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1 QUESTION 

Salam Mufti Sahib,  

Hope you’re doing well. What is the ruling on consuming insects such as snails etc. and insect by products? 

 [sic] [Personal info removed] 

2 ANSWER 

 مسه تعاىل حامدا و مصليا و مسلم اب

 اجلواب و ابهلل التوفيق 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

Assalamualaikum, 

After receiving your inquiry, we have reviewed all pertinent material. Our position in your case is as follows: 

According to the Hanafi Madhab all animals that do not have flowing blood (dam saail) i.e., blood that 

gushes out at the time of slaughtering, are impermissible for consumption. Cold blooded land animals, such as 

snakes, lizards, frogs, insects, etc., will fall under this category. Hence, consuming snails and other insects would be 

considered impermissible.1 Locusts are excluded from this ruling due to several narrations mentioning the 

permissibility of eating them.i 

One of the reasons these insects are deemed impermissible is because they fall under the category of 

‘khabaaith’  (against human nature to consume) and this has been made impermissible for us. ii 

 ))وحيل هلم الطيبات وحيرم علهيم اخلبائث(( سورة الأعراف 

He permits for them what is lawful and forbids them from what is impure (filth/khabaaith). (7:157) 

By-products of these insects will be permissible for external use (e.g creams) since they are pure (tahir), 

however ingesting such by-products will be impermissible. iii  

 
1 Insects are also impermissible to consume according to the Shafi’i madhab and Hanbali madhab. According to the Maliki madhab they are permissible to consume 

(with conditions).    

 مكتة علوم الإسالم(  144/ 5 -الكويت -)املوسوعة الفقهية 
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Shellac 

Shellac/confectioner’s glaze is a resin secreted by the female lac bug on trees in the forests of India and 

Thailand. Due to it being the insect’s secretion it will have the same ruling as honey in terms of its permissibility to 

consume. Some scholars do not allow the consumption of shellac due to the fear that bugs could still be left in the 

resin after the filtration process. However, there is a step-by-step process which is used to create shellac which gets rid 

of most of the bugs, if not all. Mufti Radha ul-Haq has a detailed fatwa regarding this in which he mentions five 

reasons why shellac is permissible to consume: 

1) Bugs are deemed impermissible because it is something that is naturally disliked, but a minute amount 

that is left after filtration is not disliked. 

2) It is hard to separate every bug so it will be permissible to eat based on general predicament (umoom 

balwa). 

3) An analogical deduction is made on the honeybee, particles from their bodies are often left in the honey, 

but it is still permissible to eat. 

4) The impermissibility of bugs is not extracted from a definite independent source. They are only 

impermissible because they are against human nature to consume. 

5) If a complete chemical change (inqilab al-haqiqat) is found, then there is no question about its 

permissibility. 

 

 Mufti Taha Karaan relates that permissibility is the opinion of all four madhahib in his detailed article on 

shellac.iv 

 

 

Carmine 

Carmine is also referred to as cochineal, cochineal extract, crimson lake, carmine lake, natural red, and E120. 

Carmine is a red food dye made from cochineal, an insect that is found in Peru and the Canary Islands. The bugs are 

sun-dried, crushed, and combined with acidic solution to create food and cosmetic colorant.v In principle it is 

impermissible to consume insects or its by-products. Based on this, consuming any products containing carmine will 

also be impermissible. Only external use of such products may be considered permissible. However, lipsticks 
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containing carmine will be deemed impermissible due to high chances of its intake at the time of licking one ’s lips or 

drinking. 

   

Was Salam, 

and Allah All-Exalted knows best لصواب وهللا تعالى أعلم با 

  

written by Zakariyya Momla, may he and his parents be forgiven  ولوالديه   غفر له زكريا مومل حرره العبد 

  

Checked by Mufti Adam Koya, Mufti Abdullah Momla, Mufti AbdulMannan 

Mulla, Mufti Amanullah al-Husaini, Mufti Abrar Ahmed Koya 

، المفتي أمان هللا  المفتي آدم كوياحققه وصححه 
المفتي عبد هللا مومل، المفتي عبد المنان   الحسيني، 

 والمفتي أبرار أحمد كويا  مل،
Tuesday, March 30th, 2021 ( 1442، شعبان  ،16 ،الثلثاء ) 

 

 

i 

 
ii  دار ابن  5/393مام محمد احلسن الشيباين قلت: أأرأأيت الريبوع والقنفذ وأأش باه ذكل من هوام الأرض هل تكره أألكه؟ قال: نعم، أأكره أألك مجيع ما ذكرت ومجيع هوام الأرض )الأصل لالإ

 حزم(

 

الأرض وما يدب علهيا وما يكون حتت الأرض من الفأأرة والريبوع واحليات والعقارب لأهنا من مجةل اخلبائث  أأما ما ليس هل دم سائل فلكه حرام اإل اجلراد مثل اذلابب والزنبور وسائر هوام 

ل أأن اجلراد حيل ابحلديث اذلي ذكران )حتفة الفقهاء لعالء ادلين السمرقندي  ب العلمية(دار الكت 3/64اإ  

 

وحنوها   ليس هل دم سائل، وما هل دم سائل مثل اجلراد والزنبور واذلابب والعنكبوت والعضابة واخلنفساء والبغاثة والعقرب )وأأما( اذلي يعيش يف الرب فأأنواع ثالثة: ما ليس هل دم أأصال، وما

أأن اجلراد خص من هذه امجلةل بقوهل  [ اإل  157الأعراف:  ل حيل أألكه اإل اجلراد خاصة؛ لأهنا من اخلبائث لستبعاد الطباع السلمية اإايها وقد قال هللا تبارك وتعاىل }وحيرم علهيم اخلبائث{ ]

وكذكل ما ليس هل دم سائل مثل احلية والوزغ وسام أأبرص ومجيع احلرشات وهوام الأرض من الفأأر والقراد والقنافذ   »أأحلت لنا ميتتان« فبقي عىل ظاهر العموم. - عليه الصالة والسالم  -

نه حالل عند الشافعي، واحتج مبا روى ابن عباس  والضب والريبوع وابن عرس وحنوها، ول خالف يف حرمة هذه الأ  أأنه قال: »أألكت عىل مائدة   -ريض هللا عهنم    -ش ياء اإل يف الضب فاإ

