
ورشة االستحالة
األولى 

االستحالة من منظور فقهي تأصيلي ومن منظور كيميائي تصنيعي، وأثرها في الحكم على 

المواد المحرمة والنجسة في التصنيع الغذائي والدوائي والتجميلي

لصناعة الحالل وخدماتهالثالث مؤتمر الخليج 
2104مايو  15 -13
، دولة الكويتالشيراتونفندق 

Controls of the rules of easiness, generalized matters and considerable 

interests and their effect on the legitimate rulings related to Halal 

industry 

Professor Dr. Misfir bin Ali Al-Qahtani

Professor of Islamic Studies, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Kingdom of Saudi Arabia 

The Third Gulf Conference on Halal Industry and its Services
13-15 May, 2014

Sheraton Hotel, State of Kuwait



  ������ ��	
��
��رة وأ�رھ� �	� ا����م ا�ر��� ا���ر و��وم ا�	وى وا��	�� ا��!وا�ط ���دة ا
ا�#ل 

�&ر �ن �	$ ا��ط��$.د.أ•�

�دن•�
� ا�	ك )'د 	��رول وا��*� +�&أ���ذ أ�ول ا
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	ة ا������ �� ��ا�

أن ا��ل )$ ا���)/ ا.���� و)$ ا�!�ر ا��ر�م : أو- •
���$ وا�را)$ و�0رھم •وھو �� ا4��ره ارازي وا��!�وي وا�ن ا
ُم َ�َ	ْ�ِ'ُم َوُ�ِ�ل5 «• َ��ِت َوُ�َ�ر: :� �ورة ا��راف ا?��[» اْ4ََ��ِ<ثَ َُ'ُم اط> :157[

��ً َ�َ	� َط�ِ�ٍم َ�ْطَ
ُ�ُ+ إِ-> أَن َ�ُ�وَن َ�ْ�َ�ً� أَْو َد��ً �ُل «• -> أَِ*ُد )ِ$ َ�� أُْوِ�َ$ إَِ$> ُ�َ�ر>
ُ+ ِرْ*ٌس أَْو )ِْ���ً أُِھل> Fَِْ�ِر Eِّ ِ�ِ+ َ)َ�ِن اْ!ُطر> 0َْ�َر  <�ِI(َ ْ�َم �4ِِز�ٍر�&ُو��ً أَْو َْ <�

َك 0َ&ُوٌر  ِ��مٌ َ��ٍغ َو-َ َ��ٍد َ)Iِن> َر�> ]145ا-�
�م [  »ر>



��ر اط�رئ ���Kم : �����•��#�واعو���ن �����'� .. �وا�د ا ����:ا


ذر )$ ���م « وھ$ �ن ا��و��ن . ار��4  -1• ��'و ��� ��Fر إ
��ب 	��م ا��	$���$» ا.وھو �
ر�ف ا�ن ا

 
:�د4ل ار��4 )$ �*�-ت ��
ددة ��ل •
��)ر �����ط.. �4&�ف ا-���ط  -•�
� وا�وم �ن ا�*.  ا
�&ر.. �4&�ف ا����ص  -•.���ر ا�#ة )$ ا

�ل �����م .. �4&�ف ا.�دال •F.ا�دال او!وء وا
��)ر و��د�م از��ة )$ أول .. �4&�ف ا��د�م •�	ا*�/ ��ن ا�#��ن 

.ا�ول
	�داوي .. �4&�ف ا�ر�4ص • ���*�.��Qل ا
.����Fر ھ�<� ا�#ة ��ل ا4وف .. �4&�ف ا���Fر •



����ر : ����:ا���� �*	ب ا
: و��دة ���	م ا-�و�ون �ن �#�� أ�واع �ن ا���ق •
ا&�د��  -•
•-  �&�&4ا
��ر و�د - �و*ب  -•��:و!��ط'� .. و���� ��ن ا�����ن �د �و*ب ا
ا��س )$ ط����'م ، )# ����ل إ- ��ذل ا���  ا���دهأ�'� ا���� ا�4ر*� ��� •


*ز ا�ط	ق �ن اط��� أو - ���ن ا�داو�� �	�'� إ- ��	ف ا�&س او ا��ل أو ا
اداء ، وھذا - �*وز ا��	�ف �+ �ر�� وھو �0ر وا�/ ���)�+ �/ ���ود ا�رع 

.

