بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

االنتفاع بأجزاء الحٌوانات وأعضائها وعظامها
إلى احمد الخطٌب
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
الحظت فً بعض المحالت التجارٌة ٌبٌعون مسابح وقالئد وأساور...إلخ من عظام الحٌوانات.
وسؤالً عن الحٌوانات هل ٌجوز االنتفاع من أعضاء وأجزاء الحٌوانات؟
قال علٌه الصالة والسالم« :من ٌرد هللا به خٌرا ٌفقهه فً الدٌن»
جزاك هللا خٌرا وثبتنا هللا على الحق والعمل للقٌام دولته اإلسالم.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
إن مسألة االنتفاع بأجزاء الحٌوانات وأعضائها هً مسألة كثٌرة التفاصٌل وفٌها اختالؾ فً المذاهب
الفقهٌة واجتهادات العلماء ،وأوجزها فً هذا الجواب على النحو التالً:
أوال :االنتفاع بالعظام (وٌلحق بها القرن والسن والظِ لف والظفر):
 -1عظام الحٌوان الذي ٌؤكل لحمه والمذكى ذكاة شرعٌة:
ٌجوز االنتفاع بعظام الحٌوان المأكول اللحم إذا ذكً ذكاة شرعٌة ألن ذبٌحة المأكول لحمه تكون
بالذكاة الشرعٌة طاهرة فٌحل االنتفاع بها كلها من لحم وعظم وؼٌرهما ،وهو أمر لم نقؾ فٌه على خالؾ
بٌن المسلمٌن ،وقد كان المسلمون ٌطبخون لحوم الذبائح بعظامها وٌأكلونها ،فلو كانت عظامها نجسة لما
فعلوا ذلك ،فدل ذلك على أن عظامها طاهرة فٌجوز االنتفاع بها ...روى البخاري عن ابن عباس رضً
ِف َ
صلى َو َلم ٌَ َت َوضأ» ،والكتؾ فٌه عظم.
سول َ ِ
شاة ُثم َ
هللا ﷺ أَ َكل َ َكت َ
هللا عنهما «أَن َر ُ
 -2عظام مٌتة الحٌوان الذي ٌؤكل لحمه:
الحٌوان الذي ٌؤكل لحمه قد ٌموت حتؾ أنفه ،وقد ٌموت بتذكٌته ذكاة ؼٌر شرعٌة كأن ٌذبحه بوذي
مثالا ...وهو فً كال الحالٌن ٌُعد مٌتة ،وتسري علٌه أحكام المٌتة ...وبالنسبة لالنتفاع بعظام تلك المٌتة فقد
وقع الخالؾ فً ذلك بٌن العلماء ،فمن رأى منهم أن عظمها نجس قال بحرمة االنتفاع به وهم الجمهور من
المالكٌة والشافعٌة والحنابلة وؼٌرهم ،ومن رأى أن عظمها طاهر قال بجواز االنتفاع بعظمها ومنهم
الحنفٌة وابن سٌرٌن وابن جرٌج...
والذي أرجحه هو الرأي القائل بأن عظام مٌتة الحٌوان المأكول اللحم نجسة ٌنطبق علٌها وصؾ
المٌتة ،لقوله تعالى ﴿ َقال َ َمن ٌُحًِ ال ِع َظا َم َوه ًَِ َرمٌِم﴾ ،فداللة لفظ " ٌُحًِ" مع العظام تفٌد أن عظام المٌتة

هً مٌتة كذلك ،فال ٌجوز االنتفاع بها ألنها نجسة وألنها مٌتة ...ولقول الرسول ﷺ فً الحدٌث الذي
أخرجه البخاري فً "التارٌخ" وابن حبان فً صحٌحه وؼٌرهما عن عبد هللا بن عُكٌم قال :حدثنا مشٌخة
لنا من جهٌنة أن النبً ﷺ كتب إلٌهم« :ال تن َتفِ ُعوا من المٌت ِة بشًء» ،ذكره األلبانً فً سلسلة األحادٌث
الصحٌحة وشًء من فقهها وفوائدها ( ،)633 /7وقال عنه (وهذا إسناد صحٌح رجاله ثقات رجال
"الصحٌح") ،ورواٌة ابن حبان هًَ « :ال َتس َتمتِ ُعوا مِنَ ال َمٌ َت ِة بشًء» ،وواضح من الحدٌث عدم جواز
االنتفاع بالمٌتة من جمٌع الوجوه ولٌس حرمة أكل لحمها فحسب إال إذا ورد دلٌل مخصص ،ولم ٌرد مثل
هذا الدلٌل المخصص بالنسبة للعظام.
