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E  
ً طيباً مباراكً فيه، حنمده ونستعني به ونستغفره ونتولك عليه إن احلمد هللا ونعوذ به من رشور  محداً كثريا

، والصالة والسالم بل رسو  أنفسنا وسيئات أعماجا، من يهده اهللا فال مضل  ومن يضلل فال هادي 
وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإيمان  الصادق األمني حممد املبعوث رمحًة للعاملني وبل آ الطاهرين

ين   .وإحسان إىل يوم ا

ً قويماً وبنّي بكتابه الكريم ما حيّل جا من  ي رشع جا دينا نشهد أن ال هل إال اهللا وحده ال رشيك  ا
وقعنا يف الطيبات وما حيرم علينا من اخلبائث وأمرنا بما يقودنا إىل سعادة العاجل واآلجل ونهانا عما ي

ي بلغ شقا نيا واآلخرة، ونشهد أن حممداً عبده ورسو ا األمانة ونصح لألمة وتركها الرسالة وأدى وة ا
لها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالٌك  رشح يف سنته الرشيفة ما هو حالٌل جا وما ، وبل املحجة اكيضاء 

  .هو حراٌم علينا من األطعمة واألرشبة
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…çμ̄Ρ Î) öΝ ä3s9 Aρ ß‰ tã î⎦⎫ Î7•Β  )١٦٨: اكقرة ( وقال " ٌواحلرام بنّيٌ وبينهما أموٌر مشتبهةٌ  احلالل بنّي) " رواه
ة الرشيعة اإلسالمية وعمومفإنه من مقت اجصوص الرشعي). اكخاري الة بل شمو بل مجيع  يتهاة ا

برشية أن ترشع أحاكماً للملكفني فيما خيص أكلهم ورشبهم من حيث اختالف أعيان اجوا احلياتية ال
وبما أن األحاكم الرشعية يه حطاب  .ل أمكنتها وأزمنتها وحاالتها وأحواهلاهذه األطعمة واألرشبة وتبدّ 

علق بل أفعال امللكفني فإن األحاكم اليت ختص باألطعمة واألرشبة يف احلقيقة تتعلق بأفعال الشارع املت
  . امللكفني يف هذه األعيان من أكلها ورشبها واستعماهلا واالجتار بها واحكداوي بها وغريها من احكرصفات

خلوقات لم يكن رشعياً وإىل جانب هذا، اكيان الرشيع ملا حيل للملكفني أكله ورشبه من األعيان وامل
ً عن األدلة الرشعية ومناهج االجتهاد الفقيه يف فهمها  صحيحاً إذا اكن اجظر فيه واحلكم به نائيا

ً أم سنًة تبنّي . وتزنيلها أحاكم األعيان من حيث ِحلّيتها وحرمتها فاجصوص الرشعية املزنلة قراءنا
عرف أحاكمها باالستنباط وص عليها تُ األعيان األخرى غري املنصأما املنصوص عليها فحسب، و

واألعيان اليت لم ينص عليها الرشع . واالجتهاد بالعكوف بل هذه اجصوص واألدلة الرشعية األخرى
أكرث من األعيان اليت نص بل جوازها وحرمتها، مما يقت تنشيط االجتهاد الفقيه يف اكحث عن 

  .فيما يستهلكونه من األطعمة واألرشبة حكم هذه األعيان ح يكون امللكفون بل بصريةٍ 
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إن أهمية وضع املنهج االجتهادي الرصني وضبطه وتنشيطه يف معاجلة القضايا الغذائية املعارصة ببيان 
وال يتصور أن يعيش . أحاكمها الرشعية تكمن يف أهمية موضوع األكل والرشب حلياة اإلنسان ومعيشته

. لكها بالغذاء ولواله ألداه إىل موته وركوده ومرضه وصحته نموهوجوده وإنساٌن من غري الغذاء بل و
يع احلاجات الفطرية لإلنسان واملسلم إنساٌن، والرشيعة ال تتناىف وطبيعة اإلنسان بل أحاكمها ترا

وتنسجم معها، غري أن الرشع قد وضع إطاراً ال يتجاوزه املسلم يف تلبية حاجاته البرشية يف حدود 
  .احلالل واحلرام

مما وبعد أن يستجّد الوضع اإلنسا حكغرّي األزمنة وتطّور املقدرة فتستجّد معه بعض القضايا الغذائية 
يمس احتياجات املسلمني يف مأكلهم ومرشبهم، وهذا يأ دور االجتهاد املعارص يف العكوف بل األدلة 

عِمل بمعزٍل عن  الرشعية يف الوقوف عند أحاكم هذه القضايا، وهذا االجتهاد لم يكن مصيب
ُ
احلّق إذا أ

  .العلوم املعارصة املساعدة بل حتقيق مناط احلكم يف هذه املسائل

حياول اكاحث أن يسهم يف وضع هذا املنهج االجتهادي ملعاجلة القضايا الغذائية يف هذا اكحث القصري، 
ويود اكاحث . املوضوعوضبطه وتنشيطه فضًال عن اجلهود املبذولة من قِبل اكاحثني اآلخرين يف هذا 

ً إىل  ل االستصحاب وتوظيفه وتطبيقه يف العثور بل األحاكم الرشعية هلذه املسائل نظرا إبراز دور د
ه املجتهد يف الوقوف أمام مثل هذه القضايا املستجدة إماكنيته ً يستند إ ًال رشعيا . من أن يكون د

ٌل يعتين بأحاكم األصول  ي هو أصٌل من ومعلوٌم أن االستصحاب د وقبل طروء احكغريات، فاألكل ا
االستصحاب  االستناد إىلأصول قيام احلياة البرشية، واألعيان اليت يف أصلها مسّخرٌة لإلنسان، ومن ثّم 

ل الرشيع وهو إعمايف مثل هذه األمور حي   .قق مقصد ا

حث األول عن مفهوم وهذا اكحث ينقسم إىل مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، ويتلكم يف املب
، وكما يتناول االستصحاب باحكناول ملدلول مصطلح االستصحاب من جانبيه اللغوي واالصطال

ماكنته من بني األدلة الرشعية األخرى املتفق عليه واملختلف فيها ترتيباً وعالقًة، ويذكر بعد ذلك بعض 
ة والفقهية املبنية بل مفهوم االستصحاب   .القواعد األصو

، يركز اكحث بل أحاكم األطعمة واألرشبة بإيراد بعض القواعد الرشعية يف هذا وأم ا يف املبحث اخكا
املوضوع وأحاكمه عند املذاهب الفقهية من حيث احلالل واحلرام، وكما يدرس هذا املبحث بعض 

م األطعمة يف شأن أحاكاجلوانب واملجاالت اليت يعتمد فيها االجتهاد الفقيه بل العلوم املعارصة 
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ه واحكمعن فيه بما خيص عملية االجتهاد املعارص يف اكحث عن  واألرشبة، وهذا ما جيب االحكفات إ
  .األحاكم الرشعية للقضايا الغذائية املعارصة

تناول األغذية املعّدلة : اً من القضايا الغذائية املعارصة ويه أوالً و املبحث اخكالث، خيتار اكحث ثالث
 ً  Genetically)ورثيا Modified  Food) ً ً (Gelatin)استخدام مادة اجليالتني : ، وثانيا استخدام مادة : ، وثاخكا

ل االستصحاب كما هو . (Emulsifier)املستحلب  يدرس اكاحث هذه القضايا اخكالث باالستناد إىل د
، وذلك  ومن خالل . ذه املسائلباحثاً عن األحاكم الرشعية هلإعما يف االجتهاد وارٌد يف األدب األصو

راسة يف توظيف االجتهاد االستصحا يف هذه املستجدات، يقف اكاحث عند  صالحية االعتماد هذه ا
ل ملا فيه من حتقيق مقاصد الشارع من وضع أحاكمه   .بل هذا ا

 تعاىل وبعد هذا، فيقدم اكاحث بل اخلوض يف بيان ما هو مطروٌح هنا يف الصفحات اآلتية حبول اهللا
 .وقوته، وصىل اهللا بل حممد وبل آ وصحبه وسلم، واحلمد هللا رب العاملني
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  مفهوم االستصحاب :املبحث األول

  :يتكون هذا املبحث بل ثالثة عنارص، ويه

 مدلول مصطلح االستصحاب

 ماكنة االستصحاب يف األدلة الرشعية

القواعد املبنية بل االستصحاب
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  مدلول مصطلح االستصحاب

حبيث  وباعتبار أن مصطلح االستصحاب لّب هذا اكحث فإن العكوف عليه وغربلة مقتضياته مّهمٌ 
وبعد أن يض مصطلحاً علمياً  مدلو . يتوقف عليه مسايع تطبيقه يف القضايا الغذائية املعارصة

اجظر االزدوا الشامل املن اللغوي عند إطالقاته املوضوعة عند أهل اللغة بد من اجظر فيه بفإنه ال 
ويستلزم من اإلحاطة بهذا . ل والفقهعند استعماالته الواردة عند أهل األصوواجص واملن االصطال 

املدلول أن يتوقف اجظر فيه كذلك عند أراكنه ورشوطه وأنواعه، مما يتم بكّل هذا اإلملام بمقت 
ن العلماء ك بيانه فيما يأ. مصطلح االستصحاب كما هو متداوٌل من    :وإ

  :تعريف االستصحاب) ١(

 ١، فهو يعين احلفظ"يصحب صحبة صحب"مادة  منشتقايق ترجع إىل أصلها اال" االستصحاب"هذه اللكمة 
 ôΘr& öΝوقو صحبك اهللا أي خفظك، ويأ بمعىن املنع كما يف قو تعاىل  çλm; ×πyγ Ï9#u™ Ν ßγ ãèoΨ ôϑs? ⎯ ÏiΒ $ uΖ ÏΡρ ßŠ 4 Ÿω 

šχθãè‹ÏÜ tFó¡ o„ t óÁ tΡ öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω uρ Νèδ $ ¨Ζ ÏiΒ šχθ ç7ysóÁ ãƒ  )وصاحبه أي  .منعون، يصحبون أي ي)٤٣: األنبياء
ومن هنا تطلق لكمة الصاحب بل معىن الرفيق والصديق والزميل،  ٢،خرشه والصاحب أي املعارش

  ٣.مؤمنا به ومات بل ذلك والصحا هو لك مسلم رأى اجيب 

الطلب أي طلب الصحبة معىن من هذا األصل ويفيد بل وزن استفعال تكون ولكمة االستصحاب 
خء إىل الصحبة: لكمة واردة يف املعاجم اللغوية بمعنيني، وهماهذه ال. واملصاحبة ء وا  ٤.مالزمة ال

                                                            
  .٦، ص١ج، )م١٩٧٩ط، .دار الفكر، د: م.د(عبد السالم حممد هارون : حتقيق معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أبو احلسني أمحد،   ١
ين أبو الفضل حممد بن مكرم،   ٢ ط، .دار املعارف، د: القاهرة(ن يعبد اهللا عيل الكبري وآخر: حتقيق لسان العرب،ابن املنظور، مجال ا
  ).صحب(، مادة ٢٤٠١و ٢٤٠٠ص  ،)ت.د

  .٢٠٥، ص)م١٩٩٩، ١مكتبة أضواء السلف، ط: الرياض( معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيداألعظيم، حممد ضياء الرمحن،   ٣
م اللكيات، معج، والكفوي، أبو اكقاء أيوب بن مو احلسيين، )صحب(، مادة ٢٤٠١املصدر السابق، ص  لسان العرب،ابن املنظور،   ٤

مادة  ،٨٢، ص )م١٩٩٨، ٢مؤسسة الرسالة، ط: بريوت(عدنان درويش وحممد املرصي : وضع فهارس يف املصطلحات والفروق اللغوية،
دار العلم : بريوت(أمحد عبد الغفور عطار : حتقيق الصحاح، تاج اللغة صحاح العربية،، واجلوهري، إسماعيل بن محاد، )صحب(

ين أمحد بن يعقوب، )صحب(، مادة ١٦٢، ص ١ج، )م١٩٩٠، ٤للماليني، ط اهليئة : م.د( القاموس املحيط، والفريوزآبادي، جمد ا
املصباح املنري يف غريب ، والفيويم، أمحد بن حممد بن عيل املقري، )صحب(، مادة ٩١، ص١، ج)م١٩٧٨، ٣املرصية العامة للكتاب، ط

   ).صحب(، مادة ١٦٠، ص١، ج)ت.ط، د.املطبعة امليمنية، د: مرص( الرشح الكبري
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ء وطلب املصاحبة، وال يوجد احكنايف بني هذين املعنيني حيث إن  واالستصحاب إذاً يف اللغة مالزمة ال
  .املالزمة تقت املصاحبة والعكس كذلك أي املصاحبة تستلزم املالزمة

، فاالستصحاب حيمل داللة أخرى غري ما يراد به عند أصل وضعه اللغوي كما و منظوره االصطال
اللة بل م. سلف ذكره، وإن اكنت بينهما عالقة ون   فهومفهو مصطلح أصو أطلق عليه األصو

ال من األدلة الرشعية اليت يتوصل بصحيح اجظر فيها إىل احلكم الرشيع فإنه بعد أن . خاص يمثل د
ة يتأطر حول اجظر االجتهادي يف اجصوص الرشعية للبحث عن خطاب يصطبغ با لصبعة األصو

ويتسىن جا ذكر بعض من احكعريفات ملصطلح االستصحاب عند . الشارع املتمثل يف أفعال امللكفني
ني كما يف احكايل   :األصو

 ٥...ص ح يأ اج ...الفرض بل اجلميع اخكبات بل ما جاء به اجص : عند ابن حزم )١(

 ٦.ما حتقق وجوده أو عدمه يف حالة من األحوال فإنه يستلزم ظن بقائه: عند اآلمدي )٢(

ء يف املا أو احلارض يوجب ظن ثبوته يف احلال أو االستقبال: عند القرايف )٣(  ٧.اعتقاد كون ال

 ٨.استدامة إثبات ما اكن ثابتا أو نيف ما اكن منفيا :ابن القيمعند  )٤(

 ٩.يف الزمن املا فاألصل بقاؤه يف الزمن املستقبلما ثبت : عند الزرك )٥(

 ١٠.احلكم بثبوت أمر يف الزمان اخكا بناء بل أنه اكن ثابتا يف الزمن األول: عند اكخاري )٦(

                                                            
دار : بريوت(إحسان عباس : أمحد حممد شاكر، تقديم: حتقيق اإلحاكم يف أصول األحاكم،ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد،   ٥

  .٢، ص٥، ج)ت.ط، د.داآلفاق اجلديدة، 
  .١٥٥، ص٤، ج)م٢٠٠٣، ١الصمييع، طدار : الرياض(عبد الرزاق عفييف : تعليقاإلحاكم يف أصول األحاكم، اآلمدي، عيل بن حممد،   ٦
ين أبو العباس أمحد بن إدريس،   ٧ ط، .دار الفكر، د: بريوت( رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصولالقرايف، شهاب ا

  .٣٥١ص، )م٢٠٠٤
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  أ: تعليق إعالم املوقعني عن رب العاملني،ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد بن أ بكر بن أيوب،   ٨

  .١٠٠، ص٣، ج)ه١٤٢٣، ١دار ابن اجلوزي، ط: الرياض(وأ عمر أمحد عبد اهللا أمحد 
ين حممد بن بهادر بن عبد اهللا،   ٩ ، بدر ا عبد القادر : عبد الستار أبو غدة، مراجعة: حترير اكحر املحيط يف أصول الفقه،الزرك

  .١٧، ص٦، ج)م١٩٩٢، ٢رة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طوزا: الكويت(عبد اهللا العا 
ين عبد العزيز بن أمحد،   ١٠ عبد اهللا حممود حممد : وضع حوا كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم الزبدوي،اكخاري، عالء ا

  .٥٤٥، ص٣، ج)م١٩٩٧، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(عمر 



٧  

 ١١.بقاء ذلك األمر ما لم يوجد ما يغريه: عند الشواك )٧(

ل يف املا قائما يف ا: عبد الوهاب خالفعند  )٨( ي ثبت بد حلال ح يوجد استبقاء احلكم ا
ل يغريه  ١٢.د

ريينعند  )٩(   ١٣.قوة استمرار احلكم الرشيع وديمومة استتباع آثاره امللزمة: فت ا

ني حيث يتسىن جا  ى األصو هذه احكعريفات وغريها جتّسد جا مفهوما بارزا ملصطلح االستصحاب 
يمومةاخكبوت، االستمرار: لكمات معدودة ويه يفدمج هذه احكعريفات وتكريسها  ويه . ، االستبقاء، ا

إذا تمسكت بما اكن ثابتا  لم تكن نائية عن املعىن اللغوي هلذه اللكمة، والعالقة بينهما تكمن يف أنك
  ١٤.كأنك جعلت تلك احلالة مصاحبة غري مفارقة

ل يه حتقيق خاصية من  ه هذا ا كر يف هذا الصدد، الغاية اللكية اليت يؤول إ ومن اجلدير با
صائص الكربى للرشيعة اإلسالمية ويه اخكبات أي ثبات أحاكمها من غري احكأثر باحكغريات واحكقلبات اخل

ولصالحية جعل اخكبات خاصية من . األزمنة واألمكنة واألشخاص واألحوالواحكبدالت الواقعة يف 
مة، إال إذا خصائص الرشيعة فال يمكن اجلزم به غري أن األصل يف الرشع ثبات أحاكمه إىل يوم القيا

ل جزيي خالفه بتنصيص حكم آخر معلق بالظروف املعينة   .اقت د

أن تكون بل نمطني، اليت يه خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال امللكفني ن من طبيعة األحاكم الرشعية إ
  :وهما

تقرائية، ويه األحاكم اليت تثبت إما باللكيات اجصية وإما باللكيات االس :ةالرشعية اللكي حاكماأل .١
ها  ها أجناس األعيان، وتعرف باألصول اليت حتتكم إ ويه اليت تمثل األحاكم العامة اليت تؤول إ

وبل سبيل املثال حكم األشياء املنفعة، وقد ثبت بنصوص . جزئياتها عند قصد املعرفة بأحاكمها
 العجز عن اإلثبات وحني. ويعد أصال يعتمد عليه مجيع املنافعالرشع واستقراءه احلكم بإباحتها 

                                                            
، حممد بن عيل،   ١١ عبد : أ حفص سايم بن العر األثري، تقديم: حتقيق ل إىل حتقيق احلق من علم األصول،إرشاد الفحوالشواك

  .٩٧٤ص، ٢، ج)م٢٠٠٠، ١دار الفضيلة، ط: الرياض(اهللا بن عبد الرمحن السعد وسعد بن نارص الشرثي 
  .١٥١، ص)م١٩٩٣، ٦دار القلم، ط: الكويت( مصادر الترشيع فيما ال نص فيهعبد الوهاب خالف،   ١٢
ريين،   ١٣   .٣٣٥، ص١، ج)م٢٠٠٨، ٢مؤسسة الرسالة، ط: بريوت( حبوث مقارنة يف الفقه اإلساليم وأصوفت ا
  .١٦٠، ص١جاملصدر السابق،  املصباح املنري،الفيويم،   ١٤



٨  

ل آخر فيبىق حمكوما حبكم أصله لكون األصل  بالعدول عن اندراج جزيي حتت هذا األصل بد
 .ثابتا ولكون اجلزيي مشموال ضمن معىن أصله

ويه األحاكم اليت ختتص بظرف معني وحالة معينة وتثبت باجصوص  :الرشعية اجلزئية حاكماأل .٢
منعها من أن تتضمن معىن يناط به احلكم ويدور معه حبيث اجلزئية اخلاصة، وكونها خاصة ال ي

غريه من وجوه اجظر  وأيصلح أن يلحق به غريه من اجلزئيات األخرى يف حكمه بالقياس 
واحلكم الرشيع كما أنه يثبت باملناط يثبت كذلك باملحل والظرف أي أن يصح  .االجتهادي

وبل سبيل املثال احلكم حبرمة . باملحل والظرفالوجود الرشيع للحكم باملناط والوجود العقيل  
القتل، وال يصح وجوده الرشيع إال باملناط وهو االعتداء بل اجفس، وال يصح وجوده العقيل إال 

وكما أن إذا زال املناط بعدم ثبوته أو نفيه . واحلال اكناإلنسان والزمن واملباملحل والظرف وهو 
ل زال احلكم  ل زال احلكموكذلك إذا معه با  زال املحل والظرف بعدم ثبوتهما أو نفيهما با

