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طالب دكتوراه يف كلية الشريعة والقانون جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية  USIMالرقم اجلامعي:
.4191321
يعمل الباحث يف جمال النحل عموما منذ سنوات ،وحصل على امليدالية الربونزية جلائزة أفضل التقنيات املبتكرة
يف املؤمتر الدويل الثالث عشر جلمعية النحالني األسيوية عام2016م ،وحاصل على درجة املاجستري وشهادة
التمييز يف إدارة مشاريع املناحل من جامعة دروفر األمريكية20117م ،كماحصل على درع النحال املتميز من
رابطة النحالني اليمنيني عام  2016م ،وعلى لقب خبري العسل ومنتجات النحل من اإلحتاد السوداين للطب
البديل  2018م ،والباحث مهتم ابلعالج بسم النحل على سبيل اخلصوص  ،وحاصل على دورتني يف العالج
مبنتجات النحل ومنها سم النحل معتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات الطبية عام2011م ،والثانية من
املؤمتر الدويل الثالث عشر جلمعية النحالني اآلسيوية 2016م ،وكذلك حاصل شهادة مزاولة العالج مبنتجات
النحل ومنها سم النحل من اإلحتاد السوداين للطب البديل عام 2018م ،لذا تعترب هذه املسألة البحثية من

امل سائل ال ي تعامل الباحث معها عمليا ونرر،ا ،وهذا اما يزيد البحث أيمية وقوت..
 2أستاذ مشارك يف كلية الشريعة والقانون جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
 3حماضر يف كلية الشريعة والقانون جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
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ḥ

ملخص

حيتوي سم النحل على العديد من املواد العالجية ال ي حيتاجها اإلنسان ،وملا كان سم
النحل ال يتبادر إىل الذهن أن .من السموم مع وجود النحل يف مجيع البلدان ومل يشري إلي.
الكثري من الفقهاء مع أن .من ضمن عموم السموم ال ي وجد للفقهاء كالم يف القول
بنجاستها من جانب ،واملنع من استعماهلا ولو مل تكن جنسة من جانب آخر ،وملا كان
هذا السم يرتتب على استخراج .بطريق اللسع موت النحلة ال ي ورد النص النبوي ابلنهي
عن قتلها؛ وجدت هنا املشكلة الذي حياول هذا البحث املشاركة يف حلها ،وهتدف هذه
الدراسة أن جتيب على األسئلة التالية :هل يعترب سم النحل جنسا فيمنع من استخدام،.
وهل يعترب سم النحلمن السموم ال ي نص الفقهاء على منع استخدامها ،وهل ورود النص
النبوي يف النهي عن قتل النحل مينع من استعمال مسها لكون .يؤدي لقتل النحل الذي
حصل عن طريق استخراج السم بطريق اللسع ،وتكمن أيمية البحث يف أيمية املشكلة ال ي
يعاجلها ،خاصة مع قلة األحباث ال ي تكلمت على هذا املوضوع وندرهتا ،وأتبع الباحث
املنهج التحليلي لكالم الفقهاء ونصوصهم ،ومن أهم النتائج ال ي خرج هبا البحث طهارة
سم النحل وعدم جناست ،.وجواز قتل النحل للحاجة ،وجواز استعمال سم النحل للعالج،
إذا دعت احلاجة الطبية إىل ذالك ،وقام ابلعالج خمتص ،وإن أدى ذلك ملوت النحلة
املستخدمة يف اللسع؛ ألن املوت حصل تبعا ال استقالال وقصدا.
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كلمات دالَّة :السم ،النحل ،العالج ،الفهم.

 -1املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والص الالالة الس الالالم على حممد ،وعلى آل ،.وأص الالحاب ،.أمجعني ،وبعد:
فإن هللا تعاىل أمنت على عباده هبذه احلش ال ال ال ال الالرة الصال ال ال ال ال ال رية (النحلة) ،وجعل رج من بطو ا
ش ال ال ال الراب خم تل ألوان .في .شال ال ال الالفاء للنا  ،فنص على أن هلا بطورخ ،وذكر أن .رج من هذه
البطون شال الراب خمتل ألوان ،.وأخرب أن .شال الالفاء للنا  ،ويعترب سال الالم النحل من املنتجات ال ي
خترجها النحلة ،ول .مكان وبطن خاصال ال ال الالة ،وقد أحلبت العلم احلديث فوائد هذا السال ال ال الالم ،ويف
هذه الدراس ال الالة س ال الاليتناول الباحث تعري الس ال الالم ،وفوائد س ال الالم النحل العالجية ،طهارة س ال الالم
النحل ،حكم قتل النحل الذي ورد النص النبوي ابلنهي عن قتل ،.حكم اسالتعمال السالم يف
األغراض العالجية.

 -2التعريف بسم النحل:
الفرع األول :تعري ُس ِّم النحل.
فعالة كيماوية ودوائية ،وهو سالالائل رائق ل .طعم
عبارة عن مادة معقدة حتتوي على مواد َّ
4

