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Abstract
This paper examines the changing process of unlawful (haram)
materials into a lawful (halal) product according to both
International Islamic Fiqh Academy standard and Malaysian
standard. To harmonize those two halal standards on certain
products, the subdiscipline of fiqh which determines lawful
product standardization has put some fundamental sharia laws
to clearly distinguish between halal and haram. The changing
process is based on so called istihalah, referring to the merge
among halal and haram and istihlak or possibility to take
rukhshah (legal relief) and easiness to cope with any difficult
condition using darurat (emergency causes) and umum al-balwa
(common disaster). However, critical points of the
standardization method need to well described, mainly on its
composition based on shariah rules of halal product. The
discussion covers difference opinions on the sharia law to the
weak political policy on the Islamic law arrangement for halal
product standardization that it is recommended to consider
clear and more careful concepts (instead of istihalah, istihlak,
darurat and umum al-balwa) in formulating the law.
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ملخص البحث
هذا املقال يبحث عن منافد احملرمات إىل منتجات احلالل حيث يقارن بني الدراسة يف ميزان
معايري جممع الفقه اإلسالمي الدويل واملعايري املاليزية .للتوفيق بني معايري احلالل واملعايري السائدة
ذات الصلة ابملنتجات ،حاول الفقه الذي تبلورت جمهوداته يف معايري املنتجات احلالل توظيف
بعض األسس الشرعية القائمة على احل ّد الفاصل بني احلالل واحلرام ،واملتمثلة يف حت ّول احلرام
إىل احلالل وفقاً لالستحالة ،أو ابجلمع بني احلالل واحلرام وفقاً لالستهالك ،أو من خالل
توظيف ُرخص التخفيف والتيسري ورفع احلرج ،كحاليت الضرورة ،وعموم البلوى ،إال أنه ونظراً
لقيام هذه األسس يف النقاط احل ِرجة بني احلالل واحلرام فقد أستشعر الباحث أمهية وضرورة
تسليط الضوء عنها للتنوية خبطورهتا على املضمون الشرعي للحالل يف املنتجات ،حيث أنه
توصل إىل
ومبُطالعة هذه األسس يف ضوء معايري احلالل وما دار حوهلا من اختالفات شرعيةّ ،
ضعف السياسة التشريعية يف تقنينها ضمن إطار معايري املنتجات احلالل ،مما أوصى معه ابلنأي
عنها وامليل حنو األوثق واألحوط عند التقنني.
الكلمات املفتاحية:
االستحالة ،االستهالك؛ الضرورة؛ عموم البلوى؛ احلالل؛ احلرام

مقدمة

فرض اتصال مفهوم احلالل ابلصناعة واإلنتاج معايري خاصة ذات طبيعة شرعية مل تكن

وُماولةً من
مألوفة ضمن إطار النظم الفنية والقانونية السائدة ذات الصلة ابملنتجاتُ ،
الفقه التوفيق بني املضامني الشرعية للحالل من جهة ،واملعايري األخرى ذات الصلة
1
ابملنتجات من ٍ
ك مسلكاً كان فيه أميَل إىل تطويع املعايري الشرعية
جهة أخرىَ ،سلَ َ
أنكب على إياد األسس القائمة على احل ّد الفاصل
لتواكب املعايري األخرى ،حيث
ّ
M Cholil Nafis, “Damânu Muntijah Al-Halâl Li Himayati Huqûq AlMustahlikîn,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 15, no. 2 (2020):
301–26.
1

231

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (1), 2021: 230-250

Ahmed Salem Ahmed & Muhammad Taufiq

بني احل الل واحلرام لتقرير املعايري الشرعية للحالل يف املنتجات ،ومن تلك األسس اليت
لتحول احلرام إىل احلالل
مت توظيفها يف هذا الشأن ما يتعلّق بتعزيز األساس الشرعي ّ
من خالل ما يُعرف ابالستحالة ،ومنها ما كان يتّصل ابجتماع احلالل واحلرام ،من
خالل ما يُعرف ابالستهالك ،على الّرغم مما ُُييط هبما من اختالفات فقهية ،فضالً
عن توظيفه ل ُّلرخص الشرعية للتّخفيف ورفع احلرج كالضرورة وعموم البلوى اللتان قد
يُصار هبما إىل جتاوز قدرمها والنفاد من خالهلما إىل احلرام ،وهي حاالت يرى الباحث
أمهية تسليط الضوء عليها لكوهنا تُش ّكِل املنافذ الرئيسية للحرام إىل املنتجات ،مما يُهدر
مفهوم احلالل فيها ،ويُ ِّ
فرغه من مضمونه الشرعي.

