
  املطريي فهد:  د .أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  7  -   ستقنعامل زاد

 

 www.dwrah.com 1                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 
 

 
 اآلنية باب 

 

 اليت الظروف:  وهي ،( اإلناء) املفرد مجع واآلنية ، اجلمع مجع األواني فتكون ، آنية مجع واألواني ، إناء مجع:  اآلنية
 .  غريه أم ماء تكان سواء ، السوائل فيها لتوضع تستخدم

واستعماُله اتِّخاُذه ُيباُح َثِميًنا ولو طاهٍر إناٍء كلُّ:  املؤلف قال  . 

  واالستعمال االختاذ إباحة اآلنية يف األصل أن ، اهلل رمحه املؤلف أفادنا

 فإنه ، جنسا اإلناء كان فإن ، طاهرا اإلناء يكون أن بد الأي  كل إناء مبتدأ خربه يباح اختاذه...: (طاهر إناء كل)قوله:
 .  استعماله وال اختاذه جيوز ال

 : منهاألدلة .  واحلل اإلباحةأي  اآلنية يف األصلهذا هو:  واستعماله اختاذه يباح

 .  {مجيعا األرض يف ما لكم خلق الذي هو} وتعاىل تبارك اهلل لقول :الدليل األول 

 .  نتخذه وأن نستعمله أن لنا جيوز ، لنا مباح أنه ، تعاىل اهلل خلق ما كل يف فاألصل

 .  { عليكم حرم ما لكم فصل وقد} تعاىل وقوله :الدليل الثاني

 .  مباح وغريه ، ومبني ومذكور مفصل فاحملرم

 تسألوا فال ، نسيان غري بكم رمحة أشياء عن وسكت] قال النيب صلى اهلل عليه وسلم أن احلديث ويف :الدليل الثالث 
 .  العلم أهل بعض وحسنه ، وغريه داود أبو أخرجه [عنها

 [عفو فهو عنه سكت وما] قال صلى اهلل عليه وسلمالنيب  أن ، الدرداء وأبي ،عباس ابن وحديث:الدليل الرابع 
 .  عباس ابن على موقوف أنه يرجحون لكنهم ، داود ووأب ،أمحداإلمام  أخرجه

 ائت:  له فقل ، حرام اإلناء هذاإن استعمال :  لك وقال أحد جاء لو وهلذا ؛ باحةواإل احلل اآلنية يف فاألصل
:  تقول ، األصل عن بالناقل تطالب فأنت ، معك األصل كان فإذا ، صلاأل معك وأنت ، مباح أنه األصل ، بالدليل

 .  األصل عن ينقل بدليل ائت

 أو طعمه ، الشيء تغري إذا وهلذا ؛ جنسة ليست ، طاهرة أنها األشياء يف األصل ألن ؛ الطهارة اآلنية يف األصل كذلك
 .  طاهر أنه فيه لاألص وإال ، بنجاسته حكمنا ، فيه حتدث بنجاسة ، لونه أو رحيه

 كنا ما على نبقى ، الطهارة فاألصل ، جنس أنه على بالدليل ائت:  فقل له ، جنساإلناء  هذا إن:  أحد لك قال فلو
 . عليه

يباح اختاذه وال استعماله ؛لكن إن كان ميكن اختاذه واستعماله على ف أن اإلناء إن كان جنسًا فإنه الالم املؤلمفهوم ك
وعلى قياسه ماذكره شيخ اإلسالم رمحه اهلل من جواز التداوي النجاسة فإنه ميكن القول باجلواز  وجه التتعدى فيه
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وهو مبين على مسألة أخرى وهي حكم مباشرة النجاسة حلاجة وفيها خالف مشهور والراجح  بالنجاسة لطخًا
  تتعدى. ألنها يف هذه احلال الو ؛اجوازه

نامثي ولو طاهر إناء كل:  يقول املؤلف  . 

