
 ، أمين عام أزكى حاللالباحثة عائدة غانم
 جامعة القدس  -باحثة في الفقه والتشريع وأصوله

 ورشة االستحالة األولى
 بعنوان

 ( تخليل الخمر نموذجا)بالزما الدم، الخمر)أعيان محرمة ونجسة تطرح كنماذج لالستحالة الُمطهرة من منظور شرعي 
 (الخنزيرية لألسماك المستزرعة كنموذجاألعالف )األعالف النجسة والمحرمة 

 ملخص البحث
التطور الهائل في جميع مجاالت الحياة أّدى إلى تطور التقنيات ومختبرات البحث العلمي ؛ ما أّدى إلى تطوير في أساليب 

جسة كمواد وطرق وتقنيات تصنيع األغذية واستخدام تقنيات معالجتها  فأّدى ذلك لدخول الكثير من المواد المحرمة والن
في هذه الورقة  . أولية ومنها مشتقات الخنزير والميتة والدّم والكحول من خالل قائمة ال عّد لها من المنتجات الغذائية

سأسلط الضوء على نماذج ألعيان محرمة ونجسة تستخدم في التصنيع الغذائي وتطرح من قبل بعض العلماء المعاصرين 
غ الستخدامها على نطاق واسع، على فرض أّن التغيير الذي ، وهو ما أعطى المسوّ  على أنها نماذج لالستحالة المطهرة

جرى عليها غّيرها لحقيقة أخرى، فإلى أّي حّد يعتبر هذا االفتراض صحيحًا وما هي حقيقة التغير الحاصل على هذه المواد 
 :عناوين اآلتية سيتم التركيز في الورقة المقدمة على ثالثة نماذج وفق ال؟  المحرمة والنجسة

بالزما الدم وحقيقة اعتبارها نموذجًا لالستحالة المطهرة وأثر ذلك على الحكم الشرعي المترتب على استخدامها في " :أوالا 
( بما فيه دم الخنزير)تعريفه حقيقته، استخدام الدم : وسيكون مدار البحث في هذا الموضوع  عن الدم ". األغذية واألشربة

 حقيقة استحالة بالزما الدم ؟   ستخدام الدم ومشتقاته في األغذية واألشربة، وما هيالحكم الشرعي ال: في الصناعات الغذائية
تعريف : عن وسيكون مدار البحث في هذا الموضوع   (":تخليل الخمر كنموذج) ماهية الخمر وحقيقة استحالته " :ثانياا 

، Vinegar العلمية   تعريف الخّل  ، حقيقة استحالة الخمر من الناحية الخمر وعالقتها بالغول واإلسكار والكحول
حكم . طرق صناعية تجارية وكذلك بطرق تقليدية بسيطةبكيفية تصنيع الخّل  :، كيف ينتج الخّل كيميائيًا استخدامات الخلّ 

ذا تخللت بنفسها دون فعل فاعل)تخليل الخمر من ناحية فقهية  ، حكم تخليل الخمر إذا تّمت بفعل فاعل حكم تخليل الخمرا 
عالقة طرق التصنيع  بما ذكره الفقهاء عن .وآراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة والرأي الراجح الذي  تسنده األدلة( وعن قصد

خّل الذي يمدح فيه ال"  نعم اإلداُم الخلّ :"  الخمرة المحترمة وغير المحترمة، وأثر فهم ذلك على فهم حديثي النبي 
كيف يفهم المدح والنهي إذا كان ..." ال : سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الخمر تتخذ خاًل، قال:" وحديثه اآلخر 

 . يتكلم عن شيء واحد؟ وعالقة ذلك كله على الحكم النهائي لتخليل الخمر

قة اعتبارها نموذجًا                     وحقي( األعالف الخنزيرية لألسماك المستزرعة كنموذج)األعالف النجسة " :ثالثاُ 
: وسيكون مدار البحث في هذا الموضوع" : لالستحالة الُمطهرة وأثر ذلك على  الحكم الشرعي المترتب على استخدامها

 لماذا اختيار األعالف الخنزيرية لألسماك المستزرعة كنموذج للبحث وما هي حقيقتها؟ 
أن : االحتمال األول:مالينالتغير الطارئ على األعالف يحتمل أحد احت. روبي السماح بإطعام األسماك أعالفاً خنزيريةردود الفعل على قرار االتحاد األو

أن يتّم  :واالحتمال الثاني. يكون  العلف المقدم للحيوانات قد جرى عليه تغيير كلي أو جزئي وهو ما يطلق عليه االستحالة
من باب أنه يستحيل في أجوافها، فينقلب ( والعلف المقدم هنا هوالخنزير)ير ُيذكر  إطعام الحيوانات العلف النجس دون تغي

ا هي المحاذير ستناقش الورقة حقيقة اعتباراألعالف الخنزيرية نموذجاً لالستحالة الُمطهرة وما أثر ذلك على  الحكم الشرعي المترتب على استخدامها ؟م.  لحماً 

هل أحكام الجالّلة تنطبق على األسماك التي ُيراد تغذيتها على مخلفات الخنازيروهل تأخذ نفس .في إمكانية استحالة الخنزيرالتي يجب االنتباه لها عند البحث 

 ؟ ما هو ُحكم إطعام األسماك المستزرعة أعالفًا محتوية على ُمخلفات الخنزير؟ أحكامها



 مقدمة

إلى تطور التقنيات ومختبرات البحث العلمي ؛ ما أد ى إلى  ىالتطور الهائل في جميع مجاالت الحياة أد  

تطوير في أساليب وطرق وتقنيات تصنيع األغذية واستخدام تقنيات معالجتها  فأد ى ذلك لدخول الكثير من 

تقات الخنزير والميتة والدم  والكحول من خالل قائمة ال عد  شالمواد المحرمة والنجسة كمواد أولية ومنها م

هم  ة ذلك التصنيع بكل ما أفرزهمن يملك زمام توجيه دف المنتجات الغذائية، والواقع يقول أن   لها من

؛ بينما ما يتعلق بالمأكل والمشرب مرتبط باألحكام الشرعية؛ وكتب الفقه أرباب االقتصاد من الغربيين

ضيع من أهمية ترتبط لما لهذه الموا" كتاب األشربة" "كتاب األطعمة:"صنفت أبوابا فقهية وكتبا باسم 

 وفيما ينبغي أن يجتنبه وينتهي عنه؛ وبينما المصنعون همهم سمح له أن يأكلهبطاعة العبد لربه فيما ي  

يعتبر  معرفة ما يحل  : نيوالحرمة، فإننا كمسلم ل  حعالقة ذلك بالالربح المادي بعيداً عن  األكبر هو

 . مرنا بطاعتهااألوامر والنواهي التي أ  من بالنسبة لنا ويحرم من األغذية واألشربة 

ة تدخل في التصنيع الغذائي والدوائي والتجميلي تشترك  في كونها من مصادر محرمة أو هناك مواد أولي  

الغذائي والدوائي والتجميلي ، والمسوغ  عتستخدم على نطاق واسع في التصني ونجسة أو مشبوهة ، 

والسؤال المتبادر (. االستحالة) الشرعي الستخدامها هو اعتبارها مواد جديدة بسبب التغيير الحاصل عليها

 إلى أي مدى يعتبر هذا االفتراض قريبا من حقيقة وواقع ما يجري في التصنيع الغذائي؟  : للذهن 

على نماذج ألعيان محرمة ونجسة تستخدم في التصنيع الغذائي  بحثولذلك  سأسلط الضوء في هذا ال

، وهو ما أعطى المسوغ لى أنها نماذج لالستحالة المطهرةوتطرح من قبل بعض العلماء المعاصرين ع

الستخدامها على نطاق واسع، على فرض أن  التغيير الذي جرى عليها غي رها لحقيقة أخرى، فإلى أي  حد  

 . صحيحاً وما هي حقيقة التغير الحاصل على هذه المواد المحرمة والنجسةيعتبر هذا االفتراض 

وثالثة مباحث  (االستحالة واالستهالك بشكل مختصرأتحدث فيه عن حكم ) سأقسم هذا البحث إلى تمهيد و

 :هي 

الشرعي نموذجاً لالستحالة المطهرة وأثر ذلك على الحكم وحقيقة اعتبارها بالزما الدم : المبحث األول 

 .المترتب على استخدامها في األغذية واألشربة

 .( تخليل الخمر كنموذج)ماهية الخمر وحقيقة استحالته : نيالمبحث الثا

وحقيقة اعتبارها ( كنموذجالمستزرعة ألسماك األعالف الخنزيرية ل) األعالف النجسة: ثالثالمبحث ال

 شرعي المترتب على استخدامهانموذجاً لالستحالة الم طهرة وأثر ذلك على  الحكم ال
 



 التمهيد

 وحكمهتعريف االستهالك :األول لمطلب ا

 واصطالحا   تعريف االستهالك لغة: الفرع األّول

ف االستهالك في اللغة على أنه النفاد واإلنفاق، والفناء، وما تؤول عاقبته إلى الهالك يعر 
(1)

. 

ما عنده من طعام أو متاعكما يقال استهلك  أنفقه أو أهلكه،:استهلك المال:يقال
(2)

. 

 تعريف االستهالك اصطالحا  

ف العلماء المعاص  :رون االستهالك بعدة تعريفات منهاعر 

ت الصفات الموجودة فيها والخصائص المقصودة منها بحيث " -1 هو اختالط العين بغيرها على وجه يفو 

ماء أو مائع غالبوإن كانت باقية كامتزاج نقطة خمر أو لبن في  تصير كالهالكة ،
(3)

. 

رائحة وال  والطعم  واللون  الال يبقى لها أثر ؛ ففناء عين النجاسة فيما أضيف إليها من مادة طاهرة" -2

"طعم
(4)

  

"تصيير الشيء هالكاً ":االستهالك  -3
(5)

. 

 :ومنهم من عرفها  أنها مجرد اختالط

"امتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حالل"-4
(6)

. 

رادفاً لالستحالة كما جاء في تعريف د  :عبد الستار أبو غد ة لالستحالة. ومنهم من اعتبر االستهالك م 

تغير الشيء وتحوله من طبيعته إلى طبيعة أخرى ، وهو إما أن يحصل بطرق بسيطة ، أو بتفاعل " -5

تحول العين ، : ثل ويسميه الفقهاء بأسماء أ خرى م. كيميائي يحول المادة من مركب إلر م ركب آخر

" االستهالكانقالب العين ، 
(7)

. 

 :والمالحظ في التعريفات السابقة التركيز على معنيين اثنين

أن  االستهالك المعتبر يعمل على فناء وهالك العين النجسة والضابط في ذلك عدم بقاء أي  أثر للطعم :أوال  

 .أو اللون أو الرائحة 
                                                           

مهدي .تحقيق د العين،عبد الرحمن الخليل بن أحمد،  والفراهيدي، .4864صمادة هلك،  لسان العرب، ابن منظور، ((1

بدون، دار النشر ، ط 344،ص3جإبراهيم السامرائي، باب الهاء والكاف والالم معهما، مادة هلك، .المخزومي ود

 .894مختار الصحاح، ص الرازي، .بدون، البلد بدون، السنة بدون

 .1333، 2أنيس وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج. د ((2

اد، ((3   .18، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد 49ص األدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، نزيه كمال ،.د حم 

ل 156ص  ،والمائعات النجسة المسكراتاستحالة جبر ، . د الفضيالت، ((4 ،مؤتمر المستجدات الفقهية األو 

تموز  28 -25المنعقد بتاريخ " استحالة النجاسات وأثرها في حل  األشياء وطهارتها: المستجدات الفقهية "بعنوان

 .األردن -م، جامعة الزرقاء األهلية ،الزرقاء1996

اد ((5  .49ص مخدرات،األدوية المشتملة على الكحول وال ،حم 

 .284، ص 4فقه النوازل ،ج الجيزاني ،.،من توصيات ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض المشاكل الطبية 263وثيقة رقم  ((6
7
ة، د (( د   :وهذا رابطه على النت. عبد الست ار ، االستحالة وأثرها في الطهارة والحل  . أبوغ 
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 .أو النجسة بالطاهرة  واختالط العين المحرمة االستهالك هو امتزاج :ثانيا  

وهل مجرد الخلط  ولكن هل االستهالك هو مجرد اختالط أو امتزاج بين نجس أو محرم وبين طاهر؟

 ن من الحكم على المادة النجسة بالطهارة؟مك  ي  

 حكم االستهالك : ثانيالالمطلب 

 حكم الماء إذا حلت به نجاسة وغيّرته:الفرع األّول 

العلماء على أنَّ الماء إذا حلت به نجاسة فغي رت طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، وذكر النووي  اتفق 

على ذلك اإلجماع
(8)

وأجمعوا على أنَّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة »: ونقل قول  ابن المنذر  

«أو ريحا أنه نجس ما دام كذلكفغي رت للماء طعما أو لونا 
(9)

. 

 حكم الماء إذا حلّت به نجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه: الفرع الثاني

:اختلف العلماء   فيما إذا حل ت بالماء نجاسةٌ ولم تغي ر أحد أوصافه  

على ذهب المالكية في رواية عن مالك إلى أن  الماء إذا حل ت بالماء نجاسةٌ ولم تغي ر أحد أوصافه يبقى 

طهوريته سواء أكان قليالً، أم كثيراً 
(10)

، وقال بذلك الظاهرية
(11)

.  

فإن كان قليالً كان حكمه النجاسة ، وإن كان كثيراً فحكمه :وقال العلماء بالفرق بين القليل والكثير 

:الطهارة، واختلفوا في تحديد الحد  الفاصل بين  القليل والكثير   

ك آدمي الماء من أحد طرفيه  ذهب األحناف إلى أن  الحد  في هذا أن  يبلغ الماء حداً من الكثرة بحيث لو حر 

لم تسِر الحركة إلى الطرف اآلخر
(12)

ا الشافعية فجعلوا حد  الكثرة هو قل تان من قالل هجر وتساوي  ، وأم 

وما كان . فما كان دون خمس قرب والقته نجاسة فسد وإن لم تتغي ر أوصاف ه نحو خمسمائة رطل عراقي؛

خمس قرب فما فوق فال ينجس إال بالتغي ر
(13)

 243)أي ما ي عادل ( كغم195)وال قل ة في زماننا ت قد ر ب 

(لتراً 
(14)

غني   وإذا كان الماء قل تين وهو خمس قرب :"، وقال الحنابلة بقول الشافعية؛ حيث جاء في الم 

"فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم وال لون وال رائحة فهو طاهر
 (15)

 . 

النجاسة : الرواية األولى : ومن العلماء من لم يَر لذلك حداً وهم المالكية ، ويروى عن مالك ثالث روايات 

أن  الماء : النجاسة ال تفسد الماء ما لم تغير أحد أوصافه،الرواية الثالثة : تفسد الماء القليل،الرواية الثانية 

القليل إن خالطته نجاسة فهو مكروه
 (16)

.  

ا ا في اعتبار التغي ر أساسا للحكم بنجاسة  لعلماء الم عاصرون فمنهم من اتجه  لألخذ برأي المالكيةوأم 

ولعدم انضباط تلك المقادير، من  ،الماء، قل  أو كثر، لما في ذلك من الضبط ورفع الحرج عن المكل فين

كايد قرعوش. هؤالء د
(17).

 

                                                           
8
ي، القوانين الفقهية ، ص (( وابن .183، ص1المجموع، ج والنووي ،.35، ص1ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ، ج. 99ابن جز 
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9
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10

 .35، ص1ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ، ج ((
11

حل ى، ج ((  .141،ص1ابن حزم ، الم 
12

 .44، ص1الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج  ((
13

 .182، ص1النووي ، المجموع ، ج ((
14
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15
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16

 .35، ص1ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ، ج ((
17

 .مؤتمر المستجدات الفقهية األول، جامعة الزرقاء ، 191ص، استحالة المائعات النجسة: قرعوش ((



 حكم الماء ؟ هل تأخذ المائعات: الفرع الثالث

 هل المائعات مثل اللبن والزيت والعسل تأخذ نفس حكم الماء إذا خالطها نجاسة ؟

 من المالكية ذهب الجمهور
(18 )

والشافعية 
(19)

وأحمد في رواية  
(20)

، إلى القول بنجاسة المائعات غير 

مطلقا، قل ت أم كثرت، ظهر فيها أثر النجاسة أم لم يظهرالماء 
.
 

الطعام الكثير المائع وقت مالقاة النجاسة له ولو جمد بعد ذلك إذا وقع فيه شيء : "جاء في حاشية الخرشي

متنجس أو نجس، يمكن تحلله وإن قل  ولو بما ي عفى نه كدون الدرهم من الدم، فإن ه يتنجس بذلك وأن لم 

"بخالف الماء لقوة الدفع عن نفسهيتغير 
(21)

. 

أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بمالقاة النجاسة وإن بلغت :" قال النووي 

"قالالًوهذا ال خالف فيه بين أصحابنا
(22)

. 

أنها : إحداها:حيث جاء في المغني عن المائعات التي تالقيها نجاسةٌ قليلة ال يظهر أثرها ثالث  روايات

ة لها على دفع النجاسة، فإنها ال تطهِّر غيرها، فال تدفعها عن  س وإن كثرت؛ وألن المائعات ال قو  تتنجَّ

ق بين ما كان .أنها كالماء، ال ينجس منها ما بلغ القل تين إال بالتغي ر: والثانية. نفسها كاليسير والثالثة تفرِّ

بالماء ، وما لم يكن أصل ه ماء فيلحق بالمائعاتأصله ماء، ويغلب عليه الماء، كخل  التمر، فيلحق 
(23).

 

، إلى أنَّ للمائعات حكم الماء، فإن كان المائع كثيرا لم ينجس إال إذا تغي ر بالنجاسة، أما إذا وذهب الحنفية

كان قليال فعلى النزاع الوارد في الماء القليل
(24.)

 

اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء في أنه »: جاء في فتاوى اللجنة الدائمة

وهكذا إذا كان قليال فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه . ينجس بها إذا تغي ر بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه

م شربه واستعماله «وإن لم يتغي ر، فيحر 
(25)

. 

 والترجيحالماء عن بقية المائعات اختالف حقيقة  :الفرع الرابع

  حقيقة الماء من الناحية الكيميائية والفيزيائية

فللماء خصائص ينفرد بها، . تؤك د الدراسات الحديثة أهمية الماء ومقدرتَه على تذويب المواد وغسلها

 :ويختلف بها عن كل  ما سواه من المائعات

، بحيث ترتبط ذرتا الهيدروجين بذرة األكسجين يتكون جزيء الماء من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين

وفي هذه الرابطة تقع ذرتا الهيدروجين على جانب واحد من ذرة . فيما يدعى بالرابطة التساهمية

°135: وتشكالن بينهما زاوية مقدارها. األكسجين
(26)

 . 
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منها نقطة و: و يعتبر الماء م ركباً فريداً في صفاته الفيزيائية مقارنةً بالسوائل األخرى 

،  Heat Capacity،والسعة الحرارية ( Bioling Point) ، ونقطة الغليان  Melting Piontاالنصهار

 ، والحرارة الكامنة للتبخير(Heat of Function) Latentوالحرارة الكامنة لالنصهار

(Heat of Latent Vaporization )والتوتر السطحي ،(Surface Tension)  وثابت الحاجز

(Dielectric Constant)الكهربائي 
(27)

. 

باشرة لقوة الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء ، وهي   ة هذه الخواص التي تميز الماء هي نتيجة م  قو 

انجذاب ذرة الهيدروجين التي هي أصال متصلة بذرة األكسجين في جزيئها إلى ذرة األكسجين في جزيء 

آخر
(28)

 :الماء هي مقدرة الماء الفائقة على اإلذابة  خصائص، ومن أهم 

ة انجذاب ذرة الهيدروجين التي هي أصال متصلة بذرة األكسجين في جزيئها إلى  تعود هذه المقدرة إلى قو 

 ، «الرابطة الهيدروجينية»ذرة األكسجين في جزيء آخر، وهو ما يدعى بـ

حيث تمنحه تجاذبا قويا مع المواد المستقطبة  وهذه الخاصية تجعل من الماء مذيبا فريدا من نوعه،

حيث يعد  الماءمشاركاً نشطاً في التفاعالت  الكيموحيوية الهامة ، كما ي عد  الماء الوسط  .والمشحونة كهربيا

الوحيد ذو األهمية البايولوجية والذي يحدث فيه التفكك ؛ حيث تتفاعل األحماض والقواعد مع جزيئة الماء 

 أو 

H3Oأيوناته
+
H لوفيها يعمل الماء إما كمانح أو كمستقبل ( (

+ (29)
. 

 الترجيح

) والذي يهمنا في هذا البحث هو أثر هذا الكالم على خلط مائع من المائعات مثالً بمادة نجسة أو محرمة 

 على الحكم الشرعي ؟ هل يأخذ المائع نفس حكم الماء ؟

المائعات في الخواص ، والتي من أهمها قدرته أن  الماء فعال  يختلف عن فقد اتضح  ونتيجة ما سبق 

الفائقة على اإلذابة ؛ وقد سبق رأي الجمهور في أن الماء يختلف عن المائعات في الحكم ، وعلى أنَّ للماء 

رت للتط هير قوة دفع النجاسات، بخالف بقية المائعات، وليس له طعم وال لون وال ريح، فهو بهذا مادة س خ 

، وبناء على ما سبق  أرجح ما رجحه الجمهور وهو اعتبار الماء مختلفا ات األخرىدون غيره من المائع

وهو ما أرجحه بناًء على االختالف والميزات التي يتميزبها الماء عن السوائل في الحكم عن المائعات  

دة ، وعليه لم خلط المائع بمادة محرمة أو نجسة فمعنى ذلك أن المائع ينجس  كل ه قل ت المااألخرى

 .المحرمة أو النجسة أم كثرت 
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 حكم االستحالة :المطلب الثاني 

هل صحيح أن  الفقهاء متفقون بشأن االستحالة ؟وما حقيقة تطهيرها للنجاسات ؟ وهل صحيح أن كل 

هل تغير المادة  النجاسات يمكن أن يشملها هذا الحكم خصوصاً ما كان نجساً لعينه كالخنزير مثالً؟

يكسب الطهارة لما حكم " االستحالة"وتحولها لمادة أخرى يعطيها حكماً آخر؟ بمعنى آخر هل هذا التغير 

ل؟؟  عليه بالنجاسة وهل ينتقل  الحكم من الحرمة إلى الحِّ

االستحالةهل 
  

 ُمطهّرة لما ُحكم عليه بالنّجاسة والُحرمة؟ 

 :اآلتية مالحظات على الينبغي التنبيه آخر مستقل، ولكن  سبق وبحثت  موضوع  االستحالة في مبحث

من حيث حكم االستحالة
(30)

 : 

اختلف العلماء في حكمها حيث  مر مفروغ منه؛كأليس صحيحاً  اعتبار االستحالة مطهرة للنجاسات  -1

طهرة فريق رأى أن  االستحالة م   فالعلماء المتقدمون نحوا في ذلك منحيين اثنين،؛ حديثاً قديماً و

وأما العلماء المعاصرون فقد وقفوا من االستحالة ، وآخر رأى أنها ال تقوى على ذلك للنجاسات،

 :على ثالثة آراء

ل رأى التفريق بين ما  :أن ها ال تطهرها ، والثالث: رأى أن  االستحالة تطهرالنجاسات والثاني رأى :األو 

 كانت نجاسته طارئة فيمكن أن يطهركان نجس العين مثل الخنزير فال يطهر أبداً، وبين ما 

واستدل الكل بأدلة يرى أنها تؤيد رأيه
.
 

حدودها ووضع  اختلفوا في تعريفها وفي حد  : االستحالة تطهر النجاسات الذين أخذوا بالرأي القائل بأن   -2

  .ضوابطها 

 مضبوطة بشكل دقيق؛األمثلة التي ت طرح كنماذج لالستحالة أمثلة تؤكد أن  ضوابط االستحالة غير  -3

فمثالً الجيالتين والدهون واألنفحة وبالزما الدم  المأخوذة من أصول نجسة ومحرمة كلها تطرح كنماذج 

لالستحالة الم طهرة للنجاسات غير أن  ما استجد من أدوات القياس والكشف المخبري يؤكد على أن  التغيير 

هذا على قول -اعتبار التغير الحاصل م طهراً للنجاسةالذي يحدث ليس تاماً وال يمكن أن ي عتمد عليه في 

 .-من يرى أن  االستحالة مطهرة للنجاسة

تظهر من خالل ،  هناك خلط من بعض العلماء المعاصرين بين مفهوم االستحالة واالستهالك والخلط. 4

.وتصدر الحكم من غير ضبط دقيق فتاوى ال تفرق بين المفاهيم الثالثة،
 
 

ير الذي يجري على المواد المحرمة والنجسة في التصنيع ال يمكن ضبطه ؛ هل هو تام أم حقيقة التغي -5

 جزئي؟

وأريد أن أنبه إلى أن  من المعاصرين الذين يتكلمون في االستحالة يتكلمون على مبدأ اعتبارها م طهرة 

حكمها بين العلماء شار إليه في وهذا م جانب للصواب نظراً لالختالف الم   للنجاسات كأمر مفروغ منه؛

والتي تؤك د أن  فرضية تطورت فيها التقنيات التي  وسائل الفحصونظراً  لما استجد  من  قديماً وحديثاً،

كما أن  الرأي القائل بأن  االستحالة  اعتبار بالزما الدم  مادة مغايرة للدم فرضية خاطئة من منظور علمي،

 كالخنزير رأي له وزنه واعتباره  نجس العين ال تقوى على تطهير النجاسات خصوصاً ما كان 

                                                           

 .وال مجال هنا للتفصيل  . مستقل االستحالة بالتفصيل في مبحث موضوع   تبحثوسبق ( 30)



 

نموذجا  لالستحالة المطهرة وأثر ذلك على الحكم الشرعي وحقيقة اعتبارها بالزما الدم : المبحث األول 

 .المترتب على استخدامها في األغذية واألشربة

 

ذكر الدم في القرآن وقد ، خلق هللا تعالى الدم في الكائن الحي ليؤدي وظائف حيوية في ذلك المخلوق

وورد ذكره في  .فورد نص تحريمه مسفوحاً في القرآن  باعتباره محرماً لعينه والسن ة في أحوال مختلفة ؛

باب النجاسات باعتباره مؤثراً في الطهارة ومانعا ً من العبادة ، وورد ذكره مجازاً في باب الجنايات كناية 

" أولياء الدم"كن ى ن أصحاب الحق في القصاص أو العفوعن الفعل الموجب للقصاص  وهو القتل ؛حيث ي

ويذكر كذلك في باب التطيب والعالج تحت اسم الفصد أو الحجامة، كما يذكر في باب الفدية 

والكفارات
(31 )

 

واألشربة خصوصاً غذية في باب األواستخدام مشتقاته  والذي يهمنا في هذا المبحث هو حكم استخدامه 

وموجودة ) الدم  المسفوح من وجهة نظر الم صن عين هو مادة خام رخيصة ومهدورة ؛ حيث المصن عة منها

، ويمكن استخدامها على نطاق واسع في المنتجات الغذائية والدوائية (بوفرة من خالل مخلفات المسالخ

والتجميلية 
(32)

 . 

 تعريف الدم لغة  واصطالحا  :المطلب األول

 تعريف الدم لغة  :الفرع األول 

أصله دمٌو وتثنيته دميان وبعض العرب يقول دموان ، وتصغير الدم  دمٌي وجمعه دماءالدم 
(33 )

. 

ضربه حتى خرج منه الدم :أدمى فالناً :خرج منه الدم ولم يسل فهو دم، ويقال : ودمي الجرح دم ى ، دمياً 

أي تقرب إليه بإسالة الدم:ويقال دم ى له
 (34)

. 

 االصطالحتعريف الدم في : الفرع الثاني 

 .وسأتناول تعريف الدم في االصطالح العلمي واالصطالح الفقهي

 تعريف الدم في االصطالح الفقهي :أوال  

"السائل األحمر الذي يجري في عروق الحيوانات، وعليه تقوم الحياة:"الدم هو
(35)

 

(يعني ولي القصاص)وعب ر به الفقهاء كذلك عن القصاص والهدي في قولهم مستحق الدم 
 
يلزمه  :قولهمو

وكذلك أطلقوه على ما تراه المرأة في الحيض، واالستحاضة، والنفاس.دم 
(36)

. 

 تعريف الدم في االصطالح العلمي :ثانيا  

عبارة عن سائل لزج القوام أحمر اللون وهو من ضمن أشكال النسيج الضام يمأل القلب ويجري :" الدم

ويبلغ حجم الدم في ( األوردة والشرايين والشعيرات الدموية) داخل الجسم من خالل األوعية الدموية 
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كما تبلغ كمية الدم  من وزن الجسم،%   6.4لتر في الشخص البالغ حيث يشكل نسبة   8 -  5جسم اإلنسان 

ثلثي الكمية الموجودة في الجسم كله بينما الثلث ( القلب واألوعية الدموية)الموجودة في الجهاز الدوري 

ويندفع إلى جميع أجزاء الجسم بفضل انقباض ، الباقي يخزن في الكبد والطحال ومناطق أخرى في الجسم

"عضلة القلب
(37 )

 

(1)الشكل  (مكوناته خصائصه ووظائفه) حقيقة الدم :المطلب الثاني 
(38) 

                                          

 مكونات الدم :الفرع األول 

وثالثة أنواع من المواد الصلبة ُتعرف بالعناصر المشكِّلة ( Plasma)يتكون الدم من سائل اسمه البالزما "
الدموية، وتحمل كريات الدم الحمراء األكسجين، كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح : هي

لى أجزاء الجسم، بينما تساعد كريات الدم البيضاء في حماية الجسم من  وثاني أكسيد الكربون من وا 
التخثر وبذا تساعد في منع فقدان : األمراض، أما الصفائح الدموية فتطلق مواد تساعد على تجلط الدم

39)"ةالدم من األوعية الدموية المصاب
 :وهذا تفصيل لهذه المكونات  .(

 .من الحجم الكلي للدم%   55وتشكل  (Plasma )يتكون الدم من جزئين رئيسيين ه ما بالزما الدمحيث 

وهي تنقسم إلى ثالثة مجموعات من الحجم الكلي للدم، % 55وتشكل  (Blood cells )وخاليا الدم 

 :والصفائح الدموية وهي بالتفصيل اآلتيكريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء 

  (Plasma)  بالزما الدم  :أوال   

)من حجم الدم% 83-53السائل الموجود في الدم، وتشكل حوالي : البالزما هي  
40
هي الجزء  ؛ حيث(

من الحجم الكلي %   93باهت ويشكل الماء نسبة  السائل الذي تسبح فيها خاليا الدم، وهي ذات لون أصفر

 علمنا أن الماء مذيب جيد لكثير من المواد والجزيئات وبالتالي هذا يجعله للبالزما وهذا شيء مهم إذا ما

 :تتكون من التالي% 13الغذائية المذابة فيه، أما النسبة الباقية وهي الـ  وسطا فعاال لنقل جزيئات المواد

 . (رينوجيناأللبومين، الجلوبيولين، الثرومبين والفب) بروتينات الدم  - 

 .مواد غذائية كالسكريات والدهون والفيتامينات واألنزيمات والهرمونات - 
                                                           

)
37
)2013-12-.Date:7 post_15.html-8/bloghttp://cliniquemdicale.blogspot.co.il/2011/0 وموقع طبيب دوت كوم.   

2013;6:26: -12-Date:6  http://www.tbeeb.net/hma/470  

)
38
)2013-12-.Date:7 post_15.html-http://cliniquemdicale.blogspot.co.il/2011/08/blog 
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 .مواد إخراجية مثل اليوريا والكرياتينين وحمض اليوريك - 

مواد غير عضوية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والكلور والمغنيسيوم وغيرها من  - 

العناصر األخرى 
(41 )

. 

 

  البالزما الدموية ما يتعلق بمكوناتتفصيل 

 : تتكون البالزما الدموية من العناصر التالية

 .من حجم البالزما% 93ويشكل  الماء  - 

 :من حجم البالزما منها% 13وتشكل  مواد صلبة   -

 .    Organic materials %9عضوية مواد.1

 .Non organic materials %1   غيرعضوية  مواد. 2

 : Organic materials المواد العضوية 1.

 : وهذه بدورها تتكون من

 .بالزما 3سم133/غم 6-8)من حجم البالزما  % (8-6) مواد بروتينية1. 

 : وهي تنقسم الى

A – االلبومين Albumin  غم( 5.1-3.6)من بروتينات البالزما وهذا يساوي الى % 55ويشكل 

 .بالزما 3سم100/

B – الغلوبيولين Globulin  بالزما 3سم133/غم3يساوي  من المواد البروتينية وهذا%36و يشكل. 

C – فيبرينوجين Fibrinogen  ملغم ( 433-233) البروتينية وهذا يساوي  من المواد% 4ويشكل

 .بالزما 3سم133/

  : وتنقسم الى المواد الغير بروتينية  2.

