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 دقمو امل

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

واحلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافسالم ظذ افـبل ادصطػك 

 .حمؿد وظذ آفف افطقبغ افطاهريـ

 :وبعد

ان اهلل )شبحاكف وتعاػ( خؾؼ آكسان وشخر فف ما ذم افساموات 

اَمَواِت َوَما ذِم وما ذم آرض، ؿال تعاػ:  َر َفُؽْؿ َما ذِم افسَّ َوَشخَّ

ُرونَ  َياٍت فَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ َْرِض ََجِقًعا ِمـُْف إِنَّ ذِم َذفَِؽ  ْٕ  .ا

 :تغقر، ؿال تعاػوهلل ذم خؾؼف شــ وؿقاكغ ٓ تؼبؾ افتبديؾ واف

 ـْ دَمَِد فُِسـَِّة اهللَِّ َتْبِدياًل  .َوَف

وٓ صؽ اكـا ُخؾؼـا فغاية ما، وؿد بعث اهلل شبحاكف مـ أجؾفا 

شػراء اػ ظباده فتحؼقؼفا وهل ايصاهلؿ اػ أظذ مراتب افؽامل 

آكساين، ؾتحؼؼ افغاية متقؿػ ظذ افعؿؾ بام جاء بف إكبقاء مـ 

وارصادات، مـ حقث ان اهلل أظؾؿ بام يـػع آكسان ويرضه أحؽام 

 وهق أرأف بف، ؾقجب افعؿؾ بتؾؽ آحؽام.
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ومل يتؽػؾ افديـ آشالمل احلـقػ شالمة آكسان ما بعد 

بؾ اكف تؽػؾ شالمتف ذم افدكقا وآخرة ما إن ظؿؾ  ،ادقت ؾحسب

ؾؼد  ،فبلحؽامف، وذفؽ بقوع ؿقاكغ ختاضبف ذم ـؾ حادثة حتصؾ مع

 .ما مـ حادثة إٓ وهلل ؾقفا حؽؿ :ورد أكف

هتدف اػ جؾب  :وـؾ هذه إحؽام مـ أوامر وكقاهل وؽرها

ادصافح ادعـقية وادادية فإلكسان، وتدؾع ظـف ادػاشد ادعـقية 

 .وديـًا ودكقا وجمتؿعاً  وادادية ؾرداً 

وتلثرها ومـ تؾؽ آحؽام افتل ٓبد فـا مـ معرؾتفا ٕمهقتفا 

ما يتعؾؼ بؿلـؾ ومؼب  :ومعـقياً  ظذ صحة آكسان مادياً 

ًٓ َضقًِّبا آكسان، ؿال تعاػ:  َْرِض َحاَل ْٕ ُؾقا ِِمَّا ذِم ا ـُ َا افـَّاُس  َيا َأُّيه

ُف َفُؽْؿ َظُدوٌّ ُمبِغٌ  ْقَطاِن إِكَّ َٓ َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت افشَّ ، وؿال تعاػ: َو

 َُؾقا ِِمَّا ر ـُ ُؼقا اهللََّ افَِّذي َأْكُتْؿ بِِف َو ًٓ َضقًِّبا َواتَّ َزَؿُؽُؿ اهللَُّ َحاَل

 .ُمْمِمـُقنَ 

ـَِر اْشُؿ اهللَِّ واما بخصقص افذبائح، ؿال تعاػ:  َؾُؽُؾقا ِِمَّا ُذ

ـُْتْؿ بِآَياتِِف ُمْمِمـِغَ  ـُ  .َظَؾْقِف إِْن 
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ـَ وؿال تعاػ:  ْ ُيْذ ُؾقا ِِمَّا مَل ـُ َٓ َتْل ُف َفِػْسٌؼ َو ِر اْشُؿ اهللَِّ َظَؾْقِف َوإِكَّ

ْؿ َوإِْن َأَضْعُتُؿقُهْؿ  ـُ َقاضَِغ َفُققُحقَن إَِػ َأْوفَِقاِئِفْؿ فُِقَجاِدُفق َوإِنَّ افشَّ

قنَ  ـُ  .إِكَُّؽْؿ دَُْؼِ

هؾ ـؾ حققاكات افبحر  :ومـ هـا يؼػ آكسان ادممـ متسائالً 

 حمؾؾ يل أـؾفا؟

مع ما ؾقفا مـ شباع  ؟افز حمؾؾ يل أـؾفاوهؾ ـؾ حققاكات 

 وهبائؿ وحشقة وؽر ذفؽ.

 وما هل؟ ؟وهؾ هـاك صـػ مـ افطققر حمرم ظؾقـا أـؾف

 وما هل إظقان افتل حيرم أـؾفا ظذ إكسان؟

 وما هل وقابط افذباحة افتل دمعؾ مـ افذبقحة حمؾؾ أـؾفا؟

جقبتفا وؽر ذفؽ مـ إشئؾة افتل يـبغل فؾؿممـ أن حيقط بل

شالمتف ظذ صعقدي ادادي  -حغ احلاجة افقفا  -فقضؿـ 

 وادعـقي.

حاوفـا ان كسؾط افضقء ظذ أهؿ إحؽام  وذم هذا ادخترص

ادتعؾؼة هبذه ادسائؾ، وؾؼ رأي مرجع افطائػة وزظقؿفا اية اهلل 
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راجغ مـ اهلل تعاػ ان ، افعظؿك افسقد ظع احلسقـل افسقستاين 

( إَِّٓ 88َيْقَم ٓ َيـَْػُع َماٌل َوٓ َبـُقَن )وجيعؾفا ذخرًا فـا  يتؼبؾ اظامفـا

ـْ َأَتك اهللََّ بَِؼْؾٍب َشؾِقؿٍ   .َم
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 احكاً احليوان

 االوه :حيوان البحز

 ما هق ادحؾؾ مـ حققان افبحر؟ 

ٓ حيّؾ مـ حققان افبحر إّٓ افسؿؽ، ؾقحرم ؽره مـ  

حتك ادسّؿك باشؿ ما يمـؾ مـ حققان افّز ـبؼره  أكقاع حققاكف

وؾرشف، وـذا ما ـان ذا حقاتغ ـافضػدع وافنضان 

ة بطققر افبحر ـ مـ اموافسؾحػاة ظذ آؿقى، كعؿ افطققر وادس

افسابحة وافغائصة وؽرمها ـ حيؾ مـفا ما حيؾ مثؾفا مـ ضققر 

 .افزّ 
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 األمساك

يغطل افػؾس ـؾ جسؿفا ؾفؾ بعض اكقاع افسؿؽ ٓ  

 جيقز اـؾفا؟

  كعؿ جيقز فؽ أـؾفا حتك فق ـان ظؾقف ؾؾس واحد. 

افسؿؽ ادعؾب ادستقرد مـ بعض افبالد آوروبقة  

ؽر متقؼـغ بتذـقتف مـ  ؾنكـاوآمريؽقة هؾ حيؼ فـا آـؾ مـف 

 جفتغ:

سؿؽ ادثبت اكا ٓ كعؾؿ بقجقد ؾؾس ظؾقف وفؽـ اشؿ اف أوًٓ:

ظذ افغالف ِما فف ؾؾس ظؾاًم ان افدول ادصّدرة هلذا افـقع مـ 

ادعؾبات تطّبؼ ؿقاكغ صارمة ذم مطابؼة ادقاصػات ادسّجؾة ظذ 

  افغالف دا ذم داخؾف.

اكا ٓ كعؾؿ بتحؼؼ آشتقالء ظؾقف خارج اداء حّقًا أو مقتف  ثاكقًا:

عروف اكف يصطاد داخؾ صبؽة افصقد او حظرتف وفؽـ مـ اد
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بسػـ افصقد احلديثة افتل تعتؿد اخراج افسؿؽ مـ اداء حّقًا 

 وؿّؾام خيتؾط هبا رء مـ ادقتة؟

اذا حصؾ آضؿئـان بؽقكف مذـك ـ وفق بافـظر اػ  

  ادالحظتغ ادذـقرتغ ـ جاز آـؾ مـف وآِّ مل جيز.

جيب ان تتقؾر ذم افسؿؽ ذم حؾقة  طهؾ هـاك ذو 

 اـؾف؟

جلقاز أـؾ افسؿؽ بلكقاظف ادختؾػة ٓ بّد مـ تقؾر  

 :ذضغ

 افؼط إول: أن يؽقن فؾسؿؽ ؾؾس. 

  افؼط افثاين: أن جيزم ادسؾؿ أو يطؿئـ بلن افسؿؽ ؿد

أخرج مـ اداء وهق حل، أو أكف مات وهق ذم صبؽة 

ؿؽ اإلشالم، وٓ افصقد. وٓ يشسط ذم صائد افس

تشسط ذم تذـقة افسؿؽ افتسؿقة أو ذـر اشؿ اهلل ظؾقف، 

ؾؾق صاد افسؿؽ ـاؾر ؾلخرجف مـ اداء حقًا، أو مات ذم 

 .صبؽتف أو حظرتف، وـان فف ؾؾس، حؾ أـؾف

ويؿؽـ فؾؿسؾؿ أن يتلـد مـ افؼط إول بؿالحظة 
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افسؿؽة إن ـاكت معرووة أمامف، أو ـان اشؿفا مدوكًا 

مع آضؿئـان بصدق افؽتابة. ودمد ذم َاخر  ظؾقفا

 .افؽتاب مؾحؼًا خاصًا بلشامء إشامك ذوات افػؾس

  وافؼط افثاين متحؼؼ ذم َجقع افبؾدان تؼريبًا، ـام

يؼقفقن، ٕن افطرق افعادقة ادعتؿدة ذم افصقد حتؼؼ 

 .أو مقتف ذم صبؽة افصقد خروجف مـ اداء حقًا،

جيقز أخذه مـ افؽاؾر وبـاًء ظذ ذفؽ ؾنن افسؿؽ 

 وأـؾف، مثؾام جيقز أخذه مـ ادسؾؿ وأـؾف، معؾبًا ـان أو

 .ؽر معؾب

هؾ حيؾ أـؾ هضان افبحر، وأم افروبقان، وافؼقاؿع  

 افبحرية؟ وهؾ حيؾ اـؾ بقض افسؿؽ؟

ٓ حيؾ مـ حققان افبحر إٓ افسؿؽ افذي فف ؾؾس،  

 -ـافنضان  -ؽر افسؿؽ  ومـف ما يسؿك بـ )افروبقان(، وأما

 .وـذا افسؿؽ افذي ٓ ؾؾس فف، ؾال جيقز أـؾف، واهلل افعامل

اما بقض افسؿؽ يتبع افسؿؽ، ؾبقض افسؿؽ ادحؾؾ حالل 

 .أـؾف، وبقض افسؿؽ ادحرم حرام أـؾف
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 متك يتحؼؼ صقد افسؿؽ افذي حيصؾ ذـاتف؟ 

يتحؼؼ صقد افسؿؽ ـ افذي بف حتصؾ ذـاتف ـ بلخذه  

مـ داخؾ اداء اػ خارجف حقًا بافقد أو افشبؽة أو افشص أو 

افػافة أو ؽرها، وذم حؽؿف أخذه خارج اداء حقًا بافقد أو بأفة 

بعد ما خرج بـػسف أو بـضقب اداء ظـف أو ؽر ذفؽ، ؾاذا وثب 

قاج اػ افساحؾ أو ؽاَر ذم شػقـة أو ظذ آرض أو كبذتف آم

اداء افذي ـان ؾقف ؾلخذ حقًا صار ذـقًا، واذا مل يمخذ حتك مات 

 .صار مقتة وحرم أـؾف وان ـان ؿد كظر افقف وهق حّل يضطرب

فق أخذ مـ اداء أو مـ خارجف حقًا افسؿؽ افذي فف  

 ؾؾس ذم آصؾ وان زال بافعارض ؾفؾ جيقز اـؾف؟

داء أو مـ خارجف حقًا افسؿؽ افذي فف فق أخذ مـ ا 

ؾؾس ذم آصؾ وان زال بافعارض حؾ أـؾف وهق ضاهر، وفق 

مات داخؾ اداء ؾفق ضاهر وفؽـ حيرم اـؾف، وأما ما ٓ ؾؾس فف 

 .مـ آشامك ؾقحرم اـؾف مطؾؼاً 
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 ؟هؾ جيب ان يؽقن صائد افسؿؽ مسؾامً  

آشالم، وٓ يشسط ذم ٓ يعتز ذم صائد افسؿؽ  

 .تذـقتف افتسؿقة ؾؾق أخذه افؽاؾر حّؾ حلؿف

 هؾ جيقز اـؾ آشامك ادستقردة؟ 

اذا ـاكت ذات ؾؾس ووثؼ بلهنا ؿد اخرجت مـ اداء  

 -ـام فعؾف افغافب ذم افصقد بافسػـ ذم تؾؽ افبؾدان  -وهل حقة 

 .جاز أـؾفا وان ـاكت مستقردة مـفا

هـاك اكقاع مـ آشامك بدون ظظؿ )مسحب( معبل  

ذم ديب وفؽـ ادـشل مـ ؾقتـام داخؾ افؽقس ؿطع مـ افسؿؽ 

بدون ظظؿ )ؽر مشخص كقع افسؿؽ بدون ؾؾس ام فديف 

ؾؾس( هؾ جيقز اـؾ هؽذا كقع مـ افسؿؽ كرجق مـؽؿ افتػضؾ 

 ؟باإلجابة

ات ٓ حيؽؿ بحؾقة افسؿؽ آّ بعد إحراز أكف مـ ذو 

 افػؾس.
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ما حؽؿ تـاول ـبسقٓت زيت افسؿؽ، مع افعؾؿ  

مـ  اافؼـات ادصـعة تذـر ان هذا افزيت ؿد يؽقن مستخرج

ؿد  ىك ـاحلقت وشؿؽ افؼرش واشامك اخراي كقع مـ إشام

 تؽقن مـ ذوات افػؾس او مـ ؽر ذوات افػؾس؟

افػؾس ٓ جيقز آ اذا احرز ـقهنا ملخقذة مـ ذوات  

مـ آشامك، كعؿ اذا ـان ذو افقد ادسؾؿ ؿد ظروفا فألـؾ ومل 

يؽـ ِمـ يستحؾ ؽر ذوات افػؾس مـ آشامك جاز 

 .آشتعامل

 هؾ جيقز صقد آشامك بافؽفرباء؟ 

 .جيقز إذا تؿ صقده ؿبؾ مقتف 

حتتقي ظع زيت ( omega- )مادة آمقغا  

يعتز مـ ادقاد افغذائقة افرضورية حلاجة افسؿؽ وافذي 

احتاج اجلسؿ... واكا ضافب وادرس ذم احدى افدول افغربقة و

كشاط ذاـريت... شمايل  افسـقز وظذ هلذه ادادة ذم مساظديت ظذ

 هق:
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كحـ ٓ كعرف مـ اي كقع مـ آشامك تؿ اشتخالص هذه 

 ادادة... هؾ مـ آشامك افتل حيؾ اـؾفا او ٓ؟

ؽالف ـؾ ـبسقل فؽؾ حبة يقجد اجلقالتغ وافذي ٓ كعرف ذم 

اكؼطاظل مصدره وــت اتـاول شابؼا هذه ادادة... وظـد  ـمـ اي

كشاضل افدراد... وما حؽؿل ظـد  اصبح هلا تلثر مؾحقظ ظذ

 جفع بافتـاول؟

بلن  اضؿلنٓ حيؽؿ بحؾقة زيت افسؿؽ آ اذا : 

افسؿؽ ادلخقذ مـف افزيت ـان ذا ؾؾس وأكف اشتخرج مـ اداء 

 .حقاً 

ٓ بلس بتـاول ؽالف افؽبسقل ؾقام فق صؽ ذم ـقهنا مستخؾصة 

 .مـ احلققان أو مـ افـبات

هؾ جيقز اشتعامل دهـ احلقت، وإشامك ؽر اجلائزة  

 إـؾ وافؼقاؿع ذم إـؾ وذم آشتعامٓت إخرى؟

ٓ جيقز أـؾفا، وجيقز ؽره مـ آشتعامٓت، واهلل  

 .افعامل
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هؾ حيؼ ذاء افسؿؽ مـ ادخافػ، وكحـ ٓ كدري  

 أهق مـ ذوات افػؾس أم ٓ؟

جيقز ذاؤه، وفؽـ ٓ جيقز أـؾف ما مل حيرز ـقكف مـ  

 .ذوات افػؾس

أشقة هؾ جيقز أـؾ )افنضان( بلكقاظف ادختؾػة  

 بافروبقان؟

 .ٓ جيقز أـؾ افنضان 

كجد أحقاكا ظذ ظؾبة افسؿؽ اشؿ افسؿؽة أو  :

صقرهتا، ؾـعرف مـ خالل افعؾبة أن افسؿؽة هذه ذات ؾؾس، 

ؾفؾ حيؼ فـا آظتامد ظذ آشؿ او افصقرة ذم حتديد افـقظقة، 

ض افؼـة خلسارة  مع ظؾؿـا بلن افؽذب ذم أمقر ـفذه يعرِّ

 ـبرة، وربام دا هق أصد مـ ذفؽ؟

 .بصدؿفا، جاز افعؿؾ وؾؼف آضؿئـانإذا حصؾ  

ترمل شػـ افصقد افؽبرة صباـفا ؾتخرج أضـاكًا مـ  

افسؿؽ وتطرح صقدها ذم آشقاق، وؿد بات معروؾًا أن 

ضريؼة افصقد احلديثة تؼقم ظذ أشاس إخراج افسؿؽ مـ اداء 



 (07مداد العلامء................................................. )

 

