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�ملنهجية �الأ�ش�لية 

يف �حلكم على �مل��د �لغذ�ئية �ملعا�شرة باال�شت�شحاب

�لدين �شم�س  بن  •م�شطفى 

�ملقدمة

ِبُعوا  َتتَّ َواَل  ًبا  َطيِّ َحاَلاًل  ااْلأَْر�ِص  يِف  ا  مِمَّ ُكُلوا  ا�ُص  النَّ اأَيَُّها  َيا  العزيز")  كتابه  تعالى يف  قال 
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبني"(، )البقرة: 168(، وقال )�ص( )احلالل بنّيٌ واحلرام  ْيَطاِن اإِنَّ ُخُطَواِت ال�سَّ

بنّيٌ وبينهما اأموٌر م�ستبهٌة(، ]رواه البخاري[. 

وبعد اأن ي�ستجّد الو�سع االإن�ساين لتغرّي االأزمنة وتطّور املقدرة، فت�ستجّد معه بع�ص املواد 
املعا�سر  االجتهاد  دور  ياأتي  وم�سربهم،  ماأكلهم  امل�سلمني يف  احتياجات  الغذائية مما مي�ص 
اأحكام هذه الق�سايا، وهذا االجتهاد ال يكون  يف العكوف على االأدلة ال�سرعية للوقوف عند 
م�صيب احلّق اإذا اأُعِمل مبعزٍل عن العلوم املعا�صرة امل�صاعدة على حتقيق مناط احلكم يف 

هذه امل�سائل.

يف هذا البحث الق�سري، يحاول الباحث اأن ي�سهم ببيان املنهج االأ�سويل يف احلكم على 
املواد الغذائية و�سبطه وتن�سيطه، ف�ساًل عن اجلهود املبذولة من ِقبل الباحثني االآخرين يف 

هذا املو�سوع. 

االأحكام  على  العثور  يف  وتطبيقه  وتوظيفه  اال�ست�سحاب  دليل  دور  اإبراز  الباحث  ويود 
ال�سرعية لهذه امل�سائل، نظرًا اإلى اإمكانيته من اأن يكون دلياًل �سرعيًا ي�ستند عليه املجتهد يف 

الوقوف اأمام مثل هذه الق�سايا امل�ستجدة. 

ومعلوٌم اأن اال�ست�سحاب، دليٌل يعتني باأحكام االأ�سول وقبل طروء التغريات، فاالأكل الذي 
هو اأ�سٌل من اأ�سول قيام احلياة الب�سرية، واالأعيان التي يف اأ�سلها م�سّخرٌة لالإن�سان، ومن ثّم 

اال�ستناد على اال�ست�سحاب يف مثل هذه االأمور يحقق مق�سد الدليل ال�سرعي، وهو اإعماله.

االردن. يف  دكتوارة  • طالب 
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�ملفه�م �الأ�ش�يل لال�شت�شحاب

كلمة اال�ست�سحاب تكون على وزن ا�ستفعال من هذا االأ�سل، ويفيد معنى الطلب اأي طلب 
اللغوية مبعنيني، وهما: مالزمة ال�سيء  ال�سحبة وامل�ساحبة. هذه الكلمة واردة يف املعاجم 

والدعاء اإلى ال�سحبة.)1 (

اأطلقه االأ�سوليون لداللة على مفهوم خا�ص ميثل  اأ�سويل  ويف اال�سطالح، فهو م�سطلٌح 
دليال من االأدلة ال�سرعية التي يتو�سل ب�سحيح النظر فيها اإلى احلكم ال�سرعي. 

وتعريفه عند القرايف هو "اعتقاد كون ال�سيء يف املا�سي اأو احلا�سر يوجب ظن ثبوته يف 
احلال اأو اال�ستقبال".)2 ( واأما عند ابن القيم فهو "ا�ستدامة اإثبات ما كان ثابتا اأو نفي ما كان 
منفيا".)3 ( ويقاربه تعريف الزرك�سي وهو "ما ثبت يف الزمن املا�سي فاالأ�سل بقاوؤه يف الزمن 
ا�ستتباع  ودميومة  ال�سرعي  ا�ستمرار احلكم  "قوة  باأنه  الدريني  فتحي  وعّرفه  امل�ستقبل".)4( 

اآثاره امللزمة".)5 (

اإن من طبيعة االأحكام ال�سرعية التي هي خطاب اهلل تعالى املتعلق باأفعال املكلفني اأن تكون 
على منطني، وهما:

)1( االأحكام ال�سرعية الكلية: وهي االأحكام التي تثبت اإما بالكليات الن�سية واإما بالكليات 
اال�ستقرائية، وهي التي متثل االأحكام العامة التي توؤول اإليها اأجنا�ص االأعيان، وتعرف باالأ�سول 

التي حتتكم اإليها جزئياتها عند ق�سد املعرفة باأحكامها. 