 .معه

ون يف شأن احكعريف باالستصحاب، حيث إنهم  هذا احكقسيم يمهد السبيل إىل اإلحاطة بما أورده األصو
يستخرجوا هذا وثم أن . الحظوا صالحية اجظر يف األصل يف أجناس األعيان والظرف يف أفراد األعيان

  . مداره احلكيم إىل أن يكون اجظر االستداليل بهذا املسىم أي االستصحاب املفهوم من

  :أراكن االستصحاب) ٢(

. حيث إنه يقوم عليها ١٥أراكن االستصحاب وتتمة ملا بينا من مدلول االستصحاب فنرشع يف تناول
ون يف صيغة احكعريفات فيتسىن جا اسو ي أوضحه األصو تقاء هذه باجظر يف مفهوم االستصحاب ا

  :األراكن، ويه باإلجياز اكآل

ي ثبت بيقني لكيا اكن أم جزئيا :احلكم األصيل املتيقن ثبوته .١ باجص أو االجتهاد،  وهو احلكم ا
 .ويمثل أصل احلكم الرشيع املوضوع 

                                                            
ني الشيعة إذ   ١٥ ني لم يوردوا أراكن االستصحاب إبان احلديث عنه غري األصو إنهم توصلوا إىل أن ذكر اكاحث عوىي أمحد أن األصو

قني، وحدة القضية املتيقنة والقضية : أراكن االستصحاب سبعة، ويه قني والشك، فعلية الشك وا قني، الشك، وحدة متعلق ا ا
قني بل الشك قني والشك يف زمان واحد، سبق ا عوىي أمحد حممد مصاورة، : انظر. املشكوكة يف مجيع اجلهات، اتصال واجتماع ا

رسالة املاجستري يف الرشيعة اإلسالمية بكلية  حاب حجيته وأثره يف األحاكم الفقهية دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية،االستص
راسات العليا جامعة اججاح الوطنية فلسطني،    .٢٧م، ص٢٠٠٣ا



٩  

ي حدث مرتاخيا عن ثبوت احلكم األصيل وال  :احلكم احلادث املشكوك يف ثبوته .٢ وهو احلكم ا
قني بل هو بمجرد الشك والظنيرت ثبو  .ته إىل درجة ا

، وال بد من احتادهما يف للحكم األصيل واحلكم احلادث حملهما وظرفهما :حمل احلكم وظرفه .٣
  .هذين احلكمني

  :رشوط االستصحاب) ٣(

وتكملة ملا سلف بيانه من مدلول االستصحاب فمن املستحسن أن نذكر يف هذا املقام الرشوط 
وناملوضوعة لصحة ا ها األصو   ١٦:وهذه الرشوط كما يف اآل. لعمل باالستصحاب كما أشار إ

ل املغري .١  .أن يبذل املستصحب أو املجتهد قصارى جهده يف اكحث عن ا

ل مغري للحكم األول .٢  .أن يغلب ظن املستصحب بعد اكحث عدم وجود د

 يمكن استصحابه للزمن أن يكون احلكم املستصحب ثابتا يقينا وحقيقة يف الزمان األول ح .٣
 .اخكا

ال مطلقا  .٤ ل بل حتقيق ثبوتية ويقينية احلكم املستصحب يف الوجود والعدم د أن يكون ا
ال بل بقائه ودوامه أو بل زوا ل املثبت للحكم املستصحب د  .حبيث ال يكون ا

 .أن ال يتغري احلال أو الواقعة اليت انبىن عليها االستصحاب .٥

 .تاط املستصحب وحيذر من حتميل االستصحاب ما ال حيتملهأن حي .٦

 .أن ال يعارض االستصحاب نصا رشعيا أو أصال قطعيا يف الرشيعة .٧

ل إذ إنه  وبعد أن تمت اإلشارة إىل تعريف االستصحاب وأراكنه ورشوطه فتم اكيان ملدلول هذا ا
ف يضبط فهم معىن املصطلح فاألراكن وإذا اكن احكعري. يتوصل بصحيح اجظر فيه إىل احلكم الرشيع

  .والرشوط تضبط إعمال مقت املصطلح

                                                            
  .وما بعدها ٣٠ص املصدر نفسه،  ١٦



١٠  

  :أنواع االستصحاب) ٤(

وإذا تتبعنا كتابات العلماء يف . االستصحاب يتنوع إىل عدة أنواع باعتبار نوعية احلكم املستصحب
ني وما يأ بيان أنواع االستصحاب . االستصحاب فإنهم رسدوا أنواعه واختلفوا يف عددها عند األصو

 ١٧:باالختصار

مة كرباءة  :استصحاب الرباءة األصلية .١ ذمة وهو استصحاب العدم األصيل أو استصحاب براءة ا
ف الرشعيةلك إنسان   .من احكاك

وهو استصحاب ما لم يرد من الشارع فيه نص رصاحة أو داللة فبيق  :استصحاب اإلباحة األصلية .٢
 .اء املسكوت عنهابل األصل كإباحة االنتفاع باألشي

ل املعترب ولم  :استصحاب ما دل الرشع أو العقل بل ثبوته .٣ وهو استصحاب احلكم اخكابت با
ل املغري كدوام ثبوت امللك للمشرتي  .يكن مقيدا بزمان معني فيبىق ثابتا ح يوجد ا

 وهو استصحاب الوصف املثبت للحكم الرشيع ح يثبت خالفه كوصف :استصحاب الوصف .٤
 .احلياة بالنسبة للمفقود

ل مع احتمال املعارض .٥ وهو استصحاب العموم إىل أن يرد احكخصيص واستصحاب  :استصحاب ا
 .اجص إىل أن يرج اجاسخ كعموم حكم وجوب الصالة

ي ثبت باإلمجاع  :استصحاب احلكم اخكابت باإلمجاع يف حمل اخلالف .٦ وهو استصحاب احلكم ا
سألة بطالن الصالة بالرخف، فثبت باإلمجاع صحة الصالة قبل يف احلكم املختلف فيه كم

 .هذا املحلالرخف فاختلف العلماء فيما بعده، فيستصحب حكم اإلمجاع يف 

وهو استصحاب ما ثبت يف الزمن األول خكبوته يف الزمن اخكا لفقدان ما  :االستصحاب املقلوب .٧
اكن جالسا فيه أمس، فيق بأنه اكن يصلح للتغيري كمن رأى زيدا جالسا يف ماكن وشك هل 

 .جالسا فيه أمس
                                                            

ريين، ١٠٦ص  اللكيات،الكفوي، : املصادر السابقة  ١٧ ،حب، وفت ا ، وعوىي أمحد حممد ٣٤٢ص وث مقارنة يف الفقه اإلساليم وأصو
، وما بعدها،  ٤٠ص االستصحاب حجيته وأثره يف األحاكم الفقهية،مصاورة،  ، ٩٧٦ص إرشاد الفحول،والشواك اكحر ، والزرك

  .١٨٧، ص)م٢٠٠٧، ٤ر القلم، طدا: دمشق( أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلساليم، ومصطىف ديب اكغا، ٢٠، ص٦ج املحيط،



١١  

  نة االستصحاب بني األدلة الرشعيةماك

ة االستصحاب من حيث تعريفه وأراكنه ورشوطه  وملا اكن احلديث السابق يكون عن مقت مدلو
ليته من حيث   حجيته عند أهل العلم ورتبته بني األدلةوأقسامه فيكون احلديث الالحق يكون عن د

ك بيانه فيما يأ. الرشعية وعالقته بها  :وإ

 :حجية االستصحاب عند العلماء )١(

ال رشعيا يتوصل به إىل  ويأ الالكم عن حجية االستصحاب يف صدد احلديث عن صالحية اعتباره د
ليته وكثريا ما نرى يف . العلم باحلكم الرشيع، وال يعد حجة رشعية إال إذا دل الرشع بل حجيته ود

ية األدلة املختلف فيها أن العلماء لم خيتلفوا يف كونها أدلة إال أنهم اختلفوا يف مدى اعتبارها عند حج
ل ما تعتمد بل ما ينص الرشع عليه من اعتباره أو . الرشع بنصوصه ودالالتها ا، فإننا أن احلجية  و

ل وبني املن   . كرين عليهعدم اعتباره، فينجم بعد ذلك املذاهب بني القائلني بد

القائلون حبجية : مذاهب وبصورة جمملة، فإن العلماء يف حجية االستصحاب منقسمون إىل ثالثة
االستصحاب مطلقا، القائلون بعدم حجية االستصحاب مطلقا، القائلون حبجية االستصحاب لتفع 

  ١٨:وفيما يأ إيضاح هذه املذاهب. فقط دون اإلثبات

ني من وهو مذه: االستصحاب حجة مطلقا .١ ب احلنفية السمرقنديني وبعض املالكية ومجهور األصو
ومقت مذهبهم أن االستصحاب حجة حكقرير . الشافعية واحلنابلة والظاهرية والشيعة اإلمامية

ل جديد حارض، فيصلح حجة بل  احلكم اخكابت حبفظ إبقاء ما اكن بل ما اكن وكأنه ثابت بد
أدحكهم أن األخذ باالستصحاب يتفق مع ثبات الرشيعة  وملخص. غري يف إثبات ما لم يكنال

 .ودوامها إىل يوم القيامة، ولواله الختلت هذه اخلاصية العظىم للرشيعة

وهو مذهب أكرث متقديم احلنفية وبعض الشافعية ومجاعة من  :جة مطلقحباالستصحاب ليس  .٢
حجة رشعية حكقرير  ومقتض مذهبهم أن االستصحاب ال يصلح أن يكون. املتلكمني واملعزتلة

االستمرار وملخص أدحكهم أن . احلكم سواء اكن بإبقاء ما اكن بل ما اكن أو إثبات ما لم يكن

                                                            
وما بعدها، ومصطىف ديب  ١٣٢صاملصدر السابق،  االستصحاب حجيته وأثره يف األحاكم الفقهية،عوىي أمحد حممد مصاورة،   ١٨

  .وما بعدها ١٨٨املصدر السابق، ص ،أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلساليماكغا، 



١٢  

ل املثبت للحكم، وفضال عن هذا أن  ل املستقل وال يتضمنه ا وام يفتقران إىل ا وا
 .مناط احلكماالستمرار يستلزم الزمنني املختلفني فاحكغاير فيهما قد يؤثر يف 

ومقت . وهو مذهب أكرث متأخري احلنفية وبعض املالكية :االستصحاب حجة لتفع دون اإلثبات .٣
مذهبهم أن االستصحاب ال يصلح حجة إلثبات حكم مبتدإ جديد وال لالستحقاق وال لإللزام 

. ما لم يكن حجة إلبقاء ما اكن بل ما اكن ال إلثباتبل اخلصم، ولكنه يصلح لتفع واحلماية، فهو 
ل قطيع وال ظين بل وملخص أدحكهم أن  ل املغري لم يقم د الظن اخكابت نتيجة للظن بعدم ا

ل املثبت للحكم ال يوجب بقاءه ألن حكمه اإلثبات واكقاء غري اإلثبات  اعتباره، وكذلك أن ا
 .فال يثبت به اكقاء

يف اعتداد االستصحاب حجية  ختالفهموبعد عرض هذه املذاهب يف حجية العلماء علمنا سبب ا
ل  رشعية، غري أن اإلمام اجلويين تنبه إىل أن اخلالف يف حجية االستصحاب لفظي ألنه ثبت با

ل إىل يوم نسخه فإن سىم مسم هذا استصحابا  ١٩.القاطع قيام ا

 :رتبة االستصحاب بني األدلة )٢(

ل رشيع رتبته بني األدلة الرشعيةفاحكفاوت يف مسميات األدلة يقت احكفاوت يف مراتبه . ا إذ إن للك د
وتكون رتبة األدلة املتفق عليها متقدمة بل األدلة املختلف فيها، واألدلة اجقلية بل األدلة العقلية، 

وتكمن أهمية العلم برتبة األدلة الرشعية يف ضبط طريقة االستدالل . واألدلة القطعية بل األدلة الظنية
  .وضبط طريقة االجتهاد يف اكحث عن األحاكم وضبط طريقة الرتجيح بني األدلة املتعارضةبل األحاكم 

ك  وبالنسبة لالستصحاب فإن   :مقوالتهمبعض العلماء أشاروا إىل رتبته بني األدلة الرشعية، وإ

 ٢٠.متمسك اجاظرهو آخر و: قال اجلويين .١

 ٢١.هو آخر مدار الفتوى: قال اخلوارزيم .٢

                                                            
دار : بريوت(صالح بن حممد بن عويضة : تعليق الربهان يف أصول الفقه،بد اهللا بن يوسف، اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن ع  ١٩

  .١٧١، ص٢، ج)م١٩٩٧، ١الكتب العلمية، ط
  .١٧١، ص٢املصدر نفسه، ج  ٢٠
، : نقال عن  ٢١   .١٧، ص٦املصدر السابق، ج اكحر املحيط،الزرك



١٣  

 ٢٢.الواقعة حكم حتصيل إىل املجتهد بها خيطو قدم آخر هوو: الصنعا قال .٣

ل االستصحاب بني األدلة الرشعية فإنهم اختلفوا فيها  ون فيما يمس رتبة د باجظر إىل ما ذكره األصو
غري أن املتفق عليه أنه ال يتقدم بل اجصوص الرشعية واإلمجاع لكونه معتمدا  ٢٣.بني تقديمه وتأخريه

  . حجيته وصحة العمل به عليها يف سالمة

 :عالقة االستصحاب باألدلة )٣(

وبعد تعرضنا ملرتبة االستصحاب بني األدلة الرشعية فنلفت اجظر إىل العالقة بينه وبينها من حيث إنه 
فلنأخذ بصورة موجزة عالقة االستصحاب ببعض األدلة الرشعية يف ما . مفرد من مفردات جمموعة األدلة

  :يأ

تتمثل العالقة بينهما يف أن احلكم األصيل اخكابت املتيقن ثبوته يثبت  :باجصعالقة االستصحاب  .١
ي يستصحب من الزمن األول إىل الزمن اخكا  .باجص، وهو احلكم ا

تتمثل العالقة بينهما يف أن احلكم اخكابت باإلمجاع يستصحب يف  :عالقة االستصحاب باإلمجاع .٢
 .أنواع االستصحاب السابق ذكرها حمل اخلالف كما هو يف اجوع السادس من

احلكم اخكابت بالقياس قد يستصحب  تتمثل العالقة بينهما يف أن :عالقة االستصحاب بالقياس .٣
 .من الزمن األول إىل الزمن اخكا

تتمثل العالقة بينهما يف أن االستصحاب حيقق مقاصد  ٢٤:عالقة االستصحاب بمقاصد الرشيعة .٤
ومة املراخة بل جلب املصالح ودفع املفاسد واحتاكم املستجدات الرشيعة من ثبات أحاكمها وديم

 .إىل األحاكم اخكابتة باجصوص الرشعية

  

                                                            
٢٢   ،  السيايغ أمحد بن حسني القا: حتقيق اآلمل، بغية رشح السائل إجابة املسىم الفقه أصول، األمري إسماعيل بن حممدالصنعا

كتور   .٢١٧، ص١ج ،)م١٩٨٦ط، .مؤسسة الرسالة، د: بريوت( األهدل مقبو حممد حسن وا
  .وما بعدها ٣٥املصدر السابق، ص االستصحاب حجيته وأثره يف األحاكم الفقهية،عوىي أمحد حممد مصاورة،   ٢٣
،  حممد سعد بن  ٢٤ و وما  ٦١٩ص، )م١٩٩٨، ١دار اهلجرة، ط: الرياض( الرشعيةمقاصد الرشيعة وعالقتها باألدلة أمحد بن مسعود ا

  .بعدها
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  القواعد املبنية بل االستصحاب

ي وُضع فيه  صاغ العلماء بعض مضامني االستصحاب بصياغة القواعد نظرا إىل االعتماد بل األصل ا
. اليت تتمحور حول األصل وهو احلكم األو املتيقن ثبوته فينتج منه عدد من القواعد. احلكم الرشيع

ل االستصحاب مبتدأة بكلمة األصل لتاللة بل أن أحاكم  ا، جند أن القواعد املبنية بل د و
ل آخر يقت تغري األصل أو تغاير اجلزئيات   . اجلزئيات املنضوية حتته حتمل حكمه إىل أن يوجد د

 :القواعد الفقهية )١(

تعريفات عديدة ملصطلح القاعدة الفقهية، واحكعريف املوجز هلا هو قضية فقهية لكية جزئياتها وردت 
وقد أورد العلماء بعض القواعد اليت يه مبنية بل مفهوم االستصحاب، ومنها  ٢٥.قضايا فقهية لكية

قني ال يزول بالشك،قاعدة من القواعد اللكية  القواعد فيتفرع منها عدد كبري من  ٢٦اخلمس ويه ا
  .الفقهية اجلزئية، ونذكر بعضها هنا مع بعض القواعد الفقهية األخرى اليت ذات الصلة باالستصحاب

  ٢٧:من القواعد الفقهية املبنية بل االستصحاب

قني  .١  ال يزول بالشكا

 بقاء ما اكن بل ما اكناألصل  .٢

مةاألصل  .٣  براءة ا

 يف األشياء اجافعة اإلباحةاألصل  .٤

 ر العارضة العدميف األمواألصل  .٥

                                                            
لية، احكطور، دراسة نظرية حتليلية تأصيلية يعقوب بن عبد الوهاب اكاحسني،   ٢٥ القواعد الفقهية املبادئ، املقومات، املصادر، ا

  .٥٤ص، )م١٩٩٨، ١الرشد، ط مكتبة: الرياض( تارخيية
دار القلم، : دمشق(مصطىف أمحد الزرقاء : عبد الستار أ غدة، تقديم: مراجعة رشح القواعد الفقهية،أمحد بن حممد الزرقاء،   ٢٦
  .٣٨، ص)م١٩٨٩، ٢ط
ريين، وما بع ١٨٧ص االستصحاب حجيته وأثره يف األحاكم الفقهية،عوىي أمحد حممد مصاورة، : املصادر السابقة  ٢٧ دها، وفت ا

، وما بعدها،  ٧٩ص رشح القواعد الفقهية،وما بعدها، وأمحد بن حممد الزرقاء،  ٣٧٣ص حبوث مقارنة يف الفقه اإلساليم وأصو
  .وما بعدها ٤١٩، ص١، ج)م١٩٩٧، ١مكتبة احكوبة، ط: الرياض( موسوعة القواعد الفقهيةوحممد صديق بن أمحد اكورنو، 
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 إضافة احلادث إىل أقرب أوقاتهاألصل  .٦

 يف الالكم احلقيقةاألصل  .٧

 االحتياط يف العباداتاألصل  .٨

 العقود الصحةاألصل يف  .٩

 األصل يف األشياء الطهارة .١٠

ة )٢(  :القواعد األصو

ة، والفرق بينهما اكلفرق بني الف قه وإىل جانب هذه القواعد الفقهية ثمة ما يعرف بالقواعد األصو
ة يه حكم يلك تنبين عليه الفروع الفقهية مصوغ صياغة خمة وجمردة . واألصول فالقاعدة األصو
ة املبنية بل االستصحاب ٢٨.وحمكمة   :ونرسد هنا بعض القواعد األصو

 األصل يف اجصوص الرشعية الصحيحة اخكابتة عدم احكعارض .١

 األصل يف األدلة الرشعية إعماهلا .٢

 اجصوص األصل احكمسك بظواهر .٣

 :القواعد العقلية )٣(

ينتج بعض القواعد العقلية اليت حتكم املسائل املنطقية، وال سيما أن االستصحاب االستصحاب كذلك 
اجتهادي عقيل يف اإلبقاء واإلثبات يف املسائل الرشعية، فثمة بعض القواعد العقلية املبنية بل 

 :االستصحاب، ويه

 األصل يف احلوادث العدم .١

  لق الوجوداألصل يف اخل .٢

                                                            
ة عند اإلمام الشاطيب من خالل كتابه املوافقات ين، اجلياليل املري  ٢٨   .٥٥، ص)م٢٠٠٢، ١دار ابن عفان، ط: القاهرة(القواعد األصو



١٦  

  أحاكم األطعمة واألرشبة :املبحث اخكا

  :يتألف هذا املبحث من ثالثة عنارص، ويه

  عمة واألرشبة يف الرشيعة اإلسالميةأحاكم األط

  القواعد الرشعية يف األطعمة واألرشبة

يف أحاكم األطعمة واألرشبة املعارصة جوانب احتياج االجتهاد إىل العلوم
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  ة اإلسالميةعمة واألرشبة يف الرشيعأحاكم األط