ترمل افؼـات افسؿؽ افذي يؿقت ذم اداء خقؾًا حقًا، بؾ ربام 

 :مـ افتؾقث

  ؾفؾ حيؼ فـا افؼاء مـ ادحالت افتل يبقع ؾقفا ؽر

 ادسؾؿغ هذا افسؿؽ؟

  وهؾ حيؼ فـا افؼاء مـ ادحالت افتل يبقع ؾقفا

ادسؾؿقن ؽر ادؾتػتغ فؾحؽؿ افؼظل هذا افسؿؽ، 

ؿد أخرجت  ظؾاًم بلن إحراز أن هذه افسؿؽة افتل أمامل

 حقة مـ اداء، أو حتصقؾ صاهد مّطؾع ثؼة يؼقل بذفؽ،

 .أمر صعب جدًا، بؾ هق ؽر ظؿع وٓ واؿعل

ؾفؾ هـاك مـ حؾ دشؽؾة ادسؾؿغ ادتثبتغ افذيـ 

يعاكقن صعقبة ذم إحراز تذـقة حلقم افدجاج وافبؼر 

 وافغـؿ ؾقفرظقن اػ افسؿؽ؟

مسؾؿ، ـام ٓ بلس  ٓ بلس بؼائفا مـ مسؾؿ أو ؽر 

بلـؾفا إذا وثؼ بلن صقدها يتؿ ظذ افـفج ادذـقر، وأحرز أيضًا 

 .ـقهنا مـ ذوات افػؾس
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ذـرتؿ ذم اشتػتاء شابؼ اكف جيقز اـؾ افسؿؽ إذا مات  

ذم افشبؽة أو احلضرة. ؾفـاك بعض باظة افسؿؽ يضعقن 

ؾفؾ اشامـفؿ ذم احقاض مائقة صغرة وبعضفا يؿقت ذم اداء، 

يعتز هذا احلقض افصغر هق احلضرة. وهؾ جيقز اـؾ افسؿؽ 

 افذي يؿقت ذم هذه إحقاض؟

ٓ جيري ظع ما يؿقت ذم تؾؽ آحقاض حؽؿ  

افشبؽة واحلضرة، ؾال جيقز اـؾ ما مات ؾقفا اذا ـان افسؿؽ 

 .ذم اداء ؾعالً 

ادسؾؿغ، وماذا فق ـان  هؾ جيقز بقع شؿؽ اجلرّي اػ 

 افبقع فغر ادسؾؿغ؟

آحقط آجتـاب ظـ بقعف وفؽـ جيقز اخذ ادال  

 .رؾع افقد ظـف بنزاء

ادقت مـ افؽتايب ام ان حرمة هؾ حيرم ذاء افسؿؽ  

 افؽاؾر؟ ف تؼترص ظذئذا

جيقز إن ـاكت فف مـػعة حمؾؾة ـاشتعامفف فؾطققر  :

 .واحلققاكات



 (09مداد العلامء................................................. )

 

مـ بائع يؼقم بتـظقػف ودسف بافقد  حالٓ اكشسي شؿؽ 

مباذة ٓ كعؾؿ افبائع هؾ هق ـاؾر أم ـتايب ؾام حؽؿ أـؾ 

 افسؿؽ؟

 جيقز اـؾف. 

ما هق احلؽؿ افؼظل حقل حؾقة اـؾ شؿؽ افؽاؾقار  

وهق باحلؼقؼة بقض كقع مـ اكقاع آشامك يتقاجد ذم بحر 

ؿزويـ وتسقطر ظذ صقده ظدة دول وؿـفا ايران ويتؿ 

اشتخراج افبقض مـف وتعؾقبف وتصديره اػ افدول آخرى 

وؿـفا افعراق افذي بدا يتقاجد ؾقف مـذ اؿؾ مـ ظدة شـقات، 

ؾفؾ جيقز اـؾ هذا افـقع مـ بققض آشامك ظؾام ان ٓ ظؾؿ فـا 

 بـقع افسؿؽ ذو ؿشقر او ظدمف وٓ بطريؼة صقده؟

 .ٓ جيقز آ مع افعؾؿ بؽقن افسؿؽ فف ؿشقر 

 ما حؽؿ أـؾ شؿؽ ادعروف بافتالبقا؟ 

 .حالل اذا ـان مشتؿال ظذ ؿشقر 
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احد ادممـغ يريد ان يشسي مطعام فبقع افسؿؽ  

 :واحلققاكات افبحرية احلالل وادحرم اـؾف

سؾؿ وبلي هؾ جيقز ذاء افسؿؽ ادحرم اـؾف مـ اد -1

 كقة؟

 هؾ جيقز ذاء افسؿؽ ادحرم مـ افؽاؾر وبلي كقة؟ -2

 هؾ جيقز هتقئة وضفل افسؿؽ ادحرم؟ -3

هؾ جيقز بقع افسؿؽ ادحرم افـل وادطبقخ دستحؾقف مـ  -4

 ادسؾؿغ وافؽػار؟

هؾ جيقز فؾعامؾ ذم ادطعؿ تؼديؿ افسؿؽ ادحرم اـؾف  -5

 فؾؿسؾؿ دون اظالمف؟

 ذا افسؿؽ حيرم اـؾف؟هؾ جيب اظالم ادسؾؿ بلن ه -6

 يبايل بام يلـؾ؟ هؾ جيب اظالم ادسؾؿ افعايص افذي ٓ -7

هؾ جيقز افعؿؾ بـؼؾ افسؿؽ ادحرم اـؾف مـ حمؾ ذائف  -8

 اػ ادطعؿ او افـؼؾ ظؿقما؟



 (20مداد العلامء................................................. )

 

: 

جيقز اذا ـاكت فف ؾائدة معتد هبا ؽر آـؾ ادحرم  -1

 .يتقؿػ ظذ كقة خاصة احلققان وٓ ـنضعام

 .ـسابؼف -2

 .جيقز -3

 .جيقز تؼديؿف اػ مـ يلـؾف واما جمرد افطبخ ؾفق جايز ٓ -4

 .احد ٕيجيقز تؼديؿف  ٓ -5

 جيب ظذ ؽر افذي يؼدمف. ٓ -6

 خيتؾػ احلؽؿ بذفؽ. ٓ -7

 .جيقز -8

)افصاذم(  باشؿيقجد فديـا ذم اخلؾقج شؿؽ يعرف  

وهق متداول ذم إشقاق، وفؽـ ظـدما يستخرج مـ اداء يؽقن 

مـ دون ؿشقر وفؽـ أهؾ اخلزة يمـدون اكف يسؼط حراصػف 

 مـ اداء ؾفؾ أـؾف حالل؟ اشتخراجفمـ جسؿف ؿبؾ 
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مـ ثبت فديف بشفادة أهؾ اخلزة أكف مـ ذوات افػؾس  

 وفق بإصؾ ؾال ماكع مـ أـؾف.

ذائح شؿؽ ٓ كعرف اشؿف بدون ظظؿ وٓ جؾد  

 هؾ جيقز اـؾف؟

 .ٓ جيقز :

 هؾ اـؾ شؿؽ افؼرش حرام؟ :

شؿؽ افؼرش حرام اـؾف واـؾ اي جزء مـف واـؾ اي  

 .مادة ؽذائقة تشتؿؾ ظؾقف

ما ظرؾتف ان بقض افسؿؽ ما ـان خشـًا يمـؾ وما  :

ان ما ـان كاظاًم ٓ يمـؾ وإن ـان ذم  ـان كاظاًم ُيسك افسمال هؾ

 داخؾ افسؿؽ احلالل أم ادؼصقد إذا ُوجد خارجًا ظـ افسؿؽ؟

إذا ـان افسؿؽ حمّؾؾ إـؾ ـان بقضف حالًٓ شقاء  

ـان أمؾسًا او خشـًا وشقاء ـان ذم داخؾف او خارجف ـام اكف إذا 

 ـان حمّرم إـؾ ـان بقضف حمّرمًا مطؾؼًا.

 اـؾ شؿؽ افتقكة وافسؾؿقن هؾ هل حالل ام حرام؟ 



 (23مداد العلامء................................................. )

 

جيقز اـؾ افتقكة وافسؾؿقن ان ـان مـ ذوات افػؾس  :

 .بإصؾوفق 

 هؾ جيقز أـؾ دم شؿؽ افبحر؟ 

ٓ جيقز اـؾ دمف ظذ آحقط وجقبَا آ اذا اـؾت  

 .افسؿؽة بدمفا مع ـقهنا ذات ؾؾس

افتل تتقاجد ذم افبحرة وتتغذى ما هق حؽؿ إشامك  

 ظذ اظالف مـ ظظام اخلـزير هؾ جيقز اـؾفا؟

 جيقز وان ـان آوػ افتـزه ظـف. 

 ما حؽؿ اـؾ حلؿ احلقت؟ :

 ٓ جيقز. 

هـاك ؿقل بان افسؿؽ )افؽـعد( متقت بنظة وؿت  

ذم افبحر اصطقادها، وكحـ ٓ كعؾؿ وؿت افؼاء ان ـاكت مقتة 

 ام ٓ، ؾام هق احلؽؿ افؼظل ذم ذفؽ؟

 .اذا اصسيتف مـ مسؾؿ ؾفق حمؽقم باحلؾقة 
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ما هق احلؽؿ ذم أـؾ افسؿؽ افذي باذه رجؾ بقذي  

 ذم صقيف؟

 .اذا مّسف برضقبة منية ؾفق كجس 

  



 (25مداد العلامء................................................. )

 

  األمساك املعمب

اشالمقة دون هؾ جيقز تـاول افسؿؽ ادعؾب مـ بالد  

 افتلـد مـ احتقائف ظذ ؾؾس؟

اذا اصسيتف مـ مسؾؿ ٓ يستحّؾ ؽر ذوات افػؾس  

 .حّؾ آـؾ

 ما هق رأيؽؿ بافـسبة إػ معؾبات إشامك آجـبقة؟ 

ٓبّد مـ إحراز ـقهنا ذات ؾؾس وخروجفا مـ اداء  

 حقًا؟

افسؿؽ ادعؾب ادستقرد مـ بعض افبالد آوروبقة  

ؽر متقؼـغ بتذـقتف مـ  ؾنكـاوآمريؽقة هؾ حيؼ فـا آـؾ مـف 

 جفتغ:

: اكا ٓ كعؾؿ بقجقد ؾؾس ظؾقف وفؽـ اشؿ افسؿؽ ادثبت أوًٓ 

ظذ افغالف ِما فف ؾؾس ظؾاًم ان افدول ادصّدرة هلذا افـقع مـ 
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ة ذم مطابؼة ادقاصػات ادسّجؾة ظذ ادعؾبات تطّبؼ ؿقاكغ صارم

  افغالف دا ذم داخؾف.

: اكا ٓ كعؾؿ بتحؼؼ آشتقالء ظؾقف خارج اداء حّقًا أو مقتف ثاكقاً 

داخؾ صبؽة افصقد او حظرتف وفؽـ مـ ادعروف اكف يصطاد 

بسػـ افصقد احلديثة افتل تعتؿد اخراج افسؿؽ مـ اداء حّقًا 

 ادقتة؟وؿّؾام خيتؾط هبا رء مـ 

اذا حصؾ آضؿئـان بؽقكف مذـك ـ وفق بافـظر اػ  

  ادالحظتغ ادذـقرتغ ـ جاز آـؾ مـف وآِّ مل جيز.

هؾ جيقز تـاول افسؿؽ ادعؾب مـ بالد اشالمقة دون  

 افتلـد مـ احتقائف ظذ ؾؾس؟

اذا اصسيتف مـ مسؾؿ ٓ يستحّؾ ؽر ذوات افػؾس  

 .ٓـؾحّؾ ا

شمايل ظـ شؿؽ افتقكة ادعؾب ؾؼد ؿرأت ذم بعض :السؤال

ادقاوقع ذم آكسكت ان شؿؽ افتقكة بدون ؿشقر بقـام يقجد ذم 

كؼة آشامك افتل حيؾ تـاوهلا ذم مقؿع افسقد )حػظف اهلل( 

 شؿؽ افتقن او افطقن ؾفؾ هق كػس افـقع ام ؽره؟



 (27مداد العلامء................................................. )

 

 حؾقة افسؿؽ ـقكف ذا ؾؾس واخراجف ادـاط ذم 

ادؽؾػ ايل  اضؿلن كًا أو إكف مات ذم صبؽة افصقد ؾؿتمـ اداء حقّ 

 ذفؽ حؾ فف أـؾف.

افبؾطل  كهـا ذم مديـتل يقجد شؿؽ جمؿد يدظ 

وحيقي ظع صدف، ؾفؾ أـؾف جائز؟ ـذفؽ يقجد شؿؽ مؼطع 

ايل ؿطع مـ افؾحؿ ؾؼط أي مسحقب افعظؿ مـف ويعرف باشؿ 

 )مسحب(، ؾفؾ جائز أـؾف أيضًا؟

بشؽؾ ظام: ٓبد مـ إحراز ـقن افسؿؽ ذا ؾؾس،  

 .وإّٓ: مل حيؾ أـؾف
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 سيت الضىك

افؽػار ادلخقذ مـ زيت افسؿؽ ادستقرد مـ بالد  

 ايدُّيؿ هؾ جيقز تـاوفف؟

ان زيت افسؿؽ ادجؾقب مـ بالد افؽػار ادلخقذ مـ  

ايدُّيؿ ٓ جيقز أـؾف مـ دون رضورة إّٓ اذا احرز ان افسؿؽ 

ادلخقذ مـف ـان ذا ؾؾس واكف ؿد ُاخذ خارج اداء حقًا أو مات ذم 

 .صبؽة افصقاد أو حظرتف

ل ـبسقٓت زيت افسؿؽ، مع افعؾؿ ما حؽؿ تـاو 

مـ  اافؼـات ادصـعة تذـر ان هذا افزيت ؿد يؽقن مستخرج

ؿد  ىك ـاحلقت وشؿؽ افؼرش واشامك اخراي كقع مـ إشام

 تؽقن مـ ذوات افػؾس او مـ ؽر ذوات افػؾس؟

ٓ جيقز آ اذا احرز ـقهنا ملخقذة مـ ذوات افػؾس  

و افقد ادسؾؿ ؿد ظروفا فألـؾ ومل مـ آشامك، كعؿ اذا ـان ذ

يؽـ ِمـ يستحؾ ؽر ذوات افػؾس مـ آشامك جاز 

 .آشتعامل



 (29مداد العلامء................................................. )

 

 ذب ؾقتامغ زيت ادلخقذ مـ ـبد ما حؽؿ 

 احلقت؟

 .ٓ جيقز آ فؾرضورة 

زوجل مصاب بارتػاع ذم افدهقن افثالثقة ذم افدم و  

افعالج افقحقد فف هق زيت ـبد احلقت يمخذ ثالث ـبسقٓت 

ثالث مرات بافققم ؾام افعؿؾ مع افعؾؿ فؼد ظؾؿـا حسب 

وهق جالتغ  اجلالتغادحتقيات اكف افغالف اصال مصـقع مـ 

 زيت افسؿؽ؟ قؾف ىحققاين اما ادحتق

ٓ ماكع مـ تـاول زيت افسؿؽ اذا مل يؽـ مـ ذوات  :اجلواب

افػؾس دعاجلة آمراض افشديدة افتل ٓ تتحؿؾ ظادة اذا 

 .آضباء مـ وشائؾ ادعاجلة و ضرؿفا بليدياكحرص بف ؾقام 
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 زقات يف صيم البحزوتف

هؾ هـاك اصؽال ذم حّؾقة افسؿؽ ادقت ذم جقف  

 افسؿؽة ادباحة؟

َجع مـ افػؼفاء اكف حيؾ مـ افسؿؽ ادقت ما ذـر  

يقجد ذم جقف افسؿؽة ادباحة إذا ـان مباحًا، وفؽـ هذا حمؾ 

اصؽال ؾال يسك آحتقاط بآجتـاب ظـف، واما ما تؼذؾف 

افسؿؽة احلقة مـ افسؿؽ ؾال حيّؾ إّٓ أن يضطرب ويمخذ حقًا 

 .أيضاً خارج اداء وآَحقط آوػ اظتبار ظدم اكسالخ ؾؾسف 

 هؾ جيقز اـؾ بقض افسؿؽ؟ 

بقض افسؿؽ تتبع افسؿؽ، ؾبقض ادحؾؾ حالل وان  

ـان امؾس وبقض ادحرم حرام وان ـان خشـًا، وإذا اصتبف اكف 

 .مـ ادحؾؾ أو مـ ادحّرم ؾال بد مـ آجتـاب ظـف

 هؾ جيقز بقع هضان افبحر )افؼبؼب( ام ٓ؟ 

افسؿؽ  ـنضعامؾرض ؾقف مـػعة حمؾؾة  جيقز ان 

 .وكحقه



 (30مداد العلامء................................................. )

 

 هؾ جيقز اـؾ )ام افربقان( وافؼبؼب )افنضان(؟ 

 ٓ جيقز. 

ت افذي يتؿ هؾ جيقز أـؾ افروبقان ادؼع ذم كػس افزي 

 ؟كؾقف ؿع دجاج ؽر مذـ

 .ٓ جيقز 

 ما حؽؿ اـؾ )آشتؽقزا( افبحري؟ 

 .حيرم اـؾف 

 هؾ حيرم أـؾ افؼقاؿع افتل تؼع ظذ شاحؾ افبحر؟ 

 ٓ جيقز. 

