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  البحث ملخص
آراء العلماء  تناول هذا البحث دراسة  أما بعد:    نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينهلل رب العالمين وأفضل الصالة والسالم على    الحمد    

جعلته  في مسألة أكل الذهب والفضة التي انتشرت في اآلونة االخيرة في الفنادق والمطاعم العالمية الراقية حتى وصلت لبالدنا االسالمية، وقد  
إشتمل على ، ثم المبحث الثاني    مواطنه في الكتاب والسنة، ومشروعيتهو الترفه،    ف في تعريمشتمال على اربعة مباحث، كان المبحث االول  

، ثم  مجاالت إستخدام الذهب والفضة، وفي المبحث الثالث تكلمت فيه عن  تعريف الذهب والفضة، وعالقتهما بالمطعوم، والعلة الربوية فيهما
 وهو صلب موضوع البحث، ثم الخاتمة.  حكم تناول الذهب والفضة دواًء وغذاءً في المبحث الرابع تكلمت عن 

Research Summary 

As for after:A scientific study on the study of scientists in space and food in international hotels and 

restaurants. This scientific research made him about space science, and his habitat in the Qur’an and Sunnah, 

and his second project included the definition of gold and silver, silver, roads, roads, silver, food, silver, 

printing, and printing, Silver, silver, silver, printing, silver, silver, silver, silver, silver, silver, silver, space, 

which is one origin, silver. 

 املقدمة
ُحكم       كتابه  في  وأنزل  والمضرات،  الخبائث  وحرم  الطيبات،  أحل  الذي  هلل  المأكوالت   َ  الحمد  من  يحرم  وما  المطعومات،  من  يحل  ما 

والسالم على سيدنا محمد سيد الكائنات، ومبي ِّن شرع هللا تعالى للمخلوقات، ُأنزل على قلبه اآليات البينات، ففسرها ووضحها   والمشروبات.والصالة
،  باالحاديث الشريفات، صلى هللا عليه وسلم صالة وسالما دائمين باقيين مادامت االرض والسموات.ورضي هللا عن آل بيت النبي سادة السادات

لفضل والعلم والعالوات، وعن أصحاب النبي شموس المعارف وأقمار الدياجي المدلهمات، من نشروا الدين وبينوا معاني اآليات وكبراء أهل ا
  الكريمات، ورضي هللا عمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحساب الكائنات، أما بعد:فإن الشريعة االسالمية شريعة عالمية مرنة، قائمة على 

ألصول فهي ثابتة ال تتغير وال تتحول وال تتأثر بتغير زمان أو مكان أو عادة أو أحوال أو مصلحة أو غير ذلك، وأما الفروع  أصول وفروع، أما ا
فهي مبنية على إجتهادات مرضية، وقياسات منضبطة نقية، تدل على مرونة هذه الشريعة، فكل محد ث له حكم، وكل جديد له قضاء، فلم تترك 

رفون مراد هللا أوما يرضاه وما يحبه، بل بينت كل ذلك وأضحت لمن أراد الوصول لرضاء هللا المسالك، ومن بين هذه المسائل  الناس ه م اًل ال يع
ته الزائدة الجديدة، واالمور المحدثة الفريدة، أكل الذهب والفضة وجعلهما طعاما يأكله االنسان غذاء ودواء، متنعما بنعمة هللا المتواترة، وخيرا

ة، ولكن هذه النعمة اصل التعامل فيها في صدر االسالم له ثالث صور، صورة الذهب والفضة كونهما نقودًا، وصورة الذهب والفضة  المتكثر 
ا لم من حيث استعماله، والصورة الثالثة حين تتخذ للزينة، وقد بينت الشريعة قديما حكم كل واحدة منها، ولكن هذه الصورة المحدثة وهي أكلهم

بقون من العلماء، والسلف من الفقهاء إلى حكمها، لذلك أحببت أن أجول في ميدان االجتهاد ألبين الحكم الشرعي لهذه الصورة  يتطرق السا
، وجعلت هذاالبحث منطويا )الترفه وأحكامه في الشريعة االسالمية ) أكل الذهب والفضة أنموذجا((المستحدثة، وجعلت إسمًأ لهذا البحث هو  

، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني: مجاالت إستخدام الذهب  حكمهحث األول: مفهوم الترفه، مواطنه في الكتاب والسنة، و على ما يلي: المب
الذهب   الرابع: حكم تناول  الذهب والفضة غذاء ودواء، وفيه ثالثة مطالب:المبحث  الثالث: حكم تناول  والفضة، وفيه ثالثة مطالب:المبحث 

ه مطلبان:الخاتمة. أسأل هللا تعالى أن يوفقني لبيان موقف العلماء في بيان هذه المسألة، وأن تكون لي بصمة تخدم  والفضة دواًء وغذاًء، وفي
 االمة في هذه المسألة، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 

 ومشروعيتهمواطنه يف الكتاب والسنة، ، هالرتفمفهوم املبحث األول 
 غة واصطالحا:املطلب األول: تعريف الرتفه ل

ُة ال  هالتُّرف    أوال: الترفه لغة:  ع  ْتُه الن ِّْعمة، وس  ُف الَّذِّي أ ْبط ر  لَّاًل، والُمْتر  نِّ ُمد  ان  ُمن عَّم  الب د  ف ة: المترف النَّْعم ُة، وصبيٌّ م ت رَّف إِّذا ك  ق ال  اْبن ع ر  ، و  ْيشِّ ع 
م: ُمترف ألِّ نَُّه ُمطلق ل ُه ال   قيل للمتنع ِّ ْنُه، و  اء ال  يْمن ع مِّ  يْمن ع من تنعم، أ م ْرن ا ُمْترفيها، أي أولو الترفة وأراد رؤساءها وقادة اْلم ْتُروك يصنع م ا ي ش 

وهذا المعنى الذي تدل عليه اللفظة في اللغة هو عين المعنى الشائع بين الناس اليوم حيث يوصف المترف بأنه متنعم قد أعطى  )1(الشر منها.
 غي على اآلخرين ويطغى عليهم.نفسه هواها واتبع شهواته وهو غني قد جعله غناه يتجبر فيب

ُع في أسباب وقيل هو:  .(2) : هو إدخال السرور على النفس، والتنفيس عنها، وتجديد نشاطهاثانيا: الترفه اصطالحا هو اإلغراق في التنعُّم، والتوسُّ
ف م الذي أبطرته الن ِّعمة وسعة العيش، والتَّرفهالرَّفاهية، والُمْتر  ر معنوي، وهو البط رله جانبان: أحد ه: المتنع ِّ ، وهو التنعُّم، وآخ   .(3) هما ماديٌّ

 املطلب الثاني: آيات الرتفه يف القرآن الكريم:



   

         

 )أكل الذهب والفضة أمنوذجا( اإلسالميةالّترّفه وأحكامه يف الشريعة   

  

  

وجوه    قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن المقصود بالترف والمترفين في القرآن هم أصحاب المال والنعم التي يمن  بها على اإلنسان، وهذا مما له
تعالى، باعتبار أن المال وسائر النعم اإللهية هي من الزينة التي ال تقوم الحياة اإلنسانية إال  بها، كما قال تعالى: ﴿ من المدح في آيات هللا  

ْيٌر أ م   ب ِّك  ث و ابًا و خ  ند  ر  ْيٌر عِّ اُت خ  الِّح  ْني ا و اْلب اقِّي اُت الصَّ ي اةِّ الدُّ م به الحياة من مال فاآلي   ،(4)اًل ﴾اْلم اُل و اْلب ُنون  زِّين ُة اْلح  ة ناظرة إلى حقيقة ما تتقو 
وعليه، فإن  معنى أن تكون مترفًا أن تتجاوز بما أنعمه هللا عليك طاعة هللا إلى    ،وولد ونعم مادية ومعنوية، وما كانت الدنيا لتستقر  إال  بها

ثِّيرًا م ِّن  اأْل ْحب ارِّ و الرُّْهب انِّ ل ي ْأُكُلون    المعصية، بأن تكتنز الذهب والفضة لتصد  بها عن سبيل هللا تعالى، كما قال تعالى: ين  آم ُنوْا إِّنَّ ك  ا الَّذِّ ﴿ ي ا أ يُّه 
ة  و ال  ُينفِّقُ  ين  ي ْكنُِّزون  الذَّه ب  و اْلفِّضَّ بِّيلِّ َّللاَِّّ و الَّذِّ ي ُصدُّون  ع ن س  لِّ و  ِّ ف ب ش ِّ أ ْمو ال  النَّاسِّ بِّاْلب اطِّ بِّيلِّ َّللاَّ ا فِّي س  ذ اٍب أ لِّيٍم ﴾ون ه  ، وقد ذكر هللا  (5) ْرُهم بِّع 

 تعالى في كتابه الكريم ثمان آيات في الترف كلها تدل على ذم الترف والترفه وسعة االنبساط بهذا االعتبار الثاني:
لْ قوله تعالى:  .أ ُفوه ا إِّنَّا بِّم ا ُأْرسِّ يٍر إِّالَّ ق ال  ُمْتر  ْن ن ذِّ ْلن ا فِّي ق ْري ٍة مِّ م ا أ ْرس  افُِّرون  ﴾﴿ و   . (6) ُتْم بِّهِّ ك 

ذ لِّك   قوله تعالى: .ب ك  ل ى ُأمٍَّة و   ﴿ و  ْدن ا آب اء ن ا ع  ُفوه ا إِّنَّا و ج  يٍر إِّالَّ ق ال  ُمْتر  ْن ن ذِّ ْن ق ْبلِّك  فِّي ق ْري ٍة مِّ ْلن ا مِّ ْم ُمْقت ُدون  ﴾م ا أ ْرس  ل ى آث ارِّهِّ  .(7) إِّنَّا ع 
ُفوه ا﴾ وجه الداللة في اآليتين قوله تعالى: ا، أي ﴿إِّالَّ ق ال  ُمْتر  ُته  ب ابِّر  ع ةِّ و الن ِّْعم ةِّ هوها وأغنياؤها، والترف منعمو  ج  ُفون  أ ْهُل السَّ    .(8): الن ِّْعم ة، و اْلُمْتر 

ق ال  قوله تعالى:  .ت ْني ا م ا ه    ﴿ و  ي اةِّ الدُّ ْفن اُهْم فِّي اْلح  ر ةِّ و أ ْتر  ذَُّبوا بِّلِّق اءِّ اآْلخِّ ك  ف ُروا و  ين  ك  ْن ق ْومِّهِّ الَّذِّ ُ مِّ ْنُه اْلم َل  ْثُلُكْم ي ْأُكُل مِّمَّا ت ْأُكُلون  مِّ ٌر مِّ ذ ا إِّالَّ ب ش 
ُبون  ﴾ ي ْشر ُب مِّمَّا ت ْشر   . (9) و 

ْني ا﴾ أي وسعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطروا وصاروا يؤتون بالترف﴿و أ  وجه الداللة قوله تعالى:  ي اةِّ الدُّ ْفن اُهْم فِّي اْلح   .(10) ، وهي مثل التحفة  هْتر 
ل ْوال    قوله تعالى: .ث ادِّ فِّي اأْل ْرضِّ إِّالَّ ق لِّياًل مِّمَّْن أ ْنج    ﴿ ف  ْون  ع نِّ اْلف س  ْن ق ْبلُِّكْم ُأوُلو ب قِّيٍَّة ي ْنه  ان  مِّن  اْلُقُرونِّ مِّ ين  ظ ل ُموا م ا  ك  ْنُهْم و اتَّب ع  الَّذِّ ْين ا مِّ

اُنوا ُمْجرِّمِّين  ﴾ ك   .(11) ُأْترُِّفوا فِّيهِّ و 
أراد بالذين ظلموا: تاركي النهى عن المنكرات، أى: لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين، وهو األمر بالمعروف والنهى وجه الداللة:  

ما    عن المنكر، وعقدوا هممهم بالشهوات، واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف، من حب الرياسة والثروة، وطلب أسباب العيش الهنيء. ورفضوا 
 . (12)بذوه وراء ظهورهموراء ذلك ون

مَّْرن اه   قوله تعالى: .ج ا اْلق ْوُل ف د  ل ْيه  قَّ ع  ا ف ح  ُقوا فِّيه  ا ف ف س  فِّيه  ْدن ا أ ْن ُنْهلِّك  ق ْري ًة أ م ْرن ا ُمْتر   . (13)ا ت ْدمِّيًرا ﴾﴿ و إِّذ ا أ ر 
ا﴾وجه الداللة قوله تعالى:   فِّيه  ظاهر اللفظ يدل على أنه  ،  لقول األول: أن المراد منه األمر بالفعلا  تفسير هذا األمر قوالن:   في ،   ﴿أ م ْرن ا ُمْتر 

 . أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا وطغوا وبغوا تعالى يأمرهم بالفسق فيفسقون، إال أن هذا مجاز ومعناه أنه فتح عليهم
ا﴾ فِّيه   .(14) ساقها. قال الواحدي: العرب تقول أمر القوم إذا كثروا وأمرهم هللا إذا كثرهمأي أكثرنا ف القول الثاني: ﴿أ م ْرن ا ُمْتر 

ل مَّا قوله تعالى: .ح اكِّنُِّكْم  ﴿ ف  م س  ُعوا إِّل ى م ا ُأْترِّْفُتْم فِّيهِّ و  ا ي ْرُكُضون  * ال  ت ْرُكُضوا و اْرجِّ ْنه  ن ا إِّذ ا ُهْم مِّ وا ب ْأس  سُّ لَُّكْم ُتْسأ ُلون  ﴾أ ح   .(15) ل ع 
 . (16) هر النعمة وهي الترف من العيش الرافه والحال الناعمة، واإلتراف إبطاأي  ﴿ م ا ُأْترِّْفُتْم فِّيهِّ﴾وجه الداللة قوله تعالى: 

الى ما أعطيتموه من العيش الواسع والحال الطيبة حتى   أي إرجعواه النعمة أطغته واترف فالن أصر على البغي  تيقال اترفوقال البروسوي:  
 .(17)بطرتم به فكفرتم وأعرضتم عن المعطى وشكره

تَّى قوله تعالى: .خ ُرون   ﴿ ح  ْم بِّاْلع ذ ابِّ إِّذ ا ُهْم ي ْجأ ُرون  * ال  ت ْجأ ُروا اْلي ْوم  إِّنَُّكْم مِّنَّا ال  ُتْنص  فِّيهِّ ْذن ا ُمْتر   . (18) ﴾ إِّذ ا أ خ 
ْم﴾وجه الداللة قوله تعالى:   فِّيهِّ ْذن ا ُمْتر  خصص ، وإنما  منكرةأي حتى إذا حل  بهم بأسنا يوم القيامة، وحاق بهم سوء العذاب، صاحوا صيحة    ﴿ أ خ 

لة تخالفها سبحانه المترفين مع أن العذاب الحق بهم جميعًا واقع على مترفيهم وغير مترفيهم لبيان أنهم بعد النعمة التي كانوا فيها صاروا إلى حا 
 .(19) وتباينها، فانتقلوا من النعيم التام إلى الشقاء الخالص 

ابُ   قوله تعالى: .د رِّيٍم* إِّنَُّهْم ك    ﴿ و أ ْصح  ْن ي ْحُموٍم *ال  ب ارٍِّد و ال  ك  لٍ  مِّ ظِّ مِّيٍم * و  ُموٍم و ح  م الِّ * فِّي س  اُب الش ِّ م الِّ م ا أ ْصح  فِّين  الش ِّ اُنوا ق ْبل  ذ لِّك  ُمْتر 
يمِّ ﴾ ْنثِّ اْلع ظِّ ل ى اْلحِّ ون  ع  رُّ اُنوا ُيصِّ ك   .(20) * و 

انُ وجه الداللة قوله تعالى:   ﴾﴿ إِّنَُّهْم ك  فِّين  ليس بذم، فإن المترف هو الذي جعل ذا ترف أي نعمة، فظاهر ذلك ال يوجب ذما،   وا ق ْبل  ذ لِّك  ُمْتر 
كانوا    لكن ذلك يبين قبح ما ذكر عنهم بعده وهو قوله تعالى: وكانوا يصرون ألن صدور الكفران ممن عليه غاية اإلنعام أقبح القبائح فقال: إنهم

ال شك أن أهل القبور لما فقدوا األيدي الباطشة، واألعين الباصرة، وبان لهم الحقائق، علموا ، و هللا بل أصروا على الذنب  مترفين، ولم يشكروا نعم
 .(21) إنهم كانوا قبل ذلك مترفين بالنسبة إلى تلك الحالة 
  املطلب الثالث: الرتفه يف السنة النبوية املطهرة:
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، والتلذذ باالموال وغيرها بالشكل المباحنعم  تترك الذلك أنها تدعو الى  عني  ي ال    ،إلى ترك الترف، ومحاربتهإن الشريعة اإلسالمية حين دعت  
على ذلك قول وفعل النبي صلى هللا عليه وسلم، مع أنه كان أكثر   .يدلوإنما المراد االقتصاد في اإلنفاق وعدم تعلق القلب بها والركون إليها

لَّى هللُا  بين صلى هللا عليه وسلم مبينا ما يباح من الترف،  قد  فمن الترف وأحوال المترفين  الناس تحذيرا   ع ْن ع ْبدِّ هللاِّ ْبنِّ م ْسُعوٍد، ع نِّ النَّبِّي ِّ ص 
: »ال  ي ْدُخُل اْلج   لَّم  ق ال  س  ل ْيهِّ و  س  ع  ْن كِّْبٍر« ق ال  ر ُجٌل: إِّنَّ الرَُّجل  ُيحِّبُّ أ ْن ي ُكون  ث ْوُبُه ح  ْثق اُل ذ رٍَّة مِّ ْلبِّهِّ مِّ ان  فِّي ق  : »إِّنَّ  نَّة  م ْن ك  ن ًة، ق ال  س  ن ْعُلُه ح  ًنا و 

» ، و غ ْمُط النَّاسِّ ق ِّ ، اْلكِّْبُر ب ط ُر اْلح  م ال  مِّيٌل ُيحِّبُّ اْلج  لى هللا عليه وسلم لوالد أبي األحوص رضي هللا عنهما حين رأى بذاذة وقال ص  .(22) هللا  ج 
: »ثوبه، ف لَّم  فِّي ث ْوٍب ُدوٍن، ف ق ال  س  ل ْيهِّ و  لَّى هللُا ع  : أ ت ْيُت النَّبِّيَّ ص  ، ع ْن أ بِّيهِّ، ق ال  صِّ ْن أ بِّي اأْل ْحو  ؟«  ع  ْن أ ي ِّ اْلم الِّ : »مِّ ْم، ق ال  : ن ع  أ ل ك  م اٌل؟« ق ال 

لْ  : »ف إِّذ ا آت اك  َّللاَُّ م ااًل ف  ، ق ال  قِّيقِّ ، و الرَّ ْيلِّ ، و اْلغ ن مِّ، و اْلخ  بِّلِّ : ق ْد آت انِّي َّللاَُّ مِّن  اإلِّ ر ام تِّهِّ«ق ال  ك  ، و  ل ْيك  .فالشاهد من الحديث:  (23) ُير  أ ث ُر نِّْعم ةِّ َّللاَِّّ ع 
وفيه استحباب ثياب تليق بحال الغني ليعرفه الفقير وذو الحاجة ومن هنا   ،النعمة»فلير أثر نعمته عليك« فإنه يدل  على أن الفضل في إراءة  

عدد من األحاديث النبوية تنهى    توردولقد  .(24) كان للعلماء أن يلبسوا من الثياب ما يليق بهم من غير أشراف ليعرفهم المستفتي وطالب العلم
ي االنغماس في متع الحياة وملذاتها، وتحث على تركه واالنصراف عنه إلى ما هو  عن الترف وتحذر من تعلُّق القلب به، ومن غلو اإلنسان ف

 ، منها:خير في الدارين
، ي ْأتِّي بِّجِّ  . 1 ْينِّ رَّاحِّ إِّل ى اْلب ْحر  ة  ْبن  اْلج  لَّم  ب ع ث  أ ب ا ُعب ْيد  س  ل ْيهِّ و  لَّى هللُا ع  ا،  أ نَّ ر ُسول  هللاِّ ص  ل ْيهِّ  ... الى أن قال:  ْزي تِّه  لَّى هللُا ع  ُسوُل هللاِّ ص  م  ر  ف ت ب سَّ

؟« ف ق   ْينِّ ْيٍء مِّن  اْلب ْحر  م  بِّش  ة  ق دِّ ْعُتْم أ نَّ أ ب ا ُعب ْيد  مِّ : »أ ُظنُُّكْم س  ين  ر آُهْم، ُثمَّ ق ال  لَّم  حِّ س  ُلوا م  و  ُروا و أ م ِّ : »ف أ ْبشِّ ْل ي ا ر ُسول  هللاِّ ق ال  هللاِّ اُلوا: أ ج  ُكْم، ف و  ا ي ُسرُّ
ل ى م نْ  ط ْت ع  م ا ُبسِّ ل ْيُكْم، ك  ْني ا ع  ط  الدُّ ل ْيُكْم أ ْن ُتْبس  ى ع  ل كِّن ِّي أ ْخش  ل ْيُكْم، و  ى ع  م ا  م ا اْلف ْقر  أ ْخش  ُتْهلِّك ُكْم ك  م ا ت ن اف ُسوه ا، و  ان  ق ْبل ُكْم، ف ت ن اف ُسوه ا ك   ك 

 . (25) أ ْهل ك ْتُهْم«
ل ْيُكمْ داللة قوله عليه الصالة والسالم:)  وجه ال ْني ا ع  ط  الدُّ وفيه ما يدل  على أن الفقر أقرب للسالمة، واالتساع في الدنيا أقرب  .. الحديث(  أ ْن ُتْبس 
 . (26)للفتنة

لَّى َّللاَُّ ع   . 2 ، ع ْن أ بِّيهِّ، أ نَّ ر ُسول  هللاِّ ص  نِّي ِّ اذِّ ْبنِّ أ ن ٍس الُجه  ْهلِّ ْبنِّ ُمع  :  ع ْن س  لَّم  ق ال  س  ع اُه  "ل ْيهِّ و  ل ْيهِّ د  ُر ع  م ْن ت ر ك  الل ِّب اس  ت و اُضًعا ّلِلَِِّّّ و ُهو  ي ْقدِّ
ا اء  ي ْلب ُسه  يم انِّ ش  ْن أ ي ِّ ُحل لِّ اإلِّ ي ِّر ُه مِّ تَّى ُيخ  ال ئِّقِّ ح  ل ى ُرُءوسِّ اْلخ   .(27)"َّللاَُّ ي ْوم  القِّي ام ةِّ ع 

وهديه في ملبوسه أشرف هدي   -صلى هللا عليه وسلم    -وقد كان شمائله  السالم: )من ترك اللباس تواضعا هلل(  وجه الداللة قوله عليه الصالة و 
لبس البالي من  من اتخذ  ، وأما  يتكلف للثياب المتكلفة كما هو مشاهد في عادة الناس  ، فإنه لمينبغي لكل مؤمن القدوة به فهو رأس الزاهدين

ن اإلنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال ال يستطيعون فإ  ديدنا وعادة مع القدرة على الجديد والنظافة، فال ; ألنه خسة ودناءةالمالبس وجعلها  
ا كان بين أناس قد أنعم تنكسر قلوبهم، ولئال يفخر عليهم، فإنه ينال هذا األجر العظيم أما إذ  اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئال

 .(28) عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة، فإن األفضل أن يلبس مثلهم ألن هللا تعالى جميل يحب الجمال
ْني ا، ف   . 3 ُه الدُّ ْند  لَّم  ي ْوًما عِّ س  ل ْيهِّ و  لَّى هللُا ع  اُب ر ُسولِّ َّللاَِّّ ص  : ذ ك ر  أ ْصح  ، ق  ع ْن أ بِّي ُأم ام ة ، ق ال  لَّم : »أ ال  ت ْسم ُعون  س  ل ْيهِّ و  لَّى هللُا ع  ُسوُل َّللاَِّّ ص  ال  ر 

» يم انِّ ، إِّنَّ اْلب ذ اذ ة  مِّن  اإْلِّ يم انِّ ، إِّنَّ اْلب ذ اذ ة  مِّن  اإْلِّ  . (29) أ ال  ت ْسم ُعون 
يم انِّ   إِّنَّ اْلب ذ اذ ة    وجه الداللة قوله عليه الصالة والسالم:" ، فإنه صلى هللا  بعض األوقات ولم يأمر بلزوم البذاذة فى جميع األحوال" أي في  مِّن  اإْلِّ

 .(30) أراد به اطراح الشهوة في الملبس واإلسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطرعليه وسلم 
 :(31) املطلب الرابع: احلكم الشرعي للرتفه

، فأعطى كل  ومراد الشريعةبين الطبيعة اإلنسانية والفطرة  بعد عرض اآليات القرآنية  واألحاديث النبوية المطهرة، فأن الشريعة اإلسالمية وازنت  
، وعدم االستمرار والتمتع والتوسع في الملذات  ذي حق حقه، فواقعية اإلسالم وشموليته لم تغفل طبيعة اإلنسان، وما جبل عليه من حب اللعب

من   على الجد بطريقة دائمة، ومن ثم  كانت المباحات أضعاف المحرمات، وهذا التوازن العجيب دليل بمفرده على أنه دين هللا الخاتم، المعصوم
أكمل هدي؛ كان يأكل اللحم، ويحب   -وسلم  صلى هللا عليه    - التحريف والتبديل، ومن غل ب جانًبا على غيره ضل سعيه، وكان هدي النبي  

