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الملخص

الموقف الشرعي  بيان  إلى  البحث  يسعى هذا 
الــذي  التطور  ظــل  فــي  المستحدثة  األطعمة  مــن 
يتعرض  لم  والتي  الغذائية،  الصناعات  تشهده 
األطعمة  ذلــك  ومــن  السابقون،  الفقهاء  لحكمها 
ألجل  والفضة،  الذهب  تركيبها  في  يدخل  التي 
الوقوف على األسس الشرعية المؤصلة الستخدام 
الصناعات  ضمن  النفيسين،  المعدنين  هذين 

الغذائية.
الفقهاء  آراء  إظهار  على  الدراسة  حرصت  كما 
بيان الراجح منها ضمن معطيات البحث، فجاء  و
البحث مكونا من مقدمة تضمنت مشكلة وأهمية 
البحث، ومبحثين، وخاتمة تضمنت أهم النتائج 
نتائج،  إلى عدة  البحث  والتوصيات، وقد توصل 
بالذهب  المطعمة  األطعمة  تحريم  ــرزهــا:  أب مــن 
والفضة، لتعارضها مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
وكذلك لمخالفتها المسار الطبعي الوظيفي لكل 

من الذهب والفضة.

* * *

Summary:
  This research seeks to clarify the legal 

position on the foods developed in light 
of the development witnessed by the food 
industries, which were not subject to the rule 
of the previous jurists, including foods that 
include gold and silver in their composition, 
in order to determine the legal basis for the 
use of these two precious metals, within the 
food industries.

   The study was also keen on showing the 
opinions of jurists and explaining the most 
correct of them among the research data, so the 
research came consisting of an introduction 
that included a problem and the importance 
of the research, two studies, and a conclusion 
that included the most important results and 
recommendations, and the research reached 
several results, most notably: The prohibition 
of foods inlaid with gold and silver, as they 
contradict with The purposes of Islamic law, 
as well as for violating the career path of gold 
and silver.

* * *
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المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
والمرسلين،  النبيين  خاتم  محمد  سيدنا  على 
الغر الميامين، ومن  آله الطيبين، وأصحابه  وعلى 

تبعهم بإحسان إلى بوم الدين. 
أما بعد؛ فإن الشريعة اإلسالمية شريعة عالمية 
مرنة، قائمة على أصول وفروع، أما األصول فهي ثابتة 
ال تتغير وال تتحول وال تتأثر بتغير زمان أو مكان، أو 
عادة أو أحوال أو مصلحة أو غير ذلك، وأما الفروع 
وقياسات  مرضية،  اجتهادات  على  مبنية  فهي 
الشريعة،  هــذه  مــرونــة  على  تــدل  نقية،  منضبطة 
فكل محَدث له حكم، وكل جديد له قضاء، فلم 
تترك الناس َهَماًل ال يعرفون مراد اهلل أو ما يرتضيه 
كل ذلك وأوضحت لمن أراد  وما يحبه، بل بينت 

الوصول لرضاء اهلل المسالك.
ــور  ــ ــذه الــمــســائــل الــجــديــدة، واألم ــن بــيــن هـ ومـ
وجعلهما  والفضة  الذهب  كل  أ الفريدة،  المحدثة 
كله اإلنسان غذاء ودواء، متنعما بنعمة اهلل  طعاما يأ
المتواترة، ولكن هذه النعمة أصل التعامل فيها في 
صدر اإلسالم له ثالث صور، صورة الذهب والفضة 
حيث  من  والفضة  الذهب  وصــورة  نــقــودًا،  كونهما 

استعماله، والصورة الثالثة حين تتخذ للزينة. 

وقد بينت الشريعة قديما حكم كل واحدة منها، 
لم  كلهما-  أ المحدثة -وهي  الصورة  أن هذه  بيد 
يتطرق السابقون من العلماء، والسلف من الفقهاء 
لذلك  زمــانــهــم،  فــي  وقوعها  لعدم  حكمها،  إلــى 
يرغب الباحث أن يجول في ميدان االجتهاد لبيان 
فجاء  المستحدثة،  الصورة  لهذه  الشرعي  الحكم 
لتناول  الشرعية  عنوان: »األحكام  تحت  البحث 

الذهب والفضة ضمن األطعمة«.
أسباب اختيار الموضوع:	 

نظرا لتعلق مسائل هذا الموضوع بمطلب عظيم 
الحالل،  الطعام  على  الحصول  وهو  للمؤمنين، 
البلوى،  به  تعم  مما  صــار  الموضوع  هــذا  أن  كما 
التي  واألطعمة  اإلنسان  حياة  بين  الوثيقة  للعالقة 
البحث  إلى  دعتني  األسباب  هذه  كل  يتناولها، 

في هذا الموضوع.
أهداف الموضوع:	 

الشرعي  الحكم  بيان  إلى  البحث  هذا  يهدف 
ما  جمع  وكذلك  كطعام،  والفضة  الذهب  لتناول 
يتعلق بأحكام الذهب والفضة، وأقوال أهل العلم 
فيها، ودراسة ذلك دراسة فقهية، لبيان مرونة وسعة 
الفقه اإلسالمي وقدرته على االستجابة للمتغيرات 

اإلنسانية والمعاشية.
أهمية الموضوع:	 

ــمــوضــوع فــي الـــوقـــوف على  تــكــمــن أهــمــيــة ال
الــمــجــاالت الــشــرعــيــة الســتــخــدامــات الــذهــب 
والفضة، في سياق المشروع ، أما استخدامه مطعما 
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فهو مظهر من مظاهر تطور الرفاهية في الحياة، بما 
نازلة، تقتضي  المسألة  النظر في حكم  يجعل من 
المشروع  االستعمال  بما يضبط  فيها  الحكم  بيان 

للمعدن دون الخروج على مقاصد استعماله.
مشكلة البحث:	 

والدوائية  الغذائية  الصناعات  تطور  ظل  في 
والــوفــرة الــمــالــيــة، ظــهــرت اســتــخــدامــات حديثة 
لهذين المعدنين ومن ذلك تناول الذهب والفضة 
للباحث  يمكن  وعليه  والــشــراب،  الطعام  ضمن 

صياغة مشكلة البحث باألسئلة التالية:
الــذهــب  اســتــخــدام  لــإنــســان  يمكن  هــل   -١

والفضة في الطعام؟
٢- مــا هــو الــحــكــم الــشــرعــي لــتــنــاول الــذهــب 

كغذاء؟  والفضة 
بناء  يمكن  الــتــي  المعتبرة  ــة  األدلـ هــي  3-مـــا 

الحكم الشرعي عليها في هذه المسألة؟
الدراسات السابقة:	 

كتابة البحث واالنتهاء منه، لم أقف  إلى حين 
على من كتب بحثا أو دراسة في الموضوع، وكل ما 
ى لبعض أهل العلم دون تأصيل  وقفت عليه فتاو
عثيمين  وابن  باز  ابن  للشيخين  ى  كفتاو علمي، 
الــشــديــديــن  وحــرصــي  متابعتي  ومـــع  وغــيــرهــمــا، 
للسؤال، وسؤال ذوي العالقة من أهل االختصاص 
وصــوره  الذهب  كــل  أ بعنوان:  بحث  على  عثرت 
العبودي،  عبداهلل  مها  د.  من  مقدم  المعاصرة، 
إلى مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد:٤٩، 

مطالب  أربــعــة  مــن  مكونا  الــعــبــودي  بحث  وجــاء 
أما  الذهب،  تعريف  األول:  المطلب  في  تناولت 
كل الذهب،  المطلب الثاني: فكان بعنوان صور أ
كل  أ حكم  بــعــنــوان  فــكــان  الــثــالــث:  المطلب  ثــم 
في  اإلسراف  أثر  بعنوان  الرابع:  والمطلب  الذهب، 
كل الذهب، وقد ركزت الباحثة على عرض صور  أ
تناول الذهب في الطعام، ولم تركز على الجوانب 
المتعلقة  الشرعية  األحــكــام  تحرير  فــي  الفقهية 

بالمطاعم المصنوعة من الذهب والفضة.
الذهب  مــوضــوع  تــنــاول  مــن  أجــد  فلم  وعليه 
كطعام أو شراب، ضمن بحث علمي من  والفضة 
على  البحث  هذا  في  فحرصت  الفقهية  الناحية 
المعتبرة في استعمال  المقاصد األساسية  عرض 
المسائل  حــول  الفقهية  بـــاآلراء  مشفعة  المعدن 
المتعلقة باقتناء الذهب والفضة، واستخداماتهما 
وتحرير  الطعام،  متعلقات  في  خصوصا  المتنوعة 
وصوال  الموضوع،  بهذا  المتعلقة  الخالف  مسائل 
والفضة  بالذهب  المتعلقة  األحــكــام  تحرير  إلــى 

كمطعوم يطعمه األنسان.
منهج البحث:	 

لــقــد ســلــك الــبــاحــث فــي هـــذا الــبــحــث ثالثة 
مناهج من مناهج البحث العلمي وهي: المنهج 
القرآنية  اآليات  تتبع  خالل  من  وذلك  االستقرائي: 
ية المتعلقة بالذهب والفضة، ثم  واألحاديث النبو
المنهج الوصفي: وذلك من خالل التوصيف في 
الجانب النظري لمفهوم الذهب والفضة واألحكام 
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من  وذلــك  التحليلي:  والمنهج  بهما،  المتعلقة 
لتها  دال وجه  وتحليل  الفقهية،  اآلراء  تناول  خالل 
حرص  كما  منها،  الراجح  بيان  و ثمراتها،  وعرض 
سورها،  إلــى  القرآنية  اآليـــات  عــزو  على  الباحث 
اللغة  قواعد  ومراعاة  ية،  النبو األحاديث  وتخريج 

العربية واإلمالء، وكذلك عالمات الترقيم.
خطة البحث:	 

ومبحثين  مــقــدمــة  ــن  م مــكــونــا  الــبــحــث  ــاء  جـ
وخاتمة وكما يلي:

الموضوع  اختيار  أســبــاب  تضمنت  مقدمة: 
ومشكلة وأهداف وخطة البحث، والمنهج المتبع 

في إعداد البحث.
والــفــضــة  الـــذهـــب  ــة  ــي ــاه م األول:  ــمــبــحــث  ال

وعالقتهما بالمطعوم
وتطور  والفضة  الذهب  معنى  األول:  المطلب 

استعمالهما مطعما
والفضة  الذهب  بين  العالقة  الثاني:  المطلب 

ية والمطعومات الربو
الذهب  استخدام  مجاالت  الثالث:  المطلب 

والفضة
المبحث الثاني: التكييف الفقهي لتناول الذهب 

والفضة ضمن األطعمة 
والفضة  الذهب  اتخاذ  أحكام  األول:  المطلب 

في متعلقات الطعام
المطلب الثاني: أحكام الذهب والفضة ضمن 

األطعمة

ــرأي  وال الــنــزاع  محل  تحرير  الثالث:  المطلب 
الراجح

الخاتمة
النتائج

التوصيات 
المصادر والمراجع

يات فهرس المحتو

* * *
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المبحث األول	 
ــة، وعــالقــتــهــمــا 	  ــضـ ــفـ مــاهــيــة الـــذهـــب والـ

بالمطعوم
كتب  بهما  امتأت  مفردتان  والفضة  الذهب 
يخ واللغة واألدب، لما لهما من مقاصد  الفقه والتأر
عنها،  الناس  يستغني  ال  االستعمال  في  متعددة 
وفي هذا المبحث يتناول الباحث التعريف بهما 
في  لهما  اإلنساني  باالستخدام  عالقتهما  بيان  و

المجال الصحي والغذائي.
المطلب األول	 
استعمالهما 	  وتطور  والفضة  الذهب  معنى 

مطعما
كل  تعريف  المطلب  هذا  في  الباحث  يتناول 
كمطعم  استعماله  ومــدى  والفضة،  الذهب  من 
الفرعين  خــالل  من  وذلــك  الشعوب  ثقافات  في 

تيين: اآل
الفرع األول: تعريف الذهب والفضة 	 

أوال: الذهب لغة واصطالحا
والقطعة منه  التبر،  »الذهب:  لغة:  الذهب   -١
ذكــر في  مــا  يــؤنــث على  و يذكر  هــذا  ذهــبــة، وعلى 
الجمع الذي ال يفارقه واحده إال بالهاء،... والجمع 
زاده  بالضم،  وذهوب  وأسباب،  كسبب  أذهــاب، 

كحمل وحمالن«)١(. الجوهري، وُذهبان بالضم، 

)١( الزبيدي: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
من  مجموعة  تحقيق:  العروس،  تاج  ١٢05هـــ(،  )المتوفى: 
ابن  ينظر:  و صفحة٤5٢،  جزء٢  الهداية،  دار  المحققين، 

قــال األزهـــري: »ذهــب الرجل والــشــيء يذهب 
ذهابا، وقد َذِهَب الرجل والشيء يذهب ذهبا: ِإذا 
رأى ذهب المعدن فبرق من عظمه في عينيه«)٢(.
مذهب  »وشـــيء  الــصــحــاح:  مختار  فــي  جــاء 
يقال: لديه قلب  ومذهب أي مموه بالذهب«)3(، و
، خاٍل من  من ذهب: قلب صادق مخلص ُمِحّبٌ
كّلِ شائبة، وأحيانا تستخدم كلمة الذهب للتعبير 
هب األبيض: القطن، 

َّ
عن ثمنية المتاع فيقال الذ

ْفط)٤(. هب األسود: الّنِ
َّ

الذ
النفيس  »المعدن  هو  اصطالحا:  الذهب   -٢
األصفر اللون المتصف بصفات فيزيائية معينة«)5(، 
أو  كان  مضروبا  ين  الرز األصفر  الحجر  هو  والذهب 

٧١١هــــ(،  )المتوفى:  المصري  مكرم  بــن  محمد  منظور: 
لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٤هـ، 

جزء١ صفحة3٩3. 
منصور  أبــو  الــهــروي،  بن  أحمد  بن  محمد  ــري:  األزهـ  )٢(
)المتوفى: 3٧0هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض 
مرعب، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

الطبعة: األولى، ٢00١م، جزء6 صفحة١٤3. 
ين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن  )3( الرازي: ز
عبد القادر الحنفي )المتوفى: 666هـ(، مختار الصحاح، 
الدار  العصرية،  المكتبة  محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق: 
الطبعة: الخامسة، ١٤٢0هـ -  النموذجية، بيروت، صيدا، 

١٩٩٩م، جزء١ صفحة١١3.
١٤٢٤هـــ(،  عمر)المتوفى:  مختار  أحمد  مختار:  ينظر:   )٤(
الطبعة:  الكتب،  عالم  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم 

األولى، ١٤٢٩هـ - ٢008م، جزء١ صفحة8٢٤.
النفائس  دار  الفقهاء،  لغة  معجم  محمد،  قلعجي:   )5(
 - ـــ  ١٤08هـ الثانية،  الطبعة:  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة 

١٩88م، جزء١ صفحة٢١5.
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غيره، وهو من األموال التي رتب عليها الشرع أحكام 
ذكــره  جــاء  وقــد  قــتــنــاء،  واال بالزكاة  تتعلق  متعددة 
وَن  يَۡكِنُ ِيَن  حمسَوٱلَّ تعالى:  الكريم، قوله  القرآن  في 
ُۡهم  ِ فَبَّشِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ ٱلَّ

ِلٖم ٣٤ىجس حجساتلَّۡوَبة اآلية مختمحتجحس )١(. 
َ
بَِعَذاٍب أ

ثانيا: تعريف الفضة لغة واصطالحا 
»والــفــضــة:  مــنــظــور:  ابــن  قــال  لــغــة:  الفضة   -١
ــض، وجمعه  ــع ب فـــوق  بــعــضــه  الــمــنــثــور  الــصــخــر 

فضاض. وتفضض القوم وانفضوا: تفرقوا«)٢(. 
ففتح،  بكسر  »الفضة:  اصطالحا:  الفضة   -٢
الطبيعة  ــي  ف يــوجــد  ثمين  لــمــاع  أبــيــض  مــعــدن 
منه  تصنع  ــرى،  األخــ الــمــعــادن  ببعض  مختلطا 
النقود،  واألواني، وتضرب منه أصناف من  الحلي 

كاللجين، والغرب«)3(. وللفضة أسماء أخرى 
أحكام  عليها  يترتب  التي  األمــوال  من  والفضة 
بلوغها  ــاة عند  ــزك ال وجـــوب  ذلـــك:  مــن  شــرعــيــة، 
العام،  فــي  واحـــدة  مــرة  الــحــول  وحـــوالن  النصاب 

الحنفي  إسماعيل  بن  بن محمد  أحمد  الطحطاوي:   )١(
مراقي  على  الطحطاوي  حاشية  ١٢3١ه(ـ،  )المتوفى: 
الفالح، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب 
العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: األولى ١٤١8هـ - ١٩٩٧م، 
بن  الرحمن  عبد  زاده،  شيخ  ينظر:  و صفحة٧١٧،  جــزء١ 
محمد بن سليمان )المتوفى: ١0٧8هـ(، مجمع األنهر في 
الطبعة:  العربي،  التراث  إحياء  دار  األبحر،  ملتقى  شرح 

يخ، جزء١ صفحة٢05.  بدون طبعة وبدون تار
)٢( ابن منظور: لسان العرب، جزء٧ صفحة٢0٧.

ــفــقــهــاء، جـــزء١  ال )3( قــلــعــجــي: مــحــمــد، مــعــجــم لــغــة 
صفحة3٤٧.

تعالى:  قوله  الكريم،  القرآن  في  تعالى  اهلل  وذكرها 
َوٱۡلَننَِي  َهَوِٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ  حمسُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
ةِىجس  َوٱۡلفِضَّ َهِب  ٱلَّ ِمَن  ٱلُۡمَقنَطَرةِ   َوٱۡلَقَنِٰطريِ 

حجسآل ِعۡمَران اآلية مختجحتجحس )٤(.
استخدام  فــي  التاريخي  التطور  الــثــانــي:  الــفــرع 

المعدنين مطعما
مصدرا  والفضة  الذهب  َمعِدني  الناس  ــَف  أِل
للتداول النقدي أو مجاال من مجاالت الزينة، وهي 
المسلمون،  استخدمها  التي  االستعماالت  ــرز  أب
كما سيتضح  هذا باإلضافة إلى االستعمال الطبي 

لنا في مطلب قادم.
وقـــد ذكـــرت بــعــض الــكــتــب عــن بــعــض األمــم 
سياق  فــي  كمطعم  والــفــضــة  لــلــذهــب  ــهــا  ــداول ت
يذكر  و غذائيا،  عنصرا  اعتماده  دون  والزينة  الترفه 
بية في  ر ية األو الباحثون الغربيون أن الطبقة البرجواز
كانت تستعمل الذهب والفضة  العصور الوسطى 
في بعض األطعمة للزينة والتفاخر تارة، وتارة أخرى 
كان يذكر من أثرها في الطب والعالج بزعمهم،  لما 
الطعام،  على  الذهب  من  مسحة  يضيفون  فكانوا 
هذا  وكان  اللحم،  على  الفضة  من  رذاذًا  يذرون  أو 

مقصورًا على الملوك واألغنياء فحسب)5(.

)٤( ينظر: الزحيلي: وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، 
ية، دمشق، الطبعة: الرابعة، جزء3صفحة١858. سور

 Fabulous Feasts: Medieval Cookery يــنــظــر:   )5(
 Madeleine Pelner Cosman تأليف:   and Ceremony
 The Taste of مقالتها:  في   Analida Braeger عن:  نقاًل 
 medievalists شبكة  فــي  المنشورة   Medieval Food
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تربط  التي  ية  القو العالقة  أحد  على  يخفى  وال 
حرص  فطالما  النفيسة،  والــمــعــادن  ــثــراء  ال بين 
لماس لتخزينهما  األغنياء على اقتناء الذهب واأل
تطورت  العالقة  أن  يبدو  لكن  بهما،  التزين  أو 
خالل السنوات األخيرة لتصل إلى مراحل جديدة 

كثر رفاهية. أ
عنوان:  تحت   

ً
مقاال الحياة  يدة  جر ونشرت 

جاء  ومما  ياء،  ثر األ تستهوي  ظاهرة  الذهب  كل  أ
توفير  كو«  ديزاين  »بيتزا  مطعم  ينوي  المقال:  في 
50 دوالرًا أميركيًا،  يتا الذهب« مقابل  بيتزا »مارغر
منلوغ،  منطقة  في  األول  فرعه  افتتاح  لمناسبة 
يطانية،  وفق ما نشرت صحيفة »دايلي ميل« البر
ــحــتــوي الــبــيــتــزا الــذهــبــيــة عــلــى الــمــكــونــات  وت
وأعشاب،  وطماطم  خضار  من  عليها  المتعارف 
الطهو،  بعد  ما  إضافات  في  يكمن  الفرق  لكن 
ذهب  من  مصنوعة  رفيعة  برقائق  يينها  تز يتم  إذ 
من  نصيبها  قطعة  كل  لتنال  قيراطًا،   ٢٤ عيار 

المعدن. هذا  يق  بر
فيها  يتم  التي  األولـــى  الــمــرة  هــي  هــذه  تعد  وال 
استخدام الذهب في الطعام، إذ أصبح األمر أخيرًا 
ُيباع  و والفخامة.  الرفاهية  محبي  تجذب  صرعة 
الذهب المخصص للطعام على هيئة زجاجات 
بودرة  أو  جــدًا،  رفيعة  رقائق  على  تحتوي  صغيرة 

 ،  Food in Medival Times و:   ،٢0١٤/١٢/١3 يخ:  بتار
 greenwood نشر:   ،Melitta Weiss Adamson تأليف: 

press ، لندن ٢00٤، ص: 6٩، ٢٢٤.

وفقًا  زجاجة  كل  أسعار  وتختلف  ناعمة،  ذهبية 
للعيار.

