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 باب األطعمة -2

 هو كل ما يؤكل . الطعام : 

  :معرفة أصول أبواب األحكام 

 ممبف  أصول أةواب األحكام من أهم الةسائل لطالب الملم. 

 فهي تسهل على اإلنسان ممبف  الةسائل اأحكامها.

فإذا عبف اإلنسان في كل ةاب ما هو األصل فيه.. ثم عبف دليل هذا 

هذا األصل.. ثم عبف دليل االستثناء.. األصل.. ثم عبف ما يستثنى من 

 اأحوال االستثناء.. لم يشكل عليه ريء في الفقه ةإذن هللا عز اجل. 

  :مقدار الحالل والحرام من األطعمة 

أاسع األرياء في الطيب االحل هي الحبوب االثةار، اما أحله هللا من 

 الطيبات أكثب مةا حبم.

لسبب عارض، أا لسبب اما حبمه هللا عز اجل من الطمام حبمه 

 مالزم للةحبم.

فالةيت  فيها الضبر االخبث، اهذا الضبر االخبث مالزم للةيت ، فهي 

 حبام أةداً، اال تحل إال لةضطب يخاف الهالك.

االسبب المارض كةنع األكل في نهار رمضان، اتحبيم صيد البب على 

 بم انحو ذلك.ُةـح  ال

   (جئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)قال هللا تمالى:  -1

 .[29البقبة: ]
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )اقال هللا تمالى:  -2

  .[145األنمام: ]   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

  :األصل في الحل والتحريم 

 األصل في الحل الطيب، اعدم الضبر.

 ضبر.ااألصل في التحبيم الخبث، احصول ال

 فالطيب ما جةع اصفين: الطهارة االةنفم ، اانتفاء الضبر.

ً حتى يكون عطاهباً، نافماً، ال ضبر فيه كالتةب،  فال يكون الطمام عطيبا

 االسةك انحوهةا.

 والضرر له حالتان:

 : أن يكون الةأكول مضباً لمةوم الناس كالسم، فإنه ضار مهلك.األولى

ً ةالشالثانية خص، مثل ةمض األعطمة  التي تضب : أن يكون الضبر خاصا

 ةمض الناس.

 فهذه يجب اتقاؤها؛ منماً للضبر عن النفس.

فالطمام عطيب احالل، لكن ال يجوز تنااله لصف  متملق  ةهذا اآلكل يناله 

 الضبر ةسببها؛ حفظاً لصحته.

ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )قال هللا تمالى:  -1

 .[29اء: النس]  (   ڇ ڇ ڍ

 .[195البقبة: ]  (  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)اقال هللا تمالى:  -2

  :أثر الطعام على اإلنسان 

 الطمام يتغذى ةه اإلنسان، اينمكس أثبه على أخالقه اسلوكه.
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فاألعطمة  الطيب  يكون أثبها على اإلنسان عطيباً انافماً كالثةار االحبوب 

 لطيور انحوها.كالقةح ااألرز، االلحوم كلحوم الغنم اا

ً اضاراً كالةيت   ااألعطمة  الخبيث  يكون أثبها على اإلنسان خبيثا

االسةوم، اكل ما لم يذكب اسم هللا عليه من الحيوان، الحوم السباع 

 انحوها؛ لةا فيها من صف  المداان، اخبث اللحم.

 الهذا أمبنا هللا عز اجل ةاألكل من الطيبات، ااجتناب ما سواها.

 .[172البقبة: ]  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)تمالى:   قال هللا -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )اقال هللا تمالى:  -2

 .[3الةائدة: ]  (ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

  :حكم األطعمة 

األصل في جةيع األعطمة  الحل إال النجس، االضار، االخبيث، 

 االةسكب، االةخدر، املك الغيب.

 فالنجس كله خبيث اضار، فهو محبم.

  ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال هللا تمالى: 

 .[157األعباف: ]

 االةسكب االةخدر ضار ةاألةدان االمقول، فهو محبم.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تمالى: 

 .[91-90الةائدة: ]  (ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 اكل ضار يحبم أكله كالسم االتباب انحوهةا.

  .[29النساء: ]   (  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)  قال هللا تمالى:
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  :حكم أكل طعام المتباريين 

 الةتباريان: هةا الةتفاخبان ةالضياف  رياء اسةم .

 فيحبم إجاة  دعوتهةا، اأكل عطمامهةا.

 اَل  نِ يَـيبارِ تَ الةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  َي هللاُ َعن ـهُ قَاَل: قَالَ َرِض ةَ ي ـبَ ُهبَ  أَةِـي َعن  

 .(1)أخبجه البيهقي في رمب اإليةان. «اُهـةَ امَ مَ عطَ  لُ ؤكَ يُ  اَل اَ  انِ اةَ جَ ـيُ 

                                                 

 . (5805ةبقم ) «رمب اإليةان»يهقي في أخبجه الب صحيح/( 1)
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 أقسام األطعمة المباحة -1

  :تنقسم األطعمة إلى قسمين، وهي 

 األعطمة  الةباح .. ااألعطمة  الةحبم .

 أنواع األطعمة المباحة : 

 الطعام الذي يباح أكله أربعة أنواع:

عطمام من النبات.. اعطمام من الحيوان.. اعطمام من الجامدات.. اعطمام 

 من الةائمات.

 مختلفة ال يحصيها إال هللا:كثيرة أنواع وهو  ،الطعام من النباتاألول: 

اهو أاسع أنواع األعطمة ، اقد ُعبف منها حتى اآلن ما يزيد على 

 انوع. أرةمين مليون جنس

 اهي أنواع من جه  الطبيم .. اأنواع من جه  حكم الشبيم .

 منها الحبوب كالبب ااألرز، االشميب االدخن انحوها. -1

منها الثةار كالتةور ةأنواعها، االفواكه ةأنواعها كالمنب، االبمان، ا -2

 االتين، االزيتون انحوها.

 يا انحوها.امنها البقوليات كالحةص، االمدس، االفول، االلوة -3

 امنها الخضار كالخس، االجبجيب، االخيار، االبصل انحوها. -4

 اكل جنس تحته أنواع ال يحصيها إال الخالق المليم.

فالنباتات أمم، اقبائل، ارموب،  اجةيع الحيوان ةالنسب  إليها كالذرة 

 ةالنسب  للجبل، اكالقطبة ةالنسب  للبحب.
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 وعان:الحيوانات التي يباح أكلها نالثاني: 

 حيوانات البر: وهذه قسمان: -1

الدااب: كبهية  األنمام من اإلةل االبقب االغنم انحوها كالغزالن  -1

 ااألرانب.

 الطيور: كالدجاج االحةام االمصافيب انحوها. -2

االحيوانات االطيور ال يحصيها إال هللا عز اجل، اقد ُعبف منها ما 

 يزيد على مليون نوع اجنس.

ئل، ارموب، ال يملم عددها اال يحصيها إال الذي خلقها، اهي أمم، اقبا

اتكفل ةأرزاقها، خلقها هللا لتسبح ةحةده، اتدل على كةال قدرته، إلى 

 جانب منافع خلقه.

 .[6هود: ]  (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قال هللا تمالى:  -1

 (  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )اقال هللا تمالى:   -2

  .[41النور: ]

 وهي كل ما يعيش في البحار واألنهار. حيوانات البحر: -2

جةيع حيوانات البحب حالل، اهي أنواع ال يملم قدرها اأجناسها إال 

 الذي خلقها، اقدَّر أرزاقها.

اهي جةيع األعطمة  الجامدة غيب السائل ، من كل  الثالث: األطعمة الجامدة:

 ال ضبر فيه، اال إسكار. عطمام عطيب،

ً كالمسل، أا ُمَصنَّماً  األطعمة المائعة:الرابع:  اهي كل عطمام سائل عطبيميا

 كالزيوت النباتي  انحوها.
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 فيباح أكل كل عطمام إذا جةع ثالث  أاصاف:

أن يكون عطيباً.. اأن يكون ال ضبر فيه.. اأن يكون غيب مسكب.. سواء 

 ، أا مائماً. كان نباتياً، أا حيوانيا، أا جامداً 

البقبة: ]  (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)قال هللا تمالى:  -1

168]. 

 .[13النحل: ]  (  ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)اقال هللا تمالى:  -2

 .[5النحل: ]  (ۉۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)اقال هللا تمالى:  -3

  ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)اقال هللا تمالى:  -4

 .[96الةائدة: ]

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) اقال هللا تمالى: -5

 .[32األعباف:]  ( ڇڃ چ چ چ چ ڇ

  :أجناس األطعمة المباحة 

 األطعمة المباحة أربعة أصناف:

 األطعمة النباتية: وهي ثالثة أجناس: -1

ع كثيبة ال يحصيها إال هللا عز اجل، : اهي أنوااألول: الحبوب والبقول

 امنها:

  البر، والحنطة، والدخن، والشعير، والذرة. -1

اأجود أنواعه حنط  البب، االنخال  أكثب فائدة، اأسبع هضةاً، اأكل 

 الخبز دفم  ااحدة يسبب عسب الهضم، ااإلمساك الشديد. 

ود أصنافه، اأجود أنواع الخبز أحسنها اختةاراً اعجناً، اخبز التنور أج
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 ثم خبز الفبن، ثم خبز الَةلَّ .

 االلي ِن منه أكثب تلييناً اغذاًء اتبعطيباً، اأسبع انحداراً، االياةس ةخالفه.

ن سبيماً، اخبز الشميب أقل غذاء من خبز الحنط .  اخبز الحنط  يسة ِ

اهو من أكثب األغذي  نفماً ةمد الحنط ، يشد البطن، ايقوي الةمدة،  األرز: -2

 ةن البدن.ايس

اأحةده ما عطبخ ةألبان البقب، اله تأثيب في خصب البدن، اكثبة الةني، 

اتصفي  اللون، يفيد من تصلب الشبايين، يزيل التوتب، خافض لضغط 

 الدم.

 مفيد لغذاء الةخ، اتقوي  المظام، اجودة الدم. الفول: -3

 اعطبخ الفول مع قشبه أكثب فائدة، اأكله ةدان قشبه يخفف من التهاب

 األمماء، ايسهل عسب الهضم.

 االياةس من الفول أحسن تغذي ، اأسهل هضةاً. 

اهو من أكثب األغذي  تقوي  للدم ااألعصاب، مقاام لحاالت  العدس: -4

 الضمف االهزال افقب الدم ااإلمساك، ايقوي عضالت الصدر االبطن.

امن أصيب ةمسب الهضم، أا أمباض في الةمدة أا األمماء، فال يكثب 

ن المدس ذا القشب، اإدمانه يظلم البصب، ايمسب البول، ايسبب م

 األارام. 

 يساعد في إزال  متاعب الكلى، اأمباض الكبد. الحمص: -5

ن السمال،  بة:ل  الح   -6 إذا عطبخت ةالةاء لي نت الحلق االصدر االبطن، اتسك ِ

االبةو، اعسب الهضم، اتزيد في الباءة، اإذا أكلت مطبوخ  ةالتةب أا 
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لمسل أا التين على البيق حللت البلغم اللزج المارض في الصدر ا

االةمدة، انفمت من السمال، اهي نافم  من الحصب، مطلق  للبطن، 

 مسهل  لإلمساك. 

مفيد للكبد، امضاد للتسةم، مقو للجةاع، يساعد في إدرار  الفستق: -7

 الحليب من الةبأة الةبضع. 

عد في عالج فقب الدم، مغٍذ للةخ، مقو يزيد من حدة البصب، ايسا اللوز: -8

للنخاع الشوكي االجهاز المصبي، ايساعد في تنقي  الةجاري البولي ، 

 اأكله محةَّصاً يساعد في هضم الطمام، ازيته من أنفع الزيوت.

نافع في عالج اإلمساك االةغص، االتهاب الكبد  الفول السوداني: -9

 ااألمماء، اعالج اإلرهاق الشديد.

 اهي الشونيز. لحبة السوداء:ا -10

ن الباردة، مذهب  للنفاخ، نافم  مخاص  اهي نافم  من جةيع األمباض 

الةمدة ارعطوةتها، اإذا دقَّت اعجنت  الببص، فاتح  للسدد، مجفف  لبلل

 ةالمسل، اربةت ةالةاء الحار أذاةت الحصى في الكلى االةثان .

، اضيق النفس، هاقيب االبول االحيض، نافم  من البمدرة للحلاهي 

ارةها يذهب الزكام، االةضةض  ةها نافم  من اجع األسنان، محلل  

 لألارام الصلب . 

هُ أَ َرِضَي هللاُ َعن ـهُ ةَ ي ـبَ ُهبَ  أَةِـي َعن    فِـي»يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِةَع َرُسوَل ا نَـّ

دَاِء ِرفَاٌء ِمن  ُكل ِ دَاٍء، إِالَّ السَّامَ ال   .«َحبَِّ  السَّو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاب                                                                                 عطمة  ااألربة  كتاب األ

 األعطمة 
292 

ُت، اَ الة ُن ِرَهاٍب: َاالسَّاُم قال ا دَاُء، الشُّوالَةو   .(1)متفق عليه .زُ نِـيَحبَّ ُ السَّو 

 الثاني: الثمار والفواكه: وهي أنواع كثيرة منها:

 التةب: اهو فاكه  اغذاء، احلوى، ارباب، ادااء.  -1

مقو للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباءة، اهو من أكثب الثةار تغذي  للبدن 

ةا فيه من الجوهب الحار البعطب، منشط للذهن، مقو لألعصاب اأكله ة

 على البيق يقتل الداد ايضمفه.