؟فيضحك ويمزح، ويختار المستحسنات،  ،  الحلوى، ويستعذب له الماء ْيف  أ ْنت  : ك  : ل قِّي نِّي أ ُبو ب ْكٍر، ف ق ال  ، ق ال  ي ِّدِّي ِّ ْنظ ل ة  اأْلُس    .. الى أن قال: ع ْن ح 
ل ْيهِّ  لَّى هللُا ع  ل ى ر ُسولِّ هللاِّ ص  ْلن ا ع  خ  تَّى د  ؟«  ح  م ا ذ اك  لَّم  »و  س  ل ْيهِّ و  لَّى هللُا ع  ُسوُل هللاِّ ص  ْنظ ل ُة، ي ا ر ُسول  هللاِّ ف ق ال  ر  لَّم ، ُقْلُت: ن اف ق  ح  س  ُقْلُت: ي ا    و 

ر ْجن   أ نَّا ر ْأُي ع ْيٍن، ف إِّذ ا خ  تَّى ك  نَّةِّ، ح  ، ُتذ ك ُِّرن ا بِّالنَّارِّ و اْلج  ك  ْند  ثِّيًرا ف ق ال  ر ُسول  هللاِّ ن ُكوُن عِّ ين ا ك  ، ن سِّ ْيع اتِّ د  و الضَّ ، ع اف ْسن ا اأْل ْزو اج  و اأْل ْوال  ك  ْندِّ ا مِّْن عِّ
ْندِّي، ل ى م ا ت ُكوُنون  عِّ هِّ إِّْن ل ْو ت ُدوُمون  ع  ي بِّي دِّ لَّم : »و الَّذِّي ن ْفسِّ س  ل ْيهِّ و  لَّى هللُا ع  ُسوُل هللاِّ ص  ْتُكمُ   ر  اف ح  ، ل ص  ْكرِّ فِّي الذ ِّ فِّي    و  ُكْم و  ل ى ُفُرشِّ ئِّك ُة ع  اْلم ال 
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ث  م رَّاتٍ  اع ًة« ث ال  س  اع ًة و  ْنظ ل ُة س  ل كِّْن ي ا ح  ساعة لقوة اليقظة،  .وجه الداللة من الحديث قوله عليه الصالة والسالم: "ساعة وساعة"  (32)ُطُرقُِّكْم، و 
نفسه ما بقي، فال بد للمتيقظ من التعرض ألسباب الغفلة ليعدل ما عنده،  وساعة للمباح وإن أوجبت بعض الغفلة؛ وهذا ألن اإلنسان لو حقق مع  

أن   ومن أين يقدر على األكل والشرب والجماع من يرى األمر كأنه معاين، وإن من الغفلة لنعمة عظيمة، إال أنها إذا زادت أفسدت، إنما ينبغي
وقال علي رضي هللا عنه: "أجموا    .(34)ض الباطل أي اللهو الجائز؛ ألنشط للحققال أبو الدرداء: إني ألجم فؤادي ببع.و (33)تكون بمقدار ما يعدل

فالبد من التلطُّف  ،  رفه عن النفس من حين آلخر بشيء من المباحلتإذا تقرر هذا، فال بأس من ا.(35)هذه القلوب فإنها تمل كما تمل األبدان"
له، وإال فمتى دام المؤذي عجل التلف، ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل، فيقول: إن  بالبدن، بتناول ما يصلحه، وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي  

لنفسك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، فصم وأفطر، وقم ونم. ويقول: كفى المرء إثمًا أن يضيع من يقوت. ويحث على النكاح،... ويكثر  
اك نة نوع غفلة لما صنَّف العلماء، وال ُحفِّظ العلم، وال ُكتِّب من التزوُّج. وكان يتلطف ببدنه، فيختار الماء البائت وي حب الحلوى واللحم. ولوال ُمس 

ل نَُّكم ما ترون من غفلة الناس عن الموت وعدم ذكره حق  ،  مت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع ويصنفنالحديث؛ ألن من يقول: ربما   و ِّ فال ُيه 
م الدنيا وي صُلح الدين. وإنما ُتذ م قوة الغفلة الموجبة للتفريط وإهمال المحاسبة للنفس، وتضييع الزمان  ذكره، فإنها نعمة من هللا سبحانه، بها ُتق   وَّ

د، وربما قويت فحملت على المعاصي  : (37) وعلى هذا فينقسم الترفه من حيث حكمه الشرعي إلى خمسة أقسام.(36) في غير التزوُّ
 الترفه المباح. -1
 الترفه المندوب.  -2 
 الترفه الواجب. -3
 الترفه المكروه.  -4
 الترفه المحرم   -5 
هو الترفه الذي يقوم به اإلنسان بالوسائل المباحة من غير تجاوز الضوابط الشرعية ؛ بان تكون خالية من المضرة، وفيها :  الترفه المباح. 

عم ورفاهية العيش، ولو لم يفعل  نإدخال السرور والتوسعة على النفس، زيادة في الت، بان يكون في نطاق (38)مصلحة للنفس بالراحة واالستجمام
ا بالقيام باألعمال الواجبة عليه، فيبقى في دائرة اإلباحة ما دام لم يفرط بحق أو واجب من الواجبات، ومجمل األدلة  بذلك فإنه اليؤثر عليه سل

 اإلباحة ، ألنها تثبت بها اإلباحة كحد أدنى من المشروعية.التي تدل على المشروعية تكفي للداللة على  
هو الترفه الذي يكون مقصوده تحقيق مصلحة شرعية معتبرة، سواء كانت في الدين أو النفس والبدن أو العقل أو المال أو  :  الترفه المندوب

لضيق والحرج عن نفسه، ولرفع الفتور والملل، أو لزيادة فكل ترفه يحتاجه اإلنسان لرفع ا  .(39) النسل، فكل هذه مصالح مقصودة ومعتبر شرعا
ل ورمي  النشاط والقدرة على االستمرار في األعمال الواجبة عليه، أو يحتاجه اإلنسان ويكون من ورائه منفعة بدنية، كالتدريب والمسابقة بالخيو 

 دوبة حث الشرع الحكيم عليه، ورغب فيه، ومن ذلك: النبال والقنص، أو لتنمية مهاراته العقلية وغير ذلك ..، فإنه يكون ترفها من
ضلون، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  نتحديث سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال: مر النبي صلى هللا عليه وسلم على نفر من أسلم ي  -1 
، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما بأيديهمموا، وأنا مع بني فالن« قال: فأمسك أحد الفريقين  ر اميا ار موا بني إسماعيل، فإن أباكم كان  ر "ا

 ( 40)م(كفأنا معكم كل ارمومعهم؟ قال النبي صلى هللا عليه وسلم: " نتوا نرمي؟، قالوا: كيف  ترمون لكم ال 
جل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر الجنة:  و يقول : إن هللا عز    - سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    وحديث عقبة بن عامر، قال :  - 2 

وا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إال ثالث: تأديب الرجل مصانعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامي به، ومنبله وار 
 ( 41)مي بعد ما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة تركها أو قال: كفرها ر ، ومن ترك الونبله سه ه، ومالعبته أهله، ورميه بقو سفر 
، فقوله روحوا أمر واألمر للوجوب، وصرف األمر إلى الندب ألنه معلل بعلة  (42)وقوله صلى هللا عليه وسلم: "روحوا القلوب ساعة بساعة"  -3 

كما في حديث قامة بن زهير قال: "روحوا القلوب تعي   -لعبادة، والقدرة على تحصيل العلم  معقولة المعني هي زيادة النشاط واالستمرار في ا
والمصلحة هنا: هي التوسعة على النفس،   (44)؛ وألن األحكام معقولة المعاني أكثرها من باب محاسن األخالق، أو من باب المصالح(43)الذكر

ترفه يحقق اإلنسان منه منفعة، سواء كانت في مجال صقل مهاراته البدنية أو العقلية   فكل  وعدم التشديد عليها بداللة حديث حنظلة السابق.
وم والثقافية، أو يحقق منه دافعية على العمل والطاعات أو من باب التوسعة على األهل يعتبر مندوبا ومستحبة، وألن التشديد على النفس مذم

ثة نفر: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم  ومنهي عنه؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم في حديث الثال
 ، وعلى ذلك فالتوسعة على النفس مستحبة. (45) ، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيوأرقدوأفطر، وأصلي  
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هو الذي يكون بتركه فوات مصلحة واجبة، كمصلحة القيام باألعمال الواجبة على المسلم، والديمومة عليها ؛ ألنه ما ال يتم :  الترفه الواجب
، والترفه إذا كان وسيلة للقيام بالواجبات، فيعتير واجبة؛ ألن الوسائل تابعة للمقاصد، فما كان من المقاصد واجبة  (46) الواجب إال به فهو واجب  

ب  أ، فالترفه الذي يكون ويتعين وسيلة للعالج مثال من األمراض النفسية كاالكت(47)المؤدية إليه واجبة أيضا، كالوضوء بالنسبة للصالة فالوسيلة
و  واالضطرابات النفسية والعصبية، أو وسيلة لتوصيل المفاهيم والسلوكيات الصحيحة لَلطفال مثال، فيعتبر الترفه هنا وسيلة لمقصد واجب وه 

النفس والعقل ؛ ألنهما من المقاصد والكليات الخمس الواجب حفظها وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فما كان وسيلة متعينة حفظ  
 لحفظ هذه المقاصد فهو واجب؛ ألن الوسائل تأخذ حكم المقاصد  

ألنه يكون اشتغال   المعتبرة؛ق مصلحة شرعية من المصالح  هو الترفه الذي خرج عن القدر المعقول من غير حاجة إليه، ولم يحق:  الترفه المكروه
تعالى: بما ال فائدة منه، وإضاعة لَلوقات بدون فائدة، مع أن األوقات أغلى ما يملك اإلنسان، وألهميته أقسم هللا به في أكثر من موضع، فقال  

[، وقال  4 -   1والشفع والوتر * والليل إذا يسر ( ]الفجر: [، وقال تعالى: ) والفجر*وليال عشرة *2، 1)والضحى والليل إذا سجى( ]الضحی: 
وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم:" نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحه    [2،  1تعالى: }والعصر* إن اإلنسان لفي خسر{ ]العصر:  

هميته جعله مساويا للصحة في هذا الحديث. قال ابن حجر:  ، وفي هذا الحديث دليل على أهمية الوقت، وعدم تضييعه بدون فائدة، وأل(48)والفراغ
وقال الغزالي: " واللعب مباح ولكن المواظبة عليه    .(49) " فإن من ال يستعملها فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه في ذلك

.والزيادة في الترفه من غير حاجة هو إسراف مذموم؛ ألن الموازنة بين متطلبات النفس من الترفه والتسلية وبين العمل والجد واالجتهاد  (50) مذمومة
ي  إنمطلوب، فإذا طغت واحدة على األخرى كانت الكراهة؛ لحديث الثالثة نفر: قوله صلى هللا عليه وسلم: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا

 (51) وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني هللألخشاكم 
 : (52)يكون الترفه محرمة بأحد أمرين: الترفه المحرم 
قد ورد دليل قاطع على  ورود نص شرعي من الكتاب أو السنة على تحريم وسيلة من الوسائل المستخدمة في الترفه، كالخمر والقمار مثال، ف  -1

ئدة:  تحريمهما قال تعالى: } يايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون { ]الما
، والحفالت الماجنة  [، وكاأللعاب الرياضية التي خرجت عن اآلداب الشرعية، كالتي تتكشف فيها العورات، ويكون فيها االختالط المحرم90

لسبع المليئة بالفجور والفسوق وكاأللعاب التي تقوم على السحر الحقيقي، فإنه من السبع الموبقات ؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: " اجتنبوا ا
ا، وأكل مال اليتيم، والتولي  بلر الموبقات، قالوا: يا رسول هللا وما هن؟ قال: »الشرك باّلِل، والسحر، وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق، وأكل ا

.وكاأللعاب التي تقوم على الخديعة واالحتيال على الناس ؛ ألكل أموالهم بالباطل، وغير (53) يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت
 ذلك من الوسائل التي ورد فيها دليل شرعي على تحريمها. 