كثر الدول شهرة في انتشار  ودولة اإلمارات من أ
كوالت، وكشف مقال  ظاهرة إضافة الذهب إلى المأ
نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« أن مطاعم 
استخدمت  ظبي  ــو  أب فــي  اإلمــــارات  قصر  فــنــدق 
في  الذهب  من  كيلوغرامات  خمسة  يساوي  ما 
كلفة  أن  يعني  ما  وهو  العام ٢008،  أطباقها خالل 
إلى  تصل  الفندق  في  األصفر  المعدن  استخدام 
الذهب  أن  المعروف  ومن  يا،  سنو دوالر  ألف   500
عديم الطعم والرائحة، وعلى رغم أن جسم اإلنسان 
امتصاصه،  يستطيع  ال  لكنه  هضمة  يستطيع 
تأثير  يقتصر  و غذائية.  قيمة  أي  له  ليس  وبالتالي 
كثر  الذهب فقط على شكل الطبق الذي يصبح أ

فخامة وجاذبية)١(.
المطلب الثاني	 
والمطعومات 	  والفضة  الذهب  بين  العالقة 

الربوية
تــداول  في  حاضران  معدنان  والفضة  الذهب 
ــول اهلل � ذلــك  ــزز رســ ــد عـ الــنــاس لــهــمــا، وقـ
إلى  إضافتهما  ــالل  خ مــن  بضبطهما،  ــداول  ــت ال
ية الستة، ثم حرر � مجاالت وموارد  األموال الربو
العالقة  نتناول  المطلب  هذا  وفي  تهما،  استعماال
أوجــه  خــالل  مــن  والــمــطــعــومــات  المعدنين  بين 

جريدة  ثرياء،  األ تستهوي  ظاهرة  الذهب  كل  أ مقال:   )١(
الحياة، دبي، في العاشر من شهر تشرين األول، عام:٢0١6م.
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التشابه في الحل والحرمة، وذلك عبر المسألتين 
تيتين: اآل

المعدنين  بين  التشابه  أوجــه  األولـــى:  المسألة 
والمطعومات في االستعمال 

والفضة  الذهب  استعمال  بين  ارتباط  هناك 
كما يلي: والمطعومات في وجوه متعددة، وهي 

الذهب  في  الربا  علة  يان  جر في  التشابه   -١
الصامت  بن  عبادة  فعن  والمطعومات:  والفضة 
ــال رســـول اهلل �:  ق قـــال:  -رضـــي اهلل عــنــه- 
ــالــذهــب، والــفــضــة بــالــفــضــة، والــبــر  »الـــذهـــب ب
والملح  بالتمر،  والتمر  بالشعير،  والشعير  بالبر، 
فإذا  بيد،  يدا  بسواء،  سواء  بمثل،  مثال  بالملح، 
شئتم،  كيف  فبيعوا  األصناف،  هذه  اختلفت 

كان يدا بيد«)١(. إذا 
يـــان عــلــة الـــربـــا في  ــفــق الــعــلــمــاء عــلــى جـــر ات
اتفقوا  وكذلك  الحديث،  ذكرها  التي  األصناف 
يانه في كل مطعوم مقتات خاضع للكيل  على جر
أما  ية،  الظاهر سوى  ذلك  في  يشذ  ولم  الــوزن،  أو 
با فيه  ر أو مكيال فال  ما لم يكن مطعوما وال موزونا 
هذه  غير  في  الربا  يان  جر في  واختلفوا  تفاق،  باال
الربا  علة  فــي  خالفهم  حسب  على  األصــنــاف، 

القشيري  الــحــســن  أبـــو  الــحــجــاج  بــن  مسلم  مــســلــم:   )١(
الصحيح  الــمــســنــد  ٢6١هــــــ(،  الــنــيــســابــوري)الــمــتــوفــى: 
 ،� اهلل  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر 
الــتــراث  إحــيــاء  دار  الــبــاقــي،  عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق: 
بيع  و الصرف  بــاب:  المساقاة،  كتاب:  بيروت،  العربي، 

الذهب بالورق نقدا، جزء3 صفحة ١٢١١، رقم:١58٧.

التي هي مناط الحكم)٢(.
في  والفضة  الذهب  أواني  استعمال  حرمة   -٢
أبي ليلى، قال: خرجنا مع  ابن  المطعومات: فعن 
في  تشربوا  »ال  قــال:   � النبي  أن  وذكــر  حذيفة، 
والديباج،  الحرير  تلبسوا  وال  والفضة،  الذهب  آنية 

فإنها لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة«)3(.
فقد  الخيالء:  في  استخدامه  عن  النهي   -3
كل اإلنسان متكئا، فقال  نهى رسول اهلل � أن يأ
العلماء  به  كل متكئا«)٤(، وقد استدل  �: »ال آ
دليل  هــذا  إن  وقــالــوا:  متكئا،  كــل  األ كراهية  على 
على الشره والكبر، وفيه تشبه بجلوس الجبابرة)5(.

)٢( ينظر: شيخ زاده: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، 
جزء٢، ص:8٤، الخرشي: شرح مختصر خليل للخرشي، 
أحمد  بن  محمد  الوليد  أبــو  رشــد:  ابــن  ص:5٧،  جــزء5، 
نهاية  و  المجتهد  بداية  ـــ(،  5٩5هـ  : محمد)المتوفى  بن 
طبعة،  بدون  الطبعة:  القاهرة،  الحديث،  دار  المقتصد، 
بن  ابــن حــزم: علي  ـــ - ٢00٤م ، جــزء3 صفحة٢١١  ١٤٢5ه
بيروت،  الفكر،  دار  المحلى،  األنــدلــســي)٤56ه(،  أحمد 
صفحة٤08،  جــزء٧  يخ،  تار وبــدون  طبعة  بــدون  الطبعة: 

والزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته، جزء5 صفحة360.
الجعفي  عبداهلل  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري:   )3(
محمد  تحقيق:  البخاري،  صحيح  ٢56هـــ(،  )المتوفى: 
األولى،  الطبعة:  النجاة،  طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير 
كــتــاب: األشـــربـــة، بـــاب: آنــيــة الــفــضــة، جــزء٧  ١٤٢٢هــــــ، 

صفحة١١3، رقم:5633.
كتاب: األطعمة، باب:  )٤( البخاري: صحيح البخاري، 

كل متكئا، جزء٧ صفحة٧٢، رقم:53٩8،. األ
)5( ينظر: ابن حجر: أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني 
ــبــخــاري، دار  ال الــبــاري شـــرح صحيح  فــتــح  الــشــافــعــي، 
المعرفة، بيروت، ١3٧٩هـ، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، 
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يدل  متكئًا  الــرجــل  ــل  ــ ْك
َ
»أ هــبــيــرة:  ــن  اب وقـــال 

يديه  بين  قدمه  فيما  اهلل  بنعمة  استخفافه  على 
تناوله،  على  ذلــك  من  اهلل  يــراه  وِفيما  ــه،  رزق من 
من  الطعام؛  كلهم  أ عند  الناس  عوائد  يخالف  و
الجلوس إلى أن يتكئ، فإن هذا يجمع بين سوء 
كان  إذا  ــه  وألن النعمة،  واحتقار  والجهل  األدب 
هو  الذي  المعدة،  قعر  إلى  الغذاء  يصل  ال  متكئًا 
 ،  � النبي  يفعله  لــم  فلذلك  الهضم؛  محل 

كراهته«)١(.  ونبه على 
رسول  عنه  نهى  ما  العلة  في  يشابه  بذلك  وهو 
كل به في أواني الذهب والفضة،  اهلل � من األ
عن أم سلمة، زوج النبي �، أن رسول اهلل � 
قال: »الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في 

بطنه نار جهنم«)٢(. 

ص:5٤٢،  جــزء٩  بــاز،  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  تعليق: 
القاري: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين 
شرح  المفاتيح  مرقاة  ١0١٤هــــ(،  )المتوفى:  الهروي  المال 
الطبعة:  لبنان،  بيروت،  الفكر،  دار  المصابيح،  مشكاة 

األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢م، جزء٧ ص:٢٧١5.
محمد  العون  أبــو  الــديــن،  شمس  يني:  ينظر: السفار  )١(
شرح  في  لباب  األ غــذاء  هـــ(،   ١١88 أحمد)المتوفى:  بن 
الثانية،  الطبعة:  مصر،  قرطبة،  مؤسسة  اآلداب،  منظومة 

١٤١٤هـ -١٩٩3م، جزء٢، ص:٩3.
الــلــبــاس  ــاب:  ــت ك ــاري،  ــخ ــب ال ــاري: صــحــيــح  ــخ ــب ال  )٢(
والفضة في  الذهب  أواني  باب: تحريم استعمال  والزينة، 
الشرب وغيره على الرجال والنساء، جزء3 صفحة١63٤، 

رقم:٢065. 

المطلب الثالث	 
مجاالت استخدام الذهب والفضة	 

التي  المعادن  من  معدنان  والفضة  الذهب 
ألهميتهما  نظرا  العرب،  تداول  في  حاضرة  كانت 
مختلفة،  مــجــاالت  فــي  إليهما  الــنــاس  وحــاجــة 
يعرض الباحث في هذا المطلب أهم المجاالت  و
والــفــضــة من  الــذهــب  الــعــرب فيها  تـــداول  الــتــي 

تي: خالل اآل
أوال: االستخدام في المجال النقدي

أبرز  فــإن  والفضة  الذهب  استعمال  أطلق  إذا 
فجل  النقدي،  المجال  فــي  االســتــخــدام  معانيه 

كانت مسكوكة من الذهب والفضة. أموال الناس 
١- معنى النقد ومجاالت استعماله

ــم  ــدراهـ ــن مـــنـــظـــور: »الـــنـــقـــد تــمــيــيــز الـ ــ ــال اب ــ ق
إعطاؤكها إنسانا، وأخذها االنتقاد، والنقد مصدر  و
نقدته دراهمه، ونقدته الدراهم ونقدت له الدراهم 
أي أعطيته فانتقدها أي قبضها. ونقدت الدراهم 

وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف«)3(، 
وغيرهما  الفضة  أو  الذهب  من  العملة  والنقد 
مما يتعامل به، وقد ذكر الفقهاء استعمال الذهب 
بــأن  فــقــالــوا  الــنــقــديــة،  ــن  ع التعبير  ــي  ف والــفــضــة 

استعمالها على معنيين)٤(:

)3( ابن منظور: لسان العرب، جزء3 صفحة٤٢5.
يتية،  الكو الفقهية  الموسوعة  األوقـــاف:  زارة  و ينظر:   )٤(

جزء٤١ صفحة١٧٢.
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المعنى األول: اسم لمعدني الذهب والفضة
المتقدمين  الفقهاء  كــالم  في  يكثر  هنا  ومــن 
يطلق  و المعدنين  إلــى  إشــارة  بالتثنية  النقدان 
بين أي مسكوكين  كانا مضرو االسم عليهما سواء أ
كانا سبائك أو تبرا أو حليا  بين، بأن  أم غير مضرو

أو غير ذلك)١(. 
وقد عبر الفقهاء عن ذلك في غير المسكوكين 
يقصد  وسقف،  جــدار  في  النقد  استعمال  فمنه 
الــذهــب والــفــضــة، وال يــصــح وقـــف قــنــديــل نقد، 

يقصد بالنقد الذهب أو الفضة)٢(.  و
فيه  الـــذي  ــركــاز  ال ــرط  ش المحتاج  نهاية  ــي  وف
والفضة  الذهب  والنقد  نقدا،  يكون  أن  الخمس 
في  ذلـــك  مــثــل  رد  وو بــيــن،  مــضــرو يــكــونــا  ــم  ل إن  و

مواضع)3(.

الرسول  عبد  بن  النبي  عبد  القاضي  األحمد:  ينظر:   )١(
نكري، جامع العلوم في اصطالحات الفنون، دار الكتب 
العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢١هـ - ٢000م، 
جزء١ صفحة٢5٩، أبو حبيب: الدكتور سعدي، القاموس 
يــة،  ســور دمــشــق،  الــفــكــر،  دار  واصــطــالحــا،  لغة  الفقهي 

الطبعة: الثانية، ١٤08هـ - ١٩88م، جزء١ صفحة358.
عبد  أبــو  مــفــرج،  بــن  محمد  بــن  محمد  مفلح:  ابــن   )٢(
اهلل)المتوفى: ٧63هـ(، كتاب الفروع، تحقيق: عبد اهلل بن 
األولى،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  المحسن  عبد 

١٤٢٤هـ - ٢003م، جزء٤ صفحة١5٧.
ــن أبـــي الــعــبــاس  ــن مــحــمــد ب ــدي ــرمــلــي: شــمــس ال )3( ال
أحــمــد)الــمــتــوفــى: ١00٤هــــــ(، نــهــايــة الــمــحــتــاج إلـــى شــرح 
جزء3  ١٩8٤م،   - ١٤0٤هــــ  بــيــروت،  الفكر،  دار  المنهاج، 

صفحة٩8.

المادة  في  العدلية  األحــكــام  مجلة  في  وجــاء 
النقود: جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة، 
يقال  كذلك)٤(، و أو لم يكونا  كانا مسكوكين  سواء 

للذهب والفضة النقدان.
النقدي  التعامل  في  األساس  هما  فالمعدنين 
الناس  تعامل  التي  والدراهم  فالدنانير  بيعا وشراء، 
كانت من الذهب والفضة، قال  بها قديما وحديثا 
َمۡنُه بِقِنَطارٖ 

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
تعالى: حمس۞ َوِمۡن أ

َمۡنُه بِِديَنارٖ لَّ يَُؤّدِهِۦٓ 
ۡ
ۡن إِن تَأ يَُؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َوِمۡنُهم مَّ

إَِلَۡك إِلَّ َما ُدۡمَت َعلَۡيهِ قَآئِٗماۗىجس حجسآل ِعۡمَران اآلية 
الذهبية  العملة  الدينار هو  أن  لة منه  والدال  ، جمتخمتجحس 
القرآن عن حبسها  ولذا عبر  التعامل،  في  السائدة 
َهَب  ٱلَّ وَن  يَۡكِنُ ِيَن  حمسَوٱلَّ تعالى:  قال  كتناز  باال
ُۡهم  فَبَّشِ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  يُنفُِقوَنَها  َوَل  َة  َوٱۡلفِضَّ

ِلٖم ٣٤ىجس حجساتلَّۡوَبة اآلية مختمحتجحس )5(.
َ
بَِعَذاٍب أ

فإن المراد بالذهب والفضة نقودهما، ألنها هي 
يؤكد ذلك  و له،  المباشرة  لة  واآل لإنفاق،  المعدة 
ألن  ينفقونهما  وال  بــدل   ، يُنفُِقوَنَهاىجس  حمسَوَل  قوله: 
ودنانير،  دراهــم  باعتبارهما  عليهما  عائد  الضمير 

في  وفــقــهــاء  علماء  ــدة  ع مــن  مكونة  عــلــمــاء:  لجنة   )٤(
تحقيق:  العدلية،  األحــكــام  مجلة  العثمانية،  الخالفة 
آرام  كتب،  كارخانه تجارِت  نور محمد،  يني  نجيب هواو

كراتشي، المادة: ١30 صفحة3٢. باغ، 
)5( ينظر: القحطاني: سعيد بن علي بن وهف، الزكاة في 
واإلرشــاد  الدعوة  مركز  والسنة،  الكتاب  ضوء  في  اإلســالم 
جــزء١  ٢0١0م،   - ـــ  ــ ١٤3١ه الــثــالــثــة،  الطبعة:  بالقصب، 

صفحة١٢6.
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أي باعتبارهما نقوًدا)١(. 
من  المضروب  اسم  النقود  أن  الثاني:  المعنى 

الذهب والفضة خاصة
تنقد  كانت  التي  هي  ألنها  االسم  عليها  أطلق 
بعد  أو  الحال  في  عــادة، سواء دفعت  ثمان  األ في 
كانت أو غير جيدة، دون غيرهما مما  زمن، جيدة 
يستعمل للتبادل، ومن عباراتهم الدالة على ذلك 
تروج  الفلوس  »أن  المبسوط:  في  السرخسي  قول 
الخسيس من  ثمن  في  وتــروج  أخــرى  وتكسد  تــارة 

األشياء دون النفيس بخالف النقود«)٢(.
في  والفضة  الذهب  استخدام  الثاني:  المجال 

الحلية
ينة  ز و حلية  والفضة  الذهب  الناس  يستخدم 
في ملبسهم، إال أن اإلسالم فرق في االستعمال بين 
الفضة  استعمال  للرجال  فأجاز  والفضة،  الذهب 
الباحث  يبينه  مــا  وهــو  للنساء،  الــذهــب  ــاز  وأجـ

تية: بإيجاز عبر الفروع اآل
للرجال  بالذهب  التحلي  حكم  األول:  الــفــرع 

والنساء

أبي  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي:  ينظر:   )١(
القرآن،  ألحكام  الجامع  ـــ(،  6٧١ه فرح)المتوفى:  بن  بكر 
الكتب  دار  أطفيش،  إبراهيم  و البردوني  أحمد  تحقيق: 
١٩6٤م،   - ١38٤هـــ  الثانية،  الطبعة:  القاهرة،  المصرية، 

جزء8 صفحة١٢٧.
شمس  سهل  أبــي  بن  أحمد  بن  محمد  السرخسي:   )٢(
ئمة)المتوفى: ٤83هـ( المبسوط، دار المعرفة، بيروت،  األ

بدون طبعة، ١٤١٤هـ - ١٩٩3م، جزء١٢ صفحة١3٧. 

المسألة األولى: حكم تحلي الرجال بالذهب 
يجوز  ال  الــرجــل  أن  العلم  أهــل  بين  خــالف  ال 
حكى  من  العلم  أهــل  ومــن  بالذهب،  التحلي  له 
بما  ذلــك  على  واستدلوا  ذلـــك)3(،  على  اإلجماع 

يلي:
عنه-  اهلل  -رضي  طالب  أبي  بن  علي  عن   -١
قال: أن النبي � أخذ حريرا فجعله في يمينه، 
وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: »إن هذين 

حرام على ذكور أمتي«)٤(.

)3( ينظر: الحدادي: أبو بكر بن علي بن محمد العبادي 
النيرة،  الــجــوهــرة  ـــ(،  800هــ )الــمــتــوفــى:  الحنفي  اليمني 
جــزء٢  ـــ،  ــ ١3٢٢هـ األولــــى،  الــطــبــعــة:  يــة،  الــخــيــر المطبعة 
أبو  بــن عبد اهلل،  لــؤلــؤ  بــن  الــرومــي: أحــمــد  صــفــحــة٢8١، 
ـــ(،  ٧6٩ه )المتوفى:  الشافعي  الدين  شهاب  العباس، 
عمدة السالك وعدة الناسك، مراجعة: عبداهلل بن إبراِهيم 
األنصاري، الشؤون الدينية، قطر، الطبعة: األولى، ١٩8٢م، 
الدين عبد  أبو محمد موفق  قدامة:  ابن  جزء١ صفحة80، 
اهلل بن أحمد بن محمد المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 
عمدة  6٢0هـــ(،  )المتوفى:  المقدسي  قدامة  بابن  الشهير 
العصرية،  المكتبة  ز،  عــزو محمد  أحمد  تحقيق:  الفقه، 

الطبعة: ١٤٢5هـ - ٢00٤م، جزء١ صفحة٢٢.
أبو عبد اهلل بن محمد بن حنبل بن هالل بن  )٤( أحمد: 
أحمد  اإلمـــام  مسند  ٢٤١هــــ(،  )المتوفى:  الشيباني  أســد 
اهلل  عبد  وآخــرون،  األرنــؤوط،  شعيب  تحقيق:  حنبل،  بن 
الطبعة:  الــرســالــة،  مؤسسة  الــتــركــي،  المحسن  عبد  بــن 
ــم:٩3٤،  رق صفحة٢50،  جــزء٢  ٢00١م،   - ـــ  ١٤٢١ه ــى،  األول
)المتوفى:  األزدي  داود  أبو  األشعث  بن  سليمان  داود:  أبو 
الدين  محيي  محمد  تحقيق:  داود،  أبي  سنن  ٢٧5هـــ(، 
جزء٤  بيروت،  صيدا،  العصرية،  المكتبة  الحميد،  عبد 
صحيح،  الحديث  لباني:  األ قال  رقــم:٤05٧،  صفحة50، 
الدين  نــاصــر  محمد  الــرحــمــن  عبد  أبــو  لــبــانــي:  األ ينظر: 
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عنه-  اهلل  -رضــي  الخطاب  بن  عمر  وعن   -٢
قال: قال رسول اهلل �: »ال تلبسوا الحرير، فإنه 

من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة«)١(.
اهلل  ــي  ــ -رض عــبــاس  بـــن  اهلل  عــبــد  وعـــن   -3
من  خــاتــمــا  رأى   � اهلل  ــول  رسـ أن  عــنــهــمــا-، 
»يعمد  وقال:  فطرحه،  فنزعه  رجل،  يد  في  ذهب 
 ،» يــده  فــي  فيجعلها  نــار  مــن  جمرة  إلــى  أحــدكــم 
خذ   � اهلل  رســول  ذهــب  ما  بعد  للرجل  فقيل 
انتفع به، قال: ال واهلل ال آخذه أبدا، وقد  خاتمك 

طرحه رسول اهلل �)٢(.
قال النووي: »فيه تصريح بأن النهي عن خاتم 
صاحب  قــول  ــا  وأم سبق،  كما  للتحريم  الــذهــب 
هذا الخاتم حين قالوا له خذه، ال آخذه وقد طرحه 
رسول اهلل � ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول 
فيه  الــتــرخــص  ــدم  وعـ نهيه  واجــتــنــاب   � اهلل 

ياداته،  ز و الصغير  الجامع  صحيح  ١٤٢0هــــ(،  )المتوفى: 
المكتب اإلسالمي، جزء١ صفحة٤5١، رقم:٢٢٧٤.

يــنــة،  والــز الــلــبــاس  كــتــاب:  مسلم،  صحيح  مسلم:   )١(
الرجال  على  والفضة  الذهب  إناء  استعمال  تحريم  باب: 
إباحته  و الرجل،  على  والحرير  الذهب  وخاتم  والنساء، 
أربع  على  يزد  لم  ما  للرجل  ونحوه  العلم  إباحة  و للنساء، 

أصابع، جزء3، صفحة١6٤١، رقم:٢06٩.
كتاب: اللباس والزينة، باب:  )٢( مسلم: صحيح مسلم، 

طرح خاتم الذهب، جزء3، صفحة١655، رقم:٢0٩0.
مري  بن  شــرف  بن  يحيى  زكريا  أبــو  الــنــووي،  ينظر:   )3١(
بن  مسلم  صحيح  شــرح  المنهاج  6٧6هــــ(،  )المتوفى: 
الطبعة:  بــيــروت،  العربي،  الــتــراث  إحياء  دار  الحجاج، 

الثانية، ١3٩٢ه، جزء١٤ صفحة65.