 : مواد غذائية وهي

 .بالزما 3سم133/ملغم123-63ونسبتها  Glucose السكريات -

 .بالزما 3سم133/ملغم800-600 ونسبتها Lipid الدهنيات -

 

 : مواد إخراجية مثل.3

 .بالزما 3سم133/ملغم53-11و نسبتها  Urea البول -

 .بالزما 3سم133/ملغم1.2-3.6ونسبتها  Creatinine كرياتنين -

 .مابالز 3سم133/ ملغم0.7-0.3 نسبتها Uric acid حمض البول -

 : Non organic materials المواد غير العضوية .2

 : وهي تضم

 .MEq/L ليتر/ميلي ايكويفيالنت 5.5-3.5ونسبته  Potassium البوتاسيوم -

 .ليتر/ايكويفيالنت ميلي 153-135ونسبته  Sodium الصوديوم -

 .بالزما 3سم133/ملغم 13.2- 6.6الكالسيوم ونسبته  -

 .بالزما 3سم133/ملغم 2.5-1.8ونسبته  Manganese مغنيسيوم -
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 . بالزما 3سم133/ملغم 150-100 ونسبته Iron الحديد -

 .ليتر/ايكويفيالنت ميلي 113-36الكلور ونسبته  -

البايكربونات  -
(42 )

. 

 : خصائص البالزما

 .الشكلوالبالزما عديمة .Bilirubin لون البالزما إلى االصفر وذلك بسبب وجود البيليروبين يميل 

البالزمية ، وهي تعتمد على البروتينات 3سم/غم1.324كما تبلغ كثافة البالزما 
(43 )

. 

والبالزما تالزم كل وظائف الدم ألنها الجزء السائل الوحيد من مكونات الدم، وهي الوسط المائي الذي  

ف خاصة بها من كما أن  لها وظائ.تتم فيه سائر عمليات التبادل والتوصيل لوظائف العناصر األخرى 

المحافظة على حجم الدم في جسم اإلنسان في حدود معينة ،كما أنها تحمل الطعام إلى خاليا الجسم :أهمها 

باإلضافة الحتوائها على أجسام مضادة للحماية من األمراض المعدية 
(44)

 

 

 كيفية الحصول على بالزما الدم

إضافة مادة مانعه للتجلط حيث تترسب خاليا  يمكن الحصول على البالزما بعملية الطرد المركزي بعد 

الدم
(45 )

. 

  

  Blood cells  خاليا الدم  :ثانيا  

 : ويتم تصنيف هذه الخاليا إلى

تحتوي على  وتسمى كريات دموية ألنها ال.(Red Blood Cells R.B.C) كريات الدم الحمراء.1

لذلك فهي غير قادرة عن  ومايتوكوندرياصفات الخاليا من حيث اشتمالها على نواة و نوية ورايبوسومات 

 .دم 3ملم/ مليون كرية( 8.5-4.5)االنقسام والتكاثرويبلغ عددها 

 

خاليا دموية بكل معنى الكلمة وعددها .(White Blood Cells W.B.C) الخاليا الدموية البيضاء .2

 .دم 3ملم/ألف خلية ( 4-11)

 

ئرية ال تحمل صفات الخلية العادية يبلغ عددها دا أجسام.Blood Platelets الصفيحات الدموية .3

دم 3ملم/ألف صفيحة ( 153-433)
(46 )
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   Physical properties of blood) الصفات الفيزيائية للدم)خصائص الدم: الفرع الثاني 

 Colour من حيث اللون : أوال  

هذا اللون وتختلف درجة هذا لون الدم أحمر وذلك نتيجة لوجود مركب الهيموجلوبين الذي يكسب الدم  

اللون تبعا لنوع الدم فهو أحمر فاتح في دم الشرايين وذلك نتيجة لوجود األكسجين وأحمر قاتم في دم 

 .األوردة نتيجة لوجود ثاني أكسيد الكربون

 Viscosity من حيث اللزوجة : ثانيا  

وتعتمد لزوجة   4.3وفي النساء   4.4تبلغ لزوجة الدم خمسة أضعاف لزوجة الماء، فهي في الرجال تبلغ  

 .الدم بشكل أساسي على البروتينات الموجودة في البالزما وباألخص بروتين الفيبرينوجين

  Specific gravity من حيث الكثافة النوعية للدم: ثالثا  

 وهي تعتمد على المواد 1.381 – 1.351وفي النساء مابين  1.384 – 1.354تتراوح في الرجال ما بين  

 .البالزما مثل البروتين وكريات الدم الحمراء المنحلة في 

  Ph من حيث درجة حموضة الدم: رابعا  

 4.35وفي دم األوردة   4.4في دم الشرايين  pH يميل الدم إلى القلوية حيت تبلغ درجة الـ 
(47 )

   

((Functions of  Blood وظائف الدم :الفرع الثالث 
(48)

  

 Respiratory   الوظيفة التنفسية 1.

من األنسجة  (CO2) من الرئة إلى األنسجة وطرد ثاني أكسيد الكربون (O2) بنقل األكسجين يقوم الدم

  .لطرحها خارج الجسم إلى الرئة

   Nutritive الوظيفة الغذائية 2.

 . تتمثل في نقل وتوزيع المواد الغذائية من القناة الهضمية إلى جميع األنسجة المختلفة للجسم

   Excretory الوظيفة اإلخراجية 3.

نقل ثاني أكسيد الكربون : يقوم الدم بحمل نواتج التمثيل الغذائي من األنسجة إلى أجهزة اإلخراج مثال ذلك

 . إلى الرئتين ونقل اليوريا إلى الكليتين

   Regulation of  body temperature تنظيم درجة حرارة الجسم4. 
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ة على جميع أجزاء الجسم المختلفة فينقل الحرارة بسرعة من األنسجة يعمل الدم على توزيع الحرار

كما (   Body balance) العميقة إلى األنسجة السطحية وبالعكس وبذلك فهو يحافظ على توازن الجسم

 .في األعضاء المختلفة(   pH ) يلعب دورا هاما في تنظيم درجة الحموضة

  Water balance الحفاظ على توازن الماء 5.

يلعب الدم دورا مهما وحيويا في التوازن المائي في الجسم، حيث يحافظ على كمية الماء الموجودة في 

الجسم وذلك عن طريق إخراج الزائد من الماء عن طريق الكليتين وعن طريق الغدد العرقية الموجودة 

 .في الجسم

 Transport and regulation of hormone  نقل وتنظيم إفراز الهرمونات 6.

يقوم الدم بتنظيم إفراز الهرمونات من غددها كما يحافظ على نسبتها بشكل متوازي في الدم كما يقوم أيضا 

  .بنقل هذه الهرمونات من أماكن إنتاجها إلى األماكن التي تعمل بها

 Defence  الدفاع عن الجسم أو الحماية  7.

التي تقوم (   Antibodies ) تنتج األجسام المضادةالتي (   WBC ) يحتوي الدم على خاليا الدم البيضاء

أي أن له دور رئيسي في مناعة الجسم ) بالدفاع عن الجسم ضد الميكروبات والفيروسات التي تهاجمه 

 .ضد األمراض المختلفة

  Blood coagulation تخثر الدم 8.

تخثر الدم حيث يعمل الدم  بواسطة عملية تجلط أو(   Bleeding ) يعمل الدم على الوقاية من النزيف

بواسطة الفيبرينوجين الموجود في  عن طريق التجلط (  Coagulation factors ) عوامل التجلط

التي لها دوراً هاما في عملية إيقاف النزيف أثناء اإلصابة بالجروح وبذلك يتم الحفاظ على كمية البالزما و

.الدم الطبيعية في الجسم
(49 )

 

 

 : Regulation of metabolism تنظيم االستقالب .9

عمليات  الدم بنقل وحمل األنزيمات من أماكن تصنيعها إلى بقية أعضاء الجسم وذلك من أجل حيث يقوم

 )االستقالب)البناء والهدم 

 

 : Buffering  الدور الواقي 10.

 .إحتوائه على األجهزة الدارئة الخاصة بذلك الدم بسبب PH حيث يقوم الدم بالمحافظة على
(50 )

 

 في الصناعات الغذائية ( دم الخنزير بما فيه)استخدام الدم : ثالثالمطلب ال

مع التطور الهائل الذي يشهده مجال التصنيع الغذائي، ونتيجة للتقدم التقني في هذا المجال فإن  القائمين 

يواني كانت أم صاً في الدول المتقدمة جهدوا أال يتركوا مادةً أولية من أصل حوعلى هذه الصناعة وخص
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نباتي إال واستفادوا منها في الصناعة لتدر  ماالً وفيراً ، سواء أكانت هذه  المواد حراماً أم حالالً طاهرة أم 

)نجسة؛ لهذا يعتبر الدم المسفوح من المواد الصالحة لالستخدام في األطعمة واألشربة
51
) . 

)الحيوانات عند خروجها من الذبيحةحيث تقوم مصانع األغذية بجمع الدماء المسفوحة من 
52
). 

بٍث هذا! ؟في الغذاء  خنزيرالدم  بما فيه مسفوح الدم  ال هل فعالً  يستخدام !هل هذا معقول؟   ؟هللا أكبر أي  خ 

ألف طن   63م تم  استرجاع 1963يستخدم الدم باعتباره مصدراً للبروتين،  وفي إحصاء في فرنسا لسنة 

ها في التغذية البشرية، واستًخدم الباقي في إنتاج الدواء ،واألعالف والغراء من% 33من الدم واستغل  

والسماد واستخدامات أخرى
(53)(54)

. 

 :يستخدم الدم ومشتقاته بأشكال مختلفة كما يأتي و

 (دون إجراء أي تغييرعليه)كما هو المسفوح استخدام الدم :الفرع األولّ 

اة )يستخدم في صناعة البودينغ حيث  يدخل في بعض الصناعات الغذائية،  ، وكذلك (العصائد المدم 

)النقانق السوداء
55
، وفي صناعة األسمدة(أمعاء خنزير مملوءة بدمه ودهنه)وهي عبارة عن (

(56)
 كما  

يدخل في الخلطات العلفية
(57)

. 

ه للمجلس األوروبي لإلفتاء الثالثة والعشرينللدورة العادية مما جاء في البيان الختامي حيث    : ما نص 

المركبات الكيمائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة، كالدم المسفوح أو مياه المجاري، والتي لم "

مثل األغذية التي يتحقق فيها االستحالة بالمصطلح الشرعي؛ ال يجوز استخدامها في الغذاء والدواء، 

والهامبرغر ( البودينج األسود)المدماة ضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم، والعصائد يُ 

وتعتبر طعاماً نجساً  ، وأغذية األطفال المحتوية على الدم، وعجائن الدم، والحساء بالدم ونحوها،ىالمدم

"محرم األكل؛ الحتوائها على الدم المسفوح
(58)

   

، (بالزما الدم)الدم مثل النقانق والحساء، كما تستخدم مشتقات : وتضاف هذه الدماء إلى كثير من األغذية

في صناعة الفطائر والحساء، وتستخدم كبديل عن زالل البيض في صناعة المعجنات كالكعك 

والبسكويت، كما تمزج البالزما باللبن في تصنيع منتجات األلبان، وتضاف إلى معلبات لحم البقر 

 .والدجاج
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شاحنات خاصة بهدف المسلخ أن ه يتم  جمع الدماء في بئر خاص ، ومن ثم  يأتي مندوبون لشركة إسرائيلية ألخذ هذه الدماء بواسطة 

 .االستفادة منها في مجاالت تصنيعية مختلفة 
53

  .581ابن أرفيس ،األطعمة المصن عة الحديثة ، ص ((
54

لم يتسن ى لي الحصول على إحصائيات حديثة، ولكن الهدف من ذكر هذه اإلحصائية هو التدليل على أن  الدم المسفوح  ((

 .يستخدم في الصناعات الغذائية فعال
55

 البوسنة والهرسك/ سراييفو المنعقدة بمدينة  للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث الثالثة والعشرينللدورة العادية  البيان الختامي( (

 .م 2313( يونيو)حزيران  26-25الموافق  هـ1434شعبان  19-18 في الفترة
56

 .المؤتمر العالمي العاشر إلعجاز القرآن الكريممن أبحاث .338\32،االعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير،مدبولي  ((

 .66أبو شام ، اإلعجاز التشريعي والعلمي في آيات الطعام والشراب في سورتي المائدة واألنعام،ص و
57

مؤتمر المستجدات الفقهية األول ،جامعة الزرقاء ، 346صتكروري وحميض،استحالة األعيان النجسة واستعماالتها ، ((

، مؤتمر المستجدات 243واستعماالتها كأعالف، ص(النباتية والحيوانية )المخلفات الزراعية  وحرب، .346،ص

 .الفقهية األول ،جامعة الزرقاء

(
58
 البوسنة والهرسك/ سراييفو المنعقدة بمدينة  للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث الثالثة والعشرينللدورة العادية  البيان الختامي (

 .م 2313( يونيو)حزيران  26-25الموافق  هـ1434شعبان  19-18 في الفترة



 مصل دم الخنزير أو البالزما: الفرع الثاني

مكونات الدم األخرى بالطرد المركزي وهو دم معزول عن الفبرين، وعن عضيات الدم ويتم عزله عن  

ويستخدم في التصنيع الغذائي   .من نسبة الدم% 83وبالخصوص الكريات الحمراء وهو يشكل ما نسبته 

ك كونه يشكل طاقة استحالبية ممتازة كما يعمل على تماسك أجزاء الطعام لتخثره بالحرارة مشابهاً في ذل

زالل البيض،مما جعله بديالً رخيصاً لزالل البيض
(59)

الفطائر والحساءات :، ولذلك فهو يضاف إلى 

كما تمزج باللبن في تصنيع بعض  ،وأغذية األطفال والنقانق والهمبرجر وصنوف المعجنات والبسكويت

يستخدم  لألمصال واألجسام المضادة :وكذلك من استخداماته في األدوية منتجاته،
 
: 

 : للمجلس األوروبي لإلفتاء الثالثة والعشرينللدورة العادية في البيان الختامي حيث جاء في 

بالزما الدم التي تستعمل في الفطائر والحساء، والنقانق وأنواع المعجنات، كما تمزج باللبن في " 

دماً ال لوناً وال ، فهذه البالزما ليست تصنيع بعض منتجاته، وفي صناعة بعض األدوية وأغذية األطفال

)"حقيقة
60
). 

وفي الغرب يكاد يتفرد مصل دم الخنزير باالستعمال في األطعمة بسبب التخوف من جنون البقر وأسباب 

أخرى
(61)

. 

فتاوى أباحت بالزما الدم باعتباره شيئاً مغايراً للدم في صفاته، حيث  كان   هناك أود اإلشارة إلى أن  مما 

 من  توصيات الندوة الطبية التاسعة بالدار البيضاء اعتبار بالزما الدم مادة مغايرة للدم في االسم

 

وأن ه ليس لها حكم الدم   والخصائص والصفات، 
(62)

 .، وعليه اعتبر طاهراً تحت مسوغ االستحالة

ولكن ما ينبغي التنبيه عليه هو أن  .وهذه الفتوى أكد عليها بيان مجلس اإلفتاء األوروبي في النص  السابق

 !!! بالزما الدم ما هي إال جزء من الدم 

وكل ما جرى هو فصل للبالزما عن بقية المكونات دون أن يجري أي نوع من التغيير وإذا كان الدم 

)كل تقتضي حرمة الجزء، وهو البالزما التي هي جزء منهحراماً فمن باب أولى أن حرمة ال
63
) . 

 

 الكريور: الفرع الثالث

وهي خضاب الدم وتتشكل من كريات الدم الحمراء المحتوية على الهيموجلوبين ونظراً لتحول لونه إلى  

بني فاستعماله في األطعمة محدود ، ويتجه للحصول على استقرار لونه بالمعالجة أو بتغطيته بملونات 

لب يوجه ألعالف الكازئينات وبعض مشتقات الحليب، والعصائد والنقانق، واألغ:يستعمل في .أخرى 

الحيوانات
(64)

. 
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60

 البوسنة والهرسك/ سراييفو المنعقدة بمدينة  للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث الثالثة والعشرينللدورة العادية  البيان الختامي ((

 .م 2313( يونيو)حزيران  26-25الموافق  هـ1434شعبان  19-18 في الفترة
61

 .581ابن أرفيس ،األطعمة المصن عة الحديثة، ص ((
62

  التاسعة ،الدار البيضاء ،المصدر الجيزاني فقه النوازل " الرؤية اإلسالمية لبعض المشاكل الطبية"انظر توصيات  ((

 .  284-283،ص4ج(263:)وثيقة رقم 
63

 .سيأتي الحقاً الحديث عن حكم استخدام بالزما الدم ((
64

 .583ابن أرفيس ،األطعمة المصن عة الحديثة، ص ((



  ألبومين الدم: الفرع الرابع
ل عليه من تجفيف الدم الطازج المضاف إليه   ويستخدم لترويق العصائر وهو ناتج بروتيني يتحص 

ثم لعوامل تنقية مختلفة سترات الصوديوم الستبعاد الكريات الحمراء ،
(65)

. 

تستخلص هذه المادة من دم الخنزير وتستخدم كمادة الصقة للحوم : أنزيمات مشتقة من دم الخنزير: الفرع الخامس

، ويستخدمها بعض بائعي اللحوم لغش المستهلكين، (Meat Glue)وتباع على شكل بودرة بما يعرف بـِ 

تقوم هذه الطريقة على تجميع بقايا اللحوم وإعادة لصقها، وبيعها وإيهام المستهلك بأنها لحوم طازجة، و

أن  الخطورة تكمن في أن المحتوى الجرثومي يزيد بنسبة مئة ألف مرة هذه المادة الالصقة ي شار إلى 

!!!للحوم هي إنزيم يستخلص من الدم وبالذات من دم الخنزير
(66)
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الدّم المسفوح

 

 من استخدامات الدم :1رسم توضيحي 
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 ومشتقاته في األغذية واألشربة الدمالحكم الشرعي الستخدام  :رابعالمطلب ال

  الدمّ  تحريم :ّولاأل فرعال

، ال خالف بين الفقهاء على حرمة تناول الدم المسفوح من الحيوان عند تذكيته سواء أكان قليال  أم كثيرا  

و كذلك كل دم يسيل من حيوان حي أو حيوان محرم فقليله و كثيره حرام
(67)

.  

الدم المسفوح وحرمة االنتفاع به في حال االختيارحرمة وأجمع العلماء على 
(68)

. 

ويحرم وال ينعقد بيع الدم المسفوح 
(69)

ح ابن المنذر بإجماع أهل العلم على تحريم بيع الدم . قال ؛  وصر 

"وأجمعوا على تحريم ما حرم هللا من الميتة والدم والخنزير:"ابن المنذر
(70)

.  

وأما عن أكل الدم فجاء في " بيع الدم حرام باإلجماع :" موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميوجاء في 

ال خالف في أن  كل دم يسيل من الحيوان الحي ، قليله وكثيره حرام ، واتفقوا على أن  "هذه الموسوعة 

ذك ى حرام ، وأما الحيوان الم حرم األكل ، وإن ذ كي كثيره وله ليفإن  دمه ق الدم المسفوح من الحيوان الم 

"حرام بال خالف
(71)

 . 

 :ورد تحريم الدم في أكثر من آية في القرآن الكريم و 

   :تعالى هلوقمنها                                     

                   (
72
       :وقال تعالى     .(          

                                   

                 (73
) 

)د في سورة األنعامعلى المقي  طلق في سورة البقرة المُ  العلماء وقد حمل  
74
). 
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، وقد عينه هللا في سورة  اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ،ال يؤكل وال ينتفع به:"قال ابن العربي 

75)"وعينه في سورة األنعام مقيداً بالمسفوح،وحمل العلماء هذا المطلق على المقيد إجماعاً  البقرة مطلقاً ،
).  

  

 
و ينقل عن ابن خويز . اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ال يؤكل و ال ينتفع به :" و قال القرطبي  

ما لم تعم به البلوى ، و الذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم و عروقهو أما الدم فمحرم : منداد قوله 
("76)

. 

 والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان .يحرم قليل الدم وكثيره :"وقال ابن رشد الحفيد

(أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحالل األكل :أعني )ى مذك  ال  
(77). 

  استخدام الدم في األغذية واألشربةحكم : الفرع الثاني

لم يقع الخالف على حرمة الدم المسفوح وحرمة االنتفاع به طالما هو دّم مسفوح بهذا الوصف، لكّن 
االختالف وقع فيما لو أخذ من الدم مشتقات مثل بالزما الدّم فهل تأخذ حكم الدّم المسفوح أم تأخذ حكمًا 

 ؟ ( استحالة) آخر باعتبار فرضية حدوث تغير 

  في األغذية واألشربة (دون تغيير) كما هوالمسفوح  الدم  محكم استخدا: المسألة األولى

العلماء على أن الدم حرام نجس ال  من نصوص محرمة للدم ، واتفاق سبق اإلشارة إليه  بناء على ما

ه يحرم تناول األطعمة واألشربة التي يستخدم الدم في حرمة االنتفاع به، فإنّ  على همإجماع، ويؤكل
نجسًا محرم األكل الحتوائها على الدم المسفوح، وال فرق في ذلك بين القليل  ر غذاءً صناعتها، ألنها تعتب

  .والكثير

وقد جاء في التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية المنعقدة 
المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم )): بالدار البيضاء ما يؤيد ذلك، ونصها

المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها االستحالة بالمصطلح الشرعي ال يجوز استخدامها في 
الغذاء والدواء، مثل األغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم، والعصائد المدماة 
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، دار الكتب العلمية، 3، ط49،ص1جتدقيق محمد عطا، ، حكام القرآنأبو بكر محمد بن عبد هللا ،أ ابن العربي،( (

 .لبنان –م، بيروت 2333
76

 .149ص ،2القرطبي،الجامع ألحكام القرآن الكريم ،ج( (
77

 .542ص ،1المجتهد،جبداية  ابن رشد الحفيد،( (



، والهامبرغر المدمى، وأغذية األطفال المحتوية على الدم، وعجائن الدم، والحساء بالدم (األسود البودينغ)
 (78)((ونحوها، تعتبر طعامًا نجسًا محرم األكل، الحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق فيه االستحالة

 الدم في األغذية واألشربة بالزما حكم استخدام: المسألة الثانية 

 :العلماء المعاصرون على رأيين اثنيناختلف في حكمها من النوازل التي   ا الدمّ بالزم

الرأي األّول يرى جواز استخدامها في األغذية
: 

، ومجلس اإلفتاء  الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةوذهب لهذا الرأي الندوة 

 .األوروبي، ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي

جاء في التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية المنعقدة  حيث

التي تعتبر بديالً رخيصاً لزالل  –أما بالزما الدم : ))ما يؤيد هذا القول ،بالدار البيضاء بالمملكة المغربية

والخبز ومشتقات األلبان وأدوية األطفال  (بودينغ)وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد  -البيض

دوة أنها مادة مادة مباينة للدم في االسم والخصائص نوأغذيتهم، والتي قد تضاف إلى الدقيق، فقد رأت ال

((والصفات، فليس لها حكم الدم، وإن رأى بعض الحاضرين خالف ذلك
(79)

. 

للمجلس األوروبي  الثالثة والعشرينعادية للدورة الفي البيان الختامي وتم  التأكيد على هذه التوصية  

الموافق  هـ1434شعبان  19-18 في الفترة البوسنة والهرسك/ سراييفو المنعقدة بمدينة  والبحوث لإلفتاء

هم 2313( يونيو)حزيران  25-26   :؛ حيث جاء ما نص 

التي تستعمل في الفطائر والحساء، والنقانق وأنواع المعجنات، كما تمزج باللبن في تصنيع  بالزما الدم" 

فهذه البالزما ليست دما  ال لونا  وال بعض منتجاته، وفي صناعة بعض األدوية وأغذية األطفال، 

)"حقيقة
80
). 

لفت كذلك أن  هذه التوصية نفسها تم  التأكيد عليها في قرارت  وتوصيات المجمع الفقهي كما كان من الم 

 اإلسالمي الدولي في دورته الحادية والعشرون

 اإلسالمي التعاون منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقه مجمعوتوصيات  قرارت  حيث جاء في

 محرم 19 إلى 15 من ( السعودية العربية المملكة ) الرياض بمدينة الحادية والعشرين دورته في المنعقد

 (م2313الثاني تشرين)نوفمبر  22-16الموافق  ه 1435

 في تستخدم وقد - البيض لزالل رخيصا بديال عتبرت  التي – الدم بالزما أما" : .(4/21)196:قرار رقم 

 (البودينغ) والعصائد والبسكويت كالكعك المعجنات وصنوف والهامبرجر والنقانق والحساء الفطائر
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(
79
 .284-283،ص4جالتوصيات نفسها،من المصدر نفسه،(
80
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 .م 2313( يونيو)حزيران  26-25الموافق  هـ1434شعبان  19-18 في الفترة والهرسك



 عن مختلفة حاللفإن ها  الدقيق إلى تضاف قد والتي ، وأغذيتهم األطفال وأدوية ومشتقات األلبان والخبز

"الدم حكم لها فليس والصفات والخصائص االسم في الدم
(81)

. 

 

يرى عدم جواز استخدامها في األغذية: الرأي الثاني
(82)

. 

البالزما سعيد سالم ؛ حيث ذهب لحرمة األطعمة التي دخلت . وممن ذهب لهذا القول من المعاصرين د

في تركيبها ، وأنها كاألغذية التي أ ضيف إليها الدم الكامل
(83)

 . 

 جيزينالمُ الرأي األّول  أدلة: أوال  

غايرة للدم  في االسم  واألشربة استدل من ذهب إلى جواز استخدام البالزما في األغذية  كونها مادة م 

؛ فالبالزما نتاج تحلل الدم إلى بناًء على ذلك ها نموذجاً لالستحالة الم طه رةراعتباوالوصف واللون و

باينة ألصله، والبالزما ليس لها لون الدم وال طعمه، وال تسمى دماً، وإن كانت من عناصره   عناصر م 

وهذا التغير في االسم والوصف للدم  يعتبر استحالة مطهرةً للعين المحرمة أو النجسة، التي تنقلها من 

نجاسة إلى الطهارة، وذلك مسوٌغ  لجواز استخدامها في األغذية الحرمة إلى الحل  ومن ال
(84)

كما أجازها  .

 .البعض من باب االستهالك أو من باب قياسها على الدم المتبقي في العروق بعد التذكية

 المانعين الرأي الثاني أدلة :ثانيا  

علمية ، والقول باالستهالك غير دقيق ن  اعتبار بالزما الدم  نموذجاً لالستحالة المطهرة مردود من ناحية إ

وقياس البالزما  هل المائعات تأخذ حكم الماء في أثر النجاسة أم ال؟"في مسألة  هة نظر الجمهورجمن و

 . على الدم المتبقي في العروق قياس مع الفارق

 :ناقش هذا الفريق هذه المسألة من أكثر من وجه كما يأتي حيث 

 باعتبار االستحالة .1

باينة استدل  من ذهب إلى عدم جواز استخدام البالزما في األغذية واألشربة، بأن  اعتبار بالزما الدم  مادة م 

للدم في االسم والخصائص والصفات أمٌر غير دقيق من ناحية علمية؛ إذ إن ه ال فرق بين الدم المسفوح 

ئف الدم ألنها الجزء السائل تالزم كل وظا التي وبين البالزما؛ من حيث أن  البالزما من مكونات الدم

الوحيد من مكونات الدم، وهي الوسط المائي الذي تتم فيه سائر عمليات التبادل والتوصيل لوظائف 

العناصر األخرى
 

في الدم
(85)

وحقيقة ما يجري للحصول على البالزما أنه يتم عزلها عن مكونات الدم  

حيث تترسب خاليا الدمبعد إضافة مادة مانعه للتجلط األخرى بالطرد المركزي 
 
وهي دم معزول عن  .

من نسبة الدم% 83الفبرين، وعن عضيات الدم وبالخصوص الكريات الحمراء وهي تشكل ما نسبته 
(86)

. 
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ما يدلل أنها جزء من الدم ) ات من الدم بها يمكن أن يتم إسعاف المرضى الذين فقدوا كمي   بل إن  البالزما 

)(وأن ه ال زالت تؤدي وظائفه
87
) . 

غايرة للدم ، وأن  التغيير الذي جرى ال يعدو  وبذلك فالبالزما تأخذ حكم الدم  وال يمكن القبول بأن ها مادة م 

ير من حقيقة الدم الذي ورد األمر بتحريمه  .كونه مجرد تغيير فيزيائي شكلي لم ي غ 

)وما يلفت النظر في البيان الصادر عن مجلس اإلفتاء األوروبي
88
، وكذلك مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  (

 بشأن االستحالةقرار
(89)

أن ه يكاد يكون نسخاً حرفياً لما جاء في الندوة الطبية التاسعة 
(90  )

دون أي  تغيير 

م هو م ضي خمسة عشر عاماً  تطورت فيها التقنيات  2313إلى  1994مع أن  الفارق الزمني ما بين 

رضية اعتبار بالزما الدم  مادة مغايرة للدم فرضية خاطئة من منظور والتي تؤك د أن  ف ووسائل الفحص

علمي، وأن  كل ما جرى إن ما هو فصل للبالزما عن بقية المكونات دون أن يجري عليها أي نوع من 

 .التغيير

 باعتبار االستهالك   .2

إليها، فهذا مردود بما ذهب إليه جمهور  تالقول بأن بالزما الدم قد استهلكت في األغذية التي أضيف

 الفقهاء من التفريق بين الماء وغيره من المائعات، وأن كثير المائعات يتنجس بوقوع النجاسة فيه قلت 

رالنجاسة أو كثرت، تغير المائع أو لم يتغي
(91)

، فتطهير العين النجسة باالستهالك خاص بالماء لما له من 

 راب والطعام المائع فيتنجس بوقوع النجاسة القليلة، ولو كان كثيراً، فهذه قوة الدفع للنجاسة، أما الش

)ضاف إليها الدم المسفوح تتنجس بمجرد إضافة الدم إليهااألغذية التي ي  
92
). 

 قياس بالزما الدم على الدم المتبقي في العروق بعد التذكية  باعتبار  .3

يعلق باللحم أو يبقى في العروق بعد التذكية، ألن  الدم ال يمكن قياس البالزما على الدم غير المسفوح الذي 

الذي يعلق باللحم أو يبقى في العروق بعد التذكية غير مسفوح، حيث يصعب التحرز منه، فعفي عنه لهذا 

، بينما الدم المسفوح الذي أ ضيف إلى هذه األغذية، إن ما أ ضيف إليها عمداً، وقد "مشقة االحتراز"السبب

نهكانت خالية م
(93)

 . وفي غير محل ه ؛ فهو بذلك قياس غير دقيق
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كثرت أم قل ت ، تغير )حيث اختلف الفقهاء في حكم المائعات غير الماء كالزيت والعسل واللبن هل تتنجس بمجرد مالقاة النجاسة   (

ة الدفع واالستهالك ؛ فذهب( المائع أم لم يتغي ر  :وا في ذلك لرأيين أم أن  لها حكم الماء في قو 

ل  إذا وقعت النجاسة في مائع طاهر غير :رأي الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد هي المذهب حيث قالوا:الرأي األو 

 .الماء تنجس، وحرم تناوله سواء قل ت النجاسة أم كثرت وسواء تغي ر الماء أم لم يتغي ر 

أن  حكم المائعات كحكم الماء قل ة وكثرة ؛فكل ما ال يفسد الماء : ؛ حيث قالوا الحنابلة اختارها ابن تيميةرأي الحنفية ورواية عن : الرأي الثاني 

 . ال يفسد المائعات 
92

 .323ابن آزوين ، النوازل في األشربة، ص ((
93

 .323المصدر نفسه، ص ((



حماية من مقاربة الخبث والرجس  مقصد من مقاصد الشريعة تحريم  المحرمات إنّما هو .4

 ! والضرر؟

الحكم من "؛ حيث لعباد وفيه حماية من المفاسد وإبعاد عن شرورها لحة لفكل ما شرعه هللا  فيه مص

 :التي أثبت الطب الحديث أن هللا حرم الدم ألجلها (األضرار)

، ويتم تنقية هذا الدم بهما، ةأن للدم أكثر من مجال في الجريان، فهو يحمل الفضالت إلى الكلى والرئ -1

دم فاسد، ودم صالح، فإذا أخذنا هذا الدم فإنه يكون مختلطاً بعضه : واألوعية الدموية بها لونان من الدم

الذي لم تخرج منه الشوائب في الكلى والرئة ي سمى الدم المسفوح، والذي جاء القرآن ببعض، والنوع 

 .بتحريمه

، وحمض Ureaكذلك أثبت الطب أن الدم المسفوح يحمل سموًما وفضالت من أنسجة البدن كالبولة  -2

بة البولة في ، وغاز الكربون وغيرها، وهذا إذا تناوله اإلنسان تسبب له في ارتفاع نسUric Acidالبول 

 .دمه، مما يؤدي إلى اعتالل دماغي خطير

 .الدم وسط صالح لنمو وتكاثر كثير من الجراثيم -3

الهضم  ر  سِ أن الدم ال يحتوي إال على القليل من المواد الغذائية المختلطة بعناصر شديدة السمية، وهو عَ  -4

ا  .جد ً

في دم اإلنسان، مما قد يؤثر على المخ ويسبب يؤدي تناول الدم عن طريق الفم إلى ارتفاع اليوريا  -5

"الغيبوبة المفاجئة
(94)

.
 