 -3العظم المبتور من الحٌوان المأكول اللحم:
المقصود بالعظم المبتور هو العظم الذي ٌقطع من الحٌوان وهو حً ،فهذا العظم ٌأخذ حكم المٌتة
فٌكون نجسا ا وال ٌجوز االنتفاع به ،وذلك لما رواه الحاكم فً مستدركه وؼٌره عن أبً واقد اللٌثً ،قال:
كان الناس فً الجاهلٌة قبل اإلسالم ٌجبون أسنمة اإلبل وٌقطعون ألٌات الؽنم فٌأكلونها وٌحملون منها
الودك فلما قدم النبً ﷺ سألوه عن ذلك فقالَ « :ما قُطِ َع مِنَ ال َب ِهٌ َم ِة َوه ًَِ َحٌة َف ُه َو َم ٌِّت» ،قال الحاكم:
(هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه) ،وقال الذهبً (صحٌح) .والودك هو( :دَ َسم اللَّحْ ِم و ُدهْ ُنه الذي
ٌُسْ َت ْخ َرج منه) .وبطبٌعة الحال فإن العظم المبتور من الحٌوان المٌت هو مٌتة كذلك ألنه جزء المٌتة فال
ٌصح االنتفاع به.
 -4عظام ما ال ٌؤكل لحمه:
وهً عظام الحٌوانات التً حرم هللا أكلها كالسباع والفٌلة والنسور ونحوها ...وقد وقع الخالؾ فً
حكم االنتفاع بعظام هذه الحٌوانات وهً حٌة كأن ٌبتر عظمها ،ووقع الخالؾ فً حكم االنتفاع بعظمها بعد
موتها ،وفرق البعض بٌن أن تكون ماتت حتؾ أنفها وبٌن أن تكون قد ذبحت ...إلخ ،فً تفصٌالت
وخالفات كثٌرة بٌن العلماء ...والذي أرجحه هو حرمة االنتفاع بعظام الحٌوان ؼٌر المأكول اللحم:
أ -فإن كان العظم المأخوذ منه مبتورا ا منه وهو حً ،فٌكون مٌتة ال ٌجوز االنتفاع بها لقوله « َما قُطِ َع
مِنَ ال َب ِهٌ َم ِة َوه ًَِ َحٌة َف ُه َو َم ٌِّت».
ب -وإن كان مات حتؾ أنفه فإنه ٌكون مٌتة كالحٌوان المأكول اللحم ،بل هو أولى بذلك من الحٌوان
المأكول اللحم ،وٌنطبق علٌه فً هذه الحالة قوله ﷺ« :ال تن َتفِ ُعوا من المٌت ِة بشًء».
ج -وإن كان مات بالذبح فإنه ٌكون مٌتة أٌضا ا ألن الذبح ال ٌكون ذكاة شرعٌة إال فً شأن الحٌوان
المأكول اللحم ،أما الحٌوان ؼٌر المأكول اللحم فلٌس له ذكاة شرعٌة ،فال أثر لذبحه فً إنزاله منزلة المذكى
شرعاا ،فٌكون مٌتة ال ٌجوز االنتفاع بعظمها وٌنطبق علٌه فً هذه الحالة أٌضا ا قوله ﷺ« :ال تن َتفِ ُعوا من
المٌت ِة بشًء».