نه مل يكن بأأرض قويم فأأ   -صىل هللا عليه وسمل    -عن النيب    -ريض هللا تعاىل عهنم    -حلم ضب« وعن ابن س يدان معر    -صىل هللا عليه وسمل    -رسول هللا   جد نفيس تعافه فال أأنه قال: »اإ

شارة اإىل الكراهة الطبيعية.  املكتبة الرش يدية( 4/146)بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للاكساين  أ لكه ول أأحرمه« وهذا نص عىل عدم احلرمة الرشعية واإ

 

الضب فلأن النيب عليه الصالة والسالم "هنى  عائشة ريض هللا عهنا حني سأألته عن أألكه".  قال: "ويكره أألك الضبع والضب والسلحفاة والزنبور واحلرشات لكها" أأما الضبع فلم ذكران، وأأما 

منا تكره احلرشات لكها اس تدلل ابلضب لأنه مهنا.   ويه جحة عىل الشافعي يف اإابحته، والزنبور من املؤذايت. والسلحفاة من خبائث احلرشات ولهذا ل جيب عىل احملرم بقتهل يشء، واإ

  البرشى(  7/147لمرغيناين )الهداية ل
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منا تكره احلرشات لكها اس تدلل ابلضب؛ لأنه مهنا( ش: أأي لأن الضب من احلرشات. فاإذا رتب احلمك عىل اجلنس حصت عىل مجيع أأفراده ك ذا قال طبيب للمريض: ل تأألك حلم  )واإ م اإ

 املكتبة احلقانية(  14/314ادلين العيين  البعري، يتناول الالكم عن أألك مجيع أأفراده )البناية يف رشح الهداية لبدر

 

نه يأألك اجليف  -اذلي يأألك اجليف  -: )ل الأبقع -رمحه هللا  -قال  والضبع والضب والزنبور والسلحفاة واحلرشات وامحلر الأهلية والبغل( يعين: هذه الأش ياء ل تؤلك أأما الغراب الأبقع فلأ

نه يؤلك، ونوع خيلط بيهنم وهو أأيضا يؤلك عند الإمام وهو العقعق لأنه يأألك   فصار كس باع الطري والغراب ثالثة أأنواع: نوع نه ل يؤلك، ونوع يأألك احلب حفسب فاإ يأألك اجليف حفسب فاإ

أأنه ل يؤلك لأن هل اناب، وأأما الضبع فلم بعضها ادلجاج وعن أأيب يوسف أأنه يكره أألكه لأنه غالب أألكه اجليف، والأول أأحص قال يف الهناية: ذكر يف بعض املواضع أأن اخلفاش يؤلك وذكر يف 

[ وما روي من  157لهيم اخلبائث{ ]الأعراف: روينا وبينا ولأنه يأألك اجليف فيكون محله خبيثا، وأأما الضب والزنبور والسلحفاة واحلرشات فلأهنا من اخلبائث وقد قال تعاىل }وحيرم ع

[ اإىل أ خر ال ية 145نه مل يكن حمرما يف الابتداء اإل ثالثة أأش ياء عىل ما قاهل هللا تعاىل }قل ل أأجد يف ما أأويح اإيل حمرما{ ]الأنعام: الإابحة محمول عىل ما قبل التحرمي، مث حرم اخلبائث لأ 

نه من نسل امحلار فاكن كأصهل  حلوم امحلر الأه  -صىل هللا عليه وسمل  -: »حرم رسول هللا -رمحه هللا  -مث حرم بعد ذكل أأش ياء، وأأما امحلر الأهلية فلم روى البخاري  لية« ، وأأما البغل فلأ

 مكتبة فاروقية(  314-8/313حىت لو اكنت أأمه فرسا فعىل اخلالف املعروف يف اخليل لأن املعترب هو الأم. )البحر الرائق لبن جنمي املرصي 

 

»حرم حلوم الأهلية يوم خيرب« خبالف الوحش ية فاإهنا حيل أألكها وعند ماكل حيل أأيضا يف الأهلية )والبغال( ؛  -عليه الصالة والسالم  - )و( حيرم أألك )امحلر الأهلية( ملا روي أأن النيب 

ن اكنت أأ  ن اكنت أأمه فرسا اكن عىل اخلالف املعروف يف حلوم اخليل واإ مه بقرة ل يؤلك بال خالف لأن املعترب يف احلل واحلرمة الأم فامي تودل من مأأكول وغري مأأكول  لأنه متودل من امحلار واإ

ن  اع الهوام خالفا للشافعي )والزنبور( ؛ لأنه م)والفيل( ؛ لأنه ذو انب )والضب( ؛ لأنه من الس باع خالفا للأمئة الثالثة )والريبوع وابن عرس( يقال لها ابلفاريس راسو؛ لأهنم من س ب

)واحلرشات( الصغار من ادلواب مجع احلرشة اكلفأأرة والوزغة وسام أأبرص والقنفذ واحلية والضفدع والربغوث والقمل واذلابب  املؤذايت )والسلحفاة( الربية والبحرية؛ لأهنا من اخلبائث 

ابحة الضب محمول عىل الابتداء قبل حترمي اخلبائث فاملؤثر يف احلرمة  157والبعوض والقراد؛ لأهنا من اخلبائث وقد قال هللا تعاىل }وحيرم علهيم اخلبائث{ ]الأعراف:   [ وما روي من اإ

لهيم ابلألك. ويف  اخلبث اخللقي كم يف الهوام أأو بعارض كم يف اجلالةل كبقرة تتبع النجس قيل احلمكة يف حرمية هذه احليواانت كرامة بين أ دم يك ل يتع  دى يشء من الأوصاف اذلممية اإ

ن شا   اخلانية ة لو محلت من لكب ورأأس ودلها رأأس  ل بأأس بدود الزنبور قبل نفخ الروح فيه؛ لأن ما ل روح هل ل يسم  ميتة واعمل أأن احلرشات حمرمة عندان حالل مكروه عند غريان واإ

ن أألك العلف دون اللحم أأو صاح صياح الغمن ل اللكب أأو أأىت ابلصورتني واكن هل الكر  ل رأأسه اإ . )مجمع الأهنر يف رشح ملتق  الأحبر لعبد ش ل الأمعاء كم يف القهس تايناللكب أألك اإ

 دار الكتب العلمية( 4/161الرمحن بن محمد ش يخي زاده )داماد( 

 
iii ]مسأأةل: ]موت ما ليس هل نفس سائةل ل يفسد املاء 

 اكلزانبري وحنوها: مل يفسد ذكل املاء مبوته(. قال أأبو جعفر: )وما مات يف املاء القليل مما ليست هل نفس سائةل، 