يالت الضعيفة«. بالتأو
بالذهب  النساء  تحلي  حكم  الثانية:  المسألة 

والفضة
بالذهب  التحلي  جــواز  على  الفقهاء  أجمع 
العادة، واستدلوا بما جاء عن  للمرأة بما جرت به 
قــال: أخذ  أبــي طالب -رضــي اهلل عنه-  بن  علي 
ثم  بيمينه،  وذهبا  بشماله،  رسول اهلل � حريرا 
ذكور  على  حرام  هذين  »إن  فقال:  يديه،  بهما  رفع 

أمتي، حل إلناثهم«)3(.
للرجال  بالفضة  الــتــزيــن  حــكــم  الــثــانــي:  ــفــرع  ال

والنساء
على  بالورق  التختم  جواز  على  الفقهاء  أجمع 
للنساء  وكره  الخطابي:  »قال  للرجال)٤(،  الجملة 

يني،  القزو يزيد  بــن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  مــاجــة:  ابــن   )3(
وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: ٢٧3هـ(، سنن ابن ماجه، 
الكتب  إحــيــاء  دار  الــبــاقــي،  عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق: 
اللباس،  كتاب:  الحلبي،  البابي  عيسى  فيصل  العربية، 
صفحة١8٩،  جزء١  للنساء،  والذهب  الحرير  لبس  باب: 
رقم:35٩5، الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: 360هـ(، المعجم 
عبد   , محمد  بن  اهلل  عوض  بن  طــارق  تحقيق:  األوســط، 
القاهرة،  الحرمين،  دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن 
الميم، باب: من اسمه محمود، جزء8 صفحة١3،  باب: 

رقم:٧80٩.
مــحــمــد  ــن  ــ ب ــن  ــمـ ــرحـ الـ عـــبـــد  ــري:  ــ ــزي ــ ــج ــ ال يـــنـــظـــر:   )٤(
األربعة،  المذاهب  الفقه على  عوض)المتوفى: ١360هـ(، 
الثانية،  الطبعة:  لبنان،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار 
ــاف:  ــ األوق زارة  و صــفــحــة١8،  ــزء٢  جـ ٢003م،   - ١٤٢٤هـــــ 

يتية، جزء١١ صفحة٢٤. الموسوعة الفقهية الكو
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ه من زي الرجال، فإن لم يجدن  التختم بالفضة؛ ألّنَ
ذهًبا فليصفرنه بالزعفران، أو شبهه«)١(

لها ذلك  أنــه ال يكره  الــصــواب  الــنــووي:  ــال  وق
لــه)٢(،  أصــل  ال  باطل  أو  ضعيف  الخطابي  وقــول 
لغير  للرجل  بالفضة  التختم  كرهوا  الحنفية  ولكن 
حاجة، قال ابن نجيم: »وال بأس بالتختم بالفضة 

كالقاضي والسلطان«)3(.  كان له حاجة إليه  إذا 
ما  للرجال:  بالفضة  التختم  جواز  في  ودليلهم 
جاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما-، قال: اتخذ 
اتخذ  ثم  ألقاه،  ثم  ذهب،  من  خاتما   � النبي 
رق ونقش فيه محمد رسول اهلل، وقال:  خاتما من و
»ال ينقش أحد على نقش خاتمي هذا«، وكان إذا 
الذي  وهــو  كفه،  بطن  يلي  مما  فصه  جعل  لبسه 

يس)٤(. سقط من معيقيب في بئر أر

إبراهيم  بن  العباس أحمد بن عمر  أبو  القرطبي:  ينظر:   )١(
من  أشــكــل  لما  المفهم  656هـــــ(،  )الــمــتــوفــى:  القرطبي 
ديب  الــديــن  محيي  تحقيق:  مسلم،  كــتــاب  تلخيص 
الكلم  )دار  بــيــروت(،  دمــشــق،  كثير،  ابــن  )دار  وآخـــرون، 
 - ـــ  ١٤١٧هـ ــى،  األولـ الطبعة:  ــيــروت(،  ب دمــشــق،  الطيب، 

١٩٩6م، جزء5 صفحة٤١١.
بن  محمود  محمد  أبــو  الــديــن  بــدر  العيني:  ينظر:   )٢(
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الحنفي )المتوفى: 
855هـ(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، جزء٢ صفحة30.
محمد  بن  إبراهيم  بن  الدين  ين  ز نجيم،  ابن  ينظر:   )3(
الشهير بابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 
التراث  احياء  دار  الدمشقي،  عناية  عزو  احمد  تحقيق: 

العربي، ط١، ١٤٢٢هـ -٢00٢م، )١٩/٢85(. 
كتاب: اللباس والزينة، باب:  )٤( مسلم: صحيح مسلم، 

للزينة  والفضة  الذهب  اتخاذ  الثالث:  المجال 
والصناعة

والمصنوعات  األدوات  بعص  الــنــاس  يتخذ 
تعالى:  قال  الزينة،  من  كنوع  والفضة  الذهب  من 
َهَوِٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ َوٱۡلَننَِي  حمس ُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
َوٱۡلَۡيِل  ةِ  َوٱۡلفِضَّ َهِب  ٱلَّ ِمَن  ٱلُۡمَقنَطَرةِ  َوٱۡلَقَنِٰطريِ 
ٱۡلََيٰوةِ  َمَتُٰع  َذٰلَِك  َوٱۡلَۡرِثۗ  نَۡعِٰم 

َ
َوٱۡل ٱلُۡمَسوََّمةِ 

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡمـَٔاِب ١٤ىجس حجسآل ِعۡمَران  ۡنَياۖ َوٱللَّ ٱدلُّ
اآلية مختجحتجحس. 

صناعة  فــي  اســتــعــمــالــه  الــســنــة  فــي  رد  و ــد  وقـ
أن  أنس،  فعن  وللزينة،  للَهدي،  ق 

َ
والَحل الخاتم، 

وقيصر،  كسرى،  إلــى  يكتب  أن  أراد   � النبي 
كتابا إال بخاتم،  والنجاشي، فقيل: إنهم ال يقبلون 
»فصاغ رسول اهلل � خاتما حلقته فضة، ونقش 

فيه محمد رسول اهلل«)5(
وعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما-: أن النبي 
برته من  �: »أهــدى في بدنه جمال ألبي جهل 

فضة«)6(.

رســول  محمد  نقشه  رق  و مــن  خاتما   � النبي  لبس 
صفحة١656،  ــزء3  ج بــعــده،  مــن  لــه  الخلفاء  ولبس  اهلل 

رقم:٢0٩١. 
اللباس، باب:  كتاب:  البخاري،  البخاري: صحيح   )5(

نقش الخاتم، جزء٧ صفحة١5٧، رقم:58٧٢.
)6( ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن 
المصنف  الكتاب  ٢35هـــ(،  )المتوفى:  العبسي  عثمان 
الحوت،  يوسف  كمال  تحقيق:  ــار،  ثـ واآل األحــاديــث  في 
كتاب:  ١٤0٩هـــ،  األولى،  الطبعة:  الرياض،  الرشد،  مكتبة 
جزء3  والبختي،  الجمل  يهدي  الرجل  في  باب:  الحج، 
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بالذهب  ــنــة  ي ــز �ال اهلل  رســـول  ــص  خ وقـــد 
للنساء، فعن علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه- 
وذهبا  بشماله،  حريرا   � اهلل  رســول  أخــذ  قــال: 
بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: »إن هذين حرام 

على ذكور أمتي، حل إلناثهم«)١(
في  والفضة  الذهب  استخدام  الــرابــع:  المجال 

المجال الطبي
طلب التداوي والشفاء مستحب عند العلماء، 
أن  التي جربت؛ فوجد  بالمباحات  واألصل جوازه 
في  والضابط  األمــراض،  بعض  عالج  في  نفعا  لها 
يا رسول اهلل  قالوا  التجربة، وحينما  الباب هو  هذا 
ى؟، فقال رسول اهلل �: »تداووا فإن اهلل  أنتداو
عز وجل لم يضع داء إال وضع له دواء، غير داء واحد 

الهرم«)٢(.

ماجه،  ابــن  سنن  ماجه:  ابــن  رقـــم:١38١6،  صفحة٢3٩، 
كتاب: المناسك، باب الهدي، من اإلناث والذكور، جزء٢ 
لباني: الحديث صحيح،  صفحة١053، رقم:3١00، قال األ
١٤٢0هـــ(،  )المتوفى:  الدين  ناصر  محمد  لباني:  األ ينظر: 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية، من إنتاج مركز نور اإلسالم 

ألبحاث القرآن والسنة، جزء٧ صفحة١00، رقم:3١00.
)١( ابن ماجة: سنن ابن ماجه، كتاب: اللباس، باب: لبس 
رقم:35٩5،  صفحة١8٩،  جزء١  للنساء،  والذهب  الحرير 
الميم، باب: من اسمه  الطبراني: المعجم األوسط، باب: 

محمود، جزء8 صفحة١3، رقم:٧80٩.
في  ــاب:  ب الــطــب،  كتاب  داود،  أبــي  سنن  داود:  أبــو   )٢(
النسائي:  رقــم:3855،  صفحة٧،  جزء٤  ى،  يتداو الرجل 
ــطــب، بـــاب: األمـــر بــالــدواء،  كــتــاب: ال ســنــن الــنــســائــي، 
الحديث  لباني:  األ قــال  ــم:٧5١١،  ــ رق صفحة٧٩،  جــزء٧ 

الذهب  استخدام  يبين  ما  السنة  في  رد  و وقد 
ثبت  وقد  واالستشفاء،  الطب  مجال  في  والفضة 
في  أصيب  أنــه  الــبــدري،  الصحابي  عرفجة،  عن 
بدر بأنفه، فاتخذ أنفًا من ذهب، وأقره النبي � 
بن  عرفجة  جده  أن  طرفة،  بن  الرحمن  عبد  فعن 
من  أنفا  فاتخذ  الــكــالب،  يــوم  أنفه  »قطع  أسعد 
أنفا  فاتخذ   ،� النبي  فأمره  عليه،  فأنتن  رق،  و

من ذهب«)3(.
إما  و يـــة،  األدو مع  بخلطه  إمــا  الــتــداوي  يكون  و
برأسه من غير خلط، لكن من غير  بأن يكون دواء 
بقوله:  القيم  ابن  أشــار  وبذلك  مطعوما،  يكون  أن 
نفعت من ضعف  يــة،  بــاألدو إذا خلطت  بــرادتــه  »و
ينفع من  القلب، والرجفان العارض من السوداء، و
حديث النفس، والحزن، والغم، والفزع، والعشق، 

الصغير، جزء٢  الجامع  لباني: صحيح  األ ينظر:  صحيح، 
صفحة٧36، رقم:3٩٧3.

)3( أحمد: مسند اإلمام أحمد، مسند الكوفيين، حديث 
أبو  رقـــم:١٩006،  صفحة3٤٤،  جــزء3١  أسعد،  بن  عرفجة 
داود: سنن أبي داود، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في ربط 
األسنان بالذهب، جزء٤ صفحة٩٢، رقم:٤33٢، النسائي: 
الخراساني  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبــو 
الكبرى، تحقيق: حسن عبد  السنن  )المتوفى: 303هـ(، 
األولى،  الطبعة:  بيروت،  الرسالة،  المنعم شلبي، مؤسسة 
كتاب:  رقــم:٩٤0١،  ١٤٢١هـ - ٢00١م، جزء8 صفحة363، 
ذهب،  من  أنفا  يتخذ  هل  أنفه  أصيب  من  بــاب:  الزينة، 
عبد  أبو  لباني:  األ ينظر،  صحيح،  الحديث  لباني:  األ قال 
سلسلة  ١٤٢0هـــ(،  الدين)المتوفى:  ناصر  محمد  الرحمن 
مكتبة  وفوائدها،  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث 
يع، الرياض، رقم)١866()٤8١/٤(. المعارف للنشر والتوز
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يحسن  يذهب الصفار، و يه، و يقو يسمن البدن، و و
ــاع  ــ يــنــفــع مـــن الـــجـــذام، وجــمــيــع األوج ــلـــون، و الـ
ية  أدو في  بخاصية  يدخل  و ية،  السوداو واألمــراض 
يجلو العين  داء الثعلب، وداء الحية شربا وطالء، و
يقوي  و أمــراضــهــا،  مــن  كثير  مــن  ينفع  و يها،  يقو و
البخر،  يزيل  الفم  في  كه  إمسا و األعــضــاء  جميع 
كان به مرض يحتاج إلى الكي، وكوي به، لم  ومن 
اتخذ منه ميال  إن  و يبرأ سريعا،  و يتنفط موضعه، 

واكتحل به، قوى العين وجالها«)١(.
يحظى الذهب بتطبيقات واسعة نظرًا لجودة  و
المعادن  بين  األفضل  فهو  الفيزيائية؛  خصائصه 
وقابليته  والكهرباء،  للحرارة  ناقليته  حيث  من 
ومتانته،  رقيقة،  صفائح  إلــى  تحوله  أي  للطرق 
جعلته  الخصائص  هذه  كل،  يتآ أو  يصدأ  ال  فهو 
منه  تصنع  إْذ  األسنان  طب  مجال  في  يستخدم 
ــي مــجــال الــصــنــاعــات  ــتــيــجــان، وفـ الــجــســور وال
لعالج  الذهب  أمالح  مركبات  تستخدم  الدوائية 
أمالح  أن  يعتقد  و الروماتيدي،  المفاصل  التهاب 
المطاف  نهاية  وفــي  ل،  الـــزال مع  تتفاعل  الذهب 
ــا الــمــنــاعــيــة،  يــتــم امــتــصــاصــهــا مــن قــبــل الــخــالي
مما  المضادة،  األجسام  لتأثيرات  العنان  مطلقة 

بــن سعد  أيـــوب  بــن  بكر  ــي  أب بــن  الــقــيــم: محمد  ــن  اب  )١(
في  المعاد  زاد  )المتوفى: ٧5١هـ(،  ية  الجوز الدين  شمس 
هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار 
يت، الطبعة: السابعة والعشرون، ١٤١5ه -  اإلسالمية، الكو

١٩٩٤م، جزء٤ صفحة٢8٤-٢85.

العالج  هو  وهــذا  المبرمج.  الخاليا  لموت  يــؤدي 
خالل  من  أي  المفاصل،  لتهاب  ال المباشر  غير 
يستخدم  كذلك  المناعية.  االستجابة  تخفيف 
يستخدم  و السرطان،  عــالج  في  المشع  الذهب 
التجميل  ــم  عــال فــي  جــديــدة  كتقنية  الــذهــب 
والـــجـــراحـــة الــتــجــمــيــلــة، حــيــث يــعــتــمــده بعض 
داعمة  شبكة  إيــجــاد  و الوجه  شد  في  الجراحين 
لأنسجة، بعد سحقه ليصبح جزيئات مجهرية، 
يدخل الذهب أيضًا في  أو نقعه بسوائل خاصةK و
صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشر)٢(.

المبحث الثاني	 
والفضة 	  الذهب  لتناول  الفقهي  التكييف 

ضمن األطعمة
نقف في هذا المبحث على األحكام الشرعية 
كطعام يطعمه اإلنسان  الستخدام الذهب والفضة 
ــا، وذلـــك مــن خالل  ي ــداو كـــاًل أو شــربــا أو ت ســـواء أ

تيين: المطلبين اآل
المطلب األول	 
أحكام اتخاذ الذهب والفضة في متعلقات 	 

الطعام
يتناول الباحث في هذا المطلب موقف الشرع 
من استعماالت الذهب والفضة في أدوات الطعام 
المسألتين  خالل  من  وذلــك  وغيرها،  األوانــي  من 

تيتين: اآل

الموقع  ودواء،  ــذاء  غـ الــذهــب  حــي،  بصمة  ــر:  ســائ  )٢(
لكتروني: صحتك  اإل
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المسألة األولى: حكم استعمال الذهب والفضة 
في أواني الطعام

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
الذهب  أوانـــي  استعمال  حــرمــة  على  والحنابلة 
على  ونحوها،  والصحون،  كالمالعق،  والفضة، 
كل والشرب من وجوه  الرجال والنساء، وفي غير األ
في  واالغتسال  كتحال  واال كالوضوء  االستعمال، 

معناهما، ألن ذكرهما خرج مخرج الغالب )١(.
فإن  منه،  محرمة  اآلنية  كون  »وأما  الحمد:  قال 
باب اللباس أوسع من باب اآلنية، بدليل أن اآلنية 
يجوز  ال  فالنساء  تقدم،  كما  النساء  على  محرمة 
يجوز لهن  لهن أن يشربن في آنية الذهب والفضة و
أوسع  اللباس  فباب  والفضة،  الذهب  يلبسن  أن 

من باب اآلنية«)٢(. 

جزء٤،  المختار،  لتعليل  االختيار  مــودود:  ابن  ينظر:   )١(
الرحمن بن محمد بن عسكر،  البغدادي: عبد  ص:١5٩، 
إلى  السالك  إرشــاد  المالكي)المتوفي:٧3٢هـ(،  يد  ز أبو 
مكتبة  شــركــة  مــالــك،  اإلمـــام  فقه  فــي  المسالك  أشـــرف 
الطبعة:  مصر،  وأوالده،  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة 
جــزء:١،  المجموع,  النووي:  ص:١3٧،  جــزء:١،  الثالثة، 
بن  محمد  بــن  مفلح  بــن  محمد  مفلح:  ــن  اب ص:٢٤6، 
دار  المقنع،  شرح  في  المبدع  ٧63هـــ(،  مفرج)المتوفى: 
١٤١8هـ  األولى،  الطبعة:  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب 
- ١٩٩٧م، جزء:١ ص:٤6، مجلة مجمع الفقه االسالمي: 
فــي)١3( صــدرت  وقد  جــدة،  االسالمي،  المؤتمر  منظمة 
عددا، ومجموع المجلدات لأعداد الـ١3: أربعون مجلدا، 

جزء:٩ ص:١٤٧.
زاد  شرح  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حمد  الحمد:   )٢(

وهذه بعض نصوص الفقهاء على ذلك : 
آنية  اســتــعــمــال  يــجــوز  وال  الــحــنــفــيــة:  قـــال   -١
المجمرة  هذا  وعلى  للحديث،  والفضة  الذهب 
والملعقة والمدهن والميل والمكحلة والمرآة ونحو 
فالباقي  الشرب  ردت في  إن و ذلك، والنصوص و
أنه  في معناه الستوائهم في االستعمال، والجامع: 
عنه،  منهي  وأنه  المترفين،  وتنعم  المتكبرين  زي 
لعموم  والنساء  الرجال  فيه  يستوي  و الكل،  فيعم 

النهي)3(. 
الحديث  ــذا  »وهــ ــبــر:  ال عــبــد  ابـــن  ــقــول  ي و  -٢
الفضة  أوانــي  اتــخــاذ  مــن  والمنع  الحظر  يقتضي 
واتخاذها،  فيها  كــل  واأل الشرب  في  واستعمالها 
من  األوانــي  استعمال  يجيزون  ال  كلهم  والعلماء 
ألن  الفضة،  مــن  ذلــك  يجيزون  ال  كما  الــذهــب 
رد فيه لكان داخال  الذهب لو لم يكن الحديث و

في معنى الفضة«)٤(.

المستقنع، جزء:٩، ص:٩٤.
الموصلي  محمود  بــن  اهلل  عبد  ــودود:  ــ م ــن  ينظر: اب  )3(
)المتوفى:  الحنفي  الفضل  أبــو  الدين  مجد  البلدحي، 
أبو  محمود  تعليق:  المختار،  لتعليل  هـــ(، االختيار  683
١٩3٧م،   - ١356هـــ  القاهرة،   - الحلبي  مطبعة  دقيقة، 
بن  ــرز  ــرام ف بــن  محمد  خــســرو:  الــمــال  ص:١5٩،  ــزء:٤،  ــ ج
األحكام،  غرر  شرح  الحكام  درر  885ه(،  علي)المتوفى: 
وبــدون  طبعة  بــدون  الطبعة:  العربية،  الكتب  إحياء  دار 

يخ، جزء:١، ص:3١0. تار
)المتوفى:  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  البر:  عبد  ابن   )٤(
واألسانيد،  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد  ٤63ه( 
زارة  و الكبير،  عبد  محمد  أحمد،  بن  مصطفى   : تحقيق 
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أحدهما:  ضربان:  »األواني  ردي:  الماو قال   -3
من  كــان  ما  والثاني:  ثــمــان،  األ جنس  من  كــان  ما 
ثمان  كان من جنس األ ثمان، فأما ما  غير جنس األ
في  حــرام  واستعمالها  والــفــضــة،  الــذهــب  فــأوانــي 

كل والشرب وغيره«)١(. األ
على  منعقد  »اإلجـــمـــاع  ــنـــووي:  الـ ــقــول  ي  -٤
في  الفضة،  إنــاء  و الذهب  إناء  استعمال  يم  تحر
من  بمعلقة  كـــل  واأل والــطــهــارة  ــرب  ــش وال كـــل  األ
في  والبول  منهما،  بمجمرة  والتجمر  أحدهما، 
ومنها  االستعمال،  وجــوه  وجميع  منهما،  ــاء  اإلن
ذلك،  وغير  الغالية«)٢(،  وظرف  والميل  المكحلة 
يم  يستوي في التحر سواء اإلناء الصغير والكبير، و

األوقاف، المغرب، ١38٧ه، جزء:١6 ص:١05.
)المتوفى:  حبيب  بــن  محمد  بــن  علي  ردي:  ــاو ــم ال  )١(
الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي  ٤50هـــ(، 
تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، 
١٩٩٩م،   - ١٤١٩هـــ  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
جزء:١، ص:٧6، الحصني: أبو بكر تقي الدين بن محمد 
غاية  حل  في  األخيار  كفاية  8٢٩ه(،  الشافعي)المتوفى: 
ومحمد  بلطجي  الحميد  عبد  علي  تحقيق:  االختصار، 
األولـــى،  الطبعة:  دمــشــق،  الــخــيــر،  دار  سليمان،  وهــبــي 
١٩٩٤م، جزء:١ ص:١٩، الشربيني: شمس الدين، محمد 
مغني  ٩٧٧هـــ(،  الشافعي)المتوفى:  الخطيب  أحمد  بن 
الفكر،  دار   ، المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج 

بيروت، جزء:٤ ص:٢٤6.
الطيب،  مــن  ــوع  ن فيه  يــوضــع  وعـــاء  الــغــالــيــة:  ــرف  )٢( ظ
يعجنان  والعنبر  المسك  من  خليط  وهو  الغالية،  له  يقال 
بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  النووي:  ينظر:  بان، 

ْ
بال

دار  واللغات،  األسماء  تهذيب  6٧6ه(،  شرف)المتوفي: 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جزء:٤ ص:6٢.