 هؾ جيقز اـؾ ادحار؟ 

 .ٓ جيقز أـؾ ادحار 

ادـزوع افعظؿ ظؾام اكف  حؾقة تـاول شؿؽ افػقؾقف ما 

جمفقل ادـشاء ومطروح ذم اشقاؿـا وـذفؽ بافـسبة فسؿؽ 

 .اؾتقكا جزاـؿ اهلل خراً 0افتقكة وشؿؽ افنديـ ادعؾب 
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 ُيشسط ذم جقاز أـؾ افسؿؽ أمران: 

 .أن يؽقن فف ؾؾس ظرؾاً  -1

ًا أو يؿقت داخؾ صبؽة أن يستقيل افصّقاد ظؾقف حقّ  -2

 .تفرظافصقد أو ح

فسؿؽ ادستقرد مـ افبالد ؽر اإلشالمقة افذي يقجد بقد وا

بلّكف ؿد تقّؾر  آضؿئـانادسؾؿ أو ذم أشقاق ادسؾؿغ يؿؽـ 

ؾقف إمر افثاين بافـظر إػ أن افؽؿّقات افتجارية مـ افسؿؽ 

إّكام يتؿ صقدها بافسػـ احلديثة افتل يعتؿد اخراج افسؿؽ 

 .مـ ادقتة ءرمـ اداء حّقًا وؿّؾام خيتؾط هبا 

ؾقبؼك إحراز إمر إول أي ـقن افسؿؽ ذا ؾؾٍس وهق 

متقّن إذا مل يؽـ مـزوع اجلؾد، وأّما إذا مل يؽـ ظؾقف جؾده ـــ 

ـام ذم ادعّؾب ـــ ؾنن ـان ؿد شّجؾ ظذ افغالف أّكف مـ افـقع 

ذي افػؾس ـافتقكة وافنديـ وـان افبؾد ادصّدر يطّبؼ 

ة ادقاصػات ادسّجؾة ظذ افغالف ؿقاكغ صارمة ذم مطابؼ

ـام ذم داخؾف ؾرّبام يؿؽـ إحراز أّكف مـ افـقع ادحّؾؾ. وأّما ذم 

معتدًا بف بلّن ذا افقد ادسؾؿ أو  احتامٓؽر هذا ؾنن احُتِؿؾ 
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افبائع ذم شقق ادسؾؿغ ؿد احرز ـقكف ذا ؾؾس بلن مل يؽـ 

 خقاكـاـنِمـ يستحّؾقن افسؿؽ وإن ـان ؾاؿدًا فؾػؾس ـــ 

مـ أهؾ افسـّة ـــ ومل يؽـ مـ افذيـ ٓ يبافقن بتطبقؼ 

ظذ يده وادعامؾة مع  آظتامدافضقابط افؼظقة ؾباإلمؽان 

ك افذي جيقز  ـّ افسؿؽ افذي يعروف فألـؾ معامؾة ادذ

 .أـؾف

فق أّن أحدًا اصطاد شؿؽًا ظـ ضريؼ كصب افشباك ذم  

داخؾ افشباك ذم داخؾ افـفر افـفر وبؼل هذا افسؿؽ حمصقرًا 

 ومات داخؾ افشباك ؾفؾ حُيؽؿ بتذـقتف؟

 .جيقز أـؾف وٓ إصؽال ؾقف إن ـان افسؿؽ ذا ؾؾس :
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ماحؽؿ صقد آشامك بقاشطة اجلفاز افؽفربائل او  

افسؿقم او ادػرؿعات او ؽرها مـ آشافقب شقاء ـان ذم 

 مقشؿ افتؽاثر او ذم ؽرها؟

جيقز صقد آشامك بإشافقب ادذـقرة وؽرها اذا  ٓ 

ـاكت تمدي اػ آرضار بافثروة ادائقة او ـان خمافػًا فؾؼاكقن 

 .واهلل افعامل
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 الثاٌي: البوائي وحنوها

 ما هق ادحرم مـ افبفائؿ؟ :

افبفائؿ افزية مـ احلققان صـػان: اهؾقة ووحشقة: أما  

آهؾقة ؾقحؾ مـفا َجقع أصـاف افغـؿ وافبؼر وآبؾ ويؽره 

اخلقؾ وافبغال واحلؿر، وحيرم مـفا افؽؾب واهلر وكحقمها. واما 

افقحشقة ؾتحؾ مـفا افظباء وافغزٓن وافبؼر وافؽباش اجلبؾقة 

ـفا افسباع، وهل ما ـان وافقحامر واحلؿر افقحشقة. وحترم م

وافـؿر وافػفد  ـإشدمػسشًا وفف طػر أو كاب ؿقيًا ـان 

وافذئب أو وعقػًا ـافثعؾب وافضبع وابـ آوى، وـذا حيرم 

آركب وان مل يؽـ مـ افسباع، ـام حترم ادسقخ ومـفا اخلـزير 

 .وافؼرد وافػقؾ وافدب
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 :الذباح 

 ماهل ذوط تذـقة افذبقحة؟

 :يشسط ذم تذـقة افذبقحة ُأمقر 

إول( أن يؽقن افذابح مسؾاًم ـ رجاًل ـان أو امرأة أو صبقًا (

ِمقزًا ـ ؾال حتؾ ذبقحة ؽر ادسؾؿ حتك افؽاؾر افؽتايب وإن شؿك 

 فإلشالمظذ إحقط فزومًا، ـام ٓ حتؾ ذبقحة ادـتحؾغ 

 . أهؾ افبقت فؽػر ومـفؿ افـاصب ادعؾـ بعداوةادحؽقمغ با

افثاين( أن يؽقن افذبح باحلديد مع آمؽان ؾال يؽػل افذبح (

ادخؾقط بافؽروم وكحقه ادسؿك بـ )اشتافس  بغره حّتك احلديد

شتقؾ( ظذ آحقط فزومًا، كعؿ إذا مل يقجد احلديد جاز ذبحفا 

بؽؾ ما يؼطع إوداج مـ افزجاجة واحلجارة احلادة وكحقمها 

هـاك رضورة تدظق إػ آشتعجال ذم ذبحفا  حتك إذا مل تؽـ

 .ـاخلقف مـ تؾػفا بافتلخر

افثافث( آشتؼبال بافذبقحة حال افذبح إػ افؼبؾة، ويتحؼؼ (

آشتؼبال ؾقام إذا ـان احلققان ؿائاًم أو ؿاظدًا بام يتحؼؼ بف 
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اشتؼبال آكسان حال افصالة ذم احلافتغ، وأما إذا ـان 

أو إين ؾقتحؼؼ باشتؼبال ادـحر مضطجعًا ظذ إيؿـ 

وافبطـ وٓ يعتز اشتؼبال افقجف وافقديـ وافرجؾغ، وحترم 

بآشتؼبال متعؿدًا، وٓ بلس بسـف كسقاكًا أو  باإلخاللافذبقحة 

خطاء أو فؾجفؾ بآصساط ـ ـؿـ ٓ يعتؼد فزومف ذظًا ـ أو 

فقفا وفق فعدم افعؾؿ بجفتفا أو ظدم افتؿؽـ مـ تقجقف افذبقحة إ

 .مـ جفة خقف مقت افذبقحة فق اصتغؾ بتقجقففا إػ افؼبؾة

افرابع( افتسؿقة، بلن يذـر افذابح اشؿ اهلل وحده ظؾقفا بـقة )

حغ افؼوع ؾقف أو متصاًل بف ظرؾًا، ويؽػل ذم افتسؿقة  افذبح

آتقان بذـر اهلل تعاػ مؼسكًا بافتعظقؿ مثؾ )اهلل أـز( و)بسؿ 

بؿجرد ذـر فػظ اجلالفة وفق بام يرادؾف ذم شائر  اهلل( بؾ يؽتػك

افؾغات، ـام يؽتػك بذـر بؼقة آشامء احلسـك وان ـان إحقط 

اشتحبابًا ظدم آـتػاء بذفؽ، وٓ أثر فؾتسؿقة مـ دون كقة 

افذبح، وفق أخؾ هبا كسقاكًا مل حترم افذبقحة وفق ترـفا جفالً 

 .حرمت
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ال حتؾ إذا مل خيرج مـفا اخلامس(: خروج افدم ادتعارف، ؾ)

إػ كقظفا ـ بسبب اكجامد  باإلواؾةافدم أو ـان اخلارج ؿؾقاًل ـ 

افدم ذم ظروؿفا أو كحقه، وأما إذا ـاكت ؿؾتف ٕجؾ شبؼ كزيػ 

 .افذبقحة ـ جلرح مثاًل ـ مل يرض ذفؽ بتذـقتفا

افسادس( أن تتحرك افذبقحة بعد متامقة افذبح وفق حرـة )

ظقـفا أو حترك ذكبفا أو ترـض برجؾفا، هذا يسرة، بلن تطرف 

 .بح وإّٓ ؾال تعتز احلرـة اصالؾقام إذا صؽ ذم حقاهتا حال افذ
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 وضتحبات الذبح

 ما هق ادستحب ظـد ذبح افغـؿ؟ 

ذبح  دظؾقفؿ أكف يستحب ظـ ذـر افػؼفاء روقان اهلل 

ويؿسؽ ربط يداه وإحدى رجؾقف، وتطؾؼ آُخرى افغـؿ أن تُ 

صقؾف أو صعره حتك يزد، وظـد ذبح افبؼر أن تعؼؾ يداه 

ورجاله ويطؾؼ ذكبف، وظـد كحر اإلبؾ أن تربط يداها ما بغ 

اخلػغ إػ افرـبتغ أو إػ آبطغ وتطؾؼ رجالها، هذا إذا 

كحرت بارـة، أما إذا كحرت ؿائؿة ؾقـبغل أن تؽقن يدها 

ؾ بعد افذباحة حتك افقنى معؼقفة، وظـد ذبح افطر أن يرش

يرؾرف، ويستحب ظرض اداء ظذ احلققان ؿبؾ أن يذبح أو 

يـحر، ويستحب أن يعامؾ مع احلققان ظـد ذبحف أو كحره ما 

يبعده ظـ إذى وافتعذيب، بلن حيد افشػرة ويؿر افسؽغ ظذ 

 .ادذبح بؼقة وجيد ذم آهاع وؽر ذفؽ
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 وكزوهات الذبح

 ذبح احلققاكات وكحرها؟ ما هق ادؽروه ذم 

يؽره ذم ذبح احلققاكات وكحرها ـ ـام ورد ذم َجؾة مـ  

 :افروايات ـ ُأمقر

 .آَول( شؾخ جؾد افذبقحة ؿبؾ خروج روحفا)

افثاين( أن تؽقن افذباحة ذم افؾقؾ أو ذم يقم اجلؿعة ؿبؾ (

 .افزوال مـ دون حاجة

خر مـ افثافث( أن تؽقن افذباحة بؿـظر مـ حققان آ)

 .جـسف

 .افرابع( أن يذبح ما رّباه بقده مـ افـعؿ)
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 حمزوات الذبيح 

 ما هق ادحرم مـ احلققان ادحؾؾ حلؿف؟ 

 :حيرم مـ احلققان ادحؾؾ حلؿف 

افدم، وافروث، وافؼضقب، وافػرج، وادشقؿة، وافغدد وهل 

ـؾ ظؼدة ذم اجلسؿ مدورة صبف افبـدق، وافبقضتان، وخرزة 

افدماغ وهل حبة بؼدر احلؿصة ذم وشط افدماغ، وافـخاع وهق 

خقط ابقض ـادخ ذم وشط ؾؼار افظفر، وافعؾباوان ـ ظذ 

ـ افرؿبة إػ آحقط فزومًا ـ ومها ظصبتان ِمتدتان ظذ افظفر م

افذكب، وادرارة، وافطحال، وادثاكة، وحدؿف افعغ وهل احلبِة 

 .افـاطرة مـفا ٓ جسؿ افعغ ـؾف

هذا ذم ؽر افطققر وافسؿؽ واجلراد، اما افطققر ؾقحرم ما 

 :مـ ادذـقرات يقجد ؾقفا
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افدم وافرجقع، وآحقط فزومًا آجتـاب ظـ ؽرمها أيضًا، ـام 

آجتـاب ظـ رجقع افسؿؽ ودمف ورجقع  أن آحقط وجقباً 

 .اجلراد، كعؿ ٓ بلس بام ذم جقؾفام مـ ذفؽ اذا اـؾ معفام
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بالضالح الصيم  

ما هل ذوط تذـقة افقحش ادحؾؾ اـؾف اذا اصطقد  

 بافسالح؟

يشسط ذم تذـقة افقحش ادحؾؾ أـؾف إذا اصطقد  

 :بافسالح ُأمقر

إول( أن تؽقن أفة ـافسقػ وافسؽغ واخلـجر وؽرها (

مـ آشؾحة افؼاضعة، أو ـافرمح وافسفؿ وافعصا ِما يشاك 

بحده وخيرق جسد احلققان شقاء ـان ؾقف كصؾ ـ مـ حديد أو 

ؾؾز ؽره ـ ـافسفؿ أو صـع خارؿًا وصائؽًا بـػسف ـادعراض، 

قان وٓ حيؾ ؾقام وفؽـ يعتز ؾقام ٓ كصؾ ؾقف أن خيرق بدن احلق

فق ؿتؾف بافقؿقع ظؾقف، وأما ما ؾقف كصؾ ؾال يعتز ؾقف ذفؽ ؾقحؾ 

احلققان فق ؿتؾف وإن مل جيرحف وخيرق بدكف، وفق اصطقد احلققان 

باحلجارة أو افعؿقد أو افشبؽة أو احلبافة أو ؽرها مـ أٓت 

افتل فقست بؼاضعة وٓ صائؽة حرم أـؾف وحؽؿ بـجاشتف، وإذا 



 (............................. األطعمة وأحكام الصود والذبائح44)

بافبـدؿقة ؾنن ـاكت افطؾؼة تـػذ ذم بدن احلققان وخترؿف  اصطاد

حؾ أـؾف وهق ضاهر، وأما إذا مل تؽـ ـذفؽ بلن ؿتؾتف بسبب 

وغطفا أو بسبب ما ؾقفا مـ احلرارة ادحرؿة مل حيؾ أـؾف ومل 

 .يؽـ ضاهرًا ظذ إحقط فزوماً 

افثاين(: أن يؽقن افصائد مسؾاًم أو بحؽؿف ـافصبل ادؿقز )

ادحؽقم  فإلشالمبف، وٓ حيؾ صقد افؽاؾر وـذا ادـتحؾ  ادؾحؼ

ظذ ما مّر ذم  بافؽػر ـافـاصب ادعؾـ بعداوة أهؾ افبقت 

 .افذبح

افثافث(: ؿصد اصطقاد احلققان ادحؾؾ بافصقد، ؾؾق رمك )

 .زآً مثاًل ؾؼتؾف مل حيؾؽ ؾلصابهدؾًا أو ظدوًا أو خـزيرًا أو صاة 

افرابع(: افتسؿقة ظـد اشتعامل افسالح ذم آصطقاد، )

ويؼقى آجتزاء هبا ؿبؾ اصابة اهلدف أيضًا، وفق أخؾ هبا 

 .هبا كسقاكاً  باإلخاللمتعؿدًا مل حيؾ صقده وٓ بلس 

اخلامس(: أن يدرـف مقتًا، أو يدرـف وهق حل وفؽـ مل يؽـ )

تسعًا افقؿت متسعًا فتذـقتف، ؾؾق أدرـف حقًا وـان افقؿت م

 .فذبحف ومل يذبحف حتك خرجت روحف مل حيؾ أـؾف
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 واملضتوردة المحوً املعمب 

ما هق حؽؿ ما يّصـع ذم بالد ادسؾؿغ مـ افؾحقم  

 ادعّؾبة؟

ما يّصـع ذم بالد آشالم مـ افؾحؿ ـافؾحقم ادعّؾبة  

أو مـ جؾقد احلققاكات ـبعض اكقاع احلزام وآحذية وؽرها 

 .حمؽقم بافتذـقة طاهرًا مـ دون حاجة اػ افػحص ظـ حافف

كدخؾ بعض آشقاق افؽبرة ذم اوروبا ؾـجد حلقمًا  :

معّؾبة مؽتقب ظذ افعؾبة ظبارة مػادها أهنا )حالل(، أو 

 )مذبقحة ظذ افطريؼة آشالمقة(، ؾفؾ جيقز ذاؤها وأـؾفا؟

 ؿئـان.ٓ أثر فؾؽتابة إذا مل تقجب آض :

 ؾ افؾحقم وادعؾبات ادستقردة مـهؾ جيقز اـ 

 بالد اخلارج وادؽتقب ظؾقفا ظبارة )حالل(؟
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ٓ اظتبار بافؽتابة افتل مقجقدة ظذ افؾحقم، وجيب  

ظؾقؽؿ ان تشسوا تؾؽ افؾحقم مـ بائع مسؾؿ وؿد حيتؿؾ ؿد 

 احرز افتذـقة.