انء أأحدمك: فامقلوه فيه" ذا وقع اذلابب يف اإ وقد يقع اذلابب حيًا وميتًا، وقد أأمر مبقلهم مجيًعا، ومعلوم أأنه مل يأأمن بتنحيس املاء مبقةل  وذكل ملا روي عن النيب صىل هللا عليه وسمل أأنه قال: "اإ

نه يقدم اذلي فيه ادلاء". ما ل دم هل: مل يفسد املاء موته فيه. فيه، فصار ذكل أأصاًل يف أأن لك منا أأراد به اذلابب احلي؛ لأنه قال: "يف اإحدى جناحيه داء، ويف ال خر دواء، واإ  فاإن قيل: اإ

وعىل أأنه لو اكن املراد احلي، اكنت دلةل اخلرب   نظائر كثرية قد بيناها يف مواضع.قيل هل: ل ميتنع أأن يكون اللف الأول عاًما يف امجليع، وأأن املعطوف عليه بعض ما دخل يف معوم اللفظ، وهل 

منا أأمره مبقل ل يوجب   به، فهو عىل الأمرين.قامئة فامي وصفناه؛ لأنه قد يكون يف الإانء مرق حار، وماء حار، ومقهل فيه يقتهل، ومل يفرق بني املقل املوجب ملوته، وبني ما ل يوج فاإن قيل: اإ

ِبُوُهن  {املوت، كم قال هللا تعاىل:  قيل هل: لأن الإابحة ْضهبن عىل وجه التأأديب، فصار ْضاًي غري مربح، واملقل لأجل ما ذكر أأنه يقدم اجلناح اذلي فيه  ، وهو ْضب غري مربح. }َواْضر

وأأيًضا: مفعلوم أأن الناس من عرص النيب صىل    دخول الوهجني فيه، وخصصنا الرضب بدلةل.وأأيًضا: فعموم اللفظني يقتيض ادلاء، ومغس امجليع يوجب املوت، ول س امي يف الطعام احلار.

فساده املاء، مع معوم بلوامه  به، فدل عىل أأنه ل يفسد، وشهرة ذكل بيهنم، كشهرة هللا عليه وسمل اإىل يومنا هذا، مل يكونوا خيلون من بق، وبعوض ميوت يف أأواهنم وحباهيم، ومل يقل أأحد ابإ

وقد حدثنا عبد البايق بن قانع قال: حدثنا أأمحد بن النرص بن حبر قال: حدثنا محمد بن مصف  قال:   مكهم ببقاء طهارة املاء مع وقوع الطري فيه، ومن قال خبالف ذكل فقد خالف الإجمع.ح

ب عن سلمن قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "اإن لك طعام أأو رشاب  حدثنا بقية عن أأيب زكراي عن سعيد موىل محري عن برش بن منصور عن عيل بن زيد عن سعيد بن املسي

وأأيًضا: الباقالء املطبوخ ل خيلو من ذابب يكون فيه، وقد ظهر يف الأمة أألكة وبيعه من دلن السلف اإىل يومنا،   وقعت فيه دابة مفاتت، ليس لها دم: فهو احلالل أألكه ورشبه ووضوءه".

فاإن قيل: قال هللا   وكذكل اخلل ل يعرى عن دودة متوت فيه، ومل ميتنع أأحد من أأجل ذكل من أألكه. من العلمء عىل أألكه، فصار ذكل اإجمعًا مهنم عىل طهارته.من غري نكري من أأحد 

تَُة {تعاىل: مُكُ الرَمير َِمتر عَلَير منا تناول ذكل عني امليتة، فأأما ما ج ، وهو عام يف اذلابب وغريه.}ُحر    1/271اورها فليس مبيتة، فمل يتناوهل اللفظ. )رشح خمترص الطحاوي للجصاص قيل هل: اإ

 دار البشائر الاسالمية(

 

اسة  لأن التحرمي ل بطريق الكرامة أ ية النج قال: " وموت ما ليس هل نفس سائةل يف املاء ل ينجسه اكلبق واذلابب والزانبري والعقرب وحنوها " وقال الشافعي رمحه هللا تعاىل يفسده

جس هو اختالط ادلم املسفوح بأأجزائه عند خبالف دود اخلل وسوس الامثر لأن فيه ْضورة ولنا قوهل عليه الصالة والسالم فيه " هذا هو احلالل أألكه ورشبه والوضوء منه " ولأن املن

 البرشى(  1/57)الهداية للمرغينايناملوت حىت حل املذىك لنعدام ادلم فيه ول دم فهيا واحلرمة ليست من ْضورهتا النجاسة اكلطني. 
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ابعتبار لفظ النفس، قال هللا تعاىل }َخلَقمَُكر ِمنر  م: )قال: وموت ما ليس هل نفس سائةل يف املاء ل ينجسه( ش: املراد من النفس ادلم ويف " املس تصف  " النفس بسكون الفاء ادلم وتأأنيثه 

اَلُم  -واملراد به أ دم  (1[ )النساء: ال ية 1نَفرٍس َواِحَدٍة{ ]النساء:  ِه الس  ما دم أأو ادلم حمل النفس عىل حسب اختالف احلكمء، فاكن اإطالقا لمس احلال عىل احملل.  -عَلَير ، ويقال: النفس اإ

ة م: )واذلابب( ش: مجع ذاببة ول يقال ذابنة، ومجع م: )اكلبق( ش: مجع بقية ويه البعوضة. قال اجلوهري: وأأهل املرص يقولونه دلويبة تنشأأ يف احلرص والأخشاب وغري ذكل هل رحية كرهي 

منا مجع الزانبري دون غ ريها؛ لأهنا أأنواع ش ىت، قلت: اللك مذكور بلفظ القةل أأذببة، والكثري ذابب مثل غراب وأأغربة وغرابن، م: )والزانبري( ش: مجع زنبور بضم الزاي، قالت الرشاح: اإ

فاإن اكنت القةل يف ذكر املصنف الزانبري بذكر امجلع يه كوهنا عىل أأنواع ش ىت فكذكل البوايق يه البعوض عىل أأنواع ش ىت ويه اليت يقول  ري بذكل. امجلع كم ذكران ول معىن لتخصيص الزانب 

قرابن ابلضم وهو دابة هل أأرجل طوال م: )والعقارب( ش: مجع عقرب والأنىث عقربة وعقرب مرصوف وغري مرصوف، واذلكر ع لها أأهل املرص الناموس، وكذكل اذلابب عىل أأنواع ش ىت.