معا ،ول .رائحة خاصة وأتحلري محضي وكثافة نوعية .
ومٌّر ً
حامضي ُ
الفرع الثاين :طريقة لسع النحل.
عند قيام النحلة ابللسال ال الالع فإ ا حت ببطنها ألسال ال الالفل و تربز آلة اللسال ال الالع وتدفعها داخل
جس ال ال ال ال الالم العدو ،وهلا رحمان يعمل أحديما على إحداث اجلر  ،و يقوم الرم اآلخر ابلنفاذ
عمي ًقا يف جسالم العدو ،ويف نف الوقت مير السالم في ،.وتزال آلة اللسالع من امللسالوعباأل افر
أو املالقيط.
 4د .حممد البنيب حنل العسل ومنتجات( ..ص ،)325د .فايزة صاحل منتجات حنل العسل( .ص  ،)229د .أسامة
األنصاري :اجلديد يف العالج بلدغ النحل ،الناشر :منشأة املعارف ابإلسكندرية( ،ط( )2ص.)3
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وآلة اللسال ال ال ال الالع موجودة عند األنثى من امللكات والش ال ال ال ال ال االت ،وأما الذكر فلي ل .آلة
لسع ،وختتل امللكة عن الش الة من حيث قوة السم ،وطول اإلبرة واختصاص امللكة بلسع
ملكة مثلها ،وعدم موهتا بعد اللس ال الالع ،غالف الشال ال ال الة ال ي تلس ال الالع اآلخرين من إنس ال الالان أو
حيوان أو غرييما من احلشرات للدفاع عن نفسها أو خليتها.
وعملية لسالعها ل ري اإلنسالان ختتل عن لسالعها لانسالان ،وعندلسالع الشال الة ل ري اإلنسالان
فسال ال الريعاً ما تنزع محتها من جس ال الالم غرميها الذي لس ال الالعت ،.وعادة ما ت رز النحلة املهامجة محتها يف
جزء لني من جسالم غرميتها ،مثل األغشالية ال ي توجد بني حلقات اجلسالم ،ويتم نزع احلمة بسالرعة
فائقة ال تسال الالتطيع العني تتبعها ،ويؤحلر السال الالم على امللسال الالوع من غري اإلنسال الالان ،ويقضال الالي علي .يف
دقائق.
أبدا نزع محتها من جس الالم ،.وتبقى
أما عند لس الالع ال َّشال ال الة لانس الالان ،فإ ا ال تس الالتطيع ً
هذه احلمة بعد انفص ال الالاهلا من جس ال الالم النحلة ،وال ي حتاول اس ال الالرتجاعها دون جدوى ،وتعي
5

بعدها فرتة معدودة و تقضي حنبها ومتوت .
وهنااا ير ر للباااح ا ملح عريم أن هللا تعالالاىل من حكمتالال .البالالال الالة يف تكر هالالذه
احلشالالرة الصال رية كي ميزها هبذه الصالالفة ال ي ختال فيها بعا احلشالرات األخرى كالبعوض
الذي يقوم بلذغ أكثر من انسال ال الالان ويقوم بنقل األمراض كحمى الضال ال الالنك مثال ،بينما النحلة
تلسال الالع اإلنسال الالان ،والتسال الالتطيع أن تلسال الالع غريه بفقد آلة اللسال الالع اما علها تفيد اإلنسال الالان وال
تلحق ب .أي ضرر بنقل األمراض كالبعوض.
الفرع الثال  :أسباب لسع النحل.
هناك أسباب جتعل النحل يلسع ،من أيمها:
 -1هناك سالالت معروفة بشراستها.
 -2اجلوع ونقص الرحيق وحبوب اللقا  ،وت ري الرروف اجلوية.
 5د .فائزة صاحل منتجات حنل العسل (ص.)227-229
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 -3عند فقدان امللكة ألي سبب من األسباب.

 -4عند حدوث بعا الرواهر غري املس الالتحبة يف املنحل ،كأن حتدث س الالرقة بني
بعا الطوائ .
الفرع الرابع :طرق تتجنب لسع النحل.
إذا أراد اإلنس الالان أن يقرتب من خلية النحل ،فإن .قد يتعرض هلجوم من النحل ،لذلك
6

سأذكر هنا أهم األمور ال ي تقلل من نسبة لسع النحل :
لليد.

 -1ارتداء األلبسة الواقية اخلاصة ابلنحال ،مثل :القناع اخلاص ابلوج ،.وقفازات اجللد
 -2عدم فت اخلال،ا يف اجلو البارد ،وإنكان ال بد فيجب أن يتم ذلك يف أنسب األوقات.