 يلهي المسلم عن أداء الصالة المفروضة، أو شيء من األعمال الواجبة.  الترفه الذي يؤدي إلى ترك مصلحة واجبة، كأن   -2 
من    قال ابن تيمية: " وما ألهي وشغل عن ما أمر هللا به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به الباطلون  

ومن الترفه المحرم ما يؤدي إلى ضرر ومفسدة ظاهرة، كان   (54)ه حرام "أنواع اللهو وستائر ضروب اللعب بما ال يستعان به في حق شرعي فكل
يفوت حفظ اصل من األصول والكليات الخمس الواجب حفظها، ومعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد، فما كان من الوسائل يؤدي إلى محرم  

، فإذا  (56)الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ومقصود الشرع من الخلق هو حفظ الكليات  (55)فهو محرم وال يجوز فعله
،  (57)كان الترفه مباحا ولكنه يؤدي إلى مفسدة، فإنه يكون محرما من باب درء المفاسد، والقاعدة تقول: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح

لمرجوة من الترفه قال الشاطبي: " ولذ وسع هللا تعالى على العباد في  المفسدة الواقعة على النفس أو المال أو غيرهما أولى من المصلحة ا ءدر ف
 .(58)هم، على وجه ال يفضي إلى مفسدةت والهم وتنعماحشهواتهم وأ

 الذهب والفضة، وعالقتهما باملطعوم، والعلة الربوية فيهما تعريف الثانياملبحث 
 : تعريف الذهب والفضة لغة واصطالحا:ولاملطلب األ

 أوال: تعريف الذهب لغة وإصطالحا: 
ب    - أ  ُة: ذ ه ب ٌة. وُيؤَّنُث الذَّه ُب وُيذ كَُّر. وجمعها في الق بِّيل ينِّ أ ْذه اٌب كس  م ِّ الذهب لغة: الذَّه ُب: الت ِّْبُر، والقِّْطع  وشيء ُمذ هٌَّب   ٍب وأ ْسب اٍب وُذُهوٌب بالضَّ

، خاٍل من كل ِّ شائبة، وأحيانا تستخدم كلمة الذهب للتعبير   و ُمْذه ٌب أي ممو ه بالذهب  ويقال: لديه قلب من ذهب : قلب صادق مخلص ُمحِّبٌّ
 .(59) عن ثمنية المتاع فيقال الذَّهب األبيض : القطن، الذَّهب األسود : الن ِّْفط
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 الذهب اصطالحا: وسأعرف الذهب من حيث االصطالح بإعتبارين:  -ب
 .(60) األصفر الرزين مضروبا كان أو غيره، وإنما ُسم ي به لكونه ذاهبا بال بقاء الحجر  االعتبار االصطالحي الشرعي: وهو 

في الجدول الدوري، ويسمى بحالته الطبيعية قبل   79وعدده الذري    Au: هو فلز ثمين جدًا وعنصر كيميائي يرمز له بالرمز  االعتبار العلمي
الضرب ب التبر، وهو لين والمع أصفر اللون، استخدم كوحدة نقد عند العديد من الشعوب والحضارات والدول، كما أنه يستخدم في صناعة  

نهار، أو على شكل عروق في باطن األرض، وغالبًا ما  الحلي والجواهر، يتواجد في الطبيعة على هيئة حبيبات داخل الصخور وفي قيعان األ
 .(61) ويمتاز الذهب بقلة التأكل والنعومة كما أنه من أكثر العناصر الكيميائية كثافةيوجد الذهب مع معادن أخرى كالنحاس والرصاص، 

 ثانيا: تعريف الفضة لغة واصطالحا: 
الحلي واالواني،    -أ المعادن االخرى، تصنع منه  أبيض لماع ثمين يوجد في الطبيعة مختلطا ببعض  ففتح، معدن  اللغة: بكسر  الفضة في 

 . (62)وتضرب منه أصناف من النقود، وللفضة أسماء أخرى كاللجين، والغرب
ْنهُ   الفضة في االصطالح الشرعي:  -ب ان ْت ُتْضر ُب مِّ ٌن أ ْبي ُض ك  يَُّة،    م ْعدِّ لِّيُّ التَّْقلِّيدِّ ْنُه اْلحِّ ُتْصن ُع مِّ علة ربوية، وتجب فيه الزكاة عند    هفيو النُُّقوُد و 

في الجدول الدوري للعناصر،   47والعدد الذري    Ag. والفضة في االصطالح العلمي: عنصر كيميائي له الرمز  (63)حوالن الحول، ووجود النصاب
قل، من أكثر المواد توصياًل للحرارة وال حب والطرق والصَّ ، والفضة من المعادن الكريمة، أبيض اللون، معروف منذ القدم عنصر قابٌل للسَّ كهرباءِّ

ك  النقود، كما ُتستعمل أ مالُحها في  ُم في س   .(64)التصويروهو من الجواهر النفيسة التي ُتستخد 
 : العالقة بني الذهب والفضة واملطعومات:نياملطلب الثا

تتجلى في صور ذكرها النبي صلى هللا عليه وسلم وكذلك الفقهاء رحمهم هللا، منها عالقة   العالقة بين الذهب والفضة وسائر المطعومات   
عومات،  تشابه من حيثية دخولها في حيز التحريم الربوي وإن اختلفت العلة، ومنها حيثية استعمال المادتين في المطعومات، سواء كانتا ظرفا للمط

الفقهاء السلف قد تكلموا عن صور هذه العالقة،  لكن  أحدا لم يلتفت إلى أكله أو شربه، ولم  أو مادة تأكل حالها حال المطعومات، وإن كان  
يم  تبحث المسألة كما بحثت عن األكل في أوانيهما وصحافهما وذلك في إطار سياق النهي عن البطر واألشر والكبر والخيالء، وقد ألمح ابن الق

.وسأذكر بعض هذه العالقة بينهما كما ورد عن النبي (65)ل، لكنه لم يتناول األمر على أنه طعامإلى جانب من استعماله كدواء يؤك  - رحمه هللا-
 صلى هللا عليه وسلم، وأقوال أهل العلم رحمهم هللا: 

امِّتِّ ق ال  ق ال  ر ُسوُل َّللاَِّّ     -1 ة  ْبنِّ الصَّ » الذَّه ُب    -صلى هللا عليه وسلم- التشابه في جريان علة الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ع ْن ُعب اد 
ْلُح بِّا يرِّ و التَّْمُر بِّالتَّْمرِّ و اْلمِّ عِّ يُر بِّالشَّ عِّ ةِّ و اْلُبرُّ بِّاْلُبر ِّ و الشَّ ُة بِّاْلفِّضَّ هِّ األ ْصن اُف ف بِّ بِّالذَّه بِّ و اْلفِّضَّ و اٍء ي ًدا بِّي ٍد ف إِّذ ا اْخت ل ف ْت ه ذِّ و اًء بِّس  ْثٍل س  ْثاًل بِّمِّ ْلحِّ مِّ يُعوا ْلمِّ

ان  ي ًدا بِّي ٍد « ْئُتْم إِّذ ا ك  اتفق العلماء على جريان علة الربا في االصناف التي ذكرها الحديث، وكذلك اتفقوا على جريانه في كل مطعوم .(66)ك ْيف  شِّ
فيه باالتفاق، وإختلفوا في  مقتات خاضع للكيل او الوزن ولم يشذ في ذلك سوى الظاهرية، أما مالم يكن مطعوما وال موزونا أو مكيال فال ربا  

 .(67)جريان الربا في غير هذه االصناف ، على حسب خالفهم في علة الربا التي هي مناط الحكم
ي    - 2 : ُكنَّا م ع  ُحذ ْيف ة  ر ضِّ ْلٍج فِّي   َّللاَُّ  حرمة استعمال اواني الذهب والفضة في المطعومات: ع ْن ع ْبدِّ الرَّْحم نِّ ْبنِّ أ بِّي ل ْيل ى، ق ال  ق اُه عِّ ع ْنُه، ف س 

ْلُت ه ذ ا، أل ن ِّ  : إِّن ِّي إِّنَّم ا ف ع  ُه، ُثمَّ اْعت ذ ر  إِّل ى اْلق ْومِّ، ف ق ال  ر ب  بِّهِّ و ْجه  ةِّ، ف ض  ْن فِّضَّ مِّْعُت ر ُسول  إِّن اٍء مِّ ي، إِّن ِّي س  ْيُتُه مِّر اًرا، ُكلَّ ذ لِّك  ال ي ْنت هِّ ي ُكْنُت ن ه 
ْني ا، -ليه وسلم صلى هللا ع   -َّللاَِّّ  ، ف إِّنَُّه ل ُهْم فِّي الدُّ يب اج  رِّير  و الد ِّ ةِّ، و ال ت ْلب ُسوا اْلح  ُبوا فِّي الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ ر ةِّ( ي ُقوُل: ال ت ْشر  ل ُكْم فِّي اآلخِّ  .(68) و 

ْوجِّ النَّبِّى ِّ  -3 ل م ة  ز  ُر فِّى  - عليه وسلمصلى هللا-أ نَّ ر ُسول  َّللاَِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -ع ْن ُأم ِّ س  ْرجِّ ةِّ إِّنَّم ا ُيج  ى ي ْشر ُب فِّى آنِّي ةِّ اْلفِّضَّ ق ال  » الَّذِّ
نَّم  « ه  .يقول االمام النووي رحمه هللا: االجماع منعقد على تحريم استعمال اناء الذهب واناء الفضة فى األكل والشرب والطهارة (69)ب ْطنِّهِّ ن ار  ج 

جمر بمجمرة منهما والبول غي اإلناء منهما وجميع وجوه االستعمال ومنها المكحلة واميل وطرف العالية وغير  واألكل بمعلقة من أحدهما والت
 .(70) ذلك سواء االناء الصغير والكبير ويستوى فى التحريم الرجل والمرأة بالخالف

برأسه من غير خلط لكن من غير أن يكون مطعوما: التداوي بالذهب والفضة، ويكون التداوي إما بخلطه مع االدوية، وإما بأن يكون دواء   -4
، و ا ْلبِّ ْعفِّ اْلق  ي ةِّ، ن ف ع ْت مِّْن ض  ُتُه إِّذ ا ُخلِّط ْت بِّاأْل ْدوِّ ُبر اد  ي ْنف ُع مِّْن وبذلك أشار االمام ابن القيم رحمه هللا بقوله)و  ، و  اءِّ ْود  ف انِّ اْلع ارِّضِّ مِّن  السَّ لرَّج 

و اْلُحْزنِّ   ، النَّْفسِّ يثِّ  دِّ و  ح   ، اللَّْون  ُن  س ِّ ُيح  و   ، ف ار  الصَّ ُيْذهُِّب  و  يهِّ،  ُيق و ِّ و   ، ن  اْلب د  ُن  م ِّ ُيس  و   ، ْشقِّ و اْلعِّ  ، و اْلف ز عِّ و اْلغ م ِّ،  اعِّ ،  اأْل ْوج  مِّيعِّ  و ج  اْلُجذ امِّ،  مِّن   ي ْنف ُع 
ي ةِّ داء الثع يٍَّة فِّي أ ْدوِّ اص ِّ ي ْدُخُل بِّخ  يَّةِّ و  اوِّ ْود  ُيق و ِّي و اأْل ْمر اضِّ السَّ ا، و  ه  ْن أ ْمر اضِّ ثِّيٍر مِّ ْن ك  ي ْنف ُع مِّ ا، و  يه  ُيق و ِّ ي ْجُلو اْلع ْين  و  ًء، و  ال  طِّ لب، وداء الحية ُشْرًبا و 

ُكوِّي   ، و  ان  بِّهِّ م ر ٌض ي ْحت اُج إِّل ى اْلك ي ِّ م ْن ك  ، و  اُكُه فِّي اْلف مِّ ُيزِّيُل اْلب ْخر  . و إِّْمس  اءِّ مِّيع  اأْل ْعض  ْنُه   بِّهِّ ل  ج  ذ  مِّ رِّيًعا، و إِّنِّ اتَّخ  ي ْبر ُأ س  ُعُه، و  ْم ي ت ن فَّْط م ْوضِّ
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ه ا( ال  ل  بِّهِّ، ق وَّى اْلع ْين  و ج  .وفي الطب الحديث يستخدم في طب األسنان نظرًا لليونته ومقاومته للتآكل في الفم، كما يستخدم محلول  (71)م ْياًل و اْكت ح 
 (72)ات العظام، يستخدم الذهب المشع  في عالج بعض أنواع السرطان.الذهب في عالج الروماتيزم والتهاب

 : : علة الربا يف الذهب والفضة واملطعومات عند الفقهاءالثالثاملطلب 

الفقهاء على تحريم ربا الفضل في سبعة أصناف منصوص عليها: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والملح. فيحرم   اتفق 
أو   التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، واختلفوا فيما عداها.فالظاهرية قصرت التحريم عليها، والحنفية وظاهر مذهب الحنابلة؛ حرمته في كل مكيل

ل ب    موزون  ُة الثَّم نِّيَّةِّ بجنسه سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيره، أما المالكية فقد خصته بالقوت، وما يصلحه في المطعومات، وفِّي النُُّقودِّ ، ف قِّيل  غ 
نِّيَّةِّ، واعتبره ابن القيم أرجح األقوال، والشافعية وقول لالمام احمد؛ خصته بالنقدين أو   قِّيل  ُمْطل ُق الثَّم  بالطعام وإن لم يكن مكياًل وال موزونًا، ، و 

  (73) والطعام عندهم: كل ما يؤخذ اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا.
 جماالت إستخدام الذهب والفضة لثاملبحث الثا

مجاالت استخدام مادتي الذهب والفضة، وبينت الحكم في ذلك االستخدام بين جواز ومنع، في هذا المبحث سأبين   اإلسالميةلقد بينت الشريعة    
 مطالب:  ثالثةتلك المجاالت مع الحكم الشرعي لكل مجال من مجاالت استعمال النقدين الذهب والفضة، وسيكون هذا المبحث منطويا على 