 تـاوهلا؟هؾ َجقع ادعؾبات جيقز  

ادعؾبات بلكقاظفا ادختؾػة باشتثـاء افؾحقم وافشحقم  

ـّ بلّن ذم حمتقياهتا ما  ومشتؼاهتا جيقز فؾؿسؾؿ تـاوهلا، حتك إذا ط

فا مع افبؾؾ،  ٓ جيقز فف أـؾف، أو طـ أن صاكعفا أّيًا ـان ؿد مسَّ

فف  وٓ جيب ظؾقف ؾحص حمتقياهتا فقتلـد مـ خؾقها ِما ٓ جيقز

 .فأـؾ

ما حؽؿ افؾحؿ افروشت واجلبـ اهلقفـدي وحلؿ  

 افدجاج ادؽتقب ظذ افعؾب مذبقح ظذ افطريؼة اإلشالمقة؟

افؾحقم إذا ـاكت مستقردة مـ بالد ؽر إشالمقة حُيرم  

 .أـؾفا وٓ ظزة بافؽتابة ادذـقرة وأما إجبان ؾال

ببخار حلؿ ؽر هؾ جيقز أـؾ ضعام حمّؾؾ، مبخر  

 مذـك؟
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ٓ جيقز، وافطعام حمؽقم بافـجاشة دالؿاتف فألجزاء  

ادائقة ادجتؿعة مـ بخار افؾحؿ ادحؽقم بافـجاشة حسب 

 .افػرض

هؾ حيؼ فؾؿسؾؿ ذاء افؾحقم ادحّؾؾة بلكقاظفا  

 ادختؾػة؟

حيؼ فؾؿسؾؿ ذاء افؾحقم ادحّؾؾة بلكقاظفا ادختؾػة  

مـ بائع افؾحقم ادسؾؿ إذا ـان يبقعفا ظذ ادسؾؿغ، ؾقحؽؿ 

بحؾقة حلؿف وإن ـاكت ذائط افتذـقة ختتؾػ ذم مذهبف ظـ 

 .مذهبـا إذا احتؿؾ ذبح احلققان وؾؼ ذائطـا

هذا ذم ؽر آشتؼبال، وأما بافـسبة فالشتؼبال ؾال يرّض ظدم 

دسؾؿ وتلـد رظايتف إذا ـان افذابح ٓ يعتؼد وجقبف. إذا ظؾؿ ا

بلن هذا افؾحؿ ملخقذ مـ حققان حمؾؾ إـؾ ـافبؼر وافغـؿ 

وافدجاج، وفؽـف ؽر مذبقح وؾؼ ؿقاظد افؼيعة اإلشالمقة، 

ؾفق مـ ادقتة افتل ٓ جيقز فؾؿسؾؿ أـؾفا وإن ـان بائعفا مسؾاًم، 

 .ـام أن هذا افؾحؿ كجس ويـجس ما مّسف مع افبؾؾ
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 دسؾؿ افؾحؿ مـ ـاؾر؟ما احلؽؿ إذا اصسى ا 

إذا اصسى ادسؾؿ افؾحؿ مـ ـاؾر، أو أخذه مـ ـاؾر،  

أو مـ مسؾؿ ـان أخذه مـ ـاؾر ومل يػحص ظـ تذـقتف حغ 

أخذه، ؾفق حرام أيضًا. وفؽـ إذا مل يعؾؿ ادسؾؿ بعدم تذـقتف، 

 .ٓ َحيؽؿ بـجاشتف، وإن حرم أـؾف

ك مـ )شقبر مارـت( أجيقز ذاء افؾحؿ ظذ أكف مذـ 

 صاحبف مسؾؿ يبقع اخلؿر؟

كعؿ جيقز، وحيّؾ أـؾف وان ـان مسبقؿًا بقد ؽر ادسؾؿ  

حيتؿؾ مل إذا ُاحتؿؾ أن افبائع أحرز تذـقتف افؼظقة دون ما إذا 

 .ذفؽ

هـاك مطاظؿ مـتؼة ذم اشقاق ادسؾؿغ تؼدم فزبائـفا  

 طعؿ ظـفا؟افؾحقم؟ حتك مـ دون شمال صاحب اد

كعؿ جيقز فؽ اـؾفا مـ دون حاجة اػ شمال صاحب  

ادطعؿ ظـفا، ـام ٓ حاجة اػ شمافف ظـ دياكة افعامؾغ ذم 

    ادطعؿ.
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م دجاج برازيع يقجد ذم ادطاظؿ وحمالت بقع افؾحق 

افطريؼة آشالمقة  افعؾبة اكف مذبقح ظذ وؽره وؿد ـتب ظذ

 ؾفؾ جيقز اـؾف؟

أشاس افضقابط افعامة.  يتعامؾ مع تؾؽ افؾحقم ظذ 

افتذـقة ـتصدي  ضؿئـ بتذـقتفا أو بحصقل امارة ظذؾاذا أ

ّٓ مل جيز ذفؽ  .ادسؾؿ فذبحفا حّؾ تـاوهلا، وا

كعقش ذم شقينا وٓ يقجد مذابح ذظقة ؾفؾ جيقز  

 ذاء افؾحقم ؽر ادذـاة مـ ادحالت ظـد آوطرار؟

 ٓ جيقز. 

ما هل ذظقة افؾحقم افعراؿقة وآشالمقة ادقجقدة  

 أن ذم آشقاق؟

جيقز إـؾ مـ افؾحقم ادقجقدة ذم اشقاق ادسؾؿغ  

إّٓ إذا أحرز اهنا ملخقذة مـ حققان مذبقح ذم بؾد ؽر اشالمل 

 .مـ ؽر امارة معتزة ظذ تذـقتف ؾقف ظذ افقجف افؼظل
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آشالمقة، ٓشقام ما  افؾحقم ادستقردة مـ افبالد ؽر 

أثر حقل بعضفا مـ اذاف أو اضالع بعض اجلفات آشالمقة 

ــ )دجاج شاديا( وؽره، او يؽتب ظذ بعضفا )حالل( او )ذبح 

 صاـؾ ذفؽ ؾام حؽؿ تـاوهلا؟ ظذ افطريؼة آشالمقة( وما

اشاس افضقابط افعامة  يتعامؾ مع تؾؽ افؾحقم ظذ 

 :ؾقحؽؿ بحؾقتفا ذم حافتغ

 .افعؾؿ او آضؿئـان بتذـقتفا -1

ؿقام أمارة ظذ افتذـقة ـام فق اصسى مـ بائع مسؾؿ  -2

مع احتامل اكف احرز تذـقتف افؼظقة دون ما اذا مل 

 .حيتؿؾ ذفؽ

ذم ايصال افؾحقم مـ  -وـذا احلؽؿ ؾقام فق ـان احد افقشطاء 

 .مسؾام -مصدرها

أكا مؼقؿ ذم ــدا وذم آشقاق يقجد حلقم ودجاج مـ  

 كقظغ:

 ــدا. ول مـ مارـة اشؿفا )زمزم( وهل ذمافـقع آ -1

 كقع ثاين وهل حلقم ودجاج مستقردة مـ كققزيالكدا. -2
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)حالل( وذبح ظذ افطريؼة  اذم ـال افـقظغ مؽتقب ظؾقف

آشالمقة مع افعؾؿ اكـا ٓكعرف مـ افؼائؿ بعؿؾقة افتذـقة مسؾؿ 

ام ـتايب ؾفؾ جيقز فـا اـؾ افؾحقم وافدجاج ذم بؾد أهؾ 

 افؽتاب؟

وإذا ـان جيب ظؾقـا افتلـد مـ افؼائؿ بعؿؾقة افتذـقة ؾام هل 

 افطريؼة ادتبعة فعؿؾ ذفؽ؟

ادسؾؿ جيقز أـؾفا مع احتامل أكف  افؾحقم ادلخقذة مـ 

 ل.أحرز تذـقتفا ظذ افقجف افؼظ

أما ادلخقذة مـ ؽر ادسؾؿ أو جمفقل احلال ذم افبالد ؽر 

آشالمقة ؾال جيقز أـؾفا آ بعد احراز تذـقتفا ـذفؽ مـ أي 

 ضريؼ معتز ظـد افعؼالء. وٓ ظزة بافؽتابة ادؽتقبة ظؾقفا.

اجرة بافؾحقم ادستقردة مـ بؾدان ؽر هؾ جيقز ادت 

 اشالمقة؟

جيقز اذا ـاكت مذـاة وفق مـ جفة ان مستقرده  

 .ادسؾؿ حيتؿؾ ؾقف احراز افتذـقة او ـان يدظل اهنا حالل
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 هؾ جيقز أـؾ افؾحقم ادذبقحة ظـد أهؾ افؽتاب؟ 

يؽقن  جيقز آـؾ آ بعد احراز افتذـقة ذظًا بان ٓ 

 افذابح مسؾاًم وحصؾ ؾري آوداج وافتسؿقة.

اك مطاظؿ اشالمقة يبقع ادرس ذم افصغ ويقجد هـ 

ن مع افعؾؿ ان افشخص افذي يبقع ٓ كعرؾف ؾؼط قؾقفا مسؾؿ

ـؾ يدظل اكف مسؾؿ وان إـؾ افذي يبقعف حالل ؾفؾ جيقز إ

 ؾؼط؟ آدظاء وافؼاء مـ مـتجات افؾحقم ظذ

اذا احتؿؾ احراز ادسؾؿ تذـقة ما ذم يده جاز آـؾ  

 .مـف

ما حؽؿ اـؾ حلؿ ؽر حالل اذا ــت ظـد صخص  

 اجـبل وـاكت افضقاؾة ددة يقمغ؟

 ٓ جيقز. 
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:

هؾ جيقز إـؾ ذم مطاظؿ أصحاهبا مـ ؽر ادسؾؿغ  -1

 وـذفؽ افعامؾغ ؾقفا؟

افعامة افتل يعؿؾ ؾقفا ؽر هؾ جيقز إـؾ ذم ادطاظؿ  -2

 ادسؾؿغ؟

: 

جيقز وفؽـ إذا ـان افعامل ـػارًا ؽر ـتابقغ ؾفؿ  -1

حمؽقمقن بافـجاشة ؾنذا باذوا افطعام برضقبة ـان 

كجسًا وحرامًا، هذا ذم ؽر افؾحؿ وأما افؾحؿ ؾال حيؽؿ 

 بحؾقتف إٓ إذا ظؾؿت أكف مذـك.

ضقبة أو احتؿؾ جيقز إذا مل يعؾؿ مباذهتؿ فؾطعام بر -2

 ـقهنؿ مـ أهؾ افؽتاب.

اذا مل يعؾؿ بدياكة مـ يعؿؾ ذم مطعؿ وفؽـ ـان أؽؾب  

 افظـ ـقهنؿ ؽر ـتابقغ ؾام احلؽؿ؟
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ٓ حيؽؿ بافـجاشة إٓ مع افعؾؿ أو آضؿئـان بؽقكف  

ؽر ـتايب يؿس افطعام وفؽـ ٓ يمـؾ افؾحؿ مـف إٓ مع  اـاؾر

ـقن صاحب ادطعؿ مسؾام ً حيتؿؾ ؾقف  ٕجؾاحراز افتذـقة وفق 

 .احراز افتذـقة

 هؾ جيقز أـؾ آركب؟ 

 ٓ جيقز. 

مذبقحة  ايقجد مطعؿ صاحبف مسقحل يؼدم حلقم 

ظذ افطريؼة آشالمقة وبصقرة اـقدة ؾفؾ هـاك ماكع مـ تـاول 

 هذه ادلـقٓت؟

تعؾؿ اكف ذبح ظذ افطريؼة  ؾ افؾحقم آ مآ جيقز اـ 

 .واذا ظؾؿت بان افؾحؿ مذـك جاز آـؾ .افؼظقة
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 وتفزقات الذباح 

 ما هق حؽؿ بقع آؾخاذ افعراؿقة؟ 

جيقز أـؾ افدجاج ادذبقح ذم افعراق بؾ وـذا ادذبقح  

 .مـ مسؾؿ حيتؿؾ أكف ؿد أحرز افتذـقة اصساهذم اخلارج إذا 

ظذ  )مذبقح ظذ افطريؼة آشالمقة( تؽتب ظبارة: 

حلقم مـتجة ذم دول إشالمقة مـ ؿبؾ ذـات ؽر اشالمقة ؾفؾ 

جيقز فـا تـاوهلا؟ وهؾ جيقز تـاوهلا إذا ـان مـشل هذه افؾحقم 

ذـة إشالمقة ذم دول ؽر إشالمقة؟ ثّؿ ما هق احلال فق ـان 

 أجـبقة؟ادـشل ذـة أجـبقة ذم دول 

 فؾحقم ظذٓ اظتبار بافؽتابة، ويتعامؾ مع تؾؽ ا 

ضؿئـ بتذـقتفا او بحصقل إمارة اشاس افضقابط افعامة ؾاذا ا

ّٓ مل جيز ذفؽ ظذ  .افتذـقة ـتصّدي ادسؾؿ بذبحفا حّؾ تـاوهلا وا

 هؾ حتؾ ذبقحة آخرس اذا ؿام هق بافتذـقة وافذبح؟ 
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إن حّؾ آـؾ بافـسبة فـػس آخرس افذابح باظتبار  

 .ادػفؿة جاز فغره اـؾفا باإلصارةاكف اتك بافبسؿؾة وفق 

إذا ذبحت افذبقحة مـ مـتصػ اجلقزة تؼريبا هؾ  

 افذبح صحقح؟

 ٓ يصح وحترم افذبقحة. :

ما حؽؿ آؽـام افتل تذبح ظـ ضريؼ افصاظؼة  

و بقاشطة افرضب بادسدس و ما حؽؿ افدجاج بافؽفرباء أ

 افذي يذبح بؼطع افراس ؾفؾ جيقز يل اـؾف؟

جيقز اـؾف إّٓ إذا اصسيت مـ مسؾؿ حتتؿؾ أّكف ؿد  ٓ 

 احرز افتذـقة بام ذم ذفؽ ـقن افذابح مسؾام.

ماحؽؿ ذبح افدجاج باداــة و مشغؾ اجلفاز مـ  

 خالل ـاشقت افتسجقؾ؟ ادسؾؿغ و افتسؿقة تؽقن مـ

 حيّؾ ذم افػرض. ٓ 
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هؾ جيقز ذاء افؾحقم ادؽتقب ظؾقفا حلؿ حالل  

، مـ حمالت أصحاهبا مـ ؽر اإلشالمقةمذبقح ظذ افطريؼة 

 ادسؾؿغ؟

 بة وفؽـ يتعامؾ مع تؾؽ افؾحقم ظذٓ أثر فؾؽتا 

و بحصقل إمارة أاشاس افضقابط افعامة ؾاذا اضؿئـ بتذـقتفا 

ّٓ مل جيز ذفؽ ظذ  .افتذـقة ـتصّدي ادسؾؿ بذبحفا حّؾ تـاوهلا وا

 هؾ جيقز أـؾ افؾحقم ادذبقحة ظـد أهؾ افؽتاب؟ 

جيقز آـؾ آ بعد احراز افتذـقة ذظًا بان يؽقن  ٓ 

 افذابح مسؾاًم وحصؾ ؾري آوداج وافتسؿقة.

 مـ ذائط افذبح؟هؾ اشتؼبال افؼبؾة  

 كعؿ آشتؼبال مـ ذائطفا. 

ما هق حؽؿ افدجاج ادذبقح ذم افزازيؾ مـ ؿبؾ  

 ذـة ـقيتقة؟
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إذا ـان ادستقرد أو افبائع مسؾاًم حتتؿؾ ذم حّؼف أكف ؿد  

 .أحرز افتذـقة حّؾ إـؾ

تذبح افؼـات ـؿقات ـبرة مـ افدجاج مّرة  

ؾنذا ـان مشّغؾ اجلفاز مسؾاًم يؽّز ويذـر اشؿ اهلل ظـد  واحدة،

افذبح مّرة واحدة فؾجؿقع، ؾفؾ حيؾ اـؾفا؟ وإذا صؽؽـا ذم 

 حّؾقة أـؾفا، ؾفؾ كستطقع أـؾفا وكعتزها ضاهرة؟

إذا ـان يؽّرر افتسؿقة مادام اجلفاز مشتغاًل بافذبح  

ؿقع افتسؿقة ـػك، ومع افشّؽ ذم احلّؾقة مـ جفة افشّؽ ذم و

 .تعتز ضاهرة وحيّؾ أـؾفا

كدخؾ بعض آشقق افؽبرة ذم اوروبا ؾـجد حلقمًا  

معّؾبة مـتجة مـ ؿبؾ افؼـة مؽتقب ظذ افعؾبة ظبارة مػادها 

أهنا )حالل(، أو )مذبقحة ظذ افطريؼة آشالمقة(، ؾفؾ جيقز 

 ذاؤها وأـؾفا؟

 ٓضؿئـان.ٓ أثر فؾؽتابة إذا مل تقجب ا 
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اين اظؿؾ ذم بقع آفبان وؿد يقصقـل بعض افعؿالء  

ظذ افدجاج وافػخذ اي افدجاج ادؼطع ظؾاًم اين اظؾؿفؿ اكف 

 حرام ؾام مقؿػل مـ آرباح؟

ٓ تباذ ذم بقع افسؾع ادحرمة وٓ رء ظؾقؽ اذا  

حتتؿؾ اكف ــت ظاماًل ذم ادحؾ. وافدجاج اذا اصسيتف مـ مسؾؿ 

ؿد احرز افتذـقة جاز آـؾ. واذا ـان ادستقرد او افبائع مسؾاًم 

واحتؿؾت اكف ؿد احرز افتذـقة جاز افبقع مـ دون اظالم وآ 

 .ؾقجب اظالم ادشسي ظذ آحقط باحلال اذا احتؿؾت افتلثر

هؾ جيقز اـؾ افؾحقم وادعؾبات ادستقردة مـ بالد  

 ظؾقفا ظبارة )حالل(؟اخلارج وادؽتقب 

 وافسمال افثاين ما معـك ـؾؿة مذـاة؟

 افؽتابة افتل مقجقدة ظذ افؾحقم،ٓ اظتبار ب 

وجيب ظؾقؽؿ ان تشسوا تؾؽ افؾحقم مـ بائع مسؾؿ وؿد حيتؿؾ 

 .ؿد احرز افتذـقة، وادذـاة هل افذبح آشالمل
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 هؾ جيقز افذبح بافستاكؾقس شتقؾ؟ -1

 ذفؽ ؾام حؽؿ افذبقحة؟واذا حصؾ  -2

 وهؾ احلرمة تؽؾقػقة أم ووعقة؟ -3

 .ٓ جيقز ظذ آحقط وجقباً  -1

 .ٓ حيّؾ اـؾفا ظذ آحقط وجقباً  -2

 .ووعقة -3

آخرة ذم آشقاق دجاج واؾخاذ  أوكةطفر ذم  

)دجاج شادية( ؾام رأي شامحتؽؿ ذم مثؾ هذا افدجاج ظؾاًم اكف 

 افطريؼة آشالمقة؟مؽتقب ظؾقف مذبقح ظذ 

اشاس افضقابط افعامة  يتعامؾ مع تؾؽ افؾحقم ظذ 

افتذـقة ـتصّدي  ضؿئـ بتذـقتفا او بحصقل إمارة ظذؾاذا ا

ّٓ مل جيز ذفؽ.  ادسؾؿ بذبحفا حّؾ تـاوهلا وا
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 هؾ جيقز ذبح افذبقحة واكا كجس او جمـب؟ 

 .كعؿ جيقز 

 افؾحؿ ادذبقح ظذ افطريؼة افقفقدية؟هؾ جيقز أـؾ  

 .ٓ جيقز 

 ما معـك افؾحقم ادذـاة ؾام معـك ـؾؿة مذـاة؟ 

ذوضفا حيؾ معفا أـؾ حلؿ ـؾ  اضريؼة ذظقة هل 

حققان ملـقل افؾحؿ إذا ـان ِما يؼبؾ افتذـقة ويطفر معفا حلؿ 

وجؾد ـؾ حققان ؽر ملـقل افؾحؿ إذا ـان ِما يؼبؾ افتذـقة 

اصطقاده حقًا وإن  وهل ظذ أكقاع مـفا: اإلخراج مـ اداء حقًا او

ذبح احلظرة ـام ذم افسؿؽ ومـفا بقاشطة اف مات ذم افشبؽة او

 .وؿطع آوداج آربعة ـام ذم افغـؿ وافبؼر وافدجاج وؽرها

 فق ذبح افؼصاب بغر احلديد ؾفؾ حيرم أـؾ افذبقحة؟ 

 .ٓ جيقز آـؾ ظذ آحقط وجقباً  
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 ما هل ذوط ذبح افدجاج أو افبؼرة؟ -1

يضع افذابح ادسؾؿ افدجاجة احلقة ذم وظاء ضقيؾ  -2

مـحرها خارج افقظاء افطقيؾ ومـ ثؿ بحقث يؽقن 

يؿسؽ ادـحر ويؼطعف بافسؽغ بعد أن يسّؿل وٓ 

 يستؼبؾ افؼبؾة هؾ جيقز ذفؽ؟

إذا ـان ٓ جيقز أـؾ مثؾ هذا افدجاج ؾام هق تؽؾقػـا 

 افؼظل وـقػ كؽػر ظـ ذفؽ بعد أن أـؾـا هذا افدجاج؟

 يشسط ذم ذـاة افذبقحة ُامقر: -أ 

 ح مسؾاًم.ان يؽقن افذاب -1

 ان يؽقن افذبح باحلديد مع آمؽان. -2

 ؿصد افذبح بػري آوداج. -3

 آشتؼبال بافذبقحة حال افذبح اػ افؼبؾة. -4
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تسؿقة افذابح ظؾقفا حغ افؼوع ذم افذبح او متصاًل بف  -5

 ظرؾًا.