 

والقول بجواز استخدام بالزما الدم الذي تسبح فيه كل هذه السموم والفضالت
(95)

من باب االستفادة من )،

، هو قول يبتعد عن مقاصد الشرع في جلب (موارد مهدروة يمكن االستفادة منها كما يعتبرها البعض

وإبعاد المفاسد، والنظر للمسألة من منظور اقتصادي في تلك المصلحة إنما هي مصلحة المصالح 

متوهمة، ألن  من يمسك بزمام هذه الصناعة هم غير المسلمين، فإذا علمنا أن ه ت جمع لهذه الصناعة الرائجة 

م البشري ودم مئات ماليين األطنان من الدماء مختلفة المصادر بما فيها الد( لتصنيع بالزما الدم ) 

الخنزير؛ ويتم  فصل المكونات والحصول على البالزما،  ومن ثم  يتم  تصديره للدول المصن عة ، والتي 

 .تستخدمه في كثير من المنتجات الغذائية التي تدخل بيوت المسلمين بشكل يومي

شرع المقاصدية؛ عندها نعلم أن  هذه النظرة قاصرة ألن  حفظ النفس مقدم على حفظ المال في نظرة ال 

فيكون الوقوف عند حدود هللا في التأكيد على حرمة الدم المسفوح وحرمة كل ما أ خذ منه هو الصواب 

 .الذي سيغلق باباً واسعاً لكل الشرور التي سيجلبها استخدامه
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في الغرب يكاد يتفرد مصل دم  
الخنزير باالستعمال في األطعمة نظرا  

 للتخوف من جنون البقر

المصل أو البالزما هو دم معزول  
الكريات  عن الفبرين وعن عضيات الدم 

من حجم     ويشكل   الحمراء بالذات
 الدم ويتم عزله عن طريق الطرد المركزي

بالزما الدم لم يجر عليها أي تغيير  
والعزل بالطرد المركزي هو مجرد فصل 

 لمكونات عن بعضها

الدم  المسفوح

 
 

 

الدم المسفوح محرم بنّص القرآن أيّا  كان  
الحيوان حراما  أكله أم حالال  فكيف إذا كان دّم 

خنزير؟؟؟

الفتوى بطهارة بالزما الدم تحت مسو  
على اعتبار أن بالزما الدم تختلف في  استحالتها 

 فتوى ينبغي مراجعتها   االسم والوصف عن الدم

إذا كان الدم المسفوح حراما  ويزيده 
حرمة أن يكون مصدره الخنزير، وإذا كانت بالزما 
لت عنه دون أن  الدم هي إحدى مكونات الدم فُص 

إذا كان   يجري عليها أي تغيير، فالنتيجة المنطقية
الدُم حراما  أال يقتضي ذلك أن تُعتبر  البالزما حراما  

أليس حرمة الكل   بالتبع  والتي هي جزء منه؟
 تقتضي حرمة الجزء؟

الدم  المسفوح

 



 حكم استخدام بالزما الدّم في األغذية واألشربة الرأي الراجح في : ثالثا  

 

وأن ه ال فرق في الحكم ، الدم المسفوححرمة تماماً مثلها مثل بالزما الدم  مادة م   أن   يترجح من كل ما سبق

 .رمةبين األغذية التي أ ضيف إليها الدم الكامل، وبين األغذية التي أضيفت عليها البالزما من حيث الح  

ال يمكن القول إن  بالزما الدم مادة طاهرة باعتبار االستحالة؛ ألن حقيقة بالزما الدم ما هي إال جزء من و

أن  فرضية اعتبار بالزما الدم  وبل هي الجزء السائل من الدم الذي يعتبر العنصر األساسي فيه، الدم ، 

ما هو فصل للبالزما عن بقية مادة مغايرة للدم فرضية خاطئة من منظور علمي، وأن  كل ما جرى إن  

المكونات دون أن يجري عليها أي نوع من التغيير وهذا يقتضي أن ه إذا كان الدم حراماً فمن باب أولى أن  

م  البالزما التي هي جزء من اعتبارحرمة الكل تقتضي حرمة الجزء، وهو م حرمة الدم  المسفوح الم حر 

 .بالتبع 

أن  الفتاوى  التي أباحت  استخدام بالزما الدم في األغذية باعتباره شيئاً مغايراً للدم  مما سبقيترجح كذلك 

؛ خصوصاً أن ه في صفاته وخصائصه، واعتبرته طاهراً تحت مسوغ االستحالة، فتاوى ينبغي مراجعتها

رين استجد  في هذا الزمن تقنيات ووسائل للفحص والكشف، ربما لم تكن متاحة قبل ما يقرب من عش

سنة، عندما صدرت أولى الفتاوى باعتبار بالزما الدم مادة مغايرة للدم، وصار ممكناً اآلن التأكيد من 

وأن ه إن . منظور علمي تقني تصنيعي على أن  حقيقة بالزما الدم ال تختلف في جوهرها عن الدم المسفوح 

الزمن فال يمكن تبرير إصدار فتاوى كان من مبرر لصدور فتاوى ت جيز استخدام بالزما الدم  قبل مدة من 

)الصادر عن مجلس اإلفتاء األوروبي بيانللفي إشارة )جديدة تؤكد على الفتاوى السابقة 
96
وكذلك قرار  (

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
(97)

نسخاً حرفياً لما جاء في الندوة الطبية التاسعة ايكون ا أنيكاد الذين 
(98) 

تطورت (ضي خمسة عشر عاماً  هو م   2313إلى  1994الزمني ما بين دون أي  تغيير مع أن  الفارق 

والتي تؤك د أن  فرضية اعتبار بالزما الدم  مادة مغايرة للدم فرضية خاطئة  فيها التقنيات ووسائل الفحص

أي  عليها هو فصل للبالزما عن بقية المكونات دون أن يجريإن ما كل ما جرى من منظور علمي، وأن  

، ودون األخذ بعين االعتبار تغي ر ظروف الواقعة ، وأن ه ينبغي الرجوع ألهل (نوع من التغيير

االختصاص العلمي التقني التصنيعي في هذه المسألة التي يعتمد الحكم الشرعي فيها على فهم حقيقتها 

ومن ثم  إعطاء حكم شرعي فهماً ي َمك ن الباحثين في الحكم الشرعي من تصور حقيقتها كما هي في الواقع، 

 .وهللا تعالى أعلم. مناسب ومطابق لحقيقة الواقعة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره
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 الحادية والعشرين دورته في المنعقد اإلسالمي التعاون منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقه مجمعوتوصيات  قرارت ( (

 .م 2313نوفمبر  22-16الموافق  ه 1435 محرم 19 إلى 15 من ( السعودية العربية المملكة ) الرياض بمدينة

 .والدواء الغذاء في اإلضافية والمواد واالستهالك االستحالة بشأن (4/21)196:قرار رقم 

(
98
الرؤية اإلسالمية لبعض المشاكل " الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، وموضوعها انظر توصيات(

،المصدر  م1994يونيو  14-14هـ الموافق  1416صفر  11-6بالمملكة المغربية، بتاريخ  المنعقدة في الدار البيضاء " الطبية

  .284-283،ص4ج(263:)الجيزاني فقه النوازل   وثيقة رقم 



 ( تخليل الخمر كنموذج)ماهية الخمر وحقيقة استحالته : نيالمبحث الثا

هو مما ودخولها لطعام المسلمين عن طريق منتجات غذائية  مسألة استخدام الخمر في األغذية واألشربة،

؛ خصوصاً أن  كثيراً من منتجات المسلمين المستهلكة ال ت صنع بأيديهم بل بأيدي غير  انتشر وعم 

ومن المسائل المهمة المؤثرة على األحكام الشرعية . ال ي راعون وزناً لحٍل أو لحرمة الذين المسلمين؛

؛ فهي من المسائل المهمة التي وقع  (تخليلها)مسألة إحالة الخمر ( : الكحول) المتعلقة باستخدام الخمر 

ماهية الخمروحقيقتها وال بد  قبل البحث في هذا الموضوع من التعرف على . الخالف بشأنها بين العلماء 

؛ لذا سيكون مدار هذا المبحث توضيح ماهية الخمر ومسألة تخليل وعالقتها بالغول والكحول واإلسكار

  .لخمر من الناحية الفقهية الخمر من الناحية العلمية وحكم تخليل ا

 وأضرارها تعريف الخمر وعالقتها بالغول واإلسكار والكحول:المطلب األول 

 تعريف الخمرلُغة :الفرع األول 

وتغير عليه  خالطه،:وخامره واشتكى من شرب الخمر، أصابه الخمار،:وَخِمرَ .وكتمه ستره،:َخَمَر الشيء 

ار .الشيء بائع الخمر :والخم 
(99)

 . 

الشراب المعروف:والخمر  والمخالطة في ستر، والخمر يدل على التغطية،
(100)

. 

تغير ريحها :واختمارها  وقيل لمخامرتها العقل، وسميت الخمر خمراً ألنها تركت فاختمرت،
(101 )

ومما 

 . ما أسكر من عصير العنب، وسميت بذلك ألنها تخامر العقل :"ذكره اللغويون بشأن الخمر

إنما هي ما كان من العنب دون ما كان من سائر األشياءوحقيقة الخمر 
"(102).

 

، أو هو عام ، والعموم أصح ، ألنها حرمت وما الخمر ما أسكر من عصير العنب:" قال الفيروزآبادي

"بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إال البسر والتمر
(103)

. 

 

 تعريف الخمر اصطالحا  : الفرع الثاني 

 مسمى الخمر؛هل هو المتخذ من عصير العنب فقط أم يشمل كل مسكر أياً كان؟وقع الخالف في 

  اختلف الفقهاء في تعريف الخمر بناء على اختالفهم في حقيقتها في اللغة وإطالق الشرعفقد

 .وسأفصل حقيقة الخمر، وخالف الفقهاء فيها الحقاً 

 تعريف الغول :الفرع الثالث

 : من حيث لم يدر،وقوله تعالىإذا أخذه :ي قال غاله واغتاله "     
(104)

  أي ليس فيه

 ،"ال يصدعون عنها :"ألن ه قال في موضع آخر :الصداع (غائلة )

                                                           

    .246ص أنيس وأخرون، المعجم الوسيط،( 99)

،ط بدون،دار 218-2،215لحسين أحمد،معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم هارون،جابن فارس،أبو ا( 100)

 .م1949الفكر،

 .169مختار الصحاح، ص الرازي،( 101)

 .مادة خمر لسان العرب، ابن منظور،( 102)

 .الفيروزآبادي،القاموس المحيط،مادة خمر( 103)

 .44:سورة الصافات( 104)



 

"ا اغتال اإلنسان فأهلكه فهو غ ولأن  تغتال عقولهم،وكل م:الَغول :وقال أبو عبيده  
(105) 

أصل :"والغول

"صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث ال يدري
(106)

. 

"وكل شيء يذهب بالعقل...صداع وسكرما ينشأ  عن الخمر من :والَغول  
(107) 

المادة هي :إذن الغول 

  :وهي المقصودة في قول هللا تعالى :المسكرة         
(108) 

والغول هو التسمية العلمية للكحول
(109)

تحمل لفظها العربي ؛حيث الكحول وهي الكلمة اإلنجليزية والتي 

األصلي
(110)

ويشار إلى أن  الكيميائيين العرب أول من قام بتقطير الكحول 
(111.)

  

 فما معنى المسكر واإلسكار؟إذن الغول والمادة المسكرة والكحول هي اسم لمسمى واحد 

 اإلسكار:الفرع الرابع

كر  إسكاراً :اإلسكار  كل ما ي سِكر :والَسَكر  . عقله وإدراكهأي غاب :يقال َسِكَر فالن .مأخوذ من أسكَر ي س 

ر   ك  غيبوبة العقل واختالطه من الشراب المسكر:من خمر وشراب والس 
 (112)

ر   ك  نقيض :والس 

الصحو
(113)

كل ما يؤدي إلى غيبوبة العقل وإدراكه من شراب وغيره،واإلسكار بمعنى :والمراد باإلسكار

الم سكر
(114)

)اب العقل واإلدراكوهو ما يكون سبباً في غي:وجمعه م سكرات
115
)
 

)والسكران هو من يختلط  كالمه ويصير غالبه الهذيان
116
) 

 .ى اإلسكار فهو حرام قليله وكثيرهوكل ما يؤدي إل هي اإلسكار،: وعلّة تحريم الخمر 

 

 

 

 

                                                           

 . ،مادة غول464مختار الصحاح ،ص الرازي،(105)

 .432،ص4ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة،ج( 106)

 .،مادةغول899،ص2أنيس وآخرون،المعجم الوسيط ،ج( 107)

 .44:سورة الصافات( 108)

،مؤتمر فقهاء  3د عبد الفتاح ،استخدام األشربة واألطعمة المحتوية على نسبة يسيرة من الكحول،ص.أ إدريس، (109)

 .م2313-3-28:،الكويت الشريعة التاسع

 .182، ص13ج:الموسوعة العربية العالمية(110)

مؤتمر فقهاء  ،16د محمد مصطفى ،حكم األشربة واألطعمة المحتوية على نسبة من الكحول ،ص.أ الزحيلي،(111)

 .م2313-3-28-الشريعة التاسع،الكويت

 . 634أنيس،المعجم الوسيط ،مادة سكر،ص( 112)

 .مادة سكر العرب،لسان  ابن منظور ،( 113)

 .24،ص13ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين،ج( 114)

  .ابن منظور،لسان العرب،مادة سكر( 115)

 .24،ص13ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج(116)



 وأضراره تعريف الكحول وماهيته:الفرع الخامس

 الكحول في الكيمياء :أوال  

 
 

 الكيمياء العضويةهو مصطلح يطلق في  الغولأو  الكحول
(117)

على جميع المركبات التي تحتوي وظيفة  

 الهيدروكسيل
(118)

.مرتبطة بسلسلة هيدروكربونية مفتوحة أو حلقية
(119)

 

اسٌم عام ي طلق على جملة من المركبات الكيميائية لها خصائص متشابهة وهو يتكون من ذرات :والكحول

ون والهيدروجين مع أصل أو أكثر من مجموعة الهيدروكسيلالكرب
(120)

وتختلف الكحوالت في خواصها 

"الفيزيائية والكيميائية
 (121)

. 

 األغوال(الكحوليات)تسمية : ثانيا  

التسمية بدون أي  صفة إضافية تشير إلى الكحول اإلثيلي وهو العضو الثاني في سلسلة من الكحوالت ؛ 

وتتدرج حتى تصل إلى جزيئات طويلة مثل الكحول الستيلي. الكحول المثيليحيث األول فيها هو 
(122)

 ، 

 :وهناك نوعين من التسمية 

 كحول ميثيلي: ألكيلي، مثال+ كحول : التسمية الشائعة.1

يتم اختيار أطول سلسلة كربونية مستمرة تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل كمركب : التسمية النظامية.2              

 ترقم السلسلة بحيث تعطى ذرة الكربون الحاملة ". ول"ألكاني أساسي ويضاف إليها المقطع 

.لمجموعة لهيدروكسيل أصغر رقم ممكن بغض النظر عن موقع المجموعات الفرعية األخرى
(123)

 

 وأيوبيوتيل،وأيوبنتيل،وميثيل،وإيثيل الكحول بروبيل،:عديدة منهاولذلك فللكحول أنواع 

،والكحول هو المادة الفعالة والمسؤولة الكحول اإلثيلي هو المراد بالكحول إذا أطلقوالنوع األخير وهو 

                                                           

الذي يدرس بناء وخواص  العلموهي . الكيمياءهي أحد فروع علم ( Organic Chemistry)الكيمياء العضوية (117)

إلى عناصر كعنصر أساسي باإلضافة  الكربونالمركبات الكيميائية التي تحتوي على عنصر  وتفاعالتوتركيب 

 ويكبيديا.أخرى

 والهيدروجين األكسجينتمثل مجموعة جزيئية تتكون من  الكيمياء العضويةوخاصة  الكيمياءالهيدروكسيل في (118)

 األغوالفي  المجموعة الوظيفيةيمثل الهيدروكسيل (. رابطة مشتركة) برابطة تساهمية الجزيءمرتبطة مع باقي 

 .ويكبيديا.والفينوالت

 :الموسوعة الحرة ويكبيديا (119)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Alcohol_examples.gif 

 .919،ص2الحارثي،النوازل في األطعمة ،ج(120)

،مؤتمر فقهاء الشريعة 3إدريس،استخدام األشربة واألطعمة المحتوية على نسبة يسيرة من الكحول،ص(121)

 .م2313-3-28التاسع،الكويت 
122

، شركة 1، ط14نبيل عبد هللا ،ص .يحيى حسن ود .بندر ،أرنولد، قاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية، ترجمة فؤاد عبد العال ود ((

 .السعودية –م، الرياض 1964الطباعة العربية السعودية،

الموسوعة الحرة ويكبيديا (123)

:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Alcohol_examples.gif 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1


عن إحداث السكر في كل المشروبات 
(124)

ولية باحتوائها على نسب متفاوتة حوتشترك المشروبات الك

منه
(125)

.  

يعتبر هو المسؤول عن اإلسكار في الخمر؛بحيث لو ق ط ر الكحول  من : الكحول في المفهوم العلميإذاً 

الخمر فإن  المحتويات الباقية تفقد إسكارها ؛ وعليه يكون الكحول هو األصل وجميع الخمور المسكرة 

.فرع لهذا األصل 
(126)

 

 

 

  وأضرارالكحول على متناوله تأثير: ثالثا  

ولإلدمان تأثيرات على أجهزة الجسم المختلفة ومن أهم هذه  االستمرار في تناول الكحول يسبب اإلدمان،

 :التأثيرات 

 . للكحول تأثير س م ي على الدماغ مما قد ي سبب تلف أو تحوالت في أنسجة الدماغ.1

ة حتمية لالستمرار في التسبب بتصلب الشرايين من خالل زيادة الكوليسترول والش حوم في الدم ،كنتيج.2

 .تناول الكحول

 .يحدث الكحول التهاب المعدة والقرحة المعدية أو المعوية وممكن أن تتسبب بالنزيف الداخلي .3

يؤدي إلى تشمع الكبد ، كما ي ؤثر الكحول على البنكرياس فيصيبه بالتهابات مختلفة.4
(127)

. 

 

 

                                                           

،سلسلة 1،ط29سة فقهية مقارنة،هامش صسعد الدين مسعد،التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات درا.هاللي،د( 124)

 .الكويت،2331مطبوعات المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،

، مؤتمر فقهاء الشريعة 8إدريس،استخدام األشربة واألطعمة المحتوية على نسبة يسيرة من الكحول،ص(125)

 .م2313-3-28:التاسع،الكويت 

 .562ابن أرفيس ،األطعمة المصنعة الحديثة ،ص (126)

 .35اللي،التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات دراسة فقهية مقارنة،صه(127)



 (كنموذجتخليل الخمر )  من الناحية العلمية ة الخمرحقيقة استحال:المطلب الثاني 

  Vinegar تعريف الخّل   :الفرع األّول

 

، ويحضر بأكسدة  CH3COOH( االيثانويك)المحلول المخفف لحمض الخليك "هو 

"بفعل البكتيريا ، ويستخدم في تصنيع األغذية كالمخلالت( CH3CH2OH)االيثانول
(128)

 

المادة الناتجة من عملية التخمر الثنائي للمواد األولية المناسبة :" بأن ه  كذلكVinegar  ويعرف الخل  

كر أو كليهما ؛ حيث يتم  في المرحلة األولى من التخمر إنتاج الكحول بواسطة سالمحتوية على النشاء أو ال

حول ، والتي تعمل على تحويل السكريات إلى ك Sacchromyces))الخميرة والتي غالباً ما تتبع الجنس 

بينما تتم في المرحلة الثانية من التخمر أكسدة الكحول بواسطة بكتيريا حمض الخل  وذلك تحت الظروف 

%"6-5الهوائية إلى حمض الخل  والذي تتراوح نسبته في الخل  عادة ما بين 
(129)

. 

تحلل . دون استخدام األوكسجينهو تحول المركبات أو تأيضها (:"Fermentation)التخمر و معنى 

السكر بفعل الخميرة إلى ثاني أكسيد كربون وكحول هو تخمر، كما هو أيضاً إنتاج مواد مثل حمض 

الالكتيك، وحمض الستريك، والرايبوفالفين بواسطة الكائنات الحي ة الدقيقة ؛ من حيث الكائن الحي  ، إن ها 

"إلطالق الطاقة  طريقة ال هوائية
(130)

. الخميرةو  العفنو  البكتيريامثل  ميكروباتويحدث التخمر بفعل  .

  البنسلينأو العفن، تعمل على خليط السكر مع األمالح المعدنية فينتج  الفطرياتوعلى سبيل المثال نجد أن 

إلى غاز الكحول اإليثيلي وثاني أكسيد  الماءبتحليل السكر الناتج عن الحبوب المنقوعة في وتقوم الخميرة 

. النبيذوأيضا يتحلل السكر في عصير العنب بنفس الطريقة عند صناعة .  البيرةالكربون عند صناعة 

بزوكذلك ي عتبر التخمر جوهرياً في إنتاج  بن الخ  وبالرغم من أن أنواعاً مختلفة من  .اللبن الرائبو  والج 

تَّبعة في ذلك تبقى متماثلة ر، إال أن العمليات األساسية الم  المواد ت ن تَج بواسطة عملية التخمُّ
(131)

. 

هو محلول حمض الخليك الذي يحضر من المواد الكربوهيدراتية بعد تخميرها " :Vinegar الخلإذاً 

"(الكتيكي)التخمير الكحولي والتخمير الخليكي بعمليتين متعاقبتين هما 
(132)

. 

 الخميرة بواسطة السكري هاكالفو لمحلول تخمير عمليتي عن ينتج سائل بمعنى آخر الخل  عبارة عن 

 بواسطة الثانيةو .كبير بشكل الطبيعة في المنتشرة (Sacchromyces sp) سيس سكروما

 

                                                           
)

128
  http://www.schoolarabia.net/kemya/general_chemistry/glossary/chem_7/chem.htm:مسرد المصطلحات الكيميائية(

  Vinegar خل#

)
129
وموقع  .31https://uqu.edu.sa/page/ar/38129.-3-7:50;2014"     إنتاج حمض الخل  :"جامعة أم القرى   (

  29http://f.zira3a.net/t8704.-3-:18:15;2014زراعة نت 

130
 .141بندر، قاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية،ص ((

(
131
)2014;11:36 -3-.31http://ar.wikipedia.org. 

)
132
) 2014;18:29-3-.29 http://www.zeraiah.net/index.php/gardening/skills/8302 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
http://www.schoolarabia.net/kemya/general_chemistry/glossary/chem_7/chem.htm
https://uqu.edu.sa/page/ar/38129
http://f.zira3a.net/t8704
http://f.zira3a.net/t8704
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
http://www.zeraiah.net/index.php/gardening/skills/8302
http://www.zeraiah.net/index.php/gardening/skills/8302


الخل وإنتاج األولى العملية من الناتج الكحول سدةكأل(Acetobacter aceti)ابكتيري 
(133). 

 استخدامات الخلّ  :الفرع الثاني

نك هة؛ بشكل واسع في مجال الصناعات الغذائية يستخدم الخل   إلكساب  ويستخدم بشكل رئيسي كمادة م 

كما يمكن  خصوصاً في السلطة والخضروات واللحوم،   ،بعض المنتجات مذاقاً خاصاً مرغوباً فيه

استخدامه في عملية التصنيع الغذائي كأحد مكونات صناعة الكاتشب
(134)

ويستخدم في تصنيع 

"المخلالت
(135)

. 

مزنظم بوصزفه  E260ضزافة إلزى األغذيزة في صناعة األغذية تحت رمزز المزواد الم   ويستخدم حمض الخل  

حموضة
(136)

لتحضزير بعزض  ويسزتعمللحفزظ درجزة الحموضزة ولمنزع نمزو األحيزاء الدقيقزة، كما يستخدم .

دخل فزي صزناعة يزحاليزا كمزادة مذيبزة، كمزا الخزل  سزتخدم ي ،والمركبات العضوية كاأللدهايدات والكيتونات

 األدوية
(137)

استخداماته في الكثير من األغراض الطبيةجانب إلى ،
(138)

. 

 

 ؟ كيف ينتج الخّل كيميائيا  : الفرع الثالث 

ال ينطبق هذا :" ألرنولد بندر في كالمه عن الخل  ورد في قاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية 

"إال على ناتج من تخمر مزدوج( الخل  )المصطلح
(139)

. 

 :ومما سبق في التعريف بالخل  أن ه ينتج من عمليتي تخمر هما

هي ما تعرف بالتخمر الكحولي: عملية التخمر األولى
(140()141)

يهدف التخمير الكحولي إلى : حيث ؛ 

والتي غالباً ما تتبع تحويل السكريات إلى كحول اإليثيلي وذلك بفعل خمائر طبيعية موجودة في الهواء 

التي تفرز أنزيمات تقوم بتحويل السكريات إلى سكريات أحادية ومن ثم إلى  Sacchromyces))الجنس 

 .أيام 8 -3في المرحلة  األولى خالل فترة  (ثاني أوكسيد الكربون)كحول إيثيلي وغاز فحم 

 تتم بتحويل الكحول إلى حمض الخل بفعل بكتيريا حمض :  الثانيةالتخمرعملية  
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الخليك
(142)

(Acetobacter) خميرة "التي تنمو على هيئة طفاوة  على السطح ، والتي تعرف ب

"الخل  
(143)

. 

بالحصول على الخل  من خالل المعادالت من خالل ما سبق يمكن تلخيص ما يحدث من تفاعالت تنتهي 

 :الكيميائية اآلتية 

(تخمر ال هوائي) Alcoholic Fermentation)) التخمر الكحولي :أوالً 
(144) 

 :وفق المعادلة اآلتية في ظرف ال يسمح بوجود الهواء  حيث يتم تخمر السكر إلى كحول إثيلي

 ( أحادي)سكر+ خميرة                   (إيثانول) كحول(+ غازالفحم) يد الكربونسغاز ثاني أك   

C6H12O6     +       (Sacchromyces)         2CH3CH2OH   +  2CO2 

(تخمر هوائي )  (  (Acetic  Fermentationالتخمر الخلي: ثانيا  
(145)

 

 :المعادلة اآلتيةكما في حيث يتم أكسدة الكحول عن طريق بكتيريا الخل  بوجود الهواء فينتج حمض الخل  

 (     إيثانول) كحول+ أكسجين +  بكتيريا الخل                    حمض الخل+ ماء                               

CH3CH2OH      +   O2   +     (  Acetobacter)        CH3COOH   +  H2O 

 

ترجع إلى االسترات والكحوالت في هذا التفاعل ينتج حمض الخليك ويعطي النكهة المميزة التي 

العليا
(146)

. 

 كيفية تصنيع الخلّ : الفرع الرابع

 .قبل الحديث عن تصنيع الخل  ال بد  من معرفة الخامات التي تستخدم في إنتاجه

وهنا يعرف نوع )  للمادة األولية المستخدمة في التصنيع المنتج إلى عدة أقسام وذلك تبعاً  يتم تقسيم الخل  

 : بحسب ما يأتي( الخل  تبعاً ألصله

وهو الخل الناتج من استخدام عصائر الفاكهة مثل عصير العنب والبرتقال والفراولة : خل الفاكهة  -1

 .الخ ....

مثل البطاطا أو الخضر النشوية بشكل عام وفي هذه الحالة يجب : الخل الناتج من استخدام مواد نشوية  -2

 .النشويات إلى سكريات قابلة للتخمر حلمأة 
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 .وهو الخل الناتج من استخدام منقوع الشعير المستنبت أو القمح أو الذرة أو غيرها : خل المولت  -3

 .مثل الموالس وعسل النحل : الخل الناتج من المحاليل السكرية  -4

صناعة )المخلفات الكحولية  وهو الخل الناتج من استخدام الكحول المتحصل عليه من: الخل المقطر  -5

 .أو من صناعة الخميرة ( البيرة

وبشكل عام يمكن إنتاج الخل من أي مادة تحتوي على كميات كافية من السكريات القابلة للتخمر أو 

الكحول بشرط عدم وجود مايمنع استخدامها في الغذاء
(147)

. 

من  يُصنع الخّل عادة  :" كالمه عن الخل  بندر في  رد في قاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية ألرنولدقد و

"الملت أو النبيذ أو السيدر أو المشروبات الروحية
(148)

. 

 والذي يعنينا من طرح هذا الموضوع هو هل يشترط وجود الكحول كمادة أولية للحصول على الخل  ؟

 وهل يمكن الحصول على الخل  دون أن تكون المادة األولية هي الكحول أو الخمر؟

 .لمعرفة حقيقة ما يجري ال بد  من الوقوف على طرق إنتاج الخل  و 

  طرق صناعية تجارية إلنتاج الخلّ : أوال  

األول هو تفاعل التخمر والذي يعتمد على . على حدوث نوعين من التفاعالتهنا لخل عتمد إنتاج اي  حيث 

 .حمض الخل ريا يأما الثاني فهو تفاعل األكسدة والذي يعتمد على بكت ،الخمائر

 

 :وبالتالي يمكن تقسيم عملية إنتاج الخل إلى مرحلتين أساسيتين هما 

يتم في هذه المرحلة تحويل السكر إلى كحول وذلك عن طريق التخمر الذي تحدثه : المرحلة األولى  -1

وذلك تحت الظروف الالهوائية ويتوقف اختيار النوع التابع للجنس Saccharomycesالخميرة من جنس 

فعلى سبيل المثال يمكن استخدام النوع , لسابق على نوع المادة األولية المستخدمة في العملية التصنيعية ا

S.cervisiae  كما يمكن استخدام النوع , عند استخدام الحبوب كمادة أوليةS.moli  عند استخدام عصير

ية في تحويل السكر إلى كحول كما أنها وعلى أية حال فإن هذه األنواع السابقة تمتاز بكفاءتها العال. التفاح 

سهلة الترسيب بعد إتمام عملية التخمير مما يسهل عملية فصلها
(149)

. 

 

 :وبحسب سرعة التخمر يمكن تقسيم المرحلة السابقة إلى خطوتين أساسيتين 

أيام حيث يتم خاللها تحويل معظم المادة السكرية إلى  8-3سريعة جدا وتستغرق من :  الخطوة األولى

وتمتاز بأن الظروف المرافقة لعملية التحول آنفة الذكر ال تساعد على , كحول وثاني أكسيد الكربون 

حيث بطيئة مقارنة بالخطوة األولى :  الخطوة الثانية .حدوث تلوث بكائنات حية دقيقة غير مرغوبة 

أسابيع مما يزيد من خطورة حدوث تلوث ببعض الكائنات الحية  3-2تستغرق مدة زمنية تتراوح من 

وبالتالي يجب اتخاذ التدابير , الدقيقة مثل بكتريا حمض اللبن األمر الذي يؤدي إلى تباطؤ عملية التخمر 

جة الحرارة وخاصة في الضرورية لمنع حدوث التلوث مثل تهوية المحلول وتقوية الخميرة وزيادة در

األشهر الباردة
(150)

. 
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تمتاز هذه المرحلة بأنها تتم تحت الظروف الهوائية ويتم فيها أكسدة الكحول الناتج : المرحلة الثانية  -2

وكما ذكرنا سابقا يجب اختيار األنواع , من العملية السابقة إلى حمض خل بواسطة بكتريا حمض الخل 

سدة الكحول إلى حمض الخل فقط واستبعاد األنواع التي تمتاز بمقدرتها على التي تمتاز بمقدرتها على أك

المفترض الحصول عليها من الناحية  إحداث األكسدة الكاملة حيث أن وجودها يؤدي إلى نقص كمية الخل  

 النظرية
(151)

.  

 : إنتاج الخل   التي تعد  تطبيقاً لهذه المراحل في من الطرق م

 الفواكة سكريات تخمير على الطريقة هذه تعتمدطريقة تعتمد إنتاج الكحول أوالً ثم  أكسدته ثانياً ؛ حيث 

 : يلي بما الكحول انتاج عملية إجمال ويمكن الخميرة بواسطة كحول إلى

 . الخميرة كفاءة حسب 14% - 13 تركيز ذو السكري الفواكة عصير تحضير .1

 . والفتية الكفوءة سكرومايسز خميرة من المزرعي اللقاح تحضير .2

 .التخمير سائل حجم من % 5 والفتي المحضر اللقاح نسبة تكون .3

 .مهمة معدنية غذائية وعناصر ، بركس PHحرارة  من الظروف بكافة مجهز مخمر.4

 : طرق بعدة يتم يالخل   التخميرو

 . سطحيا السائل سدةكأ على الطريقة هذه وتعتمد السطحي التخمر .1

 على يحتوي ولومك استخدام على الطريقة هذه وتعتمد البرجي المخمر بواسطة التخمر.2

 عليه المثبتة البكتيريا حامل فراش

 1937 عام فونكس ابتكره الذي و الدوراني المولد .3

 الكحول سدةكأ عملية على الطريقة هذه وتعتمد (فرانك مخمر) المغمورة الطريقة .4

الداخلية الكحول لسطوح مالمسة هوائية فقاعات بواسطة
(152)

. 

