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 ملخص البحث

 ناس ،. يمثل هذا البحث حال ملشكلة خطرية يف حياة ال "التصنيع الغذائي ضوابطه وأحكامه "عنوان البحث :    

لناس عن أكل صون بطون او،  بعد انتشار الغش والتدليس يف تصنيع األغذيةللخطر  وهى تعريض حياة الناس وصحتهم

التي حتافظ عيل النفوس من اهلالك ، وتصون  احلكيم وضبط الغذاء بضوابط الرشع ،تعايل احلرام ، ورد الناس إىل رشع اهلل 

 صحة اإلنسان من األمراض الفتاكة .

ورضورة وجود التصنيع الغذائي يف بالد اإلسالم ؛ ألن من ال يملك  ، يان بعض أحكامه الفقهية ، وبيان أمهية وب  

 وجود املاء واهلواء . ةوال ش  أن الغذاء أحد العنارص الرضورية لبقاء حياة اإلنسان كرضور ،قوته ال يمل  عزته وكرامته 

وتوصيات ، وتناول الباحث يف املبحث األول ، خامتة مشتملة نتائج و، وثالثة مباحث ، ويتكون البحث من مقدمة     

، وأمهيته ، وحكمه ، ، وقسمه إىل مطالب وضح من خالهلا مفهوم التصنيع الغذائي  البحث والتأصيل له فرداتالتعريف بم

 .ومفهوم األطعمة وحكمها

مفهوم  ، وضح من خالهلا، وقسمه إىل مطالب  ،املبحث الثاين ضوابط التصنيع الغذائي اخلاصة والعامة  وتناول يف  

 .،هامة سبعة ضوابط وهى  وذكر من خالله الضوابط اخلاصة  ، الضوابط

، وقسمه إىل مطالب ، وضح من خالهلا حكم وتناول يف املبحث الثالث بعض األحكام املتعلقة بالتصنيع الغذائي     

 فة بعض املواد املخدرة وغري ل  .وضوابط اللحوم املستودة ، وحكم إصالح البهارات بإضا

وانتهى الباحث إىل نتائج هامة ، وقيمة خلص فيها أهم ما توصل إليه يف بحثه وأعقبها بتوصيات وجهها للجهكات     

 عمليات تصنيع الغذاء .     ضوابط املعنية برضورة الرجوع إىل الرشع احلكيم يف 

 حسن عبد الفتاح السيد حممد   :د                                                                                                          

 مدرس الفقه العام بكلية الشريعة والقانون 

 اف ـ دقهلية .بتفهنا األشر                                                                                                               
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Summary of the research 

                                                                                                    

provisions  research is Food manufacturing controls and   The title of                            
  research    represents a solution  to serious problem in people's life  it is     This     

fraud and  health after the spread ,of fraud and in   endangering people's life 

food industry and protecting  the stomachs  of people from eating forbidden , 

people responded to the law of God Almighty, controlling food according to the  

rules of Islamic law that ,protect souls from destruction , protect human health 

from deadly diseases  ,  a statement of some of its jurisprudence , explain the 

importance , necessity of food production in the countries of Islam Because the 

one who does not have his pride and dignity , there is  no doubt that food is one   

of the necessary elements for the survival of human life, such as the necessity of  

water and air . 
The research consists of an introduction, three topics, and a conclusion , 

including findings and recommendations , the researcher discussed the first 

topic  Introduce research vocabulary and details and divided it into demands He 

explained the concept of food processing, its wisdom and importance, the 

concept of  food and its rule . 

  And explained in the second topic private and public food manufacturing   

controls and divided it into demands ,  explain the concept of controls , special  

are mentioned they are seven important controls . 

  And explained in the third topic some provisions related to food processing,  

divided it into demands, explain the ruling on imported meat and the ruling on  

repairing spices add some narcotic substances . 

   And the researcher reached important results, summarized the most 

important findings in his research and follow her with recommendations direct 

it to the concerned authorities the need to refer to the wise sharia in food 

manufacturing controls .                   

 
                                                                        Researcher                                              

                                         

     Dr . Hassan Abd Elfatah Alsayed mohamed                                                                  
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 المقدمة

احلمد هلل الذي خلق الغذاء ، وجعل له ضوابط فقهية وأحكاما رشعية ،  وجعل به قوام احلياة اإلنسانية ، وأباح منه     

لشهية ، فله احلمد عىل ما امتن به عىل ما ال يقتل أو يرض البرشية ، وعلم اإلنسان أن يصنع منه أشكاال وألوانا من األغذية ا

البرشية ، وله احلمد عىل ما أفاض به علينا من النعم الربانية . والصالة والسالم عىل الصادق الوعد األمني سكيد األولكني 

 واآلخرين املبعوث رمحة للعاملني ، وعىل آله الطيبني الطاهرين ، وعىل صحابته الغر امليامني .

 وبعد :     

وجود املاء واهلواء ، وال يمل  قكرار  وكرامتكه  ةإن الغذاء أحد العنارص الرضورية لبقاء حياة اإلنسان كرضورف    

، ومعايش : مجع معيشة أي ما  (1){َوَجَعْلنَا َلُكْم فِيَها َمَعايَِش َوَمْن َلْسُتْم َلُه بَِراِزِقنيَ } وعزته من ال يمل  غذاء  ، قال تعاىل :

َمْن أصَبَح » ك قال:  وعن سلمة بن عبيد اهلل بن حمصن األنصاري عن أبيه عن النبي ك . (2)ن من األغذيةيعيش عليه اإلنسا

به ، ُمعاىف يف َجَسِد ِ ، عندُ  قوُت يوِمه ، فكأنَّام ِحيَزْت له الدنيا  . أي غذاؤ  وعشاؤ  الذي حيتاجه يف يومه  (3)«منكم آِمنا يف ِِسْ

، فقد مجع اهلل له كفاف عيشه بقوت يومه وسالمة أهلهبني عافية بدنه ، وأمن قلبه حيث توجه ، و ذل  ، يعني من مجع اهلل له

لَِيْسَتْغِن َأَحُدُكْم بِِغنَى اهلل َغَداَء َيْوِمِه » . وأخرج ابن املبارك عن واصل: (4)مجيع النعم التي من مل  الدنيا مل حيصل عىل غريها 

 َلْيَلتِهِ 
ِ
كانت لتصنيع الغذاء هذ  املكانة الكبرية يف حتقيق األمن واالسكتقرار وحتقيكق عكزة وكرامكة الكدول . وملا (5)«َوَعَشاء

 عدد كبري من دول العامل املهتمة بالتصنيع الغذائي . نجد أنه يتنافس اليوم مصانع الغذاء يفوالشعوب 

ين ساموي ، وقد تكدخل يف عمليكات ومن املعلوم أن هذ  الدول منها دول غري إسالمية ، ومنها دول ال تدين بد    

التصنيع الغذائي مواد حمرمة عىل املسلم كلحم اخلنزير أو مواد مسكرة كاخلمر أو مواد ضارة عىل املدى البعيد أو القريب أو 

 ملادي فقط  .نحو ذل  ؛ ألن القائمني عىل هذ  املصانع ال يعنيهم احلرمة أو اإلباحة ، وإنام يعنيهم يف املقام األول حتقيق الربح ا

                                                 
 .22سورة احلجر آية  (1)

، ط/ مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة  3/77أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، تأليف : جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري (2)

 م .2223هك/1424نورة ، اململكة العربية السعودية، الطبعة : اخلامسة، امل

: حتقيق ، م1191 – 1421 ، الثالثة الطبعة ك بريوت –( ، ط/ دار البشائر اإلسالمية 322، رقم) 1/112أخرجه البخارى ىف األدب املفرد  (3)

( ، وقال الرتمذي : حسن غريب ، ط/ دار إحياء الرتاث 2342، رقم  4/574د عبدالباقي ، وأخرجه الرتمذى يف سننه واللفظ له  )فؤا حممد

 . بريوت – الفكر دار/ ط ،(4141 رقم ، 2/1397) سننه يف ماجه وابن  ، بريوت –العريب 

   1415الوىل لبنان الطبعة ا -دار الكتب العلمية بريوت ،  ط/2/99 حممد عبد الرؤوف املناوي ، تأليف :فيض القدير رشح اجلامع الصغري (4)

 . م 1114 -

ي قال السيوطي: أخرجه ابن املبارك عن واصل مرسال ، الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري، تأليف : اإلمام جالل الدين السيوط (5)

 م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : يوسف النبهاين .2223 -هك 1423 -بريوت / لبنان  -، ط/ دار الفكر  2/249
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كام أن هذ  املصانع ال ختضع للرقابة من قبل اجلهات املستوردة للغذاء يف الدول اإلسالمية ، وإنام األمر قائم عىل     

عقود تربم بينها ، وأغلبها يقوم به أفراد أو رشكات ، ونظرا ألمهية هذا املوضوع ، وخطورته ، فقد اخكرتت البحكث فيكه ، 

 .  "الغذائي ضوابطه وأحكامه التصنيع "وعنونته  بك 

وفيام ييل عرض لبعض اجلهود املبذولة التي سبقتني يف هذا املوضوع ، وبيان ما يمكن أن يضيفه هذا البحث من بني    

 هذ  األبحاث .

 الدراسات السابقة 

فيام قكرأت ك ،  بالنظر والتأمل فيام كتب يف املوضوع من األبحاث مل أجد بحثا حيمل نفس هذا العنوان حرفياك    

ولكن هناك عدة أبحاث تناولت املوضوع من وجهات نظر متعددة ، وأغلب هذ  األبحاث مقدمة ملكؤمترات دوليكة أو 

 جمالت علمية منشورة خارج مرص ، ومن هذ  األبحاث :

ون : ضوابطه ، وأحكامه ، ومستجداته ، بحث مقدم للمؤمتر الكدويل بكليكة الرشكيعة والقكان ـ الغذاء احلالل1

باجلامعة اإلسالمية العاملية ، إسالم آباد ، باكستان بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجكدة ، اململككة العربيكة 

 السعودية ، وهيئة التعليم العايل بباكستان .

، وأثرهكا يف احلككم عكىل املكواد  ـ االستحالة من منظور فقهي تأصيلي ، ومن منظور كيميـائي تصـنيعي  2

والنجسة يف التصنيع الغذائي والدوائي والتجمييل ، بحث مقدم ملؤمتر اخلليج الثالث لصناعة احلالل وخدماته ،  املحرمة

عقد بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت املؤمتر الثالث لصناعة احلالل وخدماته، بعنوان: )مستجدات 

 .2214مايو  15-13صناعة احلالل( يف الفرتة من 

لعيل مجعة حممد ، بحث منشور بمجلة دعوة احلكق ك جملكة  لضوابط الشرعية ألحكام األطعمة يف اإلسالمـ ا3

م ك تصدرها وزارة األوقاف والشكؤون 1157شهرية تعني بالدراسات اإلسالمية وبشئون الثقافة والفكر أسست سنة 

 . م1111 يونيو/ 1422 صفر 344 العدد املغربية باململكة اإلسالمية

وبالنظر إىل ما تناولته هذ  األبحاث : فقد أضفت يف هذا البحث أمور مل يتعرض هلا الباحثون ك فيام قرأت ك         

ومن ذل  أهداف التصنيع الغذائي يف بالد العامل اإلسالمي ، ومدى مرشوعيتها ، وأحكام الصكبغات املستخلصكة مكن 

البهارات بإضافة القليل من املواد املخدرة كجوزة الطيب  احلرشات املضافة إىل بعض منتجات األلبان ، وحكم إصالح

وغري ذل  ، كام أضفت يف هذا البحث ضوابط التصنيع الغذائي بصفة خاصة وضوابط عامة . واهلل من وراء القصد ، وهو 

 اهلادي إىل سواء السبيل.
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 خطة البحث

 يتكون البحث من مقدمة ثالثة مباحث وخامتة وفهارس :   

 ولاملبحث األ

 التعريف مبفردات البحث والتأصيل له 

  :ويتكون من ثالثة مطالب 

 املطلب األول: تعريف التصنيع الغذائي وحكمه .

 ويتكون من فرعني:

 الفرع األول : تعريف التصنيع الغذائي .

 الفرع الثاين : حكم التصنيع وأدلة مرشوعيته .

 املطلب الثاين: مفهوم األطعمة ومرشوعيتها

 فرعني:ويتكون من 

 الفرع األول :  مفهوم األطعمة .

 الفرع الثاين: حكم األطعمة وأدلة مرشوعيتها .

 املطلب الثالث: أهم أهداف الصناعات الغذائية ومدى مرشوعيتها .

 املبحث الثاني

 ضوابط التصنيع الغذائي اخلاصة والعامة 

 ويتكون من مطلبني :

 يع الغذائياملطلب األول: الضوابط الرشعية اخلاصة  للتصن

 ويتكون من فرعني  : 

 الفرع األول : مفهوم الضابط  الفقهي .

 الضوابط  الفقهية للتصنيع الغذائي. الفرع الثاين :

 املطلب الثاين: الضوابط الفقهية العامة للتصنيع الغذائي 

 ويتكون من ثالثة فروع :
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 الفرع  األول : وجوب الرقابة عىل األغذية املصنعة .

 .  اجتناب  الغش والتدليس والتغريرين: الفرع  الثا

 الفرع الثالث:اجتناب تصنيع االطعمة  املحرمة عىل املسلم .

 املبحث الثالث

 بعض األحكام املتعلقة بالتصنيع الغذائي 

 ويتكون من ثالثة مطالب :

 املطلب األول : حكم إصالح البهارات بإضافة  القليل من املخدر كجوزة الطيب .

 :حكم إضافة الصبغات املستخلصة من احلرشات إىل بعض األغذية.املطلب الثاين

 املطلب الثالث : حكم اللحوم املستوردة . 

 املطلب الرابع : حكم األغذية املصنوعة باألنفحة .
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  :ويتكون من ثالثة مطالب 

 ائي وحكمه .تعريف التصنيع الغذ املطلب األول:

 ويتكون من فرعني:

 الفرع األول : تعريف التصنيع الغذائي .

 الفرع الثاني : حكم التصنيع وأدلة مشروعيته .

 مفهوم األطعمة ومشروعيتها املطلب الثاني:

 ويتكون من فرعني:

 الفرع األول :  مفهوم األطعمة .

 الفرع الثاني: حكم األطعمة وأدلة مشروعيتها .

 أهم أهداف الصناعات الغذائية ومدى مشروعيتها . :املطلب الثالث

 

 

 

 



 - 12 - 

 المبحث األول

 التعريف بمفردات البحث والتأصيل له 

قد أضحى أن من أهم بدهييات البحث العلمى أنه البد أن يبدأ كل باحث بحثه بالتعريف بمكونات عنوانه ، وما      

احلكم عىل اليشء فرع  "، ومن ذل  قوهلم يف القاعدة :  امء األصوليتعلق هبا حتى يتضح املقصود وتتم الفائد  ، كام قال عل

 . ولذل  فسوف أوضح هذا املبحث يف ثالثة مطالب فيام ييل :(1)"عن تصّور 

 املطلب األول

 تعريف التصنيع الغذائي وحكمه

 الفرع األول

 تعريف التصنيع الغذائي

صناعية بالوسائل االقتصادية،  : جعل األمة"التصنيع  " : جاء يف املعجم الوسيط : معنى كلمة تصنيع يف اللغة  

 . "صناع": من يصنع بيديه ، ومن حيرتف الصناعة ، واجلمع :  "الصانع "ونرش الصناعة فيها .

حرفة  والصناعة :،  ". "صوانع": ماهرة حاذقة جميدة يف عمل اليدين ، اجلمع :  ويقال: امرأة صانعة اليدين    

 .(2)أو فن مارسه اإلنسان حتى يمهر فيه ، ويصبح حرفة لهالصانع، وكل علم 

: ِحْرفة الصانع : وهو الذي َيعمل بيد  ، وعن عيل ريض اهلل عنه ُيؤخذ من كل ذي  الصِّـناعة " وجاء يف املغرب :   

 .(3)صناعٍة صناعُته معنا  إن صّح احلديث يؤَخذ من كل ذي صناعٍة َمْصُنوُعه

باحلرف التي تستعمل  "صناعة  ": نالحظ أهنم خيصون ، كلمة  فقهاء لكلمة صناعةوبالنظر إلي استعمال ال  

 .(4)فيها اآللة، فقالوا : الصناعة ما كان بآلة

. التغذية : التي هي  (1)الغذاء : ما يكون به نامء اجلسم ، وقوامه من الطعام والرشاب : ومعنى كلمة غذاء يف اللغة  

 .إعطاء الِغذاء للجسم 

                                                 
 م .1195 -هك 1425، ط/ دار الكتب العلمية طبعة سنة 2/314غمز عيون البصائر رشح كتاب األشبا  والنظائر البن نجيم   (1)

 .1/525املعجم الوسيط : مادة )صنع (  (2)

 الطبعة ك حلب –بن زيد  ، ط/ مكتبة أسامة 1/494املغرب يف ترتيب املعرب، تأليف : أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيدبن عيل بن املطرز (3)

 . خمتار عبداحلميد و فاخوري حممود:  حتقيق ، م1171 ، األوىل

، حتقيق : مكتب  4/212حاشية قليويب عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، تأليف : شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب (4)

 م . 1119 -هك 1411سنة البحوث والدراسات ، ط/ دار الفكر ك بريوت ك 
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: ويطلق عليها أيضًا مسكمى إنتكاج الغكذاء ، وهكي جمموعكة مكن العمليكات  ف عملية التصنيع الغذائيوتعر   

 .(2)الصناعية، التي هتدف إىل تزويد جمتمع ما بالعديد من الصناعات الغذائية

عىل جمموعة من  : عملية حتويل املواد الغذائية اجلاهزة لألكل إىل مواد غذائية حمفوظة باالعتامد وتعرف أيضًا بأنها   

 العمليات اإلنتاجية ، حتى تكون صاحلًة لالستهالك البرشي  ، عن طريق املحافظة عىل صالحيتها ألطول مدٍة زمنيٍة ممكنة .

يمكن تعريف الغذاء بانه جمموعة من املواد الرضورية التي جيب تناوهلا للمحافظة عىل الصكحة  ومعنى الغـذاء :   

 ية يف الكائن احلي.والنمو وسري العمليات احليو

هو عبارة عن املفاهيم النظرية والتطبيقات العملية التكي تبحكث يف مجيكع االعتبكارات  وعلم صناعة الغـذاء :       

 املتعلقة بالغذاء يف جماالت إنتاجه وختزينه وتسويقه وتوزيعه واستهالكه يف مراحله النهائية .   

: هي جمموعة معقدة ومتنوعة من األعامل التي هتدف إيل تزويد سكان  إنتاج الغذاء أو صناعة املواد الغذائيـة و   

 . (3)العامل باحتياجاهتم من الطاقة الغذائية

 الفرع الثاني

 حكم التصنيع وأدلة مشروعيته

بمعنى أنه جيب أن يكون يف األمة من يقوم بالتصنيع ملا حتتاجكه يف كافكة شكئون  : التصنيع جيب على الكفايـة     

، كام يقول اخلرباء  وكان كثري من األنبياء والصاحلني أصحاب صناعة ، فالصنعة أمان من الفقر، ى ال ختضع لغريها حياهتا حت

ن َبْأِسُكْم َفَهْل َأنُتْم َشكاكُِروَن  }ويدل عىل ذل  آيات كثرية منها : قوله تعاىل : ُكْم لُِتْحِصنَُكْم مِّ ْمنَاُ  َصنَْعَة َلُبوٍس لَّ  . (4){َوَعلَّ

 .هي الدورع السابغة التي تقي البسها طعن الرماح ورضب السيوف بإذن اهلل تعاىل فهي آلة حربو

                                                                                                                                                                  
، حتقيق : عبد السالم  4/412،  معجم مقاييس اللغة، تأليف : أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا1/247املعجم الوسيط : مادة )غذي(  (1)

أمحكد  م ، كتكاب العكني ، تكأليف : أيب عبكد الكرمحن اخلليكل بكن1171 -هكك 1311حممد هارون ، ط/ دار الفكر ك بريوت ك ، الطبعة : 

 ، ط/ دار ومكتبة اهلالل ،  حتقيق : د. مهدي املخزومي ، ود.إبراهيم السامرائي.9/431الفراهيدي

 "م ، صناعة الغذاء ، مقالة عىل 2212أبريل  21عىل اإلنرتنت ،  بتاريخ   "موضوع"، مقالة بواسطة : جمد خرض عىل موقع  صناعات غذائية (2)

 م .2219يوليو  11بتاريخ عىل اإلنرتنت ،   "املوسوعة احلرة 

 املرجعان السابقان . (3)

 . 92سورة األنبياء ، اآلية  (4)
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َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَاِريَب َومَتَاثِيَل َوِجَفاٍن  }، وقوله تعاىل:  (1)وجوب الصناعة عىل الكفايةدليل عىل  ويف اآلية   

 .(3){َواْصنَِع اْلُفْلَ  بَِأْعُينِنَا َوَوْحِينَا  }وقوله تعاىل :   .(2){َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت 

وهذ  اآلية أصل ىف اختاذ الصنائع واألسباب ، وهو قول أهل العقول واأللباب ال  ":  -رمحه اهلل  -قال القرطبى      

  خلقه .قول اجلهلة األغبياء القائلني بأن ذل  إنام رشع للضعفاء ، فالسبب سنة اهلل ىف

عن نبيه داود أنه كان يصنع الكدروع ،  -تعاىل  -فمن طعن ىف ذل  فقط طعن ىف الكتاب والسنة ، وقد أخرب اهلل      

يصنع اخلوص ، وكان يأكل من عمل يد  ، وكان آدم حراثا ، ونوح نجارا ، ولقامن خياطا ، وطالوت دباغا ،  -أيضا  -وكان 

.   وَعن َعَباَية بن َرافع بن خديج ، َعن (4)الناس ، ويدفع هبا عن نفسه الرضر والبأس فالصنعة يكف هبا اإلنسان نفسه عن

كسب الرجل  ".  قوله (5)«اْلكْسب أطيب ؟ َقاَل : كسب الرجل بَِيِدِ  ، وكل بيع مربورقيل : َيا َرُسول اهلل ، َأي » َأبِيه ، َقاَل : 

: وهو التجارة ، وهذا يفيد أن كال من الصناعة والتجارة أفضل من  " وكل بيع مربور "وقوله :   وهو الصناعة . "بيد  

 . (7) (2)الزراعة ، وأنه ال تفاضل بني الصناعة والتجارة إال أن املعتمد تقديم الصناعة عىل التجارة 

                                                 
، ط/ مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 3/432أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، تأليف : جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري (1)

 م .2223هك/1424: اخلامسة، املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة 

 . 13سورة سبأ، اآلية  (2)

 . 37سورة هود، اآلية  (3)

، حتقيق : 11/321اجلامع ألحكام القرآن ، تأليف : أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي  (4)

 م. 2223هك/  1423ملكة العربية السعودية ،الطبعة : هشام سمري البخاري ، ط/ دار عامل الكتب، الرياض، امل

  ، عطا القادر عبد حممد:  حتقيق ، م1114 – 1414مكة املكرمة ،  -، مكتبة دار الباز 12177حديث رقم:  223/  5للبيهقي السنن الكربى  (5)

 عبد مصطفى:  حتقيق ، م1112 – 1411 ، ىلاألو الطبعة ك بريوت –، دار الكتب العلمية 2122يث رقم : حد ، 13/  2 احلاكم مستدرك

 . إسناد  يف خطأ عىل لغري  حسن:  األرنؤوط شعيب قال.   عطا القادر

، ط/ املكتبة اإلسالمية ك سنة  مكان النرش 2/122حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب ، تأليف : سليامن بن عمر بن حممد البجريمي (2)

 .تركيا –ديار بكر 

: حالل : وهو ما أبيح من األعامل التي ال دنس فيها كالكتابة والنجارة  القسم األولوأما الصناعة فتنقسم إىل ثالثة أقسام : ارودى :قال امل (7)

: مكرو  : وهو ما بارش فيه  القسم الثالث: حرام : وهو ما حظر من األعامل كالتصاوير واملالهي ونحوها .  القسم الثانيوالبناء ونحوها . 