منا مجع الزانبري دون غريها؟ فاإن قلت: البق والبقة واذلابب واذلاببة مثل المتر  وليس ذنبه كذنب العقارب، وهذا كم رأأيت مجع عقرب ذكره املصنف بلفظ امجلع، فكيف قالت الرشاح: اإ

منا مجع الزان نه ل خيف . بري دون غريها.والمترة خبالف الزانبري فذلكل قالت الرشاح: اإ م: )وحنوها( ش: مثل القراد واجلراد واخلنفساء والنحل والمنل  قلت: يرد عليك ذكره العقارب فافهم فاإ

تكون يف الزبل، وحمل قبان عمل عىل فعالن   والرصاصري واجلعالن وبنات وردان وحمر قبان والربغوث والقمل، واخلنفساء بضم الفاء وفتحها، واجلعالن بضم اجلمي مجع جعيل، ويه دويبة

وقال ابن املنذر يف كتاب " الإجمع ": قال يف "  الألف والنون، وأأحملها من قب أأو قب يف الأرض، وهذه الأش ياء طاهرة عندان فال تنجس ابملوت.ويرصف بتقدير زايدة  دلويبة مينع 

ل أأحد قويل الشافعي، قال النووي وجمعة بعد الشافعي: أأىت خرق الإجمع يف قوهل ابلتنجيس، قال: و  محمد بن املنكدر ينجسه مبوت العقرب   نقل عن الأرشاف ": ول أأعمل فيه خالفا اإ

ذا ماتت فيه، وهذا أأحد قوليه، والقول ال خر مكذهبنا وهو اذل فيه. ي حصحه مجهور أأحصابه. وشذ احملاميل  م: )وقال الشافعي: يفسده( ش: أأي موت هذه الأش ياء املذكورة ينجس املاء اإ

وقال النووي: وهذا ليس بيشء والصواب الطهارة، وهو قول مجهور العلمء، ونقل اخلطايب وغريه عن حيىي بن أأيب كثري أأنه قال: يف " املقنع " والروايين يف " البحر " فرحج النجاسة، 

مامان من التابعني فال خيرق الشافعي الإجمع. ه، وقال النووي: القولن عن  قلت: سلمنا يف العقرب وما يقال يف غري  ينجس املاء مبوت العقرب فيه، ونقل ذكل عن محمد بن املنكدر وهم اإ

ن قلنا: جنس جنس ا منا هو يف جناسة املاء مبوت هذا احليوان، أأما احليوان نفسه ففيه طريقان:أأحدهم: أأن يف جناس ته القولني اإ ل فال وهذا القول اختاره البقايل.الشافعي اإ والثاين: القطع  ملاء واإ

الصحيح لأنه من مجةل امليتات. قال: وذكر صاحب " التقريب " قول اثلثا يف املسأأةل الأوىل وهو أأن ما يعم ل ينجسه اكذلابب  بنجاسة احليوان، وهبذا قطع العراقيون وغريمه، وهو

ة( ش: أأي عالمة النجاسة، م: )لأن التحرمي ل بطريق الكرامة أ ية النجاس والبعوض وحنوهم، وما ل يعم اكخلنافس والعقارب ينجسه لتعذر الاحرتاز وعدمه، قال: وهذا القول غريب.

نه حرام لكرامته، وقال أأبو زيد: حرمة اليشء مع صالحيته للغذاء دليل جناس ته اكللكب واخل زنير م: )خبالف دود اخلل وسوس الامثر( ش: واحرتز بقوهل: ل بطريق الكرامة عن ال ديم فاإ

ُ  -هذا من الكم الشافعي  ما تقول يف دود اخلل وسوس الامثر، فقال: الكمنا يف موت حيوان أأجنيب عنه، أأما ادلود املتودل يف اخلل وحنوه والتني ، وهذا كأنه جواب ملن يقول -َرمِحَُه اَّلل 

يه ينجس غلط ول اب الشافعي أأن ما مات ف والتفاح وحنوهم ل ينجس ما مات فيه م: )لأن فيه ْضورة( ش: لأنه تودل منه، والرضورة متنع احلمك بتنجيسه وحاكية ادلاريم عن بعض أأحص

 خالف عندمه يف ذكل، ولكن هذا احليوان ينجس ابملوت عىل املذهب عندمه ول ينجس عىل قوهلم. 

ن مجع منه شيئا وتعمد أألكه فوهجان؛ لأنه كجزء منه طبعا وطعم ومع الطعام ل حيرمه أألكه عىل الصحيح. م: )ولنا مام احلرمني: واإ اَلُم  -قوهل  وقال اإ ِه الس  فيه( ش: أأي يف املاء اذلي   -عَلَير

دلراية " وعن الأترازي يف "  مات فيه ما ليس هل نفس سائةل، وهو اذلي فرس به أأوجه وأأحسن من قول الأمكل أأي يف مثل هذه احلادثة، ونقل الأمكل ذكل عن ش يخه صاحب " ا

ُ َعنرُه  -فاريس م: )هذا هو احلالل أألكه ورشبه والوضوء منه( ش: هذا احلديث رواه سلمن ال الهناية". َ  -قال النيب  -َريِضَ اَّلل  ِه َوَسمل  ُ عَلَير : »اي سلمن لك طعام ورشاب وقعت -َصىل  اَّلل 

ن أأمحد عن  منصور عن عيل بن زيد بفيه دابة ليس لها دم مفاتت فيه فهو حالل أألكه ورشبه ووضوءه« رواه ادلارقطين يف "سننه " حدثين سعيد بن أأيب سعيد الزبيدي عن برش بن 

ُ َعنرُه  -سعيد بن املسيب عن سلمن  . قال ادلارقطين: مل يروه غري سعيد بن أأيب سعيد الزبيدي وهو ضعيف، ورواه ابن عدي يف " الاكمل " وأأعهل بسعيد هذا، وقال: هو -َريِضَ اَّلل 

بينون حاهل غري أأن الأترازي قال: وقد روى أأبو بكر اجلصاص الرازي يف رشحه خملترص  ش يخ جمهول، وحديثه غري حمفوظ، والعجب من رشاح " الهداية " يذكرون هذا احلديث ول ي 