 خالف إشارة إنها:  يقولون هذه (لو) ،( وحتى - وإن - ولو) العبارات هذه كثريا اهلل شاء إن ستأتينا:  (ولو)قوله: 
 ؟ متوسط أم ضعيف خالف إشارة أنها أم ، قوي خالف إشارة هي هل ، بينهم فيما هذه اإلشارة يف واختلفوا ،

 يف قوي خالف وجود إىل يشريون فهم ، كذا ولو:  قالوا فإذا ، ويق خالف إشارة إنها:  يقول كان اهلل رمحه وشيخنا
 .  املسألة

 بهذا تعترب ال ، القول هذا ينفي أن أجل مناجلواب : ؟( كذا ولو) العبارة هذه املؤلف ذكر ملاذا:  قائل قال فإن
 .  مثينا كان لو حتى مباح أنه ، كذا أنه الراجح فإن ، اخلالف

 ، واألملاس واجلوهر الزمرد كإناء ؟ واستعماله اختاذه جيوز فهل ،آنية الذهب والفضةغري  مثينا ءاإلنا كان إذا:  مسألة
 .والفضة ، الذهب من أمثن هي اليت ،اوحنوه

 واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية مذهب وهو ، استعماله جيوز أنه على:  العلم أهل عامةالقول االول : وهو قول 
 .  جائز أنه على العلم أهل عامة لكن، املالكية يف قول يكره : أخرى والشافعية املالكية ندع أقوال وهناك ،

 :  ويستدلون

  :مثل ، واإلباحة احلليف األشياء  األصل أن على تدل اليت باألدلة

 .  {مجيعا األرض يف ما لكم خلق الذي هو} :قوله تعاىل

 .  {عليكم حرم ما لكم فصل وقد} -قوله تعاىل 

 .  واإلباحة احلل األشياء يف األصل :اعدة ق

 .  واختاذها استعماهلا مباح الثمينة األواني أن على ، اإلمجاع ـ الفتحـ  يف حجر ابن حكى فقد:  واإلمجاع

 ، علال واوذكر و قول يف مذهب الشافعية،وهو قول عند بعض املالكية حيرمقالوا:و ، بعضهم خالفالقول الثاني :
 :  منها

 الفقراء وبقل كسر  . 

 واخليالء السرف  . 

 أو ، الزمرد أواني يستعمل غنيا رأى إذا ، املعدم الفقري فإن ، الفقراء لقلوب كسر األشياء هذه مثل استعمال يف
 يف العلة هي ما وسيأتيناوقد ذكروا هذه العلة يف حتريم أواني الذهب  ، نفسه ستنكسر فإنه ، األملاس أو ، اجلواهر

 .  ؟ والفضة الذهب انيأو اختاذ عدم

 أو حسن بيت يف الغين رأى لو ، مجيال شيئا الغين عند يرى حينما نفسه تنكسر الفقري:  يقال أن علتهم على والرد
 .  منضبطة غري علةال هذهإذن  ، نفسه ستنكسر ، حسنا ثوبا عليه رأى أو ، فارهة سيارة معه أىر أو ، واسع
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 سرفا يكون ال قد ، لشخص بالنسبة سرفا يكون ما وتناسب نسبة مسألة ذهه إن:  فيقال واخليالء السرف وأما
 ،بالنسبة له سرفا يعترب ال مليون بنصف فارهة سيارة ركوب ، كثرية أموال عنده الذي فالغين ، آخر لشخص بالنسبة

 لو ، اعظيم فاسر هذا يعترب ، ألف مبائة سيارة ركب إذا ، أوالده وقوت قوته إال ميلك ال الذي ، املعدم الفقري لكن
 فهذه ، جيوز وال ، له بالنسبة سرف يعترب هذا ، فخمة سيارة يأخذ أن بقصد ، وراتبه نفسه وأرهق  ، نفسه على قرت

 .  إليها ينظر ال ، ضعيفة علل العلل

واسِتْعماُلُه اختاُذُه يباُح:  قال  . 

 .  احةاإلب فيه األصل ، واجب أو سنة إنه لاقي فال:  (يباحقوله :)

 .  واالستعمال االختاذ بني فرق هناك: ( واستعماله اختاذهقوله :)

 أو ، للمكحلة ميال أو ، أبواب مقابض جيعله أن أو ، منه يتوضأ أن أو ، شربه أو أكله يف يستعمله أن:  االستعمال
 . ذلك حنو أو ، شعرا فيه ضعي جلجال

 .  االستعمال لغري االقتناء:  هو واالختاذ

 .  ومناظر حتفا ، للزينة ونيك كأن

وفضٍة ذهٍب آنيَة إال:  قال ثم  . 

