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ــیدنا  ـــى المبعــــوث رحمــــة للعــــالمین ســ الحمـــد هللا رب العــــالمین والــــصالة والــــسالم عل

   اما بعد.محمد وعلى اله وصحبه وسلم

 فـــان األصـــل فـــي األشـــیاء اإلباحـــة فـــإذا كـــان األصـــل فـــي األطعمـــة اإلباحـــة وان 
 إال أننا وجدنا فـي فقـه اإلمـام أبـي حنیفـة رأیـا غیر حكم األصلبد له من دلیل لیتالتحریم ال

ـــده للتحـــریم فـــي هـــذا  ـــه بعـــض أجـــزاء الحیـــوان الحـــالل مـــن الغـــنم الن الكراهـــة عن ــرم فی حـ
ًالموضوع  وكان في هذا القـول شـيء مـن الغرابـة إذ لـم یكـن معهـودا أو متفـشیا عنـد أكثـر 

رحمــه (سجام مــا ذهــب إلیــه أبــو حنیفــة  انــأهــل العلــم فأردنــا التوثیــق منــه بالبحــث فــي مــدى
مــع مــا أكتــشفه أهــل الطــب والعلــم الحــدیث لتوضــیح مــدى وجاهــة ورجاحــة هــذا الــرأي ) اهللا

ٕألن فیه مصلحة ودینیا كله مصالح إما جلب منافع أو درء مفاسد واذا ثبـت علمیـا  وجـود 
الـضرر ضرر أو مفسدة في بعض أجزاء الحیوان مـأكول اللحـم  فـال شـك أن الـشرع یـأبى 

  .باإلنسان واهللا الموفق للصواب
  :وقد قسمنا البحث إلى مبحثین

 الحیـــوان مـــأكول آراء الفقهـــاء فـــي حكـــم أكـــل أعـــضاء الـــسبعة مـــن: المبحـــث األول
  )الحنفیة على تحریمها أو كراهیتهامما نص (اللحم 

  رأي أهل الطب في هذه األعضاء السبعة للحیوان: المبحث الثاني

Abstract: 
Praise be to Allah, prayer and peace envoy mercy to the worlds of 

Prophet Muhammad and his family and him. But after 

 

issn : 2071- 6028



   
 

 

 
٢٧١

 

 The origin of the permissibility of things if the origin of permitted foods 

and the prohibition to be his guide to change the original rule, but we have 
found in the jurisprudence of Imam Abu Hanifa opinion campus where some 
animal muslim parts of the sheep because the hatred he has for prohibition in 
this topic and it was in this to say nothing of strange as it was not a tradition 
or pervasive when most of the scholars we wanted documentation of it looks 
at the extent to which the view of the Abu Hanifa (may Allah have mercy on 
him) with what was discovered by the people of modern medicine and 
science to explain the relevance and the wisdom of this view because the 
benefit of the whole and Dina interests of either bring the benefits or ward 
off evils and scientifically proven if there is damage or evil in some parts of 
the animal uneaten meat there is no doubt that al-Shara refuses damage to 
man and God bless the right. 

Find We have divided into two sections: 
First topic: the views of scholars in the ruling on eating the seven 

members of the animal uneaten meat (which the text of the tap on the 
prohibition or hatred) 

The second topic: the opinion of the people of Medicine in these seven 
members of the animal 

  Keyword : Parts , exterminated , animal
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الحمد هللا الذي سخر لإلنسان ما في األرض جمیعا وما خلق من حیوان في برها 
بحرها وأحل له ما فیه نفع لنا وحرم علیه منه ما كان فیه ضرر أو خبث وأفضل و

 اهللا على لسانه وبما أنزل الذي بینالصالة وأتم التسلیم على المبعوث رحمة للعالمین 

 ٰى ُّ :علیه من أحكام الحالل والحرام وطلب أتباعه فیما أحل وحرم في قوله تعالى

    )١(َّ حئجئ يي ىي ني مي زي ري

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ :ووصفه في كتابه الكریم بقوله
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  )٢(َّ مكلك  اك يق

ثم الحمد هللا الذي جعل من أعالم هذه األمة علماءها العاملین ورثة ألنبیائه فهم 
) رحمه اهللا(فكان منهم اإلمام األعظم أبو حنیفة النعمان ) العلماء ورثة األنبیاء(بحق 

فإذا كان األصل في األطعمة اإلباحة كما ذهب إلیه أصحاب المذاهب األخرى 
كالشافعیة والحنابلة  وان التحریم البد له من دلیل لیتغیر حكم األصل  كما قال أصحاب 

كل حیوان استطابته العرب (ك المذاهب  ومن تلك األدلة التي عمل بها والقاعدة في ذل
 إال أننا وجدنا )٣()فهو حالل إال ما ورد الشرع بتحریمه وما أستخبثته العرب فهو محرم

                                                 
 ).٧: (ر من اآلیةسورة الحش) ١(

 ).١٥٧: (سورة األعراف من اآلیة) ٢(

 .٣٠٥/ ٦: ، وابن عابدین١/٥٢٢:كفایة األخیار , ١١/٦٥: المغنى) ٣(
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في فقه االمام أبي حنیفة رأیا شدنا إلیه كره فیه أو باألحرى حرم  فیه بعض أجزاء 
ًكره تحریما(لحالل من الغنم الن الكراهة عنده للتحریم في هذا الموضوع الحیوان ا ِ ِْ َ َ َوقیل ) ُ ِ َ

ُتنزیها واألول َأوجه  َ ْ ُ ََّ ْ َ ً ِ ُمن الشاة سبع الحیاء والخصیة والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح (َْ َ َ َُ ْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ ََّ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ُ َُ َ ُ ٌَ ْ ِ َِّ ْ
ُوالذكر َ َّ ْلألثر ال) َ َِ َ ْ َوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بیت واحد فقالِ ََ َ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََْ ُ َ َْ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ِ ٌفقل ذكر  :ِ َ َ ْ َُ

ٌواألنثیان مثانة َ َ ََ ِ َ ُْ ْ ْكذاك دم ثم المرارة والغدد.. .َ َ َُ ُْ َْ َ َ َ َُّ ٌ َ َ)١(  
 عند أكثر أهل ًابة إذ لم یكن معهودا او متفشیاوكان في هذا القول شيء من الغر

 مع )رحمه اهللا(ذهب الیه أبو حنیفة العلم فأردنا التوثیق منه بالبحث في مدى انسجام ما 
ما أكتشفه أهل الطب والعلم الحدیث لتوضیح مدى وجاهة ورجاحة هذا الرأي ألن الشرع 
ٕفیه المصلحة وقد بینا كله مصالح إما جلب منافع أو درء مفاسد واذا ثبت علمیا  وجود 

 أو مفسدة في بعض أجزاء الحیوان مأكول اللحم  فال شك أن الشرع یأبى الضرر ضرر
  .باإلنسان  واهللا الموفق للصواب

           :وقد قسمنا البحث إلى مبحثین
لسبعة من  الحیوان مأكول  آراء الفقهاء في حكم أكل أعضاء ا:المبحث األول

  )الحنفیة على تحریمها أو كراهیتهامما نص (اللحم 
    رأي أهل الطب في هذه األعضاء السبعة للحیوان:لمبحث الثانيا

  مع أهم النتائج: الخاتمة
  والمصادر والمراجع

َوفي الختام نسأل اهللا تعالى أن یكون عملنا خالصا لوجهه الكریم وصلى اهللا 
  .وسلم على سیدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعین

                                                 
 .٧٤٩ / ٦الدر المختار ) ١(
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ذهب الفقهاء إلى أن الذكاة حینما تقع على الحیوان مأكول اللحم فإنها تستلزم 
  .أجزاء الحیوان المأكول حكم خاصًإباحة أكله في الجملة أما تفصیال فقد یكون لبعض 

ء من أجزاء الحیوان المأكول  سبعة أشیااول الى النهي عن تنإذ ذهب أبو حنیفة
- * المثانة -*  الغدة-* القبل- * األنثیان–*  الذكر- الدم (  :ال تؤكل وهي: فقال

ًووصفها بالكراهة والكراهة عند أبي حنیفة لیست تنزیها وانما تحریما، ًتحریما)  *المرارة ًٕ،  
 اختلف أتباعه في المراد والمروي عن أبي حنیفة انه وصف هذه السبعة بالكراهة  وقد

                                                  .بالكراهة هنا كراهة التنزیه أم كراهة التحریم 

فإنه ذكر أن الذكر والغدة لو (( المراد بها كراهة التنزیه :  قال صاحب الغنیة
  )١())ذه األشیاء كراهة تنزیه ال تحریمطبخ في المرقة تكره المرقة ه

                                                 
  .٥/٦١ بدائع الصنائع ٦/٤٤٥ الفتاوى الهندیة ٦/٢٢٦ تبین الحقائق ٦/٢٤٩الدر المختار ) ١(

  ).الخصیتان ( األنثیان *     .الذكر وهو القضیب وهي اآللة التناسلیة للذكر* 
  ).الحیا ویسمى فرج األنثى وهي اآللة التناسلیة لألنثى(القبل *  
والغدة والغـدد داء یأخـذ البعیـر فتـرم نكفتـاه )   ( ن الجلد واللحم قطعة لحم صلبة تحدث عند داء بی( الغدة *  

ــه فیأخــذه شــبه المــوت  وهــي الــصعاریر التــي فــي الغــنم  ( ٧/٤١، وكنــز العمــال ٤/٢٨٨فــیض القــدیر )  ل
  .والصعاریر هي الغدد)  التي كالشحم

  .المثانة وهي مخزن البول*
 ٢/١٩٢المحرر , ٩/٣٤٢المغني .. المرارة وظیفة خزن سائل الصفراء * 
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   وذهب آخرون إلى ترجیح إن المراد كراهیة التحریم

 واألول أوجه بقصد أن الكراهة للتحریم الن أبا حنیفة استدل :قال ابن عابدین

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  باآلیة
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

  )١(َّ مكلك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 الدم حرام وأكره الستة فأطلق وصف الحرام على :عن أبي حنیفة أنه قالوالمروي 
الدم المسفوح وسمى ما سواه مكروهاً ألن الحرام المطلق ما ثبت حرمته بدلیل مقطوع به 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّوحرمة الدم المسفوح بدلیل 

اد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأویل أو  باالجته)٢(َّمئ خئ حئ جئ  يي ىي

ًالحدیث لذلك فصل بینهما فسمى ذلك حراما وذلك مكروها والمراد كراهة التحریم بدلیل  ً
 وهو محرم بنص القرآن وقیل الكراهة في الستة الباقیة انه جمع بین الستة والدم المسفوح
  . )٣(والكراهة تحریمیة ولیست تنزیهیه

  :ومن الجدیر بالذكر أن المكروه عند فقهاء الحنفیة مختلف فیه

  .هو إلى الحرام أقربفعند أبي یوسف 

                                                 
 ).١٥٧: (سورة األعراف من اآلیة) ١(

 ).١٤٥: ( من اآلیةاألنعام،سورة ) ٢(

 .٦/٧٤٩: حاشیة ابن عابدین, ٦/٢٢٦: تبین الحقائق, ٥/٦١:بدائع الصنائع , ٦/٣٣: الفتاوى البزازیة) ٣(
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ألنه  ٕأن كل مكروه حرام وانما لم یطلق علیه لفظ الحرام،وعند محمد بن الحسن 
  .)١(ًلم یجد فیه نصا

  :وتفصیل باقي المذاهب الفقهیة في هذه األجزاء على النحو اآلتي

 كل أجزاء الحیوان المأكول حالل إال َالشافعیة أن والحنابلة ووذهب المالكیة 
 في هذه و اتفق مع ما ذهب إلیه أبو حنیفة والتي وافق في بعض أ)٢(بعض األشیاء منه

  . األجزاء السبعة

ُ قالوا بتحریمهما وكذا الذكر ، الخصیتینشافعیة ما ذهب إلیه أبو حنیفة فيوافق ال
  )٣(والفرج لالستقذار

  .)٤(المثانةلحیا والغدة وكراهة أكل المرارة والذكر واألنثیین وا: موعوفي المج

، )األنثیین(تثقال عشرة دون تحریم اس: ( ابن حبیب المالكيوعند المالكیة قال
ٕواذني القلب ) المثانة ( والكلیتین ) المرارة ( الطحال والعروق وو) الغدة (  و)العسیب(و

  )٥()ذكر إال أن یبادر فیفوترج حیا الإذا خ

  )الصعاریر التي في الغنم التي كالشحم(  وهي :كراهة أكل الغدةوعند الحنابلة 

                                                 
 .٦/١٠: تبین الحقائق) ١(

 إعانــــة ٩/٣٤٢:المغنــــي, ٦/٣١٧: مطالــــب أولــــي النهــــى, ١/٤٩: مــــنح الجلیــــل , ١/٩٥: مواهــــب الجلیــــل) ٢(
 .٦٧ - ٦٦:/٩المجموع  ,  ١/٨٥:الطالبین

 .٤/٢٥١: حاشیة عمیرة) ٣(

 .٩/٦٦: المجموع) ٤(

 .٣/٢٢٧: التاج واإلكلیل) ٥(
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  )١(ٕ واذن القلب وهي الزنحة في أعاله وفي روایة أخرى یحرم أكلها

علل ابن قدامه بذلك ألن النفس تعافهما وتستخبثها وال أظن احمـد كرههـا إال لـذلك 
  .)٢(ال للخبر ألنه قال فیه هذا حدیث منكر