  التحلي باللبس:: استخدام الذهب والفضة يفاألولاملطلب 
 التحلي بالذهب والفضة بالنسبة للرجل والمرأة في الشريعة االسالمية له أحكام، وهي كاآلتي:

بالنسبة للرجال، ال خالف بين أهل العلم أنَّ الرَّجل ال يجوز له التَّحل ِّي بالذَّهب، ومن أهل العلم م ْن حكى اإلجماع  على    التحلي بالذهب:  -أ
 .(74)ذلك

 ا على ذلك: وإستدلو 
ْيٍر    -1 ِّ ْبنِّ ُزر  لِّىَّ ْبن  أ بِّى ط الٍِّب    - ي ْعنِّى اْلغ افِّقِّىَّ    - مارواه ع ْبُد َّللاَّ مِّع  ع  ذ     -صلى هللا عليه وسلم-ي ُقوُل إِّنَّ ن بِّىَّ َّللاَِّّ    - رضى هللا عنه    -أ نَُّه س  أ خ 

ل ُه فِّ  ع  ذ  ذ ه ًبا ف ج  ل ُه فِّى ي مِّينِّهِّ و أ خ  ع  رِّيًرا ف ج  ل ى ُذُكورِّ ُأمَّتِّى «ح  ر اٌم ع  م الِّهِّ ُثمَّ ق ال  » إِّنَّ ه ذ ْينِّ ح   .(75) ى شِّ
ِّ ْبن  الزُّب ْيرِّ ي ْخُطُب ي ُقوُل أ ال  ال  ُتْلبِّسُ   -2  مِّْعُت ع ْبد  َّللاَّ ْعٍب أ بِّى ُذْبي ان  ق ال  س  لِّيف ة  ْبنِّ ك  مِّْعُت ُعم  ع ْن خ  رِّير  ف إِّن ِّى س  ُكُم اْلح  اء  طَّابِّ  وا نِّس  ر  ْبن  اْلخ 

ُسوُل َّللاَِّّ  ر ةِّ« -صلى هللا عليه وسلم -ي ُقوُل ق ال  ر  ْني ا ل ْم ي ْلب ْسُه فِّى اآلخِّ ُه فِّى الدُّ رِّير  ف إِّنَُّه م ْن ل بِّس   .  (76) » ال  ت ْلب ُسوا اْلح 
بَّاٍس أ نَّ ر ُسول  َّللاَِّّ    -3 ِّ ْبنِّ ع  ْمر ٍة   - صلى هللا عليه وسلم- ع ْن ع ْبدِّ َّللاَّ ُدُكْم إِّل ى ج  ُد أ ح  ق ال  » ي ْعمِّ ُه و  ْن ذ ه ٍب فِّى ي دِّ ر ُجٍل ف ن ز ع ُه ف ط ر ح  ات ًما مِّ ر أ ى خ 

ُسوُل َّللاَِّّ   هِّ «. ف قِّيل  لِّلرَُّجلِّ ب ْعد  م ا ذ ه ب  ر  ا فِّى ي دِّ ُله  ْن ن اٍر ف ي ْجع  ات م ك  اْنت فِّْع بِّهِّ. ق    -صلى هللا عليه وسلم - مِّ ُه  ُخْذ خ  ق ْد ط ر ح  َّللاَِّّ ال  آُخُذُه أ ب ًدا و  ال  ال  و 
ُسوُل َّللاَِّّ   .يقول االمام النووي: ففيه تصريح بأن النهى عن خاتم الذهب للتحريم، وأما قول صاحب هذا الخاتم حين (77)صلى هللا عليه وسلم-ر 

لغة فى امتثال أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم واجتناب نهيه  قالوا له خذه الآخذه وقد طرحه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ففيه المبا
 . (78)وعدم الترخص فيه بالتأويالت الضعيفة

 .(79)ولما في ذلك بالن سبة للر جل من معنى الخيالء والر فاهية مم ا ال يليق الر جال -4
 .(80)فقد أجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة أما بالنسبة للنساء: 

، قال الخطابي : وكره للنساء التختم (81)حكم التزين بالفضة للرجال والنساء: قد أجمع العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال  -ب
، قال النووي الصواب أنه ال يكره لها ذلك وقول الخطابي  (82)ن ذهًبا فليصفرنه بالزعفران ، أو شبههبالفضة ؛ ألنَّه من زي الرجال ، فإن لم يجد

 .(84) ، ولكن الحنفية كرهوا التختم بالفضة للرجل لغير حاجة(83) ضعيف أو باطل ال أصل له
بالفضة للرجال: عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: اتخذ النبي صلى هللا عليه و سلم خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ    ودليلهم في جواز التختم

وقال )ال ينقش أحد على نقش خاتمي هذا( وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه وهو   -محمد رسول هللا    -خاتما من ورق ونقش فيه  
 .(85) يسالذي سقط من معيقيب في بئر أر 

 املطلب الثاني: اختاذ الذهب والفضة للزينة:
من  ال خالف بين العلماء على جواز اقتناء الذهب والفضة إذا كانت على غير صورة األواني، أما األواني فقد اختلف الفقهاء في حكم اتخاذها  

 الذهب والفضة، من غير استعمالها، على قولين . 
 .(86) اتخاذ آنية الذهب والفضة ، وهو مذهب الحنفية ، وقول عند المالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة  القول األول :يجوز
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 واحتجوا لما ذهبوا إليه، بما يلي: 
ُل أ يَّام  الز ِّ ،  بأن الشرع ورد بتحريم االستعمال دون االتخاذ ، فيبقى االتخاذ على مقتضى األصل في اإلباحة   -أ رِّيرِّ  أ ْن م ا ُيْفع  ْن ف ْرشِّ اْلح  ين ةِّ مِّ

ْد بِّهِّ التَّف اُخر   ائٌِّز إذ ا ل ْم ُيْقص  ةِّ بِّال  اْستِّْعم اٍل ج  ْضعِّ أ و انِّي الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ و   .(87)و 
في غير    -م مالكأي اإلما-وألن التحريم لم يكن لذات اآلنية، بل لالستعمال، لذلك قالوا: لو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ بيعها، وقد أجازها    -2

اُزوا ب  ، مسألة من المدونة ْستِّْعم الِّ ألِّ نَُّهْم أ ج  اذِّ ُدون  االِّ ت ِّخ  و از  االِّ ي ج  ابِّن ا ت ْقت ضِّ ائُِّل أ ْصح  يُّ المالكي: م س  اقال اْلب اجِّ  .(88) ْيع ه 
المعتمد من مذهب المالكية،  وهو القول  الستعمال، القول الثاني :يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة؛ ألن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة ا

 .(89) الحنابلة؛ ألن سد الذرائع واجب عند المالكية والحنابلة إليه ذهب الشافعية،  عندواألصح  
على    ألن ملكها يجوز إجماعا، بخالف اتخاذها، وكذلك أن ثياب الحرير ال تحرم مطلًقا، فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم

وإنما الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلي، فتختص اإلباحة به،  
جيز  يتصور فائدة الخالف بأنا ال نجيز االستئجار على عملها، وال نوجب الضمان على من أفسدها إذا لم يتلف من عينها شيئا، والمخالف ي

والذي أراه وهللا تعالى أعلم: أن قول الحنفية ومن معهم هو الراجح، فهناك فرق في قياس تلك القول الراجح:  .(90)االستئجار ويوجب الضمان
 المسألة بالطنبور وآالت اللهو، ثم لو كان اتخاذها محرم لحرم بيعها والثاني باطل فبطل االول.   

 ة ظروفا للطعام والشراب:املطلب الثالث: استعمال الذهب والفض
، (91)اتفق علماء المذاهب االربعة على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، كالمالعق، والصحون، والسكاكين، ونحوها، على الرجال والنساء

فالنساء ال يجوز لهن أن يشربن في  بخالفه في التزين الن باب اللباس أوسع من باب اآلنية ، بدليل أن اآلنية محرمة على النساء كما تقدم ،  
 ، ودليلهم في ذلك: (92)آنية الذهب والفضة ويجوز لهن أن يلبسن الذهب والفضة ، فباب اللباس أوسع من باب اآلنية

وال    عن ابن أبي ليلى قال : خرجنا مع حذيفة رضي هللا عنه وذكر النبي صلى هللا عليه و سلم، قال:)ال تشربوا في آنية الذهب والفضة  -1
 .(93)تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة(

ان ا -2 : ) ن ه  ُسوُل َّللاَِّّ    ع ْن اْلب ر اءِّ ْبن ع ازٍِّب ق ال  ا   -صلى هللا عليه وسلم   - ر  ْني ا ل ْم ي ْشر ْب فِّيه  ا فِّي الدُّ رِّب  فِّيه  ةِّ ف إِّنَُّه م ْن ش  ر ابِّ فِّي اْلفِّضَّ ع ْن الشَّ
ر ةِّ(  .(94)فِّي اآلخِّ

ْوجِّ النَّبِّى ِّ  -3 ل م ة  ز  ُر فِّى  -سلمصلى هللا عليه و -أ نَّ ر ُسول  َّللاَِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -ع ْن ُأم ِّ س  ْرجِّ ةِّ إِّنَّم ا ُيج  ى ي ْشر ُب فِّى آنِّي ةِّ اْلفِّضَّ ق ال  » الَّذِّ
» نَّم   ه  ج  ن ار   مخرج .(95)ب ْطنِّهِّ  خرج  ذكرهما  ألن  معناهما  في  واالغتسال  واالكتحال  كالوضوء  االستعمال  وجوه  من  والشرب  األكل  غير  وفي 

 .(96)الغالب
 حكم تناول الذهب والفضة دواًء وغذاًء رابعاملبحث ال

ني الذهب والفضة مصدرا للتداول النقدي أو مجاال من مجاالت الزينة، وهي أبرز االستعماالت التي استخدمها المسلمون،    ألِّف  الناس م عدِّ
ب الفقهاء القديمة، وقد ذكرْت بعض الكتب هذا باإلضافة إلى االستعمال الطبي، لكن  أحدا لم يلتفت إلى أكله أو شربه، ولم تبحث المسألة في كت

عن بعض األمم تداولها للذهب والفضة كمطعم في سياق الترفه والزينة دون اعتماده عنصرا غذائيا، فكانوا يضيفون مسحة من الذهب على  
ا عمدت بعض الشركات العالمية إلى  وحديث(97)الطعام، أو يذرون رذاذًا من الفضة على اللحم، وكان هذا مقصورًا على الملوك واألغنياء فحسب.

 إنتاج بعض األطعمة والحلوى المغل فة والمزينة بالذهب، وقالت متحدثة باسم مصنع “لونج كالوسون دايري” وتدعى جانيس بريدون: إن المنتج
يصنع الذهب القابل لَلكل من الجديد عبارة عن خلطة من جبنة “ستيلتون” وورقات الذهب القابلة لَلكل، إضافة إلى القرفة وبعض الكحول، و 

 قيراًطا، في هذا المبحث سأبين الحكم الشرعي لتناول الذهب والفضة سواء أكاًل أم شرباأم تداويا.  23معدن الذهب عيار 
 املطلب االول: تناول الذهب والفضة على جهة التداوي:

غير ذلك مما ذكرنا سلفا في هذا البحث، فلو كان التداوي  الذهب والفضة من حيث ذاتها مباح وذلك لطهارتهما، وحل بيعهما وشرائهما، و 
الشرعي لذلك. و اصَّ فبتناولهما شربا أو أكال، فما هو الحكم  ف انِّ    ادتهُبر  الذهب أن     مِّْن خ  ، و الرَّج  ْلبِّ اْلق  ْعفِّ  ن ف ع ْت مِّْن ض  ي ةِّ،  بِّاأْل ْدوِّ ُخلِّط ْت  إِّذ ا 

ي ْنف ُع   ، و  اءِّ ْود  ُيْذهُِّب الاْلع ارِّضِّ مِّن  السَّ يهِّ، و  ُيق و ِّ ، و  ن  ُن اْلب د  م ِّ ُيس  ، و  ْشقِّ ، و اْلعِّ ، و اْلغ م ِّ، و اْلف ز عِّ ، و اْلُحْزنِّ يثِّ النَّْفسِّ دِّ ي ْنف ُع  مِّْن ح  ، و  ُن اللَّْون  س ِّ ُيح  ، و  ف ار  صَّ
ي ْدُخُل بِّخ   يَّةِّ و  اوِّ ْود  اعِّ و اأْل ْمر اضِّ السَّ مِّيعِّ اأْل ْوج  ي ْنف ُع  مِّن  اْلُجذ امِّ، و ج  ا، و  يه  ُيق و ِّ ي ْجُلو اْلع ْين  و  ًء، و  ال  طِّ ي ةِّ داء الثعلب، وداء الحية ُشْرًبا و  يٍَّة فِّي أ ْدوِّ اص ِّ

ان  بِّ  م ْن ك  ، و  اُكُه فِّي اْلف مِّ ُيزِّيُل اْلب ْخر  . و إِّْمس  اءِّ مِّيع  اأْل ْعض  ُيق و ِّي ج  ا، و  ه  ْن أ ْمر اضِّ ثِّيٍر مِّ ْن ك  ُعُه، هِّ م ر ٌض ي ْحت امِّ ُكوِّي  بِّهِّ ل ْم ي ت ن فَّْط م ْوضِّ ، و  ُج إِّل ى اْلك ي ِّ
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ه ا ال  ل  بِّهِّ، ق وَّى اْلع ْين  و ج  ْنُه م ْياًل و اْكت ح  ذ  مِّ رِّيًعا، و إِّنِّ اتَّخ  ي ْبر ُأ س  نستدل بذلك على جواز تناول الذهب والفضة إن كانا سببا لشفاء مريض، أو  (98) .و 
 ائز، ألن االمر كلما ضاق إتسع، وهللا أعلم. منفعة مصاب، فالتداوي به ج

 املطلب الثاني: تناول الذهب والفضة على جهة التغذي أكال أو شربا:
انتشرت في اآلونة األخيرة حلويات مزينة بالذهب الطبيعي على شكل رذاذ أو قشرة رقيقة، معالج، صالح لَلكل، غير ضار، وليس باهظ        

ة، وقد كثرت الثمن، يقدم في الفنادق الراقية، والمطاعم الفاخرة، والمحالت المعتبرة التي يرتادها أغنياء الناس وأصحاب الفخامة والنيافة والكرام
وفي أسألت الناس حول حكمها الشرعي، حيث لم يسبق أن تطرق لها فقهاء أمتنا السابقين، فكان لزاما على المعاصرين من البحث في حكمها.   