وابلتايل سوف يتناول الباحث تلك األسس ضمن إطار معايري املنتجات
احلالل مع بيان مدى األخذ هبا ضمن إطارها ،فضالً عن االختالفات الفقهية بشأهنا،
حالةٌ حبالة ،حيث نتناول يف الفقرة األوىل ،االستحالة ،يليها االستهالك يف الفقرة
الثانية ،مث نتناول الضرورة الشرعية يف الفقرة الثالثة ،لتليها آخرها عموم البلوى.
االستحالة

)(Istihalah

االستحالة لغةً من مصدر الفعل استحال ،أي تغري طبعه ووصفه 2،أما اصطالحاً فهي

تغري العني النجسة وانقالب حقيقتها إىل حقيقة أخرى ،أو هي انقالب املادة من
ُّ
3
حقيقتها األصلية اليت كانت تُعرف هبا إىل مادة ٍ
بصفة أخرى.
 2الفيومي ،أمحد بن ُممد بن علي ،املصباح املنري ،قاموس عريب – عريب ،كتاب الشني( ،لبنان :مكتبة
لبنان ،ب.ط ،)1987 ،ص .60
 3الدويري ،زايد نواف عواد ،أثر املستجدات الطبية يف ابب الطهارة( ،األردن :دار النفائس ،ط ،1
 ،)2007ص .222
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ٍ
خالف واسع فيما بينهم حول
أما من حيث موقف الفقه منها ،فهي على
قُدرهتا على تغيري العني النجسة وتطهريها ،حيث يرى احلنابلة 4والشافعية 5وبعض
املالكية 6عدم قدرة االستحالة على تطهري العني النجسة ،يف حني يرى احلنفية قدرهتا
7
على ذلك.
كتحول
ويستدل من قال هبا أبحو ٍال متع ِّددة ال يتسع املقام للتفصيل فيها؛ َّ
اخلمر إىل ِخ َّل ،وحتول اللنب من بني ف ٍ
وحتول اخلنزير
رث ودم إىل لََنب سائغ للشاربنيَّ ،
الذي يوقع يف اململحة إىل ِملح وغريها ،8حيث يقول ابن القيم ان هللا خيرج اخلبيث

من الطيِّب ،وخيرج الطيِّب من اخلبيث ،وال عربة ابألصل ،وإمنا العربة بوصف الشيء
أستحال وصف النجس
نفسه مبا آل إليه 9.بل أن ابن تيمية يُنكر على الشيء الذي
َ
املستحل ،ألنه أصبَ َح شيئاً آخر خيتلف عن األول وصفاً وحكماً ويب تناوله ضمن
10
أحكام احلالل والطيبات ال احملرمات.

 4ابن قدامة ،موفق الدين أيب ُممد عبد هللا ،املغين ،ج ( ،1القاهرة :دار احلديث ،بال عدد الطبعة،
 ،)2004ص .94
 5الشربيين ،مشس الدين ُممد بن اخلطيب ،مغين احملتاج ،ج ،1عناية ُممد خليل عيتاين( ،بريوت :دار
املعرفة ،ط ،)1997 ،1ص .134
6

البهويت ،منصور بن يونس ،شرح منتهى اإلرادات ،ج( ،1بريوت :عامل الكتب ،ط ،)1996 ،2ص

.105

 7ابن عابدينُ ،ممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ،رد املختار على الدر احملتار ،ج
( ،1بريوت :دار الفكر ،ط ،)1992 ،2ص .316
8

محاد ،نزيه ،املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق( ،دمشق :دار القلم ،ط،1

 ،)2004ص  16وما بعدها.

