديث اليت ورد فيها منع استعمال ظروف األشربة علة التشبه 

 (۲·)ابحلرام
 

 املفيت السيد عارف علي الشاه احلسيين:بقلم
  عضو قسم البحوث الشرعية
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 أعضاء قسم البحوث الشرعية:التوثيق من قبل 
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 ب عامل  يشع فيتامل    كهيد نوليسعحممد الشيخ    وسف عبدالرزاقي املفيت

 

                                                                                                                  فضل خالق إبراهيم حممد املفيت  حسن ظفرأ املفيت   
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 صادراملراجع و امل

1         http://urdu.millattimes.com/22444.php ام رےنھک اک اظنم ،  :ملخص من

 

  إلرشاد امحد القامسياالسم ںیم ن

 (292 /14) اإلسالم فخر أصول    1

 الداللة قطعي الثبوت وظين, املؤولة كاآلايت  الداللة ظين الثبوت وقطعي, املتواترة كالنصوص  والداللة الثبوت قطعي: أربعة أنواع السمعية األدلة
 الوجوب يثبت والثالث وابلثاين الفرض يثبت فباألول ظين مفهومها اليت اآلحاد كأخبار  والداللة الثبوت وظين قطعي مفهومها اليت اآلحاد كأخبار
 (294 /26) احملتار: ردايضا فی  .دليله بقدر احلكم ثبوت ليكون واالستحباب السنة يثبت وابلرابع

 (292 /2( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر    1

 هذا وعلى قطعي، بدليل معصية كوهنا  ثبت إذا كفر  املعصية استحالل: النسفية العقائد شرح يف لكن كفر  القطعية املعصية استحالل : مطلب
 ثبت أو لغريه حرمته تكون أبن فال وإال يكفر قطعي بدليل ثبت وقد لعينه حرمته كان  فإن حالال، احلرام اعتقد إذا أنه من الفتاوى يف ذكر ما تفرع

 احملارم كنكاح  حترميه - والسالم الصالة عليه - النيب دين يف علم قد حراما استحل من وقال ولغريه لعينه احلرام بني يفرق مل وبعضهم. ظين بدليل
. اهـ. القولني أحد على مستحله يكفر فإنه ظلما الغري مال أكل يف تظهر اخلالف وفائدة. التحقيق وهو الغرس ابن احملقق شارحه قال. اهـ. فكافر

 ترجيحه، وعلمت فقط األول الشرط يشرتط الثاين وعلى. لعينه حراما وكونه الدليل، قطعية: شيئان األول القول على الكفر شرط أن وحاصله
 .عليه مبين البزازية يف وما

 ال اجلهل حبكم أو السلعة لتزويج حالل هذا حلرام قال لو أما يكفر القلب على أو حالال احلرام اعتقد من أن : ومنها(415: ص) احلكام لسان
 كفرا  يكون

 (207 /1) الطوري وتكملة اخلالق ومنحة الدقائق كنز  شرح الرائق البحر

 حراما كان  إذا أما به، مقطوع بدليل حرمته وثبتت لعينه حراما كان  إذا يكفر القلب على أو حالال احلرام اعتقد من الكفر ألفاظ يف الثاين الفصل
 .اهـ حالال اعتقده إذا يكفر ال اآلحاد أبخبار لعينه حراما أو به مقطوع بدليل لغريه

 (17 /5) الطوري وتكملة اخلالق ومنحة الدقائق كنز  شرح الرائق البحر

 حالال ظنه إذا ال حالال احلرام اعتقد إذا يكفر وإمنا يكفر، ال الظن وجه على هللا حرمه ما استحل من أن على تدل هنا مسائلهم أن اعلم مث

 (132 /5) الطوري وتكملة اخلالق ومنحة الدقائق كنز  شرح الرائق البحر

 يف التفصيل وقيل فال وإال كفر  قطعيا دليله كان  فإن لعينه كان  وإن .يكفر ال الغري كمال  لغريه حراما كان  فإن حالال احلرام اعتقد من أن واألصل
 وقيده حبرام ليس اخلمر قال إذا فيكفر فال وإال به كفر  قطعيا كان  إمنا حقه يف الفرق وإمنا ولغريه لعينه واحلرام احلالل بني يفرق فال اجلاهل أما العامل

 زعم ومن ابلقرآن تثبت مل اخلمر حرمة إن قال من ويكفر حرام أهنا تزعمون اليت هذه ليست ولكن حرام بقوله ال حرمتها يعلم كان  إذا مبا بعضهم
 حالل والكبائر الصغائر أن