مــن الــشاة ســتا وذكــر هــذین ) (یقــصد بــذلك حــدیث مجاهــد قــال كــره رســول اهللا 
 المــضرة التــي وذلــك لمــا فیهمــا مــن(فــي مطالــب أولــي النهــى : وقــال)  القلــبٕالغــدة واذن(

  .)٣( )تعرض ألكلها

سـألها ) (أن النبـي  )  (  عـن الـدار قطنـي عـن أم سـلمهروى ابن القـیمولكن 
 أبــو طالــب قلــت :وقــال) طابــت قــدرك وحــل أكلــه : ألقیتهــا فقــال( ن إذن القلــب فقالــت عــ

ألحمد حدثوني عن عبداهللا بن یحیى بن أبـي كثیـر فقـال ثقـة ثـم قـال مـن حـدثك عنـه قلـت 
 ) (  سمع منه بالیمامة قلت رواه عن أبیه عن رجل من األنـصار أن النبـي :مسدد قال

  )٤(نهى عن إذن القلب

ــا حنیفــة ــة القــدماء والمعاصــرون أب ــشیعة األمامی ــد وافــق ال  فــي هــذه األجــزاء وق
  : وأضافوا بعض األجزاء األخرى المحرمة عندهم وهي،السبعة التي بین قوسین

  .الروث .١

 . ) الدم(  .٢

                                                 
 .٩/٣٤٢: المغني, ٢/١٩٢: المحرر في الفقه, ٢٨٦/ ٦: الفروع , ١/٣٦٨: األنصاف) ١(

 .٩/٣٤٢:المغني) ٢(

 .٦/٣١٧: مطالب أولى النهى) ٣(

 .٥٤٣- ٥٤٢/ ١:أحكام أهل الذمة) ٤(
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 لة التناسلیة للذكر وهي اآل–أو القضیب )   الذكر ( .٣

 وهي اآللة التناسلیة لألنثى)  الفرج (  .٤

 .غشاء یصحب الجنین ویخرج معه حین الوالدة-المشیمة  .٥

 هي كتل رمادیة –ً وهي كل عقدة في الجسم تشبه البندقة كثیرا –) الغدد(  .٦
 اللون تتواجد في أماكن مختلفة من الجسم تتخلل الطبقات

  او الخصیتان–یضتان  الب– ) االنثیان(  .٧

ولعلها الغدة . . وهي خزرة وسط الدماغ بقدر الحمصة –خزرة الدماغ  .٨
 النخامیة

  أي النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي-النخاع   .٩

العلباوان وهي عصبتان عریضتان ممتدان على الظهر من الرقبة الى  .١٠
 الحوض

بدور تنقیة الدم من الطحال وهو عضو اسفنجي ارجواني اللون ویقوم  .١١
 .المواد الضارة

 .او الكیس المراري وهو كیس یشبه الكمثرى یقع أسفل الكبد)  المرارة (  .١٢

 وهي مخزن البول )  المثانة( .١٣

 الحدقة وهي السواد في  العین .١٤

   وهو الشيء الموجود بین الظلف .ذات االشاجع .١٥
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الدالـــة ) علـــیهم الـــسالم (ین أمـــا ســـبب تحریمهـــا فالنـــصوص الـــواردة مـــن المعـــصوم
على تحریمها وقد ذكرت بعـض األحادیـث مـع أدلـة الحنفیـة  بـأن الطحـال والبیـضتین همـا 
من نصیب إبلیس وان أكل الغدد یحرك الجذام وما إلى ذلـك أمـا بالنـسبة إلـى تـشابه الكبـد 

  .والطحال فهذا غیر صحیح وقیاس باطل

بحرمـة أكـل المثانـة  ( الـشهید األولمحمد بن جمال الدین العاملي الملقب ب: قال
ــشیمة والفـــرج والعلبـــاء والنخـــاع والغـــدد وذات االشـــاجع والمـــرارة ــول األصـــابع (  والمـ ) أصـ

  ).وخرزة الدماغ وحدقة العین 

 :علق على ذلـك  زیـن الـدین بـن علـي الجبعـي العـاملي الملقـب بالـشهید الثـاني
ت یتلفــق مــن جمیعهــا ذلــك بعــض ومــستند جمیــع اآلراء غیــر واضــحة الن الروایــا(  بقولــه

رجالهــا ضــعیف وبعــضها مجهــول والمتــیقن منهــا التحــریم ومــا دل علیــه دلیــل خــارج كالــدم 
وفـي معنــاه الطحــال وتحریمهمــا ظــاهر مــن اآلیـة   وكــذا مــا اســتخبث منهــا كــالفرث والفــرج 

صــل والقــضیب واألنثیــین والمثانــة والمــرارة والمــشیمة وتحــریم البــاقي یحتــاج إلــى دلیــل واأل
   )١()یقتضي عدمه والروایات یمكن االستدالل بها على الكراهة لسهولة خطبها

                                                 
، شـرح اللمعـة الدمـشقیة للـشیخ زیـن الـدین ٧/٣١٠: اللمعة الدمشقیة للشیخ محمد بـن جمـال الـدین  العـاملي) ١(

  تفـصیل وسـائل الـشیعة إلـى تحـصیل مـسائل الـشریعة  الـشیخ محمـد ٧/٣٠١٠: بـن علـي الجبعـي العـاملي
 بحـار األنـوار لـدرر : مؤسسة آل البیت ألحیاء التراث علـیهم الـسالم١٤١ / ٤٢:  الحسن الحر العامليبن

 .٦/٢٥٤: الكافي.٦٣ج ) :  علیهم السالم ( أخبار األئمة األطهار
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   القرآن الكریم-
ــراق ـــ ــــذي ی ــــسائل الـ ـــــدم الـ ـــو ال ـــاع وهــ ــرم باإلجمــ ـــو محـــ ـــسفوح فهــ ــــدم المــ ــا الـ ـــن أمـــ  مــ

ــوان ـــال یحــــل أكــــل  الحیــ ـــوه فـ ـــسبب جــــرح أو نحـ ــوان بـ ــ ــــسیل مــــن الحی ــــذي ی ـــد تذكیتــــه ال عنـ
ــالى ـــ ـــه تعــ ـــ ـــاع لقولـ ـــــه باإلجمــــ ــ ــيء من ـــ ــــرب شــ  ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّ :أو شـــ

  )١(َّمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 الدابـة قـال كـان أهـل الجاهلیـة إذا ذبحـوا أو دجـوا) رضي اهللا عنه( عن ابن عباس
  )٢(واخذوا الدم فأكلوا قالوا هو الدم مسفوح

ـــت  ــــذي ماتــ ـــسمن الـ ــنجس كالــ ــــه والمتـــ ــى عنـ ـــا ال یعفـــ ــنجس مــ ــنجس والمتـــ ـــرم الـــ فیحــ
ــــا ـــأرة وكـــــان مانعـ ــــه الفــ ـــسبعة فل ،)٣(فیـ ـــزاء الــ ــاقي األجــ ـــه أمـــــا بـــ ــ ـــك كل ــــن ذلــ ــــة مـ ـــل الحكمـ عــ

ــى  ــأثیر ســــيء علــ ـــن تــ ــــذلك مـ ـــستقذرات ول ــث والمـ ـــاول الخبائــ ـــالم بأهلــــه عــــن تنـ ـــع اإلسـ ترفـ
  .)٤(صحة اإلنسان وسلوكه

تتجلــى حكمــه البــاري عــز وجــل بالمحافظــة علــى اإلنــسان . .والحكمــة مــن التحــریم
  .سلوكاروحا وعقال وجسما و

                                                 
 ).١٤٥(سورة األنعام جزء من اآلیة ) ١(

 .٥/١٤٠٦ : تفسیر ابن أبي حاتم،١/١٥٠:مراتب اإلجماع ابن حزم) ٢(

 .٤/١٥:الشرح الكبیر للمقدسي) ٣(

 .١/٥١ :صالح الفوزان. األطعمة وأحكام الصید والذبائح) ٤(
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ـــة  ــيء رحمــــ ـــ ــــل شــ ــع كـــ ـــ ـــا ووســ ـــيء علمــــ ــــل شــــ ــــاط بكـــ ــــد أحـــ ـــالى قـــ ــك أن اهللا تعــــ ـــ ذلــ
ـــن  ــنفعهم مــــ ـــ ــــا یــ ــــم مـــ ـــل لهـــ ــــادة  فأحــــ ــــصالح عبـــ ـــالم بمـــ ــبحانه عــــ ـــ ــــو ســ ــــدال فهـــ ــــة وعـــ وحكمـــ

ـــسان  ــي اإلنــ ــث بتكریمـــــه بنـــ ــیهم مـــــا یـــــضرهم مـــــن الخبائـــ ــالىالطبیـــــات وحـــــرم علـــ ــال تعـــ : قـــ
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ

  .)١(َّىن نن من زن  رن مم
  :فیجب علینا المحافظة على هذا التكریم ثم إن كل علة في التحریم لها سببان

.  راجــع لمــصلحتنا ففــي تحــریم المیتــة مــثال:والثــاني راجــع لحــق اهللا تعــالى :االول
 ، حــین نهــى عنهــا عــد آكلهــا متعــد ومنتهــك حرمــة أوامــر اهللا ونواهیــه أن اهللا: األولجانبهــا

ن اهللا تعالى قد نهاك عـن شـيء فثـق وتأكـد بـأن وراءه حكمـة أا وجدت إذ: والجانب الثاني
تتبعه تعود علیك بالنفع في دینك وبـدنك وفـي أخالقـك وفـي أي جانـب مـن الجوانـب سـواء 
ــا كلهــــا  ـــم إال وجــــدنا أنهــ ـــا یثبتــــه العلـ ـــالتتبع واالستقــــصاء ومـ أدركــــت ذلــــك أم لــــم تدركــــه وبـ

  .)٢(مدركة

والنهي الذي ورد في حدیث واستند الى الحدیث  وما یثبت العلم بأنـه هـذه األجـزاء 
  .مما تستخبثه النفس

                                                 
   ).٧٠(یة سورة اإلسراء اآل) ١(

 .٦/١٠:د سالمشرح بلوغ المرام للشیخ عطیة محم) ٢(
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 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ :  قوله تعالى
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

  .)١(َّ نث مث زث

ٕیمة فكانــت محرمــة وان الطیبــات وهــذه األشــیاء الــسبعة ممــا تــستخبثه الطبــاع الــسل
هي المحالت فكأنه وصفها بالطیب تتضمن مـدحا وتـشریفا والخبائـث إنهـا المحرمـات ومـا 

والقاعـدة فـي ذلـك كـل ، )٢(كانوا یتحلونه من المطاعم والمشارب التـي حرمهـا اهللا عـز وجـل
حــالل إال مــا ورد الــشرع بتحریمــه ومــا اســتخبثته العــرب فهــو حیــوان اســتطابته العــرب فهــو 

  )٣(حرام
واصل الخبث في كالم العرب المذموم والمكروه والقبیح هو القول أو الفعل أو 

 وخبائث الكالم )٤(طعمةالمال أو الطعام وقد حرم اهللا الخبائث كلها ومن ذلك خبائث األ
 ،)٥(َّخص حص مس خس جس مخ جخ مح ُّ

 ویرجع ذلك إلى عد العرب له والمراد بالعرب هم أهل الیسار ،وحرم ذلك على المؤمنین
ادیة بذلك قطعیا ألنهم قد من أهل ألمصار  الذي نزل علیهم القرآن وال یقبل قول أهل الب

  .)٦(یأكلون للحاجة والقحط أي شيء

                                                 
 ).١٥٧(سورة األعراف جزء من اآلیة ) ١(

 .٣٠٠:/٧ ، وتفسیر القرطبي ٩/٨٤:تفسیر الطبري) ٢(

 .٦/٣٠٥: حاشیة ابن عابدین , ١/٥٢٢:كفایة األخبار , ١١/٦٥:المغني) ٣(

 .٢/٨٧: تهذیب األسماء واللغات للنووي) ٤(

 ).٢٦(سورة  النور جزء من اآلیة ) ٥(

 .٤/٢٥٧: البیجرمي على الخطیب, ٣/١٠٧: شرح منتهى اإلرادات) ٦(
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  : من السنة النبویة-

 رسول اهللا  ابن أبي جمیل عن مجاهد  قال كانلما روى عن االوزاعي وأصل .١
) (والغدة والمثانةوالمرارة والذكر األنثیین والحیا سبعا الدم شاةیكره من ال  

 .)١(مقدمها)  (قال وكان أعجب الشاة إلیه
یكره من ) (عن االوزاعي عن واصل ابن أبي جمیلة قال كان رسول اهللا  .٢

 مرارة وكان یستحبًالشاة سبعا الدم والحیا واألنثیین والغدة والذكر والمثانة وال
 .)٢( مقدمهامن الشاة

حدثني عبد بن  المبارك عن االوزاعي عن ابن أبي جمیل عن مجاهد أن  .٣
ًكره من الشاة سبعا المثانة والمرارة والغدة  والذكر والحیا واألنثیین ) (النبي 
 .)٣(والدم

یكره من الشاة ) (قال كان رسول اهللا ) رضي اهللا عنهما( عن ابن عمر .٤
ًسبعا المرارة والمثانة والمحیاة والذكر واألنثیین والغدة والدم وكان أحب الشاة 

 .)٤(مقدمها) (إلى رسول اهللا 

                                                 
قـــال البیهقـــي هـــذا منقطـــع ویبـــدو أن روایتـــه ) ١٩٤٨٤( بـــرقم ٧/ ١٠: أخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى) ١(