يل واحكوظيف االستداليل  ة اليت تتناول احكنظري ا كنا يف الصفحات املاضية عكفنا بل الساحة األصو
أما يف هذه و. لالستصحاب من حيث هو مسلك اجظر االجتهادي يف احكوصل إىل احلكم الرشيع

من مواضيع الفقه  الصفحات، سنخوض يف الساحة الفقهية اليت تتناول احكطبيق احلكيم ملوضوع
فتاكد أن تكون مجيع املؤلفات الفقهية اجلامعة تلّم بهذا املوضوع . اإلساليم وهو األطعمة واألرشبة

ومما جيدر بذكره، إن الرشع قد . إملاما شامال بعرض أدحكه وأحاكمه مقارنة بني اآلراء املختلفة بني الفقهاء
اجظر يف تزنيل ، ففسح جماال واسعا للمجتهدين يف بةاألطعمة واألرش وضوعل أحاكما ثابتة بنصوصه ملأّص 

ها   .هذه اجصوص واحتاكم اجوازل إ

 :مالمح خمة ألحاكم األطعمة واألرشبة )١(

وكون الرشيعة اإلسالمية مراخة لطبيعة اإلنسان وفطرته فال تتعارض أحاكمها مع اللوازم الفطرية 
ى بين آدم ا، جند أن احكلكيف خبطا. السليمة  ب الرشع لم يكن خمالفا ملقدورة اإلنسان وطاقته، و

ف الرشعية وأما من جهة صالحية القيام بها، فإن الرشع لم . وهذا من جهة إماكنية القيام باحكاك
بل، فمعظم األحاكم الرشعية تبىن بل . يكلف اإلنسان بما هو خمالف لفطرته اليت خلق عليها

من يف ضبطها وحتديدها وتسديدها وتوجيهها إىل احلق تك مقتضيات هذه الفطرة ووظيفة الرشيعة
وهذا هو األس يف ثبات الرشيعة وديمومتها خكبات الفطرة اإلنسانية بل مرور الزمان وبل . والصواب

  .تغري املاكن

واحتياج اإلنسان إىل األكل والرشب فطرة برشية، وال يمكن أن تقوم حياة اإلنسان إال بما حيييه من 
فهذه الفطرة من قوائم كيانه يف هذا الوجود، ولواله ملا استمر جنس اإلنسان وملا حتقق . رشبةاألطعمة واأل

ي قبله، فال يتصور . مقصد الشارع من جعله خليفة يف هذه األرض وبناء بل هذا األساس واألساس ا
الفتها تف أن حيكم الشارع بمخالفة هذه الفطرة من اجيه عن تناول األكل والرشب بإطالقه ألن خم

  .احكال يف وجود اإلنسانإىل 

إن أحاكم الترشيع اإلساليم إما أن تؤسس أمورا جديدة لم يسبق احكعرف عليه من قبل البرش وإما أن 
ها فمعظم العبادات اخلاصة من القسم األول لكونها سبل . تضبط أمورا معلومة يف حياتهم الحتياجهم إ

جبلت عليهم اهلوى تغافلوا عن هذه السبل فيأ الرشع باحكنصيص احكقرب إىل الشارع، والبرش ملا 
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ا، فإن األصل يف العبادات احكوقف واملنع ومعظم املعامالت البرشية من القسم اخكا لكونها . عليها، و
مطلوبة حلياة البرش وال يستغنون عنها، فيأ الرشع بضبطها ووضع حدودها بني ما هو مأمور به وبني ما 

فيدخل موضوع األكل والرشب يف هذا . يه عنه، وبني ما هو مأذون به وبني ما هو ممنوع عنههو من
  .حتققها من وراء االمتثال باألوامر واجوايه يتعنيالقسم، فحدد الشارع أحاكمه فيه ملصلحة 

ن من حنو ما يقوم به اإلنسا رشيعاملالمح العامة ألحاكم األطعمة واألرشبة يف احلقيقة يه احكصور ال
وقد سبق أن أرشنا إىل أن احلكم الرشيع لم يضف إىل األعيان لكنه مضاف إىل األفعال . األكل والرشب

الصادرة عن امللكف، وإذا أضيف احلكم إىل عني ما هو يف احلقيقة مضاف إىل فعل امللكف حنو هذا 
أو احكخيري قتضاء باالفني املتعلق بأفعال امللك ني باحلكم الرشيع بأن خطاب اهللاوتعريف األصو. العني

  .شاهد بل أنهم قصدوا إضافة احلكم الرشيع إىل األفعال وليس األعيان ١وضعال وأ

كم ما  اجظر العام يف اجصوص الرشعية حول هذا املوضوع يفيد نقاط رئيسة يف بناء هذه املالمح، وإ
  :يأ

شارع نص عليه باألمر بفعله، وال لكونه من الفطرة فإن ال بل الرغم من حاجة اجاس إىل األكل .١
يراد به أنه لوال أمر الشارع ملا أكل اجاس، ولكن ما يرتتب بل هذا األمر من مصلحة وما يقرتن 

% (#θè=ä.uρ $£ϑÏΒ ãΝä3xكما يف قو تعاىل  .به من وصف رشيع وهو احلالل والطيب y— u‘ ª!$# Wξ≈n=ym $Y7Íh‹ sÛ 4 
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بل الرغم من علم اجاس بأكلهم لكونه من الفطرة فإن الشارع نص بل بعض ما هو مأكول باجيه  .٢
 وإما يف كيفية حصوملفسدة يف عينه تناو مزاولة عنه، ويقصد به ما يرتتب عليه من إما يف 

' Ÿωuρ (#θè=à2ù كما يف قو تعاىل .ملفسدة يف وصفه املقرون به s? $ £ϑÏΒ óΟs9 Ì x.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïμø‹n=tã … çμ̄Ρ Î)uρ ×,ó¡ Ï s9 3 
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شخصا بل أنواع وأنماط، بل ويأ بصيغة العموم الشامل األمر الوارد يف إباحة األكل لم يكن م .٣
بل ما هو مألوف ومعروف غري أنه موصوف باحلالل والطيب، وإن ورد ذكر األنواع فإنه لم يكن إال 

                                                            
  .٢٣ص، )م١٩٨٧ط، .مؤسسة الرسالة، د: بريوت( الفقهالوجزي يف أصول عبد الكريم زيدان،   ١
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ويأ بصيغة اخلصوص القارص اجيه الوارد يف حرمة األكل يكون مشخصا بل أنواع وأوصاف،  .٤
 ما هو منصوص عليه بتعداد بعض األعيان وبعض األوصاف، ويقاس عليه غريه إذا تساوت بل
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§äÜ ôÊ $# uö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã  χ Î*sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘  )١١٥: اجحل( 

ة واملفسدة حتريضا بل مسايع كسب ما هو حالل يف تعلق مفاد األمر واجيه يف األكل باملصلح .٥
 ¨β كما يف قو تعاىل. كسب ما هو حرام فيهاألكل وحتذيرا يف مسايع  Î) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθè=à2 ù'tƒ tΑ≡ uθøΒr& 

4’ yϑ≈tG uŠø9$# $̧ϑù=àß $yϑ̄Ρ Î) tβθè=à2ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜç/ #Y‘$ tΡ ( šχ öθn=óÁu‹ y™ uρ #Z Ïè y™  )١٠: النساء(  

 :عند الفقهاءم األطعمة واألرشبة أحاك )٢(

فإن لك ترصفات  ٢العلم باألحاكم الرشعية العملية املكتسبة من أدحكها احكفصيليةف الفقه بوملا يعرّ 
تعرف بل أحاكمها الرشعية من الوجوب واجدب واحلرمة والكراهة  امللكف داخلة يف مدار الفقه 

تعرف األكل والرشب يدخالن يف جمموع ترصف. واإلباحة ات امللكف ويندرجان حتت مدار الفقه 
  .أحاكمهما الرشعية، باالستناد إىل األدلة الرشعية واجتهادات الفقهاء

فإنه دائر اعتبار املآل واحلال  عناملجرد هذا املوضوع أي األطعمة واألرشبة باجظر إىل حكمه الرشيع 
من تناو من طعمة واألرشبة وما هو حرام ، فينجم منه ما هو حالل حكناو من األبني احلالل واحلرام
ي أذن الشارع يف فعله ولم يرد أمره حبظره أو هو ما ليس ممنوخ . األطعمة واألرشبة فاحلالل هو املباح ا

ل رشيع فهو أعم من املباح منعا باتا ي نىه الشارع عن فعله نهيا قاطعا حبيث . بد واحلرام هو ا
نيا، ومن ثم فاحلالل  يتعرض من خالف اجيه لعقوبة اهللا يف اآلخرة، وقد يتعرض جلزاء رشيع يف ا

  ٣.واحلرام متقابالن

                                                            
  .٨املصدر نفسه، ص  ٢
  .٣، ص)ه١٤٠٩هدية جملة األزهر املجانية، ( عيل أمحد اخلطيب: حترير سمات احلالل واحلرام،جاد احلق عيل جاد احلق،   ٣



٢٠  

فاألعيان اليت أباح الشارع أكلها ورشبها تأخذ حكم احلالل، وأما األعيان اليت نىه الشارع عن أكلها 
وهنا  .الفقهاء الالت األدلة واجتهاداتوهذان احلكمان لم يثبتا إال بد. ورشبها فيه تأخذ حكم احلرام

. يأ الالكم عن املرجعية الصحيحة اليت يعتمد عليها يف القول باحكحليل واحكحريم يف األطعمة واألرشبة
ه ما يقوم به العلماء من وال ريب يف أن اجص الرشيع قرآنا وسنة يمثل الركزية  هلذه املرجعية، وإضافة إ
 Ÿωوقال تعاىل . تارة أخرى اجتهادات وجتارب معتمدين بل العقل تارة والعرف uρ (#θä9θ à) s? $ yϑÏ9 ß#ÅÁ s? 

ãΝ à6 çG oΨÅ¡ ø9r& z> É‹s3 ø9 $# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδ uρ ×Π#t ym (#ρ çtI ø tG Ïj9 ’ n?tã «!$# z> É‹s3 ø9 $# 4 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβρçtI ø tƒ ’n?tã «!$# z> É‹s3 ø9 $# Ÿω 
tβθßsÎ=ø ãƒ  )١١٩: اجحل(  

احلالل : هذا املوضوع نلحظ أن الشارع علّق املأكول بوصفني وهماوإذا تتبعنا نصوص الرشع يف 
$  (#θè=ä3sùوالطيب كقو تعاىل  £ϑÏΒ ãΝ à6 s% y— u‘ ª!$# Wξ≈n=ym $Y7Íh‹ sÛ (#ρ ã à6 ô© $#uρ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# β Î) óΟçFΖ ä. çν$ −ƒÎ) tβρ ß‰ ç7÷è s?  

غري املأكول ما هو علّق  املقابل، و ٤."فمن استطاع أن ال يأكل إال طيبا فليفعل" ، وقو )١١٤: اجحل(
⎪⎦ tوقال اهللا تعاىل . ناقض معىن الطيب اكخلبيث والرجست األوصاف اليترشخ بوصف احلرام و Ï%©! $# 

šχθ ãè Î7−Ftƒ tΑθß™ §9 $# ¢© É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï% ©!$# …çμtΡρ ß‰ Ågs† $ ¹/θçGõ3tΒ öΝ èδy‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9$# È≅‹ÅgΥM} $#uρ Ν èδã ãΒù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑø9$$ Î/ 

öΝ ßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑø9$# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9 $# ãΠÌh ptä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×̄≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒtƒ uρ öΝßγ ÷Ζ tã öΝèδuñÀÎ) Ÿ≅≈n=øñ F{$#uρ © ÉL ©9 $# ôMtΡ%x. 

óΟÎγ øŠn=tæ 4 š⎥⎪Ï% ©!$$ sù (#θãΖ tΒ#u™ ⎯ÏμÎ/ çνρ â‘ ¨“ tãuρ çνρ ã |ÁtΡ uρ (#θãè t7̈? $#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï% ©! $# tΑÌ“Ρ é& ÿ…çμyètΒ   y7Í× ¯≈s9 'ρ é& ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø ßϑø9 $#  

≅ ، وقو تعاىل )١٥٧: األعراف( è% Hω ß‰É` r& ’Îû !$ tΒ z©Çrρé& ¥’n<Î) $ ·Β§ ptèΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çμßϑyè ôÜ tƒ HωÎ) β r& šχθä3tƒ ºπtG øŠtΒ 

÷ρ r& $ YΒyŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρ r& zΝ óss9 9ƒÍ”∴Åz …çμ̄Ρ Î*sù ê[ ô_Í‘ ÷ρ r& $ ¸) ó¡ Ïù ¨≅Ïδé& Îö tó Ï9 «!$# ⎯ ÏμÎ/ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# uö xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã ¨β Î*sù 

š −/ u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘  )وعن أنس بن مالك )١٤٥: األنعام ،  أن رسول اهللا"قال أنه   جاءه جاء فقال
أكلت احلمر ثم جاءه جاء فقال أكلت احلمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت احلمر فأمر مناديا يف اجاس إن اهللا 

  ٥".ة فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها حكفور باللحمورسو ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلي

ويعد حتليل  احلرام  احلل واحلرمة يرجعان إىل الرشع ألن احكحليل واحكحريم من خصوصيات الشارع
 ö≅è% ô⎯tΒ tΠوقال تعاىل  ٦وحتريم احلالل جرما عظيما مضاهيا للرشك باهللا، § ym sπoΨƒ Î— «!$# û©ÉL ©9$# yl t ÷zr& ⎯ÍνÏŠ$ t7 ÏèÏ9 

                                                            
  .٦٦١٩: أخرجه اكخاري يف صحيحه، كتاب األحاكم، باب من شاق شق اهللا عليه، رقم احلديث  ٤
بائح والصيد، باب حلوم احلمر اإلنسية، رقم احلديث  ٥   .٥١٠٢: أخرجه اكخاري يف صحيحه، كتاب ا
  .٧املصدر السابق، ص حلرام،سمات احلالل واجاد احلق عيل جاد احلق،   ٦
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ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$#uρ z⎯ ÏΒ É−ø— Ìh9$# 4 ö≅è% }‘Ïδ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ#u™ ’Îû Íο4θuŠysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Zπ|ÁÏ9% s{ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 3 y7Ï9≡ x‹x. ã≅ Å_Áx çΡ ÏM≈ tƒFψ $# 

5Θöθs) Ï9 tβθçΗs> ôè tƒ  )وقال )٣٢: األعراف ،  وإ خلقت عبادي حنفاء لكهم وإنهم "يف احلديث القد
الطيب واخلبث يرجعان إىل وأما  ٧".م الشياطني فاجتاحكهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلمأتته

 ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγو تفسري قو تعاىل . العرف واحكجربة والعادة والعقل s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠ Ìh ptä†uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ y]Í× ¯≈t6 y‚ø9$#  
واخلبيث وصف قائم باألعيان، وليس املراد به جمرد  أوضح اإلمام ابن تيمية أن الطيب) ١٥٧: األعراف(

وال املراد به احكذاذ . فإن اإلنسان قد يلتذ بما يرضه من السموم وما حيميه الطبيب منه. احكذاذ األكل
طائفة من األمم اكلعرب وال كون العرب تعودته، فإن جمرد كون أمة من األمم تعودت أكله وطاب هلا أو 

بالدها ال يوجب أن حيرم اهللا بل مجيع املؤمنني ما لم تعتده طباع هؤالء وال أن  كرهته لكونها ليس يف
ويفهم من هذا الالكم أن مرجع الطيب واخلبث يف األكل هو احكجربة  ٨.حيل جلميع املؤمنني ما تعودوه

فة املفاسد والعقل أو العرف والعادة، ألن هذه الوسائل يعتمد عليها يف معرفة املصالح ومراختها و معر
  .وجمانبتها

وقد تطرق الفقهاء قديما وحديثا إىل بيان املباحات واملحرمات من األطعمة واألرشبة، وقد اجتهدوا يف 
اكحث عن األحاكم الرشعية هلذه األعيان مما توصلوا أن أحاكم منها متفق عليها عند اجلميع ومنها 

كون  وقبل عرض هذه األحاكم. خمتلف فيها بني احلل واحلرمة فيستحسن إيراد تقسيمات األعيان 
رب يف اإلحاطة بما يتلكم عنه الفقهاء  فلنأخذ أوال تقسيم اإلمام الغزايل لألعيان . بل علم وبصريةا

املعادن يه أجزاء األرض . املعادن واجباتات واحليوانات: املأكولة بل وجه األرض فيه بل ثالثة أصناف
، فال حيرم منه إال ما يزيل واجباتات. رم أكله إال من حيث إنه يرض باآللكومجيع ما خيرج منها، فال حي

وتفصيله يف الكم  ٩وأما احليوانات، فتنقسم إىل ما يؤلك وما ال يؤلك،. العقل أو يزيل احلياة أو الصحة
  .الفقهاء اآل ذكره إن شاء اهللا تعاىل

                                                            
نيا أهل اجلنة وأهل اجار، رقم   ٧ أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات اليت يعرف بها يف ا

  .٥١٠٩: احلديث
ين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،   ٨ ، ٣دار الوفاء، ط: املنصورة(ر أنوار اكاز وخمر اجلزا: حتقيق جمموع الفتاوى،ابن تيمية، تيق ا

  .١٧٩- ١٧٨، ص١٧، ج)م٢٠٠٥
  .١٥-١٣، ص)م١٩٨٧ط، .دار اجليل، د: بريوت(احلافظ العرايق : ختريج احلالل واحلرام،الغزايل، أبو حامد حممد  بن حممد،   ٩



٢٢  

يث إن املوجودات ال بد أن تندرج لك واحد منها وثمة تقسيم ثان خم لألعيان املوجودة يف هذا العالم ح
ه إبان احلديث عن  حتت أحد هذه األقسام ويه بعبارة أخرى تمثل أجناس األعيان اليت سبق أن أرشنا إ

  :وهو اكجحو اآل. االستصحاب

  

  

  

  

  

  

تها ء، وشمو تقت  فللّك قسم من هذه األقسام حكمه الرشيع ألن الرشيعة اإلسالمية شاملة للك 
من هذه األقسام خيرج قسم و. أعمال امللكفني حنوهايف أن تكون هذه األشياء موصوفة بالوصف الرشيع 

وخروج هذه األقسام من هذا اجوع ملا . اإلنسان وقسم اجلمادات وقسم الغازات من نوع األعيان املأكولة
  :يدل عليه اجص الرشيع والعقل يف

ه، وإذا اكن الرشع نفسوهذا قياسا بل حرمة عرضه و :والتاإلنسان من املأكجنس عدم اعتداد  )١(
ض اإلنسان بالغيبة وغريها ونىه عن االعتداء عل نفسه بالقتل، فال االعتداء بل عرعن قد نىه 

 .يتصور أن يبيح الرشع أكل حلمه

 تضايه قسم املعادن يف تقسيم اإلمام الغزايل، ويه :اجلمادات من املأكوالتقسم عدم اعتداد  )٢(
كونها غري مأكولة باعتبار أصل خلقتها وباعتبار طبائع البرش اليت تستبعد من أكلها، وال نسمع أن و

 .والرمال وغريها ويتخذها مأكال هناك إنسان يأكل اجلمادات من األحجار واألخشاب

واهليدروجني والكربون ديأكسيد،  األوكسجنيفيه مثل  :الغازات من املأكوالتقسم عدم اعتداد  )٣(
ل اإلنسان هذه الغازات ال يكون بصورة األكل، ومنها ما ال يستغين عنه اإلنسان حلياته فتناو

 .اكألوكسجني ومنها ما يرض حياته اكهليدروجني
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وقد تناول . (animals) فلنأخذ القسم األول من األطعمة من احكقسيم السابق وهو جنس احليوانات
فاتهم الفقهية  وقبل . فيما حيل منها وما حيرم مستدلني باألدلة الرشعيةالفقهاء أحاكم احليوانات يف تأ

يف أنماط احليوانات  األحياءبيان هذه األحاكم فنلفت اجظر يف احكفصيالت الواردة عند علماء علم 
كم ذلك. وأنواعها، ولعل هذا اإلملام يضبط احلكم يف حلية احليوان وحرمته   :وإ

  

  

  

  

  

  

  

مع مراخة احكقسيم اآلنف بيانه  قوال الفقهاء عن أحاكم احليواناتوبعد هذا احكقسيم نرشع يف عرض أ
  .أدحكهموإيراد مذاهبهم بذكر 