س ناده اإىل سعيد بن املسيب عن سلمن  ُ َعنرُه  -الطحاوي ابإ احلديث، ومل يذكر رجال الإس ناد حىت ينظر فيه هل مه املذكورون يف اإس ناد ادلارقطين وابن عدي أأم غريمه، وذكر  -َريِضَ اَّلل 

ن  الأمكل  نه نس به اإىل ادلارقطين ومىض. قلت: احلديث املذكور واإ   -ضعفوه فاإن حديث مميونة زوجة النيب حنوه. وأأما صاحب "ادلراية " والسغنايق فاكتفيا مبجرد اذلكر، وأأما الرسويج فاإ

 َ ِه َوَسمل  ُ عَلَير ضأأ« . رواه أأبو عبيد يف كتاب الطهور. م: )ولأن املنجس هو اختالط ادلم املسفوح بأأجزائه عند  »أأهنا اكنت متر ابلغدير وفيه اجلعالن فتسقي لها وترشب منه وتتو  -َصىل  اَّلل 

ذا اس تصحب فأأرة أأو عصفور ن اكن حيا ل ينجس، ولهذا قلنا: اإن املصيل اإ ة حية مل تفسد صالته ولو اكنت جنسة  املوت( ش: قيد به لأنه قيدمه املذكورون يف اإس ناد ادلارقطين، واإ

لو قطعت العروق بعده مل  ماتت حتف أأنفها واس تصحهبا ما فسدت، وهذا لأن ادلم اذلي يف احلي يف معدته وابملوت ينصب عن جمارهيا فيتنجس اللحم بترشبه اإايه ولهذا  لفسدت، ولو

ل فقبلها ادلم فيه، ولو قال لزوال ادلم منه لاكن أأوىل،   م: )حىت حل املذيك( ش: أأي املذبوح من ذىك يذيك تذكية، م: )لنعدام ادلم فيه( ش: أأي يف املذيك بعد يسل منه ادلم. التذكية واإ

ذ البعوض كذكل فال ينجس، فاإان قد نعمل أأن النجس هو ا ختالط ادلم املسفوح فاإن ذبيحة اجملويس ليس واس تعمل ما انعدم ابلتذكية خطأأ، م: )ول دم فهيا( ش: أأي للحيواانت املذكورة اإ

ذا مل يسل مهنا ادلم بعارض بأأن أألكت ورق الغاب حالل مع أأن ادلم مل يسل.فهيا دم مسفوح ويه جنسة، و   ذبيحة املسمل اإ

ل أأن صاحب الرشع أأخرجه عن أأهلية اذلحب لقوهل  اَلُم   -فاجلواب أأن القياس يف ذبيحة اجملويس الطهارة كذبيحة املسمل، اإ اَلُة َوالس  ِه الص  ن-عَلَير اكح  : »س نوا هبم س نة أأهل الكتاب« غري اإ

قامة لأهلية اذلا ذا سال اإ ذا مل يسل مهنا ادلم كذبيحته اإ حب، واس تعمل أ ةل اذلحب مقام الإساةل لإتيانه ما هو  نساهئم وأألك ذابحئهم جعل ذحبه الك ذحب، وكم جعل ذلكل جعلوا ذبيحة املسمل اإ

م: )واحلرمة ليست من ْضورهتا النجاسة( ش: هذا جواب عن قول الشافعي: لأن التحرمي ل  صلية.املأأمور به ادلاخل حتت قدرته ول معترب ابلعوارض؛ لأهنا ل تدخل حتت القواعد الأ 

نه أألكه حرام ل لكرامته مع أأنه ليس بنجس، ويف " جا مع الكردري " وخص من ال ية السمك واجلراد  بطريق الكرامة أ ية النجاسة أأراد أأن احلرام ل يس تلزم النجاسة م: )اكلطني( ش: فاإ
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ذا ذحبت طاهرة ول تؤلك. ويف " احلاوي " جازت الصالة مع حلم البابعتب عادة  ار عدم ادلم، واملتنازع فيه مبعناهم فلحق هبم، ولك حلوم الس باع اإ ازي املذبوح، وكذا لك يشء مل يؤمر ابإ

ذا ذحب يشء من الس باع جفدله طاهر ومحله جنس خبالف الطيور واحلية   الصالة من سؤره مثل احلية والعقرب والفأأرة ومجيع الطيور وجتوز الصالة من محلها اإن اكنت مذبوحة، وقال نرص: اإ

معه ثعلب أأو جرو مل جيز. قال: والأصل يف حق والفأأرة. ويف " اذلخرية " واحلية طاهرة يف حال احلياة ومحله طاهر يف الأحص، وكذا لو صىل معه س نور وفأأرة جتوز الصالة معه، ولو اكن 

ن اكن طاهرا عىل ما مر فلأن ذكل من  لك ما جيوز الوضوء بسؤره جتوز الصالة معه، وما ل فال.هذه املسائل أأن  وأأما حرمة أألك ما ليس هل دم غري مسفوح غري السمك واجلراد واإ

ُم الرَخَبائَِث{ ]الأعراف:  احلرشات واخلبائث، فاإن البقة والزنبور، واخلنفساء وأأْضاهبا تس تخبهثا النفس وتعافهيا ]واحلية[ وأأْضاهبا يس تخفها الرشع ِ ُِم عَلهَير [ 157ويتاقها قال هللا تعاىل: }َوحُيَر 

ينجس ما مات فيه قاهل يف  ( ول يلزم من ذكل النجاسة، فاإن الاكفر عندمه ل ينجس ابملوت عىل الصحيح، ول يؤلك قول واحدا. وموت احلية الربية يف املاء وغريه 157)الأعراف: ال ية 

ذا اكن أأكرب من قدر    ، وكذا موت الوزغة والسحلية ودهمم جنس ذكره يف " املفيد " ولهذا ينجس ابملوت." احلاوي " ويف " اذلخرية " وغريها خرء احلية وبولها جنس جناسة غليظة وجدلها اإ

ُ  -ادلرمه مينع جواز الصالة معه؛ لأنه جنس ولو اكنت مذبوحة ول تقبل ادلابغ، وللشافعية  وهجان يف احلية والأحص ينجس ما مات فيه، والوزغة عىل العكس عندمه، ولو محل   - َرمِحَهُُم اَّلل 

املكتبة   1/282)البناية يف رشح الهداية لبدر ادلين العيين حية فصىل معها جازت صالته، قال يف " اذلخرية ": ويه طاهر يف حاةل احلياة ومقيصه طاهر يف الأحص وقد ذكرانه ال ن. 