 دل ، منها استثين ثم ، مجلة تجاء فإذا ، العموم على ودليل عالمة أي ،( العموم معيار) العلماء يقول كما االستثناء
 .  الفضةو الذهب آنية ، املؤلف استثنى ما إال ، جائزة األواني فجميع ، شاملة ، عامة األوىل أن على

 .  املؤلف كالم على استعماهلا وال اختاذها جيوز ال والفضة الذهب آنيةف

 :أحوال على واالستعمال االختاذ أن وليعلم

 والشرب األكل يف تستعمل أن إما  . 

 والشرب األكل غري يف تستعمل أن وإما  . 

 تتخذ أن وإما  . 

 فيها يؤكل أواني توضع أن مبعنى ، جيوز ال أنه على العلم لأه فعامة:  والشرب األكل يف استعماهلا :احلال األوىل  
 .  جيوز ال فهذا ، والشرب األكل يف تستعمل وسكاكني مالعق أو ، وفضةأ ذهب منفيها  يشرب أو

 :  ذلك على دل وقد

 آنية يف تشربوا ال] قال النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ، رضي اهلل عنه اليمان بن حذيفة حديثالدليل األول:  
 . البخاري أخرجه اإلمام[ اآلخرة يف ولكم الدنيا يف هلم فإنها ، صحافهما يف تأكلوا وال ، والفضة الذهب

 إمنا ، والفضة الذهب آنية يف يشرب الذي] الصحيح يف املشهور رضي اهلل عنها سلمة أم حديثالدليل الثاني: 
 [  .جهنم نار بطنه يف جيرجر
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الذي قال إن النص جاء بتحريم  الظاهري داود عند خالف وهناك ، جيوز ال والفضة بالذه آنية يف والشرب فاألكل
 ؛ هلا يلتفت ال ضعيفة األقوال هذه لكن ، كراهةال ذهبوا إىلواحلنابلة يف رواية ،القديم يف الشافعي وعند ، الشرب

 . النصوص مقابلة يف ألنها

 :  وتلمسوها العلة هذه يف العلماء اختلف ج/؟ والفضة الذهب يةآن يف األكل من املنع يف العلة هي ما: قائل قال فإن

 .  الفقراء قلوب كسر هي العلة إن:  يقول من فمنهم -

 .  قليل قبل العلة هذه على الرد تقدم وقد

 .  النقدين على التضييق هي العلة إن:  وقيل -

 والفضة الذهب سيضيق فإنه ، فضة أو ذهب من أواني اختذنا فإذا ، والفضة الذهب من النقود كانت السابق يف ألنه
 .  النقود على

 .  شيئا االختاذ يؤثر فال ، كثريا والفضة الذهب يكون قد ألنه ؛ صحيحةب ليست ضعيفة علة وهذه
 :  هي -واهلل أعلم- الصحيحة العلةو

رضي اهلل  حذيفة حديث يف قال والسالم الصالة عليه الرسول فإن ، احلديث يف النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكره ما
 الذهب أواني يف ويشرب يأكل أن ، اجلنة يف املؤمن نعيم من فإن ، [اآلخرة يف ولكم ، الدنيا يف هلم فإنها] عنه

 {تقديرا قدروها فضة من قوارير}وقال تعاىل ، {وأكواب ذهب من بصحافيطاف عليهم } قال اهلل تعاىل:، والفضة
 . العظيم فضله من اهلل نسأل

 هذاو ، الدنيا يف والفضة الذهب أواني يف ويشربون فيأكلون ، الدنيا حياتهم يف طيباتهم هلم تعجل فإنه الكفار ماوأ 
 .  حظهم

 .  والشرب األكل غري يف والفضة الذهب أواني استعمال :احلال الثانية 

 مطلية ساعات ، قلم رأس ، مكحلة ميل ، ُدش ، مياه صنابري ، أبواب مقابضأن جتعل  ، منها يتوضأأن :  مثل
 .  اخل..  بالذهب

 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيه : هذا النوع حكم

. مع الكراهة جائز يأوان غري أو يأوان سواء ، والشرب األكل غري يف والفضة الذهب استعمال أن:  األول القول
 .  عليهم اهلل رمحة ، الشوكاني و،الصنعاني اجلواز مطلقًا اراختو ، قوليف  احلنابلةو ، القديم يف الشافعي ذهبإليه و

 أدلتهم:

 حرم ما لكم فصل وقد} قال اهلل تعاىل ، حترميها يف نص يأت ومل ، قبل تذكر اليت واألحاديث اآلياتالدليل األول:
 أشياء عن وسكت]ه وسلم وقال صلى اهلل علي ، {مجيعا األرض يف ما لكم خلق الذي هو} قال اهلل تعاىل و، {عليكم