#�� د•��ن�
�وب . ھذا �ن �#م ا���]431ر)/ ا�رج : ا�ظر [�ن �#م ا��ط�$  ��4وذ ا


��داتوھذه ا���ق إ�� أن ��ون )$ •:ا
���4ن ��� )$ ا*'�د ���4 و�ؤ��� ���4ص )'ذه إ�� �ر�ت )$ أ�وال  •

�ت ���ودة أو �و!وء )$ ا���ره وھ$ �� /��*�ءت �/ ا��ر�/ ��
�&ر وا�رضا�رع �ذا�'�، أو .*�ء ���4&�ف �/ �زول ا��ر�/ �ر4ص ا


رف وأ�رب �رف •
�د��ت )��ر*/ )�'� ��د�د ا���� ھو ا
��#ت وا�أ�� ا
��ر ��	 ���*)$ �Qن ����� ا�#ل ھم أھل ���ول ��د�د ا���� ا
.ا-4���ص �ن ا�ط��ء أو أھل اFذاء 




	ة 
��م ا����ى �� ��ا�

•���#��ر و��وم ا�	وى �ن �وا�د ا�4&�ف )$ ا�ر�
� ا.
.ا
• ��'�&�����م ، �دم ��ء ا���وات  �����ن�واز �س ا����ف : �ن أ��	�+ ا

ت ���.��$ ا��#ض ، ط�ن ا� وارع وا���ل ا�

• �ا���ط ھو ا���0 أو ا��رورة ����ط. �- ھذه ا(�وال و إ' أُ��
�� 02 �1ر ا����دة �.

:، و��دة �� ��ون ��ب ا�4&�ف )$ أ�ور ��'�•
•1-  $�.  و�زار�+�&�ھ� ا
.وا��داد ز��+ ��ر�+  -2•
.  وا����ره ��و�+  -3•
•4-  +�. ا��*� ا




	ة ا���ورات ���� �� ا�����رات��ا�

� ا�$ �طرا �	� ا.���ن ���ث و م �راع ؛ *زم او «: و���$ ا��رورة •��ھ$ ا
.» �4ف أن �!�/ ���Y !رور��

• ���4Y ا!رور�� �� -�د ��'� )$ �&ظ ا��ور ا����ل : وا�اد�ن وا�&س وا

�ل وا��ل .وا

:!وا�ط ا!رورة •
.أن ��ون ا!رر �ن ا.�دام أ��ص �ن ا!رر ��ل ا!رورة أو ��ل �دم ا.�دام -1•
أن �� ���ح 	!رورة ��در ��در �� �د)/ ا!رورة -2•
.أن - ��ون 	�!طر �ن و��	� �د)/ �'� !رور�+ إ- ��ر���ب ا��'$ �ر�� -3•
.أن - �زال ا!رر ���	+ او أ��ر ��+ -4•
•5-  �

ل - ��وھ�� و- ��و�&أن ��ون ا!رورة ��<�� ��

ا&�'�ء و�&ر�
��'م ا&�'�� )$ 4#ل �واھد ���ن ��ور ا!رورة �ن •
��ن��:

ا�د�دا*وع  -1•
ا�	*$ءا-�راه  -2•

و8. ا���ر ا��د�ث ��4ن إدراج ا��داوي ����ر�ت ���رورة �4 ھو �ذھب 
ف��ض �.و��9ور ا� 0��8 8. ا���4ر �ن �1ر ا���س ا(�


��� ��زل ��ز� ا!رورة ا��*� : ���دة .ا



 ������
	ة ا��� ��ا�

 $�
� ������� أو «ا-*�
�ن إ� ��ن أ4رى ���Fرھ� )$ �&��'� ��ّول ا�واد اا��#ب ا
��*����2ول �ن . [»إ� �واد ط�ھرة، و��ول ا�واد ا��ر�� إ� �واد ����� �ر��ً  ا�
0 ����ظ�0 ا;�:��0 ����وم ا�ط��0 �و��ت ��]  م�1995�4و�ت �م ا��دوة ا�=

� )$ أط
�� وأدو�� و����!رات �*��ل أ�	'� �ن *�#��ن ��وا�$ ����و�د4ل أ���م ا-

�ل )$ ذك ا4�ور او ا����ت و�0رھ����0�� �� ��ون �4ز�را أو �.