 انظر المغنـي عـن حمـل االسـفار. عیف لكنه صحیح مرسل عن مجاهدًموصوال عن ابن عباس مرفوعا ض
 .٢٤٣٩ برقم ١/٦٥٥

 ).٨٧٧١(   برقم ٤/٥٣٥:مصنف عبد الرزاق) ٢(

 ).٤٦٥( برقم ١/٣٢٦: سیل ابن داودمرا) ٣(

 وفیـه یحیـى الحمـاني وهــو ٥/٣٦قــال الهیثمـي فـي مجمـع الزوائــد  )٩٤٨٠( بـرقم ٩/١٨١: المعجـم األوسـط) ٤(
 .ضعیف
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یكره من الشاة سبعا المرارة ) (عن عبد اهللا بن محمد قال كان رسول اهللا  .٥
الحیا والذكر واألنثیین والغدة والدم وكان أحب الشاة إلى رسول اهللا  والمثانة و

  .)١(صلى اهللا علیه وسلم  مقدمها

ــب ـــي طالـــ ـــي بـــــن أبــ ــؤمنین علــ ـــر المـــ ــام أمیــ ـــه ) علیـــــه الـــــسالم (  روي عـــــن اإلمـــ أنــ
ــــال و ـــدد والطحــ ــــدم والغـــ ــــع الــ ــــن بیــ ــصابین عــ ـــى القــــ ــا نهـــ ـــضیب لمــــ ــــصى والقـــ ــــاع والخــ النخــ

ـــصابین ـــض القــ ــــه بعـ ــــال ل ــواء:فق ـــال إال ســ ــــد والطحـ ــؤمنین مـــــا الكب ــر المــ ــــا أمیــ ــال . ی (  فقـــ
ــــسالم  ــــه الــ ـــه ) علیــ ــــالكع –لـــ ــــذبت یــ ُ كــ َ َ َ ْ ــــا .َ ــــالف مــ ـــك   بخــ ـــاء انبئـــ ــــن مـــ ـــوني تــــــورین مــ  أتـــ

ـــال ـــ ـــد وطحـ ـــ ـــأتى بكبـ ـــ ـــا فـ ـــ ــــورین بینهمـ ـــ ــال * وت ـــ ــ ـــاء فق ــــن مــــ ــــسالم ( مـــ ـــ ــــه ال ـــ ــقوا –) علی ـــ  شــ
ــقوا  ــــطه وشـــ ـــال مـــــن وسـ ــــا الطحــ ـــسالم فمرسـ ــــر علیـــــه الــ ــــم أمـ ــــطه ثـ ـــد مـــــن وسـ ــي * الكبــ فـــ

ـــرج مـــــا  ـــیض الطحــــال وخــ ــيء ولـــــم یبــ ــنقص منـــــه شــ ـــم یــ ــــضت الكبـــــد ولــ ـــاء جمیعـــــا فابی المـ
ــي جلــــد الطحــــال وعرفــــه  ــالف مــــا –ًفیـــه كلــــه وصــــار دمــــا كلــــه حتــــى بقــ  فقــــال لــــه هــــذا خــ

  )٢(بینهما هذا لحم وهذا دم

 الدم  والخصیتان – حرمت من الشاة سبعة أشیاء–ي الحسن قال عن أب .١
 .والقضیب  والمثانة والغدد والطحال والمرارة

                                                 
. وقــال الهیثمــي رواه الطبرانــي  فــي األوســط وفیــه یحیــى الحمــاني  وهــو ضــعیف ,  ٥/٣٦: مجمــع الزوائــد)  ١(

حدیث كـان یكـره الكلیتـین ًروى الحدیث األول موصوال عن ابن عباس  وأیضا . ٧/٤١: وانظر كنز العمال
  .لمكانهما من البول

 . أي دلكا-فمرسا . * التور اناء صغیر من صفر او خزف یشرب منه ویتوضأ فیه–تورین *   

 .٣١٥ – ٩/٧٤: التهذیب  , ٦/٢٥٤:  الكافي) ٢(



   
 

 

 
٢٨٥

 

رواه البرقي في المحاسن عن أبیه عن ابن أبي عمیرة عن إبراهیم بـن عبـد الحمیـد 
  )١(رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیى مثله

  :قال) علیه السالم(عن ابن أبي عمیر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اهللا  .٢
 ال تأكل من الشاة عشرة أشیاء الفرث والدم والطحال والنخاع  .أ 

  .والعلباء والغدد  والقضیب واألنثیین والحیا والمرارة
في الشاة  عشرة أشیاء  ال تأكل  ) علیه السالم  ( قال الصادق  .ب 

  . أي في حدیث أبي عمیر.)٢(وذكر مثل ما في أعاله
  :األمر والنهي الواردان عن اإلمام علي بن أبي طالب .٣

مسمع اذا اشترى في خیر ) علیه السالم ( قال أمیر المؤمنین   .أ 
  . ًأحدكم لحما فلیخرج منه الغدد فإنه یحرك عرق الجذام

عن الطحال ألنه دم  وال ) علیه السالم ( نهى أمیر المؤمنین   .ب 
إن یحرمهما لقربهما من البول وأذن : یأكل الكلیتین من غیر فقال

  )٣(القلب
علیه ( علي بن ابي طالبعن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده عن  .٤

انه قال في وصیة له یا علي حرم من الشاة سبعة ) (عن النبي ) السالم
  )٤(أشیاء الدم والمذاكیر والمثانة والغدد واألنثیان والطحال والمرارة

                                                 
:  كـــشف اللثـــام الفاضـــل الهنـــدي , ٣/٣٤١:   الخـــصال٣١٤ – ٩/٧٤:التهـــذیب , ٤٦٣ – ٤٧١:المحاســـن) ١(

٢/٢٦٦. 

 .٢/٢٦: كشف اللثام, ١٥٧/ ٣: جامع أحادیث الشیعة السید البرجودي) ٢(

 .٢/٢٦٦:كشف اللثام) ٣(

 .  في باب ما یحرم من الذبیحة وما یكره٢/٣٤١:الخصال) ٤(



   
 

 

 
٢٨٦

 

 ال یأكل من :قال) علیه السالم(رسل ابن عمیرة عن الصادق  ففي م-٥ .٥
الشاة عشرة أشیاء الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والعلباء والقضیب 

  )١(واألنثیان والحیا والمرارة

ــو مــــن اانعقــــد اإلجمــــاع . .أوال ألجــــزاء الــــسبع عنــــد علــــى حرمــــة الــــدم المــــسفوح وهــ
معــه مكروهــة ال محرمــة وقــد ًالحنفیــة قــال الخطــابي الــدم حــرام إجماعــا وعامــة المــذكورات 

 یفــرق بــین القــرائن التــي یجمعهــا نظــم  واحــد بــدلیل یقــوم علــى بعــضها فــیحكم لــه یجــوز أن
  . بأنه لم یرد بالدم هناورد أبو شامةبخالف حكم صوحباتها 

وقــد انفــصل مــن الــشاة وخلــت منــه ،  باإلجمــاع فــإن الــدم محــرم الخطــابيمــا فهمــه
ــراوي، عروقهــــا ــول الــ ــف یقــ ــسبع  . .:فكیــ ــبعا والــ ــشاة یعنــــى بعــــد ذبحهــــا ســ ــره مــــن الــ ًكــــان یكــ

ــي  ـــضا فمنــــصب النبــ ــودة فیهــــا وأیـ ــو ) (موجــ ــیئا هــ ـــه كــــره شــ ًیجــــل عــــن أن یوصــــف بأنـ ْ
أكثـرهم یكرهـه قبـل تحریمـه وال یقـوم علـى منصوص علـى تحریمـه علـى النـاس كافـة وكـان 

   )٢(ٕأكله إال لجفاة في شظف من العیش وجهد القلة وانما وجه هذا الحدیث منقطع

 نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ :قال تعالى) الحرام(ویمكن إن یراد بكلمة كره 
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ

                                                 
 .٢/٢٦٦:كشف اللثام) ١(

 .٦٧ -٩/٦٦: المجموع, ١٠٠-٢/٩٩: فیض القدیر) ٢(



   
 

 

 
٢٨٧

 

وقال ، هذا األمور محرمه )١(َّىق يف ىف يثىث نث مث زث

ِوكره لكم ثالثا قیل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال (:الحدیث َِ ْ َ َ َ ِٕ َ َ ََ ُّ ً ََ َ ْْ َ ُ ََ ِ َ َ َ ِ()٢( 

یعنــي اإلســراف وائــتالف األمــوال بغیــر وجــه حــق وهــو محــرم أیــضا فمــا المــانع مــن 
  یة الحرام مكروها  تسم

َ إن الـدم ال یخـرج كلـه مـن العـروق فیبقـى بعـضه فیهـا ولـذلك ..والجواب علـى ذلـك
استثقل المالكیة كما مر أكل العروق لما فیها مـن أثـر الـدم أو أن قولـه فـي حـدیث مجاهـد 

أي الطحـال مـثال فهـو دم جامـد أیــضا لكـن هـذه االحتمـاالت یمكـن ردهـا بإجمــاع )) الـدم((
 علــى جــواز أكــل اللحــم مــع بقــاء أجــزاء الــدم فــي العــروق ألنــه مــا قــال الجــصاصكالفقهــاء 

  )٣(غیر مسفوح

ــذبح   الــذي یظهــر فــي القــدر ذهــب جمهــور  أمــا الــدم المتبقــي فــي العــروق بعــد ال
   .َالفقهاء ومنهم الحنفیة و الشافعیة أنه طاهر یحل أكله

  )٤( قد نرى في القدر صفرة الدم:قالت)  ( بدلیل عن السیدة عائشة

  .)٥( إنما نهى عن الدم المسفوح الناضح:  وقالت

  )٦(كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر ) (وبدلیل أخر عن السیدة عائشة 
                                                 

 ).٧(سورة الحجرات اآلیة ) ١(

  ).١٧١٥ ( ١٣٤١/ ٣صحیح مسلم ج) ٢(

 .١/١٥٢: أحكام القران للجصاص) ٣(

 .٤/٥٢٠:مصنف عبد الرزاق) ٤(

 .٣/٤٠٦: تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق) ٥(

 .١/١٥٢إغاثة اللهفان ) ٦(



   
 

 

 
٢٨٨

 

ــم تــر بــه . .وعنــد ابــن حــزم ــدم الــذي یكــون فــي أعلــى القــدر فل َأنهــا ســألت عــن ال
 )١(بأسا

ًفلیس دما ألن الدم أحمـر أو أسـود ال أصـفر وما نقل عن ابن حزم إنما هو صفرة 
ًوكــذلك مــا فــي الــودق وخــالل اللحــم فإنــه لــیس ظــاهرا واذا لــم یكــن ظــاهرا فلــیس هنــاك دم  ًٕ

ٕ وان غلبت الحمرة الدم في القدر للمـشقة وعـسر االحتـراز كمـا أخبـرت عنـه الـسیدة )٢(یحرم
وبـــذلك بعـــض عمـــا یتبقـــى فـــي العـــروق وصـــفائح اللحـــم بعـــد الـــذبح للمـــشقة  .)(عائـــشة 

  .)٣(وعسر االحتراز

 ىي نيُّ فلعمـوم األدلـة سة جمیع الـدماء سـواء كانـت مـسفوحةأما الذین قالوا بنجا

العــروق  یتبقــى فــي اللحــم والقــه غیــر أن مــافهــو علــى إط َّمئ خئ حئ جئ  يي

  :معفو عنه بدلیل

أن :  نعم قال:؟ قال أأكل الطحال:فقال) (جاء رجل إلى ابن عباس  .١
  )٤( إنما حرم الدم المسفوح:عامتها دم  قال

 َّمئ خئ حئ جئ  يي ىي نيُّ :عن ابن جریج في قوله تعالى .٢

  )٥( المسفوح الذي  یهراق وال بأس بما كان في العروق:قال

                                                 
 .٢/٢٢٢:، تفسیر القرطبي١/٥٣: ، أحكام القران البن العربي٧/٣٩٠ :اخرجه في المحلى) ١(

 .٧/٣٩٠: المحلى) ٢(

 .٥٨/ ١:بدایة المجتهد  , ٤/١٠٦: الذخیرة  ,  ٧/٣٩٠: المحلى) ٣(

 .١٠/٧: سنن البیهقي الكبیر) ٤(

 .١٠٠-٢/٩٩: وفیض القدیر, ٢٧٢ ص: انظر مسائل عبداهللا  ٣٧٣/ ٣:الدر المنثور) ٥(



   
 

 

 
٢٨٩

 

ــا أمــا األجــزاء األخــرى فلــم تثبــت بــدلیل مقطــوع بــه بــل باالجتهــاد أو بظــاهر  ..ثانی
  .الكتاب

  : األحادیث التي ذكرت وهي..ًثالثا

قال البیهقي منقطع وفي إسناده علتان اإلرسال وجهالة واصل :  األولالحدیث  .أ 
   واصل لم تثبت عدالته: واصل مجهول قال ابن القطان: عن اإلمام احمد قال

  . مرفوعا وفي الحدیث عمر بن  موسى متروك الحدیثالحدیث الثاني  .ب 
  )١( ووصله ال یصحوقال البیهقي وعمر ضعیف

  )٢( في الحدیث الرابع حدیث ابن عمر فیه یحیى الحماني وهو ضعیف-ج

  :من الكتاب والسنة
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :قوله تعالى .١