االبلح األخضب: ينفع الفم االلث  االةمدة، رديء للصدر االبئ ، يولد 

البياح االقباقب في البطن ال سيةا مع ربب الةاء، اتُدفع مضبته ةأكله 

 مع التةب أا ةالمسل أا ةالزةد.

: ينشف البعطوة ، ايدةغ الةمدة، ايحبس البطن، اينفع اللث  االبسب

االفم، اأنفمه ما كان هشاً احلواً، اكثبة أكل البلح االبسب يسبب السدد 

 في األحشاء، اأجود أنواعه الببحي، االحلوة االباثان .

 االتةور أنواع كثيبة مختلف  األلوان، ااألحجام، االطموم، االةنافع.

 مجوة، االسكبي، االخالص، االشقباء، ارةيم .اأجود أنواعها ال

االبعطب: يقوي الةمدة الباردة، ايخصب البدن، ايزيد في الباءة، ايغذا 

 غذاًء جيداً، اهو من أعظم الفاكه  غذاًء للبدن اموافق  له.

  :فضل التمور 

التةب من أجود األغذي  نفماً، مفيد للصح ، احبز من السم االسحب، 

  ، خاص  المجوة.اأفضله تةب الةدين

                                                 

 . (2215امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5688أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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ٍم َسب َع »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َسم دٍ َعن   -1 َمن  تََصبََّح ُكلَّ يَو 

َوةً، تَـةَ  هُ  لَـم  َباٍت َعج  بٌ الذَِلَك  فِـييَضبَّ ِم ُسمٌّ َاال ِسح   .(1)متفق عليه .«يَو 

َوةِ  فِـيإن  » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وَل اأَن  َرسُ  َرِضَي هللاُ َعن ـَها َعن  َعائَِش َ اَ  -2 ِ  ِلـيَ مَاالَعج 

َل تِـب  ِرفَاًء، أَا  إِن َها  َبةِ اليَاٌق، أَا   .(2)أخبجه مسلم «.بُك 

َمن  أََكَل »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َسم ِد ة ِن أَةِـي َاق اٍص  َاَعن   -3

ا ـَباٍت مِ تَـةَ َسب َع  بِـُح، ـهَ تَـي  َن الَةَ ةَـي  ة  هُ ُسم  َحت َى  لَـم  ا، ِحيَن يُص  يَُضب 

 .(3)متفق عليه «.ِسيَ يُـة  

: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعن ـَها َعن  َعائَِش َ اَ  -4 ٌت الَ ةَـي  يَا َعائَِش ُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَالَت 

َب ـٌت الَ تَ ةَـي  ، يَا َعائَِش ُ لُـهُ ِه، ِجيَاٌع أَه  فِـيَب تَـة   أَا  َجاَع  لُـهُ ٌع أَه  ِه ِجيَافِـية 

ً تَـي  ا َمب  لَـهَ قَا« لُـهُ أَه    .(4)أخبجه مسلم .ِن، أَا  ثاَلَثا

 التين: اأجود أنواعه األخضب الناضج، ثم األحةب، ثم األسود. -2

يجلو رمل الكلى االةثان ، ايدر البول، ايغسل الكبد االطحال، ايغذي 

ن من البدن، اينقي الةمدة من األخالعط، اينفع من الس مال الةزمن، ايؤم ِ

 السةوم.

 اهو أغذى من جةيع الفواكه.

 البمان: اهو أنواع كثيبة مختلف  الطموم ااأللوان ااألحجام. -3

مقو للةمدة، نافع للحلق االصدر االبئ ، مدر للبول، يقطع اإلسهال، 

                                                 

 (.2047امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5445أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2048ةبقم )أخرجه مسلم ( 2)

 .، االلفظ له(2047امسلم ةبقم )، (5445ري ةبقم )أخبجه البخا ،متفق عليه( 3)

 . (2046ةبقم )أخرجه مسلم ( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاب                                                                                 عطمة  ااألربة  كتاب األ

 األعطمة 
294 

قيء، ايطفئ حبارة الكبد، ايطهب الدم، ايشفي من عسب الةنع اي

 الهضم، ملين للبطن. 

 التفاح: اهو أنواع كثيبة مختلف . -4

منشط لألمماء، مزيل لإلمساك، مفتت لحصى الكلى االةثان  االةبارة، 

يزيد من إفباز اللماب، ايخبج البلغم من الصدر، اينشط الكبد، ايحةي 

 األسنان من النخب االتسوس.

اأكل التفاح يومياً يةنع من الشيخوخ  الةبكبة، اينظم عةلي  الهضم في 

لةمدة ااألمماء، ايحد من نسب  الكوليستبال في الدم، ايوقف ارتفاعه، ا

ايؤدي إلى االستقبار في سكب الدم، ايحةي من تصلب الشبايين افقب 

 الدم.

 الببتقال: اهو أنواع كثيبة مختلف . -5

يقوي المظام، ايحةي األسنان من التسوس، ايقوي الكبد اينشط الدارة 

اال يناسب من ةه قبح  في  ،خباج الفضالتالدموي ، اينشط الةمدة إل

 الةمدة أا األمماء.

 .األلوان، ااألحجام، االطموم المنب: اهو أصناف كثيبة مختلف  -6

اهو من أفضل الفواكه، اأكثبها منافع، اأجوده الكبار الةائي، ااألةيض 

 أحةد من األسود، االبائت أفضل من الةقطوف في يومه.

 كه ، اقوتاً، اإداماً، ارباةاً.يؤكل رعطباً، اياةساً، فا

مقو للبدن، مطلق للبطن، يسةن ايغذي غذاًء حسناً، مدر للبول اهو أحد 

 ملوك الفواكه الثالث، اهي: البعطب االتين االمنب.
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 ااإلكثار منه يصدع البأس.

 االزةيب منه مفيد في غذاء الجسم، اهو مقو امنشط.

اداء الةفاصل، االمنب مفيد للةصاب ةالهزال، اضمف المظام، 

 ااضطباب الكبد، االتسةم، ااإلمساك، اضغط الدم.

 الةوز: اهو أنواع اأحجام مختلف . -7

يحةي الجسم من فقب الدم، اضغط الدم، ااألزمات القلبي ، اأجود أكله 

 في الصيف؛ ألنه يموض الجسم عن األمالح التي فقدها. 

ض ، اهو اأجود أنواعه ما نضج تحت أرم  الشةس اةدأ في الحةو

يقوي المظام ااألظافب ااألسنان، مفيد في عالج التهاب الةفاصل، منشط 

 للجهاز المصبي، ايحةي من تمفنات الطمام في الةمدة.

امن أصيب ةةبض السكب، أا إمساك مزمن، أا ةةبض في كبده، أا 

 في القولون، أا الجهاز البولي، فإنه يةنع منه. 

 ام ااأللوان االطموم. الخوخ: اهو أنواع مختلف  األحج -8

منشط للةمدة، امساعد على الهضم، امدر للبول، مساعد على إزال  

 حصى الةثان ، مفيد ألمباض الكلى االتهاب الةفاصل.

 ايةنع منه من أصيب ةالسكب اقبح  الةمدة ااألمماء.

 الكةثبى: اهو أنواع ا أحجام مختلف . -9

ن آالم الةفاصل، اتفيد تخفف م ، االكةثبىمنظف قوي للةمدة ااألمماء

في عالج الصبع، افقب الدم، اضمف الجسم، اتخفف ضغط الدم، 

 اأكلها ال يؤثب على مبضى السكب.
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 الةشةش: اهو أنواع مختلف . -10

مطفئ للمطش، مخفف للتسةم الغذائي، مقو لألعصاب، امسهل 

لإلمساك، يساعد على تكوين المظام ااألغشي  الةخاعطي ، ينفع الةصاب 

 الدم. ةفقب

 األناناس: اهو أنواع مختلف . -11

مهضم قوي، مدر للبول، مقاام لفقب الدم، مقو للباءة، ايمتبب من األغذي  

 األساسي  التي تساعد على نةو األعطفال.

 الشةام: اهو أنواع مختلف  الطموم ااألحجام ااأللوان. -12

نه يحدث اهو فاكه  لذيذة, اأكله على البيق يزيل اإلمساك، ااإلكثار م

 تمفناً في الةمدة، مدر للبول، منق للدم، مساعد في عالج أمباض الكلى.

 الجح: اهو أنواع مختلف  األحجام االطموم ااأللوان. -13

أكله قبل الطمام يغسل البطن غسالً، اأكله على جوع فيه خطب على 

 الةمدة، مدر للبول، امسهل لإلمساك، نافع للةصاب ةالتهاب الةفاصل.

 ةنقا: اهو أنواع مختلف  األحجام االطموم.ال -14

 ايحتوي على فوائد عظية ، مولد للطاق ، مفيد للنةو، منشط للجسم. 

األتبج: يطيب النكه ، ايحلل البياح، ممين على الهضم، مسكن  -15

للخفقان قاعطع للبواسيب، نافع من اإلسهال، مقو للةمدة، مطفئ لحبارة 

الفم، مزيل للسةوم، ملين للطبيم ،  الكبد، مسكن للمطش، مزيل لبائح 

منظبه يفبح، اقشبه عطيب البائح ، الحةه فاكه ، احةضه أدم، احبه 

ةالةؤمن الذي يقبأ  ملسو هيلع هللا ىلصتبياق، افيه دهن، الكثبة منافمه ربهه النبي 
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 القبآن.

ِ، َعِن النَّ  ةِـيَعن  أَ  مَِبي  ِ ُموَسى األَر  آالَمثَُل الَِّذي يَق َبأُ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َن قُب 

بُ َكاألُ  ِ ، عَطم ُةَها عَطي ٌِب َاِريُحَها عَطي ٌِب. َاالَِّذي الَ يَق َبأُ تـ  آَن َكالالجَّ ة  قُب  َبةِ، تَـّ

آَن َكَةثَِل الفَاِجِب الَِّذي يَق َبأُ الا، َاَمثَُل لَـهَ عَطم ُةَها عَطي ٌِب َاالَ ِريَح  قُب 

. اَ ي ـحَ البَّ  آَن الفَاِجِب الَِّذي الَ يَق َبأُ الَمثَُل انَِ ، ِريُحَها عَطي ٌِب َاعَطم ُةَها ُمبٌّ قُب 

 .(1)متفق عليه .«الَـهَ َحن َظلَِ ، عَطم ُةَها ُمبٌّ َاالَ ِريَح الَكَةثَِل 

 ار: وهي أنواع كثيرة منها:خض: الالثالث

 القبع: اهو أنواع اأحجام مختلف .  -1

 مدة.منشط للقلب، مدر للبول، مزيل لمسب الهضم، نافع لاللتهاب في الة

 الكوس : مطهبة للةمدة ااألمماء، مقاام  للتسةم.  -2

 الباميا: مقاام  لإلمساك، مهدأة لإللتهاةات الةموي . -3

البطاعطس: أكله مسلوقاً ةالةاء مفيد في إزال  عسب الهضم، االةسلوق منه  -4

 قلي ةالزيت، االةشوي ةقشبه أكثب فائدة. ةأسهل هضةاً من ال

 الةمدة، مزيل للحةوض . اهو نافع للةصاب ةقبح 

ء الهضم، اأكله مع قشبه يسهل اإلمساك، ااألةيض منه الباذنجان: ةطي -5

يزيد السكب. االباذنجان ال يناسب من أصيب ةالتهاب الكلى، أا 

الةفاصل، أا الصبع، أا عسب الهضم، اهو مخفف للكوليستبال في 

 الدم.

فح  لإلمساك، مقوي  الةلوخي : ملين  ألغشي  الةمدة ااألمماء، مكا -6

                                                 

 . (797امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5020أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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للبصب، مهدأة لألعصاب، منشط  لضبةات القلب، مفيدة في عالج 

 ضغط الدم الةنخفض.

ن الحصى في الةثان   تحفظ الجسم من اإلصاة  ةفقب الدم، اتةنع تكو 

 االكلى.

ن  -7 السبانخ: أنفمه ما قُطف في يومه، اكانت أاراقه خضباء، يةنع تكو 

 ةالةاء الةطبوخ ةه مفيد. حصى  الةثان  االكلى، اربةه 

الجزر: مقو للبصب، مهدئ من اضطباب القلب ااألعصاب، نافع في  -8

عالج التهاب األعصاب، افقب الدم، امساعد في عةلي  الهضم، مدر 

 للبول، اعالج لإلسهال، يحةي اللث  من اإلصاة  ةاألمباض.

ثبة أكله الخيار: منق للدم، مسكن للصداع، ينقي الجسم من السةوم، اك -9

 تسبب عسب الهضم، االسةن ، اهو ةطئ الهضم.

الطةاعطم:  اهو أنواع مختلف ، مفيد في تقوي  عظام األعطفال، احةايتهم  -10

 من نزالت الببد، يقوي الباءة.

الخس: منشط قوي للةمدة، مدر للبول، اممالج لإلمساك، امهدئ  -11

ب للنوم، لألعصاب امقو للبصب، امفيد للدم، يدفئ األجسام، جال

 ايتجنبه من أصيب ةالبةو.