نقل اإلمجاع بل إباحة السمك عدد من العلماء منهم ابن املنذر وابن حزم وابن  :احليوانات املائية )١(
مشيق والعرايق وابن حجر والشواك ومستند  ١٠.رشد والاكسا وابن قدامة والطييب واجووي وا

≅¨ هذا اإلمجاع قو تعاىل  Ïmé& öΝ ä3s9 ß‰ø‹|¹ Ìóst7ø9 $# …çμãΒ$ yè sÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ  )وقو )٩٦: املائدة ،
  فاحليوان اكحري حالل لكه ال حيرم إال ما فيه سم  ١١".هو الطهور ماؤه احلل ميتته"يف اكحر

غريه سواء اصطيد أم وجد ميتا وسواء أصاده مسلم أم كتا أم للرضر سواء أكان سماك أم اكن من 

                                                            
ة تطبيقية،اإلمجاع عند اإلمام اجووي من خالل رشحه لصحيح مسلم عيل بن أمحد بن حممد العمريي الراشدي،   ١٠  دراسة أصو

  .٧٨٣، ص٢ه، ج١٤١٩رسالة املاجستري يف لكية الرشيعة جامعة أم القرى مكة، 
  .حديث حسن صحيح: ، وقال٦٤: أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف ماء اكحر أنه طهور، رقم احلديث  ١١
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غري  ١٢.وثين وسواء أكان مما  شبه يف الرب أم لم يكن  شبه، واحليوان اكحري ال حيتاج إىل تزكية
أن احلنفية قالوا حبرمة احليوانات اكحرية اليت ليست بل صورة السمك والطايف من السمك أي 

ي مات حتف أنفه يف وذهب احلنابلة .  املاء ثم انقلب بأن صارت بطنه من فوق وظهره من حتتا
 ١٣.إىل أن ال حيل أكل حية السمك ألنها من اخلبائث

حرمة  ١٤ :، منهااألحاكمبعض نقل اإلمجاع يف مسألة أكل احليوانات الربية بل  :احليوانات الربية )٢(
$  بقو تعاىل اخلزنيرامليتة و yϑ̄Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6ø‹ n=tæ sπtG øŠyϑø9$# tΠ ¤$! $#uρ zΝ óss9uρ Íƒ Ì“ΨÏ‚ø9 $# !$ tΒuρ ¨≅ Ïδé& ⎯ ÏμÎ/ Îö tó Ï9 «!$#  

وحرمة  ١٥"عن لك ذي ناب من السباع نىه اجيب "باحلديث  حرمة لك ذي نابو، )١٧٣: اكقرة(
وإباحة حلوم  ١٦"ما قطع من اكهيمة ويه حية فيه ميتة"اجلزء املقطوع من احليوان ال باحلديث 

 ôM̄=Ïmé& Ν بقو تعاىل ألنعاما ä3s9 èπyϑŠÍκ u5 ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# ω Î) $tΒ 4‘ n=÷Fãƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ  )وإباحة أكل اجلراد، )١: املائدة 
 وإباحة أكل الضب ١٧"سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه اجلراد غزونا مع اجيب "باحلديث 
الربية يتعلق بالرشوط اليت وضعها احلل يف احليوانات  ١٨".الضب لست آلكه وال أحرمه"باحلديث 

وهناك بعض . احكذكية وعدم القصد لغري اهللا: الرشع جبانب األنواع اليت حددها، من هذه الرشوط
حيل أكل اخليل عند الشافعية واحلنابلة : ومنها ما اختلف فيه الفقهاء يف حكم هذه احليوانات

لضبع عند الشافعية وحيرم عند احلنابلة ويكره عند أ حنيفة وحيرم عند املالكية، ويباح أكل ا
فلك ما ينص الرشع بل حتريمه من هذه احليوانات فهو حرام، وما  ١٩.واحلنفية ويكره عند املالكية

 .سكت عنه فهو حالل إذا لم يفض إىل الرضر واخلبث
                                                            

  .١٧٢ص ،٣ج، )ت.ط، د.، دالفتح لإلعالم العر: القاهرة( السنةفقه السيد سابق،   ١٢
  .٥، ص٣ج، )م٢٠٠٠ط، .مكتبة احلقيقة، د: تركيا( األربعةالفقه بل املذاهب عبد الرمحن اجلزيري،   ١٣
، ٢مكتبة الفرقان، ط: عجمان(أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف : حتقيق اإلمجاع،ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم،   ١٤

، وابن ٧٨٣، ص٢املصدر السابق، ج اإلمجاع عند اإلمام اجووي،بن أمحد بن حممد العمريي الراشدي، ، وعيل ١٧٨- ١٧٧، ص)م١٩٩٩
ط، .دار الكتب العلمية، د: بريوت( مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقاداتسعيد،  بن أمحد بن عيلأبو حممد  حزم،

  وما بعدها،  ١٤٨، ص)ت.د
بائح والصيد، باب حلوم احلمر اإلنسية، رقم احلديثأخرجه اكخاري يف صحيحه،   ١٥   .٥١٠١: كتاب ا
  .حديث حسن غريب: ، وقال١٤٠٠: أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب األطعمة، باب ما قطع من ال فهو ميت، رقم احلديث  ١٦
بائح والصيد، باب أكل اجلراد، رقم احلديث  ١٧   .٥٠٧١: أخرجه اكخاري يف صحيحه، كتاب ا
بائح والصيد، باب الضب، رقم احلديثأ  ١٨   .٥١١٠: خرجه اكخاري يف صحيحه، كتاب ا
  .٥٠٨، ص٣، ج)م١٩٨٥، ٢دار الفكر، ط: دمشق(الفقه اإلساليم وأدحكه وهبة الزحييل،   ١٩



٢٥  

اح، وقال ويه احليوانات اليت تعيش يف الرب واملاء اكلضفدع والسلحفاة واحكمس :احليوانات الربمائية )٣(
الن : ابن العر املاليك ي يكون يف الرب واكحر منعه ألنه تعارض فيه د الصحيح يف احليوان ا

ل احكحريم احتياطا ل حتريم فنغلب د ل حتليل ود أما غريه من العلماء فريى أن مجيع ما . د
  ٢٠.للنيه عن قتلها يكون يف اكحر بالفعل حتل ميتته ولو اكن يمكن أن يعيش يف الرب إال الضفدع

ة من اجلنسني )٤( ة من مأكول وغري مأكول اككغل املتو من احلمري  :احليوانات املتو ويه املتو
أو قاعدة إذا اجتمع حالل مع حرام  ٢١واخليل، فيحرم أكله عمال بقاعدة تقديم احلاظر بل املبيح

 .فغلب احلرام

ولم يتطرق  .(plants) ن األعيان وهو جنس اجباتاتالقسم اخكا من األقسام املأكولة م هفلنأخذ بعد
الفقهاء كثريا إىل أحاكم هذا اجوع لكون األصل فيها اإلباحة وسكوت الشارع عنها، غري إنها إذا أدت 

ومن املستحسن  ٢٢.إىل الرضر واإلساكر واججاسة فتأخذ احلكم املخالف لورود أدلة بل منعها وحظرها
  :كما قسمها علماء علم اجبات أن نتعرض ألنماط اجباتات

  

  

  

  

 .(liquids)القسم اخكالث من أقسام األعيان اليت يتناوهلا اإلنسان وهو جنس املائعات  هفلنأخذ بعد
، بل وقد وضع الرشع بعض األحاكم املتعلقة باملاء اكلوضوء والغسل واحلياة اإلنسانية لم تستغن عن املاء

ياه الطهارة ومقتضاه أن يكون حالال، وأساس هذه القاعدة هو فاألصل يف امل. واحكطهر من اججاسات
وإذا أدى استخدام املياه وتناوهلا إىل الرضر واإلساكر . قاعدة أخرى ويه أن األصل يف األشياء اإلباحة

وقد ثبت باجص الرشيع حرمة اخلمر ولك ما . واججاسة فتأخذ احلكم املخالف لورود أدلة بل منعها

                                                            
  .١٧٢، ص٣املصدر السابق، ج فقه السنة،السيد سابق،   ٢٠
  .٥٠٨، ص٣ج املصدر السابق، الفقه اإلساليم وأدحكه،وهبة الزحييل،   ٢١
  .٥٠٦، ص٣املصدر نفسه، ج  ٢٢



٢٦  

$ تعاىل هو مسكر بقو  pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#þθãΨ tΒ#u™ $yϑ̄Ρ Î) ã ôϑsƒø:$# çÅ£øŠyϑø9$#uρ Ü>$|ÁΡ F{$#uρ ãΝ≈s9ø— F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅yϑtã 

Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# çνθç7Ï⊥tG ô_$$ sù öΝ ä3 ª=yès9 tβθßsÎ=ø è?  )وقو ) ٩٠: املائدة "ما أسكر كثريه فقليله "و ٢٣"لك مسكر حرام
  :تقسيم علماء علم املياه املاء إىل أنماطه كما يف اآلفلنظر إىل  ٢٤".حرام

  

  

قيقة وثمة   .(microorganisms)قسم آخر مشرتك بني احليوانات واجباتات وهو جنس الاكئنات ا
هذه الاكئنات ما يرض صحة اإلنسان لتسبب  ووجودها لم يدرك بالعيون العادية إال باجلهاز املكرب، ومن

كمادة اخلمرية لصناعة اخلزب ككرتيا والفريوس، ومنها ما حيتاجه اإلنسان حلياته األمراض وانتشارها اك
فاألصل يف هذه الاكئنات . ومنها ما يكون من قسم احليوانات ومنها ما يكون من قسم اجباتات. وغريه 

كم تقسيمات هذه الاكئنات عند علماء علم األحياء. اإلباحة غري ما يؤدي إىل الرضر   :وإ

   

  

                                                            
من قبل حجة الوداع، رقم احلديث  ٢٣   .٣٩٩٧: أخرجه اكخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب بعث أ مو ومعاذ إىل ا
حديث حسن : ، وقال١٧٨٨: أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب األرشبة، باب ما جاء ما أسكر كثريه فقليله حرام، رقم احلديث  ٢٤

  .غريب



٢٧  

  يف األطعمة واألرشبة فقهيةالقواعد ال

ها للتعرف بل  ذكر الفقهاء بعض القواعد املتعلقة باألطعمة واألرشبة مما يسهل احتاكم اجلزئيات إ
يصلح تطبيقه بل هذا املوضوع واملوضوخت ما وهذه القواعد الفقهية منها لكية أي . أحاكمها الرشعية

، ومنها جزئية خمتصة بموضوع األطعمة واألرشبة دون غريه األخرى فيه شاملة بل أبواب فقهية  ش
  .من املوضوخت

 :القواعد الفقهية اللكية )١(

  ٢٥ :القواعد الفقهية اللكية املتعلقة باألطعمة واألرشبة ومن

  األصل يف األشياء اإلباحة .١
  األصل يف املنافع احلل .٢
  األصل يف املضار احلرمة .٣
  ال رضر وال رضار .٤
  وراتالرضورات تبيح املحظ .٥
  إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب جانب احلرام .٦
  إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب احلظر .٧
  األصل أن القليل من األشياء معفو عنه وقد ال يكون معفو عنه .٨
  احلرام ال حيرم احلالل .٩
  احلل واحلرمة مبين بل االحتياط .١٠
  طلب احلالل فريضة بل لك مسلم .١١
  حمرمما ال يتم اجتناب املحرم إال به فهو  .١٢
   .اإلباحة أكرث من اخلروج من اإلباحة إىل احلرمةحيتاط الرشع يف اخلروج من احلرمة إىل  .١٣

                                                            
، ١ج ،٢٤، ص٢ج ،٢٦٧، ص١٢ج ،١١٥، ص٢ج ،٣٢٠، ص١٢املصدر السابق، ج موسوعة القواعد الفقهية،حممد صديق بن أمحد اكورنو،   ٢٥

، ٥، ج٤٣، ص٢، ج٣١، ص٩، ج٣١، ص٩، ج٢٦٣، ص٦ج ،٦١ ،٣٣، ص١ج ،٦٤٢، ص١٠ج ،٨٧٣، ص٨ج ،٥٣٧، ص٤ج ،٤٧ ،٣٨، ٣٢ص
  .٢١٨، ص٩، ج٣٠٨، ص٦، ج٢٣٨، ص٥، ج١٠٣ص



٢٨  

 :القواعد الفقهية اجلزئية )٢(

  :القواعد الفقهية اجلزئية املتعلقة باألطعمة األرشبة ومن

  األصل يف احليوانات احكحريم أي ذحبها .١
  األصل يف احليوان اإلباحة .٢
  لم يرد احكحريم األصل يف األطعمة اإلباحة ما .٣
 األصل يف املاء الطهارة .٤

  ٢٦،لك مسكر حرام .٥
  األصل يف احليوانات اليت خلقها اهللا مباحة .٦
  لك طيب من احليوانات فهو حالل .٧
  احكحليل يف احليوانات يتبع الطيب واملصلحة واحكحريم فيها يتبع اخلبث واملرضة .٨
  لك ذي ناب من السباع حرام .٩
  لك ذي خملب من الطري حرام .١٠
  مأمور بقتله من احليوانات حرام لك ما هو .١١
  لك ما هو منيه عن قتله حرام .١٢
  لك حيوان يعيش يف اكحر حالل حيا وميتا .١٣
  مجيع طيور املاء حالل .١٤
  لك حيوان يأكل اجليف حرام .١٥
  لك احلرشات حمرم أكلها ألنها مستخبثة .١٦
 ٢٧.ما تو من مأكول وغري مأكول فهو حمرم األكل .١٧

  

                                                            
  .١٢٢، ص٢، ج١١٩، ص٢، ج١٤، ص٢، ج١١٩، ص٢، ج١٤، ص٢، ج٦٠٢، ص٨ج ،٣٨، ص١املصدر نفسه، ج  ٢٦
٢٧   ،   .٣١- ١٤، ص)ه١٤٢٠، ١دار القاسم، ط: الرياض( احليوانات ما جيوز أكله منها وما ال جيوزسليمان بن صالح اخلرا



٢٩  

  يف أحاكم األطعمة واألرشبة احتياج االجتهاد إىل العلوم والطب

اكحث عن احلكم الرشيع ال يتم إال باالجتهاد وتزنيل هذا احلكم بل الواقع ال يتم كذلك إال 
وال يمكن احكغا عن أحدهما يف حتقيق . حمل احلكم وال يمكن فصله عنهباالجتهاد، ألن الواقع 

ع املعارص خيتلف من الواقع القديم، وإن الواق. مقصد الشارع من وضع األحاكم جلميع ترصفات امللكفني
ي هو هدف االجتهاد، ويؤثران تبعا  لم يكن هذا احكغاير كثريا فقليال، والكهما يؤثران يف احلكم ا

  .االجتهاد نفسه من حيث كيفية توظيفه ودقة إعما

 :رضورة االستناد إىل العلوم املعارصة يف عملية االجتهاد )١(

 من أجلإىل العلوم املعارصة الفقيه فة، يتحتم القول برضورة استناد االجتهاد وانطالقا من املقدمة السال
هذه الوقائع اجلديدة تقرتن بالظروف احلديثة من احكغريات . العثور بل األحاكم الرشعية للمستجدات

ة، فيه تشلك جوهر املسألة املبحوث عن حكمها الرشيع باالجتهاد لم املجتهد . الفكرية واحكطورات اآل
ومن هنا يأ دور . يلم حبقيقة املسألة اليت يقصد االجتهاد فيها إذا لم حيط بمالبساتها وظروفها وواقعها

ها يف واقعها واعتباره مؤثرا يف تشخيص حكمها الرشيع   .فقه الواقع يف معاجلة القضايا املعارصة باجظر إ

هذا العرص أن يعرف قدرا من علوم وهلذا، ذكر الشيخ يوسف القرضاوي حني عرض رشوط املجتهد يف 
راسات  ة وحنوها من ا و اجفس والرتبية واالجتماع واالقتصاد واحكاريخ والسياسة والقوانني ا

ي يعايشه ويعامله بل ال بد  كذلك من قدر من املعارف العلمية . اإلنسانية اليت تكشف  الواقع ا
وحنوها، فيه تشلك أرضية ثقافية الزمة للك إنسان  مثل األحياء والطبيعة والكيمياء والرياضيات

  ٢٨.معارص

ما بين بل أيدلوجيات وأفاكر اكملعارف اإلنسانية ومنها ما أسس بل آالت واكتشافات هذه العلوم منها 
ي يلحظ فيه املجتهد فاملسائل املعارصة . اكملعارف العلمية اليت تمس هذه املعارف حباجة إىل االجتهاد ا

ذه العلوم وحييط بها علما، غري أنه ال تكون هذه االستفادة مؤدية إىل ترسب األيدلوجيات معطيات ه
  ٢٩.األجنبية يف نظام الترشيع اإلساليم

                                                            
  .٤٣، ص)١٩٩٦، ١دار القلم، ط: الكويت( االجتهاد املعارص االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية مع نظرات حتليلية يفيوسف القرضاوي،   ٢٨
ين بن خمتار اخلاديم،   ٢٩ وحة(من سلسلة كتاب األمة االجتهاد املقاصدي حجيته ضوابطه جماالته، نور ا وزارة األوقاف : ا

  .١٦٤، ص٢، ج)م١٩٩٨، ١والشؤون اإلسالمية، ط



٣٠  

وثمة جانب آخر يف استفادة االجتهاد املعارص بهذه املعارف، وهو مناهج اكحث، وكما أن االجتهاد هو 
وهذه املناهج تمثل قاسما مشرتاك بني مجيع فله شبه باكحوث األخرى اليت أجريت،  حبث فقيه

وقد تقدمت هذه املعارف بمناهج حبثها العليم من حيث أدواتها وممكناتها وكيفياتها بل  ٣٠.اكحوث
وهذه املناهج إن لم تؤثر كثريا فقليال يف نتاجئها وحصائلها مما . مناهج علماء املسلمني يف هذا العرص

قة والضبط واإلصابةي فال مانع أن يوظف املجتهد هذه املناهج يف اكحث عن احلكم . ؤدي إىل ا
  .الرشيع وال سيما يف املسائل ذات الصلة باملكتشفات العلمية واملنتجات العقلية احلديثة

فاالجتهاد الفقيه يف الواقع املعارص يعتمد بل العلوم الرشعية ويستفيد بالعلوم الوضعية، وال بد من 
وهذا كيال  ٣١،"االستعارة من بني العلوم"احلكم الرشيع، وهذا ما يسىم بـتوظيفهما يف اكحث عن 

ه االجتهاد الفقيه نائيا عن الواقع وبعيدا عن الصواب ي يتوصل إ  .  يكون املفاد ا

 :يف أحاكم األطعمة واألرشبة املعارصةجمال تعويل االجتهاد بل العلوم  )٢(

يوما بعد يوما، وليس من االحتياج إىل األكل والرشب إىل  القضايا اليت تتعلق باألطعمة واألرشبة تتجدد
هما، ولكن يف األعيان اليت تؤلك وترشب ي . عدم االحتياج إ فهذه القضايا حتتاج أن تعالج باملسلك ا

مج بني العلوم الرشعية والعلوم الوضعية يف اكحث عن أحاكمها الرشعية وال سيما . بيناه آنفا  وهو ا
. صناعة األكل والرشب وأصبحت أن تمكنها احككنولوجيات واالكتشافات احلديثة عد أن تطورتب

ونتيجة هذا احكطور ظهرت أنواع ش من األطعمة واألرشبة يف األسواق بمختلف ألوانها وأشاكهلا 
  .مكوناتها وآثارهاوطعومها ورواحئها و

هذه . ىل ما هو حالل وبني ما هو حراماالجتهاد الفقيه يف أحاكم األطعمة واألرشبة يدور بني أن يتوصل إ
دة احكقدم يف صناعة األكل والرشب تكون إما حالل  املنتجات من املطعومات واملرشوبات اليت يه و

والقول حبلها وحرمتها اجتهاد، واالجتهاد يف املسائل املعارصة كما بينا يكون باالستناد إىل . وإما حرام
اكحث  إبانال بد من التسليم برضورة هذه االستفادة . وم املعارصةاألدلة الرشعية واالستفادة من العل

االختالف يف ألوانها وأشاكهلا وطعومها ورواحئها ومكوناتها وآثارها قد  عن أحاكم هذه املنتجات، ألنه
تؤثر يف هذه األحاكم، كأن يغري عني إىل عني آخر أو يدخل عني حمرمة يف عني مباحة أو جعل عني نافعة 