 (297 /1( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر

 لغريه حراما كان  إذا أما. قطعي بدليل حرمته وثبتت لعينه حراما كان  إذا يكفر القلب على أو حالال احلرام اعتقد من: اخلالصة عن البحر يف قال
 النسفية العقائد شرح يف ومثله اهـ. حالال اعتقده إذا يكفر ال اآلحاد إبخبار لعينه حراما أو قطعي بدليل

 (24 /4( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر

                                                           

http://urdu.millattimes.com/22444.php
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 الظن وجه على تعاىل هللا حرمه ما استحل من أن هنا مسائلهم من وعلم الغيب علم ظن لو كما  يكفر ال الظن وجه على احملرم استحل إذا مطلب
 حالال احلرام اعتقد إذا يكفر وإمنا يكفر، ال

 يكفر أنه مبشتملي املعروف اإلمام حكى هللا بسم األكل عند: وقال حراما، طعاما أكل من: (273 /2) اهلندية الفتاوى
 ·الل القطعي أبنه حرام حلو هكذا احلكم  ملن اعتقد يف اامللحوظة: 

 (223 /4( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر    1

 اخلرب أو اآلية تكن مل إذا نصه ما ابيزيدخان بن سليم السلطان علماء عظماء من جليب حسام الشهري الفاضل رسالة عن العني نور يف نقل مث
 أو الصحابة إمجاع يكن ومل كان  أو اجلميع إمجاع اإلمجاع يكن مل أو شبهة فيه لكن قطعيا كان  أو متواترا، اخلرب يكن مل أو الداللة قطعي املتواتر

 سكوتيا إمجاعا كان  لكن قطعيا كان  أو التواتر بطريق يثبت مل أبن قطعيا يكن ومل الصحابة مجيع إمجاع كان  أو الصحابة مجيع إمجاع يكن ومل كان
 حىت فروعه استخراج يف ينفعك فإنه األصل هذا فاحفظ األصول كتب  يف نظر ملن ذلك يظهر كفرا  اجلحود يكون ال الصور هذه من كل  ففي

 فإن حالال احلرام اعتقد من أن واألصل البحر يف[ تنبيه. ]اهـ. آخر موضع يف يلزم وال كذا،  موضع يف الكفر يلزم إنه قيل، ما صحة منه تعرف
 احلرام بني يفرق فال اجلاهل أما العامل يف التفصيل وقيل فال وإال كفر،  قطعيا دليله كان  فإن لعينه كان  وإن يكفر ال الغري كمال  لغريه حراما كان
 فيه ومتامه حبرام ليس اخلمر قال إذا فيكفر فال وإال به كفر  قطعيا كان  ما أن حقه يف الفرق وإمنا ولغريه لعينه

رآن ( لخص من :م)     1

 

رہمج ق

 

  ملفيت حممد تقي العثماين، آاسن ت

ریبط)      1

 

 جربيل  ( بةکتن مم،112: رقم الصفحة   اعمرف ارقلآن :  )ریسفت (ق

 (464 /2) شاكر ت البيان جامع=  الطربي تفسري

 فكره هللا، عباد جلميع" عبدي:"القائل قول أن وذلك. للمملوك" العبد"و للعنب،" الكرم:"القائل قول يف الذي نظري ذلك، من فيه الذي: قيل
 إىل يضاف الذي املعىن بغري غريه، إىل ذلك يضاف أن وأمر هللا، غري إىل - العبودية مبعىن - هللا عباد بعض يضاف أن وسلم عليه هللا صلى للنيب

َنة، كانت  وإن ابلكَرم، وصفه توهم من خوفا" كرم:"يقال أن" العنب"يف هنيه وجه وكذلك". فتاي:"فيقال وجل، عز هللا  تسكن قد العرب فإن ُمَسكَّ
 قول كان  ملا ،"راعنا:"يقولوا أن املؤمنني وجل عز هللا هنى فكذلك. العنب بذلك يتصف أن فكره. واحد نوع على تتابعت إذا احلركات بعض
 .ونرقبك وارقبنا وحنفظك، احفظنا مبعىن يكون أن حمتمال" راعنا:"القائل
 (465 /2) شاكر ت البيان جامع=  الطربي تفسري

 (راعنا: )قوله أن: عنه ذلك حكي ومن عطية عن حكي الذي اآلخر القول وأما
 كالم  من أيخذوا أن: املؤمنني صفة يف جائز غري ذلك فإن عنهم، ذلك منهم أخذا املؤمنون فاستعملها والسخرية، السب مبعىن لليهود كلمة  كانت

 قتادة، عن روي مما ذلك يكون أن جائز ولكنه. وسلم عليه هللا صلى نبيهم خطاب ويف بينهم يستعملونه مث معناه، يعرفون ال كالما  الشرك أهل
: العرب عند وهي سب، اليهود عند هي العريب، اللسان بغري اليهود كالم  من كلمة  وافقت العرب، كالم  من مفهومة صحيحة كلمة  كانت  أهنا