الليةون: فاتح للشهي ، مقاام للسةوم، نافع في عالج ضغط الدم،  -12

اتصلب الشبايين، اعبق النساء، ااآلالم المصبي . اأكله مع قشبه مقو 

للكبد، مفيد في عالج الصداع، اضبةات الشةس، اربةه مبك زاً يؤدي 

الجهاز الهضةي، ايسبب قباحاً إلى تهييج األغشي  الةخاعطي  للةمدة ا

 في الةمدة.
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النمناع: منشط للقلب االدارة الدموي  إذا ربب كالشاي، ملين للةمدة  -13

ااألمماء، مزيل لحةوض  الةمدة، مقاام آلفات الةمدة، مخفف للضغط، 

لمةل الكبد  ، امدر للبول، امهضم للطمام، مقواعطارد للديدان

 لزكام. االبنكبياس، منشط للجسم، مقاام ل

 اكثبة ربةه تسبب الصداع، اتقبح الةمدة.

اأكل ارقه عطازجاً مقو للةمدة، امهضم، امنشط للباءة، اللحصول على 

 فوائده ينصح ةمدم غليه، اإنةا يُسكب عليه الةاء الساخن.

البقدانس: منشط للذاكبة االجهاز المصبي االتناسلي، مخفف آلالم  -14

 ، مقاام لإلسهال، مقو للبصب اللباءة، الةمدة، امدر للبول، فاتح للشهي

 منظم للدارة. 

الفجل: مقو للمظام، امطهب عام، امدر للبول، افاتح للشهي ، اربب  -15

عصيبه على البيق يمالج أحةاض الةمدة، اأمباض الكبد، ايفتت 

 الحصى االبمال من الةثان  االكلى.

 اهو مفيد في عالج فقب الدم، امفيد للجلد االشمب. 

الجبجيب: محبك لشهوة الجةاع، منق للدم، مقو للشمب، مهضم للطمام،  -16

خافض للسكب، مدر للبول، اعالج لإلمساك، منظف للةمدة، ااق 

 لألسنان، اهو عسيب الهضم فال يكثب منه، ألنه يسبب إرةاكاً للةمدة.

الكباث: سهل الهضم، مثيب للشهي ، مجدد للنشاعط، مدر للبول، مقاام  -17

مفيد للدم، قاض على اإلمساك، منشط للحبال الصوتي ، مفيد  لإلرهاق،

لةن أصيب ةالبةو االسمال االتهاب األعصاب، مفيد في إخباج الحصى 

 من الكلى االةثان ، امفيد من نزالت الببد، مقو للباءة. 
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الفلفل: مدر للبول، امانع للغازات، مقو للةمدة، محبك للشهوة، مقو  -18

 ت الببد.للباءة، مقاام لنزال

 ااإلكثار منه يهيج الجهاز المصبي، ايفسد الدم، ايضمف الةمدة. 

 االةصاب ةالبواسيب االتهاب الكلى االةثان  اقبح  الةمدة ال يأكله.

البصل: ينقي الدم، اينظم دارته، مدر للبول، مزيل لألرق، اتنااله  -19

ً مع الوجبات يخفض نسب  السكب، ايطبد الديدان  في التي عطازجا

األمماء، ايقتل الةيكباةات في الفم ااألمماء، اينشط الكلى على المةل، 

اتقشيب البصل اتقطيمه اتبكه مدة قبل أكله يضب الجسم، ألنه يتأكسد 

 ةالهواء، اتصبح مكوناته سام  ضارة.

اأكله يومياً يزيد من نسب  الكوليستبال النافع في الدم، اينظم السكب في 

 م.الدم، ايخفف من تخثب الد

اأكله مشوياً  يساعد في عالج إلتهاةات القصب  الهوائي ، كةا يساعد في 

 عالج البةو االسمال االحبال الصوتي .

اأكله مةزاجاً ةالمسل االتفاح يساعد في عالج أمباض الةثان  االزحار 

 البولي.

ن اللون، ايقطع  االبصل مقو للةمدة، يفتق الشهوة، ايهيج الباءة، ايحس ِ

 البلغم.

 لةطبوخ منه كثيب الغذاء ينفع من اليبقان االسمال، اخشون  الصدر.اا

ااإلكثار منه يورث الشقيق ، ايصدع البأس، ايولد البياح، ايظلم 

  .البصب، اكثبة النسيان، اتغيب رائح  الفم
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ً تذهب ةهذه الةضبات رائحته ا تؤذي الجليس االةالئك ، ااماتته عطبخا

 منه. 

الةخ، اتنشيط الذاكبة، مفيد للمظام، مقو للباءة،  الثوم: مفيد في تغذي  -20

 امقو لألعصاب، عطارد للديدان، مانع لتخثب الدم.

اأكله يةنع من تجةع الكوليستبال، ايصفي الدم، افي حال  البةو 

 اضيق التنفس يؤكل الثوم عطازجاً.

 االثوم النيء أسهل هضةاً من الةطبوخ.

اتهيج األمماء، ايُةنع من أكله اإلصاة  ةفقب الدم، ااإلكثار منه يسبب 

 من أصيب ةضمف في الةمدة االهضم االكلى االةثان .

ً يساعد في تخفيف الكوليستبال الضار في الدم، ايبفع  اأكله عطازجا

 مستوى الكوليستبال الةفيد.

، إذَا ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َكاَن َرُسوُل هللا  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  ن  أَةِـي أَي وَب األَن َصاِري  عَ 

لٍَ   لَـي  ، َاإِن هُ ةَمََث إِ لَـي  إِ  ِلـهِ َاةَمََث ةِفَض   ن ـهُ ةَِطمَاٍم، أََكَل مِ  ـيَ تِ أُ  ماً ةِفَض   لَـم  يَو 

َبُههُ »: أََحَباٌم ُهَو؟ قَاَل: تُـهُ َها ثُوماً، فََسأَل  فِـيا، ألَن  ن ـهَ يَأ ُكل  مِ  الَ، َالَـَِكن ي أَك 

ِل ِريِحهِ  َبهُ َما َكِبه تَ قَاَل: فَإِن ي أَ  «.ِمن  أَج   .(1)أخبجه مسلم .ك 

الزعتب: مقو للباءة، اعالج لإلسهال الةزمن، موقف للغثيان، مخفف  -21

للحةوض ، افاتح للشهي ، مسكن آلالم الحلق ااألنف االحنجبة، منظم 

 للحيض، مهضم للطمام، ماص للدهون.

 القبنفل: ايسةى الةسةار، عالج للصداع االصبع، مهضم للطمام، -22

                                                 

 . (2053ةبقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 مفيد للقلب، ممالج لإلسهال.

الكةون: فاتح للشهي ، مساعد للهضم، امدر لحليب الةبأة، االةصاب  -23

 ةقبح  الةمدة ال يأكله.

الزنجبيل: منشط للةمدة االقلب، مفيد في عالج عسب الهضم، مانع  -24

مقو للحبال الصوتي ، ملين للبطن، ممين على الجةاع، محلل  ،للةغص

ااألمماء، مسخن للةمدة االكبد، منشف للبلغم، يزيد في  للبياح في الةمدة

 الحفظ، ايطيب النكه ، دافع ألضبار األعطمة  الغليظ  الباردة.

السلق: فيه ةبادة اتفتيح اتحليل، يفتح سدد الكبد االطحال، اهو قليل  -25

 الغذاء، يحبق الدم، ااإلكثار منه يولد القبض االنفاخ. 

، مضاد للتشنج، مدخل للسبار، منبه للةمدة، الزعفبان: مقو للباءة -26

مخفف للغازات، مفيد لألمماء ااألعصاب، منشط لألجسام، ااإلكثار 

 منه يصدع البأس.

الهيل: منبه مسخن، مقاام لإلسهال، يساعد على الهضم، ايخلص الكلى  -27

 من الحصى.

قدة القهوة: تزيد في النشاعط الذهني، اهي مقوي  للجهاز المصبي، امو -28

 لجةاع، امنبه  للمقل.الشهوة 

اإذا تناالها اإلنسان ةكثبة تسببت في حصول التسةم، االنوم الةتقطع، 

اضمف الشهوة، اعدم انتظام ضبةات القلب، االبجف  في اليدين، 

 اةياض اللسان، ااضطباب الجهاز الهضةي.

الشاي: منبه للذهن، يقي من نخب األسنان االتسوس، مدر للبول،  -29

د  من نةو الجباثيم في الةمدة ااألمماء، ااألخضب يَـحُ ظف للةثان ، اامن
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 أكثب فائدة من األحةب.

االشاي يحةي األاردة االشبايين من التصلب، ايحةي القلب من 

 األمباض، اينشط عضلته.

اربب الشاي االقهوة ةمد الطمام مباربة خطأ؛ ألنه يتسبب في تأخيب 

 لهضم.إفبازات الةمدة، ايؤخب عةلي  ا

اربةه ةكةيات كثيبة يسبب اإلمساك، ااألرق، اخفقان القلب، 

ااضطباب األعصاب، اارتفاع ضغط الدم، ايُةنع ربةه اهو ساخن؛ 

ألنه يضب البلموم، اال يغلى الةاء االشاي مماً، ةل يُسكب الةاء الحار 

 عليه ثم يُشبب.

اهي ثةبة تشبه الكةأة: اهي أنواع مختلف  األحجام ااأللوان االةنافع،  -30

 البطاعطس إال أنها ال أاراق لها، اماؤها رفاء للمين.

ِبا ة ِن نُفَـي لٍ َعن  َسِميِد ة ِن زَ   بِـي  قَاَل: َسِةم ُت الن   ن ـهُ َي هللاُ عَ ِض رَ  ي ِد ةِن َعة 

أَةُ ِمَن ال» :يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َاَماُؤَها ِرفَاٌء ِلل مَي نِ الَكة   .(1)متفق عليه .«َةن 

 اهو ثةب رجب  األراك، اأفضله األسود. الكباث: -31

 نِـينَج   ملسو هيلع هللا ىلص ٬: ُكنَّا َمَع َرُسوِل االَ ا قَ ن ـُهـةَ َي هللاُ عَ ِض رَ  ٬َجاةَِب ة َن َعب ِدا َعن  

َوِد مِ لَـي  عَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكبَاَث، َاإِنَّ َرُسوَل اال هُ ، فَإِ ن ـهُ ُكم  ةِاألس  يَ  نَـّ «. بُـهُ أعط 

ٍ َاَهل  ِمن  نَ »؟ قال: غَنَمَ الَعى تَـب  قالوا: أُكن َت  متفق . «إِالَّ َاقَد  َرَعاَها بِـي 

 .(2)عليه

الةلفوف: مطهب لألمماء، مقو للدم، ممالج لاللتهاةات، مساعد على  -32

                                                 

 .، االلفظ له(2049(, امسلم ةبقم )5708أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2050امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 3406أخبجه البخاري ةبقم ) ،عليه متفق( 2)
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النةو، خافض لنسب  السكب في الدم، امسهل لإلمساك الةزمن، امدر 

 للبول.

 األطعمة الحيوانية المباحة، نوعان: -2

 وانات البحب.حيوانات البب.. احي

احيوانات البب االبحب أنواع كثيبة ال يحصيها إال الذي خلقها، اعلم 

 أنواعها، اقدَّر أقواتها، ااألصل فيها الحل. 

 وحيوانات البر المباحة نوعان:

 امنها: ،اهي أجناس مختلف األول: الحيوانات: 

 ةهية  األنمام اهي: اإلةل، االبقب، االغنم. -1

لذ اللحوم اأعطيبها اأقواها غذاًء، اأجوده لحم الذكب : لحةها من أفاإلبل

 الصغيب الذي يبعى في البب.

 الحم اإلةل فيه قوة غيب محةودة، الهذا اجب الوضوء من أكله.

اأفضل أجزاء الحيوان، األذه، اأعطيبه الجزء األقبب للبأس، اكل ما 

 عال أخف على الةمدة، اأةمد عن الةواد الدهني ، اأفضله المنق، ثم

 الذراع، ثم الظهب، امقدم الحيوان أفضل اأجود من مؤخبته.

االلحم الةشوي أفضل من اللحم الةسلوق، ااألةيض أجود تغذي ، اأخف 

 ضبراً من األحةب ااألسود.

ااإلكثار من تناال اللحوم يسبب تصلب الشبايين، ازيادة الكوليستبال 

 في الدم.

لسةين من أحسن األغذي ، : اهو من أعدل األغذي ، الحم المجل اوالبقر
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 اأعطيبها، اأحةدها، اإذا انهضم غذى غذاًء قوياً.

االبقب الكبيب لحةه عسب الهضم، ةطيء االنحدار، يولد دماً سودااياً، اال 

يصلح إال ألهل الكد االتمب، ايورث إدمانه األمباض السودااي  كالبهق 

 االجبب االجذام، اهذا لةن لم يمتده.

جيده الحولي، يولد الدم الةحةود، يقوي الذهن االحفظ، : لحم الضأن والغنم

 نافع ألصحاب الةبة السوداء.

اأجوده لحم الذكب، فهو ألذ اأخف اأنفع، اأفضل اللحم عائذه ةالمظم، 

 االةقدم من الحيوان سوى البأس أفضل من الةؤخب.

الحم المنق جيد، لذيذ، سبيع الهضم، الحم الذراع أخف اللحم األذه 

اأةمده عن األذى، الحم الظهب خفيف سهل الهضم، الحم الهبم اأعطيبه 

 رديء، الحم الذكب أفضل من لحم النماج.

الحم الةاعز أجوده الحولي، اهو من األغذي  الةمتدل ، رديد اليبس، 

 عسب الهضم.

الحم الجدي جيد الغذاء، ملين للطبع، اسهل الهضم، اهو ألطف من لحم 

 لوالدة.الجةل، اأحسنه ةميد المهد ةا

 الحوم الحيوانات الببي  الصغيبة أكثب فائدة من الجبلي .