  .مرضةعينا 
                                                            

  .١٦٥، ص٢املصدر نفسه، ج  ٣٠
ة، فقسايم الصالحات،   ٣١   .١٩٤م، ص٢٠٠٤، ٢١:جملة الرشيعة والقانون، العدده الواقع بني منظور القطع والظن دراسة أصو
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  :جماالت تعويل االجتهاد بل العلوم املعارصة يف اكحث عن أحاكم األطعمة األرشبة تكون اكآل

 :التشخيص يف نوعية األعيان أو جنسها )١(

سبق أن تكلمنا عن تقسيمات األعيان املوجودة يف العالم، وجدوى هذا احكقسيم احكفريق بني نوع من 
ومقت هذا . األصل املوضوع  والرشوط املحددةآخر وبني جنس من آخر يف حكمه الرشيع و

احكقسيم أن يراىع حكم لك نوع بما ضبطه الرشع، فاخللل يف احكميزي بني هذه األنواع واألجناس يف 
إىل اخللل يف احكميزي بني أحاكمها وضوابطها فيؤدي إىل احكخبط يف اعتبار األصل والرشوط واألحاكم يف 

  .األعيانهذه األنواع واألجناس من 

احلكم اليلك هلذه األعيان اإلباحة، ولكن خيتلف األرشبة من األطعمة، وخيتلف جنس احليوانات من 
قيقة، وخيتلف جنس اجباتات  جنس اجباتات، وخيتلف جنس احليوانات املرئية من جنس احليوانات ا

هذه االختالفات . وانات الربيةقيقة، وخيتلف نوع احليوانات اكحرية من نوع احلياملرئية من اجباتات ا
وال يمكن مثال أن . كما أنها يف األعيان فإنها كذلك يف األحاكم واألصول والضوابط اليت وضعها الرشع

وال يكمن مثال أن حنكم . حنكم يف احليوانات بأحاكم اجباتات وأصوهلا وضوابطها، والعكس كذلك
  .أصوهلا وضوابطه، والعكس كذلكيف احليوانات اكحرية بأحاكم احليوانات الربية و

اآلن أن املنتجات وخاصة املأكولة منها لم تكن بل صورتها األصلية حبيث وكثريا ما نرى يف األسواق 
ها تميزيها بناء بل هذه احكقسيمات وتأ هذه املنتجات يف صور ش منها جممدة . يسهل للناظرين إ

  .تعرس احكميزي بينها، ويه ومنها سائلة ومنها مدققة ومنها معلبة

ء دور العلوم يف احكعرف بل أجناس املكونات يف املنتجات وتميزيها بني جنس وآخر لرضورة  وهنا ي
واألسماء  جات تتمثل يف األكواد والرموزاملنتهذه بعض املكونات يف . االختالف يف أحاكمها وضوابطها

لكيميا يف املختربات هلذه املكونات يقدر احكحليل ا. واملصطلحات العلمية، مما يصعب احكعرف عليها
احلكم بل هذه املكونات يعتمد بل . بل الوقوف عند حقائقها من جانب جنسها أو نوعها من األعيان

نتائج احكحليل الكيميا يف تشخيص األعيان، ثم هذه اجتائج ترجع إىل األحاكم واألصول والضوابط 
  .الرشعية

، مسحوق : بل هذه املكونات (Only)منتج الشوكوالتة يتكون وبل سبيل املثال،  سكر، زيت نبا
دقيق الصويا، مسحوق الاكاكو، مسحوق احلليب، لستني الصويا، طعم خالصة ماء اجلنب، أرز مقرمش، 
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بعض هذه املكونات حتتاج إىل احكحليل الكيميا حكحديد  ٣٢).حليب، فانيليا، جوز هند(معادل للطبييع 
ا اكنت من نوع اجباتات فتأخذ حكمها وضوابطها وإذا اكنت من نوع احليوانات فتأخذ نوعيتها، وإذ

فاحلكم الرشيع باحلل واحلرمة يعتمد بل هذا التشخيص وما يتبعه من الزتام  .حكمها وضوابطها
  .الضوابط واألصول الرشعية يف لك من هذه األجناس

 :احكدقيق يف وجود األعيان املحرمة )٢(

ديث عن األحاكم الرشعية هلذه األعيان فتنقسم إىل ما هو حالل وما هو حرام، فيكون مر بنا احلوقد 
ل األصل فيها اإلباحة اته واحكحريم  :ينقسم احكحريم فيها إىل قسمني. وال حيرم منها إال با احكحريم 

اته يكون يف األعيان املنصوص بل حتريمها اكخلزنير واخلمر، واحك ٣٣لغريه، حريم لغريه فاحكحريم 
والك . يتبع فيها الضوابط الرشعية اكحليوانات غري املذبوحةيكون يف األعيان املباحة ولكن لم 

  .القسمني األعيان فيهما تعترب حمرمة رشخ حيرم أكله ورشبه، ويرتتب بل فعله العقاب يف اآلخرة

جتناب عنها، وأما بعد أن هذه األعيان املحرمة إذا اكنت يف صورته األصلية يسهل احكعرف عليها واال
تغريت إىل صور أخرى كما ذكرنا سابقا فيعرس العلم بها، فضال عن أن املكونات يف املأكوالت 

وإضافة إىل ذلك، أنه إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب جانب احلرام كما . واملرشوبات تأخذ أسماء جديدة
بل جلب  أودفع املفسدة ويه الترشيع  يف القاعدة السابقة تماشيا مع القاعدة األساس يف مقاصد

احلرام يتضمن املفسدة واحلالل يتضمن املصلحة، وإذا اجتمعا وال يمكن فصلهما فيؤخذ  ٣٤.املصلحة
احلرام تغليبا جلانب املفسدة، ألن يف درء املفسدة جلبا للمصلحة حتما ولكن ال يتحتم يف جلب  حبكم

  .املصلحة درء للمفسدة

من (دقيق قمح، سكر، زيوت نباتية مهدرجة : بل هذه املحتويات (Molto)حيتوي منتج  وبل سبيل املثال،
، لون )E466‐E440(، مخرية، ملح طعام، مثبتات )E471(، صفار بيض، مستحلبات غذائية )زيت اجخيل

، )E282بروبيونات الاكلسيوم (، محض سرتيك، فانيلني، مواد حافظة بالنسب املرصح بها )E120(طبييع 
بعض هذه املحتويات حباجة إىل احكحليل  ٣٥.، مكسبات طعم مماثلة للطبييع)E211(بزنوات الصوديوم 

                                                            
  ١: انظر إىل ملحق رقم  ٣٢
  .٤٣-٤٢املصدر السابق، ص الوجزي يف أصول الفقه،عبد الكريم زيدان،   ٣٣
  .٢٠٥املصدر السابق، صرشح القواعد الفقهية، أمحد بن حممد الزرقاء،   ٣٤
  ٢: إىل ملحق رقمانظر   ٣٥
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راسة وخاصة املكونات اليت تمثلها األكواد والرموز لقصد احكحقق من حلها أم حرمتها وإذا لم . وا
اته فيه باقية بل اته وإما  ل بعد اكحث واحكجربة بل أنها حرام إما  حكمها األصيل أي  يوجد د

مستندة إىل العلوم املعارصة اليت يه اعتماد وهذه األكواد والرموز واحكحليالت العلمية . اإلباحة
  .االجتهاد يف الواقع املعارص

 :يف األعيان ةالضار ادةاحكحقق من امل )٣(

ومآال، وإن وإذا سلمت املنتجات من األعيان املحرمة فيرشع املجتهد يف اجظر يف آثار استهالكها حاال 
. والقواعد األخرى ٣٦فيه حمرمة عمال بقاعدة ال رضر وال رضار سببت رضرا بل جسم اإلنسان وصحته

. األطعمة اليت تشتمل بل املواد الضارة بل اإلنسان ممنوعة رشخ قبل أن تكون ممنوعة طبيا وعقال
فيحرم أكلها وال حيرم يف واألعيان تتوقف بل إفادتها رضرا حكحريمها، وإذا اكن مرضة يف أكلها 

  .استخدامها كبعض املواد الكيميائية، فإنها ترض اجلسم إذا بلعها اإلنسان، ولكنها مفيدة يف أمور أخرى

راسات احكميزي بني ما هو مرض وما هو غري مرض يف مكونات األطعمة واألرشبة يفتقر إىل احك جارب وا
  . رشب خبلط املواد الكيميائية مع املواد الطبيعيةاملختربية وخاصة بعد أن تطورت صناعة األكل وال

دقيق القمح، سكر، زيت نبا : بل هذه املحتويات (Marie)وبل سبيل املثال، حيتوي منتج البسكويت 
بيكربونات الصوديوم، (، خالصة امللت، رشاب الكرس املحول جزئيا، ملح، مواد رافعة )خنيل(

ض هذه املحتويات حتتاج إىل احكحليل الكيميا للتحقق من بع ٣٧.، جلوتني)بيكربونات األمونيوم
سالمة املنتج من املواد الضارة، وإذا اكن احكحليل يفيد أنها ضارة فيه حمرمة سريا بل القواعد اللكية اليت 

  .تدل بل أن لك ما يرض اإلنسان حمظور

 :ثبت من املادة املسكرة يف األعياناحك )٤(

ويرتتب . ر ولك ما هو مسكر، واحكحريم يف املسكر يشمل كثريه وقليلهوقد نص الرشع بل حتريم اخلم
ولك طعام . بل هذا حرمة تناول املسكر مطلقا إال يف حاالت الرضورة ألن الرضورات تبيح املحظورات

وإذا اكنت األعيان سليمة من األجناس . أو رشاب حيتوي بل اخلمر كثريا أو قليال حيرم أكله ورشبه
  .ة من املواد الضارة ولكنها مشتملة بل املادة املسكرة فيحرم تناوهلااملحرمة وخا

                                                            
  .١٦٥املصدر السابق، صرشح القواعد الفقهية، أمحد بن حممد الزرقاء،   ٣٦
  ٣: ملحق رقمإىل انظر   ٣٧
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و الوقت الراهن يتنوع اخلمر إىل أنواع وبأسماء عديدة، وال يوجد سبيل إىل احكعرف عليها إال باحكحليل 
مر يف استخدام اخلو. املعينة ختتلف عن املواد األخرى اعنارصه االكيميا يف املختربات ألن اخلمر هل

صناعة األكل والرشب حيدث وال سيما بعد أن جعلت اخلمر مادة من مواد مضافة إىل األطعمة واألرشبة 
  .ألسباب إجيابية أو سلبية

رة، نشاء، منثول : بل هذه املكونات (Clorets)وبل سبيل املثال، يتكون منتج   ٧(جوما، سكر، قطر ا
، منكهات )زيت بذرة القطن املهدرج(لكوروفيل، اكتزيول  ،)ملغ للك قطعة ٢(، اسربتام )ملغ للك قطعة

وبعض هذه املكونات مثل منثول واكتزيول  ٣٨.، مادة الفنيل االنني)نعناع(طناعية صطعام طبيعية وا
راسة واكحث العليم للتأكد من سالمتها من أن تكون من املواد املسكرة، فتدخل يف نوع  حباجة إىل ا

  .رمااخلمر، وباحكايل يكون حم

اته وما لم خيالف  احلالل من األطعمة واألرشبة هوإن ، من الالكم فاخلالصة ما لم ينص بل حتريمه 
واحلرام وأما . الضوابط الرشعية فيحرم لغريه وما لم يؤد إىل الرضر يف احلال أو املآل وما لم يكن مسكرا

اته أو ما خيالف ا من األطعمة واألرشبة هو لضوابط الرشعية فيحرم لغريه أو ما أدى ما نص بل حتريمه 
  .إىل الرضر يف احلال أو املآل أو ما يكون مسكرا

  

                                                            
  ٤: ملحق رقمإىل انظر   ٣٨
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  تطبيقات االستصحاب يف القضايا الغذائية املعارصة :املبحث اخكالث

  :حيتوي هذا املبحث بل ثالثة عنارص، ويه

 ً  (Genetically Modified Food) األغذية املعدلة وراثيا

 (Gelatin) مادة اجليالتنياستخدام 

(Emulsifier) مادة املستحلباستخدام 
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ً األغذية املعدلة ورا: املسألة األو   (Genetically Modified Food) ثيا

ال من األدلة الرشعية اليت يتوصل بها املجتهد إىل احلكم  حيني وقته أن نطبق االستصحاب بوصفه د
ل يف اجظر االجتهادي يف مثل . الرشيع بل بعض القضايا الغذائية املعارصة وصالحية اختاذ هذا ا

واألرشبة كما هو مقرر يف الرشع بدالالت نصوصه هذه املستجدات تكمن يف أن موضوع األطعمة 
واجتهادات العلماء يستند أكرث إىل أحاكم األصل املوضوع هلا واالستثناءات الواردة خترج عن هذه 

 حولوطبيعة االستصحاب تتوافق كثريا مع هذا اكاب الفقيه لكونه متمحورا . األصول باألدلة اجلزئية
  .ئها وديمومتها إىل أن جاءت أدلة أخرى ثابتة ترصفها عن أصلهااألحاكم األصلية اخكابتة يف بقا

هذه املسائل اخكالث يه بعض من املسائل العديدة الواقعة يف هذا العرص يف القضايا الغذائية، ويه لكها 
وال جيوز . تفتقر إىل بيان الفقهاء حلكمها الرشيع ألنها تدخل يف حياة املسلمني فيما يأكلونه ويرشبون

وال . هال عن بيانه والسكوت عن وصفه الرشيع و الوقت نفسه يستهلكها املسلمون ويتداولونالعدو
يصح كذلك احكحكم العشوا يف هذه املسائل حبالهلا اعتمادا بل االستدالل املتخبط باالستصحاب 

ه الفحوص العلمية يف ي يقت أن األصل يف األشياء اإلباحة بغض اجظر عن ما يتوصل إ مكونات  ا
هذه األشياء واليت قد تف إىل احلكم املخالف وهو احلرام لكونها حمتوية بل املواد املحرمة أو املرضة 

الضبط املنه يف االجتهاد اكاحث عن هذه األحاكم يف مثل هذه املسائل ال بد أن يوفق بني  .أو املسكرة
 .الضوابط الرشعية وبني املعطيات العلمية

 :ن املنظور العليم احلديثبيان املسألة م )١(

املسألة األو اليت يتخذها اكاحث حككون أنموذجا يف تطبيق االستصحاب بل القضايا الغذائية 
ويكون االجتهاد االستصحا يف هذه املسألة منحرصا بل . املعارصة يه مسألة األغذية املعدلة وراثيا

ألطعمة واألرشبة يف ألصول املقررة يف حكم اأن يتوصل إىل حلها أو حرمتها بإرجاعها إىل أصل من ا
وإذا اكنت هذه األغذية بعد إجراء االجتهاد املستند إىل االستصحاب آيلة إىل أصل اإلباحة . الفقه

  .فتحمل حكم احلالل، وإذا اكنت آيلة إىل أصل احلرمة فتحكم حبرمتها

 احككنولوجيا احليويوعلم  (Genetic Engineering)هذه املسألة يتأصل جذرها يف علم اهلندسة الوراثية 
(Biotechnology) وإن اكنت هلا بوادر  من قبل اخلرباء والعلماء، اليت تتبلور وتتطور يف هذه اآلونة األخرية

يركز علم اهلندسة الوراثية بل الوسائل والطرق يف احكحكم بل . ظهورها بل مرور احكاريخ البرشي
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قيقة،اجلينومات املوجودة يف اجباتات  ف بني  واحليوانات والاكئنات ا ومن نماذج هذا احكحكم احكأ
 ١ودجمه يف اجواقل اكككرتيا، (DNA) األكسجني منقوص الرييب اجووي احلمضخمتلف عنارص 

بل العمليات الصناعية اليت تستخدم ويدرس علم احككنولوجيا احليوي  .(DNA)ومات يه عنارص نواجلي
قيقة  وتتناول تقنيات اهلندسة الوراثية كناء السالالت اجلديدة إلصالح  (microorganisms)الاكئنات ا

  ٢.موصفاتها وإحداث منتجات جديدة

علينا أن نعلم أمرين مهمني وهما  (Genetically Modified Food)األغذية املعدلة وراثيا معىن وقبل أن حنلل 
  :يعتربان من قوائم وجود هذا اجوع من األغذية

ويه متكونة من  (Deoxyribonucleic acid)هذه األحرف اخكالثة خمترصة لـ : (DNA)اجووي احلمض  .١
 ,adenineعنارص أربعة  thymine,  cytosine,  guanine . وهذا يمثل املادة الوراثية املوجودة يف مجيع

رية املزدوجة الربط اهليدروجيين بني هذه العنارص األرب   ٣.عةالاكئنات وتوجد خدة بالصورة ا

ويتمثل يف احكحكم بل هذه املادة الوارثية واحكرصف فيها  :(DNA)احكحكم بل احلمض اجووي  .٢
ف بني املادة الوراثية من األعيان والاكئنات املختلفة األجناس  مج واجلمع واحكأ بصور ش منها ا

 .أو باحكغيري واحكعديل واحكبديل واحكصليح يف هذه املادة من اكئن واحد

ا عندما أطلق عملي ة احكعديل الورا جتري يف مجيع األعيان وال تنحرص بل األغذية فحسب، و
فإنهم قصدوا األعيان  (Genetically modified organisms)العلماء بل مصطلح الاكئنات املعدلة وراثيا 

راد به اجباتات أو وبتعريف أدق فهذا املصطلح ي. والاكئنات اليت تمت عملية احكرصف يف مادتها الوراثية
مج واحلذف وصور أخرى من احكرصف يف املادة الوراثية احليوانات قيقة املعدلة نتيجة ا  ٤.والاكئنات ا

فاألغذية املعدلة وراثيا تعين األعيان املأكولة واملرشوبة اليت يتم إجراء عملية احكرصف يف موادها 
احلكم الرشيع هلذه املسألة فمن املستحسن أن وقبل أن نرشع يف . الوراثية بهذه الطرق واحكقنيات

  :وجوه احكعديل الورا يف هذه األغذية، ويه اكآلنفصل قليال احكعرض ل

                                                            
1
 Moselio Schaechter (ed.), The Desk Encyclopedia of Microbiology, California: Elsevier Academic Press, 2004, p.168. 

2
 International Food Information Service, Dictionary of Food Science and Technology, Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p.42. 

3
 Ibid, p.120. 

4 Moselio Schaechter (ed.), The Desk Encyclopedia of Microbiology, op.cit, p.526. 



٣٨  

هذه العملية تمكن نقل اجلني أو اجلينات من اكئن إىل آخر مثال من نبات إىل حيوان أو العكس أو  .١
اجلني املنقول أو اجلينات . عكسمن حيوان إىل بكرتيا أو العكس أو من نبات إىل بكرتيا أو ال

 ٥.تتمكن من إصدار لك ما  يف حمله القديم إىل حمله اجلديد (Transgene)املنقولة 

 

 

 

مج  .٢ تكون بأخذ املادة الوراثية من األعيان املختلفة ويتم بها  (Recombinant DNA)عملية إخدة ا
ف املختربي   ٦.رتكب عنارصه وأوصافهثم نقلها إىل الاكئن ال حك (in vitro)احكأ

 

 

 

 

 

تكون يف العملية املنظمة املشتملة بل  (Replication DNA)عملية استنساخ اجلينومات يف اخلاليا  .٣
  ٧.جينا يف نسخ اجلينوم ٢٠املكونات املتعددة املتمثلة يف أكرث من 

 

 

 

 

                                                            
5
 Rosli Omar,  Environmental and Health  Impacts  of Genetically  Engineered Organisms, National  Seminar on Biotechnology  in  Food  and  Consumer 
Product: Islamic Perspective, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, December 2007, p.2. 
6
 Moselio Schaechter (ed.), The Desk Encyclopedia of Microbiology, op.cit, p.526. 

