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 الضار من األطعمة

 4من اآلية : المائدة

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

  َم  اْت َم ْت ُح وَم ُح    َم اْت ُح ْت َم ِز َم ُح   ا ّل ِز  ِز ِز  اِز َم ْتِز   ُح ِز َّد   َم َما  اْتِز ْت ِز  ِز   َم َمْت ُح   َم اْت َّد ُح   اْت َم ْت َم ُح   َم َم ْت ُح ُح   ُح ِّر َم ْت 

تَملْت َتَم ْتلِز ُح  ْت   َم َمن  ا ُّن ُح ِز   َم َمى وُح ِز َم   َم َما وَم َّد ْت ُح ْت   َما  ِز َّد   َم َم َم  الَّد ُح ُح   َم َما  َم  ا َّد ِز يَم ُح   َم اْت ُح َتَم َم ِّر َم ُح 
  ِزلْت ٌق  وَماِز ُح ْت   ِزااَم ْت َم ِز 

  ا فل 

  ن تفل   ا ربي

 كل :والميتةحرم اهلل عميكم أييا المؤمنون الميتة، :  يعني بذلك جل ثناؤه{حرمت عميكم الميتة}: قولو تعالى
ما لو نفس سائمة من دواب البر وطيره، مما أباح اهلل أكميا، وأىمييا ووحشييا، فارقتيا روحيا بغير 

ىو كل ما فارقتو الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية مما أحل اهلل : الميتة: وقد قال بعضيم.تذكية
قل ال }: فإنو الدم المسفوح دون ما كان منو غير مسفوح، ألن اهلل جل ثناؤه قال:  وأما الدم{والدم}.. أكمو

فأما ما  {أجد فيما أوحي إلي محرما عمى طاعم يطعمو إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
كان قد صار في معنى المحم كالكبد والطحال، وما كان في المحم غير منسفح، فإن ذلك غير حرام، 

. وحرم عميكم لحم الخنزير، أىميو وبريو:  فإنو يعني{ولحم الخنزير}: وأما قولو.إلجماع الجميع عمى ذلك
وما ذكر عميو غير اسم :  فإنو يعني{وما أىل لغير اهلل بو}: وأما قولو.حرام جميعو لم يخصص منو شيء

وأصمو من استيالل الصبي وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمو، ومنو إىالل المحرم بالحج إذا . اهلل
نما  قولو .  وما ذبح لآللية ولؤلوثان يسمى عميو غير اسم اهلل{وما أىل لغير اهلل بو}: عنى بقولولبى بو، وا 

: فقال بعضيم {والمنخنقة} اختمفت في صفة االنخناق الذي عنى اهلل جل ثناؤه بقولو {والمنخنقة}: تعالى
التي تختنق فتموت و : قال الضحاك، المنخنقة،.التي تدخل رأسيا بين شعبتين من شجرة، فتختنق فتموت

وقال .التي تموت في خناقيا {والمنخنقة}: قال قتادة في قولو.الشاة توثق، فيقتميا خناقيا، فيي حرام: قال
بل ىي البييمة من النعم، كان المشركون : وقال آخرون. ىي التي توثق فيقتميا بالخناق وثاقيا: آخرون

قال االمام الطبري وأولى ىذه األقوال بالصواب، قول ..يخنقونيا حتى إذا ماتت أكموىا ، فحرم اهلل أكميا
ما بإدخال رأسيا في الموضع الذي ال تقدر عمى التخمص منو : من قال ىي التي تختنق، إما في وثاقيا، وا 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

ىي الموصوفة باالنخناق دون خنق غيرىا ليا، ولو كان معنيا بذلك : ألن المنخنقة. فتختنق حتى تموت
 والمخنوقة، : أنيا مفعول بيا لقيل

إذا : وقذه يقذه وقذا: والميتة وقيذا، يقال منو {والموقوذة} يعني جل ثناؤه بقولو {والموقوذة}:  قولو تعالى
عن . الموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يقذىا فتموت: ضربو حتى أشرف عمى اليالك، عن ابن عباس

: و عن الضحاك، قال..كان أىل الجاىمية يضربونيا بالعصا، حتى إذا ماتت أكموىا {والموقوذة}: قتادة
 كانت الشاة أو غيرىا من األنعام تضرب بالخشب آلليتيم حتى يقتموىا فيأكموىا {والموقوذة}

وحرمت عميكم الميتة ترديا من جبل، أو في بئر، أو غير :  يعني بذلك جل ثناؤه{والمتردية}: قولو تعالى
التي : قال {والمتردية}: عن ابن عباس. رمييا بنفسيا من مكان عال مشرف إلى سفمو: وتردييا. ذلك