اإدمان أكل اللحم يولد الحامض البولي الذي يولد الحصى في الكلى 

 االةثان ، ااإلكثار من اللحوم االشحوم يسبب ضغط الدم.

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )قال هللا تمالى:  -1

 .[1ئدة: الةا]  (  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
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 .[79غافب: ]  ( چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)اقال هللا تمالى:  -2

ما يةاثل ةهية  األنمام كالظبا االغزال، احةار الوحش، اةقب الوحش  -2

االضبع االزراف ، اسائب الوحش كله حالل إال ما له ناب يفتبس ةه 

 فيحبم.

لتحبيم، األصل في جةيع حيوانات البب اإلةاح  إال ما خصه الدليل ةا -3

 فيجوز أكل الخيل ااألرنب االضب اغيبه.

الحم الغزال أصلح الصيد، اأحةده لحةاً، نافع لألةدان خاص  الحولي 

 منه، اةمده األرنب.

الحم الظبي مجفف للبدن، صالح لألةدان البعطب ، اهو أفضل لحوم 

 الوحش.

الحم األرنب يمقل البطن، ايدر البول، ايفتت الحصى، اأعطيبها اركها، 

 الحةها الةشوي أكثب تغذي .

الحم حةار الوحش كثيب التغذي ، مولد للدم الغليظ األسود، نافع من 

 البياح الةبخي  للكلى.

 الحوم األجن  حالل، اهي غيب محةودة؛ الحتقان الدم فيها.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ )قال هللا تمالى:  -1

 .[145األنمام: ]  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

َعن  ُكل  ِذي نَاٍب ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: نَـَهى َرُسوُل ا ن ـهُ َي هللاُ عَ ِض َعِن اة ِن َعب اٍس رَ اَ  -2

  .(1)أخبجه مسلم  .ي ـبِ لٍَب ِمَن الط  ِمـخ  ِمَن الس بَاعِ، َاَعن  ُكل  ِذي 

                                                 

 . (1934ةبقم )أخرجه مسلم ( 1)
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َم َخي بََب َعن  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ى النَّ نَـهَ : لَ اقَ  ان ـُهـةَ عَ  هللاُ  َرِضيَ  ٬َعن  َجاةِِب ة ِن َعب ِدااَ  -3 يَو 

َص الُحـةُ وِم لُـحُ   .(1)متفق عليه َخي ِل.الوِم لُـحُ  فِـيِب، َاَرخَّ

َةاَء رَ اَ  -4 نَا فََبسالت  قَ ا ن ـهَ َي هللاُ عَ ِض َعن  أس  ً : نََحب  ـدِ عَ  لَـىعَ  ا ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا ه 

 .(2)متفق عليه فَأَكل نَاهُ.

هُ أ ن ـهُ َي هللاُ عَ ِض رَ  الَوِلـيدِ ِن َعن  َخاِلِد ة  اَ  -5 َت ةَـي  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬دََخَل َمَع َرُسوِل ا نَـّ

ٍ  تِـيَ ونَ َ، فَأي ـةُ مَ  ِدِه، فَقَاَل ةِـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـي ـهِ نُوٍذ، فَأه َوى إِ َمـح  ةَِضب 

بُِباا َرُسوَل ا َوةِ: أخ  َو َضبٌّ يدُ أن  يَأ ُكَل، فَقَالُوا: هُ يُـبِ ةَِةا ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ةَم ُض الن ِس 

ال، َالَِكن  »؟ فَقَاَل: ٬، فََبفََع يَدَهُ، فَقُل ُت: أَحَباٌم ُهَو يَا َرُسوَل ا٬يَا َرُسوَل ا

ِمي، فَأِجدُ  لَـم   ِض قَو  ، تُـهُ فَأَكل   تُـهُ ر  تَـبَ . قال َخاِلدٌ: فَاج  «فُـهُ أَعا نِـييَُكن  ةِأر 

 .(3)متفق عليه يَن ُظُب.ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َاَرُسوُل ا

نَبالَ قَ  ن ـهُ َي هللاُ عَ ٍس َرِض َعن  أنَ اَ  -6 نَا أر  ً : أن فَج  َباِن، فََسمَى  ا ُم الةَِةب ِ الظَّه  قَو 

ةِـَها إِلَـى   َ فَذَةََحَها، َاةَمَثَ ل ـحَ ا أةَا عطَ ةِـهَ ُت تَـي  ا، فَأتُـهَ ا فَأَخذ  تُـهَ فَلَغَبُوا، فَأد َرك  

. قُل ُت: لَـهُ ِه، فَقَبِ فِـيا ال َركَّ ي ـهَ ا، قال: فَِخذَ ي ـهَ ةَِوِرِكَها أا  فَِخذَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا

 .(4)متفق عليه .ن ـهُ ؟ قال: َاأَكَل مِ ن ـهُ َاأَكَل مِ 

 اهي أجناس كثيبة مختلف  منها:الثاني: الطيور: 

الدجاج: أفضل أنواع الطيور لحةاً، سبيع الهضم، خفيف على الةمدة،  -1

 مقو للجسم، موسع لةجاري األاعي  الدموي .

ن اللون، ايقوي المقل،  يزيد في الدماغ االةني ايصفي الصوت، ايحس ِ

                                                 

 . (1941امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5520أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1942امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5519أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1943امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5537خبجه البخاري ةبقم )أ ،متفق عليه( 3)

 . (1953امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 2572أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 4)
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 ايولد دماً جيداً، ايلين الطبع، الحم الديك أسخن مزاجاً.

ـدَ َعن  زَ  َبَم َهذَا لَـةَّ : الَ ٍم قَ ه  ٍم، َاإِنَّا الا قَِدَم أةُو ُموَسى أك  َحيَّ ِمن  َجب 

ً ُجلُوٌس ِعن دَهُ، َاُهَو يَتَغَدَّى دََجاجـلَ  ِم َرُجٌل َجاِلٌس، فَدََعاهُ إِ ال ـيفِ ، اَ ا  لَـىقَو 

ً يَأ ُكُل َري ئ تُـهُ َرأي   ن ِـيغَدَاِء، فَقَاَل: إِ ال َرأي ُت  ن ِـيفَإِ  لُـمَّ ، فَقَاَل: هَ تُـهُ فَقَِذر   ا

 .(1)متفق عليه. لُـهُ يَأ كُ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ 

 الَحَجل: لحةه سبيع الهضم، مولد للدم الجيد. -2

اج: خفيف -3 لطيف، سبيع الهضم، مولد للدم الةمتدل، ااإلكثار منه  الدر 

 يحد البصب.

 البط: لحةه عسب الهضم، كثيب الفضول، غيب موافق للةمدة. -4

 األاز: رديء الغذاء، ممتدل الفضول. -5

 الحبارى: عسب الهضم، نافع من التمب. -6

 السةاني: نافع للةفاصل، ايضب ةالكبد الحار. -7

واع كثيبة، ينفع الةفاصل، ايزيد في الباءة، امبقه المصفور: اهو أن -8

 يلين الطبع.

الحةام: الحةه جيد للكلى، يزيد في الدم، اهو أخف لحةاً، اأحةد غذاًء،  -9

 ممين على الجةاع، نافع من الخدر االسكت  االبعش .

القطا: الحةه يولد السوداء، ايحبس الطبع، اينفع من االستسقاء،  -10

 ةودة. اتغذيته غيب مح

 الجباد: قليل الغذاء، نافع من عسب البول االبواسيب إذا تبخب ةه.  -11

                                                 

 . (1649امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 4385أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاب                                                                                 عطمة  ااألربة  كتاب األ

 األعطمة 
309 

اأكله ضار ألصحاب الصبع، ارديء الخلط، اإدام  أكله تورث 

 الهزال.

ً أقلها  ً من الةواري، اأسبعها انهضاما الحوم الطيب أسبع انهضاما

 غذاء، اهي البقاب ااألجنح .

ا تورث األمباض الدموي ، االةداام  على أكل اللحوم ةأنواعه

يَّات الحادة، ااألمباض االمتالئي .  االُحة ِ

 .[21الواقم : ]  ( ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ)قال هللا تمالى:   -1

   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)قال هللا تمالى: ا -2

 .[96الةائدة: ]

نَا الَ قَ  َعن ـهُ  َرضَي هللاُ  فَـىا  أ ةِـيَسِةم ُت اة َن أ :الَ يَم فُوٍر قَ  ةِـيأ َاَعن   -3 : َغَزا 

ِ َمَع النَّ   .(1)متفق عليه .َجَبادَ الَسب َع َغَزَااٍت أا  ِست اً، ُكنَّا نَأ ُكُل َممَهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

  :البيض 

غني جداً ةاألمالح الةمدني ، ايحتوي على نسب  عالي  من الدهون التي 

البئ ، االكلى االةثان ، تزيد الكوليستبال، نافع للحلق االسمال اقباح 

مسكن لأللم، مقو للقلب، مسهل لخشون  الحلق، يولد دماً صحيحاً 

 محةوداً، ايسبع االنحدار من الةمدة.

 اهو من األغذي  النافم ، ااألداي  الةطلق .

 الثاني: حيوانات البحر:

ً فيه ،حيوانات البحب كلها حالل، سواء اصطيد أا على  ،أا اجد ميتا
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اهي كل ما ال يميش إال في البحب الم يتمفن ى ساحله، أا عل ،ظهبه

 كالسةك االحوت االباةيان اغيبها.

 .ال يحصيها إال الذي خلقها ااألسةاك مفيدة للجسم، اهي أنواع كثيبة

اأجود األسةاك ما لذ عطمةه، اعطاب ريحه، ارق قشبه، الم يكن صلب 

 ألقذار.اللحم، اكان في ماء نهب عذب جار، يتغذى ةالنبات ال ةا

االسةك البحبي فاضل محةود لطيف، االسةك الكبيب ةارد رعطب، 

 عسب الهضم، يولد ةلغةاً كثيباً.

االسةك يخصب البدن، ايزيد في الةني، ايصلح األمزج  الحارة، 

منشط للقلب، امخفف للكوليستبال في الدم، امفيد لنةو المظام، اأجود 

 ً  سةيناً. ما في السةك ما قبب من مؤخبها، اكان حوليا

 االسةك ازيوته يقلل من اإلصاة  ةالقولون، اضغط الدم.

اسةك البحار أفضل من أسةاك األنهار، االسةين الكبيب الحولي أجود 

 غذاء من الصغيب الضميف.

  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)قال هللا تمالى:  -1

 .[96الةائدة: ]

أُِحلَّت  لَنَا َمي تَتَاِن َادََماِن، »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا بَ ة ِن ُعةَ  ٬َاَعن  َعبدا -2

ا  ا الدََّماِن فَ ـالُحوُت اَ ـالَةي تَتَاِن: فَ ـالفَأَمَّ َحالُ الَجَبادُ، َاأَمَّ أخبجه  .«َكبِدُ َاالط ِ

 .(1)أحةد ااةن ماجه

فَقَاَل: يَا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ٌل َرُسوَل ا: َسأََل َرجُ قالَ  ن ـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ي ـبَ ُهبَ  أَةِـيَاَعن   -3
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َكُب  ٬َرُسوَل ا َب َانَ الإِنَّا نَب  ـةِ بَح  أ نَا ةِه الَل ِمَن ِلـيقَ الُل َممَنَا ح  َةاِء فَإِن  تََوضَّ

نَا أُ ِمن  َماِء  ،َعِطش  بِ الأَفَنَتََوضَّ ُهَو الطَُّهوُر َماُؤهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا فَقَالَ  ؟بَح 

 .(1)أةو دااد االتبمذيأخبجه  .«تُـهُ ِحلُّ َمي تَ ال

نَا َجي َش قَالَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َجاةِبٍ  َاَعن   -4 َب أةُو عُ ال: َغَزا  دَةَ، بَـي  َخبَِط، َاأم ِ

ً فَُجم نَا ُجوع ُب ُحوتال، فَأل قَى اً َرِديد ا ً بَح  ً َمي ِت ا مَن بَُب، ال لَـهُ ، يُقَاُل لُـهُ ِمث   يُـبَ  لَـم   ا

ٍب، فَأَخذَ أةُو عُ  نِص فَ  ن ـهُ فَأَكل نَا مِ  ةبَـي  َره  ً دَةَ َعظ  اِكُب  ا ِمن  ِعَظاِمِه، فََةبَّ البَّ

 .(2)متفق عليه .تَـهُ تَـح  

 أقسام الحيوانات البرية المباحة : 

 الحيوانات الببي  تشةل الدااب االطيور.

 والدواب تنقسم إلى قسمين:

لناس كاإلةل : دااب مستأنس : االةستأنس هو األهلي الذي يميش يبن اأحدها

 االبقب االغنم انحوها.

: دااب متوحش : اهي التي تفب من اإلنسان إذا رأته كالظباء االوعول الثاني

 .انحوها االغزالن احةار الوحش اةقبته

 والطيور كذلك قسمان:

 : عطيور مستأنس : كالحةام االدجاج االبط انحوها مةا يألف الناس.أحدها

تفب من اإلنسان إذا رأته كالحبارى : عطيور متوحش : اهي التي الثاني

 االمصفور االقةاري االنماج انحوها.

                                                 

 .، اهذا لفظه(69ةبقم )اأخبجه التبمذي (, 83ةبقم )أةو دااد أخبجه  صحيح/( 1)

 . (1935امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5493أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاب                                                                                 عطمة  ااألربة  كتاب األ

 األعطمة 
312 

 فهذه كلها حالل أكلها.