احلكم  وا�ستقرائه  ال�سرع  بن�سو�ص  ثبت  وقد  املنفعة،  االأ�سياء  حكم  املثال،  �سبيل  وعلى 
باإباحتها، ويعد اأ�سال تعتمد عليه جميع املنافع. وحني العجز عن االإثبات بالعدول عن اندراج 
ولكون  ثابتا  االأ�سل  لكون  اأ�سله  بحكم  حمكوما  يبقى  اآخر،  بدليل  االأ�سل  هذا  حتت  جزئي 

اجلزئي م�سموال �سمن معنى اأ�سله.

التي تخت�ص بظرف معني وحالة معينة  االأحكام  ال�سرعية اجلزئية: وهي  االأحكام   )2(
وتثبت بالن�صو�س اجلزئية اخلا�صة، وكونها خا�صة، ال مينعها من اأن تت�صمن معنى يناط به 
احلكم ويدور معه، بحيث ي�سلح اأن يلحق به غريه من اجلزئيات االأخرى يف حكمه بالقيا�ص اأو 
غريه من وجوه النظر االجتهادي. واحلكم ال�صرعي كما اأنه يثبت باملناط يثبت كذلك باملحل 
والظرف، اأي اأن ي�صح الوجود ال�صرعي للحكم باملناط والوجود العقلي له باملحل والظرف. 



621

وعلى �صبيل املثال: احلكم بحرمة القتل، ال ي�صح وجوده ال�صرعي اإال باملناط، وهو االعتداء على 
النف�ص، وال ي�سح وجوده العقلي اإال باملحل والظرف، وهو االإن�سان والزمن واملكان واحلال. 

وكما اأنه اإذا زال املناط بعدم ثبوته اأو نفيه بالدليل زال احلكم معه، وكذلك اإذا زال املحل 
والظرف بعدم ثبوتهما اأو نفيهما بالدليل، زال احلكم معه.

هذا التق�سيم ميهد ال�سبيل اإلى االإحاطة مبا اأورده االأ�سوليون يف �ساأن تعريف اال�ست�سحاب، 
بحيث اإنهم الحظوا �سالحية النظر يف االأ�سل يف اأجنا�ص االأعيان والظرف يف اأفراد االأعيان. 
ثم اأن ي�ستخرجوا هذا املفهوم من مداره احلكمي اإلى اأن يكون النظر اال�ستداليل بهذا امل�سمى، 

اأي اال�ست�سحاب.

وبالنظر يف مفهوم اال�ست�سحاب الذي اأو�سحه االأ�سوليون يف �سيغة التعريفات، فيت�سنى 
لنا ا�ستقاء اأركانه، وهي باالإيجاز كاالآتي:

احلكم االأ�سلي املتيقن ثبوته: وهو احلكم الذي ثبت بيقني كليا كان اأم جزئيا بالن�ص اأو   .1
االجتهاد، وميثل اأ�سل احلكم ال�سرعي املو�سوع له.

احلكم  ثبوت  عن  مرتاخيا  حدث  الذي  احلكم  وهو  ثبوته:  يف  امل�سكوك  احلادث  احلكم   .2
االأ�سلي وال يرتقى ثبوته اإلى درجة اليقني، بل هو مبجرد ال�سك والظن.

من  بد  وال  وظرفهما،  حملهما  احلادث  واحلكم  االأ�سلي  للحكم  وظرفه:  احلكم  حمل   .3
احتادهما يف هذين احلكمني.