 ؛ وهي كما ياتي:أقوالاطار البحث الشفهي مع ما كتب من فتاوى يمكن القول بان المسألة على ثالثة 
و  أالشيخ عبد الرحمن البراك الى اباحة اكل الذهب والفضة المغطاة للحلوى سواء كانت مأكال    ذهب جماعة من اهل العلم منهم  :القول االول

 مشربا او زينة وحجتهم ما ياتي:
 أن االصل في االشياء واالقوال واالفعال االباحة، فكل مالم يرد فيه نص يحضره االصل فيه االباحة والحل، ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها  -1

معروفة بالعقل، بل أن معظم أحكام الشرائع تدرك بالعقل، إذ أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة، مطلوب شرعي حسن،  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ  ، ففي قوله تعالى:(99)وهذه المسألة لم يرد فيها نص يحرمها فبقيت على أصل االباحة، مع عدم وجود الضرر من تناولها

ۈئ        ۆئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ  ، وقوله تعالى(100) چڦ  ڄ    ڄ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

أباح لهم أن يأكلوا مما في األرض في حال كونه حالال من هللا طيبا ، أي : مستطابا في نفسه غير ضار لَلبدان  ،  (101) چۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  
 . (102) قد اباح هللا تعالى األكل والشرب على سبيل العموم ولم يرد دليل على استثناء اكل الذهب والفضة ما لم يكونا ضارينفوال للعقول، 

تعالى:  -2 ڤ    ڤٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤ  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  قوله 

 . (103)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

 . (104) وجه الداللة: أن هللا تعالى قد فصل ما حرم علينا ولم يكن فيه حرمة أكل الذهب والفضة فبقيت على أصلها  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ  قوله تعالى:  -3

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ      گڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

 . (105)چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ
وجه الداللة في هذه اآلية: أن هللا أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بأحالله طيبا آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معا، وأن  

 .(106) لك ليس في الذهب والفضة، فثبت الحلالشريعة المحمدية جاءت إلباحة الطيبات وتحريم الخبائث والنجاسات والمضرات، وكل ذ
إن الذهب والفضة قد إستحاال من حقيقتهما الى جنس المطعوم والمأكول، والمستحيل له حكم المستحال له من حيث الحل أو الحرمة، كما   -4

 .(107) في الخمرة الى الخل
، وقال ابن عباس كل ما شئت والبس (108)  وتصدقوا في غير إسراف وال مخيلة(كلوا واشربوا والبسوا    قول النبي صلى هللا عليه وسلم:)   -5

ن الحق هو عدم تحريم غير األكل والشرب ، ودعوى اإلجماع غير صحيحة ، وهذا  .إ (109)واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة
بغيره ، ألنه ورد بتحريم األكل والشرب ، فعدلوا عنه إلى االستعمال ، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عام من    من شؤم تبديل اللفظ النبوى 

واالسراف يختلف بإختالف حال الناس فما يراه البعض اسرافا في حقه، فعند آخرين نقيصة، والخيل والتكبر إنما هي على  .(110) تلقاء أنفسهم
 اعتبار القصد والنية.  

، سواء كان زينة أو أكال أو شربامطلقا،  الى تحريم تناول اكل الذهب والفضة  ، ومنها دار اإلفتاء المصرية:  بعض أهل العلم  ذهب  :القول الثاني
 وحجتهم ما يأتي: 

 . ( 111) چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  قوله تعالى: -1
ين ئٍِّذ   وجه الداللة: ان اكل الذهب بهذه الطريقة وبهذه االسعار فيه اكل ألموال الناس بالباطل.ُيجاب ، و حِّ لِّيلِّ تَّى ُتب ي ِّن ُه بِّالدَّ ٌل ح  ل ُِّم أ نَُّه ب اطِّ عنه: ال  ُنس 

ا ت ْعيِّ  ل ْيس  فِّيه  تِّ ال  ي ُجوُز، و  ل  فِّي اْلُمع ام ال  ل ى أ نَّ اْلب اطِّ لِّيٌل ع  ي  د  لِّ ي ْدُخُل فِّي ه ذ ا اْلُعُموُم ؛ ف هِّ ، ومن شروط البيع التراضي بين  (112)يُن اْلب اطِّ
 .(113)فاستثنى من الجملة ما وقع من التجارة بتراض منهم به ولم يجعله من الباطل، الطرفين وقد تحقق
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 . (114)چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  :قوله تعالى -2
فبها الفساد وجه الداللة: أن الطغيان هو الزيادة في استعمال المباح بما يؤدي الى االشر والبطر والفساد وقد اشار القران الى ذلك بقوله فاكثروا  

 .(115) والطغيان سبب لنزول العقاب
   (116)چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  قوله تعالى: -3

وجه الداللة: ان هللا تعالى نهى عن طاعة المسرفين واكل الذهب والفضة من غير حاجة من االسراف الذي نهينا عن طاعة اهله، بل هو من 
 .(117)الفساد الذي وصف به المسرفون الذين يفسدون في االرض بضياع المال وال يتقون هللا بإصالح األرض فيه

 االدلة من السنة النبوية 
ُر في ب ْطنِّهِّ ن ار  عن ُأم ِّ س   . 1 ْرجِّ ةِّ إنما ُيج  نَّم  ل م ة  عن رسول َّللاَِّّ صلى هللا عليه وسلم قال: »إِّنَّ الذي ي ْشر ُب في إِّن اءِّ اْلفِّضَّ ه   .(118)«ج 

به  وجه الداللة: هو التغليظ على من يأكل في أواني الذهب والفضة واذا حرم االكل من تلك االواني ألنها من ذهب أو فضة فأكل الذهب أو شرا
فقال: واإلجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في األكل  وقد نقل االمام النووي االجماع على ذلك،    ،يحرم باألولوية  

ميل  الشرب والطهارة واألكل بمعلقة من أحدهما، والتجمر بمجمرة منهما، والبول في اإلناء منهما، وجميع وجوه االستعمال، ومنها المكحلة والو 
 .(120) وغير ذلك(119)وظرف الغالية

2 .   ، ُبوا فِّي  أن النبي صلى هللا عليه وسلم  ع ْن ُحذ ْيف ة  ْبنِّ اْلي م انِّ : »ال  ت ْشر  ، ق ال  ْركِّ ْني ا ألِّ ْهلِّ الش ِّ ا، ف إِّنَّم ا هِّي  فِّي الدُّ ة ، و ال  ت ْأُكُلوا فِّيه  الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ
ر ةِّ« .وجه الداللة من الحديث أن االكل والشرب مخالف لما وضع له المعدن من النقدية والثمنية، واستخدام له في غير  (121)و هِّي  ل ُكْم فِّي اآْلخِّ

عدن عن خواص استعماله بين الناس وهو امر مخالف لَلعراف الشرعية واإلنسانية، قال ابن عبد البر: "معلوم أن من  محله  وهذا سيخرج الم
.وأجد كالم ابن عبد البر فيه إشارة (122) اتخذها ال يسلم من بيعها أو استعمالها؛ ألنها ليست مأكولة وال مشروبة، فال فائدة فيها غير استعمالها

 بها، ألنه أشار الى أن الحرمة من االتخاذ هو خشية استعمالها.الى جواز أكلها وشر 
بالمعالجة إلى مادة أخرى، فال حرج    والفضة إذا استحالت زينة الذهب، أنه  التفريق ذهبت لجنة اإلفتاء في موقع اسالم ويب الى  القول الثالث:

ل    ، أما إذا لم تستحل فال يجوز بل يحرم.في أكل الحلوى المزينة بها، طالما انتفى الضرر واإلسراف، إذ إن األصل في األطعمة هو الحِّ
 النظر في المسالة على النحو االتي: والراجح من هذه االقوال: 

يه من فوائد فاذا ثبت انتفاء الضرر ووجود المنفعة فانه ينظر الى حاجة المستعمل ونيته في النظر في غذائية المعدنين وما يترتب عل  -1
 االستعمال من غير ضرر وال ضرار وال سرف وال مخيلة. 

 استثناء االستعمال الطبي من االستدالل ألنه مشروع كما هو ثابت من السنة وللحاجة ايضا.  -2
 كي. النظر الى الثمنية والسبب االستهال -3

استخدامه  اذا تقرر هذا فما يراه الباحث، التفريق بين ما كان قليال او كثيرا وفق الوجهة الثالثة فان زاد الذهب وطغى االستعمال به فانه يحرم  
 في االكل لما ياتي:

 الكبر  والتكبر قال تعالى    وقال صلى هللا عليه وسلم     ألنه مظهر من مظاهر العجب و سبب للتعالي والتفاخر  -1
العبثية في امتهان النقد وتحويله الى طعام وشراب يؤكل فيه مخالفة لمقاصد المال ولما وضع له الذهب والفضة كونهما نقدين حتى ان    -2

م ا، و ال  قال المالكية )المالكية منعا من التيمم به النه اهانة للنقدين.   نِّهِّ ل ْو بِّم ْعدِّ ةِّ و  ل ى الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ دِّ  ف ال  ُيت ي مَُّم ع  اْلي اُقوتِّ و الزَّب ْرج  ْوه رِّ ك  ل ى اْلج   ع 
، إنْ  يرِّ و اْلُكْحلِّ اصِّ و اْلق ْصدِّ يدِّ و الرَّص  دِّ ْلحِّ و اْلح  ب ِّ و اْلمِّ ل ى الشَّ ا، و ال  ع  ل ِّه  ل ْو بُِّمح  . و أ مَّا  و اللُّْؤُلؤِّ و  ْت أ ْمو ااًل فِّي أ ْيدِّي النَّاسِّ ار  ص  ا و  تِّه  م ا    ُنقِّل ْت مِّْن م حِّالَّ

ا ف ي ُجوزُ  ه  عِّ ام ْت فِّي م و اضِّ  .(123)د 
 سدا لذريعة استنزاف المال والتنافس فيما ال طائل منه النه من قبيل اضاعة المال.   -3

 اخلامتة
 بعد هذه المسيرة العلمية في هذا البحث ألخص النتائج التي توصلت اليها في هذه النقاط:

 زاد عن حده الى درجة البطر، وأن تستعمل النعم في معصية هللا تعالى.إن الترفه ليس مذموما بذاته وإنما إذا  . 1
 إن البذاذة والتواضع وعدم الترفع على الناس هو من صلب الدين، ولمن تخلق به نال الدرجات العليا. . 2
 إن استعمال الذهب والفضة من حيث التحلي به يحرم اال للنساء. . 3
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 الكل فيه والشرب وغير ذلك حرام إجماعا. إن اتخاذ الذهب والفضة زينة أو استعماال كا . 4
إن أكل الذهب والفضة حين تكون رقائق فيه خالف بين العلماء على أقوال ثالثة، ومن قال بالحل إشترط عدم الضرر الجسدي، واالبتعاد  . 5

 عن الترف والبطر المنهي عنه شرعا. 
 اهلوامش

 

هـ(، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث 370تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  (  1)
الطبعة:    –العربي   ابن منظور 14/193م:  2001األولى،  بيروت،  الدين  الفضل، جمال  أبو  على،  بن مكرم بن  العرب، محمد  لسان    ،