 [ . لعبا بها فالعبوا الفضة دونكم]وقال ،[ عفو فهو عنه سكت وما]وقال ،[ عنها تسألوا فال ، نسيان غري بكم رمحة

 إذن، شربا الو أكال ليس وهذا ، والشرب األكل يف إمنا هو والفضة الذهب أواني يف التحريمأن الدليل الثاني:
 .  اجلواز فيها فاألصل
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 فيه ، فضة من جلجل عندها كان سلمة أم أن البخاري صحيح ففي ، عنها اهلل رضي سلمة أم فعلل الثالث:الدلي
 عليه يضعون يأتون ، املرضى مرض إذا فكان ، - صغري إناء اجللجل - النيب صلى اهلل عليه وسلم شعر من شعرات

 التربك جيوز ألنه ؛ اهلل بإذن ويعافون بها شفونفيست ، موجودة والشعرات املاء يسكبون ثم ، ويرجونه وخيلطونه ، ماء
 .  األنبياء بآثار

 سيكون األمر هذا ومثل ، عنها اهلل رضي سلمة أم تستعمله مل وإال ، الفضة استعمال جواز على دليل احلديث فهذا
 أم:  تحدثونفي ، الشعرات بهذه االستشفاء عن يبحثون يذهبون أنهم خاصة ، بينهم ومشتهرا الصحابة عند معلوما
 .  النيب صلى اهلل عليه وسلم شعر من شعرات فيه ، فضة من جلجل عندها سلمة

 
وإليه ذهب  أواني غري أو أواني ، مطلقا ، والشرب األكل غري يف والفضة الذهب استعمال جيوز ال أنه:  الثاني القول
 ملنصوص.املذهب ا يفواحلنابلة ،والشافعية يف قول هو الصحيح،واملالكية،احلنفية

 :  أدلتهم

 .  والشرب األكل عن تنهى اليت السابقة األدلةالدليل األول:

 .  عليه يقاس والشرب األكل فغري ، والشرب األكل يف استعماهلا حرم أنه إذاالدليل الثاني:

يث ح النيب صلى اهلل عليه وسلم عليه نص ما وهي ، واضحة علة فيه والشرب األكل ألن ؛ الفارق مع قياس وهذا
 .  واإلباحة احلل فيه األصل ماسواه وما ، فيه النص جاء ما على فيقتصر [اآلخرة يف ولكم الدنيا يف هلم فإنها] قال

 على حرام هذين إن] عن علي رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقالالدليل الثالث:
 . شيءبلنيب صلى اهلل عليه وسلم مل خيصه ا  عام نص وهذا [إلناثها حل أميت ذكور

 الذهب أواني يف والشرب واألكل ، للرجل بالنسبة الذهب لبس:  وهو ، عليه النص جاء ما احملرمبأن : نوقش
 . السواء حد على واملرأة للرجل والفضة

 :  الراجح

، وذلك ملا تقدم  والشرب كلاأل غري يف والفضة الذهب استعمال جيوز وأنه ، األول القول هو أعلم واهلل الراجح 
 من أدلة دالة على اجلواز واعتضادها باألصل.

 .  والفضة الذهباختاذ : ةاحلال الثالث

 :  قولني علىختلف العلماء يف اختاذ الذهب والفضة ا

 .  امبه والتزين ،الذهب والفضة اختاذ جيوز أنه:  األول القول

 اختيار وهو ، ذكرها بعض األصحاب رواية يف واحلنابلة،عية يف قولوالشاف ، قول يف واملالكية،احلنفية إليه ذهب
 .  والشوكاني،الصنعاني

 :  أدلتهم

  . واز استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشربجب ة من قالأدل هي -
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 فهو املعتمد من قولي اجلمهور مذهب ،وهوامبه والتزين ،الذهب والفضة اختاذ جيوز ال أنه:  الثاني القول
 .  احلنابلةوهو املذهب عند  ، الصحيح وهيف قول  والشافعية،املالكية

 :  أدلتهم

  . بعدم جواز استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشرب ة من قالأدل هي أواًل:

 .  اختاذه حرم استعماله حرم ما أن ثانياً:

 األكل غري يف اموأوانيه والفضة الذهب لاستعما جبواز جاء قد النص إن:  فيقال ، دليل إىل حتتاج قاعدة وهذه
 .  املنع على يدل دليل يأتي حتى واإلباحة احلل ذلك يف واألصل ؟ املنع دليل هو فما ، والشرب

 عليه اهلل رمحة وشيخنا ، احملققني من طائفة رأي ذكر ما لكن ، ذلك من املنع على العلم أهل عامةفوكما هو واضح 
 .  اجلواز يرى كان

اختاذها حيرم فإنه ، بهما َوُمضببًا:  قال  . 