��شتنجاد بالعل�م �ملعا�شرة يف �أحكام �مل��د �لغذ�ئية:

واالأ�سربة  االأطعمة  اأحكام  البحث عن  املعا�سرة يف  العلوم  على  االجتهاد  تعويل  جماالت 
تكون كاالآتي:

الت�سخي�ص يف نوعية االأعيان اأو جن�سها.  .1

التدقيق يف وجود االأعيان املحرمة.  .2

التحقق من املادة ال�سارة يف االأعيان.  .3

التثبت من املادة امل�سكرة يف االأعيان.  .4

توظيف اال�ست�سحاب يف احلكم على املواد الغذائية
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:)Genetically Modified Food( االأغذية املعدلة وراثيًا  )1(

هذه امل�ساألة يتاأ�سل جذرها يف علم الهند�سة الوراثية )Genetic Engineering( وعلم 
التكنولوجيا احليوي )Biotechnology( التي تتبلور وتتطور يف هذه االآونة االأخرية من قبل 

اخلرباء والعلماء، واإن كانت لها بوادر ظهورها على مرور التاريخ الب�سري. 

يركز علم الهند�سة الوراثية على الو�سائل والطرق يف التحكم على اجلينومات املوجودة 
يف النباتات واحليوانات والكائنات الدقيقة، ومن مناذج هذا التحكم: التاأليف بني خمتلف 
عنا�سر احلم�ص النووي الريبي منقو�ص االأك�سجني )DNA( ودجمه يف النواقل كالبكرتيا،   
)6 ( واجلينومات هي عنا�سر )DNA(. ويدر�ص علم التكنولوجيا احليوي العمليات ال�سناعية 

التي ت�ستخدم الكائنات الدقيقة )Microorganisms( وتتناول تقنيات الهند�سة الوراثية 
لبناء ال�سالالت اجلديدة الإ�سالح موا�سفاتها واإحداث منتجات جديدة)7 (.

وج�ه �لتعديل �ل�ر�ثي لالأغذية تك�ن كالتايل:

اأوال: هذه العملية متكن نقل اجلني اأو اجلينات من كائن اإلى اآخر، مثال من نبات اإلى حيوان 
اأو العك�ص، اأو من حيوان اإلى بكترييا اأو العك�ص، اأو من نبات اإلى بكترييا اأو العك�ص. واجلني 
املنقول اأو اجلينات املنقولة )Transgene( تتمكن من اإ�سدار كل ما له يف حمله القدمي 

اإلى حمله اجلديد.)8 (

ثانيا: عملية اإعادة الدمج )Recombinant DNA( تكون باأخذ املادة الوراثية من االأعيان 
لترتكب  احلي  الكائن  اإلى  نقلها  ثم   )in vitro( املختربي  التاأليف  بها  ويتم  املختلفة 

عنا�سره واأو�سافه.)9 (

العملية  يف  تكون   )Replication DNA( اخلاليا  يف  اجلينومات  ا�ستن�ساخ  عملية  ثالثا: 
املنظمة امل�ستملة على املكونات املتعددة املتمثلة يف اأكرث من 20 جينا يف ن�سخ اجلينوم.)10(

واملنتجات  االأغذية  �سناعة  يف   )Microorganisms( الدقيقة  الكائنات  ا�ستخدام  رابعا: 
هذه  وتت�سرب   .)Food additives( االأغذية  اإلى  وامل�سافة  اللونية  واملواد  الغذائية 
 )Yeasts( واخلمرية )Molds( الكائنات اإلى النظام الغذائي، وهي كالبكترييا والقوالب

) 11(.)Algae( والطحالب
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فاالأغذية  الكائنات،  املوجود يف  النووي  باحلم�ص  الت�سرف  الوجوه يف  اإلى هذه  بالنظر 
مع  دجمها  باإعادة  واإما  الوراثية  مادتها  بنقل  اإما  العمليات  هذه  فيها  جترى  وراثيا  املعدلة 

اجلينات االأخرى، واإما با�ستن�ساخها ليتزايد عددها، واإما با�ستخدام الكائنات الدقيقة. 

