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مهمة املستنريين من أبناء األمة يف حتمل الرسالة اليت محلها 
األنبياء واملخلصون وكسر حاجز اخلوف وإفهام الناس أن من 

صلح لألمة واأليسر حقهم مناقشة كل اآلراء الفقهية واختيار األ
 . على أبنائها وحيقق مصاحل األمة 

 
فأجدادنا اختاروا من األحكام ما يتناسب مع زماهنم وعلينا 
أن خنتار منها ما يتناسب مع زماننا فاألحكام تتغري بتغري األزمنة 

 .واألمكنة واألشخاص واألحوال 
 

ا علينا أن نفتش وتغربل تراثنا الفقهي ونفتح منجمه لناخذ منه
 اجلذوة ونرمي الرماد 

 العالمة الشهيد الدكتور معشوق اخلزنوي 
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 توطئة
 

كون وعمارة االرض نسان من عقل وقدرة على اكتشاف الجل اإلاملوىل عزو  مبا كرم
نسان مبا حباه اإل، ومتكن للقيام مبهمته على االرض كخليفة ىل الغذاءإاحتاج االنسان 

لتفكري ادفعته اىل  مما، متعددة من الغذاء نواعأمن اكتشاف ومعرفة من علم عز وجل اهلل 
ىل إاليوم ن وصلنا أاىل  ،من التلف وحفظهاذائة ية غعجياد وسائل لتحسني نو إيف 

يستدل به على التطور اهلائل يف جمال  ،ختصص علمي هائل يعرف اليوم باهلندسة الغذائية
الذي يشمل كل اخلطوات املتعلقة  ،علوم األغذية أو مايسمى بعلم تكنولوجيا األغذية

 .  مهها أاالت من وم هذا التخصص يف عدة جمهبذا اجملال الغذائي ، ويعمل الي
 

: يف جمال الغذاء مثل [Extractive Industries]الصناعات االستخالصية 
وتتضمن [ Food Extracts]واخلالصات الغذائية[ Nectar]استخالص املادة الفعالة

من قبيل التبخر والتكثيف ( فيزيائية)تلك العمليات استخدام اسرتاتيجيات فصل طبيعية 
 . ها ، وتشمل عدة جوانب منزي والرتشيح والطرد املركوالتقطري 

 
ختتص بالصناعات املرتبطة باملنتجات  واليت[Manufacturing]الصناعات التحويلية

 . ألجبان والربوتني البديلعمليات التخمري وتصنيع ا: الغذائية مثل
 

 اعة املكمالت الغذائيةــن قبيل صنم[ Synthetic Industries ] :الصناعات الرتكيبية
[Dietary Supplements] تحضري وتركيب األطعمة املتكاملة صحيًا وفقًا ألحباث ل

مثل مغذيات األطفال [ Interaction Nutrition]املناعة وعلوم التدخالت الغذائية
 . والرضع وأغذية كبار السن

 
جل ما قدموه لصاحل اإلنسانية ، أع ما هلم من خري يشكرون عليه من وهؤالء العلماء وم
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ن هذا التقدم العلمي الكبري يف جمال الصناعة الغذائية والدوائية وما يتبعها، مَحل يف إال أ
بعد أن  ىل تدخل الفقه حللها، وخاصةإاته مشكالت عويصة للناس احتاجت طي  

صول حمرمة كاخلنزير يف صناعة الغذاء والدواء سواء كمواد أاستخدم العلماء مواد من 
اخلمائر اليت اختذت من هذا الشحم ،  وأبة للون ، مواد مكس وأمنكهات  وأحافظة 

الكبسولة اليت حتفظ  أوو الشيبس أالشكوالته  وميكن التمثيل هلا مبا يدخل يف صناعة
كثري   اختذحيث يضا املراهم ومواد التجميل أدوية اليت صنعت من شحم اخلنزير ، فيها األ

كما قلنا جعل التطور العلمي  م اخلنزير ، هذا ظاع وأمنها من مواد مستخلصة من شحم 
وخاصة هنا يف بالد املهجر وبدأ املسلم يقلب يف حمتويات ، مره أاملسلم يف حرية من 

انت اللغة احدى أهم العوائق يف بالد املهجر بالنسبة ، وحيث كعن حمرم غذائة حبثاً 
نت  صل املأقام اليت يستدل من خالهلا على بدأت تنتشر ملصقات الرموز واألر للمسلمني 

فال يبقى حبيس الظن  ،تقاء الشبهات بقدر الوسع والطاقة، فاملسلم مطلوب منه ا
م يف تلك احلسن بكل وارد وكل منت  ال يفطن ملا فيها من حماذير، وال يدري ما احلك

فاألمر ِدين ال يسع السكوت أو االنسياق وراء ما وافق  ،املستجدات من املصنوعات
 .ء من التحري والتورع والتبصر يف األمرالنفس وسهل استخدامه دون شي

 
وهنا يأيت دور الفقه ليقدم احللول للمسلم، واليت هي وظيفة الفقه أساساً ، ألن الفقه هو 

بل املقصود دقة  ، وليس جمرد العلم بالنصوصوسنة فهم النصوص املقدسة من قرآن
، ودعا (2) ْفَقُه َكِثريًا ممم ا تـَُقولُ قَاُلوْا يَا ُشَعْيُب َما نَـ  : بدليل قول اهلل تعاىل (1)الفهم

اللهم فقه يف  )):  فقال رضي اهلل عنهما بن عباسعبد اهلل الالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
 .  (3) ((الدين

 
                           

 8الوجيز يف أصول الفقه : زيدان عبدالكرمي : انظر ( 1)

 19 اآلية:هودسورة  (2)

 (.7422)، ومسلم يف فضائل ابن عباس (941)رواه البخاري يف باب وضع املاء عند اخلالء ( 3)
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حكام واملسائل الغامضة، ومعرفة األ، ولذلك كان وظيفة الفقه فهم األحكام الدقيقة 
أي ما يتعلق بأفعال املكلفني من احلل  ، فصيليةالشرعية العملية املكتسبة من أدلتها الت

 .والصحة والفساد وحنو ذلك، واحلرمة 
 
، ألن من تفقه يف مجيعاً  إليه جل هذا كان التفقه والفهم من اخلري العظيم الذي نسعىوأل

من واظب على طلب العلم هلل، و تفقه ، و (1)دينه فقد سلك طريق العلم املوصلة للجنة 
وصحت عبادته، وحسنت معامالته مع ، ت خشيته هلل، وسلمت عقيدته يف دين اهلل زاد

هلل من يرد ا )): اهلل هلم اخلري كما قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم الناس، وكان ممن أراد 
َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا   : تعاىل اهلل  ، ومن ذلك قول(2) ((به خريًا يفقهه يف الدين

يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا َكاف ًة فـَلَ  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفق ُهوا يف الدم ْواَل نـََفَر ِمْن ُكلم ِفْرَقٍة ِمنـْ
 .   (3)إِلَْيِهْم َلَعل ُهْم حَيَْذُرونَ 

 
لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما : "وأرضاه وقال أبو هريرة  رضي اهلل عنه 

دُّ على الشيطان من ألف  بشيء أفضل من فقه يف الدين، ولفقيه واحد أشُعِبَد اهلل
 . (4)"عابد
 

على أن من األمهية مبكان التأكيد أن الفقه اإلسالمي جهد بشري يتمثل يف معظمه فيما 
النص اإلسالمي من خالل إعماله ملنهجه االجتهادي وأدواته  فقيه منيفهمه ال

                           
 .91أصول الفقه : عبدالوهاب حالف ، 91 - 97تاريخ التشربع اإلسالمي : مناع القطان : انظر ( 1)

 . عن معاوية بن ايب سفيان  1551ومسلم  29م اخرجه البخاري يف كتاب العل (2)

 977 اآلية: سورة التوبة( 3)

ولفقيه واحد أشدُّ على الشيطان من " ، و ورد قطعة منه بلفظ7/988أورده العجلوين يف كشف اخلفاء وضعفه ( 4)
يف ابن أيضا من كالم عبد اهلل بن عباس، وال يصح رفعه للنيب صلى اهلل عليه وسلم، راجع ضع" ألف عابد

 (.49)ماجه لأللباين



6 

 

ذلك إىل أكثر من فهم، ونقول هذا مبعزل عن االجتهادية، حيث يصل من خالل 
من أهل اخلربة يف  باعتبار كون الفقيه واحداً ، مطلوبية االلتزام بالنتاج الفقهي ومفرداته 

جماله الفقهي، حيث ينبغي العودة إىل أهل االختصاص كل يف جماله االختصاصي 
 .   والعلمي 

 
ونسوضحه أو جنس ، ة من حمرم يف مسألة املواد املصنعمر نستفهم األنفقه و ولكي 

املسلم العمل بأيهما  اليت يسع الفقهية نستعرض املسألة من كتب الفقه وأراء املذاهب
 : فــــــــ شاء 
 

 (1) َغْرفًا ِمَن الَبْحِر َأْو َرْشًفا ِمَن الدمميَِ  ...وَُكلُُّهْم ِمْن َرُسوِل اهلِل ُمْلَتِمس
  

منا صرحوا لتزم بالرتجيح بني أقواهلم، فإهنم إال االفقهاء قوال أوخالل استعراض 
وليس لوصفها بالشذوذ ورميها ، فهي اجتهادات يسع ، باجتهاداهتم من أجل العمل هبا 

النيب صلى اهلل عليه  ىل القاعدة األوىل اليت قعدها، يرجع فيها إبأيهما يشاء  العمل املسلم
اْستَـْفِت قـَْلَبَك َواْستَـْفِت نـَْفَسَك َثاَلَث يَا َواِبَصُة )) : بن معبدوسلم عندما قال لوابصة 

ْْثُ َما َحاَك يف النـ ْفِس َوتـََرد َد يف الص ْدِر َوِإْن ،(2) َمر اتٍ  اْلربُّ َما اْطَمأَن ْت إِلَْيِه النـ ْفُس َواإْلِ
تياره أمام بعد اعمال عقله وفهمه حىت يكون مسؤواًل عن اخ (3)(( أَفْـَتاَك الن اُس َوأَفْـتَـْوكَ 

وما  أدلة القومفعليهم النظر يف  بالدليلطلبة العلم والعارفني ، وأما (4)املوىل عزوحل 

                           
 . من وصف النبيني يف قصيدة الربدة للبوصريي  (1)

حىت وإن أفتاك مفٍت بأن هذا جائز ، ولكن نفسك مل تطمئن ومل تنشرح إليه : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل  (2)
 ( .7/784" )شرح رياض الصاحلني"فدعه ، فإن هذا من اخلري والرب ،

، وهو من أحاديث األربعني النووية ، وقد حسنه النووي واملنذري والشوكاين  92545مسنده برقم رواه امحد يف  (3)
 ( .9214" )صحيح الرتغيب"، وحسنه األلباين لغريه يف 

مسائل : يف فتاوى نور على الدرب حني سأل عن هذه املسألة فقال رمحه اهلل اهللوقال العالمة ابن عثيمني رمحه  (4)
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، فالتشديد يلزمهم وال يلزم عموم املسلمني  همترجح عندهم من تلك االقوال فهو ترجيح
خذ الرخصة بثقة كما قال اإلمام حيسنه كل إنسان ، لكن الفقه هو أ على املسلمني

 . (1)إمنا العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فإما التشديد فيحسنه كل احد : الثوري 
 

ومبا رأى  يةالنروجياململكة لقيت يف أصل هذا الكتيب حماضرة أاإلشارة اىل أن  جيدر
حىت  مراجعهوتثيت  ، ليهإقوال الفقهاء أضافة إو ، وضبطه  ، خوة عزمت على توسيعهاأل

سوف نستجلي هذه القضية من خالل نقاط و ،  يتسىن للمسلم معرفة االمر على بينة
 : هي 
 

 استخدام احملرم والنجس للغذاء عند الضرورات : املسألة األوىل 
 

 استخدام احملرم والنجس للتداوي :املسألة الثانية 

                                                                
فإن . اإلنسان أن يتبع من يرى أنه أقرب إىل الصواب إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه العلم جيب على

مل يعلم أيهما أرجح يف ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه خيري إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول 
وقال بعض العلماء يأخذ مبا  هذا، وقال بعض العلماء يأخذ مبا هو أحوط أي باألشد احتياطًا وإبراًء للذمة،

يُرِيُد الل ُه ِبُكْم اْلُيْسَر َوال : )هو أيسر ذلك أوفق للشريعة إذ أن الدين اإلسالمي يسر كما قال اهلل تبارك تعاىل
يِن ِمْن َحرَجٍ )وكما قال تعاىل ( يُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسرَ   عليه وعلى وكما قال النيب صلى اهلل( َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدم

- يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا فإمنا بعثتم: )وكما قال وهو يبعث البعوث( إن الدين يسر: )آله وسلم
أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ ( ميسرين ومل تبعثوا معسرين -

اإلنسان باألشد للزم من ذلك إشغال ذمته واألصل  باأليسر هلذه األدلة وألن األصل براءة الذمة، ولو ألزمنا
عدم ذلك وهذا القول أرجح عندي أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولني وتكافأت األدلة عندك يف ترجيح 
أحد القولني فإنك تأخذ باأليسر منهما، وهذا أعين القول باألخذ باأليسر فيما يتعلق بنفس اإلنسان أما إذا  

القول الصحيح أن : وعلى هذا فنقول... ك مفسدة فإنه ميتنع من إظهار ذلك وإعالنهكان يرتتب على ذل
. نأخذ باأليسر ما مل يتضمن ذلك مفسدة فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ باأليسر يف حق نفسه فقط

 انتهى

   9/41اجملموع : ، النووي  1/118حلية األولياء : األصفهاين (1)
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حكم االنتفاع مبستخالصات امليتة واخلنزير وذلك من خالل مسألتني : املسألة الثالثة
 .ستحالة واالستهالك مهمتني يف الفقه مها اال