  :أقسام الُحُمر 

 الحمر تنقسم إلى قسمين:

 : حةار الوحش: اهو الحةار الةخطط الةملم.أحدها

له، اقد أكل منه النبي   .ملسو هيلع هللا ىلصاهذا الحةار الوحشي حالل أَك 

 ةار األهلي الةمباف، الونه أةيض أا أسود.: الحةار األهلي: اهو الحالثاني

 اهذا الحةار خبيث اللحم، محبم األكل.

  :أقسام السباع 

 السباع المفترسة نوعان:

: سباع مستأنس : تميش ةين الناس، اتأنس ةهم كالقط االكلب األهلي، األول

 االقبد انحو ذلك.

نها كاألسد : سباع متوحش : تمتدي على الناس اال تألفهم اال يألفوالثاني

 االنةب االفهد االذئب االكلب انحوها.

فهذه السباع ةنوعيها يحبم أكلها؛ لةا فيها من صف  المداان، اخبث 

 اللحم، فإنها تأكل الجيف االنتن.

 األطعمة الجامدة المباحة: -3

 اهي كل عطمام عطاهب نافع ال مضبة فيه اال إسكار.

 اف .مثل األعطمة  الةبكب  االةصنم  االطبيمي  الج

فكل ما لم يبين هللا اال رسوله تحبيةه من الةطاعم االةشارب، فهو 

 حالل على األصل كالةلح، االجبن، االتواةل، االةكبان  انحوها.
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قال هللا تمالى:  -1

 .[32األعباف: ]  (  ڇچ چ چ چ ڇ

ِ َعِن النَّ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َعن  أةِـي ُهَبي ـَبةَ اَ  -2 َما  نِـيدَُعو»: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، إِنََّةا َهلََك َمن  َكاَن قَب لَُكم  ةُِسَؤاتَـبَ  تُُكم  تِال ِلـِهـم  ك  ، ِهـم  ائِ بِـيَ أن   لَـىعَ  فِـِهـم  َااخ 

ٍب فَأ تُوا مِ نَـهَ فَإِذَا  تُُكم  ةِأم  تَنِبُوهُ، َاإِذَا أَمب  ٍء فَاج  َما  ن ـهُ ي تُُكم  َعن  َري 

تََطم    .(1)متفق عليه .«تُـم  اس 

 األطعمة السائلة المباحة: -4

 اهي كل عطمام سائل عطاهب نافع ال مضبة فيه اال إسكار. 

كالمسل ااأللبان، االمصيبات، االةبةيات، االزيوت، االجيالتين، 

االخل، ااآليس كبيم، االقشط  انحو ذلك من األعطمة  السائل  الةبكب  

 االةصنم .

 

 صفات الغذاء الحيواني الحالل : 

 الطعام الحيواني الحالل له صفات:

 منها ما يتملق ةالةأكول.. امنها ما يتملق ةالذةح.. امنها ما يتملق ةالذاةح.

فاألصل في الحيوانات اإلةاح  إال ما حبمه الشبع، اما  فأما المأكول: -1

كل ذي ناب حبمه الشبع محداد كالةيت ، االدم، االخنزيب، االحةار، ا

من السباع، اكل ذي مخلب من الطيب، اما يتغذى ةالنجاسات كالنسب 

االغباب، اما تولد ةين محبم احالل كالبغل، االحيوانات السام  
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 كالمقارب االحيات انحوها، اما قُطع من البهية  اهي حي  انحو ذلك.

 فكل ذلك حبام أكله اةيمه ارباؤه. 

 المأكوالت الحيوانية نوعان:وأما ما يتعلق بطريقة الذبح ف -2

 : ما يجوز أكله ةدان تذكي : اهي جةيع حيوانات البحب، االجباد.األول

: ما ال يجوز أكله إال ةمد تذكيته: اهو ما سوى ذلك من الحيوانات الثاني

 االطيور الببي .

فهذه ال يجوز أكلها إال ةمد تذكيتها ةآل  حادة من الحديد أا غيبه، اال 

 ةالسن أا الظفب أا المظم. تجوز التذكي 

 فتذكى البقب االغنم من أعلى المنق، اتذكى اإلةل من أسفل المنق.

 والتذكية تكون بما يلي:

قطع الحلقوم مجبى النفس.. اقطع البلموم مجبى الطمام.. اقطع 

 الودجين مجبى الدم، مع ذكب اسم هللا عند الذةح.

 

 وأما ما يتعلق بالذابح: -3

ً مةيزاً، عاقالً، قاصداً الذةح، سواء  فيشتبعط في الةذكي أن يكون إنسانا

 كان مسلةاً أا كتاةياً، اسواء كان رجالً أا امبأة. 

فيحبم أكل كل حيوان لم يذكب اسم هللا عليه، أا ُضبب ةالةسدس، أا 

ةمصا، أا ُصمق ةالتيار الكهبةائي، أا ُغطس ةةاء حار، أا ُخنق ةالغاز 

 ذكاة الشبعي .انحوه ثم مات قبل تذكيته ال

ايحبم تمذيب الحيوان قبل ذةحه إلضماف مقاامته ةضبةه، أا إتالف 
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الجةل  المصبي  في الةخ، أا سقيه البنج، أا خنقه ةثاني أكسيد الكبةون 

 أا الغاز.

 أسباب المنع من بعض المأكوالت : 

 األطعمة كلها حالل، وقد حرم اإلسالم بعضها ألسباب منها:

 حصول الضرر: -1

 جوز ألحد إيقاع الضبر ةنفسه أا ةغيبه.فال ي

 فال يأكل اإلنسان فوق عطاقته؛ لةا فيه من الضبر ااإلسباف الةنهي عنه.

اال يتناال السم، اال يأكل الةأكوالت االنباتات السام ؛ لةا في ذلك من 

 قتل النفس.

اال يأكل ما فيه مضبة كالطين االفحم االخشب؛ لةا فيه من الضبر 

 على الجسم.

يأكل ما تستقذره الطباع كالباث االقةل االجمالن االبصاق  اال

 االةخاعط انحو ذلك.

 النجاسة: -2

 فالمأكوالت النجسة ال يجوز أكلها وال التجارة فيها، وهي نوعان:

 : ما كانت نجاسته عيني  كالةيت  االدم الحم الخنزيب انحوهةا. األول

ه النجاسات كالسةن الذي : ما كانت نجاسته ةسبب مخالطته أا مجاارتالثاني

تةوت فيه الفأرة، االةائع الذي يتغيب لونه ةةخالط  الدم، االةأكوالت 

ةت النجاس  كاللحم الةطبوخ ةزيت الخنزيب، االخبز الةدهون  التي تشبَّ

 ةسةن الخنزيب، االثةار الةخلل  ةالنجاس  انحو ذلك.
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 اإلسكار: -3

 م.فكل مشباب أا مأكول يُسكب كثيبه فقليله حبا

ً أا تجارة، سواء كان خةباً أا  فيحبم كل ما يغطي المقل أكالً أا ربةا

 حشيشاً أا عبقاً أا مخدرات أا غيبها.

 ملكية الغير: -4

فيحبم التصبف في ملك الغيب إال ةإذنه، سواء كان ةاألكل أا الشبب أا 

ً لسلم   البيع، ايدخل في ذلك الةسباق االةغصوب االةأخوذ ثةنا

 اً عن تمامل محبم كالبةا االقةار.محبم  أا عوض

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاب                                                                                 عطمة  ااألربة  كتاب األ

 األعطمة 
317 

 

 أقسام األطعمة المحرمة -2

 أنواع األطعمة المحرمة : 

 األعطمة  الةحبم : هي كل عطمام خبيث ضار.

 واألطعمة المحرمة تنقسم إلى أربعة أقسام:

الةحبم من الحيوانات.. االةحبم من النباتات.. االةحبم من الجامدات.. 

 االةحبم من الةائمات..

 األول: المحرم من الحيوانات:القسم 

 الةحبم من األعطمة  الحيواني  ثالث  أصناف:

 وهي أقسام: ،الحيوانات البرية المحرمة -1

: كل ما له ناب من السباع يفتبس ةه كاألسد، االنةب، االفهد، االذئب، األول

االكلب، االثملب، االفيل، االدب، االقبد، االقط، ااةن آاى انحوها إال 

 ل.الضبع فحال

ِل ُكل ِ ِذي نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعن ـه َرِضَي هللاُ ثَم لَبَ َ  ةِـيَعن  أ ى َعن  أك 

بَاعِ   .(1)متفق عليه .نَاٍب ِمَن الس ِ

: جةيع الحيوانات السام  كالحيات، ااألفاعي، االمقارب، االوزغ الثاني

 انحو ذلك.

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  َي هللاُ ةَ َرِض ي ـبَ ُهبَ  ةِـيَعن  أَ  دَّى ِمن  َجبٍَل تَـبَ َمن  »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، َاَمن  اً َها أَةَدفِـي اً لَّدُمـخَ  اً ِه َخاِلدفِـيدَّى تَـبَ نَاِر َجَهنََّم يَ  فِـيَو فَـهُ فَقَتََل نَف َسهُ، 

                                                 

 . (1932امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5530أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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هُ تَـحَ  اً فَقَتََل نَف َسهُ، فَُسةُّ  اً لَّدُمـخَ  اً دنَاِر َجَهنََّم َخالِ  فِـيسَّاهُ تَـحَ يَِدِه يَ  فِـيسَّى ُسة 

ُ يَـجَ يَِدِه  فِـي تُـهُ ، َاَمن  قَتََل نَف َسهُ ةَِحِديدَةٍ، فََحِديدَ اً َها أَةَدفِـي  نِـهِ ةَط   فِـيا ةِـهَ أ

 .(1)متفق عليه .«اً َها أَةَدفِـي اً لَّدُمـخَ  اً نَاِر َجَهنََّم َخاِلد فِـي

اسات، افضالت : جةيع الحيوانات الخبيث  الةستقذرة كالتي تأكل النجالثالث

 اإلنسان االحيوان كالخنزيب انحوه.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )قال هللا تمالى:  

 .[145األنمام: ]  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

: جةيع الحيوانات الةستخبث  كالفأرة، االقنفذ، االجبذان، االنيص الرابع

 انحوها.

  (  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)ى: قال هللا تمال -1

 .[157األعباف: ]

ِ َعِن النَّ  َعن ـَها هللاُ  َعائَِش َ َرِضيَ  َاَعن   -2 ٌس فََواِسُق، يُق تَل َن َخـة  »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

متفق  .«ورُ مَقُ الَكل ُب الغَُباُب، اَ الُحدَيَّا، اَ ـالمَق َبُب، اَ الفَأ َرةُ، اَ الَبِم: ـحَ ال فِـي

 .(2)عليه

 : الحةب األهلي :الخامس

َم َخي بََب  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرُسوُل انَـهَ : الَ قَ ا َعنُهـةَ َي هللاُ َرِض  ٬َعن  َجاةِِب ة ِن َعب ِدا يَو 

َص ِلـيَّ ه  ألِب االُحـةُ ُحوِم ـَعن  لُ   .(3)متفق عليه .َخي لِ ال فِـيِ ، َاَرخَّ

البغل فهو متولد من الخيل : كل ما تولَّد من مأكول اغيب مأكول كالسادس

                                                 

 . (109امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5778أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1198امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 3314أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1941امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 4219أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 3)
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 األهلي ، االسةع فهو متولد من الذئب االضبع.حةب اال

َم َخي بََب  :قَالَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ٬اَعن  َجاةِب ة ِن َعب دِ  نَا يَو  بغَاَل الَخي َل اَ الذةَح 

 .َخي لِ الا َعِن نَ ن ـهَ يَ  لَـم  يِب اَ الَحـةِ بغَاِل اَ الَعِن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬انَا َرُسوُل انَـهَ يَب فَ الَحـةِ اَ 

 .(1)أخبجه أحةد اأةو دااد

 وهي أقسام: ،الطيور البرية المحرمة -2

: كل ما له مخلب من الطيب يصيد ةه كالصقب، االمقاب، االبازي، األول

 االنسب، االشاهين.

َعن  ُكل  ِذي نَاٍب ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: نَـَهى َرُسوُل ا ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َعِن اة ِن َعب اٍس 

 .(2)أخبجه مسلم .ي ـبِ لٍَب ِمَن الط  ِمـخ  بَاعِ، َاَعن  ُكل  ِذي ِمَن الس  

ً في نفسه كالخفاش انحوه، أا كان الثاني : كل ما كان من الطيور مستخبثا

َخم االخطاف انحوهةا.  مستخبثاً ألكله الجيف كالبَّ

 : الفواسق التي أمب الشبع ةقتلها، اهي من الطيور الغباب االِحدَأة.الثالث

ِ، َخـة  : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعن ـَها هللاُ  َعائَِش َ َرِضيَ َعن   ٌس ِمَن الدََّااب 

هُ كُ  فَأ َرةُ، المَق َبُب، اَ الِحدَأةُ، اَ الغَُباُب، اَ الَحَبِم: ال فِـينَّ لُـهُ نَّ فَاِسٌق، يَق تُ لُـّ

 .(3)متفق عليه .«مَقُورُ الَكل ُب الاَ 

َبد انحوهةا.: كل ما نهى الشبع عن قتله الرابع  ةمينه كالهدهد االصُّ

ةٍَع نَـهَ  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ النَّبيَّ  :قَالَ  ان ـُهـةَ هللاُ عَ  َرِضيَ َعن  اة ِن َعبَّاٍس  ى َعن  قَت ِل أَر 

                                                 

 .، اهذا لفظه(3789ةبقم )اأخبجه أةو دااد (, 14902ةبقم )أحةد أخبجه  صحيح/( 1)

 . (1934ةبقم )أخرجه مسلم ( 2)

 . (1198ةبقم )امسلم االلفظ له، (, 3314أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 3)
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لَ ُ اَ  لَ ُ َاالنَّح  َبدُ  ُهـدُ الُهـد  ِمن  الدََّااب النَّة   .(1)أخبجه أحةد اأةو دااد .َاالصُّ

 : الحشرات -3

 اجه األرض أا يطيب في السةاء من الحشبات.اهي كل ما يدب على 

فجةيع أصناف الحشبات يحبم أكلها؛ ألنها مستخبث  كالخنافس، 

االجمالن، االصباصيب، االبباغيث، االقةل، االذةاب، االديدان، 

 االبموض انحوها.