زوال �&�ت ��دة ���ب و�و�'� )$ ���� ���رة �ن ا��ء ھو «دى ا&�'�ء أ�� ا-��'#ك  
 $( ��	'��� �
�ت، ��� ���Y ا�و>��)�I+ �ؤ�ر )$ ا��م ا�ر�$، ����ء »  ا�����أو ا

.ا�*س �زاد �	�+ ا��ء ا���ر اط�ھر )�ط'ر، إذ �زول �&��+ �ن اط
م وا	ون وارا<��

� وا-��'#ك•����:!وا�ط ا-

�ن����� ��Fر : أو- •
�ن ، �زوال  ا��ا*�.ا
•�����  : �'�، �&�ر�'� )$ ��و'� أو ذو���'� وا��#�'� إ �&��ن ��4

.ا��'�، وو�&'�
• E +�م ر���� �	� و)ق : ھذا ا��ل و�	� «: ��ل ا�ن ا����)ط'�رة ا4�ر ��-

�� ؛ و�ف ا�4ث ، )Iذا زال ] إذا ��وت ا4�ر إ� 4ل: �
�$ [ا���س *� �'�I( ؛
ذك او�ف زال أ�ره، وھذا أ�ل ا�ر�
� )$ ���درھ� ، و�واردھ� ، �ل وأ�ل 


��ب و- ��رة ����ل ، �ل �و�ف ا�$ء �&�+ ، و�ن ا����/ ���ء .. ا�واب ، وا
�م واو�ف ، دا<ٌر �
+ و*وداً #��م ا�4ث و�د زال ا��+ وو�&+ ، وا��م ���/ 

.2/14ا�#م ا�و�
�ن » و�د��ً 
.و�د4ل )$ ا4�ر ؛ ا���� وادم و�م ا�4ز�ر •




	وم اط��� ا��ظ�� �رار و*�ء )$ •	 ���#���. م��1995م ا.��:���ول ا����م ا
� �ظم ا��وان ا�*س و*	ده وأو��ره •����.ط�ھر وأ�	+ �#ل : ا*�#��ن ا���ون �ن ا
•- ������ ��م ا�4ز�ر أو ا���� ���ر ط�ھراً ��	ك ا-����ا���ون اذي ُ���] �ن ا

 +��
��.و�*وز ا
•-  +
�د �&
ل إ�&�� ���� ا��وان ا��Qول ا	�م ط�ھر و�*وز ���و��.ا*�ن ا
ا�راھم وا�ر���ت و�واد ا�*��ل ا�$ �د4ل )$ �ر���'� ��م ا�4ز�ر - �*وز  -•

� ا��م وا��#ب ���+ ����'� إ- إذا ����ت )�'� ا��
��أ�� إذا م ����ق ذك )'$ . ا
��*�.

وھ��ك 4#ف )$ ��ر�م ا�4ز�ر وو ا����ل ، ��-��د-ل �	� أ�	+ ا��رم، و��ر�م •
Y	� �وا-��د-ل )�+ �ظر �ن ا��ل )$ ا��ر�م . �
ض ا&�'�ء ا�4ز�ر وو ��ول إ


��رة وھذا ��*رت �	�+ ا�ر�
� و�ول ا&�'�ء �س �
�ن ا��ر�� و�Qو��)'� ا	را*/ 
#��*�ج #�.  د

��), +* (��)  ا%ط!�� ا��'��&� ��%$�طھ  ا�!�  

.ا��ر�ما.���� ��� ���ت �و*ب أن ا���دة )$ ا�ط
�� : أو- •

�ل : �����•�� )�+ �ن اورع  ����وطأن ا +���<\ )$ �ق ا.���ن )$ �&

.واط�<��ن ا�	ب
•��إن ���دة ا�����ب ا4روج �ن ا4#ف �س ���دة )$ ا&��� ��'� �د : ��

��
� E �'م ��ر�.���ول إ� �رج و���� 
•�

��� ��زل ��ز� : را�
�م �ر)وع )$ ا�ر�
� ، وا��*� اإن ا�رج ا

.ا!رورة �4و�� )��� ا���+ �ن اط
�م وادواء اذي - ��0 	��س ��+



���6&�ت $�ل �3ّ�5 ا���2ل �	��)0 ا%(�ر +* ا�/.اء وا�	واء


��#ت ��� )$ �&س ا��ر  �
�رة )$ ا.ا
�را<ر 
�رة )$ �
��#ت ا��س ��ظواھر وE ��و� ا.ا


دم 
�ر!� ا.ا��ل )$ ا��ور ا

 ��'�&��ت ا�
	م أو ا�ؤ
دل �ن أھل ا�ؤال ا��� ا� $��
��رأ ذ�� ا

رو)��.ا

�ن ا������م •���راً 