 يف معناها خالف منهم معناها وأن وسلم، عليه هللا صلى للنيب ذلك قيلهم يف اليهود معىن ثناؤه جل هللا فعلم. عين لتفهم وفرغه مسعك أرعين
 خياطب أن فيه، املؤمنني معىن غري ذلك يف معناه كان  من جيرتئ لئال وسلم، عليه هللا صلى للنيب قيلها عن املؤمنني وجل عز هللا فنهى العرب، كالم
 أوىل هو فالذي كذلك،  ذلك كان  وإذ. احلجة به تقوم الذي الوجه من كذلك،  أبنه اخلرب أيت مل أتويل وهذا. به وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .غريه دون ابآلية املفهوم الظاهر هو ذلك كان  إذ وصفنا، ما اآلية بتأويل

 وهذه. واجلهل احلمق وهي" الرعونة"من ،"راعنا"قوال تقولوا ال: مبعىن ابلتنوين،( راعنا تقولوا ال: )يقرؤه كان  أنه البصري احلسن عن حكي وقد
 من احلجة به جاءت ما وخالِفها واملتأخرين، املتقدمني قراءة من وخروجها لشذوذها هبا القراءة ألحد جائز فغري خمالفة، املسلمني لقراء قراءة

 .املسلمني

 (470 /2) شاكر ت البيان جامع=  الطربي تفسري
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 وقبول قوهلم، من واالستماع واملشركني، الكتاب أهل من أعدائهم إىل الركون عن املؤمنني هنى وتعاىل تبارك هللا أن على بينة داللة اآلية هذه ويف
 وإن واحلسد، الضغن من واملشركون الكتاب أهل هلم يستبطنه ما على إايهم ثناؤه جل إبطالعه منهم، هلم النصيحة وجه على به أيتوهنم مما شيء

 .مستبطنون هم ما خالف أبلسنتهم أظهروا
1    https://www.dw.com/ur/حکام  جرمن سکتے، رکھ نہیں ‘ابلیس’ نام کا بچے اپنے آپ/a-41131350 

 «فباعوها فجملوها، الشحوم عليهم حرمت اليهود، هللا لعن: »قال وسلم، عليه هللا صلى النيب أن: (170 /4) البخاري صحيح    1

 (331 /2) ماجه ابن سنن على السندي حاشية     1

 .امسه وتبديل هيئته بتغري حكمه يتغري ال وأنه حمرم إىل هبا يتوصل حيلة كل  إبطال هذا ويف

 (728: ص) األحكام عمدة شرح العالم تيسري    1

 حرم اخلمر، حرم ملا تعاىل هللا فإن احليل، حترمي  ، .كان  نوع أبي إعانة، أو عمل، أو شراء، أو ببيع، ابخلمر، املعاملة حترمي  :احلديث من يستفاد ما
 كل  أن ،.وخمادعة حيلةً  مثنها، وكلوا وابعوها، أذابوها -الشحوم عليم حرمت ملا -الذين اليهود شابه فقد ابعه ، من.إليه وسيلة هو الذي مثنه
 .طريق أبي إليه التوصل يباح ال ألنه حرام، مثنه حمرم

 (106 /7) البخاري صحيح    1

 الرمحن عبد حدثنا الكاليب، قيس بن عطية حدثنا جابر، بن يزيد بن الرمحن عبد حدثنا خالد، بن صدقة حدثنا: عمار بن هشام وقال - 5590
 أقوام، أميت من ليكونن: " يقول وسلم عليه هللا صلى النيب مسع: كذبين  ما وهللا األشعري، مالك أبو أو عامر أبو حدثين: قال األشعري، غنم بن

 ارجع: فيقولون حلاجة - الفقري يعين - أيتيهم هلم، بسارحة عليهم يروح علم، جنب إىل أقوام ولينزلن واملعازف، واخلمر واحلرير، احلر يستحلون
 " القيامة يوم إىل وخنازير قردة آخرين وميسخ العلم، ويضع هللا، فيبيتهم غدا، إلينا

 اجلبل، رأس هو أو جبل( علم) اللهو، آالت( املعازف) الزان، يستحلون أهنم واملعىن احلرح وأصله الفرج( احلر) ش  ] [البغا مصطفى تعليق] 
 خلقتهم، يغري( ميسخ) رؤوسهم، على ويوقعه اجلبل يدك( العلم يضع) الليل، يف يهلكهم( هللا فيبيتهم) بغنم،( بسارحة) راعيهم، أي( عليهم يروح)
 [ونفوسهم أخالقهم تبدل وهو اجملاز وحيتمل الزمان آخر يف ويقع احلقيقة على هذا يكون أن حيتمل( وخنازير قردة)