 
 فاخلامتة 

 
نسأل اهلل التوفيق والسداد، وأن جينبنا الزلل ، ويلهمنا الصواب ، وأن جيعل هذا العمل ف

 . خالصاً لوجهه الكرمي 
 

   52/4/5102( النروي  ) ساربسبورغ 
 

 ي الدكتور مرشد معشوق اخلزنو                                                          
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 الضرورات استخدام المحرم والنجس للغذاء عند 
 

فمن اخلصائص اليت خص اهلل هبا الشريعة اإلسالمية أن جعلها مسحاء حنفية تقوم على 
السهولة والرفق ، وتدعو اىل التيسري والتخفيف ورفع احلرج ، واملشقة عن املكلفني ، 

ى أساس من العدل والرمحة، ضمن عل، ملصاحل املكلفني يف العاجل واآلجل معًا  حتقيقاً 
صدر الفقهاء العديد من أ، وعرب السنيني " الضرورات تبيح احملظورات " القاعدة الفقهية 
حوال املكلفني أهنا راعت ىل هذه القاعدة إلإوى اليت استندت ااالطروحات والفت

لو مكلف من واحلاالت الطارئة اليت تواجه املكلفني يف حياهتم اليومية ، واليت رمبا ال خي
شخاص واختالف ا ومراتبها حبسب التفاوت بني األعلى اختالف درجاهت، مواجهتها 

 . األزمنة واألمكنة
 

الضرورات تبيح "وقد ناقش الفقهاء رمحهم اهلل هذه القضية حتت القاعدة الفقهية 
فقد أدرجها بعض العلماء  ،د الكلية الفرعيةهذه القاعدة هي إحدى القواع" احملظورات

إذا ضاق األمر "قاعدة أو " املشقة جتلب التيسري"قاعدة و " الضرر يزال"حتت قاعدة 
 .  (1) ال واجب مع عجز، وال حرام مع ضرورة: ومبعناها قول ابن القيم" اتسع
 

سوف نذكر مناذج  ، اغوها كل بعبارتهولكنهم ص، ومل ختتلف تعريفات الفقهاء للضرورة 
 . لعبارهتم حىت يفهم االمر 

 
الضرورة هي خوف الضرر على ) : اجلصاص ابو بكر عرفوها كما قال حناف لسادة األفا

 . (2)( عضائه برتك األكل أه ، أو بعض نفس

                           
 (.772/ 1) م املوقعني عن رب العاملنيعالإ: ابن القيم اجلوزرية   (1)

 9/951حكام القرآن أ: بو بكر اجلصاص اا (2)
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و أملمنوع هلك  يتناول ابلوغ املكلف حداً إن مل)  :من فقهاء احلنفية قاليضا احلموي أ
 .  (1)( قارب 

 
النفس اخلوف على )  :الكي االزهري امل الدرديرامحد قال كما ها  و عرفاملالكية السادة و 

و من شدة أهي حفظ النفوس من اهلالك ) يضًا وقال أ ، (2)(من اهلالك علمًا او ظنًا 
 . (3)(الضرر

 
لف حدًا إن مل بلوغ املك) : السيوطي  جالل الدين الشافعية كما قالالسادة  وعرفها

 . (4)( و قارب أيفعل املمنوع هلك 
 

اع عن و مرضاً أو انقطأاف تلفاً أو ضرراً أن خي : )املرداويكما قال   احلنابلةالسادة وعند 
 .   (5)( الرفقة خيشى معه اهلالك 

 
احملرم والنجس واملنهي  الطعام أنن يتعرف املسلم ويتضح له أبغية املسألة إيرادنا هلذه و 

الفقهاء اتفق ، فقد  حكامه عند الضرورة واحلاجة أ، بل تتغري كله ليس على إطالقهأعن 
خالفًا أن الضرورة وال نعلم ، ويف كتب الفروع ، من املذاهب األربعة يف كتب القواعد 

بعدد من على ذلك مستدلني ، واملنهي عنه حفاظاً على احلياة ، مر احملظور تبيح وجتيز األ
ا ذُِكَر اْسُم الل ِه َوَما َلُكْم َأال  تَْأُكُلوا مم   منها حاديث النبوية الشريفة نية واألآدلة القر األ

                           
 9/991اشية عمز عيون البصائر على حماسن االشباه والنظائر ح: ابن جنيم  (1)

 7/918اشية الصاوي على الشرح الصغري ح:الدرديري ا (2)

 7/911اشية الدسوقي على الشرح الكبري ح: حممد الدسوقي  (3)

 927الشباه والنظائر ا: لسيوطي ا (4)

 91/111االنصاف  :املرداوي  (5)
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فها هنا استثناء واضح  (1) َما اْضطُرِْرُُْ ِإلَْيِه َعَلْيِه َوَقْد َفص َل َلُكم م ا َحر َم َعَلْيُكْم ِإال  
لنا يف غري حال  حترميهاوجلي أن ما اضطررنا إليه من املطاعم احملرمة اليت بني املوىل 

، وكذلك قول  (2)يه مضطرين حىت تزول الضرورة غريها حالل ما كنا إلالضرورة كامليتة و 
َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْْثَ َعَلْيِه : املوىل عز وجل   . (3)ِإن  الل َه َغُفوٌر َرِحيمٌ َفَمِن اْضطُر  َغيـْ

 
ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهل   :تعاىلومنها قوله  ِلَغرْيِ الل ِه ِبِه ُحرمَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالد 

ْيُتْم َوَما ُذِبحَ   َعَلى َواْلُمْنَخِنَق ُة َواْلَمْوُقوَذة َواْلُمتَـَردميُة َوالن ِطيَحُة َوَما َأَكَل الس ُبُع ِإال  َما ذَك 
ْن ِديِنُكْم َفاَل النُُّصِب َوَأْن َتْستَـْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَـْوَم يَِئَس ال ِذيَن َكَفُروا مِ 

خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم 
ْثٍْ فَِإن   َر ُمَتَجاِنٍف إِلِ ْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُر  يف ََمَْمَصٍة َغيـْ  . (4)الل َه َغُفوٌر َرِحيٌم  اإْلِ

 
َأن  َرُجاًل، نـََزَل احلَْر َة َوَمَعُه َأْهُلُه َوَوَلُدُه : " السنة ما رواه جابر بن مسرة رضي اهلل عنه  ومن 

فـََقاَل َرُجٌل ِإن  نَاَقًة ِل َضل ْت فَِإْن َوَجْدتـََها فََأْمِسْكَها فـََوَجَدَها، فـََلْم جيَِْد َصاِحبَـَها 
َد َشْحَمَها، : ْرَها فََأ َى فـَنَـَفَقْت فـََقاَلتْ احْنَ : َفَمرَِضْت فـََقاَلِت اْمرَأَتُهُ  اْسُلْخَها َحىت  نـَُقدم
فَأَتَاُه َفَسأََلُه فـََقاَل : َحىت  َأْسَأَل َرُسوَل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ : َوحلََْمَها، َونَْأُكَلُه، فـََقالَ 

َفَجاَء َصاِحبـَُها فََأْخبَـَرُه اخْلَبَـَر : قَالَ « َفُكُلوَها»: اَل قَالَ : ، قَالَ «َهْل ِعْنَدَك ِغىًن يـُْغِنيَك؟»
 . (5) " اْسَتْحيَـْيُت ِمْنكَ : َهال  ُكْنَت حَنَْرتـََها قَالَ : فـََقالَ 
 

                           
 991اآلية : ألنعام سورة ا (1)

 يف الطربي و القرطيب وابن كثري والبغوياآلية  انظر تفسري (2)

 921اآلية :البقرةسورة  (3)

 1اآلية  سورة املائدة (4)

 . رواه أبو داود وحسنه األلباين (5)



02 

 

يَا َرُسوَل الل ِه ، ِإن ا }  :قلت : وكذلك ما روي عن أيب واقد الليثي رضي اهلل عنه قال 
ِإَذا ملَْ َتْصطَِبُحوا وملَْ تـَْغَتِبُقوا : )َصٌة ، َفَما حيَِلُّ لََنا ِمْن اْلَمْيَتِة ؟ قَاَل بَِأْرٍض ُتِصيبـَُنا هِبَا ََمْمَ 

 .  (2) (1)( ومََلْ حَتَْتِفُئوا بـَْقاًل َفَشْأنُُكْم هِبَا
 

ًا زال عنه احلرمة عند هنا أن الذي كان يف األصل حمرم واضح يسر الشريعة الغراء
، أكل امليتة واخلنزير عند املخمصة بث ل العلماء على الضرورات وقد مَ  ،ليهإاالضطرار 

وكذا إساغة اللقمة باخلمر ، والتلفظ بكلمة الكفر عند اإلكراه ، ودفع املعتدي ولو أدى 
 .   (3)إىل قتله 

 
على  املقدار احملل لهفكما سبق هو حمل اتفاق بني فقهاء املذاهب غري أهنم اختلفوا يف 

 . و ما يستقيم به احلياة أما مينع املوت  هل هو قولني ، 
 

أَبُو حنيفة وأبو يوسف وحُمَم د وزفر والشافعي ، وهم هنا ي اجلمهور أهو ر و :  الرأي األول
وابن املاجشون ، وابن حبيب من  -يف أظهر الروايتني  -واحلنابلة  ،فيما رواه عنه املزين 

ك به رمقه، وال يباح له إال مقدار ما ميسال يأكل املضطر من امليتة : " قالوا  املالكية
 .   (4)" الشبع 

 
وهو رأي املالكية على املعتمد عندهم ، والشافعية يف قول ، واحلنابلة يف  : الرأي الثاين

                           
 .، وحسنه احملققون لطرقه وشواهده ( 11/772)رواه أمحد (1)

 .جتمعوا بقالً وتأكلوه  أي :حتتفئوا بقال ،املراد به العشاء : تغتبقوا ، املراد به الغداء: تصطبحوا  (2)

 .(  85ص " ) اه والنظائراألشب" ابن جنيم  :انظر (3)

/ ،  722/  9 غمز عيون البصائر:شهاب الدين احلموي / أحكام القرآن : اجلصاص انظر (4)
ابن قدامة و  / 84األشباه للسيوطي ص :ابن جنيم و  / 112/  4مغين احملتاج : الشربيين و 

 . 995/  7حاشية الدسوقي على الشرح الكبري والدسوقي  /،  515/  8املغين 
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 جابر بن مسرة ي يف روايةله الشبع إلطالق اآلية ، وملا رو إن املضطر يباح : الرواية الثانية 
َأن  َرُجاًل، نـََزَل احلَْر َة َوَمَعُه َأْهُلُه َوَوَلُدُه فـََقاَل َرُجٌل ِإن  " ن رضي اهلل عنه السابقة الذكر م

نَاَقًة ِل َضل ْت فَِإْن َوَجْدتـََها فََأْمِسْكَها فـََوَجَدَها، فـََلْم جيَِْد َصاِحبَـَها َفَمرَِضْت فـََقاَلِت 
َد َشْحَمَها، َوحلََْمَها، َونَْأُكَلُه، فـََقالَ اسْ : احْنَْرَها فََأ َى فـَنَـَفَقْت فـََقاَلتْ : اْمرَأَتُهُ  : ُلْخَها َحىت  نـَُقدم

َهْل ِعْنَدَك ِغىًن »فَأَتَاُه َفَسأََلُه فـََقاَل : َحىت  َأْسَأَل َرُسوَل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ 
َهال  ُكْنَت : َفَأْخبَـرَُه اخْلَبَـَر فـََقالَ  َفَجاَء َصاِحبـَُها: قَالَ « َفُكُلوَها»: اَل قَالَ : ، قَالَ «يـُْغِنيَك؟

ومل ينب النيب عليه الصالة والسالم املقدار ، ومل يفرق ،  (1)" اْسَتْحيَـْيُت ِمْنكَ : حَنَْرتـََها قَالَ 
وألن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كاملباح ، وألن الضرورة ترفع التحرمي فيعود 

، ومقدار الضرورة إمنا هو ند بعضهم لينقذ نفسه من اهلالك بل واجباً األكل منه ع مباحاً 
 . (2) دم القوت إىل حالة وجوده حىت جيدمن حالة ع

 
يأكل منها : "  قالمالك أنه مام اإلعن  عن ابن وهب احلنفي اجلصاصبو بكر أ ونقل

عماًل بالقاعدة الفقهية اليت  (3)"فإن وجد عنها غىن طرحها  ،هاحىت يشبع ويتزود من
، واحلاجة أوسع من الضرورة " أن احلاجة تنزل منزلة الضرورة" اتفق عليها مجهور الفقهاء 

بأن كانت احلاجة عامة جملموعة من الناس، أو خاصة بشخص، نزلت هذه احلاجة ، 
 . منزلة الضرورة يف جواز الرتخيص ألجلها

 
ل احلرمة بوجود علم من عرض هذه املسألة أن احملرم عن أكله ليس على إطالقه بل تزو 

 . الضرر

                           
 . وحسنة األلباين  أخرجه أبو داود(1)

 :الشربيين/  51 - 55/  9ن أحكام القرآ: ابن العريب ، و  995/  7حاشية الدسوقي انظر  (2)
 . 515/  8املغين : ابن قدامة و /  112/  4اج مغين احملت

 أحكام القرآن باب يف مقدار ما يأكل املضطر: اجلصاص انظر (3)
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 للتداوياستخدام المحرم والنجس 
 

، وكل ما ميكن أكـان مـأكواًل، أم مشروباً  ويقصد به كل ما جاءت الشريعة بتحرميه، سـواء
واألدوية املسـكرة، أو ، اخلمر و ، اخلنزير استعماله يف التداوي ويكون حمرماً، كالتداوي ب

وبعض املعادن  طاهرًا كالسم واملفرتات ، أو لعظم البول واكالدم و  املخدرة، أو النجسة
 . ، فإن هذه األشياء طاهرة يف ذاهتا ممنوعة يف استعماهلا علـى تفصـيل كالذهب والفضة