اسة كاحلجام واجلزار ، وكناس احلشوش واألقذار  .احلاوي الكبري ، تأليف : أبو احلسن عيل بن حممد بن حممكد بكن حبيكب البرصكي النج

 هك .1414، ط/ دار الكتب العلمية ، الطبعة : األوىل  15/154البغدادي، الشهري باملاوردي 
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 المطلب الثاني

 مفهوم األطعمة ومشروعيتها

 الفرع األول

 مفهوم األطعمة

وقد يقع عىل املرَْشوب ، وُيَسمى وهو اسم جامع لكل ما يؤكل ، وبه قوام البدن ، مجع طعام ،  األطعمة يف اللغة: 

َعاِم  عنوا به الرّب خاصة .وما يشبع منه اإلنسان ،  ُكل ما َيُسدُّ اجلوَع َطعاماً   ، وإذا أطلق أهل احلجاز لفظ  الطَّ

وَمْن مل َيْطَعْمه  }والطَّْعُم: الَذْوُق، منه قوله تعاىل : الطََّعاُم : اسم ملا يؤكل مثل الرشاب اسم ملا يرشب ،  ويف العرف :  

ُب . وقال الليث :  . قال اجلَْوَهِريُّ : أي : َمْن مل َيُذْقه (1){فإنه ِمني ْوِق َجاَز فيام ُيْؤَكُل وُيرْشَ ، ويف اللِّسان : وإذا َجَعْلَته بَِمْعنى الذَّ

 . (2) َطْعُم كل شئ ذوقه

ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي ، فقد عرفكه العلكامء بقكوهلم : هكو مكا يأكلكه  :ويف االصطالح       

 اإلنسان، ويتغذى به من األقوات وغريها أو يرشبه .

. ومقصكودهم: مكا "عىل كل ما يؤكل ويرشب ، سوى املاء واملسككرات فقد يطلق الفقهاء لفظ "األطعمة"   

 . (3) وسع ، ويطلقه أهل احلجاز والعراق األقدمون عىل القمح خاصةيمكن أكله أو رشبه ، عىل سبيل الت

 الفرع الثاني

 حكم األطعمة وأدلة مشروعيتها

َا النَّاُس ُكُلواْ مِمَّا يِف األَْرِض َحاَلالً َطيِّبًا  }لقوله تعاىل: األصل فيها احلل ، :  حكم األطعمة   ، فيباح كل طاهر  (4){ياَأهيُّ

 . (1)وثمر وغريمها وال حيل نجس كامليتة والدم وال ما فيه مرضة كالسم ونحو  ال مرضة فيه من حب

                                                 
 .241سورة البقرة آية  (1)

املعجم  ، األوىل الطبعة ك بريوت –، ط/ دار صادر 12/323مكرم بن منظور األفريقي املرصي: مادة )طعم( لسان العرب ، تأليف : حممد بن (2)

ط/ دار الدعوة ،حتقيق : جممع ، 2/557الوسيط ، تأليف : إبراهيم مصطفى ك أمحد الزيات ك حامد عبد القادر ك حممد النجار : مادة )طعم (

، ط/ دار إحياء الرتاث 1/413احلسن عيل بن إسامعيل النحوي اللغوي األندليس املعروف بابن سيد  اللغة العربية ، املخصص ، تأليف : أبو

 م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : خليل إبراهم جفال.1112هك 1417 -بريوت  -العريب 

مكتبة الثقافة  ، ط/ رضا فرحات، حتقيق : 2/941أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي ، تأليف :الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين (3)

، حتقيكق : عبكد 4/329، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ، تأليف: رشف الدين موسى بن أمحد بن موسى أبو النجا احلجاوي الدينية

 .لبنان –اللطيف حممد موسى السبكي، ط/ دار املعرفة ك  بريوت 

 .129سورة البقرة آية:  (4)
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األصل فيها احلل ملسلم عمل صاحلا ، ألن اهلل تعاىل إنام أحل الطيبات ملن يستعني هبا  "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :   

ِذيَن آَمنُ }عىل طاعته ، ال عىل معصيته ، لقوله تعاىل :  احِلَاِت ُجنَاٌح فِياَم َطِعُمواَليَْس َعىَل الَّ ، وهلذا ال جيوز أن  (2){وا َوَعِمُلوا الصَّ

يَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا  }قوله تعاىل : ل ،(3)يستعان باملباح عىل املعصية  ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الرُّ َوحُيِلُّ هَلُُم }وقوله تعاىل : . (4){َيا َأهيُّ

مُ  يِّبَاِت َوحُيَرِّ ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكمْ }قوله تعاىل : و .(5){َعَلْيِهُم اخْلََبائَِث  الطَّ َا الَّ ُقْل الَ  }قوله تعاىل :، و (2){َيا َأهيُّ

ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَ  ُه ِرْجٌس َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَرَّ  . (7){ْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ

فاألطعمة الطيبة يكون أثرها طيبا عىل  ;ملا كان الطعام يتغذى به جسم اإلنسان ، وينعكس أثر  عىل أخالقه وسلوكه  

 .  ائثاإلنسان ، واألطعمة اخلبيثة بضد ذل  ، ولذل  أمر اهلل العباد باألكل من الطيبات ، وهناهم عن اخلب

األصل يف كل يشء احلل ، وال حيرم إال ما حرم اهلل تعاىل ورسوله ، وما سكتا عنه فهكو عفكو " : قال الشوكاني   

فيحرم ما يف الكتاب العزيز ، وكل ذى ناب من السباع ، وكل ذى خملب من الطري واحلمر اإلنسية واجلاللة قبل االستحالة 

 .(9)"ا ذل  فهو حاللوالكالب واهلر وما كان مستخبثا وما عد

ٍم  ومن السنة النبوية     ا َالنَّاُس! َأْفُشوا  ":  -  -َقاَل : َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ  - -: ما روى ََعْن َعبِْد َاهللَِّ ْبِن َسالَّ َ َيا َأهيُّ

اَلم  َعاَم  ،َوِصُلوا َاأْلَْرَحاَم  ،َالسَّ ْيِل َوا ،َوَأْطِعُموا َالطَّ  .(1)"َتْدُخُلوا َاجْلَنََّة بَِساَلٍم  ،لنَّاُس نَِياٌم َوَصلُّوا بِاللَّ

الَم َعىل َمْن "َأيُّ اإِلْسالِم َخرْيٌ ؟. َقاَل:  -  -وعبْد اهللِ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَّبِيَّ       ُتْطِعُم الطَّعاَم ، َوَتْقَرُأ السَّ

  . (1)"َعَرْفَت ، َوَمْن مَلْ َتْعِرْف 

                                                                                                                                                                  
، حتقيق : عبد الرمحن بن عيل بن 1/222املستقنع يف اختصار املقنع، تأليف : رشف الدين موسى بن أمحد بن موسى أبو النجا احلجاوي زاد  (1)

 . الرياض –حممد العّسكر، ط/ دار الوطن 

 . 13سورة املائدة : من اآلية (2)

مصطفى  -، حتقيق : حممد عبدالقادر عطا 1/547يم بن تيمية احلراين الفتاوى الكربى ، تأليف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلل (3)

  م .1197 -هك 1429عبدالقادر عطا ، ط/ دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل 

 . 51سورة املؤمنون ، اآلية رقم  (4)

 .  157سورة األعراف اآلية  (5)

 . 172سورة البقرة: من اآلية (2)

 .145سورة األنعام آية :  (7)

، ط/ دار الكتب العملمية ك الطبعة : الطعبة األوىل  2/312الدراري املضية رشح الدرر البهية ، تأليف : حممد بن عيل بن حممد الشوكاين  (9)

 ، حممد بن عيل الشوكاين. 1/19م ، الدرر البهية يف املسائل الفقهية1197 -هك 1427

، رقكم  297/ 4الرتمذي :كتاب األطعمة، باب ما جاء يف فضل إطعام الطعامإسناد  صحيح، قال الرتمذي: هذا حديث صحيح ، سنن  (1)

 (.3214، رقم )1219/ 2(، سنن ابن ماجة : كتاب األدب، باب إفشاء السالم1955)
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ظاِهُرها ِمْن باطِنِهكا وباطُِنهكا ِمكْن إّن يف اجلَنِّة ُغَرفًا ُيَرى ": -  -ن أيب مال  األشعري َقاَل : َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ وع   

ها اهلل تعاىل ملَِْن أطَعَم الطَّعاَم وأالنَ  ْيِل والنَّاُس نِيامٌ  ظاِهِرها أَعدَّ ياَم وَصىلَّ بِاللَّ  .(2)"الكالَم وتاَبَع الصِّ

                                                                                                                                                                  
 (.12، رقم )1/13صحيح البخاري : كتاب اإليامن ، باب إطعام الطعام من اإلسالم (1)

األحاديث مذيلة بأحككام  . القاهرة –مؤسسة قرطبة (، ط/ 22152، رقم ) 5/343أمحد  قال شعيب األرنؤوط : إسناد  حسن ، مسند (2)

 .شعيب األرنؤوط عليها
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 ملطلب الثالثا

 أهم أهداف الصناعات الغذائية 

 ومدى مشروعيتها

الصناعات الغذائية تعلب دورا مهام يف االقتصاد الوطني للبالد ، وحتقيق األمن الغذائي للدول ، وحتقيق عزة      

 وكرامة الشعوب ، ومن أهم مظاهر أمهيتها :

ع الصناعات اجلانبية األخرى ، وزيادة جودة بعض املنتجات االستغناء عن استرياد الغذاء من اخلارج ، وتشجي        

الغذائية ، وتوفري الوقت واجلهد يف عمليات حتضري الغذاء ، وحفظ األغذية من التلف والفساد ، والعمل عكىل مواجهكة 

 الظروف الطارئة ، واملحافظة عىل تنظيم امليزان التجاري .

قيمة اقتصادية ، وتسهيل عمليات النقل وتقليل تكلفة الشكحن ، وحتويل بعض املخلفات إىل منتجات ذات       

ومواكبة التطور العاملي يف عمليات تصنيع الغذاء ، واملحافظة عىل مستوى األسعار يف األسواق  ، وهتيئة مكواد غذائيكة 

ذلك  يف   (1)يح وتوضك بمواصفات معينة لبعض الفئات ، وأحد حلول مشكلة البطالة ، والتغلب عىل الزيادة السكانية ،

 الفروع اآلتية  :

 الفرع األول

 االستغناء عن استرياد الغذاء من اخلارج

حيث إن وجود الصناعة الغذائية يساهم بقدر كبري يف االستغناء عن استرياد بعض املواد الغذائية املصنعة من اخلارج    

يعمل عىل النهوض باالقتصاد الوطني ، ويضمن لنا سالمة ، واالكتفاء بالصناعة املحلية ، مما يوفر العملة الصعبة للبالد ، و

 الغذاء حيث وجود الرقابة عىل عمليات التصنيع .

وهذا اهلدف مما طلبه الرشع احلنيف حتى تستغني األمة يف غذائها ومقومات حياهتا الرضورية عن غريها ، فتحافظ   

ن عمل يد  ، وكان منهم النجكار واحلكداد والطبيكب وراعكي ، وكان الكثري من األنبياء يكسب قوته معىل عزهتا وكرامتها 

 -َما أَكَل َأَحٌد َطَعامًا َقطُّ َخرْيًا ِمْن أْن َيأُكَل ِمْن َعَمِل َيِد  ، َوأنَّ َنبيَّ اهلل َداُوَد "ك يف قوله :  وحث عليه الرسول  ك األغنام ، 

 -  ِ (2)"َكاَن َيأُكُل ِمْن َعَمِل َيِد.  

                                                 
م ، صناعة الغذاء ، مقالة 2212أبريل  21عىل اإلنرتنت ، منشورة بتاريخ   "موضوع "، مقالة ، اسطة جمد خرض ، موقع :  صناعات غذائية (1)

 م .2219يوليو  11نت ، منشورة  بتاريخ عىل اإلنرت  "املوسوعة احلرة "عىل 

،الطبعة: الثانية،  -هك 1423 -بريوت  -، ط / دار ابن حزم 3/322اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، تأليف: حممد بن فتوح احلميدي (2)

 حتقيق : د. عيل حسني البواب.
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عن أفضل الكسب ، فقال : بيع مربور  - -وسئل . » (1) "أطيب املكاسب عمل اإلنسان بيد   "نووي : وقال ال     

، وخص الرجل ؛ ألنه املحرتف غالبا ال إلخراج غري   بل تدخل املرآة  (2)«ك أي ال غش فيه وال خيانة  ك وعمل الرجل بيد  

 . (3)لعمل هباالعاملة يف احلديث أيضا ، وخص اليد لكون أكثر مزاولة ا

ْفىَل  َواْلَيُد اْلُعْلَيا»   - -وينبغي االجتا  إىل الكسب ، والعمل املنتج بدافع أو حافز ذايت ؛ لقوله     . (4)«َخرْيٌ ِمْن اْلَيِد السُّ

 الفرع الثاني

 تشجيع الصناعات اجلانبية األخرى

بية األخرى معها وذل  لوجود الصلة الشديدة بينها تؤثر الصناعات الغذائية تأثريا مبارشا يف تشجيع الصناعات اجلان  

 كصناعة مواد التعبئة والتغليف وصناعة املواد الكيميائية احلافظة وغريها .

وحتقيق النفع لألخرين أمر مطلوب رشعا : وهذا مما حيقق اخلريية لإلنسان يف حياته وجيعله عنرصكا فكاعال يف     

واختار عز الدين  .(5)"ناء الرباط بحيث ينتفع به املسلمون ، أفضل من احلجة الثانيةب"ويف األشبا  البن نجيم : جمتمعه ، 

َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل  }. وقد قال اهلل تعاىل : "بن عبد السالم: أن فضل الطاعات عىل قدر املصالح الناشئة عنها

ْثِم َواْلُعْدَواِن  ك الذي روا  مسلم عن جابر ك ك يف احلث عىل جلب املنافع قوله ك ك ومما ذكر  النبي ك   .(2){َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ

 .(7) "من استطاع منكم أن ينفع أخا  فليفعل  "بن عبد اهلل : 

                                                 
 الطبعة  ك بريوت –، ط/ دار إحياء الرتاث العريب 12/213النووي رشح صحيح مسلم بن احلجاج، تأليف : أبو زكريا حييى بن رشف بن مري (1)

 .   1312 ، الثانية الطبعة

 .15974، رقم  3/422وهو ابن عبد اهلل النخعي . مسند أمحد  -قال شعيب األرنؤوط : حسن لغري  ، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشي   (2)

 -الريكاض  -، ط / مكتبة اإلمام الشافعي 1/377فظ زين الدين عبد الرؤوف املناويالتيسري برشح اجلامع الصغري، تأليف : اإلمام احلا (3)

 ،الطبعة: الثالثة. -هك 1429

(، صحيح مسلم : كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد 1422(، رقم  )3/345صحيح البخاري : كتاب الزكاة ، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى) (4)

 (.1233،  رقم )2/717ليد العليا هي املنفعةالعليا خري من اليد السفىل وأن ا

 . 174األشبا  البن نجيم صك  (5)

 .2سورة املائدة اآلية  (2)

 (.2111، رقم ) 4/1722صحيح مسلم : كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة.  (7)
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 الفرع الثالث

 زيادة جودة بعض املنتجات الغذائية

، ففكي حالكة الفواككه واخلرضكاوات تفضكل  تساعد الصناعة الغذائية يف حتسني املحصوالت الزراعية واملاشية     

األصناف ذات النضج املتجانس ليكون املنتج املصنع ذات نوعية جيدة .   ومن املعلوم إتقان الصنعة وجودهتا أمر مطلوب 

: » -ريض اهلل عنه  -يف القول املنسوب لعيل بن أيب طالب  وهو أساس التفاضل بني األفراد ، ومعيار تقييم الناس رشعا :

إن : »   ك ك ك، فقال   (1)، وفقد أوجب الرشع عىل العامل أن يؤدي عمله بأمانة وإخالص وإتقان« قيمة كل امرئ ما حيسنه 

إن اهلل كتكب  »ويف احلديث الذي روا  مسلم عن أيب يعكىل شكداد بكن أوس :  .(2)« اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه 

 . (3)«اإلحسان عىل كل يشء 

ْحَساِن  }ه تعاىل :وقول    ، واإلحسان تعبري من أروع تعابري اللغة التي نزل هبا القكرآن ؛   (4){إِنَّ اهللََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

 .ألهنا لفظة تتضمن معنى  اجلودة  فاحلسن هو اجليد ، واجلودة واإلجادة ، واإلتقان صفات مطلوبة يف كل يشء

 الفرع الرابع

 هد يف عمليات التحضريتوفري الوقت واجل

وبخاصة للعاملني الذين ال يسمح وقتهم بقضكاء  ،توفري الوقت واجلهد عند تناول أغذية حمفوظة سهلة التحضري    

 فرتة طويلة يف حتضري األغذية الطازجة وطهوها ، وهذا له أثر كبري يف زيادة االنتاج ، ودعم االقتصاد .

فالوقت هو رأس مال اإلنسان ؛ فإن ضكيعه ضكاع  تثامر  مطلوب رشعا :واحلفاظ عىل الوقت وحسن إدراته واس   

رأس ماله ، وإن حفظته فالربح حليفه ، والوقت له شأن عظيًم عند اهلل ، فبه أقسم يف غري ما آية من كتابه ، واهلل إذا أقسكم 

، والضحى، والعرص، وأقسم بالليل. بيشء دل عىل عظمته ؛ بل إنه أقسم بجميع أجزاء اليوم فأقسم بالنهار وأجزائه : الفجر

 والناس صنفان: علامء وعامه، والذي ميز العلامء عن العامة هو استغالل العلامء ألوقاهتم.

                                                 
 . 7/41الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل  (1)

، قال اهليثمي : فيه مصعب بن ثابت ، وثقه ابن حبان ، وضعفه مجاعة . جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف : نور الدين عيل بن حديث ضعيف  (2)

 هك . 1412 -، ط/ دار الفكر، بريوت 4/175أيب بكر اهليثمي

سنن سنن أيب داود : كتاب ( ، 5127رقم ) 2/72 صحيح مسلم : كتاب الصيد والذبائح ، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة (3)

( ، سنن الرتمذي : كتاب الديات، باب ما جاء يف النهي 2915، رقم )244/ 3األضاحي ، باب يف النهي أن تصرب البهائم والرفق بالذبيحة

 (.1421، رقم )23/ 4عن املثلة

 . 1سورة األعراف آية  (4)
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 الفرع اخلامس

 حفظ األغذية من التلف والفساد  

دة وقدرة عىل حيث تساهم عمليات التصنيع الغذائي يف حتويل املواد الغذائية ِسيعة التلف ملواد أكثر ثباتا  وجو    

اإلدخار ، وذل  بحفظ بعضها لعدة أيام أو أسابيع والبعض األخر لبضعة أشهر أو عدة سنوات حسب طريقة احلفظ أو نوع 

 وغريها التجفيف ، التجميد ، التعليب:  وتشمل هذ  الطرق ،وهذا يؤدي لوفرة خمتلف األغذية طوال السنة  ،املنتج املصنع 

(1). 

عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت : قال رسول ف ة الغذاء من اآلفات مطلوب رشعا :واحلفاظ عىل سالم    

ُبوا إاِلَّ فِياَم ُأوكَِئ َعَلْيهِ : » -  -وقوله اهلل صىل اهلل عليه وسلم :  تغطية اإلناء التقاء نزول   وقد علل النبي . (2)«  اَل َترْشَ

لرشب إال مما متت تغطيته . أخرج مسلم يف صحيحه من طريق عبد اهلل بن أيب قتادة الوباء الذي يمرض اإلنسان والنهي عن ا

حث اإلسالم عىل تغطية اآلنية حفظا لصحة ، وسالمة اإلنسان من . فقد (3)« هنى أن يتنفس يف اإلناء :»  عن أبيه أن النبي 

نَِة َلْيَلًة : »  -  -التلوث ، ومن هنا جاء التحذير النبوى واحلث تغطية اآلنية بقوله  َقاَء َفإِنَّ ىِف السَّ َغطُّوا اإِلَناَء َوَأْوُكوا السِّ

 َليَْس َعَلْيِه ِوَكاٌء إاِلَّ َنَزَل فِيهِ 
ٍ
 َليَْس َعَلْيِه ِغَطاٌء َأْو ِسَقاء

ٍ
 َينِْزُل فِيَها َوَباٌء الَ َيُمرُّ بِإَِناء

ِ
ا .   قال ابن القيم : وهذا مم(4)«   ِمْن َذلَِ  اْلَوَباء

َغطُّوا اإِلَناَء َوَأْوُكوا : »  -  -.  وقوله (5)ال تناله علوم األطباء ومعارفهم وقد عرفه من عرفه من عقالء الناس بالتجربة 

ْيَطاَن الَ حَيُلُّ ِسَقاًء ، َوالَ َيْفَتُح َباًبا اَج َفإِنَّ الشَّ َ َقاَء ، َوَأْغلُِقوا اْلَباَب ، َوَأْطِفئُوا الرسِّ الَ َيْكِشُف إَِناًء َفإِْن مَلْ جَيِْد َأَحُدُكْم إاِلَّ ، وَ  السِّ

ُم َعىَل َأْهِل الْ   . (2) «َبْيِت َبْيَتُهْم َأْن َيْعُرَض َعىَل إَِناِئِه ُعوًدا ، َوَيْذُكَر اْسَم اهللَِّ َفْلَيْفَعْل َفإِنَّ اْلُفَوْيِسَقَة ُترْضِ

                                                 
 . م2212 عام ك أريج ك القدس –د : معهد األبحاث التطبيقية ، إعدا سلسلة توعوية حول الغذاء والصحة (1)

. وقكال  شعيب األرنؤوط : حسن لغري  وهذا إسناد ضعيف جلهالة آمنة القيسيةريض اهلل عنها ك قال  عائشةأخرجه اإلمام أمحد من حديث  (2)

 ( .24477، رقم )2/72احلسيني: ال تعرف . مسند اإلمام أمحد بن حنبل 

 (.239، رقم )1/155 كتاب الطهارة ، باب النهى عن االستنجاء باليمني لم :صحيح مس (3)

كتاب الطهارة ، باب كراهة غمس املتوضئ وغري  يد  املشكوك ىف نجاستها  ، صحيح مسلم : أخرجه اإلمام مسلم وأمحد من حديث جابر  (4)

كنز العامل يف سكنن األقكوال  ( ،14971، رقم )3/355حنبل مسند اإلمام أمحد بن ( ،5374، رقم )2/127ىف اإلناء قبل غسلها ثالثا

 (.41294، رقم )15/332واألفعال

 ، حتقيق : عبد الغني عبد اخلالق ، ط/ دار الفكر ك بريوت .1/191الطب النبوي ، تأليف : حممد بن أيب بن أيوب الدمشقي ابن القيم  (5)

كتاب األرشبة ، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب  مسلم :، صحيح  أخرجه اإلمام مسلم وأمحد من حديث جابر  (2)

اجلمع بني الصحيحني  ( ،5324، رقم )2/125وذكر اسم اهلل عليها وإطفاء الرساج والنار عند النوم وكف الصبيان واملواشى بعد املغرب

 .2/231للحميدي  البخاري ومسلم
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الوباء الذي يمرض اإلنسان والنهي عن الرشب إال مما متت تغطية اإلناء التقاء نزول   -  -وقد علل النبي 

 تغطيته . 

 الفرع السادس

 العمل على مواجهة الظروف الطارئة

تعمل عمليات ختزين األغذية بصورهتا االعتيادية أو املصنعة ملواجهة احتياجات املواطنني يف الظروف احلرجة أو     

 .  (1)أو عدم القدرة عىل االسترياد األغذية ألسباب خمتلفة،واحلروب مثل الفيضانات واجلفاف واألزمات  ،الطارئة 

وقصة سيدنا يوسف عليه السالم فيام قص علينا القرآن الكريم خري شاهد عىل مرشوعية هذا اهلدف من املقاصد   

يِف ُسنُْبلِِه إاِلَّ َقلِياًل مِمَّا َتْأُكُلوَن * ُثمَّ َيْأيِت ِمْن َبْعِد  َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًبا َفاَم َحَصْدُتْم َفَذُرو ُ }الرشعية حيث قال تعاىل : 

ِصُنوَن * ُثمَّ َيْأيِت ِمْن َبْعِد َذلَِ   ْمُتْم هَلُنَّ إاِلَّ َقلِياًل مِمَّا حُتْ ونَ َذلَِ  َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ  .(2){ َعاٌم فِيِه ُيَغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعرِصُ

يعني : إزرعوا سبع  "قال تزرعون سبع سنني دأبا  " وخالصة هذ  اخلطة ملواجهة القحط يف زمن سيدنا يوسف :   

يعني يف كعربته ، فهو أبقى لكم لككي ال يأكلكه  "فذرو  يف سنبله  "من الزرع  "فام حصدتم  "يعني دائام  "دأبا  "سنني 

 "ثم يأيت من بعد ذل   "يعني تدرسون بقدر ما حتتاجون إليه فتأكلون "ا تأكلون إال قليال مم "السوس إذا كانت يف الكعربة 

مكا  "يعني ما وراء السبع السنني ، ويقكال:  "يأكلن ما قدمتم هلن  "يعني القحط سنني جمدبات  "سبع شداد  "اخلصب 

عام فيه  "القحط  "أيت من بعد ذل  ثم ي "يعني تدخرون وختزنون  "إال قليال مما حتصنون  "يعني ما مجعتم هلن  "قدمتم 

يعني  "وفيه يعرصون  "يعني يمطر الناس والغيث املطر ويقال هو من اإلغاثة يعني يغاثون بسعة الرزق  "يغاث الناس 

 .(3) "ينجون من الشدة ويقال يعرصون العنب والزيتون

األديان والنفوس والعقول واألنساب  هذ  اآلية أصل يف القول باملصالح الرشعية التي هي حفظ قال القرطيب :    

واألموال ؛ فكل ما تضمن حتصيل يشء من هذ  األمور فهو مصلحة ، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة ، ودفعه مصلحة ؛ 

وال خالف أن مقصود الرشائع إرشاد الناس إىل مصاحلهم الدنيوية ؛ ليحصل هلم التمكن مكن معرفكة اهلل تعكاىل وعبادتكه 

إىل السعادة األخروية ، ومراعاة ذل  فضل من اهلل عز وجل ورمحة رحم هبا عباد  ، من غري وجوب عليكه ، وال  املوصلتني

                                                 
 . م2212 عام ك أريج ك القدس –، إعداد : معهد األبحاث التطبيقية  صحةسلسلة توعوية حول الغذاء وال (1)

 (. 52ك 47سورة يوسف آية ) (2)

ت ك حتقيق: د.حممود بريو –،ط/ دار الفكر  2/112احلنفيبحر العلوم ، تأليف : أبو الليث نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه  (3)

 مطرجي .
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وهبذ  الوسيلة كان سببا يف نجاهتم من القحط وصارت مرص يف ذل  الوقت مشد رحكال التجكار إىل أق ك . (1)استحقاق

 . األقطار

 الفرع السابع

 ارياحملافظة على تنظيم امليزان التج

تساعد عىل تنظيم امليزان التجاري للخامات الغذائية ، وذل  بمنع هبوط أسعارها يف مواسم إنتاجها بغزارة إىل حد     

 ربام ال يشجع عىل إنتاجها بل يرتك الباب مفتوحا عىل الدوام لبيع الكميات الفائضة إىل معامل التصنيع بأثامن مناسبة .