ؿطع آظضاء إربعة وهل ادري، احلؾؼقم وافقدجان  -6

ا ) اجلقزة ( ذم اخلرزة ادسامة ذم ظرؾـ وؿطعفا يالزم بؼاء

 افعـؼ.

 خروج افدم ادتعارف مـفا حال افذبح. -7

ان تتحرك افذبقحة بعد متامقة افذبح وفق حرـة بسقطة  -8

وحيرم ـ ظذ إحقط ـ اباكة افرأس ؿبؾ خروج افروح 

 وان ـاكت ٓ حترم بذفؽ.

ٓ حتؾ افذبقحة بذفؽ مـ جفة ترك آشتؼبال إٓ ب ـ 

اظتؼادًا مـف بعدم فزومف بحسب إذا ـان افذابح خيّؾ بف 

 مذهبف. وٓ ـػارة ظؾقؽؿ.
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ما حؽؿ آؽـام افتل تذبح ظـ ضريؼ افصاظؼة  

بافؽفرباء أو بقاشطة افرضب بادسدس و ما حؽؿ افدجاج 

 افذي يذبح بؼطع افراس ؾفؾ جيقز يل اـؾف؟

جيقز اـؾف إّٓ إذا اصسيت مـ مسؾؿ حتتؿؾ أّكف ؿد  ٓ 

فتذـقة بام ذم ذفؽ ـقن افذابح مسؾام وادقت بسبب ؾري احرز ا

آوداج ويؿؽـؽ اـؾ حلؿ افسؿؽ اذا ـان مـ ؾصقؾ ذوات 

 افػؾس حقث إّن ادتعارف افصقد بافشباك وادقت ذم افشبؽة ٓ

 يؿـع مـ تذـقتفا.

ماحؽؿ ذبح افدجاج باداــة ومشغؾ اجلفاز مـ  

 ـاشقت افتسجقؾ؟ادسؾؿغ وافتسؿقة تؽقن مـ خالل 

 حيّؾ ذم افػرض. ٓ 

ما هق حؽؿ ذبح افدجاج باداــة افؽفربائقة؟ هؾ  

 جيقز أـؾف؟

مسؾاًم ويؽرر  جيقز ان ـان ادسمول ظـ تشغقؾ اجلفاز 

 افتسؿقة باشتؿرار مع حتؼؼ بؼقة ذائط افتذـقة ضبعًا.

 هؾ اشتؼبال افؼبؾة مـ ذائط افذبح؟ 
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 كعؿ آشتؼبال مـ ذائطفا. 

هؾ جيقز افذبح آيل باداــة، وهؾ جيقز تـاول  

افدجاج ادذبقح ذم ادجازر أفقة وما ؾرؿف ظـ حلقم آؽـام 

وآبؼار واجلامقس مـ كػس ادصدر وما افػرق ذم ذفؽ بغ 

 ادجازر افعراؿقة وآجـبقة؟

آفة  ؾ افذي يضغط زرجيقز اذا ـان كػس افعام 

احلققان وان يشتغؾ بافتسؿقة  فتشغقؾفا هق افذي يسؿل ظذ

ضقؾة مدة افذبح وان ذبح ذم ـؾ تسؿقة ظدد ـبر مـ احلققان 

وآحقط ايضًا ان يؽقن افسؽغ مـ احلديد مع آمؽان وٓ 

 .ؾرق ذم ذفؽ بغ اكقاع احلققان وٓ بغ افبؾدان

 ؿاظدة شقق ادسؾؿغ فؼاء اء ظذهؾ يؽػل افبـ 

 افؾحقم مـ آشقاق افعراؿقة او آشالمقة وتـاوهلا؟

 .كعؿ يؽػل 

ما حؽؿ آمقال ادستحصؾة مـ دمارة افؾحقم ؽر  

 ادذـاة؟
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 .ٓ يؿؾؽفا ظع آحقط وجقباً  

هؾ جيقز اـؾ افطعام مـ دون تذـقة ذم تؾؽ افبالد  

كظرًا فصعقبة وجقد افؾحقم ادذـاة؟ وهؾ دمزء تذـقة ؽر 

 و بقذي؟أادسؾؿ ـان يؼقم بعؿؾقة افذبح صخص ـتايب 

ٓ حيؾ مـ افؾحقم آ ادذـاة وٓ تصح افتذـقة مـ  

ؽره  حقط وجقبًا واماآ افؽتايب اذا شؿل ظذ كادسؾؿ حت ؽر

 .بافتسؿقة ؿطعاً  كؾال يصح حت

هؾ جيقز اـؾ حلؿ افبؼر او افغـؿ ادذبقح مـ ؿبؾ اهؾ  

 افؽتاب؟

 ٓ جيقز. 

ماحؽؿ أـؾ افدجاج ادذبقح بأفة او ادؽتقب ظؾقف  

 حالل مـ ؽر مذهبـا؟

اذا ظؾؿت ان افذابح مسؾؿ ؾفق حالل حتك فق مل يؽـ  

وان مل تعؾؿ واصسيتف مـ مسؾؿ او ـان صاحب افؼـة صقعقا 

 .مسؾام ؾفق حالل ايضا
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هؾ يؽػل احتامل افتذـقة ذم اجلؾقد ادستقردة مـ  

 افدول افؽاؾرة، حتك وفق ـان وعقػا مقهقما؟

 ٓ يؽػل. 

 هؾ جيقز افذبح بافػلس؟ 

ربعة جاز اذا ـان مـ احلديد وحصؾ ؾري آوداج آ 

 وآ ؾال.

ذبح هدي يقم افعقد ووجف إػ افؼبؾة وذبح بدون أن  

يسؿل ظؾقف فػظقًا وـان يـقي أن يسؿل وفؽـف كز أن يسؿل 

 وؿت افذبح ؾام حؽؿ اهلدي وحؽؿ أـؾف؟

 حيرم ذم ؾرض افـسقان. ٓ 

مـ إمقر ادحرمة ذم افذبقحة )افـخاع( هؾ هق احلبؾ  

 ادقجقد ذم افعؿقد افػؼري أم يشؿؾ افـخاع ادقجقد بافعظام؟

هق احلبؾ آصغر ادقجقد ذم افعؿقد افػؼري ٓ مخ  

 .افعظام
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هؾ دم افدجاج او افؾحؿ او افسؿؽ هق مـ  

 ادـجسات فؾجسؿ وافطفارة وادالبس؟

دم افسؿؽ ضاهر وافدم افذي خيرج مـ حلؿ افدجاج  

ؿ وكحقه بعد افذبح ضاهر ايضا واما افدم اخلارج وؿت وافغـ

 افذبح ؾفق كجس.

كحـ كعؿؾ ذباحغ ذم ذـات افدواجـ ذم افزازيؾ،  

أكا اذبح بافققم يصعب ظؾقـا ذـر افتسؿقة ظذ ـؾ افدجاج ظؾاًم 

ماذا اؾعؾ بعض آحقان  ةفػ دجاج اغافقاحد حقايل شت

 احلؽؿ؟ اتعب وبعض آحقان اشفق، ما هق

 افتعب فقس ظذرًا فسك افتسؿقة. 

هؾ جيقز افذبح باحلديد ادخؾقط بافؽروم  

 (؟)آشتقؾ

جقاز افذبح باحلديد ادخؾقط بافؽروم ادسؿك  

بـ)آشتقؾ( ٓ خيؾق ظـ اصؽال، واصؽؾ مـف افذبح باحلديد 

 .ادطع بافؽروم
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تستخدم ذم مطاظؿ  هؾ ضريؼة ذبح افدجاج وافتل 

اشاس  ريطاكقا جائزة ظؾام اهنا تؼقم ظذــتاـل فؾؿسؾؿغ ذم ب

يػؼد افقظل ومـ ثؿ يؼقمقن بذبحف مع  كصعؼ افدجاج حت

افدجاجة  تتلملافتسؿقة ويذـرون اهنؿ يػعؾقن هؽذا فؽل ٓ 

 وؿت افذبح. هؾ كحؽؿ بحؾقة إـؾ ادذـقر؟

وط ادعتزة ذم افتذـقة إذا ـان افذبح يتّؿ مع تقؾر افؼ 

 .حال حقاة احلققان ؾال إصؽال ذم ذفؽ. واهلل ادقؾؼ

ظؾبة احلققان ادذبقح )ـافبؼر وافغـؿ  هؾ افؽتابة ظذ 

وافدجاج( اكف تؿ ذبحف وؾؼ افؼيعة آشالمقة وـذا وجقده ذم 

شقق ودـاـغ ادسؾؿغ ـاف )اي افؽتابة ووجقده( ذم حؾقة 

اـؾف شقاء ـان احلققان مستقردا مـ بؾد ؽر آشالمل أو مـ 

 بؾد اشالمل؟

ؿ وجقد افؾحؿ ذم هبذه افؽتابة مطؾؼًا، كع اظتبارٓ  

تػصقؾ  تذـقتف ظذ ادسؾؿغ أو يد ادسؾؿ أمارة ظذ شقق

 .مذـقر ذم حمؾف
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ما هل افدرجة افتل يـحرف هبا آكسان ظـ افؼبؾة وما  

هق ادسؿقح هبا وخاصة بافـسبة فؾذباحة أي افطريؼة افؼظقة 

مع افعؾؿ اكف يقجد مؽان خاص هـا فؾذبح وفؽـف مـحرف 

 درجة ظـ افؼبؾة؟ 45تؼريبا 

ٓ يغتػر آكحراف ظـ افؼبؾة اصاًل ذم حال وجقد  

وجقد آكحراف ؾعاًل، ظؾاًم ان  افعؾؿ او ؿقام احلجة ادعتزة ظذ

 .ادعتز ذم افذبح اشتؼبال افذبقحة فؾؼبؾة دون افذابح

ما حؽؿ اشتخدام ظؿؾقة افتخدير او رضب راس  

 ذبحف؟احلققان افؽبر ظـد 

ٓ ماكع مـف اذا بؼقت فؾحققان حقاة مستؼرة بعد  

 .افذبح وافتذـقة بؼائطفا افرضب ويؽقن مقتف مستـدًا اػ

او ؽر  اهؾ جيقز فؾؿرأة افذبح إذا ـان افرجؾ مقجقد 

 مقجقد؟

 كعؿ جيقز. 
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 ما هق حؽؿ افؽؾب واخلـزير مـ باب افتذـقة؟ 

افؽؾب واخلـزير ٓ يؼبالن افتذـقة ؾال حيؽؿ بطفارهتام  

وٓ بحؾقتفام بافذبح أو افصقد، وأما افسباع وهل ما تػسس 

احلققان وتلـؾ افؾحؿ ـافذئب وافـؿر ؾفل ؿابؾة فؾتذـقة ؾؾق 

ذبحت أو اصطقدت بافرمل وكحقه حؽؿ بطفارة حلقمفا 

افؽؾب وجؾقدها وإن مل حيؾ أـؾفا بذفؽ، كعؿ إذا اصطقدت ب

 .افصائد ؾػل تذـقتفا اصؽال ؾآحقط فزومًا ظدم ضفارهتا

 ما حؽؿ افؼرد وافػقؾ وافدّب واحلؼات؟ 

ٓ يبعد أن يؽقن حؽؿ افؼرد وافػقؾ وافدّب حؽؿ  

افسباع ؾقام مر، وأما احلؼات وادؼصقد هبا هل افدواب افصغار 

تؼبؾ افتذـقة، افتل تسؽـ باضـ إرض ـافضب وافػار ؾفل ٓ 

ؾنن ـاكت هلا كػس شائؾة وذبحت ـ مثاًل ـ مل حيؽؿ بطفارة 

 .حلقمفا وجؾقدها

ما حؽؿ اـؾ افدجاج اذا ـان مذبقحَا بافصاظؼة  

 افؽفربائقة وما هق حؽؿف فبؼقة افؾحقم؟
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 .حرام ٓ جيقز أـؾف 

 هؾ جيقز أـؾ حلؿ افبط؟ 

قز.جي 

يعؿؾ ذم معؿؾ فتؼطقع افؾحقم، ومـ وؿـ صخص  

هذه افؾحقم افتل يؼطعفا هل حلؿ اخلـزير، ؾفؾ جيقز فف هذه 

 افعؿؾ؟

تؼطقع حلؿ اخلـزير وان مل يؽـ حمرمًا ذم حّد ذاتف  

وفؽـ مع اكحصار ؾائدتف ذم احلرام وهق آـؾ ٓ يستحؼ 

 .آجرة ظؾقف

ام وؿقؾ أّن ماء اذا ضبخ افؾحؿ وكعرف أكف حلؿ حر :

 افؾحؿ حالل ما رأيؽؿ بذفؽ؟

 .ماء افؾحؿ ادذـقر حرام وٓ جيقز تـاوفف :

 هؾ جيقز اـؾ حلؿ افغزال؟ 

 جيقز. 
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ؾقام خيص بافعؿقد افػؼري وافرؿبة فؾخروف ظـد  

ضبخف بافطعام يقجد ؾقف ادادة افبقضاء ؾفؾ هذه تعتز كجسة ام 

 ضبخ وبف هذه ادادة ؾفؾ يعتز كجسًا؟ ضاهرة واذا

 .فقس كجسًا وفؽـ هذه ادادة هل افـخاع حرام 

هؾ جيقز أـؾ ضعام حمّؾؾ مبّخر ببخار حلؿ ؽر  

ك؟ ـّ  مذ

ٓ جيقز، وافطعام حمؽقم بافـجاشة دالؿاتف فألجزاء  

ادائقة ادجتؿعة مـ بخار افؾحؿ ادحؽقم بافـجاشة حسب 

 .ػرضاف

 افػاختة، هؾ جيقز أـؾ حلؿ هذه احلققاكات )افغراب، 

 افضػدع، افصؼر(؟ إركب، احلصان، افعصػقر، افبغؾ، احلامر،

حيرم أـؾ افغراب وإركب وافضػدع وافصؼر وحيؾ  

احلامر وافبغؾ واحلصان ظذ ـراهة وحيؾ افعصػقر وأما 

ؾتحرم إذا ـاكت مـ شباع افطر او ـان صػقػف أـثر مـ  افػاختة

 .– افطران ظـد جـاحقف يبسط اي –دؾقػف 
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 اإلٌفح 

 كػحة؟ما هق تعريػؽؿ فأل 

ـ و هل ما يستحقؾ إفقف افؾبـ افذي يرتضعف  إكػحةُ  

بافطفارة و أن أخذت  اجلدي، أو افسخؾ ؿبؾ أن يلـؾ ـ حمؽقمةٌ 

مـ ادقتة ـام تؼدم ـ و فؽـ جيب ؽسؾ طاهرها دالؿاتف أجزاء 

 ادقتة مع افرضقبة.