 احلقانية(

 

عن سلمن قال »قال  )وموت ما ل دم هل فيه اكلبق واذلابب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والرسطان ل ينجسه( أأي ل ينجس املاء حلديث سعيد بن املسيب  -رمحه هللا  -قال 

حالل أألكه ورشبه والوضوء منه« ولأن املنجس هل ادلماء السائةل مفا ل دم به  اي سلمن لك طعام ورشاب وقعت فيه دابة ليس لها دم مفاتت فيه فهو  -صىل هللا عليه وسمل  -رسول هللا 

ميوت يف املاء لأنه ل فرق يف الصحيح بني  مسفوحا ل يتنجس ابملوت فال يتنجس ما مات فيه من املائعات، وقوهل وموت ما ل دم هل فيه يشمل ما يعيش يف املاء وغريه، ومل يشرتط أأن

 مكتبة أأرشفية( 1/86و خارج املاء مث يلق  فيه وكذا ل فرق بني املاء وغريه من املائعات. )تبيني احلقائق للزيلعي أأن ميوت يف املاء أأ 

 

جعل يف الهداية ء القليل ل ينجسه وقد )قوهل: وموت ما ل دم فيه اكلبق واذلابب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والرسطان ل ينجسه( أأي موت حيوان ليس هل دم سائل يف املا

يعيش يف املاء ل يفسده اكلسمك والضفدع  هذه املسأأةل مسأألتني فقال أأول موت ما ليس هل نفس سائةل يف املاء ل ينجسه اكلبق واذلابب والزانبري والعقرب وحنوها مث قال وموت ما

ل أأنه يرد عليه ما اكن مايئ املودل واملعاش وهل دم  والرسطان وقد مجعهم قول املصنف وموت ما ل دم هل؛ لأن مايئ املودل ل دم هل فاك ن الأنسب ما ذكره املصنف من حيث الاختصار اإ

نه س يأأيت أأنه ل ينجس يف ظاهر الرواية مع أأن عبارة املصنف خبالفه فذلا فرق يف الهداية بيهنم ونقل يف الهداية خالف الشافع يف السمك  ي يف املسأأةل الأوىل وكذا يف الثانية اإل سائل، فاإ

ويف غاية البيان قال أأبو احلسن الكريخ يف رشح اجلامع الصغري: ل  وما ذكره من خالف الشافعي يف الأوىل ضعيف والصحيح من مذهبه أأنه كقولنا كم رصح به النووي يف رشح املهذب.

ذا حصل الإجمع يف الصدر الأول صار  وقد علمت أأنه موافق لغريه وعىل تقدير خمالفته ل يكون خارقا لالإجمع   جحة عىل ما بعده اهـ.أأعمل أأن فيه خالفا بني الفقهاء ممن تقدم الشافعي، واإ

  . فقد قال بقوهل القدمي حيىي بن أأيب كثري التابعي اجلليل كم نقهل اخلطايب ومحمد بن املنكدر الإمام التابعي كم نقهل النووي

س ناده اإىل أأيب هريرة وادلليل عىل أأصل املسأأةل ما رواه البخاري يف   انء أأحدمك فليغمسه  -صىل هللا عليه وسمل  -أأنه قال قال رسول هللا:  -ريض هللا عنه  -حصيحه ابإ ذا وقع اذلابب يف اإ »اإ

نه يقدم السم ويؤخر الشفاء« ومعىن   وهمث ليزنعه فاإن يف أأحد جناحيه داء ويف ال خر شفاء« ويف رواية النسايئ وابن ماجه من حديث أأيب سعيد اخلدري »فاإذا وقع يف الطعام فامقل فيه فاإ

ذا ثبت احلمك  -صىل هللا عليه وسمل  -امقلوه امغسوه وجه الاس تدلل به أأن الطعام قد يكون حارا فميوت ابلغمس فيه فلو اكن يفسده ملا أأمر النيب  ذا أألكناه، واإ بغمسه ليكون شفاء لنا اإ

ما بدلةل النص أأو ابلإجميف اذلابب ثبت يف غريه مما هو مبعناه اكلبق والز ع  انبري والعقرب والبعوض واجلراد واخلنفساء والنحل والمنل والرصرص واجلعالن وبنات وردان والربغوث والقمل اإ

ذكل حىت تقدم جناح ادلاء قال: وهذا سؤال   تعملكذا يف املعراج قال الإمام اخلطايب: وقد تلكم عىل هذا احلديث من ل خالق هل وقال كيف جيمتع ادلواء والشفاء يف جنايح اذلاببة وكيف 

ذا تالقت ت فاسدت مث يرى هللا عز وجل قد أألف بيهنا جاهل أأو متجاهل واذلي جيد نفسه ونفوس عامة احليوان قد مجع فهيا احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، ويه أأش ياء متضادة اإ

ع ادلاء وادلواء يف جزأأين من حيوان واحد وأأن اذلي أأهلم النحةل اختاذ بيت جعيب الصنعة وتعسل فيه وأأهلم المنةل كسب قوهتا  وجعلها سببا لبقاء احليوان وصالحه جلدير أأن ل ينكر اجامت

ليه هو اذلي خلق اذلاببة وجعل لها الهداية اإىل أأن تقدم جناحا وتؤخر أ خر ملا أأراد هللا من الابتالء اذلي هو  الامتحان اذلي هو مضمر التلكيف  مدرجة التعبد ووادخاره لأوان حاجهتا اإ

ل أأولو الألباب اهـ. صىل هللا عليه   -وقال بعضهم املراد به داء الكرب والرتفع عن استباحة ما أأابحته الرشيعة املطهرة وأأحلته الس نة املعظمة فأأمر النيب  وهل يف لك يشء حمكة وعمل وما يذكر اإ

ريض   -واس تدل مشاخينا أأيضا عىل أأصل املسأأةل مبا عن سلمن  نه حينئذ خيرج اجلناحني والشفاء عن الفائدة كذا ذكره الرساج الهندي.مبقهل دفعا للتكرب والرتفع، وهذا ضعيف؛ لأ  -وسمل 