 .)٣(َّىه مه جه ين ىن من

لتنتفعوا به فكل  ،)٤(َّحي جي ٰه مه جه هن من خن حن ُّ :قوله تعالى .٢
مه من المطاعم والمشارب تحری) صلى اهللا علیه وسلم(اهللا ورسوله ما لم یبین 
 .ن اهللا فصل لنا ما حرم أل، ال یجوز تحریمهفهو حالل

                                                 
   .١٠٠-٢/٩٩ فیض القدیر ،٥/١٦٧٢: الكامل البن عدي) ١(

 .١/١٤ : التكمیل لما فات تخریجه،٥/٣٦:مجمع الزوائد للطبراني) ٢(

 ).١١٩( جزء من اآلیة سورة األنعام) ٣(

 ).١٣ (سورة الجاثیة، جزء من اآلیة) ٤(



   
 

 

 
٢٩٠

 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ :قوله تعالى .٣
 .)١(َّىث نث مث زث رث

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :قوله تعالى .٤
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 .)٢(ٍَّّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ممُّ :قوله تعالى .٥
 .)٣(َّمئ خئ حئ جئ  يي

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ : تعالىقوله .٦
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

  )٤(َّىث نث مث زث رث يت

وفي هذه اآلیات دلیـل علـى أن أجـزاء الحیـوان التـي یعمـل فیهـا الـذكاة فهـي طـاهرة 
نفصلت من غیـر ذلـك فإنهـا نجـسة كالمیتـة والتحـریم ٕالن جمیع أجزاء المذكي طاهرة وان ا

  .تة والدم ما ذكر في اآلیات أعالهفي المی

                                                 
 ).١٧٢ (سوره  البقرة جزء من اآلیة) ١(

 ).٣(سورة المائدة جزء من اآلیة ) ٢(

 ).١٤٥(سورة األنعام جزء من اآلیة ) ٣(

 ).١٥٧(سورة األعراف جزء من اآلیة ) ٤(



   
 

 

 
٢٩١

 

  :ومن السنة النبویة
ال یحرم من الشاة شيء إال : (عن معمر بن إسحاق عن عمرو بن شرحبیل قال .١

  .)١( )دمها
 )٢(ن یكره من الشاة الطحال ومن السمك الجريكاًعن خالس بن عمرو أن علیا  .٢

 سألته عن :ان محمد بن الحنفیة قال) رضي اهللا عنه(الرد من سیدنا علي 
  .)٣( فتال هذه اآلیةالطحال والجري

ما احل اهللا في كتابه فهو ) (قال رسول اهللا : قال) (عن أبي الدرداء  - ٣ .٣
وما حرم فهو حرام  وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اهللا عافیته  فإن  حالل

 هئ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه ُّ :ًاهللا لم یكن ینسى شیئا ثم تال االیة
  .)٤( َّهش مش هس مس هثمث هت مت هب مب

صلى اهللا علیه (سول اهللا  قال ر:قال) رضي اهللا عنه (عن أبي ثعلبة الخشني  .٤
َإن اهللا فرض فرائض وال تضیعوها وحد حدودا  فال تعتدوها وسكت عن ) (وسلم

  )٥( )اأشیاء رحمة لكم غیر  نسیان فال تبحثوا عنه

                                                 
 ).٨٧٧٢(  برقم ٤/٥٣٥: مصنف عبد الرزاق) ١(

 ).٨٧٧٤(برقم  :  المصدر السابق) ٢(

  ).٨٧٧٥( برقم : المصدر السابق ) ٣(

  ).٦٤( واآلیة من سورة مریم  ٣/٣٥٤: الحدیث في سنن أبي داود) ٤(

 . وله شواهد٤/١٨٤: أخرجه الدارقطني) ٥(



   
 

 

 
٢٩٢

 

ما أوردته المـذاهب مـن أدلـة نقلیـه لـم یثبـت لـدینا دلیـل نقلـي مـن كتـاب ومن خالل 
أو ســنه أو قــول صــحابي یــدل علــى حرمــة هــذه األجــزاء فــي الحیــوان المــذكي مــا عــدا الــدم 

  )١(رمتهالمسفوح الذي یثبت حرمته في الكتاب والسنة واجمع أهل العلم على ح

 نعم إنه لم یرد دلیـل ثابـت فـي حرمـة مـا ذكـره الحنفیـة مـن جهـة الروایـة لكـن ..أوال
ود الدم النجس في أصله أو البول كما فـي في هذه األشیاء مما تعافه النفس وتستقذره لوج

   . ألنه نجس عند الحنفیة،المثانة والذكر وكذا المني

 كــانوا منــصفین فــي عــدم الجــزم بــالتحریم ألنــه لــم أبــا حنیفــة ومــن وافقــهنقــول إن 
یثبــت دلیــل قطعــي لــذا قــالوا بالكراهــة التحریمیــة الن الــدلیل الظنــي یثبــت ذلــك عنــدهم فــال 

ــذه األشـــیاء  مـــن مـــضار صـــحیة وهـــذا األمـــر لـــم یكـــن معلومـــا بـــشكل دقیـــق عنـــد ُتخـــل  هـ
األولــین لكــن البحــث العلمــي والطبــي الــذي ســنبینه فــي هــذا الجانــب یثبــت ویعــرف الــضرر 
والــضار مــن خــالل أقــوال األطبــاء والعلمــاء وأهــل الخبــرة والتجربــة الموثــوق بهــم فــي هــذا 

و مـا یـرجح دخولهــا فـي عمــوم المجـال لوجـود  األذى فــي هـذه األعـضاء أو فــي أكثرهـا وهــ
الخبائث المنهي عنها الن الخبیـث مفـسدة والـشرع أتـى لـدفع ودرء المفاسـد عـن البـشر وقـد 
اثبـــت الفحـــص الطبـــي ونتـــائج الدراســـات الطبیـــة وجـــود أضـــرار فـــي هـــذه األعـــضاء علـــى 
صحة اإلنسان مما یرجح ما ذهب إلیه الحنفیة في التنفیـر عنهـا ودعـوة المكلـف إلـى عـدم 

  .  ا وهو ما سنوضحه في المبحث الثانيأكله

                                                 
 .١/٤٩: منح الجلیل, ١/٩٥: مواهب الجلیل, ١/٢٤٠: نهایة المحتاج , ١/٨٥: إعانة الطالبین) ١(



   
 

 

 
٢٩٣

 

ًإن اآلیات القرآنیة بینت ما كان محرما وما كان فیها حـالال وهـذه األشـیاء . .ثانیاً  ً
التـــي ذكـــرت لـــیس فیهـــا دلیـــل علـــى أنـــه حـــرام  إنمـــا جـــاءت الكراهـــة فـــي الحـــدیث الـــشریف  

  .ًالذي عده بعض المحدثین والفقهاء  منقطعا

وقـد ) (اهللا فـي كتابـه  ومـا حرمـه علـى لـسان رسـوله ال فـرق بـین مـا حـرم : نقول
حرم اهللا على لسان نبیه صلى اهللا علیـه وسـلم أكـل كـل ذي نـاب مـن الـسباع وذي مخلـب 

  .)١(من الطیر ولحوم الحمر األهلیة وغیر ذلك واجمعوا على ذلك في المدینة

رم النبــي هــذه األشــیاء ولــم یكــن نــسخاً لكتــاب الن الكتــاب لــم یحــل ذلــك ولكــن حــو
  .ٕ وانما احل الطیبات وهذه لیست من الطیبات.ًسكت عن تحریمه فكان ابتداء شرعا

وقـــد أخـــذ أهـــل الحـــدیث فـــي األطعمـــة بـــذلك لـــصحة الـــسنن بـــالتحریم ورأوا أن ذلـــك 
  )٢(َلیس نسخا للقرآن

والـذكر واألنثیـین والغـدة    التي ذكرت من المثانة والمـرارة وهذا یدل على األشیاء 

والكراهة تحریمیـة , والقبل ولم ترد في القرآن الكریم بالتحریم ولكن جاءت بالسنة كراهة

  .ویمكن العمل بذلكعند الحنیفة 

ي للحیـــوان وغیـــره مــن األشـــیاء واألصـــل فیــه جمعیـــا بمـــا فیهـــا  الحكــم األصـــل:اثالثـــ
الحیوانــات الحــل أي كونهــا حــالال وهــذا حكمهـــا األصــلي إال أذا قــام الــدلیل علــى الحظـــر 

                                                 
 .١٤٦ – ١/١٤٥:التمهید ) ١(

 .٧/٤٠٥: المحلى, ٢١٦ – ٣٥/٢١٥ - ٢١/٩ - ٤٦ – ٧/٤٥: مجموع فتاوى ابن تیمیة) ٢(



   
 

 

 
٢٩٤

 

ــــه  حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ ُّ :بقولـــ
  .)١(َّحط مض خض

ذا الطعــام حیوانــا أو فكــل طعــام طــاهر ال مــضرة  فیــه فأكلــه حــالل  ســواء كــان هــ
  )٢(زرعا أو ثمرا أال أذا قام الدلیل الشرعي على حظره وتحریم أكله

ــا كرهــــه الحــــدیث كراهــــة تحریمیــــة عنــــد الحنفیــــة   ومــــا فــــي الحــــدیث  یــــدل مــــا –ومــ
صا یــدل قــرآن وال فــي الــسنة النبویــة نــ فــإذا لــم نجــد فــي ال.اســتطابته العــرب  أو اســتخباثه
نظرنـا إلـى كـالم العـرب فـإن اسـتطابت الحیـوان أو مـا فیهـا , على حل أو تحـریم حیـوان مـا

 قولــه  فیـه  مــن أجــزاء فهـو حــرام  وبــدلیلمـن أجــزاء فهــو حـالل وان اســتخبثته للحیــوان ومــا
َویحرم علیهم الخبائث (:تعالى َِ َ َ َ َُ ْ ْ ِ ْ ُ ِّ َ(  

 مـا اسـتطابته العـرب فهـو الحـالل ومـا اسـتخبثته  فهـو حـرام  یعنـى:وقال ابن قدامه
ُ والذین  یعتد استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل األمـصار ألنهـم هـم  :ثم قال

 وخوطبــوا بــه وبالــسنة النبویــة  فرجــع فــي مطلــق ألفاظهمــا إلــى .الــذین نــزل علــیهم الكتــاب
 فقـد صـح فـي الـسنة أن .المقصود من دون غیرهم أهل البادیـة ,)٣(عرفهم  من دون غیرهم

لم یأكله ألنه قال مرة أجد نفسي تعافه ومرة قال أنـه لـیس بـأرض ) (الضب حالل لكنه 
 المــراد بالطیبــات األشــیاء المــستطابة وفــق :قــومي یعنــي أن قومــه ال یأكلونــه  وقــال الــرازي

                                                 
 ).٢٨ (ة البقرة جزء من اآلیةسور) ١(

 .٤٧٢مختصر اإلنصاف والشرح الكبیر ص , ١/٢٥١: تفسیر القرطبي) ٢(

 .٨/٥٨٥: المغني) ٣(



   
 

 

 
٢٩٥

 

ــــع و ـــرب الطبــ ــتطابة العـــ ـــك باســــ ـــــضر ذلـــ ــــم یـ ــ ـــستقذره ول ـــع ویـــ ـــستخبثه الطبـــ ــــا یـــ ـــث مــ الخبائـــ
  )١(واستخباثهم

ویبدو من حیث األدلة النقلیة أن كفة المالكیة والحنابلة أو القائلین باإلباحة هي 
 بأس األرجح لعدم قوة األدلة النقلیة التي أوردها المحرمون أو من قالوا بالكراهة لكن ال

في الفقه أن یعتمد على أدلة أخرى تدل على الحكم الشرعي غیر األدلة النقلیة الن 
القضیة  إن خلت عن دلیل نقلي صار للرأي والعقل فیها متسع وقد عهدنا الشارع وأهل 

 جم يل ىل مل خل ُّ :العلم یحكمون أهل الخبرة أو أهل العلوم األخرى قال تعالى

 ىل مل ُّ :وقال، )٢(َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم
 يي ىي ني ميزي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل
 مج حج مث هت متخت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .)٣(َّجح

  )٤()وألم یكن شفاء العي السؤال(حدیث وفي ال

ة والسالم علم القیافة في حدیث مجزز المدلجي وعلق الحكم فـي واقر علیه الصال
  )٥()انــتم أعلــم بــأمور دنیــاكم(لتــأبیر بعــض األمــور علــى علــوم الــدنیا حــین قــال فــي حــدیث ا

                                                 
 .١٥/٤٤: تفسیر الرازي) ١(

 ).٤٣(سورة النحل اآلیة ) ٢(

 ).٧٦(سورة یوسف اآلیة ) ٣(

 .٢/٤:  كشف الخفاء)  ٦٣٠( برقم  ١/٢٨٥:المستدرك على الصحیحین) ٤(

 .١٠٢/ ٢:   حدیث في شرح التلویح عل التوضیح١/٢: شرح سنن ابن ماجه) ٥(



   
 

 

 
٢٩٦

 

ا النـساء وقـد نجیـز للـصائم وكان كثیـر مـن العلمـاء فـي قـضایا الحـیض یقولـون تـسئل عنهـ
الفطـر بتقریــر األطبــاء ونجیـز لــه التــیمم وتـرك المــاء فــي الوضـوء واالغتــسال اعتمــاد علــى 

  .قول األطباء

فـــال بـــأس أن نـــسترشد بقـــول أهـــل الطـــب والطـــب البیطـــري وعلمـــاء الغـــذاء لنتعـــرف 
ت على منافع ومضار هذه األعـضاء فـي الحیـوان ومـدى تأثیرهـا علـى بنـي البـشر إن دخلـ