ىل ثبات األسعار واستقرارها طيلة العام هدف مرشوع ، ويف السنة النبوية ما يدل وهذا اهلدف ، وهو املحافظة ع    

من دخل يف شئ من أسعار املسلمني ليغليه علكيهم  "قال :   النبي وروى أمحد والطرباين عن معقل بن يسار أن عىل هذا 

  عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل  . (2)"بعظم من النار يوم القيامة  "كان حقا عىل اهلل تبارك وتعاىل أن يقعد  

ا َعىَل امْلُْسلِِمنَي َفُهَو َخاطٌِئ  ":  .  (3)  "َمْن اْحَتَكَر ُحْكَرًة ُيِريُد َأْن ُيْغيِلَ هِبَ

يسكري. وعكن . واجلالب هو الذي جيلب السلع ويبيعها بربح  (4)"اجْلَالُِب َمْرُزوٌق ، َوامْلُْحَتكُِر َمْلُعونٌ ":  وقوله    

َتكُِر إاِلَّ َخاطٌِئ » قال  :   --سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد اهلل عن رسول اهلل   . (5)«الَ حَيْ

وقال مال  : لو أن رجال أراد فساد السوق فحط من سعر الناس ، لرأيت أن يقال له : إما حلقت بسعر الناس ، وإما   

 .(2)فليس ذل  بالصواب  -بيعوا إال بسعر كذايعني: ال ت -رفعت ، أما أن يقول للناس كلهم

                                                 
 .1/223قرطبي لل اجلامع ألحكام القرآن (1)

(. قال اهليثمي : وفيه زيد بن مرة أبو املعىل ، ومل أجد من 12133، رقم ) 2/32سنن البيهقي الكربى : كتاب البيوع ، باب ما جاء يف اإلحتكار  (2)

 -/ دار الفكر، بريوت ترمجه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، تأليف : نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي ، ط

 هك . 1412

 ( .9222، رقم ) 2/351 قال شعيب األرنؤوط : حسن لغري  وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معرش ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل (3)

 ( ، سكنن البيهقكي : كتكاب البيكوع ، بكاب مكا جكاء يف2153، رقكم ) 2/729سنن ابن ماجة : كتاب التجارات ، باب احلككرة واجللكب (4)

 تفرد به عيل بن سامل عن عيل بن زيد قال البخاري: ال يتابع يف حديثه . (. وقال البيهقي :12134، رقم )2/32االحتكار

 (.4227، رقم )5/52صحيح مسلم : كتاب البيوع ، باب حتريم االحتكار ىف األقوات (5)

، حتقيق : د حممد 1/313: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي  البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، تأليف (2)

 . م 1199 - هك 1429 ، الثانية الطبعة ك لبنان –حجي وآخرون ، ط/ دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
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 الفرع الثامن

 حتويل بعض املخلفات إىل منتجات

 ذات قيمة اقتصادية عالية  

تساهم عمليات التصنيع الغذائي يف حتويل بعض املخلفات الغذائية إىل منتجات هلا قيمة اقتصادية مثكل إنتكاج     

كذل  املساعدة يف حتويل اخلامات الزراعية ، والتي ال يمكن استهالكه مبرشة البكتني من قشور املوالح أو قشور البصل . و

إىل منتجات هلا قيمة غذائية واقتصادية مرتفعة مثل إنتاج زيت الطعام من بعض البذور مثل بذور القطن وعباد الشكمس 

 وكذل  إنتاج الدقيق من طحن حبوب القمح. ،وفول الصويا... الخ 

وص الرشيعة ، وقواعدها الكلية ، وضوابطها اجلزئية نجد أن الرتاث اإلسالمي  ملئ وحافل بام وإذا نظرنا يف نص    

 يشري إىل كل ما من شأنه أن حيافظ عىل املواد الطبيعية ، واالستفادة منها كلام أمكن ، فمن هذ  النصوص :

ك َمرَّ بَِسْعٍد ، َوُهكَو  أن النبي اهلل ك  "ما روى عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  : ومن السنة النبويـة املشـرفة       

ُأ َفَقاَل : ٌف؟. َقاَل : َنَعْم ، َوإِْن ُكنْكَت َعكىَل هَنْكٍر َجكارٍ  "َيَتَوضَّ  َِسَ
ِ
ُف َيا َسْعد؟. َقاَل َأيِف اْلُوُضوء َ والرسكف  .(1) "َما َهَذا الرسَّ

ُيعلم الصحابة كيف حيافظون عىل املوارد الطبيعية  ك ك بي فالن .(2)بفتحتني بمعنى : اإلِساف أي : التجاوز عن احلد يف املاء

  ، ويمنعهم من اإلِساف فيها ، وإن كانت كثرية . 

إَِذا َسكَقَطْت ُلْقَمكُة » ك َكاَن إَِذا َأَكَل َطَعاًما َلِعَق َأَصابَِعُه الثَّاَلَث. َقكاَل َوَقكاَل :  وَعْن َأَنٍس َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ك      

يَْطاِن َأَحدِ  يف احلديث استحباب أكل اللقمة الساقطة  "قال النووي : .  (3) «ُكْم َفْلُيِمْط َعنَْها األََذى َوْلَيْأُكْلَها َوالَ َيَدْعَها لِلشَّ

بعد مسح أذى يصيبها هذا إذا مل تقع عىل موضع نجس ، فإن وقعت عىل موضع نجس تنجست ، وال بد من غسلها إن 

 .  "ها حيوانا ، وال يرتكها للشيطان أمكن ، فإن تعذر أطعم

                                                 
ْوِجرديقال شعيب األرنؤوط : إسناد  ضعيف ،  (1) اخلراساين، أبو بكر البيهقي  شعب اإليامن، تأليف :أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ

م ، إطراف  2223 -هك  1423( ، حتقيق: الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد ، ط/ مكتبة الرشد ، الطبعة : األوىل ، 2533، رقم ) 4/292

( ، ط/ دار 5323، رقم ) 29/ 4ين املُْسنِد املعتيَِل بأطراف املسنَد احلنبيل، تأليف : أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقال

 دمشق .-ابن كثري ، 

، ط/ املكتبة 2/213مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، تأليف : القايض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي املالكي (2)

 العتيقة ودار الرتاث.

( ، 14315، رقكم ) 7/279، سنن البيهقي الكربى ( 9453رقم )،   3/325سنن أيب داود ( ، 2234، رقم ) 3/1227صحيح مسلم  (3)

 ( . 14222، رقم ) 3/321مسند أمحد  ( ،5241، رقم) 12/54صحيح ابن حبان 
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إنام صار تركها للشيطان ؛ ألن فيه إضاعة نعمة اهلل ، واالستحقار هبا من غري ما بأس ثم إنه مكن أخكالق و      

يعلم الصحابة ك  ك فالنبي . (1) املتكربين ، واملانع عن تناول تل  اللقمة يف الغالب هو الكرب ، وذل  من عمل الشيطان

كيف حيافظون عىل اللقمة الصغرية التي هي نعمة من نعم اهلل عليهم ، وقد تفقد كثرًيا من الدول حريتها السياسية  ك ك 

 بسبب عدم امتالكها لقوهتا.

َقكاُلوا: فَ  ك َمرَّ َعىَل َشاٍة َميَِّتٍة ُمْلَقاٍة ، َفَقكاَل ملَِكْن َهكِذِ  ، َأنَّ النَّبِيَّ ك  "وما روى عن ابن عباس عن ميمونة       

َم اهللَُّ َعزَّ َوَج ملَِْيُموَنةَ  َا َمْيَتٌة َفَقاَل: إِنَّاَم َحرَّ َأالَّ اْنَتَفْعُتْم  ". ويف رواية : (2)"لَّ َأْكَلَها، َفَقاَل َما َعَلْيَها َلْو اْنَتَفَعْت بِإَِهاهِبَا َقاُلوا: إهِنَّ

ُه َذَكاُتهُ  ا َأالَّ َدَبْغُتُموُ  َفإِنَّ  . (4)فدل ذل  عىل أن جلد امليتة إذا دبغ صار طاهرا ينتفع به كام ينتفع بجلد املذكاة. (3) " بِإَِهاهِبَ

وذهب فقهاء احلنفية إىل أنه حيرم االنتفاع بجلد امليتة قبل الدباغ واحلرمة ال تستلزم زوال املل  .  وروى عن أيب 

حب الشاة يف يد  كان له أن يأخذ  منه ، ولو دبكغ يوسف : لو جز صوف شاة ميتة كان له أن ينتفع به ، ولو وجد  صا

  .(5)جلدها كان لصاحبها أن يأخذ  بعد أن يعطيه ما زاد يف الدباغ

وما  ويف هذا احلديث دليل واضح عىل أنه البد من االستفادة من كل ما يمكن االستفادة منه من املوارد الطبيعية .

َما ِمْن ُمْسلٍِم َيْغِرُس َغْرًسا َأْو َيْزَرُع َزْرًعا ، َفَيْأُكُل ِمنُْه : »  - - ك قال : قال رسول اهلل روى عن قتادة عن أنس ك 

ويف هذا احلديث حث عىل تنمية املوارد الطبيعية ، ودعوة إىل اسكتغناء  .(2)«َطرْيٌ َأْو إِْنَساٌن َأْو هَبِيَمٌة إاِلَّ َكاَن َلُه بِِه َصَدَقٌة 

                                                 
، عون املعبود للعظيم 5/425، حتفة األحوذي للمباركفوري 35/ 1،  نيل األوطار للشوكاين 13/224رشح النووي عىل صحيح مسلم (1)

 .12/232آبادي

( ، كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، تأليف : عالء الدين عيل 4522، رقم ) 3/92خ األلباين : صحيح ، السنن الكربى للنسائي قال الشي (2)

صفوة السقا،ط/ مؤسسة الرسالة ،   -( ، حتقيق : املحقق : بكري حياين 22771، رقم ) 1/411بن حسام الدين املتقي اهلندي الربهان فوري 

 م .1191هك/1421سة ،الطبعة اخلام

سنن ( ، 2223، رقم ) 1/227قال : شعيب األرنؤوط : إسناد  صحيح عىل رشط الشيخني، وقال الشيخ األلباين : صحيح ، مسند أمحد  (3)

 ( . 11521، رقم )  11/223املعجم الكبري ( ،  1727، رقم )  4/222( ، سنن الرتمذي  9، رقم ) 1/44الدارقطني 

، 4/154يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي التمهيد ملا  (4)

 حتقيق : مصطفى بن أمحد العلوى،  و حممد عبد الكبري البكرى، ط/ مؤسسة القرطبة.

، مطالب  222/  5، ط/ دار الفكر ك بريوت ك ، هناية املحتاج 2/123يسرشح فتح القدير ، تأليف : كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوا (5)

 . 514/  3أويل النهى 

كتاب املساقاة ، باب  ( ، صحيح مسلم:2115، رقم ) 917/ 2 كتاب املزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه صحيح البخاري: (2)

 ( .4252، رقم )5/27 فضل الغرس والزرع
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لزرع والغرس ، ومقتضا  أن أجر ذل  يستمر ما دام الغرس مأكوال منه ، ولو مات غارسه عن غريها با األمة يف غذائها

 .(1)أو انتقل ملكه لغري  ، قال ابن العريب : يف سعة كرم اهلل أن يثيب عىل ما بعد احلياة كام قبل احلياة 

األصل يف األشكياء  "دة :  أن تدل عىل مرشوعية تدوير النفايات قواعد كثرية منها قاع : و من القواعد الفقهية  

ِذي َخَلَق َلُكْم َما يِف األَْرِض مَجِيًعا  }، وهي مستمدة من نصوص كثرية ومنها قوله تعاىل :  (2) "اإلباحة ، وقوله تعاىل : (3){ُهَو الَّ

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا ِمنْهُ } َر َلُكْم َما يِف السَّ يَِّباِت }:  ، وقوله تعاىل  (4){َوَسخَّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِ  َوالطَّ َم ِزينََة اهللَِّ الَّ ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق   .(5) {ِمَن الرِّ

: أن اهلل تعاىل امتّن عىل خلقه بام يف األرض مجيعاً ، وال يمتن إال بمباح؛ إذ ال ِمنَّة يف حمرم ، وُخصَّ من  ووجه الداللة 

َم َعَلْيُكْم إاِلَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيهِ وَ  }ذل  بعض األشياء ، قال تعاىل : ا َحرَّ َل َلُكم مَّ  . (2) {َقْد َفصَّ

والتفصيل : التبيني ، فبني أنه بني املحرمات ، فام مل يبني حتريمه فليس بمحرم ، وما ليس بمحرم  " قال ابن تيمية :  

ُم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئَث  }:وقال تعاىل  . (7). انتهى "فهو حالل ، إذ ليس إال حالل أو حرام رِّ فحرم اهلل اخلبائث ملا فيهكا مكن   (9){َوحُيَ

 . (1)الفساد هلم يف معاشهم أو معادهم ، فيبقى ما عداها مباحًا بموجب اآلية

ك بتدوير بعكض  أنه وجد قديام نوع من التدوير بطرق تقليدية ، فلقد قام الناس منذ عهد النبي ك  : و من املعقـول 

يات املنزلية ، وحتويلها إىل أشياء أخرى ، واستخدامها يف أغراض نافعة بدال من إلقاءها، وإمهاهلا دون إنكار من أحد . النفا

                                                 
:  حتقيق ، هك 1312 ، األوىل الطبعة ك بريوت –، ط/ دار الكتاب العريب 219/  1، تأليف : القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد  غريب احلديث (1)

 . 2/335 مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  خان، املعيد عبد حممد. د

 ،األشبا  كراتيش ، م1192 –  1427ببلرشز ، سنة  ، ط/ الصدف1/51قواعد الفقه ، تأليف : حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي (2)

 الشيخ: تأليف ، الفقهية القواعد رشح ، هك 142 سنة ك العلمية الكتب دار/ط ، 1/22السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد: تأليف والنظائر،

 / دار القلم ك بريوت . ،ط1/211 الزرقا حممد الشيخ بن أمحد

 ة .( ، سورة البقر21اآلية رقم ) (3)

 ( ، سورة اجلاثية .13اآلية رقم )(4)

 ( ، سورة األعراف .22اآلية رقم ) (5)

 ( ، سورة األنعام .111اآلية رقم ) (2)

، حتقيق : حممد عبدالقادر عطا ، ط/ دار الكتب 1/321الفتاوى الكربى ، تأليف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  (7)

 م .1197 -هك 1429بريوت ك الطبعة األوىل  العلمية ك

 ( ، سورة األنبياء .74اآلية رقم ) (9)

، حتقيق : 1/251اجلامع ألحكام القرآن ، تأليف : أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي  (1)

م ، التحرير والتنوير، تأليف : حممد  2223هك/  1423ململكة العربية السعودية ، هشام سمري البخاري ، ط/ دار عامل الكتب ، الرياض ، ا

 .هك 1194: سنة ك تونس –، ط/ الدار التونسية للنرش 9/14الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس 
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ومن النفايات التي قاموا بتدويرها : النوى كانون يرضخونه باملرضخة ك وهى احلجر الذي يكرس به النوى ك وحيولون النوى 

 إىل علف لإلبل .  

وأما النوى : فنوى التمر يرضخ باملراضخ ، فتعلفه اإلبل ، وأما اخلبط ، فهكو ورق الشكجر  " : قال ابن عبد الرب

. كام استخدموا نفايات احليوانات والطيور يف الزراعة والقود ، فقد استخدموا الرسجني ك (1) "جيمع ، ويدق وتعلفه اإلبل 

 .الزبل ك والروث كسامد لألرض

ايات بطرق صحيحة لرتتب عليها أرضار صحية ، وأرضار بيئية ، وأرضار اقتصكادية ، وأنه لو يتم معاجلة النف    

والطرق األخرى ملعاجلة النفايات يرتتب عليها أرضار أخرى ربام  وأن الرضر يدفع بقدر اإلمكان،والرضر جتب إزالته ، 

 تكون أكرب من خطر النفايات .

ام كان واجب اإلزالة ، فإزالته إما بال رضر أصال أو برضر أخف : بمعنى أن الرضر مهوالرضر ال يزال بالرضر      

وأما إزالة الرضر برضر مثله أو أشد فال جيوز ، وهذا غكري  "الرضر األشد يزال باألخف  "منه ، كام هو مقتىض قاعدة 

 جائز عقال ؛ ألن السعي يف إزالته بمثله عبث.

أي شكأن  -فشأهنام  "الرضر يزال ولكن ال برضر  "عىل قوهلم : قال ابن السبكي يف معناها : وهو كعائد يعود      

، يم ذكرا أن هاتني القاعدتني سواءشأن األخص ، وهو هذ  القاعدة ، مع األعم.  ولكن السيوطي ، وابن نج -القاعدتني 

 .(2) أي جتب إزالته"الرضر يزال  "وليس بينهام عموم وخصوص ؛ ألنه لو أزيل الرضر بالرضر ملا صدق 

واخلالصة : أنه جيوز تدوير النفايات ملا تقدم يف السنة النبوية من احلث عىل االسكتفادة مكن املكوارد الطبيعيكة ،        

 والقواعد الفقهية التي تفيد بأن األصل يف األشياء األباحة وتفيد بوجوب إزالة الرضر .

 الفرع التاسع

 تسهيل عمليات النقل وتقليل تكلفة الشحن  

عمليات التصنيع الغذائي عىل سهولة نقل املواد الغذائية من أماكن إنتاجها إىل أماكن استهالكها البعيدة أحيانًا تعمل    

حيث إن بعض طرق حفظ األغذية كالتجفيف يقلل من وزن الغذاء وحجمه وذل  يسهل ويقلكل مكن نفقكات شكحنه إىل 

 مسافات بعيدة .

                                                 
 .2/447االستذكار البن عبد الرب (1)

 152،  134/  2، املوافقات للشاطبي 99، قواعد الفقه للربكتي صك 1/37يون البصائر ، غمز ع 35، 34األشبا  والنظائر البن نجيم صك (2)

 . 32، القواعد البن رجب صك 51األشبا  النظائر ك لإلمام تاج الدين السبكى صك  ، 72األشبا  والنظائر للسيوطي صك 
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د جاء يف جمال يرس الدين اإلسالمي وسامحته ورفع احلرج عن أتباعه مكن فإن التيسري من مقاصد الرشيعة : ولق      

ْنَساُن َضِعيًفا  } قوله تعايل :املؤمنني :  َف َعنُْكْم َوُخلَِق اإْلِ فِّ ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم اْليرُْسَ َواَل ُيِريكُد  }، وقوله تعاىل : (1){ُيِريُد اهللَُّ َأْن خُيَ

ُنوا َوالَ » ك أنه قال  روى عن النبي كو،  (2){بُِكُم اْلُعرْسَ  وا َوَسكِّ ُ وا َوالَ ُتَعرسِّ ُ كُروا  َيرسِّ فالتيسكري مكن خصكائص    .(3) «ُتنَفِّ

الترشيع اإلسالمي عامة ، فرفع احلرج والضيق واملشقة ، وهذا السبب مبني عىل أصل ترشيعي ، وهو القاعدة الكلية إحدى 

. وبنوا عىل هذا مجيع رخص السكفر، والتخفيكف يف العبكادات واملعكامالت (4) "رياملشقة جتلب التيس"الكليات اخلمس : 

 وغريها.

 الفرع العاشر

 يف عمليات تصنيع الغذاء مواكبة التطور العاملي

وكذل  رفع جودة العديد  ،تسهم عمليات التصنيع الغذائي يف إنتاج أغذية ضمن مواصفات عاملية ، ومقاييس حمددة 

للرشاب أو تطريكة اللحكوم  C-Vit حالتها أو بالسيطرة عىل مكوناهتا ، واملواد املضافة هلا مثل إضافة من األغذية بتحسني

  .(5)إنزيميا

جاء اإلسالم، وفيه كل العنارص واملقومات التى مواكبة التطور العاملي أمر مطلوب رشعا ، وهو سنة كونية ، وقد 

تتغري بتغري البيئات والعصور إن التطور نزعة فطريكة تقكوم عكىل  تتجاوب مع التطور حتت ظل القيم والثوابت التى ال

 االنتقال من حال إىل حال أحسن . 