 إضافة بعد ديكانتر أو دقيقة مرشحات بواسطة الخل ترشيح يتم الخلي التخمير عملية تتم أن بعد -

 .المروقة المواد

 . والتعقيم البسترة عملية -

 . الخشب من خاصة براميل أو قناني في التعبئة عملية -

تعتيق عملية -
(153)

 .           
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 (154)الخل فرمنتر

وهو مجرد )  من التمر بهذه الطريقة من خالل هذا التفصيل إلنتاج الخل   الخل  ويمكن فهم تفاصيل إنتاج 

 :كما هو موضح بما يأتي (نموذج، حيث يمكن تصنيع الخل  من فواكه عديدة 

طريقة لتصنيع خّل التمر 
(155)

: 

النقاوة، فظروف إجراء هذا التفاعل تتطلب السكريات الموجودة في التمور، تؤهلها إلنتاج اإليثانول عالي 

لكي تتم عملية التخمير الالهوائية والحصول %. 6وجود سكريات في المادة األولية بتركيز أدنى قدرة 

 )من حامض الخليك% 4على اإليثانول، تم تحويله إلى المنتج النهائي، وهو الخل الذي يحتوي على 

.(CH3COOH 

ية للحصول على اإليثانول، فنسبة المواد الصلبة غير السكرية في عصير مكونات التمر مثال حيث تعتبر

ارتفاع تركيز المواد السكرية في  التمر بعد تنقيته، أقل بكثير منها في المصادر النباتية األخرى، كذلك فإن  

ثانول زات إيجابية تجعل عملية الحصول على اإليضفي عليه مي  التمر ووجود مواد غذائية للخميرة فيه، ت  

 منه تتم بكفاءة عالية
(156)

. 

 .من التمر (اإليثانول) مرحلة إنتاج الكحول: المرحلة األولى 

 : الث خطوات رئيسة هيثعموًما بتمر    وهذه المرحلة

 تحضير عصير التمر :الخطوة األولى 

والهدف منها طلق عليها اسم االستخالص، وهي عملية فصل فيزيوكيميائية تخضع لقوانين كتلة المواد، وي  

 ،%6، وألياف بنسبة ال تتجاوز %19الحصول على عصير تمر بتركيز مواد صلبة ذائبة مقداره 
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درجة  65إلى  63وإلنجاز ذلك تستعمل أحواض خاصة تحتوي على ماء ساخن بدرجة حرارة من مدى 

لك إلذابة دار بمحركاتها، لفصل النوى والشوائب عن التمر، وكذسلسيوس، بوجود خالط واسطوانات ت  

وفي هذه المرحلة يجب المحافظة على درجة الحرارة ضمن المدى . السكريات الموجودة في التمر

الحراري السابق، فعند انخفاض درجة حرارة المزيج، يؤدي ذلك إلى فقدان بعض السكريات الموجودة 

كما يظهر  ، فإن بعض السكريات تتحول إلى مركبات أخرى،%65في التمر، أما عند زيادتها فوق 

الميثانول بسبب تحول البكتين الموجود في التمر، كذلك ينبغي االنتباه إلى لزوجة المحلول المتشكل، أي 

النسبة بين التمر والماء، فعند زيادة اللزوجة، قد يحدث انسداد لألنابيب الناقلة للمزيج، أما عند زيادة كمية 

انخفاض الكفاءة التشغيلية لألجهزة وزيادة في الكلفة الماء بالمقارنة بكمية التمر، فإن ذلك يؤدي إلى 

من المادة الصلبة إلى السائلة تعتبر % 19المادية التشغيلية، وقد بينت الحسابات الكيميائية أن نسبة 

مناسبة، مع ضبط سرعة مرور المزيج في األنابيب الناقلة، والتحكم الدقيق في زمن مكوث الخليط في 

دقيقة، يعقب تلك / دورة  23دقيقة، وسرعة خلط تبلغ  15قدر بحوالي حوض االستخالص والتي ت

المرحلة، مرور المزيج على مناخل خاصة، تعمل عل الطرد المركزي، لفصل النوى عن المحلول 

المتكون، ثم ينقل المزيج إلى منخل آخر ذي فتحات صغيرة لفصل األلياف الخشنة، والتي يتم نقلها إلى 

كة لغسل تلك األلياف من جديد بالماء الستخالص السكر العالق فيها قبل التخلص اسطوانة لولبية متحر

منها
(157)

 . 

 تخمير عصير التمر :الخطوة الثانية

باالستعانة ببعض الخمائر  ويتم في هذه العملية تحويل السكريات إلى إيثانول وثاني أكسيد الكربون 

مركبات الفسوفات الالعضوية، والتي سوف تتحول ريع عملية التخمير، يتم إضافة أحد سولت، الخاصة

الحقًا إلى فوسفات عضوية، مع ضرورة االنتباه إلى أن التفاعل السابق يتم ضمن ظروف محكمة، فتغير 

درجة الحرارة وارتفاعها، يؤدي إلى تشكل بعض المركبات العضوية، كاأللدهايدات، وتستغرق عملية 

ساعة 24تخمير عصير التمر حوالي 
(158)

.  

 مرحلة التقطير:الخطوة الثالثة 

وجود عدد ، وبالرغم من %98ركيز ال يقل عن تهدف هذه العملية إلى الحصول على اإليثانول بتحيث  

التفاوت في درجات غليان تلك المواد، يلعب  ، إال أن  رالكيميائية في مزيج التمر المتخمكبير من المركبات 

سلسيوس وتتم عملية التقطير داخل أبراج  46.3دوًرا حاسًما في فصل اإليثانول الذي تبلغ درجة غليانة

خاصة بذلك، وقد يتفاوت عددها، من برجين إلى خمسة أبراج تبًعا لحجم المصنع ورأس ماله، ويتم خالل 

% 98يبلغ حوالي  إلى آخر لزيادة تركيز اإليثانول للوصول إلى تركيزتلك العملية نقل المزيج من برج 

يتم في البرج األول، فصل اإليثانول عن المواد الثقيلة المختلفة، حيث يتم الحصول على في البرج األخير

يز فقط، ثم ينقل ناتج اتقطير إلى البرج الثاني، ثم إلى البرج الثالث وهكذا، لرفع ترك% 53إيثانول بتركيز 

اإليثانول والتخلص من الماء في كل مرحلة من مراحل عملية التقطير، والتي تتم ضمن ظروف تشغيلية 

إن الحصول على اإليثانول من التمر،  .محكمة ووفق منحنيات االتزان الديناميكي لكل من البخار والسائل
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مادة كيميائية تستخدم في العديد من يعتبر في الواقع عملية كيميائية صناعية مهمة للغاية، فاإليثانول يعتبر 

الصناعات، ولها استعماالت طبية مهمة، كما تعتبر مادة أولية إلنتاج الخل
(159)(160)

. 

 مرحلة التخليل : المرحلة الثانية

 : ية اآلتيةالتصنيع بالخطوات وتمر  

 .في تانك الخلط % 13يتم تجفيف الكحول بالماء ليصل إلي تركيز  -

 .الغذائية الالزمة لنمو بكتريا حمض الخليك بالنسب المطلوبة يتم تجهيز المواد  -

بإضافة وخلط المواد الغذائية مع محلول الكحول المخفف ( MASH)يتم تحضير محلول التخمير  -

 .حمض خليك لتنشيط البكتريا % 1وإضافة 

 MASHمن حجم الـ % 13تتم عملية التخمير في مخمر هوائي بإضافة محلول مزرعة البكتريا بنسبة  -

ذات كفاءة عالية ويزود المخمر بأداة ميكانيكية لمنع الرغوة باإلضافة إلي  تكون التهويةويراعي أن 

ي المخمر لزيادة إل( الكحول وحمض الخليك) مصيدة للهواء الخارج ومكثف السترجاع المواد المتطايرة

ويظل لمدة يومين ( م24ºإلي  13ويعمل تبريد داخلي للمخمر بماء درجة حرارته تتراوح من )اإلنتاج 

 % .13وتركيز حمض الخليك % 3.3-3.1إلي أن يصل تركيز الكحول المتبقي إلي 

 .يخزن المحلول الناتج من التخمير ثم يرشح في مرشح مرة واحدة  -

 .يفضل عمل بسترة له إلمكانية تخزينه لفترة طويلة النقي و يخزن الخل   -

 .في التانك األول % 8أو يخفف بتركيز % 13يعبأ في عبوات مختلفة ويباع كخل بتركيز  -

 .يركز المحلول النقي في التانك الثاني باستخدام مذيب األمين  -

 133فى  99.5ز يعمل عملية تبخير لحمض الخليك ثم يكثف لنحصل علي حمض خليك نقي بتركي -

يعبأ في زجاجات بعبوات مختلفة
(161)

. 

من خالل ما سبق عرفنا أن  الخل  يمكن إنتاجه بطرق تعتمد الحصول على الكحول أوالً ومن ثم  أكسدة هذا 

 . الكحول للحصول على الخل  

مرحلة من  التخمر الكحولي .المادة األولية هي الفواكه، تبدأ في عملية من مراحل متعددة وتنتهي بالخل  

 .المراحل، لكنه غير مقصود لذاته كما هو الحال في صناعة الخمور 

سبق  وذكرت ما أورده إن كان اإلنتاج العالمي للخل  في أغلبه  يعتمد الخمور بأنواعها كمادة أولية وقد و

أو النبيذ أو من الملت  يُصنع الخّل عادة  :" أرنولد بندر في قاموسه التغذية وتكنولوجيا األغذية عن الخل  

"السيدر أو المشروبات الروحية
(162)

. 

؟  فهل تعتبر هذه الطريقة الوحيدة في الحصول على الخل 

 هل يشترط وجود الكحول كمادة أولية للحصول على الخل  ؟: وأكرر السؤال
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 وهل يمكن الحصول على الخّل دون أن تكون المادة األولية هي الكحول أو الخمر؟

هناك فرق بين أن يكون إنتاج الخل  معتمداً على الفواكه أو الخضار كمادة أولية؛  أقول من خالل ما سبق

يتم تصنيعه في عملية مستمرة تنتهي بالخل  ،وبين أن تكون تلك المادة هي الخمر وإن كان الخل  في أحد 

 .مراحله ال بد  وأن يتخمر تخمراً كحولياً 

  طرق تقليدية إلنتاج الخلّ :ثانيا  

 

عرض بعض الطرق التقليدية البسيطة إلنتاج الخل  والتي يمكن أن تصنع منزلياً والتي ربما تسلط  أود هنا

 .الضوء على كيفية صنع الخل قديماً بحكم ما تتوارثه األجيال من معرفة وتقاليد

 :         ومن هذه الطرق   يمكن إنتاج الخّل بطرق منزلية بسيطة

                                                                               طريقة صنع خل التفاح في البيت  .1

 نصف كيلو من التفاح او اكثر حسب الكمية التي يراد عملها من الخل         

 الطريقة

طة يغسل التفاح جيداً بالماء،   تقطع ثمار التفاح  جيداً دون تقشيرها أو إزالة البذور منها إلى قطع متوس 

يحظر ) الحجم، يوضع التفاح فى برطمان زجاجي وال ي ضاف إليها شيء آخر وال حتى أي  قدر من الماء

يتم تغطية البرطمان بقطعة قطن أو كتان تربط فوق (. استخدام أواني معدنية ألنها تتفاعل مع خل  التفاح

فوهتها لوقايتها من الحشرات أو التلوثات األخرى
(163)

يجب تغطيتها وتركها في مكان دافىء ، وتتم . 

عملية التخمر فيها ويتحول عصير التفاح إلى خل  بفعل الجراثيم الخاصة الموجودة والتي تباشر عملها 

األفضل ) دون إبطاء ، يتم تركها لمدة أسبوعين أو ثالث أسابيع تطول أو تقصر بالنسبة لحرارة الجو 

يتحول التفاح لمادة لزجة وتتم عملية التخمر فيها ويتحول عصير التفاح إلى تركها مدة أربعين يوماً ، هنا 

يستدل على التحول برائحة الخل  . خل  بفعل الجراثيم الخاصة الموجودة والتي تباشر عملها دون إبطاء 

رة والتي تفوح من اإلناء ومن مذاق السائل الذي بداخله عند ذلك ي صف ى الخل  بواسطة كيس أو قطعة كبي

ويالحظ أن  الخل  ال . من القماش ويتم تصفية البذور والشوائب، ويحتفظ بالخل  بعد تصفيته بزجاجات 

يكون صافياً تماما في هذه العملية بل ممزوجا بشىء من الرواسب يرسب مع الوقت إلى قاع الزجاجة وال 
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يضر وجوده شيئاً 
(164)

على اليوتيوب من خالل هذا ويمكن مشاهدة هذه الطريقة البسيطة لصنع خل التفاح .

الرابط في الهامش والتي توضح هذه الخطوات بالتفصيل 
(165)

. 

 :يالحظ على هذه الطريقة لصنع الخل  ما يأتي 

أوالً أن  هذه الطريقة في إنتاج الخل  هي طريقة هوائية إذ كما سبق في توضيحها يتم تغطية  .1

) بينما سبق التوضيح أن  الخمر  )الفوهة بقطعة قماش من أول عملية التخليل إلى آخرها

 (  .يحتاج إلى ظرف ال هوائي كي يتم إنتاجه( الكحول

المادة الخام المستعملة في بداية عملية التصنيع هي التفاح الذي يقطع وال يضاف له أي شيء   .2

 .على اإلطالق وينتهي بمنتوج الخل  

تفاعلين متتاليين أوالهما  وقد سبق شرح ماهية التفاعالت التي تحدث والتي تستوجب حصول 

تخمر السكرإلى الكحول في ظرف ال هوائي، ومن ثم  تأكسد الكحول إلنتاج الخل  بوجود 

.األوكسجين  

والذي أريد التركيزعليه هو أن  هذه الطريقة ومع وجود الهواء بشكل مستمر ال يمكن اعتبارها  

نتج الكحول كمرحلة من مراحل ، حت ى لو كان تخمر السكر ي(الكحول) طريقة إلنتاج الخمر 

التفاعل فيها ، وهي تستمر بتأكسد الكحول لتنتهي بإنتاج حمض الخل  في عملية مستمرة  تبدأ   

. بفاكهة وتنتهي بالحصول على الخل    

ويمكن أن يتم  إنتاج الخل  على مستوى تجاري على نفس المبدأ السابق حيث إنني اتصلت هاتفياً مع 

خل  التفاحصاحب مصنع إلنتاج 
(166)

وشرح لي مراحل اإلنتاج التي تشبه الطريقة المنزلية البسيطة سابقة  

وأك د أن هم . الذكر، غير أن  كمية التفاح المستخدمة ال بد  وأن تكون كبيرة وتتناسب مع إنتاجية المصنع

 .ف هوائييضعون ما يقدر وزنه طن  من التفاح في المرة الواحدة، وأن عملية إنتاج الخل تتم في ظر

وقد قمت بمحاورة بائع للخل الطبيعي 
(167)

حيث  قام بعقد مقارنة بين إنتاج الخل الطبيعي الذي :

وبين الخل  الصناعي  -وأك د أن الصنف الذي يبيعه من هذا النوع -يبدأ بخامة التفاح وينتهي بالخل  

الدرجة األولى على الذي يعتمد فيه على الخمر كمادة أولية لتصنيع الخل  والتي يعتمد فيها ب

منتجات مصانع الخمور، حيث أك د لي أن  معظم من يصن عون الخل   يفضلون الخمر كمادة أولية 

، كما لفت نظري إلى أن  األلوان والنكهات غالباً ما تكون ..ألسباب كثيرة منها الوفرة والسرعة و

.ار إليه لونه ونكهته طبيعيةم ضافة للخل  الصناعي مثل لون الكراميل، بينما الخل الطبيعي المش  

 صناعة الخل منزليا   ل أخرى طرق .2

جاجي مع العناقيد الخاصة به  :العنب  خل  طريقة لصنع  ي غسل العنب وي جفف جيدا ثم يوضع في إناء ز 

ويتم تغطية اإلناء بقطعة من الشاش ويترك لمدة تتراوح ما بين شهر ونصف إلى شهرين في مكان متجدد 

نقوم بتصفية الخل بواسطة شاشة ثم ي حفظ في زجاجات معقمة في الثالجة. الهواء
(168)

. 

 :نع الخل  من الطرق األخرى لص

ويأخذ شكل % 13  تعزل الفاكهة التالفة أو يخفف الشراب أو المربى بالماء ليصل التركيز إلى.1 
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 ثم يغطى البرميل بالشاشخميرة العصير، يوضع العصير في برميل صغير من الفخار وتضاف إليه 

يقلب العصير مرتين كل يوم لتوزيع . ويحفظ في مكان دافئ بعيدا ً عن الضوء حتى ال يقف نشاط الخميرة

يصفى المحلول بالشاش وتضاف إليه خميرة  .أجزاء العصير ولمدة أربعة أيام الجزء المتخمر في جميع

ن هادئ ويترك بدون ثم يوضع الوعاء في مكا 5إلى  1بنسبة ( خل بكر يحتوي على بكتيريا الخل)الخل 

تقليب أو تحريك فتتكون طبقة سميكة بعد أسبوع هي بكتيريا التخمر الالكتيكي، يؤخذ ما تحتها من الخل 

 .باحتراس ويصفى ويعبأ ويحفظ

طريقة تعتمد على غلي لب الفاكهة ثم تصفيته للحصول على  تقوم على :ومن طرق إنتاج الخل .2

يغطى . خميرة ويقلب المجموع يوميا ً داخل البرميلالمن الخل و العصير، يبرد العصير ويضاف له قليل

ويوضع في مكان دافئ وعندما ينقطع ظهور الفقاقيع ال يقلب وال يحرك بل يترك لمدة  البرميل بالشاش

أسابيع ساكنا ً يتحول خاللها العصير إلى خل فيصفى في زجاجات معقمة ويحفظ 4 -3
(169)

. 

ألن ه تغط ى الفوهة بالشاس وهو )ا تعتمد على إنتاج الخل  في وجود الهواءونالحظ من الطرق السابقة أنه

 .، وأن  الخامة المستخدمة توضع فاكهة وتنتهي بالخل  في وجود الهواء (ما يسمح بدخول الهواء

 أسئلة مهمة 

:وهنا ال بد  من أن تتبادر األسئلة اآلتية    

"نعم األدم  أو اإلدام  الخل  " بقوله  هل هذا الخل  هو الخل  الذي مدحه النبي  -
(170)

 ؟

تخلل )هل هذه الطريقة هي التي قصد بها اتفاق الفقهاء بأن  تخلل الخمرإذا حدث دون فعل فاعل  -

وهل معنى أن تنقلب بنفسها يعني أن  الخمر يكون حالالً طاهراً دون خالف؟( ذاتي  

يتأكسد ويكون المنتج النهائي فيها هو  يتكون كمرحلة من مراحلها المستمرة  والذي( الكحول ) 

؟  الخل 

في هذه الحالة ليس مقصوداً لذاته، وانقالبه بذاته هو نتيجة حتمية لعملية ( الكحول)والخمر

.مستمرة   

 

أما إذا انقلبت بنفسها خالً فتطهر عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد :"جاء في المجموع 

"الوهاب المالكي فيه اإلجماع 
(171)

.  

 

وهل هذه هي الطريقة التي  قصدها الفقهاء عندما تكلموا عن الخمر المحترمة ؟   

الخمر نوعان محترمة وغيرها؛ فالمحترمة هي التي ات خذ عصيرها ليصير خال  ، :" جاء في المجموع 

"وغيرها ما ات خذ عصيرها للخمرية  وفي النوعين مسائل 
(172)

.  
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 .594، ص2ج المصدر نفسه، ((
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القصد إلى ) مختلفتين في اإلنتاج وليس المقصود فقط النية القلبية أي طريقتين : فهل معنى وجود نوعين 

؟(الفعل   

بما أن  هذه الطرق هي طرق تقليدية فمعنى ذلك أن ها ربما تكون هي األقرب لكيفية إنتاج الخل  سابقاً 

جه تختلف ومعنى ذلك أن  النهي عن تخليل الخمر له ما يبرره ، وأن  مدح الخل  من باب أن  له وسيلة إلنتا

.عن الحصول عليه من تخليل الخمر؛ حتى وإن تماثلت المراحل الكيميائية في ماهيتها   

.وال بد  الكتمال الفكرة من بحث مسألة تخلل الخمر من ناحية فقهية وذلك من خالل المبحث التالي  

 حكم تخليل الخمر من ناحية فقهية:المطلب الثالث 

 تخللت بنفسها دون فعل فاعلحكم تخليل الخمرإذا : الفرع األّول

نعم اإلدام  :" ال خالف بين العلماء على أن  الخمر إذا تخللت بنفسها فإن ها تحل  وتطهر ؛ وذلك لقوله 

"الخل  
(173)

 . 

والثناء ال يقع إال على ما هو مباح مدح الخل  وأثنى عليه ،  هو أن  النبي : ووجه االستدالل بالحديث

أنه مدح للخل  :والصواب الذي ينبغي أن ي جزم به :"شرحه لهذا الحديثقال النووي في . وطاهر

"نفسه
(174)

اتفق الفقهاء على أن  الخمر إذا تخللت بدون قصد وبدون فعل فاعل فذلك يطهرهاولذلك . 
(175)

 . 

"وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها: "قال ابن رشد الحفيد
(176)

.  

أما إذا انقلبت بنفسها خالً فتطهر عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد :"وقال اإلمام النووي  

"الوهاب المالكي فيه اإلجماع 
(177)

.  

 حكم تخليل الخمر إذا تّمت بفعل فاعل وعن قصد : الفرع الثاني

بأي أسلوب من أساليب المعالجة)الخالف الذي وقع بين الفقهاء هو في حال تخليل الخمر عن قصد 
(178)

 )

من الفقهاء من رأى أّن الخمر تطهر وتحل بالتخليل، بينما  رأى  واختلفوا في هذه المسألة؛ حيث
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 .2351:، شرح الحديث رقم235، ص6النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي، ج ((

والنووي، . 563، ص1وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج. 2934، ص8الصنائع، جالكاساني، بدائع  (175)

وابن قدامة المقدسي، المغني ، . 221، ص1والخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج. 598وص 592،ص2المجموع،ج

حل ى، ج.94، ص1ج  .133،ص1وابن حزم،الم 

 .563، ص1ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج (176)
177

 .598، ص2، المجموع ، ج النووي ((
178

ومما ذكره العلماء المتقدمون من أساليب : والمعالجة المقصودة هو أن يتم معالجة الخمر بفعل متعمد ليتحول الخمر إلى خل   ((

وفي الوقت الحاضر هناك أساليب معالجة تعتمد على . المعالجة هو إلقاء خبز في الخمر ، أو بصل ، أو وضعها في الشمس وغيره

ومهما اختلفت  وسائل المعالجة فكلها تشترك في  المبدأ نفسه وتؤدي للتفاعالت . واع معينة من الخمائر من أنواع بكتيريا معينة أن

مع الفارق في التقنيات والخامات المستعملة والقدرة على التحكم بالظروف المطلوبة من حرارة ) المطلوبة التي تنتهي بإنتاج الخل  

 .غير أن ها ال تخرج عن كونها كلها أساليب معالجة ( . رعة وغيرهاوتهوية وكذلك الس



اآلخرون عدم جواز معالجتها حتى تصير خال، وأنها تبقى على نجاستها وإن تحولت إلى خّل، وال يحل 

 :فكانوا في ذلك على رأيين  تناولها؛

 بالمعالجة يُطهرها ويحللهاالرأي األول أّن تخليل الخمر : أوال  

الحنفية: وقال به 
(179)

والمالكية في قول مرجوح 
(180) 

والحنابلة في قول
(181). 

؛ حيث 4/4ومن المعاصرين ذهب إلى القول بجواز تخليل الخمر المجلس األوروبي لإلفتاء في قراره 

المذهب األول، وهو بعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح :" جاء في هذا القرار

"طهارة الخل  وحل  االنتفاع به ، وذلك ألن  التخليل مثل التخلل ي زيل الوصف المفسد، وهو اإلسكار
(182)

. 

 .أّن الخمر إذا قصد تخليلها تبقى على نجاستها وحرمتها (رأي الجمهور)الرأي الثاني :  ثانيا  

جمهور الفقهاء من الشافعية : وقال به
(183 )

المالكية وهو الراجح عند
(184)

والصحيح من المذهب عند  

الحنابلة 
(185)

وقال به ابن تيمية  
(186)

وتلميذه ابن قي م الجوزية
(187)

 وهو رأي عمر بن الخط اب وعثمان بن 

أبي العاص، وقال به جماعة من أهل الحديث
(188)

. 

أن  :"صوص جاء في فتاواها بهذا الخ. ومن المعاصرين رأت اللجنة الدائمة لإلفتاء تحريم تخليل الخمر

بذلك حينما نزلت اآليتان في تحريم الخمر،  الخمر تجب إراقتها ألسكارها ال لنجاستها ، ألمر النبي 

أجزائها ويحرم إبقاؤها واالنتفاع بها على حالها ، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض 

عن تخليل الخمر،   نتفاع به لنهي النبيوتخليصها مما بها من الكحول وال خلطها بغيرها مما يراد اال

"سداً للذريعة ، وقطعاً لطريق إعادة تركيبها واستعمالها
(189)

  . 

 األدلّة والمناقشة: ثالثا  

 يُطهرها ويحللها( بفعل متعّمد)أدلة الرأي األّّول القائلين بأّن تخليل الخمر بالمعالجة.أ

 : استدل  القائلون بطهارة الخمر وحل ها بالتخليل بأدل ة منها 
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 .585، ص3السمرقندي ، تحفة الفقهاء، ج (

(
180
ي،القوانين الفقهية، ص. 182، ص1الخرشي ، حاشية الخرشي ، ج (  .333وابن جز 

(
181
 .94، ص1ابن قدامة المقدسي، المغني، ج (

182
 .4/4قرارات المجلس، قرار( حكم تناول الخمر المصنوع من الخمر)33فتوى : الثالثة المجلس األوروبي لألفتاء ، الدورة  ((

(
183
 .221، ص1والخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج. 593، 2النووي، المجموع، ج  (

(
184
ي ،القوانين الفقهية، ص(  .333ابن جز 

(
185
 .94، ص1ابن قدامة المقدسي، المغني، ج(

186
 .244، 21ابن تيمية ، الفتاوى، ج ((

187
ابن قي م الجوزية،أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعالم الموقعين عن رب العالمين،تعليق وتخريج األحاديث أبو عبيدة  ((

نقل ابن . الرياض –هـ، جدة 1423، دار ابن الجوزي، 1، ط294، 4مشهور بن حسن آل سلمان، بمشاركة أحمد عبد هللا أحمد، ج

د عليهاالقي م هذه الجملة عن   الحاكم وأك 
188

 .164، ص8، ج3القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن، مجلد((
189

 .91أحمد دويش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،ص. 122فتاوى اللجنة الدائمة ، ص ((



نعم اإلدام  :"ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أن  النبي صل ى هللا عليه وسل م قال .1

"الخل  
(190).

 

لِل عن  أن   قول النبي  حديثوالشاهد من ال ق بين ما تخلل بنفسه وبين ما خ  مطلق في حل  الخل  ؛ فلم يفر 

، :" ؛ حيث يقول ابن حزم تعليقاً على هذا الحديثإطالقه ىعمد فيبقى النص  عل فعم  عليه السالم ولم يخص 

؛ فإذن ال خمر هناك أصالً  "والخل  ليس خمراً، ألن  الحالل الطاهر غير الحرام الرجس بال شك 
(191)

.  

بأّن هذا الحديث ال يفيد هذا الحكم، وكل ما في الحديث الذي استدل به على :و يرد على هذا االستدالل

امتدح الخّل، وال يدل هذا من قريب أو بعيد على إباحة اّتخاذ الخمر خال، وال يدل كذلك على  ذلك أنه 

، و هذا العموم مخصوص (لّ الخ)طهارة وِحّل الخّل المنقلب عن الخمر، إال أن يكون العموم في لفظ 

بخّل الخمر الذي أمر بإراقتها قبل تحولها إلى خل، والنهي عن إمساكها حتى تنقلب خال، فيكون الخل 

 .(192)الممتدح في الحديث هو ما اتخذ من غير الخمر

"خير خل كم خل  خمركم :"أن ه قال  ما روي عن النبي .2
(193)

. 

ق النبي   بين خل تخللت  ووجه االستدالل من الحديث كذلك أن  الخيرية في الحديث م طلقة ولم يفر 

بنفسها أو تم ذلك بفعل متعمد
(194).

 

 .بأن  الحديث مردود ال يحتج به:ويرد على هذا االستدالل 

 

غيرة بن من رواية م   بحديث واهٍ  -أي  الروايات الصحيحة في منع تخليل الخمر - وردت :"ويرد ابن القي م 

"كم خل خمركمخير خل  ":  زياد عن أبي الزبير عن جابر يرفعه
(195)

ومغيرة هذا يقال له أبو هشام . 

إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير، : المكفوف صاحب مناكير عندهم، ويقال

 ثل هذه الرواية وقد حدث عن عبادة بن نسي بحديث غريب موضوع، فكيف يعارض بم

 

األحاديث الصحيحة
(196)

"هللا في النهي عن تخليل الخمر؟ المحفوظة عن رسول  
(197)

 

 

"إن  الدباغ ي حل  من الميتة كما يحل الخل  الخمر:"أن ه قال   استدلوا بما روي عن النبي .3
(198)

. 
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حل ى، ج ((  .133، ص1ابن حزم، الم 
192

، المؤتمر السنوي التاسع 22، ص(الخل  من النبيذ والخمر) وتطبيقاً  عبد الفتاح إدريس،أثر االستحالة في تغيير الحكم وصفاً  ((

 .م2313آذار29 -28لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بدولة الكويت في الفترة ما بين 
193

وتمام الحديث عن جابر  .36، ص8رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرهن ، باب ذكر الخبر الذي ورد في خل  الخمر، ج ((

قال أبو عبد هللا هذا حديث واٍه، والمغيرة بن زياد ". ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركم: "قال رسول هللا 

وقال ابن حجر . 11423: ، رقم الحديث228، ص6والبيهقي في معرفة السنن، كتاب الرهن، باب تخليل الخمر،ج. صاحب مناكير

، كتاب األشربة، (ذكره البيهقي في المعرفة من رواية المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عنه وقال المغيرة ليس بقوي)ية في الدرا

 .1199: ، رقم الحديثحديث منكروقال األلباني في السلسلة الضعيفة . 993، رقم الحديث 252، ص2ج
194

 .142الغنايم ، االستحالة  وأحكامها في الفقه اإلسالمي،ص ((
195

 .في نفس الصفحة سبق تخريجه ((
196

 .ستأتي هذه األحاديث الحقاً في أدلة المانعين  ((
197

 333، ص4ابن قي م الجوزية، إعالم الموقعين ،ج ((
198

وقال البيهقي تفرد به  .36، ص8رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرهن ، باب ذكر الخبر الذي ورد في خل  الخمر، ج ((

( أخبرنا)فرج بن فضالة عن يحيى وهو ضعيف، يروى عن يحيى بن سعيد أحاديث عددا ال يتابع عليها قاله أبو الحسن الدارقطني 



يصلح الجلد من الفساد والنتن أن  النبي شب ه تخليل الخمر بدبغ الجلود ؛فكما أن  الدبغ : ووجه االستدالل 

فكذلك التخليل يصلح الخمر بإفسادها والجامع بينهما أن  هذا يتم بفعل الناس ال بطبع هذه االشياء
(199)

. 

 .بأن  هذا الحديث ضعيف ألن  فيه راٍو يروي أحاديث منكرة مقلوبة هو فرج بن فضالة: رد  عليه 

ضالة حديث مجمل ال يثبت، وهو ما رواه الفرج بن ف  أن ه ب:"  ويرد ابن قي م الجوزية على هذا االستدالل

أفال انتفعتم : قال. ماتت: ما فعلت بشاتك؟ فقلت: ، فقال عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها 

تفرد به الفرج بن فضالة عن : قال الحاكم. فإن دباغها يحل كما يحل الخمر: قال. إنها ميتة: بإهابها؟ قلت

رواية الفرج  ابن القي م  و فسر ."ولم يصح تحليل خل الخمر من وجهيحيى، والفرج ممن ال يحتج بحديثه، 

الخمر إذا تغيرت فصارت خال حلت، فعلى هذا التفسير الذي فسره راوي الحديث يرتفع  ي أن  يعن": فقال

حدث عن : كان عبد الرحمن بن مهدي ال يحدث عن فرج بن فضالة، ويقول: الخالف، وقد قال الدارقطني

"الفرج بن فضالة منكر الحديث: يحيى بن سعيد األنصاري أحاديث مقلوبة منكرة، وقال البخاري
(200). 

وي عن عائشة أم المؤمنين .4 " ال بأس بخل  الخمر:" أن ها قالت  استدلوا بما ر 
(201).

 

 .ووجه االستدالل أيضاً أن ها لم تفرق ما إذا كان تخلل بنفسه أم بفعل فاعل

 

"يصطبغ بخل  الخمر  أن ها رأت علياً استدلوا بما روي عن أم  خد اش .5
(202)

. 