   بعُد املؤلف استثنى ما إال ، جيوز ال فإنه ، وفضة بذهب واملضبب أي ، بهما ومضببا وفضة ذهب آنية إال:  أي

 .  ضبا بهما ويضب ، والفضة بالذهب ُيلحم فإنه الشيء انكسر إذا ، اللَّْحم:  هو والتضبيب

ُأنَثى على ولو ، واستعماُلها هااختاُذ َيْحُرُم فِإنَُّه:  قال  . 

 .  أنثى على ولو واستعماهلا اختاذها حيرم فإنه ، بهما ومضببا وفضة ذهب آنية إال اختاذها حيرم فإنه 

 تلبس أن هلا جيوز األنثى أن مع ، عليها حرام فإنه ، أنثى هلا واملستعمل املتخذ كان ولو أي:  أنثى على ولوقوله:
 .  والفضة الذهب

 وهو ، السابق يف كما جيري األنثى يف واخلالف ، هلا جيوز ال األنثى أن ، خالف إشارة (ولو):  أنثى على ولووله:ق
 باب من فاألنثى ، للذكر والشرب األكل غري يف وأوانيها والفضة الذهب استعمال جيوز إنه:  قلنا إذا ، قوي خالف

 .  أوىل

 هلا يباح كان فإذا ، والفضة الذهب لبس هلا يباح األنثى إن:  قائل يقول قد ألنه ؛ الدفع إىل احتاج إمنا املؤلف لكن
 حزم ابن نرى وهلذا ؛ بها والتضبيب ، واختاذها ، والفضة الذهب أواني استعمال هلا فلُيبح ، والفضة الذهب لبس
 فليجز:  قال ، الذهب عمالاست هلا جيوز واملرأة ، ذهب إناء ليس ألنه ؛ للمرأة جيوز بالذهب املضبب أن يرى ، مثال

 .  بالذهب املضبب هلا

منها الطهارُة َوتِصحُّ:  قال ثم  . 

  . فيها أو إليها أو ، ويغتسل منها يغرتف أو ، منها فيتوضأ ، منها الطهارة وزجت أنه أفادنا املؤلف

 جيوز ال والشرب األكل غري يف والفضة الذهب أواني استعمال أن يرون أنهم مع ، الطهارة تصح أنه عندنا فاملذهب
 .  والفضة الذهب أواني يف جتوز كلها هذه ، وإليها وفيها منها الطهارة تصح ، جائز هنا فاستعماهلا ،
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حلاجٍة فّضٍة من يسريًة ضّبًة إّلا:  قال  . 

   .حلاجة ، فضة من ، يسرية ، ضبة: بشروط لكن ، بالفضة املضبب ، واحدا شيئا املضبب من اهلل رمحه املؤلف استثنى

 . واحلنابلة،والشافعية،احلنفية مذهب فهو ، ذلك إىل احتيج إذا ، جيوز أنه على كلهم اجلماهري بالفضة واملضبب
 .حد منهمبشروط عند كل وا اجلواز

ومنعه مجاعة من ،وهو رواية عند احلنابلة ، مطلقًا جيوز ال:فقالوا عندهم األصح يف املالكية وخالف
 آنية عن بالنهي جاءت اليت األحاديث لعموم ؛ رضي اهلل عنهم وابن عمر،وهو مذهب عائشة،عني والتاب،الصحابة
 .  منها وهذا ، والفضة الذهب

 :  الراجح

 .  حلاجة يسرية بفضة اإلناء تضبيب جيوز أنه ، اجلمهور قول هوـ واهلل أعلم ـ 

 :  دليلهم

 مكان فجعل ، انكسر النيب صلى اهلل عليه وسلم قدح أن ، رضي اهلل عنه أنس حديث من الصحيح يف جاء ما -
 .  فضة من سلسلة عبالَش

 .  اجلواز موضع على ُيقتصر:  فقالوا ، هنا اجلواز على النص فجاء
 شروطا  احلنابلة واشرتط

 ضبةأن تكون :الشرط األول  . 