 -3عالالدم اس ال ال ال ال الالتعمالالال الروائ العطريالالة ،أو لب األلوان الزاهيالالة عنالالد إجراء الفحص أو
االقرتاب من اخللية.
 -4الالب الوقوف إىل جالالانالالب اخلليالالة ،ولي أمالالامهالالا حل ال تعيق حركالالة النحالالل يف
الدخول واخلروج.
 -5استعمال التدخني يعمل هتدئة للنحل ،مع توجي .الدخان إىل الفتحة يف مقدمة اخللية.
 -6عملية الفحص تكون سال الريعة ،حل ال تتسال الالرب رائحة العسال الالل إىل اخلارج فيتعرض
النحل للسرقة.
الفرع اخلامس :طريقة احلصول على ُس ِّم النحل.
هناك عدة طرق للحصول على سم النحل منها:
 -1الطريقة املباش الالرة للس الالع :تعتمد هذه الطريقة على إمس الالاك شال ال الة حنل العس الالل من
 6د .فائزة صاحل :منتجات حنل العسل( .ص .)234 -233
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ص ال الالدرها وأجنحتها ،وتوجيها إىل املنطقة املراد إدخال الس ال الالم فيها ،فتقوم النحلة بلس ال الالع هذه
املنطقة.
 -2جهاز مجع الس ال الالم أو مص ال الالائد س ال الالم النحل :تكون كل لوحة عبارة عن جمموعة من
األسالك املت وازية ،مركب أسفلها لو من الزجاج امل طى بطبقة من البالستيك ،وعند وقوف
النحل على اللوحة وتعرضال ال الال .للنبضال ال الالات الكهربية الصال ال الالادرة من اجلهاز ،فيقوم بلسال ال الالع اللو
الزجاجي وإفراز السال ال الالم ،ويف نف الوقت مينع البالسال ال الالتيك الشال ال الالفاف اختالط السال ال الالم املفرز
ابألتربة ،أو حبوب اللقا القادمة من النحل ،أو أجزاء بعا الشال ال ال ال ال ال االت ،ال ي قد متوت
أحيارخ على اللوحات.
ً
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 -3فوائد سم النحل العالجية.
الطب ،كما أحلبتتها التجربة
حيتوي ُس ال ال ال الم النَّحل على العديد من الفوائد العالجية أحلبتها ه
حيث يساعد يف عالج األمراض منها:
 احلمى الروماتيزمية ،كروماتيزم املفاصل. التهاب وآالم األعصاب. التلي املنتثر يف خال،ا املخ. األمراض اجللدية. أمراض العيون كقصر النرر. ض ط الدم. املالر،ا ،وعسر اهلضم. تضخم ال دة الدرقية ،املصحوب جبحوظ العني. 7د .أمحد اخلازم وآخرون :الدليل املصور لرتبية حنل العسل (ص.)99
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 االلتهاب الكبدي الوابئي. تفاعالت احلساسية ،وإزالة احلساسية. التواء املفاصل ،والنقرص. االلتهاب الصديدي ،كالتهاب األذن الوسطى. التهاب غشاء القولون املخاطي. عالج الربو ،ومتاعب الشعب اهلوائية (البل م والكحة). النتوءات املتصلبة يف أصبع اليد أو القدم. اآلم األسنان واإلمساك. عالج الصداع املزمن واألرق. عالج الشلل الوجهي. عالج أمل املرفق والكت . عالج ديسك عرام الرقبة. عالج الربد األنفلونزا (اإلعياء العام). عالج التهاب الربوستاات. سرعة القذف ،وعالج العجز اجلنسي والربود اجلنسي. الدوايل ،والنم . مرض سقوط الشعر ،والصلع ،والقشور ابلرأ . -نقص الدهن ابلوج ،.وعالج حب الشباب.

رمزي شائف أحمد شاهر
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 -اآلم الطمث ،وعدم انترام الدورة الشهرية ،والتهاب الثدي .

 -4حكم سم النحل من انحية ط ارته أو جناسته.
يندرج سال ال ال الالم النحل يف عموم السال ال ال الالموم ال ي تولَّدت من طاهر ،وقد اختل الفقهاء يف
حكم طهارهتا من جناستها على قولني:
القول األول :أن .طاهر؛ وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،والش ال ال الالافعية ،وقول عند
9

احلنابلة .
قال اخلرش ال الالي رمح .هللا يف «ش ال الالر خمتص ال الالر خليل»« :والس ال الالم طاهر ال مبا فاألعم هو
الطاهر واألخص هو املبا  ،وميكن أن يكون بينهما عموم وخص ال ال ال ال الالوص ،أي :بناء على أن
اإلابحة ال تسال ال ال ال الالتلزم الطهارة؛ فامليتة مباحة وليسال ال ال ال الالت بطاهرة ،وهو احلق ،واحلاصال ال ال ال الالل أ ما
10

تمعان يف حنو رغي  ،وينفرد املبا ابمليتة والطاهر ابلسم» .
11

القول الثاين :أن .جن ؛ لكون مجيع السموم عندهم جنسة ،وهو مذهب احلنابلة .
األدلة:

 8د .أسامة حممد جنيب األنصاري :اجلديد يف العالج بلدغ النحل (ص  ،)105فائزة صاحل :منتجات حنل
العسل( ،ص ،)240ود .حممد البنيب :حنل العسل ومنتجات( .ص.)325
 9الكاساين :بدائع الصنائع ( ،)64/1اخلرشي :شر خمتصر خليل ،)81/1( .مش الدين حممد بن أيب العبا
أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي(ت1004هال) :اية احملتاج إىل شر املنهاج .الناشر :دار الفكر بريوت،
الطبعة األخرية1404( ،هال) ،املرداوي :اإلنصاف يف معرفة الراج من اخلالف)355-354/10( .
 10اخلرشي :شر خمتصر خليل.)81/1( .
 11عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي :اإلنصاف يف معرفة الراج من
اخلالف( ، .ت885هال) ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب( ،ط ،)2بدون اتريخ،)355-354/10( ،
منصور بن يون بن صال الدين بن حسن بن إدري البهويت احلنبلي(ت1051هال) :شر منتهى
اإلرادات .الناشر :عامل الكتب( ،ط1414 ،1هال) (.)407/3
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أدلة القول األول القائلني بطهارة السم:
استدل أصحاب هذا القول أبدلة من أيمها:
أوال :أن األصال الالل الطهارة ،فال ينقل عنها إال رخقل صال الالحي  ،مل يعارضال الال .ما يسال الالاوي .أو
ً
12

يقدم علي ، .وهنا ال يوجد ما ينقل عن هذا األصل.
اثنيًا :أن ال هس ال ال ال ال ال َّم متولِّد من طاهر وهو النحل ،وما تولد من طاهر فهو طاهر ،وال يلزم
من كون الش ال ال الاليء امنوع االس ال ال الالتخدام -على القول ابملنع -القول بنجاس ال ال الالت ،.فلي كل حمرم
جن

13

.