 .(2){ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهفبرش عباد . ال }ومن ذل  :  أنه يدعو إىل األخذ باألحسن من كل شىء 

الَ َيْشبَْع ُمْؤِمٌن ِمْن َخرْيٍ َحتَّى َيُكوَن  "يث الرشيف : وال يرىض املؤمن عن القناعة بالدون ما دام األفضل ميرسا ، ففى احلد

 .(1)" اْحِرْص َعىَل َما َينَْفُعَ  َواْسَتِعْن بِاهللِ َوالَ َتْعَجزْ  "ك  : ويقول النبي ك  .  (7)"ُمنَْتَهاُ  اجْلَنَُّة 

                                                 
 . 29سورة النساء اآلية  (1)

 . 195سورة البقرة اآلية  (2)

 (.4222، رقم )5/141 تاب اجلهاد ، باب ىف األمر بالتيسري وترك التنفريصحيح مسلم : ك (3)

، ط/دار الكتكب  1/124األشبا  والنظائر عىل مكذهب أيب حنيفكة الكنعامن ، تكأليف : الشكيخ زيكن العابكدين بكن إبكراهيم بكن نجكيم  (4)

الدين السبكى، تأليف :تاج الدين عبد الوهاب بن عيل  م ،األشبا  والنظائر ك لإلمام تاج1192هك=1422العلمية،بريوت،لبنان ، الطبعة :

 م .1111 -هك  1411، ط/ دار الكتب العلمية الطبعة األوىل  1/51ابن عبد الكايف السبكي

 م .2212لقدس ك أريج ك عام ا –، إعداد : معهد األبحاث التطبيقية  سلسلة توعوية حول الغذاء والصحة (5)

 .17سورة الزمر آية  (2)

أنه قال : أيام رجل كسب ماال من حالل فأطعم نفسه و كساها فمن دونه من خلق اهلل له زكاة  : عن رسول اهلل  وى عن أيب سعيد اخلدري ر (7)

املؤمنني و املؤمنات و املسلمني و املسلامت أيام رجل مسلم مل يكن له صدقة فليقل يف دعائه اللهم صيل عىل حممد عبدك و رسول  و صيل عىل 
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 الفرع احلادى عشر

 احملافظة على مستوى األسعار يف األسواق

أن األغذية املصنعة رخيصة نسبيا مقارنة  باإلضافة ،ات الغذائية هتتم بإعداد غذاء ذي قيمة متجانسة إن الصناع      

مع الطازج .    والعمل عىل عموم الرخاء  والرخص أمر مطلوب رشعا ؛ ولذل  ُلِعَن املحتككر ؛ ألنكه يعمكل عكىل غكالء 

 :ك ك ر ، ويبيعها بربح يسري ، ومن ذل  قول النبكي األسعار، ومدح اجلالب الذي جيلب السلعة من مكان إىل مكان أخ

من احتكر حكرة يريد أن "ك: وقد روى أمحد واحلاكم عن أيب هريرة عن النبي ك  .(2)"اجْلَالُِب َمْرُزوٌق ، َواملُْْحتَكُِر َمْلُعونٌ "

  .(3) "يغيل هبا عىل املسلمني فهو خاطئ

 الفرع الثاني عشر

 معينة لبعض الفئات تتهيئة مواد غذائية مبواصفا

 ،تساهم عمليات التصنيع يف هتيئة مواد غذائية بمواصفات وتراكيب معينة للمرىض بحيث ال تؤثر عىل صحتهم    

وكذل  هتيئة أغذية خاصة لألطفال تناسب أعامرهم ، وكذل  توفري الغذاء يف الصورة املحفوظة املختلفكة وذلك  إلمكداد 

 الرحالت...الخ .اجليوش إثناء احلروب أو إلمداد 

، ولقوله والرفق بالضعيف واملريض وكبار السن أمر مطلوب رشعا ، وعمليات التصنيع العذائي حتقق هذا الرفق    

ْفِق َما الَ يُ » ك  فيام روا  مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها:  ك  ْفَق َوُيْعطِى َعىَل الرِّ ْعطِى َعىَل اْلُعنِْف َيا َعائَِشُة إِنَّ اهللََّ َرفِيٌق حُيِبُّ الرِّ

 إاِلَّ َشاَنُه » . ويف لفظ : (4)« َوَما الَ ُيْعطِى َعىَل َما ِسَوا ُ 
ٍ
 إاِلَّ َزاَنُه َوالَ ُينَْزُع ِمْن َشْىء

ٍ
ْفَق الَ َيُكوُن ىِف َشْىء   .(5)« إِنَّ الرِّ

                                                                                                                                                                  

املستدرك عىل  . هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجا  . قال احلاكم :"ا له زكاة و قال : ال يشبع مؤمن يسمع خريا حتى يكون منتها  اجلنة فإهن

 (.7175، رقم ) 4/144الصحيحني 

ِعيِف ، َوىِف ُكلٍّ َخرْيٌ اْحِرْص َعىَل َما  ، َوَأَحبُّ إىَِل اهللِ املُْْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخرْيٌ "ك : َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللِ    روى َعِن َعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  (1) ِمَن املُْْؤِمِن الضَّ

َر اهللَُّ َوَما َينَْفُعَ  ، َواْستَِعْن بِاهللِ ، َوالَ َتْعَجْز َفإِْن َأَصاَبَ  َشْىٌء ، َفاَل َتُقْل َلْو َأنِّى َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا ،  َشاَء َفَعَل ، َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل  َوَلكِْن ُقْل َقدَّ

ْيَطانِ   ( .71، رقم ) 1/31(، سنن ابن ماجه 2224، رقم ) 4/2252. صحيح مسلم "الشَّ

( ، املقاصد احلسنة يف بيان 2153، رقم )729/  2قال السخاوي : سند  ضعيف ، سنن ابن ماجه : كتاب التجارات ، باب احلكرة واجللب  (2)

خاوي ، عبد الرمحنكثري من األ  ، ط/ دار الكتاب العريب .1/279حاديث املشتهرة عىل األلسنة، تأليف : السَّ

 (.9222، رقم ) 2/351قال شعيب األرنؤوط : حسن لغري  ، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معرش . مسند أمحد بن حنبل  (3)

ْفِق  صحيح مسلم: (4)  (.2722، رقم )9/22كتاب الرب والصلة واآلدب ، باب َفْضِل الرِّ

ْفِق  (5) (، اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، تأليف: حممد 2727، رقم )9/22صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلدب ، باب َفْضِل الرِّ

 م ، الطبعة: الثانية ، حتقيق : د. عيل حسني البواب.2222 -هك 1423 -بريوت  -، ط / دار ابن حزم  4/129بن فتوح احلميدي
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 الفرع الثالث عشر

 أحد حلول مشكلة البطالة

ي املحلية  يف خلق فرص عمل للشباب ، والتخفيف من حدة  مشكلة البطالة حيث تساهم عمليات التصنيع الغذائ    

باعتبار أن قطاع الصناعات الغذائية ، والقطاعات املعتمدة عليه تستوعب الكثري من األيدي العاملة . فإن البطالة بكدون 

لتحذير والتنفري من البطالة ، فقد عذر مذمومة وممقوتة ، وهى رش وبال عىل املجتمع ومن هنا الرشع باحلث عىل العمل ، وا

َف  "قال :  وروى عن ابن عمر  أنه قال : إين ألمقت الرجكل  ، وعن ابن مسعود  (1)"إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ اْلَعْبَد امْلُْؤِمَن امْلُْحرَتِ

مكا رش يشء يف  " أنه سكئل : . ويف الشعب للبيهقي عن عروة بن الزبري  (2)"فارغا ليس يف يشء من عمل دنيا وال آخرة

    .(3)العامل؟ فقال : البطالة 

ٌء ؟ َقاَل : َبىَل ، ِحْلٌس َنْلكبَُس َبْعَضكُه ،  روى َأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َجاَء إىَِل النَّبِيِّ      َيْسَأُلُه ، َفَقاَل : َلَ  يِف َبْيتَِ  يَشْ

ُب فِيِه امْلَا ا َرُسوُل اهللِ َوَنْبُسُط َبْعَضُه ، َوَقَدٌح َنرْشَ ي  َء ، َقاَل : اْئتِنِي هِبِاَم ، َقاَل : َفَأَتاُ  هِبِاَم ، َفَأَخَذمُهَ بَِيِدِ  ، ُثمَّ َقاَل : َمْن َيْشرَتِ

َتنْيِ ، َأْو َثاَلًثا ، ا بِِدْرَهٍم ، َقاَل : َمْن َيِزيُد َعىَل ِدْرَهٍم ، َمرَّ نْيِ ،  َهَذْيِن ؟ َفَقاَل َرُجٌل : َأَنا آُخُذمُهَ ا بِكِدْرمَهَ َقاَل َرُجٌل : َأَنا آُخكُذمُهَ

ا َطَعاًما ، ا األَْنَصاِريَّ ، َوَقاَل : اْشرَتِ بَِأَحِدمِهَ نْيِ َفَأْعَطامُهَ ْرمَهَ اُ  ، َوَأَخَذ الدِّ ا إِيَّ َفاْنبِْذُ  إىَِل َأْهلَِ  ، َواْشرَتِ بِاآلَخِر َقُدوًما  َفَأْعَطامُهَ

َفَشدَّ فِيِه ُعوًدا بَِيِدِ  ، َوَقاَل : اْذَهْب َفاْحَتطِْب ، َوالَ َأَراَك ََخَْسَة َعرَشَ َيْوًمكا ، َفَجَعكَل  َل ، َفَأَخَذُ  َرُسوُل اهللِ َفْأتِنِي بِِه ، َفَفعَ 

ي بَِبْعِضَها َطَعاًما ، وَ  َة َدَراِهَم ، َفَقاَل : اْشرَتِ َتطُِب َوَيبِيُع ، َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب َعرْشَ بَِبْعِضَها َثْوًبا ، ُثمَّ َقاَل : َهَذا َخرْيٌ َلَ  ِمْن َأْن حَيْ

 .(4)"ِقٍع ، َأْو لِِذي ُغْرٍم ُمْفظٍِع ، َأْو َدٍم ُموِجعٍ جَتِيَء َوامْلَْسَأَلُة ُنْكَتٌة يِف َوْجِهَ  َيْوَم اْلِقَياَمِة ، إِنَّ امْلَْسَأَلَة الَ َتْصُلُح إاِلَّ لِِذي َفْقٍر ُمدْ 

هذا الرجل من البطالة إىل العمل ، ومن شخص عالة عىل املجتمع إيل إنسان منتج صاحب عمل  حول النبيفقد     

مفيد للمجتمع ، وهذا منهج اإلسالم يف منع التسول عىل اآلخرين ، وحتريم املسألة من غري رضورة صيانة لكرامة اإلنسان 

 لم حيقر اإلسالم أي عمل مادام رشيفا .وعزة نفسه يف دعوة اإلسالم إىل العمل وكراهية البطالة ف

 

                                                 
 . 22/  4جممع الزوائد  (1)

 املرجع السابق . (2)

  ،1412 ، األوىل الطبعة ك بريوت –( ، ط/ دار الكتب العلمية 1114، رقم )2/313شعب اإليامن، تأليف: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (3)

 ول.زغل بسيوين السعيد حممد: حتقيق

،  2/42يث األخرض بن عجالن،  سنن أيب داود: كتاب الزكاة ، باب ما جتوز فيه املسألة قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حد (4)

( ، سنن ابن ماجه : كتاب التجارات ، باب 1219، رقم )2/522سنن الرتمذي : كتاب البيوع، باب ما جاء يف بيع من يزيد (،1243رقم )

 (.2119، رقم ) 2/742بيع املزايدة 
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 الفرع الرابع عشر

 التغلب على الزيادة السكانية 

واجياد مصادر غذائية خمتلفة  ،تسهم عمليات التصنيع الغائي يف إجياد األغذية الكافية الطعام سكان العامل املتزايد    

 ،واجهة ازدياد عدد سكان العكاملليدية وغري تقليدية ملومتنوعة وغري معروفة سابقا . والبحث املستمر عن أغذية جديدة تق

 واملسامهة ما أمكن ذل  يف احلد من اجلوع ، وسوء التغذية .

ومن والعمل عىل مواجهة الزيادة السكانية بزيادة الغذاء من خالل عمليات التصنيع والزراعة أمر مطلوب رشعا ،   

َما ِمْن ُمْسلٍِم َيْغِرُس َغْرًسا َأْو َيْزَرُع َزْرًعا ، َفَيْأُكُل ِمنُْه : »  - -ول اهلل ك قال : قال رس ذل  ما روى عن قتادة عن أنس ك 

 .(1)«َطرْيٌ َأْو إِْنَساٌن َأْو هَبِيَمٌة إاِلَّ َكاَن َلُه بِِه َصَدَقٌة 

                                                 
كتاب املساقاة ، باب  ( ، صحيح مسلم :2115، رقم ) 917/ 2 ملزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منهكتاب ا صحيح البخاري: (1)

 ( .4252، رقم )5/27 فضل الغرس والزرع
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 ويتكون من مطلبني :

 : الضوابط الشرعية الخاصة  للتصنيع الغذائيالمطلب األول

 ويتكون من فرعني  : 

 الفرع األول : مفهوم الضابط  الفقهي .

 الضوابط  الفقهية للتصنيع الغذائي.الفرع الثاني : 

 المطلب الثاني: الضوابط الفقهية العامة للتصنيع الغذائي 

 ويتكون من ثالثة فروع :

 ى األغذية املصنعة .الفرع  األول : وجوب الرقابة عل

 .  اجتناب  الغش والتدليس والتغريرالفرع  الثاني: 

 الفرع الثالث:اجتناب تصنيع االطعمة  احملرمة على املسلم .
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 المبحث الثاني

 ضوبط  التضنيع الغذائي الخاصة والعامة 

 المطلب األول

 الضوابط  الفقهية الخاصة 

 للتصنيع الغذائي  

 الفرع األول 

 الضابط  الفقهي مفهوم

الضابط يف اللغة : له عدة معان منها: احلبس ، واحلرص، والقوة ، مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم اليشء وحبسه ،    

 .(1)وحفظه ، والضبط إحكام اليشء ، وإتقانه ومنه ضبط الكتاب بمعنى أصلح خلله، ومجعه )ضوابط( 

ألن الضوابط الفقهية توضع حلفظ الشخص من الوقوع يف املحرمات،  واملراد به يف البحث :احلفظ واإلتقان واللزوم؛ 

 وجتعله يتقن الفهم للفروع املندرجة حتت الضوابط ، ويلتزم رشع اهلل تعاىل . 

هو ما انتظم صورا متشاهبة يف موضوع واحد من أبواب الفقه يكشف عن حكم اجلزيئات التي تدخل ويف االصطالح:

   .(2)حتت موضوعه

 وجو  هي: قاعدة مع الضابط يف ثالثةتتفق ال 

 أن كالً منهام حكم فقهي مستمد من األدلة الرشعية . -1

 أنه يندرج حتت كل منهام جزيئات فقهية متعددة . -2

 أن كالً منهام مناطه واحد. -3

                                                 
 .1/533، املعجم الوسيط : مادة : )ضبط(7/342لسان العرب مادة : )ضبط(  (1)

، ط/ دار احلديث ك  29الدكتور / عبد العزيز حممد عزام ، األستاذ بجامعة األزهر صك  القواعد الفقهية ، تأليف : أستاذنا املرحوم األستاذ (2)

 م .2225هك ك 1422القاهرة ك طبعة سنة  
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 ويفرق بينهام يف أمور منها  :   

متعددة ، أما الضابط فيجمع فروعًا من باب  ك أن القاعدة أعمُّ من الضابط ، فالقاعدة جتمع فروعًا من أبواب1

 .  (1)واحد

ك أن القاعدة يف األعم األغلب متفق عليها بني املذاهب الفقهية أو أكثرها وأن الضابط خيتص بمذهب معني إال 2

 ما ندر بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه معني يف مذهب معني قد خيالفه فقهاء آخرون من نفس املذهب .

عدة أمر كيل مبنى يف األغلب عىل دليل ، وأما الضابط فهو أمر كيل ال يعتمد عىل دليل وحيث وجد دليل ك أن القا3

 للضابط فيكون قاعدة .

ك أن القاعدة أعم وأشمل من الضابط من حيث مجع الفروع وشمول املعاين ومن حيث إن القاعدة الفقهية أكثر 4

 .(2)حدا فال يتسامح يف الضوابط بشذوذ كبري شذوذا من الضابط ؛ ألن الضابط يضبط موضوعا وا

 : والفقه لغة : يطلق على عدة معان منها

يقال : فقه فقها : أي فهم ، وفقه فقاهة : صار فقيها : أي ِسيع الفهم ، وغلب عىل علم الدين  : مطلق الفهمـ 1

 .(3)لسيادته ، ورشفه ، وفضله عىل سائر أنواع العلم كام غلب النجم عىل الثريا 

                                                 
، ، ط/ دار الكتب العلمية ، بريوت122األشبا  والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن ، تأليف : الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم صك (1)

 . 1427، ط /الصدف ببلرشز ،سنة 52قواعد الفقه، تأليف :حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي صك ،  م1192هك=1422نة طبعة س

 .32القواعد الفقهية لألستاذ الدكتور / عبد العزيز حممد عزام صك  (2)

 الطبعة ك بريوت –، ط/ دار الفكر املعارص 1/27حييى احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ، تأليف: زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري أبو  (3)

 األندليس اللغوي النحوي إسامعيل بن عيل احلسن أبو:  تأليف ، املخصص  ، 279/ 2(  فقه: ) مادة:  الوسيط املعجم ،  1411 ، األوىل

م، الطبعة : األوىل ، حتقيق : خليل 1112هك 1417 -بريوت  -، ط/ دار إحياء الرتاث العريب 1/221(فقه) مادة:  سيد  بابن املعروف

 إبراهم جفال .
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فال يقال : فقهت أن السامء فوقنا ، قال القرايف ، وهذا أوىل ، وهلذا خصصوا اسم الفقه  : فهم األشياء الدقيقة ـ 2

 . بالعلوم النظرية ، فيشرتط كونه يف مظنة اخلفاء فال حيسن أن يقال فهمت أن االثنني أكثر من الواحد

،  ذا عرفته وفهمته  وعلمته ، كل ذل  بمثابة واحدةفهمت كالم  ، إ 'يقال  : فهم غرض املتكلم من كالمهـ 3

 اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديثًا}ومنه قوله تعاىل : 
ِ
 .(2){َما َنْفَقُه َكثرًِيا مِمَّا َتُقوُل } وقوله تعاىل :  (1){َفاَمِل َهُؤالء

ال جيوز أن يسمى اهلل تعاىل فقيها ؛ألنكه ال  : الذي يتعلق به احلكم ، وهلذا ـ اإلصابة والوقوف على املعنـى اخلفـي  4

 .(4)«العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية » . ويف االصطالح :  (3) خيفى عليه يشء

 الفرع الثاني

 الضوابط  الفقهية للتصنيع الغذائي

ط لألطعمة وللتصنيع الغذائي صياغة قد استنبط الفقهاء من النصوص الرشعية ، وصاغوا العديد من الضواب    

حمكمة تبني ما حيل منها ، وما حيرم بيانا شافيا جيعل املسلم عىل بينة من أمر  من هكذ  األطعمكة املصكنعة  ، ومكن أهكم 

حيرم  " وضابط : ، "كل ما يستخبثه الطبع ، وتستقذر  النفس  فاألْصُل فيه احُلرَمةُ  "ضابط :   الضوابط الفقهية ماييل :

وككل الرشكاب حكالل إال النبات كله حالل إال ما رض  وضابط : ، "من السَباع وكلَ ذي خملب من الطري ل ِذي َنابك

كل طعام  البحر  "، وضابط :  "األصل حل كل حيوان بحري  إال ما أخرجه الدليل  "، وضابط :  "نجس أو مسكر

 . "حالل حيا وميتا

                                                 
 ( ، سورة النساء .79جزء اآلية رقم ) (1)

 ( ، سورة هود .11جزء اآلية رقم ) (2)

بريوت ، دمشق ك الطبعة  -، ط/ دار الفكر املعارص ، دار الفكر 1/522التوقيف عىل مهامت التعاريف ، تأليف : حممد عبد الرؤوف املناوي (3)

 –، ط/ دار الكتاب العريب 1/212هك ، حتقيق : د. حممد رضوان الداية ،  التعريفات ، تأليف : عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين1412 ، األوىل

 . األبياري إبراهيم:  حتقيق ،  هك1425 ، األوىل الطبعة ك بريوت

 ، األوىل الطبعة ك بريوت –،ط/ مؤسسة الرسالة 52ي صكالتمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول، تأليف: عبد الرحيم بن احلسن األسنو (4)

: ،حتقيق1/24 بالشاطبي الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم:  تأليف ، املوافقات هيتو، حسن حممد. د:  حتقيق ك هك1422

 م .1117هك/ 1417ن، ط/ دار ابن عفان ، الطبعة األوىل سلام آل حسن بن مشهور عبيدة أبو
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األصل يف املنافع اإلذن ، ويف  "، وضابط :  "تى حتبس عىل علف طاهركل جاللة حرام أكلها ولبنها ح "وضابط :   

 . وبياهنا كام ييل : "املضار املنع

 الضابط األول

 فاألْصُل فيه احُلرَمُة  كل ما يستخبثه الطبع ، وتستقذره النفس

خلنكافس والفكأر : هى ما كانت العرب تستقذر  ، وال تأكله مثل األفاعي ، والعقكارب واألبكرص واواخلبائث     

وغريها مفرد  اخلبيث ، وهو النجس والرديء املستكر  . قال الراغب :  وحيرم عليهم اخلبائث أي ما ال يوافق النفس مكن 

 . (1): هى دنس حقيقي ، وهي النجاسة احلقيقية  واخلبثاملحظورات . 

فة ، يقال: قذر اليشء فهو  قكذر أي غكري القذر والقذارة : خالف النظا. (2): الوسخ والغائط ، ومجعه:  أقذار والقذر

 .(3)نظيف وقذرته أنا استقذرته وكرهته

ُم َعَلكْيِهُم اخْلََباِئكَث }القرآن الكريم قوله تعاىل :  من الضوبط التي ذكرها    يَِّباِت َوحُيَكرِّ قكال ابكُن  .  (4){َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ

وتستقذر  النفس كان تناوله سبباً لألمل ، واألصل يف املضار احلرمة ، فكان كل ما يستخبثه الطَّبع ، "وأقول ههنا :  "اخلطيب: 

ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن }قوله تعاىل : ، و (5) "مقتضا  أن كل ما يستخبثه الطبع ، فاألْصُل فيه احُلرَمُة إالَّ بدليٍل منفصل َا الَّ َيا َأهيُّ

لنفس مكن الكائنكات احليكة أو رم تصنيع الغذاء من كل ما يستخبثه الطبع وتستقذر  اوعىل هذا حي . (2){َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكمْ 

 . غريها

 الضابط الثاني

 وكلَ ذي خملب من الطري حيرم كل ِذي َناب من السَباع 

ومكن .  (7)كل ما له ناب ، ويعدو عىل الناس والدواب ، فيفرتسها كاألسد والذئب والنمر وكل ما له خملب السبع :

هنَى َعن أكل  - -َأن َرُسول اهلل » َعن َعيّل َريِضَ اهللَُّ َعنْه : ك  يف باب األطعمة ما روى  بط التي ذكرها الرسول ك الضوا

                                                 
 النرشك مككان ك م1192 – 1427، ط/ ك  الصدف ببلرشز ك سنة  1/273قواعد الفقه ، تأليف : حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي (1)

 .كراتيش

 . 2/721املعجم الوسيط : مادة )قذر (  (2)

 . 2/123املغرب يف ترتيب املعرب  (3)

 .  157سورة األعراف اآلية  (4)

 -بريوت / لبنان  -، ط/ دار الكتب العلمية 1/343تأليف : أبو حفص عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيلاللباب يف علوم الكتاب،  (5)

 م، الطبعة : األوىل ،حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض . 1119-هك  1411

 . 172سورة البقرة : من اآلية (2)

 .1/414املعجم الوسيط : مادة )سبع (  (7)
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فيحرم كل ذي ناب قوي يعدو به عىل احليوان كنمر وأسد وذئب ودب    .(1)«من السبَاع ، َوذي خملب من الطري كل ِذي َناب

 . (2)وغري ذل  آوى وهرة ولو وحشيةوفيل وكلب وخنزير وفهد وابن 

قال الشافعي : حيرم أكل كل ذى خملب من الطري يتقوى به ، ويصطاد  " َوذي خملب من الطري ":  - -وقوله   

هنَى َعكن ككل ِذي َنكاب مكن  - -َأن َرُسول اهلل » ك أيضا :  وعن َعيّل ك. (3)كالصقر والنرس والبازى والعقاب وغريها

يَّة ، َوَعن مهر اْلَبغي ، َوَعن عسب اْلَفْحل،  السَباع، َوَعن
كل ِذي خملب من الطري ، َوَعن ثمن امْليَتة ، َوَعن حُلُوم احْلمر اأْلَْهلِ

 .(4)«َوَعن املياثر األرجوان

، وحيرم  أي التى تعدوا بأنياهبا : أنه حيرم التصنيع الغذائي من السباع ذوات األنياب ومن هذا الضابط  يتبني    

أكلها كنمر وأسد وذئب ودب وفيل وكلب وخنزير وفهد وابن آوى وهرة ولو وحشية وكذا احلمر األهلية ، وكذل  من 

 الطيور ذوات املخالب كالصقر والنرس والبازى والعقاب وغريها .

                                                 
( 1133حديث ) 12/ 7أخرجه مسلم يف رشح النووي عىل صحيح مسلم : كتاب الصيد والذبائح ، باب حتريم أكل كل ذي ناب من السباع  (1)

( ، سنن ابن ماجة : كتاب الصيد، باب أكل كل 4324،  حديث )222/ 7، سنن النسائي : كتاب الصيد والذبائح ، باب حتريم أكل السباع

 (.32333، حديث )1277/ 2باعذي ناب من الس

، 2/352حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامت الدين ، تأليف :أيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي (2)

 ط/دار الفكر ك بريوت .

 ،  ط/ دار الفكر ك بريوت . 1/22للنووي  املجموع رشح املهذب (3)

 ( .1254، رقم ) 421/ 2 عادل مرشد ، وآخرون -شعيب األرنؤوط مع حتقيق   مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  إسناد  ضعيف جدا (4)

. وهو حرام عىل  "وهو حرام بإمجاع املسلمني  "قال النووي :  هو ما تأخذ  الزانية عىل الزنا ، وسام  مهراً ؛ لكونه عىل صورته . مهر البغي:ك        

، 4/427ينظر: )فتح الباري البن حجر  . واحلكمة : ألن هذا عوض عن حمرم ، والقاعدة : أن اهلل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .الزانية وعىل الزاين 

   (.1371بريوت ،  -دار املعرفة ط/ 

، وبه ذهب أي عن كراء رضابه وأجرة مائه هنى عنه للغرر ألن الفحل قد يرضب وقد اليرضب ، وقد ال يلقح األنثى :  عسب الفحلك     

، ط/ 1/213ينظر :)عون املعبود للعظيم آبادي . األكثرون إىل حتريمه ، وأما اإلعارة فمندوب ثم لو أكرمه املستعري بيشء جاز قبول كرامته

 (. 1415 ، الثانية الطبعة ك بريوت –دار الكتب العلمية 

ذ كالفرش الصغري وحيشى بنحو قطن جيعله الراكب حتته فوق الرجل أو بضم اهلمزة واجليم صبغ أمحر أو صوف أمحر يتخ امليثرة األرجوان :ك    

 -/ مكتبة اإلمام الشافعي  ، ط/2/127للمناوي )التيسري برشح اجلامع الصغري الرسج فإن كانت من حرير فالنهي للتحريم وإال فللتنزيه .