  ًفي غذائهم  وال مشكلة تبین أن فیها ضررا ان یقال الشارع  ودعا إلى رفع الضرر ومنع  

بد أنه من الخبائـث التـي حرمهـا  وان ما فیه ضرر ال)  ضرر وال ضرارال(وقوعه 
  :الشارع والیك أقوال أهل الطب في القضیة

خ انفـــع فـــي المخطـــوط إن اللحـــم المطبـــو:   یقـــول زیـــن الـــدین المعـــروف بـــابن داود
وهــذا صـحیح  الن  طهـي اللحـم فــي * وأرطـب وأخـف علـى المعــدة مـن الـشواء  والمطجـن

المـــرق یزیـــد مـــن نـــضجه ویحلـــل كثیـــرا مـــن المركبـــات البروتینیـــة  معقـــدة الهـــضم كـــاآلتین 
واالســتین والغــضاریف واألربطــة وغیرهــا وأمــا فــي عملیــة الــشواء فــان النــار ال تنــضج مــن 

فقط وتبقى بقیة المركبات واألجزاء الباطنة مـن دون طهـي أو اللحم سوى األجزاء الظاهرة 
  )١(إنضاج فیصعب هضمها في المعدة

                                                 
ــه وانــضجه فــي :المطجــن) ١( ــا  فهــو مطجــن والمفعــول مطجــن طجــن اللحــم وغیــره طجن  طجــن یطجــن  تطجین

  .٣٦٩/ ٢: المصباح المنیر. الطاجن
 عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الدمـشقي حجـاري خواص النبـات والحیـوان واألمخطوط نزهه النفوس واألفكار ف  

م  ١٣٨٠-ه٧٨٢  ولـــد بجبـــل قاســـیون) زیـــن الـــین أبـــو الفـــرج(العـــالي الحنبلـــي القـــادري ویعـــرف بـــابن داود 
 ٧ص



   
 

 

 
٢٩٧

 

وهذا یدل على أن هذه األجزاء الـستة  یكـون الطـبخ  فیهـا أنفـع مـن الـشواء ویمكـن 
ي الخــصیتین تحتــاج إلــى مئــة درجــة مئویــة وســیأتي الكــالم  فــ) ١٠٠(لطـبخ بدرجــه غلیــان 

في الطبخ وهـي تأكـل عـن طریـق الـشواء وهـذا ال یمكـن الن درجـة ) ١٥٠(درجة انصهار 
  .مئة درجة مئویة) ١٠٠(االنصهار عن طریق الشواء التصل 

وجاءت الكراهة عنـد الحنفیـة فـي هـذا األشـیاء الـسبعة ومـن ضـمنها الـدم  والـدم قـد 
لیس من نسج الخیال إنمـا هـو ) رحمه اهللا ( یفةأبي حن: أجمع الفقهاء على تحریمه  وقول

  .كالم فقیه كبیر  ویأخذ به  ولیس هو بمعصوم  لكن ما قاله ما یدعمه العلم الحدیث



   
 

 

 
٢٩٨

 

 
 

ئیــسیة  یعــد الــدم نــسیجا إضــافیا متخصــصا یــشكل مــادة ر-  Blood – الــدم -أوال
أساسیة فیه لذا أعطاه صفة السائل معقد التركیب الكیمـاوي والمورفولـوجي وهـو فـي تـوازن 

  )١(دینامیكي تحت السیطرة العصبیة الهرمونیة

ضم جــدا مــا فیــه مــن الــضرر واالســتقذار فهــو عــسیر الهــ.  .والــسبب فــي التحــریم 
ًویحمـــل كثیـــرا مـــن المـــواد العفنـــة التـــي تـــدخل الجـــسم فهـــو مرتـــع للجـــراثیم  بـــل مـــن أفـــضل 
البیئــات لنمـــو الجـــراثیم الــضارة والممرضـــة وربمـــا تكــون فیـــه جـــراثیم أمــراض معدیـــة  وهـــي 
ٕأكثــر مــا تكــون فــي اللــبن والــدم واذا كــان اللــبن یغلــى قبــل شــربه لقتــل الجــراثیم فــإن الــدم ال 

بدرجــة منخفــضة مــن الحــرارة فتبقــى الجــراثیم حیــة فیــه وتــؤثر فــي الجــسم یغلــى بــل یجمــد 
الذي تدخله وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن الدم حامل لعدد كبیر مـن الـسموم والفـضالت 
الناتجة عن عملیات االیض والتمثیل الغذائي وعملیـات الهـدم والبنـاء فـي األنـسجة ویـؤدي 

 ممـــا یـــؤثر علـــى المـــخ . الیوریـــا فـــي دم اإلنـــسانتنـــاول الـــدم عـــن طریـــق الفـــم إلـــى ارتفـــاع
 والــدم نــسیج اغلبــه واهــم عنــصر فیــه الكریــات الحمــر وفیــه مــن .ویــسبب الغیبوبــة المفاجئــة

 )٢()البول والعرق ( إفرازات الجسم ما هو معد لإلفراز 

                                                 
 .٦٥ص . محمد أمین الهیتي. ضیاء حسن الحسني، د. د: فسلجة الحیوان ) ١(

 ،ا بعـدها ومـ٢١/٩٩: فتـاوى ابـن تیمیـة ,٧/٣٨٩: المحلى , ١/٤٦٧:  بدایة المجتهد٦/١٣٤تفسیر المنار ) ٢(
 .٣٠ ص،العزیز إسماعیل الدكتور عبد :اإلسالم والطب الحدیث
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ولذلك فان اهللا حرم   مـن مـات حتـف انفـه أو بغیـر تذكیـة  شـرعیة  والفـرق بینهمـا  
ــدم فــي  هــو احتبــاس الــدم فــي المیتــة ومــا الحــق بهــا ممــا لــم یــذك  تذكیــة شــرعیة وســفح ال

  .  )١(لدم واحتباسهالمذكي   على أن السبب التنجیس هو احتقان ا

  وحكم الفقهاء تحریم الدم المسفوح   

  )٢(وان الدم حرام نجس ال یؤكل وال ینتفع به

  )٣( )ر الدم وذكر اسم اهللا علیه فكلواما أنه( وسلم قال صلى اهللا علیه 

  :ومن األدلة في الكتاب

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفُّ :قوله تعالى .١
 ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل
  )٤(َّيي

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّ :قوله تعالى .٢
 .)٥(َّمئ خئ حئ جئ  يي

                                                 
، الجــامع ألحكــام ١/٤٦٧: بدایــة المجتهــد, ١/٥٣:  أحكــام القــران للجــصاص١٥٠ص :  مراتــب اإلجمــاع) ١(

 .٢/٢٢١: القران

، الجـــامع ألحكـــام ١/٤٦٧: لمجتهـــدبدایـــة ا, ١/٥٣:أحكـــام القـــران للجـــصاص, ١٥٠ص: مراتـــب اإلجمـــاع) ٢(
 .٢/٢٢١: القران

 ).٢٣٥٦(  باب القسمة الغنم برقم ٢/٨٨١: صحیح البخاري) ٣(

 ).١٧٣(سورة البقرة من اآلیة ) ٤(

 ).١٤٥(سورة األنعام جزء من اآلیة ) ٥(



   
 

 

 
٣٠٠

 

نصوص صریحة على تحریم الدم والسـیما الـدم المـسفوح فیحمـل . .الداللة في ذلك
 )١(ط اللحم فغیر محرم باإلجماعالمطلق على المقید هنا یراد به المسفوح الن ما خال

لكــن مــع ذلــك فینفــي المبالغــة فــي الــتخلص مــن الــدم الموجــود فــي عــروق الحیــوان 
عنــد ذبحــه بتركــه یــرفس بــشدة لیخــرج منــه أكثــر الــدم وال یبقــى إال اثــر قلیــل كمــا وصــفته 

حمـرة فقالـت صـفرة ولـم تقـل ) قد نرى في القـدر صـفرة الـدم  ( :لقولها) (السیدة عائشة 
دلــیال علــى وجــوب الــتخلص مــن اكبــر قــدر مــن الــدم قبــل أكــل اللحــم فــال تبقــى إال صــفرة 
 والصفرة لیس لها حكم الدم ولذلك ما كـانوا یعـدون الكـدرة والـصفرة مـن دم الحـیض وكأنهـا

  .لیست دما

  .)٢()ُا ال نعد الكدرة والصفرة شیئاكن( :وفي راویة البخاري عن أم عطیة قالت

والسیما قبل بدایة وقت الحیض وهو قول احمد واختاره ابن تیمیة وهـو قـول بعـض 
  )٣(الحنفیة

ان احتبــاس الــدم فــي الذبیحــة یــؤدي إلــى ســرعة فــساد لحمهــا وعــدم إمكانیــة خزنــه و
 ویمكــن اإلفــادة ،طــویال لكــون الــدم وســط جیــد لتكــاثر الجــراثیم وهــذا مــا اثبتــه العلــم الحــدیث

ـــدم كغـــذاء   ــق ال ـــة وتـــستخدم عالئـ ـــة واألغـــراض الزراعی ـــدم فـــي المستحـــضرات الطبی مـــن ال
 )٤(لبعض الحیوانات والدواجن

                                                 
 .١٥٠ص : مراتب اإلجماع. ٢/٢٢٢: تفسیر القرطبي ألحكام القران) ١(

 ).٣٢٠( برقم ١/١٢٤: صحیح البخاري) ٢(

 .١/٣٩: وبدائع الصنائع ,  ١/٣٧٦: اإلنصاف للمرداوي) ٣(

 .٥٢-٥١ص : خلفات الحیوانیة واإلفادة منهاالم) ٤(



   
 

 

 
٣٠١

 

  : Testesالخصیة ) الخصیتان ( األنثیان   -ًثانیا 

 .)١(وهي من األجزاء الثانویة من الذبیحة أي تدخل في فئة الدماغ والكبد والكلیتین

ً من أعضاء الجهاز التناسلي الذكري وهـي بیـضویة الـشكل وتقـسم تـشریحیا  علـى 
  قسمین هما                

  وهو مركز الخصیة المليء باألوعیة الدمویة واللمفاویة واألعصاب  .  .اللب - ١
ویشمل الجزء األكبر من الخصیة ویتضمن الجزء المنتج للنطف .. المتن - ٢

أنابیب ناقلة للمني  ) ٣ - ٢( ویقسم على عدة فصوص وفي كل فص توجد * والهرمون
شدیدة االلتفاف حول نفسها ولها تجاویف مختلفة اإلحجام ینتشر ما بین هذه األنابیب 

وأوعیة دمویة وأعصاب  )  Leydig Cells( نسیج بیني ویشتمل على خالیا الیدك 
 .وان جدار كل نبیب ناقل للمني یتكون من التراكیب اآلتیة

  .غشاء األساس الذي یحیط بالطبقة التي  تلیه .١
   :طبقات عدة من الخالیا التي تكون على نوعین .٢

 في توفیر إسناد میكانیكي لتطور وهي تؤدى دورا: الخالیا الحاضنة  .أ 
ً المولدة للنطف كما أن لها دورا في تغذیة الحیمن میةجرثوالخالیا ال

  .الكامل غیر الناضج قبل مغادرته األنبوب المنوي
وهي خالیا ابتدائیة جنسیة مولدة . .الظهارة المولدة الجرثومیة  .ب 

للحیوانات المنویة في الذكر وتكون بمراحل مختلفة من التطور 
على العدد الكل الكامل من وتحتوي على نواة كبیرة نسبیاً وهي حاویة 

                                                 
  .٩ص: مخطوط نزهه النفوس للزین الدین وبحث خصائص اللحم د محمد مروان السبع) ١(

مادة كیماویة عضویة تفرز من خالیا الغدد الصماء وتـصل إلـى العـضو المـستجیب عـن الهرمون  وهو *   
 .طریق الدم



   
 

 

 
٣٠٢

 

 وتحتوي على غدة إلنتاج هرمونات    الجنس )zn(الكروموسومات 
وهو العضو ) testosterone(الذكري والسیما  هرمون التستوستیرون 

الوحید الذي له قابلیة على تكوین النطف في نبیباتها المنویة بجمیع 
   )١(المراحل

شتمل علـى األوعیـة یـو وهو هرمـون التـستوستیرون المولـد للنطـف :والسبب العلمي
  .الدمویة واللمفاویة واألعصاب

ویــشارك هرمــون التــستوستیرون المحفــز لنمــو الخالیــا الخاللیــة فــي تكــوین النطــف 
  .ویعمل على نمو وتطویر الغدد الالصقة بالجهاز التناسلي الذكري

لهرمـــون لـــه أهمیـــة  كبیـــرة فـــي نمـــو وتطـــویر األعـــضاء التناســـلیة الذكریـــة مظهـــرو 
  :وللخصیة وظیفتین رئیسیتین هما. )٢(جنسیةالصفات ال

   .إنتاج النطف المنویة  .أ 
 .القدرة على إنتاج اإلفرازات الصماویة المتمثلة بإنتاج هرمون التستوستیرون  .ب 

  . والمني نجس عند األحناف
 تعــد الخــصیة مــن األطعمــة التــي یظــن كثیــرون أنهــا قــادرة علــى تحــسین خــصوبة
الرجـــل وصـــحته الجنـــسیة، وكثیـــرا مـــا ینـــصحون مـــن تـــزوج حـــدیثا بتناولهـــا، وتتنـــوع طـــرق 
تحضیرها بین مختلف الحضارات، فما مدى صـحة ذلـك االعتقـاد؟ وهـل فعـال یقـوي تنـاول 