 9ابن القيمُ ،ممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،أعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج،1
حتقيقُ :ممد عبد السالم إبراهيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،)1991 ،1ص .394
 10ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ج ،21ص .7
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إال أنه وإن كانت القاعدة تقضي أبن األصل يف األشياء اإلابحة على اختالف
ليطمئن قلبه أن
أصنافها وأوصافها 11،إال أن بُعد احلرام عن احلالل أملى على الباحث
َّ
حتول صفات ومكوانت العني النجسة ،يف األمثلة
يستقصي رأي العلم بشأن حقيقة َّ
املتق ِّدمة واليت يقول هبا يف غلب من يقول ابالستحالة ،كاستحالة اللنب الذي خرج من
ُ
فرث ودم ،ومكوانت اخلنزير اليت قيل بطهارهتا ،ويف اخلمر الذي قِ
بني ٍ
يل ابستحالته
َ
ِخ ّالً.
حيث قِيل يف مثال خروج اللنب من بني ٍ
فرت ودم يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن لَ ُكم ِيف
12
ِ ِ
ِ
األَن ع ِام لَعِربةً نُس ِقي ُكم ِممَّا ِيف بطُونِِه ِمن ب ِ ٍ ٍ
ني﴾،
صا َسائغًا للشَّا ِربِ َ
ني فَرث َوَدم لَبَ نًا َخال ً
َ
ُ
َ َ
أبن اللنب يتكون بطريقة رّابنية هيّأها هللا سبحانه وتعاىل هلا خصائصها املختلفة عن
العمل البشري ،وذلك ألن الطعام الذي يتناوله احليوان احللوب يتفكك خالل عملية
اهلضم ليتحول إىل عناصره األولية اليت تنتقل إىل الدم ،ومن مث يُعاد تركيب عنصر
وس َّكر احلليب ومواد
جديدة يف الغدد اللبنية فيتكون (الكازيني) الربوتني اللبين والدسم ُ

أخرى مغايرة متاماً للدم الذي محل إليها املواد األولية السابقة ،وهي صورة تتح ّقق فيها
13
االستحالة الكاملة ،إال أنه ال ميكن ُُماكاهتا صناعياً بواسطة عمل بشري.
وتشرب النبااتت لبقاايه،
أما مسألة طُهر اخلنزير النجس عند وقوعه يف اململحة َّ

فهي دورة طبيعية تتمثَّل يف استخالص النبااتت للمعادن اليت تفككت من العناصر

 11ابن تيمية ،نفس املرجع ،ص .535
 12سورة النحل :اآلية (.)66

 13رفيس ،ابمحد ،األطعمة املصنعة بني التأصيل الشرعي والتحليل العلمي ،ج ،1مرجع سابق ،ص .471

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (1), 2021: 326-350

234

Manâfidu al-Muharramât ilâ Muntijâti al-Halâl

النجسة وتصفيتها بشكل طبيعي حبيث ال يظهر انجتها يف النبات ومثاره ،وهو أيضاً
14
طريقة تلقائية ال ُميكن تقليدها صناعياً.
تحول اخلمر من نبااتت حالل إىل مخر حرام مث إىل ِخ ّل حالل
أما فيما يتعلَّق ب ّ
والذي يقول به سنداً لالستحالة حىت من ينكرها يف غريه من النجاسات 15،يقول
16
َّ ِ
ين َآمنُوا إَِّمنَا اخلَم ُر
الشيخ أمحد اخلليلي تفسرياً قرآنياً لآلية الكرمية َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
س ِمن َع َم ِل الشَّيطَا ِن فَاجتَنِبُوهُ﴾17مل يقع عليه نظر
َوال َميس ُر َواألَن َ
ص ُ
اب َواألَزَال ُم رج ٌ
الباحث عند غريه ،حيث يقول أبن امليسر واألنصاب واألزالم يف اآلية جاءت معطوفة
علي اخلمر ،وحيث أنه ال جناسة يف األنصاب واألزالم ،فإن املعطوف واملعطوف عليه

حكمهما واحد ،مما ينتهي معه إىل القول أبنه ال جناسة يف اخلمر وال أتيت ُحرمتها إال
خل ،وبذلك
مما آلت إليه من إسكار وهي الغاية من حترميها واليت أنتَ َفت بتحوهلا إىل ّ
يص ّح القول
فإنه ال جمال لالستحالة إال فيما كانت النجاسة فيه عارضة ،حيث أنه ال ُ
بطهارة البول عند تنقيته ولو زالت رائحته ولونه ،وابلتايل ال يصح القول بتحليل شيئاً
من اخلنزير أو امليتة ولو تغري طبيعته الستمرار علة التحرمي فيه 18،وهو ما يؤّكِد عليه
حامد التكروري19ابلقول إبنه إذا كانت عِلَّة حترمي اخلمر ظاهرة وهو ما أم َك َن معه