 
خلاصيتها الدوائية ال مستخلصات اخلنزير يف األدوية غري أن الذي عمت البلوى به استعم

كما عرف يف   نزير يف الطب القدميي بأجزاء اخل، وقد عرف التداو احلافظة من التلف و أ
الطب احلديث، فقد عرفوا قدميًا أن مرارة اخلنزير جتفف وجتعـل على البواسري، كما أن 
حلمه نافع من لسع اهلوام، وشحمه يفيد يف نض  الدماميل الصـلبة وخيرج وسخها، وأما 

ه اخلاصية عظمه فيوصل بعظم اإلنسان يف الكسور فيلتئم ويستقيم مـن غيـر عوجاج وهذ
ال توجد يف عظام غريه، كما أن عظامه ُتسـحق وحيشـى هبـا الناصور فيربأ، أما عن 
استعماالته يف الطب احلديث فيسـتخدم بكثـرة وذلـك لتـوفره ولرخصه، فيتخذ من 
بنكرياس اخلنزير األنسولني الالزم ملرض السكر، كما يتخـذ مـن جلده وعظمه وغضروفه 

حتضري كبسوالت الدواء ويستخدم يف جمال الصناعات الدوائية فـي  اجليالتني الذي يلزم
والكبسوالت الدوائية الدقيقة، وذلـك بتغليفهـا، ويستخدم يف إنتاج معاجني ، القاسية 

األسنان واملراهم والكرميات والتحاميل الشـرجية واملهبليـة، وكذلك شحم اخلنزير يستخدم 
تقي من مرض يستخرج منهـا مـادة اهليبارين اليت يف كل ما سبق ذكره، كما أن أمعائه 

 .   (1)ختثر الدم بالعروق 

                           
 944)زينب حسـني، . د: مبادئ علم األدوية والعالج، ترمجة: جمموعة من العلماء: انظرسورة  (1)

الشريعة  ،جملة119-1/111،ج 8العدد):جملة جممع الفقه اإلسالمي( 945-
 .741، 78العدد:والقانون
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ما كان التداوي  على تفصيل بني الفقهاء على نوعني ، األولواحلكم يف هذه املسألة 
م وسوف نرجئ ما كان مستخلصًا من حمر  والثاينم هنا ، بعني احملرم وهو حمل الكال

هلا مع كافة االطعمة واألغذية اليت حتتوي على  عاً لة التالية مجأىل املسإالكالم فيه 
يت التفصيل فيها واليت يأاالستحالة  ةمسأل يفستخلصات من حمرم ، فإن الفقه عاجلها امل

 . الحقاً 
 

قد نظر ف ، وامليتة وغريهم، والبول ، والدم ، واخلنزير ، كاخلمرة ،  اما التداوي بعني احملرم 
واختلفوا مبوجبه على قولني ميكننا تصنيف كالمهم رمحهم ، ىل األدلة الشرعية الفقهاء إ

 : اهلل يف مذهبني
 

يرى أصحابه أنه ال جيوز التداوي باحملرم أو النجس، وإن دعـت إليـه : املذهب األول
وهم هنا مجهور  اجلمهور ،الضرورة، على تفصيل بني بعضهم يف ذلك، وهو مذهب 

ـد الشـافعية وصفه النووي بالشذوذ أنه ال جيوز التداوي وجـه عناحلنفية واملالكية واحلنابلة و 
 . (1)بالنجاسات مطلقاً 

                           
بدائع : كاساينال /(  4/795) وكذلك ( 1/451)حملتار حاشية رد ا: ابن عابدين: انظرسورة  (1)

 /(5/155)الفتاوى اهلندية : نظام /(74/79)املبسوط : السرخسـي/(5/991)الصـنائع 
مواهب : احلطاب /(4/577)نح اجلليل مـ: عليش /(7/14)أسهل املدارك : الكشناوي
التاج واإلكليل : املواق /(9/11)الدسوقي حاشية : الدسوقي /(9/971)اجلليل 

 /(4/988)مغين احملتاج : الشربيين /(وما بعدها 1/59)اجملموع : لنوويا /(1/198)
املغين : قدامة ابن /( 1/51)اجملموع : النـووي/(1/785)روضة الطالبني : النووي

القنـاع  كشـاف: البهويت/(91/171)و(8/115)؛99/81)
( 759، 1/751)مصنف عبد الرزاق / ( 1/711)و(711،991/،7/22)
 (  8/712)البحـر الرائـق : جنـيمابن  /( 1/799)مطالب أوِل النهي : باينالرحي/
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  (1)رمُم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوحيُِلُّ هَلُُم الط يمَباِت َوحيَُ  :  دلوا يف اجململ بقول اهلل تعاىلواست 
َه ملَْ جَيَْعْل ِشَفاءَُكْم ِإن  الل  )) :قالة رضي ااهلل عنها أن رسول ااهلل عن أم سلم، ومبا روي 

اهلل أن رسول  رضي اهلل عنه عن أيب الدرداء، كذلك مبا روي  (2)(( يف َما ُحرمَم َعَلْيُكمْ 
َواَء َوَجَعَل ِلُكلم َداٍء َدَواًء ، فـََتَداَوْوا َواَل  ):قال صلى اهلل عليه وسلم اَء َوالد  ِإن  الل َه أَنـَْزَل الد 

 .(3) (رَامٍ َتَداَوْوا حِبَ 
 

استدلوا يف اخلمر مبا ورد عن علقمة بن وائل احلضرمي عن أبيه رضي ااهلل عنهما أن كما 
عن اخلمر، فنهاه، أو كره صلى اهلل عليه وسلم طارق بن سويد اجلعفي سأل رسول ااهلل 

 . (4)(  َداٌء ِإن ُه لَْيَس ِبَدَواٍء ، َوَلِكن ُه ) :إمنا أصنعها للدواء، فقال : فقالأن يصنعها، 
 

يرى أصحابه جواز التداوي باحملرم أو النجس يف حال الضرورة، على : املذهب الثاين
إىل هذا ذهب بعض احلنفية، ومـا عليـه مذهب الشافعية و تفصيل لبعضهم يف ذلك، 

هو جواز التداوي باحملرم والنجس، سواء ، والذي قطع به مجهورهم، ومـذهب الظاهرية 
 . مليتة أم الدم أم اخلمر وغري ذلك يف اخلنزير أم ا

 
طبيب ثقة أن  به إذا أخرب ماوهذا الفريق اشرتط جلواز التداوي مجلة من الشروط جتمل في

فيه شفاء للمريض، أوكان املتداوي عارفًا بالطب ويعرف أنه ال يقوم غري النجس مقامه 

                           
 952سورة االعراف االية (1)

 9711ري وزيادته لباين يف اجلامع الصغأخرجه ابن حبان يف صححيه، وضعفه األ(2)

،  9/181أخرجه أبو داود، كتاب الطب، وإسناده ضعيف كما قاله األلباين يف ضعيف أيب داود (3)
إن اهلل تعاىل :" ويقويه غريه مما يف معناه فعن ام الدرداء رضي اهلل عنها أن رسول ااهلل  قال

اجلامع الصغري : األلباين: وإسناده صحيح، انظر]خلـق الـداء والـدواء فتداووا وال تداووا حبرام 
 ( [ .9/715)وزيادته 

 . اخرجه مسلم وابو داود(4)
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 يوجـد دواء مبـاح يقـوم يف املداواة، أو كـان يعرف ذلك من جتربة سابقة له مع املرض، ومل
مقامه يف التداوي به من املرض، وكذلك لو كان التداوي به لتعجيل الشفاء، وأن ال 

  . (1)(فالضرورة تقدر بقدرها)يتجاوز مقدار ما حيدده الطبيب 
 

جاز التداوي بالنجاسات إذا مل جيد طاهراً يقوم مقامها، ألن ": وقال العز بن عبد السالم
والسالمة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، وال جيوز التداوي باخلمر  مصلحة العافية

 .  (2) "حيصل هبا، ومل جيد دواء غريها على األصح إال إذا علم أن الشفاء
 

قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا املدينة : "واستدلوا مبا ورد عن أنس بن مالك قال
لباهنا فانطلقوا فلما صـحوا قتلـوا راعـي النبـي فأمرهم النبـي بلقاح وأن يشربوا من أبواهلا وأ

واستاقوا النعم فجاء اخلرب يف أول النهار فبعث يف آثارهم فلما ارتفع النهار جـيء هبـم 
 . (3)" فقطع أيديهم وأرجلهم ومسرت أعينهم وألقوا يف احلرة يستسقون فال يسقون

 
أمر العرنيني بالشرب من أبوال صلى اهلل عليه وسلم أن النيب  يف احلديث جه الداللةو و 

وهذا دليل  (4)وهي جنسة على مذهب من قال هبذا  اإلبل لالستشفاء هبا مـن املـرض، 
 .(5)اً جبامع النجاسة واحلرمة فيهما لحق به اخلمر قياسيو ، على جواز التداوي بالنجس 

                           
ابن  /(8/511)العناية : البابريت/ (1/181( )4/795)شية رد احملتار حا: ابن عابدين: انظر(1)

اجملموع : النووي /(5/155)الفتاوى اهلندية : نظام /(8/711)البحر الرائق : جنيم
ابن / (4/988)مغين احملتاج : الشربيين/ (1/785)الطـالبني روضة  :النووي / ( 1/59)

 ( .2/471( )9/925)احمللى : حزم

 . 9/89 قواعد األحكام:  عزالدين بن عبدالسالم  (2)

 يف القسامة باب حكم احملاربني واملرتدين  ومسلميف كتاب الوضوء واحلدود اخرجه البخاري (3)

 ( 711، 9/91)حاشية البجريمي : يالبجريم /(9/19)بدائع الصنائع : الكاساين :انظر(4)

 (،وما بعدها 987/ 9)احمللى : ابن حزم: انظر(5)
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 التداوي باخلمر بعد أن ذكر آراء العلماء يفيف تفسريه القرطيب االمام حممد بن امحد وقال 
ضطرار، فإنه ي باخلمر، حيتمل أن تقيد حبال اإلإن األحاديث اليت متنع التداو " : قال 
 .  (1) "التداوي بالسم وال جيوز شربه جيوز
 

الحتياج ففهم من هذه املسألة أن احملرم والنجس عند فريق من العلماء يزول حرمته عند ا
بعض من املواد  تركيبتهالغذاء الذي يدخل يف ، أما الدواء و ليه يف التداوي يف عينهإ

االستحالة  باباملستخلصة من احملرمة كما سبق وأشرنا فقد عاجلها الفقه االسالمي يف 
 . القادم  هو املوضوعو 

  

                           
 .7/719 اجلامع الحكام القرآن :  حممد بن امحد االنصاري القرطيب  (1)
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 االستحالة
 

اخلمر إذا انقلبت بنفسها حّلت باتفاق ، ككم استحالة النجس إىل حقيقة أخرىأي ح 
ها من النجاسات أوىل ة وهي أم اخلبائث حتل بعد انقالهبا فغري وإذا كانت اخلمر  ،املسلمني

تصبح ستحالة ، وقد ضرب الفقهاء هلا أمثلة عديدة كالعذرة واإل نقالبأن تطهر باإل
استحالة النجس أو املتنجس إىل  و، واخلنزير ملحاً  ، والكلبواخلمر ينقلب خالً  ،رماداً 

استحالة الطني و ، ب املتنجس فحماً استحالة اخلشو ، البخارأو الرماد أو الدخان 
وكبسولة إنقالب مستخلص اخلنزير للجيالتني وقياسًا عليه نقول ، آجراً أو  املتنّجس خزفاً 
استحالة  ] يف القاعدة الفقهيةيندرج وهذا كله  ،ا من املنتجاتوغريهحفظ الدواء 

حنن بصدد اليت  "اإلستحالة"املعروفة بــ   (1)[الفاسد إىل صالح تنقل حكمه إىل طهارة 
 . شرحها

 
قبل الشروع يف جزئيات هذا البحث ، البد لنا أن نعرف معىن االستحالة لنستوعب و 

  . هابعد ذلك أحكام
 

حتول مـن حـال إلـى : تغري الشيء عن طبعه ووصفه، وأحال الشيء: االستحالة يف اللغة
ها كالعذرة واخلمر حـال، كاستحالة األعيان النجسة وحتوهلا عن أعياهنا وتغري أوصاف

 . (2) بالتخليل أم بالوقوع يف شيء طاهرواخلنزيـر وامليتة سواء كان ذلك باالحرتاق أم 
 

 : وال خيرج استعمال الفقهاء عن املعىن اللغوي وقد مثلوا هلا مبا يلي 

                           
 .711ة القاعدة رقم ية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعلقواعد الفقها: حممد مصطفى الزحيلي  (1)

: الفيـومي/( 111)القاموس احملـيط : وزآباديالفري /( 94/912)لسان العرب : نظوربن ما: انظر(2)
 ([9/912)املصباح املنري 
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تغري العني النجسة وانقالب حقيقتها : "بأهنا فها ابن عابدين من فقهاء احلنفيةعر صورها و 
 .  (1)"والسرجني رماداً  ، قيقـة أخـرى، كانقالب اخلمر خاًل، واخلنزير ملحاً إىل ح

 
إزالة مجيع صفات العني النجسة إىل : "وعرفها وصورها احلطاب من فقهاء املالكية بأهنا

 . (2)" ـة، وإزالة إمسها إىل إسم آخرصفات أخـرى َمالف
 

ني النجسة إىل صفات أخـرى كـزوال إزالة صفات الع: "وعرفها الرملي من الشافعية  بأهنا
 .(3)" فة اإلسكار من اخلمر بالتخليلصـ
 

 .(4)"زوال صفة طارئة على عني: "أهناوعرفها البهويت من احلنابلة ب
 

 .(5)"عني مبا يقتضي زوال امسها عنه تغري صفات ال: "بأهنا وعرفها ابن حزم من الظاهرية
 

تغري حقيقي يف ذات العني  أي هو" ة أخرى ب حقيقة إىل حقيقانقال" فاالستحالة إذاً 
 . حبيث تصبح بعد التغري عيناً أخرى جديدة ليست العني األوىل من حيث احلقيقة 