 -5عظام السمك ومٌتة البحر:
إن السمك ومٌتة البحر حالل كما جاء فً األحادٌث ،فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضً هللا
ان ال ُح ُ
وت َوال َج َرا ُد» ،وروى الترمذي فً سننه عن المؽٌرة
عنهما أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا ﷺ َقا َل« :أُحِلت َل َنا َمٌ َت َت ِ
هللا ،إِ َّنا َنرْ َكبُ ْال َبحْ َر َو َنحْ ِم ُل
هللا ﷺ َف َقا َلٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
بن أبً بردة أنه َسم َِع أَ َبا ه َُرٌ َْر َة ٌَقُو ُل َسأ َ َل َرجُل َرسُو َل َّ ِ
ور
َم َع َنا ْال َقلٌِ َل مِنْ ْال َما ِء َفإِنْ َت َوضَّأْ َنا ِب ِه َعطِ ْش َنا ،أَ َف َن َت َوضَّأ ُ مِنْ َما ِء ْال َبحْ ِر؟ َف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا ﷺ« :ه َُو الطهُ ُ
صحٌِح" ،وروى البخاري فً صحٌحه عن جابر
ٌسى َه َذا َحدٌِث َح َسن َ
َماؤُ هُ الحِل َمٌ َت ُت ُه»" ،قال أَبُو عِ َ
ْش ْال َخ َبطِ َوأُم َِّر أَبُو ُع َبٌْدَ َة َفجُعْ َنا جُوعا ا َشدٌِداا َفأ َ ْل َقى ْال َبحْ ُر حُوتا ا َمٌِّتا ا َل ْم َن َر
رضً هللا عنه قالَ :ؼ َز ْو َنا َجٌ َ
ؾ َشهْر َفأ َ َخ َذ أَبُو ُع َبٌْدَ َة َع ْظما ا مِنْ ِع َظا ِم ِه َف َمرَّ الرَّ اكِبُ َتحْ َت ُه َفأ َ ْخ َب َرنًِ أَبُو
م ِْث َل ُه ٌُ َقا ُل َل ُه ْال َع ْن َب ُر َفأ َ َك ْل َنا ِم ْن ُه نِصْ َ

ُّ
ك لِل َّن ِبًِّ ﷺ َف َقا َلُ « :كلُوا ِرزقا
الز َبٌ ِْر أَ َّن ُه َسم َِع َج ِابراا ٌَقُو ُلَ :قا َل أَبُو ُع َبٌْدَ َةُ :كلُواَ ،فلَمَّا َق ِد ْم َنا ْال َمدٌِ َن َة َذ َكرْ َنا َذلِ َ
ضهُم َفأ َ َك َل ُه» ،وهذا ٌعنً أن مٌتة البحر طاهرة حالل ٌجوز
أَخ َر َج ُه هللاُ ،أَط ِع ُمو َنا إِن َكانَ َم َع ُكم َفأ َ َتاهُ َبع ُ
االنتفاع بها ،ومن ذلك االنتفاع بعظامها.
ثانٌا :االنتفاع بالجلود:
 -1جلود الحٌوان المأكول اللحم المذكى ذكاة شرعٌة:
ٌجوز االنتفاع بجلود الحٌوان المأكول اللحم المذكى ذكاة شرعٌة لطهارته بالتذكٌة ،ولما رواه النسائً
ك دَ َعا ِب َماء مِنْ عِ ْن ِد ام َْرأَة
ِّق أَنَّ َن ِبًَّ َّ ِ
هللا ﷺ فًِ َؼ ْز َو ِة َتبُو َ
ْن ْالم َُحب ِ
فً سننه وصححه األلبانً َعنْ َس َل َم َة ب ِ
تَ :بلَىَ ،قا َلَ « :فإِن ِد َب َ
س َقد دَ َبغ ِت َها؟» َقا َل ْ
َقا َل ْ
اغ َها َذ َكا ُت َها»،
تَ :ما عِ ْندِي إِ َّال فًِ قِرْ َبة لًِ َم ٌْ َتة َقا َل« :أَ َلٌ َ
فجعل النبً ﷺ دباغ جلد المٌتة قائما ا مقام التذكٌة الشرعٌة فً مأكول اللحم ألن التذكٌة الشرعٌة ال تكون
إال فٌه ،فدل ذلك على جواز االنتفاع بجلد الحٌوان المأكول اللحم المذكى ذكاة شرعٌة ...ولم نقؾ على
خالؾ فً جواز ذلك.
 -2جلود مٌتة الحٌوان المأكول اللحم:
وقد وقع خالؾ بٌن العلماء فً حكم االنتفاع بجلود مٌتة الحٌوان المأكول اللحم ،والذي أرجحه أنه
ٌجوز االنتفاع بجلود الحٌوان المأكول اللحم سواء أمات حتؾ أنفه أم بذكاة ؼٌر شرعٌة كأن ٌذبحه بوذي...
ولكن بشرط أن تتم دباؼته ،ألن جلد المٌتة نجس وٌطهره الدباغ إن كان جلد مٌتة مأكول اللحم ...وذلك
لألدلة التالٌة:
ك
ِّق أَنَّ َن ِبًَّ َّ ِ
هللا ﷺ فًِ َؼ ْز َو ِة َتبُو َ
ْن ْالم َُحب ِ
أ -لما رواه النسائً فً سننه وصححه األلبانً َعنْ َس َل َم َة ب ِ
س َقد دَ َبغ ِت َها؟» َقا َل ْ
دَ َعا ِب َماء مِنْ عِ ْن ِد ام َْرأَة َقا َل ْ
تَ :ب َلىَ ،قا َل:
تَ :ما عِ ْندِي إِ َّال فًِ قِرْ َبة لًِ َم ٌْ َتةَ ،قا َل« :أَ َلٌ َ
« َفإِن ِد َب َ
اغ َها َذ َكا ُت َها» ،وواضح من الحدٌث أن دباغ جلد مٌتة مأكول اللحم ٌطهره وٌجعل االنتفاع به
جائزاا كما هو األمر فً القربة المذكورة فً الحدٌث.