الرجل والمرأة بال خالف«)3(.
وقال النووي أيضا: »وجميع وجوه االستعمال، 
ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية وغير ذلك، 
التحريم  يستوي في  والكبير، و اإلناء الصغير  سواء 
الرجل  بين  فــّرق  إنما  و خــالف،  بال  والمرأة  الرجل 
والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج 
يحرم استعمال ماء الورد  والسيد، قال أصحابنا: و
فإن  قالوا:  والفضة،  الذهب  رة  قــارو من  واالدهـــان 
ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة فيخرج الطعام 
لم يكن  فإن  كل منه،  يأ و آخر من غيرهما  إناء  إلى 
إن ابُتلي  ه على رغيف إن أمكن، و

ْ
يجعل

ْ
إناء آخر فل

اليسرى  يده  في  فليصبه  فضة  رة  قارو في  بالدهن 
يستعمله«)٤(. ثم يصبه من اليسرى في اليمين و

والفضة  الــذهــب  »آنــيــة  الحنابلة:  يــقــول  و  -5
واستعمالها  اتخاذها  يحرم  فإنه  بهما  والمضبب 
المذهب  يختلف  ال  قالوا:  والنساء،  الرجال  على 
فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، 
فقد   ... الفضة  و  الذهب  آنية  استعمال  يحرم  و

)3( ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم, جزء:١ ص:٢٩-
30، ابن مودود: االختيار لتعليل المختار، جزء٤ ص:١5٩، 
عبد  أبو  المالكي  اهلل  عبد  بن  محمد  الخرشي:  الخرشي: 
الفكر  دار  خليل،  مختصر  شــرح  ــى:١١0١ه(،  ــوف ــت ــم اهلل)ال
جــزء١  ــخ،  ي ــار ت ــدون  ــ وب طبعة  ــدون  بـ ــروت،  ــي ب للطباعة، 
ص:٩8، ابن قدامة: الكافي في فقه اإلمام جزء١ ص:٤5، 
جزء:١  االختصار،  غاية  حل  في  األخيار  كفاية  الحصني: 

ص:١٩.
ص:30،  جــــزء:١٤  مــســلــم,  صحيح  شـــرح  الـــنـــووي:   )٤(

كفاية األخيار، جزء:١ ص:١٩. الحصني: 
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توعد عليه بالنار فدل على تحريمه وألن فيه سرفا 
في  هذا  يحصل  وال  الفقراء،  قلوب  وكسَر  وخيالء 

ثمن الجواهر ألنه ال يعرفها إال خواص الناس«)١(.
ومن أهم ما استدلوا به على ذلك ما يلي: 

١- نهى رسول اهلل � عن استخدام الذهب 
والفضة في أواني تقديم الطعام، فعن ابن أبي ليلى 
وذكــر  عنه-  اهلل  ــي  -رض حذيفة  مــع  خرجنا  ــال:  ق
الذهب  آنية  في  تشربوا  »ال  قــال:   � النبي  أن 
في  لهم  فإنها  والديباج  الحرير  تلبسوا  وال  والفضة 

الدنيا ولكم في اآلخرة«)٢(.
�»ال  النبي  أن  عـــازب  بــن  الــبــراء  وعــن   -٢
آنية  فــي  تــشــربــوا  وال  الــديــبــاج،  وال  الــحــريــر  تلبسوا 
كلوا في صحافها، فإنها لهم  الذهب والفضة، وال تأ

في الدنيا«)3(.
3- وعن أم سلمة، زوج النبي �، أن رسول 
اهلل � قال: »الذي يشرب في آنية الفضة، إنما 

)١( ابن قدامة المقدسي: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل 
بن أحمد)المتوفى: 6٢0هـ(، الكافي في فقه اإلمام أحمد، 
١٩٩٤م،   - ١٤١٤هـــ  األولــى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار 
ابن  ابن مفلح: المبدع، جزء:١ ص:66،  جزء:١، ص:١٧، 

ى، جزء:٢١ ص:86. تيمية: مجموع الفتاو
باب:  االشربة،  كتاب:  البخاري,  صحيح  البخاري:   )٢(

آنية الفضة، جزء:٧، ص:١١3، رقم:5633.
والزينة،  اللباس  كــتــاب:  مسلم,  صحيح  مسلم:   )3(
الرجال  على  والفضة  الذهب  إناء  استعمال  تحريم  باب: 
إباحته  و الرجل،  على  والحرير  الذهب  وخاتم  والنساء، 
أربع  على  يزد  لم  ما  للرجل  ونحوه  العلم  إباحة  و للنساء، 

أصابع، جزء:3 ص:١638، رقم:٢06٧.

يجرجر في بطنه نار جهنم«)٤(.
المسألة الثانية: حكم اقتناء أواني طعام الذهب 

والفضة من غير استعمال
اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب 
التحريم،  علة  في  اختالفهم  على  بناء  والفضة، 

تي:  وذلك على النحو اآل
الــذهــب  ــي  ــ أوانـ اتـــخـــاذ  يــم  تــحــر األول:  الـــقـــول 
والشافعية)6(،  المالكية)5(،  مذهب  وهو  والفضة، 

والحنابلة)٧(، واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي:
الدنيا، ولكم في  لهم في  »فإنها  ١- قوله�: 

باب:  االشربة،  كتاب:  البخاري,  صحيح  البخاري:   )٤(
آنية الفضة، جزء:٧ ص:١١3، رقم:563٤.

ص:١١٢،  جــزء:١6  القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   )5(
محمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  الدين  شمس  الحطاب: 
المغربي)المتوفى:٩5٤ه(،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن 
الفكر،  دار  خليل،  مختصر  شــرح  فــي  الجليل  مــواهــب 

الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، جزء:١ ص:١٢8.
ــصــاري،  األن يــا  زكــر بــن  محمد  بــن  يــا  زكــر السنيكي:   )6(
في  الــمــطــالــب  أســنــى  ٩٢6ه(،  الــديــن)الــمــتــوفــى:  يـــن  ز
الكتب  دار  تامر،  محمد  تحقيق:  الطالب،  روض  شــرح 
العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ - ٢000م, جزء:٢ 
كفاية األخيار في حل غاية االختصار،  ص:١0، الحصني: 
محمد  بــن  محمد  حامد  أبــو  الــغــزالــي:  ص:١5٧،  جـــزء:١ 
الطوسي)المتوفى: 505ه(، الوسيط في المذهب، تحقيق: 
القاهرة،  السالم،  دار  تامر،  إبراهيم, محمد  أحمد محمود 

الطبعة: األولى، ١٤١٧ه، جزء:١ ص:٢3٩.
الــحــســن عــلــي بن  ــو  ــ أب الـــديـــن  الــــمــــرداوي: عــــالء   )٧(
الراجح  معرفة  في  اإلنصاف  885هـ(،  سليمان)المتوفى: 
الثانية,  الطبعة:  العربي،  التراث  إحياء  دار  الخالف،  من 

جزء:١ ص:٧٩.
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وهو  الدنيا،  في  لكم  ليست  أنها  مفهومه  اآلخــرة«، 
تخاذ واالستعمال)١(.  دليل على تحريم اال

يجوز  ال  اســتــعــمــالــه  ــجــوز  ي ال  مــا  كــل  إن   -٢
اتخاذه)٢(.

وسد  االستعمال،  إلــى  يعة  ذر تــخــاذ  اال إن   -3
يعة واجب)3(. الذر

أو  بــيــعــهــا  مـــن  يــســلــم  ال  ــخــذهــا  ات مـــن  أن   -٤
فال  مشروبة،  وال  كولة  مأ ليست  ألنها  استعمالها؛ 

فائدة فيها غير استعمالها)٤(. 
السرف  االستعمال هو  تحريم  في  العلة  إن   -5

)١( ينظر: الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
وارث األندلسي )المتوفى: ٤٧٤هـ(، المنتقى شرح الموطأ، 
األولــى،  الطبعة:  مصر،  محافظة  بجوار  السعادة،  مطبعة 

١33٢ هـ، جزء:٧، ص:٢36. 
)٢( ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم، جزء:١ ص:٢٤٧، 

كفاية األخيار، جزء:١ ص:١5٧. ينظر: الحصني:  و
ــرفـــة: مــحــمــد بـــن أحــمــد الــدســوقــي  ــن عـ ــ ــنــظــر: اب )3( ي
دار  الــدســوقــي،  حاشية  الــمــالــكــي)الــمــتــوفــى:١٢30هـــ(، 
وقال  ص:6٤،  جــزء:١  يخ،  تار وبــدون  طبعة  بــدون  الفكر، 
إذا لم يتلف  كسره وأتلفه،  الخرشي: »وال ضمان على من 
المدونة  يجوز على ما في  العين شيًئا على األصح، و من 
بيعها؛ ألن عينها تملك إجماعا«، الخرشي: شرح مختصر 
خليل، جزء:١، ص:١00، وقال الحصني الشافعي: »لو كسر 
كفاية  الحصني:  عليه«،  أرش  فال  ــي،  األوان هذه  شخص 

األخيار، جزء:١، ص:٢0.
اهلل  عبد  بــن  يــوســف  عمر  أبــو  ــبــر:  ال عبد  ابــن  ينظر:   )٤(
سالم  تحقيق:  االستذكار،  القرطبي)المتوفى:٤63هـ(، 
العلمية،  الكتب  دار  معوض,  علي  محمد  عطا،  محمد 

بيروت, الطبعة: األولى, ٢000م، جزء:8 ص:35١. 

تخاذ)5(. والخيالء، وهي موجودة في اال
القول الثاني: إباحة اتخاذ أواني الذهب والفضة 

وهو مذهب الحنفية)6(، ومن أهم ما استدلوا به:
١- ما روي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا 
عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع 
القدح في يده رماه به، وقال: لوال أني نهيته غير مرة وال 
مرتين كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي 
� يقول: »ال تلبسوا الحرير وال الديباج، وال تشربوا 
كلوا في صحافها؛ فإنها  في آنية الذهب والفضة، وال تأ

لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة«)٧(.
قياسا  والفضة؛  الذهب  أوانــي  اتخاذ  يجوز   -٢
كونها يحرم  على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها مع 
للرجل أن يتخذها،  فإنه يجوز  للرجال،  استعمالها 
ويتاجر فيها)8(، وأجاب المانعون: بأن ثياب الحرير ال 
تحرم مطلًقا، فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب 
أبيح  إنــمــا  و والــنــســاء،  الــرجــال  على  تحرم  والفضة 

)5( ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم، جزء:١ ص:٢5٢.
ــن عــمــر  ــ ب أمـــيـــن  ــد  ــم ــح عـــابـــديـــن: م ابـــــن  يـــنـــظـــر:   )6(
ــدر  الــحــنــفــي)الــمــتــوفــى: ١٢5٢هــــــ(، رد الــمــحــتــار عــلــى ال
 - ـــ  ١٤٢١ه بيروت،  والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  المختار، 

٢000م، جزء:6 ص:3٤٢.
كتاب: اللباس، باب: تحريم  )٧( مسلم: صحيح مسلم، 
على  وغيره  الشرب  في  والفضة  الذهب  أوانــي  استعمال 

الرجال والنساء، جزء:3 ص:١63٤، رقم:٢065.
قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  اهلل  عبد  قدامة:  ابن   )8(
6٢0ه(،  الحنبلي)المتوفى:  الدمشقي  ثــم  المقدسي 
الطبعة:  بيروت،  الفكر،  المغني في فقه اإلمام أحمد، دار 

األولى، ١٤05ه، جزء:١ ص:5٧.
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التحلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزين للزوج 
والتجمل له، وهذا مقصور على الحلي، فتختص 
اإلباحة به، وقد نقل النووي اإلجماع على تحريم آنية 

الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة)١(. 
الذهب  من  األوانــي  اتخاذ  كراهة  الثالث:  القول 

والفضة وهو اختيار بعض الحنابلة)٢(.
والـــذي يــبــدو لــي راجــحــا هــو الــمــذهــب األول 
والفضة  الذهب  من  األواني  اتخاذ  بتحريم  القائل: 

تية: وتزيين البيوت بها، وذلك لأسباب اآل
١-أن النهي يقتضي منا التنفيذ من حيث قال 
والنهي  فاجتنبوه...«)3(،  عنه  نهيتكم  »ما   :�

يقتضي الترك مطلًقا. 
فيهما  والشرب  كــل  األ عن  النهي  كــان  إذا   -٢
تخاذ  لإسراف والتكبر وكسر قلوب الفقراء، فإن اال

للزينة ال يخلو من هذا المعنى.
هذه  مثل  في  بالوعيد  المصحوب  النهي   -3
األمور يقتضي االحتياط ودفع الريبة بالميل مما هو 
لة إلى ما هو ظني، وفي الحديث:  قطعي في الدال

»دع ما يريبك إلى ما ال يريبك«)٤(.

)١( النووي: شرح النووي على مسلم، جزء:١ ص:306.
)٢( ينظر: المرداوي: اإلنصاف، جزء:١ ص:80.

كتاب الفضائل, باب: توقيره  )3( مسلم: صحيح مسلم, 
رة إليه، أو ال يتعلق  كثار سؤاله عما ال ضرو �، وترك إ
ص:١830،  جــزء:٤  ذلــك،  ونحو  يقع،  ال  ومــا  تكليف  به 

رقم:١33٧. 
بن  عــيــســى  بـــن  مــحــمــد  عــيــســى  أبــــو  الـــتـــرمـــذي:   )٤(
تحقيق:  الترمذي،  سنن  ٢٧٩هــــ(،  الضحاك)المتوفى: 

المطلب الثاني	 
أحكام الترفه بالذهب والفضة مطعما	 

مقصورا  كــل  األ في  الذهب  استعمال  يعد  لم   
على  الطبيعي،  بالذهب  مزينة  يات  حلو على 
كل،  أو قشرة رقيقة، معالج، صالح لأ شكل رذاذ 
بل تعداه في اآلونة األخيرة إلى ظهور مطاعم ومقاهي 
التي  والعصائر،  والمرطبات  األطعمة  ببيع  تعني 
لحم  وجبة  إلى  يضاف  كمسحوق  الذهب  تقدم 
يضاف  مثلجات  أو  بالذهب،  عصير  أو  بالذهب 
إليها مسحوق الذهب من غير ضرر صحي، وغالبا 
الفاخرة،  والمطاعم  الراقية،  الفنادق  في  يقدم  ما 
الناس  أغنياء  يرتادها  التي  المعتبرة  والمحالت 
كثرت  وقد  والكرامة،  والنيافة  الفخامة  وأصحاب 
لم  حيث  الشرعي،  حكمها  حــول  الناس  أسئلة 
فكان  السابقين،  أمتنا  فقهاء  لها  تطرق  أن  يسبق 

لزاما على المعاصرين من البحث في حكمها.
من  كتب  مــا  مــع  الفقهي  البحث  إطـــار  وفــي   
بـــأن الــمــســألــة مــن األمـــور  ــقــول  ى، يمكن ال فــتــاو
وقد  الغذائية،  الصناعة  مجال  في  المستحدثة 
تنازع الفقهاء اآلراء بصددها بين اإلباحة والتحريم، 

والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع, باب: ما جاء في صفة 
النسائي:  رقــم:٢5١8،  ص:668،  جزء:٤،  الحوض،  أواني 
ترك  على  الحث  باب:  األشربة,  كتاب:  الصغرى،  السنن 
لباني:  األ قال  رقــم:5٧١١،  ص:3٢٧،  جــزء:8  الشبهات، 
الجامع  صحيح  ــبــانــي،  ل األ يــنــظــر:  صــحــيــح،  الــحــديــث 

ياداته، جزء:١ ص:63٧، رقم:33٧8.  ز الصغير و
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والفضة  الذهب  توظيف  أمكانية  النزاع هو  ومحل 
ضمن طعام اإلنسان وشرابه، وفيما يلي عرض آلراء 

تهم الشرعية وكما يلي:  ال الفقهاء واستدال
ــاحــة: ذهــب أصــحــاب هذا  اإلب االتــجــاه األول: 
تجاه منهم عبدالرحمن البراك، وسعد الخثالن،  اال
الحلوى  ضمن  والفضة  الذهب  كــل  أ إباحة  إلــى 
يستدل لهم  ينة)١(، و كال أو مشربا أو ز سواء كانت مأ

بما يلي:
ۡرَض 

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ١- قوله تعالى: حمس ُهَو ٱلَّ

ِإَوَلۡهِ  ّرِزۡقِهۦِۖ  ِمن  َوُكُواْ  َمَناكِبَِها  ِف  فَٱۡمُشواْ  َذلُوٗل 
تعالى:  وقوله   ، جمتجحتجحس  اآلية  حجسالُمۡلك  ١٥ىجس   ٱلنُُّشوُر 
َطّيِٗبا  ۡرِض َحَلٰٗل 

َ
ٱۡل ا ِف  ِممَّ ُكُواْ  َها ٱنلَّاُس  يُّ

َ
يَـٰٓأ حمس 

ما  ٢0١٤/٧/6م،  يخ:  بتار البراك  عبدالرحمن  سئل   )١(
يات والتي تحتوي على الذهب بشكل  حكم تناول الحلو
فأجاب:  كــل؟،  لــأ قابلة  وهــي  للزينة  توضع  رقيقة  رقــة  و
فيه  لــم يكن  إذا  مــغــاالة  فــي ذلــك دون ســرف وال  ال حــرج 
 httpsll.www.،ضرر، ينظر، موقع: اإلسالم سؤال وجــواب
السؤال:  رقــم  المنجد،  صالح  إشــراف:   ،islamqa. Info
على  البراك  بين  و ٢0٢0/٤/١١م،  الزيارة:  يخ  تار  ،٢١٧٩3١
الذهب ضمن  كل  أ الرسمي حين سئل عن حكم  موقعه 
الطعام، أن األصل في األشياء اإلباحة، فال مانع من تناول 
صحي  ضــرر  هناك  يكن  لــم  إذا  الطعام،  ضمن  الــذهــب 
httpsll. :الــبــراك عبدالرحمن  موقع  ينظر:  اجتماعي،  أو 
إســالم  لمركز  فــتــوى  وفــي   ،www.sh-albarrak. Com
أجاب  بالذهب،  المزينة  يات  الحلو تناول  حــول  يــب  و
يسيرة  الذهبية  الزينة  تلك  كانت  »فــإن  نصه:  ما  المركز 
النار لم يخلص منه شيء  لو عرضت على  القدر بحيث 
islamweb.يــب ينظر: موقع إسالم و كلها«،  أ فال حرج في 
يخ الزيارة:  net. httpsll.www. رقم الفتوى:٢33٧3٤، تار

٢0٢0/٤/١١م.

َعُدّوٞ  لَُكۡم  إِنَُّهۥ  ۡيَطِٰنۚ  ٱلشَّ ُخُطَوِٰت  تَتَّبُِعواْ  َوَل 
لة: أن  ، وجه الدال اآلية حمجحمتجحتجحس  حجسالََقَرة  بنٌِي ١٦٨ىجس  مُّ
الحالل  من  األرض  على  ما  كــل  أ ــاح  أب تعالى  اهلل 
الطيب وهو المستطاب في نفسه غير ضار لأبدان 

وال للعقول)٢(.
يــرد ما يستثني  ولــم  العموم  يــدل على  أمــر  وهــو 
كل ما لم يكن ضارا، واالصل  الذهب والفضة من األ
ــرد فيه نــص االبــاحــة والـــحـــل)3(، وهــذه  ي لــم  فيما 
على  فبقيت  يحرمها  نص  فيها  يــرد  لم  المسألة 

أصل اإلباحة، مع عدم وجود الضرر من تناولها.
ُكلُواْ 

ۡ
تَأ لَّ 

َ
أ لَُكۡم  َوَما  حمس   : تعالى  قوله   -٢

ا  مَّ لَُكم  َل  فَصَّ َوقَۡد  َعلَۡيهِ   ِ ٱللَّ ٱۡسُم  ُذكَِر  ا  ِممَّ
َكثرِٗيا  ِإَونَّ  إَِلۡهِۗ  ٱۡضُطرِۡرُتۡم  َما  إِلَّ  َعلَۡيُكۡم  َم  َحرَّ
ۡعلَُم 

َ
أ ُهَو  َربََّك  إِنَّ  ِعۡلٍمۚ  بَِغرۡيِ  ۡهَوآئِِهم 

َ
بِأ ُِضلُّوَن  لَّ

لة:  ۡنَعام اآلية حمججحتجحتجحس، وجه الدال
َ
بِٱلُۡمۡعَتِديَن ١١٩ىجس حجسال

أن اهلل تعالى قد فصل لنا الحالل والحرام في شأن 
ما  لكم  بين  قد  أي:  وحــرامــه،  حله  فذكر  المطعم 
حرم عليكم ووضحه ولم يذكر في تفصيله تحريم 
من  أصلها  على  فبقيت  والفضة،  الــذهــب  كــل  أ

اإلباحة)٤(.

)٢( ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، جزء:١ ص:٤٧8.
الــوهــاب،  عبد  محمد  جمعة  علي  ينظر: محمد:   )3(
الــســالم،  دار  الفقهية،  الــمــذاهــب  ــة  دراسـ ــى  إل المدخل 
جــزء١  ٢00١م،   - ـــ  ــ ١٤٢٢هـ الــثــانــيــة،  الــطــبــعــة:  الــقــاهــرة، 

صفحة٢5.
القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير:  ابن  ينظر:   )٤(
القرآن  تفسير  ٧٧٤هـــ(،  الدمشقي)المتوفى:  ثم  البصري 
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ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱنلَِّبَّ  3- قوله تعالى: حمسٱلَّ
َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف ٱتلَّۡوَرىٰةِ  َيُِدونَُهۥ  ِي  َّ ٱلَّ ّمِ

ُ
ٱۡل

ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهىُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ 
ۡ
جِنيِل يَأ َوٱۡلِ

ٱۡلََبـٰٓئَِث  َعلَۡيِهُم  َوُيَحّرُِم  ّيَِبِٰت  ٱلطَّ لَُهُم  َوُيِحلُّ 
ۡغَلَٰل ٱلَِّت َكنَۡت َعلَۡيِهۡمۚىجس 

َ
َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم َوٱۡل

لة في هذه اآلية:  ۡعَراف اآلية خمتجمتجحتجحس ، وجه الدال
َ
حجسال

أن اهلل تعالى أحل الحالل وأمرنا به، وأرسل رسوله 
في  يثبت  ولــم  والتوضيح،  بالبيان  ليزيد   �
كل الذهب والفضة مما  ية النهي عن أ السنة النبو
اقتضى بقاءه على الحل، فإن » أحل ما هو طيب 
في نفسه قبل الحل فكساه بإحالله طيبا آخر فصار 
الموضع  فتأمل هذا  معا  الوجهين  منشأ طيبه من 
جــاءت  المحمدية  يــعــة  الــشــر وأن  الــتــأمــل،  حــق 
والنجاسات  الخبائث  وتحريم  الطيبات  إلباحة 
والمضرات، وكل ذلك ليس في الذهب والفضة، 

فثبت الحل)١(.
في  دخال  قد  ذلك  في  والفضة  الذهب  إن   -٤
النجسة  العين  »تحول  وهــي:  االستحالة  مفهوم 
الفقهاء  جمهور  اتفق  وقد  بواسطة«)٢(،  أو  بنفسها 

دار  الــديــن،  شــمــس  حسين  محمد  تحقيق:  الــعــظــيــم، 
الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، 

الطبعة: األولى، ١٤١٩هـ, جزء:3 ص:٢8٩.
)١( ينظر: ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
دار  مفتاح  ٧5١هــــ(،  )المتوفى:  ية  الجوز الــديــن  شمس 
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، دار الكتب العلمية، 

بيروت, جزء:١ ص:٤٤١. 
)٢( يــنــظــر: الــزحــيــلــي: الــفــقــه اإلســالمــي وأدلـــتـــه, جـــزء:١ 

إلــى  اســتــحــالــت  اذا  الــنــجــســة  الــعــيــن  أن  عــلــى 
مذهب  وهـــذا  باالستحالة؛  طــهــرت  أخـــرى  عــيــٍن 
روايٌة عن أحمد)5(، وهو  الحنفية)3(، والمالكية)٤(، و

اختيار ابن حزم)6(.
كثر علماء المسلمين يقولون:  قال ابن تيمية: وأ
أبي  مذهب  وهــو  باالستحالة،  تطهر  النجاسة  إن 
مذهب  في  الَقولين  وأحــد  الظاهر،  وأهــل  حنيفة 

مالك وأحمد)٧(.
قال ابن حزم: »الحرام إذا بطلت صفاته التي بها 
سمي بذلك االسمِ الذي به نص على َتحريِمه؛ فقد 
إذا بطل ذلك االسم سقط  بطل ذلك االسم عنه، و
االســم،  بذلك  يسمى  مــا  حــرم  إنما  ــه  ألن التحريم؛ 
كالخمر والدم والميتة، فإذا استحال الدم لحما، أو 

ص:٢50.
)3( ينظر: الزيلعي: عثمان بن علي بن محجن البارعي، 
الحقائق  تبيين  ٧٤3هـــ(،  )المتوفى:  الحنفي  الدين  فخر 
ق،  بــوال يــة،  األمــيــر الكبرى  المطبعة  الــدقــائــق،  كنز  شــرح 

القاهرة، الطبعة: األولى، ١3١3هـ., جزء:6 ص:٢٢0.
المالكي  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  محمد  المواق:   )٤(
كليل لمختصر خليل، دار  التاج واإل )المتوفى: 8٩٧هـ(، 
الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١6هـــ-١٩٩٤م، جزء:١ 

ينظر: القرافي: الذخيرة, جزء:١ ص:١88. ص:٩٧، و
)5( ينظر: المرداوي: اإلنصاف, جزء:١، ص:3١8.