 
ويف املصطلح  ،لالستحالة وإن اختلفت عباراهتم فالعلماء متفقون على هذا املضمون

، على أنه يُنظر إىل كل تفاعل كيميائي حيول املادة إىل مركب آخر : العلمي الشائع

                           
 ( 9/791)حاشية رد احملتار : بدينابن عا (1)

 (9/12)مواهب اجلليل : احلطاب(2)

 (9/748)هناية احملتاج : الرملي(3)

 (9/982)كشاف القناع : البهويت(4)

 (9/911)احمللى : ابن حزم(5)
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ضرب من استحالة العني إىل عني أخرى ، كتحويل الزيوت والشحوم على اختالف 
النفايات و مجع أيف الرتاب زمنًا فيصري ملحًا ،  و دفن اخلنزيرأ، إىل صابون  مصادرها

 . ريها غظ الطعام و و كراتني وعلب حلفأوراق للكتب أوالقمامة وحتويلها اىل 
 

لشيء احملرم والنجس هل حيرم يف ذاته وأثره ، أم حيل يف أثره يف ا الفقه أهلوقد اختلف 
أم ال ها الطهارة كسبهل إنقالهبا ت باستحالة النجاسة إىل حقيقة أخرى باحلرق أو بغريه،

فقد واستحالة غريه من النجاسات واحملرمات ، ، هنم فرقوا بني استحالة اخلمر ، غري أ؟ 
صل ذلك بدون فعل باالستحالة مىت ح اتفقوا على طهارة اخلمر إذا صارت خالا 

 :على قولنييف غريها  واختلفوا،   (1)فاعل
 

 ،أن جنس العني ال يطهر باالستحالةإىل  اإلجتاهذهب أصحاب هذا  :المذهب األول
أي أن استحالة النجس وزوال آثاره ال جتعله طاهراً، كما أن استحالة احملرم ال جتعلـه 

ومن وافقه من احلنفية، وأحد  صاحب أيب حنيفة يوسف حـالاًل، وممن قال هبذا أبو
هو إحدى الروايتني قول الشافعي فيما كانت جناسته عينية ، و  وهوالقولني عند املالكية، 

  .  (2) عند احلنابلة
 

" :قال  عينهابانقالب  تطهرن أبا يوسف يرى أن االشياء النجسة ال أيف فتح القدير 
يف بئر يفسد املاء وكذلك رماد العذرة واحلمار  رمادهاوقع البول فاحرتقت و  صاهباأخشبة 

                           
الفقه على :  عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري/  79/425جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (1)

 5/72 املذاهب األربعة

شرح فتح القدير : اهلمامابن ، 9/791)حاشية رد احملتار : بدينابن عا: انظر(2)
ابن ، (9/89)مغين احملتاج : ،الشربيين( 48، 9/91)املهذب : ،الشريازي(9/921)
جمموع الفتاوى : ن تيميةاب، (9/798)اإلنصاف :ملـرداويا،( 9/27)املغنـي : دامـةق
 ( 728/91، 721)لفقهيـة الكويتية املوسوعة ا: وزارة األوقاف الكويتية،( 79/27)
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وقال شيخ اإلسالم ،  (1) "كله قول أيب يوسف  هذا إذا مات يف مملحة ال يؤكل امللح
 .   (2) " أحد قوِل أصحاب مالك وهو : "ابن تيمية رمحه اهلل

 
شيئان  شئ من النجاسات باالستحالة إال يطهروال  ": من الشافعية وقال الشريازي

وإن حرق العذرة : املهذبْث قال صاحب  ،والثاين اخلمر ،د امليتة إذا دبغ جل أحدمها
 .    (3) "يطهروالسرجني حىت صار رمادا مل 

 
وال باستحالة كالكلب إذا  ، جنس العني بغسل يطهروال ": من الشافعية وقال الشربيين 
  .  (4) " أو احرتق فصار رماداً  صار ملحاً وقع يف مالحة ف

 
من النجاسات  يطهرأنه ال  ظاهر املذهب ":املقدسي من احلنابلة وقال ابن قدامة

، كالنجاسات إذا يطهرال  عداهاوما  خالً  بنفسهاباالستحالة إال اخلمرة إذا انقلبت 
احرتقت وصارت رمادا واخلنزير إذا وقع يف املالحة وصار ملحا والدخان املرتقي من وقود 

تصاعد من املاء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ْث النجاسة والبخار امل
 .  (5) " جنس فهوقطر 
 

هنى رسول  : "صحاب هذا الرأي مبا ورد عن ابن عمر رضي ااهلل عنهما قالأواستدل 
لة هي احليوان الذي يتغذى على النجاسات ، و ، (6)" عن أكل اجلاللة وألباهنااهلل  اجلال 

                           
 9/911 فتح القدير : ابن اهلمام (1)

 . 27/ 79موع الفتاوى جم: ابن تيمية (2)

 9/91ملهذب ا: بو اسحاق الشريازي ا(3)

 9/89: غين احملتاجم: الشربيين  (4)

  12/  9معين امل: بن قدامة ا(5)

 9787)اجلـامع الصغري وزيادته : اخرجه ابو داود وإسناده صحيح، انظر األلبـاين(6)
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 .  (2) (1)( أي النجاسة ) هي اليت أكثر علفها العذرة ،   عليهويظهر أثر النجاسة 
 

ؤثر أكلها النجاسة أهنا لو كانت تطهر النجاسات باالستحالة مل ي: وجه االستدالل 
 :وُأجيب عن ذلك بثالثة أوجه  ،ألهنا تستحيل 

 
 كلتأن حلم اجلاللة أصبح خبيثًا بأكلها النجاسة وال يطهر إال إذا أ: الوجه األول  

فقد رأينا : ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  ،الطيبات مدة تزول معها النجاسة 
طيب املطعم يؤثر يف احلل وخبثه يؤثر يف احلرمة كما جاءت به السنة يف حلوم اجلاللة 
ولبنها وبيضها فإنه حرم الطيب الغتذائه باخلبيث وكذلك النبات املسقي باملاء النجس 

 . (3)( رقني عند من يقول به مد بالسواملس
 

 .أن حترمي اجلاللة ليس لنجاستها بل لتغري طعمها ونتنها : الوجه الثاين 
 

يرون أن  (5)ورواية عن أمحد (4)أن بعض الفقهاء وهم احلنفية والشافعية: الوجه الثالث 
 أن أكل اجلاللة مكروه فقط وليس حمرماً مما يدل على أن علة النهي ليست النجاسة وإال

 .لكانت حمرمة 

                           
: ، ابن منظور  91/719هتذيب اللغة : ، االزهري  9/171فتح الباري : ابن حجر : انظر (1)

 .   99/991لسان العرب 

اللة عند الفقهاء تطهر ويطيب حلمها بعد حبسها عن النحاسة وعلفها طيبًا من القمح أو واجل (2)
يف اإلبل أربعني يومًا ، ويف  معيناً  حلبسها قدراً  وقتومن العلماء من البذور أو غريها مدة ، 

 .  الغنم سبعة أيام ، ويف الدجاج ثالثة ، وكل ذلك مبسوط يف كتب الفقه 

  415/9الكربى اوى الفت: ابن تيمية (3)

 .1/728روضة الطالبني : النووي ، 5/41بدائع الصنائع : الكاساين  (4)

  . 1/415شرح رياض الصاحلني : ابن عثيمني  (5)
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وهو رأي وانقالب عينه ، استحالته  ىل طهارة النجس يف حالإذهب  :ني المذهب الثا
 ما هوومل يفرقوا ما بني  ،ة وحممد وأكثر احلنفية واملالكيةوهم هنا أبو حنيف، اجلمهور 

شيخ اإلسالم كذلك قال به بعض احلنابلة وهو اختيار و ،  ملعىنجنس  وما هوجنس لعينه 
 .  (1)الظاهرية  إليه ما ذهبكذلك   وهووابن القيم يمية ابن ت
 

 هلا التطهريمن األمور اليت يكون  " :قال ابن عابدينيب حنيفية وصاحبه حممد يف قول أ
كاخلنزير وامليتة   -أي اخلمر -وإن كان يف غريه : -ومضى إىل أن قال  -انقالب العني
 مادا تطهر عند حممدعذرة حترتق فتصري ر ،والسرجني والة فتصري ملحا يؤكل تقع يف اململح

" (2)   . 
 

من املشايخ اختاروا قول حممد،  با حنيفة يف احمليط وكثرياً أوضم إىل حممد  ":وقال أيضاً 
ألن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك احلقيقة ، وتنتفي تلك احلقيقة بانتفاء بعض 

ترتب حكم  م ،فإذا صار ملحاً فكيف بالكل فإن امللح غري العظم واللح مفهومهاأجزاء 
 وعلى هذاويف اخلالصة  فتطهرامللح ، ونظريه يف الشرع النطفة جنسة وتصري مضغة 

 . (3)، ويف الفتح القدير أنه املختار الفتوى 
 

                           
،ابن  9/791رد احملتار على الدر املختار : ، ابن عابدين  9/711البحر الرائق :  ابن جنيم  (1)

 على َمتصر سيدي خليل شرح اخلرشي :، حممد اخلرشي  9/912فتح القدير  :اهلمام
،  14القوانني الفقهية ص : ، حممد الغرناطي 9/51الشرح الكبري  : ، الدرديري  9/88

احمللى  : ، ابن حزم  79/18فتاوى الجمموع  :، ابن تيمية  9/27املغين  : ابن قدامة 
9/911  ,912  ,928   . ] 

 9/711ئق البحر الرائق شرح كنز الدقا : ابن عابدين (2)

رد احملتار على الدر : ابن عابدين ، وانظر 711/ 9البحر الرائق شرح كنز الدقائق  : ابن عابدين (3)
 791/ 9املختار 
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ن استحال إىل فساد إو  طاهر،فهو إىل أن ما استحال إىل صالح يف اختيار املالكية و 
" لو كافرًا الستحالته إىل الصالح لنب األدمي و  من الطاهر: " قال الدرديري جنس فهو 

اخلارج من الطعام بعد استقراره يف  وهوإذا تغري القئ :" خر آْث جاء يف موضع  (1)
 . (2) "طاهراً وعلة جناسته االستحالة اىل فساد ، فإن مل يتغري كان  ، املعدة كان جنساً 

 
ام إذا بطلت صفاته اليت هبا مسي احلر : " قال إبن حزم وذهب الظاهرية اىل ذلك أيضًا 

بذلك اإلسم الذي به نص على حترميه ، فقد بطل ذلك اإلسم عنه ، وإذا بطل ذلك 
كاخلمر والدم وامليتة ، فإذا اإلسم سقط التحرمي ، ألنه إمنا حرم ما يسمى بذلك اإلسم  

آلكل هلا من استحال الدم حلمًا ، أو اخلمر خاًل ، أو امليتة بالتغذي أجزاء يف احليوان ا
الدجاج وغريه ، فقد سقط التحرمي ، وباهلل تعاىل التوفيق ، ومن خالف هذا لزمه أن حيرم 
اللنب ، ألنه دم استحال لبنًا ، وأن حيرم التمر والزروع املسقى بالعذرة والبول ، ولزمه أن 
يبيح العذرة والبول ألهنما طعام وماء حالالن استحاال إىل اسم منصوص على حترمي 

 .(3)" املسمى به 
 

الصواب  وهذا هو" :إليه كل من املالكية واالحناف فقال  ذهبوافق ابن تيمية ما 
نصوص التحرمي ،ال لفظا وال معىن فليست  تتناوهلااألعيان مل  هذه فإن، املقطوع به 

 فإهنا من الطيبات نصوص احلل لتحرميها بل تتناوهلاحمرمة وال يف معىن التحرمي فال وجه 
استحالة الدم حتليلهاوعلى هذا  ا يف معىن ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضيوأيض

 .   (4) أو امليتة أو حلم اخلنزير ، وكل عني جنسة استحالت إىل عني ثانية

                           
 [9/51لشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ا:  محد الدرير ا(1)

 9/52لشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ا: محد الدرير ا(2)

 1/911حمللى ا: بن حزم ا(3)

  79/18جمموع الفتاوى : تيمية  ابن (4)
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الفرق ضعيف فإن مجيع  هذا: " من فقال وغريها ورد ابن تيمية على من فرق بني اخلمر
، وكذلك العذرة والبول طاهرة مستحيل عن أعيان  النجاسات جنسة باالستحالة فإن الدم
وأيضا فإن اهلل تعاىل حرم اخلبائث ملا  َملوقة ، طاهرةواحليوان النجس مستحيل عن مادة 

األعيان  وهذهمن وصف اخلبث كما أنه أباح الطيبات ملا قام من وصف الطيب  هباقام 
 .    (1)" الطيبات وصففيها شئ من وصف اخلبث وإمنا فيها ليس  فيها املتنازع

 
وقول القائل إهنا تطهر باالستحالة أصح ، فإن النجاسة إذا : " وقال عليه رمحة اهلل 

صارت ملحًا أو رمادًا فقد تبدلت احلقيقة ، وتبدل اإلسم والصفة ، فالنصوص املتناولة 
 .(2)" ال معىن لتحرمي امليتة والدم وحلم اخلنزير ال تتناول امللح والرماد والرتاب ، ال لفظاً و 

 
 : قد استدل اجلمهور على طهار النجس وحلية احملرم باالنقالب جبملة من األدلة منها و 
 

قدم رسول اهلل صلى اهلل : عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال  مبا روي  :الدليل األول 
يهم عليه وسلم املدينة فنزل يف علو املدينة يف حيٍّ يقال هلم بنو عمرو بن عوف فأقام ف

فكأين  -قال أنس  -أربع عشرة ليلة ْث أرسل إىل بين النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم 
أنظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رِْدفه ومأل بين النجار 
حوله حىت ألقى بفناء أيب أيوب وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي حيث أدركته 

ثامنوين : " يف مرايض الغنم وإنه أمر ببناء املسجد فأرسل إىل بين النجار الصالة ويصلي 
فكان فيه ما أقول : واهلل ال نطلب مثنه إال إىل اهلل قال أنس : فقالوا " حبائطكم هذا 