 كانت تتردى في البئر فتموت فيأكمونيا  {والمتردية}: وعن قتادة.تتردى من الجبل

الشاة التي تنطحيا أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية، { النطيحة}يعني بقولو  {والنطيحة}: قولو تعالى
المنطوحة، صرفت : وأصل النطيحة. فحرم اهلل جل ثناؤه ذلك عمى المؤمنين إن لم يدركوا ذكاتو قبل موتو

 الشاتان تنتطحان فتموتان {والنطيحة}: عن الضحاك. من مفعولة إلى فعيمة

ىذا حرام، ألن ناسا من العرب : يقول. ىي التي تنطحيا الغنم والبقر فتموت {والنطيحة}: وعن السدي
 .كان الكبشان ينتطحان، فيموت أحدىما، فيأكمونو {والنطيحة}: و عن قتادة.كانوا يأكمونو

وحرم عميكم ما أكل السبع غير  {وما أكل السبع}:  يعني جل ثناؤه بقولو{وما أكل السبع}: قولو تعالى
 {وما أكل السبع}: عن قتادة. ما أخذ السبع: يقول {وما أكل السبع}: عن ابن عباس. المعمم من الصوائد

 .كان أىل الجاىمية إذا قتل السبع شيئا من ىذا أو أكل منو، أكموا ما بقي: قال

ثم اختمف أىل التأويل فيما .إال ما طيرتموه بالذبح الذي جعمو اهلل طيورا {إال ما ذكيتم}: قولو تعالى 
وما أىل }استثنى من جميع ما سمى اهلل تحريمو، من قولو : فقال بعضيم {إال ما ذكيتم}: استثنى اهلل بقولو

: يقول{ إال ما ذكيتم}: عن ابن عباس {لغير اهلل بو والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
و .ما أدركت ذكاتو من ىذا كمو، يتحرك لو ذنب أو تطرف لو عين، فاذبح واذكر اسم اهلل عميو فيو حالل

فكل ىذا الذي سماه اهلل عز وجل ىينا ما خال لحم الخنزير إذا أدركت منو : قال {إال ما ذكيتم}: عن قتادة
كان : و عن الضحاك قال..عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة تركض، فذكيتو، فقد أحل اهلل لك ذلك

أىل الجاىمية يأكمون ىذا، فحرم اهلل في اإلسالم إال ما ذكي منو، فما أدرك فتحرك منو رجل أو ذنب أو 
حرمت الموقوذة والمتردية إن ماتت من التردي : فتأويل اآلية عمى قول ىؤالء.طرف فذكي، فيو حالل

 .والوقذ والنطح وفرس السبع، إال أن تدركوا ذكاتيا، فتدركوىا قبل موتيا، فتكون حينئذ حالال أكميا
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: ىو استثناء من التحريم، وليس باستثناء من المحرمات التي ذكرىا اهلل تعالى في قولو: وقال آخرون
نما معنى اآلية: قالوا. ألن الميتة ال ذكاة ليا وال لمخنزير {حرمت عميكم الميتة} حرمت عميكم الميتة : وا 

وممن قال ذلك . والدم، وسائر ما سمينا مع ذلك، إال ما ذكيتم مما أحمو اهلل لكم بالتذكية، فإنو لكم حالل
وسئل عن الشاة التي يخرق جوفيا السبع حتى تخرج أمعاؤىا، فقال : قال مالك. جماعة من أىل المدينة

إال ما }: وعمى ىذا القول يجب أن يكون قولو.ال أرى أن تذكى وال يؤكل أي شيء يذكى منيا: مالك
حرمت عميكم الميتة والدم، وسائر ما ذكرنا، ولكن ما ذكيتم : استثناء منقطعا، فيكون تأويل اآلية {ذكيتم

قال الطبري وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول .من الحيوانات التي أحممتيا لكم بالتذكية حالل
الموقوذة  المنخنقة و وما أىل لغير اهلل بو و}: استثناء من قولو {إال ما ذكيتم}: األول، وىو أن قولو

لما : ألن كل ذلك مستحق الصفة التي ىو بيا قبل حال موتو، فيقال {والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
وكذلك . سمي قربانا لغير اهلل: بمعنى {ما أىل لغير اهلل بو}ىو : قرب المشركون آلليتيم فسموه ليم

ن لم تمت فيي منخنقة، وكذلك سائر ما حرمو اهلل جل وعز بعد قولو: المنخنقة وما أىل }: إذا انخنقت، وا 
إال بالتذكية فإنو يوصف بالصفة التي ىو بيا قبل موتو، فحرمو اهلل عمى عباده إال بالتذكية  {لغير اهلل بو