7 Ibid. p.350. 



٣٩  

قيقة  .٤  الغذائية واملواد اللونية يف صناعة األغذية واملنتجات (Microorganisms)استخدام الاكئنات ا
 Food) املضافة إىل األغذيةواملواد  additives) . ويه وتترسب هذه الاكئنات إىل اجظام الغذا

  ٨.(Algae)والطحالب  (Yeasts)واخلمرية  (Molds)اكككرتيا والقوالب 

باجظر إىل هذه الوجوه يف احكرصف يف احلمض اجووي املوجود يف الاكئنات فاألغذية 
املعدلة وراثيا جترى فيها هذه العمليات إما بنقل مادتها الوراثية وإما بإخدة دجمها 

زتايد عددها وإما باستخدام الاكئنات  مع اجلينات األخرى وإما باستنساخها 
قيقة  Food)وهذه العمليات تكون يف علم احككنولوجيا احليوي لألغذية . ا

biotechnology)  مياء احليوي تكون من علم الكييوهو(Biochemistry)  وعلم
قيقة وعلم  (Chemistry)الكيمياء  وعلم اهلندسة  (Microbiology)األحياء ا
   ٩.(Chemical Engineering)الكيميائية 

فهوم األغذية املعدلة وراثيا وصور عمليتها وطرق حتصيلها فيمكننا أن نورد وبعد هذا العرض املوجز مل
غذية ح يتم احكصور الصحيح جتاهها قبل اإلقدام بل احلكم عليها بإباحتها بعض اجماذج من هذه األ

كم ما يأ بيانه   ١٠:أو حبرمتها، وإ

احكعديل : اككطيخ واخليار والشمام (cucurbits)القرعيات  .١
الورا يف هذه اجباتات بنقل اجلينات من نوع إىل آخر وال 

. اجية والزراعيةسيما اجلينات املحتوية بل املزايا اإلنت
ماكفحة الفريوسات والفطريات وهذا احكعديل الورا يعود بالفوائد يف هذه اجباتات من تمكنها من 

(Fungi) واملواد الكيمائية املوجودة يف الرتاب ورفع اجلودة. 

ما هو : ينقسم الفلفل يف أحد تقسيماته إىل قسمني: (Pepper) الفلفل .٢
را يف الفلفل يكون نقل اجلينات من احكعديل الو. حلو وما هو الذع

 يةنوع إىل آخر، وينتج بعده شجر الفلفل القادر بل املبيدات العشب

(Herbicide) احكمكن من حتديد قدر احلالوة والثعة يف الفلفلوالفريوسات و. 

                                                            
8
 Kalidas Shetty et.al (ed.), Food Biotechnology, Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2

nd
 Edition, 2006, p.27. 

9
 Ibid. p.27. 

10 Victoriana Valpuesta (ed.), Fruit and Vegetable Biotechnology, Boca Raton: CRC Press, 1st Edition, 2002, pp.257‐265.  



٤٠  

 (Energy)الطاقة ويه  (Nutrients)توي بل املغذيات اهلامة حتو: اكيضة .٣
هنية و (Protein)والربوتني   Fatty)األمحاض ا acids)  والفيتامينات
(Vitamins)  واملعادن(Minerals) .يسىع إىل حتسني  واحككنولوجيا احليوي

 Dietary)مستوى املغذيات يف اكيضة جفع البرش يف مكمالته الغذائية 

supplement) ١١.الصحة، وحكحصيل املنتجات غري الغذائية حكحسني  

 :عند العلماء احلكم الرشيع للمسألة )٢(

احلكم الرشيع يدور مع سببه وجودا وعدما، وإذا وجد السبب وجد احلكم وإذا عدم السبب عدم 
ولكنه ليس بهذه البساطة إذ إن احلكم عبارة عن خطاب الشارع والوصف الرشيع ألعمال . احلكم

ه إال باالجتهاد الصحيح بني أن تكون حالال واحلكم بل هذه املسألة . امللكفني فال يمكن احكوصل إ
ه . أو حراما يستند إال االجتهاد، وهذا االجتهاد يستند إىل األدلة والقواعد الرشعية فاحلكم املتوصل إ

يف هذه املسألة مضاف إىل أعمال امللكفني يف أكلها أو رشبها وما يرتتب عليه من اآلثار الفقهية األخرى 
  .رماتاملتصلة بأحاكم احكرصفات يف املباحات أو املح

دة و ها وبينوا حكمها لكونها و من املؤكد أن مثل هذه املسألة لم يكن الفقهاء القداىم قد تطرقوا إ
يتغافل عن اكحث عن حكمها لرضورة وموقف املجتهد املعارص منها أن ال . احكقدم العليم املعارص

ى املسلمني قاطبة صالحية اندراج هذا  ومساعيه االجتهادية تتوقف عند احكحقق من. العلم به 
ل ومعىن القاعدة ل رشيع وقاعدة رشعية، وحيكم عليها بمقت داللة ا . املسألة حتت أي د

تستمد إىل املنظور الرشيع وتستفيد من املنظور العليم بإيراد أسباب معمقة ويدرس املسألة دراسة 
  .بقها مع املسألةاإلباحة ومدى توافقها مع املسألة وإيراد أسباب احكحريم ومدى تطا

  :أسباب اإلباحة ومدى توافقها مع مسألة األغذية املعدلة وراثيا

الة بل أحاكم األطعمة واألرشبة ذلكا أن تتناول األصل  :األصيلبقاء احلكم  .١ القواعد الفقهية ا
املوضوع  يف الرشع حبيث إن اجلزئيات تنضوي حتت هذا األصل إذا أمكن وصح اندراجها إىل أن 

ل آخر يقت عدوهلا عن أصلهاثب هذه . وإذا ثبت عدوهلا فتندرج حينئذ حتت أصل آخر. ت د
ي تندرج حتتهعرف أحاكمها تاألغذية املعدلة وراثيا  ولكون هذه املسألة من موضوع ، باألصل ا

                                                            
11 Jean Richard Neesr & J. Bruce German (ed.), Bioprocess and Biotechnology for Functional Foods and Nutraceuticals, New York: Marcel Dekker Inc., 
2004, p.17 
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هن يف حكمها هو اإلباحة ي يتبادر إىل ا أن  فاملتقرر املتيقن ثبوته هو .األطعمة واألرشبة فإن ا
هلذه األغذية يه اليت دلت عليها القواعد الرشعية السابقة، فالعدول عنها مفتقر األحاكم األصلية 

ل آخر ثابت إذا اكنت هذه األغذية املعدلة وراثيا من جنس احليوانات فاحلكم األصيل هلا . إىل د
اته أو لغريه هاأن غذية من جنس اجباتات وإذا اكنت هذه األ. حالل إال ما نص الشارع بل حتريمه 

وإذا اكنت هذه األغذية من جنس . حالل إال ما أدى إىل الرضر والسكر هافاحلكم األصيل هلا أن
وإذا اكنت هذه األغذية من . املائعات فاحلكم األصيل هلا أنها حالل إال ما أدى إىل الرضر والسكر

قيقة فاحلكم األصيل هلا أنها حالل إال ما أف ووظيفة االجتهاد .  إىل الرضرجنس الاكئنات ا
 .تكون يف ضبط صالحية اندراج هذه األغذية يف هذه األحاكم األصلية وانتفاء املعارضة 

املصلحة مقصد الترشيع، وما حيققها مطلوب، وما حيافظ بل جلب  :مقصد جلب املصلحةحتقيق  .٢
يل الورا يف هذه ومن عوامل احكعد. عدم انتفائها مطلوب كذلكوجودها مطلوب، وما يرايع 

املنافع الراجعة إىل البرش يف تناوهلا واستهالكها من جهة واملنافع الراجعة إىل األغذية ويه األغذية 
منافع أخرى تنجم نتيجة  ، وثمةوقد بينا سابقا بعض هذه املنافع. يف األخري راجعة إىل البرش كذلك

 ،يف األغذية  (Nutritional value)قيمة املغذية إجراء عملية احكعديل الورا يف األغذية يه كتغيري ال
 اكيولوجية الصيدالنية، وحتصيل املنتجات الغذائية املستمدة من وتعديل لون الفواكه وحالوتها

(Biopharmaceutical).وتماشيا مع قاعدة األصل يف املنافع اإلباحة فهذه األغذية مباحة إذا  ١٢
 .صحيحةاكتملت رشوط اشتماهلا بل املصلحة ال

دفع املفسدة مقصد الترشيع، وما يفوتها مطلوب، وما حيافظ بل عدمها  :حتقيق مقصد دفع املفسدة .٣
واآلثار املرتتبة بل عملية احكعديل الورا يف إطار . مطلوب، وما يرايع عدم وقوعها مطلوب كذلك

سات والفطريات  واملواد  كتمكني اجباتات من ماكفحة الفريونيدفع املفسدة منها ما يرجع إىل املنتج
ومنها ما يرجع إىل املستهلكني كتمهيل األغذية  ١٣الكيمائية املوجودة يف الرتاب واملبيدات العشبية،

وتماشيا مع قاعدة دفع املفسدة مصلحة  ١٤.الفساد واحكعفن واكىل وإثراء العنارص الغذائية الصحية
ها يؤدي بالبرش إىل درء املفاسد الواقعة اكن احكعديل الورا في وليس العكس فهذه األغذية إذا

 .واملتوقعة فيه تدخل حتت أصل املنافع يف األشياء

                                                            
12
 Victoriana Valpuesta (ed.), Fruit and Vegetable Biotechnology, op.cit, pp.160‐169. 

13
 Ibid. pp.257‐265. 

14 Deborah B. Whitman, Genetically Modified Foods: Harmful or Helpful?, http://www.csa.com/discoveryguides/gmfood/review.pdf  



٤٢  

سبب آخر لإلباحة يف موضوع تناول األطعمة واألرشبة هو دخول  :حدوث الظروف االستثنائية .٤
األصول اللكية األخرى معدول عنها . امللكف يف أصل احكيسري والرتخص حبدوث احلاالت االستثنائية

ا، الشارع عندما حرم أشياء . يف مثل هذه الظروف بل ويتخذ أصل آخر يقت اجلواز واإلباحة و
من األطعمة واألرشبة ذكر حكم خمالف ملراخة احلاالت االستثنائية اليت جتعل امللكفني يف العرس 

 $yϑ̄Ρتعاىل وقال . لو الزتموا بهذه األصولوالرضورة  Î) tΠ§ ym ãΝ à6 ø‹n=tæ sπtG øŠyϑø9$# tΠ ¤$! $#uρ zΝ óss9uρ ÌƒÍ”∴Ï‚ø9 $# !$ tΒuρ 

¨≅Ïδé& Îö tó Ï9 «!$# ⎯ ÏμÎ/ ( Ç⎯ yϑsù §äÜ ôÊ $# uö xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã  χÎ*sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘  )١١٥: اجحل(  

  :أسباب احكحريم ومدى تطابقها مع مسألة األغذية املعدلة وراثيا

ل، االعتم :وجود املقت حكوقف احلكم األصيل .١ اد بل األصل أصل والعدول عنه غري سائغ إال با
يفرتض . فاحلالل أصل يف األطعمة واألرشبة والعدول عن هذا احلكم لم يكن بد من املقت

ورود االحتماالت املقتضية حكوقف احلكم األصيل يف مسألة األغذية املعدلة وراثيا، فهذه 
أدلة معتربة حكرصف هذه املسألة عن هذا احلكم  االحتماالت إن قويت بالرباهني العلمية أصبحت

 ١٥ :ومن هذه االحتماالت. األصيل

 قال تعاىل  :تغيري أصل اخللقة وخمالفة أصل الفطرة öΝßγ ¨Ψ ¯=ÅÊ _{uρ öΝ ßγ ¨Ψ t ÏiΨtΒ_{uρ öΝßγ ¯Ρ tãΒUψuρ £⎯ à6 ÏnG u;ã‹ n=sù 

šχ#sŒ#u™ ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# öΝ åκ̈Ξz ßΔ Uψuρ χçÉi tó ãŠn=sù šY ù=yz «!$# 4 ⎯ tΒuρ É‹ Ï‚−Ftƒ z⎯≈sÜ ø‹¤±9$# $ wŠÏ9uρ ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ô‰ s) sù t Å¡ yz 

$ ZΡ#tó¡ äz $YΨÎ6 •Β  )نص بل حتريم تغيري خلق اهللا، وفيه معىن حتريم هذه اآلية بسياقها ) ١١٩: النساء

% óΟÏخمالفة الفطرة، وقال تعاىل  r' sù y7yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ ym 4 |Nt ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκön=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? 

È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š Ï9≡ sŒ Ú⎥⎪Ïe$! $# ÞΟÍhŠs) ø9 $#  ∅Å3≈s9 uρ usY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ  )وإذا اكنت عملية ). ٣٠: الروم
احكعديل الورا سواء أكان يف األغذية وغريها تتضمن معىن تغيري اخللق وخمالفة الفطرة فأصبحت 

ي هو اإلباحةحمرمة ومعدو  .لة عن حكمها األصيل ا

  وتطورها يف هذا العرص ومن دوافع تبلور هذه الصناعة  :منطلق ظهور األغذية املعدلة وراثياخطأ
ي يف إىل عجز املواد الغذائية وعدم كفايتها مما يؤدي إىل   ختوف اخلرباء بل ازدياد ساكن العالم ا

                                                            
15 Anke Sandra Bouzenita, Eating  the Fruits or Hubris? Biotechnology  in Food and Consumer Products: an  Islamic Perspective, National Seminar on 
Biotechnology in Food and Consumer Product: Islamic Perspective, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, December 2007, p.7. 



٤٣  

أن هذه الصناعة تساعد بل القضاء بل هذه األزمة، والواقع ويرون . املجاعة واحكنافس بني القوات
 .أنها تفيد نتيجة خمالفة مما هو مرجو، فاخللل يف احلقيقة ليس يف عجز املواد ولكنه يف خطأ احكوزيع

 وقد ثبت يف احلديث حتريم الغش بقو  :اشتماهلا بل معىن الغش املمنوع رشخ " شنا غمن
املعدلة وراثيا ختتلف من األغذية األصلية من حيث مشموالتها هذه األغذية  ١٦"فليس منا

وموصفاتها، وإطالق اسمها األصيل عليها واحلال أنها قد عدلت جينيا غش وخداع بل 
 .املستهلكني، فضال عن أن اآلثار املرتتبة بل االستهالك ختتلف من اجوع املعدل إىل اجوع األصيل

، منهاوحكم  :اجتماع احلالل مع احلرام .٢ درء املفسدة أو من : هذا مستخلص من قواعد ش
جلب املصلحة، وإذا اجتمع احلالل واحلرام غلب جانب احلرام، وإذا اجتمع حظر وإباحة غلب 

ألن احلرام ال يكون حراما إال ملفسدة أراد الرشع درئها، وألن احلالل ال يكون . جانب احلظر
ذا أدت هندسة احكعديل الورا يف األغذية إىل االمزتاج بني وإ .حالال إال ملصلحة أراد الرشع جلبها

تف إىل وقوع  وثمة احتماالت. ما هو حالل وما هو حرام فتحكم باحلرمة بمقت هذه القاعدة
اجتماع احلالل واحلرام يف األغذية املعدلة وراثيا، وإن ثبتت هذه االحتماالت بالرباهني تصلح أن 

 ١٧ :، ومنهاترصف احلكم اليلك

 اجلني جزء من العني فيأخذ حكم عينه، ومثال اخلزنير  :من صور احكعديل الورا نقل اجلينات
وإذا اكنت عملية احكعديل الورا يف األغذية بطريقة نقل اجلينات من . حمرم وجيناته حمرمة كذلك

ء آخر فال بد من احكثبت يف أنها من األعيان املباحة، وإذا نقل جني من  عني حمرمة إىل ء إىل 
 .عني مباحة فتصبح حمرمة وعكسه من باب األو

  وإذا اكنت عملية احكعديل الورا يف األغذية بطريق مزج  :مزج اجليناتمن صور احكعديل الورا
إذا اكنت إحدى اجلينات من عني حمرمة . اجلينات ثم وضعها يف حمل، فينظر كذلك بهذه القاعدة

رمة، وإذا اكنت اجلينات من األعيان املباحة وتوضع يف حمل حمرم وتوضع يف حمل مباح تبىق حم
 .تكون حمرمة كذلك

                                                            
١٦
  .١٤٦: رقم احلديثمن غشنا فليس منا،  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليمان، باب قو   

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_food 



٤٤  

األحاكم األصلية املوضوعة لألطعمة واألرشبة مقيدة بالضوابط  :معارضة الضوابط الرشعية .٣
ا وضع الرشع دائرة احكحريم لغريه لعدم استيفاء هذه الضوابط ومعارضتها مما خيل  الرشعية، و

اته ال يكون حالال إال ب. صليةباألحاكم األ وهو إذا حتليل لغريه،  معارضة حماوما ثبت حتريمه 
اته ال يكون حراما إال بمعارضة ضوابطه وهو إذا حتريم لغريه ومن الضوابط . وما ثبت حتليل 
برشط احكذكية  هالرشعية لألحاكم األصلية يف األطعمة مثال أن األصل يف األنعام اإلباحة ولكن

وثمة احتماالت تؤدي إىل معارضة الضوابط الرشعية يف أحاكم األغذية وقد تقت عدوهلا . رشعيةال
 :عن حكمها األصيل املوضوع هلا، ومنها

 تطرقنا سابقا إىل إمجاع العلماء بل حتريم اجلزء  :قياس اجلني املأخوذ من احليوان بل اجلزء من بدنه
وإذا قسنا اجلني بل اجلزء من احليوان فأخذه ال بد أن . املقطوع من احليوان ال العتباره ميتة

وإذا أخذ اجلني من احليوان . يكون بعد احكذكية الرشعية، جلامع بينهما أنهما من مكونات احليوان
 .ال فيعترب ميتة وهو حرام

 دة يف قد يستخدم احكعديل الورا يف األغذية بالعنارص املوجو :اعتبار القليل املسكر يف األرشبة
وما تقرر يف القاعدة الرشعية أن املسكر قليله وكثريه بل حد سواء يف  ١٨،(Ethanol)اخلمر اكإليثانول 

وإذا استخدمت هذه . ، ويه حمرمةهذان القليل والكثري يشتمالن بل عنارص اخلمر. احلرمة
 .الصناعة عنارص اخلمر يف األغذية وخاصة األرشبة فتحرم بهذه القاعدة

ي يقت اإلباحة من حتقيق جلب  :املفسدة أو تفويت املصلحة حتقيق جلب .٤ وهو عكس ما ا
، وهذه األغذية املعدلة وراثيا إن خدت إىل البرش بتحقيق املفسدة هلم املصلحة ودفع املفسدة

وقد أثار بعض . وتفويت املصلحة منهم فتخرج عن احلكم األصيل أي من اإلباحة إىل احلرمة
ر السلبية اليت تتضمن معىن جلب املفسدة ودفع املصلحة يف تناول األغذية اكاحثني بل اآلثا

 ١٩:املعدلة وراثيا واستهالكها، ونذكر منها اكآل

 نقل اجلينات إىل الاكئنات غري املستهدفة، إرضار بل الاكئنات األخرى: اآلثار اآليلة إىل الكون ،
 .، ظهور أجناس جديدة من الاكئنات(Ecosystem)بني الاكئنات اإلخالل يف التسلسل اجظايم 
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٤٥  

 ارتفاع إماكنية احلساسية املسببة احكأثريات املجهولة بل صحة اإلنسان،  :اآلثار اآليلة إىل البرش
يف  (Antibiotic)، تفاعالت املضادات احليوية (Toxic effects)، احكأثريات السمية (Allergy)لألمراض 

 .اجلسم

يف شأن حكم استهالك  الكتابات الفقهية املعارصة خاللمن  اآلراءوبعد هذا العرض، نستأنس ببعض 
  :األغذية املعدلة وراثيا، ويه اكآل

 األغذية تلك رضر ثبوت بعد بأنه القول إىل خنلص لكه هذا ومن :موقع إسالم ويبمركز فتوى يف  .١
 القريب املستوى بل جلملة،ا يف ثابتة وخماطر أرضار من تسببه ملا تناوهلا جيوز ال فإنه وراثياً، املعدلة
 ٢٠ .واكعيد

كتور .٢  استثين ما إال الرشع، يف حالل واملطعومات األغذية فجميع :الكردي احل أمحد األستاذ ا
 ال اجباتات هذه أكل اكن فإن وعليه .بمتناو رضر بل منها يشتمل ما أو جنساً، اكن أو بنص، منها
 ،قنياملوثو املسلمني للعلماء ذلك إثبات ومرجع .فال وإال ؤال،الس يف ذكر مما مانع فال بمتناوهلا يرض

 ٢١.العلوم هذه يف واملختصني

كتور عبد الفتاح .٣  طرق من اآلن ح يثبت لم املحورة املزروخت وهذه :إدريس حممود األستاذ ا
 املنع نماوإ، عنها اجاشئ الرضر حجم مدى أو، اكيئة أو احليوان أو باإلنسان ضارة أنها، بها موثوق

 احكوقع وهذا، اكيئة أو احليوان أو باإلنسان ترض أن توقع جمرد بل قائم املزروخت هذه من واحكحذير
 احكعامل أو املزروخت هذه تناول أو اسزتراع حبرمة للقول يكىف ال أنه إال، أساس بل يقوم اكن وإن