وهذه العمليات تكون يف علم التكنولوجيا احليوي لالأغذية )Food biotechnology( وهو 
يتكون من علوم: الكيمياء احليوي )Biochemistry( والكيمياء )Chemistry( واالأحياء 
)  12(.)Chemical Engineering( الكيميائية  والهند�سة   )Microbiology( الدقيقة 

احلكم االأ�سلي الثابت يف ال�سرع، اأن االأغذية مباحة حتى يثبت حترميها، في�ست�سحب هذا 
احلكم يف االأغذية املعدلة وراثيا، ونقول اإنها مباحة. وم�ساعي العدول عن هذا االأ�سل، تتمثل 
يف البحث عن اإمكانية اندراج امل�ساألة حتت اأ�سل اآخر، فيتغري حكمه اإلى ما يقت�سيه االأ�سل 
اإلى االأ�سل  اأ�سال للم�ساألة بالنظر  االآخر. وهنا يتاأتى دور الرتجيح بني االأ�سول التي ت�سلح 
الذي يجلب امل�سلحة واالأ�سل الذي يدفع املف�سدة، واالأ�سل الذي يحمل احلكم الكلي واالأ�سل 

الذي يحمل احلكم اجلزئي.

املكونات  على  حمتوية  االأغذية  هذه  اأن  مثال  اآخر،  اأ�سل  حتت  مندرجة  اأنها  ثبت  واإذا 
امل�سرة، فتاأخذ حكم قاعدة اأن االأ�سل يف امل�سار التحرمي. اأما القائلون باإباحتها في�ستدلون 
با�ست�سحاب قاعدة اأن االأ�سل يف االأ�سياء االإباحة يف هذه االأغذية، وعدولها عن هذا االأ�سل 
مل يثبت يقينا باالأدلة والرباهني. واأما القائلون بحرمتها، في�ستدلون بوجود االأدلة والرباهني 

التي تقت�سي عدول هذه امل�ساألة عن هذا االأ�سل، فحكمها يكون بداللة االأدلة والرباهني.
:)Gelatin( مادة �جليالتني )2(

املادة التي نتوخى العلم بحكمها هذه من مكونات االأغذية )Ingredients( الأنها ت�ستخدم 
امل�ستخل�ص من كوالجني  للذوبان  القابل  الربوتني  ومادة اجليالتني هي  املاأكوالت.  يف �سنع 
)Collagen( احليوانات اأو عظامها اأو ن�سجها )Tissues( با�ستعمال املاء احلار واحلم�ص 
م�سدر  اأي  من  ا�ستخال�سها  وميكن   )  (.)Alkaline treatment( القلوية  باملعاجلة  اأو 
منها اجليالتني هي عظام  ي�ستخل�ص  التي  االأ�سا�سية  امل�سادر  ولكن  يحتوي على كوالجني، 
 )Stabilizer( املوا�سي وجلد اخلنزير واالأ�سماك. وت�ستخدم يف �سناعة اخلمر لتكون مثبتة
اأو مكثفة )Thickener( اأو مقومة )Texturizer( للمنتجات الغذائية، وقد يكون اجليالتني 
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اأداة التجهيز )Processing aid( اأو من املكونات.)13 (

ت�ستخدم مادة اجليالتني يف �سناعة منتجات غذائية كاحللويات واللحوم املعلبة واحللويات 
كود  وحتمل  الغذائية  املواد  من  تعترب  وهي   ) الدوائية.)14  والكب�سوالت   )Jellies( الهالمية 

 ) 15(.)Natural emulsifiers( وتكون من جمموعة م�ستحلبات طبيعية )E441(

 Gelatin( وهنا بع�ص النماذج من االأغذية املحتوية على اجليالتني: احللويات اجلالتينية
 Dairy( احلليبية  واملنتجات   )Confectionary( ال�سكرية  واحللويات   )desserts

products( واجليالتني يف اللحوم وامل�سروبات واملنتجات قليلة الد�سم.)16 (

احلكم باحلل اأو احلرمة ملادة اجليالتني دائر بني ا�ست�سحاب القاعدة عليها التي تن�ص 
واإثبات  االأ�سلية  القاعدة  حتت  امل�ساألة  اندراج  ونفي  واآثارها،  م�سادرها  بني  التفريق  على 

عدولها عنها بالرباهني، وان�سوائها حتت القاعدة االأخرى املخالفة.

اأوال: ا�ست�سحاب قاعدة االأ�سل يف االأ�سياء االإباحة على هذه املادة يحكم باإباحتها، ولكن هذه 
املادة مل تكن من االأ�سياء باإطالقها بل هي من نوع احليوانات.

ثانيا: ا�ست�سحاب قاعدة االأ�سل يف احليوانات املائية االإباحة على هذه املادة يحكم باإباحتها، 
احليوانات  نوع  من  منها  بل  املائية  احليوانات  جن�ص  على  تنح�سر  مل  املادة  هذه  ولكن 

الربية.