 م ، الطبعة: الثالثة (.1199 -هك 1429 -الرياض 



 - 38 - 

 الضابط  الثالث

 النبات كله حالل إال ما ضر

 وكل الشراب حالل إال جنس أو مسكر

والنباتات كلها مباحة إال ما فيكه "كرها الفقهاء يف باب األطعمة ما جاء يف مواهب اجلليل : من الضوابط التى ذ     

كل النبات حالل إال ما قتل أو رض ، وكل ". وما قاله املاوردي يف اإلقناع يف باب األطعمة : (1)"رضر أو يغطي عىل العقل 

أن املأكول رضبان : حيوان ونبات . فأما النبات فيكأيت ك اعلم  "وقال أيضا :   .(2) "الرشاب حالل إال ما نجس أو أسكر

واألصل فيها احلل فيحل كل طعام  "ك  ومن ذل  أيضا ما ذكر  فقهاء احلنابلة حيث قالوا : (3) "النبات كله حالل إال ما رض

  .(4)"طاهر ال مرضة فيه من احلبوب والثامر وغريها

 الضابط الرابع

 األصل حل كل حيوان حبري

 ما أخرجه الدليلإال  

: وهو ما ال يعيش إال يف املاء ، وعيشه خارجه كعيش املذبوح ، منه ما ليس له رئة كأنواع السم  ،  معنى حيوان البحر

واملراد من احليوان البحري وهو حالل صيد  للمحرم وغري املحرم ،  .(5)ومنه ما له رئة كالضفدع ، فإهنا جتمع بني املاء واهلواء

وأما احليوان  ".  قال ابن رشد : (2) البحر سواء كان ال يعيش إال فيه أو كان يعيش فيه ، ويف الرب كالضفدعكل ما يوجد يف

البحري ، فإن العلامء أمجعوا عىل حتليل ما مل يكن منه موافقا باالسم حليوان يف الرب حمرم ، فقال مال  : ال بأس بأكل مجيكع 

وحيرم من احليوان البحري ضفدع ومتساح وسلحفاة وِسطان ال قرش ودنليس   .(7)"حيوان البحر إال أنه كر  خنزير املاء

                                                 
 .4/341مواهب اجلليل (1)

 .1/193اإلقناع يف الفقه الشافعي للاموردي (2)

 ، ط / دار الفكر ك بريوت .15/322احلاوى الكبري للامودي  (3)

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف :عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي  (4)

 هك.1411ياء الرتاث العريب بريوت كك لبنان،الطبعة : الطبعة األوىل النارش : دار إح 12/222الصاحلي

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ، تأليف : شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بكن محكزة ابكن شكهاب الكدين الكرميل الشكهري بالشكافعي  (5)

 م.1194 -هك 1424، ط/دار الفكر  ك سنة  9/152الصغري

، ط/دار الفكر 2/352البني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامت الدين أليب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطيحاشية إعانة الط (2)

 ك بريوت .

ة مطبع،  1/472 أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد ، تأليف : بداية املجتهد وهناية املقتصد (7)

 . م1175هك/1315الرابعة،  .: مصطفى البايب احللبي وأوالد ، مرص
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علىى الثالى    وأما الربي فرضبان : دواب وطائر ، وهذا الباب يشتمل عىل ما حل منها وحرم ، وهو   عىل األصح فيهام كككك

  : أضرب

: ما ورد النص بتحريمه يف كتاب أو  ثانيوالضرب ال: ما ورد النص بتحليله يف كتاب أو سنة ، فهو حالل .   أحدها     

ما كان غفال مل يرد فيه نص بتحليل وال حتريم ، فقد جعل اهلل تعاىل له أصال يعرف به حالله  : والضرب الثالثسنة فهو حرام . 

ِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُككُم َيْسَأُلوَنَ  َماَذا أُ .  فأما اآليتان فإحدامها قوله تعاىل:)"وحرامه ، يف آياتني من كتابه وسنة عن رسوله

يَِّباُت   .(1){ الطَّ

وجاء   . (3). فجعل الطيب حالال ، واخلبث حراما(2){وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث}قوله تعاىل :   والثاني :

، فكله مباح إال  -وغريها من احلبوب والثامر  -األطعمة : وهي نوعان : حيوان وغري  ، فأما غري احليوان "يف تطهري اجلنان : 

ُكلُّ ُمْسكٍِر »ك :  ما فيه مرضة كالسم ونحو . واألرشبة كلها مباحة إال ما أسكر ، فإنه حيرم كثري  ، وقليله ، لقول النبي ك 

 . ، وإن انقلبت اخلمرة خال حلت  (4)«َحَراٌم ، َوَما َأْسَكَر ِمنُْه اْلَفْرُق ، َفِمْلُء اْلَكفِّ ِمنُْه َحَراٌم 

 الضابط اخلامس

 كل طعام  البحر حالل حيا وميتا

قال ابن عبد الرب :  .(5){ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه  }مجيع امليا  ، العذبة واملاحلة ، لقوله تعاىل :  املراد بالبحر :    

ن هذا عذب فرات سائغ رشابه وهذا ملكح وما يستوي البحرا }البحر كل ماء جمتمع عىل ملح أو عذب  . قال اهلل تعاىل : 

 .(7)"، وكل ما كان أغلب عيشه يف املاء فهو من صيد البحر  (2){أجاج 

.  واحليكوان (1)«ُهَو الّطُهور َماُؤُ  احِلُل ميَتته » َقاَل يِف اْلَبْحر :  - -وملا روى َعن أيب الزبري ، َعن َجابر ، َأن النَّبِي      

 .  (2) {ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه  }كل ما يف البحر حيا وميتا ، قال تعاىل : قسامن : بحري ، فيحل 

                                                 
 . 4سورة املائدة اآلية  (1)

 . 157سورة األعراف اآلية  (2)

 . 15/322حلاوى الكبري ا (3)

خالصة البدر (. قال ابن امللقن : روا  أمحد وأبو داود والرتمذي وقال حسن قلت وصحيح . 17174، رقم ) 9/212سنن البيهقي الكربى  (4)

،  2/311املنري يف ختريج كتاب الرشح الكبري للرافعي، تأليف : ابن امللقن ِساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي 

 هك . 1412ك الطبعة : األوىل ،  الرياض –حتقيق : محدي عبد املجيد إسامعيل السلفي ، ط/  مكتبة الرشد 

 . 12سورة املائدة اآلية  (5)

 . 12سورة فاطر اآلية  (2)

 هك 1421 ، األوىل الطبعة ك بريوت –، ط/ دار الكتب العلمية  4/135االستذكار ، تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري (7)

 معوض . عيل حممد ، عطا حممد سامل:  حتقيق ، م2222 –
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كل ذي ناب من » فاألصل فيه احلل ، إال ما نص الشارع عىل حتريمه . فمنها : ما يف حديث ابن عباس :  وأما الربي :    

بَاِع،  َوَعْن ُكلِّ ِذى خِمَْلٍب ِمَن الطَّرْيِ  هَنَى َعْن ُكلِّ » ، ويف رواية :  (3)«السباع فأكله حرام  هنى ».   ويف رواية : (4)«ِذى َناٍب ِمَن السِّ

 (2)«هنى عن قتل أربع من الدواب: النملة ، والنحلة ، واهلدهد ، والرصد :» . ويف رواية  (5)متفق عليه« عن حلوم احلمر األهلية 

 . (9)ا ، ومجيع اخلبائث حمرمة كاحلرشات ونحوه(7)

                                                                                                                                                                  
بر بن عبد اهلل ، وعيل بن أيب طالب ، وأنس بن مال  ، وعبد اهلل بن عمرو، والفرايس ، وأبوبكر روا  سبعة من الصحابة ، وهم : أبو هريرة ، وجا (1)

الصديق ك رىض اهلل عنهم أمجعني ك . وحديث أيب هريرة روا  أصحاب السنن األربعة ، وهو وإن ذكرت فيه علل ، تأيد بالروايات األخرى . 

 (.1/15ينظر : ) نصب الراية: 

 .12ة اآلية سورة املائد (2)

 ( .5121، رقم ) 2/22صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح ، باب حتريم أكل كل ذى ناب من السباع ، وكل ذى خملب من الطري  (3)

( ، سنن أيب 5125، رقم ) 2/22صحيح مسلم : كتاب الصيد والذبائح ، باب حتريم أكل كل ذى ناب من السباع ، وكل ذى خملب من الطري  (4)

 ( .3925، رقم ) 419/ 3 كتاب األطعمة ، باب النهى عن أكل السباع داود :

، 1227/ 2(، صحيح مسلم : كتاب النكاح ، باب نكاح املتعة4212، حديث ) 491/ 7صحيح البخاري ، كتاب املغازي ، باب غزوة خيرب (5)

 (.1427حديث ) 

، 2/1274( ،  سنن ابن ماجه : كتاب الصيد ، باب ما ينهى عن قتله7522، حديث )5/419سنن أيب داود : كتاب األدب، باب يف قتل الذر (2)

 (. 3224حديث )

سألت أيب عنه فقال : هو حديث مضطرب . قال : « : علل ابن أيب حاتم»قال ابن امللقن : إسناد  صحيح ، وخالف أبو حاتم وأبو زرعة ، ففي     

ريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري، تأليف : ابن امللقن ِساج الدين أبو وقال أبو زرعة : الصحيح أنه مرسل . البدر املنري يف خت

 -، حتقيق: مصطفى أبو الغيط و عبداهلل بن سليامن وياِس بن كامل، ط/ دار اهلجرة 2/345حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي

 م .2224-هك1425السعودية ، الطبعة : االوىل ، -الرياض

: فلام فيها النحل اخلطايب : أما هنيه عن قتل النمل : فإنام أراد نوعا منه خاصا ، وهو الكبار ذوات األرجل ، ألهنا قليلة األذى والرضر ، وأما  قال (7)

رمته وال لرضر فيه : فإنام هنى عن قتلهام لتحريم حلمهام ، وذل  : أن احليوان إذا هني عن قتله ، ومل يكن ذل  حلاهلدهد والصرد من املنفعة ، وأما 

: إن اهلدهد منتن اللحم ، فيلتحق وقيل هنى عن ذبح احليوان إال ملأكلة .  -صىل اهلل عليه وسلم-: كان ذل  لتحريم حلمه ، أال ترى أن النبي 

هو الرشب دون الري ، باجلاللة ، وأما الرصد : فإن العرب تتشائم وتتطري بصورته وشخصه ، ويقال : إنام كرهوا من اسمه معنى الترصيد ، و

 والعطاء القليل.

( ، حتقيق 7724، رقم )12/242جامع األصول يف أحاديث الرسول ، تأليف : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري         

 وىل .مكتبة دار البيان ، الطبعة : األ -مطبعة املالح  -: عبد القادر األرنؤوط ، ط/ مكتبة احللواين 

تطهري اجلنان واألركان عن أدران الرشك والكفران ، تأليف : أمحد بن حجر آل بو الرصد : طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخرض الظهر . ) (9)

  هك1417،لعربية السعودية ، الطبعة األوىلاململكة ا -، ط/ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  1/141طامي آل بن عيل

. 
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 الضابط  السادس

 كل جاللة حرام أكلها ولبنها

 حتى حتبس على علف طاهر

ال حيكل أككل حلكوم "من احليوان أو الطري أو نحو   . وقال ابن حكزم :  : هى التي تأكل الَعِذَرة والقذارة اجلثل    

.  واألصل يف ذل  ما روى عن عبد  (1)" وهباوال حيل رك ،ألنه منها وبعضها  ;وال ما ترصف منها  ،وال رشب ألباهنا  ،اجلاللة

 . (2)«ك َعْن َأْكِل اجْلاَلََّلِة َوَأْلَباهِنَا هنى رسول اهلل ك » ك قال :  اهلل بن عمر ك 

بِل اجْلاَلَلة َأن ُيْؤَكل حَلمهَ  َأن َرُسول اهلل ك » ك قال :  وما روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ك     ا، ك هنَى َعن اإْلِ

هَنَى َرُسوُل اهللَِّ ك :» وما روى عن نافع عن ابن عمر قال  . (3)«َواَل يرشب َأْلَباهنَا، َواَل يركبَها النَّاس َحتَّى تعلف َأْرَبِعنَي َلْيَلة 

(4)«ك َعِن اجْلاَلََّلِة ىِف اإِلبِِل َأْن ُيْرَكَب َعَلْيَها . 

ِب  (5)هَنَى َعْن املَُْجثََّمةِ : » ك  ك نبي ك : أن ال ما روى عن عكرمة عن ابن عباس ك و    ْ َلِة ، َوَعْن الرشُّ ، َوَعْن َلَبِن اجْلاَلَّ

 
ِ
َقاء ك هَنَى َعكْن حُلُكوِم  هنى رسول اهلل ك » ، قال :  ك ك  .  وما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  (2)«ِمْن يِف السِّ

يَِّة ، َوَعْن اجْلاَلَّ 
ا احْلُُمِر اأْلَْهلِ  .   (1)«َلِة ، َوَعْن ُرُكوهِبَ

                                                 
/  11هك ، املغني البن قدامة  1319األمريية، طبعة سنة ، ط / املطبعة الكربى  157/  9، العناية هبامش فتح القدير 231 \ 1البحر الرائق  (1)

 ، ط/ دار الفكرك بريوت.7/412، املحىل ، تأليف : أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري 99

، (3795، رقم ) 195، 149/ 4لباهنا مذي : هذا حديث حسن غريب . سنن أيب داود: كتاب األطعمة ، باب النهي عن أكل اجلاللة وأقال الرت (2)

( ، سنن الرتمذي : كتاب األطعمة ، باب ما جاء يف أكل 3191، رقم )1224/ 2سنن ابن ماجة : كتاب الذبائح ، باب النهي عن حلوم اجلاللة 

 .332/ 1( ، سنن البيهقي: كتاب الضحايا، باب ما جاء يف أكل اجلاللة وألباهنا 1924، رقم )272 /4حلوم اجلاللة 

 قال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد . وقال البيهقي : ليس بالقوي . وأما عبد احلق ، فقال : يف إسناد  إسامعيل بن إبراهيم بن مهاجر (3)

كتاب  :سنن البيهقي الكربى ( ،2221، رقم ) 2/42بو  ال حيتج به . املستدرك عىل الصحيحنيالبجيل عن أبيه ، وإسامعيل : ضعيف ، وأ

 ( .11224، رقم )1/333الضحايا، باب ما جاء يف أكل اجلاللة، وألباهنا

سنن البيهقي ( ، 5592، رقم ) 3/25 كتاب األطعمة ، باب النهي عن أكل اجلاللة وألباهنا قال النووي : إسناد  صحيح ، سنن أيب داود : (4)

، رقم  2/42املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ( ، 11259، رقم ) 1/333 : كتاب الضحايا ، باب ما جاء يف أكل اجلاللة وألباهناالكربى

(2241 .) 

( ، سنن البيهقي 1925، رقم )4/272، سنن الرتمذي: كتاب األطعمة ، باب ما جاء يف أكل حلوم اجلاللة  قال الرتمذي: حديث حسن صحيح (5)

 ( .11251، رقم )1/333 كتاب الضحايا، باب ما جاء يف أكل اجلاللة، وألباهنا الكربى :

ا تْكثر يف الطَّري واألرانب ، وأْشبا  : املَُْجثََّمةِ  (2) ثِم يف األرض : أي يلزُمها ، ويْلَتصق هبا هي كل حيوان ُينْصب ، وُيرمى لُيقتل إالَّ أهنَّ ذل  مما جَيْ

كفوري ثَم الطائُر ُجثوما ، وهو بمنزلة الرُبوك لإلبل  . حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، تأليف : حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباروَج 

 . بريوت –،ط/ دار الكتب العلمية 5/449أبو العال
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 دلت هذ  األحاديث عىل عدم جواز أكل اجلاللة وعدم جواز ركوهبا لعدم طهارهتا .وجه الداللة من هذ  األحاديث :  

، وأخذ بظاهر هذ  األحاديث مجع من السلف  (2)"حيبس الدجاجة اجلاللة ثالثا  " كان ابن عمر ك  :  و من األالر    

، وعن ابن عيينة عن عبد اهلل بن أيب يزيد عن أبيه قال قدم عمر بن اخلطاب مكة ، فأخرب أن موىل لعمرو بكن وهبا فمنعوا رك

العاص يقال له نجدة إبال جاللة ، فأرسل إليها أن أخرجها من مكة قال : إنا نحطب عليها وننقل عليها قال: فال حتج عليها 

 .(3) "وال تعتمر

 الضابط  السابع

 املنافع اإلذن األصل يف

 ويف املضار املنع

ومعنى هذا املبدأ أن اإلباحة هي األصل فيام فيه نفع للناس ، . (4): كل ما ينتفع به ، ومجعه : منافع  املنفع  يف اللغ   

ُأِحلَّ َلُككْم  }له تعاىل : ، وقو (5) {ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَْنَعامِ } لقوله تعاىل :  إال أن هذا فيام متحض من األشياء منفعة خالصة

ْزِق }.  وقوله تعاىل :  (2) {َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه  يَِّباِت ِمَن الرِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِ  َوالطَّ َم ِزينََة اهللَِّ الَّ وقوله تعكاىل :  .(7){ُقْل َمْن َحرَّ

يَِّباُت } رَ » ك :  ، وقوله ك  (9){ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ ارَ  اَل رَضَ  . (1) «َواَل رِضَ

                                                                                                                                                                  
أيب داود: كتاب األطعمة ، باب يف حلوم احلمر  (، سنن7231، رقم )2/211قال شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ، مسند أمحد  (1)

 (.4447، رقم )242 -231/ 7(، سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل حلوم اجلاللة 3911، رقم )395/ 2األهلية ، 

 –/ املكتب اإلسالمي (. ط9717، رقم ) 4/522مصنف عبد الرازق ، تأليف : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين إسناد  صحيح،  (2)

 . األعظمي الرمحن حبيب:  حتقيق ، هك1423 ، الثانية الطبعة ك بريوت

 (. 9715، رقم ) 4/522أثر صحيح ، مصنف عبد الرزاق  (3)

 . 2/142املعجم الوسيط  (4)

 .(1سورة املائدة ، جزء اآلية رقم )  (5)

 .12سورة املائدة اآلية  (2)

 .(32رقم )  سورة األعراف ، جزء اآلية (7)

 .(5سورة املائدة ، جزء اآلية رقم )  (9)

( ، املستدرك للحاكم : 93، رقم) 227/ 4سنن الدارقطني : كتاب األقضية قال احلاكم: صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي .  (1)

 (.11127، رقم ) 21/ 2وال رضار ( ، سنن البيهقي : كتاب الصلح ، باب ال رضر577/ 2كتاب البيوع، باب النهي عن املحاقلة
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فإنه سبحانه أنكر عىل من حرم ذل  ، فوجب أن ال تثبت حرمته ، وإذا مل تثبت حرمته امتنع ثبوت احلرمة يف فرد من    

أفراد  ؛ ألن املطلق جزء من املقيد ، فلو ثبتت احلرمة يف فرد من أفراد  ، لثبتت احلرمة يف زينة اهلل ، ويف الطيبات من الرزق ، 

 .(1)انتفت احلرمة بالكلية ثبتت اإلباحة وإذا

 

                                                 
 -، حتقيق : الشيخ أمحد عزو عناية ، دمشق 2/294إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ، تأليف : حممد بن عيل بن حممد الشوكاين (1)

 م .1111 -هك 1411كفر بطنا ، ط/ دار الكتاب العريب ، الطبعة : الطبعة األوىل 
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 المطلب الثاني

 الضوابط الفقهية العامة

 للتصنيع الغذائي  

معنى الضوابط العامة أنه جيب أن تتوافر هذ  الضوابط مهام اختلفت أنواع املواد املستخدمة يف عملية التصنيع ، أو 

وجوب الرقابة عىل  "ض ، ومن أهم هذ  الضوابط العامة ما ييل : اختلفت األماكن التي تتم فيها عمليات التصنيع أو األغرا

يف   اجتناب  الغش والتكدليس والتغريكر"وأيضا :   "األغذية املصنعة لضامن سالمة األغذية وجودهتا ومحاية املستهلكني

 :كما يلي وبيانها.  "اجتناب تصنيع الغذاء  من األشياء املحرمة عىل املسلم "، وأيضا :  "عمليات التصنيع

 الفرع  األول 

 وجوب الرقابة على األغذية املصنعة 

 لضمان سالمة األغذية وجودتها

 ومحاية املستهلكني 

   -  -، فقد كان النبي الرقابة عىل األغذية املصنعة لضامن سالمة األغذية وجودهتا،  ومحاية صحة املستهلكنيجيب     

 فيقوم بالتوجيه والنصح للبائعني . حيرص عىل مراقبة عمليات بيع الطعام للناس ،

بَِطَعام قد حسنه َصاحبه   -  -مّر َرُسول اهلل » قال :   -ريض اهلل عنهام  -ومن ذل  ما روى عن عبد اهلل بن عمر     

 .(1)«َفَليَْس مناَفأْدخل َيد  فِيِه ، َفإِذا الطََّعام َرِديء ، َفَقاَل : بِْع َهَذا َعىَل ِحدة َوَهَذا َعىَل ِحدة ، من َغشنَا 

أنه وىلَّ أم سليامن بن أيب حثمة الشفاء بنت عبداهلل العدوية القرشية شيئاً من أمر السوق ،  - -وروي أن عن عمر    

 .(2)، وقد كانت موصوفة بفضل وعقل ، وهي من املهاجرات األوائل ريض اهلل عنهن مجيعاً  وكانت أهاًل لذل 

َأالَ » أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  -رىض اهلل عنهام  -نار عن عبد اهلل بن عمر ما روى عن عبد اهلل بن دي      

ِذى َعىَل النَّاِس َراٍع َوْهَو َمْسُئوٌل َعْن َرعِ  ُجُل َراٍع َعىَل َأْهِل بَ ُكلُُّكْم َراٍع ، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ، َفاإِلَماُم الَّ ْيتِكِه يَّتِِه ، َوالرَّ

ُجِل َراٍع َعىَل َماِل َسيِِّدِ  َوْهَو َوْهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه ، َواملَْْرَأُة َراِعَيٌة َعىَل َأْهِل َبْيِت َزْوِجَها َوَوَلِد ِ َوِهَى َمْسئُوَلٌة َعنْهُ  ْم ، َوَعْبُد الرَّ

 .(3)« َعْن َرِعيَّتِهِ  َمْسُئوٌل َعنُْه ، َأالَ َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل 

                                                 
 .2/544البدر املنري  (1)

 . 1/421املحىل البن حزم  (2)

 ( .2711، رقم )2/2211  {أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم  }كتاب األحكام ، باب قول اهلل تعاىل  صحيح البخاري : (3)
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من الرعاية : بمعنى احلفاظة أي كلكم راع لرعيته ، وناظم ألمور من يتبعه ،  "كلكم راع ":    -  -ومعنى قوله   

فالراعي : هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما اؤمتكن عكىل فيسأل كل عن رعيته عام وقع منه يف حقهم من العدل والظلم  .  

 :  -ومعنكى قولكه.  (1)وب بالعدل فيه والقيام بمصاحله . والرعية : كل من شمله حفظ الراعي ونظكر حفظه ، فهو مطل

أي يف اآلخرة فإن ويف ما عليه من الرعاية حصل له احلظ األوفر وإال طالبه كل أحد مكنهم  "وكلكم مسؤول عن رعيته "

 .(2)بحقه

اء النصيحة فيه ، وبذل اجلهد ىف حفظه ورعايته ؛ ألنه ال يسأل عن فكل من جعله اهلل أمينًا عىل شىء ، فواجب عليه أد   

 .(3)رعيته إال من يلزمه القيام بالنظر هلا وصالح أمرها

 

                                                 
 –ط/ دار الكتب العلمية ،  5/214حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، تأليف : حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال  (1)

 . 9/124 املعبود عون ،.  بريوت

 . 9/124عون املعبود (2)

السعودية /  -، ط/ مكتبة الرشد 7/322رشح صحيح البخارى ، تأليف : أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد املل  بن بطال البكري القرطبي (3)

 م ياِس بن إبراهيم .م، الطبعة : الثانية، حتقيق : أبو متي2223 -هك 1423 -الرياض 
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 الفرع  الثاني

 اجتناب  الغش والتدليس والتغرير

 يف عمليات التصنيع  

حة أو أظهكر لكه خكالف مكا هو االسم من الغش مصدر غشه : إذا مل يمحضه النصح وزين له غكري املصكل الغشش      

ظاهر  السالمة ، ولكنه  ويف اصطالح الفقهاء : الغش هو اليشء فيه عيب ، فيخفيه البائع ، ويبيعه عىل أساس أن  .(1)أضمر 

 من الداخل عىل عكس الذي يرا  الناس .