فكل هذه الحشبات مستخبث  مستقذرة تمافها النفوس، اينفب منها الطبع، 

 ضبرها اقذارتها.فيحبم أكلها لخبثها ا

  (  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال هللا تمالى: 

 .[157األعباف: ]

 أنواع األطعمة الضارة : 

 ما فيه ضرر من المطعومات ثالثة أنواع:

 : الحيوانات السام : كالحيات، االسةك السام، االمقارب انحو ذلك.أحدها

خاش اهو رجب األفيون، االبنج اال يباح منه : النباتات السام : كالخشالثاني

 إال ةقدر الضبارة للمةليات الجباحي . 

 : الجةادات السام : كالزرنيخ انحوه.الثالث

 فهذه األنواع السام  كلها محبم ؛ ألنها ضارة امهلك . 

ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )قال هللا تمالى: 

 .[29النساء: ]  (  ڇ ڇ ڇ ڍ

                                                 

 .، اهذا لفظه(5267ةبقم )اأخبجه أةو دااد (, 3066ةبقم )أحةد أخبجه  صحيح/( 1)
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 حكم قتل الحيات : 

في الحل االحبم؛ ألنها خبيث  ضارة، إال أن الحي  في الحال الحيات تُقتل 

ذَن اتُنذر إذا كانت في المةبان ثالث  أيام، أا ثالث مبات في يوم، ثم  تُؤ 

 إن ةدت قتلها؛ ألنها ريطان في صورة حي .

 وصفة اإلنذار:

ج عليك ةاهلل أن تخبجي، أا  ال أراك ةمد اليوم، أا ال أن يقول لها: أحب ِ

 أراك ةمد هذه الةبة انحو ذلك.

ُن َمَع النَّ ةَـي  : الَ َرِضَي هللاُ َعنهُ قَ  ٬َعن  َعب ِدا -1 ِ نََةا نَح  َغاٍر ةِِةنًى، إِذ   فِـيملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َسالتِ الاَ : »لَـي ـهِ نََزَل عَ  هُ َاإِ «. ُةب  ، َاإِنَّ هِ فِـيألتَلَقَّاَها ِمن   ن ِـيت لُوَها، َاإِ لَـيَ  نَـّ

ٌب لَـبَ فَاهُ  «. اق تُلُوَهاملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ نَا َحيَّ ٌ، فَقال النَّ لَـي  ا، إِذ  َاثَبَت  عَ ةِـهَ عط 

، فَقال النَّ  نَاَها فَذََهبَت  ، َكَةا ُاقِيملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ فَاة تَدَر  ُكم  َها تُـم  ُاقِيَت  َربَّ  «.َربَّ

 .(1)متفق عليه

 إنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا قَاَل َرُسولُ قَاَل:  ن ـهُ هللاُ عَ  ِضيَ رَ  الُخد ري  َسِميٍد  ةِـيأَ  َاَعن   -2

ً ِمن  َهِذه لَـةُ جن  قَد  أَس  الَةِدينَِ  نَفَباً ِمَن الةِ  مََواِمِب الوا، فََةن  َرأَى َري ئا

ذِ   .(2)أخبجه مسلم .«، فَإِن هُ َري َطانٌ ل ـهُ ق تُ ل ـيَ ةَم دُ فَ  لَـهُ ثاَلَثَاً، فَإن  ةَدَا  ن ـهُ فَليُؤ 

 المحرم من الحيوانات والطيور:  ضابط 

 هو كل ما نص الشبع على خبثه كالحةار األهلي االخنزيب.

 أا نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع، اكل ذي مخلب من الطيب.

 أا كان خبثه ممبافاً كالفأرة االحشبات.

                                                 

 . (2234امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 1830أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2236ةبقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 أا كان خبثه عارضاً كالجال ل  التي تتغذى ةالنجاس .

 االمقبب. أا أمب الشارع ةقلته كالحي 

أا نهى الشارع عن قتله كالهدهد االصبد االضفدع، االنةل االنحل 

 انحوها.

 أا كان ممبافاً ةأكل الجيف كالنسب االبخم االغباب.

أا كان متولداً ةين حالل احبام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها 

 حةار.

  عليه.أا كان ميت  أا فسقاً أُِهل  لغيب هللا ةه، أا لم يُذكب اسم هللا

 أا لم يأذن الشبع في تنااله كالةغصوب االةسباق انحوهةا.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ )قال هللا تمالى:  -1

 .[3الةائدة: ]   (ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )اقال هللا تمالى:  -2

 .[145األنمام: ] (   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 حكم طهارة الحيوان : 

 كل حيوان حالل األكل فهو عطاهب.

 اكل حيوان محبم األكل فهو نجس، ايستثنى من ذلك ثالث :

ً اميتاً.. اما ال نفس له سائل  كالحشبات إال ما  اآلدمي فهو عطاهب حيا

ما يشق تولد من النجاسات فهو نجس حياً اميتاً كالصباصيب انحوها.. ا

 التحبز  منه كالهبة االحةار، ايستثنى من ذلك الكلب.

  :حكم أكل الجالّلة 
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الجال ل : هي الحيوان الذي أكثب أكله المذرة االنجاسات، سواء كان من 

اإلةل، أا البقب، أا الغنم، أا الدجاج، أا الحةام أا غيبها حتى يتغيب 

 ريحها.

اركوةها ةال حائل، اأكل اقد ارد النهي عن أكل لحةها، اربب لبنها، 

 ةيضها. 

فإذا حبست ةميدة عن المذرة، اعلفت الطاهب زمناً، فطاب لحةها، 

 ازالت رائحتها، اذهب اسم الجال ل  عنها حل ت، اجاز أكلها.

أخبجه  َجالَّلَِ .الى َعن  لَبَِن نَـهَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َعِن اة ِن َعبَّاٍس  -1

 .(1)االتبمذيأةو دااد 

ِل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرُسوُل انَـهَ  :قَالَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ اة ِن ُعَةَب  َاَعن   -2 َجالَّلَِ  الَعن  أَك 

 .(2)أخبجه أةو دااد االتبمذي ا.نِـهَ َاأَل بَا

 فِـيَجالَّلَِ  الَعِن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرُسوُل انَـهَ  :قَالَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ اة ِن ُعَةَب  َاَعن   -3

  .(3)أخبجه أةو دااد. الَـي ـهَ َكَب عَ يُـب  ن  اإلةِل أَ 

 القسم الثاني: المحرم من األطعمة النباتية: 

 المحرم من األطعمة النباتية نوعان:

 الةسكبات االةخدرات.. االنباتات الخبيث  الضارة.

 المسكرات والمخدرات: -1

، فكل عطمام أا رباب تسبب في ذهاب المقل، أا تخديبه، أا تفتيب البدن

                                                 

 . (1825قم )ةبأخبجه التبمذي ااهذا لفظه، (, 3786ةبقم )أةو دااد أخبجه  صحيح/( 1)

 . (1824ةبقم )اأخبجه التبمذي (, 3785ةبقم )أةو دااد أخبجه  صحيح/( 2)

 . (3787ةبقم ) أةو داادأخبجه  حسن/( 3)
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أا تبقيده، فهو محبم، قليالً كان أا كثيباً، سواء كان من الطمام أا غيبه 

 من الةواد.

االةخدرات: مواد نباتي  أا كيةااي  تؤثب على المقل االبدن، اتصيب 

 الجسم ةالفتور االخةول، اتشل نشاعطه، اتغطي عقل اإلنسان كالخةب.

البدني، االخلل اتماعطي الةخدرات يؤدي إلى االنهيار النفسي، االضمف 

 المقلي، ااإلفالس الةالي، االةبض الجسدي االمقلي.

الهذه األخطار الجسية  للةسكبات االةخدرات يحبم أكلها، اتماعطيها، 

 اتناالها، اتبايجها،  اةيمها، ارباؤها، ازراعتها، اتسويقها.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تمالى:  -1

 .[91-90الةائدة: ]  (  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڻ ڤ 

ِكٍب » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ان ـُهـةَ هللاُ عَ  َرِضيَ َعِن اة ِن ُعَةَب اَ  -2 ُكل  ُمس 

ِكٍب َحَباٌم، َاَمن  َرِبَب َخـة   ا فََةاَت َاُهَو ن ـيَ الد   فِـيَب الَخـة  ٌب، َاُكل  ُمس 

،  لَـم  ا، نُـهَ يُد مِ   .(1)متفق عليه .«اآلخبةِ  فِـيا ة ـهَ يَش بَ  م  لَـيَتُب 

  :أنواع المخدرات 

 المخدرات نوعان:

: اهي النباتات الةخدرة كالحشيش، ااألفيون، المخدرات الطبيعية: األول

 االقات انحوها.

: اهي مواد مستخلص  من الةواد الةخدرة المخدرات المصنعة :الثاني

لتصبح في صورة أخبى أرد  الطبيمي ، تجبي عليها عةليات كيةيائي 

                                                 

 .، االلفظ له(2003(, امسلم ةبقم )5575أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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 تبكيزاً، اأقوى تأثيباً اتخديباً كالهباين، االةورفين، االكوكايين.

امنها المقاقيب الةصنم  من مواد كيةيائي  لها نفس تأثيب الةواد الةخدرة، 

 تصنع على ركل حبوب أا كبسوالت.

 منها ما هو منبه كالكبتاجون... امنها ما هو منوم كالسيكنال.. امنها ما

 هو مهدي.. امنها ما هو مهلوس.

 نسأل هللا السالم  االمافي  من كل ذلك امن كل رب اةالء.

  :حكم تناول المخدرات 

 الةخدرات ةجةيع أنواعها اأصنافها محبم .

فيحبم تماعطيها ةأي اجه من الوجوه، أكالً، أا ربةاً، أا رةاً، أا تدخيناً، 

لمظيم على الجسم االمقل.. أا حقناً أا غيب ذلك؛ اذلك لضبرها البالغ ا

الةا يتبتب عليها من آثار سيئ  امفاسد أرد من آثار الةسكبات.. من 

إضاع  األاقات ااألموال.. امن إثارة المدااة االبغضاء.. امن الصد 

 عن ذكب هللا اعن الصالة.

اما تسببه من كثيب من األمباض الصحي  االنفسي  االمقلي  التي يصمب 

 عالجها.

 إليه من التهاان االتكاسل عن المبادات. الةا تؤدي

الةا تسببه من الفساد االسبقات، االوقوع في الجبية ، اتمطيل 

الةصالح، اإضاع  األهل ااألاالد، اإضاع  النفس، االدين، االمبض، 

االمقل، االةال، االوقت، االدنيا ااآلخبة، اغيب ذلك من الةصائب 

ايغبهم ايغبيهم ةها لنيل  االشبار التي يجبها الشيطان لبني آدم،
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 الةتم  االسمادة.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تمالى:  -1

 .[91-90الةائدة: ]  (  ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[6فاعطب: ]   (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)اقال هللا تمالى:  -2

 النباتات الضارة: -2

ر سام خبيث فهو حبام، ال يجوز أكله اال تنااله اال فكل نبات ضا

رة  زراعته، اال التجارة فيه، اذلك مثل الزهور ااألاراق السام  أا الةخد ِ

كالتبغ الذي تُصنع منه السجائب، ايحتوي على مادة النيكوتين التي يبلغ 

ضبرها حد اإلمات  إذا تبكزت في البدن، امثل القات الذي غب  ةه 

يباً من الجهال، اأضاع أاقاتهم اأموالهم، امصالحهم، الشيطان كث

 ادنياهم اأخباهم، اأفسد أةدانهم.

ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )قال هللا تمالى:  -1

 .[29النساء: ]  (  ڇ ڇ ڍ

 .[195البقبة: ]  ( ۓڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے)اقال هللا تمالى:  -2

 : المحرم من األطعمة الجامدة:القسم الثالث

 المحرم من األطعمة الجامدة نوعان:

 : السةوم الةستخبج  من الجةادات، االسةوم الكيةيائي .األول

ً أا رةاً؛ لةا فيها من  فهذه كلها محبم ، ايحبم تناالها أكالً أا ربةا

األضبار القاتل ، ااإللقاء ةالنفس إلى التهلك  اهو محبم، اتحبم 

 التجارة فيها.صناعتها ا
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ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )قال هللا تمالى:  -1

 .[29النساء: ]  (  ڇ ڇ ڍ

النساء: ]  (  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)اقال هللا تمالى:  -2

93]. 