                                                 
تـــألیف الـــدكتور إســـماعیل : لتناســـل والتلقـــیح االصـــطناعيفـــسلجة ا  , ٣٥٧ – ٣٥٦ص : فـــسلجة الحیـــوان) ١(

- ٥١٠ -٥٠٤كــاظم عجــام والــدكتور حــسین عبــد الكــریم الــسعدي والــدكتور مرتــضى كمــال الحكــیم ص 
  ).William. j. Basha( للمؤلف ولیم باكة . األطلس لألنسجة البیطریة  , ٥٣٨

 .٣٥٧ص: فسلجه الحیوان) ٢(



   
 

 

 
٣٠٣

 

أو بــاألحرى الخــصیتان علــى اعتبــار أنهمــا -الخــصى صــحة الرجــال الجنــسیة؟ والخــصیة 
وجدان في كیس الصفن الذي یقع خارج الجـسم، هما غدتان لهما شكل البیضة وی -اثنتان

  .ویقومان بإنتاج هرمون التستوستیرون والحیوانات المنویة

وتحتاج الخصیتان لدرجـة حـرارة أقـل مـن حـرارة الجـسم، لـذا فإنهمـا توجـدان خارجـه 
وفــي حــاالت الخــصیة المعلقــة التــي تبقــى بــالبطن فــإن عــدم نزولهــا قــد یقــود إلــى . بالــصفن

  .تفع احتمالیة اإلصابة بسرطان الخصیةالعقم، كما تر

ویــرى الــبعض أن الظــن الــسائد لــدى النــاس بــأن الخــصیة مقویــة جنــسیا نــاتج مــن 
المجتمعــات، ومبنیــة علــى أن تنــاول عــضو معــین یقــوي  قناعــة قدیمــة موجــودة فــي بعــض

ل الوظیفة التـي یقـوم بهـا نظیـره بالجـسم، فمـثال أكـل اللحـوم الحمـراء یمـنح آكلهـا القـوة، وأكـ
  .القلب یمنح الشجاعة

مــن جهــة أخــرى، یقــول الــبعض إن أكــل الخــصیة یعطــي الجــسم كمیــات كبیــرة مــن 
ــذكورة  ــور مثـــل الـــشهوة" التـــستوستیرون"هرمـــون الـ الجنـــسیة  الـــذي یلعـــب دورا فـــي عـــدة أمـ

  .وتكوین الحیوانات المنویة

ــائق، ففیمـــا یلـــي جـــدول یوضـــح المعلومـــات الغذائیـــة لمائـــ ة غـــرام مـــن ولنبـــدأ بالحقـ
  :خصیة الخروف مثال، من قاعدة بیانات وزارة الزراعة األمیركیة



   
 

 

 
٣٠٤

 

  

 المعلومات الغذائیة لمائة غرام من خصیة الخروف

 ٦٨ السعرات الحراریة

  غراما١١.٤ بروتین

  غرام٢.٣٨ مجموع الدهون

  غرام٠.١٤ نشویات

 ٠ ألیاف غذائیة

  مللیغرامات٥ كالسیوم

  مللیغرام١.١٤ حدید

  مللیغراما١١ مغنسیوم

  مللیغراما٢٦٥ بوتاسیوم

  مللیغراما١١٩ صودیوم

  مللیغراما٣٩٣ كولسترول

ویمكــن مالحظــة أن أهــم مــا یمیــز خــصیة الخــروف احتواؤهــا علــى كمیــة كبیــرة مــن 
مــع اإلشــارة . الكولــسترول، إذ تحتــوي المائــة غــرام قرابــة أربعمائــة مللیغــرام مــن الكولــسترول

  .عادة یتجاوز وزن الخصیة الواحدة للخروف المائة غرامإلى أنه في ال

وهذا یعني أن تناول خصیة خروف واحـدة یعطـي الـشخص كمیـة مـن الكولـسترول 
تتجـــاوز الحـــد األقـــصى الـــذي ینـــصح بعـــدم تجـــاوزه یومیـــا مـــن الكولـــسترول وهـــو ثالثمائـــة 

  .)١(مللیغرام

                                                 
 .هجریة١٤٣٦ / ٣٠/٧ -م  ٢٠١٥/ ٥/ ١٩الموافق . الموقع  نت الجزیرة: ًأسامة الرب) ١(



   
 

 

 
٣٠٥

 

فـصحیح  أمـا مـن حیـث التـستوستیرون،: لتستوستیرون أي الهرمون الذكريا

أن الخصیة تنتج الهرمون، ولكن ال توجد معطیات علمیـة تـدعم فرضـیة أن أكـل الخـصیة 
لــدى آكلهــا بدرجــة كافیــة إلحــداث تغییــرات فــسیولوجیة  یــؤدي لرفــع مــستوى التــستوستیرون

  لخصوبةتحسین ا لدیه مثل

إال بنــاء علــى  التــستوستیرون ال یــسمح بتعاطیــه كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هرمــون
ذلــك أن  توصـیة الطبیـب وفـي حـاالت معینـة، مـن ذلـك إذا كـان مـستواه منخفـضا بالجـسم،

  .له مخاطر مثل زیادة مخاطر الجلطات وتقلیل إنتاج المني وتقلص الخصیة تعاطیه

دف تحــسین صــحتك الجنــسیة أو زیــادة مــستوى ولــذلك، إذا كنــت تأكــل الخــصیة بهــ
ٕالتستوستیرون، فعلى األرجح أنك لن تحقق مبتغـاك، واذا كنـت تعتقـد أن لـدیك مـشكلة فـي 

  .الخصوبة فعلیك بمراجعة الطبیب للتوصیة بالعالج المالئم

 ؟كل خصیة الخروف مفید للحیوانات المنویةأهل 

ز الهــضمي إلــى بروتینــات  حیــث أن خــصیة الخــروف تتحــول فــي الجهــا  !!  ربمــا
عادیــة، ویأخــذ الجــسم منهــا مــا یــشاء لبنــاء الخالیــا فــي جمیــع األجهــزة، والغالــب أن األثــر 

 ویبدو ان السبب وراء عدم استساغة تناول هذا العضو اشتماله  على الهرمونـات )١(نفسي
ما هرمون التـستوستیرون وعـدم انـصهار الـسترویدات فـي الطـبخ  والـسبب الموجودة  والسی

درجــة مئویــة  ) ١٥٢ الــى ١٥٠( فــي ذلــك ان هرمــون التــستوستیرون  یحتــاج لدرجــة حــرارة
  .في عملیة الطبخ

                                                 
 ).  الموقع  الطبيALTbbi.com( الدكتور عبد العزیز اللبدي ) ١(



   
 

 

 
٣٠٦

 

ـــن  ـــر مـ ــبخ أكثـ ــرارة  فــــي الطــ ـــون درجــــة الحــ ـــة ) ١٠٠(وال یمكــــن ان تكـ درجــــة مئویـ
ـــسب ـــرز ، )١(فحــ ــ ـــذي تف ــ ـــون ال ــذا الهرمــ ــوان ومنهـــــا هـــ ـــ ــي الحی ــودة فـــ ـــات الموجـــ ــ وان الهرمون

  )٢(میزة على الجسم متلإلناثًالخصیتین ویكون سببا في إضفاء صفات جنسیة ذكریة 

وهو العضو الذكري ویتألف أساسا في   )Penis(  )القضیب ( الذكر : ًثالثا

   .غالبیة الحیوانات  من النسیج الناعظ بكمیات متفاوتة وفق نوع الحیوان

ــواوالنــــس ـــزود بالعدیــــد مــــن القنــ ـــفنج مـ ــبیه باإلسـ ـــاز شــ ت یج النــــاعظ عبــــارة عــــن جهـ
  .)٣( ومليء باألنسجة اللیفیةواألوعیة الدمویة غیر النظامیة

ــبیه باإلســـفنج ویـــشتمل علـــى وال یمكـــن أكـــل هـــذا الجـــسم  ألنـــه عبـــارة عـــن جـــسم شـ
 كمـــا ذهـــب إلـــى  ذلـــك ابـــن قدامـــه والـــرازي فـــي أن مـــا األوعیـــة الدمویـــة واألنـــسجة اللیفیـــة 

ـــیاء  ـــات األشــ ــ ــــراد بالطیب ــث والمـ ــو خبیـــ ــتخبثته فهـــ ــا اســـ ـــالل ومـــ ـــو حــ ـــرب فهــ ــتطابته العــ اســـ
ضو فـي اإلنـسان  والمنع من أكله یمكن القول بأنه مـستقذر فـإذا كـان هـذا العـ)٤(المستطابة
ْواذا بــال أحــدكم فــال یمــسح (  بــدلیل الحــدیثمكــرم منهــي عــن لمــسه بالیــد الیمنــىالمحتــرم ال َ ْ َ ََ ٕ

َذكـــره بیمینـــه واذا تمـــسح أحـــ ََّ َ َ ٕ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ِدكم فـــال یتمـــسح بیمینـــهَ ِ ِ َ َِ ْ َّ َ  فمـــن بـــاب أولـــى انـــه مـــستقذر فـــي )٥()َ

                                                 
  :المصدر  . الختصاص في مجال الهرموناتا.عند سؤال الدكتور محمد حماد ) ١(

British  pharm a copoeia 1988 ministry of health and s, cid services for uk, 
London.vl,pa,556-560. 

 .مقابلة شخصیة مع الدكتور فوزي العاني مدیر دائرة البیطرة في مدینة الرمادي قبل وفاته رحمه اهللا) ٢(

 . األطلس لألنسجة البیطریة،٥٢٨ص : فسلجة التناسل ٣١٥ص: فسلجة الحیوان) ٣(

 .١٥/٤٤: ، تفسیر الرازي٨/٥٨٥: المغني) ٤(

 ).٥٣٠٧( برقم  ٥/٢١٣٣صحیح البخاري ) ٥(



   
 

 

 
٣٠٧

 

 العـادات االجتماعیـة أو التقالیـد المتوارثـة وأحیانـا تبـاع هـذه األجـزاء الحیوان ونتیجة بعض
  .بأثمان زهیدة أو بدون ثمن) لقضیبا(ومنها 

  ) Valva( وهو فرج أنثى الحیوان :)الحیاء(القبل  :ًرابعا

ـــة  ـــي الفتحـ ــــاء وهـ ــــة ویــــسمى الفــــرج أو الحی ــاز التناســــلي األنثوی مــــن أعــــضاء الجهــ
ــون مــــن المبــــایض والجهــــاز الناقــــل للنطــــف التناســــلیة الخارجیــــة لألنثــــى مــــ ن الحیــــوان یتكــ

  .أضاف البیوض إلى الرحم

انــه ال یحتــوي  علــى لحــم یؤكــل ) الحیــاء (   والــسبب فــي عــدم إمكانیــة أكــل القبــل 
 وهــي الفتحــة الخارجیــة لألعــضاء ذره والســیما لمــا یحمــل مــن القــذارةوتعافــه الــنفس وتــستق

دهلیز لوجــود المبــیض وال یوجــد حــد فاصــل بــین قنــاة التناســلیة األنثویــة بــضمنها البظــر والــ
المبــیض وقـــرون الـــرحم مـــا عــدا ان قنـــاة المبـــیض ذات نتـــوءات عــدة والســـیما بـــالقرب مـــن 
النهایة المبیضة لألنثى  في النعجة والماعز نقـول بالكراهـة كمـا وصـف اإلمـام أبـو حنیفـة 

  )١(وهي الكراهة التحریمیة

   )UninaryBludder) ( كیس المثانة ( المثانة : ًخامسا

وهي من اجـزاء الجهـاز البـولي والمثانـة هـي بمثابـة مخـزن البـول وهـي المتـسع مـن 
  الحالـب وان معظـم الطبقــات الموجـودة فـي جــدار المثانـة تحتـوي علــى طبقتـین مـن الــداخل

 ) Lamina Propria (  والثانیـــة )Sub Mucosa (  ــین هنـــاك طبقـــة وبـــین الطبقتـ
وجــود طبقــة ضــئیلة مــن العــضلة المخاطیــة فــي  ) Muscslaris Mucosae( عــضلیة 

                                                 
 .   األطلس لألنسجة البیطریة٥٧٩ص : لتناسل  فسلجة ا٣١٦ص : فسلجة الحیوان) ١(



   
 

 

 
٣٠٨

 

بعــض الحیوانــات والمثانـــة تعــد أیـــضا مــن األجـــزاء الثانویــة فـــي الغــنم وهـــي غیــر صـــالحة 
  لالستهالك البشري 

ي مخــزن البــول  وتكــون ممــا تــستخبثه األنفــس   بمــا أن المثانــة هــ:والــسبب فــي ذلــك
وتكــره لمــا تحمــل ومــا یوجــد فیهــا مــن البــول  وأیــضا هــو نــسیج مخــاطي ولــیس لحمــا یؤكــل 

  بــول الحیــوان مــأكول .فــال تقبلــه األنفــس وتعافــه فهــو إلــى الخبیــث أقــرب منــه إلــى الطیــب
أبـــو ( یـــة اللحـــم طـــاهر ألنـــه  جـــاز شـــرب بـــول اإلبـــل ومـــع ذلـــك یمكـــن أن یقـــال إن الحنف

یرى نجاسة بول حتى مأكول اللحم وان قـال أن النجاسـة مخففـة الن الـسماح ) یوسف فقط
لإلعــراب بــشرب بــول اإلبــل كــان للمــرض و للــضرورة أحكامهــا فقــد أجیــز للمــریض شــرب 
بــول اإلبــل وربمــا لبــول اإلبــل میــزة علــى بــاقي الحیوانــات المأكولــة اللحــم الن اإلبــل تأكــل 