أدلة القول الثاين القائلني بنجاسة السم:
استدل أصحاب هذا القول أبدلة من أيمها:
قال املرداوي رمح .هللا« :فالصالالحي من املذهب ،وعلي .األصالالحاب قاطبة :أن السالالموم جنسالة
14

حمرمة ،وكذا ما في .مضرة ،وقال يف «الواض » :واملشهور أن السم جن » .
ويرهر للباحث :أن .يُفهم من كالم املرداوي أن التعليل ابملضال ال ال ال َّالرة جعل ال هس ال ال ال ال َّم جن ًسال ال ال الا
عندهم.
ويرى الباااحا  :أن القول بطهالالارة ُسال ال ال ال ال ال ِّم النحالالل هو الراج ؛ وذلالالك لقوة أدلالالة هالالذا القول،
وضال ال الالع أدلة القول اآلخر ،حيث إن احلكم على الشال ال الاليء ابلنجاسال ال الالة حيتاج إىل دليل ،وال
دليل يقضي بنجاسة ال هس ِّم.
 12حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليم ( ،ت1250هال) :الدراري املضية شر الدرر البهية .الناشر:
دار الكتب العلمية( ،ط1407 ،1هال) (.)27/1
 13اخلرشي :شر خمتصر خليل.)81/1( .
 14املرداوي :اإلنصاف يف معرفة الراج من اخلالف ،)355-354/10( .شر منتهى اإلرادات،)407 /3( .
منصور بن يون بن صال الدين بن حسن بن إدري البهويت( ،ت1051هال) :كشاف القناع عن منت
اإلقناع .الناشر :دار الكتب العلمية (.)189/6
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 -5حكم قتل النحل.
الفرع األول :قتل النحل ب ري حاجة.
حرمالال .هللا ،حيالالث يقول هللا تعالالاىل:
يعترب قتالالل النحالالل ب ري حالالاجالالة من االعتالالداء الالالذي َّ
إن هللا ال ُِّحي ه ِّ
ين﴾ [البقرة.]190 :
﴿وال تَعتَ ُدوا َّ َ
ب املعتَد َ
قال اإلمام الش ال ال ال ال الالنقيطي -رمح .هللا تعاىل -يف تفس ال ال ال ال الالري هذه اآلية« :ويدخل يف ذلك
15

ارتكاب املناهي ،وقتل احليوان ل ري مصلحة» .
وقت الالل النح الالل ب ري ح الالاج الالة ال وز؛ لقول الال .تع الالاىل﴿ :وال تُف بس ا ا ا ا ا ا ا ُدوا
إصا ب
قل أو كثر ،بعد ص الالال
االح ا﴾ [األعراف ،]56 :حيث ى س الالبحان .عن كل فس الالاد َّ

ب
األرض بع اد

16

قل أو كثر ،فهو على العموم على الصحي من األقوال .
وقد ورد يف السال ال الالنة النبوية حديث ابن عبا ﭬ قال « :ى رسال ال الالول هللا صال ال الاللى هللا علي.
17

صرد» .
وسلم عن قتل أربعة :النملة ،والنحلة ،واهلدهد ،وال ه
وبناء على ذلك فقد نص مجهور الفقهاء ،على املنع من قتل النحل ل ري حاجة.
فقد جاء عن اإلمام مالك رمح .هللا أن« :.كره- .أي :إتالف النحل -وقال :وهذا إذا
18

تدع إلي .حاجة» .
مل ُ
 15حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلك الشنقيطي ،املتوىف (1393هال) :أضواء البيان .دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان 1415( ،هال1995 -م) (.)262/5
اَّلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فر األنصاري اخلزرجي مش الدين القرطيب( ،ت671هال) :تفسري
 16أَبو عبد َّ
القرطيب ، .حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفي  ،دار الكتب املصرية ،القاهرة( ،ط1384 ،2هال 1964 -م)
(.)226/7
 17املسند .اإلمام أمحد برقم ( ،)192/5( )3066أبو داود يف سنن ..كتاب الصيد ،ابب ما ي عن قتل ،.برقم
( ،)367/4( )5667وصحح .األلباين يف إرواء ال ليل .برقم (.)142/8( )2490
 18خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين اجلندي املالكي املصري( ،ت 776هال) :التوضي يف شر خمتصر ابن
احلاجب .احملقق :د .أمحد بن عبد الكر جنيب ،الناشر :مركز جنيبوي .للمخطوطات وخدمة الرتاث ،األوىل
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19

قال النووي رمح .هللا« :قال أصحابنا :وال وز قتل النحل والنمل» .
وأما احلنابلة فقد نصال ال ال ال الوا على املنع من قتاللنحل فقد ورد يف كتاب الكايف قول ( :.وال
20

وز حتريق النحل وال حتريق. ).
الفرع الثاين :قتل النحل للحاجة.
ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز قتل النحل وغريها من احلشرات للحاجة؛ كوقوع األذية
منها ،أو ألخذ عس الاللها َّ
أبال يس الالتطاع أخذه إال بقتلها ،أو النكاية ابلعدو يف اجلهاد ،وغريها
من الدواعي.
فقد ورد يف كتب املالكية ما نصالال« :.إن كان إتالفها ألخذ عسالاللها للمسالاللمني؛ فيجوز
21

الائزا اتفالالاقًالا قلَّالت أو
اتفالالاقًالا»  ،وجالالاء قوهلم« :إن قصال ال ال ال ال الالد تالفهالالا أخالالذ عس ال ال ال ال الاللهالالا ،كالالان جال ً
22

كثرت» .