وحرم عميكم ما أىل : فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل اآلية. المحممة دون الموت بالسبب الذي كان بو موصوفا
ذ كان األمر عمى ما وصفنا، فكل ما  لغير اهلل بو، والمنخنقة، وكذا وكذا وكذا، إال ما ذكيتم من ذلك وا 

أدركت ذكاتو من طائر أو بييمة قبل خروج نفسو ومفارقة روحو جسده، فحالل أكمو إذا كان مما أحمو اهلل 
 . لعباده

وحرم عميكم أيضا { وما ذبح عمى النصب}: يعني بقولو جل ثناؤه {وما ذبح عمى النصب}:  قولو تعالى
 {وما أكل السبع}: التي في قولو" ما "رفع عطفا عمى  {وما ذبح}في قولو " ما "فـ . الذي ذبح عمى النصب

األوثان من الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من األرض، فكان المشركون : والنصب
ليست بأصنام، الصنم يصور : وكان ابن جريج يقول في صفتو النصب. يقربون ليا، وليست بأصنام

فكانوا إذا ذبحوا، . ثمثمائة منيا لخزاعة: وينقش، وىذه حجارة تنصب ثمثمائة وستون حجرا، منيم من يقول
وما ذبح عمى }: نضحوا الدم عمى ما أقبل من البيت، وشرحوا المحم وجعموه عمى الحجارة، عن قتادة

قال ابن زيد : و.حجارة كان أىل الجاىمية يعبدونيا، ويذبحون ليا، فنيى اهلل عن ذلك: والنصب {النصب
 .ما ذبح عمى النصب، وما أىل لغير اهلل بو، وىو واحد: قال {وما ذبح عمى النصب}: في قولو

وأن تطمبوا عمم ما قسم  {وأن تستقسموا باألزالم}:  يعني بقولو{وأن تستقسموا باألزالم}: القول في تأويل قولو
وذلك أن أىل الجاىمية كان . قسم الرزق والحاجات: وىو استفعمت من القسم. لكم أو لم يقسم، باألزالم

: أحدىم إذا أراد سفرا أو غزوا أو نحو ذلك، أجال القداح، وىي األزالم، وكانت قداحا مكتوبا عمى بعضيا
أمرني ربي، مضى لما : أمرني ربي، فإن خرج القدح الذي ىو مكتوب عميو: نياني ربي، وعمى بعضيا
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ن خرج الذي عميو مكتوب نياني ربي، كف عن المضي : أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك؛ وا 
. ألنيم بفعميم ذلك كانوا كأنيم يسألون أزالميم أن يقسمن ليم {وأن تستقسموا باألزالم}: لذلك وأمسك فقيل

: قال {وأن تستقسموا باألزالم}: ، وعن قتادة في قولو. وأما األزالم، فإن واحدىا زلم، ويقال زلم، وىي القداح
ىذا يأمرني بالمكث، وىذا يأمرني بالخروج، وجعل : كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرا، كتب في قداح

معيا منيحا، شيء لم يكتب فيو شيئا، ثم استقسم بيا حين يريد أن يخرج، فإن خرج الذي يأمر بالمكث 
ن خرج اآلخر أجاليا ثانية حتى يخرج أحد القدحين ن خرج الذي يأمر بالخروج خرج، وا  و عن .مكث، وا 

قداح كانت في الجاىمية عند الكينة، فإذا أراد الرجل أن : األزالم: قال {وأن تستقسموا باألزالم}: السدي
يسافر أو يتزوج أو يحدث أمرا، أتى الكاىن، فأعطاه شيئا، فضرب لو بيا، فإن خرج منيا شيء يعجبو 
ن خرج منيا شيء يكرىو نياه فانتيى، كما ضرب عبد المطمب عمى زمزم وعمى عبد اهلل  أمره ففعل، وا 

 .واإلبل

ىذه األمور التي ذكرىا، وذلك أكل الميتة والدم  {ذلكم}:  يعني جل ثناؤه بقولو{ذلكم فسق}:  قولو تعالى
خروج عن : يعني {فسق}. واالستقسام باألزالم. ولحم الخنزير وسائر ما ذكر في ىذه اآلية مما حرم أكمو
لى معصيتو من أكل : يعني {ذلكم فسق}: و عن ابن عباس. أمر اهلل وطاعتو إلى ما نيى عنو وزجر، وا 

  ..من ذلك كمو، فيو فسق

 