 .بخل الخمر طهارته ويفهم من اصطباغ علي 

 

بأن هما محموالن على الخل  الذي تخلل بنفسه : ي رد  على األثرين 
(203)

، كما أن  األثر الوارد عن عائشة 

فه البيهقي بقوله  إسناده مجهول: ي ضع 
 (204)

. 

 

، استدلوا بأن تخليل الخمر ليس تصرفاً في الخمر على قصد التمول؛ بل هو إتالف لصفة الخمرية .5

نافاةوبين تمول  الخمر وإتالف صفة الخمرية م 
(205)

. 

 

باحاً استدالالً و. 4 ، فيكون م  على ما إذا أمسكها  –قياساً  -استدلوا بأن  التخليل الذي هو سبب لحصول الخل 

حتى تخللت
(206)

.  
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 .أن  القصد إلى الفعل المحرم يحرمه:ويرد عليه 

فال يجوز اقتناؤها ، وال يكون في بيت مسلم  إن هللا أمر باجتناب الخمر ،:"شيخ اإلسالم ابن تيميةيقول  

"خمر أصالً 
(207)

.  

قصد الم خلل لتخليلها هو الموجب  لتنجيسها ، فإن ه قد ن هي عن : ا أما أهل القول الراجح فقالوو:"وقال أيضاً 

كتذكية الحيوان اقتنائها ، وأ مر بإراقتها ، فإذا قصد التخليل ، كان قد فعل م حرماً، وغاية  ما يكون تخليلها 

حللةَ بالفعل المنهي عنه ؛ ألن  المعصية ال تكون سبباً للتعمة والرحمة  والعين إذا كانت م حرمة، لم تصر م 

" 
(208)

 

ت األحاديث التي تنهى عن التخليل فالنهي عن التخليل محمول : استدلوا لما ذهبوا إليه . 6 بأن ه إذا صح 

بدليل أن ه ورد في بعض طرق حديث أبي  -بداية اإلسالم -على التغليظ والتشديد أل ن ه كان في ابتداء األمر

ألن  فيه إتالف مال الغير ، وقد قصد طلحة األمر بكسر الدنان وتقطيع الزقاق ، وهذا صريح في التغليظ 

بإتالفها التشديد ليكون أبلغ في الردع ، وكان يمكن إراقة ما في الدنان وغسلها وتطهيرها ، لكن بإتالفها  

يكون التشديد أبلغ في الردع 
(209)

كما قالوا بأن  الحفاظ على خمور األيتام كان واجباً في حال كانت .  

األيتام كانت جائزة اإلراقة ألن ها ليست ماالً في حق المسلمين الخمور حالالً؛ بينما خمور 
(210).

 

من المهم هنا اإلشارة إلى أن ه من المعاصرين الذين يرون بأن  المنع من التخليل إن ما كان في بداية اإلسالم 

وفي بداية تحريم الخمر ؛ما يعني أن ه نسخ كل من الدكتورعلي قرة داغي 
(211)

الخطيب؛ ، والدكتور ياسين 

والخالصة أن  جماعة من كبار الم حدثين  مثل البخاري ، وابن :" حيث يقول الدكتور علي الق رة داغي

شد، إضافة إلى الحنفية ، ومالك في قول، وأحمد في  حجر، وابن الجوزي والطحاوي والقرطبي، وابن ر 

هم حكموا بطهارتها وأن لم يقولوا رواية  يرون أن  الخمر تطهر وتحل  بالتخليل، بل قد رأينا المالكية كل

"بحل ها 
(212)

. 

وقد عقد ابن القي م فصالً :"وقد نَقل القرة داغي عن ابن القيم من أن ه يقول بجواز تخليل الخمر ؛ حيث يقول 

إال أن وال يسعني  بعد هذا العرض :"ثم  يقول عنه أيضاً " لطهارة الخمر باستحالتها وأن ها توافق القياس

رأي المسنود إلى هؤالء الفقهاء العظام ، والمحدثين الكبار، وأختار القول الموزون لإلمام ابن أرجح هذا ال

"القي م 
(213)

 .والذي قصده فيما سبق من أن ه يرى جواز تخليل الخمر 

ياسين الخطيب من المعاصرين الذين رأوا جواز تخليل الخمر باعتبار أن  ما ورد من نصوص . وكذلك د

 : تمنع التخليل إنما هي منسوخة؛ حيث يقول 
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رأينا ستةً من أكابر الفقهاء ، فيهم البخاري وابن حجر وابن الجوزي والطحاوي والقرطبي وابن رشد "

ول في مذهب أحمد وغيرهم ممن قدمنا في عرض األقوال، كل هؤالء إضافة إلى جميع فقهاء الحنفية ، وق

"يرى أن  التخليل أولى من التحريم في هذه المسألة 
(214.)

 

يسع أصحاب معامل :" ومما لفت نظري خالل البحث في هذا الموضوع ما ذكره الدكتور ياسين الخطيب  

إلى ما فيه فائدة وحالل دون أن  الخمور أو من يعمل الخمرة لنفسه أن يحولوا معاملهم وخمورهم

"يالتخليل  ريقوا الخمور التي عندهم 
(215)

.  

وهو يستدل على ذلك بما يقول أن ه استنتجه من كالم ابن حجر والبخاري والقرطبي وابن رشد الحفيد وابن 

في  الجوزي من أن هم يرون أن  أمر رسول هللا بكسر الدنان وشق زقاق الخمر إن ما هو من باب الزيادة

بالغة في العقوبة ، واستدل بما فهمه من كالمهم على جواز تخليل الخمر  . الزجر والم 

 :ولكن  عند التدقيق في هذه المسألة ال بد  من اإلشارة إلى المالحظات المهمة اآلتية 

الخمر؛ ما قال به البخاري وابن حجر وابن الجوزي ال يتعلق من قريب وال من بعيد بمسألة تخليل : أوالً 

وإن ما يتعلق بإتالف األوعية الخاصة بحفظ الخمر، وأن  كسر الدنان وشق زقاق الخمركان للزجر والتغليظ 

 !!!ولم يكن مداركالمهم عن تخليل الخمر إطالقاً 

ب باباً في صحيحه بعنوان  هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو ت خرق :" فأما اإلمام البخاري فقد بو 

 :رِو تحته أي أحاديث لها عالقة بالخمر ؛ وإن ما روى ثالثة أحاديث ؛ والحديث األول هوالزقاق؟ ولم ي

على ما تُقد هذه :" رأى نيرانا  توقد يوم خيبر  فقال  أّن النبي   ما رواه عن سلمة بن األكوع 

: أال نُهريقها ونغسلها ؟ قال : قالوا " اكسروها وهريقوها :" قال . على الُحُمر اإلنسية: قال" النيران ؟

" اغسلوا
(216. )

 

 . الحديثان  اآلخران فيتحدثان عن التماثيل   وأما

عتمد فيه التفصيل ؛ فإن "يقصد البخاري"ين الحكم  لم ي ب:" وعل ق ابن حجر على هذا الباب بقوله  ؛ ألن  الم 

 

وذكر ابن حجر " كانت األوعية بحيث ي راق ما فيها وإذا غ سلت طهرت وانتفَِع بها لم يجز إتالفها وإال جاز

أن  البخاري أشار لألمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة ألصحابها 
(217)

 . 
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ه قال ابن الجوزي أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما :" وأما ما نقله ابن حجر عن ابن الجوزي فهذا نص 

نهى عن أكله ، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل األواني ، وفيه رٌد على من زعم أن  دنان الخمر ال 

ء الذي ط بخت به الحم ر يطهره، سبيل إلى تطهيرها لما ي داخلها من الخمر ، فإن  الذي داخل القدور من الما

"في غسلها فدل  على إمكان تطهيرها  وقد أذن 
(218)

فيتضح أن  كل ما تم  الحديث عنه ال عالقة له . 

 .بتخليل الخمر ال من قريب وال من بعيد ، وأن  النقل لم يكن دقيقاً 

زان تخليل الخمر: ثانياً   :ه يقول في تفسيربدليل أن  القرطبي ؛ ال القرطبي وال مالك ي جو 

 :"قوله "      "
(219)

يقتضي االجتناب الم طلق الذي ال ي نتفع معه بشيء بوجه من الوجوه؛ ال بشرب  

داواة وال غير ذلك "وال بيع وال تخليل وال م 
(220)

.  

"لم يكن في النهي عن تخليلها ما يمنع من أكلها إذا تخللت:" وما ن قل عن القرطبي أن ه قال
(221)

. 

:" يقول  كان ينقل رأي من قال بأن  المنع من التخليل كان في بدء اإلسالم؛ فعلى رأي من قال بذلكي رد  أن ه 

"لم يكن في النهي عن تخليلها ما يمنع من أكلها إذا تخللت
(222)

ثم  يورد رأياً لمالك رواه عنه أشهب في .  

؛ وما أورده القرطبي هنا قصد به "بأس بأكله فال:"أن ه قال،خل خمر خلله نصراني، أو مسلم واستغفر هللا 

كما جاء رأي اإلمام مالك ، من أن  التخليل محرم ومنهي عنه والخل  الناتج حالل ؛ حيث يقول اإلمام مالك 

أرأيت  ما سألتك عنه من هذه األشربة كلها إذا فسدت وصارت :"الك برى عندما س ئل مالك  المدونةفي 

لُّ إصالحها و فإن الخمر إذا ملكها مسلم فلي هرقها، : هي عند مسلم، ي خللها أم ال ؟ قال مالك خمراً، أيح 

"فخللها حتى  صارت خال  فليأكلها ، وبئس ما صنعاجترأ عليها 
(223)

. 

والصحيح ما قاله مالك :"الراجح عند المالكية هو القول بتحريم التخليل وهو ما نقله القرطبي حين قال و

بن وهب أن ه ال يحل  لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خالً، ال يبيعها، ولكن في رواية ابن القاسم وا

"ليهرقها
(224)

؛ فهذا ما نقله القرطبي في تتمة كالمه عن المسألة وعن مالك ، فكيف يعتبر مؤيدا لجواز  

ثم  ظهر ! التخليل ، وما ن قل عنه فهو كالم م جتزأ ، وال يصح أن ي بنى عليه رأيه في المسألة قبل تمام كالمه

ن العلماء الستة الذين قالوا كذلك مما قال به القرطبي الرأي الذي ي رجحه مالك؛ وكان سبق اعتبار مالك م

 !!!بجواز تخليل الخمر
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بالرجوع لما قاله ابن رشد في مسألة تخليل الخمر فال يظهر من كالمه أن ه يرى جواز تخليل الخمر؛ : ثالثاً 

 :وإن ما هو نقل آراء العلماء في هذه المسألة ؛ حيث يقول

: واختلفوا إذا ق ِصَد تخليلها على ثالثة أقوال . جاز أكلها وأجمعوا على أن  الخمر إذا تخللت من ذاتها "

معارضة القياس لألثر، واختالفهم في مفهوم األثر؛ : وسبب اختالفهم . التحريم ، والكراهية واإلباحة

ج من حديث أنس بن مالك أن  أبا طلحة سأل النبي عليه الصالة والسالم عن أيتام  وذلك أن  أبا داوود خر 

"ال: أفال أجعلها خالً ؟ قال : قها قال ورثوا خمراً، فقال أهر
(225)

فمن فهم من المنع سد  الذريعة حمل ذلك  ؛

ج على هذا أن ال تحريم أيضاً على مذهب على الكراهية ، ومن فهم النهي لغير عل ة قال بالتحريم ،  وي خر 

لم من  والقياس المعارض لحمل الخل  على التحريم . من يرى أن  النهي ال يعود بفساد المنهي  أن ه قد ع 

ختلفة ، وأن  الخمرة غير ذات الخل   والخل  ختلفة إن ما هو للذوات الم  ضرورة الشرع أن  األحكام الم 

"بإجماع حالل ، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل  وجب أن يكون حالالً كيفما انتقل
(226)

. 

ما قاله أن ه ينقل آراء العلماء في  هذا كل ما قاله ابن رشد في مسألة تخليل الخمر؛ ويتضح من خالل

 !!!!المسألة ويوضحها، ولم يظهر من كالمه أن ه ي ؤي د رأي القائلين بجواز تخليل الخمر 

ز :رابعاً  بالذات له رأي ، مع أن ه في مسألة تخليل الخمر تخليل الخمر كيف ي نقل عن ابن القي م أن ه ي جو 

ولم يصح تحليل خل الخمر من " :  ث يقول ابن القيم؛ حي هاواضح وهو أن ه  يرى تحريم تخليل

"وجه
(227)

. 

ما ذ كر عن اإلمام الطحاوي أن ه من بين الستة من كبار المحدثين الذين يرون جواز تخليل الخمر؛ : خامساً 

فينبغي اإلشارة إلى أن  الطحاوي هو من علماء الحنفية ، ورأي األحناف معروف في هذه المسألة وهو 

 !تخليل الخمر؛ فمن المنطقي أن يكون مؤي دا لتخليل الخمر قولهم بجواز

ي رد  على من قال بأن  تحريم تخليل الخمر كان في بداية اإلسالم، وأن  التشديد والتغليظ يفيد النسخ : سادساً 

  :بأن  هذا مردود بما رد  به شيخ اإلسالم بن تيمية على هذه الدعوى حيث يقول 

روا بذلك كما أمروا بكسر اآلنية وشق الظروف مألن ه كان في أول اإلسالم ، فأهذا منسوخ ؛ : فإن قيل "

أن  أمر هللا ورسوله ، ال ي نسخ إال بأمر هللا ورسوله، ولم :  حدهاأ: هذا غلط من وجوه: ليمتنعوا عنها  قيل 

عن عمر ابن  عملوا بهذا، كما ثبت إن  الخلفاء الراشدين بعد موته :الثاني. يرد بعد هذا نص  ينسخه

أن  : الوجه الثالث ...الخط اب، حيث نهى عن خل الخمر التي ق صد إفسادها   وأذن فيما بدأ هللا بإفسادها 

كانوا أطوع الناس هلل ورسوله ، ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوها ، فإذا كانوا مع هذا قد ن هوا الصحابة 

ون أولى منهم بذلك، فإن هم أقل طاعة هلل ورسوله عن تخليلها وأمروا بإراقتها فمن بعدهم من القر

"منهم
(228)

. 
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 أدلة الرأي الثاني القائلين بأّن الخمر إذا قصد تخليلها تبقى على نجاستها وحرمتها.ب

 استدل  القائلون بهذا الرأي بأدلة من الكتاب والسنة

 مقاربتها مطلقا  وعدم ( الكحول ) وجوب اجتناب الخمر بما ورد في القرآن من :  أوال  

   :استدلوا بقوله تعالى                             

         
(229)

. 

 :بالخمر من وجهين واالستدالل بهذه اآلية على تحريم االنتفاع 

ل  ، وهذا الوصف يدل على تحريم الخمر ( رجس)أن هللا سبحانه وصف الخمر بأنها : الوجه األو 

فال يسوغ للمسلم الذي يمتثل أمر ربه أن يقدم على االنتفاع بما يصفه رب العزة بأنه رجس وأنه من عمل  

 .الشيطان 

فأطلق األمر باالجتناب ، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب ( فاجتنبوه)أن هللا سبحانه قال : الوجه الثاني 

 .اجتناب هذه المسكرات وعدم االنتفاع بها مطلقاً حتى في غيرالشرب 

قوله  " يريد أبعدوه واجعلوه ناحية ، ثم قال (فاجتنبوه): تعالى قوله )  :قال القرطبي في تفسير اآلية

ينتفع معه بشئ بوجه من الوجوه ال بشرب و ال بيع و ال طلق الذي ال يقتضي االجتناب الم  ( فاجتنبوه)

"تخليل و ال مداواة و ال غير ذلك ، وعلى هذا تدل األحاديث الواردة في الباب 
(230)

. 

إن هللا أمر باجتناب الخمر ، فال يجوز اقتناؤها ، وال يكون في بيت مسلم :"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

"خمر أصالً 
(231)

. 

 من السنّةاألدلة :ثانيا  

 : وأما من السن ة فاستدلوا على أن  تخلل الخمر غير جائز باآلتي

 نهى عن إمساك الخمر التخاذها خال  وأمر بإراقتها  أن الرسول . 1

قد نهى نبينا الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم عن االنتفاع بالخمر بوجه من الوجوه كبيعها أو ف

إجماع الصحابة وجمهور الفقهاء وكذلك كان تخليلها ، حتى لو كان هذا الخمر أليتام ورثوه عن أبيهم ، 

 .  على عدم اإلنتفاع بالخمر وتحويلها إلى خل 

 

 

  : ومن األدلة على ذلك  

ئَل عن الخمر ت تخذ خال  ؟ فقال ال  أن  النبي :" واستدل وا بما رواه أنس .1 "س 
(232).
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 164،ص8القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن، ج ((
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 .245،ص21ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، ج ((



: عن أيتام ورثوا خمراً، فقال سأل النبي  أن أبا طلحة " بما رواه أنس  واستدلوا على ذلك.2

"ال: أفال نجعلها خال؟ قال: أهرقها، قال
(233)

.  

ين  صحيحين صريحين والحديث  . والنهي يفيد التحريم في النهي عن تخليل الخمر الداللة  يواضحين نص 

لندبه إليه لما  ئزاً جاكان أن ه لو على و على عدم جوازه ،عن التخليل دل   طلحة  ألبي  النبي  نهي  كما أن  

مال األيتاموحفظٌ ل إصالحفيه 
(234)

. 

ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المسلم لو أمسك الخمر واتخذها خالً فإن هذا الخل ال يباح وحكمه حكم  و

الخمر في الحرمة والنجاسة
(235)

. 

قصد الم خلل لتخليلها هو الموجب  لتنجيسها ، فإن ه قد : ا أما أهل القول الراجح فقالوو":قال شيخ اإلسالم

، فإذا قصد التخليل ، كان قد فعل م حرماً، وغاية  ما يكون تخليلها كتذكية ن هي عن اقتنائها ، وأ مر بإراقتها 

حللةَ بالفعل المنهي عنه ؛ ألن  المعصية ال تكون سبباً للتعمة  الحيوان ، والعين إذا كانت م حرمة، لم تصر م 

 "والرحمة 
(236)

 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر ال يجوز تخليلها ألحد ، ولو جاز ":وقال القرطبي عن تخليل الخمر

ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها ألن الخل مال وقد نهى عن  تخليلها ما كان رسول هللا 

إضاعة المال ، وال يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلم أنه أتلف ماالً وقد أراق عثمان بن أبي العاص 

"اً ليتيمخمر
(237)

. 

وهذا نهي يقتضي التحريم ولو كان إلى استصالحها سبيل لم تجز إراقتها ، ": وقال ابن قدامة في المغني

"بل أرشدهم إليه سيما وهي أليتام يحرم التفريط في أموالهم ، وألنه إجماع الصحابة
(238)

 

بذلك حتى لو كان هذا الخمر  إذنه عدمو -وهو الخل–عن إمساك الخمر لتحويلها إلى مباح   نبينهى الو

 .على أن إمساكها مع بقاء عينها بمسوغ تحويلها واالنتفاع بها أمر ال يصحداللة واضحة   يدل   ليتامى،

ال يحل خزل خمزر أفسزدت حتزى يكزون هللا : أن عمر رضي هللا عنه صعد المنبر ، فقال :"روي ما  -1

هو الذي تولى إفسادها
("239)

 . 

 

إذا خللت لم يحل ذلك الخل، ولكن لو صارت خال بغير فعل من اآلدمزي وتخللزت  أن الخمر: ووجه الداللة 

"ذاتياً بأن قلبها هللا فإن  ذلك الخل  يحل  
(240)

. 
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 .593، 2النووي ، المجموع،ج ((



  :ومما رد  به أصحاب الرأي األول على هذه األدل ة 

هو أال يستعمل الخمر استعمال الخل  بأن ي ؤتدم به  بحيث : أن  المراد من نهي النبي عن ات خاذ الخمر خال   

إي اكم أن تتخذوا ظهور دواب كم منابر، فإن  هللا إن ما :" يوضع على الموائد مكان الخل  ، وهو مماثل لقوله 

رها لكم لتبلغكم  إلى بلد لم تكونوا بالغيه إال بش لكم األرض فعليها فاقضوا  ق  األنفس، وجعلسخ 

"حاجتكم
(241()242)

. 

وبأّن هذا محمول على التغليظ والتشديد والزجر ألّنه كان في ابتداء اإلسالم ليكون زجراً لهم وإبعاداً لهم 

؛ عما اعتادوه  من شرب الخمر؛ فكان األمر بإراقة الخمور والنهي عن التخليل محمول على هذا الباب

 .(243)أمر بشق الظروف وتمزيق الدنان بدليل أن ه 

 .وسبق الرد على هذا االستدالل بما استدل به ابن تيمية على رّد دعوى النسخ في أدلة المجيزين للتخليل

 

 بإراقة الخمر وإفساد أوعيتها، في كثير من األحاديث  أمر النبي .3

 :من هذه األحاديث

فأتيته بها، فأرسل بها  –وهي الشفرة  -أن آتيه بمدية   رسول هللاأمرني : "قال عن عبد هللا بن عمر -

اغد علي بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق خمر : عطانيها، وقالأفأرهفت، ثم  

 صحابهأ قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر

يعاونوني، وأمرني أن آتي األسواق كلها، فال أجد فيها زق خمر إال أن الذين كانوا معه أن يمضوا معي و

"شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إال شققته
(244)

. 

ا يعصر من العنب ؟فقال ابزن عب زاس  حديث ابن عباس ومن  - 2 إن  رجزالً أهزدى :عندما سأله رجل عم 

ال؛ فسزار  : ؟قزال " هلل علملت أّن ق قلد حّرمهلا:" راوية خمر، فقال لزه رسزول هللا  لرسول هللا 

" إّن الذي حّرم شربها حّرم بيعهلا:"فقال.أمرته ببيعها:فقال  "بم  ساررته؟" إنساناً؛ فقال رسول هللا

ففتح المزادة فذهب ما فيها
(245)

.       

ي إن  : أبو طلحة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال جاء : ـ حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  3

فأعاد ( أهرق الخمر واكسر الدنان ): اشتريت أليتام في حجري خمراً ، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ذلك عليه ثالث مرات
(246)

. 

بإراقة الخمر وإفساد أوعيتها، يقتضي النهي عن  أّن  أمر النبي :ووجه الداللة من هذه األحاديث 

إمساكها مطلقاً ولو كان لغرض تخللها أو تخليلها ، ولو كان يجوز االنتفاع بها في اتخاذها خال أو نحوه 
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لما أمر بإراقتها، ألنه يكون إضاعة للمال الذي نهى عنه؛ ألنه يترتب على أمر أبي طلحة وأبي سعيد 

 .(247)خمر األيتام إضاعة مالهم، ما  يوجب عليهم ضمانها لهم الخدري وغيرهما بإراقة 

وههي  –أصهحابه إليهه، كمها نبهه أههل الشهاة الميتهة  ولو كان يجوزاالنتفاع بها بوجهه، لنبهه رسهول    

 كما في حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ، أن رسول هللاإلى جواز دبغ جلدها واالنتفاع به، –نجسة 

   أكلهزا  مَ ر  إنمزا َحز: ها ميتزة ؟ قزال ن  إ: قالوا ( هال استمتعتم بإهابها : ) مر بشاة ميتة ، فقال)
(248)

وفزي .  

(إذا دبغ اإلهاب فقد طهر : ) رواية 
(249)

. 
وذلك ألن وقت السؤال عن حكم االنتفاع بها هو وقت الحاجة إلى البيان، وال يجوز تأخير البيان عن  

 .(250) وقت الحاجة إليه

ليكون     ا   ا  اإل   بأّن هذا محمول على التغليظ والتشديد والزجر ألّنه كان : واعترض عليه 

فكان النهي عن التخليل واألمر بإراقتها من هذا  ؛زجراً لهم وإبعاداً لهم عما اعتادوه  من شرب الخمر

 .(251)الباب 

دعوى النسخ في أدلة المجيزين وسبق الرد على هذا االعتراض بما استدل به ابن تيمية على رّد 

 .للتخليل

 أنه قد تواتر النهي عن بيع الخمر وعن ثمنه . 3

مززت : )فقززال  حزديث عائشززة رضززي هللا عنهزا لمززا نزلززت آيزات سززورة البقززرة عزن آخرهززا خززرج النبزي  حر 

(التجارة في الخمر
(252)

. 

ورسوله إن هللا :" وهو بمكة عام الفتح يقول  أنه سمع النبي  فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر 

يززا رسززول هللا، أرأيززت شززحوم الميتززة فإن هززا : ؛ فقيزلحزرم بيززع الخمززر ، والميتززة ، والخنزيززر، واألصززنام

عند  ي طلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال ال، هو حرام ، ثم  قال رسول هللا

م شحومها جملوه قاتل هللا اليهود إن  هللا لما:ذلك  حر 
(253)

"ثم  باعوه فأكلوا ثمنه 
(254) .

  

زا يعصزر مزن العنزب ؟فقزال ابزن عب زاس  حزديث ابزن عبزاس ومن  إن  رجزالً أهزدى :عنزدما سزأله رجزل عم 

ال ؛ فسزار  : قزال  ؟" هل علمت أّن ق قلد حّرمهلا:" راوية خمر، فقال له رسول هللا  لرسول هللا 

إّن اللذي حلّرم شلربها حلّرم : "فقزال. أمرتزه ببيعهزا: فقزال "بلم  سلاررته؟": إنساناً؛ فقزال رسزول هللا

ففتح المزادة فذهب ما فيها" بيعها
(255)

.       
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فأما تحريم بيع الخمر ، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر ، مائعاً كان، أو جامداً، عصيراً أو " قال ابن القيم 

"مطبوخاً 
(256)

. 

 قد لعن الخمر بعينها  أّن الرسول . 5

 وابن ماجه من  -واللفظ له-لعن بائع الخمر ومبتاعها ، فقد روى الترمذي وقد ثبت من طرق أن الرسول 

 

عاصزرها ومعتصزرها وشزاربها : فزي الخمزر عشزرة لعن رسول هللا :" أنه قال  حديث أنس ابن مالك 

"وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له
(257)

 . 

.
يا محمد إن  هللا لعن الخمر : أتاني جبريل فقال :"يقول  أن ه سمع رسول هللا  وعن ابن عباس 

"وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وساقيها وم سقيها 
(258)

. 

ال يسوغ لمسلم أن ينتفع به ببيع أو شراء أو   أن  ما لعنه النبي  :ووجه االستدالل  من هذه األحاديث

لعونة على لسان من ال ينطق عن الهوى، وكيف تطيب نفس المسلم بعد ذلك استعمال أو اقتناء، فالخمر م

 .باالنتفاع بها

 عن التداوي بالخمر نهي النبي .5

 عن عن وائل الحضرمي رضي هللا عنه ، أن طارق بن سويد الجعفي رضي هللا عنه ، سأل النبي 

(ه ليس بدواء ولكنه داءإن  : ) فقال . إنما أصنعها للدواء": فقال  الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها ،
(259)

 . 

دخل عليها، وقد نبذت نبيذا في جرة، فخرج والنبيذ يهدر، فقال  أن النبي "عن أم سلمة رضي هللا عنها 

إن هللا لم يجعل : فالنة اشتكت بطنها، فنقعت لها، فدفعه برجله فكسره، وقال: ما هذا ؟، فقالت: النبي 

"فيما حرم عليكم شفاء
(260)

. 

 قالت أم سلمة رضي هللا عنها اشتكت ابنة لي فنبذت لها في : وعن حسان بن مخارق رضي هللا عنه قال 

 

إن هللا لزم : ) إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها، فقال : ما هذا ؟ فقالت : وهو يغلي ، فقال  كوز ، فدخل النبي 

(يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 
(261)

. 
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 .444، ص5بن القي م ، زاد المعاد ، جا ((
257

، وابزن ماجزة .1295: ، رقزم الحزديث334، بزاب النهزي أن يتخزذ الخمزر خزال، ص، كتاب البيوع عن رسول هللا رواه الترمذي  ((

 93، ص2ج ،والطبراني فزي المعجزم األوسزط .3361: ، رقم الحديث384كتاب األشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، ص

 .وقال األلباني حسن صحيح. 1355 :الحديث رقم
258

. ، قال الحاكم هذا حديث صحيح اإلسناد وشاهده حديث عبد هللا بن عمر ولم يخرجاه31، ص2رواه الحاكم في المستدرك، ج ((

، 12جوابن حبان في صحيحه، كتاب األشربة، باب ذكر استحقاق لعن هللا جل وعال من أعان في الخمر لتشرب، . واللفظ للحاكم

 .وقال شعيب األرناؤوط إسناده جيد. 5358: ، رقم الحديث149-146ص
259

 . 1964 :في صحيحه، كتاب األشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، رقم الحديثمسلم  أخرجه( (

(
260
رواه ابن حبان في صحيحه وصححه، والحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي في سننه وسكت  (

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير، ورجال أبو يعلى رجال الصحيح، غير حسان ابن مخارق فقد : نه، وقال الهيثميع

 .وثقه ابن حبان



إن هللا عزز وجزل أنززل : )   قزال رسزول هللا: الزدرداء ـ رضزي هللا عنهمزا ـ قزال وعن أم الدرداء عن أبي 

(حرامالداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، وال تداووا ب
(262)

 . 

 هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها ، وفيه التصريح بأنها ليست : قال النووي عند شرحه لهذا الحديث 

داوي بها ألنها ليست بدواء ، فكأنه يتناولها بال سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه بدواء، فيحرم الت

يحرم التداوي بها
(263)

. 

يقتضي االجتناب المطلق الذي ال ينتفع معه بشيء ( فاجتنبوه : ) وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى 

ذلك، وعلى هذا تدل األحاديث الواردة  بوجه من الوجوه ال بشرب وال بيع وال تخليل وال مداواة وال غير

(في الباب 
(264)

. 

فمن باب أولى أن ؛ للمريض صاحب الحاجة والعذر عن التداوي بالخمر أن  نهي النبي :ووجه الداللة 
أقل حاجة منهي عنه من الخمر المراد تخليلها )  في األمور التحسينية الكمالية الخمريكون استعمال 

الشارع رخص للمريض صاحب الحاجة والعذر ما لم يرخص لغيره ، وأباح له ما باب أولى ، ومعلوم أن 

لم يبحه لغيره ، ومع هذا كله لم يبح الشارع للمريض أن يتداوى بالخمر وهو صاحب حاجة، فهل يبقى 

غ للقول بأن  تخليل الخمر ي طهرها؟  من مسو 

 الرأي الراجح:رابعا  

 :إلى خل  ال يجوز وذلك لألسباب اآلتية( حولك)يتضح مما سبق أن  تعمد تحويل  الخمر

عن تخليل الخمر، وكذلك لتضافر األدلة التي تدل  األدل ة الصحيحة الصريحة على نهي النبي  : أوالً 

 ، و(فلعن فيها عشرة)على حرمة الخمر ووصفها بالرجس  واألمر باجتنابها ولعن كل من تعامل معها 

 .رمة التداوي بها مع حاجة المريض للدواءحرمة بيعها وحرمة االنتفاع بها وح

 ي ضاف إلى ذلك ضعف أدلة من يقولون بجواز تخليل الخمر في مقابل النصوص الصريحة الصحيحة:ثانياً 

 التي تنهى عن التخليل وت ؤكد على تجنب التعامل مع الخمر أو مقاربتها أو االنتفاع بها ،

من خالل ما سبق من عرض أدلة كل فريق ومناقشتها يتضح أن  الخالف هو معارضة األدلة : ثالثاً 

للقياس؛ حيث األدلة تمنع من تخليل الخمر في حين قياس تخلل الخمر على طهارة الجلود بالدباغ ي بيحه  

األدلة من األحاديث  وحيث إن  األدلة من األحاديث التي استدل بها المجيزون للتخليل ضعيفة وال تقاوم

                                                                                                                                                                                     
261

طرفا من  البخاري وأخرج .5، ص13ج الكبرى، كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بمسكر، البيهقي في السننرواه ( (

وقال )لفظ البخاري . 5814: ، كتاب األشربة، باب شراب الحلواء والعسل، رقم الحديثي هللا معلقاً عن ابن مسعود رض الحديث

إسناده صحيح وعلقه البخاري بصيغة الجزم : "قال األلباني". إن هللا لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم: "ابن مسعود في السكر

 . 1833: ي في السلسلة الصحيحة على الحديث رقم، في تعليق األلبان"وصححه الحافظ ابن حجر( فتح -13/85)
262

الكبرى، كتاب  والبيهقي في السنن .3644: ، رقم الحديث425، كتاب الطب، باب في األدوية المكروهة، صرواه أبو داود( (

 . 1833رقم  4، وانظر السلسلة الصحيحة لأللباني م .5، ص13ج الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر،
263

 .134، 4بشرح النووي، جصحيح مسلم  ،النووي( (
264

 .164، ص6ج القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ((



التي استدل  بها المانعون للتخليل ، فإن  األقيسة والتعليالت  ال تقف أمام النصوص الصحيحة  الصريحة 

القوية 
(265)

  . 