ا مجيل ، ولكن إذا قلبت، وذل  مثل أن تكون املنتجات اجلارية ، كاألطعمة أو األقمشة أو آالالت التي تباع ظاهره    

ونكست ، وجد أسفلها خيتلف عن أعالها، فهذا من الغش ، والواجب أن يكون أسفل اليشء ، وأعكال  عكىل حكد سكواء. 

  . (2)والغش حرام ال جيوز؛ ألن فيه إرضارًا بالناس ، وأكاًل ألمواهلم بالباطل

ليقدم عىل العقد ظانًا أنه يف مصلحته ، والواقع خالف  : هو عبارة عن إغراء العاقد ، وخديعتهوالتدليس أو التغرير   

  .(3)ذل  

: أحدمها: كتامن العيب . والثاين: فعل ما يزيد به الثمن، وهو املراد هنا وإن مل يكن عيًبا، كتحمري  والتدليس نوعان    

، تاع الذي يداس فيه ونحو وجه امل وجه اجلارية وتسويد شعرها وجتعيد  ، وتصنيع النساج وجه الثوب، وصقال األسكاف

ومجع اللبن يف رضع هبيمة األنعام أو غريها وهو الترصية ، ليوهم املشرتي كثرة اللبن . وهذا النوع هو املسمى عند احلنفية 

، . قال ابن عرفة : الغش التدليس : وهو إبداء البائع ما يوهم كامال يف مبيعه كاذبا أو كتم عيب (4)بالتغرير الفعيل يف الوصف

 (5)وهو حمرم إمجاعا 

                                                 
معجم  ، 1/42 مجهرة اللغة البن دريد ، 17/212تاج العروس للزبيدي  ، 2/352، املعجم الوسيط  2/323لسان العرب البن منظور (1)

 . 4/393 مقاييس اللغة

، احلاوي الكبري 2/175جتهد ، بداية امل9/29، بدائع الصنائع 5/3، حاشية ابن عابدين 4/31، تبيني احلقائق 2/354رشح فتح القدير  (2)

 .11/341، الرشح الكبري البن قدامة 2/24، مغني املحتاج 5/272

، الرشح الكبري 2/24، مغني املحتاج 5/272، احلاوي الكبري 19/221، التمهيد البن عبد الرب 2/175، بداية املجتهد 9/29بدائع الصنائع  (3)

 .29/73، جمموع الفتاوى 11/341البن قدامة 

 . 5/225وهبة الزحييل لالفقه اإلسالمي وأدلته  (4)

 .4/344التاج واإلكليل  (5)
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فيحرم الغش والتدليس والتغرير ، وذل  بأن يزين السلعة أو خيفي عيوهبا أو يمدحها بام ليس فيها ، فإن ذل  كله   

 . (1) «هَنَى َعْن َبْيِع اْلَغَررِ » ك:   النبي كحمرم كام تقدم بيانه ؛ ألن 

يكتم منها شيئا،  أن يظهر مجيع عيوب املبيع خفيها وجليها ، وال قال اإلمام الغزاىل : إنه جيب عىل من يعرض سلعة ما    

فذل  واجب ، فإن أخفا  كان ظاملا غاشا ، والغش حرام ، وكان تاركا للنصح يف املعاملة والنصح واجكب ، ومهكام أظهكر 

إذا عرض أحسكن  أحسن وجهي الثوب ، وأخفى الثاين كان غاشا ، وكذل  إذا عرض الثياب يف املواضع املظلمة ، وكذل 

 فردي اخلف أو النعل ، وأمثاله .

وق َعىَل صرَبة َطَعام ، َفأْدخل َيد  فِيَهكا ، فنالكت ك   كَأن َرُسول اهلل :» ويدل عىل حتريم الغش ما روي     مر يِف السُّ

اَمء . َقاَل : َأفال جعلته َفوق الطََّعام َحتَّى يَراُ  َهَذا َيا َصاحب الطََّعام ؟ َقاَل : َيا َرُسول اهلل ، َأَصاَبتَأَصابِعه بلالً َفَقاَل : َما  ه السَّ

 .(2)« النَّاس، من َغشنَا َفَليَْس منا 

ملا بايع جريرا عىل اإلسالم ذهب لينرصكف ،  ك   كويدل عىل وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي       

 .عىل النصح لكل مسلمك   كعبد اهلل بايعنا رسول اهلل فجذب ثوبه، واشرتط عليه النصح لكل مسلم حديث جرير بن 

فكان جرير إذا قام إىل السلعة يبيعها برص عيوهبا ثم خري  ، وقال : إن شئت ، فخذ ، وإن شئت ، فاترك فقيل: له    

 .(3) "عىل النصح لكل مسلمك   كإنا بايعنا رسول اهلل  "إن  إذا فعلت مثل هذا مل ينفذ ل  بيع ، فقال:

وكان واثلة بن األسقع واقفا ، فباع رجل ناقة له بثلثامئة درهم ، فغفل واثلة ، وقد ذهب الرجل بالناقة ، فسعى      

وراء ، وجعل يصيح به يا هذا اشرتيتها للحم أو للظهر ، فقال : بل للظهر ، فقال : إن بخفها نقبا قد رأيته ، وإهنا ال تتكابع 

عىل ك   كبائع مائة درهم ، وقال لواثلة رمح  اهلل أفسدت عيل بيعي فقال إنا بايعنا رسول اهلل السري ، فعاد فردها ، فنقصها ال

ال حيل ألحد أن يبيع شيئا إال بني ما فيه وال حيل ملن علم ذل   "يقول:ك   كالنصح لكل مسلم ، وقال سمعت رسول اهلل 

 .(4)"إال بينه

                                                 
، سكنن أيب داود : كتكاب البيكوع، بكاب يف بيكع 3/1154صحيح مسلم : كتاب البيوع ،  باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غكرر   (1)

(، سكنن 1232،رقكم )3/532، كراهيكة بيكع الغكرر (، سنن الرتمذي : كتاب البيكوع، بكاب مكا جكاء يف3372، رقم )3/254الغرر،

(، مسند 2114، رقم )2/731، سنن ابن ماجة :كتاب التجارات: باب النهي عن بيع احلصاة 7/731:كتاب البيوع ، باب بيع احلصاةالنسائي

 .2/372أمحد 

، رقم 1/21«من غشنا فليس منا :» ك   كنبى باب قول ال، وغري  . )صحيح مسلم : كتاب اإليامن ،  أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة   (2)

 (.1315،رقم )3/222، باب ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع ، سنن الرتمذي : كتاب البيوع، (215)

 ( .221،  رقم )1/54 كتاب اإليامن ، باب بيان أن الدين النصيحة صحيح مسلم:  (3)

 ( .2157، رقم )2/12عىل الصحيحنياملستدرك  . أخرجه احلاكم وقال : صحيح اإلسناد  (4)
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 ما يرضا  لنفسه ، ومل يعتقدوا أن ذل  من الفضائل ، وزيادة املقامات فقد فهموا من النصح أن ال يرىض ألخيه إال    

 بل اعتقدوا أنه من رشوط اإلسالم الداخلة حتت بيعتهم ، وهذا أمر يشق عىل أكثر اخللق . 

هدة ال فلذل  خيتارون التخيل للعبادة ، واالعتزال عن الناس ؛ ألن القيام بحقوق اهلل مع املخالطة ، واملعاملة جما     

يقوم هبا إال الصديقون ، ولن يتيرس ذل  عىل العبد إال بأن يعتقد أمرين ، أحدمها : أن تلبيسه العيوب ، وتروجيه السكلع ال 

 .(1)يزيد يف رزقه بل يمحقه ، ويذهب بربكته ، وما جيمعه من مفرقات التلبيسات هيلكه اهلل دفعة واحدة 

                                                 
 .بريوت –،ط/ دار ااملعرفة 2/377إحياء علوم الدين ، تأليف : حممد بن حممد الغزايل   (1)
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 الفرع الثالث 

 اجتناب تصنيع الغذاء

 األشياء احملرمة على املسلم من 

جيب اجتناب تصنيع االطعمة  املحرمة عىل املسلم ، وسبق أن ذكرت ضوابط األطعمة املحرمة ، فيجب عىل       

َمكْت  }املسلم اجتناهبا يف عملية التصنيع ، وذكر القرآن الكريم ضابط اللحوم املحرمة عىل املسلم يف قولكه تعكاىل :  ُحرِّ

دِّ َعَلْيُكُم املَْ  نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِِه َوامْلُنَْخنَِقُة َوامْلَْوُقوَذُة َوامْلُرَتَ ُم َوحَلُْم اخْلِ ْيُتْم ْيَتُة َواْلدَّ ُبُع إاِلَّ َما َذكَّ َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ

مًا عىل طاِعٍم  }قال تعاىل: و.  (1) {َذلُِكْم فِْسٌق َوَما ُذبَِح َعىَل النُُّصِب َوَأن َتْستَْقِسُمواْ بِاألَْزالَِم  ُقل ال َأِجُد يف ما ُأوِحَي إيلَّ حُمَرَّ

واخلنزير هو : حيوان جتتمع . (2) {َيْطَعُمه إال أن َيُكْون َمْيَتًة أو َدماً َمْسُفْوَحاً َأو حَلَْم ِخنِْزيٍر فإنه ِرْجٌس أو فِْسقاً ُأِهلَّ لغرِي اهللِ بِِه 

لصفات السبعية والبهيمية ، يتغذى عىل القاذورات من القاممة والفضالت والفئران والقوارض واجليكف واملزابكل فيه ا

  . وغريها

نِْزيرِ "وقال ابن حزم :      ِمْن اخْلِ
ٍ
ء كوفِِه  ،َوالَ َعَصبِِه  ،َوالَ ِجْلِد ِ  ،َوالَ َشْحِمهِ  ،الَ حَلِْمهِ  ،الَ حَيِلُّ َأْكُل يَشْ َوالَ  ،َوالَ ُغرْضُ

ِغرُي َواْلَكبرُِي َسَواٌء، َوالَ حَيِلُّ  ،َوالَ َلَبنِهِ  ،َوالَ َأْطَرافِهِ  ،َوالَ َرْأِسهِ  ،َوالَ َعْظِمِه  ،َوالَ خُمِِّه  ،َحْشَوتِِه  َكُر َواألُْنَثى َوالصَّ َوالَ َشْعِرِ  الذَّ

ِ . َوالَ  ،األَْنتَِفاُع بَِشْعِرِ  الَ يِف َخَرزٍ  ِم، َوالَ اْستِْعاَمُلُه َمْسُفوًحا َكاَن َأْو َغرْيَ َمْسُفوٍح  َوالَ يِف َغرْيِ  ِمْن الدَّ
ٍ
ء  .(3)"حَيِلُّ َأْكُل يَشْ

 

                                                 
 ( .3سورة املائدة ، آية رقم )  (1)

 ( .145سورة األنعام ، آية رقم )  (2)

 ، ط/ دار الفكر ك بريوت .7/399ي الظاهري املحىل، تأليف : أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطب (3)
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 ويتكون من ثالثة مطالب :

حكـم إصـالح البهـارات بفضـافة  القليـل مـن املخـدر         :المطلب األول

 كجوزة الطيب .

حكم إضافة الصبغات املستخلصة من احلشرات إىل  مطلب الثاني:ال

 بعض األغذية .

 حكم اللحوم املستوردة . المطلب الثالث :

 حكم األغذية املصنوعة باألنفحة . المطلب الرابع :
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 المبحث الثالث 

 بعض األحكام المتعلقة

 بالتصنيع الغذائي

 املطلب األول

 حكم إصالح البهارات بإضافة

 ل من املخدر كجوزة الطيبالقلي 

، وباملقادير التي حيددها األطباء املواد املخدرة بكافة أنواعها حمرمة ال حيل تناوهلا إال لرضورة املعاجلة الطبية املتعينة  

: تعني ما يصلح الطعام ويعطي له نكهة جتعله أحسن مذاقا ، مثل: البهارات والتوابل  إصالحوكلمة .  (1)وهي طاهرة العني

 .(2): وهو ثمر شجرة يف عظم شجرة الرمان  ، وسمي بذل  لعطريته، ودخوله يف األطياب وجوزة الطيبامللح . و

 : وحكم جوزة الطيب  

ذهب مجاهري العلامء من احلنفية والشافعية واحلنابلة وغريهم أنه ال جيوز استعامل جوز الطيب ونحو  من املخدرات    

ومثل احلشيشة يف احلرمة "ح الطعام أو الرشاب كالشاي ونحو  حيث قال ابن عابدين :حتى وإن كان بالقدر القليل إلصال

 . (3) "َجْوَزُة الطِّيب؛ فقد أفتى كثرٌي من علامء الشافعية بُِحْرَمتِها

ورصح به شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد ، أهنا مسكرة ، وبالغ ابن العامد فجعل احلشيشة مقيسة عليها ، وقد وافق     

ملالكية والشافعية واحلنابلة عىل أهنا مسكرة فتدخل حتت النص العام ، وهو ما روى َعن اْبن عمر َريِضَ اهللَُّ َعنْهام َأن َرُسول ا

                                                 
يعة -أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله بجامعة دمشق ، تأليف : أ.د/ وهبة الزحييل ، الفقه اإلسالمي وأدلته (1) ، 7/211 كّليَّة الرشَّ

ة  -دار الفكر ط/  .دمشق –سوريَّ

 . ح، ط / حممد عىل صبي 121/  1التذكرة لداود األنطاكي  (2)

 -هكك 1421، ط/ دار الفككر ، سكنة 2/459حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة ، تأليف :ابن عابدين (3)

 م.2222
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وَعن أم َسلَمة ك رىض اهلل  . (2)واحلنفية عىل أهنا إما مسكرة وإما خمدرة (1)«كل ُمسكر َخر ، وكل َخر حَرام» َقاَل :  - -اهلل 

 .(3) "ك َعن كل ُمسكر ، ومفرتِّ  هنَى َرُسول اهلل ك "اَلت : عنها ك  قَ 

: فهى حرام عىل كل حال فإهنا حرام عىل الراجح من أقوال أهل العلم، ألهنا مسكرة وكل وكل ذلك إفساد للعقل 

وغريمها عن مسكر حرام. فال جيوز وضع يشء من جوزة الطيب يف الشاي وال يف غري  ، فهي حرام كام جاء يف الصحيحني 

َما َأْسَكَر  "ويِف َحِديث َعاِئَشة  ك رىض اهلل عنه ك  .(4)"َما َأْسَكَر َكثرُِيُ ، َفاْلَفْرُق ِمنُْه َحَرامٌ "ك :  ك ، وقال النبي ك  النبي ك 

  .(5)"اْلَفْرق ِمنُْه َفِمْلء اْلَكّف ِمنُْه َحَرام 

مل حتصل به نشوة وال طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإمجكاع  : كل ما يغيب العقل فإنه حرام ، وإنقال ابن تيمية 

 . (2)املسلمني ، أي إال لغرض معترب رشعا

إىل أنه جيوز إضافة القليل منها إلصالح البهارات أو للهضم أو يف الشاي حيث قال  وذهب فريق أخر من الفقهاء    

ُرم،  ،ه احلشيشة امتنع أكُلهاوأما العقاقري اهلندية فإْن ُأكَِلْت ملا تؤكل ل"ابن فرحون:  وإن ُأكَِلْت للهضم وغرِي  من املنافع مل حَتْ

قليلها جائٌز  ،وال حَيُرم منها إال ما أفسَد العقَل ، وذكر قبل هذا أن اجلَْوَزَة وكثري الزعفران والبنج والسيكران من املفسدات

ُزيل: أجاز بعُض أئمتِنا أكَل ا ماغ ، واشرتط بعُضهم أن ختتلط وُحكُمها الطهارة . وقال الرُبْ لقليل من َجوَزةِ الطيب لَتسخنِي الدِّ

 . (7)اهك "والصواب العموم ،مع األدوية

                                                 
ن عيل بن حديث صحيح ، البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري،تأليف: ابن امللقن ِساج الدين أبو حفص عمر ب (1)

السعودية، -الرياض -، حتقيق : مصطفى أبو الغيط و عبداهلل بن سليامن وياِس بن كامل، ط/ دار اهلجرة 9/217أمحد الشافعي املرصي 

 م.2224-هك1425الطبعة : االوىل ، 

 ، ط/ دار الفكر. 4/221الفتاوى الكربى الفقهية، تأليف :ابن حجر اهليتمي (2)

، ط/ 3/271الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري، تأليف : جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي حديث : ضعيف ، ينظر : (3)

 م، الطبعة : األوىل ، حتقيق : يوسف النبهاين .2223 -هك 1423 -بريوت / لبنان  -دار الفكر 

(، وأبو داود : كتاب األرشبة، باب النهي 1925، حديث )212/ 4حرام، أخرجه الرتمذي : كتاب األرشبة، باب ما جاء ما أسكر كثري  فقليله (4)

 (.3313، ، حديث )1125/ 2(، وابن ماجة :كتاب األرشبة، باب ما أسكر كثري  فقليله حرام3291، حديث )97/ 4عن املسكر

بكان بكن أمحكد أبكو حكاتم التميمكي قال شعيب األرنؤوط : إسناد  صحيح ، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبكان، تكأليف: حممكد بكن ح (5)

 .األرنؤوط شعيب:  حتقيق ، م1113 – 1414 ، الثانية الطبعة بريوت، –( ،ط/ مؤسسة الرسالة 5393، رقم )12/223البستي

 . 119/  34جمموعة فتاوى ابن تيمية  (2)

ن عبد الرمحن الطرابليس املغريب ، املعروف باحلطاب مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل ، تأليف : شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد ب (7)

عيني  التاج واإلكليل ملخترص خليل، تأليف :حممد م، 2223 -هك 1423، حتقيق : زكريا عمريات، ط/ دار عامل الكتب، الطبعة : 1/127الرُّ

 هك .1319، ط/ دار الفكر سنة 4/271بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد اهلل
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املواد املحرمة والنجسة   "رؤية إسالمية لبعض املشاكل الصحية  " - "الندوة الفقهية الطبية الثامنة  "ويف مؤمتر     

 24 - 22هك الذي يوافقه 1415من شهر ذي احلجة  24- 22ت ، يف الفرتة من واملعقود بدولة الكوي - "يف الغذاء والدواء 

املواد املخدرة حمرمة ، ال حيل تناوهلا إال لغرض املعاجلة الطبية املتعينة ، وباملقكادير التكي "م ، قالوا :  1115من شهر مايو 

إصالح نكهة الطعام بمقادير قليلة ال تؤدي يف  "جوزة الطيب  "حيددها األطباء وهي طاهرة العني .وال حرج يف استعامل 

 إىل التفتري أو التخدير .

وقال الشيخ الدكتور وهبة الزحييل : ال مانع من استعامل القليل من جوزة الطيكب إلصكالح الطعكام والكعك       

رة   .ونحو ، وحيرم الكثري ؛ ألهنا خمدِّ

 .(1)"ما أسكر كثري  فقليله حرام  "وبنسبة قليلة ، و هو القول بمنعها ولو كانت خملوطة مع غريها واألحوط :   

                                                 
 .7/211اإلسالمي وأدلته للزحييل الفقه (1)
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 المطلب الثاني

 حكم إضافة الصبغات المستخلصة 

 من الحشرات إلى بعض األغذية 

يضيف بعض مصنعي األغذية الصبغات املستخلصة من بعض احلرشات إىل بعض األغذية املصنعة مكن منتجكات 

 .  (1)واحلرشات: مجع حرشة ، وهي صغار دواب األرض ي لونا أمحرا،األلبان كالزبادي واآليسكريم ونحو  ، حيث تعط

البد من معرفكة حككم أككل  ولكي نتعرف عىل حكم إضافة الصبغات املستخلصة من احلرشات إىل بعض األغذية

 احلرشات ، وباستقراء أقوال الفقهاء يف ذل  تبني أهنم قد اختلفوا عىل قولني:

،  (2)احلرشات ، الستخباثها ، ونفور الطباع السليمة منها ، وهكو مكذهب احلنفيكة هو حرمة أكل مجيع : القـول األول 

: ك ك .  واستثنوا من ذل  اجلراد : فإنه مما أمجعت األمة عىل حل أكله ، لقول النبي  (5)، والظاهرية(4)، واحلنابلة  (3)والشافعية

                                                 
 . 2/571حاشية ابن عابدين  (1)

الفأرة ، واحليات ، واألفاعي ، والعقارب ، واخلنفساء ، والعظاية ، والضفادع ، واجلرذان ، والوزغ ، والرصاصري ،  : ومن حشرات األرض    

 ان ، ونحو ذل  .والعناكب ، وسام أبرص ، واجلعالن ، وبنات وردان ، والديدان ، ومحار قب

ينظر : املبسوط للرسخيس، تأليف: شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل  "وهلذا حرم تناول احلرشات فإهنا مستخبثة طبعا"جاء يف املبسوط :  (2)

واعلم أن " :م. وجاء جممع األهنر 2222هك 1421، حتقيق:خليل حمي الدين امليس، دار الفكر ك بريوت ك الطبعة األوىل، 11/311الرسخيس

جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، تأليف :عبد الرمحن بن حممكد بكن سكليامن . ينظر :  "احلرشات حمرمة عندنا حالل مكرو  عند غرينا

 م ك بريوت .1119 -هك 1411،حتقيق : خليل عمران املنصور ، ط/دار الكتب العلمية، سنة 4/122الكليبويل املدعو بشيخي زاد 

، حتقيق :عامد الدين أمحد حيدر ، ط/عامل الكتب ك  1/93يف الفقه الشافعي ، تأليف : إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق التنبيه  (3)

 ، ط / دار الفكر ك بريوت. 7/517هك ، احلاوى الكبري ، تأليف : العالمة أبو احلسن املاوردى 1423بريوت ك سنة 

 الطبعة ك بريوت –، ط/ دار الفكر  11/25حنبل الشيباين، تأليف : عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد املغني يف فقه اإلمام أمحد بن (4)

بريوت ،  -، ط/ املكتب اإلسالمي 1/229بد اهللع أبو احلنبيل البعيل الفتح أيب بن حممد:  تأليف الفقه، أبواب عىل املطلع ،  1425 ، األوىل

 .األدلبي بشري حممد : حتقيق ، م1191 – 1421

وال حيل أكل احللزون الربي ، وال يشء من احلرشات كلها : كالوزغ ، واخلنافس ، والنمل ، والنحل ، والذباب ، "وقال ابن حزم رمحه اهلل : (5)

هلل تعاىل : )حرمت ل اوالقمل ، والرباغيث ، والبق ، والبعوض وكل ما كان من أنواعها ؛ لقو -طيارة وغري طيارة  -والدبر ، والدود كله 

 ؛ وقوله تعاىل )إال ما ذكيتم( .عليكم امليتة(

فهو حرام ؛  وقد صح الربهان عىل أن الذكاة يف املقدور عليه ال تكون إال يف احللق ، أو الصدر ، فام مل يقدر فيه عىل ذكاة : فال سبيل إىل أكله :    

، ط/ 7/425تأليف : أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهريانتهى . املحىل،  "المتناع أكله ، إال ميتة غري مذكى

 دار الفكر ك بريوت .
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َمُ  َواجْلَرَ " واتفقوا عىل أن حرشات األرض حمرمة   " . قال ابن هبرية :(1)"اُد َواْلَكبُِد َوالطَِّحاُل ُأِحلَّْت َلنَا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن السَّ

 .(2) "إال مالكا فإنه كرهها من غري حتريم يف إحدى الروايتني ويف األخرى قال :هي حرام

 : ومن أدلة اجلمهور ما يلي

ُم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ }: قوله تعاىل :  أوال : من القـرنن الكـريم   رِّ وجكه الداللكة : أن مكا  .(3){يَِّباِت َوحُيَ

استخبثته العرب فهو حمرم ، قال ابُن اخلطيب : وأقول ههنا : كل ما يستخبثه الطَّبع وتستقذر  النفس كان تناوله سببًا 

وهلذا . (4)ُل فيه احُلرَمُة إالَّ بدليٍل منفصللألمل ، واألصل يف املضار احلرمة ، فكان مقتضا  أن كل ما يستخبثه الطبع  فاألْص 

 حرم تناول احلرشات فإهنا مستخبثة طبعا وإنام أبيح لنا أكل الطيبات .

ِذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكمْ }قوله تعاىل : ك 2 َا الَّ ، وجه الداللة : أن األصل عند مجهور العلامء أن  (5){َيا َأهيُّ

ة باالستخباث عند العرب ؛ ألن بيئتهم هي أوسط البيئات ، وطبائعهم هي أعدل الطبائع ، ملا جبلهم اهلل عز وجكل العرب

 . (2)عليه من الصفات ، فام استخبثته العرب فهو خبيث، وما استطابته فهو طيب

يَِّباِت }قوله تعاىل : ك 3 ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الرُّ لوا من احلالل الطيب دون احلرام والطيكب غكري . ومعنا  وك(7){َيا َأهيُّ

 اخلبيث واحلرشات مستخبثة فال حيل أكلها .