وجالاء عن الش ال ال ال ال الالافعيالة يف كتبهم قوهلم« :ويف النحالل منفعالة العس ال ال ال ال الالل ،فيكره قتلهالا وال
23

حيرم» .
وقد اسال الالتدل اجلمهور على جواز قتل النحل للحاجة ،حبديث أيب هريرة قال :قال النيب
صال الاللى هللا علي .وسال الاللم« :قرصال الالت يلة نبياا من األنبياء ،فأمر بقرية يل فأ ِّ
ُحرقت ،فأوحى هللا
(1429هال 2008 -م) (.)436/3
 19أبو زكر،ا حميي الدين حيىي بن شرف النووي( ،ت 676هال) :اجملموع شر املهذب .دار الفكر ،بدون طبعة،
(.)316/7
 20أبو زكر،ا موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة :الكايف فق .اإلمام أمحد.)126/4( .
 21حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا( ،ت 1101هال) :شر خمتصر خليل .دار الفكر للطباعة ،بريوت،
(.)118/3
 22أبو العبا أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري ابلصاوي املالكي( ،ت 1241هال) :بالُلْ ة السالك ألقرب املسالك، .
دار املعارف.)282/2( ،
 23الرو،اين :حبر املذهب.)76/4( .
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24

إلي :.أن قرصتك يلة ،أحرقت أمة تسب هلل» .
25

ويف رواية« :فأوحى هللا إليَّ :.
هال يلةً واحدةً» ،ووج .الداللة :أن هللا تعاىل أذن للنيب
بقتالل يلالة واحالدة تس ال ال ال ال الالببالت ابألذى ،وهي مثالل النحلالة يف اشال ال ال ال ال الرتاكهالا ابلنهي عن قتلهالا يف
احلديث املتقدم « ،ى النيب صلى هللا علي .وسلم عن قتل النحلة والنملة.» ..
قول .صالاللى هللا علي .وسالاللم« :هال يلة واحدة» ،دليل على جواز قتل املؤذي ،وكل قتل
26

كان لنفع أو دفع ضرر؛ فال أب ب .عند العلماء» .
27

وهو منصوص علي .عند من شر هذا احلديث كقوهلم« :أما قتل املؤذي فجائز» .
واما ورد يف شال ال ال ال الالر هذا احلديث «و وز قتل جن املؤذي .وقد روى الطرباين عن ابن
28

عبا  :أن .ى ڠ عن قتل كل ذي رو إال أن يؤذي» .
وير ر للباح  :أن قتل النحل للحاجة وز؛ لكون احلديث الوارد يف النهي حممول على
القتل بدون حاجة ،لتناسب هذا القول مع القواعد العامة للشرع.
الفرع الثال  :حكم قتل النحل نكاية ابلعدو.
 24أخرج .البخاري ،كتاب اجلهاد ،ابب إذا أحرق املسلم املشرك هل حيرق ،رقم ( ،)63/4( )3019مسلم يف
صحيح ..ابب النهي عن قتل النمل ،رقم (.)175/4( )2241
 25أخرج .ابن حبان ( )463/12برقم ( ،) 5647وصحح .األلباين يف التعليقات احلسان على صحي ابن
حبان )182/8( .برقم (.)5618
 26إرشاد الساري لشر صحي البخاري.)314/5( .
 27حاشية السندي على سنن ابن ماج ..املسمى :كفاية احلاجة يف شر سنن ابن ماج ..حممد بن عبد اهلادي التتوي ،أبو
احلسن ،نور الدين السندي( ،ت 1138هال) ،دار اجليل ،بريوت( ،ط.)293/2( ،)2
 28علي بن سلطان حممد أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري1014( ،هال) :مرقاة املفاتي شر مشكاة
املصابي  ، .دار الفكر ،بريوت ،لبنان( ،ط1422 ،1هال2002 -م) ( ،)671/7احلديث الذي ذكره القارئ
رواه الطرباين يف املعجم الكبري .برقم ( ،)116/12( )12639وضعف .األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة.
دار املعارف ،الر،اض( ،ط1412 ،1هال) برقم (.)277/10( )4730
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تقالدم الكالم أن الراج هو جواز قتالل النحالل للحالاجالة ،ومن دقالة الفقهالاء فقالد تكلموا
على بعا الص ال ال ال ال الالور ال ي اختل الفقهاء هل للقتل حاجة معتربة أم ال وهي مسال ال ال ال ال الألةقتل
النحل نكاية ابلعدو ،حيث اختلفوا فيها على قولني:
القول األول :وز قتل النحل نكاية ابلعدو ،وهو مقتضى مذهب أيب حنيفة،كما قال
29

ابن قدامة يف «امل »« :ومقتض ال ال ال ال الالى مذهب أيب حنيفة إابحت ».؛ أي إابحة قتل النحل
ل رض النكاية ابلعدو.
القول الثاين :عدم جواز قتل النحل نكاية ابلعدو ،وهو قول مجهور الفقهاء.
كمالالا قالالالالال .ابن قالالدامالالة -رمحالال .هللا تعالالاىل« :-وهو قول عالالامالالة أهالالل العلم منهم :األوزاعي
30

والليث والشافعي ،وقيل عن مالك» .
األدلة:
أوال :أدلة القائلني جبواز قتل النحل نكاية ابلعدو:
ً
اسال الالتدل أصال الالحاب القول األول؛ القائلني جبواز قتل النحل نكاية ابلعدو؛ أبن في .غيرًا
31

هلم وإضعافًا ،فأشب .قتل هبائمهم حال قتاهلم .
اثنيًا :أدلة القائلني بعدم جواز قتل النحل نكاية ابلعدو:
استدل القائلون بعدم جواز قتل النحل نكاية ابلعدو بعدة أدلة منها:
أوال :ي النيب صلى هللا علي .وسلم عن قتل النحل ،املتقدم ذكره.
ً
 29أبو حم مد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي و الدمشقي احلنبلي ،الشهري
اببن قدامة املقدسي(ت620 :هال) :امل  .مكتبة القاهرة ،بدون طبعة1388( ،هال1968 -م)
( ،) 289/9حيث مل أق علي .عند احلنفية من كتبهم فأضطررت للنقل من الكتب الفقهية األخرى.
 30ابن قدامة امل  ،)289/9( .الشر الكبري .للشيخ الدردير ،وحممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي( ،ت
1230هال) :حاشية الدسوقي .الناشر :دار الفكر (.)181/2
 31ابن قدامة امل .)289/9( .
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اثنيًا :ما روي عن أيب بكر الصديقأن .قال ليزيد بن أيب سفيان ،وهو يوصي ،.حني بعث.
32