ثالثا: ا�ست�سحاب قاعدة االأ�سل يف احليوانات الربية االإباحة على هذه املادة يحكم باإباحتها، 
احليوانات  نوع  من  منها  بل  باإطالقها  الربية  احليوانات  على  تكن  مل  املادة  هذه  ولكن 

املحرمة لذاتها ومنها من نوع احليوانات املحرمة لغريها.

رابعا: ا�ست�سحاب قاعدة االأ�سل يف احليوانات الربية املباحة املقيدة بال�سوابط ال�سرعية، 
واالإباحة على هذه املادة يحكم باإباحتها، ولكن هذه املادة مل تكن موؤدية اإلى النفع ح�سب 

بل قد توؤدي اإلى ال�سرر.

خام�سا: ا�ست�سحاب قاعدة االأ�سل يف احليوانات الربية املباحة املقيدة بال�سوابط ال�سرعية 
غري امل�سرة االإباحة على هذه املادة يحكم باإباحتها.



625

:)Emulsifier( مادة �مل�شتحلب)3(

بـ  تعرف كذلك  وهي   ،)Emulsion( لعملية اأداة  امل�ستحلب )Emulsifier( هي  مادة 
العك�ص وتقدر على  اأو  املاء  الدهن يف  التي تذوب  املواد  )Emulsifying agents(، وتعني 

املزج بينهما.) 17( 

الت�ستيت   ،)Complexing( التعقيد  املادة:  لهذه  االأ�سا�سية  املهمات  ومن 
 ،)Wetting( الرتطيب ،)Crystallization control( التبلور توجيه   ،)Dispersing(

) 18(.)Lubricating( التزييت

 )Bakery products( اخلبزية  املنتجات  �سناعة  يف  كثريا  املادة  هذه  ت�ستخدم 
 )Mayonnaise( واملايونيز )Ice cream( واالآي�ص كرمي )Confectionary( واحللويات

 .)Margarines( وال�سمن

.)Carrageenans، lecithins، glycerides( واأنواع امل�ستحلبات التي ت�ستخدم كثريا هي
ال�سمن  اأو  والزيت   )Glycerol( جلي�سريول  هي  الطبيعية  م�سادرها  املادة  وهذه   )  19(

)triglycerides( وهي ت�سمى بـ )Monoglycerides( املادة امل�ستخدمة كثريا يف �سناعة 
االأغذية، والزيوت وال�سمن ي�ستخل�سان من النخيل وعباد ال�سم�ص )Sun flower( واللفت 
)Rapeseed( وفول ال�سويا. وقد ت�ستخدم مادة الكحول مع هذه الزيوت وال�سمن ل�سناعة 
) 20(.polyglycerol، propylene glycol، sorbitol، sucrose :امل�ستحلب، ومن مناذجها

هذه  بحكم  العلم  يف  االأ�سا�ص  العمدة  عن  عبارة  اال�ست�سحاب  اأن  �سبق  فيما  جتلى  وقد 
امل�ساألة،  هذه  على  ت�ست�سحب  التي  القاعدة  على  يعتمد  احلرمة  اأو  باحلل  والقول  امل�ساألة، 

بالنظر اإلى عدم االأدلة اجلزئية التي جتعل امل�ساألة خارجة عن حكم القاعدة.

االأ�سياء  يف  االأ�سل  قاعدة  ان  ملقت�سى  االإباحة  وهو  اأ�سلها  على  باقية  امل�ساألة  هذه  اأوال: 
االإباحة.

ثانيا: واإذا ثبت دليل على اأنها من االأعيان املحرمة لذاته اأو لغريها فتحرم.

ثالثا: واإذا مل يثبت دليل على اأنها من االأعيان املحرمة وثبت على اأنها م�سرة فتحرم.

اأنها م�سكرة  وثبت على  امل�سرة  اأو  املحرمة  االأعيان  اأنها من  دليل على  يثبت  واإذا مل  رابعا: 
فتحرم.
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على  تبقى  امل�سكر  اأو  امل�سرة  اأو  املحرمة  االأعيان  من  اأنها  على  دليل  يثبت  واإذا مل  خام�سا: 
اأ�سلها.
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