ما احلؽؿ افؼظل ذم مـػحة افعجؾ وآكػحة  

 ادؽروبقة افداخؾة ذم صـاظة آجبان افعربقة وآجـبقة؟

اذا مل تعؾؿ او تطؿئـ باهنا ملخقذة مـ افعجؾ ؽر  

واي جبـ حيتقي ظذ اكػحة افعجؾ وكحقه  .ذـك ؾال ماكعاد

ويؽقن مصـقظًا ذم بؾد ؽر اشالمل حيؽؿ ظؾقف باحلرمة 

خؿرة ـي يستعؿؾ ذم ظؿؾقة افتجبغ وافـجاشة اذا ثبت ان افذ

 .افغشاء افداخع فؽرش احلققان



 (75مداد العلامء................................................. )

 

هؾ كػحة افعجؾ ادقجقدة ذم آجبان وافتل تستقرد  

 آشالمقة حالل أـؾف؟ مـ افدول ؽر

ٓ جيقز اـؾ اجلبـ اذا ـان ادستعؿؾ ؾقف ـخؿرة  

فؾتجبغ افغشاء افداخع دعدة احلققان ـام ظؾقف افؼـات 

ادقاد ادشتؿؾة ظؾقف بؾ حتك  ادصـعة وـذا حيرم اـؾ اجلالتغ او

اذا ـان مستخؾصًا مـ ظظام احلققان ؽر ادذـك ظذ آحقط 

 .وجقباً 

ذم جبـ افصؼر ادصـقع ذم  اإلكػحةحؽؿ  ما هق 

 اشسافقا حقث أكـا ٓ كلـؾ جبـ ؽره؟

اي جبـ حيتقي ظذ اكػحة افعجؾ وكحقه ويؽقن  

مصـقظَا ذم بؾد ؽر اشالمل حيؽؿ ظؾقف باحلرمة وافـجاشة اذا 

ثبت إهنؿ يستخرجقن آكػحة مـ افغشاء افداخع فؽرش 

 .احلققان

بعض إجبان ادصـقظة ذم افدول ؽر آشالمقة  

مشتؿؾة ظذ أكػحة افعجؾ أو أي حققان آخر وٓ كدري هؾ 
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إكػحة ملخقذة مـ حققان مذبقح ظذ افطريؼة آشالمقة أو 

 ٓ؟

 مـ افعجؾ ؽر ملخقذةاذا مل تعؾؿ او تطؿئـ باهنا  

 .ؾال ماكع كادذـ

 م بافطفارة؟هؾ اجلقالتغ كػسف حمؽق 

فق  ـام -اجلقالتغ احلققاين إن مل حيرز كجاشة أصؾف  

حؽؿ بطفارتف، وفؽـ ٓ  - كاحتؿؾ ـقكف ملخقذًا مـ ادذـ

ما مل  -يضاف مـف اػ إضعؿة آّ بؿؼدار مستفؾؽ ؾقفا ظرؾًا 

 -حيرز ـقكف ملخقذًا مـ ادذـك ادحؾؾ حلؿف، أو حُيرز اشتحافتف 

بغ ـقكف ملخقذًا ِما حتؾف احلقاة ـافغرضوف  بال ؾرق ذم ذفؽ

وأما إذا َأحرز كجاشة  .وؽره ـافعظام ظذ إحقط ذم إخر

أصؾف )ـام فق ظؾؿ ـقكف ملخقذًا مـ كجس افعغ، أو مـ 

تؽقن  ؾنهناؽضاريػ ؽر ادذـك، أو مـ ظظامف ؿبؾ تطفرها، 

بؿالؿاة ادقتة بافرضقبة( ؾاحلؽؿ بطفارتف وجقاز  متـجسة

اشتحافتف، وهذا ِما يرجع ؾقف  بنحرازاشتعامفف ذم إضعؿة مـقط 

 .اػ افعرف، وؿد تؼدم بقان وابطف



 (77مداد العلامء................................................. )

 

 هؾ جيقز اـؾ آكػحة؟ 

معتدًا بف أخذها  احتامٓجيقز إـؾ إذا ــت حتتؿؾ  

إكػحة ـقهنا مادة شائؾة او مـ ادذـك او ثبت ان ادتعارف ذم 

 صبف شائؾة ٓ تؼبؾ افغسؾ.

 هؾ مـػحة افبؼر ضاهرة حتك فق ـاكت مقتة؟ 

ادـػحة افطبقعقة افتل هل مادة فبـقة ضاهرة مطؾؼا واما  

 .اذا اختذت مـ ؽشاء افؽرش ؾفل كجسة

اين احد ادؼقؿغ ذم افقٓيات ادتحدة، وبدأت اواجف  

افصعقبات ذم حؾقة افطعام و راودتـل افشؽقك ذم  بعض

 :افبعض مـفا

ٓكػحة و افغافبقة مـفا ا آجبان حقث ان آجبان حتتقي ظذ

آكزيامت اتضح  كآكزيامت و ظـد افبحث ظـ معـ حيتقي ظذ

 اهنا خؾقط مـ معدة آبؼار و اخلـزير ؾفؾ جيقز تـاوهلا؟

كزيامت مـ حققاكات ؽر ا اذا احرز اهنا حتتقي ظذ 

 .مذـاة ذظًا أو مـ اخلـزير ؾال جيقز اـؾفا
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ما حؽؿ آكػحة ادقؽروبقة ادقجقدة ذم بعض  

آجبان هؾ جيقز أـؾ هذا اجلبـ ان ـان حيتقي ظؾقفا ومـ دوفة 

 ؽر اشالمقة؟

 ٓ إصؽال ؾقفا مـ هذه اجلفة. 

ادصـقظة ذم افدول افؽاؾرة وافتل  فألجبانبافـسبة  

حتتقي ظذ اكػحة افعجؾ، ؾفؾ آكػحة ذم آصؾ ضاهرة ظؾاًم 

 باهنا اخذت مـ ادقتة ام اهنا كجسة وٓ بد مـ تطفرها؟

إكام حيؽؿ بطفارة آكػحة بؿعـك ادظروف وهق افؾبـ  

اء وؿد يطؾؼ ظؾقف افؾب يلـؾادـعؼد ذم بطـ اجلدي وكحقه ؿبؾ ان 

واما افظرف ؾـجس وادستعؿؾ ذم افتجبغ ـخؿرة هق افظرف 

 اي افغشاء افداخع دعدة افعجؾ.

 



 (79مداد العلامء................................................. )

 

ن كحـ مـ ابـائؽؿ افساــغ ذم دول افغرب اـتشػـا ا 

)آكزيؿ( وهق يستخرج مـ  اـثر ادعجـات واخلبز حتتقي ظذ

ذه معدة وامعاء آبؼار واخلـزير )اجؾؽؿ اهلل( ؾام احلؽؿ ذم ه

 احلافة؟ هؾ يطفر بافتحقل؟

وـان مستفؾؽًا ذم  كـ فق احتؿؾ أخذ آكزيؿ مـ ادذـ 

افطعام حؽؿ بطفارتف وحؾقتف، وفق احرز أخذه مـ حققان حمرم 

مادة   حيؾ إٓ مع اشتحافة آكزيؿ اػآـؾ أو ؽر مذـل مل

 .أخري
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 :االجبان وااللبان

ادستقرد مـ بالد ؽر اشالمقة اذا هؾ جيقز اـؾ اجلبـ  

 مل اظرف بافضبط ضريؼة صـاظتف وحمتقياتف؟

  جيقز فؽ اـؾف. 

بعض إجبان ادصـقظة ذم افدول ؽر آشالمقة  

مشتؿؾة ظذ أكػحة افعجؾ أو أي حققان آخر وٓ كدري هؾ 

إكػحة ملخقذة مـ حققان مذبقح ظذ افطريؼة آشالمقة أو 

 ٓ؟

 مـ افعجؾ ؽر ملخقذةاذا مل تعؾؿ او تطؿئـ باهنا  

 .ؾال ماكع كادذـ

ما هق حؽؿ إكػحة ذم جبـ افصؼر ادصـقع ذم  

 اشسافقا حقث أكـا ٓ كلـؾ جبـ ؽره؟

اي جبـ حيتقي ظذ اكػحة افعجؾ وكحقه ويؽقن  

جاشة اذا مصـقظَا ذم بؾد ؽر اشالمل حيؽؿ ظؾقف باحلرمة وافـ



 (80مداد العلامء................................................. )

 

ثبت إهنؿ يستخرجقن آكػحة مـ افغشاء افداخع فؽرش 

 .احلققان

هؾ كػحة افعجؾ ادقجقدة ذم آجبان وافتل تستقرد  

 مـ افدول ؽر آشالمقة حالل أـؾف؟

ٓ جيقز اـؾ اجلبـ اذا ـان ادستعؿؾ ؾقف ـخؿرة  

افؼـات فؾتجبغ افغشاء افداخع دعدة احلققان ـام ظؾقف 

ادصـعة وـذا حيرم اـؾ اجلالتغ او ادقاد ادشتؿؾة ظؾقف بؾ حتك 

اذا ـان مستخؾصًا مـ ظظام احلققان ؽر ادذـك ظذ آحقط 

 .وجقباً 

افدول إوربقة  مـتجات آفبان وافتل تـتج ذم 

ب، ؿقؿر وافخ( وتقجد مارـات ظؾقفا ئ)حؾقب، جبـ، فبـ را

وؽره مـ ادارـات افتجارية هؾ جائز مثؾ ؾقكؽ وـراؾت 

 أـؾفا أم ٓ؟

ما حيرم تـاوفف ؾال إصؽال  ظذ باصتامهلامع ظدم افعؾؿ  

 .ؾقفا
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بافـسبة دلـقٓت إضػال )افشبس وافبسؽقت مثال(  

 أـثرها حيتقي ظذ إجبان، هؾ جيقز أـؾفا؟

 .صحالل ما مل يعؾؿ كقع اجلبـ وٓ جيب افػح 

ما حؽؿ اجلبـ؟ حقث اين شؿعت ذم افتؾػاز ان اـؾ  

 اجلبـ مؽروه؟

 .جيقز اـؾف وؿقؾ بؽراهتف آ مع اجلقز 

ما هق حؽؿ تـاول )جبـة ـري( ؾركسقة ادـشل؟ وما  

 هق حؽؿ تـاول )جبـة بقك( دكامرـقة ادـشل؟

 حمرم ؽر مستفؾؽ او ظذ جيقز مامل تعؾؿ باصتامفف ظذ 

كجس ـام فق ظؾؿت بان ادستخدم ذم ظؿؾقة دمبقـف ـخؿرة 

 .كء افداخع دعدة افعجؾ ؽر ادذـافغشا



 (83مداد العلامء................................................. )

 

هؾ مخرة اجلبـ واجلع وافثعؾبقة ادستقردة مـ افبالد  

 ظـد افذبح حالل؟ كؽر آشالمقة وافتل ٓ تذـ

جزءًا مـ احلققان  اجلع كجس، وافثعؾبقة إن ـاكت 

أيضًا كجس، وـذا مخرة اجلبـ إن ـاكت هل افغشاء افداخع 

 .دعدة افعجؾ
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 حلي اخلٍشيز:

 هؾ جيقز فؾؿسؾؿ بقع حلؿ اخلـزير دستحع أـؾف؟ 

ٓ جيقز فؾؿسؾؿ بقع حلؿ اخلـزير دستحع أـؾف مـ  

 .وجقبًا ظدم تؼديؿف هلؿ أيضاً  ادسقحقغ وؽرهؿ، وإحقط

هؾ جيقز افعؿؾ ذم حمؾ فبقع حلؿ اخلـزير، بلن يلمر  

 ادسؾؿ ادستشؽؾ أحد ظامفف بنظطاء حلؿ اخلـزير فؾؿشسي؟

ٓ جيقز بقع حلؿ اخلـزير وفق ظذ مستحؾقف، مـ دون  

ؾرق بغ ادباذة وافتسبب. وأما تؼديؿ حلؿ اخلـزير دستحّؾقف 

 .ػقف إصؽال، وجيب آحتقاط بسـفؾ

صخص يعؿؾ ذم مطعؿ ويؼدم مرة افؾحؿ ؽر احلالل  

فغر ادسؾؿغ، ومرة حلؿ اخلـزير فغر ادسؾؿغ أيضًا، ؾلما 

افؼسؿ إول ؾؼد تؼؾـا بجقابؽؿ شابؼًا، وفؽـ افسمال يؼع ذم 

ؿ افؼسؿ افثاين وهق تؼديؿ حلؿ اخلـزير أحقاكًا اػ جاكب افؾح

احلرام، ؾفؾ جيقز ذفؽ؟ وذم ؾرض ظدم ؿبقفف بذفؽ ؾلكف شقف 

 خُيرج مـ ظؿؾف أو ُيطرد مـف؟



 (85مداد العلامء................................................. )

 

تؼديؿ حلؿ اخلـزير وفق اػ مستحؾقف حمؾ إصؽال  

 .وإحقط ترـف

 رزؿف؟ وحؾقة افعامؾ حؽؿ ما –يبقع حلؿ اخلـزير  

اذا ـان ظؿؾف تؼديؿ حلؿ اخلـزير ؾآحقط وجقبا  :اجلواب

حرمة اخذ آجرة ظؾقف وفؽـف ٓ يضؿـ صقئا مع روا ادافؽ بؾ 

 .مطؾؼا اذا ـان ادافؽ ـاؾراً 

 هؾ جيقز افعؿؾ ذم مذبح يذبح اخلـزير؟ 

يظفر أن ادؼصقد افسمال ظـ مباذة افذبح ذم تؾؽ  

ادجازر وآّ ؾافعؿؾ ذم ؽر افذبح مـ شائر إظامل ـافتـظقػ 

صابف ذفؽ ؾال ماكع مـف وافذبح ـذفؽ ذم حّد وافتعؾقب وما 

ظؿؾف هذا ؾاذا  س بحرام وفؽـ ٓ يستحؼ إجرة ظذذاتف فق

ذفؽ ؾقؿؽـف متّؾؽف مـ باب  بنزاءـان يلخذ مبؾغًا مـ ادال 

 .إشتـؼاذ
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صخص يعؿؾ ذم معؿؾ فتؼطقع افؾحقم، ومـ وؿـ  

جيقز فف هذه هذه افؾحقم افتل يؼطعفا هل حلؿ اخلـزير، ؾفؾ 

 افعؿؾ؟

تؼطقع حلؿ اخلـزير وان مل يؽـ حمرمًا ذم حّد ذاتف  

وفؽـ مع اكحصار ؾائدتف ذم احلرام وهق آـؾ ٓ يستحؼ 

 .آجرة ظؾقف

أكا أظؿؾ ذم دمارة افدجاج ادثؾج ذم روماكقا )أكا أمؾؽ  

%( كحـ كبقع 49% مـ افؼـة وفدي ذيؽ روماين يؿؾؽ 51

 .ؿ اخلـزيرأيضا حل

افسمال هق جيقز بقع حلؿ اخلـزير ظؾاًم كحـ كبقع ذم روماكقا فغر 

 ادسؾؿغ؟

إذا ـان بقع اخلـزير حرام ؾفؾ اشتطقع أكا أوع حلؿ اخلـزير ذم 

براد مـػصؾ ذم ادحؾ وٓ أتدخؾ ذم بقع أو أخذ ارباح مـ بقع 

 حلؿ اخلـزير؟



 (87مداد العلامء................................................. )

 

 فق ظذافسمال: ٓ جيقز ذفؽ بقعف وذم مػروض  

مـ ؿبؾ  ماكع مـ ان تترصف ذم أرباح بقعف مستحؾقف، وفؽـ ٓ

 .افؼيؽ
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 :احلصزات

 هق ادحرم مـ احلؼات؟ ما 

حترم احلؼات ويؼصد هبا افدواب افصغار افتل  

تسؽـ باضـ آَرض ـافضب وافػار وافربقع وافؼـػذ واحلقة 

ودودة افؼز بؾ وكحقها، ـام حيرم افؼؿؾ وافزؽقث واجلعؾ 

مطؾؼ افديدان، كعؿ ذم حرمة خصقص ديدان افػقاـف وكحقها 

مـ افثامر اصؽال، وٓ يبعد حؾقتفا إذا اـؾت معفا بان تمـؾ 

افػاـفة مثاًل بدودها آ مع تقّن ازافتفا ؾاكف ٓ يسك آحتقاط 

 .ظـدئذ بآجتـاب ظـفا

مادة ما هؾ ؿتؾ احلؼات يبطؾ افقوقء؟ وإن خؾػت  

 ظذ اجلسؿ ـافدم وكحقه؟

 ٓ يبطؾ افقوقء. 

جيقز  ٓ اهؾ جيقز ؿتؾ احلؼات ام ان هـاك اكقاظ 

 ؿتؾفا؟

 جيقز. 