: كل ما يتبتب على أكله ضبر ةاإلنسان كالتباب االطين االفحم الثاني

 مةا يضب ةاإلنسان أكله. االباث انحو ذلك

 القسم الرابع: المحرم من األطعمة السائلة:

يحبم على  الةسلم تناال كل عطمام مائع ضار، خبيث، نجس، مسكب أا 

مخدر أا قاتل، اذلك لةا فيه من الضبر البدني االمقلي االباحي 

االةالي، اتمطيل مصالح الدنيا ااآلخبة، اتجااز حداد هللا ةتناال 

 لخبائث التي حبمها هللا ارسوله.ااستحالل ا

  (  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال هللا تمالى:  -1

 .[157األعباف: ]

 .[14النساء: ]  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)اقال هللا تمالى:  -2
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 أقسام األطعمة المختلطة بمحرم -3

  :أقسام األطعمة 

 لى ثالثة أقسام:تنقسم األطعمة بأنواعها إ

 أعطمة  مباح .. اأعطمة  محبم .. اأعطمة  مختلط .

  :أحكام األطعمة المختلطة بمحرم 

 إذا اختلط الطمام الةباح ةةحبم حبم أكله، سواء كان حيواناً أا عطماماً.

فالحيوان كالةتولد من حيوان مأكول اغيب مأكول كالبغل الةتولد من 

 مياً أا صناعياً. الحةيب االخيل، سواء كان التلقيح عطبي

االطمام كاألعطمة  الةباح  إذا أضيف إليها محبم، فإنها تحبم ةسبب 

 ذلك، اال يجوز أكلها. 

  :أنواع األطعمة المختلطة بمحرم 

 األول: الزيوت والدهون:

 اهي أنواع كثيبة، اتختلف أحكامها ةاختالف أنواعها اأحوالها كةا يلي:

ات أا ثةارها فهي حالل كزيت جةيع الزيوت الةستخبج  من النبات -1

الزيتون، ازيت الذرة، ازيت الخبدل، ازيت الحب  السوداء، ازيت 

 السةسم، ازيت الخباع اغيبها.

فإذا كان الزيت مستخبج من نبات سام ثبت ضبره، أا كانت تلك 

الزيوت مختلط  ةنجاس ، أا ةشيء محبم األكل، فحينئذ تحبم ةسبب 

 ذلك.
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 هي نوعان:الدهون الحيواني : ا -2

: دهون الحيوانات الةباح أكلها، سواء كانت من حيوانات البب أا البحب، األول

اسواء كانت من الحيوانات أا الطيور، فالحيوانات الببي  كدهن اإلةل 

االبقب االغنم اغيبها كاألرانب االغزالن انحوها، االطيور كدهن 

 الدجاج االحةام اغيبها.

 حكةها حكم لحةها: فدهون هذه الحيوانات االطيور

فإن كانت تلك قد ذكيت الذكاة الشبعي  فهي عطاهبة مباح ، اإن كانت 

 ميت ، أا لم تذك الذكاة الشبعي  فهي نجس  محبم  األكل.

 ادهون حيوانات البحب كلها حالل كلحومها.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )قال هللا تمالى:  -1

 .[121األنمام: ]  (   ڳ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )اقال هللا تمالى:  -2

 .[1الةائدة: ]   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

: دهون الحيوانات غيب مأكول  اللحم، كدهون الحةيب االخنازيب، الثاني

االكالب، االسباع الةفتبس ، االطيور الةفتبس  انحوها من الحيوانات 

حومها ادهونها محبم  نجس ، فال االطيور الةحبم  األكل، فهذه جةيع ل

يجوز االنتفاع ةها ال في مأكول، اال مشباب، اال غيبه كالصاةون، اال 

 يحل أكل ما خلطت ةه من األعطمة  أا األربة .

 الثاني: األجبان:

ايختلف حكم الجبن ةاختالف مصدره اهو الحليب، ااختالف مصدر 
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 األنفح  التي تدخل في تصنيمه.

 حاالت: فاألجبان لها ثالث

: أن يكون الجبن مصنوع من لبن مأكول اللحم، ااألنفح  الةضاف  إليه األولى

 من حيوان مباح األكل، مذكًى ذكاة ربعي ، الم تخالطه نجاس .

 فهذا جبن مباح حالل األكل.

: أن يكون الجبن مصنوع من لبن حيوان ال يجوز أكله كالخنزيب الثانية

 االسباع االحةيب االةيت  انحوها.

 األكل؛ ألن مصدره محبم. فهذا جبن محبم

: أن تكون األنفح  الداخل  في تصنيع الجبن من حيوان محبم األكل الثالثة

 كالةيت  االخنزيب انحوها، أا غيب مذكى ذكاة ربعي .

فهذه األنفح  نجس  محبم ، اإذا أضيفت إلى الجبن حبم أكله، الختالعطه 

 ةالةحبم النجس.

 الثالث: الجيالتين:

 جيالتين: مادة رفاف  أا صفباء، ال عطمم لها اال رائح .ال

اتستخلص من جلود اأعصاب اعظام الحيوانات، أا من ةمض 

 النباتات.

 االجلي الةستخدم في ةمض األعطمة  االحلويات له حالتان:

: إن كان مصدر الجيالتين من حيوان مأكول اللحم، مذكى ذكاة األولى

سام، فهذا حالل، اما أضيف إليه ربعي ، أا من نبات غيب ضار اال 

 حالل.
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: أن يكون مصدره من حيوان محبم األكل كالةيت  االخنزيب، أا من الثانية

حيوان مباح الكنه غيب مذكًى ذكاة ربعي ، فهذا محبم األكل، اإذا 

 أضيف إلى األعطمة  حبمت؛ الختالعط الةباح ةالةحبم.

 الرابع: األغذية السائلة:

من أعطمة  مختلف ، نباتي  أا حيواني  أا مبكب  اهي األعطمة  الةبكب  

 منهةا أا من غيبهةا.

فهذه حكةها حكم ما استخلصت منه، فإن كان حالالً فيباح أكلها أا ربةها 

أا حقنها كةا يباح أصلها، كالةغذي الذي يستخدم في إعطمام الةبضى 

 ً  الذين ال يستطيمون األكل، اإن كان مصدرها ضاراً أا ساماً أا محبما

فيحبم أكلها ااالنتفاع ةها، اإن كانت مبكب  من حالل احبام فهي 

 محبم .

 الخامس: األغذية الجامدة:

اهي األعطمة  الةصنم  الجاف ، التي تبكب من مواد نباتي  احيواني  

 مختلف .

فهذه إن كان مصدرها حالل فهي حالل، اإن كان مصدرها حبام فهي 

 محبم .

 فيحبم أكلها ااالنتفاع ةها. اإن كانت مبكب  من حالل احبام

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسِةم ُت َرُسوَل ا ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َعِن الن م َةاِن ة ِن ةَِشيٍب 

بَمَ  َحَباَم الٌن َاإن  ةَـي  َحالََل الإن  ( »نَـي ـهِ أُذُ  لَـىَ إ ي ـهِ )َاأَه َوى الن م َةاُن ةِإِص 

تَ نَـُهـةَ ةَـي  ٌن اَ ةَـي   اِت بُـهَ ُهن  َكثِيٌب ِمَن الن اِس، فََةِن ات قَى الش  لَـةُ الَ يَم  اٌت بِـهَ ا ُمش 

تَب َبأَ ِلِدي ِضِه، َاَمن  َاقََع  نِـهِ اس  َحَباِم، ال فِـياِت َاقََع بُـهَ الش   فِـيَاِعب 
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اِعي  َل يَـب  َكالب  ِه، أاَلَ َاإن  ِلُكل  َمِلٍك فِـيتََع يَـب  ى، يُوِرُك أَن  الِحـةَ َعى َحو 

غَ ً، إذَا ال فِـياِرُمهُ، أاَلَ َاإِن  َمـحَ  ى هللاُ ِحـةَ ، أاَلَ َاإِن  ىً ِحـة َجَسِد ُمض 

، فََسدَ ال لَـحَ ت  صَ لَـحَ صَ   .«قَل بُ الَجَسدُ ُكل هُ، أاَلَ َاِهَي الَجَسدُ ُكل هُ َاإذَا فََسدَت 

 .(1)متفق عليه

  :ما يحل من الميتة والدم 

 م اال يجوز أكله.الةيت ، االدم الةسفوح، كالهةا حبا

 ايستثنى من الةيت : السةك االجباد، امن الدم: الكبد االطحال.

أُِحلَّت  لَنَا »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ان ـُهـةَ هللاُ عَ  َرِضيَ  بَ َعِن اة ِن ُعةَ 

ا  ا الدََّماِن ـالُحوُت اَ ـالَةي تَتَاِن: فَ ـالَمي تَتَاِن َادََماِن، فَأَمَّ َكبِدُ الفَ َجَبادُ، َاأَمَّ

َحالُ    .(2)أخبجه أحةد ااةن ماجه .«َاالط ِ

  :متى يباح أكل المحرم 

 من اضطب إلى أكل عطمام محبم غيب السم حل له منه ما يسد رمقه.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)قال هللا تمالى: 

 .[173-172البقبة: ]  (  ہڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہگ گ ڳ 

  :حكم أكل المضطر من الطعام المحرم 

 : هو من ألجأته الضبارة إلى تناال الةحبم.المضطر

فيباح للةضطب أن يتناال من األعطمة  ااألربة  الةحبم  غيب السم إذا 

 خشي الضبر ةمدم األكل، الم يجد غيب هذا الةحبم ما يدفع ةه جوعه.

                                                 

 . (1599امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 52أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (3218ةبقم )أخبجه اةن ماجه ااهذا لفظه، (, 5723ةبقم )أحةد أخبجه  صحيح/( 2)
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ةقدر ما يسد  فإن أيقن الةضطب ةالهالك اجب عليه األكل من الةحبم

رمقه، فإن امتنع امات فهو آثم؛ ألنه تسبب في قتل نفسه، اهو قادر على 

 إنقاذها ةةا أحله هللا له، األقى ةنفسه إلى التهلك  اهو منهي عنه.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )قال هللا تمالى:  -1

 .[173البقبة: ]  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )اقال هللا تمالى:  -2

  .[29النساء: ]  (  ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[195البقبة: ]  (   ۓڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے)اقال هللا تمالى:  -3

  :مقدار ما يباح للمضطر من الطعام المحرم 

: أن يبلغ الجوع االمطش ةاإلنسان إلى حد أنه إذا لم يتناال الضرورة

 هلك، أا قارب الهالك. الةحبم

 والمضطر له حالتان:

 : أن تكون الةجاع  عام  مستةبة. األولى

ففي هذه الحال  يباح للةضطب األكل من الطمام حتى الشبع، سواء كان 

ميت  أا حيواناً محبم األكل؛ ألن الضبارة ال يبجى زاالها، اال يجوز 

؛ ألنه ال يجوز له له ربب السم؛ ألنه مهلك، أا قتل اآلدمي من أجل أكله

 إةقاء نفسه ةإتالف غيبه.

: أن تكون الضبارة االةجاع  خاص  ةإنسان مبت ةه، ايبجو الثانية

 زاالها ةوجود عطمام مباح. 

فهذا الةضطب يباح له أن يأكل من الطمام الةحبم ةقدر ما يدفع عنه 

ً للنفس من الةوت، سواء كان في الحضب أا  الجوع االضبر؛ حفظا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاب                                                                                 عطمة  ااألربة  كتاب األ

 األعطمة 
334 

ً أا محبماً  السفب، امن غص الم يجد ما يدفع ةه الغص  إال ماء نجسا

 فيباح له أن يشبب ةقدر ما يدفع الغص . 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )قال هللا تمالى:  -1

 .[173البقبة: ]  (  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )اقال هللا تمالى:  -2

 .[119األنمام: ] (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڻ ڻ

  :حكم أكل المضطر من طعام الغير 

 ال يجوز ألحد أن يأكل من عطمام غيبه إال ةإذنه.

اإذا اضطب اإلنسان إلى الطمام، الم يجد إال عطمام غيبه، فإنه يجوز له 

 األكل منه الو ةغيب إذنه، فيأكل ةقدر ما يسد جوعه، ايدفع عنه الةوت. 

 ب الطمام مضطب إليه فهو أالى ةه من غيبه.فإن كان صاح

ايجب على مالك الطمام أن يطمم الةضطب إنقاذاً لحياته، كةا يجب على 

 الةضطب تمويض صاحب الطمام ةثةنه متى تيسب له إن عطلبه منه. 

 :ما يقدم أكله عند الضرورة 

ً لغيبه، اصيداً ل ِبم، ُةـح  إذا اجد الةضطب إلى الطمام ميت ، اعطماما

 اً، اخنزيباً، اما لم يُذكب اسم هللا عليه.اخةب

فهذا الةضطب يقدم األكل من عطمام الغيب ايموضه ةثةنه؛ ألنه مضطب 

 إليه. 

فإن لم يوجد عطمام الغيب اهو محبم، فله األكل من صيد البب؛ ألنه 

 مضطب إليه.
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 فإن لم يوجد صيد البب أكل من الةيت ؛ ألن هللا أةاحها للةضطب. 

 لةيت  أكل من الخنزيب؛ ألنه مضطب إليه. فإن لم توجد ا

 فإن لم يوجد ربب من الخةب؛ ألنه مضطب إليه.

يبدأ ةاألخف فاألخف، اما ضبره أقل، اما ضبره ال يتمدى إلى غيبه؛ 

 لدفع الهالك عن نفسه.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )قال هللا تمالى:  -1

 .[29النساء: ]  (  ڍڇ ڇ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )اقال هللا تمالى:  -2

ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[3الةائدة: ]  (  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

  :حاالت الضرورة والحاجة 

 األكل من ثمار البساتين: -1

أن يستأذن ايأكل ةقدر حاجته، من مب ةبستان اهو محتاج للطمام، فله 

فإن لم يجد من يستأذنه أكل منه ةال إذن؛ ألنه مضطب، اعليه أن يدفع 

 قية  ما أكل.