لكم كانت فيه قبور املشركني وكانت فيه ِخَرب وكان فيه خنل فأمر رسول اهلل صلى اهلل 

                           
 . 79/18جمموع الفتاوى : ابن تيمية   (1)

 .   71/577جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (2)
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َلَة  عليه وسلم بقبور املشركني فُنِبشت وباخِلَرب فُسوميت وبالنخل فُقِطع فصفُّوا النخل ِقبـْ
املسجد وجعلوا ِعضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرجتزون والنيب صلى اهلل 

  (1)اللهم ال خري إال خري اآلخرة فانصر األنصار واملهاجرة: عليه وسلم معهم ويقولون 
 . 
: أُ بيان فقال  متهوجه االستدال يف احلديث وأ رمحه اهلل شيخ اإلسالم ابن تيميةقد بني و 
قد كان مقربة للمشركني وفيه خنل وخرب فأمر  صلى اهلل عليه وسلم ومسجد رسول اهلل) 

وأمر باخلرب فسويت ، بالنخل فقطعت وجعلت قبلة املسجد صلى اهلل عليه وسلم النيب 
ا املشركون ْث ملا نبش املوتى جعلت فهذه مقربة منبوشة كان فيه، وأمر بالقبور فنبشت 

ولو كان ذلك الرتاب جنسًا لوجب أن ينقل  ، مسجدًا مع بقاء ما بقي فيها من الرتاب
من املسجد الرتاب النجس ال سيما إذا اختلط الطاهر بالنجس فإنه ينبغي أن ينقل ما 

ال بإزالة ما و  ، ومل يؤمر باجتناب ذلك الرتاب، يتيقن به زوال النجاسة ومل يفعل ذلك 
 .  (2) (يصيب األبدان والثياب منه 

 
أن  وهو دليل عقلي سبق وان اشار إليه ابن حزم وابن تيمية ، وخالصته: الدليل الثاين 

فالنصوص  ، النجاسة إذا صارت ملحاً أو رماداً فقد تبدلت احلقيقة وتبدل االسم والصفة
، ناول امللح والرماد والرتاب ال لفظاً وال معىن املتناولة لتحرمي امليتة والدم وحلم اخلنزير ال تت

واملعىن الذي ألجله كانت تلك األعيان خبيثة معدوم يف هذه األعيان فال وجه للقول 
والذين فرقوا بني ذلك وبني اخلمر قالوا اخلمر جنست باالستحالة ، بأهنا خبيثة جنسة 

إمنا جنست باالستحالة فينبغي فطهرت باالستحالة فيقال هلم وكذلك البول والدم والعذرة 
أن تطهر باالستحالة وأيضًا فإن اهلل أباح الطيبات وحرم اخلبائث وذلك يتبع صفات 

                           
يف كتاب  مسلمو  أبواب استقبال القبلةفب  الصالةاملناقب وكتاب كتاب البخاري يف  رواه  (1)

 .م املساجد ومواضع الصالة باب ابتناء مسجد النيب صلى اهلل عليه وسل

  79/179جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (2)



28 

 

األعيان وحقائقها فإذا كانت العني ملحًا أو خاًل دخلت يف الطيبات اليت أباحها اهلل ومل 
 . تدخل يف اخلبائث اليت حرمها اهلل 

 
نقيس عليها لة اخلمر خاًل فإنه متفق على طهارهتا فالقياس على استحا :الدليل الثالث 

اخلمر جنسة باالستحالة وقد يعرتض على هذا القياس بأن  ،(1) ما عداه لعدم الفارق
بأن ، وقد أجيب عن ذلك ا فإهنا جنسة العني بال استحالة خبالف الدم واخلنزير وحنومه

ن أعيان طاهرة وكذلك مجيع النجاسات جنست أيضًا باالستحالة فإن الدم مستحيل ع
: " ، كما قال ابن حزم  العذرة والبول واحليوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة َملوقة

ومن خالف هذا لزمه أن حيرم اللنب ، ألنه دم استحال لبنًا ، وأن حيرم التمر والزروع 
ستحاال املسقى بالعذرة والبول ، ولزمه أن يبيح العذرة والبول ألهنما طعام وماء حالالن ا

 .(2)" إىل اسم منصوص على حترمي املسمى به 
 

خلمر فطهارة ا: وعلى هذا األصل "  :ابن تيميه فقال هوقد وافق ابن القيم رمحه اهلل شيخ
زال املوَجب ،  ، فإذا زال املوِجبلوصف اخلبث باالستحالة على وفق القياس فإهنا جنسة 
 وعلى هذا ، وأصل الثواب ، والعقاب دها ، بل وهذا أصل الشريعة يف مصادرها ، وموار 

نبش النيب " تعدية ذلك إىل سائر النجاسات إذا استحالت ، وقد  فالقياس الصحيح
ومل ينقل الرتاب ، وقد أخرب اهلل " صلى اهلل عليه وسلم قبوَر املشركني من موضع مسجده 

لى أن الدابة أمجع املسلمون ع ، وقد( خَيْرُُج ِمْن بـَنْيِ فـَْرٍث َوَدٍم ) سبحانه عن الل نَب أنه 
حل  لبُنها ، وحلمها ، وكذلك  إذا علفت بالنجاسة  ْث حبست ، وعلفت بالطاهرات 

الستحالة وصف ، باملاء النجس ، ْث سقيت بالطاهر حل ت الزرع والثمار إذا ُسقَيت 
ملاء صار جنساً ، كا هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً اخلبث ، وتبدله بالطيب ، وعكس 

                           
 .9/85بدائع الصنائع :، الكاساين 79/29جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (1)

 1/911حمللى ا: بن حزم ا(2)
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، والطعام إذا استحال بْواًل ، وعذرة ، فكيف أث رت االستحالة يف انقالب الطيب خبيثاً 
ومل تؤثر يف انقالب اخلبيث طيبا ، واهلل تعاىل خيرج الطيب من اخلبيث واخلبيث من 

ال عربة باألصل ، بل بوصف الشيء نفسه ، ومن املمتنع بقاء حكم اخلبث و ! ؟ الطيب
فه ، واحلكم تابع لالسم والوصف ، دائٌر معه وجودًا وعدمًا ، وقد زال امسه ووص

فالنصوص املتناولة لتحرمي امليتة والدم وحلم اخلنزير واخلمر ال تتناول الزرع والثمار والرماد 
وامللح والرتاب واخلل ، ال لفظًا ، وال معىًن ، وال نّصًا ، وال قياسًا ، واملفرمقون بني 

اخلمر جنست باالستحالة فطهرت باالستحالة ، فيقال هلم : قالوا استحالة اخلمر وغريها 
وهكذا الدم والبول والعذرة إمنا جنست باالستحالة ، فتطهر باالستحالة ، فظهر أن : 

 . (1) " لنصوصالقياس مع النصوص ، وأن َمالفة القياس يف األقوال اليت ختالف ا
 

-(( رؤية اسالمية لبعض املشاكل الصحية))وقد ذُِكر يف الندوة الفقهية الطبية الثامنة 
اجليالتني »: م بالكويت0992\هـ0402عام  -املواد احملرمة والنجسة ىف الغذاء والدواء

 .   (2) «طاهر وأكله حالل: املتكون من استحالة عظم احليوان النجس وجلده وأوتاره
 
 
 

  

                           
  95،  94/   7عالم املوقعني  إ: ابن القيم اجلوزية (1)

 .799-2/711للزحيلي  نقاًل عن كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته(2)
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 خالصة المسألة
 

اتفاق  ت اىل مادة آخرى كان فيها وانقلب أية مادة إذا استحالتن تبني مما سبق أ
 . واختالف 

 
ن البعض ، ولو أد النص و ور ذلك لو  ،اخلمر خاًل فما اتفق الفقهاء إال يف استحالة 

 .(2) الشرط هذا والبعض جتاوز، (1) دون مداخلة الغري بنفسهااشرتط ختللها 
 

ليه قبل على ما كانت عويف غري اخلل اختلف الفقهاء اىل مذهبني فاألول يبقيها 
أبو يوسف صاحب أيب حنيفة ومن وافقه وقال به ، باستمرار النجاسة فيها  االستحالة ،

، وهو  ةينيكانت جناسته ع  ماقول الشافعي فيمن احلنفية، وأحد القولني عند املالكية، و 
 .  إحدى الروايتني عند احلنابلة

 
مد وأكثر احلنفية وحم فةيوهو رأي اجلمهور وهم هنا أبو حنالفقهاء وفريق أخر من 

ما  وهووابن القيم ،  ةيمياإلسالم ابن ت خوهو اختيار شي،  بعض احلنابلة  و ة،يواملالك

                           
رتط ختللها بنفسها الشافعية والظاهرية ، ومشهور عن مالك  وامحد يف الرواية املشهورة عنه ممن اش (1)

وفتح الباري ( 9/781)اجملموع ( 4/24)روضة الطالبني واختاره ابن تيمية انظر يف ذلك 
وجمموع ( 9/88)والكايف البن قدامة ( 9/57)والشرح الكبري مع الدسوقي ( 4/495)

، كما روى عدم  (1/24)ونيل األوطار ( 1/951)عالم املوقعني وإ( 71/119)الفتاوى 
 .  (1/711)تفسري القرطيب انظر  عن عمر بن اخلطاب ، وعثمان بن أيب العاصاجلواز 

املبسوط : يراجع ]احلنفية ، واملالكية يف قول نقله عنه أشهب ، وامحد يف رواية ،  وهو مذهب (2)
، وهذا مروي (9/191)واالنصاف ( 9/57)وحاشية الدسوقي ( 74/77)للسرخسي 

، والثوري ، واألوزاعي ، والليث بن سعد ([ 1/192)انظر فتح الباري ]عن أيب الدرداء
 [ .   (1/711)انظر تفسري القرطيب ]ونوالكوفي
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إىل عليها باستحالتها أن العني النجسة يتغري احلكم ذهب إليه الظاهرية ، حيث يرون 
وتصبح ذات مواصفات جديدة َمتلفة عن األصل خصائصها حبيث تتغري ، عني أخرى 

من تناول العني اجلديدة إال إذا محلت من خصائصها خبثًا أو مجهور الفقهاء  وال مينع
 . ضرراً يؤذي البدن والعقل 

 
، وما  تبعهممن املالكية ومن  وغريهماحلنفية  اجلمهور من إليه ذهبواستنادًا إىل ما 

ستطيع نوما ذهب إليه الظاهرية ، من احلنابلة  اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم
 .التالية املتعلقة باستحالة النجاسة والتطبيقات القواعد ن نستنت أ
 

 .طاهر فهوإذا أحرقت العذرة فصارت رمادا أو حنوه أو ترابا 
 

 .طاهر فهو الطاهرةإذا أحرقت امليتة وصارت رمادا أو حنوه من االعيان 
 

ركبات كيميائية أخرى إىل عني اخرى كامللح أو م شاهبماإذا استحال الكلب واخلنزير وما 
 . طاهرفالنات  

 
إذا استحالت عظام امليتة إىل رماد أو دخان أو خبار أو أية مادة كيميائية أخرى فالنات  

 .طاهر
 

واستحالة املاء والطعام إىل بول أو ، كاستحالة العصري إىل مخر   إذا استحال الطيب خبيثاً 
 .  عذرة صار جنساً 

 
واستحالة العذرة والسماد احليواين يف ، تحالة اخلمر إىل خل كاس  إذا استحال اخلبيث طيباً 

 . طاهرمثار االشجار ونتاج األرض فالنات  
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ويرتتب على ذلك أن االستحاالت اليت تطرأ على االعيان النجسة بتأثري التفاعالت 

جيوز تناوله ما مل يتحقق الضرر يف  طاهرالكيميائية واملداخالت الصناعية تؤدي إىل نات  
 .النات  اجلديد 
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 االستهالك
 
واليت تعين  (1)[املغلوب املستهلك كاملعدوم]يت هذه املسألة حتت القاعدة الفقهية أوت

 العني القليلة يف العني الكثرية، فتعد العني وتستهلكأخرى كثرية  عني قليلة بعنياختالط 
رف يف كتب الفقه وتعاليت ختتصر و ويكون احلكم للعني الكثرية ،  ، القليلة كاملعدومة

، كما أن من ومعتربة يف املذاهب الفقهية كلها  صحيحة،، وهي قاعدة  باالستهالك
 .وتعويال عليها ابن حزم وابن تيمية ، أكثر العلماء اعتباراً هلا

 
ومرادفاهتا ، فقد تعددت الفاظها ، وتطبيقها يف كتب الفقه  ونظرا لكثرة استعمال القاعدة

 .  بعضها  ورد على سبيل املثالأ
 

والنعمان ، وقال  استهالك العني يسقط اعتبار األجزاء عند مالك" : اللفظ األول
 .  " ال يسقط (3)وعبدامللك  (2)حممد
 

من  اخلمس مئة وهذا اللفظ ذكره املقري على أنه قاعدة، وهي القاعدة الثامنة بعد
  . (4) املالكية قواعده،كما ذكره بعض

 
 ."  كعدمه هلك يف الشيء يصري وجودهاملست" : الثاين اللفظ 

                           
 71ذكرها ابو عبداهلل املقري املالكي يف كتابه قواعد الفقه ، وابن رجب احلنبلي يف كتابه القواعد  (1)

 . 