 (89مداد العلامء................................................. )

 

هؾ جيقز فؾؿحرم اشتعامل )مبقد احلؼات( ٓ  

 فغرض ؿتؾ احلؼات بؾ فغرض مـعفا مـ دخقل افغرؾة؟

 .إػ ؿتؾ ؽر ادرّض مـفاجيقز إذا مل يؽـ يمدي  

 هؾ جيقز ؿتؾ افعـؽبقت ذم داخؾ افبقت؟ 

 جيقز. 
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 اجلزاد صيم

 ما هق حؽؿ اـؾ اجلراد؟ :

اجلراد اذا اشتؼؾ بافطران وأخذ حقًا بافقد أو بغرها  

مـ أٓت حّؾ أـؾف، وٓ يعتز ذم تذـقتف اشالم أخذ وٓ 

أخذه، كعؿ فق وجده ذم يد ـاؾر مقتًا ومل يطؿئـ اكف افتسؿقة حال 

 .أخذه حقًا مل حيؾ وان اخز بتذـقتف ـام مّر ذم افسؿؽ

  



 (90مداد العلامء................................................. )

 

 احليوان املوطوء

 ما حؽؿ ما وضئف آكسان مـ افبفائؿ؟ 

ما وضئف آكسان مـ افبفائؿ ان ـان ِما يمـؾ حلؿف  

فبـف وكسؾف ادتجدد بعد ـافبؼر وافغـؿ وآبؾ حرم حلؿف وـذا 

افقطء ظذ آحقط فزومًا، ووجب ان يذبح وحيرق، ؾان ـان 

فغر افقاضئ وجب ظؾقف ان يغرم ؿقؿتف دافؽف، وأما إذا ـان ِما 

يرـب طفره ـاخلقؾ وافبغال واحلؿر وجب كػقف مـ افبؾد وبقعف 

ذم بؾد آخر، ويغرم افقاضئ اذا ـان ؽر ادافؽ ؿقؿتف ويؽقن 

 .فافثؿـ ف
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 الطيورالثالث: 

 ؟ما هل افطققر افتل حيّؾ اـؾفا 

ـؾ ضائر ذي ريش حيؾ أـؾ حلؿف إّٓ افسباع، ؾقحؾ  

وحيّؾ صـاؾف ـافؼؿري وافدبز وافقرصان احلامم بجؿقع ا

وافبط وافؽروان واحلباري  افدراج وافؼبج وافؼطا وافطقفقج

وافؽرـل، ـام حيؾ افدجاج بجؿقع اؿسامف وافعصػقر بجؿقع 

اكقاظف ومـف افبؾبؾ وافزرزور وافؼزة، وحيؾ اهلدهد واخلطاف 

وافشؼراق وافرصد وافصقام وان ـان يؽره ؿتؾفا، وحتؾ افـعامة 

وافطاووس ظذ آؿقى. وأما افسباع وهل ـؾ ذي خمؾب شقاء 

ؼقى بف ظذ اؾساس افطر ـ ـافبازي وافصؼر أـان ؿقيًا ي

وافعؼاب وافشاهغ وافباصؼ ـ أو وعقػًا ٓ يؼقى بف ظذ ذفؽ 

ـافـن وافبغاث ؾفل حمرمة آـؾ، وـذا افغراب بجؿقع اكقاظف 

حتك افزاغ ظذ آحقط فزومًا، وحيرم ايضًا ـؾ ما يطر وفقس 

رها مـ فف ريش ـاخلػاش وـذا افزكبقر وافبؼ وافػراصة وؽ

 .احلؼات افطائرة ـ ظدا اجلراد ـ ظذ آَحقط فزوماً 



 (93مداد العلامء................................................. )

 

 ما هل ظالئؿ افطر ادحؾؾ اـؾف؟ 

افظاهر ان ـؾ ضائر يؽقن صػقػف اـثر مـ دؾقػف ـ أي  

بسط جـاحقف ظـد افطران أـثر مـ حتريؽفام ـ أي حتريؽفام ظـده 

ـ يؽقن ذا خمؾب ؾقحرم حلؿف. بخالف ما يؽقن دؾقػف أـثر مـ 

صػقػف ؾاكف حمؾؾ افؾحؿ. وظذ هذا ؾقتؿقز ادحرم مـ افطققر ظـ 

قز ما ٓ يعرف ضراكف ؽره بؿالحظة ـقػقة ضراهنا، ـام يتؿ

بقجقد )احلقصؾة أو افؼاكصة أو افصقصقة( ؾقف، ؾام يؽقن فف 

أحدى افثالث حيؾ أـؾف دون ؽره. واحلقصؾة ما جيتؿع ؾقف 

احلب وؽره مـ ادلـقل ظـد احلؾؼ. وافؼاكصة ما جيتؿع ؾقف 

احلصاة افدؿاق افتل يلـؾفا افطر. وافصقصقة صقـة ذم رجؾ 

 .ػافطر خارجة ظـ افؽ

 هؾ بقض افطر حمؾؾ اـؾف؟ 

بقض افطر تابع فف ذم احلّؾ واحلرمة ؾبقض ادحؾؾ  

حالل وبقض ادحّرم حرام، وما اصتبف أكف مـ ادحؾؾ أو ادحّرم 
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يمـؾ ما اختؾػ ضرؾاه ومتقز اظاله مـ أشػؾف مثؾ بقض 

 .افدجاج، دون ما اتػؼ وتساوى ضرؾاه

داره فتعشش ؾقف احلامم ؾقصطادها  اذا صـع برجًا ذم :

 ؾعششت ؾقف ؾفؾ جيقز فف متؾؽفا؟

اذا صـع برجًا ذم داره فتعشش ؾقف احلامم ؾقصطادها  

ؾعششت ؾقف مل يؿؾؽفا وفؽـف يؽقن احؼ هبا مـ ؽره ما مل تسـف 

بادّرة، ؾال جيقز فغره اخذها أو اصطقادها مـ دون اذكف، وفق 

 .ؾعؾ مل يؿؾؽفا

 ما حؽؿ اـؾ حلؿ ضققر افـعام؟ 

 جيقز. 

ما حؽؿ افبقضة مـ كاحقة افطفارة اذا وجدت ؾقفا  

 كؼطة مـ افدم؟

هل حمؽقمة بافطفارة ؾقجقز اكتزاظفا مـ افبقضة  

 .واـؾ افباؿل، وإذا اختؾط بافطعام وصار مستفؾؽًا جاز أـؾف

 



 (95مداد العلامء................................................. )

 

 احكاً غري احليوان

 اكن الطني والرتاب

 هؾ جيقز اـؾ افساب وافرمؾ وافطغ؟ 

حيرم اـؾ افطغ واددر وـذفؽ افساب وافرمؾ ظذ  

آحقط فزومًا، ويستثـك مـ ذفؽ مؼدار محصة متقشطة احلجؿ 

مـ تربة شقد افشفداء ظؾقف افسالم فالشتشػاء ٓ فغره، 

افؼيػ وآحقط وجقبًا آؿتصار ؾقفا ظذ ما يمخذ مـ افؼز 

أو ِما يؼرب مـف ادؾحؼ بف ظرؾًا، وؾقام زاد ظذ ذفؽ يؿزج بامء 

 وكحقه بحقث يستفؾؽ ؾقف ويستشػك بف رجاًء.

 هؾ حيرم اـؾ افطغ؟ 

حيرم اـؾ افطغ وهق افساب ادختؾط باداء حال بؾتف،  

وـذا اددر وهق افطغ افقابس، ويؾحؼ هبام افساب وافرمؾ ظذ 

قط وجقبًا، كعؿ ٓ بلس بام خيتؾط بف حبقب احلـطة آح

وافشعر وكحقمها مـ افساب واددر مثاًل ويستفؾؽ ذم دؿقؼفام 
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ظـد افطحـ، وـذا ما يؽقن ظذ وجف افػقاـف وكحقها مـ 

افساب وافغبار إذا ـان ؿؾقاًل بحقث ٓ يعد أـاًل فؾساب، وـذا 

ذ اضالؿف، كعؿ فق اداء ادتقحؾ أي ادؿتزج بافطغ افباؿل ظ

أحست افذائؼة آجزاء افطقـقة حغ افؼب ؾآحقط آوػ 

 .آجتـاب ظـ ذبف حتك يصػق

 هؾ هـاك اشتثـاء ذم اـؾ افطغ؟ 

مام احلسغ ظؾقف افسالم   ِٓ يستثـك مـ افطغ ضغ ؿز ا

فالشتشػاء، وٓ جيقز اـؾف فغره، وٓ أـؾ ما زاد ظـ ؿدر 

ادتقشطة احلجؿ، وٓ يؾحؼ بف ضغ ؿز ؽره حتك ؿز  احلؿصة

افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ وآَئؿة ظؾقفؿ افسالم، كعؿ ٓ 

بلس بان يؿزج بامء أو مؼوب آخر ظذ كحق يستفؾؽ ؾقف 

 .وافتزك بآشتشػاء بذفؽ اداء وذفؽ ادؼوب

 ؟ما هل ـقػقة تـاول تربة ؿز آمام احلسغ  

تـاول افسبة ادؼدشة فالشتشػاء يؽقن اما بازدرادها  

وابتالظفا، واما بحّؾفا ذم اداء وكحقه وذبف، بؼصد افتزك 

 .وافشػاء



 (97مداد العلامء................................................. )

 

 هؾ يؾحؼ احلجر بافطغ؟ 

ٓ يؾحؼ بافطغ آحجار واكقاع ادعادن وآصجار  

 .ؾفل حالل ـؾفا مع ظدم افرضر افبؾقغ

ؾفؾ جيقز  اذا صؽؽـا بان افساب مـ ؿز احلسغ  

 تـاوهلا؟

 وآضؿئـانآَحقط وجقبًا ذم ؽر صقرة افعؾؿ  

 .وؿقام افبقـة تـاوهلا ِمزوجًا بامء وكحقه بعد اشتفالـفا ؾقف

صخص يلـؾ ـؾ يقم جزءًا مـ تربة اإلمام  

  ذفؽ؟، ؾام هق رأي شامحة افسقد )حػظف اهلل( ذماحلسغ

 يؿزج افطغ بامء او مؼوب آخر ظذٓ بلس بان  

تدرجيًا  كؽ ؾقف ثؿ يؼبف فؽـ يـبغل ان يسعكحق يستفؾ

 .فؾتخؾص مـ ذفؽ ايضاً 
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 املخمرات

 هؾ جيقز اشتعامل افسياق فؾرضورة؟ 

حيرم اشتعامل افسياق ومشتؼاتف وشائر اكقاع ادقاد  

مستتبعًا فؾرضر افبؾقغ بافشخص شقاء أـان مـ ادخدرة اذا ـان 

جفة زيادة ادؼدار ادستعؿؾ مـفا ام جفة ادماكف، بؾ آحقط 

آجتـاب ظـفا مطؾؼًا آ ذم حال افرضورة ؾتستعؿؾ بؿؼدار ما 

 .تدظق افرضورة افقف

 ما حؽؿ آظاكة ظذ هتريب ادخدرات وبقعفا؟ :

 حرام. 

افتعامؾ مع مـ يؼقم بتفريب ادخدرات ذم هؾ جيقز  

 شائر ما يعروف فؾبقع أو يطؾب ذاءه مـ افبضائع؟

يـبغل مؼاضعتف، بؾ يؾزم ذفؽ إذا تقؿػ ظؾقفا افـفل  

 ظـ ادـؽر مع تقؾر ذوط وجقبف.

 



 (99مداد العلامء................................................. )

 

هؾ جيب أخبار افسؾطات ظـ افذيـ يسامهقن ذم  

 ؟ظؿؾقات هتريب ادخدرات

 كعؿ. 

 اهؾ ـؾ أكقاع ادخدرات حمرمة أم إن هـاك أكقاظ 

 حيؾؾفا افشارع ادؼدس؟

ٓ بلس بتـاول بعض ادخّدرات بلمر افطبقب فؾعالج  

 افطبل ذم حافة افرضورة وأما ؽره ؾقحرم تـاوفف مطؾؼًا.

راجت ذم افسـغ ادتلخرة دمارة ادخدرات بشؽؾ ـثر  

افتل حيصؾقن ظؾقفا وهؿ يـػؼقن مـفا ذم  ؾام حؽؿ إمقال

 إـؾ وؽره مـ آحتقاجات احلقاتقة؟

هذه إمقال شحت وٓ جيقز افترصف ؾقفا بؾ جيب  

ارجاظفا إػ أصحاهبا إن ظرؾفؿ وإّٓ تصّدق هبا ظذ ادستحؼغ 

 مـ افػؼراء.

  



 (............................. األطعمة وأحكام الصود والذبائح011)

 ما حؽؿ ذب احلشقش وآؾققن؟ 

 .ٓ جيقز 

هؾ جيقز آكخراط ذم شؾؽ اجلفاز ادؽٌؾػ بؿؽاؾحة  

 ادخدرات؟

 .جيقز بؾ جيب ذفؽ ـػاية 

هؾ جيقز افتعامؾ مع مـ يؼقم بتفريب ادخدرات ذم  

 شائر ما يعروف فؾبقع أو يطؾب ذاءه مـ افبضائع؟

يـبغل مؼاضعتف، بؾ يؾزم ذفؽ اذا تقؿػ ظؾقفا افـفل  

 .دـؽر مع تقؾر ذوط وجقبفظـ ا

 ما هق احلؽؿ افؼظل ذم ادخدرات و اكقاظفا؟ 

ٓ جيقز اشتعامهلا اذا ـان يقجب افرضر افبؾقغ وفق  

ـثرة ادادة ادستعؿؾة بؾ إحقط دمـب  أو اإلدمانمـ حقث 

 .اشتعامهلا مـ دون ذفؽ ايضاً 

 ا؟ما حؽؿ حضاكة مدمـة ادخدرات ٓبـف 

 .ٓ يـتزع افقفد مـ آم اددمـة 



 (010مداد العلامء................................................. )

 

 هؾ حيؼ فؾزوجة ضؾب افطالق مـ افزوج اددمـ؟ 

افزوجة ٓ حيؼ هلا ضؾب افطالق إذا ـان افزوج يـػؼ  

 .ظؾقفا ويعاذها بادعروف

 ما حؽؿ مـ يتعاضك ويتاجر ادقاد ادخدرة؟ 

 .آحقط وجقبًا ترـف 

زيت احلشقش يستخرج مـ اوراق احلشقش بعؿؾقة  

افتؼطر تؽرر مرارًا بقاشطة جفاز افتؼطر ويؽقن افـاتج شائاًل 

% مـ ادادة افػعافة، هؾ هق كقع مـ 6-2زيتقا داــا حيتقي ظع 

 اكقاع ادخدرات، جيقز اشتخدامف؟

 .فق ـان خمدراً  كجيقز آشتعامل اخلارجل حت 

ذم مقؿعؽؿ وفؽـ فـ اجد اجابف ظع شمايل. ما بحثت  

هق حؽؿ زراظة او دمارة افؼـب اهلـدي؟ هق كبات فف تلثر خمدر 

وفقس فف تلثر ؿقي ـافسياق او افؽقـائغ، ويستخدم ايضا ذم 

 ادجال افطبل؟
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زراظتف وافتجارة بف ٓ اصؽال ؾقف ذم حد كػسف مع  

ؼالء )إذ أن أفقاؾف ادغطقة عافـقكف ذا مـػعة حمؾؾة مؼصقدة ظـد 

فسقؿف تغزل ويـسج مـفا إؿؿشة، ويتخذ مـف افؼرضاس، 

 .(ويػتؾ مـف احلبال

راجت ذم افسـغ ادتلخرة دمارة ادخدرات بشؽؾ ـثر  

ؾام حؽؿ إمقال افتل حيصؾقن ظؾقفا وهؿ يـػؼقن مـفا ذم 

 إـؾ وؽره مـ آحتقاجات احلقاتقة؟

إمقال شحت وٓ جيقز افترصف ؾقفا بؾ جيب  هذه 

ارجاظفا إػ أصحاهبا إن ظرؾفؿ وإّٓ تصّدق هبا ظذ ادستحؼغ 

 مـ افػؼراء.

  



 (013مداد العلامء................................................. )

 

 اصتعىاه املٍصطات

ما حؽؿ تعاضل ادـشطات فؾذيـ يامرشقن آفعاب  

 افرياوقة؟

ٓ ماكع مـف ذم كػسف، كعؿ اذا ـان ظذ خالف ذط  

 .مـحة ؾال جيقز اتػاق او كػسؽ وؿـ معامؾة او اخذتف ظذ

اكا افعب ـامل آجسام، واشتخدم بعض ادقاد  

ذم ظؾب ومـ وؿـ ادحتقيات كجد  وتليتافغذائقة ادؽؿؾة 

افؽثر مـ جذور افـباتات وبعض افزيقت وؽرها وفؽــل 

وجدت مـ وؿـفا ؽرضوف شؿؽ افؼرش، ظؾاًم هذه افعؾب 

ل اشالمقة، ؾام حؽؿ تـاوهلا؟ هؾ اـؾ هذه مـ دو تليتٓ 

ادؽؿالت افتل ؾقفا رء مـ ؽرضوف شؿؽ افؼرش يعتز 

 حرام؟

شؿؽ افؼرش حرام اـؾف واـؾ اي جزء مـف واـؾ اي  

 .مادة ؽذائقة تشتؿؾ ظؾقف
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( ذم بعض ادحالت ذاب اشؿف )تاجير او تايؽر 

تصػف افؼـة ادـتجة بلكف مـشط حققي ومؼقي ومـ حمتقياتف 

)افسؽر وافسسيؽ وشسات افصقديقم وكؽفة افػقاـف ادطابؼة 

ؾ جيقز فؾطبقعة وبـزوات افصقديقم وافؽارامقؾ وافؽاؾقغ( ؾف

 هذه ادقاد وخصقصا افؽاؾقغ؟ ذبف وبقعف مع احتقائف ظذ

مل يؾزم مـ إشتعامفف رضر ٓ ماكع مـف ذم حد ذاتف إذا  

 .بؾقغ حيرم احلاؿف بافـػس ؾاكف ٓ جيقز حقـئذ

هؾ جيقز اشتعامل زيت ـبد احلقت فعالج افعغ او  

 فتؼقية اجلسد بصقرة ظامة؟

 .جيقز افتدهغ بف و ٓ جيقز إـؾ 

ما حؽؿ تـاول ـبسقٓت زيت افسؿؽ، مع افعؾؿ  

مـ  اان هذا افزيت ؿد يؽقن مستخرج افؼـات ادصـعة تذـر

 ىـاحلقت و شؿؽ افؼرش و اشامك اخر اي كقع مـ إشامك

 ؿد تؽقن مـ ذوات افػؾس او مـ ؽر ذوات افػؾس؟

ٓ جيقز آ اذا احرز ـقهنا ملخقذة مـ ذوات افػؾس  :

مـ آشامك، كعؿ اذا ـان ذو افقد ادسؾؿ ؿد ظروفا فألـؾ و مل 



 (015مداد العلامء................................................. )

 

ؽر ذوات افػؾس مـ آشامك جاز يؽـ ِمـ يستحؾ 

 .آشتعامل
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 عصري العٍب

 بـػسف او بافـار؟ ما حؽؿ ظصر افزبقب اذا ؽذ 

ٓ حيرم آ اذا ظؾؿ ؽؾقان ما ذم افعـب مـ ماء حغ  

 افطبخ.