اخملرج رواه   -رمحه هللا تعاىل  -»قال اي سلمن لك طعام ورشاب وقعت فيه دابة ليس لها دم مفاتت فيه فهو حالل أألكه ورشبه ووضوءه« قال الزيلعي  -عليه السالم  -عنه  -هللا عنه 

قال العالمة:   ول وحديث غري حمفوظ اهـ.ادلارقطين وقال مل يروه اإل بقية عن سعيد بن أأيب سعيد الزبيدي، وهو ضعيف ورواه ابن عدي يف الاكمل وأأعهل بسعيد هذا وقال هو ش يخ جمه

حساق بن راهويه وشعبة وانهيك بشعبة  يف فتح القدير ودفعا بأأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأمئة  مثل امحلادين وابن املبارك ويزيد بن هارون وابن عيينة ووكيع والأوزاعي واإ

ن ثقة فانتفت  قال امس أأبيه عبد اجلبار، واكواحتياطه قال حيىي اكن شعبة مبجال لبقية حيث قدم بغداد وقد روى هل امجلاعة اإل البخاري، وأأما سعيد بن أأيب سعيد هذا فذكره اخلطيب و 

  قال يف الهداية:؛ ولأن املنجس اختالط ادلم املسفوح بأأجزائه عند املوت حىت حل املذىك لنعدام ادلم فيه ول دم فهيا واحلرمة ليست من اجلهاةل واحلديث مع هذا ل يزنل عن احلسن اهـ.

ذا مل يسل مهنا ادلم العارض بأأن أألكت ورق العناب، فاإهنا  ْضورهتا النجاسة اكلطني وأأورد عليه ذبيحة النجاسة ومرتوك التسمية عامدا، ف اإهنا جنسة مع زوال ادلم املسفوح وذبيحة املسمل اإ

ل أأن صاحب الرشع أأخرجه عن أأهلية اذلحب فذحبه الك الأهلية   ذحب وعن الثاين أأن الشارع أأقامحالل مع أأن ادلم مل يسل.وأأجاب الأمكل وغريه عن الأول بأأن القياس الطهارة اكملسمل اإ
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وأأجاب يف معراج ادلراية بأأن ذبيحة اجملويس والوثين واترك   واس تعمل أ ةل اذلحب مقام الإساةل لإتيانه مبا هو داخل حتت قدرته ول يعترب ابلعوارض؛ لأهنا ل تدخل حتت القواعد الأصلية.

ن مل تؤلك لعدم أأهلية اذلاحب وعزاه اإىل اجملت ىب مث قال: فاإن قيل لو اكن املنجس هو ادلم يلزم أأن يكون ادلموي من احليوان جنسا سواء اكن قبل احلياة التسمية معدا طاهرا عىل الأحص، واإ

رهيا فال تبق  ؛ لأن ادلماء بعد املوت تنصب عن جماأأو بعدها؛ لأنه يش متل عىل ادلم يف لكتا احلالتني قلنا ادلم حال احلياة يف معدنه وادلم يف معدنه ل يكون جنسا خبالف اذلي بعد املوت

س عند أأيب يوسف؛ لأنه مس تعار وعند محمد يف معادهنا فيتنجس اللحم بترشبه اإايها ولهذا لو قطعت العروق بعد املوت ل يس يل ادلم مهنا ويف صالة البقايل لو مص البق ادلم مل ينج

ذا مص ادلم أأنه يفسد املاء قال ص وأأما ما ذكره يف الهداية من خالف  احب اجملتىب: ومن هذا يعرف حمك القراد واحلمل اهـ.ينجسه ويف مجع اخلالف عىل العكس والأحص يف العلق اإ

ينجس املاء وما ل يؤلك اكلضفدع وكذا غريه اإن  الشافعي يف الثانية فصحيح قال النووي يف رشح املهذب ما يعيش يف البحر مما هل نفس سائةل اإن اكن مأأكول مفيتته طاهرة ول شك أأنه ل 

اس تدل للمذهب يف الهداية بقوهل، ولنا أأنه مات يف معدته فال يعط  هل حمك النجاسة كبيضة    يؤلك، فاإذا مات يف ماء قليل أأو مائع قليل أأو كثري جنسه ل خالف فيه عندان اهـ.قلنا ل

ذ ادلموي ل يسكن املاء وادلم هو املنجس، ويف غري املاء قيل غري الس كقوهل كبيضة   مك يفسده لنعدام املعدن، وقيل ل يفسده لعدم ادلم هو الأحص اهـ.حال حمها دما لأنه ل دم فهيا اإ

حيث ل جتوز؛ لأن النجاسة يف غري معدهنا ومعوم حال حمها ابحلاء املهمةل فهيم أأي تغري صفرهتا دما حىت لو صىل، ويف مكه تكل البيضة جتوز صالته خبالف ما لو صىل ويف مكه قارورة دم 

ذا ماتت يف معدهنا؛ لأن معدهنا الرب ولهذا جعل مشس الأمئة تعليل قوهل ل دم ف قوهل مات يف هيا أأحص قال ليس لهذه احليواانت  معدنه يقتيض أأن ل يعطي للوحوش والطيور حمك النجاسة اإ

ذا مشس يسود، وكذا يف معراج ادلراية وتعقبه يف فتح القدير بأأن كون الربية معدان للس بع حمل تأأمل يف معىن معدن اليشء واذلي يفهم منه ما  دم سائل، فاإن ما فهيا يبيض ابلشمس وادلم اإ

ذا سقطت من أأهما رطبة أأو يتودل منه اليشء، وعىل التعليل الأول فرع ما لو وقعت البيضة من ادلجاجة يف املاء رطبة أأو يبست ل يتنجس املاء؛ لأهنا اكنت يف معدهن ا وكذا السخةل اإ

ذا تفتت الضفدع يف املاء كرهيبست ل تنجس املاء؛ لأ  ليه يف الصحيح وروى عن محمد اإ ت رشبه ل للنجاسة بل هنا اكنت يف معدهنا مث ل فرق بني أأن ميوت يف املاء أأو خارجه مث ينتقل اإ

 حلرمة محله وقد صارت أأجزاؤه يف املاء، وهذا ترصحي بأأن كراهة رشبه حترميية وبه رصح يف التنجيس فقال: حيرم رشبه. 