 يسري فهو يسريا الناس عده ماف ، العرف يسريلل احملددو ، كثرية ليست ، قليلة أي  يسريةأن تكون  :الشرط الثاني  
إىل العرف قال شيخنا  ع ومل يأت له حتديد فإنه يرجع يف حتديدهطردة فكل شيء جاء يف الشرقاعدة موهذه .

 منظومة القواعد: رمحه اهلل يف

  احُدد فبالعرف كاحلرز...  بالشرع حيدد ومل أتى ما وكل       

 . ،وإن مل يعدوه يسريا فليس بيسري يسري وفه يسريا فإن عدوه ، الناس عرف إىل ننظرف

  :فضة منأن تكون الشرط الثالث  . 

 على فنقتصر ، الذهب يف يأت ومل ، الفضة يف جاء فالنص ، النص يف وردا م على اقتصارا ؛ فضة من كونت أن بد ال
 .  الفضة

 :حلاجةأن تكون  الشرط الرابع  . 

 غرض بها يتعلق أن)هو عندهم احلاجة ضابط وهلذا ؛ الزينة ليس فضةال الستعمال والدافع الداعي يكون أن بد فال
 ، فضة من السلسلة هذه استعمل إمنا ، النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن ؛ جيوز فال ، الزينة الدافع كان فإن( الزينة غري

 .  يستعملها مل االنكسار وقبل ، قدحه انكسر ملا
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 ال ، جيوز احلالة هذه ففي ، هذا على العلماء نصوقد  ، حاجة ليست ، ضرورة فهذه ، فضة من ضبة إال جيد مل فإن
 ال ، جيوز:  نقول فضة من الضبة واستخدم ، وغريه وحديد فضة من ضبة وعنده اإلناء انكسر إذا لكن ، هفي إشكال

 .  به بأس

 .  به بأس فال احلاجة هولتضبيب ا إىل الدافع كان إذاو ، جيز مل الزينة الدافع كان إذا:  إذن

 ، اجلمهور قولهو القول األول وهو  وهذا ، جيوز ال فإنه ، ذهب من الضبة كانت إذا أنه منه فهم:  (فضة منقوله:)
 . على الصحيح من املذهب واحلنابلة،يف الطريق الصحيح والشافعية،يف القول األصح املالكية مذهب فهو

 :  ودليلهم

النيب صلى  من النص لوجود ، حلاجة فضة من اليسرية الضبةمنها  ستثينا ، منهي عنها والفضة الذهب أواني أن -
 . ،فيقتصر على ذلكاهلل عليه وسلم

واملالكية يف القول املقابل ،احلنفية ذهبليه إو،حلاجة تكان إذا جتوز الضبة اليسرية من الذهب أنه :القول الثانيو
 هاراختن كان حلاجة إوقول ،ن كان يسرياإ قول يف بلةواحلنا، ذهب إليه معظم األصحاب يف طريقوالشافعية ،لألصح

 . اإلسالم شيخ

 يف جاز الفضة يف جاز فإذا ، التحريم والفضة الذهب يف األصلو ، والفضة الذهب بني فرق هناك ليس:  قالواو
 يف الفضة اختذ موالسال الصالة عليه النيب كون وأما ، احلال هذه يف الذهب حتريم على دليل هناك وليس ، الذهب

ضبة ذهب  إىل اإلنسان احتاج فلو ورمبا أكثر ، أرخصلكونها  ، كالذهب تليس ، متيسرة الفضة ألنف ؛ احلال هذه
  . وألن النهي عن إناء الذهب اليصدق على املضبب، بأس فال

َحاجٍة لغرِي مباشرتها وُتكرُه:  قال  . 

 ؟ لفمل ةمباشر الضبة كونتف لضبةا موضع من شربُي أن جيوز فهل ، بفضة اإلناء ضببنا إذا
 .  به بأس فال اإلناء يف مكان أنظف كونت كأن ، ملباشرتها حاجة هناك كان فإن ، حاجة لغري تكره:  يقول املؤلف 

  .وهذا هو القول األول

 يف وأذن حأبا قد الشارع أن دام وما ، شرعي حكم الكراهة ألن حاجة؛ لغري ولو مباشرتها تكره ال أنه:  الثاني القول
 الصالة عليه النيب لنص ، حمرمة و، مباشرتها كانت ولو ، منه مانع ال مباشرتها فإن ، احلال هذه يف الفضة استعمال
 ، النص يأت مل فلما ، يتجنبه أو ، موضع الضبة من يشرب ال، النيب صلى اهلل عليه وسلم أن لنقل أو ، عليه والسالم

 .  الكراهة على دليل وال ، ئزجا املوضع هذا من الشرب أن على دل

حاُلها ُجهل إن َوثياُبهم ذبائُحهم حِتلَّ مل ولْو ، الكفاِر آنيُة َوُتباُح:  قال  . 