ما اشتمل بولها على منافع األعشاب الطبیـة بعكـس الغـنم أو البقـر األعشاب الصحراء فرب
 یــرى أن البــول مــأكول اللحــم نجــس وهــو قــول ابــن الــشافعيالمعلوفــة فــي البیــوت بــل أن 

  .)١(عمر والحسن البصري وأبي ثور

 .ألشـیاءوما فیها من النجاسة وبذلك تكون من المكروهات لإلنسان فـي أكـل هـذه ا
  )٢(والمثانة تعد أیضا من األجزاء الثانویة في الغنم وهي غیر صالحة لالستهالك البشري

                                                 
 .٢/٥٧٩الحاوي للماوردي ) ١(

ـــة، خـــصائص اللحـــم وذبـــائح الحیوانـــات، د٢٩٩ص : فـــسلجة الحیـــوان) ٢( محمـــد .  األطلـــس لألنـــسجة البیطری
 .، تكنلوجیا انتاج اللحم عادل محیو١٤ص: مروان السبع
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   )GallblaDdur( المرارة . .ًسادسا

وهو جسم كیسي  نهایة القناة الصفراء وظیفته خزن سـائل الـصفراء والـصفراء هـي 
إفــرازات تنــشأ مــن خالیــا الكبــد تتكــون مــن ســائل رائــق لــزج قاعــدي التفاعــل اخــضر اللــون 

 ویحتــوي علــى نــسبة عالیــة مــن المــاء إضــافة إلــى مركبــات .مائــل إلــى الــصفرة مــر المــذاق
أصباغ الصفراء البلروبین والبلفروین الكریسترول واللـسثین الـدهون عدة كأمالح الصفراء و

الیوریــا وبعــض األمــالح الالعــضویة كــأمالح الــصودیوم والبوتاســیوم وتجمــع الــصفراء فــي 
  )١(كیس یلتصق بالكبد یدعى كیس الصفراء أو المرارة

ـــساغه ـــي عــــدم استـ ـــي فـ ـــسبب العلمـ ــواد .والـ ـــذه المــ ـــود هـ ــــصالحة وجـ ــــر ال الطبیــــة غی
 ویجــب الحــذر الــشدید عنــد .لالســتهالك البــشري مــن أمــالح ودهــون ومــواد كیمائیــة أخــرى

 قـد .ازالتها من الذبیحة الن خروج المادة الصفراء بسقوط علـى الذبیحـة یـؤدي الـى تلویثهـا
یــدفع إلــى إعــدام الذبیحــة فــي أحــوال كثیــرة یعنــي ذلــك ال یمكــن أكــل المــرارة الحتوائــه علــى 

 وذلــك لمرارتهــا وشــدة المــرارة فیهــا ال وبــذلك تكــون غیــر صــالحة لألكــل) المــادة الــصفراء(
  :في استخدامات كثیرة منها) المادة الصفراء(إلفادة منها أي یمكن أكله ولكن یمكن ا

 استخدام المادة الصفراء في غسیل األوعیة المستخدمة بالمجازر وتنظیف أراضي -١
   واألقمشة واألوانيوجدران المجازر ومزیل لدهون

  )٢( استخدامات طبیة في تحضیر الكورتیزون في بعض المنابت الخاصة بالجراثیم-٢

                                                 
 .١٤٠ص: فسلجة الحیوان) ١(

 .٧٣ - ٣٢ص: المخلفات الحیوانیة) ٢(
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مزایدة الضأن تصلح لما تصلح له مرارة الثور غیر أنها أضعف فعال إذا أكمل بها -٣
  )١(مع العسل منعت نزول الماء في العین

عالج الصدفیة هو من األمراض الجلدیة وذلك لوجود المضادات تقاوم -٤
  .)٢(الصدفیة وهذا العالج مجرب على الكثیرین والنتائج ممتازة

   :دةــــــــ الغ:سابعا

ً بمـــا أن هنـــاك أنواعـــا كثیـــرة مـــن الغـــدد وهـــي الغـــدة النخامیـــة والبـــصلیة والكظریـــة 
  والدرقیة والصنوبریة والبنكریاس وغیرها في الجسم الحیوان    

هــي یمكــن أن تكــون الخالیــا الــصحیة مجتمعــة لتكــون غــدة .  .والتعریــف بالغــدة  
ًمعینة تنتج هرمونا واحدا   وتكون خالیا موجودة كأنسجة أو خالیا مفردة  كالغـدد الـصماء ً

   .وعدیمة القنوات یمكن أن تنشا كل األنواع

وبمــا أن الهرمــون هــو الــسبب الرئیــسي فــي هــذه األجــزاء بأنــه مــادة كیمائیــة تــصنع 
بواسطة غدد متخصصة عدیمـة االقنیـة تطلـق الـدم لتحمـل بواسـطته إلـى أجـزاء أخـرى فـي 

  .)٣(لى نحو عام على أعضاء معینة في الجسمُالجسم لتوثر ع

 على أن الغدد تكون أحیانا مریضة  بتجمع ما تأكل الحیوانـات مـن مـواد وهذا یدل
   .كیماویة أو سامة تكون في هذه الغدد

                                                 
 .٣١٥ائح الحیوانات د محمد مروان السبع في مخطوط نزهة النفوس صخصائص اللحم وذب) ١(

 .ملتقى الشفاء اإلسالمي للدكتور یونس الشرفاء خبیر االعشاب الصینیة والكونغو) ٢(

 . ما بعدها٣٧ص: فسلجة التناسل,   وما بعدها٣٢٧ص: فسلجة الحیوان) ٣(
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ن داء بــین الجلــد واللحــم أو  قطعــة لحــم صــلبة تحــدث عــ–وتــسمى عنــد أهــل الفقــه 
  )١(هي الصعاریر في الغنم التي كالشحم

هـي  والراجح من ذكـر الغـدة التـي ذكرهـا أبـو حنیفـة بعـد سـؤال أهـل االختـصاص
  Balbo  Gland ) اإلحلیلیةالغدة البصلیة (الغدة التي

ء الخلفــي مــن االحلیـــل  الحوضــي والغــدة شـــكلها وتقــع كــل غـــدة علــى جانــب الجـــز
  ًبیضوي تقریبا

ٕ وان نتــاج هــذه .وتفــرز كــل غــدة محتویاتهــا داخــل االحلیــل الحوضــي بفتحــة خاصــة
  )٢( وذات قوام لزجدة مزینة لالحلیل شبیهة بالمخاطالغدد التي هي عبارة عن ما

 لـم  لمـا والسبب في كراهة أكلهـا عنـد الحنفیـة ومـن وافقـه مـن المـذاهب األخـرى
ً ولمــا تخــزن فــي داخلهــا وتكــون ســببا فــي كثیــر مــن .تحمــل هــذه الغــدد مــن مــواد كیماویــة

 وهــي تــسبب اإلمــراض للحیــوان وكیــف أذا انتقلــت هــذه اإلمــراض لإلنــسان فــي .األمــراض
  .ًاحالة األكل عندما ال تطبخ جید

  ویمكن نذكر اإلفادة من الغدة  في استخدامات كثیرة منها

على الرغم من صغر حجم تلك الغدد في الذبیحة إال أنها تفزر أقوى  .١
اإلفرازات الدوائیة ویمكن التعرف على ذلك من خالل وزن الغدة في الضأن 

                                                 
 .٢/١٩٢: ، المحرر٩/٣٤٢: ، المغنى٧/٤١: كنز العمال) ١(

 .بیطریة  األطلسي لألنسجة ال٥٢٦ص: فسلجة التناسل والتلقیح االصطناعي) ٢(
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 ویمكن استخدام في زیادة اإلنتاج الحیواني في )جرام ١٦٥ - ١٥٠( وزنها
  )١(ل اللحوم الحمراء والبیضاء والبیض واألسماكمجا

استخدام بعض الغدد ومنها البنكریاس والدرقیة والكظر والخصیتین وما شابه  .٢
  .)٢(ًفي عمل المستحضرات الطبیة باعتبارها عالجا لكثیر من األمراض

 نقــول بكراهــة هــذه األشــیاء عــدا الــدم التفــاق اإلجمــاع علــى  ..والــراجح واهللا اعلــم
ــــد أبــــي حنیفــــة الكراهــــة التحریمیــــة.حرمتــــه ــــستة الكراهــــة عن ــیاء ال ـــاقي األشــ ــا بـ ـــد . أمــ  وعنـ

الخــصیتان  تحــرم عنــد , الــصاحبین  یطلــق علــى المكــروه عنــدهم بــالحرام  وقیــل بالحرمــة 
راهــة واالســتقذار فــي األجــزاء الباقیــة والكراهــة أیــضا عنــد الحنابلــة فــي أكـــل الــشافعیة والك

   والشیعة األمامیة  بحرمه أكل هذه األجزاء.الغدة

وهــذا یــدل  إذا لــم یكــن حرمــة فالكراهــة أو مــا تــستخبثه األنفــس  بعــد بیــان الــسبب 
لحرمــة واهللا العلمــي فــي هــذه األجــزاء الــستة یــضاف إلــى الــدم الــذي اجمــع علیهــا الفقهــاء با

  .اعلم

                                                 
 .٦٢ص : المخلفات الحیوانیة واإلفادة منها) ١(

 .٨٦-٨٥ص : بودصحة اللحوم الدكتور اكرم ریشان ع) ٢(
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الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین بعد إتمام 

  .هذا البحث بفضله تعالى علینا

  :أهم نتائج هذا البحث

 وقد وافق  فقهاء الشافعیة في ثالثة ،الكراهة في األجزاء السبعة عند أبي حنیفة   .١
لمالكیة استثقال عشرة ومنها السبعة  المذكورة عند أبي أجزاء، وابن حبیب من ا

في قوله  وأیضا وافق الشیعة األمامیة أبا حنیفة ،حنیفة والحنابلة تحریم أكل الغدة
  .في هذه األجزاء السبعة

أجمع على تحریم الدم فقهاء الشریعة وأهل الطب بنصوص شرعیة ؛ الن  .٢
 وهذا االتفاق في ،د اثبت الطب ذلكالنصوص ال تحتاج  إلى تحلیل أو غیره  وق

  . الدم المسفوح  الن احتباس الدم في  الذبیحة یؤدي إلى فسادها

وبیان هرمون التستوستیرون وهو السبب الرئیسي ) الخصیتین(التعریف باألنثیین  .٣
في زیادة الصفات األنثویة عند الذكور بزیادة الصفات الذكریة عند اإلناث وبیان 

ن یبقى أثره في األكل حتى لو بعد الطبخ ألنه یحتاج إلى درجة أن هذا الهرمو
  .مئویة %١٠٠حرارة أكثر من 

ال یمكن أكل الذكر لالستقذار ألنه عبارة عن جسم أسفنجي  ویحتوي على  .٤
األوعیة الدمویة واألنسجة، وقیل أیضا لما یحمل من القذارة واالستقذار وهي من 

  .طیباتالمكروهات لإلنسان أي لیس من ال



   
 

 

 
٣١٤

 

السبب الرئیسي في المثانة هي كونها مخزن البول مما اسخبثتها األنفس وهي من  .٥
  .األجزاء الثانویة في الغنم وهي غیر صالحة لالستهالك البشري

 وعبارة عن الفتحة الخارجیة ال یمكن أكله لما یحمل من القذارة) القبل(إما الحیاء  .٦
 .البظر والدهلیز ولوجود المبیضها لألعضاء التناسلیة األنثویة وبضمن

.  فال تأكل لما تحمل من المواد الكیمائیة واألمالح وهي من المذاقأما المرارة .٧
وذلك غیر صالحة لألكل  ولو سقطت هذه المادة )  المادة الصفراء(وذلك لوجود 

  .على الذبیحة  یؤدي إلى إعدام الذبیحة وعدم أكلها

 وهي الراجح  من خالل أهل : البصلیة اإلحلیلیةإن الراجح في الغدد هي الغدة .٨
االختصاص  وقد وافق أكثر الفقهاء أبا حنیفة في ذلك؛ والسبب  في عدم أكل 
الغدد لما تعزز من المواد الكیمیاویة للجسم للحیوان وینتقل ذلك إلى اإلنسان 

  في حالة األكل وعندما ال تطبخ جیدة . وتسبب األمراض

  وفقنا لخدمة هذا الدین العظیمن ینسأل اهللا تعالى أ

  حبه وسلم والحمد هللا رب العالمینوصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وص
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 دار مد بن علي الرازي الجصاص أبي بكراح. .أحكام القرآن للجصاص .١
  النشر  دار أحیاء التراث العربي  بیروت، تحقیق  محمد الصادق قمحاوي  

أبو عبد اهللا شمس الدین محمد بن أبي بكر بن ایوب بن . ام أهل الذمةأحك .٢
یوسف : سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر، دار ابن حزم، الدمام، تحقیق

  . احمد البكري، شاكر توفیق الماوردي

  . الدكتور عبد العزیز إسماعیل. .اإلسالم والطب الحدیث  .٣

 .Colour  atlas of vet. .األطلس المصدر لألنسجة البیطریة  .٤

Histologyباكه. ج.المؤلف ولیام .William J. Bacha. Jr. Linda M. 

Bacha.  