 . 9/17هـ:   1414  -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، دار صادر 711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 
هـ/  1420الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع،  2ون رشيد، ط:  قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية، ماد( ينظر:  2)

 . 76م: ص 1999
  - القاهرة، الطبعة الثانية  -ينظر: القيم الدينية واألخالقية ودورها في االزدهار االقتصادي، أ.د.حامد أحمد مرسي، دار الطالئع، مصر(  3)

 . 114: ص 2011
 . 46( سورة الكهف: آية: 4)
 . 34( سورة التوبة: آية:  5)
 . 34( سورة سبأ: آية 6)
 . 23( سورة الزخرف: آية  7)
( ينظر: تفسير يحيى بن سالم، يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، التيمي بالوالء، من تيم ربيعة، البصري ثم اإلفريقي القيرواني )المتوفى: 8)

، تفسير 2/763م:    2004  -هـ    1425الطبعة: األولى،  لبنان،    –هـ(، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت  200
هـ(، المحقق: 489القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

 . 335/ 4م: 1997 - هـ1418، السعودية، الطبعة: األولى –ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض  
 . 33( سورة المؤمنون: آية 9)
( ينظر: الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 10)

 . 12/121م:  2003هـ/   1423السعودية، الطبعة: هـ( ، المحقق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية  671
 . 116( سورة هود: آية 11)
هـ(، دار الكتاب  538( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى:  12)

 . 2/437هـ:  1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –العربي 
 . 16آية ( سورة االسراء: 13)
( ينظر: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  14)

 . 314/ 20هـ:  1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة   –هـ(، دار إحياء التراث العربي 606خطيب الري )المتوفى: 
 . 13( سورة االنبياء: آية 15)
الشيخ علي    -( ينظر: تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  16)

 . 6/279م، الطبعة: األولى:   2001 -هـ  1422  -لبنان/ بيروت  -محمد معوض،  دار الكتب العلمية 
  –هـ(، دار الفكر  1127لي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى:  ( ينظر: روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبو 17)

 . 5/458بيروت: 
 . 64( سورة المؤمنون: آية 18)
( ينظر: فتُح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري القِّنَّوجي )المتوفى: 19)

ا    هـ(، عني بطبعهِّ 1307 يد  اري، الم كتبة العصريَّة للطب اعة والن ْشر، ص  م له وراجعه: خادم العلم ع بد هللا بن إبراهيم األنص    1412ب يروت،    – وقد 
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هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي  1371، تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  9/134م:    1992  -هـ  
 .18/39م:   1946 - هـ  1365األولى،    وأوالده بمصر، الطبعة:

 . 46-41( سورة الواقعة: آية 20)
 . 29/411( ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي: 21)
(  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 22)

:    -حقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي   هـ(، الم261)المتوفى:   ب ي انِّهِّ ،  1/93بيروت، كتاب االيمان،  ب اُب ت ْحرِّيمِّ اْلكِّْبرِّ و 
ذ  91برقم:   يًدا ، و  دِّ ر اُك ن ْعلِّي ج  شِّ يًنا ، و  هِّ ي د  ر ْأسِّ ياًل ، و  ُبنِّي أ ْن ي ُكون  ث ْوبِّي غ سِّ ال ق ة   ك  . وفي مسند أحمد " إِّن ِّي ل ُيْعجِّ تَّى ذ ك ر  عِّ ر  أ ْشي اء  ، ح 

هِّ". ْوطِّ  س 
ْستاني )المتوفى:  23) جِّ  َ هـ(، المحقق: 275( سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ

مَّد كامِّل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى،    -شع يب األرنؤوط   م، كتاب اللباس، باب في غ ْسلِّ الثوب   2009  -هـ   1430مح 
 :  . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4063، برقم:  6/169وفي الُخْلقانِّ

( ينظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن 24)
الشهير   إبراهيم  ثم 1/72بالعزيزي: الشيخ  الهندي  الكشميري  أنور شاه بن معظم شاه  )أمالي( محمد  البخاري،  الباري على صحيح  ، فيض 

هـ(، المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة اإلسالمية بدابهيل )جمع األمالي وحررها ووضع  1353الديوبندي )المتوفى:  
 . 249/ 1م:   2005  -هـ  1426لبنان، الطبعة: األولى،  –(، دار الكتب العلمية بيروت حاشية البدر الساري إلى فيض الباري 

 . 2961، برقم:  4/2273( صحيح مسلم، كتاب الزهد: 25)
هـ(، حققه وعلق عليه   656  - 578( ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )26)

 . 113/ 7م:   1996  -هـ  1417بيروت، الطبعة: األولى،  –محيي الدين ديب ميستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق وقدم له: 
ْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  27) هـ(، المحقق: بشار عواد معروف، 279( سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن س 

ٌن.2481، برقم: 4/213اب الرقائق والورع، باب اللباس: م، كت 1998بيروت،   –دار الغرب اإلسالمي  يٌث ح س  دِّ  . قال الترمذي: ه ذ ا ح 
هـ(،  1014( ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )المتوفى:  28)

 . 7/2783م: 2002  -هـ 1422لبنان، الطبعة: األولى،  –دار الفكر، بيروت 
 . قال المحقق: حديث حسن. 4161، برقم:  238/ 6( سنن ابي داود، أول كتاب الترج ل: 29)
هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر 449( ينظر: شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى:  30)

، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار  9/164م:  2003  - هـ  1423ياض، الطبعة: الثانية،  السعودية، الر   - بن إبراهيم، مكتبة الرشد  
  وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإليجاز واإلختصار، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر 

  -هـ 1414حلب، الطبعة: األولى   – دمشق | دار الوعي    -امين قلعجي، دار قتيبة  هـ، تحقيق: عبدالمعطي  463  - هـ  368النمري القرطبي  
 . 3/202م:  1993

"هو خطاب هللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة االقتضاء أو التخيير أو الوضع وهو قسمان تكليفي ووضعي  الحكم الشرعي: )31)
المكلفين على جهة االقتضاء أو التخيير " واالقتضاء يشمل الواجب والمحظور والمندوب   الحكم التكليفي هو خطاب هللا تعالى المتعلق بافعال

سدا  والمكروه، أما التكبير فهو اإلباحة، والحكم الوضعي اهو خطاب هللا تعالى المتعلق بجعل الشيء مسببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا او فا
، الشوكاني، 1/169، الشاطبي، الموافقات  1/69اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام  ،   107/ 1أو عزيمة أو رخصة انظر: الرازي، المحصول  

 . 1/25إرشاد الفحول 
و ازِّ ت ْركِّ 32) ر ةِّ و اْلُمر اق ب ةِّ و ج  ْكرِّ و اْلفِّْكرِّ فِّي ُأُمورِّ اآْلخِّ و امِّ الذ ِّ ْني ا: ذ لِّك  فِّي ب ْعضِّ اأْل ْوق اتِّ و االِّ   ( صحيح مسلم، كتاب التوبة، ب اُب ف ْضلِّ د  ْشتِّغ الِّ بِّالدُّ
 . 2750، برقم: 4/2106
هـ(، المحقق: 597( ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  33)

 . 229/  4الرياض:   -علي حسين البواب، دار الوطن  
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هـ(، تحقيق: شعيب  516ين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: ( ينظر: شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحس34)
 . 184/ 13م:  1983  -هـ 1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي -األرنؤوط

هـ(،  1031العارفين بن علي المناوي )المتوفى:  ( ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  35)
 . 4/54م:   1994 -ه   1415لبنان الطبعة االولى  -دار الكتب العلمية بيروت 

هـ(، بعناية: حسن المساحي سويدان،  597( ينظر: صيد الخاطر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  36)
 . 1/291م:  2004 -هـ  1425دمشق، الطبعة: األولى،  –دار القلم 

 . 101كمه، ص ، قاروت، الترويح تعريفه أهميته ح36أبو سمك، التربية الترويحية في اإلسالم، ص   )37)
 . 45و أبو سمك، التربية الترويحية في اإلسالم ص   5/415انظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبری  )38)
 . 106قاروت، الترويح تعريفه أهميته حكمه ص  )39)
 . 2899رقم الحديث  4/38البخاري: صحيح البخاري، الجهاد والسير التحريض على الرمي،  )40)
 سبق تخريجه. )41)
القلوب ساعة بساعة،  القضاعي:    )42) ، قال عنه األلباني: ضعيف، األلباني، سلسلة  672رقم الحديث    393/ 1مسند القضاعي، روحوا 

 .  8/136األحاديث الضعيفة والموضوعة  
 سبق تخريجه. )43)
 . 1/82انظر: ابن رشد، بداية المجتهد  )44)
 . 5063: رقم الحديث 2/7البخاري: صحيح البخاري، النكاح الترغيب في النكاح،  )45)
 . 88/ 2السبكي، األشياء والنظائر  )46)
 . 353-34/ 2الشاطبي، الموافقات  )47)
 . 6412: رقم الحديث 8/88البخاري: صحيح البخاري، الرقاق ال عيش إال عيش اآلخرة،  )48)
 . 230/ 11ابن حجر، فتح الباري  )49)
 128/ 3الغزالي، إحياء علوم الدين   )50)
 سبق تخريجه. )51)
، القرضاوي، فقه اللهو والترويح )نقال عن موقع االتحاد 25، المنجد، صناعة الترفيه ص  111قاروت، الترويح تعريفه أهميته حكمه ص    )52)

 النسائي اإلسالمي العالمي )موقع الكتروني(.
 . 2766رقم الحديث  4/10تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى....،  البخاري: صحيح البخاري، الوصايا / قوله )53)
 . 415/  5ابن تيمية، الفتاوى الكبرى  )54)
 . 1/157الكاساني، بدائع الصنائع  )55)
 . 20 - 17/ 2الشاطبي، الموافقات  )56)
 . 87/ 1السيوطي، األشباه والنظائر  )57)
 . 516/ 1الشاطبي، الموافقات  )58)

ينظر: المخصص في اللغة، ابن سيده ، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده، دار إحياء التراث   (59)
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،  144/ 5م، الطبعة: األولى، تحقيق: خليل إبراهم جفال:  1996هـ  1417  -بيروت    -العربي  

، لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور 1/210بيروت،:    –بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية    الفيومي، أحمد
 . .1/824معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر:، 393/ 1بيروت، الطبعة: االولى،:  – األفريقي المصري، دار صادر 

الطحطاوي   (60) اإليضاح،    ينظر: حاشية  نور  الفالح شرح  الحنفي،  على مراقي  أحمد بن محمد  العزيز الطحطاوي،  تحقيق: محمد عبد 
، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، شيخ زاده،  269/ 4م: 1997  -هـ 1418الخالدي، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
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بشيخي زاده، تحقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب االهلية،  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو  
 . 1/304: 4م، عدد االجزاء: 1998  -هـ 1419بيروت، سنة النشر  -لبنان

 ( . /https://ar.wikipedia.org/wikiينظر: ويكيبيديا الموسوعة )   (61)
 . 347/ 1جي: ينظر: معجم لغة الفقهاء: قلعجي، محمد قلع  (62)
، الموسوعة  263/ 3دمشق، الطَّبعة الرَّابعة:  –سوريَّة  -ينظرالفِّْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه،: الزحيلي، أ.د. وهبي الزحيلي،  الناشر: دار الفكر  (63)

 . 23/256الكويت:  –الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
ة(.  693هـ، ص1425،  4قاهرة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط( مجمع اللغة العربية بال64)  ، معجم الغني اإللكتروني، مادة )فِّض 
الرسالة  (  65) أبو عبد هللا، مؤسسة  الزرعي  أيوب  أبي بكر  القيم، محمد بن  العباد، ابن  المعاد في هدي خير  المنار    -ينظر: زاد  مكتبة 

 .   310/  4عبد القادر األرناؤوط:  -، الطبعة: الرابعة عشر، تحقيق: شعيب األرناؤوط 1986 -  1407 -الكويت  -بيروت  -اإلسالمية 
رِّقِّ ن ْقًدا:  صحيح مسلم، كتاب (66) ب ْيعِّ الذَّه بِّ بِّاْلو  ْرفِّ و     .4147، برقم:  5/44المساقاة،  باب الصَّ
، المحلى باآلثار شرح المجلى باإلختصار، ابن حزم، علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد: 5/360ينظر: الفِّْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه:  (  67)
، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 22/65، الموسوعة الفقهية الكويتية،:  7/199

م:  1975هـ/ 1395هـ(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة: الرابعة،  595رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  
2/133 . 
 . 5/222:  5هـ(، دار المعرفة، مكان النشر: بيروت، عدد األجزاء:  316عقوب بن إسحاق االسفرائني)مسند أبي عوانة، اإلمام أبي عوانة ي  (68)
:  ( متفق عليه، واللفظ لمسلم، كتاب اللباس،  69) اءِّ الِّ و الن ِّس  ل ى الر ِّج  ْربِّ و غ ْيرِّهِّ ع  ةِّ فِّى الشُّ ،  5506، برقم:  134/ 6باب ت ْحرِّيمِّ أ و انِّى الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ

 . 5311، برقم: 5/2133لبخاري، كتاب االشربة، باب آنية الفضة: وفي ا
 – أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث العربي ( ينظر: النووي، 70)

 . 30/ 14:  18، عدد األجزاء: 1392بيروت، الطبعة الطبعة الثانية ،  
 . 310/  4لمعاد في هدي خير العباد:زاد ا( ينظر: 71)
 . 71ينظر: الكيمياء في حياتنا اليومية، شحاذه، احمد حسن شحاذه، دار النشر للجامعات: ص( 72)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق )في فروع الحنفية(، النسفي، الشيخ االمام أبي البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود المعروف ( ينظر:  73)

، والشرح " البحر الرائق " للعالمة الشيخ زين الدين بنابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصرى  ه   710لنسفي المتوفى سنة  بحافظ الدين ا
، ومعه الحواشي المسماة منحة الخالق على البحر الرائق للعالمة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن  ه  970الحنفي المتوفى سنة 

، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات تنبيه وضعنا ه   1252عروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة  عبد العزيز الم
متن كنز الدقائق في أعلى الصفحات، ووضعنا اسفل منه مباشرة نص " البحر الرائق " ووضعنا في أسفل الصفحات حواشي الشيخ ابن عابدين،  

لبنان:    –م، دار الكتب العلمية بيروت    1997  -  ه   1418لبنان، الطبعة االولى    –ار الكتب العلمية بيروت  منشورات محمد علي بيضون د
،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي 13/358

)المتوفى:   المالكي  الفكر،  1126األزهري  دار  الحسن  2/74م:  1995  - هـ  1415هـ(،  أبو  العالمة  الماوردي،   ، الكبير  الحاوى  كتاب   ،
( ،  885، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف المرداوي، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن)  5/157الماوردى، دار الفكر ـ بيروت:  

، الفِّْقُه اإلسالميُّ  7/199، المحلى باآلثار شرح المجلى باإلختصار:  256/ 1بيروت:    تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي،
 . 361/ 5وأدلَُّتُه: 

، الجوهرة النيرة، شرح مختصر القدوري في 12/ 1ينظر: تشنيف األسماع ببعض مسائل اإلجماع السعيدان، وليد بن راشد السعيدان:  (  74)
الِّكِّ فِّي فقهِّ اإلم امِّ م الِّك، اإلمام عبد 7/174محمد الحداد الزبيدي:    فروع الحنفية الزبيدي، أبو بكر بن علي بن الِّك إلى  أ شر فِّ الم س  اُد السَّ ، إْرش 

  623،  فتح العزيز شرح الوجيز الرافعي، لالمام ابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة  1/182الرحمن شهاب الدين البغدادي:  
 . 283/ 1، الدراري المضيئة شرح الدرر البهية ، محمد بن علي الشوكاني: 1/211، دار الفكر:  ه 
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سنن أبي داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، الناشر: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عدد    (75)
م ال يوُسْف الحُوت، واألحاديث مذيلة4األجزاء:   ،  448/ 2بأحكام األلباني عليها: كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء:    ، مع الكتاب: تعليقات ك 

 ، والحديث صحيح. 4057برقم: 
اءِّ و خ  76) الِّ و الن ِّس  ل ى الر ِّج  ةِّ ع  ل ى ا( صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب ت ْحرِّيمِّ اْستِّْعم الِّ إِّن اءِّ الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ رِّيرِّ ع  لرَُّجلِّ  ات مِّ الذَّه بِّ و اْلح 

ابِّع :  ل ى أ ْرب عِّ أ ص  ن ْحوِّهِّ لِّلرَُّجلِّ م ا ل ْم ي زِّْد ع  ل مِّ و  ةِّ اْلع  اءِّ و إِّب اح  تِّهِّ لِّلن ِّس   . 5531، برقم: 6/140و إِّب اح 
: ( صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، 77) ات مِّ الذَّه بِّ  . 2090، برقم:  3/1655باب فِّى ط ْرحِّ خ 
 . 65/ 14: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي  صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح ( ينظر: 78)
 . 11/267ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: ( 79)
المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال، تحفة األحوذي بشرح ،  1/12( ينظر: السعيدان، تشنيف األسماع:  80)

/ 4، الحمد، حمد بن عبد هللا الحمد، شرح زاد المستقنع:  3/229:  10بيروت، عدد األجزاء:    –الناشر: دار الكتب العلمية  جامع الترمذي،  
، الدمشقي، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني،  اللباب في شرح الكتاب، المحقق: محمود أمين النواوي، الناشر: دار الكتاب العربي،  72

 . 409/ 1: 4عدد األجزاء: 
ينظر: ابن حجر، أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهيتمي،  الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي، (  81)

جمعها ودونها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، ضبطه وصححه: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
، الموسوعة الفقهية الكويتية: 2/18، الجزيري، عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة:  495/ 1م:  1997هـ/1417ولى،  الطبعة األ

11/24 . 
ْفٍص ُعم ر  بنِّ إبراهيم  الحافظ، األنصاريُّ القرطبيُّ (  82) لما أشكل   المفهم  ،ينظر: القرطبي، أبو العبَّاس أحم ُد بُن الشيخِّ المرحومِّ الفقيهِّ أبي ح 

 . 17/69من تلخيص كتاب مسلم: 
 . 2/451ينظر: العيني، بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 83)
زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دراسة وتحقيق: احمد عزو    ينظر: ابن نجيم،(  84)

 . 285/ 19م:  2002- هـ 1422الدمشقي، الناشر: دار احياء التراث العربي، الطبعة االولى  عناية 
باب لبس النبي صلى هللا عليه و سلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول هللا ولبس الخلفاء له من  ( صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة،  85)

 . 2092، برقم:  3/1656بعده: 
هـ(، رد المحتار على  1252دين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  ( ينظر: ابن عابدين، ابن عاب86)

محمد بن يوسف بن أبي  ، العبدري،  6/354:  6م، عدد األجزاء:1992  -هـ  1412بيروت، الطبعة: الثانية،  -الدر المختار، الناشر: دار الفكر
أبو عبد   الغرناطي،  العبدري  )المتوفى:  القاسم بن يوسف  المالكي  المواق  الكتب 897هللا  الناشر: دار  التاج واإلكليل لمختصر خليل،  هـ(، 

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ،  1/184:  8م، عدد األجزاء:  1994-هـ1416العلمية، الطبعة: األولى،  
عالء الدين أبو الحسن علي  ، المرداوي،  203/  16عي((، الناشر: دار الفكر:  هـ(،  المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطي676

التراث  885بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:   الناشر: دار إحياء  هـ(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 
 . 79/ 1: 12بدون تاريخ، عدد األجزاء:  - العربي، الطبعة: الثانية 

 . 6/354نظر: ابن عابدين، رد المحتار: ( ي87)
 . 1/184محمد بن يوسف الغرناطي، التاج واإلكليل لمختصر خليل: ( ينظر: العبدري، 88)
للقرافي،  89) الذخيرة  ينظر:  القرافي،  (  إدريس  بن  أحمد  الدين  بيروت: اشهاب  الغرب،  دار  الناشر:  حجي،  محمد  تحقيق:  لذخيرة، 

، اإلنصاف 1/18هـ، دار السالم:   505المذهب، الغزالي، اإلمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى / المتوفى  ، الوسيط فى  396/ 5:م1994
 . 1/79في معرفة الراجح من الخالف:  

 . 5/396:  14، عدد األجزاء: ( ينظر: الذخير للقرافي، 90)
الِّك، الناشر: ( ينظر: إ91) اُد السَّ  .  345/ 6، المجموع للنووي:: 1/226ْرش 
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 . 9/94:  ينظر: شرح زاد المستنقع، الشيخ حمد عبد هللا الحمد( 92)
 . 5310، برقم: 5/2133صحيح البخاري، كتاب االشربة، باب آنية الفضة: ( 93)
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل  ( صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة،  94)

 . 2066، برقم:  3/1653ساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع: وإباحته للن
:  ( متفق عليه، واللفظ لمسلم، كتاب اللباس،  95) اءِّ الِّ و الن ِّس  ل ى الر ِّج  ْربِّ و غ ْيرِّهِّ ع  ةِّ فِّى الشُّ ،  5506، برقم:  134/ 6باب ت ْحرِّيمِّ أ و انِّى الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ

 . 5311، برقم: 5/2133االشربة، باب آنية الفضة: وفي البخاري، كتاب 
( ينظر: مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة، وقد صدرت  96)

:  12و    9و    7و    5دان ، العدد  : مجل2: مجلد واحد ، العدد  1عددا ، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات ، كما يلي، العدد    13في  
 .  9/147: أربعون مجلدا: 13مجلدات، ومجموع المجلدات لَلعداد الـ 3مجلدات، بقية األعداد: كل منها  4كل منها 

(97)Fabulous Feasts: Medieval Cookery and Ceremony  :تأليفMadeleine Pelner Cosman   :نقاًل عنAnalida 
Braeger    :في مقالتهاThe Taste of Medieval Food    المنشورة في شبكةmedievalists    :و:  2014/ 12/ 13بتاريخ ،Food in 

Medival Times  :تأليف ،Melitta Weiss Adamson :نشر ،greenwood press  224،  69، ص:  2004، لندن . 
  -مكتبة المنار اإلسالمية    -هللا، مؤسسة الرسالة  ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد  (  98)

 . 4/283عبد القادر األرناؤوط:  -، تحقيق: شعيب األرناؤوط 1986  – 1407الكويت، الطبعة الرابعة عشر،  –بيروت 
 -لة كلية العلوم االسالميةينظر: الهيتي، ابراهيم عبد الرزاق الهيتي، قاعدة االصل في االشياء االباحة وأثرها في الشريعة االسالمية، مج(  99)

 . 195جامعة بغداد: ص
 . 15( سورة الملك: آية  100)
 .  168( سورة البقرة: آية 101)
هـ [، تفسير القرآن العظيم، المحقق:  سامي  774-  700ينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ]  ( 102)

 . 478/ 1: 8م، عدد األجزاء:  1999  -هـ  1420التوزيع، الطبعة: الثانية بن محمد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر و 
 . 119( سورة االنعام: آية 103)
 .     41/ 3( ينظر: الخالصة في فقه األقليات، علي بن نايف الشحود: 104)
 . 157( سورة االعراف: 105)
 .  1/441ينظر: التفسير القيم البن القيم، محمد أويس الندوى ،: ( 106)
، الخالصة في فقه األقليات علي بن نايف الشحود،:  1/191تهذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع أحمد بن محمد خليل:ينظر: ال( 107)
3/41 .      
 . 5/2180( صحيح البخاري، كتاب اللباس: 108)
 . 263/ 10( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 109)
محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف  محمد بن إسماعيل بن صالح بن    ينظر: سيل السالم ، (  110)

 . 1/27هـ(، دار الحديث: 1182كأسالفه باألمير )المتوفى: 
 . 188( سورة البقرة: آية 111)
هـ(،     671)المتوفى:  ينظر: ابن العربي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  (  112)

  2003هـ/    1423الجامع ألحكام القرآن، المحقق: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة:  
 . 339/ 2م: 

، تحقيق: محمد الصادق 1405بيروت ،  - أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار إحياء التراث العربي ( ينظر: 113)
 . 1/312قمحاوي: 

 . 12( سورة الفجر: آية  114)
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ينظر: البحر المديد، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، دار الكتب العلمية ـ بيروت، (  115)
 . 458/ 8هـ:  1423م ـ   2002الطبعة الثانية / 

 . 151( سورة الشعراء: آية 116)
 . 1/1646ينظر: التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي،:( 117)
ل ى الر ِّج  118) ْربِّ و غ ْيرِّهِّ ع  ةِّ فِّى الشُّ :  (   متفق عليه، واللفظ لمسلم، كتاب اللباس، باب ت ْحرِّيمِّ أ و انِّى الذَّه بِّ و اْلفِّضَّ اءِّ ، برقم:  6/134الِّ و الن ِّس 

 .  5311، برقم:  5/2133: ، وفي البخاري، كتاب االشربة، باب آنية الفضة5506
(  ظرف الغالية: وعاء يوضع فيه نوع من الطيب، يقال له الغالية، وهو خليط من المسك والعنبر يعجنان باْلبان. ينظر: تهذيب األسماء 119)

 .  3/454واللغات للنووي: 
 .  19ص1، وكفاية األخيار، ج30ص14(  شرح النووي على صحيح مسلم، ج120)
 .. 5/222( مسند أبي عوانة: 121)
 . 8/351ر: ينظر: االستذكا( 122)
 . 130-113/ 3ينظر: إعالم الموقعين: ( 123)