 أو ، فيها ليتوضأ آنيةإىل  اإلنسان حيتاج رمبا ألنه ؛ الكفار آنية عن تكلم ، والفضة الذهب آنية عن اهلل رمحه تكلم ملا
 الكفار آنية وتباح) فقال:  أفادنا املؤلف ؟ ال أم اآلنية هذه عمليست أن له يباح فهل ، كافر عند آنية يجديشرب فيها ف

 .  معرتضة مجلة:  (ذبائحهم حتل مل ولو) وقوله ( ذبائحهم حتل مل ولو
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 أو ، والنصارى اليهود:  وهم ، ذبائحهم تباح الكفار هؤالء كان سواء ، ومباحة حالل الكفار آنية أن أفادنا فاملؤلف
 .  أوانيهم تباح فالكل فرق فال ، والنصارى اليهود غري ، الكفار عامة وهم ، ذبائحهم تباح ال

 إشكال فال ، طاهرة وأنها ، حاهلا علم فإن: ( حاهلا جهل إنلكن اشرتط املؤلف فقال:).  أيضًا تباح:  ثيابهمكذلك و
.  عندنا املذهب وهذا ، جيوز فال خنزير دهن أو زيراخن ، النجاسة فيها يأكلون أنهم أو ، جنسة أنها علم وإن ، هذا يف

  .وهو القول األول

 .  غسلها بعد إال تباح ال اأنه:  يرى العلم أهل بعض القول الثاني : 

 بعد إال تباح فال ذبائحهم حتل ال كانت وإن ، مباحة فهي ذبائحهم حتل كانت إذا أنه يرى من ومنهمالقول الثالث : 
 .  املذهب يف ةرواي وهذه ، غسلها

  .  ذبائحهم حتل مل ولو ، مباحة وأوانيهم الكفار ثياب أن -أعلم واهلل : الراجح

 :  وقد دل على حلها أدلة منها
 .  {لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام} تعاىل قولهالدليل األول:

  عباس ابن فسره كما  بطعامهم دواملرا ، آنية يف الطعام سيقدمون ، عندهم أكلنا إذا الكتاب أهل أن املعلوم ومن
 .  ذبائحهم

 ال:  فقلت ، فالتزمته ، خيرب يوم شحم من اجراب أصبت) : قال ، رضي اهلل عنه مغفل بن اهلل عبد الدليل الثاني:عن
 و ،البخاريأخرجه اإلمام  ( متبسما صلى اهلل عليه وسلم النيب  فإذا فالتفت قال:. شيئا هذا من اأحد أعطي اليوم

 .  مسلم

 ، اجلراب يغسل وأن ، اجلراب يف املوجود الشحم بإراقة يأمره مل ، النيب صلى اهلل عليه وسلم أن:  االستدالل وجه
 .  أوانيهم طهارة على يدل مما

 زوجة ، احلارث بنت زينب مستهحينما   ، النيب صلى اهلل عليه وسلم سم قصةأبي هريرة يف  عن الثالث:الدليل 
 ، فيها السم أكثر وجعلت ، فسمتها ، الكتف:  فقيل ؟ إليه اللحم أحب ما:   سألت فإنها ، هوديةالي ُمشكم بن سالم

 خرجه البخاري.أ منها( فأكل صلى اهلل عليه وسلم للنيب وقدمتها
  ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم أكل فيه. فيه مأكول إناء هناك يكون أن يستلزم األكل أن املعلوم من:  االستدالل وجه 

 مزادة من وأصحابه وأ هتوض  صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنه حصني بن عمرانعن  :رابعالالدليل 
  .متفق عليه .مشركة امرأة

 األواني يف األصل أن على يدل مما ؛ هامن توضؤوا بل ، عنها يسألوا ومل ، وجه االستدالل:أنهم مل يقولوا بنجاستها
 . واإلباحة احلل