على حل ألفاظ فتح العین لشرح قرة العین بمهمات الدین أبو . إعانة الطالبین .٥
  . بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي، دار النشر، دار الفكر، بیروت

من الخالف على مذهب األمام احمد بن حنبل   في معرفة الراجح .األنصاف .٦
تألیف علي بن سلیمان المرداوي، أبي الحسن، دار النشر، دار أحیاء التراث 

  . محمد حامد الفقي: العربي، بیروت، تحقیق

صفیة .  د.بحث اآلثار المدمرة لتناول اللحوم المحقونة بالهرمونات المركبات .٧
  .           االهرام٢/٣/٢٠١٢إبراهیم، المجلة الزراعیة  

  .١٩٨٢عادل محیو جامعة حلب  ..بحث تكنولوجیا انتاج اللحم .٨



   
 

 

 
٣١٦

 

  .محمد مروان السبع. د. حث خصائص اللحم وذبائح الحیواناتب .٩

زین الدین ابن نجیم الحنفي، دار النشر، دار المعرفة، . البحر الرائق .١٠
  . الطبعة الثانیة، شرح كنز الرقائق

محمد بن احمد بن محمد بن رشد .  ونهایة المقتصدبدایة المجتهد .١١
  .  القرطبي، دار النشر، دار الفكر، بیروت

عالء الدین الكاساني، دار النشر، دار . بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .١٢
  .  الكتاب العربي، بیروت، طبعة ثانیة

یدي، محمد بن یوسف بن أبي القاسم العب. التاج واإلكلیل لمختصر خلیل .١٣
  . أبو عبد اهللا، دار النشر، دار الفكر، بیروت، طبعة ثانیة

تبیین الحقائق  فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، دار النشر،  .١٤
  . شرح كنز الرقائق. دار الكتب االسمي، القاهرة

بن احمد بن عبد شمس الدین محمد . تفتیح  وتحقیق أحادیث التعلیق .١٥
أیمن : ، ت١م، ط١٩٩٨ار الكتب العملیة، بیروت،  دالهادي الحنبلي،

  . صالح شعبان

 عبد الرحمن بن محمد بن إدریس .تفسیر القرآن. تفسیر ابن أبي حاتم .١٦
  الرازي  المكتبة المصریة  تحقیق اسعد محمد الطیب  

 محمد بن جریر بن لبیان عن التأویل آي القرآنجامع ا. .تفسیر الطبري .١٧
   . بیروت-بري  أبو جعفر  دار الفكر یزید بن خالد الط
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  المشهور بتفسیر المنار  محمد رشید رضا   . .تفسیر القرآن الحكیم .١٨

الجامع ألحكام القرآن أبو عبد اهللا محمد بن احمد . .تفسیر القرطبي .١٩
   . القاهرةالشعب دار األنصاري القرطبي دار النشر

عزیز بن محمد آل الشیخ من  صالح بن عبد الالتكمیل لما فات تخریجه .٢٠
  .    ارواء الغلیل

التمهید البن عبد البر  التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، أبو  .٢١
عمر یوسف عبد اهللا بن عبد البر النمري، دار النشر، وزارة عموم 

مصطفى بن : هـ، تحقیق١٣٨٧األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب، 
 .بد الكبیر البكرياحمد العلوي، محمد ع

ّجامع أحادیث الشیعة السید حسین ابن السید علي الطبطبائي البروج  .٢٢ ّ
 .ردي

 الدر المختار على حاشیة الدر المختار شرح تنویر -حاشیة ابن عابدین  .٢٣
اإلبصار في فقه مذهب اإلمام أبي حنیفة النعمان، تألیف محمد امین 

  .الشهیر بابن عابدین

شهاب الدین احمد االوسي الملقب بعمیرة، دار الفكر، . حاشیة عمیرة .٢٤
  . مكتب البحوث والدراسات: ، تحقیق١م، ط١٩٨٨بیروت، 

 الشیخ الجلیل األقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي :الخصال تألیف .٢٥
  . ه٣٨١بن الحسین بن بأبویه القمي المتوفى 
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ن الكمال جالل الدین الدر المنثور في التفسیر بالمأثور عبد الرحمن ب .٢٦
  .السیوطي  دار الفكر بیروت

شهاب الدین احمد بن إدریس القرافي، دار الغرب، بیروت، . الذخیرة .٢٧
  . محمد حجي: م، تحقیق١٩٩٤

احمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر . .سنن البیهقي الكبرى .٢٨
حمد عبد البیهقي  دار النشر، مكتبة دار الباز  مكة المكرمة، تحقیق م

  القادر عطا  

 العاملي الملقب شرح اللمعة الدمشقیة للشیخ زین الدین  بن علي الجبعي .٢٩
 هو  تحقیق ١٣٩٨ المنشور جامعة النجف الدینیة سنة بالشهید الثاني،

 .السید محمد كالنتر

 للشیخ محمد بن الحسن –تفصیل وسائل الى تحصیل مسائل الشریعة  .٣٠
 .آل البیت ألحیاء التراث علیهم السالم مؤسسة –الحر العاملي 

كتاب بحار األنوار لدرر أخبار األئمة األطهار كتاب   للعالمة المحدث  .٣١
 .الشیخ محمد باقر المجلسي

   خالد عبد الرحمن -شرح منظومة القواعد الفقهیة   .٣٢

   للشیخ صالح الفوزان   -األطعمة وأحكام الصید والذبائح   .٣٣

  عطیة محمد سالم    – المرام شرح بلوغ .٣٤

 .تهذیب األسماء واللغات  لإلمام النووي .٣٥
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الفتاوي البزازیة لألمام حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب المعروف  .٣٦
  . بابن البزاز الكروي الحنفي، وهو مطبوع على هامش الفتاوى الهندیة

 الهند، دار النشر، الفتاوي الهندیة  تألیف الشیخ نظام وجماعة من علماء .٣٧
  . دار الفكر في مذهب األمام األعظم أبي حنیفة النعمان

تألیف محمد بن مفلح المقدس أبي عبد اهللا، دار . الفروع وتصحیح الفروع .٣٨
أبو الزهراء حازم : ، تحقیق١هـ، ط١٤١٨الكتب العلمیة، بیروت، 

  . القاضي

سماعیل كاظم عجام الدكتور إ. .فسلجة التناسل والتلقیح االصطناعي .٣٩
 ،والدكتور حسین عبد الكریم السعدي  والدكتور مرتضى كمال الحكیم

م  دار ١٩٨٩وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الطبعة الثانیة المنقحة، 
  .الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل

فسلجة الحیوان  تألیف الدكتور ضیاء حسن الحسني والدكتور محمد أمین  .٤٠
م  مطابع التعلیم العالي ١٩٩٠تي  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الهی

 .الموصل

فیض القدیر عبد الرؤوف المناوي، دار النشر، المكتبة التجاریة الكبرى،  .٤١
  .مصر، الطبعة األولى

َّالكافي هو أحد الكتب األربعة عند الشیعة االثني عشریة، ویعد عندهم  .٤٢
ًا اعتبارا في الحدیث، والكافي للشیخ محمد بن من أصح  الكتب وأكثره

َّیعقوب الكلیني الذي یشتهر في أوساط الشیعة االثني عشریة بلقب ثقة 
 اإلسالم الكلیني  
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: تهذیب األحكام في شرح المقنعة للشیخ المفید تألیف: التهذیب  كتاب .٤٣
شیخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ضبطه 

: محمد جعفر شمس الدین الناشر: خرج أحادیثه وعلق علیهوصححه و
 . بیروت–دار التعارف للمطبوعات 

الكامل في ضعفاء الرجال  عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا بن محمد أبو  .٤٤
: احمد الجرجاني، دار النشر، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثالثة، تحقیق

  . یحیى مختار

 نسحلا نباء الدین محمد هب خیشلا فیلأت ماکحألاعد اوق نعكشف اللثام  .٤٥
 .يندهلا لضافل بافورعملا يناهفصألا

تقي الدین أبي بكر بن : كفایة األخیار في حل غایة االختصار  تألیف .٤٦
 – دمشق -دار الخیر : محمد الحسیني الدمشقي الشافعي، دار النشر

مد وهبي علي عبد الحمید بلطجي  و مح: األولى، تحقیق:  الطبعة١٩٩٤
  .سلیمان

 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي :الشرح الكبیر .٤٧
 ..      .)هـ٦٨٢: المتوفى(الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 

 حاشیة الشیخ سلیمان بن محمد بن عمر -البیجرمي على الخطیب  .٤٨
في البجیرمي المسماة تحفة الحبیب على شرح الخطیب المعروف باإلقناع 

  المسمى دقائق أولي النهى -شرح منتهى االرادات  حل ألفاظ أبي شجاع
منصور بن یونس بن إدریس البهوتي،  دار عالم : لشرح المنتهى، تألیف

 . ط الثانیة١٩٩٦ – بیروت -الكتب 
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محمد بن عبد الوهاب، دار : مختصر األنصاف والشرح الكبیر  تألیف .٤٩
عبد العزیز : األولى، تحقیق: لطبعة الریاض، ا-النشر مطابع الریاض 

 . سید حجاب . د، محمد بلتاجي.     د،بن زید الرومي

 اللمعة الدمشقیة للشیخ محمد بن جمال الدین العاملي الملقب بالشهید  .٥٠
  .االول

عالء الدین علي المتقي : كنز العمال  في سنن األقوال واألفعال، تألیف .٥١
 - بیروت - دار الكتب العلمیة : نشربن حسام الدین الهندي، دار ال

  محمود عمر الدمیاطي: األولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٨-هـ١٤١٩

المكتبة الوطنیة بغداد -مبادئ صحة اللحوم  الدكتور اكرم ریشان عبود  .٥٢
١٩٨٧  

للطبراني  علي بن أبي بكر الهیثمي، دار النشر، دار . مجمع الزوائد .٥٣
  . العربي، القاهرةالریان للتراث، دار الكتاب 

احمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، دار . مجموع الفتاوي .٥٤
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : ، تحقیق٢مكتبة ابن تیمیة، ط

  . النجدي

تألیف محي الدین أبي زكریا یحیى النووي، دار النشر، دار . المجموع .٥٥
  . الفكر، بیروت
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تألیف عبد السالم . فقه على مذهب االمام احمد بن حنبلالمحرر في ال .٥٦
بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن تمیمة الحراني، دار النشر، مكتبة 

  ،   ٢المعارف، الریاض، ط

علي بن احمد بن سعید بن حزم الظاهري، دار النشر، دار . المحلى .٥٧
  . األفاق الجدیدة، بیروت، تحقیق لجنة أحیاء التراث العربي

مخطوط نزهة النفوس واألفكار في خواص النبات والحیوان واألحجار عبد  .٥٨
ولد بجبل ) زین الدین أبو الفرج(الرحمن أبو بكر داود الدمشقي الملقب 

  قاسیون 

أستاذ ..المخلفات الحیوانیة واإلفادة منها د عالء الدین محمد علي مرشدي .٥٩
 د أسامة –ب الوقائي أستاذ الط. . د ربیع السید صالح-صحة اللحوم  

محمد محمود أستاذ أمراض الحیوان جامعة الملك سعود، كلیة الزراعة 
 .  والطب البیطري دار     المریخ  للنشر

 .مقابلة مع شخصیات مختلفة األطیاف  لبحث وتناول  هذا الموضوع .٦٠

 علي بن احمد بن :مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات .٦١
  . د بن حزم الظاهري، دار الكتب العلمیة، بیروتسعی

المراسیل ألبي داود  سلیمان بن االشعث السجستاني أبو داود، دار  .٦٢
  . شعیب االرناؤوط: النشر، مؤسسة الرسالة، بیروت، تحقیق

تألیف عبد اهللا بن احمد بن . مسائل أحمد بن حنبل رؤیة ابنه عبد اهللا .٦٣
  . زهیر الشاویش: م، تحقیق١٩٨١، بیروت، حنبل، دار الكتب اإلسالمي



   
 

 

 
٣٢٣

 

 British  pharm a copoeia 1988المصدر في تحلیل الهرمونات  .٦٤

ministry of health and s, cid services for uk, 
London.vl,pa,556-560 

مصنف عبد الرزاق  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر،  .٦٥
  . حبیبة الرحمن االعظمي: ت، تحقیقالمكتب اإلسالمي، بیرو

مصطفى السیوطي الرحباني، . مطالب أولى النهى في شرح غایة المنتهى .٦٦
  . دار النشر والكتب اإلسالمیة، بیروت

أبو القاسم سلیمان بن احمد الطبراني  دار النشر  دار .  .المعجم األوسط .٦٧
سن بن إبراهیم الحرمین، تحقیق  طارق بن عوض اهللا بن محمد عبد المح

 الحسیني 

: الدار قطني علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي، دار النشر .٦٨
السید عبد اهللا هاشم : ، تحقیق١٩٦٦ - ١٣٨٦ - بیروت -دار المعرفة 
  .یماني المدني

عبد اهللا بن احمد بن . المغني في فقه األمام احمد بن حنبل الشیباني .٦٩
  . مد، دار النشر، دار الفكر، بیروت، طبعة أولىقدامة المقدسي، أبو مح

الدكتور یوسف الشرفاء، خبیر األعشاب الطینیة / ملتقى الشفاء اإلسالمي .٧٠
  والكونغو

محمد علیش، دار النشر، دار . منح الجلیل شرح مختصر سید خلیل .٧١
  .           الفكر، بیروت



   
 

 

 
٣٢٤

 

حمن المغربي أبو عبد  محمد عبد الر.مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل .٧٢
  .اهللا، دار النشر، دار الفكر، بیروت

شمس الدین محمد بن أبي العباس . نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج .٧٣
احمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي الشهیر بالشافعي الصغیر، دار 

  .النشر، دار الفكر للطباعة، بیروت

  

  

  

  

  

  

  
 