 . املقصود مبحمد هنا هو االمام حممد بن ادريس الشافعي وليس حممد صاحب ايب حنيفة  (2)

 الراجح انه عبدامللك بن عبدالعزيز بن املاجشون املكىن بأيب مروان من تالمذة مالك   (3)

، امحد بن  7/771 حممد بن حممد الدردايب: دراسة وحتقيق. قواعد الفقه:  حممد بن امحد املقري (4)
  972شرح املنه  املنتخب : ي املنجور املالكي عل
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أنه لو حلف  مثلالفروع،  هذا اللفظ ذكره بعض علماء احلنابلة يف جمال التعليل لعدد من
 يف املستهلك بأن ذلك وعللوا الحينث، فإنه شيئا، فأكلهً  مستهلكا يف غريه ً ال يأكل
َحَلَف اَل يَْأُكُل َوِإْن : " ال برهان الدين بن مفلح، ق(1) وجوده كعدمه يصري الشيء

َشْيًئا، فََأَكَلُه ُمْستَـْهَلًكا يف َغرْيِِه، ِمْثَل َأْن َحَلَف اَل يَْأُكُل لَبَـًنا، فََأَكَل زُْبًدا، َأْو اَل يَْأُكُل 
ا، َأْو اَل مَسًْنا، فََأَكَل َخِبيًصا ِفيِه مَسٌْن اَل َيْظَهُر ِفيِه َطْعُمُه، َأْو اَل يَْأُكُل بـَْيًضا، َفَأَكَل نَاِطفً 

َحب اُت َشِعرٍي، يَْأُكُل َشْحًما، َفَأَكَل الل ْحَم اأْلَمْحََر، أَْو اَل يَْأُكُل َشِعريًا، َفَأَكَل ِحْنطًَة ِفيَها 
، فلم حينث بأكل  ال يقع عليه اسم الذي حلف عليه ، ألن املستهلك(2)"  ملَْ حَيَْنثْ 

 . املستهلك فيه 
 

مما يشكل على البعض تشاهبه تصر الستهالك وشرحه املخاقاعدة ومما سبق من تعريف ب
، هو أن وملعرفة الفرق بني االستحالة اليت سبق شرحه وبني االستهالك مع االستحالة ، 

اإلستحالة انقالب حقيقة املادة اىل حقيقة آخرى ، أما اإلستهالك فهو بقاء املادة 
هر فال تظهر ، ويظهر هذا الفرق النجسة واحملرمة لكن تفتت ذراهتا يف احلالل أو الطا

 . يف اللغة واالصطالح الفقهي  االستهالك معرفة معاين بعد
 

زوال : الثاين  ، (3)اإلتالف فيما ينفع : األول : فيطلق على معنيني : أما يف اللغة 
 .  (4)املنافع اليت وجد الشيء من أجل حتقيقها وإن بقيت عينه قائمة 

 
 :يطلق على معنيني أيضاً : قهاء عند الفوتعريفه اصطالحاً 

                           
 .   1/715كشاف القناع : ، البهويت  1/191املبدع : ابن مفلح: انظر  (1)

 .  8/991 املبدع يف شرح املقنع:  ابن مفلح  (2)

 .8/974  –مصر  –موسوعة مجال عبد الناصر يف الفقه اإلسالمي  (3)

 11 م لغة الفقهاءمعج: حممد رواس قلعجي وحامد قنييب  (4)
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العالمة سليمان اجلمل قال ، ريح أال يبقى للمستهَلك لون وال طعم وال : ألول ملعىن اا 

يف سياق الكالم عن  يف حاشيته على شرح املنه  لشيخ االسالم زكريا األنصاري
  . (1)"قى له طعم، وال لون، وال ريحأن ال يب: االستهالك: "استهالك اخلمر

 
ت ، ففي كل منهما زالبني االستحالة واالستهالك ليس هناك فرق  املعىن هذا وعلى

، ولذلك يستعمل ابن تيمية اللفظني مبعىن واحد وال يفرق حقيقة العني، ومل يبق هلا وجود
إذا كان هذا احلب وقع فيه قطرة دم، أو قطرة مخر، وقد استحالت، : "بينهما فيقول

يت باق على صفته مل يكن لتحرمي ذلك وجه، فإن تلك قد واللنب باق على صفته، والز 
شيء من أحكام  استهلكت واستحالت، ومل يبق هلا حقيقة من األحكام يرتتب عليها

 . (2) "الدم، واخلمر
 

العني املنغمرة : "يف القاعدة الثانية والعشرين يقول فيهواىل هذا ذهب ابن رجب احلنبلي 
هل هي كاملعدومة حكماً، أو ال؟ فيه خالف وينبين عليه يف غريها، إذا مل يظهر أثرها، ف

فيه النجاسة، فإن كان كثريًا سقط  املاء الذي استهلكت( ومنها: )مسائل، ْث قال
حكمها بغري خالف، وإن كان يسرياً، فروايتان، ْث من األصحاب من يقول إمنا سقط 
حكمها، وإال فهي موجودة، ومنهم من يقول بل املاء أحاهلا، ألن له قوة اإلحالة، فلم 

 .  (3)"طاهرة، وهي طريقة أيب اخلطابيبق هلا وجود، بل املوجود غريها، فهو عني 
 

، فإذا هبذا املعىن األول يف اصطالح الفقهاء واالستحالة، مبعىن واحد  فاالستهالك

                           
 .5/911حاشية اجلمل :  سليمان اجلمل  (1)

 .79/594جمموع الفتاوى : ابن تيمية (2)

 .9/19القواعد : ابن رجب  (3)
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سقطت قطرة مخر يف ماء، واستهلكت فيه، حبيث مل يبق منه طعم، أو ريح، أو لون، 
 . فقد صار اجملموع ماء، وذهب اسم اخلمر املستهلكة، وهذا هو نفسه االستحالة

 
وهو أشهر من  ،وذلك بزوال عني الشيء وامنحائها إلفناءوا اإلتالف: لثاين ملعىن اا 

 . (1) ويستعمله الفقهاء بكثرة، السابق 
 

االستحالة تشرتك مع االستهالك يف ، حيث أن هذا املعىن هناك اختالف دقيقوعلى 
العني يف كل منهما، وتفرتق االستحالة عن االستهالك يف  مطلق التغري الذي يطرأ على

 وتنقلب صفتها، كما ،ى تحالة تتغري العني كلها من حالة إىل أخر االس أنه يف حال
حيصل يف اخلمر إذا استحالت إىل خل ، فإن العني كلها تنقلب من حالة اخلمرية أو 
وصفها إىل حالة كوهنا خاًل ، وأما يف االستهالك فإن التغري حيصل للعني املستهلكة فقط 

األخرى كما إذا اختلط لنب قليل مباء كثري  ، حيث تتغري صفاهتا بسبب اختالطها بالعني
حيث يصري ، فإن صفات اللنب تتغري بل تتالشى وتذهب بسبب اختالطه باملاء ،

 .  ، ويكون احلكم للغالبالذي هو املاء  مستهلًكا بالغالب وهو اللنب املغلوب
 

ن على أ (4)واحلنابلة (3)والشافعية (2)وهم املالكية ،حناف فاجلمهوراأل وخبالف
فقـد ربطوا ذلـك مبفهوم  االحنافحدى وسائل التطهري، أما إو املكاثرة هي أاالستهالك 
أن املاء الراكد إذا كان كثريًا فهو مبنزلة اجلاري، ال " : ، ففي الفتاوى اهلندية اجلريـان 

                           
، 4/714ة البجريمي حاشي:سليمان البجريمي ، 7/441التاج واإلكليل : املواق : انظر  (1)

 . 9/745أحكام القرآن: ابن العريب ، 1/591اإلنصاف : املرداوي 

 .9/41،42الشرح الكبري : الدردير (2)

 . 9/2،1 املهّذب: الشريازي (3)

 .9/12املغين : ابن قدامة (4)
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 .  (1)" أن يتغري لونه، أو طعمه، أو رحيهيتنجس مجيعه بوقوع النجاسة يف طـرف منه، إاّل 
 
 عن أنس بن مالك، منها ما روي قد استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه بعدد من األدلة و 

، فنهاهم   (3) فبال يف طائفة املسجد، فزجره ُ الناس (2)جاء ٌ إعرايب: قال هرضي اهلل عن
  (4)بذنوب صلى اهلل عليه وسلم  النيب ،فلما قضى بوَله، أمرصلى اهلل عليه وسلم  النيب

 .  (5) (عليهمن ماء فأهريق 
 
دلو  بني أن طريقة تطهري البول هي بإراقة صلى اهلل عليه وسلمأن النيب فيه  وجه الداللةو 

حبيث استهلكت فيه  النجاسة،ت ل على أن املاء الطهور إذا غمر من املاء عليه، وهذا يد
 النجاسة فإهنا تصبح كاملعدوم وحيكم بطهارته ، ولذلك قال الشوكاين يف شرحه للحديث

 "كت باملاء فاألرض واملاء طاهرانوفيه دليل على أن النجاسة على األرض إذا استهل ":
(6)  . 
 

                           
 .98/ 9 هلنديةالفتاوى ا: نظام، وآخرون(1)

وقيل هو األقرع بن حابس التميمي حكاه  ، اليماين ذكره أبو موسى املديينقيل هو ذو إخلويصرة  (2)
  . وقيل هو عيينة بن حصن قاله أبو احلسني بن فارس ، افع املدينعن عبد الل ه بن ن التارخيي

 ،  أخرى له أيًضا فتناوله الناسويف  ، ويف أخرى له فثار إليه الناس،  ليقعوا بهيف رواية عند البخاري   (3)
  . وللبيهقي فصاح به الناس وكذا النسائي

اء قريب فيها م  : وقال ابن السكيت  . الدلو العظيمة  : وقال ابن فارس  . هو الدلو املألى  : خلليلاقال  (4)
  .  من امللء

هبذا اللفظ أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب صب املاء على البول يف املسجد، وبنحوه  (5)
أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت 

 .من غري حاجة إىل حفرها يف املسجد، وأن األرض تطهر باملاء

 .   9/41نيل األوطار : الشوكاين  (6)
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صلى اهلل عليه عن أيب سعيد اخلدري أنه قيل لرسول ااهلل كما استدل اجلمهور مبا روي 
بضاعة وهي بئر يطرح فيها احليض وحلم الكالب والننت ؟  أنتوضأ من بئر: )  وسلم

 .  (1) (املاء طهور ال ينجسه شيء: ى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل صل
 

النيب صلى اهلل عليه عن انس بن مالك رضي اهلل عنه يف قصة قدوم واستدلوا مبا روي 
قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة فنزل أعلى املدينة يف حي يقال : قالوسلم املدينة 

يه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ْث أرسل هلم بنو عمرو بن عوف فأقام النيب صلى اهلل عل
إىل بين النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأين أنظر إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم على 
راحلته وأبو بكر ردفه ومأل بين النجار حوله حىت ألقى بفناء أيب أيوب وكان حيب أن 

جد فأرسل إىل يصلي حيث أدركته الصالة ويصلي يف مرابض الغنم وأنه أمر ببناء املس
مإل من بين النجار فقال يا بين النجار ثامنوين حبائطكم هذا قالوا ال واهلل ال نطلب مثنه 
إال إىل اهلل فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور املشركني وفيه خرب وفيه خنل فأمر 
النيب صلى اهلل عليه وسلم بقبور املشركني فنبشت ْث باخلرب فسويت وبالنخل فقطع 

وا النخل قبلة املسجد وجعلوا عضادتيه احلجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرجتزون فصف
اللهم ال خري إال خري اآلخره فاغفر : والنيب صلى اهلل عليه وسلم معهم وهو يقول 

 .  (2) لألنصار واملهاجره
 

عيان جنسة مل على عذرة املوتى وصديدهم وهي أفيه أن املقربة كانت تشت الداللة وجه
مل يأمر بنقل الرتاب الذي كما النيب صلى اهلل عليه وسلم بنبش القبور   يأمراتفاق ومل ب

تلك االعيان  أنالقت تلك النجاسات وال أمر الصحابة بالتحرز منها مما دل على 

                           
 .  والرتمذي  أخرجه ابو داود  و ابو داود والنسائي يف سننهما و (1)

 . ومسلم  أخرجه البخاري  (2)
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 . (1)النجسة ملا استهلكت يف الرتاب الطاهر انعدمت وصار احلكم بطهورية الرتاب
 

 ثبت بعلة زال بزواهلا، احلكم إذا" :  بدليل عقلي بقوله كما استدل ابن تيمية رمحه اهلل
النجاسة، كما أن العلة ملا كانت يف اخلمر  وإذا كانت العلة التغري، فإذا زال التغري زالت

 .  (2) " طهرت الشدة املطربة فإذا زالت
 

 خرى نكتفي مبا سقناه ، غري أن العمدة يف هذا الباب حديث بول األعرايب يفوأدلة أ
ويف هذا دليل على أن  ":اإلمام اخلطايبمسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وفيه يقول 

سبيل املكاثرة والغلبة طهرها، وأن غسالة النجاسات املاء إذا ورد على النجاسة على 
مل يكن ذلك املاء طاهراً، لكان املصبوب للنجاسة فيها لون، وال ريح، ولو  مل ينِب طاهرة ما

 . (3)لبول نفسه، فدّل ذلك على طهارته َأكثر تنجيساً للمسجد من امنه على البول 
 

صب املاء على  ، و قيل(4) ر النجاسة باملاء حىت تستهلك فيهأن تكاث: واملكاثرة تعين
واختلفوا بعد ذلك يف ورود املاء ، (5) ها حبيث يذهب لوهنا ورحيهاالنجاسة حىت يغمر 

 . ، وكذا يف قدر املاء املكاثَر بهاملكاثَر به على النجاسة وورودها عليه
 

عني القليلة أثر يف اللون هو امتزاج عني يف عني أخرى حبيث مل يعد لل إذاً فاالستهالك 
حدمها غالباً على اآلخر من شأن كل َمتلطني كان أ":، قال الفخر الرزايوالطعم والرائحة

                           
 .   77/987جمموع الفتاوى : ابن تيمية : أنظر  (1)

 .  71/577جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (2)

 . 7/71املعبود عون : آبادي (3)

 544/ 7اجملموع  :النووي  ،41/ 9املهذب : انظر (4)

 711/ 9ملبدع ا: بن مفلح ا (5)
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املاء الكثري بطلت  أن يتكيف املغلوب بكيفية الغالب ، فالقطرة من اخلل لو وقعت يف
بصفة املاء، وكون أحدمها غالبًا على اآلخر إمنا يعرف بغلبة صفة اخللية عنها ، واتصفت 
فال جرم مهما ظهر طعم  –وهي الطعم أو اللون أو الريح  –اخلواص واآلثار احملسوسة 