حنال ،وال ت رقن. ».
أمريا على القتال ابلشام« :وال حترقن ً
ً

األرض لبي ب
فسد في ا
ب ُ

اثلثًا :أن .إفساد ،فيدخل يف عموم قول .تعاىل﴿:وإذاتاوَل سع
وي لبك احلرث والنَّسل ،وهللاُ ال ُبُيب الفساد﴾ [البقرة ،]205 :وغريها من اآل،ات.
ُ
ُ

ابعا :أن .حيوان ذو رو  ،فلم ْز قتل .ل يظ املشال الالركني ،قيا ًسال الا على عدم قتل نسال الالائهم
رً
33

وصبيا م .

والذي ير ر للباح يف هذه املسألة :عدم جواز قتل النحل نكاية ابلعدو؛ ألمرين:
أوال :وجود النهي من النيب ص ال الاللى هللا علي .وس ال الاللم عن قتل النحل ،وعدم وجود حاجة
ً
راجحة للقتل.
اثنيًا :أن احلاجة املرتتبة على قتل النحل لتحقيق مقص الالد النِّكاية ،أقل درجة من احلاجة
لعدم قتل.؛ حيث إن قتل .قد يؤدي إىل شراسة النحتل وعدائ ،.اما عل .قد يهاجم املسلمني
ولسعهم ،فالنحل يهاجم من يقوم مبهامجت،.وهذا قد يؤدي الرتباك اجلي وهروب .وهزميت..

 -6استعمال سم النحل.
اتفق الفقهالاء أن الس ال ال ال ال الالموم القتالالالة حرام ،واتفقوا أن إكثالار املرء امالا يقتلال .إذا أكثر من.

34

حرام .
 32مالك بن أن بن مالك بن عامر األصبحي الشيباين( ،ت179هال) :املوطأ .حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطي ،
الناشر :املكتبة العلمية( ،ط ،) 2كتاب اجلهاد ،ابب النهي عن قتل النساء والوالدان يف ال زو.)448/2( ،
وقال األلباين :وهذا إسناد معضل . .إرواء ال ليل يف ختريج أحاديث منار السبيل.)13/5( .
 33ابن قدامة امل .)289/9( .
 34أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الراهري( ،ت 456هال) مراتب اإلمجاع .الناشر :دار الكتب
العلمية ،بريوت ،بدون طبعة واتريخ( ،ص  ،)150وعلي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي أبو احلسن
ابن القطان( ،ت628هال) :اإلقناع يف مسائل اإلمجاع .احملقق :حسن فوزي الصعيدي ،الناشر :الفاروق احلديقة للطباعة،
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وأما السالالم الذي يقتل كثريه ،وينفع قليل .يف التداوي ،وعين .طاهرة ،وسالالم النحل يندرج
ضمن هذا النوع ،فإن الفقهاء اختلفوا في .على قولني:
القول األول :وز التداوي ب .وبيع ،.وهو قول الش ال ال ال ال الالافعية واحلنابلة ،ويفهم من كالم
35

احلنفية .
36

تداو،ا جاز بيع ، .وكذلك
فأما الشالالافعية :فقد نص الوا على أن السالالم إن كان يسالالتعمل ً
37

ذكروا أن .وز شرب قليل السم للتداوي .

قال النووي رمح .هللا « :قال أص الالحابنا :الس الالم إن كان يقتل كثريه وينفع قليل ،.جاز بيع.
38

بال خالف» .
وأما احلنابلة فقد ذكروا :أن السالالم إذا انتفع ب .وأمكن التداوي بيسالالريه ،جاز بيع .ملا في.
39

من النفع املبا  ،على تفاصيل يف مصدر السم إن كان نباتيا أو حيوانيا .
(ط1424 ،1هال) (.)326/1
 35حتفة احملتاج يف شر املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي ،)238/4( .م احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج.
( ،)342/2اإلنصاف يف معرفة الراج من اخلالف .املرداوي ( ،)272 /4واإلقناع يف فق .اإلمام أمحد بن
حنبل ،)60/2( .كشاف القناع عن منت اإلقناع.)155/3( .
36

احلاوي الكبري ،)383/5( .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي.)407/5( .
التهذيب يف فق .اإلمام الشافعي .حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الب وي الشافعي،
(ت  516هال) احملقق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية( ،ط،1
1418هال) (.)72/8

38

اجملموع شر املهذب ،)256/9( .روضة الطالبني وعمدة املفتني ،)353/3( .حتفة احملتاج يف شر املنهاج
وحواشي الشرواين والعبادي ،)238/4( .م احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،)342/2( .مش الدين
حممد بن أيب العبا أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي( ،ت 1004هال) :غاية البيان شر زبد ابن رسالن.
الناشر :دار املعرفة ،بريوت( ،ص.)182

37

 39املرداوي اإلنصاف يف معرفة الراج من اخلالف ،) 272/4( .وموسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى
بن سامل احلجاوي املقدسي و الصاحلي ،شرف الدين أبو النجا( ،ت968هال) :اإلقناع يف فق .اإلمام أمحد بن
حنبل .احملقق :عبد اللطي حممد موسى السبكي ،الناشر :دار املعرفة ،بريوت ،بدون طبعة واتريخ،)60/2( ،
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قال ابن قدامة رمح .هللا يف «امل »« :وما في .الس ال ال ال ال الالموم من األدوية؛ إن كان ال الب
من .الس ال ال ال الالالمة ويرجتى من .املنفعة ،فاألوىل إابحة شال ال ال ال الرب ،.لدفع ما هو أخطر من ،.ك ريه من
40