)6( ينظر: ابن حزم: المحلى،جزء:6، ص:١00.
الــحــلــيــم  ــن عـــبـــد  ــ ب ــد  ــمـ ــة: أحـ ــي ــم ــي ت ــن  ــ ابـ يـــنـــظـــر:   )٧(
المستقيم  الصراط  اقتضاء  ٧٢8هـــ(،  الحراني)المتوفى: 
مخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، 
مطبعة السنة المحمدية، القاهرة, الطبعة: الثانية،١36٩هـ 

جزء:٢، ص:٢٩٩.
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بالتغِذي أجزاء في الحيوان  الميتة  أو  الخمر خال، 
كل لها من الدجاج وغيره، فقد سقط التحريم،  اآل
وباهلل تعالى التوفيق، ومن خالف هذا لزمه أن يحرم 
اللبن؛ ألنه دم استحال لبنا، وأن يحرم التمر والزرع 
العذرة  يبيح  أن  ولزمه  والــبــول،  بالعذرِة  المسقي 
والبول؛ ألنهما طعام وماء حالالن استحاال إلى اسم 

منصوص على تحريِم المسمى به«)١(. 
وبناء عليه فقد استحال جنسهما أي الذهب 
كوالت، فاستحاال  المأ آخر من  إلى جنس  والفضة 
كول،  والمأ المطعوم  جنس  إلــى  حقيقتهما  مــن 
حيث  مــن  لــه  المستحال  حكم  لــه  والمستحيل 

كما في الخمرة إلى الخل)٢(. الحل أو الحرمة، 
وتصدقوا  واشــربــوا  »كلوا   :� النبي  قــول   -5
ابن  وقال  أو مخيلة«  والبسوا ما لم يخالطه إسراف 
والبس  شئت  ما  كل  عنهما-  اهلل  -رضي  عباس 
أو  ســرف  اثنتان،  أخطأتك  ما  شئت،  ما  واشــرب 

مخيلة )3(.
المعدنين  أن  اعتبرنا  إذا  أنــنــا  لــة:  الــدال وجــه 
منزلة  ــنــزالن  ي فإنهما  الــتــغــذي،  خــاصــيــة  فيهما 
وضابطهما:  األطعمة،  باقي  في  والتبذير  السرف 

)١( ينظر: ابن حزم: المحلى, جزء:6 ص:١00.
)٢( ينظر: خليل: أحمد بن محمد، التهذيب المقنع في 
علي  الشحود:  ص:١٩١،  جزء:١  الممتع،  الشرح  اختصار 

قليات، جزء:3 ص:٤١. بن نايف، الخالصة في فقه األ
كتاب: اللباس، باب:  )3( البخاري: صحيح البخاري، 
]األعــراف: من  ِلِعَباِدِه(  ْخــَرَج 

َ
أ ِتَي 

َّ
ال اهلِل  يَنَة  ِز َم  َحّرَ َمْن  )ُقلْ 

اآلية3٢[، جزء:٧ ص:١٤0.

معنى  من  والمراد  المخيلة،  وانتفاء  السرف  عدم 
فعل  كل  في  الحد  ز  تجاو هو  والمخيلة  اإلســراف 
أو قول، واستعماله في اإلنفاق أشهر من غيره، وهو 
يليق، والمخيلة: من  فيه اإلنفاق زائدا عما ينبغي و

الخيالء وهو التكبر)٤(.
واإلسراف يختلف باختالف حال الناس، فما 
يراه البعض إسرافا في حقه، فعند آخرين نقيصة، 
القصد  اعتبار  على  هــي  إنما  والتكبر  والخيالء 

والنية. 
هذا  أصحاب  ذهب  التحريم،  الثاني:  االتجاه 
على  والفضة  الذهب  تناول  تحريم  إلــى  تــجــاه  اال
كال أو شربا وممن ذهب الى ذلك أستاذاي:  السواء أ
عبدالملك السعدي، هاشم جميل حفظهما اهلل 
، واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة 

كما يلي: والمعقول، وهي 
أوال: من القرآن الكريم

نَت 
َ
أ ٱۡسُكۡن  َٔاَدُم  يَـٓـٰ َوقُۡلَنا  حمس  تعالى:  قال   -١

َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة َوُكَ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَل 
٣٥ىجس  ـٰلِِمنَي  ٱلظَّ ِمَن  َفَتُكونَا  َجَرةَ  ٱلشَّ َهِٰذهِ  َتۡقَرَبا 
فََل  ٱنَتَهۡواْ  حمسفَإِِن  اآلية جمتمحتجحس ، وقال تعالى:  حجسالََقَرة 
اآلية  حجسالََقَرة  ١٩٣ىجس  ـٰلِِمنَي  ٱلظَّ َعَ  إِلَّ  ُعــۡدَوَٰن 
لة: أن اهلل تعالى نهى عن الظلم،  محتحمججحتجحس ، وجه الدال
والذهب  محله  غير  في  الشيء  وضــع  هو  والظلم 
منه  النقود  تخاذ  وال النساء,  لزينة  تعالى  اهلل  خلقه 

)٤( ينظر: البخاري: صحيح البخاري، جزء:٧ ص:١٤0.
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إبعاده عن  سابقا, فاستعماله في غير ذلك بكنزه و
وضع  الظلم  ألن  الــمــادة؛  لهذه  الظلم  هو  وظيفته 

لشيء في غير موضعه, والظلم محرم شرعا)١(.
ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َوَل  حمس  تعالى:  قوله   -٢

ُكلُواْ 
ۡ
تِلَأ ِم  إَِل ٱۡلُكَّ بَِهآ  َوتُۡدلُواْ  بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم 

نُتۡم َتۡعلَُموَن ١٨٨ىجس 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَوِٰل ٱنلَّاِس بِٱۡلِ

َ
فَرِيٗقا ّمِۡن أ

الذهب  أن  ــة:  ل ــدال ال وجــه  حمجحمججحتجحس،  اآلية  حجسالََقَرة 
وقلب  ــنــة،  ي ــز وال للنقد  خلقا  مــعــدنــان  والــفــضــة 
هو  لذلك  حاجة  غير  من  مطعم  إلى  استعمالهما 

كل األموال بالباطل(٢). من قبيل أ
 ١١ ٱۡلَِلِٰد  ِف  َطَغۡواْ  ِيَن  حمسٱلَّ تعالى:  قوله   -3
واْ فِيَها ٱۡلَفَساَد ١٢ىجس حجسالَفۡجر من اآلية جحتجحت  ۡكَثُ

َ
فَأ

لة: أن اهلل تعالى نهى عن  ال اآلية جحتجحتجحس ، وجه الدال
الطغيان، والطغيان هو الزيادة في استعمال المباح 
كل الذهب  بما يؤدي إلى األشر والبطر والفساد، وأ
والفضة مظهر من مظاهر الفساد والطغيان، وهو أي 

الطغيان مظنة لنزول العقاب والعذاب)3(. 
َوَل  ِطيُعوِن ١٥٠ 

َ
َوأ  َ ٱللَّ ٤- قوله تعالى حمسفَٱتَُّقواْ 

ِف  ُيۡفِسُدوَن  ِيَن  ٱلَّ  ١٥١ ٱلُۡمۡسِفنَِي  ۡمَر 
َ
أ تُِطيُعٓواْ 

اآلية  من  َعَراء  حجسالشُّ ١٥٢ىجس  يُۡصلُِحوَن  َوَل  ۡرِض 
َ
ٱۡل

)١( ينظر: النسفي: مدارك التنزيل, جزء:3 ص:٤6٩.
)٢( يــنــظــر: الــقــرطــبــي: الــجــامــع ألحــكــام الـــقـــرآن، جــزء٢ 

صفحة33٩.
ــد بـــن مــحــمــد الــفــاســي  ــم  )3( يــنــظــر: ابـــن عــجــيــبــة: أح
أبو العباس)المتوفى:١٢٢٤هـ(، البحر المديد، دار الكتب 
١٤٢3هــــ،   - ٢00٢م  الثانية،  الطبعة:  بــيــروت،  العلمية، 

جزء:8 ص:٤58.

تعالى  اهلل  أن  لــة:  الــدال ، وجــه  جحتجمتجحتجحس  اآلية  ال  مجتجمتجحت 
والفضة  الذهب  كل  وأ المسرفين،  طاعة  عن  نهى 
من غير حاجة من اإلسراف الذي نهينا عن طاعة 
أهله، بل هو من الفساد الذي وصف به المسرفون 
الذين يفسدون في األرض، بضياع المال وال يتقون 

اهلل بإصالح األرض فيه)٤(.
قَۡرَيٗة  َمَثٗل   ُ ٱللَّ َوَضََب  حمس  تعالى:  قوله   -5
 ِ

ُكّ ّمِن  رََغٗدا  رِزُۡقَها  تِيَها 
ۡ
يَأ ۡطَمئِنَّٗة  مُّ َءاِمَنٗة  َكنَۡت 

ِلَاَس   ُ ٱللَّ َذَٰقَها 
َ
فَأ  ِ ٱللَّ ۡنُعِم 

َ
بِأ فََكَفَرۡت  َمَكٖن 

حجسانلَّۡحل  يَۡصَنُعوَن ١١٢ىجس  َكنُواْ  بَِما  َوٱۡلَۡوِف  ٱۡلُوِع 
ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡرَيةِۭ 

َ
اآلية جحتجحتجحتجحس ، وقوله تعالى : حمس َوَكۡم أ

تُۡسَكن  لَۡم  َمَسِٰكُنُهۡم  فَتِۡلَك  َمعِيَشَتَهاۖ  بَِطَرۡت 
٥٨ىجس  ٱۡلَوٰرِثنَِي  َنُۡن  َوُكنَّا  قَلِيٗلۖ  إِلَّ  َبۡعِدهِۡم  ّمِۢن 
لة: أن كفران النعم  حجسالَقَصص اآلية حمججمتجحس ، وجه الدال
آفات  وهي  والبطر،  األشر  إلى  يؤدي  بها  والجحود 
كل الذهب والفضة من  يعجل فيها اهلل العقاب، وأ
الزيادة والبطر في استعمال النعم في غير محلها، 
كثير: »أي طغت  والذي يهدد بزوال األمن، قال ابن 
وأشرت، وكفرت نعمة اهلل فيما أنعم به عليهم من 

األرزاق«)5(. 

)٤( ينظر: الطنطاوي: محمد سيد، التفسير الوسيط، دار 
القاهرة،  الفجالة،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  مصر  نهضة 
التنزيل  ــوار  وأنـ البيضاوي:  ص:٢٧0،  ــزء:١0  جـ ١٩٩8م، 

يل، جزء:٤ ص:١٤٧. وأسرار التأو
كثير: تفسير القرآن العظيم, جزء:6 ص:٢٢3.  )5( ابن 
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ۡيَطَٰن َوِلّٗا ّمِن  6- قوله تعالى: حمسَوَمن َيتَِّخِذ ٱلشَّ
بِيٗنا ١١٩ىجس حجسالّنَِساء  اٗنا مُّ َفَقۡد َخِسَ ُخۡسَ  ِ ُدوِن ٱللَّ
توعد  قد  الشيطان  أن  لــة:  الــدال وجــه  حمججحتجحتجحس،  اآلية 
واإلضــالل، ومن وسائله في ذلك  بالضالل  العباد 
تغيير خلق اهلل تعالى، واستعمال الذهب والفضة 
التغيير لخلق اهلل  في غير ما وضعت له من قبيل 
بالدين  يكون  قد  التغيير  وأن  عنه,  المنهي  تعالى 
أو  وشــم  من  المخلوقات  بطبيعة  التدخل  في  أو 

إخصاء)١(.
ثانيا: األدلة من السنة النبوية

١- فعن أم سلمة -رضي اهلل تعالى عنها- أن 
رسول اهلل � قال: »الذي يشرب في آنية الفضة، 
لة:  الدال وجه  جهنم«)٢(،  نار  بطنه  في  يجرجر  إنما 
كل أو  أن النبي � قد شدد في النكير على من أ
كل من  إذا حرم األ شرب في آنية الذهب والفضة، و
كل الذهب  تلك األواني ألنها من ذهب أو فضة، فأ
كل والشرب  ية، وقد ألحق باأل أو شرابه يحرم باألولو
عند  االستخدام  سائر  والفضة  الذهب  أوانــي  من 
ذلك،  على  اإلجماع  النووي  نقل  وقد  الجمهور، 
استعمال  تحريم  على  منعقد  »واإلجــمــاع  فقال: 
كـــل والــشــرب،  ــاء الفضة فــي األ إنـ إنـــاء الــذهــب و

)١( يــنــظــر: الــقــرطــبــي: الــجــامــع ألحــكــام الـــقـــرآن, جـــزء:5 
ص:3٩3.

الــلــبــاس  كــتــاب:  الــبــخــاري,  الــبــخــاري: صــحــيــح   )٢(
والفضة في  الذهب  أواني  باب: تحريم استعمال  والزينة، 
والنساء، جزء:3 ص:١63٤،  الرجال،  الشرب وغيره على 

رقم:٢065.

والتجمر  أحدهما،  من  بمعلقة  كــل  واأل والطهارة 
وجميع  منهما،  اإلناء  في  والبول  منهما،  بمجمرة 
وغير  والميل  المكحلة  ومنها  االستعمال،  وجــوه 

ذلك«)3(.
عنه-  اهلل  -رضي  اليمان  بن  حذيفة  وعن   -٢
الذهب  آنية  فــي  تشربوا  »ال  ــال:  ق النبي�  أن 
والفضة، وال تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في 
الحديث  لة من  والدال اآلخــرة«)٤(،  في  ولكم  الدنيا 

من وجوه: 
كل في أواني الذهب والفضة  الوجه األول: إن األ
فكما  الدنيا،  دون  الجنة  أهــل  خصوصيات  من 
اآلخــرة،  في  مسموح  الدنيا  في  ممنوع  الخمر  أن 
كل فيهما، على أن الكتاب والسنة قد  فكذلك األ
الذهب  فذكروا  الجنة وطعامهم،  أهل  ملبس  ذكرا 
المطعومات،  من  يذكراهما  لم  ولكنهما  والفضة 

كذلك. وهو ما يدل على أنهما ليسا 
كــل  ــثــانــي: إن اســتــخــدامــهــمــا فــي األ ــوجــه ال ال
والشرب مخالف لما وضع له المعدن من النقدية 
والثمنية، واستخدامه في غير محله، وهذا سيخرج 
وهو  الناس،  بين  استعماله  خــواص  عن  المعدن 

ص:٢0،  جــزء:١٤  مسلم,  على  النووي  شرح  النووي:   )3(
كفاية األخيار، جزء:١ ص:٢0. الحصني: 

يــنــة،  والــز الــلــبــاس  كــتــاب:  مسلم,  صحيح  مسلم:   )٤(
الرجال  على  والفضة  الذهب  إناء  استعمال  تحريم  باب: 
إباحته  و الرجل،  على  والحرير  الذهب  وخاتم  والنساء، 
أربع  على  يزد  لم  ما  للرجل  ونحوه  العلم  إباحة  و للنساء، 

أصابع، جزء:3 ص:١638، رقم:٢06٧.
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أمر مخالف لأعراف الشرعية واإلنسانية، قال ابن 
عبد البر: »معلوم أن من اتخذها ال يسلم من بيعها 
كولة وال مشروبة، فال  أو استعمالها؛ ألنها ليست مأ

فائدة فيها غير استعمالها«)١(.
ثالثا: األدلة من المعقول: 

والسلوكيات  لــأخــالق  مــنــاف  ذلـــك  أن   -١
العامة للمسلم، فمن األمور التي علل بها الفقهاء 
كل بأواني الذهب والفضة أّنَ في ذلك كسرًا  منع األ
لقلوب الفقراء. يقول ابن القيم: »وهذه العلل فيها 
ما فيها فإن التعليل بتضييق النقود، يمنع التحلي 
بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية وال نقد، 
والفخر والخيالء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب 
ر  بالدو تنكسر  قلوبهم  فإن  له  ضابط  ال  كين  المسا
الفارهة  والمراكب  المعجبة،  والحدائق  الواسعة 
ذلك  وغير  اللذيذة  واألطعمة  الفاخرة،  والمالبس 
توجد  إذ  منتقضة،  علل  هذه  وكل  المباحات  من 
واهلل  العلة  أن  فالصواب  معلولها،  يتخلف  و العلة 
الهيئة  من  القلب،  استعمالها  يكسب  ما  أعلم 
ولهذا  ظاهرة،  منافاة  للعبودية  المنافية  والحالة 
إذ ليس  الدنيا،  للكفار في  بأنها  النبي �  علل 
في  بها  ينالون  التي  العبودية،  مــن  نصيب  لهم 
اهلل  لعبيد  استعمالها  يصلح  فال  نعيمها،  اآلخــرة 
إنما يستعملها من خرج عن عبوديته  في الدنيا، و

رضي بالدنيا وعاجلها من اآلخرة«)٢(. و

)١( ينظر: ابن عبد البر: االستذكار، جزء:8 ص:35١.
ية  الجوز أيـــوب  بــن  بكر  ــي  أب بــن  محمد  الــقــيــم:  ــن  اب  )٢(

لما  المعدنين  بأواني  كــل  األ االســالم  حــرم   -٢
السلوكية،  اآلداب  مخالفة  مــن  ذلــك  يتضمنه 
مــال مقدر  األوانـــي ألنها  بــإتــالف  يأمر اإلســـالم  ولــم 
وشربهما  والفضة  الــذهــب  كــل  أ بينما  ومــحــتــرم، 
ثم  ومــن  المعدنين  استعمال  مقاصد  إلــى  يسيء 
أمارات  إن ذلك من  إلى نعم اهلل تعالى، و اإلساءة 
كل ذلك أو يشربه إال من اغتر  الخيالء والفخر فال يأ
بماله خصوصا مع وجود الحاجة في الناس، وقد 
قال رسول اهلل �: »ما آمن بي من بات شبعانا 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به«)3(، والمراد نفي 
قلبه  قسوة  على  يدل  ألنه  وذلــك  الكامل،  اإليمان 

وكثرة شحه وسقوط مروءته ودناءة طبعه)٤(.
والكثير،  القليل  بين  التفريق  الثالث:  االتجاه 
على  التخريج  مــن  يتها  رؤ الوجهة  هــذه  تستقي 
بالذهب  المطلية  أو  المضببة  ــي  األوان استعمال 

العباد،  خير  هــدي  فــي  المعاد  زاد  ٧5١هــــ(،  )المتوفى: 
الــمــنــار اإلســالمــيــة،  ــروت، مكتبة  بــي ــة،  ــرســال ال مــؤســســة 
١٩٩٤م،   - ١٤١5ه  والعشرون،  السابعة  الطبعة:  يت،  الكو

جزء:٤ ص:3٢٢.
أحمد)المتوفى:  بن  سليمان  القاسم  أبو  الطبراني:   )3(
عبد  بــن  حــمــدي  تحقيق:  الــكــبــيــر،  المعجم  ـــ(،  ــ 360هـ
جــزء:١  الــقــاهــرة,  تيمية،  ــن  اب مكتبة  السلفي،  المجيد 
صحيح،  الحديث  لباني:  األ قــال  ــم:٧5١،  رقـ ص:٢5٩، 
جزء:٢  ياداته،  ز و الصغير  الجامع  صحيح  لباني:  األ ينظر: 

ص:٩6٧، رقم:5505.
العارفين  تاج  بن  محمد  الدين  ين  ز المناوي:  ينظر:   )٤(
الجامع  بــشــرح  التيسير  ـــ(،  ــ ١03١هـ الــقــاهــري)الــمــتــوفــى: 
الصغير، مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، الطبعة: الثالثة، 

١٤08هـ - ١٩88م, جزء:٢ ص:33٧.
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بين  التفريق  رة  بضرو قالوا  عليه:  وبناء  والفضة، 
كان األصل  القليل والكثير، وذلك بأن يفرق بين ما 
كوال،  فيه إعداد الذهب طعاما سواء كان شرابا أو مأ
ينة تابعة للطعام ال تشكل جزء منه. كان ز بين ما  و
دق  عن  السؤال  »وقع  الهيتمي:  حجر  ابن  قال 
كلهما منفردين أو مع انضمامها  الذهب والفضة وأ
من  كغيره  ذلــك  يجوز  هــل  يـــة  األدو مــن  لغيرهما 
ية أم ال يجوز لما فيه من إضاعة المال،  سائر األدو
والجواب أن الظاهر أن يقال فيه أن الجواز ال شك 
فيه حيث ترتب عليه نفع، وكذا إن لم يحصل منه 
ذلك لتصريحهم في األطعمة بأن الحجارة ونحوها 

ال يحرم منها إال ما ضر بالبدن أو العقل »)١(.
واستدلوا لذلك بما روي عن مزيدة العصري-
قــال: دخــل رســول اهلل � يوم  رضــي اهلل عنه- 

الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة)٢(.