ج الوهاج اذلي يعيش يف املاء هو اذلي ويف فتاوى قايض خان، فاإن اكنت احلية أأو الضفدع عظمية لها دم سائل تفسد املاء وكذا الوزغة الكبرية يف رواية عن أأيب يوسف، ويف الرسا

ذا اكن لها دم سائل أأوجب التنجيس اهـ.وروي عن أأيب يوسف أأنه  يكون توادله ومأأواه فيه سواء اكنت لها نفس سائةل أأو مل تكن يف ظاهر الرواية. وكذا ذكر الإسبيجايب مفا يف الفتاوى  اإ

ذا مات يف املاء القليل  عىل غري ظاهر الرواية واختلف يف طري املاء ففي الرساج الوهاج أأنه ينجس؛ لأنه يتعيش يف املاء ول يعيش فيه ويف رشح اجلامع الصغري ق ايض خان وطري املاء اإ

ن مات يف غري املاء يفسده ابتفاق الرواايت؛ لأن هل دما سائال، وهو بري الأصل مايئ املعاش واملايئ ما اك يفسده هو الصحيح  ن توادله ومعاشه يف املاء اهـ.من الرواية عن أأيب حنيفة، واإ

ل فيفسد اهـ.وطري املاء اكلبط والإوز ويف اجملتىب الصحيح عن أأيب حنيفة يف موت طري املاء فيه أأنه ل ينجسه وقيل اإن اك  ن يفرح يف املاء ل يفسده، واإ

اج ادلراية من غري ترجيح لكن قال يف اخلالصة فقد اختلف التصحيح يف طري املاء كم ترى والأوجه ما يف رشح اجلامع الصغري كم ل خيف  ويف اللكب املايئ اختالف املشاخي كذا يف معر 

ذا مات يف املاء  أأمجعوا أأنه ل يفسد املاء اهـ.  اللكب املايئ واخلزنير املايئ اإ

متحدة، ويه ادلم، وهو يف مثهل جيوز كقول محمد  فكأنه مل يعترب القول الضعيف كم ل خيف  وقد وقع لصاحب الهداية هنا ويف حبث املاء املس تعمل التعليل ابلعدم ووجه تصحيحه أأن العةل 

ذا اكنت متعينة يلزم من عدهما يف ودل املغصوب مل يضمن؛ لأنه مل يغصب كذا يف الاكيف وتوضي ل أأن العةل اإ حه أأن عدم العةل ل يوجب عدم احلمك جلواز أأن يكون احلمك معلول بعلل ش ىت اإ

وهم نقيضان فلو اكن لها دم  ربودة لزمة املاء،عدم املعلول لتوقفه عىل وجودها وهنا كذكل؛ لأن النجس هو ادلم املفسوح ل غري ول دم لهذه الأش ياء بدليل أأن احلرارة لزمة ادلم وال

ويف الهداية والضفدع الربي والبحري سواء وقيل الربي يفسد لوجود ادلم وعدم املعدن وقيل ل يفسده قال الشارحون: الضفدع البحري    ملاتت بدوام السكون يف املاء كذا يف غاية البيان

نه يفسده عىل الصحيح كذا يف رشح هو ما يكون بني أأصابعه سرتة خبالف الربي وحصح يف الرساج الوهاج  ذا اكن هل دم سائل فاإ ذا مل يكن للربي دم أأما اإ عدم الفرق بيهنم لكن حمهل ما اإ

يف بعض  ده بقة وقد يسم  به الفسفس منية املصيل والضفدع بكرس ادلال والأنىث ضفدعة وانس يقولون ضفدع بفتح ادلال، وهو لغة ضعيفة وكرس ادلال أأفصح والبق كبار البعوض واح

ويف الهناية وأأشار الطحاوي اإىل أأن الطايف من اجلهات وهو حيوان اكلقراد شديد الننت كذا يف رشح منية املصيل والزنبور ابلضم ومسي اذلابب ذاباب؛ لأنه لكم ذب أ ب أأي لكم طرد رجع 

واعمل أأن لك ما ل يفسد املاء ل يفسد غري املاء، وهو الأحص كذا يف احمليط   اكلضفدع اهـ.السمك يف املاء يفسده، وهو غلط منه فليس يف الطايف أأكرث فسادا من أأنه غري مأأكول فهو 

  أأو غريه وقد قدمناه عن التجنيس. )البحر الرائق والتحفة والأش به ابلفقه كذا يف البدائع لكن حيرم أألك هذه احليواانت املذكورة ما عدا السمك الغري الطايف لفساد الغذاء وخبثه متفسخا

 مكتبة فاروقية( 164-1/159 لبن جنمي املرصي

 

 18/267فتاوى محمودية 

 

 
iv  

 الاس تفسار: هل حيل أألك ادلود اليت تكون يف التفاح وغريه معه؟ 

دار ابن حزم(  1/379)فتاوى اللكنوي  الاس تبشار: نعم لتعرس الاحرتاز منه.  
For further details please refer to  587/ 7فتاوى دار العلوم زكراي  

 

https://ahlussunnah.boards.net/thread/242/shellac-fiqhi-appraisal-halal-haram 



DARUL IFTA – DEPARTMENT OF ISLAMIC JURISPRUDENCE 
A Division of Jamiah Qasimul Uloom 

3482 Lawrence Ave. E, 2nd floor, Unit 208. Scarborough, On. M1H 3E5 

Phone: (416) 431-2589 Fax: (416) 431-0904 Email: askmufti@jquloom.ca Mufti Adam Koya – Head Mufti 

Inquiry#:   Category: Food & Drink Date Received: 02/19/2021 Date Answered: 03/30/2021 

Page 8 of 8 

Disclaimer: Darul Ifta Jamaiah Qasimul Uloom is a religious body consisting of qualified Muslim Jurists and Theologians. It works voluntarily to resolve personal Islamic Issues for the Canadian Muslim Community. Any legal or civil rights issues 

between parties should be resolved through a court of law. The ruling given herein is based on the religious rulings of Islamic Law and does not have any implications on the Law of the Country. The ruling given is specifically based on the question 

posed and should be read in conjunction with the question. Darul Ifta Jamiah Qasimul Uloom bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer. Darul Ifta Jamiah Qasimul Uloom being hereby exempted from any loss or 

damage howsoever caused. This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent from Darul Ifta Jamiah Qasimul Uloom. Any or all references, links and mentions provided in our emails, answers and articles 

are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents found in those references, links and mentions. Darul Ifta Jamiah Qasimul Uloom as a general rule endeavors to answer 

questions based on the Hanafi School of Juristic Thought. 

 

 
 
v  https://draxe.com/nutrition/carmine/ 