كثريا من األدوية اف من ،.وقد أبي لدفع ما هو أضر من. ».
األدوية؛ ألن ً

القول الثاين :ال وز بيع ،.وهو قول املالكية ،قال صالالاحب «مواهب اجلليل»« :السالالم
مجيع منافع .حمرمة ،قال س ال ال الالحنون :ال حيل بيع الس ال ال الالم وال ملك .على حال ،والنا جممعون
41

على حتر بيع. ».
42

قال اخلرش الالي يف «ش الالر خمتص الالر خليل»« :والس الالم طاهر ال مبا »  ،وهذه النص الالوص
تدل على أن املالكية يرون املنع من بيع مجيع السموم ولو كانت مباحة وطاهرة.
األدلة:
أدلة القول األول القائلني جبواز استعمال السم وبيع:.
وهلذا القول عدة أدلة منها :أن ابب التداوي وز في .ما ال وز يف غريه ،وس ال ال ال ال الالنذكر
هلذه القاعدة دليلني:
 -1أن النيب صال الاللى هللا علي .وسال الاللم رخص للزبري وعبد الرمحن بن عوف يف لب احلرير

43
حلَ َّك ٍة كانت هبما  ،ومعلوم أن احلرير حمرم على الرجال ،ولكن احلاجة للتداوي ب .للحكة
44

أجازت .هلم .

كشاف القناع عن منت اإلقناع.)155/3( .
 40ابن قدامة امل .)291/1( .
 41مواهب اجلليل يف شر خمتصر خليل ،)265/4( .النوادر والز،ادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات.
(.)186/6
 42شر خمتصر خليل.)81/1( .
 43متفق علي :.صحي البخاري ، .ابب ما يرخص للرجال من احلرير للحكة ( ،)42/4صحي مسلم ، .ابب
إابحة لب احلرير للرجل إذا كان ب .حكة أو حنوها (.)1646/3
 44فت الباري .ابن حجر (.)295/10
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اجتَال َوْوا ابملدينة أن توا إبل
 -2أن النيب صال ال الاللى هللا علي .وسال ال الاللم أمر أُرخ ًس ال ال الا من ُعَريْالنَةَ ْ
45

الصدقة فيشربوا من ألبا ا وأبواهلا  ،وأبوال اإلبل على القول بنجاستها والنج حمرم ،ومع
هذا أجاز النيب صلى هللا علي .وسلم شرهبا للعالج.
أدلة القول الثاين القائلني بعدم جواز استعمال السم وبيع:.
ميكن أن يستدل هلذا القول بعدة أدلة من أيمها:
وُيبارُ علي ا ا ُام اخل ا اابائبا ﴾ [األعراف ،]157 :فدلت هذه اآلية أن
أوًال :قول .تعاىلُ ﴿ :
اخلبائث حمرمة ،وجاء يف احلديث أن السال ال ال ال الالم هو الدواء اخلبيث؛ كما يف حديث أيب هريرة( :أن
46

النيب صلى هللا علي .وسلم ى عن الدواء اخلبيث؛ يع السم)  ،فدل أن السم حمرم.
قال الرازي رمح .هللا عند تفس ال الالري هذه اآلية« :املراد كل ما يس ال الالتخبث .الطبع وتس ال الالتقذره
النف كان تناول .سالالببًا ل،مل ،واألصالالل يف املضالالار احلرمة ،فكان مقتضالالاه أن كل ما يسالالتخبث.
47

الطبع فاألصل في .احلرمة» .

اثنيًا :األدلة الواردة يف النهي عن العالج مبحرم؛ مثل حديث« :إن هللا مل عل شفاءكم
48

فيما حرم عليكم» .

وحديث« :إن هللا تعاىل أنزل الداء والدواء ،وجعل لكل داء دواءً ،فتداووا ،وال تتداووا
49

حبرام» .

 45متفق علي :.صحي البخاري ، .ابب أبوال اإلبل والدواب وال نم ومرابضها ( ،)56/1صحي مسلم ، .ابب
حكم احملاربني واملرتدين (.)1296/3
 46املسند .اإلمام أمحد ( ،)142/8سنن أيب داود ،)7/4( .وصحح .أمحد شاكر يف تعليق .على املسند.
(.)142/8
 47مفاتي ال يب .الرازي (.)381/15
 48املعجم الكبري .الطرباين ( ،)345/9السنن الكربى .البيهقي ( ،)8/10وحسن .األلباين يف غاية املرام يف ختريج
أحاديث احلالل واحلرام .املكتب اإلسالمي ،بريوت( ،ط1405 ،3هال) (ص.)36
 49املعجم الكبري .الطرباين ( ،)254/24وصحح .األلباين يف السلسلة الصحيحة.)174/4( .
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اثلثًا :ميكن أن يسالالتدل الباحث هلذا القول :أبن اسالالتخدام السالالم عل النحلة الالسالالعة
متوت ،حيث إن النحلة عندما تقوم ابللسال ال ال ال الالع تن ر آلة السال ال ال ال الالم ابجللد واما علها تفقدها
و رج مع آلة اللس ال ال ال الالع جزء من معدة النحلة ،فتموت بعد عدة س ال ال ال الالاعات كما تقدم ،والنيب
صلى هللا علي .وسلم قد ى عن قتل النحلة؛ وكل ما يؤدي للمنهي عن .فهو حمرم.
وميكن مناقشة هذه األدلة من الباحث مبا يت:
أوال :ابلنسبة لكون استخدام السم يؤدي لقتل النحل ،وما يؤدي حملرم فهو حمرم .فهذا
ً
اب عن .من حلالحلة أوج:.
جهاز جلمع سم النحل من اخللية ،وال يؤدي هذا اجلهاز لقتل النحل.
 -1أن هناك ًا
الودا بذات ،.بل هو اتبع ملا يرتتب على اللس ال ال الالع من خروج
 -2أن قتل النحل هنا لي مقص ال ال ال ً
استقالال.
تبعا ما ال يص
ً
جزء من بطن النحلة يؤدي ملوهتا ،والقاعدة أن .يص ً
 -3أننا لو سلمنا أن .يؤدي لقتل النحل ،فيكون من القتل اجلائز للحاجة ،وهو غرض
التداوي.
اثنيًا :أن القول أبن السم داخل يف النهي عن التداوي مبحرم غري ُم َسلَّم؛ ألننا ال نسلم
أبن السم الذي حلبتت الفائدة من .حمرم ،لعدم وجود دليل على التحر .
اثلثًا :أن تفسري الدواء اخلبيث يف احلديث ابلسم غري ُم َسلَّم وذلك؛ ألن لفرة السم يف
احلديث اختل العلماء فيها على قولني:
القول األول :أ ا تفسال الالري للدواء اخلبيث وحتمل علي ،.وهو اختيار احلافظ ابن حجر رمح.
هللا يف «الفت » حيالث قالالال« :ومحالالل احلالالديالالث على مالالا ورد يف بعا طرقالال .أ َْوىل ،وقالالد ورد يف آخر
احلديث متصال ال ًالال ب .يع السال الالم ،ولعل البخاري أشال الالار يف الرتمجة إىل ذلك ،ومحل احلديث على ما
50