ا ، فال النجاسة أو لوهنا أو رحيها كانت النجاسة غالبة على املاء وكان املاء مستهلكاً فيه
، وهذا اكثر الضوابط  (1)جرم يغلب حكم النجاسة مستهلكة فيه فيغلب حكم الطهارة 

 . (2)وروداً عند كثري من الفقهاء 
 

مثلة لالستهالك وقعت للناس يف أزمنتهم نورد منها على سبيل ورد الفقهاء قدميًا أوقد أ
 : املثال ال احلصر 

 
نت هذه االشياء مستهلكة يف لو طرح يف املاء سويق أو لنب أو عسل وكا -0

املاء ، حبيث مل حيد هلا طعمًا  وكان لون املاء هو الظاهر فإن هذا املاء باق 
، قال اإلمام  (3)على حاله يف االعتبار الشرعي طهور جيوز الوضوء به

وإن أخذ ماء ، فشيب به لنب أو سويق أو عسل فصار املاء } الشافعي 
ماء : املاء مستهلك فيه ، إمنا يقال هلذا  مستهلكًا فيه مل يتوضأ به ، ألن

سويق ولنب وعسل مشوب ، وإن طرح منه شيء قليل يكون ما طرح فيه 
الظاهر وال طعم من سويق ولنب وعسل مستهلكًا فيه ويكون لون املاء 

توضأ به وهذا ماء حباله ، وهكذا كل ما خالط املاء من  لشيء من هذا فيه
                           

  74/81التفسري الكبري : فخرالدين الرزاي  (1)

العزيز شرح : ، الرافعي 1/17بدائع الصنائع : ، الكاساين  7/987املبسوط : السرخسي: انظر (2)
جمموع الفتاوى : ، ابن تيمية 9/947ح املهذب اجملموع شر : ،النووي  1/412الوجيز 
   21-9/11مواهب اجلليل : ، احلطاب 1/197املبدع : ، ابن مفلح 79/594-571

االشباه والنظائر : ، السيوطي  9/49ملبدع :، ابن مفلح  7/771قواعد الفقه : املقري : انظر  (3)
918   . 
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 .  (1){ طعام وشراب وغريه 
 

، قال  (2)ذا مل تغري من صفاته جاز استعمالهالنجاسة القليلة يف املاء إ -5
إذا كان املاء كثرياً ووقعت فيه جناسة مائعة أو متجسدة فال خيلو  :"املاوردي

 . (3) "يتغري هبا املاء فهو طاهر مطهر أن يتغري هبا املاء أو ال يتغري ، فإن مل
 

ولطني  :"فيه ، قال الزركشي سات تستهلك طني الشوراع طاهر ألن النجا -2
، ثالثها طهارة النجاسة باالستحالة إذا .... الشارع أصول يبىن عليها 

 .  (4) "كت فيه عني النجاسة وصارت طيناً استهل
 

لو خلط الطيب بطعام واستهلك فيه جاز للمحرم تناوله ، ألن الطيب  -4
ن يستهلك أو احلرام إما أ : "كشي مستهلك ، واملستهلك كاملعدوم قال الزر 

ال ، فاألول ال أثر له غالباً ، وهذا كالطيب حيرم على احملرم ، ولو أكل شيئاً 
 .  (5) "يه طيب قد استهلك مل جتب الفدية ف
 

اخلمر إذا  : " ابن تيمية اخلمر إذا استهلكت يف املائع جاز شربه ، قال  -2
 . (6) "ارب هلا شارباً للخمر استهلكت يف املائع مل يكن الش

                           
   9/2األم : حممد بن ادريس الشافعي  (1)

، ابن  79/571جمموع الفتاوى : ، ابن تيمية  9/997اجملموع شرح املهذب : النووي :  انظر (2)
 .   71 تقريرالقواعد وحتريرالفوائدقواعد ابن رجب : رجب 

   9/111احلاوي : املاوردي  (3)

  9/171املنثور يف القواعد : الزركشي  (4)

  9/971املنثور يف القواعد : الزركشي  (5)

  79/517جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (6)
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خترجياً على هذه القاعدة وتطبيقاهتا عند الفقهاء نستطيع قياس ما استجد يف هذا الزمان و 

 : عليها ومنها 
 

ُقل ال  َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإَِل  حُمَر ًما َعَلٰى   :أن اخلنزير مما حرمه اهلل بقوله  -0
وًحا أَْو حلََْم ِخنزِيٍر فَِإن ُه رِْجٌس طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإال  َأن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدًما م ْسفُ 

، غري أنه لو دخلت بعض أجزائه يف صناعة  (1)ا أُِهل  ِلَغرْيِ الل ِه ِبهِ أَْو ِفْسقً 
حبيث تستهلك يف املخلوط  بنسب قليلةباالستحالة ، أو األغذية أو األدوية 

اء أو جاز استخراجها على قاعدة االستهالك ، ألهنا مستهلكة يف الغذ به
ني قول الدواء احلالل فتكون كاملعدومة ، ويشهد لذلك من كالم املتقدم

إن اهلل حرم اخلبائث اليت هي الدم وامليتة وحلم  :"شيخ اإلسالم ابن تيمية 
اخلنزير وحنو ذلك ، فإذا وقعت هذه يف املاء أو غريه واستهلكت ، مل يبقى 

اخلمر إذا استهلكت يف  هناك دم وال ميتة وال حلم خنزير أصاًل ، كما أن
، والندوة الفقهية الطبية (2){ املائع مل يكن الشارب هلا شاربًا للخمر 

يف شهر ذي الثامنة اليت عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت 
، لكنها تراجعت عنه يف الندوة التاسعة  ذهب اىل حترميه 0402احلجة عام 

، وانتهى الباحثون  0401ية يف صفر من عام اليت عقدت يف اململكة املغرب
 : اعدة االستهالك ، فجاء يف توصياهتم  جواز هذه املواد اعتماداً على قاىل

استكمااًل ملا سبق دراسته يف الندوة السابقة فإن هذه الندوة ناقشت اجلوانب الطبية 
هلا  ذاء والدواء اليتوالفقهية املتعلقة هبذا املوضوع وخلصت اىل أن املواد اإلضافية يف الغ

( ب االستحالة ( أ: بإحدى طريقتني  أصل جنس أو حمرم تنقلب اىل مواد مباحة شرعاً 

                           
 . 945اآلية : سورة األنعام  (1)

 . 79/519جمموع الفتاوى : سورة ابن تيمية  (2)
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ويكون ذلك بامتزاج مادة حمرمة أو جنسة مبادة أخرى طاهرة حالل غالبة ، : االستهالك 
مما يذهب عنها صفة النجاسة واحلرمة شرعاً، إذا زالت صفات ذلك املخالط املغلوب من 

الب تهلكًا بالغالب ، ويكون احلكم للغطعم واللون والرائحة ، حيث يصري املغلوب مسال
 : ، ومثال ذلك 

املركبات اإلضافية اليت يستعمل من حملوهلا يف الكحول كمية قليلة جدًا يف الغذاء . 
 . والدواء ، كامللونات واحلافظات واملستحلبات ومضادات الزنخ 

ستخرجان من أصول جنسة بدون استحالة، جيوز الليستني والكوليسرتول امل. 
ا مستهلكة يف املخالط الغالب احلالل  استخدامهما يف الغذاء والدواء مبقادير قليلة جدا

 .الطاهر
األنزميات اخلنزيرية املنشأ، كالببسني وسائر اخلمائر اهلاضمة وحنوها املستخدمة بكميات . 

 .  (1) ستهلكة يف الغذاء والدواء الغالبزهيدة م
 

َا  : أن اخلمرة حمرمة بنص كتاب اهلل وإمجاع األمة قال املوىل عز وجل  -5 ِإمن 
اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ممْن َعَمِل الش ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه 

ويعرف عنصر اإلسكار فيه عند أهل االختصاص ،   (2)َلَعل ُكْم تـُْفِلُحوَن 
ويدخل بنسب قليلة يف تصنيع بعض األغدية [ بالكحول اإلثيلي ] 

مثل املشروبات الغازية، ، ملا ال يذوب منه واألدوية على اعتيباره مذيبًا 
ليذيب الزيوت الطيارة، الىت تدخل كمكسبات للطعم والرائحة، وبعض 

دة ، وقد افتت اهليئات الشرعية جبوازه استخراجاً على القاع أنواع الشكوالتة
املواد الغذائية اليت } : ، كما يف توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة قوهلم 

                           
، كما أن التوصية منشورة على موقع  (79117-79119/ 7)جملة جممع الفقه اإلسالمي  (1)

 .املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية على االنرتنيت 

 .  11اآلية : املائدة  (2)
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يستعمل يف تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول إلذابة بعض املواد اليت ال 
تذوب باملاء من ملونات وحافظات وما إىل ذلك جيوز تناوهلا لعموم البلوى 

 .  (1){ لغذاء ، ولتبخر معظم الكحول املاف يف أثناء تصنيع ا
وأما ما يكون من مواد الكحول يف بعض } : وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل 

األدوية ، فإن ظهر أثر ذلك الكحول هبذا الدواء حبيث يسكر اإلنسان منه حرام ، 
فإن ذلك وأما إذا مل يظهر األثر وإمنا جعلت فيه مادة من الكحول من أجل حفظه 

، وقد جاء مثل هذا ضمن القرار  (2){ ادة الكحول أثر فيه ال بأس به ألنه ليس مل
 .  (3)السادس من قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي 

 
َا َحر َم َعَلْيُكُم   :الدم كذلك مما حرمه املوىل عز وجل يف كتابه فقال  -2 ِإمن 

َم َوحلََْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهل  ِلَغرْيِ الل ِه  ، وقال جل يف عاله  (4) ِبهِ اْلَمْيَتَة َوالد 
  ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهل  ِلَغرْيِ الل ِه بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة ُحرمَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلد 

ْيُتمْ  َح َعَلى َوَما ُذبِ  َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَردميَُة َوالن ِطيَحُة َوَما َأَكَل الس ُبُع ِإال  َما ذَك 
فلو مل يرد يف حترميه : " قال اإلمام اجلصاص رمحه اهلل تعاىل ،(5) النُُّصبِ 

فلما  ،رمي سائر الدماء قليلها وكثريها غري هاتني اآليتني القتضى ذلك حت

                           
من توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة اليت عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت  (1)

 . ، منشورة نصها على موقع املنظمة على االنرتنيت  9495يف شهر ذي احلجة عام 

   1/711لقاءات الباب املفتوح : ابن عثيمني  (2)

إلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته القرار السادس من قرارات اجملمع الفقهي ا (3)
ومنشورة على موقع  9477السادسة عشرة املنعقدة يف مكة املكرمة يف شوال من عام 

 :الرابطة على االنرتنيت بالرابط التاِل 
 http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=150&l=AR&cid=12 

  921اآلية : سورة البقرة  (4)

  1اآلية : سورة املائدة  (5)
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ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإَِل  حُمَر ماً َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه  : قال يف آية أخرى 
َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإن ُه رِْجٌس أَْو ِفْسقًا أُِهل  ِإال  

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد فَِإن  َرب َك َغُفوٌر َرِحيمٌ  دل  ، (1) لَِغرْيِ الل ِه بِِه َفَمِن اْضطُر  َغيـْ
، وال خالف على  (2)"ذلك على أن احملرم من الدم هو املسفوح دون غريه

يستخرج على هذه القاعدة يف  ، غري أنه(3) جناسة وشرب الدم املسفوح
، وكذلك الربوتينات املتحللة ( plasma)حواله كما يف بالزما الدم بعض أ

 . من بالزما الدم أو الغربين 
ه يف صبح بديل للمواد الربوتينية وأجازت قوانني كثري من الدول األوربية استخدامأفالدم 

بعض الصناعات الغذائية كالنقانق املدماة والبودينغ األسود، كما يستخدم لتغيري لون 
بعض األغذية مثل اهلامبورغر وأغذية األطفال، وكذلك مواد التجميل ، وذلك لتكلفة 

  .الدم املنخفضة واحتوائه على نسبة عالية من الربوتني 
 

ربعة على حرمة دم احليوان عدا الكبد وسبق اإلشارة اىل اتفاق الفقهاء املذاهب األ
واستدلوا مبا سبق ، (4)ن احلي أو امليت أو كان مسفوحًا والطحال سواء خرج من احليوا

مستدلني مبا روي عن أمساء  (5) عليه االمجاعقل ابن رشد وابن العريب من اآليات ، ون
يصيب ثوهبا من  إحدانا: جاءت امرأة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت : " قالت 

                           
   945اآلية : سورة األنعام  (1)

 9/971أحكام القرآن  (2)

غري املسفوح كالكبد والطحال، فهما حالل باإلمجاع للحديث الذي اخرجه امحد وابن ماجة وفيه  (3)
: فأما امليتتان ¡ أحلت لنا ميتتان ودمان : ) ضعف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 ( .فالطحال والكبد : وأما الدمان ¡ اد واحلوت فاجلر 

: ، ابن قدامة  9/21مغين احملتاج : اخلطيب الشربيين ،  9/21بداية اجملتهد : ابن رشد : انظر  (4)
   9/17غين ملا

 51أحكام القرآن  : ابن العريب ،  9/21بداية اجملتهد :ابن رشد  (5)
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 (1)" املاء ، ْث تنضحه ْث تصلي فيه حَتّته ْث تقرصه ب: دم احليضة كيف تصنع ؟ فقال 
، من الدمأن تغسل ما أصاب ثوهبا أو بدهنا  صلى اهلل عليه وسلم هأمر ووجه الداللة فيه 

 .إذا أرادت الصالة، فدل هذا على جناسته
 
 

، وبالزما الدم هي عبارة عن مادة سائلة  لكن مما استجد هو استخالص البالزم من الدم
% 22ا نسبته شفافة مييل لوهنا إىل الصفرة، وهي احدى مكونات الدم ، كما تشكل م