قني"  بأن تق الرشعية القاعدة ألن فيها؛  ثبت حتويرها قبل املزروخت وهذه، " بالشك يزول ال ا
قني ، احلرمة إىل اإلباحة حكم تغيري يقت ما حتويرها بعد يثبت ولم، رشخً  تناوهلا إباحة با
ً  اإلباحة حكم بل فبقيت  ٢٢.أعلم واهللا لألصل استصحابا

يع األصيل وتتمحور آراء املعارصين يف مسألة األغذية املعدلة وراثيا حول االستناد إىل احلكم الرش
ل آخر احلكم املخالف كأن تسبب الرضر وختتلط  املوضوع هلذا اكاب والعدول عنه يصح إذا اقت د

  .باملحرمات
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٤٦  

 :وجه االستدالل باالستصحاب يف املسألة )٣(

ل وال خيىف بل اجاظر يف املناقش ة الفقهية عن مسألة األغذية املعدلة وراثيا استناد االجتهاد إىل د
فاالستصحاب كما أوردنا سابقا عبارة عن  .توظيفه لقصد احكوصل إىل احلكم الرشيعو االستصحاب

ل آخر  احكمسك باألصل اخكابت يف الرشع وعدم العدول عنه بإخضاع مجيع جزئياته حتته ح يثبت د
ل يرصف بعض اجلزئيات إىل أصل ثابت آخر، أو االستمرار بما ثبت يقينا  يف مجيع الظروف إىل أن دل د

  .بل تغيريه

أن األغذية مباحة ح أن يثبت حتريمها، فيستصحب هذا احلكم يف  احلكم األصيل اخكابت يف الرشع
اكحث عن إماكنية ومسايع العدول عن هذا األصل تتمثل يف . األغذية املعدلة وراثيا، ونقول أنها مباحة

وهنا يتأ دور الرتجيح بني . خراندراج املسألة حتت أصل آخر فيتغري حكمه إىل ما يقتضيه األصل اآل
ي يدفع  ي جيلب املصلحة واألصل ا األصول اليت تصلح تكون أصال للمسألة باجظر إىل األصل ا

ي حيمل احلكم اجلزيي ي حيمل احلكم اليلك واألصل ا   .املفسدة واألصل ا

نات املرضة فتأخذ حكم مثال أن هذه األغذية حمتوية بل املكو وإذا ثبت أنها مندرجة حتت أصل آخر
القائلون بإباحتها يستدلون باستصحاب قاعدة أن األصل يف األشياء . قاعدة أن األصل يف املضار احكحريم

وأما القائلون حبرمتها . اإلباحة يف هذه األغذية وعدوهلا عن هذا األصل لم يثبت يقينا باألدلة والرباهني
عدول هذه املسألة عن هذا األصل، فحكمها يكون  يستدلون بوجود األدلة والرباهني اليت تقت

  .بداللة األدلة والرباهني



٤٧  

  (Gelatin) مادة اجليالتنياستخدام 

وهذا األنموذج اخكا يف توظيف االستصحاب يف القضايا الغذائية املعارصة، وهو باكحث عن احلكم 
إال باألدلة الرشعية، ويوظف  وال يمكن احكوصل إىل هذا احلكم. الرشيع يف استخدام مادة اجليالتني

ل االستصحاب يف هذه املسألة لكونها جارية بل األصل وإثبات خمالفته ونفيها  .د

 :بيان املسألة من املنظور العليم احلديث )١(

 يف الفقه اإلساليم أصو وقواعده وضوابطه وأحاكمه، فاحلكم وال زجا يف باب األطعمة واألرشبة، و
وال جيعل وضع الرشع حكم اإلباحة أصال هلذا اكاب سبب . ملنهج الرشيععليه جيب أن يكون با

رم يف األغذية، وال جيعل كذلك وضع الرشع حكم احلرمة ضابطا ما هو حملعدم املباالة وقلة االهتمام ب
  .كرثة التشدد ورسعة اإلنكار بل ما هو حالل يف األغذيةهلذا اكاب سبب ل

يله أو كثريه  حكم رشيع، والن الكبري مبين بل الصغري والكثري مبين ولك ما يؤلك صغريه أو كبريه قل
بل القليل، وإذا حرم الصغري فالكبري املبين عليه حمرم كذلك، وإذا حرم القليل فالكثري املبين عليه حمرم 

وبناء بل هذا، فمن الالزم اكحث عن مكونات األغذية اليت يه أجزاء تتكون منها األغذية . كذلك
ولم يكن بأسا إن اكنت املكونات من املواد املباحة فتكون األغذية مباحة، ولكن . املأكولة واملرشوبة

اتها أو لغريها فتكون األغذية حمرمة  ي يلفت اجظر واالحتياط هو إذا اكنت منها حمرمة إما  بمقت ا
  .قاعدة اجتماع احلالل واحلرام

ألنها تستخدم يف صنع  (Ingredients)ن مكونات األغذية املادة اليت نتو العلم حبكمها هذه م
أو احليوانات  (Collagen)كوالجني مادة اجليالتني يه الربوتني القابل لثوبان املستخلص من . املأكوالت

 ٢٣.(Alkaline treatment)باستعمال املاء احلار واحلمض أو باملعاجلة القلوية  (Tissues)عظامها أو نسجها 
األساسية اليت يستخلص منها املصادر الصه من أي مصدر حيتوي بل كوالجني، ولكن ويمكن استخ

هذه املادة لصناعة اخلمر وحككون مثبتة وتستخدم . اجليالتني يه عظام املوا وجت اخلزنير واألسماك
(Stabilizer)  أو مكثفة(Thickener)  أو مقومة(Texturizer) التني وقد يكون اجلي. للمنتجات الغذائية

   ٢٤.أو من املكونات (Processing aid)أداة احكجهزي 
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٤٨  

تستخدم مادة اجليالتني يف صناعة بعض املنتجات الغذائية اكحللويات واللحوم املعلبة واحللويات 
وائيةو (Jellies)اهلالمية  وتكون من  (E441)ويه تعترب من املواد الغذائية وحتمل كود  ٢٥.الكبسوالت ا

   ٢٦.(Natural emulsifiers)الطبيعية  جمموعة املستحلبات

حللويات وا (Gelatin desserts)احللويات اجلالتينية  :بعض اجماذج من األغذية املحتوية بل اجليالتني
 Dairy)املنتجات احلليبية و (Confectionary)السكرية  products) املرشوباتو اجليالتني يف اللحومو 

سمو   ٢٧ .املنتجات قليلة ا

سكر، رشاب : ومكوناته ،(Gummy Burger)ل املثال، املنتج املحتوي بل اجليالتني هو حلوى وبل سبي
ك، ماء، نكهات  جيالتني بقري،اجللوكوز،  سوربيتول، حامض السيرتيك، بكتني، حامض املا
 ٢٨).١، أزرق ٦و ٥، أصفر ٤٠ف، د، س، أمحر (اصطناعية 

 :احلكم الرشيع للمسألة عند العلماء )٢(

موجز حلقيقة مادة اجليالتني نرشع يف احلديث عن حكمها الرشيع بإعمال االستصحاب  وبعد بيان
 وإذا طبقنا القاعدة اللكية يف األغذية أن األصل فيها اإلباحة برصف اجظر. املستند إىل القواعد الرشعية

ل بل حتريم األغذية امل حتوية بل اجليالتني عن أنها حمتوية بل اجليالتني أو غري حمتوية، وإذا لم يدل د
وهذا بصورة . فيه مباحة، وإذا لم يمكن انضوائها حتت أصل آخر فيه باقية بل أصلها هذا وهو اإلباحة

جمملة، واجظر الفاحص لم يؤد إىل هذا احكصور احلكيم ألنه ال بد من االستفصال يف هذه املادة من حيث 
  .مصدرها وأثرها

  :العدول عن احلكم األصيل فيهيالتني ويف اجل االعتماد بل احلكم األصيل

كما بينا سالفا أن اجليالتني مستخلص من مصادر ش وذلكا أن تستخلص من  :من حيث مصدرها .١
فال تسوغ التسوية بينها حكباين  فهذه األعيان ختتلف أصوهلا وأحاكمها. واملوا اخلنازير واألسماك

، وال يباح أكلها إال يف اخلنازير احلراماألصل . رمةاآلثار املرتتبة عليها بني أن تكون مباحة أو حم
اجليالتني املستخلص من اخلزنير حرام، واألغذية املحتوية بل هذا اجوع . لسبب الرضورة الرشعية
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٤٩  

واألصل يف األسماك احلالل ويباح أكلها حية أو ميتة، واجليالتني  .من اجليالتني حرام كذلك
األصل . ية املحتوية بل هذا اجوع من اجليالتني حالل كذلكاملستخلص من السمك حالل، واألغذ

يف املوا أو األنعام احلالل إال ما نص بل حتريمه، ولكن هذا احلكم مقيد بالضوابط الرشعية 
فاجليالتني املستخلص من املوا املباحة املذاكة بالطريقة املرشوعة حالل، . من احكذكية وغريها

وأما اجليالتني املستخلص من املوا . هذا اجوع من اجليالتني حالل كذلكواألغذية املحتوية بل 
املحرمة أو غري املذاكة بالطريقة املرشوعة حرام، واألغذية املحتوية بل هذا اجوع من اجليالتني 

ال سبيل للتعرف بل اجليالتني يف األغذية إال بمعرفة الرموز واألكواد واملصطلحات و. حرام كذلك
واملعلومات اآلتية توضح بعض الرموز واألكواد واملصطلحات . اولة اليت تشري إىل هذه املادةاملتد

الة بل اجليالتني  ٢٩:املستخدمة يف األغذية ا

وهو باجظر اآلثار املرتتبة بل تناول األغذية املحتوية بل اجليالتني، والقاعدة  :من حيث أثرها .٢
ظر ولك مسكر حرام قليله وكثريه، وإذا اكن اجليالتني يسبب الرشعية تقول أن األصل يف املضار احل

وإذا نظرنا إىل أسباب إدخال هذه املادة يف األغذية . رضرا بل جسم اإلنسان أو اإلساكر فانه حيرم
 ٣٠فإنها لم تكن إال للمنافع من حتسني نوعية األغذية وجودتها يف طعمها ولونها ومكوناتها الغذائية،

قد يتوقع ترتب اآلثار السلبية بل استهالك هذه املادة لكونها مستخلصة من و. ويه إذا مباحة
وينبيغ االعتماد بل . احليوانات، الحتمال نقل األمراض احليوانية إىل األغذية بطريقة اجليالتني

اكحث العليم واحكحليل املختربي يف احكأكد من سالمة تناول هذه املادة وإدخاهلا يف األغذية قبل 
 .وع يف احلكم عليهاالرش
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نقتطف هنا بعض آراء املعارصين من وجهة اجظر الفقيه يف حكم تناول هذه املادة واستهالكها يف 
  :صناعة األغذية

 تنترش مادة من تستخرج وإنما األصل، يف حرة توجد ال حيوانية مادة اجليالتني :الشعار عصام الشيخ .١
 حتويالت عليها جتري وهذه .الكوالجني أو يوااحل بالغراء تسىم وجلودها احليوانات عظام يف

 حيث من واملادتان .جالتني إىل الكوالجني فتتحول أسابيع عدة إىل أحيانا تستمر وفزييائية كيميائية
 ما مادة أن به واملقصود .باالستحالة الفقهاء عرف يف يسىم ما وهذا تماما خمتلفتان الكيميائية اكنية

 احكفاعالت بتأثري يتحول اخلمر أن أو مخر إىل الكيميائية احكفاعالت بتأثري تتحول العنب كعصري
 من الفقهاء وموقف .اججاسة استحالة باسم العملية هذه الفقهاء ويسىم خل إىل الكيميائية

باغ إال تطهر ال اججاسة استحالة بأن يقولون مثال فالشافعية ،خمتلف اججاسة استحالة  بالنسبة با
 أما .املواد بقية تطهر االستحالة أن يرون ال ذلك عدا وما ،نفسها من ختللت إذا اخلمر أو للجت

 مجيع تطهر االستحالة أن يرون القيم وابن تيمية اكبن السلف علماء من وكثري واحلنابلة األحناف
: القيم ابن يقول كما فمثال املادة بأصل أبدا يرتبط ال اجلديدة املادة بل واحلكم استثناء، بال املواد

 وهو الطيب بأصلها للخمر عالقة وال خبثا أصبح مخر إىل استحال وإذا طيب، العنب عصري إن
 يف الطيب هلذا عالقة وال طيب، اجاتج فاخلل خل إىل اخلمر استحالت إذا وكذلك العنب عصري

لك .اخلمر وهو اخلبيث بأصله احلكم  لحكمل عالقة وال اجاجتة باملادة فقط يتعلق احلكم فإن و
 الفقه وجممع العلماء كبار كهيئة الفقهية املؤسسات من عدد فإن هنا ومن املادة، هذه بأصل

 يعترب رأي الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة توصيات عن ونتج مطره االستحالة أن اعترب اإلساليم
 مأكول غري نحيوا من أو مزىك غري أو مزىك مأكول حيوان من أصلها اكن مهما طاهرة مادة اجلالتني
واء الغذاء يف تناو وجيوز طاهر الكوالجني حتول عن اجاتج فاجلالتني .اكخلزنير  ٣١.أعلم واهللا .وا

 جاز مذىك اللحم مأكول حيوان من أخذت إن اجليالتني فمادة: مركز الفتوى يف موقع إسالم ويب .٢
 أو تناوهلا حيرم امليتة، من جزء فيه رشعية، تذكية يذك لم حيوان أو ميتة من أخذت إن وأما .أكلها

 .أعلم واهللا .يرشب أو يؤلك ما إىل إضافتها

 اخلزنير وحلم اكمليتة احلرمة واضح بعضها عرصنا يف املوجودة واألطعمة :املنجد صالح حممد الشيخ .٣
 .حكمها إىل للتوّصل معرفتها من بدّ  ال املحّرمات من ومشتقات مرّكبات فيها يدخل قد وبعضها
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ي واجليالتني  املحّرمة احليوانات وعظام وعضالت جلود مصدره يكون قد السؤال يف ورد ا
ي الكوالجن عن املتحول فاجليالتني ،هذا وبل .وأجزائه اكخلزنير  ألن حرام اخلزنير من أصله ا

ً  اخلزنير انقالب مثل ذلك  ٣٢.املحّرم اخلزنير من أصله دام ما حتّول ولو حتريمه والراجح. ملحا

ت األنظار بني املعارصين يف حكم اجليالتني إىل احكحليل واحكحريم، فالقائلني بإباحتها وقد اختلف
يعتمدون بل استصحاب احلكم األصيل يف احليوانات وإن تغري شلكها ومادتها، والقائلون حبرمتها 

ل تغري شلكها ومادتها فتندرج املسألة إذا حتت قاعدة األصل يف  يعدلون عن هذا احلكم األصيل 
  .األشياء اإلباحة

 :وجه االستدالل باالستصحاب يف املسألة )٣(

االستصحاب يف اكحث عن حكم املسألة واضح يف مسايع االجتهاد وأوجه اختالف وجه االستدالل ب
احلكم باحلل أو احلرمة ملادة اجليالتني دائر بني استصحاب القاعدة عليها اليت تنص بل . العلماء فيها

ها وآثارها، وبني نيف اندراج املسألة حتت القاعدة األصلية وإثبات عدوهلا عنها احكفريق بني مصادر
  .بالرباهني وانضوائها حتت القاعدة األخرى املخالفة

حيكم بإباحتها، ولكن هذه املادة لم  باحة بل هذه املادةاستصحاب قاعدة األصل يف األشياء اإل .١
 ات،تكن من األشياء بإطالقها بل يه من نوع احليوان

، ولكن هذه بل هذه املادة حيكم بإباحتهااستصحاب قاعدة األصل يف احليوانات املائية اإلباحة  .٢
 املادة لم تنحرص بل جنس احليوانات املائية بل منها من نوع احليوانات الربية،

، ولكن هذه بل هذه املادة حيكم بإباحتها استصحاب قاعدة األصل يف احليوانات الربية اإلباحة .٣
اتها ومنها من امل ادة لم تكن بل احليوانات الربية بإطالقها بل منها من نوع احليوانات املحرمة 

 نوع احليوانات املحرمة لغريها،

بل هذه استصحاب قاعدة األصل يف احليوانات الربية املباحة املقيدة بالضوابط الرشعية اإلباحة  .٤
 ؤدية إىل اجفع فحسب بل قد تؤدي إىل الرضر،، ولكن هذه املادة لم تكن ماملادة حيكم بإباحتها

يف احليوانات الربية املباحة املقيدة بالضوابط الرشعية غري املرضة اإلباحة  استصحاب قاعدة األصل .٥
  .بل هذه املادة حيكم بإباحتها
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  (Emulsifier) مادة املستحلباستخدام 

ل االستصحاب يه مادة املسألة اخكاخكة املبحوث عن حكمها الرشيع من قضايا الغذائي ة املعارصة بد
وقبل اإلقدام بل بيان حكمها الرشيع، بل . يف استخدامها لصناعة األغذية (Emulsifier)املستحلب 

املجتهد أن حييط علما حبقيقة هذه املادة وماهيتها، وح أن يتسىن  استصحاب القاعدة الرشعية 
  .الصحيحة عيل هذه املسألة

 :املنظور العليم احلديث بيان املسألة من )١(

 ،(Emulsifying agents)، ويه تعرف كذلك بـ (Emulsion)يه أداة لعملية  (Emulsifier)مادة املستحلب 
هن يف املاء أو العكس ومن املهمات األساسية هلذه  ٣٣.وتقدر بل املزج بينهما وتعين املواد اليت تذوب ا

 Crystallization)توجيه احكبلور ، (Dispersing)التشتيت ، (Complexing)احكعقيد  :املادة يه control) ،
  ٣٤.(Lubricating) لزتييتا، (Wetting)الرتطيب 

 (Confectionary)واحللويات  (Bakery products)هذه املادة تستخدم كثريا يف صناعة املنتجات اخلزبية 
 Ice) كريم اآليسو cream) املايونزيو (Mayonnaise)  والسمن(Margarines) .يت وأنواع املستحلبات ال

 ,Carrageenans)تستخدم كثريا يه  lecithins,  glycerides).يه الطبيعية هذه املادة مصادرها  ٣٥
املادة  (Monoglycerides)ويه تسىم بـ  (triglycerides)والزيت أو السمن  (Glycerol)جليسريول 

 Sun)ستخلص من اجخيل وعباد الشمس هذه الزيوت والسمن ت. املستخدمة كثريا يف صناعة األغذية

flower)  واللفت(Rapeseed) مع هذه الزيوت والسمن لصناعة وقد تستخدم مادة الكحول  .وفول الصويا
  ٣٦ .polyglycerol, propylene glycol, sorbitol, sucrose :املستحلب، ومن نماذجها

 Taste)ويت بسكوبل سبيل املثال، املنتج املحتوي بل مادة املستحلب هو  It)طحني : ، ومكوناته
، مسحوق احلليب، جلوكوز بكربونات الصوديوم  ، بكربونات (E500)القمح، سكر، دهن نبا

      ٣٧.، ملح، انفرت بيض، مسحوق الاكاكو، فانيلني(E322)لستني الصويا ، (E503)األمونيوم 

                                                            
33 David A Bender & Arnold A Bender, Bender’s Dictionary of Nutrition and Food Technology, op.cit. p.153. 
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  ٣٨:ة، ومنهاوهذه املادة حتمل أسماء عديدة تذكر يف قائمة املكونات يف األغذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :احلكم الرشيع للمسألة عند العلماء )٢(

نتلكم بعد احكعرض الوجزي حلقيقة مادة املستحلب عن احلكم الرشيع هلا بني أن تكون مباحة أو 
املعايري أو القواعد الرشعية يف حكم األغذية . ، فتكون األغذية املحتوية عليها حتكم حبكمهاحمرمة

بل ويه . ىف وضع هذه املعايري والقواعد مع مصالح البرش يف االنتفاع باألشياءواضحة يف الرشع وال تتنا
تضبط املصالح املعتربة اليت علمها من علمها وجهلها من جهلها وتزيل املفاسد املعتربة اليت علمها من 

املعايري الرشعية املوضوعة من قبل الرشع يف تشخيص األحاكم لألطعمة . علمها وجهلها من جهلها
ا، األصل . األرشبة جلها معقولة املعىن يف أن الشارع حيلل للبرش ما فيه نفع وحيرم هلم ما فيه رضرو و