ان لًِ َؼ ْنم بأُحُد َف َو َق َع فٌِ َها ْال َم ْو ُ
ت ُس َبٌْع أَ َّن َها َقا َل ْ
ت
ب -روى ابن حبان فً صحٌحه َعنْ ْال َعالِ ٌَ ِة ِب ْن ِ
تَ :ك َ
تَ :فقُ ْل ُ
ت ِب َها؟ َقا َل ْ
ك َل َها َف َقالَ ْ
فدخلت َع َلى َم ٌْمُو َن َة َف َذ َكرْ ُ
ُ
ح ُّل
تَ :و ٌَ ِ
ت جُلُودَ َها َفا ْن َت َفعْ ِ
ت لًِ َم ٌْمُو َن ُةَ :ل ْو أَ َخ ْذ ِ
ت َذلِ َ
ْ
َذل َِك؟ َقا َل ْ
هللا
ار َف َقا َل َل ُه ْم َرسُو ُل َّ ِ
تَ :ن َع ْم َمرَّ َرسُو ُل َّ ِ
هللا ﷺ على ِر َجال مِنْ قُ َرٌْش ٌَجُرُّ ون َشاةا َل ُه ْم مِث َل ْال ِح َم ِ
هللا ﷺَ ٌُ « :ط ِّه ُرهَا الماء وال َق َر ُظ» ،والقرظ هو ورق
ﷺَ « :لو أَ َخذ ُتم إِهَا َب َها» َقالُوا :إِ َّن َها َم ٌْ َتة َف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ْن َعبَّاس
شجر ٌدبػ به .وكذلك حدٌث شاة موالة مٌمونة رضً هللا عنها ،فقد روى مسلم فً صحٌحه َعنْ اب ِ
ُوحة أُعْ طِ ٌَ ْت َها َم ْو َالة ِل َم ٌْمُو َن َة مِنْ الصَّدَ َق ِة َف َقا َل ال َّن ِبًُّ ﷺ« :أَال أَ َخ ُذوا إِهَا َب َها
أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا ﷺ َم َّر ِب َشاة َم ْطر َ
َفدَ َب ُغوهُ َفان َت َف ُعوا ِب ِه».
هللا ﷺ« :أٌَ َما إِهَاب د ُِب َغ َف َقد َط ُه َر»َ ،قا َل
ْن َعبَّاس َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ج -روى الترمذي فً سننه َعنْ اب ِ
ٌسىَ ...( :حد ُ
صحٌِح).
ْن َعبَّاس َح َسن َ
أَبُو عِ َ
ٌِث اب ِ
فهذه األدلة تبٌن أن دباؼة جلد مٌتة مأكول اللحم تجعله طاهراا ٌحل االنتفاع به ،فٌكون جلد مٌتة مأكول
اللحم مستثنى من حرمة االنتفاع بالمٌتة الذي ٌدل علٌه قوله ﷺ« :ال تن َتفِ ُعوا من المٌت ِة بشًء».
 -6جلود الحٌوان غٌر المأكول اللحم:
اختلؾ العلماء اختالفا ا كبٌرا ا فٌه تشعبات كثٌرة حول حكم االنتفاع بجلود الحٌوانات التً ال ٌؤكل
لحمها ...والذي أرجحه فً هذه المسألة هو حرمة االنتفاع بجلود جمٌع الحٌوانات ؼٌر المأكولة اللحم وذلك
لنهً النبً ﷺ عن االنتفاع بالمٌتة« :ال تن َتفِ ُعوا من المٌت ِة بشًء» ،واالنتفاع بجلود الحٌوانات ؼٌر

المأكولة اللحم ال ٌكون فً العادة إال بعد موتها ،والمٌتة نجسة وجلدها نجس ألن النبً ﷺ ذكر بشأن مٌتة
هللا ﷺَ ٌُ « :ط ِّه ُرهَا الماء وال َق َر ُظ» ،فدل ذلك
مأكول اللحمَ « :لو أَ َخذ ُتم إِهَا َب َها» َقالُوا :إِ َّن َها َم ٌْ َتة َف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
على نجاسة جلد المٌتة.