ِ  ان ـُهـةَ هللاُ عَ  َرِضيَ َعِن اة ِن ُعَةَب  -1 ً َمن  دََخَل َحائِط» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي   ا

خِ أ ُكل  َاالَ يَ ل ـيَ فَ   .(1)أخبجه التبمذي. «ذ ُخب نَ ً تَـّ

ِبا ة ِن ُرمَي ٍب َعن  أَةيهِ َعن  عَ اَ  -2 ِه َعن  َرُسوِل ا ة  هُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َعن  َجد ِ ُسئَِل َعِن  نَـّ

خِ مُ  ي ـبَ ِه ِمن  ِذي َحاَجٍ  غَ ِفـيَمن  أََصاَب ة» :ُةمَلَِّق فَقَالَ الالثَةِب  ٍذ ُخب نَ ً فاَلَ تَـّ

                                                 

 . (1287ةبقم )تبمذي أخبجه ال صحيح/( 1)
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َء عَ  ٍء مِ  ،لَـي ـهِ َري  َاَمن   ،مُقُوةَ ُ الاَ  لَـي ـهِ َغَباَم ُ ِمث ـهِ لَـي  فَمَ  ن ـهُ َاَمن  َخَبَج ةَشي 

اِ  ن ـهُ َسَبَق مِ  . «قَط عُ ال لَـي ـهِ ن ِ فَمَ الِةـجَ َجِبيُن فَبَلََغ ثَةَن ال يَـهُ َري ئاً ةَم دَ أَن  يُؤ 

 .(1)أخبجه أةو دااد االتبمذي

ِ اَ  -3 ِ َعن  النَّ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  َعن  أَةِـي َسِميٍد الُخد ِري  َت تَـي  إِذَا أَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

لُب   لَـىعَ  ةِِل ثاَلَثاً، فَإِن  أََجاةََك َاإِالَّ فَاح  ِِ َراِعي إِةٍِل فَنَاِد: يَا َراِعَي اإل 

تَاٍن فَنَاِد: يَا َصاِحَب  لَـىَت عَ تَـي  أَن  تُف ِسدَ، َاإِذَا أَ  ي ـبِ َاار َبب  ِمن  غَ  َحائِِط ةُس 

 .(2)أخبجه أحةد ااةن ماجه .«َجاةََك َاإاِلَّ فَُكل  َحائِِط ثاَلَثاً، فَإِن  أَ ال

 األكل من الزرع: -2

إذا مب الةضطب ةزرع فله األكل منه ةإذن صاحبه، فإن لم يوجد أكل منه 

 ةال إذن، ايضةن لصاحبه قية  ما أكل.

 حلب ماشية الغير: -3

فيجوز للةحتاج أن يحلب ايشبب من ماري  الغيب ةإذنه، فإن لم يوجد 

 اربب ما يحفظه من الهالك، اال يحةل ممه منه ريئاً. حلب

لُبَن  أََحدٌ يَـح  الَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اأَن  َرُسوَل  ان ـُهـةَ هللاُ عَ  َرِضيَ َعِن اة ِن ُعَةَب 

َبةَ  تَـىب  أََحدُُكم  أَن  تُؤ  يُـحِ ، أَ نِـهِ َماِريَ َ أََحٍد إال  ةِإِذ   َسَب ِخَزانَ تُـهُ َمش  ، تُـهُ ، فَتُك 

ِمةَ  ِهـم  ُضُباُع َمَواِري لَـُهـم  ُزُن تَـخ  ن تَقََل عَطمَاُمهُ؟ إن َةا فَـيُ  ، فاَلَ تَـُهـم  أعَط 

 .(3)أخبجه مسلم .«نِـهِ لُبَن  أََحدٌ َماِريَ َ أََحٍد إال  ةِإِذ  يَـح  

  :الحاالت التي تحرم فيها بعض األطعمة المباحة 

                                                 

 . (1289ةبقم )أخبجه التبمذي ااهذا لفظه، (, 1710ةبقم ) أةو داادأخبجه  حسن/( 1)

 (.2300بقم )ةأخبجه اةن ماجه ااهذا لفظه، (, 11159ةبقم )أحةد أخبجه  حسن/( 2)

 . (1726ةبقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 ةتحبيةه.األصل في األعطمة  الحل ااإلةاح  إال ما ارد الشبع 

اقد يمبض لبمض األعطمة  الةباح  أحوال تجملها محبم  مةنوع  

 األكل.

 ومن تلك األحوال:

 اهي كل حيوان أا عطيب مات، أا لم يذك الذكاة الشبعي . الميتة: -1

  :أنواع الميتة 

: اهي التي ماتت والموقوذة: اهي التي ماتت ةالخنق.. المنخنقة

: والنطيحةت من علو فةاتت.. : اهي التي سقطوالمترديةةالضبب.. 

اهي التي نطحت ةهية  أخبى فةاتت.. اكل حيوان افتبسه سبع فةات.. 

ً ةالبصاص مع القدرة  االةقتول ةالصمق الكهبةائي.. االةقتول رميا

عليه.. اكل ما ذةح الم يذكب اسم هللا عليه عةداً.. اكل ما ذكب عليه غيب 

لقبور.. اكل ما ذةح للجن أا اسم هللا.. اكل ما ذةح على األضبح  أا ا

 الغائبين.. ايستثنى من الةيت  ميت  البحب االجباد، فهذه حالل أكلها.

الذي يتغذى على مياه  ةككالس النجاسات: اهي التي أكثب أكلها الجالّلة -2

 الةجاري، اكل ما يتغذى على النجاسات من حيوان أا عطيب مباح األكل.

 جاز أكل لحةها، ااالنتفاع ةها. فإذا أعُطمةت الطاهب، اعطاب أكلها،

 إذا خالطته نجاس  كالةاء أا اللبن إذا خالطته نجاس .  الطاهب -3

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )قال هللا تمالى: 

 .[145األنمام: ]  (   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

4-  ً االكفارات، فهذه حق  لحق هللا تمالى كالزكواتكل ما كان محبما
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 للفقباء، ال تحل  لألغنياء.

كل ما كان مأخوذاً ةطبيق محبم كالةغصوب االةسباق انحوهةا،  -5

 االةأخوذ عن عطبيق البروة االةيسب.

 اكل ما كان مكتسباً ةةمامالت محبم  كالبةا االغش انحوهةا.

ً لآلخبين، الم يأذنوا ةتنااله، في -6 حبم أكله؛ كل ما كان من األموال ملكا

 ألنه ال يحل مال امبئ مسلم إال ةطيب  من نفسه.

إذا ارتبه الحالل ةالحبام مع المجز عن تةييز الحالل منهةا، كةا لو  -7

ارتبهت الةيت  ةالةذكاة، االمصيب ةالخةب، أا الةاء الطهور ةالنجس، 

 فيحبم الجةيع.

  :حكم األكل والشرب من طعام الكفار 

 ع:طعام الكفار أربعة أنوا

 : األعطمة  النباتي ، أا الةصنم  من مصدر نباتي. أحدها

فهذا النوع مباح األكل، سواء كان الكفار أهل كتاب كاليهود االنصارى، 

 أم غيب أهل كتاب كالهنداس االةجوس انحوهم.

ً من الثاني : أن يكون الطمام من حيوانات البحب كاألسةاك، أا مصنما

 حيوانات البحب.

 األكل كذلك؛ ألن حيوانات البحب ال تحتاج إلى تذكي .فهذا النوع مباح 

: أن يكون الطمام من لحوم الحيوانات الببي  الةباح  األكل كاإلةل الثالث

االبقب االغنم انحوها، أا من الطيور الةباح  األكل كالدجاج االحةام 

 انحوها، أا يكون الطمام مصنَّماً من تلك اللحوم.
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 فهذه اللحوم لها حالتان:

 : أن تكون من ةالد كفارها أهل كتاب.ألولىا

 فإن علةنا أنهم يذكونها كتذكي  الةسلةين فهي مباح  األكل.

اإن علةنا أنهم ال يذكونها، ةل يقتلونها ةالخنق، أا الصمق الكهبةائي، أا 

الضبب، أا غةسها في الةاء الحار حتى تةوت انحو ذلك، فهذه ميت  ال 

 يجوز أكلها.

ن اللحوم من ةالد كفارها ليسوا أهل كتاب كالهنداس : أن تكوالثانية

 االةالحدة االشيوعيين اأمثالهم من الكفار. 

فهذه اللحوم محبم ؛ ألن ذةائح هؤالء ال تحل للةسلةين، سواء ذكوها 

 كالةسلةين أا لم يذكوها. 

األكل كالخنزيب، ةحبم  : أن يكون الطمام من لحوم الحيوانات الالرابع 

لي، االسباع كاألسد االفيل، االطيور الةفتبس  كالصقب االحةار األه

 االحدأة انحوهةا من محبم األكل كالةيت . 

 فهذه كلها محبم  لذاتها، فال يحل أكلها الو ذكيت الذكاة الشبعي .

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )قال هللا تمالى: 

 .[145األنمام: ]  (   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

  :حكم أكل اللحوم المستوردة 

 اللحوم الةستوردة من خارج ةالد اإلسالم يجوز أكلها ةشبعطين:

 : أن تكون من اللحوم التي أحل هللا أكلها.األول

 : أن تكون قد ذكيت الذكاة الشبعي .الثاني
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فإن لم يتوفب فيها هذان الشبعطان، فهي حبام ال يحل أكلها، كأن تكون ال 

 حل أكلها كالخنزيب االةيت ، أا لم تذك الذكاة الشبعي .ي

  :حكم أكل ما قُطع من الحيوان الحي 

الةحبم أكله من الحيوانات االطيور محصور في عشبة أرياء منصوص  -1

 عليها، ايُلحق ةهذه المشبة كل ما قُطع من الحي فهو ميت  ال يجوز أكله.

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال هللا تمالى:  -1

   .[3الةائدة: ]  (  ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ي  َعن  أَةي َااقٍِد الا -2 ِ لَـّ  ُهـم  َةِدينَ َ اَ ال ملسو هيلع هللا ىلصقَِدَم النَّبيُّ  :قَالَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ ثي 

نَِة َ اإلةِل َايَق َطمُوَن أَ ـيَ  يَةِ  البَـهِ  َما قُِطَع ِمنَ » :الغَنَِم فَقَالَ اِت ل ـيَ ُجبُّوَن أَس 

  .(1) أخبجه أةو دااد االتبمذي .«َي َمي تَ ٌ فَـهِ َاِهَي َحيَّ ٌ 

يحبم أكل لحم الةيت ، أما عظةها اقبنها اظفبها اجلدها ارمبها  -2

 اريشها فهو عطاهب يحل لإلنسان االنتفاع ةه إن راء.

هَ َراةً َمي ِتَ ً، أُع ِطيَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َاَجدَ النَّ الَ ا قَ ن ـُهـةَ هللاُ عَ  يَ ِض َعِن اة ِن َعبَّاٍس رَ  ا تـ 

الةٌ لِ  دَقَِ ، فَقَ ي ـةُ ةَ ـَمو  «. ةِِجل ِدَها تُـم  َهالَّ ان تَفَم  ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  الَ ونَ َ ِمَن الصَّ

هَ قالوا: إِ    .(2)متفق عليه .«الُـهَ إِنََّةا َحُبَم أك  »ا َمي تَ ٌ؟ قال: نَـّ

  :حكم األكل والشرب في األواني المحرمة 

 وز األكل االشبب في جةيع األااني إال آني  الذهب االفض .يج

فيحبم على البجال االنساء األكل االشبب ةهةا؛ لةا في ذلك من الكبب، 

                                                 

 .، اهذا لفظه(1480ةبقم )اأخبجه التبمذي (, 2858ةبقم )أةو دااد أخبجه  صحيح/( 1)
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 االفخب االخيالء.

ال تَل بَُسوا »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ َسِةم ُت النَّ َعن  ُحذَي فَ َ َرِضَي هللاُ َعن ـهُ قَاَل: 

يبَاَج، ال َبةُوا َحِبيَب َاال الد ِ ِ ، َاال تَأ ُكلُوا الِ  الذََّهِب اَ نِـيَ آ فِـيَاال تَش   فِـيِفضَّ

هَ ا، فَإِ فِـهَ ِصَحا   .(1)متفق عليه .«اآلِخَبةِ  فِـيا َالَنَا ن ـيَ الدُّ  فِـي لَـُهـم  ا نَـّ

  :حكم أكل الميتة 

  ه، أا ةغيب ذكاة ربعي .: هي كل حيوان أا عطيب ةبي مات ةنفسالميتة

 م ال يجوز أكلها لخبثها، اضبرها، انجاستها.االةيت  حبا

 ويستثنى من الميتة حالتان:

: استثناء نوع: اهي ميت  البحب، اما ال نفس له سائل  من ميت  البب األولى

 كالجباد.

فاألسةاك كلها إذا أخبجت من البحب، أا جزر عنها البحب فةاتت فهي 

 عطاهبة حالل يجوز أكلها.

 الةتفسخ ال يجوز أكله.االلحم الةنتن االةتمفن ا

: استثناء في األحوال: اهو إةاح  أكل الةيت  في حال االضطبار، الثانية

 فيحل للةبء أن يأكل ما يسد رمقه، ايحفظ له حياته.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )قال هللا تمالى:  

 .[145األنمام: ]  (  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
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