بــن علي  بــن مــحــمــد  الــهــيــتــمــي: أحــمــد  ــن حــجــر  ابـ  )١(
المنهاج،  شرح  في  المحتاج  تحفة  ٩٧٤هـــ(،  )المتوفى: 
الكبرى  ية  التجار المكتبة  العلماء،  من  لجنة  مراجعة: 
طبعة،  بدون  الطبعة:  محمد،  مصطفى  لصاحبها  بمصر 

١35٧هـ - ١٩83م، جزء١، ص:١٢3.
ص:3٤6،  جــــزء:30  الــكــبــيــر،  المعجم  الــطــبــرانــي:   )٢(
رقم:8١3، الترمذي: سنن الترمذي، أبواب الجهاد, باب: 
ما جاء في السيوف وحليتها، جزء:٤ ص:٢00، رقم:١6٩0، 
لباني:  قال الترمذي: »وهذا حديث حسن غريب«، قال األ
كما  رجاله ثقات غير هود فإنه مجهول  » أخرجه الترمذي و
قال ابن القطان«، والحديث له شواهد، حدثنا قتادة، عن 
أنس، قال: »كانت قبيعة سيف رسول اهلل � فضة«، 
ــم:٢583،  رقـ ص:30،  جــزء:3  داود،  أبــي  سنن  داود:  أبــو 
الــديــن)الــمــتــوفــى:١٤٢0ه(،  ناصر  محمد  لــبــانــي:  األ ينظر: 

الرجال  استخدام  في  األصــل  أن  لــة:  الــدال وجــه 
فقد  ضئيلة  كانت  لما  لكنها  الحظر،  هو  للذهب 
منها  اليسير  ــواز  جـ على  الفقهاء  بعض  اســتــدل 
لتحلية السيف أو المصحف أو ما يقوم مقامهما، 
إن كانت تلك الزينة الذهبية يسيرة القدر، بحيث لو 
عرضت على النار لم يخلص منه شيء، وما جوزه 
كان جزء  كله إن  الفقهاء في ذلك بضابطه فيجوز أ
يسيرا من المطعم أو المشرب، شأنه في ذلك شان 
كل في األواني المطلية بالذهب على هذا النحو،  األ
كانت تلك الزينة لها قدر محسوس بحيث  أما إن 
لو عرضت على النار تحصل منها شيء، فال يجوز 
أو  المطلي  أو  المموه  فإن  المذكورة،  الحلوى  كل  أ

المطعم بالذهب يأخذ حكم الذهب نفسه)3(.
والذي يبدو لي أن هذه الوجهة ليست داخلة 
الذهب على  تتعامل مع  النزاع، ألنها ال  في محل 
كوالت،  المأ به  تزين  ينة  ز باعتباره  بل  غــذاء  أنــه 
بعض  احــتــرام  فــي  والفخامة  التقدير  مــن  ــوع  ن أو 

الشخصيات.
المطلب الثالث	 
تحرير محل النزاع والرأي الراجح	 

كل الذهب  بعد عرض أراء العلماء في حكم أ

المكتب  السبيل،  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء 
١٩85م،   - ١٤05هــــ  الثانية  الطبعة:  بــيــروت،  اإلســالمــي، 

جزء:3 ص:306.
الــفــتــوى:٢33٧3٤،  رقــم  يــب،  و إســالم  موقع  ينظر:   )3(
يخ: السبت- ٢3- صفر- ١٤35ه- ٢8-١٢-٢0١3م. بتار
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الفقهاء  النزاع بين  والفضة، ال بد من تحرير محل 
النزاع  محل  ولتحرير  الراجح،  الــرأي  بيان  ثم  ومن 

تية: البد من اإلشارة إلى المسائل اآل
في  ونــيــتــه  المستعمل  حــاجــة  إلـــى  ينظر   -١
وال  ســرف  وال  ضــرار،  وال  ضــرر  غير  من  االستعمال، 

مخيلة. 
يترتب  ــا  وم المعدنين  غــذائــيــة  فــي  النظر   -٢
ووجــود  الــضــرر  انتفاء  ثبت  ــإذا  ف فــوائــد،  مــن  عليه 
ونيته  المستعمل  حاجة  إلى  ينظر  فإنه  المنفعة، 
في االستعمال، من غير ضرر وال ضرار، وال سرف وال 

مخيلة.
ل  الطبي من االستدال 3- استثناء االستعمال 
ية،  النبو السنة  مــن  ثــابــت  هــو  كما  مــشــروع،  ــه  ألن

وللحاجة أيضا وقد مر بيانه.
لتزامات  باال الخاصة  التصرفات  مــراعــاة   -٤
بعض  يعمد  فقد  والعقد،  الحل  ألصحاب  األدبية 
بما  الضيفان  تكريم  إلى  الزعماء ومن في منزلتهم 
بتزيين  ذلــك  مــن  لهم  فــيــؤذن  منازلهم،  يناسب 
الحلوى بالذهب اعتبار بمكانتهم، على رأي من 
أبو  فيه  رخص  فقد  التحلية  في  اليسير  بجواز  قال 
اآلنية  اتخاذ  والشافعي، وأحمد، في جواز  حنيفة، 

بدون استعمالها)١(. 

)١( ينظر: ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
٧٢8هـــ(  )المتوفى:  اهلل  عبد  بن  السالم  عبد  بن  الحليم 
ى الكبرى البن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة:  الفتاو

األولى، ١٤08هـ - ١٩8٧م، جزء١ صفحة٤36.

ــالــذي يـــراه الــبــاحــث تحريم  فـــإذا تــقــرر هـــذا ف
أو  ــوال  ك ــأ م مطعما  والــفــضــة  ــب  ــذه ال اســتــعــمــال 
مشروبا، وذلك لعدم نهوض أدلة القائلين باإلباحة 

تية: ولأسباب اآل
في  الوظيفي  االستعمال  قــواعــد  مخالفة  أوال: 

المطعم
وفق  بيئته  له  وسخر  اإلنــســان  تعالى  اهلل  خلق 
الــفــطــرة الــســلــيــمــة، وجــعــل لــكــل مــخــلــوق مهمة 
َءاَدَم  وََعلََّم  حمس  تعالى:  قال  بأسمائها  وغاية سماها 
َفَقاَل  ٱلَۡملَـٰٓئَِكةِ  َعَ  َعَرَضُهۡم  ُثمَّ  ُكََّها  ۡسَمآَء 

َ
ٱۡل

٣١ىجس  َصِٰدقنَِي  ُكنُتۡم  إِن  َهـُٰٓؤَلٓءِ  ۡسَمآءِ 
َ
بِأ ۢنبِـُٔوِن 

َ
أ

التفسير األسماء: هي  اآلية جحتمحتجحس، قال أهل  حجسالََقَرة 
مسميات األشياء)٢(. 

إبليس  طاعة  عن  المؤمنين  تعالى  اهلل  ونهى 
غاياتها،  عــن  وانــحــرافــهــا  المسميات  تغيير  فــي 
ُهۡم  َوٓأَلُمَرنَّ َمّنَِينَُّهۡم 

ُ
َوَل ِضلَّنَُّهۡم 

ُ
َوَل حمس  تعالى:  قوله 

نَّ  ُ فَلَُيَغرّيِ ُهۡم  َوٓأَلُمَرنَّ نَۡعِٰم 
َ
ٱۡل َءاَذاَن  فَلَُيبَّتُِكنَّ 

 ِ ۡيَطَٰن َوِلّٗا ّمِن ُدوِن ٱللَّ ِۚ َوَمن َيتَِّخِذ ٱلشَّ َخۡلَق ٱللَّ
بِيٗنا ١١٩ىجس حجسالّنَِساء اآلية حمججحتجحتجحس  اٗنا مُّ َفَقۡد َخِسَ ُخۡسَ
مساره  ودفــع  اإلنسان  بإضالل  إبليس  توعد  فقد   ،
الفطري إلى غير ما أمر اهلل تعالى، من خالل تسمية 
اإلنسان  فيأمر  محلها،  غير  في  وتسخيرها  األشياء 

ــزء١  ــقـــرآن، ج ــام الـ ــك )٢( يــنــظــر: الــقــرطــبــي: الــجــامــع ألح
جــزء١  العظيم،  ــقــرآن  ال تفسير  كثير:  ابــن  صــفــحــة٢8١، 

صفحة١30.
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بتغيير دينه بإحالل الحرام وتحريم الحالل)١(.
اهلل  بخلق  تالعب  من   � النبي  لعن  وقــد 
اهلل  بن مسعود -رضي  اهلل  فعن عبد  وبدل،  وغير 
الواشمات،   � اهلل  ــول  رس »لعن  ــال:  ق عنه- 
خلق  والمغيرات  والمتنمصات،  والمتفلجات، 

اهلل«)٢(.
هي  اهلل  خلق  المغيرات  »قوله  حجر:  ابن  قال 
والفلج،  والنمص  الوشم  يصنع  لمن  الزمــة  صفة 

وكذا الوصل على إحدى الروايات«)3(.

أحمد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو  السمعاني:   )١(
)المتوفى: ٤8٩هـ(، تفسير القرآن، تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة: 

األولى، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م، جزء١ صفحة٤8١.
ــاب:  يــنــة، ب كــتــاب: الــز )٢( الــنــســائــي: ســنــن الــنــســائــي، 
الــمــتــنــمــصــات، جــــزء8 صـــفـــحـــة338، رقـــــــم:٩3٢8، 
اسمه  من  ذكــر  الهاء،  بــاب:  ــط،  األوس المعجم  الطبراني: 
لباني:  هــاشــم، جــزء٩ صــفــحــة١٢٧، رقــــم:٩3٢١، قــال األ
الجامع  صحيح  ــبــانــي:  ل األ يــنــظــر:  صــحــيــح،  الــحــديــث 
البخاري:  الصغير، جزء3 صفحة٩08، رقم:50٩٧، وعند 
والمتفلجات  والمتنمصات،  الواشمات  اهلل،  عبد  »لعن 
للحسن المغيرات خلق اهلل« فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ 
وفي  اهلل،  رســول  لعن  من  ألعن  ال  لي  »ومــا  اهلل:  عبد  قــال 
فما  اللوحين  بين  ما  قــرأت  لقد  واهلل  قالت:  اهلل؟«  كتاب 
َءاتَىُٰكُم  وجدته، قال: واهلل لئن قرأتيه لقد وجدتيه: حمسَوَمآ 
ىجس حجساَلۡش اآلية  ْۚ ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا
القرآن  تفسير  كتاب:  البخاري،  صحيح  البخاري:   ، خمتجحس 
حجساَلۡش  فَُخُذوهُىجس  ٱلرَُّسوُل  َءاتَىُٰكُم  حمسَوَمآ  باب:  الكريم، 

اآلية خمتجحس، جزء٧ - صفحة١66، رقم:5٩3٩.
)3( ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، جزء١0 

صفحة3٧3.

الفاعلة  على  حرام  الفعل  »هذا  النووي:  وقال 
لخلق  تغيير  وألنه  األحاديث،  لهذه  بها  والمفعول 
ـــا قوله  ــه تــدلــيــس، وأم ــر وألنـ ي ــزو ت ــه  اهلل تــعــالــى وألنـ
طلبا  ذلــك  يفعلن  فمعناه  للحسن  المتفلجات 
المفعول  هو  الحرام  أن  إلى  إشــارة  وفيه  للحسن، 
أو  لعالج  إليه  احتاجت  لــو  أمــا  الحسن،  لطلب 

عيب في السن ونحوه، فالبأس واهلل أعلم«)٤(. 
رة  وضرو األشياء  وظيفة  الكريم  القرآن  بين  وقد 
استعمالها لما وضعت له، فقال تعالى: حمس َوٱۡلَۡيَل 
َل  َما  َوَيۡخلُُق  َوزِيَنٗةۚ  َكُبوَها  لَِتۡ َوٱۡلَِمرَي  َوٱۡلَِغاَل 
ما  لة  الدال وجه   ، حمججحس  اآلية  حجسانلَّۡحل  ٨ىجس  َتۡعلَُموَن 
لحوم  كــل  أ منع  من  العلم  أهــل  بعض  إليه  ذهــب 
تلك الحيوانات ألنها لم تخلق لذلك، قال مالك: 
كل،  لأ يجعلها  ولــم  يــنــة  والــز للركوب  »فجعلها 
يجوز  ال  أصحابنا:  قال  ولهذا  أشهب،  عن  ونحوه 
كل لحوم الخيل والبغال والحمير، ألن اهلل تعالى  أ
عداه  ما  على  دل  والزينة  الــركــوب  على  نص  لما 

بخالفه«)5(.
اهلل-  -رحمه  مالك  »ففهم  العربي:  ابن  وقــال 
كل نعمة من  له في  النعم، وما أعد اهلل  إيــراد  وجه 
كل منفعة على وجه منفعتها  االنتفاع، فاقتصرت 

التي عين اهلل له«)6(.

الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج  النووي:   )٤(
جزء:١٤ ص:١0٧.

)5( القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، جزء١0 صفحة٧6.
)6( ابن العربي: القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر المالكي 
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عنهما-  اهلل  -رضـــي  عــبــاس  ابــن  سئل  ولــمــا 
تعالى:  اهلل  قــول  وتــال  فكرهها،  الخيل  لحوم   عن 
َكُبوَها َوزِيَنٗةۚ َوَيۡخلُُق  حمس َوٱۡلَۡيَل َوٱۡلَِغاَل َوٱۡلَِمرَي لَِتۡ
َما َل َتۡعلَُموَن ٨ىجس حجسانلَّۡحل اآلية حمججحس ، وقال هذه 
نَۡعَٰم َخلََقَهاۖ 

َ
للركوب، ثم تال قول اهلل تعالى: حمس َوٱۡل

٥ىجس  ُكلُوَن 
ۡ
تَأ َوِمۡنَها  َوَمَنٰفُِع  دِۡفءٞ  فِيَها  لَُكۡم 

كل)١(. حجسانلَّۡحل اآلية جمتجحس، ثم قال هذه لأ
وقد أخبر النبي � عن عدم التعدي والتزام 
اهلل  هــريــرة -رضــي  أبــي  فعن  لــه،  مــا خلق  وظيفة 
راكب  رجــل  »بينما  قــال:   � النبي  أن  عنه-، 
لهذا،  أخلق  لم  فقالت:  إليه،  التفتت  بقرة  على 

خلقت للحراثة«)٢(.
لة أن البقرة اعترضت على تسخيرها  وجه الدال
خلقت  البقر  »قلت  العيني:  قــال  محلها،  بغير 
للركوب  الثالثة  هذه  خلقت  كما  بالنص  كل  لأ
قالت  فلذلك  للركوب  تخلق  لــم  والبقر  بالنص 
للحراثة  خلقت  وقولها  لــهــذا،  أخلق  لــم  لراكبها 
كل  كانت فيها منفعتان األ ليس بحصر فيها ولما 
في  أبعد  لكونها  الحراثة  منفعة  ذكــرت  والحراثة، 
كل كان مقررا عند  كل، وألن األ الذهن من منفعة األ

عبد  محمد  تعليق:  القرآن،  أحكام  5٤3هـــ(،  )المتوفى: 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: 

الثالثة، ١٤٢٤هـ - ٢003م، جزء3 صفحة١٢3.
)١( يــنــظــر: الــقــرطــبــي: الــجــامــع ألحــكــام الـــقـــرآن، جـــزء١0 

صفحة٧6.
باب  المزارعة،  كتاب:  البخاري  صحيح  البخاري:   )٢(

استعمال البقر للحراثة، جزء ٢ صفحة١03، رقم:٢١٩٩.

الراكب بخالف الحراثة، بل ربما كان يظن أنها غير 
كل«)3(. متصورة عنده فنبهته عليها دون األ

وضع  لما  فهو  كل  لأ وضــع  ما  فــإن  تقدم  ومما 
الناس  تعرف  وقد  لغيره،  فهو  لغيره  وضع  وما  له، 
والزينة،  النقدية  في  والفضة  الذهب  تــداول  على 
نكوص  والــمــشــرب  كــل  الــمــأ ــي  ف واستعمالهما 
للنقدية  وتهديد  عليه،  الــنــاس  تــعــارف  مــا  على 
في  إلفه  النقد  من  فالغاية  واالمتهان،  الضياع  من 
القيم:  ابــن  قــال  المالي،  والــتــداول  والــشــراء  البيع 
اتخذت  إذا  فإنها  النقود،  تضييق  التحريم  »علة 
أواني فاتت الحكمة التي وضعت ألجلها من قيام 

مصالح بني آدم«)٤(.
فيما  الــنــاس  أحـــوال  إلــى  الفقهاء  التفت  وقــد 
معلومة  أمـــوال  فهناك  المالية،  بالمعرفة  يتعلق 
ومشهورة وذائعة الصيت بين الناس مثل الذهب 
والفضة، وهناك أموال خاصة يجهل الناس قيمها 
المالية وأسرارها المهنية فال يلتفتون اليها كبعض 
مراعاة  ينبغي  فإنه  عليه  وبناء  يــة،  ثــر األ النفائس 
فال  الــمــبــاح،  الــمــال  مــن  يعلمون  فيما  معارفهم 
يعرض أمامهم بما يعتبرونه ازدراء أو استخفافا بهم، 
قدامة:  ابن  قال  الفقهاء،  إلى هذا بعض  أشار  وقد 
يعرفها  ال  ألنه  الجواهر،  ثمن  في  هذا  يحصل  »وال 
حرم  مــا  ألن  اتخاذها  يــحــرم  و الــنــاس،  خــواص  إال 

)3( العيني: عمدة القاري، جزء١٢ صفحة١6١.
جزء٤  العباد،  خير  هــدي  في  المعاد  زاد  القيم:  ابــن   )٤(

صفحة3٢١-3٢٢.
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استعماله حرم اتخاذه من هيئة االستعمال«)١(. 
ثانيا: مخالفة القواعد األخالقية في المطعم

وتعارفوا  وحديثا،  قديما  مطعمهم  الناس  ألف 
في  أذواقــهــم  تفاوتت  إن  و وهــم  ونوعه،  كمه  على 
إلف بعضه، والنفر عن بعضه اآلخر، إال أنهم اتفقوا 
لم  ألنــه  مطعما،  ليس  والفضة  الــذهــب  أن  على 
عاداتهم  من  وال  آنــذاك،  المجتمع  طبع  من  يكن 
تداول الذهب في المطعم والقاعدة تقول: »الوازع 

الّطبعي أقوى من الوازع الّشرعي«)٢(. 
قال  النعم،  من  يديه  في  عما  مسؤول  واإلنسان 
٨ىجس  ٱنلَّعِيِم  َعِن  يَۡوَمئٍِذ  لَتُۡسـَٔلُنَّ  ُثمَّ  حمس  تعالى: 
كل ما يتنعم  حجساتلََّكثُر اآلية حمججحس ، واآلية عامة تشمل 
اإلنسان به، فيدخل فيه كل أصناف النعم من طعام 
وحــواس  وعافية  وصحة  وسكن  وملبس  ــراب  وش
سائل  أنه  أخبر  اهلل  »إن  الطبري:  قال  ذلــك،  وغير 
هؤالء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أنه 
سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عّم بالخبر 
عن  قال  كما  سائلهم  فهو  الجميع،  عن  ذلك  في 

جميع النعيم، ال عن بعض دون بعض«)3(.

أحمد،  اإلمــام  فقه  في  الكافي  المقدسي:  قدامة  ابن   )١(
جزء١ صفحة٤5.

بورنو  آل  محمد  بن  أحمد  بن  صدقي  محمد  الغزي:   )٢(
الرسالة،  مؤسسة  الفقهية،  القواعد  موسوعة  الحارث،  أبو 
الطبعة: األولى، ١٤٢٤هـ - ٢003م، جزء١٢  بيروت، لبنان، 

صفحة١58.
)3( الطبري: جامع البيان، جزء30 صفحة3٧0.

أنعم  اإلنسان مسؤول عن  النبي � أن  بين  و
اهلل تعالى عليه، فعن أبي هريرة -رضي اهلل عنه-، 
قال: خرج رسول اهلل � ذات يوم أو ليلة فإذا هو 
بيوتكما  من  أخرجكما  »ما  فقال:  وعمر،  بكر  بأبي 
هذه الساعة؟« قاال: الجوع يا رسول اهلل،، قال: »وأنا، 
أخرجكما،  الــذي  ألخرجني  بيده،  نفسي  والــذي 
فإذا  األنــصــار  من  رجــال  فأتى  معه،  فقاموا  قــومــوا«، 
مرحبا  قالت:  المرأة،  رأته  فلما  بيته،  في  ليس  هو 
فــالن؟«  ــن  »أي  :� اهلل  ــول  رس لها  فقال  وأهـــال، 
جاء  إذ  الــمــاء،  مــن  لنا  يستعذب  ذهــب  قــالــت: 
وصاحبيه،   � اهلل  رسول  إلى  فنظر  األنصاري، 
كرم أضيافا مني،  ثم قال: الحمد هلل ما أحد اليوم أ
رطب،  قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر و
كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول  فقال: 
كلوا  فأ لهم،  فذبح  والحلوب«،  »إيــاك،   :� اهلل 
من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا 
رووا، قال رسول اهلل � ألبي بكر، وعمر: »والذي  و
نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، 
حتى  ترجعوا  لم  ثم  الجوع،  بيوتكم  من  أخرجكم 

أصابكم هذا النعيم«)٤(.
 � النبي  إليها  ــدب  ن الــتــي  األخـــالق  ــن  وم
هريرة  ــي  أب فعن  فــيــه،  والــتــواضــع  الطعام  احــتــرام 

جواز  بــاب:  األشربة،  كتاب:  مسلم،  صحيح  مسلم:   )٤(
وبتحققه  بذلك،  برضاه  يثق  من  دار  إلى  غيره  استتباعه 
جزء:3  الطعام،  على  االجتماع  واستحباب  تاما،  تحققا 

ص:١60٩، رقم:٢038. 
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-رضي اهلل عنه- عن النبي � قال: »لو دعيت 
كراع لقبلت«)١(. كراع ألجبت، ولو أهدي إلي  إلى 

كلون من  لة: مراعاة المجتمع فيما يأ وجه الدال
مطعم بسيط ومشاركتهم في ذلك، وتناول الذهب 
واحتقار  التعالي  من  ضرب  شربا  أو  كال  أ والفضة 
وتــرك  التواضع  »معناه  بــطــال:  ابــن  قــال  اآلخــريــن، 
التكبر واالستئالف بقبول اليسير واإلجابة إليه؛ ألن 
الهدية تؤكد المحبة، وكذلك الدعوة إلى الطعام ال 
ره  تبعث إلى ذلك إال صحت محبة الداعي وسرو
إليه  والتحبب  طــعــامــه،  مــن  إلــيــه  الــمــدعــو  كــل  بــأ

بالمؤاكلة وتوكيد الذمام معه بها«)٢(.
كما أن الذهب والفضة كانا وما زاال رمزا للفخامة 
والتميز، وتناولهما ضمن الطعام أو الشراب، ما هو 
إال طلبا للشهرة والفخر، وقد نهى رسول اهلل � 
شهرة  ثــوب  لبس  »مــن  فقال:  الشهرة،  لباس  عن 

ألبسه اهلل يوم القيامة ثوب مذلة«)3(.