"ولم يصح تحليل خل الخمر من وجه":وكما يقول ابن القيم 
(266)

. 

الخمر، حيث إن  هناك ي ضاف إلى كل ذلك أن  الخل  يمكن إنتاجه بطرق بديلة عن تخليل : ثانياً 

في إنتاج الخل  تعتمد  -مع وجود اإلمكانية لتطويرها من ناحية صناعية تجارية -طرقاً تقليدية

وضع الفاكهة في إناء مغطى بقماش يسمح بالتهوية ويترك ليكون الناتج خال بعد مدة ؛ بمعنى أن  

لطرق التقليدية فمعنى ذلك أن ها وبما أن  هذه الطرق من ا إنتاجه لم يعتمد خامة الخمرمن البداية،

كما سبق توضيح ذلك في الكالم عن  ربما تكون هي األقرب لكيفية إنتاج الخل  في الزمن القديم 

  .التخليل من ناحية علمية

 

عندما تكلموا عن الخمر المحترمة ؟وأذك ر بما سبق اإلشارة إليه من  كالم  الفقهاء    

محترمة وغيرها؛ فالمحترمة هي التي ات خذ عصيرها ليصير خال  ،  الخمر نوعان:" قال اإلمام النووي 

"وغيرها ما ات خذ عصيرها للخمرية  وفي النوعين مسائل 
(267)

. 

ا إذا انقلبت بنفسها خالً فتطهر عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد الوهاب :"وقال أيضاً  أم 

"المالكي فيه اإلجماع 
(268)

.  

القصد ) أي طريقتين مختلفتين في اإلنتاج وليس المقصود فقط النية القلبية : ومعنى ذلك وجود نوعين  

؟ وهو ما سبق توضيحه في الكالم عن طرق إنتاج الخل  في مبحث تخليل الخمر من ناحية (إلى الفعل 

.علمية  

باب أن  له وسيلة إلنتاجه تختلف معنى ذلك أن  النهي عن تخليل الخمر له ما يبرره ، وأن  مدح الخل  من 

 .عن الحصول عليه من تخليل الخمر؛ حتى وإن تماثلت المراحل الكيميائية في ماهيتها 

وال بد  من التأكيد على أن  شريعتنا كاملة واألحكام لم تشرع إال لجلب المصالح أو لدرء المفاسد ، فهل 

ؤكدات ثم  يترك مجاالً للتحايل على يعقل أن يحرم هللا تعالى الخمر ويؤكد على تحريمها بك ل هذه الم 

 !على الخل  ثم  ال يكون من سبيل لصنعها إال تحويلها عن خمر ؟ أحكامه ، هل يمكن أن يثني النبي 

 .فلكل ما سبق ال يبقى من مسوغ للقول بجواز تخليل الخمر . هذا ال ينبغي أبداً 

دائمة لإلفتاء في ردها على سؤال عن خل  من أصل خمر ومما ي ؤك د على هذا ما جاء في فتاوى اللجنة ال

ه   :ما نص 

ا وتخلل هذا الخمر بفعل آدمي ال يجوز استعماله الخلّ " ، واألصل في ذلك ما رواه إذا كان أصله خمر 

أفال : أهرقها قال:"عن أيتام ورثوا خمًرا، قال -صلى هللا عليه وسلم  -أن أبا طلحة سأل النبي : ...مسلم
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 .232الخطيب ، االستحالة وأحكامها في الفقه اإلسالمي، ص ((
266

 .343، 2ابن قي م الجوزية، إعالم الموقعين، ج((
267

 .594، ص2النووي ، المجموع، ج ((
268

 .598، ص2المصدر نفسه، ج ((



"ال : أجعلها خال ً؟ قال
(269)

في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى : -رحمه هللا تعالى  -قال ابن القيم . 

 تصير خال ً غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى األموال به؛ لما يجب من حفظه 

عن إضاعة المال، وفي إراقته  - صلى هللا عليه وسلم -وتثميره والحيطة عليه، وقد كان نهي رسول هللا 

رضي  -إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته ال تطهره وال ترده إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب 

، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل-هللا عنه 
 (270)

 . 

 

 

ه   :(54431 ):رقم الفتوىبوفي إجابة لسؤال على إسالم ويب عن الخل الذي أصله خمر أجيب بما نص 

وأما إذا تخللت بفعل فقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا صارت خال بنفسها من غير فعل فاعل، "

سئل رسول هللا صلى : لما في صحيح مسلم عن أنس فاعل فال تطهر على الراجح، وال يجوز استعمالها

..."ال : هللا عليه وسلم عن الخمر تتخذ خالً، قال
(271)

. 

 .وهللا تعالى أعلم 
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 .تخريجه سبق  ((
270

 :، رابط  الموقع( 3429) السؤال الثالث من الفتوى رقم  ،124، ص22فتاوى اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية واإلفتاء، ج ((

    
SecItemHitID=54&ind=3&Type=Index&Viehttp://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=51&

2014;17:53-3-25 w=Page&PageID=8420&PageNo=1&BookID=3&Title=DisplayIndexAlpha.aspx 

)
271
)2014;00:02 -3-.25http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=54401 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=51&SecItemHitID=54&ind=3&Type=Index&View=Page&PageID=8420&PageNo=1&BookID=3&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=51&SecItemHitID=54&ind=3&Type=Index&View=Page&PageID=8420&PageNo=1&BookID=3&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=54401
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=54401


وحقيقة اعتبارها ( كنموذجالمستزرعة ألسماك األعالف الخنزيرية ل) األعالف النجسة: ثالثالمبحث ال

 نموذجا  لالستحالة الُمطهرة وأثر ذلك على  الحكم الشرعي المترتب على استخدامها

  ؟هي حقيقتها كنموذج للبحث وماالمستزرعة ألسماك األعالف الخنزيرية للماذا اختيار  :المطلب األول 

فى ما لذلك وال يخ ،ذائي والدوائي والتجميلي وأدواتهنعيش في زمن يشهد تطوراً متسارعاً في التصنيع الغ

وكثيراً ما نسمع بين الفينة  ،الحالل وبتجنب الحرام في مطعمنا حيث أمرنا بتحري ،من أثر علينا كمسلمين

أومستحضرات التجميل  ب نيت على موضوع واألخرى فتاوى شرعية متعلقة باألطعمة أواألدوية 

بل إن  بعض من تصدى للفتوى اعتبرها مما أتفق ؛ االستحالة على اعتبارأن  االستحالة تطهر النجاسات

 !!بشأنه وأن أمر تطهيرها للنجاسات أمر  مفروغ منه 

ىومن ذلك ما صدر مؤخراً من فتاو
(272)

مزارع تعتبراألعالف الخنزيرية لألسماك المرباة في ال: 

 .وتارة أخرى بناًء على اعتبارها جاللة السمكية أعالفاً حالالً طاهرة بناًء على قاعدة االستحالة تارةً،

القرار الذي أصدره االتحاد األوروبي والذي يتعلق بالسماح بإطعام األسماك المستزرعة  وذلك بناًء على

يقه ابتداًء من شهر حزيران من سنة وهو القرار الذي سيبدأ تطب أعالفا  تحتوي مستخلصات خنزيرية

.م2313
(273)

 

قريباً :" مما نشر في هذا الصدد نشرت إذاعة هولندا العالمية تقريراً بعنوان:حقيقة القرار األوروبي 

خالل أسابيع، من الممكن ألسماك تمت تغذيتها " :يقول التقرير"أسماك أوروبية تتغذى على لحم الخنزير

هذا النداء العاجل أطلقه  '.تجد طريقها إلى صحوننا ما لم نقاوم بشدة اآلنسراً على لحم الخنزير أن 

'آفاز'ناشطون من بلدان عدة، عبر موقع 
(274)

عـ رفت هذه المنظمة . أوسع شبكة عالمية للناشطين المدنيين 

لذلك . في الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان والحريات العامة في كافة أنحاء العالم' المليونية'بحمالتها 

فماهي قصة االسماك ولحم الخنزير؟. 'األسماك المغذاة بلحم الخنزير'كانت حملتها الجديدة ضد 
(275)

 

 لحوم مطحونة:وتكمل  تقريرها تحت عنوان 

الماضي رفعت المفوضية األوروبية بعض القيود المعتمدة في دول االتحاد ( فبراير)في شهر شباط "

وبهذا أصبح من الممكن تقديم العلف المعد   .ا في مزارع االسماكاألوروبي حول أنواع العلف المسموح به

وال تلزم اإلجراءات الجديدة أصحاب هذه . من اللحوم الحيوانية المطحونة، بما في ذلك لحوم الخنزير

 وتستورد دول عربية عدة األسماك.المزارع بتعريف المستهلك بنوع العلف التي تغذت عليه االسماك

بة من دول أوروبية؛ وهذا سيعني أن  األسماك التي تغذت بلحوم الخنزير ستجد طريقها المجمدة أو المعل

                                                           
272

 .ستأتي هذه الفتاوى الحقاً في هذا المبحث ((

علف لألسماك من لحوم الخنازير والدواجن قريبا في األسواق الفرنسية واألوروبية بتاريخ  "تحت عنوان  (273)

 -http://www.france24.com/ar/20130220  24فرانسموقع  23/32/2313

تحث على المشاركة في رفض األسماك " أفاز"وصلني أنا شخصياً رسالة على بريدي األلكتروني من هذه المنظمة( 274)

 .الخنزيرية من خالل جمع تواقيع ضد القرار

   م 5:05 2013/03/24 : نشر أسماك أوروبية تتغذى على لحم الخنزير.. قريباً بعنوان (275)

http://arabic.arabia.msn.com/news/world/4983584            

http://arabic.arabia.msn.com/news/world/4983584


إلى األسواق العربية قريباً، حيث ستدخل التعليمات األوروبية الجديدة حي ز التنفيذ مع مطلع يونيو 

القادم
(276)

. 

 :24شر موقع فرانس كما ن

 بطحينيونيو /أعطت أوروبا الضوء األخضر لمربي األسماك لتغذية أسماكهم اعتبارا من حزيران"

طحين لعلف أسماك المزارع مستخلص من لحوم وعظام .مستخلص من لحوم وعظام الخنازير والدواجن

وبية بعدما في األسواق الفرنسية واألور  يونيو/هذا ما قد نجده اعتبارا من حزيران... الخنازير والدواجن

أعطت بروكسل األسبوع الماضي الضوء األخضر للعودة إلى هذه الطريقة في تغذية أسماك األحواض 

بعد ظهور داء جنون البقر الذي أصاب الماشية  2331بعد منعها داخل دول االتحاد األوروبي في العام 

، الذي أودى "فيلد جاكوبمرض كروتز"في بادئ األمر لتنتقل العدوى بعد ذلك إلى البشر ويتحول إلى 

وتقوم الطريقة التي سيعود إليها مجددا مربو .شخص في العالم معظمهم في بريطانيا 233بحياة أكثر من 

دول االتحاد األوروبي على إطعام األسماك بروتينات حيوانية مستخلصة من لحوم   األسماك في مزارع

هذه الطريقة "التي كلفت بدراسة القضية بأن  وقد جاء في تقرير للجنة األوروبية.الخنازير والدواجن

توفر بديال لطحين األسماك الذي يعد موردا   الحيوانات المائية ألنها  سوف تساعد على ديمومة قطاع

"نادرا
(277) 

 على قرار االتحاد األوروبي السماح بإطعام األسماك أعالفا  خنزيريةفعل الردود : المطلب الثاني 

األوروبي من توافق هذه الطريقة مع البحوث العلمية التي أثبتت هي األخرى رغم تأكيدات االتحاد 

 ورغم تطمينات الدوائر األوروبية المختصة.  -طبعاً هذا على حد  زعمهم -فاعليتها وعدم خطورتها

إال أن العديد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالمستهلك والصحة حذرت و دقت ناقوس الخطربمجرد 

روكسل العودة إلى هذه البروتينات الحيوانية المحولة لتغذية األسماك والحيوانات المائية إعالن ب
(278)

. 

اعترضت أثناء التصويت على القرار في منتصف  ومن بين الدول التي عارضت هذا القرار فرنسا؛ حيث

شباط الفائت/فبراير
(279)

 ؛"غيوم غارو"كما انتقدت هذا القرارمن خالل تصريح وزير الزراعة والتغذية .

بالده عارضت منذ البداية هذه الطريقة "وأكد  بأن "األمر يأتي في ظرف غير مالئم:"حيث قال عن القرار

ومطمئنا كذلك بأن بروكسل ال يمكنها إجبار البلدان األوروبية على اعتمادها" األوروبية
(280)

. 

فت هذه الطريقة بأن ها غير على هذا القرارووص" سي آل سي في"وعلقت جمعية المستهلكين الفرنسية 

نتجة وغير نافعة، وأن ها تأتي في  بسبب الفضائح الغذائية " وقت فقد فيه المستهلكون ثقتهم في السلطات"م 

الكثيرة التي شهدتها فرنسا في السنوات األخيرة
(281)

. 
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ومن
 

 :ردود الفعل في العالم اإلسالمي على القرار

لجاليات االسالمية في الغرب بل والمسلمين في العالم كله أصاب هذا القرار ا:" مما نشر عن القرار

بالصدمة نظرا لكون أوروبا أحد أهم م صدري األسماك للعالم اإلسالمي مثلجة أو معلبة أوبأشكال أخرى، 

كما أن  الكثير من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا يلجؤون ألكل االسماك لتفادي الوقوع في أكل لحوم 

لمصدر،أو أي شبهة لتناول لحم الخنزير في المطاعم أو في بعض الوجبات والمنتجات غير معلومة ا

"الموجودة في األسواق
(282)

. 

 :وصدرت بعض الفتاوى المتعلقة بالموضوع منها 

فمخلفات الخنزير إذا عولجت كيميائيًا؛  "فتوى على موقع الشبكة اإلسالمية  جاء فيها ما نصه -

فالصحيح أن هذا : عن المكون األصلي فاستحالت مكونًا آخر يختلف بخصائصه العضوية اختالفًا كليًا 

فبناء عليه نحن أمام  ...حالة النجاسة من أسباب التطهيرالمعالجة مطهرة؛ ألن األرجح على أن است

  :حالتين

نزير في مركب األعالف بعد استحالتها، فهذا يعني أن األعالف إذا أدخلت مخلفات الخ: األولى

بأس ببيعها، وتغذية األسماك منها، وأكل األسماك المتغذية عليها، ما لم يكن في أكلها  فال : طاهرة

إذا أدخلت مخلفات الخنزير في : الثانية .ضرر وال ضرار في اإلسالم ضرر على آكلها؛ ألنه ال 

فال تتجاوز : وإن كانت جامدة .المخالط فإن كانت رطبة فقد تنجس المركب  :المركب قبل االستحالة

النجاسة، وحكمها عندئذ  النجاسة قدر المخلفات، وفي كال الحالتين تكون هذه األعالف مشتملة على 

يجوز،  أنه ال يجوز بيعها، وال تغذية األسماك منها؛ ألن تغذية الحيوانات مأكولة اللحم بالنجاسات ال 

 ولكن هل يجوز أكل األسماك المتغذية على تلك األعالف؟ ...

إن مجرد دخول مخلفات الخنزير في تركيبة غذاء األسماك ال يجعلها من الجاللة التي تحرم أكلها؛ 

ظهر أثر تلك المخلفات في غذاء األسماك من تلك المخلفات، واألعالف النجسة، أو  حتى يكون أكثر 

أكل تلك األسماك على األحوط، إال بعد تخلصها من آثار تلك  ال يحل  لحوم تلك األسماك؛ وعندها

" فترة مناسبة من خالل اعتمادها على غذاء طاهر المخلفات النجسة 
(283)

 . 

هل ما يحدث في واقع تربية األسماك ينطبق عليه ما جاء في هذه الفتوى ؟ األسماك : لكن  السؤال المهم 

ما زال في أفواهها ، فمتى يستحيل ؟ وهو علف محدد ولم نسمع بأنه (  العلف) يتم اصطيادها والطعام

يتم ضبط ظهور األثر ثم  كيف ! عندما يريدون صيدها  يطعمونها أعالفاً أخرى ال تحتوي النجاسات 

 الناتج عن النجاسة في األسماك؟ 

فتوى الدكتور عجيل النشمي -
(284)

من القضايا المستجدة في األطعمة وقد  هذا الموضوع :"حيث يقول 

ثار هذا السؤال بالنسبة الى الجيالتين فحكمه ال يخرج عن حكم الجيالتين الذي يدخل فيه أي جزء من 

 ".أجزاء الخنزير

( الهموغلوبين)هو مادة بروتينية تشبه بروتين الدم ( الهالم)معلوم طبيا وكيميائيا ان الجالتين :" ويضيف

واالنسولين، وبروتين البيض، ومن خواصها انها تذوب في الماء، ومصدر انتاجها عظام الخنزير والبقر 

                                                           

 !"أوروبا تطعم المسلمين سمكاً بالخنازير:"مقال بعنوان( 282)
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( تحول)على انها تفاعالت استحالة غالبا، وكيفية استخراج الجالتين يحدث كيميائيا من التفاعالت الجارية 

وان تكوين المركبات الناتجة مختلف عن ( حمض الخل)كيميائية مماثلة لتفاعل استحالة الكحول الى خل 

وهي عملية  -أي التحول من مركب الى مركب آخر -وبناء على نظرية االستحالة.المركب االصلي

ن من عظام وجلود أو دهون خنازير وأبقار وغيرها انقالب العين الى عين اخرى فان هذا الجالتين ولو كا

وسواء اكانت .ولو غير مذكاة ذكاة شرعية فهو طاهر يجوز استعماله في االكل وغيره النه قد استحال

"االستحالة بنفسها أو بالمعالجة الكيميائية كما سبق
 

وأشارإلى أن الفقهاء واألطباء انتهوا إلى أن المادة كما 

، سواء من لحم أو عظم أو شحم، إذا عولجت بطريقة كيميائية أو بأي طريقة كانت، المحرمة أو النجسة

.بحيث انقلبت عندها من مادة إلى أخرى، فإنها تطهر
(285)

 

وكذلك فتوى الدكتور عيسى زكي  -
(286)

هذه األسماك حكمها حكم الجاللة وهي الحيوان :"حيث يقول

نهى »عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله الحديث .وقد جاء في.الذي يأكل القاذورات والنجاسات

رسول هللا عن االبل الجاللة ان يؤكل لحمها وال يشرب لبنها وال يحمل عليها اال االدم وال يذكيها 

وهذا النهي هو للكراهة وليس للتحريم بمعنى إن  األفضل ترك اكلها »الناس حتى تعلف أربعين ليلة 

وذلك تنزها عن مخالطة النجاسات والتزاماً للطيب من .ور الفقهاءال انه يحرم وهذا ما ذهب اليه جمه

والكراهة مبنية على أن  المادة النجسة التي دخلت الى جسم السمكة ال تبقى على حالها بل . المأكل

وتزول الكراهة في .تتحول الى طبيعة مختلفة عن طبيعتها االصلية ولذلك فان السمكة ال تنجس بها

لتي غذيت بالبروتين المستخلص من الخنزيربأن تغذى بغذاء حالل مدة من الزمن أكل هذه األسماك ا

إذا ثبت ان هناك ضررا صحيا يلحق باالنسان : "ويقول أيضاً " تكفي لتخلصها من هذه المواد النجسة

بسبب اكله هذه األسماك التي غذيت بنجاسة الخنزير فعندها يحكم بتحريم اكلها منعا للضرر ومن 

ك مرض جنون البقر الذي يرجع سببه الى تغذية االبقار بالنجاسات من لحوم وأمخاخ شواهد ذل

".وعظام الخراف النافقة تضاف الى اعالف البقر
(287)

 

نشرته صحيفة الوطن الكويتية  ما جاء في مقال ومن الردود التي أثارتها هذه الفتاوى

هاني المزيدي. د:"بعنوان   2013/03/14:بتاريخ
(288)

السمك بالخنزير ضار جداً ": لـ الوطن

 "بالصحة فال تأكلوه

أنا متخصص في : عيسى زكي على فتواهما وقلت لهما. عاتبت الدكتورين عجيل النشمي ود: "حيث يقول

وأعرفها جيدا وهي قد ال تتحول أبدا الى مادة أخرى، وحتى لو تحولت فكيف تنتفع بمادة  !مادة الجيالتين

كما يرى أن  االستحالة المفتعلة فيما يتعلق !" «الخنزير علما ان البدائل موجودةنجسة مستخلصة من بقايا 

أسماك أوروبا ينبغي أال تؤكل قبل الحصول على شهادة "وطالب بأن  ".بما هو نجس ومحرم لعينه ال تصح

«حالل»
(289)

 

اس اليومية وبمأكلهم  وبالنسبة لردود األفعال ما زالت تتوالى نظراً ألهمية هذا الموضوع ومساسه بحياة الن

 .وما يثيره من أسئلة حول حل  هذه األسماك أو حرمتها 
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 تحرير محل النزاع : المطلب الثالث

هل صحيح أن  الفقهاء متفقون بشأن االستحالة ؟وما حقيقة تطهيرها للنجاسات ؟ وهل صحيح أن : مناقشة 

هل تغير المادة  عينه كالخنزير مثالً؟كل النجاسات يمكن أن يشملها هذا الحكم خصوصاً ما كان نجساً ل

يكسب الطهارة لما حكم " االستحالة"وتحولها لمادة أخرى يعطيها حكماً آخر؟ بمعنى آخر هل هذا التغير 

ل؟؟  عليه بالنجاسة وهل ينتقل  الحكم من الحرمة إلى الحِّ

هدف انتقاد أحد أو التقليل من وليس ال. أقول إن  مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو أمانة تبليغ العلم 

في محاولة  وآراء العلماء واستدالالتهم، وإنما هو بحث المسائل والوقوف على أدلتها، شأن علمه،

 . للوصول إلى مراد هللا في نوازل هذا الزمن الذي استجدت فيه الكثير منها

وألجل ما سبق  نجسة أو محرمة ؛هذا المبحث ينطبق على كل الحيوانات المأكولة بجامع إطعامها أعالفاً 

الحديث عنه بشأن القرار األوروبي الجديد القاضي بالسماح إطعام األسماك مخلفات الخنازير سأخص هذا 

 .المبحث باألسماك كنموذج

فيما يتعلق بإطعام الحيوانات المأكولة أعالفاً تحتوي على مواد محرمة أو نجسة فإن  العلف المقدم يحتمل 

 : أحد أمرين 

أن يكون  العلف المقدم للحيوانات قد جرى عليه تغيير كلي أو جزئي وهو ما يطلق : االحتمال األول

  عليه االستحالة

ما هوحكم استحالة النجس في هذا العلف؟ وما مدى تحقق االستحالة : طرح السؤال اآلتيوفي هذه الحالة ي  

 التامة في هذا العلف؟ 

والعلف المقدم هنا )لحيوانات العلف النجس دون تغيير يُذكر  أن يتّم  إطعام ا:االحتمال الثاني

 . فينقلب لحما   من باب أنه يستحيل في أجوافها،( هوالخنزير

التي تأكل النجاسات أو المحرمات؟ ( األسماك)ما حكم أكل تلك الحيوانات: والسؤال الذي يطرح  نفسه هو

 من باب حكم أكل الحيوانات التي تأكل النجاسات،" الجال لة"مثل هذه المسألة بحثها الفقهاء تحت عنوان 

مع مالحظة أن األسماك لم تكن مدار بحثهم لهذه المسألة، وإنما إدراجها تحت هذا العنوان بجامع كونها 

حيوانات تربى وتطعم النجاسات أو المحرمات؛ فهل أحكام الجال لة تنطبق على األسماك التي ي راد تغذيتها 

 !!!ير؟؟؟على مخلفات الخناز

المقدمة لألسماك في حالة كون االستحالة  الخنزيريةأثر االستحالة في طهارة األعالف  :المطلب الرابع

 أجريت على األعالف قبل تقديمها

ترى ما هي حقيقة اعتباراألعالف الخنزيرية نموذجاً لالستحالة الم طهرة وما أثر ذلك على  الحكم  

 الشرعي المترتب على استخدامها ؟

االستحالةهل :الفرع األول 
  

 ُمطهّرة لما ُحكم عليه بالنّجاسة والُحرمة؟ 

 :اآلتية مالحظات على الينبغي التنبيه و مبحث آخر مستقل،سبق بحث موضوع  االستحالة في 

 



من حيث حكم االستحالة -1
(290)

 : 

في حكمها  اختلف العلماءحيث  مر مفروغ منه؛كأليس صحيحاً  اعتبار االستحالة مطهرة للنجاسات 

طهرة فريق رأى أن  االستحالة م   فالعلماء المتقدمون نحوا في ذلك منحيين اثنين،؛ حديثاً قديماً و

وأما العلماء المعاصرون فقد وقفوا من االستحالة على ، وآخر رأى أنها ال تقوى على ذلك للنجاسات،

 :ثالثة آراء

ل رأى التفريق بين ما  :أن ها ال تطهرها ، والثالث: رأى أن  االستحالة تطهرالنجاسات والثاني رأى :األو 

 كان نجس العين مثل الخنزير فال يطهر أبداً، وبين ما كانت نجاسته طارئة فيمكن أن يطهر

واستدل الكل بأدلة يرى أنها تؤيد رأيه
(291)

. 

م طهرة  وأريد أن أنبه إلى أن  من المعاصرين الذين يتكلمون في االستحالة يتكلمون على مبدأ اعتبارها

وهذا م جانب للصواب نظراً لالختالف المشار إليه في حكمها بين العلماء  للنجاسات كأمر مفروغ منه؛

كما أن  الرأي القائل بأن  االستحالة ال تقوى على تطهير النجاسات خصوصاً ما كان نجس  قديماً وحديثاً،

 .العين كالخنزير رأي له وزنه واعتباره  

حدودها ووضع  اختلفوا في تعريفها وفي حد  : االستحالة تطهر النجاسات ي القائل بأن  الذين أخذوا بالرأ -2

 .ضوابطها 

 األمثلة التي ت طرح كنماذج لالستحالة أمثلة تؤكد أن  ضوابط االستحالة غير مضبوطة بشكل دقيق؛ -3

كلها تطرح كنماذج  فمثالً الجيالتين والدهون واألنفحة وبالزما الدم  المأخوذة من أصول نجسة ومحرمة

لالستحالة الم طهرة للنجاسات غير أن  ما استجد من أدوات القياس والكشف المخبري يؤكد على أن  التغيير 

هذا على قول -الذي يحدث ليس تاماً وال يمكن أن ي عتمد عليه في اعتبار التغير الحاصل م طهراً للنجاسة

 .-من يرى أن  االستحالة مطهرة للنجاسة

تظهر من خالل ،  خلط من بعض العلماء المعاصرين بين مفهوم االستحالة واالستهالك والخلطهناك . 4

وتصدر الحكم من غير ضبط دقيق فتاوى ال تفرق بين المفاهيم الثالثة،
(292)

. 

 هل يمكن أن يستحيل الخنزير ؟ : لثانيالفرع  ا

نجاسته ذاتية ال تنفصل )العينوالمصنف كنِجس  هل الخنزيرذلك الحيوان الموصوف في القرآن بالرجس،

 والمحرم حرمة عينية هل هو قابل لالستحالة ؟؟ ،(عنه

 هي علّة تحريم الخنزير؟؟ما : أوال  

م الخنزير وشدد على تحريمه ، و هللا تعالى  كلمة تدل على : ل غة ، والرجسجعل عل ة تحريمه الرجسحر 

رالنجس والقذر والنتن والعذاب والضر
(293)

وعندما . وواضح أن  معاني الرجس كلها تنطبق على الخنزير 

، أى نجس( إنه رجس) حم الخنزير هى بي ن هللا سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير أن العل ة فى تحريم ل

وليست عل ة عارضة قابلة للتغير ،  الخنزير أبدا عن لحم  ة ذاتية قائمة ال تنفكعلّ  ضار ومؤذ ونتن وهذه

، هل هو القذر أم  ونحن ال نعلم ماهيته بالضبطوالرجس وصف مالزم للخنزير . والمكانوفق الزمان 

                                                           
ولكني سألخص الفكرة التي تم . سبق بحث االستحالة بالتفصيل في مبحث حكم االستحالة عند الفقهاء قديماً وحديثاً ( 290)

 .وري لعالقته بموضوع البحث،وما سيتم التذكير به من هذا الموضوع ضرتفصيلها سابقاً في هذا المبحث
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 .يرجى مراجعة موضوع االستحالة  بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الفقهي  ((

 .يراجع ما يخص هذا الموضوع في مبحث استحالة النجس إلى طاهر( 292)

 .234مختار الصحاح ص  والرازي ، .355-354،ص 1المعجم الوسيط ،ج(  293)



المكونات الصغرى الموجودة في الخنزير والتي ُعرف عن بعضها الضرر أم تأثيره في سلوك آكليه أم 

والتي ترافق عمليات التصنيع وتبقى عادة في المنتج الجديد ،وهي  :القدرة على التسبب بالسرطان

العشرات ،حتى لو تغير شكله،تبقى وتنتقل وال يعرف مدى تأثيرهاب
(294.)

 

إذا كانت العل ة غير منضبطة بدايةً فكيف تكون منضبطة في النهاية،يعني إذا كان مناط تحريم : وبالتالي

ما هو الخبث  الخنزير غير معلوم،فكيف نحكم بأن ه تحققت فيه االستحالة،وبناًء على تغيير ماذا سنحكم ؟؟؟

باحاً؟( بتغييره)السابق في الخنزير حتى نتأكد أنه باستحالته هذا على فرض حدوث استحالة .أصبح طيباً م 

؛ ومن هنا فال يمكن االعتماد على فرضية استحالة الخنزير، ألن  التغيير المقصود غير محدد ماهيته أصالً 

  .بالضبط 

يدون إطعام األعالف الخنزيرية لألسماك لم يخطر ببالهم أن  الغربيين الذين يروينبغي اإلشارة إلى 

غ  االستحالة وال ضوابطها وهل تمت بشكل كامل أم ال، كل دوافعهم اقتصادية بحتة فلماذا ن عطيهم الم سو 

 :ونقول

 !!ألن  االستحالة تطهر النجاسات  حسناً ي مكنكم أن تطعموا السمك أعالف الخنزير؛"

 :إطعام األسماك  أعالف الخنزير ولها ما يُبررهامن  خاوفمهناك :ثانيا  

سيكون بالطبع من الصعب، إن لم يكن من المستحيل أن يتمكن :"جاء في مقال على صفحات النت

وهل . ، أم ال'طاهرة'المستهلك العادي من معرفة ما إذا كان لحم الخنزير قد تحول بالفعل إلى مادة أخرى 

هو حالل مائة بالمائة، 'يهتمون كثيراً بأن  تكون األطعمة التي يتناولونها المتوقع هنا أن  المسلمين الذين 

"سوف يتجنبون شراء أو تناول هذه االسماك
(295) 

داخل أوروبا :" تقريرالمخاوف التي ت عبر عن الهاجس الذي ي ثيره إطعام األسماك أعالفاً خنزيريةوينقل ال

وكانت . عن تغذية األسماك بالبروتينات الحيوانيةنفسها انتشرت مخاوف من ظهور أمراض جديدة ناتجة 

 2311وفي عام  .1994المفوضية االوروبية قد حظرت استخدام العلف الحيواني لتغذية المواشي في عام 

تم توسيع الحظر ليشمل جميع الثروة الحيوانية، وذلك اثر انتشار مرض جنون البقر، الذي ربط علماء 

ويضع مختصون وناشطون بيئيون عالمات استفهام حول التأثير .وانيبينه وبين استخدام العلف الحي

المحتمل الستخدام بروتينات حيوانية لتغذية اسماك لم تكن تتغذى على شيء مشابه في دورة حياتها المائية 

"الطبيعية
(296)

. 

 !الخنازير؟هل أحكام الجالّلة تنطبق على األسماك التي يُراد تغذيتها على مخلفات :خامسالمطلب ال

كم أكل األسماك اآلكلة للنجاسات بشكل مباشر دون أن يجري على األعالف :والسؤال المتبادرهنا ما هو ح 

أي تغيير يذكر،أو جرى عليه تغييرطفيف ؟هل مبدأ االستحالة ينطبق على اعتبار أن  أكلها للنجاسة ي حيلها 

 في أجسادها ؟

وهل تأخذ نفس تها على مخلفات الخنازير أسماكاً جال لة؟ وهل يصحُّ اعتبار األسماك التي ي راد تغذي

 أحكامها؟
                                                           

ل ،استحالة األعيان النجسة واستعماالتها في الصناعات الغذائية مؤتمر  تكروري وحميض ،(294) المستجدات الفقهية األو 

 .م1996، جامعة الزرقاء،362والدوائية،ص

   م 5:05 2013/03/24 : نشر أسماك أوروبية تتغذى على لحم الخنزير.. قريباً بعنوان المقال (295)

http://arabic.arabia.msn.com/news/world/4983584  

  http://arabic.arabia.msn.com/news/world/4983584.المقال نفسه( 296)
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 ما المقصود بالجاللة؟ وما هي أحكامها ؟:الفرع األول 

 تعريف الجاللة  :المسألة األولى

لة هي البعرة وتطلق على العذرة. هي البقرة التي تتبع النجاسة: الجاللة لغة والجِّ
(297)

البقرة :" والجاللة. 