ََخْكٌس ِمكَن : »  ك ك ما رويا  عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله  : ثانيا : من السنة النبويـة املشـرفة  

ُهنَّ َفاِسٌق، ُيْقَتْلَن يِف احْلََرِم: اْلُغَراُب َواحْلِ  َوابِّ ، ُكلُّ  .  (1)« َدَأُة َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ الدَّ

                                                 
: هذا إسناد فيه عبد الرمحن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف اهك.أخرجه الشافعي يف مسند  : كتاب الصيد، "الزوائد "قال البوصريي يف   (1)

كتكاب األطعمكة : بكاب الكبكد والطحكال، احلكديث  "2/1122"، وابن ماجة "2/19"، وأمحد "227"احلديث  2/173والذبائح

: كتاب الطهارة: باب احلوت "1/254"والبيهقي  "25": باب الصيد والذبائح واألطعمة . احلديث "4/272"، والدار قطني "3314"

 يموت يف املاء واجلراد.

 -هك  1423 -بريوت  -، ط/ دار الكتب العلمية 2/355فر حييى بن حممد بن هبرية الشيبايناختالف األئمة العلامء ، تأليف : الوزير أبو املظ  (2)

 م، الطبعة : األوىل، حتقيق : السيد يوسف أمحد . 2222

 .  157سورة األعراف اآلية  (3)

 . 1/343اللباب يف علوم الكتاب  (4)

 . 172سورة البقرة: من اآلية (5)

 ، الثانية:  الطبعة ، دمشق –، ط/ دار الفكر املعارص 9/92والرشيعة واملنهج، تأليف : د وهبة بن مصطفى الزحييل التفسري املنري يف العقيدة (2)

 . هك 1419

 . 51سورة املؤمنون ، اآلية رقم  (7)
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: دل هذا احلديث عىل حتريم أكل احلرشات ؛ ألن األمر بقتلهّن داللة عكىل حتكريم أكلهكّن ، ألن  وجه الداللة

ت بكه خلروجهكا القتل إنام يكون بغري ذبح رشعي، فثبت أهنا غري مأكولة ، وألن ما يؤكل ال ينهى عن قتلكه ، وسكمي

 باإليذاء واإلفساد عن طريق معظم الدواب أو لتحريم أكلها.

، ثم وهو يف األصل إحدى الروايتني فيهأنه حيل أكل مجيع أصناف احلرشات ، وهو مذهب املالكية ،  : القول الثاني

قيني ، أنه يؤكل مجيع احليوان من انعقد املذهب عليها . قال الطرطويش : انعقد املذهب يف إحدى الروايتني ، وهي رواية العرا

وممن روي عنه الرتخيص يف أكل احلرشكات،  .الفيل إىل النمل والدود وما بني ذل  إال اآلدمي واخلنزير فهام حمرمان بإمجاع

 .(2) واشرتطوا يف جواز أكل احليات أن يؤمن سمها. األوزاعي، وابن أيب ليىل

 : واستدلوا على ذلك مبا يلي

روا  أبو داود والبيهقي، من حديث ملقام بن تلب، عن أبيه تلب بكن ثعلبكة بكن ربيعكة التميمكي  ك  احتجوا بام1

ِرياًم  -صىل اهلل عليه وسلم -َصِحْبُت النَّبِىَّ "العنربي ، ريض اهلل عنه قال:  ِة األَْرِض حَتْ  .(3) "َفَلْم َأْسَمْع حِلرََشَ

ًرا َفَبَعَث "ك َقاَل: : ك  ما روى َعِن اْبِن َعبَّاٍس ك رىض اهلل عنهام2 ُكوَن َأْشَياَء َتَقذُّ َكاَن َأْهُل اجْلَاِهلِيَِّة َيْأُكُلوَن َأْشَياَء َوَيرْتُ

َم َحَراَمُه َفاَم َأَحلَّ َفُهَو َحاَلٌل َوَما َح  َم َفُهَو َحَراٌم َومَ اهللَُّ َتَعاىَل َنبِيَُّه َوَأْنَزَل كَِتاَبُه َوَأَحلَّ َحاَلَلُه َوَحرَّ ، وقرأ (4)ا َسَكَت َعنُْه َفُهَو َعْفٌو رَّ

ماً }قوله تعاىل:   .(5){ُقْل ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَرَّ

 

                                                                                                                                                                  
، باب ما (، صحيح مسلم :كتاب احلج3314،حديث )2/429صحيح البخاري : كتاب بدء اخللق، باب إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم (1)

،سنن الرتمذي :كتاب احلج، باب ما جاء ما يقتل "29/1119"، حديث  2/957يندب للمحرم وغري  قتله من الدواب يف احلل واحلرم

  .931، حديث 3/497"املحرم من الدواب،  

 .1/224، جامع األمهات البن احلاجب 4/341مواهب اجلليل  (2)

وهذا إن صح مل يدل عىل اإلباحة ، وما مل " . قال البيهقي :"مستور« ملقام»ن حجرة جمهول  وشيخه غالب ب "ضعيف اإلسناد ، قال احلافظ :  (3)

مما  يسمعه وسمعه غري  ، فاحلكم للسامع دونه وقد روينا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ما دل عىل حتريم العقرب واحلية فكذل  ما يف معنامها

 . "ورة ، واهلل أعلميستخبثه العرب ، وال تأكله يف غري الرض

( ،  سنن البيهقي الكربى : باب ما روي يف القنفكذ 3922، رقم )3/412سنن أيب داود : كتاب األطعمة ، باب ىف أكل حرشات األرض      

زري (، جامع األصول يف أحاديث الرسول ، تأليف : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجل11217، رقم )1/322وحرشات األرض 

 مكتبة دار البيان ، الطبعة : األوىل . -مطبعة املالح  -، حتقيق : عبد القادر األرنؤوط ، ط/ مكتبة احللواين 7/422ابن األثري 

 3/417باب ما مل يذكر حتريمهسنن أيب داود : كتاب األطعمة ،  وقال اهليثمى : إسناد  حسن ورجاله موثقون . ، صحيح اإلسنادقال احلاكم :  (4)

 .1/171( ، جممع الزوائد 3411، رقم)  2/422( ، املستدرك 3922رقم )

 .145سورة األنعام آية  (5)
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 :  مناقشة هذه األدلة

جياب عن هذا بأن ملقام بن تلب مستور ال يعرف حاله ، وبأن قول أبيه تلب بن ثعلبة، ريض اهلل عنه، مل أسمع حلرشة    

دليل عىل أهنا مباحة ؛ جلواز أن  "مل أسمع ل هلا حتريام"األرض حترياًم ال يدل عىل عدم حتريمها، قال اخلطايب : وليس يف قوله 

 .(1)يكون غري  قد سمعه

، وبأنه تعاىل مل يسكت عن هذا. ألنه حرم اخلبائكث،  ن عدم سامع صحايب ليشء ال يقتيض انتفاء  كام هو معلومأل    

، إنكام  وهذ  خبائث ال يكاد طبع سليم يستسيغها، فضاًل عن أن يستطيبها، والذين يأكلون مثل هذ  احلرشات مكن العكرب

 .(2)يدعوهم لذل  شدة اجلوع

 :  الرأي املختار   

أنه حيرم أكل مجيع احلرشات ؛ ألهنا مستقذرة ، ومستخبثة ، وبعضها سام قاتل وبعضكها و مذهب مجهور الفقهاء ه   

من ذل  اجلراد : فإنه مما أمجعت األمة عىل حل أكله ، وبالتايل ال جيوز استعامل هذ  الصبغات املستخلصة من ضار ، ويستثني 

 احلرشات ؛ ألن احلرشات حيرم أكلها .

  

                                                 
 . 7/122للقرطبي  اجلامع ألحكام القرآن (1)

فكر ك ، ط/ دار ال1/535أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، تأليف : حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني الشنقيطي  (2)

 م . 1115 -هك  1415 -بريوت 
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 لب الثالثالمط

 حكم اللحوم المستوردة

هي التي تأيت مذبوحة ومغلفة من خارج البالد سواء بالد إسالمية أو غري إسالمية ، وقد اشرتط  اللحوم املستوردة :  

 الرشع احلنيف حلل أكل حلوم األنعام ، وهى اإلبل والبقر والغنم ونحوها عدة رشوط ، يمكن تلخيصها فيام ييل :

والتذكية لغة: القطع أو الشق وإزهاق احليوان . والعروق التي  :  لذكاة أو  التذكية الشرعيةالشرط األول : ا

تقطع يف الذكاة أربعة: احللقوم، واملريء، والودجان . واحللقوم هو احللق، واملري: جمرى الطعام والرشكاب، والودجكان: 

، أي: ذبحتم ما ذكر اسكم اهلل  (2){إال ما َذكيتم}ه قوله تعاىل: . ومن (1)عرقان عظيامن يف جانبي العنق، بينهام احللقوم واملريء

 .    (3)"ذكاة اجلنني ذكاة أمه"عليها، ويف احلديث : 

والقرطبي ذكر وجهًا آخر: وهو أن أصل التذكيكة  . (4)"معنى ذكاة الشاة ذبحها التام املبيح وقال اإلمام النـووي :    

   . (5)يوان إذا أسيل دمه فقد طيب ؛ ألنه يتسارع إليه التجفيفالتطييب ، من قوهلم رائحة ذكية ، واحل

الذكاة يف اللغة التطيب، من قوهلم رائحة ذكية أي طيبة ، ومن هنا سمي الذبح بالذكاة  وجاء يف كفاية األخيار:  

واألنعكام ال يبكاح إال ال خالف بني أهل العلم أن املقدور عليه مكن الصكيد "وقال ابن قدامة :  . (2)لتطييب أكله باإلباحة

 . (7)"بالذكاة

  .(1){َوال َتْأُكُلوا مِمَّا مَلْ ُيْذَكِر اْسُم اهللَِّ َعَليْهِ } . وقوله تعاىل :(9) {َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا مِمَّا ُذكَِر اْسُم اهللَِّ َعَليْهِ }قال تعاىل :    

                                                 
 .4/212الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل  (1)

 . 3سورة املائدة اآلية  (2)

، رقكم  3/23 باب ما جاء ىف ذكاة اجلنني: كتاب األضاحي ،  سنن أيب داود، هذا حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والرتمذي وقال : (3)

 ( .1472، رقم ) 4/72ة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم،  باب ما جاء يف ذكاة اجلننيكتاب األطعم ( ، سنن الرتمذي :2932)

، حتقيق : عيل عبد  1/512كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار، تأليف : تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيني احلصيني الدمشقي الشافعي (4)

 م .1114، سنة احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن ، ط/ دار اخلري 

 .2/52اجلامع ألحكام القرآن  (5)

 . 1/512كفاية األخيار (2)

 الطبعة. بريوت –،ط/ دار الفكر  43/ 11املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، تأليف : عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد (7)

 .  1425 ، األوىل

 .111سورة األنعام اآلية رقم  (9)

 .121سورة األنعام اآلية رقم  (1)



 - 59 - 

نسان العامة، ودفع الرضر عن اجلسم ، بفصل الدم مراعاة صحة اإل : للذكاة الشرعية أكثر من حكمـة منهـا  و

عن اللحم وتطهري  من الدم؛ ألن تناول الدم املسفوح حرام بسبب إرضار  باإلنسان ، ألنه مباءة اجلكراثيم واملكروبكات ، 

امء: واحلكمة يف ولكل دم زمرة أو فصيلة تناسبه ، فيمنع االختالط بني الدماء ، ويعد الدم نجسًا تنفريًا منه . قال بعض العل

   . (1)اشرتاط الذبح وإهنار الدم متييز حالل اللحم والشحم من حرامهام، وتنبيه عىل حتريم امليتة لبقاء دمها

وقد فصل القرآن الكريم والسنة النبوية أنواعكا مكن اللحكوم  : الشرط الثاني : أن ال تكون مما نهي الشرع عنه

نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِِه َوامْلُنَْخنَِقُة َواملَْ }عاىل قوله ت املحرمة عىل املسلم ، ومن ذل  : ُم َوحَلُْم اخْلِ َمْت َعَليُْكُم امْلَْيتَُة َوالدَّ ْوُقوَذُة ُحرِّ

ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعىَل النُُّصِب ... ُبُع إاِل َما َذكَّ َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ دِّ  .(2) {َوامْلُرَتَ

: هى ما مات من هبيمة األنعام حتف أنفه ، أي: بدون تذكية . وما ذاك إال ملا فيها من  {امْلَْيَتةُ }وبيان ذل  أن معنى :  

املرضة، ملا فيها من الدم املحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها اهلل، عز وجل، ويستثني من امليتة السم ، فإنه حالل 

 .(3)ريهاسواء مات بتذكية أو غ

ُهكور "ملا روا  ابن ماجه وغري  عن أيب هريرة، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال:  هو الطَّ

: أي: ما ذكر عليه اسم غري اسم اهلل تعاىل، مثل املسيح، أو الكويل، أو  {َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِهِ }. ومعنى :(4)"ماؤ  احِللُّ ميتته  

: أي: املرضوبة بعصا أو حجر فامتت  {َوامْلَْوُقوَذةُ }: أي: بحبل ونحو  فامتت. وقوله تعاىل : {َواملُْنَْخنَِقةُ }نم. وقوله تعاىل :ص

َيةُ }به . وقوله تعاىل : دِّ  : الساقطة من عال إىل أسفل، مثل: السطح واجلدار واجلبل فامتت.  {َوامْلُرَتَ

ُبعُ }: ما ماتت بسبب نطح أختها هلا بقروهنا أو رأسها. وقوله تعاىل : {َوالنَّطِيَحةُ }وقوله تعاىل : : أي: ما  {َوَما َأَكَل السَّ

ْيُتمْ }أكلها الذئب وغري  من احليوانات املفرتسة. وقوله تعاىل : : أي: أدركتم فيه الروح مستقرة فذكيتمو  بذبحه أو  {إاِل َما َذكَّ

 نحر . 

: أي: ما ذبح عىل األصنام املنصوبة التي متثل إهلًا أو زعياًم أو عظياًم، و مثلها ما  { النُُّصِب َوَما ُذبَِح َعىَل }وقوله تعاىل :

 . (5)ذبح عىل أرضحة األولياء وقبورهم وعىل اجلان

                                                 
 .4/213الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل  (1)

 .3سورة املائدة اآلية رقم  (2)

امي بن حممد سالمة ، ط/ دار ، حتقيق : س3/14تفسري القرآن العظيم، تأليف : أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي  (3)

 م. 1111 -هك 1422،الطبعة : الثانية طيبة

سنن ابن   ( ،21، رقم ) 1/122كتاب الطهارة ،  باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهورسنن الرتمذي : حديث حسن صحيح ، قال الرتمذي : (4)

 . "397": احلديث 1/132ماجة : كتاب الطهارة ، باب الوضوء بامء البحر 

 .591/ 1أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري (5)
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ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأن َيُكوَن مَ  }وقوله تعاىل :  ُه ُقل الَّ َأِجُد يِف َما ُأْوِحَي إيَِلَّ حُمَرَّ ْسُفوًحا أو حَلَْم ِخنِزيٍر َفإِنَّ ْيَتًة أو َدًما مَّ

 .(1){ِرْجٌس أو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللِّ بِِه 

ألنه قذر، ويتغذى عىل القاذورات، وملرضته البالغة، وقد مجع اهلل عز وجل هذ  الثالثة يف قولكه:  وحلم اخلنزيـر:   

ُه ِرْجٌس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِهِ إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمً }  .(2) {ا َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ

واملحفوظة يف علب أو نحوها قكد بينكت الرشكيعة  ،هذ  اللحوم املستوردة من اخلارج  : حكم اللحوم املسـتوردة    

 م إىل ثالثة أقسام باعتبار اجلهة املصدرة :فإن اللحوم املستوردة تنقس ،اإلسالمية حكمها غاية البيان

) املسيحية أو اليهودية ( : بمعنى أن يتحقق أهنا من ذبائح  : القسم األول: أن تأتي من بالد تدين بدين مساوي    

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحلٌّ َلُكْم  }قال سبحانه:  ،أهل الكتاب ، فهي حالل باإلمجاع    . (3) {َوَطَعاُم الَّ

وألن مطلق الطعام غري املذكى حيل من أي ككافر ككان  "طعامهم : ذبائحهم  "قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :      

املسيح والعزير ، وأما لو سمع فال حتل  ;باإلمجاع ، فوجب ختصيصه باملذكى ، وهذا إذا مل يسمع من الكتايب أنه سمى غري اهلل 

  .(4) "اهلل به وهو كاملسلم يف ذل  لقوله تعاىل : وما أهل لغري ;ذبيحته 

ومعنـى  .   (5)«وإهالكة سكنخة  ،ك عىل خبز شعري  أن هيوديا دعا رسول اهلل ك » ك :  وروى عن أنس بن مال  ك   

ما أذيب من الدهن أو الشحم . وقيل: هو كل دسم جامد . وقيل : ما يؤتدم به من األدهان ، والسنخة : متغرية  اإلهالة :

 . (2)من طول الزمنالرائحة 

بعنى أن تكون هذ  اللحوم املستوردة من ذبائح غري أهل  : القسم الثاني: أن تأتي من بالد ال تدين بدين مساوي

 ،والبوذيني ونحوهم ، فهذ  اللحوم حرام بال خالف  ،وعبدة األوثان  ،واهلندوس  ،الكتاب ممن ال يؤمنون باهلل كاملجوس 

سنوا هبم سنّة أهل » ك :  وخالف أبو ثوٍر وأباح ذبيحة املجوس حمتجاً بقوله ك به من أهل العلم ،  يعتدومل يقل بإباحتها أحد 

                                                 
 .145ام اآلية رقم سورة األنع (1)

 .145سورة األنعام اآلية رقم  (2)

 . 5سورة املائدة اآلية رقم   (3)

 م . 1112، ط/اهليئة املرصية العامة للكتاب ك سنة  125/ 2تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، تأليف : حممد رشيد بن عيل رضا  (4)

 ( .2242، رقم ) 2/429اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم للحميدي  (5)

بكريوت ،  -، ط/ دار املعرفكة 5/141فتح الباري رشح صحيح البخاري، تأليف : أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي (2)

   ، حتقيق : أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي .1371
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، ومن حيث املعقول فألهّنم يقرون عىل اجلزية كام يقر ألهل الكتاب فيقاسون عليهم يف حّل ذبائحهم، وهذا شاذ  (1)«الكتاب 

ِذيَن  }فقوله تعاىل:  ال يعتد به ، لقوله  مفهومه: أن غري أهل الكتاب ال تباح ذبائحهم .. (2) {ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُم الَّ

نِْزيِر َوَمآ ُأِهكلَّ  }وقوله تعاىل : .(3){َوال َتْأُكُلوا مِمَّا مَلْ ُيْذَكِر اْسُم اهللَِّ َعَلْيهِ } تعاىل : ُم َوحَلُْم اخْلِ َمْت َعَلْيُكُم امْلَْيَتُة َواْلدَّ لَِغكرْيِ اهللَِّ  ُحرِّ

   .(4){بِهِ 

وأصل اإلهالل رفع الصوت ،  . وهو ما ُسّمي عليه عند الذبح اسُم غري اهلل {َوَمآ ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللَِّ بِهِ  }ومعنى قوله :   

هم ، فحرم ومنه استهالل الصبي ، وإهالل احلج وإنام سمي الذبح إهالال ؛ ألهنم كانوا يرفعون الصوت عند الذبح بذكر آهلت

 ، وقوله رسول اهلل ك (2)«سنوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسائهم، وال آكيل ذبائحهم» ك:   . ولقوله ك(5)اهلل تعاىل ذل 

وإن كان من ذبيحة جمويس فكال  ،فإذا اشرتيتم حلام فإن كان من هيودي أو نرصاين فكلوا ،إنكم نزلتم بفارس من النبط:» ك 

واملجوس  ،كام ذكر  ابن كثري وغري  بخالف غريهم ،ألن أهل الكتاب يذكرون اسم اهلل عىل ذبائحهم وقرابينهم، و  (7)«تأكلوا 

 وإن أخذت .

: أن ال يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو  القسم الثالث: الشك يف مصدر هذه اللحوم وكيفية ذحبها  

دْع ما َيِريُبك  إىل مكا ال : »  ك كيض اإلباحة : ألنه أحوُط ، ولقوله فهذا يقتىض ترجيُح ما يقتيض احلظر عىل ما يقتغريهم : 

 والريب هنا بمعنى الش  والرتدد .  (9)«َيريُب 

ك ،  النعامن بن بشري ك . وعن (1)«َما اْجتمع احْلاََلل َواحْلَرام إاِلَّ َوغلب احْلََرام احْلاََلل: » ك  وإليه اإلشار  بقوله ك 

َقكى » ك  يقول: اهلل كقال: سمعت رسول  ، َوَبْينَُهاًم ُمَشبََّهاٌت الَ َيْعَلُمَها َكثرٌِي ِمكَن النَّكاِس ؛ َفَمكِن اتَّ ٌ ٌ ، َواحْلََراُم َبنيِّ احْلاََلُل َبنيِّ

َأ لِِدينِِه َوِعْرِضِه   .(2)«امْلَُشبََّهاِت اْسَترْبَ

                                                 
، كتاب اجلهاد: باب ما قالوا يف املجوس تكون عليهم جزية، 2/421أيب شيبة ، وابن 12229، رقم 72، 2/21أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه (1)

 ، كتاب اجلزية: باب الفرق بني نكاح نساء من يؤخذ منه اجلزية وذبائحهم.1/112، والبيهقي يف السنن الكربى 32245رقم 

 . 5سورة املائدة اآلية رقم   (2)

 .121سورة األنعام اآلية رقم  (3)

 .3دة اآلية رقم سورة املائ (4)

 . 1/312بحر العلوم  (5)

 سبق خترجيه . (2)

 (.2519، رقم ) 4/229، سنن الرتمذي حديث حسن صحيح  قال الرتمذي : (7)

حديث ضعيف ، قال ابن السبكي يف األشبا  والنظائر نقال عن البيهقي روا  جابر اجلعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع . وقال الزين  (9)

االحاديكث عكىل ألسكنة النكاس، يف ختريج منهاج األصول: ال أصل له ، ينظر : كشف اخلفكاء ومزيكل االلبكاس عكام اشكتهر مكن  العراقي

 ، ط/ دار إحياء الرتاث العريب.2/191:العجلوين،إسامعيل بن حممد اجلراحيتأليف
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َأْرَسْلَت َكْلَبَ  َفاْذُكِر اْسكَم اهللَِّ َفكإِْن َأْمَسكَ  َعَلْيكَ   إَِذا: » - -ك قال قال ىل رسول اهلل  وعن عدى بن حاتم ك   

ُ  َوَقْد َقَتَل َفاَل َتْأُكْل َفإِنََّ  الَ َفَأْدَرْكتَُه َحيًّا َفاْذَبْحُه َوإِْن َأْدَرْكتَُه َقْد َقَتَل َومَلْ َيْأُكْل ِمنُْه َفُكْلُه َوإِْن َوَجْدَت َمَع َكْلبِ  َتْدِرى  َ  َكْلًبا َغرْيَ

ُاَم َقَتَلُه َوإِْن َرَميَْت َسْهَمَ  َفاْذُكِر اْسَم اهللَِّ َفإِْن َغاَب َعنَْ  َيْوًما َفَلْم جَتِْد فِيِه إاِلَّ أَ  َثَر َسْهِمَ  َفُكْل إِْن ِشْئَت َوإِْن َوَجْدَتُه َغِريًقا ىِف َأهيُّ

 َفاَل َتْأُكْل 
ِ
 .(3)«امْلَاء

     

                                                                                                                                                                  
 .12172، رقم  2/117مصنف عبد الرزاق  (1)

 . 1/414شيخاناللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه ال (2)

 ( .5212، رقم ) 2/59صحيح مسلم : باب الصيد بالكالب املعلمة (3)



 - 63 - 

 املطلب الرابع 

 باإِلْنَفَحُةألجبان املصنوعة حكم ا

 الفرع األول 

 املقصود باإِلْنَفَحُة

مادة خاصة تستخرج من اجلزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو اجلداء أو نحومها هبا  اإلنَفحة يف اللغة  :  

ٍة . واإِلْنَفَحُة ال تكوُن إالّ لكّل ذي َكِرٍش ، وهو يشٌء ُيْستَْخرَ  (1)َخرية جتبن اللبن ج من بطن ) ذيِه ( أْصَفُر ُيْعرَصُ يف ُصوفٍة ُمْبَتلَّ

 .(2)يف اللََّبن فيْغُلُظ كاجُلْبِن 

: واملنفحة والبنفحة يشء واحد يستخرج من بطن اجلدي الراضع عرفها ابن عابدين ، فقال  وتعريفها عند الفقهاء :

 .(3)فسري اجلوهري اإلنفحة بالكرش سهو أصفر فيعرص يف صوفة فيغلظ به اجلبن فإذا أكل اجلدي فهو كرش وت

أهنا هي الكرش ، ونقل عن التهكذيب : أهنكا ال تككون إال لككل ذي ككرش ، وهكو يشء  ونقل عن اجلـوهري :     

يستخرج من بطنه أصفر يعرص يف صوفه مبتلة يف اللبن فيغلظ كاجلبن ،  وال يسمى إنفحة إال وهو رضيع ، فإذا رعى قيكل 

 .(4)حته كرشااستكرش أي صارت إنف

واإلنفحة كرش اجلمل واجلدي ما دام يرضع وهي يشء يستخرج من بطنه أصفر يعرص  وجاء يف حاشية اجلمل :    

 .(5)يف صوفة مبتلة باللبن فيغلظ كاجلبن فإذا رعى النبت مل يبق إنفحة بل يصري كرشا ويقال له جمبنة

يف وعاء جلدي يستخرج من بطن اجلدي أو احلمل الرضيع هي مادة بيضاء صفراوية  وجاء يف املوسوعة الفقهية :   

، وجلدة اإلنفحة هي التي  "جمبنة"يوضع منها قليل يف اللبن احلليب فينعقد ويصري جبنا يسميها بعض الناس يف بعض البالد 

 .(2)تسمى : كرشا إذا رعى احليوان العشب

 

 

                                                 
 . 2/139املعجم الوسيط : مادة )نافح( (1)

 . 3/241، كتاب العني: مادة )نفح(  2/222لسان العرب : مادة )نفح (  (2)

 .1/222حاشية رد املختار  (3)

 . 1/125حاشية إعانة الطالبني  (4)

 .431/ 5ل حاشية اجلم (5)

 . الكويت –، ط/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 42/99املوسوعة الفقهية الكويتية  (2)
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 الفرع الثاني

 اإِلْنَفَحُةحكم األغذية املصنوعة ب

حة إما أن تكون مأخوذة من حيوان مذكي ذكاة رشعية ، وأما أن تكون مأخوذة من حيوان ميت أو غري مذكي اإلنف  

 هي طاهرة مأكولة عند احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة .ويف احلالة األوىل : ذكاة رشعية ، 

قال النكووي :   ض ألقوال العلامء يف املسألة .فقد وقع فيها اخلالف بني العلامء وفيام ييل عر أما احلالة الثانيـة :     

االنفحة إن أخذت من السخلة بعد موهتا أو بعد ذبحها وقد أكلت غري اللبن ، فهي نجسة بال خالف ، وأن أخذت من سخلة 

ال بحت قبل أن تأكل غري اللبن فوجهان : الصحيح الذى قطع به كثريون طهارهتا ؛ ألن السكلف مل يزالكوا جيبنكون هبكا ، و

يمتنعون من أكل اجلبن املعمول هبا ، وحكي العبدرى عن مال  وأمحد يف أصح الروايتني عنه نجاسة األنفحة امليتة كمذهبنا : 

 .(2)وأمحد يف الرواية األخرى أهنا طاهرة كالبيض (1)وعن أبى حنيفة

يوسف وحممد والثوري يكر  اللبن  قال أبو حنيفة لبن امليتة وأنفحتها طاهران ال يلحقهام حكم املوت ، وقال أبو    

ألنه يف وعاء نجس وكذل  اإلنفحة إذا كانت مائعة فإن كانت جامدة فال بأس وقالوا مجيعا يف البيضة إذا كانت من دجاجة 

 ميتة فال بأس هبا وقال مال  : ال حيل اللبن يف رضوع امليتة .