باب:  النكاح,  كتاب:  البخاري,  صحيح  البخاري:   )١(
كراع، جزء:٧، ص:٢5، رقم:5١٧8. من أجاب إلى 

)٢( ابن بطال: شرح صحيح البخاري, جزء:٧، ص:٢٩0.
في  باب:  اللباس،  كتاب:  داود،  أبي  سنن  داود:  أبو   )3(
ماجه:  ابــن  رقـــم:٤03١،  ص:٧٧،  جـــزء:٤،  الشهرة،  لبس 
سنن ابن ماجه، كتاب: اللباس، باب: من لبس شهرة من 
الثياب، جزء:٢، ص:١١٩٢، رقم:3606، وأخرجه أحمد: أبو 
عبد اهلل بن محمد بن حنبل الشيباني )المتوفى: ٢٤١هـ(، 
األرنؤوط،  اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب  مسند 
وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ١٤٢١هـ، جزء:٩, 
صحيح،  الحديث  لباني:  األ قال  رقــم:566٤،  ص:٤٧6، 
١٤٢0هـــ(،  )المتوفى:  الدين  ناصر  محمد  لباني:  ينظر: األ

ينبغي اإلشارة إلى الغفلة في استعمال النعمة  و
مترتبا  العقاب  جعل  إنما  و الــعــادة،  خالف  فيما 
لة  للدال التمكن،  هــذا  بعد  الــواقــع  التبديل  على 
غلط،  أو  جهل  عن  ال  بصيرة  عن  تبديل  أنه  على 
َعَقلُوهُ  َما  َبۡعِد  ِمۢن  ُيَّرِفُونَُهۥ  حمسُثمَّ  تعالى:  كقوله 

َوُهۡم َيۡعلَُموَن ٧٥ىجس حجسالََقَرة اآلية جمتخمتجحس )٤(.
ثالثا: عدم مراعاة المصالح العامة للتشريع

ــل فــي األشــيــاء اإلبــاحــة قــاعــدة مــن قواعد  األص
األشياء  تؤخذ  أن  والمعنى  اإلســالمــيــة،  الشريعة 
على هذا األصل ما لم يرد نص شرعي يصرفها من 

الحالل إلى الحرمة أو الكراهية)5(.
الحل مطلقا،  يعني  النص ال  رود  و أن عدم  إال 
الحكم  بناء  في  اإلباحة  ضوابط  مراعاة  من  فالبد 
تيمية:  ابن  قال  القاعدة،  من  المستنبط  الشرعي 
على  الــمــوجــودة  األعــيــان  جميع  فــي  األصـــل  »أن 
وتــبــايــن أوصــافــهــا، أن تكون  اخــتــالف أصــنــافــهــا 
حالال مطلقا لآلدميين، وأن تكون طاهرة ال يحرم 
وهذه  ومماستها،  ومباشرتها،  مالبستها  عليهم 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام، المكتب 
جـــزء:١،  ١٤05ه،  الــثــالــثــة،  الطبعة:  ــيــروت،  ب ــي،  ــالم اإلس

ص:٧3، رقم:٩١.
التونسي)المتوفى:  الطاهر  محمد  عاشور:  ابن  ينظر:   )٤(
ير, الطبعة التونسية، دار سحنون  ١3٩3ه(، التحرير والتنو

يع، تونس، ١٩٩٧م, جزء:30، ص:٢٩3. للنشر والتوز
)5( ينظر: الزركشي: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد 
القواعد  فــي  المنثور  ٧٩٤هــــ(،  )المتوفى:  بــهــادر  بــن  اهلل 
الثانية، ١٤05هـ  الطبعة:  يتية،  الكو األوقاف  زارة  و الفقهية، 

- ١٩85م، جزء١ صفحة١٧6.
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كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة 
المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، 

فيما ال يحصى من األعمال، وحوادث الناس«)١(.
الناس في  الشرع في أحكامه أحوال  وقد راعى 
حتى  وأحيانا  بــل  نــص،  فيه  يــرد  لــم  التي  الــنــوازل 
بن  عمر  منع  فقد  نــص،  فيه  رد  و الـــذي  الــمــبــاح 
في  اللحم  بيع  مــن  عنه-  اهلل  -رضــي  الخطاب 
لما  الكتابيات)٢(،  من  الــزواج  ومنع  الــرمــادة،  عــام 
تقدح  آثــار  مــن  المباح  ذلــك  تنفيذ  على  يترتب 
بأحوال الناس العامة، فقد امتنع رسول اهلل � 
إبراهيم مراعاة لأبعاد  من بناء البيت على قواعد 
عائشة  فعن  البيت،  قداسة  احترام  في  النفسية 
رضي اهلل عنها- أن النبي � قال: » يا عائشة، 
لوال أن قومك حديثو عهد بشرك، لهدمت الكعبة، 
شرقيا،  بابا  بابين:  لها  وجعلت  بــاألرض،  فألزقتها 
زدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن  وبابا غربيا، و

قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة«)3(.
أمر  تعظم  كــانــت  قريشا  »ألن  حــجــر:  ــن  اب ــال  ق
قرب  ألجــل  يظنوا  أن   � فخشي  جــدا  الكعبة 
بالفخر  لينفرد  بناءها  غير  أنــه  بــاإلســالم  عهدهم 

ى الكبرى، جزء١ صفحة363. )١( ابن تيمية: الفتاو
محمد  بــن  اهلل  عبد  بــن  محماس  الجلعود:  ينظر:   )٢(
ــواالة والــمــعــاداة فــي الشريعة  ــم ال ـــ(،  ــ )الــمــتــوفــى: ١٤٢8هـ
األولــى،  الطبعة:  يع،  والتوز للنشر  اليقين  دار  اإلسالمية، 

١٤0٧هـ - ١٩8٧م، جزء٢ ص:٧٤٩. 
نقض  باب:  الحج،  كتاب:  مسلم،  صحيح  مسلم:   )3(

الكعبة وبناءها، جزء٢ صفحة٩6٩، رقم:١333.

يستفاد منه ترك المصلحة ألمن  عليهم في ذلك و
الوقوع في المفسدة ومنه ترك إنكار المنكر خشية 

الوقوع في أنكر«)٤(.
قال النووي: »أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت 
عليه من قواعد إبراهيم � مصلحة ولكن تعارضه 
مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم 
كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة،  قريبا، وذلك لما 

فيرون تغييرها عظيما فتركها �«)5(.
أو  الــمــهــدي  أو  الــرشــيــد  ابـــن حــجــر: »أن  ــال  وقـ
فعله  ما  على  الكعبة  يعيد  أن  أراد  أنــه  المنصور 
أخشى  وقــال  ذلــك  في  مالك  فناشده  الزبير،  بن 
بعينه  وهــذا  قلت  فتركه  للملوك  ملعبة  يصير  أن 
-رضي  عباس  بن  اهلل  عبد  األعلى  جدهم  خشية 
اهلل عنهما- فأشار على بن الزبير لما أراد أن يهدم 
وال  منها  وهي  ما  يرم  بأن  بناءها،  يجدد  و الكعبة 
أن  آمــن  ال  له  وقــال  نقص،  وال  يــادة  بــز لها  يتعرض 

يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت«)6(.
مصالح  على  أحكامه  بنى  الحكيم  الشارع  إن 
النهي  مــن  الــغــالــب  »أن  ــدي:  ــ اآلمـ قـــال  ــعــبــاد،  ال
تحصيل  طلب  األمــر  ومــن  المفسدة،  دفــع  طلب 
كثر  أ المفاسد  بدفع  العقالء  واهتمام  المصلحة، 

من اهتمامهم بتحصيل المصالح«)٧(. 

)٤( ابن حجر: فتح الباري، جزء١ صفحة٢٢5.
)5( النووي: شرح صحيح مسلم، جزء٩ صفحة8٩.

)6( ابن حجر: فتح الباري، جزء3 صفحة٤88.
)٧( اآلمدي: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
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اهلل  خلقها  التي  األعيان  »إن  الشنقيطي:  قال 
ــى:  األول حـــاالت:  ثــالث  بها   - للناس  األرض  فــي 
الفواكه  كــأنــواع  ضــرر  يشوبه  ال  نفع  فيها  يكون  أن 
نفع  يشوبه  ال  ضرر  فيها  يكون  أن  الثانية:  وغيرها، 
يكون  أن  الثالثة:  القاتلة،  السامة  األعشاب  كل  كأ
كان  فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن 
على  حملها  فالتحقيق  ضــرر،  يشوبه  ال  نفع  فيها 
كان  إن  اإلباحة حتى يقوم دليل على خالف ... و
لقوله  التحريم  على  فهي  نفع  يشوبه  ال  ضرر  فيها 
إن  - صلى اهلل عليه وسلم: »ال ضرر وال ضــرار«، و
كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها 
أرجــح من  النفع  األولــى: أن يكون  ثــالث حــاالت: 
ى  الضرر، والثانية: عكس هذا، والثالثة: أن يتساو
يا  كان الضرر أرجح من النفع أو مساو األمران، فإن 
ألن  ــرار«)١(،  ــ ضـ وال  ضــرر  »ال  لــحــديــث:  فالمنع  لــه 
إن  و المصالح،  جلب  على  مقدم  المفاسد  درء 
في  المقرر  وألن  الجواز،  فاألظهر  أرجح،  النفع  كان 
األصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة 

محمد بن سالم الثعلبي )المتوفى: 63١هـ(، اإلحكام في 
المكتب  عفيفي،  ــرزاق  ال عبد  تحقيق:  األحكام،  أصــول 

اإلسالمي، بيروت، دمشق، لبنان، جزء٤ صفحة٢50.
ص:55،  جـــزء:5،  حنبل,  بــن  أحــمــد  مسند  أحــمــد:   )١(
كتاب: األحكام,  ابن ماجه،  ابن ماجه: سنن  رقم:٢865، 
بجاره، جزء:٢ ص:٧8٤،  يضر  ما  بنى في حقه  باب: من 
رقم:٢3٤١، قال األرنؤوط : »الحديث صحيح بشواهده(«، 
لباني: صحيح  األ ينظر:  الحديث صحيح،  لباني:  األ قال 

ياداته، جزء:٢ ص:١٢٤٩، رقم:٧5١٧.  ز الجامع الصغير و

المرجوحة«)٢(.
تــنــاول الــذهــب والفضة  ــإن  ــذا ف فـــإذا تــحــرر ه
ــوعــا من  ــراب، قــد يــعــد ن ضــمــن الــطــعــام أو الـــشـ
العبثية في امتهان النقد وازدراء النعم، ومخالف 
التي  المال  تداول  والمالية في  الشرعية  لأعراف 
والفضة،  الذهب  نقدية  في  عليها  الناس  استقر 
بــنــاء عــلــيــه مــنــع الــمــالــكــيــة الــتــيــمــم بــالــذهــب  و
والفضة وأمثالها ألنه بمثابة اإلهانة للنقدين، قال 
ولو  والفضة  الذهب  على  يتيمم  »فــال  الــصــاوي: 
والزبرجد  كالياقوت  الجوهر  على  وال  بمعدنهما، 
والملح  الــشــب  عــلــى  وال  بمحلها،  ولـــو  والــلــؤلــؤ 
والحديد والرصاص والقصدير والكحل، إن نقلت 
من محالتها وصارت أمواال في أيدي الناس، وأما 

ما دامت في مواضعها فيجوز«)3(. 
الذهب  استعمال  ــإن  ف تــقــدم  مــا  على  وبــنــاء 
المفسدة  فيه  يترجح  شــراب،  أو  كطعام  والفضة 
مع انعدام الفائدة، وأحكام الشرع مبنية على دفع 

المفاسد وجلب المنافع.

بن  المختار  محمد  بن  األمين  محمد  الشنقيطي:   )٢(
عبد القادر )المتوفى : ١3٩3هـ(، أضواء البيان في إيضاح 
يع بيروت،  القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

لبنان، ١٤١5هـ - ١٩٩5م، جزء٧ صفحة٤٩6-٤٩٧.
المالكي  محمد  بــن  أحمد  العباس  ــو  أب الــصــاوي:   )3(
)المتوفى: ١٢٤١هـ(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 
جزء١  يخ،  تار وبــدون  طبعة  بــدون  الطبعة:  المعارف،  دار 

صفحة١٩6.
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والنفسي  اإلنــســانــي  البعد  مــراعــاة  عــدم  رابــعــا: 
للتشريع

ولم تغفل التشريعات اإلسالمية جانب االحترام 
سياق  في  كانت  إن  و حتى  اإلنسانية،  للمشاعر 
في   � اهلل  رســول  وصايا  ومن  المباح،  التعامل 
أبي  كل، فعن  نا فيما  الجيران  مراعاة مشاعر  ذلك 
ذر -رضــي اهلل عنه-، قــال: قال رســول اهلل �: 
وتعاهد  ماءها،  كثر  فأ مرقة،  طبخت  إذا  ذر  أبا  »يا 

جيرانك«)١(.
وفـــي ســيــاق ذلـــك فـــإن بــعــض الــفــقــهــاء اعتبر 
الذهب  بأواني  كل  األ النهي عن  في  التحريم  علة 
والفضة هو خدش لمشاعر الفقراء، قال الشربيني: 
»فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيالء وكسر 

قلوب الفقراء«)٢(. 
كما أن األصل في العالقات اإلنسانية التواصل 
ُشُعوٗبا  حمسوََجَعۡلَنُٰكۡم  تعالى:  قوله  والــتــعــارف، 
 ِ ٱللَّ ِعنَد  ۡكَرَمُكۡم 

َ
أ إِنَّ   ْۚ تِلََعاَرفُٓوا َوَقَبآئَِل 

ذلك  أن  بيد   ، محتجحتجحس  اآلية  حجساُلُجَرات  ۡتَقىُٰكۡمىجس 
َ
أ

السلوكيات  على  يطغى  أن  ينبغي  ال  الــتــعــارف 
كان في عبادته وأخالقه؛  الخاصة للمسلم، سواء 

بل وحتى ما يتعلق منه بالمباح.

واآلداب،  والصلة  البر  كتاب:  صحيح مسلم،  )١( مسلم: 
إليه، جزء٤ صفحة٢0٢5،  بالجار واإلحسان  الوصية  باب: 

رقم:٢65٢. 
شجاع،  أبي  ألفاظ  حل  في  قناع  اإل الشربيني:  ينظر:   )٢(

جزء١ صفحة33.

اإلباحة،  اللباس  في  األصــل  أن  المعلوم  فمن 
َعلَۡيُكۡم  نَزنۡلَا 

َ
أ قَۡد  َءاَدَم  َيَٰبِنٓ  حمس  تعالى:  قوله 

ٱتلَّۡقَوٰى  َوِلَاُس  َورِيٗشاۖ  َسۡوَٰءتُِكۡم  يَُوٰرِي  ِلَاٗسا 
ُروَن  كَّ يَذَّ لََعلَُّهۡم   ِ ٱللَّ َءاَيِٰت  ِمۡن  َذٰلَِك  َخرۡيۚٞ  َذٰلَِك 
ۡعَراف اآلية حمتجحتجحس ، إال أن النبي � منع 

َ
٢٦ىجس حجسال

لبسة من التداول، ألنها تتنافى مع الذوق  بعض األ
عمرو-رضي  بن  اهلل  عبد  فعن  للمسلمين،  العام 
اهلل عنهما- قال: رأى رسول اهلل � علي ثوبين 
فال  الكفار  ثياب  من  هذه  »إن  فقال:  معصفرين، 

تلبسها«)3(.
وقوله�: »ال تشربوا في آنية الذهب والفضة، 
الدنيا  في  لهم  فإنها  والديباج،  الحرير  تلبسوا  وال 
تقليدهم  عــن  النهي  وفــي  اآلخـــــرة«)٤(،  فــي  ولــكــم 
وعلة  عنها،  منعهم  عــن  للمخاطبين  »تسلية 
النتهائهم بمجازاتهم بها في اآلخرة لبسط نفوسهم، 
كما يقول القائل ال تأخذ هذا في هذا الوقت فإني 

أدخره لك«)5(.

والزينة،  اللباس  كــتــاب:  مسلم،  صحيح  مسلم:   )3(
جزء3  المعصفر،  الثوب  الرجل  لبس  عن  النهي  ــاب:  ب

ص:١6٤٧، رقم:٢0٧٧.
يــنــة،  والــز الــلــبــاس  كــتــاب:  مسلم,  صحيح  مسلم:   )٤(
الرجال  على  والفضة  الذهب  إناء  استعمال  تحريم  باب: 
إباحته  و الرجل،  على  والحرير  الذهب  وخاتم  والنساء، 
أربع  على  يزد  لم  ما  للرجل  ونحوه  العلم  إباحة  و للنساء، 

أصابع، جزء:3 ص:١638، رقم:٢06٧.
ى السبكي، جزء:١ ص:٢٧٢.  )5( السبكي: فتاو
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إال أن الغذاء المصنع بالذهب والفضة ال يقف 
عند خرق القواعد العرفية للمطعم والمشرب، بل 
يتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك، فإنه مدعاة إلى 
هذه  مثل  ألن  للمجتمع،  األخالقية  القواعد  خرق 
المطعومات تحتاج أثمان عالية جدا، وهو ضرب 
من الفخر والشعور بالخيالء المفضي لحب الذيوع 
والشهرة، وخدش لمشاعر الفقراء والتعالي عليهم، 
كثير من القواعد التشريعية  فقد راعى اإلسالم في 
أحوال الفقراء ومشاعرهم، وقد علل جمع غفير من 
الذهب  أوانــي  في  كــل  األ تحريم  علة  بأن  الفقهاء 
والفضة، ما يترتب عليه من خدش مشاعر الفقراء، 
كل في أواني الذهب والفضة، فيه كسر لقلوب  فاأل

إدخال الحسرة عليهم)١(. الفقراء و
كما أن هذا اللون من األطعمة المطعمة بالذهب 
وقد  المسلمين  غير  بــالد  مــن  مــســتــوردة  والفضة 
المسرفين  من  باألعاجم  التشبه  عن  اإلســالم  نهى 
اهلل  -رضــي  الخطاب  بــن  عمر  فعن  والمترفين، 
اهلل  ــول  رسـ على  فسلمت  دخــلــت،  ــال:  قـ عــنــه- 
أثر في  �، فإذا هو متكئ على رمل حصير، قد 
رأيت  ما  فــواهلل،  البيت،  في  رأسي  فرفعت  جنبه، 
فيه شيئا يرد البصر، إال أهبا ثالثة، فقلت: ادع اهلل 
يا رسول اهلل أن يوسع على أمتك، فقد وسع على 

أحمد  بــن  محمد  الــديــن،  شمس  الشربيني:  ينظر:   )١(
أبي  ألفاظ  حل  في  قناع  اإل ٩٧٧هـ(،  الخطيب)المتوفى: 
شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، 

بيروت, جزء:١، ص:3٢.

فارس والروم، وهم ال يعبدون اهلل، فاستوى جالسا، 
أولئك  الخطاب،  ابن  يا  أنت  شك  »أفــي  قــال:  ثم 

قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا«)٢(.