وال ٌقال إن جلود مٌتة ؼٌر المأكول اللحم تطهر بالدباؼة لعموم قوله ﷺ «أٌَ َما إِهَاب د ُِب َغ َف َقد َط ُه َر»،
هللا ﷺَ ٌُ « :ط ِّه ُرهَا الماء
ولحدٌث النبً ﷺ عن الشاة المٌتةَ « :لو أَ َخذ ُتم إ ِهَا َب َها» َقالُوا :إِ َّن َها َم ٌْ َتة َف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
وال َق َر ُظ» ،وحدٌث شاة موالة مٌمونة رضً هللا عنها أَنَّ َرسُو َل َّ
ُوحة أُعْ طِ ٌَ ْت َها َم ْو َالة
هللاِ ﷺ َم َّر ِب َشاة َم ْطر َ
لِ َم ٌْمُو َن َة مِنْ الصَّدَ َق ِة َف َقا َل ال َّن ِبًُّ ﷺ« :أَال أَ َخ ُذوا إِهَا َب َها َفدَ َب ُغوهُ َفان َت َف ُعوا ِب ِه» ...ال ٌقال ذلك ألن هذه
األحادٌث وإن كان ٌمكن أن تكون عامة فً طهورٌة جلد أي مٌتة إذا دبػ ولكن هذا مخصص بجلد مٌتة ما
ٌؤكل لحمه ألن األحادٌث تتعلق بجلد شاة وقد جاء فً حدٌث للنبً ﷺَ « :فإِن ِد َبا َغ َها َذ َكا ُت َها» ،وهذا
المفهوم بداللة التنبٌه ٌفٌد أن الدبػ ٌطهر مثل الذكاة التً تطهر وحٌث إن الذكاة ال تكون إال فٌما ٌؤكل
لحمه فهكذا التطهٌر بالدبػ ال ٌكون إال فً جلد مٌتة ما ٌؤكل لحمه ،فالعموم ٌبقى فً الموضوع نفسه وهو
هنا تطهٌر جلد مٌتة مأكول اللحم ولٌس تطهٌر شًء آخر ،فال تشمل هذه األحادٌث جلود سائر المٌتة...
وعلٌه فإن جلود مٌتة ؼٌر المأكول اللحم نجسة وال تطهر بالدباؼة وال بؽٌرها ،وٌحرم االنتفاع بها.
 -4جلود األسماك والحٌتان وسائر مٌتة البحر:
ٌجوز االنتفاع بجلود األسماك والحٌتان وسائر مٌتة البحر لألدلة التً سقناها فً بٌان حكم االنتفاع
ان ال ُح ُ
وت َوال َج َرا ُد»« ،ه َُو الط ُهو ُر َماؤُ هُ الحِل َمٌ َت ُت ُه»ُ « ،كلُوا ِرزقا
بعظام مٌتة البحر« :أُحِلت َل َنا َمٌ َت َت ِ
ض ُهم َفأ َ َكلَ ُه» فهً تشمل حٌوان البحر كله من عظم ولحم وجلد
أَخ َر َج ُه هللاُ ،أَط ِع ُمو َنا إِن َكانَ َم َع ُكم َفأ َ َتاهُ َبع ُ
وؼٌر ذلك وتدل على طهارته وجواز االنتفاع به.
ثالثا :حكم استعمال أجزاء الحٌوان فً صناعة القالئد واألساور والمسابح واألوانً ونحو ذلك:
بناء على التفصٌل المذكور فً األعلى ٌكون الجواب على سؤالك حول استعمال أجزاء الحٌوان
وأعضائه فً صناعة القالئد واألساور والمسابح وؼٌرها ...فإن كان ٌجوز االنتفاع بجزء الحٌوان وفق
المذكور فً األعلى فإنه ٌجوز استعماله فً صناعة تلك السلع ...وإن كان ال ٌجوز االنتفاع بجزء الحٌوان
كما هو مبٌن فً األعلى فال ٌجوز استعماله فً صناعة تلك السلع وتكون تلك السلع نجسة إذا صنعت من
جزء الحٌوان النجس الذي ٌحرم االنتفاع به ،وٌكون االنتفاع بتلك السلع حراما ا لنجاستها.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 50ربٌع اآلخر 2441هـ
الموافق 1515/22/15م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.17050884097371
76/2798052587107414/

موقع حزب التحرٌر
www.hizb- ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