"النجاساتالتي تتبع 
(298.)

  

لة هي التي تأكل القذر: عند الفقهاء :الجاللة اصطالحا   الجال 
(299)

أو هي التي تأكل العذرة من ناقة أو بقرة 

أو شاة أو ديك أو دجاجة 
(300)

تستعمل في كل حيوان يأكل النجاسةو ، 
(301)

. 

 :اختلف الفقهاء في تحديد ماهية الجاللة على أقوالو

وإذا كانت تخلط علفاً طاهراً فال تعتبر جاللة ، كما  كان كل علفها من النجاسة، تعتبر جاللة إذا: الجاللة.1

وتغيرت ووجد منها ريح نتنة من اإلبل أو البقر أو الغنم فقط أنتنتأنها تعتبر جاللة إذا 
 

عند وهذا

األحناف
(302)

.  

ن أكلها النجاسة ، فأما ويكره الجاللة من اإلبل والبقر والغنم؛ ألن  الغالب م:" قال صاحب تحفة الفقهاء

ة التي تأكل النجاسة أيضا  قالوا ال ي كره ، ألنها تخلكها بغيرها "الدجاجة الم خال 
(303)

 

أو أكثر أكلها العذرة  إذا كان أكثر علفها النجاسة، :الجالّلة.2
(304)

وقيل االعتبار بالرائحة والنتن، فإن  

والصحيح :"قال النووي  .وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجاللة وإال فال وذلك األصح عند الشافعية

وإال فال  أنه ال اعتبار بالكثرة بل بالرائحة والنتن فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجاللة ،

":
(305)

. 

قال في .كما عند الحنابلة كان النجس كثيراً في مأكولها ويعفى عن اليسير، تعتبر كذلك إذا:الجاللة . 3

لكن يمكن  وتحديد الجاللة بكونه أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد وال هو ظاهر كالمه ،:"المغني

"تحديده بما يكون كثيراً في مأكولها ويعفى عن اليسير 
 (306)

. 

الجالل "فمن ذلك قولهم  رد أكلها الدم أوالخنزير ولو لمرة واحدة؛اعتبرها جاللة لمجومن العلماء من  .5

ة "هو ما عاش بنجس وال يخلطه بطاهر ثالثة أيام ،أو أكل ميتة أو دماً أو لحم خنزير ولو مر 
(307)

. 

 .الرائحة والنتن: اعتبار الجاللة يكون  بأحد أمرين األول:الطريقي يرى أن  .ومن المعاصرين د .5
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فأيهما وجد فهي جاللة وإال فال. إذا كان أكثر علفها النجاسة: و الثاني
(308)

. 

إن  تقديم أعالف تحتوي على مخلفات المجازر من ميتة ودم وخنزير وقياسها على : الجاللة في زماننا.6

ألنه لم يكن مدار كالمهم عن تقديم  ما قال به العلماء المتقدمون في الجاللة مسألة بحاجة إلى إعادة نظر؛

م  مقصوده الميتة والدم أي لم يكن العلف الذي ورد في كالمه هكذا أعالف للحيوانات المأكولة؛

  .وإنما كان مدار كالمهم عن نجس ينحو الحكم فيه منحى مشقة االحتراز وعن قصد؛والخنزير

 عند الفقهاء المتقدمينحكم الجاللة  :المسألة الثانية

من حيث أكل لحمها أو لبنها أو بيضها  الجاللة كما اختلفوا في ماهيتها ،في حكم المتقدمون اختلف الفقهاء 

 :،فكانت أحكامهم بين مبيح أو كاره أو محرم ؛والسبب في االختالف يعود إلى 

ها مطهرة اعتبرأن  النجس الذي فمن رأى أن   الخالف في اعتبار االستحالة مطهرة للنجاسات أم ال؟. 1

ومن لم يعتبر االستحالة  ،ماً وبيضاً ولبناً طاهراً حفينقلب لالته في أجوافها طهر باستحتأكله الجاللة ي  

 .مطهرة للنجاسات اكد على ذلك من خالل ظهور نتن في اللحم والعرق وبنهي النبي عن أكلها

 .وبناًء على النتن في لحمها أو عرقها  ،بناًء على كم النجس الذي تأكله  االختالف في ماهية الجاللة.2

عن الجاللة هل هو نهي للتحريم أم نهي للكراهة؟ الختالف في فهم نهيه ا.3
(309) 

 آراء العلماء في حكم الجاللة

 :اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الجاللة على ثالثة آراء كما يأتيوقد 

  كراهة أكل الجاللة وشرب ألبانها:الرأي األول

والحنابلة في رواية وهو قول للمالكيةذهب إلى هذا الرأي الحنفية والشافعية حيث 
(310)

. 

فلحمها مكروه غالب أكلها فعند الحنفية إذا كان
(311)

وعند الشافعية إذا تغير لحم الجاللة فهي مكروهة بال  .

خالف
(312)

وعند الحنابلة مكروهة لمجرد أكل القذر فإن كان أكثر أكلها النجاسة حرم أكلها. 
(313)

. 
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 .م1996الفقهية األول جامعة الزرقاء األهلية ،
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 : الجاللةجواز أكل : الرأي الثاني

ال بأس بأكل الجاللة من اإلبل  يرون أن هحيث  فعند المالكية في المشهور جواز أكل الجاللة بال كراهة،

أكل الجيفت التيوالبقر والغنم وكذلك الطير 
(314)

. 

وال خالف في المذهب في أن أكل لحم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة حالل، وإنما :"قال الحطاب

"األلبان واألبوال واألعراقاختلفوا في 
(315)

هوالحل  في المذهب  المشهورو. 
(316)

.  

 : تحريم أكل الجاللة:الرأي الثالث

 وهوما ذهب إليه الحنابلة على أن ها محرمة 
(317)

، وإليه ذهب ابن حزم في المحلى لكنه خص الجاللة 

بذات األربع
(318)

. 

 األدلة والمناقشة

 والتحريم أدلة من قالوا بالكراهة : أوال  

عن أكل لحم الجاللة وأكل بيضها  واستدل من قال بالتحريم أو الكراهة  بأحاديث ورد فيها نهي النبي 

 :ولبنها أو الركوب عليها  ومنها

"عن أكل الجاللة وألبانها نهى رسول هللا : "قال –رضي هللا عنهما  –ما روى ابن عمر ( أ ) 
(319). 

ن يركب عليها أو يشرب من نهى عن الجاللة في اإلبل أ أن رسول هللا :"وفي رواية ( ب) 

:"ألبانها
(320)

 

الحمر األهلية،  عن لحوميوم خيبر  نهى رسول هللا : "ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ت)

"مهاعن ركوبها وأكل لحالجاللة وعن 
(321)

. 

نهى عن شرب لبن الجاللة :"ما روى ابن عباس، رضي هللا عنهما، أن النبي ( ث)
(322)

. 

 :وجه الداللة من األحاديث

 اعتبروا أّن النهي يفيد التحريم :القائلون بالحرمة 
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 ا.65، ص8ابن حزم ، المحل ى، ج (318)

 .265ص سبق تخريجه (319)

والبيهقي في . 3464: ، رقم الحديث414، كتاب األطعمة، باب النهي عن أكل الجاللة وألبانها، صرواه أبو داوود( 320)

  .وقال األلباني حسن صحيح. 333، ص9الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل الجاللة وألبانها، ج السنن

وبألفاظ مقاربة . 3611: ، رقم الحديث419رواه أبو داود، كتاب األطعمة، باب في أكل لحوم الحمر األهلية، ص( 321)

وأحمد في . 4459: ، رقم الحديث245، ص4جرواه النسائي، كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجاللة، 

وقال األلباني حسن . 133، ص2والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، ج. 4339: ، رقم الحديث818، ص11مسنده، ج

 . صحيح

 .265ص سبق تخريجه(322)



أن  االستحالة لو كانت تطهر النجاسات النطبق ذلك على الجاللة التي تأكل النجاسات :ووجه االستدالل

، أو لبنه وإال  لما جاء النص  على النهي  مع  فاالستحالة لم تغير النجاسة بدليل بقاء أثرها في لحم الحيوان

داعي الحاجة لالستفادة منها
(323)

، وما من قرينة تصرف النهي عن ولذلك رأوا أن النهي يفيد التحريم.

   .التحريم

فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجاللة  والنهي حقيقة في التحريم، :"وذكر في نيل األوطار

"وشرب لبنها وركوبها
(324)

 . 

 القائلون بالكراهة  .ب

استدلوا بنفس األحاديث الناهية عن الجاللة إال أنهم حملوا النهي على الكراهة ؛حيث رأوا أن القرينة 

الصارفة من التحريم إلى الكراهة هي التغير الذي يؤثر في طعم اللحوم أوبيضها أولبنها وأن  هذا ال يسوغ 

تحريمها بل كراهتها 
(325)

عن لبن الجاللة دليل على حرمته أو كراهته، وإذا كان هذا في  نهيه  أن  و. 

 .وفي كل ما ي نتجه لبن الجاللة فاللحم مثله،

 أدلة القائلين باإلباحة:ثانيا  

وبأن  الحيوانات ال تنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر ال  أن  الحيوان أصله على اإلباحة ،.1

ي يأكل الخنزير ال يكون ظاهره نجساً ولو نجس لما طهر باإلسالم وال يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذ

االغتسال 
(326)

. 

نجاسة شارب الخمر والكافر ،أصل متنازع فيه وغير )أن  األصل المقيس عليه : يناقش من وجهين أوالً 

 .متفق عليه 

ق مدمن الخمر المائع فإذا كان عرق الجاللة التي غذيت بالنجاسة الجامدة نجساً فعر:"قال ابن عابدين 

"أولى
(327)

. 

 ثانياً بأن  لحم الجاللة يتولد من النجاسة فيحرم، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه ،وإنما يتغذى 

ألن  ،كذلك النجاسة التي أكلها الحيوانف النجاسة في مقرها ال حكم لها ما دامت في الجوف، قالوا بأن  .2

تخالط اللحم ،وكل ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس في كرشها فال النجاسة تنزل مجاري الطعام وال 

ومع ذلك ال يؤثر في إباحة لحمها ولبنها وبيضها ،ن غذاؤها في النهاية إال النجاسةيكو
(328)

.  

بالقياس على ما يرد  جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه،فإن قيل لحم استدلوا .3

"وجب أن يكون لما ينقلب من ذلكحكم ما ينقلب إليه، وهو اللحم كانقالب الدم لحماً  الحيوان حالل،
(329)

 ،

 .االستحالة حولت النجاسة التي تأكلها الحيوانات إلى عين طاهرةبمعنى آخر أن  

                                                           
 .93،ص13ابن قدامة المقدسي،ج( (323

 .143،ص6نيل األوطار،ج الشوكاني،( (324

 .33،ص9جالنووي ، المجموع ، (325)

 .91ص ،13جالمغني ،ابن قدامة المقدسي،  (326)

 (.شاملة)323،ص1ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج( 327)

 .32،ص9جالمجموع، ،النووي( 328)
329

 .543، ص1ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ، ج ((



إن  النجاسة التي أكلتها :وال يعترض به على كون االستحالة مطهرة بأن يقال :"بما قاله الشوكاني  :نوقش

هذا حكم وارد في :ألنا نقول  الجاللة إذا صارت لبناً فقد استحالت فكيف وقع النهي عن شرب اللبن ؟

فليست النجاسة فرع  ،وال مالزمة بين التحريم والنجاسة ،للبن الجاللة ال في نجاسة لبنها تحريم الشرب

"التحريم 
(330)

. 

؛ولو نجست الجاللة لما طهرت استدلوا بأن حبس الجاللة ختى تطهر دليل على عدم حرمتها .4

بالحبس
(331)

. 

       :استدلوا بعدم ذكر الجاللة في أصناف المحرمات الوارد ذكرها حصراً في قوله تعالى.5

                                        

                       
(332()333) 

وال يخفى أّن هذا رأي في مقابلة النّص،ولقد خالف الناظرون ":ومما رد  به الصنعاني على عموم األدلة

وكأنهم حملوا النهي على التنزيه وال ينهض عليه  والعمل باألحاديث هو الواجب،...هنا السنة 

"دليل
(334)

.  

 ؟ متى يزول عنها حكم الجاللة: المسألة الثالثة

 :مما نقل عن العلماء أن  مسمى الجاللة يزول عنها بالحبس واختلفوا  في المدة المحددة لذلك

بل ت حبس حتى  أن ه  ليس لحبسها تقدير يرى : ي روى عن أبي حنيفة روايتان، في رواية  :عند الحنفية. 1

كان أبو حنيفة، رحمه هللا، ال : "فقد روي عن محمد، رحمه هللا، أنه قاليطيب لحمها  ويذهب نتنها؛  

" ام ونقل أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تحبس ثالثة أي ".تحبس حتى تطيب: يوقت في حبسها، وقال
(335)

.
 

إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثالثة أيام، والشاة أربعة، واإلبل :" ونقل ابن عابدين قوال في المذهب 

"والبقر عشرة
(336)

. 

األصح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها ألن الحرمة لذلك وهو شيء : "قال السرخسي

في ذلك فيصار فيه إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال محسوس وال يتقدر بالزمان الختالف الحيوانات 

"بالعلف الطاهر حل تناوله والعمل عليه بعد ذلك
(337)

. 

                                                           

، ط 52، ص1تحقيق محمود إبراهين زايد،ج ،المتدفق على حدائق األزهارالسيل الجرار ،، محمد بن عليالشوكاني( 330)

 .لبنان –الكاملة، دارالكتب العلمية، السنة بدون ،بيروت  1

 .91، ص13وابن قدامة المقدسي، المغني ، ج.33، ص9النووي، المجموع ،ج( 331)

 .145:األنعام ( 332)

(333 )، لما في الموطأ من المعاني  التمهيدأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر  النمري األندلسي، ابن عبد البر 

 –م، الرباط 1984،ط بدون ، دار النشر بدون، 143،ص1جتحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري، ، واألسانيد

 .المغرب

، 266، ص4تعليق محمد ناصر الدين األلباني،ج ،شرح بلوغ المرام  سبل السالممحمد بن إسماعيل ،  الصنعاني،( 334)

 .المملكة العربية السعودية -م، الرياض2338، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،1ط

 .91، ص3السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج(335)

 .338، ص8،جابن عابدينحاشية (336)

 .258، ص11المبسوط، ج(337)



جواز أكل الجاللة بال كراهةعندهم يرون المالكية في المشهور سبق اإلشارة إلى أن   :عند المالكية.2
(338)

 

 .؛ وعليه فال مبرر لحبسها إذا كانت ت ؤكل بهذه الصفة

زوال حكم الجاللة مرتبط بحبسها وعلفها الطاهر وزوال رائحتها فإذا حبست  أن   :الشافعيةوعند .3

زال عنها حكم الجاللة وليس للقدر الذي تعلفه من حد وال لزمانه من  وعلفت شيئاً طاهراً فزالت الرائحة،

ضبط، وإنما االعتبار بما يعلم في العادة أو يظن ان رائحة النجاسة تزول به
(339)

. 

وهذا  األولى أنها تحبس ثالثاً سواء كانت طائراً أو بهيمة،: روي عن أحمد روايتان :وعند الحنابلة .5

تحبس الدجاجة : والرواية الثانية،  قول أبي ثور ألن ما طهر حيواناً طهر اآلخر كالذي نجس ظاهره

والبعيروالبقرة ونحوهما يحبس أربعين ثالثة،
(340)

. 

"نهى عن ركوبها" أن  النبي  عبد هللا بن عمروا باألثر الوارد عن واحتج  
(341)

وعللوا ذلك بأنها أعظم  

ر، وألن ها ربما عرقت فيتلوث راكبها جسماً وبقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغي

بعرقها
(342)

. 

اسم الجاللة؛حيث قال فرأى ابن حزم أن  ِحل  الجاللة مرتبط بحبسها حت ى يسقط عنها  :وعند الظاهرية.5

"فإذا قطع عنها أكلها فانقطع عنها االسم حل  أكلها وألبانها وركوبها :"
(343)

. 

من ذلك نرى اختالفاً في المدة الواجب تحديدها ، والتي اجتهدها كل فريق العتبار الجاللة  :النتيجة 

ومن  ،فيها مشكلة أهم ما نستفيده منها أّن الجاللةوهي اجتهادات كما هو ظاهر،  ،طاهرة حالل

الضروري اإلشارة إلى أن  أحاديث النهي عن الجاللة لم ت حدد السبب في النهي، كما لم تحدد مدة لجعل 

 !!الجاللة طاهرة

 (الجاللة في زماننا ) في زماننا  إطعام الحيوانات المأكولة األعالف النجسة :المسألة الرابعة

 يوانات المأكولة حقيقة الخلطات العلفية المقدمة للح: أوال  

كل مادة تحتوي على مواد عضوية أو :"  تعريف  العلف في اصطالح علماء الزراعة الم عاصرين

معدنية غذائية يُمكن أن يستفيد منها جسم الحيوان ، وتُؤدي وظيفة االمتالء ، وال يكون لها أثر سيء 

"على صحة الحيوان عند إعطائها له بكميات ُمناسبة
(344)

 

المقدمة للحيوانات المأكولة التي يتم تربيتها في المزارع لالستفادة من لحومها أو منتجاتها األعالف 

 :تتضمن مكونات من مصادر عديدة ويمكن تقسيم مكونات هذه األعالف إلى ثالثة مجموعات 
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 .384، ص3الخرشي ، حاشية الخرشي، ج ((

 .286والطريقي ،أحكام األطعمة في الشريعة اإلسالمية ،.31-33، ص9جالمجموع، (339)
340

 .92، ص13ابن قدامة المقدسي، المغني ، ج ((
341

إال األدم، وال يركبها : عن الجاللة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها وال يحمل عليها أظنه، قالنهى رسول هللا :"قال ((

رواه البيهقي في كتاب الضحايا وقال ليس هذا بالقوي، وقد أشار إليه الشافعي وزعم أنه أراد  .حتى تعلف أربعين ليلةالناس 

تغيرها من الطباع المكروهة إلى الطباع غير المكروهة التي هي فطرة الدواب حتى ال توجد أرواح العذرة في عرقها، 

 .  333، ص9أنظر السنن الكبرى للبيهقي، ج. هـ.ا

 .92، ص13المغني ، جسي ، ابن قدامة المقد (342)

 .65،ص8ابن حزم ،المحل ى،ج( 343)
344

، مؤتمر المستجدات الفقهية 294في الفقه اإلسالمي، ص شبير، ، النجاسات المختلطة باألعالف وأثرها في المنتوجات  الحيوانية ((

 .م ، جامعة الزرقاء1996تموز  28 -25استحالة النجاسات وأثرها في حل  األشياء وطهارتها، المنعقد بتاريخ "األول بعنوان 



 :مواد خشنة وتتضمن  .1

 (أعشاب ، أوراق شجر) خضراء جافة  . أ

 (تبن، قش، حطب) جافة . ب

(دريس، سيالج)محولة أو م جهزة  . ت
(345 )

 

 :مواد مركزة وتتضمن  .2

 (.قمح ، شعير، فول الصويا) حبوب، بذور . أ

 (.لفت جزر، بنجر،)درنات )جذور، درنات . ب

 .وفواكه (قرع) لحمية: ثمار . ت

 :مخلفات مصانع نباتية وتتضمن . ث

 .نخالة المطاحن .1

 .قشور الذرة .2

 .كسبة السمسم وعين الشمس والكتان .3

 .تفل البنجر والشعير .4

 .الفاكهة مخلفات تعليب .5

خلفات المصانع الحيوانية وتتضمن . ج  :م 

 .مخلفات تعليب اللحوم .1

 .مخلفات تصنيع األسماك .2

 .مخلفات مصانع األلبان .3

عظام ، دماء، ريش، أمعاء وكرش بما )مخلفات المجازر والمسالخ . ح

 (.تحتويه من أرواث، دهون

 .األسماك . خ

النمو، م ضادات حيوية، أحماض أمينية    فيتامينات ، معادن وأمالح، دافعات ):مواد م ضافة وتتضمن. 3

ويوريا
(346)

.  

األعالف المقدمة للحيوانات التي يتم تربيتها تحتوي على مكونات متعددة المصادر منها المصدر إذن 

ذرة ، فول صويا ، )حبوب: يشمل  والمصدر الحيواني غير التقليدي؛ فالنباتي التقليدي النباتي التقليدي

(نخالة قمح 
(347)

( مخلفات مصانع التعليب) األتبان والقش، بقايا الخضار والفواكه) مخلفات زراعية ، و

وتفل الزيتون وورق الزيتون ونوى البلح ومخلفات البطاطا وغيرها
(348)

.  
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 . هو المحصول العلفي األخضر الرطب الذي يحتفظ برطوبته مدة طويلة عن طريق كمرة في حفرة: السيالج ((

هو النباتات العلفية الم جففة إلى الحد  األدنى الذي يحفظها من التعفن والتلف  بحيث ال تزيد نسبة  الرطوبة في المواد : الدريس     

 .  296-294المصدرنفسه،ص%.  15العلفية عن 
346

 .333المصدر نفسه، ص ((
347

 –م، عمان 2313، عماد الدين للنشر والتوزيع، 1، ط281محمد فالح ، بحوث فقهية مقارنة رؤية م عاصرة، ص.مطلق، د ((

 .األردن
348

، مؤتمر المستجدات 246-243واستعماالتها كأعالف، ص( النباتية والحيوانية )محمد يونس، الم خلفات الزراعية. حرب، د ((

م ، جامعة 1996تموز  28 -25استحالة النجاسات وأثرها في حل  األشياء وطهارتها، المنعقد بتاريخ "الفقهية األول بعنوان 

 .الزرقاء



اإلشارة إلى أن  ال بد  من وهناك مكونات أخرى مصدرها حيواني ، وهي تعتبر أعالفاً غير تقليدية؛ حيث 

لتي ت ربى ألجل االستفادة من لحومها، أصبحت ت علف بأعالف غير تقليدية ألجل الحيوانات المأكولة ا

كثف ؛  ومن أهم مكوناتها   :اإلنتاج الم 

( من األحشاء والرؤوس واألرجل واألظالف) مخلفات المجازر من الدهون ومسحوق العظام واللحم 

ومسحوق الدم الم جفف والجيالتين والمستحلبات واإلنزيمات
(349)

،مخلفات الصناعات الجلدية ، ذرق 

بيت على فضالت اإلنسان(البولة ) الدجاج ،مسحوق الريش، اليوريا  ، ديدان ويرقات ر 
(350)

، مسحوق 

األسماك
(351)(352)

. 

 في زماننا حكم إطعام الحيوانات المأكولة األعالف النجسة:  ثانيا  

 : اختلف العلماء المعاصرون في مسألة إطعام  الحيوانات المأكولة األعالف النجسة على ثالثة آراء 

 يجوز إطعام الحيوانات األعالف النجسة : الرأي األول 

 ي كره إطعام الحيوانات األعالف النجسة : الرأي الثاني 

 ال يجوز إطعام الحيوانات األعالف النجسة: الرأي الثالث 

 يُجيز إطعام الحيوانات األعالف النجسة : األول الرأي 

جواز إطعام الحيوانات المأكولة األعالف المتضمنة للنجاسات الذين رأوا  من العلماء المعاصرين

ن  هذه وعلى أساس أ والمحرمات، الدكتورمحمدعثمان شبيرعلى أساس أنها تطهر باالستحالة كما يقول،

و يرى كراهة أكل لحوم الجاللة التي يغلب على علفها % . 1يقة العلفيةالعل في النجاسات ال تتعدى نسبتها

ورأى أن  حبسها لمدة كافية حتى زوال رائحتها  ،اولهاالنجاسات وتتغير رائحة عرقها ولحمها بسبب تن

يجيز أكلها
(353)

. 

 حيث يقول طبخاً لها؛غير أن  االستحالة التي تطهر النجاسة المحتوية الدم والميتة في نظره ال تعدو كونها 

ويغلب على مصانع   والطبخ التسخين الكهربائي:تصنع المركزات بإحدى طريقتين:" الدكتور شبير

تطبخ اللحوم أو مخلفات المسالخ أو األسماك .ل القول فيها ولذا سأفص   األعالف استعمال الطريقة الثانية،

ن وتضاف إليها الكسبة التي تحتوي على لقتل ما فيها من بكتيريا ثم تطح (123)في قدور على درجة 

"البروتين النباتي كما تضاف إليها المواد المضافة المبينة في النقطة التالية وتعبأ في أكياس
(354)

. 

لكن هل النسبة التي يذكرها الدكتور شبير عن المواد التي ت ضاف من مخلفات المجازر لألعالف وهي 

 ، هل هذه النسبة دقيقة؟% 1نسبة 
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 .ن محرمة أو نجسة الذي يهمنا هو المصادر ذات األصل الحيواني غير التقليدية والتي قد تكو ((

،من أبحاث 343-339محمد عثمان ،النجاسات المختلطة باألعالف وأثرها في المنتوجات الحيوانية،ص شبير،( 353)

 .م1996مؤتمر المستجدات الفقهية األول جامعة الزرقاء األهلية ،

 .331ص المصدر نفسه ،( 354)



خلفات  الحيوانية هي يذكر ا في الخلطة % 13لدكتور محمد فالح م طلق أن  نسبة ما ي ضاف من هذه الم 

العلفية ، وأيضاً يعتبرها نسبة غير م ؤثرة
(355)

. 

إذا كانت استحالة النجاسة تعني طبخها على درجات حرارة عالية فمعنى ذلك هل طبخ لحم  :وأقول

 !! الخنزير يجعله طاهراً حالالً ؟؟

يرى الدكتور عبد المجيد صالحين  جواز إطعام الحيوانات المأكولة الخلطات العلفية المحتوية على كما 

الخلطات العلفية الموجودة في أيامنا هذه ال بأس بإطعامها :" المواد المحرمة والنجسة حيث يقول 

، وذلك ألن  نسبة  للحيوانات ، فال حرمة وال كراهة في لحوم أو بيض أو ألبان الحيوانات التي تأكلها

"النجاسة في هذه الخلطات هي نسبة ضئيلة جداً 
(356)

. 

حيث يقول  الدكتور نزيه حماد ومحرماتذهب إلى جواز تقديم األعالف المحتوية على نجاسات  كذلكو

وال أثر  ال حرج شرعاً في تغذية الحيوانات مأكولة اللحم باألعالف المتضمنة لمادة نجسة أو محرمة،"

والحكم فيها أنها مباحة األكل لآلدميين في حالة السعة واالختيار إذا .فساد لحمها ولبنها وبيضها لذلك في إ

"لم يكن فيه ضررعلى صحتهم 
(357)

. 

الشيخ يوسف البرقاوي :وممن رأى هذا الرأي
(358)

يرى أن ه ال يصح قياس الدجاج الذي يتغذى :  الذي 

على الجاللة التي تأكل العذرة وينتج عنها النتن على األعالف المركزة من دم ولحوم وميتة وغيرها 

مين.وبحبسها تزول الرائحة وليس النهي لنجاستها  ( العلف النجس)ولكنهم قاسوه:"...ومما قاله عن الم حر 

وإيقاعهم في الحرج بما في  وما ذلك إال للتشديد على المسلمين والتضييق عليهم، على الجاللة ليحرموه،

التشكيك في أحكام الدين؛وهذا خالف السنة المطهرة التي تدعو للرحمة والتيسير ذلك التشويش عليهم و

"رأفةً بالمسلمين والتخفيف،
(359)

. 

اس ما في حين أن  الرحمة والرأفة تكمن في تجنيب الن:"على هذا القول ويرد الدكتورباحمد بن أرفيس

هور جنون البقر لوف ر عليهم خسائر ولوعمل الغرب بأحاديث الجاللة قبل ظ .يضرهم في أموالهم وأبدانهم

"(ما سمي جنون البقر)طائلة وحفظ الكثير من األرواح التي نفقت بمرض كروتزفيلد جاكوب
(360)

. 

بعنوان الدواجن التى تتغذى بالنجاسات ما ي ؤيد هذا  6532: رقم الفتوى  وجاء في فتاوى لجنة األزهر

ة نجسة ولم يظهر فساد فى لحمها أو لبنها أو بيضها ، نستخلص أن الدواب التى يخلط علفها بماد:" الرأي 

وال ضرر فى تناوله ال يحرم أكل ذلك وال يكره ، لزوال علة النهى وهى الفساد ، أما إن كان علفها كله 
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من أبحاث مؤتمر المستجدات ،  385عبد المجيد محمود ، استحالة النجاسة وأثرها في الخلطات العلفية،ص. صالحين، د ((

 .م1996الفقهية األول جامعة الزرقاء األهلية ،
 

 .66-64نزيه حماد ،المواد المحرمة والنجسة،ص( 357)

عقيدة األمةفي المهدي "األردن سابقاً ،له كتاب الشيخ يوسف بن عبد اللرحمن البرقاوي ،مفتي مدينة الزرقاء ب( 358)

 ".المنتظر 

 . 433نقالً عن ابن أرفيس ،األطعمة المصنعة الحديثة ،ص.144البرقاوي ،لحوم الدجاج،ص( 359)

 .،انظر الهامش433ابن أرفيس،األغذية المصنعة الحديثة ،ص( 360)



من مادة نجسة وظهر فساد اللحم واللبن والبيض فالخالف موجود بين الحكم بالحرمة أو الكراهة 

"زيهية ، وإن لم يكن فساد فال حرمةالتحريمية أو الكراهة التن
(361)

. 

  إطعام الحيوانات األعالف النجسة يُكره :الرأي الثاني 

 زوال أن يرى أن  تحديد حيث  األعلى التابع لدار اإلفتاء الفلسطينية اإلفتاء ذهب لهذا الرأي مجلس 

 التغذيةوخبراء  الطب، أهل من االختصاص بأهل مرهونان بقاءها أو باالستحالة، النجاسة أعراض

 .مقبولة غير أو مقبولة، المصنَّعة األعالف كانت إذا فيما يقررون الذين فهم الحيوان، وتربية والصحة،

 في كامل بشكل االستحالة تتحقق ولم تصنيعها، بعد األعالف في ماثلة األعراض هذه بقيت حال وفي

 حكم حينئذ تأخذ منها، وتقتات عليها تتغذى التي اللحم مأكولة والطيور الحيوانات فإن النجسة، األعيان

 .الجمهوررأي  حسب- لبنها وشرب لحومها أكل ي كره التي"الجالَّلة"

 ودمائها الحيوانات فضالت من األعالف تصنيع حكم:" وجاء في الفتوى الصادرة عنها  بعنوان  

ه  "وعظامها   :ما نص 

 أعالف على التي تتغذى اللحم، مأكولة والطيور أن  الحيواناتفي فلسطين  األعلى اإلفتاء يرى مجلس"

 إذا وشرب لبنها، أكلها، ي كره تصنيعها، بعد لها مالزماً  النجاسة زال وصف وما نجسة، أعيان من مصنَّعة

 لبني أمراض وأضرار عنها تسبب ما إذا أكلها يحرم بل ولبنها، لحمها في ونتنها النجاسة أثر ظهر

 تغير فيها يظهر لم إذا أما" ضرار وال ضرر ال:" لقوله  وذلك مخبرياً، وفحصها تحليلها اإلنسان بعد

 على القائمين مشروط  باحترام كله وهذا لبنها، وشرب لحومها تناول في عندئذ كراهة فال نتن، أو ريح

 إنتاجهم من وخضوع جهة، من األوضاع هذه لمثل المنظمة واللوائح للقوانين الفضالت تدوير مصانع

 على يتمنى األعلى اإلفتاء مجلس فإن السياق هذا وفي .أخرى جهة من االختصاص أهل لرقابة األعالف

 والسالمة الصحة بمعايير التزامها من للتأكد األعالف، مصانع على رقابتهم يكثفوا أن االختصاص جهات

"وسالمته الناس لصحة ضماناً  المهنية،
(362)

. 
 

خلفات  ومن الم عاصرين الذين قالوا بكراهة إطعام  الحيوانات المأكولة األعالف التي تحتوي على الم 

النجسة والم حرمة الدكتور محمد فالح م طلق، ويرى أنها كراهة تنزيهية، مع طهارة لحوم ومنتجات 

من خالل استطالع آراء الفقهاء ومنشاً الخالف :" الحيوانات التي تغذت على هذه األعالف؛ حيث يقول 

ب إليه جمهور الحنفية والشافعية من القول بكراهة لحوم الجاللة هو األقرب عندهم ، يطهر أن  ما ذه

لمقاصد الشريعة ألن  القول بالتحريم على إطالقه فيه تحريم ما أحل هللا أكله، وال ي صار إلى التحريم إال 

لها بمسندها، أما كما أن  القول باإلباحة الم طلقة ، فيه إهمال ألحاديث النهي التي يتقوى مرس...بدليل قاطع 

القول بالكراهة التنزيهية ، فهو إعمال لما ورد من األحاديث ، خصوصاً إذا علمنا العلة من النهي كما تقدم 

"
(363)

. 

 ال يجوز إطعام الحيوانات األعالف النجسة :الرأي الثالث 

حيث رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عدم جواز أكل لحوم الحيوانات التي يغلب على طعامها 

لة  النجاسة، ويشمل ذلك شرب ألبانها لنهيه  عن لحوم الجال 
(364.)