  .يف األشياء اإلباحة ح يتم مقصد الترشيع من اخللق يف أن املخلوقات مسخرة لإلنسان
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وعدم ورود فأول ما ينظر فيه إبان اكحث عن حكم هذه املادة صالحية اطراد القاعدة اللكية عليها 
فيستصحب حكم القاعدة عليها بإباحتها ألن . األدلة اجلزئية اليت تقت عدوهلا عن هذه القاعدة

ل آخر حيول بينها وبينه استصحاب هذه القاعدة عليها   .األصل يف األغذية اإلباحة إىل أن ثبت د

فالزيت إذا اكن من . نستحرض حقيقة هذه املادة وحنن حنكم عليها، بأنها مصنوعة من الزيت والسمن
، مع احكميزي بني ما يرض وما ال يرض، وبني ما يسكر وما ال يسكر نوع اجباتات فاألصل فيه اإلباحة

والسمن إذا اكن من نوع احليوانات . فيستصحب حكم اإلباحة بل املستحلب املصنوع من اجباتات
ي، وبني ما نص بل حتريمه ونص بل مع احكفريق بني اجلنس اكحري واجلنس الربفاألصل فيه اإلباحة 

حله، وبني ما ورد حتريمه وما لم يرد حتليله، وبني ما قيد بالضوابط وما لم يقيد بها، فيستصحب حكم 
  .اإلباحة بل املستحلب املصنوع من احليوانات

  :نرسد بعض اآلراء الفقهية الصادرة عن العلماء املعارصين حول حكم هذه املسألة فيما يأ

 واحتمال احِللِّ  احتمال احتماالن، فيها تعارََض  األطعمة هذه :مبارك آل حممد بن قيس كتورا .١
ِمها يف ُشكَّ  لكن األصل، حيث من ِحلُّها ُعِلمَ  مما فيه احكحريم، نا اكن فإن.  حُمَرِّ ً  شكُّ  إىل ُمستِندا

ما مستحلبا يضعون أنهم ويه- عالمة ي املثال يف كما -أحيانا حُمَرَّ  حَيرم، ال فالطعامُ  السائل، رهذك ا
م، مستحلب من املصدر بأن اجلزم ِلَعَدم  مظانِّ  من املسألة فهذه تورُّخً، األكَل  يرَتك أن ولِلسائل حُمَرَّ

 اكحث جيُب  وإنما واجب، غريَ  اكحُث  اكن وإن بأس، فال املصدر من للتأكُّد حَبث وإن الورع،
ما مستحلبا فيه نيضعو أنهم الغالُب  اكن إذا للتَّأكُّد نا اكن لو أما .حُمَرَّ  عالمة، إىل ُمستِندٍ  غريَ  شكُّ

م، فهذا . وسوسةٌ  عالمةٍ  بال الشكُّ : العلماء قال األصلية، اإلباحة بل بقائه يف الرتدُّد ينبيغ فال توهُّ
ً  َعِلمنا لو ذلك وعكس   م مستحلب فيه الطعام أن يقينا  ٣٩.منه األكل جا جَيُزْ  لَمْ  حمرَّ

 جا علم فال عنها سألت اليت الكيماوية املادة عن أما: اوى مبارشة من موقع إسالم أون الينفت .٢
 األمر لكن االختصاص ألهل مرجعه وهذا أرضار، أو فوائد من عليه تنطوي وما الكيماوي برتكيبها

 ٤٠.ذلك خالف يثبت ح طهارتها األصل أن كما حترمه، خصوصية توجد لم إن جائز عمومه يف

كتوراأل .٣  عنها تسألوا بأن منها احكأكد وعليكم الرموز، بهذه يل علم فال :الكردي احل أمحد ستاذ ا
 ٤١.عنها االبتعاد عليكم وجب مرضةٌ  أو حمرمةٌ  مواد بأنها علمتم فإن واملختصني، اخلرباء
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كتور حسام .٤ ين األستاذ ا ) E( حلرفبا هلا رمز وقد ،واملثبتة املستحلبة املواد :عفانة مو بن ا
 علمية جهات من حتذيرات صدرت املضافة املواد هذه من وكثري. ٤٩٩ إىل ٤٠٠ من األرقام تتبعه

 و الغذائية املنتجات من كثري يف موجودة ويه اإلنسان، صحة بل أرضاراً  هلا بأن وصحية
 املواد عن تنتج اليت األرضار يف شك ال أنه األمر وخالصة .األسواق يف املوجودة املختلفة املرشوبات

 املواد، هذه حقيقة يف خم رشيع حكم إصدار يصعب وأنه املصنعة، واألرشبة لألغذية املضافة
ي  واألدوية واملرشوبات األغذية مصانع أصحاب وبل االستطاعة، بقدر جتنبها هو به ننصح وا

 وأن ذلك، يف اهللا يتقوا نوأ منتجاتهم يف واحلرام احلالل يراعوا أن بالدنا يف هلا املستوردين واحكجار
ي وجل عز اهللا أمام مسؤولون أنهم يعلموا  تناول اجاس جينبوا وأن خافية، عليه ختىف ال ا

  ٤٢.الشبهات عن يبعدوهم وأن أرضار، فيه وما املحرمات،

 :وجه االستدالل باالستصحاب يف املسألة )٣(

القول باحلل . علم حبكم هذه املسألةوقد جتىل فيما سبق أن االستصحاب عبارة عن العمدة األساس يف ال
يعتمد بل القاعدة اليت تستصحب بل هذه املسألة، باجظر إىل عدم األدلة اجلزئية اليت جتعل  أو احلرمة

  .املسألة خارجة عن حكم القاعدة

 األصل يف األشياء اإلباحة،هذه املسألة باقية بل أصلها وهو اإلباحة ملقت قاعدة  .١

ل بل .٢ اته أو لغريها فتحرم،وإذا ثبت د   أنها من األعيان املحرمة 

ل بل أنها من األعيان املحرمة وثبت بل أنها مرضة فتحرم، .٣  وإذا لم يثبت د

ل بل أنها من األعيان املحرمة أو املرضة وثبت بل أنها مسكرة فتحرم، .٤  وإذا لم يثبت د

ل بل أنها من األعيان املحرمة أو امل .٥  رضة أو املسكر تبىق بل أصلهاوإذا لم يثبت د

                                                            
42 http://www.yasaloonak.net/2008‐09‐18‐11‐36‐26/2009‐07‐07‐12‐26‐01/1196‐2009‐10‐03‐06‐33‐03.html 
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ي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم بل خري خلقه حممد وبل آ  احلمد هللا رب العاملني ا

ين   .الطاهرين وأصحابه الصديقني ومن تبهم بإحسان إىل يوم ا

  :يتوصل اكاحث يف مدارسة هذا املوضوع إىل اجتائج اآلتية

ل االستصحاب دائر بني نوعني من األح :أوالها ، ويه األحاكم اليت األحاكم الرشعية اللكيةاكم؛ مفهوم د
ها  تثبت إما باللكيات اجصية وإما باللكيات االستقرائية، ويه اليت تمثل األحاكم العامة اليت تؤول إ

، ويه األحاكم اليت ختتص بظرف معني وحالة معينة وتثبت األحاكم الرشعية اجلزئيةأجناس األعيان، و
  .باجصوص اجلزئية اخلاصة

املالمح العامة ألحاكم األطعمة واألرشبة يف احلقيقة يه احكصور الرشيع حنو ما يقوم به اإلنسان  :ثانيتها
واحلكم الرشيع لم يضف إىل األعيان لكنه مضاف إىل األفعال الصادرة عن . من األكل والرشب

  .هذا العني امللكف، وإذا أضيف احلكم إىل عني ما هو يف احلقيقة مضاف إىل فعل امللكف حنو

موضوع األطعمة واألرشبة باجظر إىل حكمه الرشيع املجرد عن اعتبار املآل واحلال فإنه دائر  :ثاخكتها
بني احلالل واحلرام، فينجم منه ما هو حالل حكناو من األطعمة واألرشبة وما هو حرام من تناو من 

  .األطعمة واألرشبة

القواعد املتعلقة باألطعمة واألرشبة منها لكية أي ما يصلح تطبيقه بل هذا املوضوع  :رابعتها
، ومنها جزئية خمتصة بموضوع األطعمة واألرشبة  واملوضوخت األخرى فيه شاملة بل أبواب فقهية ش

  .دون غريه من املوضوخت

: أحاكم األطعمة األرشبة يهجماالت تعويل االجتهاد بل العلوم املعارصة يف اكحث عن  :خامستها
احكحقق من املادة الضارة و ،احكدقيق يف وجود األعيان املحرمةو ،التشخيص يف نوعية األعيان أو جنسها

   .احكثبت من املادة املسكرة يف األعيانو ،يف األعيان

ل االستصحاب املسائل الغذائية اخكالث املدروسة يف اكحث تمثل نماذج :سادستها يف  تطبيقية 
ي تقدم خري شاهد بل أن االستصحاب صالح ليستدل به يف مثل هذه القضايا الفقهية املعارصة، و ما ا
  .األمور بل أحاكمها الرشعية

  واهللا أعلم



٥٧  

e  
 عبيدة أ: تعليق .العاملني رب عن املوقعني إعالم .أيوب بن بكر أ بن حممد اهللا عبد أبو القيم، ابن .١

  .ه١٤٢٣ ،١ط اجلوزي، ابن دار: الرياض .أمحد اهللا عبد أمحد عمر وأ سلمان آل حسن بن مشهور

: عجمان .حنيف حممد بن دأمح صغري محاد أبو: حتقيق .اإلمجاع .إبراهيم بن حممد بكر أبو املنذر، ابن .٢
  .م١٩٩٩ ،٢ط الفرقان، مكتبة

ين مجال املنظور، ابن .٣  .وآخرين الكبري عيل اهللا عبد: حتقيق .العرب لسان .مكرم بن حممد الفضل أبو ا
  .ت.د ط،.د املعارف، دار: القاهرة

ين تيق تيمية، ابن .٤  .اجلزار وخمر اكاز أنوار: حتقيق .الفتاوى جمموع .احلليم عبد بن أمحد العباس أبو ا
  .م٢٠٠٥ ،٣ط الوفاء، دار: املنصورة

: تقديم .شاكر حممد أمحد: حتقيق .األحاكم أصول يف اإلحاكم .سعيد بن أمحد بن عيل حممد أبو حزم، ابن .٥
  .ت.د ط،.د اجلديدة، اآلفاق دار: بريوت .عباس إحسان

: بريوت .واالعتقادات واملعامالت اداتالعب يف اإلمجاع مراتب .سعيد بن أمحد بن عيل حممد أبو حزم، ابن .٦
  .ت.د ط،.د العلمية، الكتب دار

 ط،.د الفكر، دار: م.د .هارون حممد السالم عبد: حتقيق .اللغة مقاييس معجم .أمحد احلسني أبو فارس، ابن .٧
  .م١٩٧٩

 أضواء مكتبة: الرياض .األسانيد ولطائف احلديث مصطلحات معجم .الرمحن ضياء حممد األعظيم، .٨
  .م١٩٩٩ ،١ط لف،الس

 ،١ط الصمييع، دار: الرياض .عفييف الرزاق عبد: تعليق .األحاكم أصول يف اإلحاكم .حممد بن عيل اآلمدي، .٩
  .م٢٠٠٣

لية، املصادر، املقومات، املبادئ، الفقهية القواعد .الوهاب عبد بن اكاحسني، يعقوب .١٠  دراسة احكطور، ا
  .م١٩٩٨ ،١ط الرشد، مكتبة: الرياض .تارخيية تأصيلية حتليلية نظرية

ين عالء اكخاري، .١١  وضع .الزبدوي اإلسالم فخر أصول عن األرسار كشف .أمحد بن العزيز عبد ا
  .م١٩٩٧ ،١ط العلمية، الكتب دار: بريوت .عمر حممد حممود اهللا عبد: احلوا

  .م٢٠٠٧ ،٤ط ،القلم دار: دمشق .اإلساليم الفقه يف فيها املختلف األدلة أثر .ديب اكغا، مصطىف .١٢

  .م١٩٩٧ ،١ط احكوبة، مكتبة: الرياض .الفقهية القواعد موسوعة .أمحد بن صديق اكورنو، حممد .١٣



٥٨  

  .م٢٠٠٠ ط،.د احلقيقة، مكتبة: تركيا .األربعة املذاهب بل الفقه .الرمحن اجلزيري، عبد .١٤

: بريوت .عطار غفورال عبد أمحد: حتقيق .العربية صحاح اللغة تاج .الصحاح محاد، بن إسماعيل اجلوهري، .١٥
  .م١٩٩٠ ،٤ط للماليني، العلم دار

 بن حممد بن صالح: تعليق .الفقه أصول يف الربهان .يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد املعايل أبو اجلويين، .١٦
  .م١٩٩٧ ،١ط العلمية، الكتب دار: بريوت .عويضة

ين اخلاديم، نور .١٧ وحة .األمة كتاب سلسلة من .تهجماال ضوابطه حجيته املقاصدي االجتهاد .خمتار بن ا : ا
  .م١٩٩٨ ،١ط اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة

، سليمان .١٨   .ه١٤٢٠ ،١ط القاسم، دار: الرياض .جيوز ال وما منها أكله جيوز ما احليوانات .صالح بن اخلرا

ريين، فت .١٩   .م٢٠٠٨ ،٢ط الرسالة، مؤسسة: بريوت .وأصو اإلساليم الفقه يف مقارنة حبوث .ا

 مسلم لصحيح رشحه خالل من اجووي اإلمام عند اإلمجاع .العمريي حممد بن أمحد بن الراشدي، عيل .٢٠
ة دراسة   .ه١٤١٩ مكة، القرى أم جامعة الرشيعة لكية يف املاجستري رسالة .تطبيقية أصو

  .م١٩٨٥ ،٢ط الفكر، دار: دمشق .وأدحكه اإلساليم الفقه .الزحييل، وهبة .٢١

 أمحد مصطىف: تقديم .غدة أ الستار عبد: مراجعة .الفقهية القواعد رشح .حممد نب الزرقاء، أمحد .٢٢
  .م١٩٨٩ ،٢ط القلم، دار: دمشق .الزرقاء

٢٣. ، ين بدر الزرك  أبو الستار عبد: حترير .الفقه أصول يف املحيط اكحر .اهللا عبد بن بهادر بن حممد ا
  .م١٩٩٢ ،٢ط اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة :الكويت .العا اهللا عبد القادر عبد: مراجعة .غدة

، لإلعالم الفتح: القاهرة .السنة فقه .سابق السيد .٢٤   .ت.د ط،.د العر

٢٥. ،  العر بن سايم حفص أ: حتقيق .األصول علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد .عيل بن حممد الشواك
  .م٢٠٠٠ ،١ط الفضيلة، دار: الرياض .الشرثي نارص بن وسعد السعد الرمحن عبد بن اهللا عبد: تقديم .األثري

٢٦. ،  القا: حتقيق .اآلمل بغية رشح السائل إجابة املسىم الفقه أصول .األمري إسماعيل بن حممد الصنعا
كتور السيايغ أمحد بن حسني   .م١٩٨٦ ط،.د الرسالة، مؤسسة: بريوت .األهدل مقبو حممد حسن وا

  .م١٩٨٧ ط،.د اجليل، دار: بريوت .العرايق احلافظ: ختريج .واحلرام احلالل .حممد بن  حممد حامد أبو الغزايل، .٢٧

ين جمد الفريوزآبادي، .٢٨  ،٣ط للكتاب، العامة املرصية اهليئة: م.د .املحيط القاموس .يعقوب بن أمحد ا
  .م١٩٧٨



٥٩  

 ط،.د امليمنية، ملطبعةا: مرص .الكبري الرشح غريب يف املنري املصباح .املقري عيل بن حممد بن أمحد الفيويم، .٢٩
  .ت.د

ين شهاب القرايف، .٣٠  .األصول يف املحصول اختصار يف الفصول تنقيح رشح .إدريس بن أمحد العباس أبو ا
  .م٢٠٠٤ ط،.د الفكر، دار: بريوت

 دار: الكويت.املعارص االجتهاد يف حتليلية نظرات مع اإلسالمية الرشيعة يف االجتهاد .القرضاوي، يوسف .٣١
  .١٩٩٦ ،١ط القلم،

 وضع .اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم اللكيات، .احلسيين مو بن أيوب اكقاء أبو الكفوي، .٣٢
  .م١٩٩٨ ،٢ط الرسالة، مؤسسة: بريوت .املرصي وحممد درويش عدنان: فهارس

ة القواعد .املريين، اجلياليل .٣٣  ابن دار: القاهرة .املوافقات كتابه خالل من الشاطيب اإلمام عند األصو
  .م٢٠٠٢ ،١ط عفان،

، حممد .٣٤ و  اهلجرة، دار: الرياض .الرشعية باألدلة وعالقتها الرشيعة مقاصد .مسعود بن أمحد بن سعد ا
  .م١٩٩٨ ،١ط

 املجانية، األزهر جملة هدية .اخلطيب أمحد عيل: حترير .واحلرام احلالل سمات .احلق جاد عيل احلق جاد .٣٥
  .ه١٤٠٩

  .م١٩٩٣ ،٦ط القلم، دار: الكويت .فيه نص ال فيما يعالترش مصادر .الوهاب خالف، عبد .٣٦

  .م١٩٨٧ ط،.د الرسالة، مؤسسة: بريوت .الفقه أصول يف الوجزي .الكريم زيدان، عبد .٣٧

ة دراسة والظن القطع منظور بني الواقع فقه .الصالحات سايم .٣٨  ،٢١:العدد والقانون، الرشيعة جملة .أصو
  .م٢٠٠٤

 .تطبيقية تأصيلية نظرية دراسة الفقهية األحاكم يف وأثره حجيته اباالستصح .مصاورة حممد أمحد عوىي .٣٩
راسات بكلية اإلسالمية الرشيعة يف املاجستري رسالة  .م٢٠٠٣ فلسطني، الوطنية اججاح جامعة العليا ا

  
40. Anke Sandra Bouzenita. Eating the Fruits or Hubris? Biotechnology in Food and Consumer Products: 

an  Islamic Perspective. National Seminar on Biotechnology  in Food and Consumer Product:  Islamic 
Perspective, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, December 2007. 

41. David A Bender & Arnold A Bender. Bender’s Dictionary of Nutrition and Food Technology. Boca 
Raton: CRC Press,2nd Edition. 

42. International  Food  Information  Service.  Dictionary  of  Food  Science  and  Technology.  Oxford: 
Blackwell Publishing, 2005. 



٦٠  

43. Jean Richard Neesr & J. Bruce German (ed.). Bioprocess and Biotechnology for Functional Foods and 
Nutraceuticals. New York: Marcel Dekker Inc., 2004. 

44. Kalidas  Shetty  et.al  (ed.).  Food  Biotechnology.  Boca  Raton:  Taylor &  Francis Group,  2nd  Edition, 
2006. 

45. Moselio  Schaechter  (ed.).  The  Desk  Encyclopedia  of Microbiology.  California:  Elsevier  Academic 
Press, 2004. 

46. Robert  S.  Igoe &  Y.H. Hui.  Dictionary  of  Food  Ingredients. Maryland:  An  Aspen  Publication,  4th 
Edition, 2001. 

47. Rosli  Omar.  Environmental  and  Health  Impacts  of  Genetically  Engineered  Organisms.  National 
Seminar on Biotechnology in Food and Consumer Product: Islamic Perspective, International Islamic 
University Malaysia, Kuala Lumpur, December 2007. 

48. Stig E. Friberg, et.al (ed.). Food Emulsions. New York: Marcell Dekker Inc., 4th Edition, 2001. 

49. Victoriana Valpuesta  (ed.). Fruit and Vegetable Biotechnology. Boca Raton: CRC Press, 1st Edition, 
2002. 

 

50. http://en.wikipedia.org 

51. http://islamtoday.net 

52. http://jmuslim.naseej.com 

53. http://www.csa.com 

54. http://www.emulsifiers.org 

55. http://www.gmap‐gelatin.com 

56. http://www.islamic‐fatwa.net 

57. http://www.islamonline.net 

58. http://www.islam‐qa.com 

59. http://www.islamweb.net 

60. http://www.omri.org 

61. http://www.yasaloonak.net 



٦١  

  البحث حقمال


	01 غلاف
	02 بسم الله
	03 فهرس
	04 مقدمة
	05 المبحث الأول
	06 المبحث الثاني
	07 المبحث الثالث
	08 خاتمة
	09 مراجع
	10 ملحق