ورد يف بعا طرق .أوىل» .

 50فت الباري شر صحي البخاري .ابن حجر (.)248/10
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القول الثاين :أ ا مدرجة يف احلديث فال حتمل علي ،.وهو اختيار مجع من العلماء،فقد قال
الدمامي يف «مص الالابي اجلامع»« :وقول الرتمذي( :يع  :الس الالم) غري مسال اللَّم ،فاللفظ عام،
ومل يقم دليل على التخصيص مبا ذكره» .51
وقال الشوكاين« :والتفسري ابلسم مدرج ال حجة في.52».
53

وقال املباركفوري« :السم هذا تفسري اخلبيث من أيب هريرة أو امن دون. ».
قال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق .ل ال ال«املسند»« :والتفسري أبن( .السم) إما من كالم أيب
هريرة ،وإمالالا امن دونالال .من الرواة ،والرالالاهر أن املراد يعم كالالل خبيالالث ،من س ال ال ال ال الالم أو ر أو
54

غرييما» .
والذي يرتجح للباح بعد عرض األدلة ومناقشال ال ال الالتها :هو القول جبواز التداوي ب ُسال ال ال ال ِّم
النحل ،بشال الالرط أن يكون ذلك عن طريق متخصال الالص ،حل ال حيصال الالل للمريا َحتَ هس ال ال من
ذلك ال هسم.

 51حممد بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن حممد املخزومي القرشي بدر الدين املعروف ابلدمامي ( ،ت
827هال) :مصابي اجلامع .احملقق :نور الدين طالب ،الناشر :دار النوادر ،سور،ا( ،ط1430 ،1هال-
2009م).
 52حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليم ( ،ت 1250هال) :نيل األوطار .حتقيق :عصام الدين
الصبابطي ،دار احلديث ،مصر( ،ط1413 ،1هال).
 53أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري( ،ت 1353هال) :حتفة األحوذي شر جامع الرتمذي.
دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون طبعة واتريخ.
 54أمحد بن حنبل :مسنده ،احملقق :أمحد شاكر ،محزة الزين ،دار احلديث1416( ،هال1995 -م).
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 -7اخلامتة
وفيها أبرز النتائج والتوصيات:
أهم النتائج:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

الشال الريعة اإلس الالالمية ص الالاحلة لكل زمان ومكان ،وش الالاملة لكل األحكام وهي تبيان
لكل شيء.
يعترب الفق .اإلسالمي من العلوم الشرعية ال ي هتتم بفق .املستجدات والنوازل.
طهارة سم النحل.
جواز قتل النحل للحاجة كوقوع أذى ،أو العالج ،أو غريها.
حيمل النهي عن قتل النحل الوارد يف النص النبوي على القتل ب ري حاجة.
عدم وجود حاجة معتربة لقتل النحل نكاية ابلعدو.
جواز استعمال سم النحل ل،غراض العالجية عن طريق خمتص مؤهل.

أهم التوصيات:
)1
)2
)3

)4

االهتمام بفق .املستجدات والنوازل عموما ال ي حتتاجها األمة يف حياهتا اليومية.
إقامة املركز العلمية لفق .املستجدات خلدمة تلك الدراسات ودعمها.
االعتناء بفق .املسال الالتجدات والنوازل أبحكام العسال الالل ومنتجات املناحل على سال الالبيل
اخلص ال ال ال ال الالوص ،حيث يقوم الباحث حاليا ابلعمل علي ،.ويس ال ال ال ال الالاعده يف ذلك اخلربة
املهنية والعلمية يف املناحل ال ي ميارسها منذ سنوات.
االهتمام مبتخص ال الصال الالني ش ال الالرعيني هلم توج .مه علمي حل يتم االس ال الالتفادة منهم،
فهي مرتبالالة أعلى من كون البالالاحالالث ش ال ال ال ال الالرعي فقط ويطلع على مالالا ينقالالل يف العلوم
العصال ال ال ال ال الرية دون أن تكون ل .ملكة ومتر يف ذلك العلم احلديث،ومطلعا على ما
يشوب تلك العلوم املهنية العصرية من خفا،ا.
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