 (1123 /2) ماجه ابن سنن    1

 يسموهنا اخلمر، أميت من طائفة فيها، تشرب حىت واألايم، الليايل تذهب ال»: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال الباهلي، أمامة أيب عن
 صحيح[ األلباين حكم.[ ]حكمها بذلك ليبدلوا امسها يبدلون أي( امسها بغري يسموهنا) - ش[ ]الباقي عبد فؤاد حممد شرح]«امسها بغري

 (1333 /2) ماجه ابن سنن

 رءوسهم على يعزف امسها، بغري يسموهنا اخلمر، أميت من انس ليشربن»: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال األشعري، مالك أيب عن
 «واخلنازير القردة منهم وجيعل األرض، هبم هللا خيسف واملغنيات، ابملعازف،

.[ يضرب مما وغريها الدفوف وهي ابملعازف اللعب العزف النهاية يف( ابملعازف رؤوسهم على يعزف) - ش[  ]الباقي عبد فؤاد حممد شرح]
 صحيح[ األلباين حكم]
 المرام ، غایة(287 /3) للسجستاني داود أبي ، سنن (9 /3) الحاكم ،   مستدرك (69 /1) للنیسابوري مسلم صحیح  (1)

 (202: ص) والحرام الحالل أحادیث تخریج في

 (223 /4( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر      1

 اخلرب أو اآلية تكن مل إذا نصه ما ابيزيدخان بن سليم السلطان علماء عظماء من جليب حسام الشهري الفاضل رسالة عن العني نور يف نقل مث
 أو الصحابة إمجاع يكن ومل كان  أو اجلميع إمجاع اإلمجاع يكن مل أو شبهة فيه لكن قطعيا كان  أو متواترا، اخلرب يكن مل أو الداللة قطعي املتواتر

 سكوتيا إمجاعا كان  لكن قطعيا كان  أو التواتر بطريق يثبت مل أبن قطعيا يكن ومل الصحابة مجيع إمجاع كان  أو الصحابة مجيع إمجاع يكن ومل كان
 حىت فروعه استخراج يف ينفعك فإنه األصل هذا فاحفظ األصول كتب  يف نظر ملن ذلك يظهر كفرا  اجلحود يكون ال الصور هذه من كل  ففي

 فإن حالال احلرام اعتقد من أن واألصل البحر يف[ تنبيه. ]اهـ. آخر موضع يف يلزم وال كذا،  موضع يف الكفر يلزم إنه قيل، ما صحة منه تعرف
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 احلرام بني يفرق فال اجلاهل أما العامل يف التفصيل وقيل فال وإال كفر،  قطعيا دليله كان  فإن لعينه كان  وإن يكفر ال الغري كمال  لغريه حراما كان
 فيه ومتامه حبرام ليس اخلمر قال إذا فيكفر فال وإال به كفر  قطعيا كان  ما أن حقه يف الفرق وإمنا ولغريه لعينه

 (88 /2) األحكام غرر شرح احلكام درر     1
 ظرف وهو( والنقري) ابلزفت املطلي الظرف وهو( واملزفت) اخلضراء اجلرة وهو( واخلتم) القرع وهو( الدابء يف) النبيذ اختاذ حل أي( واالنتباذ)

 إما الظروف هذه استعمال - وسلم عليه هللا صلى - النيب حرم حرمت فلما ابخلمر خمتصة كانت  الظروف هذه فإن املنقور اخلشب من يكون
 حترمي ابتداء يف يبالغ وأيضا استعماهلا - وسلم عليه هللا صلى - النيب أابح مدة مضى فلما اخلمر أثر فيها ألن وإما اخلمر بشرب تشبها فيه ألن

 التشديد يزول األمر واستقر تركوه فإذا مرة الناس ليرتكه ويشدد شيء
  حرام ابحلرام التشبه ( :372 /2) اهلداية شرح العناية
 حرام ابحلرام التشبه ( :100 /4) اهلداية شرح البناية
 حرام ابحلرام التشبه ( :678: ص) اإليضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية
 حرام ابحلرام التشبه ( :173 /1) الكتاب شرح يف اللباب
 (117 /5) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع
 الصالة، كتاب  يف عرف الذي االختالف على فيها يتشرب الذي اجلديد اخلزف إال غسلت إذا منها الشرب فيباح احملرمة األشربة ظروف( )وأما

 فإن «ظرف كل  يف فاشربوا أال واملزفت، واحلنتم الدابء يف الشرب عن هنيتكم كنت  إين» - والسالم الصالة عليه - النيب قول فيه واألصل
 حترمه وال شيئا حتل ال الظروف

 