وقال الليث:  ال تؤكل البيضة التي خترج من دجاجة  وقال الثوري : اللبن ال يموت ويكر  ألجل أن وعائه ميتة ،  

 .(3)ميتة ، وقال عبد اهلل بن احلسن : اللبن الذي يكون يف رضع الشاة امليتة حرام

يف اإلنفحة فإذا ُأخذت اإلنفحة من حيوان مذكى ذكاة رشعية فهي طكاهرة مأكولكة عنكد احلنفيكة  احلكم الشرعي  

ما أكل اإلنفحة إن أخذت من ميتة أو من حيوان مل يذكَّ ذكاة رشعية فقد ذهب اجلمهور مكن واملالكية والشافعية واحلنابلة .أ

 املالكية والشافعية واحلنابلة يف ظاهر الرواية أهنا نجسة غري مأكولة.

                                                 
وأما األنفحة املائعة واللبن ، فطاهران عند أيب حنيفة ، وعند أيب يوسف وحممد نجسان هلام أن اللبن ، وإن كان طاهرا  "جاء يف بدائع الصنائع :  (1)

وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا  }جاورة النجس وأليب حنيفة قوله تعاىل: يف نفسه لكنه صار نجسا مل

وصف اللبن مطلقا باخللوص والسيوغ مع خروجه من بني فرث ودم وذا آية الطهارة وكذا اآلية خرجت خمكرج  {خالصا سائغا للشاربني 

 . " الطهارة وبه تبني أنه مل خيالطه النجس إذ ال خلوص مع النجاسةاالمتنان واملنة يف موضع النعمة تدل عىل

 . 2/572املجموع رشح املهذب  (2)

 .3/342خمترص اختالف العلامء للطحاوي (3)
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 اخلامتة 

 إله إال احلمد هلل الذي بحمد  تتم الصاحلات ، وترفع الدرجات ، وتكمل الغايات ، وتشكر النعامت ، وأشهد أن ال   

وأشهد أن حممدا  املتويل لشئون عباد  يف احلياة الدنيا وبعد املامت ، اهلل ، خالق املخلوقات ، رافع الساموات ، مبدع الكائنات ،

 .املبعوث بخاتم الرساالترسول اهلل ، 

 أما بعد :

يذكر فيها ما توصل إليه من فإنه ال يطرق باحث بحثا يف شئ من صنوف العلم إال كان لزاما عليه أن يضع خامتة    

 : وتوصيات نتائج وتوصيات ، لذل  كانت هذ  اخلامتة هناية هلذا البحث املتواضع والذي توصلت فيه إىل عدة نتائج

 أوال: نتائج البحث :

ك عظمة الترشيع اإلسالمي وسبقه عىل كل القوانني والنظم الوضعية  إذ وضكع ضكوابط لألطعمكة ، وبكني 1

 نها مافيه نفع للبرشية وحرم منها ما كان ضارا أو ساما . أحكامها فأباح م

ك أن حكم التصنيع الغذائي فرض كفاية ، فال بد من وجود  يف البالد اإلسالمية حتى تسكتغنى عكن غريهكا يف 2

 مقومات حياهتا الرضورية من مأكل ومرشب وملبس وحتقق عزهتا وكرامتها فمن ال يمل  قوته ال يمل  حريته.

االستغناء عن استرياد تصنيع الغذائي له أمهية عظيمة يف املجتمعات اإلسالمية ، ومن أهم مظاهر أمهيتها :أن الك 3

الغذاء من اخلارج ، وتشجيع الصناعات اجلانبية األخرى ، وزيادة جودة بعض املنتجات الغذائية ، وتوفري الوقت واجلهد يف 

لفساد ، والعمل عىل مواجهة الظروف الطارئكة ، واملحافظكة عكىل عمليات حتضري الغذاء ، وحفظ األغذية من التلف وا

 تنظيم امليزان التجاري.

وحتويل بعض املخلفات إىل منتجات ذات قيمة اقتصادية ، وتسهيل عمليات النقل وتقليل تكلفة الشكحن ،       

األسواق  ، وهتيئة مكواد غذائيكة  ومواكبة التطور العاملي يف عمليات تصنيع الغذاء ، واملحافظة عىل مستوى األسعار يف

 بمواصفات معينة لبعض الفئات ، وأحد حلول مشكلة البطالة ، والتغلب عىل الزيادة السكانية.

كل ما يستخبثه الطبع ، وتسكتقذر   "ضابط :   ماييل : اخلاصة للتصنيع الغذائي ك  أن من أهم الضوابط الفقهية4

النبات  وضابط : ، "من السَباع وكل َذي خملب من الطري حيرم كل ِذي َناب " : وضابط ، "النفس  فاألْصُل فيه احُلرَمةُ 

األصل حل كل حيوان بحري  إال ما أخرجه  "، وضابط :  "وكل الرشاب حالل إال نجس أو مسكركله حالل إال ما رض 

ا ولبنها حتى حتبس عكىل كل جاللة حرام أكله "وضابط : ،  "كل طعام  البحر حالل حيا وميتا "، وضابط :  "الدليل 

 . "األصل يف املنافع اإلذن ، ويف املضار املنع "، وضابط :  "علف طاهر
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وجوب الرقابة عىل األغذية املصنعة لضامن سالمة األغذية وجودهتا  "أن من أهم هذ  الضوابط العامة ما ييل : ك 5

اجتنكاب تصكنيع  "وأيضا :  "عمليات التصنيع يف  اجتناب  الغش والتدليس والتغرير"وأيضا :   "ومحاية املستهلكني

 . "الغذاء  من األشياء املحرمة عىل املسلم

من ذل  أنه حيرم أكل مجيع احلرشات ؛ ألهنا مستقذرة ، ومستخبثة ، وبعضها سام قاتل وبعضها ضار ، ويستثني ك 2

الصكبغات املستخلصكة مكن احلرشكات ؛ ألن اجلراد : فإنه مما أمجعت األمة عىل حل أكله ، وبالتايل ال جيوز استعامل هذ  

 احلرشات حيرم أكلها .

يف إصالح نكهة الطعام بمقادير قليلة ال تؤدي إىل التفتري أو التخدير  "جوزة الطيب  "أنه ال حرج يف استعامل ك 7

. 

ملكواد ك أن التقيد بالضوابط الفقهية يف تصنيع األغذية يضمن احلفاظ عىل حياة الناس، وسكالمة صكحتهم مكن ا9

الضارة التي تدخل يف عمليات التصنيع ؛ ألن اهلل تعاىل ال حيرم شيئا إال وفيه رضر باإلنسان وال حيل شيئا إال وفيه نفع ، 

 ولذل  قال العلامء : األصل يف املنافع اإلباحة واألصل يف املضار التحريم .

  ثانيا : التوصيات :

األغذية يف بالد املسلمني وضبطها بالضوابط الرشكعية التكي يويص الباحث برضورة العمل عىل تصنيع مجيع ك 1

حتافظ عىل حياة الناس وسالمة صحتهم ، وحتافظ عىل عزة وكرامة املسكلمني؛ ألن مكن ال يملك  قوتكه ال يملك  عزتكه 

  .وكرامته

والتدليس كام يويص الباحث برضورة تشديد الرقابة عىل تصنيع األغذية لضامن سالمتها وجودهتا ومنع الغش ك 2  

 يف عمليات التصنيع .

واختكاذ  مصكانع الغكذاء ،كام يويص الباحث برضورة الرجوع إىل علامء الرشيعة اإلسالمية من القكامني عكىل ك 3

من علامء الرشيعة اإلسالمية يف هذ  املصانع للرجوع إليهم يف بيان ما حيل وما حيرم يف األغذية ، وتقنني ذل  مستشارين 

 ذ  املصانع .حتى يكون ملزما هل
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 فهشششرس أهم املراجشششع واملصادر

 أواًل : القرنن الكريم وتفسريه . 

 . الكريم القرآن –1

م، الطبعة :  1119-هك  1411بريوت ك  -ك اللباب يف علوم الكتاب أليب حفص احلنبيل، ط/ دار الكتب العلمية 2

 مد معوض .األوىل ، حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حم

 .هك 1194 ك تونس –التحرير والتنوير البن عاشور ، ط/ الدار التونسية  ك 3

 . القاهرة الشعب دار/ ط  ، 271 سنة املتوىف للقرطبي، القرآن ألحكام اجلامع –4

ط/ ك أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، تأليف : جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بككر اجلزائكري ،  5

 م .2223هك/1424مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية، الطبعة : اخلامسة، 

 . مطرجي حممود.د: حتقيق ك بريوت –احلنفيط/ دار الفكر بحر العلوم للسمرقندي الفقيه ك 2

 . هك1425 - بريوت –دار الفكر ط/ للطربي، القرآن آي تأويل عن البيان جامع –7

 -بريوت / لبنكان  -، ط / دار الكتب العلمية 11/71اللباب يف علوم الكتاب أليب حفص الدمشقي احلنبيلك 9

 م ، الطبعة : األوىل. 1119 -هك  1411

 : كتب احلديث واآلثار والشروح  -ثانيًا :

 .  هك 1397–املغرب  –األوقاف، وزارة/ ط ، النمري الرب عبد البن التمهيد –1

 هك .1429 -الرياض -برشح اجلامع الصغري للمناوي ، ط / مكتبة اإلمام الشافعي التيسريك 2

 .  هك 1411 سنة 1ط. بريوت –العلمية الكتب دار/ ط للحاكم، املستدرك –3

 .  هك 1415 سنة طبعة – القاهرة – احلرمني دار/ ط للطرباين، األوسط املعجم –4

 -هكك 1311بكريوت ،  -عادات اجلكزري، ط/ املكتبكة العلميكة النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب  السك 5

 م ، حتقيق : طاهر أمحد الزاوى. 1171

 .  بريوت –حتفة األحوزي للمباركفوري ، ط/ دار الكتب العلمية ك 2

 .هك 1422 1ط – حلب –ك حاشية السندي،ط/ مكتب املطبوعات اإلسالمية7

 .  هك1371 سنة الرابعة، الطبعة –بريوت –العريب لصنعاين ، ط/ دار إحياء الرتاثل السالم سبل –9
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 .  بريوت – الفكر دار/ ط ، داود أيب سنن –1

 .  بريوت – الفكر دار/ط ماجة ابن سنن –12

 . هك1414– املكرمة مكة – الباز دار مكتبة/ط ، الكربى البيهقي سنن –11

 .  بريوت –لرتاث العريبا إحياء دار/ ط ، الرتمذي سنن –12

 .  هك 1392 سنة: طبعة املعرفة، دار/ ط ، الدارقطني نسن –13

 . هك 1411 سنة 1ط ك بريوت – العلمية الكتب دار/ ط الكربى، النسائي سنن –14

 . هك1312 سنة ، الثانية الطبعة ، العريب الرتاث إحياء دار/ ط مسلم، صحيح عىل النووي رشح –15

 هك . 1411ار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل، طبعة سنة اين عىل موطأ اإلمام مال  ، ط /دالزرق رشح –12

 .  هك 1427 سنة طبعة 2ط – بريوت– كثري ابن دار/ ط ، البخاري صحيح – 17

 . هك 1414 سنة ،2ط بريوت، – الرسالة مؤسسة/ ،ط حبان ابن صحيح –19

 .  بريوت – العريب الرتاث إحياء دار/ ط ، مسلم صحيح –11

 . بريوت – العريب الرتاث إحياء دار/ط البخاري، صحيح حرش القارى عمدة – 22

 .  م 1115 سنة الثانية، الطبعة ، بريوت – العلمية الكتب دار/ ط ، أبادي للعظيم املعبود عون –21

 .  بريوت – املعرفة دار/ ط ، العسقالين حجر بن ال الباري فتح –22

 هك  1352ى، مرص، الطبعة األوىل، طبعة سنة ناوي، ط/ املكتبة التجارية الكربللم القدير فيض –23

 .  هك 1411 سنة– العلمية الكتب دار/ ط ، للهندي واألفعال األقوال، سنن يف العامل كنز –24

 .  هك 1427 سنة ، القاهرة –جممع الزوائد للهيثمي، ط/ دار الكتاب العريب  -25

 / مؤسسة قرطبة/ مرص .ط ، أمحد اإلمام مسند –22

 األنوار عىل صحاح اآلثار، البن عياض املالكي، ط/ املكتبة العتيقة .مشارق ك 27

 .  هك 1173 سنة طبعة – بريوت – اجليل دار/ ط ، للشوكاين األوطار نيل –29
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 :  ثالثًا : كتب أصول الفقه

. د:  حتقيق ك هك1422 ، األوىل الطبعة ك بريوت –التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول لإلسنوي ،ط/ مؤسسة الرسالة  ك1

 . هيتو حسن حممد

 .  م1131 – 1359– القاهرة/  الوفاء دار/ ،ط الشافعي لإلمام الرسالة –2

 حممد:  حتقيق ، م1152 –هك  1375القاهرة ،  -ك القواعد والفوائد األصولية للبعيل احلنبيل ، ط/ مطبعة السنة املحمدية 3

 . الفقي حامد

 . بريوت –املعرفة دار/ ط ، املتوىف للشاطبي املوافقات –4

 هك .1419ك رشح الكوكب املنري البن النجار ، حتقيق: حممد الزحييل ،ط/ مكتبة العبيكان، الطبعة : الطبعة الثانية 5

غمز عيون البصائر البن نجيم املرصي ، حتقيق : السيد أمحد بن حممد احلنفي احلموي ، ط/ دار الكتب العلميكة، سكنة ك 2

 م.1195 -هك 1425

 رابعا : كتب القواعد الفقهية :

 ك األشبا  والنظائر البن نجيم، ط/ دار الكتب العلمية ك بريوت ك 1

 هك . 1411، 1ك األشبا  والنظائر للسبكي، ط/ دار الكتب العلميةك بريوت ك ط2

 هك .1423ك األشبا  والنظائر للسيوطي، ط/دار الكتب العلمية ك بريوت ك سنة 3

 م.1111مكتبة نزار مصطفى البازك مكة ك ية البن رجب احلنبيل، ط/ك القواعد الفقه4

 : خامسا : الفقه احلنفي

 . 2ط. بريوت – املعرفة دار/  ط ، نجيم البن الرائق البحر –1

 م.1111 -هك 1411ك الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ، ط/ دار الفكر، سنة 2

 ى، ط/ دار املعرفة ، بريوت . للرسخس املبسوط –3

 امليحط الربهاين لربهان الدين ماز  ، ط/ دار إحياء الرتاث العريب .ك 4

  م 1192 ،2ط – بريوت –العريب الكتاب دار/ ط للكاساين، الصنائع بدائع –5

 .  هك 1313 ، القاهرة – اإلسالمي الكتاب دار/ ،ط للزيعيل احلقائق تبيني –2

 .  هك 1421 سنة طبعة –ن ، ط/ دار الفكر ، بريوت عابدي ابن حاشية –7
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 . – بريوت – العلمية الكتب دار/ ط حيدر، لعىل احلكام درر –9

 . 2ط – بريوت – الفكر دار/ ط ، للسيوايس القدير فتح رشح –1

 . هك 1411 سنة 1ط –العلمية الكتب دار/ ط ، زادة لشيخ األهنر جممع –12

 :سادسا: الفقه املالكي  

 . م 2222 ، 1ط -بريوت –لكتب العلمية االستذكار البن عبد الرب، ط/دار ا -1

 . هك1319 سنة 2ط – بريوت –التاج واإلكليل للعبدري ، ط/ دار الفكر  -2

 .  بريوت –الرشح الكبري للدردير ،ط/ دار الفكر  -3

 .  م1114 سنة طبعة – بريوت –الذخرية للقراىف ، ط/ دار الغرب  -4

 .   مكتبة الثقافة الدينية ط/،  لقريواين للنفراويالفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد اك 5

 .  بريوت –بداية املجتهد ال بن رشد ،ط/ دار الفكر  -2

 . هك1412 سنة طبعة بريوت –حاشية العدوى لعيل الصعيدي ،ط/ دار الفكر  -7

 ريوت . ب –حاشية الدسوقي ال بن عرفه الدسوقي ، ط/ دار الفكر  -9

 .  هك1319 سنة 2ط – بريوت –ط/ دار الفكر  مواهب اجلليل للمغري ، -1

 م.1191 -هك 1421منح اجلليل ملحمد عليش ، ط/ دار الفكر ك ك 12

 :سابعا:الفقه الشافعي

 .  بريوت –أسنى املطالب لزكريا األنصاري، ط/ دار الكتب العلمية  -1

 .   1313 سنة ،2ط ، بريوت –األم لإلمام الشافعي، ط/ دار املعرفة  -2

 .  هك1415 سنة طبعة – بريوت –إلقناع للرشبيني اخلطيب ،ط/ دار الفكر ا -3

 هك .1411،سنة  1احلاوي الكبري للاموردي ،ط/ دار الكتب العلمية ، ط -4

 .  م1117 سنة طبعة –املجموع للنووي ، ط/ دار الفكر ، بريوت  -5

 . بريوت –حاشية إعانة الطالبني للدمياطي ، ط/ دار الفكر  -2

 . هك1417 ،1ط–بريوت  -اشية البجريمي ، ط/ دار الكتب العلمية حك 7
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 . بريوت –ك حاشية اجلمل لسليامن اجلمل ، ط/ دار الفكر 9

 . بريوت –حوايش الرشواين لعبد احلميد الرشواين ، ط/ دار الفكر  -1

 .  هك1425 ،2ط ، بريوت –روضة الطالبني للنووي ، ط/ املكتب اإلسالمي  -12

 . بريوت –املحتاج للرشبيني ، ط/ دار الفكر مغني  -11

 :ثامنا : الفقه احلنبلي

 . لبنان –ك اإلقناع أليب النجا احلجاوي ، ط/ دار املعرفة ك  بريوت 1

  بريوت –اإلنصاف للمرادي، ط/ دار إحياء الرتاث العريب  -2

 .  هك1422 سنة طبعة ، بريوت –املبدع ال بن مفلح ،ط/ املكتب اإلسالمي  -3

 .  هك 1425 سنة 1ط ، بريوت –املغني البن قدامة املقديس ،ط/ دار الفكر  -4

 . الرياض –ك زاد املستقنع يف اختصار املقنع  أليب النجا احلجاوي ، ط/ دار الوطن 5

 م . 1112 ،2ط ، بريوت –رشح منتهي اإليرادات للبهويت، ط/ عامل الكتب  -2

 .  هك 1422 سنة ، بريوت –ار الفكر كشاف القناع للبهويت ، هالل ، ط/ د -7

 . هك1423 ،1ط –كشف املخدرات للبعيل ،ط/ دار البشائر اإلسالمية لبنان  -9

 هك . 1121دمشق ، سنة  -مطالب أويل النهي للرحيباين، ط/ املكتب اإلسالمي -1

 تاسعا :املذهب الظاهري:      

  ريوتب –املحىل البن حزم الظاهري ، ط/ دار اآلفاق اجلديدة . 

 عاشرا : املذهب الشيعى الزيدي :

 هك .1،1427الدراري املضية رشح الدرر البهية للشوكاين ، ط/ دار الكتب العملمية ك طك 1

 عاشرا : كتب اللغة واملصطلحات:

 هك 1425 سنة ،1ط ، بريوت –التعريفات للجرجاين، ط/ دار الكتاب العريب  -1

 .  هك1412 سنة 1ط –ي ، ط/ دار الفكر التوقيف عيل مهامت التعاريف للمناو -2
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: م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق1112هك 1417 -بريوت  -ك  املخصص البن سيد ، ط/ دار إحياء الرتاث العريب 4

 خليل إبراهم جفال .

تأليف : أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيدبن عيل بن املطرز، ط/ مكتبة أسامة بن ك املغرب يف ترتيب املعرب، 5

 . خمتار عبداحلميد و فاخوري حممود:  حتقيق ، م1171 ، األوىل الطبعة ك حلب –زيد 

 املعجم الوسيط  ، ط/ دار الدعوة حتقيق : جممع اللغة العربية .  -2

 من املحققني ، ط/ دار اهلداية .  تاج العروس للزبيدي ، حتقيق : جمموعة -7

 كتاب العني للفراهيدي، ط/ دار مكتبة اهلالل .  -9

 . 1ط بريوت –لسان العرب ال بن منظور، ط/ درا صادر  -1

 . هك 1415 سنة بريوت –خمتار الصحاح للرازي، ط/: مكتبة لبنان  -12

 هك .1311ك الطبعة :  ، ط/ دار الفكر 4/412ك معجم مقاييس اللغة البن فارس بن زكريا11

 : احلادى عشر: املراجع املعاصرة    

 هك.1422القواعد الفقهية،أ.د/عبد العزيز حممد عزام ، ط/ دار احلديث ك القاهرة ك ك 1

 .قدمش –سوريَّة  -دار الفكر ، أ.د/ وهبة الزحييل ،  ط/ الفقه اإلسالمي وأدلته ك 2

 . الكويت –ألوقاف والشئون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية ، ط/ وزارة اك 3

 الثاني عشر : مواقع اإلنرتنت .

 . م2212 عام ك أريج ك  القدس –، إعداد : معهد األبحاث التطبيقية  سلسلة توعوية حول الغذاء والصحةك 1

 م.2212أبريل  21عىل اإلنرتنت ،  بتاريخ   "موضوع"، مقالة بواسطة : جمد خرض عىل موقع  صناعات غذائية ك2

 م .2219يوليو  11عىل اإلنرتنت ،  بتاريخ  "املوسوعة احلرة  "ك  صناعة الغذاء ، مقالة عىل 3