، فبعد جتميع كميات الدم يتم عزل البالزما عن مكونات الدم (2)من إمجاِل حجم الدم 
استحالبية ،   األخرى بالطرد املركزي ، ويستخدم يف التصنيع الغذائي كونه يشكل مادة

كما يعمل على متاسك أجزاء الطعام لتخثره باحلرارة مشاهبًا بذلك زالل البيض ، مما 
الفطائر واحلساءات والنقانق ولذلك فهو يضاف إىل  (3)عله بدياًل رخيضاً لزالل البيضجي

واهلمربجر وصنوف املعجنات والبسكويت وأغذية األطفال، كما متزج باللنب يف تصنيع 
 .واألجسام املضادة كاألمصال   وكذلك من استخداماته يف األدويةاته، بعض منتج

 
واملشهور عند الفقهاء املعاصرين واجملامع العلمية استخراجهم لبالزما الدم على القاعدة ، 
على اعتبار أن البالزما ليس هلا لون الدم وال طعمه ، وال جتتمع فيها صفاته وخصائصه ، 

 ،(4)ته ، فهي مادة طيبة مباحة لألكلن عناصره ومكوناوال تسمى دمًا وإن كانت م
وهذا الذي ذهب اليه  الرأي يف الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة اإلسالمية للعلوم 

  .الطبية ، وجملس اإلفتاء األورويب، وجممع الفقه اإلسالمي الدوِل

                           
 رواه البخاري ومسلم (1)

 91/155ية العاملية املوسوعة العرب (2)

 725االطعمة املصنعة احلديثة : ابن أرفيس  (3)

 89املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء : نزيه محاد  (4)
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ة للمنظمة اإلسالمية حيث جاء يف التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسع

فقد رأت الندوة أهنا مادة : للعلوم الطبية املنعقدة بالدار البيضاء باململكة املغربية قوهلم 
مادة مباينة للدم يف االسم واخلصائص والصفات، فليس هلا حكم الدم، وإن رأى بعض 

 . (1)احلاضرين خالف ذلك 
 

، كم ُ (2)وريب لالفتاء والبحوث اجمللس األكما ُ التأكيد على هذه التوصية من قبل 
 . (3) اجملمع الفقهي اإلسالمي الدوِل التأكيد عليها أيضا يف قرارت وتوصيات

 
األوىل أن يقال يف طهارة ما استحال ، إن العني اليت  ":ويؤيد هذا قول اإلمام الشوكاين 

قيد بكوهنا حكم الشارع بنجاستها مل تبق امسًا وال صفة ، فإن حكمه بنجاسة العذرة م
اب عذرة ، فإذا صارت رمادًا مثاًل فليست بعذرة ، فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذه

                           
الرؤية "انظر توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، وموضوعها  (1)

 99-1دة يف الدار البيضاء باململكة املغربية، بتاريخ املنعق" اإلسالمية لبعض املشاكل الطبية
م ،منشورة يف موقعهم على االنرتنيت ،  9114يونيو  94-94هـ املوافق  9491صفر 

 4/781(711:) )كما ميكن االطالع عليها يف كتاب فقه النوازل للجيزاين وثيقة رقم

األورويب لإلفتاء والبحوث املنعقدة مبدينة البيان اخلتامي للدورة العادية الثالثة والعشرين للمجلس  (2)
حزيران  71-75هـ املوافق 9414شعبان  91-98البوسنة واهلرسك يف الفرتة / سراييفو 

 . منشورة على موقعهم على االنرتنيت  م 7191) يونيو(

 قرارت وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدوِل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد يف (3)
 91إىل  95من ) اململكة العربية السعودية ( دورته احلادية والعشرين مبدينة الرياض 

قرار رقم ) م7191تشرين الثاين(نوفمرب  77-91ه املوافق  9415حمرم
:911(4/79) 
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  . (1)االسم والصفة فعليه الدليل 
 

ذكر أن بعض العلماء خالفوا ما ذهب اليه اجمليزين ، فريون حرمة أومن األمانة العلمية أن 
املفسوح الكامل وبني البالزما األطعمة املشتملة على البالزما ، وأنه ال فرق بني الدم 

املستخلص منه ، وأهنا غري متباينة عنه وال يعدوا التغيري الذي حصل له جمرد تغيري فيزيائي 
 . شكلي مل يغري من حقيقة الدم الذي ورد األمر بتحرميه 

 
إضافة اىل أن ما سبق من احلديث يف موضوع اإلستهالك فهو يف املاء ، ولكن هل يقاس  

ت كاخلل والزيت واللنب على املاء ، أم أن االستهالك خاص باملاء ، للفقهاء كل املائعا
 : فيه ثالثة أقول 

 
، (4) ، والشافعية(3) ، واملالكية(2) وهو قول اجلمهور من احلنفية:  املذهب األول

إذا خالطته اخلل والزيت والسمن واللنب وغريها ك أن املائع من غري املاء (5) واحلنابلة

                           
 7/741ويل الغمام على شفاء األوام : الشوكاين  (1)

، (912، 9/911)القرآن أحكام : اجلصاص ، (9/45)الفتاوى اهلندية  :نظام، وآخرون(2)
 (.91/918)املبسوط : السرخسي 

وال تطهر األدهان (: 981: ص)، وقال ابن عبدالرب يف الكايف (9/51)حاشية الدسوقي  (3)
 اهـ. النجسة بغسلها، وهذا حتصيل مذهب مالك وطائفة من املدنيني

: املواق ، (994-9/991)مواهب اجلليل : احلطاب ، (1/41)التمهيد : ابن عبدالرب : وانظر
 (.9/188)الفواكه الدواين : النفراوي ، (9/991)التاج واإلكليل 

حاشية البجريمي : البجريمي سليمان ، (1/41)أيًضا (: 7/171)اجملموع : النووي : انظر (4)
 (.9/1)منهاج الطالبني :النووي ، (1/141)روضة الطالبني : النووي ، (9/71)

املبدع  :ابن مفلح ،(9/988)كشاف القناع :البهويت ، (9/179)اإلنصاف  :املرداوي: انظر  (5)
(9/741.) 
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، فإنه يتنجس مبالقاة النجاسة، من غري فرق بني القليل والكثري، وبني املتغري  النجاسة
 . وغري املتغري 

 
صلى اهلل عليه وسلم عن سئل رسول اهلل : ن أيب هريرة قالواستدل اجلمهور مبا روي ع

إن كان جامًدا، فخذوها وما حوهلا، ْث كلوا ما بقي، : فأرة وقعت يف مسن، فماتت قال
 .  (1) فال تأكلوه ائًعا،وإن كان م

 
أن احلديث أمر بإراقة املائع الذي وقعت فيه الفأرة، وماتت : وجه االستدالل عندهم 

فيه، ومل يفرق بني القليل والكثري، ومل يستفصل هل تغري أم مل يتغري، فدل على أنه ال 
  .فرق
 

،  (2)  ائعاتوهذا هو أصل قول أيب حنيفة، حيث قاس املاء على امل: املذهب الثاين 
وغريه وأيب ثور الزهري  ن الصحابة وقولمسباع بنبن مسعود وعبداهلل  اهللدبع وهذا قول
ابن و   (5)اختارها ابن العريب و  (4)، وهو إحدى الروايتني عن أمحد(3) من السلف

أن حكم املائعات  :  (8)ووجه عند الشافعية   (7)، واختاره بعض املالكية (6)تيمية 

                           
 . اخرجه امحد (1)

 .   9/87البحر الرائق : ابن جنيم   (2)

 .   79/481جمموع الفتاوى : ابن تيمية  (3)

 .   9/179االنصاف : املرداوي  (4)

 . 2/117عارضة االحوذي : ابن العريب  (5)

 .  79/597الفتاوي جمموع : ابن تيمية   (6)

 .  9/51الشرح الكبري وحاشية الدسوقس : الدريري  (7)

 .  7/511اجملموع : النووي  (8)
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 .  (1)ة ، فكل ما ال يفسد املاء ال يفسد املائعات املائعات كحكم املاء قلة وكثر 
 

أن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  سئل عن فأرة سقطت  واستدلوا مبا روي عن ميمونة
 . (2)((ا حوهلا، فاطرحوه، وكلوا مسنكمألقوها وم: ))يف مسن، فقال

 
مطلًقا، بأن يلقوها أجاهبم جوابًا عاماا  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم: وجه االستدالل 

، وترُك جامداً أو  مائعاً وما حوهلا، وأن يأكلوا مسنهم، ومل يستفصلهم هل كان 
االستفصال مع قيام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال، مع أن الغالب يف مسن 
احلجاز أن يكون ذائًبا لشدة احلرارة، والغالب على السمن أنه ال يبلغ قلتني، مع أنه مل 

 . ل هل كان قلياًل أم كثريًايستفص
 

هو رواية عن أمحد، وهو الفرق بني املائعات املائية وغريها فخل التمر   : وفيها قول ثالث
املائع الذي يشبه املاء حكمه حكم ، وقالوا أن   باملاء، وخل العنب ال يلحق به يلحق

يتغري، كثر، تغري أم مل   املاء، وغري املاء كالزيوت واألدهان فتنجس مبالقاة النجاسة، قل أو
(3) . 
 

  

                           
فقه ال:، عبدالرمحن اجلزيري  9/991مواهب اجلليل يف شرح َمتصر خليل : احلطاب :  انظر (1)

 . 9/41على املذاهب األربعة 

 رواه البخاري (2)

 (.9/51)ملبدع بن مفلح ا، ا(9/12)اإلنصاف : املرداوي  ،(9/11)ملغين ا: بن قدامة ا (3)
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 البحث ةمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاخ
 
أن اإلنسان يف حالة اإلضطرار حيوز له األكل ممها هو متناول ويف اإلمكان سواء   -0

كان حالاًل أو حراماً ، طاهراً أو جنساً باتفاق محيع املذاهب حفاظاً على احلياة لقول اهلل 
ذُِكَر اْسُم الل ِه َعَلْيِه َوَقْد َفص َل َلُكم م ا َحر َم َعَلْيُكْم ِإال  َما َوَما َلُكْم َأال  تَْأُكُلوا مم ا : تعاىل 

  اْضطُرِْرُُْ إِلَْيهِ 
 
استعمال عني احملرم أو النجس للدواء كاخلمرة والبول والدم واخلنزير للفقهاء فيه  -5

ابلة ووجه عند األول حبرمته وعدم اجلواز وهو مذهب االحناف واملالكية واحلن: قوالن 
الشافعية ، والقول اآلخر باجلواز بشروطه اليت سبق ذكرها وهو املعتمد عند الشافعية 

 . والظاهرية وبعض األحناف 
 

أما استعمال الدواء أو الغذاء يدخل يف تركيبته شيء من احملرم أو النجس ككبسولة الدواء 
 . واإلستهالك  واجلالتني وغريمها فينظر إليه من خالل قاعديت اإلستحالة

 
اإلستحالة تطهر الغذاء والدواء الذي دخل يف تركيبته شيء من حمرم وجنس وهو رأي  -0

، وكذلك قال به بعض ةيوحممد وأكثر احلنفية واملالك فةيأبو حنوهم مجهور الفقهاء 
 الظاهرية هيوابن القيم وهو كذلك ما ذهب إل ةيمياإلسالم ابن ت خياحلنابلة وهو اختيار ش

 سجنلا رهطت الو  اهلصأ ىلع مكحلا يقبت ةلاحتسإلا نأ ىلإ رخآلا قير فلا بهذ اميف ،
أبو يوسف صاحب أيب حنيفة ومن وافقه من احلنفية، وأحد  هيلإ بهذو  لاحتسا يذلا
 .، وهو إحدى الروايتني عند احلنابلة لقولني عند املالكية، وهو قول الشافعي ا
 
 ةيعفاشلاو  ةيكلاملا وهو  ءاهقفلا رو همج لو ق وهو  سجنلا رهطي ءاملاب كالهتسالا نأ -5
  . هفاصو أ ريغتت ال ثيحب ناير جلا وا ةر ثكلا طارت شا ىلا فانحألا بهذ اميف ، ةلبانحلاو 
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 لو ق وهو  ةر ثاكملاو  كالهتسالاب رهطي ال نبللاو  تيز لاو  رمخلاو  لخلاك تاعئاملا نأ -2
بن  هللادبعو  ةفينح وبا بهذ اميف ةلبانحلاو  ةيعفاشلاو  ةيكلاملاو  فانحالا مهو  رو همجلا

لف ، وهو من الصحابة وقول الزهري وأيب ثور وغريه من الس سابع نب مسعود وعبداهلل
ووجه  ، واختاره بعض املالكية وابن تيمية  تارها ابن العريباخو  إحدى الروايتني عن أمحد

أن حكم املائعات كحكم املاء قلة وكثرة ، فكل ما ال يفسد املاء ال يفسد عند الشافعية 
 .ائعاتامل
 
 

 مدلاو  ربز نخلاك سجنلا وا ةتيملاك مر حملا نم صلختسملا ءاو دلاو  ءاذغلا
 ةفينح وبا دنع لالح ةلاحتسالاب

 ةيكلاملاو  دمحم هبحاصو 
 ةيميت نباو  ةلبانحلا ضعبو 

 ةير هاظلاو  ميقلا نباو 

 بحاص دمحم دنع مار ح
 ةيكلاملا دنع لو قو ةفينح يبأ
 ةياو ر و  ةيعفاشلا دنع لو قو 

 ةلبانحلا دنع
ابو حنيفة  دنع لالح كالهتسالاب

  بن مسعود وعبداهلل
الزهري وعبداهلل بن عباس 

، وهو إحدى وأيب ثور
الروايتني عن أمحد واختارها 
ابن العريب وابن تيمية ، 
واختاره بعض املالكية  
 ووجه عند الشافعية

 فانحالا رو همج دنع مار ح
 ةلبانحلاو  ةيعفاشلاو  ةيكلاملاو 

 
 

 