 هؾ حيرم ذب ظصر افعـب؟ 

حيرم ظصر افعـب إذا ؽذ بـػسف أو بافـار أو  

بافشؿس، بؾ آَحقط آوػ آجتـاب ظـف بؿجرد افـشقش 

وان مل يصؾ اػ حد افغؾقان، واما افعصر افزبقبل ؾال حيرم 

بافغؾقان ما مل يقجب آشؽار، وان ـان آَحقط اشتحبابًا 

 .آجتـاب ظـف وهؽذا احلال ذم افعصر افتؿري

إذا وتزول حرمتف بذهاب ثؾثقف بحسب افؽؿ ٓ بحسب افثؼؾ ـ 

مل يرص مسؽرًا بافغؾقان ـ، وٓ ؾرق بغ ان يؽقن افذهاب بافـار 

أو  بإصعةادحامة بافؽفرباء او  ـإشالكأو ما يؾحؼ هبا 

بافشؿس أو باهلقاء ظذ آؿقى، واما مع صرورتف مسؽرًا 

بافغؾقان ـ ـام ربام يدظك ذفؽ ؾقام إذا ؽذ بـػسف ـ ؾال تزول 
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أثر ؾقف فذهاب افثؾثغ، وهؽذا احلؽؿ حرمتف إّٓ بافتخؾقؾ وٓ 

 .ذم افعصر افتؿري وافزبقبل اذا صارا مسؽريـ

مـ ادعروف ظـدكا ومـ شمال اهؾ اخلزة ظـ )ظؿؾقة  

افبسسة( هق ارتػاع درجة احلرارة دون افغؾقان ثؿ تزيدها، 

 ؾعؾقف:

 ما حؽؿ ذاب ظصر افعـب ادبسس؟ -1

 ٓ؟وهؾ تشخقصؽؿ خيتؾػ ظـ ذفؽ أم  -2

مع  اوهؾ خيتؾػ احلؽؿ إذا ـان افعصر افعـبل خمتؾط -3

 اداء مع وصقفف إػ درجة افغؾقان؟

 وهؾ خيتؾػ احلؽؿ إذا مل كعؾؿ بذهاب ثؾثقف أم ٓ؟ -4

ٓ حيرم إذا مل يبؾغ افغؾقان وإذا ؽذ حيرم حتك فق ـان  

خمتؾطًا بامء إٓ أكف إذا اختؾط بف ـػك ذم حؾقتف ذهاب ثؾثل 

 ادجؿقع وٓ حيّؾ إٓ مع افعؾؿ بذهاب افثؾثغ.
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ما حؽؿ ظصر افعـب ادؽثػ هؾ يعتز مـ  

 افؽحقل؟

 .ومل يذهب ثؾثاه ؾال جيقز ذبف إذا ؽذ 

هؾ افزبقب اجلاف فف كػس اخلاصقة فؾعـب ظـد ضبخف  

آـؾ  اـجس آـؾ؟ وهؾ جيب ان يتبخر ثؾثبافغؾقان أي هؾ يت

 ادطبقخ )ادرق(؟

يتـجس بافغؾقان واكام حيرم افعصر  افعـب ايضا ٓ 

افعـبل بافغؾقان وٓ يـجس وافعـب بـػسف ٓ حيرم اذا ضبخ ذم 

 .ادرق وكحقه
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 شزاب الصعري

افبرة اخلافقة مـ افؽحقل، هؾ جيقز ذهبا وهؾ هل 

 ضاهرة؟

يتعارف صـعف مـ كؼقع فعؾؽ تؼصد افؼاب افذي 

افشعر ادخؿر ويقجب افـشقة ظادة ويسؿك بافػّؼاع وهق حرام 

  ـام اكف حمؽقم بافـجاشة.

هؾ افػؼاع ــ وهق ذاب متخذ مـ افشعر ؽافبًا 

 يقجب افـشقة ظادة ٓ افسؽر جيقز ذبف؟

 شعر ؽافباً افػؼاع ــ وهق ذاب متخذ مـ اف

ٓ افسؽر، وفقس مـف ماء افشعر افذي يقجب افـشقة ظادة 

يصػف إضباء ــ حيرم ذبف بال إصؽال، وإحقط فزومًا أن 

 .يعامؾ معف معامؾة افـجس
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ما هق رأيؽؿ ذم ذب ماء افشعر ادتداول ذم  

 آشقاق وؿد يؽتب ظؾقف خافقًا مـ افؽحقل؟

حرام  )افػؼاع(بـ  ادسؿكافؼاب ادتخذ مـ افشعر  

آحقط فزومًا وهق يقجب افـشقة ظادة  بال اصؽال وكجس ظذ

 .ؾقف كسبة افؽحقل وآفةٓ افسؽر وافظاهر ان ذفؽ مـ جفة 

ؾان ـان افؼاب ادذـقر يصـّع خافقًا مـ افؽحقل متامًا وبافتايل 

ٓ يصدق ظؾقف اشؿ افػؼاع ظرؾًا ؾال بلس بف وآ ؾفق حرام وٓ 

 .بعد تصـقعفجيدي ختؾقصف مـ افؽحقل 

هؾ حيؾه ذب افبرة ادؽتقب ظؾقفا ظبارة )خافقة مـ  

 افؽحقل (؟

ٓ حيؾ إذا ـان ادراد بافبرة افػؼاع ادقجب فؾـشقة  

وهل افسؽر اخلػقػ، وأما إذا ـان ادراد هبا ماء افشعر افذي ٓ 

 .يقجب افـشقة ؾال بلس بف
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 صٍاع  اخلن

اخلّؾ ؿد يصـع مـ اخلؿر، بؿعـك أكف ـان مخرًا  

وحّقفقه خاًل ذم ادعؿؾ، وفذفؽ يؽتبقن ظذ افزجاجة )خّؾ 

افـبقذ( متققزًا فف ظـ خّؾ افشعر وإكقاع إخرى، ومـ ظالئؿ 

ذفؽ أن زجاجات هذا اخلّؾ مقوقظة ذم افرؾقف اخلاصة 

فؾخّؾ، ومل حيدث مطؾؼًا أن يقوع وؿـ افرؾقف اخلاصة 

ب مرارًا ومل يؾحظ أي ؾرق بقـف وبغ اخلّؾ ب اخلؿر ـام ُجرِّ

 .ادصـقع مـ افتؿر ذم افعراق

ؾفؾ حُيؽؿ ظذ هذا اخلؿر ادتبّدل إػ خّؾ أكف خّؾ، تبعًا فؼاظدة 

 (؟آكؼالب)

مػروض  ـام هق -صدق )اخلؾ( ظؾقف ظرؾًا  مع 

 .جيري ظؾقف حؽؿف -افسمال 
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وذم بداية افعؿؾ خُيؾط اداء مع افتؿر اين اصـع اخلؾ  

ويقوعان ذم آكاء ادخصص ويضاف إفقفام افدبس فزيادة ضعؿ 

 احلامض ؾقف ؾفؾ هذا جائز؟

 ٓ ماكع مـ ذفؽ. 

ــت اشتعؿؾ خالًّ وٓ أظؾؿ مؽقكاتف وبعد ؾسة  

ظؾؿت باصتامفف ظذ ـحقل آيثاكقل ؾام هق حؽؿ اشتخدامـا 

 ؽؿ دخقل آيثاكقل ذم ادقاد افغذائقة؟فف؟ وما ح

 ٓ بلس بف. 
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 آداب املائمة

 آداب االكن

 آـؾ؟ آدابما هل  

 :ؿد ظّد مـ آداب آَـؾ ُامقر 

 .ؽسؾ افقديـ معًا ؿبؾ افطعام -1

 .ؽسؾ افقديـ بعد افطعام، وافتـّشػ بعده بادـديؾ -2

 عدويؿتـع بان يبدأ صاحب افطعام ؿبؾ اجلؿقع  -3

اجلؿقع، وأن يبدأ افغسؾ ؿبؾ افطعام بصاحب افطعام 

ثؿ بؿـ ظذ يؿقـف اػ ان يتؿ افدور اػ مـ ذم يساره، 

وان يبدأ ذم افغسؾ بعد افطعام بؿـ ظذ يسار صاحب 

 .افطعام اػ ان يتؿ افدور اػ صاحب افطعام

افتسؿقة ظـد افؼوع ذم افطعام، وفق ـاكت ظذ ادائدة  -4

افطعام اشتحبت افتسؿقة ظذ ـؾ فقن  افقان مـ

 .باكػراده
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 .آَـؾ بافقؿغ -5

 .أن يلـؾ بثالث اصابع أو أـثر، وٓ يلـؾ بلصبعغ -6

آَـؾ ِما يؾقف إذا ـاكت ظذ ادائدة َجاظة، وٓ يتـاول  -7

 .مـ ؿدام أخريـ

 .تصغر افؾؼؿ -8

 .ان يطقؾ آَـؾ واجلؾقس ظذ ادائدة -9

 .ان جيقد ادضغ -10

 .بعد افطعامان حيؿد اهلل  -11

 .ان يؾعؼ آصابع ويؿصفا -12

افتخؾؾ بعد افطعام، وأن ٓ يؽقن افتخؾؾ بعقدة  -13

 .افرحيان وؿضقب افرمان واخلقص وافؼصب

ان يؾتؼط ما يتساؿط خارج افسػرة ويلـؾف إّٓ ذم  -14

افزاري وافصحاري، ؾاكف يستحب ؾقفا ان يدع 

 .ادتساؿط ظـ افسػرة فؾحققاكات وافطققر

 .اة وظشقًا ويسك آَـؾ بقـفامان يؽقن اـؾف ؽد -15

آشتؾؼاء بعد آَـؾ ظذ افؼػا وجعؾ افرجؾ افقؿـك  -16

 .ظذ افقنى
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 .آؾتتاح وآختتام بادؾح -17

 .ان يغسؾ افثامر باداء ؿبؾ أـؾفا -18

 .ان ٓ يلـؾ ظذ افشبع -19

 .ان ٓ يؿتَذ مـ افطعام -20

 .ان ٓ يـظر ذم وجقه افـاس فدى آَـؾ -21

 .اران ٓ يلـؾ افطعام احل -22

 .ان ٓ يـػخ ذم افطعام وافؼاب -23

 .ان ٓ يـتظر بعد ووع اخلبز ذم افسػرة ؽره -24

 .ان ٓ يؼطع اخلبز بافسؽغ -25

 .ان ٓ يضع اخلبز حتت آكاء -26

ان ٓ يـظػ افعظؿ مـ افؾحؿ ادؾصؼ بف ظذ كحق ٓ  -27

 .يبؼك ظؾقف رء مـ افؾحؿ

 .ان ٓ يؼؼ افثامر افتل تمـؾ بؼشقرها -28

 .ؿبؾ ان يستؼيص أـؾفاان ٓ يرمل افثؿرة  -29
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هؾ جيقز فؾزوجة آـؾ مع اخقان افزوج ظذ كػس  

 ادائدة وذم كػس افطبؼ؟

إذا مل يممـ افقؿقع ذم احلرام ؾال جيقز وإؾضؾ ترك  

 .ذفؽ مطؾؼاً 

هؾ جيقز آـؾ وافؼب ظذ بعض افصحػ  

ظذ آيات إذا ـاكت حتتقي وافـؼات ثؿ تؾؼك ذم افؼاممة )

 ؟ؿرآكقة(

 .ٓ جيقز

افػضة ادطؾقة هؾ جيقز آـؾ وافؼب  اكقة افذهب او 

 افقوقء؟ هبا او

 .جيقز 
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تسؼط حبات افرز أحقاكًا ذم جماري ادقاه افؼذرة أثـاء  

تـظقػ إواين، ؾفؾ جيقز ذفؽ؟ وهؾ جيب افتحرز مـ 

 ظؾاًم بلن افتحرز صعب؟ ،ؿؾقؾة شؼقضفا شقاء أـاكت ـثرة أم

ٓ جيقز إذا ـاكت بؿؼدار يؿؽـ آشتػادة مـف، وفق  

فتغذية احلققان، وان ـان ؿؾقاًل، أو ـاكت وشخة ؾقؿؽـ إفؼاؤها 

 .ذم افؼاممة حتك ٓ يعّد اشتفاكة بـعؿ اهلل تعاػ ظرؾاً 

هؾ جيقز دمج ادتبؼل مـ افطعام )افتؿـ واخلبز( مع  

 اؿل افػضالت مـ آـؾ ذم مؽان واحد)شطؾ افزبافة(؟ب

 احلققان ظذ إلضعامجيقز اذا مل يؿؽـ اشتخدامف  

 .آؿؾ

واخلبز ذفؽ مـ آضعؿة  ماحؽؿ رمل باؿل آرز  

 ظادة مـ بعد تـاول افقجبة ما حؽؿ رمقفا ذم افؼاممة؟ كافتل تبؼ

د ادتؼظة اهاكة فـعؿ يعتز ظـ ٕكفيشؽؾ جقاز ذفؽ  

ؾقف  مضاؾًا ايل ما تحؼارًا هلا وهق يـاذم صؽره تعاػواش اهلل تعاػ
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مـ آهاف واتالف ادال اذا ـان بحقث يؿؽـ آشتػادة مـف 

 .وفق بؿثؾ اضعامف فؾطققر وافبفائؿ وآهاف حمّرم

خيؿس وامقافف  هؾ جيقز اـؾ مـ بقت صاحبف ٓ 

 حرام؟

 .قزجي 
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 شزب املاء  آداب

 ؟ذم ذب اداء آدابهؾ هـاك  

 :ؿد ظّد مـ آداب ذب اداء ُامقر  

 .ذب اداء مصًا ٓظّباً  -1

 .ذب اداء ؿائاًم بافـفار -2

 .افتسؿقة ؿبؾ افؼب وافتحؿقد بعده -3

 .ذب اداء بثالثة اكػاس -4

 .ذب اداء ظـ رؽبة وتؾذذ -5

 .(، وافؾعـ ظذ ؿتؾتف بعد افؼبذـر احلسغ وأهؾ بقتف ) -6

 .ان ٓ يؽثر مـ ذب اداء -7

 .ان ٓ يؼب اداء ؿائاًم بافؾقؾ -8

 .ان ٓ يؼب مـ حمؾ ـن افؽقز ومـ حمؾ ظروتف -9

 .ان ٓ يؼب اداء ظذ آؽذية افدشؿة -10

 .ان ٓ يؼب بقساره -11
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 اجلموس عمى وائمة يدقمً عميوا اخلىز

مخر إذا ُظّد ادسؾؿ مـ حيرم اجلؾقس ظذ مائدة ؾقفا  

اجلافسغ، ؾام هق ادؼصقد بادائدة؟ هؾ هل ادجؾس افقاحد وفق 

تعددت ادقائد؟ أو هل ادائدة افقاحدة، بحقث فق ؾصؾ ؾاصؾ 

 بغ ادائدتغ جاز اجلؾقس؟

افعزة بقحدة ادائدة، ظؾاًم أن حرمة اجلؾقس ظذ  

مبـّقة ظذ آحتقاط، كعؿ مائدة يؼب ظؾقفا اخلؿر أو ادسؽرات 

 .إـؾ وافؼب مـ تؾؽ ادائدة حرام ظذ إؿقى

فق دخؾ مسؾؿ دؼفك، وجؾس يؼب افشاي، وجاء  

ؽريب ظـف فقؼب اخلؿر ظذ كػس ادائدة، ؾفؾ جيب ظؾقف ؿطع 

 ذب افشاي واخلروج؟

 .آكرصاف مـ تؾؽ ادائدة -ظذ ما تؼدم -كعؿ جيب  
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هؾ حيؼه فؾؿسؾؿ ارتقاد إماــ افتل يؼدم ؾقفا اخلؿر  

 مع افطعام؟

حيؼه فؾؿسؾؿ ارتقاد إماــ افتل يؼدم ؾقفا اخلؿر مع  

افطعام، ذط أن ٓ يمدي ذفؽ اػ ترويج ظؿؾ هذه ادطاظؿ 

وفؽـ ٓ يلـؾ مـ مائدة يؼب ظؾقفا اخلؿر، وٓ جيؾس ظؾقفا 

 .ظذ إحقط وجقباً 

ماكع مـ اجلؾقس ظذ مائدة أخرى جماورة دائدة مـ يؼب  وٓ

 .اخلؿر
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 التبذيز يف طبخ الطعاً

ؿام ذم مـطؼتـا افعديد مـ ادجافس احلسقـقة فعدد ـبر  

مـ ادآتؿ وذفؽ بؿـاشبة افذـرى افسـقية فشفادة شبط افرشقل 

وأصحابف إبرار، وتػاظؾ ادممـغ وتػاكقفؿ بحب  إظظؿ 

جعؾفؿ يدظؿقن ادآتؿ وذفؽ بادشارـة ذم  هؾ افبقت أ

دي افسخل وادعـقي فتؾؽ ادجافس احلسقـقة وتؼديؿ افدظؿ ادا

حقث تعؼد افعديد مـ ادجافس ذم وؿت واحد وذم  ادجافس.

أوؿات متؼاربة بافـسبة فؾؿجؿقظات إخرى وأؽؾب هذه 

افباـر  ادجافس تؼدم وجبات افطعام )إرز( وذفؽ مـذ افصباح

صباحًا( إػ ما بعد افظفر )افساظة افثاكقة وافـصػ(،  7)افساظة 

ِما شبب حافة مـ رمل معظؿ هذا إـؾ ذم أماــ افـػايات. ؾام 

 هق كظرـؿ افؼيػ ذم ذفؽ؟

افتبذير مبغقض وحمّرم ذظًا ؾالبد مـ اختاذ  

اإلجراءات افالزمة فؾؿـع مـف وفق ـان ذفؽ بافتـسقؼ بغ 

  .أصحاب ادآدب فققؾر مـ افطعام بؿؼدار ما يتقن سؾف
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 املتفزقات

 هؾ جيقز ذظًا اـؾ افطعام ادحروق؟ 

 .ٓ ماكع إن أمـ افرضر ومل يؽـ رماداً  

ادسحقق افذي يستخدم إلظداد افؼبت ربام يؽقن  :

مشتؿال ظذ مادة )شؽريـ( ما حؽؿ بقعف وماحؽؿ تؼديؿ 

 ادعد مـف فمخريـ؟ افؼبت

ٓبلس بذفؽ آ اذا ـاكت تؾؽ ادادة ِما يرض بافصحة :

ٓ يتعارف حتؿؾ مثؾف ؾاكف ٓبد ظـدئذ مـ اظالم ادشسي  رضراً 

 .وادستفؾؽ باحلال مامل حيرز مـف ظدم آظتـاء
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