* * *

في  بــاب:  الــطــالق,  كتاب:  مسلم,  صحيح  مسلم:   )٢(
ِإْن  )َو تعالى:  وقوله  وتخييرهن  النساء،  واعتزال  اإليــالء، 

ْيِه( ]التحريم:٤[، جزء:٢ ص:١١١١، رقم:١٤٧٩.
َ
َتظاَهرا َعل
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الخاتمة

جملة  إلى  الباحث  يخلص  البحث  تمام  بعد 
كما يلي:  من النتائج والتوصيات وهي 

أوال: النتائج
بينهم  خالف  على  الفقهاء  بعض  رخص   -١
في اقتناء األواني المصنوعة من الذهب والفضة، 
قتناء من غير  والراجح من خالل البحث تحريم اال
الذهب  من  المصنوعة  األوانـــي  لتلك  استعمال 

والفضة.
٢- اإلجـــمـــاع عــلــى حــرمــة اســتــعــمــال األوانـــي 
كـــل  الــمــصــنــوعــة مـــن الـــذهـــب والــفــضــة، فـــي األ
النبي  زوج  سلمة  أم  عن  النص،  ــورود  ل والــشــرب 
� أن رســول اهلل � قــال: »الــذي يشرب في 

آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم«.
3-أباح اإلسالم استخدام الذهب والفضة في 
كان  المجال الطبي والعالجي من األمراض، سواء 
من  أو  يـــة،  األدو ببعض  خلطه  خــالل  من  مطعوما 
األسنان  تركيب  في  الفضة  كاستخدام  خلط  غير 
شعاع  واســتــخــدام  الطبيعية،  لخواصها  وغيرها 

الذهب في عالج بعض األمراض. 
الــمــصــنــعــة  واألشــــربــــة  األطـــعـــمـــة  ــم  ي ــر ــح ت  -٤
لأسباب  وذلـــك  والــفــضــة،  الــذهــب  باستخدام 

تية: اآل
مخالف  األطــعــمــة  ــذه  هـ مــثــل  اســتــخــدام  أ- 

بينه  الــذي  والفضة  للذهب  الوظيفي  لــأســاس 
للزينة  الــنــاس،  عند  والمتعارف  الكريم  الــقــرآن 

واألغراض المالية.
كذلك تقاطع استخدام هذه األطعمة مع  ب- 
مقاصد الشرع في جلب المنفعة ودفع المفسدة، 
وذلك النعدام القيمة الغذائية في المعدنين، مع ما 
في هذا االستخدام من مفاسد صحية واجتماعية 

ظاهرة للعيان.
يوصي الباحث المؤسسات العلمية والبحثية، 
واستخداماتها  الغذائية  الصناعات  تطور  ظل  في 
الواسعة لكثير من المركبات الكيميائية والعناصر 
للعناصر  الــغــذائــيــة  القيمة  ــدراســة  ب المعدنية، 
بشكل  والفضة  والــذهــب  عــام،  بشكل  المعدنية 

بيان أضرارها على صحة اإلنسان. خاص، و

* * *
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قائمة المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم
حنبل  بــن  محمد  بــن  اهلل  عبد  ــو  أب أحــمــد:   -١
أحمد  اإلمــام  مسند  ٢٤١هـــ(،  )المتوفى:  الشيباني 
وآخــرون،  األرنـــؤوط،  شعيب  تحقيق:  حنبل،  بن 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ١٤٢١هـ.
الــهــروي،  بــن  بــن أحــمــد  ــري: محمد  ــ ٢- األزه
اللغة،  تهذيب  3٧0هــــ(،  )المتوفى:  منصور  أبــو 
اللغة،  تهذيب  مــرعــب،  عــوض  محمد  تحقيق: 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: األولى، 

٢00١م.
)المتوفى:  الدين  ناصر  محمد  لباني:  األ  -3
المرام في تخريج أحاديث الحالل  ١٤٢0هـ(، غاية 
الطبعة:  بــيــروت،  اإلســالمــي،  المكتب  والــحــرام، 

الثالثة، ١٤05ه. 
ناصر  محمد  الــرحــمــن  عبد  ــو  أب لــبــانــي:  األ  -٤
الدين )المتوفى: ١٤٢0هـ(، صحيح الجامع الصغير 

ياداته، المكتب اإلسالمي. ز و
)المتوفى:  الدين  ناصر  محمد  لباني:  األ  -5
منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء  ـــ(،  ١٤٢0هـ
الطبعة:  بــيــروت،  اإلســالمــي،  المكتب  السبيل، 

الثانية ١٤05هـ - ١٩85م.
بن  علي  الدين  سيد  الحسن  أبــو  ــدي:  اآلم  -6
ـــ(،  63١هـ )الــمــتــوفــى:  الثعلبي  ســالــم  بــن  محمد 

الرزاق  عبد  تحقيق:  األحكام،  أصول  في  اإلحكام 
دمشق،  بــيــروت،  اإلســالمــي،  المكتب  عفيفي، 

لبنان.
خلف  بــن  سليمان  الــولــيــد  أبــو  الــبــاجــي:   -٧
)المتوفى:  األندلسي  وارث  بن  أيوب  بن  سعد  بن 
السعادة،  مطبعة  الموطأ،  شرح  المنتقى  ٤٧٤هـ(، 

بجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى، ١33٢هـ.
8- البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل 
البخاري،  صحيح  ٢56هـــ(،  )المتوفى:  الجعفي 
طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق: 

النجاة، الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ.
بن  محمد  بــن  الرحمن  عبد  الــبــغــدادي:   -٩
عسكر المالكي)المتوفي:٧3٢هـ(، إرشاد السالك 
شركة  مالك،  اإلمام  فقه  في  المسالك  أشرف  إلى 
الطبعة:  مصر،  وأوالده،  الحلبي  البابي  مصطفى 

الثالثة.
عيسى  بــن  محمد  عيسى  أبــو  الــتــرمــذي:   -١0  
الترمذي،  سنن  ٢٧٩هـ(،  الضحاك)المتوفى:  بن 
الفكر  دار  اللطيف،  عبد  الــوهــاب  عبد  تحقيق: 

للطباعة والنشر.
١١- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم)المتوفى: 
مخالفة  المستقيم  ــصــراط  ال اقــتــضــاء  ٧٢8ه(، 
أصحاب الجحيم، تحقيق: محمد حامد الفقي, 
مطبعة السنة المحمدية، القاهرة, الطبعة: الثانية، 

١36٩هـ.
١٢- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
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عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل )المتوفى: 
ى الكبرى البن تيمية، دار الكتب  ٧٢8هـ( الفتاو

العلمية، الطبعة: األولى، ١٤08هـ - ١٩8٧م.
١3- الجلعود: محماس بن عبد اهلل بن محمد 
)المتوفى: ١٤٢8هـ(، المواالة والمعاداة في الشريعة 
الطبعة:  يع،  والتوز للنشر  اليقين  دار  اإلسالمية، 

األولى، ١٤0٧هـ - ١٩8٧م.
الفضل  ــو  أبـ بــن عــلــي  أحــمــد  ــن حــجــر:  ابـ  -١٤
صحيح  شــرح  الباري  فتح  الشافعي،  العسقالني 
ترقيم:  ١3٧٩هــــ،  بيروت،  المعرفة،  دار  البخاري، 

محمد فؤاد عبد الباقي، تعليق: عبد العزيز بن باز.
بن  محمد  بن  أحمد  الهيتمي:  حجر  ابن   -١5
علي )المتوفى: ٩٧٤هـ(، تحفة المحتاج في شرح 
المكتبة  العلماء،  من  لجنة  مراجعة:  المنهاج، 
مصطفى  لصاحبها  بــمــصــر  الــكــبــرى  يــة  الــتــجــار
محمد، الطبعة: بدون طبعة، ١35٧هـ - ١٩83م.

١6- ابن حزم: علي بن أحمد األندلسي)٤56ه(، 
الطبعة: بدون طبعة  بيروت،  الفكر،  المحلى، دار 

يخ. وبدون تار
محمد  بن  الدين  تقي  بكر  أبو  الحصني:   -١٧
في  األخــيــار  كفاية  ـــ(،  8٢٩هـ الشافعي)المتوفى: 
الحميد  عبد  علي  تحقيق:  االختصار،  غاية  حل 
األولـــى،  الطبعة:  دمــشــق،  الــخــيــر،  دار  بلطجي، 

١٩٩٤م.
عبد  بن  محمد  الدين  شمس  الحطاب:   -١8
المغربي)المتوفى:٩5٤ه(،  الطرابلسي  الرحمن 

دار  خليل،  مختصر  شــرح  فــي  الجليل  مــواهــب 
الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

١٩- الحمد: حمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز، 
شرح زاد المستقنع.

أبو  المالكي  ٢0- الخرشي: محمد بن عبد اهلل 
خليل،  مختصر  شرح  اهلل)المتوفى:١١0١هـ(،  عبد 
وبــدون  طبعة  بــدون  بيروت،  للطباعة،  الفكر  دار 

يخ. تار
داود  ــو  أب األشــعــث  بــن  سليمان  داود:  ــو  أب  -٢١
داود،  أبـــي  ســنــن  ٢٧5هــــــ(،  )الــمــتــوفــى:  األزدي 
الحميد،  عــبــد  الــديــن  محيي  محمد  تحقيق: 

المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. 
ين الدين أبو عبد اهلل محمد بن  ٢٢- الرازي: ز
أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )المتوفى: 666هـ(، 
مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، 
بيروت،  النموذجية،  الـــدار  العصرية،  المكتبة 

صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢0هـ - ١٩٩٩م.
بن  بن أحمد  الوليد محمد  أبو  ابن رشد:   -٢3
محمد)المتوفى : 5٩5هـ(، بداية المجتهد و نهاية 
بدون  الطبعة:  القاهرة،  الحديث،  دار  المقتصد، 

طبعة، ١٤٢5هـ - ٢00٤م. 
أبي  بــن  محمد  الــديــن  شمس  الــرمــلــي:   -٢٤
المحتاج  نهاية  ١00٤هـ(،  أحمد)المتوفى:  العباس 
 - ١٤0٤هـــ  بيروت،  الفكر،  دار  المنهاج،  شرح  إلى 

١٩8٤م.
٢5- الزبيدي: محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
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تاج  ـــ(،  ١٢05هـ الفيض)المتوفى:  أبــو  الحسيني، 
دار  المحققين،  من  مجموعة  تحقيق:  العروس، 

الهداية. 
وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  وهبة،  الزحيلي:   -٢6

ية، دمشق، الطبعة: الرابعة. دار الفكر، سور
٢٧- الزركشي: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن 
عبد اهلل بن بهادر )المتوفى: ٧٩٤هـ(، المنثور في 
يتية، الطبعة:  زارة األوقاف الكو القواعد الفقهية، و

الثانية، ١٤05هـ - ١٩85م.
محجن  بــن  علي  بــن  عثمان  الزيلعي:   -٢8
٧٤3ه(،  )المتوفى:  الحنفي  الدين  فخر  البارعي، 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى 

ق، القاهرة، الطبعة: األولى، ١3١3هـ. األميرية، بوال
٢٩- السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل 
دار  المبسوط،  ٤83هـــ(  ئمة)المتوفى:  األ شمس 

المعرفة، بيروت، بدون طبعة، ١٤١٤هـ - ١٩٩3م. 
العون  أبــو  ــن،  ــدي ال شمس  يــنــي:  الــســفــار  -30
غــذاء  ـــ(،  هـ  ١١88 أحــمــد)الــمــتــوفــى:  بــن  محمد 
لباب في شرح منظومة اآلداب، مؤسسة قرطبة،  األ

مصر، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ -١٩٩3م.
3١- السمعاني: أبو المظفر، منصور بن محمد 
٤8٩هــــ(،  )المتوفى:  أحمد  ابــن  الجبار  عبد  بــن 
بن  وغنيم  إبراهيم  بن  ياسر  تحقيق:  القرآن،  تفسير 
عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، السعودية، 

الطبعة: األولى، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م.
يــا  زكــر ــن  ب محمد  بــن  ــا  ي زكــر السنيكي:   -3٢

األنصاري )المتوفى: ٩٢6ه(، أسنى المطالب في 
دار  تــامــر,  محمد  تحقيق:  الــطــالــب،  روض  شــرح 
١٤٢٢هـ  األولى،  الطبعة:  بيروت،  العلمية،  الكتب 

- ٢000م. 
بن  محمد  الــديــن،  شمس  الشربيني:   -33
٩٧٧هــــ(،  الشافعي)المتوفى:  الخطيب  أحمد 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، 

دار الفكر، بيروت.
بن  محمد  ــديــن،  ال شمس  الشربيني:   -3٤
في  قناع  اإل ٩٧٧هـــ(،  الخطيب)المتوفى:  أحمد 
البحوث  أبي شجاع، تحقيق: مكتب  ألفاظ  حل 

والدراسات، دار الفكر، بيروت.
محمد  بــن  األمــيــن  محمد  الشنقيطي:   -35
في  البيان  أضواء  ١3٩3هـــ(،   : )المتوفى  المختار 
والنشر  للطباعة  الفكر  دار  بالقرآن،  القرآن  إيضاح 

يع بيروت، لبنان، ١٤١5هـ - ١٩٩5م. والتوز
بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  زاده:  شيخ   -36
في  األنهر  مجمع  ـــ(،  ١0٧8هـ )المتوفى:  سليمان 
العربي،  الــتــراث  إحياء  دار  األبــحــر،  ملتقى  شــرح 

يخ.  الطبعة: بدون طبعة وبدون تار
محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الصاوي:   -3٧
الصاوي  حاشية  ١٢٤١هــــ(،  )المتوفى:  المالكي 
على الشرح الصغير، دار المعارف، الطبعة: بدون 

يخ. طبعة وبدون تار
بن  ــقــاســم ســلــيــمــان  ال أبـــو  ــي:  ــران ــب ــط ال  -38
أحمد)المتوفى: 360ه(، المعجم الكبير، تحقيق: 
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ابن  مكتبة  السلفي،  المجيد  عبد  بــن  حــمــدي 
تيمية، القاهرة.

أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الطبراني:   -3٩
المعجم  ـــ(،  360هـ )المتوفى:  اللخمي  مطير  بن 
األوسط، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد , 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، 

القاهرة.
٤0- الطحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الحنفي )المتوفى: ١٢3١هـ(ـ، حاشية الطحطاوي 
نــور اإليــضــاح، تحقيق:  الــفــالح شــرح  على مــراقــي 
محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية 

بيروت، لبنان، الطبعة: األولى ١٤١8هـ - ١٩٩٧م.
٤١- الطنطاوي: محمد سيد، التفسير الوسيط، 
يع، الفجالة،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز

القاهرة، ١٩٩8م.
عمر  بـــن  أمــيــن  مــحــمــد  عـــابـــديـــن:  ــن  ــ اب  -٤٢
على  المحتار  رد  ـــ(،  ١٢5٢هــ الحنفي)المتوفى: 
بيروت،  والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  المختار،  الدر 

١٤٢١هـ - ٢000م.
الـــطـــاهـــر  مـــحـــمـــد  عـــــــاشـــــــور:  ابــــــــن   -٤3
ير،  والتنو التحرير  ١3٩3ه(،  التونسي)المتوفى: 
يع،  والتوز للنشر  سحنون  دار  التونسية،  الطبعة 

تونس، ١٩٩٧م.
عبد  بــن  يــوســف  عمر  ــو  أب الــبــر:  عبد  ــن  اب  -٤٤
التمهيد  ٤63هـــ،  ٤63هـــ(  )المتوفى:  النمري  اهلل 
 : تحقيق  واألسانيد،  المعاني  من  الموطأ  في  لما 

الكبير  عبد  محمد  العلوي,   أحمد  بن  مصطفى 
زارة األوقاف، المغرب، ١38٧هـ. البكري, و

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل  البر:  ٤5- ابن عبد 
تحقيق:  االستذكار،  القرطبي)المتوفى:٤63هـ(، 
دار  مــعــوض,  عــلــي  محمد  عــطــا،  محمد  ســالــم 

الكتب العلمية، بيروت, الطبعة: األولى, ٢000م.
الفاسي  محمد  بــن  أحمد  عجيبة:  ابــن   -٤6
دار  المديد،  البحر  العباس)المتوفى:١٢٢٤ه(،  أبو 
٢00٢م  الثانية،  الطبعة:  بيروت،  العلمية،  الكتب 

- ١٤٢3هـ.
اهلل  عبد  بن  محمد  القاضي  العربي:  ابن   -٤٧
5٤3هــــ(،  )المتوفى:  المالكي  االشبيلي  بكر  أبــو 
أحكام القرآن، مراجعة وتعليق: محمد عبد القادر 
عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: 

الثالثة، ١٤٢٤هـ - ٢003م.
الدسوقي  أحــمــد  بــن  محمد  عــرفــة:  ــن  اب  -٤8
الدسوقي،  حاشية  المالكي)المتوفى:١٢30هـ(، 

يخ.  دار الفكر، بدون طبعة وبدون تار
بن  أبو محمد محمود  الدين  بدر  العيني:   -٤٩
الحنفي  حسين  بــن  أحمد  بــن  موسى  بــن  أحمد 
صحيح  شرح  القاري  عمدة  855هـــ(،  )المتوفى: 

البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
محمد  ــن  ب محمد  حــامــد  أبـــو  ــي:  ــزال ــغ ال  -50
الطوسي)المتوفى: 505هـ(، الوسيط في المذهب، 
دار  تامر،  محمد  إبراهيم,  محمود  أحمد  تحقيق: 

السالم، القاهرة، الطبعة: األولى، ١٤١٧ه.
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5١- الغزي: محمد صدقي بن أحمد بن محمد 
الفقهية،  القواعد  موسوعة  الحارث،  أبو  بورنو  آل 
األولى،  الطبعة:  لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة 

١٤٢٤هـ - ٢003م.
أبو  محمد،  )سلطان(  بن  علي  الــقــاري:   -5٢
الحسن نور الدين المال الهروي )المتوفى: ١0١٤هـ(، 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، 

بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢م.
عبد  الدين  موفق  محمد  أبو  قدامة:  ابن   -53
اهلل بن أحمد المقدسي )المتوفى: 6٢0هـ(، الكافي 
في فقه اإلمام أحمد، دار الكتب العلمية، الطبعة: 

األولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
عبد  الدين  موفق  محمد  أبــو  قدامة:  ابــن   -5٤
الحنبلي،  المقدسي  محمد  بــن  أحــمــد  بــن  اهلل 
أحمد  تحقيق:  الفقه،  عمدة  6٢0هـــ(،  )المتوفى: 
١٤٢5هـ  الطبعة:  العصرية،  المكتبة  ز،  عزو محمد 

- ٢00٤م.
محمد  بن  أحمد  بن  اهلل  عبد  قدامة:  ابن   -55
الحنبلي)المتوفى:  الــدمــشــقــي  ــم  ث الــمــقــدســي 
الفكر،  دار  أحمد،  اإلمــام  فقه  في  المغني  6٢0ه(، 

بيروت، الطبعة: األولى، ١٤05هـ.
أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  القرطبي:   -56
ألحكام  الجامع  ـــ(،  ــ 6٧١ه الخزرجي)المتوفى: 
إبراهيم أطفيش،  القرآن، تحقيق: أحمد البردوني و
الثانية،  الطبعة:  القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار 

١38٤هـ - ١٩6٤م. 

الفقهاء،  لغة  معجم  محمد،  قلعجي:   -5٧
الطبعة:  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  النفائس  دار 

الثانية، ١٤08هـ - ١٩88م.
58- ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
٧5١هـــ(،  )المتوفى:  ية  الجوز الدين  شمس  سعد 
زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، 
يــت،  الــكــو ــة،  ــي ــالم اإلس الــمــنــار  مكتبة  بـــيـــروت، 

الطبعة: السابعة والعشرون، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.
أيوب  بن  بكر  أبــي  بن  محمد  القيم:  ابــن   -5٩
السعادة  دار  مفتاح  ٧5١هـــ(،  )المتوفى:  ية  الجوز
العلمية،  الكتب  دار  واإلرادة،  العلم  والية  ومنشور 

بيروت.
عمر  بــن  إسماعيل  الــفــداء  أبــو  كثير:  ابــن   -60
القرشي البصري ثم الدمشقي)المتوفى: ٧٧٤هـ(، 
حسين  محمد  تحقيق:  العظيم،  الــقــرآن  تفسير 
منشورات  العلمية،  الكتب  دار  الــديــن،  شمس 
األولــى،  الطبعة:  بــيــروت،  بيضون،  علي  محمد 

١٤١٩هـ.
يزيد  بــن  محمد  اهلل  عبد  ــو  أب مــاجــة:  ابــن   -6١
ماجه،  ابــن  سنن  ـــ(،  ٢٧3هـ )المتوفى:  يني  القزو
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 

العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي. 
حبيب  بــن  محمد  بــن  علي  ــاوردي:  ــمـ الـ  -6٢
)المتوفى: ٤50هـــ(، الحاوي الكبير في فقه مذهب 
اإلمــام الشافعي ، تحقيق: علي محمد وعــادل عبد 
الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ.
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منظمة  االســالمــي:  الفقه  مجمع  مجلة   -63
المؤتمر االســالمــي، جــدة، وقــد صــدرت فــي)١3(
عددا، ومجموع المجلدات لأعداد الـ١3: أربعون 

مجلدا.
6٤- محمد: علي جمعة محمد عبد الوهاب، 
ــمــذاهــب الــفــقــهــيــة، دار  ــة ال ــ الــمــدخــل إلـــى دراس
السالم، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٢هـ - ٢00١م.
عمر)المتوفى:  مــخــتــار  أحــمــد  مــخــتــار:   -65
عالم  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  ١٤٢٤هــــ(، 

الكتب، الطبعة: األولى، ١٤٢٩هـ - ٢008م.
66- المرداوي: عالء الدين أبو الحسن علي بن 
معرفة  في  اإلنصاف  885هـ(،  سليمان)المتوفى: 
العربي،  التراث  إحياء  دار  الخالف،  من  الراجح 

الطبعة: الثانية.
6٧- مسلم: أبو الحسن بن الحجاج القشيري 
مسلم،  صحيح  ـــ(،  ٢6١ه النيسابوري)المتوفى: 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت.
مفرج،  بن  محمد  بن  محمد  مفلح:  ابن   -68
الفروع،  كتاب  ـــ(،  ٧63هـ اهلل)المتوفى:  عبد  أبــو 
تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة: األولى، ١٤٢٤هـ - ٢003م.
6٩- ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرج)المتوفى: ٧63ه(، المبدع في شرح المقنع، 
الطبعة:  لبنان،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار 

األولى، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م.

تستهوي  ظــاهــرة  ــذهــب  ال كـــل  أ ــقــال:  م  -٧0
ثرياء، جريدة الحياة، دبي، في العاشر من شهر  األ

تشرين األول، عام:٢0١6م.
تــاج  ــن  ب محمد  الــديــن  يـــن  ز ــمــنــاوي:  ال  -٧١
التيسير  ١03١هــــ(،  القاهري)المتوفى:  العارفين 
الشافعي،  ــام  اإلم مكتبة  الصغير،  الجامع  بشرح 

الرياض، الطبعة: الثالثة، ١٤08هـ - ١٩88م.
منظور  بن  مكرم  بن  محمد  منظور:  ابــن   -٧٢
ـــ(، لسان  ــ يــقــي الــمــصــري )الــمــتــوفــى: ٧١١هـ األفــر
الثالثة،  الطبعة:  ــيــروت،  ب صـــادر،  دار  ــعــرب،  ال

١٤١٤هـ.
ــوســف بـــن أبــي  ــواق: مــحــمــد بـــن ي ــمـ ٧3- الـ
القاسم بن يوسف، أبو عبد اهلل المالكي )المتوفى: 
دار  خليل،  لمختصر  كليل  واإل التاج  ـــ(،  8٩٧هـ
الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١6هـ-١٩٩٤م.

٧٤- ابن مودود: عبد اهلل بن محمود الموصلي 
االختيار  683هـــ(،  )المتوفى:  الحنفي  البلدحي 
5- المال خسرو: محمد بن فرامرز بن علي)المتوفى: 
885ه(، درر الحكام شرح غرر األحكام، دار إحياء 
يخ. الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تار
يب، رقم الفتوى:٢33٧3٤،  ٧5- موقع إسالم و

يخ: السبت- ٢3- صفر- ١٤35هـ. بتار
ين الدين بن إبراهيم بن محمد  ٧6- ابن نجيم: ز
الدقائق،  كنز  شرح  الرائق  البحر  الحنفي،  الشهير 
احياء  دار  الدمشقي،  عناية  عــزو  احمد  تحقيق: 

التراث العربي، الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ -٢00٢م.
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بن  أحــمــد  الــرحــمــن  أبــو عبد  الــنــســائــي:   -٧٧
السنن  303هــــ(،  )المتوفى:  الخراساني  شعيب 
شلبي،  المنعم  عبد  حسن  تحقيق:  الــكــبــرى، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢١هـ - 

٢00١م.
يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبــو  الــنــووي:   -٧8
األسماء  تهذيب  6٧6هــــ(،  شرف)المتوفي:  بــن 

واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٧٩- النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
)المتوفى: 6٧6هـ(، المنهاج شرح صحيح مسلم 
بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الحجاج،  بن 

الطبعة: الثانية، ١3٩٢هـ.
 Fabulous Feasts: Medieval Cookery and -80
 Madeleine Pelner Cosman تأليف:   Ceremony
 The Taste of :في مقالتها Analida Braeger :نقاًل عن
 medievalists المنشورة في شبكة Medieval Food
 ،Food in Medival Times :بتاريخ: ٢0١٤/١٢/١3، و
 greenwood :نشر ،Melitta Weiss Adamson :تأليف

press، لندن ٢00٤م.