 

:ومن المعاصرين الذين  ي حذرون من إجازة هذا األمر بسبب األخطار التي قد يسببها فتح هذا الباب  
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م يض؛ حيث يقوالن   نرى أن  إطعام الدواجن :" كل من الدكتورحامد تكروري والدكتور محمد علي ح 

ة تلك الناتجة عن ذبائح الدواجن  نفسها أو إطعام الم جترات روث  بقايا المسالخ من دم وأمعاء وبخاص 

الج ، ممارسات مخالفة للفطرة وتشمل على مخاطر صحية قد ال ن دركها كلها اآلن، ناهيك عن  الدواجن الم 

ت بعة   عالجة الم  باشر على صفات الجودة في المنتجات ونقلها األمراض إلى الحيوانات  ألن  الم  تأثيرها الم 

خلفات ال يمكن أن تكون م حكمة  وم طلقة  خل فات هو تحويلها إلى أسمدة .لهذه الم  وإننا نرى أن  مكان هذه الم 

خلفات النباتية وا ألرواث مما ي حس ن التربة ويزيد في اإلنتاجية الزراعية وهكذا تكون قد م خمرة مع الم 

دخلت دورة المواد الطبيعية بتوافق وبانسجام مع سنن الكون التي فطرها هللا
(365)

 .  

من المهم اإلشارة كذلك إلى أن  غذاء الحيوانات يعتبر مصدراً :" كما تقول البرفسورة مها محمد هادي

ات الخطرة مثل الم ضادات الحيوية ومضادات الكوكسيديا  والهرمونات ومساعدات شديد األهمية للمتبقي

تحبيب األعالف، والتي تتبقى في تلك األعالف بغض النظر عن تكنولوجيا تصنيعها ، وقد ثبت أن  بعض 

"إضافات األعالف مثل هرمون النمو البقري لها عالقة بحدوث سرطان القولون والثدي في اإلنسان
(366)

.  

 : محاذير ينبغي اإلشارة إليها في موضوع تصنيع األعالف من مصادر غير تقليدية: ثالثا  

األعالف التي يدخل في مكوناتها  مخلفات الحيوانات هي مصدر للمتبقيات الخطرة والتي لها آثار : أوالُ 

 :جد خطيرة

من المهم :" بجامعة القاهرةتقول البرفسورة مها محمد هادي رئيسة قسم التغذية والتغذية العالجية  

اإلشارة كذلك إلى أن  غذاء الحيوانات يعتبر مصدراً شديد األهمية للمتبقيات الخطرة مثل الم ضادات 

الحيوية ومضادات الكوكسيديا  والهرمونات ومساعدات تحبيب األعالف، والتي تتبقى في تلك األعالف 

ض إضافات األعالف مثل هرمون النمو البقري لها بغض النظر عن تكنولوجيا تصنيعها ، وقد ثبت أن  بع

عالقة بحدوث سرطان القولون والثدي في اإلنسان ، وقد أوضحت أبحاث كثيرة إن  إضافة الم ضادات 

الحيوية في غذاء الحيوان نتج عنه تطور سالالت من البكتيريا الممرضة المقاومة لتلك الم ضادات والتي 

"ة ت صيب اإلنسان باألمراض الخطير
(367)

خلفات هذه الحيوانات تحتوي   حيث واألعالف المعتمدة على م 

 .على كل هذه اإلشكاالت 

بما أن  األعالف تعتمد على مخلفات المجازر من الدماء والعظام والدهون وأشياء كثيرة، وبما أن : ثانيا  

ن محلية الصنع؛ فمن صناعة األعالف تعتمد في تصنيع خلطاتها على العديد من المكونات والتي قد ال تكو

 .نات المستخدمة في هذه الخلطاتوالممكن جداً أن يكون الخنزير وكل مشتقاته من بين المك
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إن  مسحوق اللحم أو مسحوق اللحم والعظام يتم الحصول عليها من : "يقول الدكتور محمد يونس حرب

وقد ... ستهالك ومن العظام الرؤوس واألقدام والكرش واألعضاء الداخلية ومن اللحوم غير الصالحة لال

يكون مسحوق اللحم والعظام من األنام واألبقار والخنازير، أو قد يكون من الدواجن
(368) 

 

خلفات  :لثا  ثا ينبغي األخذ بالحسبان أن  صناعة األعالف ال تتم في غالبها تحت رقابة تضمن دخول الم 

ياً للحيوانات التي تتغذى عليها؛ وبالتالي فإن  الحيوانية ضمن خطوات تصنيعية تضمن أن تكون آمنة صح

إطعامها للحيوانات يجلب مخاطر صحية على الحيوانات نفسها، ومن ثم  على البشر الذين يقتاتون بها 

خالفات  أكانت مأكولة أم  بما فيها استخدام حيوانات نافقة سواء والتجاوزاتحيث هناك تقارير ت نقل عن الم 

ة   م رب و الحيوانات على صحة اإلنسان، ويرتكبها  التجاوزات بأضرارال ؛ حيث تتسبب هذه  عد  الم 

 .في غفلة من الجهات الرقابيةلالستفادة من لحومها أو منتجاتها 

مصانع تستخدم حيوانات نافقة وبقايا المسالخ في " بعنوان على صفحة الوكيل اإلخباري جاء في تقرير

"صناعة األعالف
(369)

العلفية  المكوناتعلفية التي تعطى للدواجن واألبقار والمواشي على تتنوع المادة ال: 

بين نفايات المسالخ والحيوانات النافقة، وبعض المصانع تقع في مناطق غير مأهولة وبعضها غير 

مرخصة وال تخضع ألي إشراف أو رقابة، ما يترك حبل مخالفاتها على الغارب وتلحق منتجاتها إصابة 

تعصية أو خبيثة ولو بعد حين، وأن أحدا ال يستطيع التنصل من المسؤولية بعدم علمه اإلنسان بأمراض مس

الكل يعلم بذلك، بدليل ضبط عشرات السيارات  .ات ومخالفات تقشعر لها األبدانبما يجري من ارتكاب

لة بهذه المخلفات وهي في طريقها إلى مصانع األعالف، بل هناك عند بعض مسالخ الدواجن  المحم 

تقوم بطحن الدواجن النافقة ومخلفات الدواجن من أحشاء وأرجل وريش وتستخدم « جاروشة»ونة أو طاح

كمادة علفية على بند الصناعة الذاتية لشركات الدواجن مما يستدعي تشكيل لجنة طبية وعلمية للتدقيق في 

فيما يؤكد  .ة بهام لصناعة األعالف والتجارالموضوع وإعداد التقرير الالزم في ظل غياب قانون ناظ

مختصون أن تدوير بقايا الدواجن من الدم والجلد والريش يحكمه معياران ديني وصحي وهذه العملية 

. ربما غائبة في ظل تعدد وتشتت الجهات الرقابية في الصحة والزراعة والبيئة والغذاء والدواء والبلديات

لمخالفة صحيا وبيئيا وحتى عات اوحسب المختصين أن االزدواجية هدفها ربما رواج بعض الصنا

بل يعمد أصحاب بعض مصانع األعالف إلى التالعب في عملية  المسألة ال تتوقف عند هذا الحد   .شرعيا

وحسب معلومات ومصادر موثوقة . صناعة منتجاتهم بطرق مخالفة لقوانين الصحة والبيئة األردنية

وردتنا من أشخاص سبق أن عملوا في هذه المصانع، وكذلك أهالي إحدى المناطق القريبة من أحد 

ع في منطقة قضاء الظليل يقوم بصناعة أعالف بروتينية حيوانية من المصانع قالوا لنا إن أحد المصان

مخلفات الحيوانات النافقة سواء كانت من األبقار أوالمواشي يضاف إليها حسب قول األهالي الحيوانات 

ضاف إليها أيضا الدواجن النافقة وأمعاء وأحشاء الدواجن الواردة من األليفة المدهوسة على الطرقات، ي  

وحسب شهود عيان أن هذه الكميات ترد  (.النتاف) و محال الدواجن الحي خ الحكومية والخاصة أالمسال

للمصانع من خالل متعهدين متخصصين لنقل هذه المخلفات يضاف إليها مخلفات نفايات أخرى بهدف 

الوزن ) د زيادة الربح المادي للمتعهد الن عملية البيع والشراء تتم بين المتعهد وصاحب المعلف على بن

، وحسب مراقبين صحيين أن بعض مصانع األعالف يوجد بها أفران مجهزه لغايات خلط طبخة ( القائم 

الحيوانات النافقه ومخلفات المسالخ بما فيها ريش الدواجن وحوافر الحيوانات النافقة الرفيقة واألليفة، 
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تدخل في حيق والمواد األخرى التي وتدخل هذه الكميات للفرن لينتج منها أعالف بروتينية وبعض المسا

ويذهب أحد األطباء . وبتركيبات مخالفة للشروط الصحية والبيئية صناعات أخرى مثل الصابون،

ربما لصناعة بعض أنواع النكهات التي تستخدم البيطريين إلى القول إن بعض مخرجات اإلنتاج تذهب 

انه من دواعي سرورنا أن تطل علينا  ، وقال الطبيب البيطري ضاحكاإضافات في صناعة الشوربات

شوربات بنكهات شوربات للفقراء بنكهة البقر والخروف البلدي، لكن الطامة الكبرى إذا طلت علينا 

وفي المقابل يحذر األطباء البيطريون الذين التقتهم العرب اليوم من التأثيرات السلبية . الكالب أو القطط

كمواد أولية في صناعة  المواد األخرى في حال استخدامهاالقمامة و الستخدام الحيوانات النافقة ومخلفات

"األعالف
(370)

 .انتهى االقتباس من التقرير 

األعالف غير التقليدية المقدمة للحيوانات ال تالئم الطبيعة التي خلقها هللا عليها؛ ومن شأن ذلك أن : رابعا  

تحتاج مدة من الزمن حتى نتعرف على تلك  يتسبب في حدوث خلل وأضرار قد تظهر آثارها سريعاً أو قد

في مقال  المهندس الزراعي كاوه شفيق صابر من أمثلة تلك اآلثار تتضح من خالل ما يقوله . اآلثار

األعالف المقدمة للطيور  ":" الطيور الداجنة   وأخطاء الطرق الحديثة في تربية  الدجاج القاتل" بعنوان

من الحبوب والدليل على ذلك هو شكل المنقار حيث ( الخ..... الشعير , الحنطة)في الطبيعة هي الحبوب 

من القسم السفلى وهذا الشكل يتيح للطائر التقاط الحبوب  أن القسم العلوي من المنقار أطول واكب 

ولكن في الطرق الحديثة تقدم إلى هذه الطيور . واليرقات بكل سهولة من األرض وداخل التربة أيضا 

تحتوى المواد العلفية النجسة مثل مخلفات المجازر و مساحيق الدم ومساحيق العظام كل  األعالف التي

هذه المواد هي ليست من طعام أو علف هذه الطيور وهى تقدم لها بطريقة مسحوق وهذا المسحوق 

با لمجارى والبلعوم والمريء ويسبب التعفنات وااللتهابات في أعلى الجهاز  يتسبب في التصاقه

"ي والبلعوم في الطير ويتسبب في المرض الطائرالتنفس
(371)

.  

تسبب في ظهور ( بما فيها الحيوانات الميتة )إحتواء الخلطات العلفية على مخلفات حيوانية : خامسا  

رمرض جنون البق
(372)

وهو مرض عصبي نتج عن تناول الحيوانات مسحوق اللحم قبل سنوات عديدة  

عد  للحيوانات آكلة اللحوم مع ما في وهي حيوانات آكلة )والعظام،  لألعشاب ، أجبرت على تناول غذاء م 

؛ حيث ينتقل هذا المرض عن طريق تغذية مسحوق العظام  (ذلك من إحداث خلل في الناموس اإللهي 

خ  : واللحم من أبقار م صابة ، ومسبب المرض هو بريونات تدعى فيوكابروتين تتواجد في أنسجة الم 

"لألبقار الم صابة والحبل الشوكي
(373)

. 

المخلفات الحيوانية؛ فما الضمان أال تكون هذه األعالف سبباً في نقل هذا المرض ظهر بسبب استخدام 

ذات المرض أو أمراض أخرى معروفة أو ربما تتسبب في إحداث أمراض جديدة قد ت وازي مرض جنون 

بما تكون أكثر خطراً منه ؟  البقر أو ر 

  ي ؤكد أن  مرض انفلونزا الطيور كان  لألعالف من أصل خنزيري دور في التسبب بهاما هناك : سادسا  

إن سبب انتشار مرض انفلونزا الطيور بين  :"حيث مما قاله الخبراء بشأن أسباب انتشار هذا المرض
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الطيور والدواجن التى كانت تربى مع الخنازير في الصين أول مرة ان الطيورالتي كانت تعيش مع 

ازير في نفس االماكن وان الطيور الداجنة مثل الدجاج والبط والديك الرومي قد علفت واكلت واقتاتت الخن

، وتغذت على فضالت وبراز وبول ولعاب الخنازير التى كانت تعيش معها ، ودخلت هذه الفضالت الى 

هذا البيض الذي  وبعد ان افقست هذه الطيور. تركيب البيضة او تراكيب البيض الذي تنتجه هذه الطيور

يحتوي في تركيبه هذه الفضالت والبراز للخنازير، وعندما فقس البيض الملوث بهذه الفضالت فان 

االفراخ كانت تعاني من نقص المناعة الشديد وهاجمها الفيروس الخاص باالنفلونزا وسبب لها المرض 

، كانت تمتلك اجهزة مناعية ضعيفة فإن االفراخ أو الكتاكيت المفقسة. ومنها ظهر مرض انفلونزا الطيور 

جدا لمقاومة األمراض ولهذا فإن فيروس انفلونزا الطيور قد نمى في أجسامها وتكاثر وهكذا ظهر 

المرض بين الدواجن والطيور التى كانت تربى مع الخنازير في نفس االماكن ومنها انتشر المرض الى 

"بقية العالم
(374)

 . 

للشك أن  احتواء األعالف على مكونات من مخلفات الحيوانات فيه خطورة  جالوهذا يثبت بما ال يدع م

بالغة ينبغي أن ت ؤخذ بالحسبان وأال ي قلل من شأنها ؛ خصوصاً وأن  صناعة األعالف ال ضمان على 

خضوعها للرقابة المطلوبة بشكل دائم، والتي تضمن وصولها للحيوانات كطعام آمن ، وما يجره ذلك من 

  . الحيوانات وعلى البشر مخاطر على

 ُحكم إطعام األسماك المستزرعة أعالفا  محتوية على ُمخلفات الخنزير :نيالفرع الثا

 هل يمكن قياس األسماك التي تأكل األعالف الخنزيرية حيوانات جاللة؟ وهل تأخذ نفس أحكامها؟؟ 

ا أن يكون فإم  :يكون فيه أحد إحتمالين  العلف المقدم لألسماك وهو هنا مخلفات الخنزير :كما ذكرت سابقاً 

وقد سبق الكالم عن تحريم  ،يبحث حكمها ضمن مسألة االستحالة قد جرى عليه تغيير كلي أو جزئي وهنا

الخنزير وهل هو قابل لالستحالة أم ال ؟وأشير إلى أن ه سبق الوصول إلى النتيجة بأن  الخنزير ال يمكن أن 

 .الناحية الشرعية  ينطبق عليه مفهوم االستحالة من

 فالدالئل تشير إلى أن ه، ومع التطورالهائل في وسائل الكشف والمختبرات الحديثة :ا من الناحية العلمية أم  

بات مؤكداً أن  الخنزير ومع كل تبديل أو تغيير يطرأ على أي من مشتقاته فإن  هذا التغير غير تام وغير 

كل عملية تحول ،ال يعلم أحد بعد ما هي وما دورها وما هي  كامل وأن  هناك دائماً مكونات صغرى ترافق

األضرارالتي يمكن أن تتسبب بها
 

والتغير التام هو ضابط االستحالة المطهرة على رأي من يقولون بها؛ ،  

 !ما يجعل فكرة استحالة الخنزير موضع تساؤل 

الغربيين الذين  أن  : هامة وهي مع مالحظة.هذا إذا افترضنا أن ه فعال يجري على األعالف تغيير تام 

يريدون إطعام األسماك مخلفات الخنزير لم ينظروا لألمر من زاوية االستحالة وأنها ت طهر النجاسات، 

فلماذا  وهل أن  االستحالة تمت بشكل كلي أم جزئي؟ هم ينظرون للمسألة من منظور اقتصادي بحت؛

 !نسارع في إعطاءهم المسوغ تحت مظلة االستحالة ؟

ها ما قامت به الدول من إجراءات تجاه الدول التي أعلن في :ومما يدلل على أن  االستحالة ال تتم بشكل كلي

فقامت بإغالق باب وارداتها الغذائية الم صنعة من تلك الدول تخوفاً من  ،(أيام انتشاره)مرض جنون البقر
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 .ون تلك األبقارمصابة بالمرضخشية أن تك ؛ل فيها مكونات مأخوذة من األبقارالمنتجات التي يدخ

لو كانت االستحالة تتم بشكل كامل فلماذا الخوف إذن ؟ ولماذا تتحمل كل هذه  :والسؤال المنطقي 

 الخسائر؟ 

أما فكرة اعتبار األسماك التي تأكل الخنزير جاللة على اعتبار أن  ما يدخل أجوافها يستحيل لحماً طاهراً  

ملها في اآلتي ي رَ ال في حالة الضرر فوأن  الحكم بتحريمها ال يكون إ  :د  على هذا االعتبارمالحظات أ ج 

إن  إطعام األسماك بالخنزير قد حدث فعال في مصر عند انتشار مرض انفلونزا الخنازير حيث عمد : أوال  

 نتج عنه آثار خطيرةالعديد من المصريين إلى التخلص من الخنازير بإطعامها لألسماك المستزرعة ما 

ة بسبب نقلها لألمراض، وبلغت مجلس النواب يتحذيرات من وقوع كارثة حقيق جعلت الخبراء ي صدرون

 :والوزراء فقد نشر عن هذا الموضوع ما نصه

ذكر عدد من نواب مجلس الشعب في بيانات عاجلة تلقاها وزراء الصحة والزراعة والبيئة والري "

د غير آمنة في تغذية رع السمكية يعتمدون على مواوالموارد المائية أن العديد من أصحاب المزار

وناشد النواب بتكثيف . األسماك حيث يؤدي رغبتهم في التوفير إلى خسائر فادحة في الثروة السمكية

الحمالت الرقابية على كل من المصانع المنتجة لعلف األسماك والمزارع السمكية محذرين من استخدام 

"ذية األسماك للحيلولة دون انتقال العدوىفضالت الخنازير والدواجن في تغ
(375)

 

لو كانت األعالف التي تأكلها األسماك على اعتبار أنها جاللة تحيل النجاسة في أجوافها بشكل كلي  :ثانيا  

أقول لو كان ذلك دقيقاً لما اعتبرت األسماك المصرية والمرباة في المياه -ما يحولها إلى لحم طاهر-

فقد أكد العديد من الخبراء المصريين بأن  األسماك التي تربى في المزارع  بل وقاتلة؛ العادمة أسماكاً ملوثة

السمكية هي أسماك ملوثة تؤدي إلى السرطان وإلى أمراض قاتلة ؛ألنها تربى على مياه الصرف الصحي 

 .ونصحوا مواطنيهم بأال يأكلوها حرصاً على صحتهم 

ر األسماك المصرية بحجة أنها أسماك ملوثة ،غير وفي ذات الوقت قام االتحاد األوروبي بحظ

 أليس ذلك غريباً؟!!صحية

لماذا االتحاد األوروبي نفسه الذي سمح بإطعام األسماك الخنزير ومخلفاته، حظر استيراد  :مفارقة

 األسماك من مصر بحجة التلوث كونها تربى على مياه الصرف الصحي؟

و نجس العين وبين أن يكون طعامها مخلفات بشرية؟ وهي ما الفرق بين أن يكون طعامها خنزيراً وه

 نجسة العين كذلك، ما الفرق بين النجسين؟؟

أقول أال يمكن القول بأن  هذه األسماك جاللة أيضاً لماذا لم نسمع أصواتاً ألحد من فقهائهم بتسويغ أكلها 

 !!!بحجة أن ها جاللة ؟؟؟

رباة في المزارع  األعالف ينبغي أخذ المحاذير ي ضاف لكل ذلك  أن ه  التي ترد بشأن إطعام الحيوانات الم 

خلفات المجازر  .إليها سبق اإلشارة التي و مأخذ الجد  ية ، غير التقليدية النجسة والمحرمة  من م 
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قدمة هي أعالف   وذلك إذا أردنا أن نقيس األسماك المستزرعة على تلك الحيوانات بجامع أن  األعالف الم 

، وت ؤكد أن  طهارة هذه األعالف هي بمسوغ وهي محاذير ت نذر بالخطر رم أو نجسمن أصل مح

 .االستحالة هي طهارة مظنونة وفرضية ينبغي مراجعتها

  الخالصة والترجيح فيما يتعلق بإطعام الحيوانات واألسماك خصوصا  األعالف الخنزيرية: الفرع الثالث

ات العلفية  وذلك من خالل النظر للمواد المحرمة أو النجسة بالنظر إلى أثر االستحالة في الخلط: أوال  

أن ها : الداخلة في تركيبة الخلطة العلفية واختفاء أوصافها ؛ فاألمر الظاهر من خالل حقيقة هذه األعالف 

ال تعدو كونها خلطة علفية ، وليست مركباً علفياً ؛ حيث يحتفظ هذا المخلوط بالخصائص األصلية 

لة ، وال يمكن القول إن  األعالف استحالت قبل تقديمها للحيوانات، بدليل كل المحاذير التي للعناصر الداخ

سبق الكالم عنها والتي ت ؤكد أن  االستحالة التامة هي استحالة مظنونة ، والنظر إلى ما يتم في تصنيع 

 .األعالف أن ه من باب االستحالة ، هو فرضية غير دقيقة 

فقد سبق الحديث عن تحريمه في القرآن والسن ة : إلمكانية استحالة الخنزير كونه علفاً بالنظر : ثانيا  

واإلجماع وتحريم بيعه وشرائه، والتركيز على عل ة تحريمه وهي الرجس، وهي عل ة غير معروف 

ماهيتها بالضبط ؛ فكيف يمكن الحكم على طهارته وسبب تحريمه غير معلوم بالضبط
(376)

. 

الحكم في مسألة األعالف التي يدخل في تركيبها مواد محرمة أو نجسة على أن  نسبة هذه  اعتماد: الثا  ث

المواد هي نسبة قليلة معفو عنها ، أمٌر يحتاج إلعادة النظر؛ فمما مر  سابقاً رأينا النسبة التي يذكرها 

%1الدكتور شبير عن المواد التي ت ضاف من مخلفات المجازر لألعالف وهي نسبة 
(377)

بينما رأى ، 

خلفات  الحيوانية هي  في الخلطة العلفية، % 13الدكتور محمد فالح م طلق أن  نسبة ما ي ضاف من هذه الم 

وأيضاً يعتبرها نسبة غير م ؤثرة
(378)

. 

 ولكن هل فعالً تعتبر نسب قليلة غير م ؤثرة ؟ وما هو الضابط؟

ؤثرة؟هل دقيق من الناحية العلمية اعتبار أي نسبة صغيرة غير   م 

 :ومن أمثلة ذلك. أن  النظر هو لألثر الذي ت حدثه ، ال لمجرد النسبة القليلة: والجواب 

لقد ثبت من خالل البحث في الم ضافات الغذائية، أن  النسب القليلة جداً من الم ضافات والتي قد تصل إلى  -

ؤثرة ؛ وإال لَم ت ضاف لألغذية ؟  أجزاء قليلة من المليون هي نسب م 

تعبير مستحدث ي طلق على المياه المستخدمة  :" وبالقياس مع المياه العادمة ، وهي من المنظور الشرعي -

"التي خالطتها شوائب ونجاسات أخرجتها عن طهوريتها األولى
(379)

. 
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 .يراجع الفصل الثالث من هذا الباب ((
377

، مؤتمر المستجدات الفقهية 334شبير، النجاسات الم ختلطة باألعالف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه اإلسالمي، ص ((

 .م ، جامعة الزرقاء1996تموز  28 -25ت وأثرها في حل  األشياء وطهارتها، المنعقد بتاريخ استحالة النجاسا"األول بعنوان 
378

 .281مطلق، بحوث فقهية مقارنة رؤية م عاصرة،ص ((
379

استحالة النجاسات "، مؤتمر المستجدات الفقهية األول بعنوان 165قرعوش، استحالة المائعات من منظور فقهي وعلمي، ص ((

 .م ، جامعة الزرقاء1996تموز  28 -25ألشياء وطهارتها، المنعقد بتاريخ وأثرها في حل  ا



؛ نجد أن ها (مياه الصرف الصحي أو مياه المجاري) وعند النظر في النسب الموجودة في المياه العادمة 

من الشوائب، وذلك بحسب خبراء هذا االختصاص%( 3.2)من الماء و%( 99.6)ن تتكون م
(380)

. 

ال أحد من الفقهاء يقول أن  المياه العادمة هي مياه طاهرة ، ومع ذلك فإن  نسبة المواد التي تسببت في 

قارنة بنسبة %( 3.2)نجاستها هي  المحرمة من المواد %  13، أو مقارنة بنسبة %1وهي نسبة ضئيلة م 

 .والنجسة التي ت ضاف لألعالف ؛ إذن الحكم ال يعتمد على الكم  بل على األثر الذي ي حدثه

 : بالنظر إلى القول بأن  االستحالة تتم داخل أجسام الحيوانات التي تأكل هذه النجاسات أو المحرمات : رابعا  

خصوصا أن  العلف  يمكن زوالها،أقول النهي الوارد في األحاديث أشمل من أن يكون مرتبطاً برائحة 

عق م وليس فيه رائحة ؛ ومع ذلك تسبب في مرض  المحتوي على الدم  والميتة ومخل فات المجازر هوعلف م 

والتوقف  ،جنون البقر ولم يكن مسبب المرض من ضمن العلل التي بحثها الفقهاء في النهي عن الجاللة 

الرائحة أو النتن أمر غير دقيق وغير مقدور   خصوصا  في بناء الحكم على  الجاللة من خالل ظهور 

 . في حالة األسماك

العلماء المتقدمون اجتهدوا  في أن  النهي كان  مرة أخرى األحاديث لم تذكر سبب النهي عن الجاللة،

 ؛والنهي قد يكون معناه أشمل من ذلك بسبب النتن والرائحة التي تؤثر في لحم الجاللة أو بيضها أوحليبها،

مع اإلشارة إلى أن  العلف  ؛طعام األبقار مسحوق الميتة والدمبدليل مرض جنون البقر الذي نتج عن إ

عقما  وال يسبب رائحة،  . ومع ذلك تسبب في كوارث المقدم كان م 

يدل داللة واضحة على التحذير من الحيوانات التي تأكل  النهي في حديث النبي فإن  ومن هنا 

 .أن  إطعام الحيوانات المأكولة أعالفا تحتوي الخنزير أوالدم أوالميتة يشمله هذا النهيوال شك  ،النجاسات

عن الجاللة مع داعي  نهى النبي  وإال لمَ  وهو ما احتج  به من رأوا أن  االستحالة ال ت طهر النجاسات؛

 .  الحاجة إليها

من باب أن  بعض الفقهاء أجاز  -لة وقياس إطعام الحيوانات ومخلفات المجازر والدم والميتة على الجال

إّن كثيرا  من األحكام التي بُنيت سابقا على هو قياس مع الفارق؛حيث -الجال لة ودون النظرللنهي الوارد

مع ما في  -ألن هم كانوا م ضطرين لترك هذه الحيوانات ترعى وحدها فربما أكلت النجاسة مشقة االحتراز

ولكن إطعام األعالف النجسة للحيوانات المرباة في المزارع اليوم  -ن ذلك من المشقة في متابعة كل حيوا

م بيعها،  أمرٌ  ، والمحر  كم القصد في اللجوء للدم  والميتة والخنزيرالم حرمة بالنص  يتم عن قصد؛ فما هو ح 

 واالنتفاع بها بل والمحرم تحويلها ؟

م هللا تعالى الدم والخنزير والميتة ويحرم بيعها  واالنتفاع بها ثم يأتي من يسوغ إطعامها كيف ي حر 

 !للحيوانات بحجة  االستحالة ؟

أرى أن يُنظر للجاللة من منظور آخر وهو ُحرمة إطعامها وبالنظر لكل ما سبق ذكره من محاذير  

فمسألة الجاللة برمتها تقوم على  ألّن قياس ذلك على الجاللة قياس مع الفارق، النجاسات من األصل،

في زماننا وأما ما يحدث في المزارع  على مشقة االحتراز مع ما في ذلك من ضياع المال، بناء الحكم

 ماهية أعراض تحديد كما أّن . قصدا    العينيةات والمحرمات حيث تطعم الحيوانات النجاس فشيء آخر،

 الذين فهم الحيوان، وتربية والصحة، التغذيةوخبراء  ، االختصاص بأهل مرهونان بقاءها أو النجاسة

، والتي قد تكون أعراضا  تبعد كل البعد عن كونها  المصنَّعة األعالف اآلثار التي تنتج عن يقررون

 .متعلقة برائحة أو نتن
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 :والرأي القائل بالتحريم رأي له وزنه وأدلته من حيث 

الذي ال ينطق عن  األدلة  الواردة في النهي عن الجاللة هي نصوص صحيحة وردت عن النبي . 1

وإنما هي اجتهادات قد تكون جزء  الهوى؛حيث ال دليل على وجود قرينة صارفة عن التحريم إلى النهي،

 . من العلة وربما ليست العلة كلها

وال يخفى أّن هذا رأي في مقابلة " :وأورد كالم الصنعاني الذي رد  على من يقولون إن النهي للكراهة   

وكأنهم حملوا النهي على  والعمل باألحاديث هو الواجب،...ناظرون هنا السنة ولقد خالف ال النّص،

"التنزيه وال ينهض عليه دليل
(381)

.     

فاالتجاه إلى إطعام الحيوانات  هذا الرأي فيه دفع باتجاه العودة للنظام الكوني الذي خلق هللا الكون عليه؛.2

وميتة وخنزير،هو فعل يؤدي إلى إحداث خلل في النجاسات من مخلفات المسالخ بما تحويه من دماء 

ألن إطعام الحيوانات العاشبة طعاماً يعتبر من مأكوالت الحيونات آكلة اللحوم هو  ناموس هذا الكون؛

وربما هناك  إخالل لنظام الخلق الذي فطر هللا الخلق عليه، والذي نتج عنه أمراض قاتلة مثل جنون البقر،

 . استمر اإلخالل المتعمد أمراض أخرى  قد تنشأ إذا 

هذا الرأي تسنده مرجحات علمية تؤكد أن أخطاراً صحية كبرى تنتج عن إطعام الحيوانات أعالفاً .3

إنما هو تحذير من الوقوع في شرك تلك  تحوي مخلفات من الدماء والميتة والخنزير ونهي النبي 

 . األخطار

 ! الذين يرون أن  التحريم إن كان سي حكم به في هذه المسألة فال بد  وأن يكون مرتبطا بالضرر إن  تحقق .4

 .ومع ذلك فالضرر متحقق أيضاً  هل التحريم مرتبط بالضرر فقط ؟و: الجواب

حماية إن  النهي في حد  ذاته هو حكم يتضمن الحماية من الوقوع في األخطار واألضرار، وااللتزام بالنهي 

 .من كل الشرور التي يمكن أن تنجم  عن فتح هذا الباب

عدم وجود إحصائيات تظهر األمراض المرتبطة .بأّن األبحاث العلمية تؤكد على وجود الضرر وأ ذك ر

 .بالضرر ال يعني أبداً عدم وجود هذه األضرار

من سيكون مسؤوال عن من يدري كم سيأتي من أجيال حتى ي قاس هذا الضرر؟ والسؤال الكبير  :أقول

بسبب فتح هذا الباب والذي  الضرر سيصيبهاالتي  ، بل مئات اآلالف، بل ربما المالييناإلثم بحق اآلالف

 تشير كل المؤشرات إلى وجوب الم سارعة إلى إغالقه؟

هناك نصوصا  نبوية صحيحة ناهية عن الجاللة وال بّد من إعادة النظر في فهمها على ضوء ثم إن  

ينبغي أن تُراجع الفتاوى ، ووينبغي أْن تُعاد دراستها كنازلةهذه مسألة مهمة جدا .ومستجداته  واقعنا

نظرا لما استجّد من مؤكدات علمية تحذر من الحيوانات  التي أجازت إطعام الحيوانات األعالف النجسة 

 .البشر، واآلثار الخطيرة التي تنعكس على مستهلكيها من التي تأكل النجس والمحرم 
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وال يحتاج إال عن الجاللة واضح ن هُي رسولنا الكريم و. وهنا يكون درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

لالبتعاد عن الشّر الكبير والذي بإغالق بابه سنكفي هذه األمة، بل والبشرية جمعاء مشاكل  إلى التطبيق،

 .نحن في غنى عنها

 وهللا تعالى أعلم

 

 

 

 