النيب صلى اهلل عليه  سأل أنه ، رضي اهلل عنه اخلشين ثعلبة أبي حديث من نيالصحيح يف جاء -:  قائل لقا فإن
 وكلوا فاغسلوها ، غريها جتدوا أال إال فيها تأكلوا ال: ] قال ، أوانيهم عن وسأل ، كتاب أهل قوم بأرض انإ وسلم

 [  .فيها
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  بغسلها أمرهم ما طاهرة كانت لوو ، الطهارة فيها األصل ليس أن على يدل مما ؛ تغسل أن بد ال أنه على يدل وهذا

 بأرض:  وقال ، بالغسل أمر وهنا ، غسلوا وما وشربوا أكلوا نهم يف األحاديث السابقةأ: جتد األدلة إىل نظرت وإذا
 :  أوجه من اجلوابف وشربوا؟ مجيعا فيها أكلوا ذلك ومع ، كتابية ليست مشركة وتلك ، كتاب أهل

 . والتنزيه األوىل على (غريها جتدوا أال إال فيها تأكلوا ال:) قوله حيمل أن:  األول وجهال

 .للنجاسة مبباشرتهم عرفوا قوم على حيمل أن:  الثاني الوجه

 ؛ فيها األكل قبل بغسلها أمر إمنا ، النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ، يكون ما أمجل من الوجه وهذا:  الثالث الوجه
 عز واهلل ، والذهاب بينهم الرتداد سيكثر فإنه هلم جريانا كانوا فإذا ، بينهم والتماسُّ ، بالكافر املسلم التقاء ريكث لئال

قال اهلل ، وعالقة ، دائما ومتاس التقاء بينهم يكون وأن ، الكافرمن  املسلم يقرتب أال نأ يريد ورسوله وجل
 ، الكافر إغاظة املأمور بل {بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ال آمنوا الذين أيها يا} عزوجل:
 من بريء أنا] فيما رواه ابوداود من حديث جرير النيب صلى اهلل عليه وسلم قال وهلذا ؛ ذلك على يؤجر واملؤمن

 أوقد إذا حتى ، عنهم بعيدا اإلنسان يكون أن أي [ناراهما ترتاءى ال حتى ، املشركني ظهراني بني يقيم مسلم كل
 املسافة تكون أن يقتضي وهذا ، املسلم نار الكافر وال ، الكافر نار املسلم يرى ال ، نارا الكافر وأوقد ، نارا املسلم
 من نارا أوقدوا إذا ، والبوادي الصحاري يف اآلن وكذلك ، أنوار فيه يكن مل ملا ، املاضي الزمن يف هألن ؛ بعيدة بينهما
 ، بالكفار املسلم التقى كلما ألنه ؛ بعيدةكبرية مسافة بينهم يكون أن يقتضي وهذا ، تراها نكفإ ، بعيدة كبرية مسافة
 وكثرة ، القلب من والرباء الوالء قضية إذابة إىل يؤدي هذا فإن ، وبينهم حوهلم وعاش ، معهم عالقة له وصار

 دراسةل ال ، ؟ الفقهاء ذكرها طوبشر إال فرالك لبالد الذهاب جيوز ال وهلذا ؛ املعنى هذا تضعف ، وااللتقاء التماس
 .  دراسة ريغل وال

 :  الكفار لبالد الذهاب شروط

 .  حلاجة يكون أن .1

 .  الشبهات به يدفع علم عنده يكون أن .2

 .  الشهوات به يدفع دينعنده  يكون أن .3

 بني خالف فيها السابق يف ةواملسأل ، عندنا الفتوى عليه الذي وهذا ، السفر جيوز فال الشروط  فيه تتوافر مل فإن
 بالد إىل املسلم خرج إذا:  يقولون كانوا املالكية إن حتى ، اهلل رمحه مالك مذهب ذلك يف املذاهب وأشد ، الفقهاء
 إال مآنيته خذؤتفال  ، وبعد حواجز هناك يكون أن العلة أن : املهم . به يأتي أن األمر ولي على جيب فإنه ، الكفار

 [اغسلوها] ؟ ثم ، خذوها ؟ نصنع ماذا ، فإن مل جند ، [غريها جتدوا أال إال] ، [فيها تأكلوا ال] ملاسةا احلاجة حال يف
 .  أذهب لن إذن ؟ أغسل ثم ، آخذها سأذهب:  نفسه يف فيقول ، أخذها من ميتنع أنه أجل من ، موانع ، انظر

 صح حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