 14التكروري  ،حامد ،وُممد محيض ،إستحالة األعيان النجسة ،ص  ،7مشار إليه عند رفيس ،نفس
املرجع ،ص 479
 15الطريقي ،أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق.313-312 ،
 16مفيت عام سلطنة عمان حالياً.
 17سورة املائدة :اآلية.)90( ،

 18اخلليلي ،أمحد بن محد ،الفتاوى ،الكتاب اخلامس ،مرجع سابق ،ص .360، 359
 19أستاذ علوم األغذية ابجلامعة األردنية.
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القول ابستحالتها عند زوال عِلَّة التحرمي ،فإن عِلَّة حترمي امليتة واخلنزير غري معروفة حىت
يُقال ُميكن معرفة زواهلا من بقائها.
أما على مستوى معايري احلالل ،فإن املعايري املاليزية للمنتجات احلالل أنت عن
نفسها عن األخذ ابالستحالة وحسناً فعلت ،حيث أحدث يف ذلك بقرار جملس
الفتوى الوطين املاليزي الصادر يف جلسته السادسة والعشرون املنعقدة يومي السابع
20

والثامن من مارس  1990والقاضي حبظر استخدام املواد املنشطة ذات املصدر
ِ
املنشطة يف األغذية
بنصه على أنه "يوز استخدام املواد ِّ
احملرم يف األغذيةّ ،
احليواين ّ
شريطة أن تكون نباتية املصدر أو من مصدر حيواين من حيوان مأكول اللحم مذبوح
وفقاً للشريعة اإلسالمية.
أما جممع الفقه اإلسالمي الدويل فقد أخد يف معايريه ابالستحالةُ 22مستنداً إىل
توصيات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الصادرة يف ندوة املواد احملرمة والنجسة يف
الغداء والدواء املنعقدة ابلكويت يف الفرتة من  22إىل  24مايو  1995ابملنظمة
21

عرفَت االستحالة أبهنا( :تغيري حقيقة املادة
اإلسالمية للعلوم الطبية ابلكويت 23،واليت َّ
حرم تناوهلا وانقالب عينها إىل مادة أخرى خمتلفة عنها يف االسم
النجسة أو امل َّ
ُ
حتول الزيوت والشحوم
مثل
كامل،
كيميائي
تفاعل
خالل
من
الصفات،
واخلصائص و
ّ
 20رفيس ،ابمحد ،األطعمة املصنعة بني التأصيل الشرعي والتحليل العلمي ،ج ،1مرجع سابق ،ص .480
21

رملي ،ايسر ،أحاديث األطعمة واألشربة ومدى تطبيقها يف األغذية احلالل املاليزية (جاكيم) ،مرجع

سابق ،ص .100

 22قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي رقم  )21/4( 198الصادر يف
دورته احلادية والعشرين ابلرايض ،اململكة العربية السعودية يف الفرتة من  18إىل  22نوفمرب .2013
 23لإلطالع على التوصيات؛ يُنظر جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة العاشرة ،العدد العاشر ،اجلزء الثاين،
 ،1997ص  459إىل .466
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على اختالف مصادرها إىل صابون ،وحتلل املادة إىل مكوانهتا املختلفة كتفتيت الزيوت
والدهون إىل أمحاض دمسة وجلسرين ،وكما ُيصل التفاعل الكيميائي وكما ُيصل هذا
التفاعل ابلوسائل العلمية الفنيةُ ،يصل أيضاً بصورة غري منظورة يف الصور اليت أوردها
الفقهاء على سبيل املثال التخلل والدابغة واإلحراق ،أما إذا كان التفاعل الكيميائي
جزئياً فال يعترب ذلك استحالة ،وإن كانت املادة جنسة فتبقى على حاهلا وال يوز

(قرر) اآليت:
استخدامها ،وبناءً على ذلك ّ
حرم أو النَّجس اليت تتحقق فيها
 املركبات اإلضافية ذات األصل احليواين امل َُّ
االستحالة حسب املتقدَّم تعترب طاهرة وتناوهلا حالل يف الغذاء والدواء.

 املركبات الكيميائية املستخرجة من اصول جنسة أو ُمرمة كالدم املسفوح أو مياهاجملاري واليت مل تتحقق فيها االستحالة ابملصطلح السابق ال يوز استخدامها يف
الغداء والدواء.
 أما بالزما الدم اليت تعترب بديالً رخيصاً لزالل البيض ،وقد تستخدم يف الفطائرواحلساء والنقانق واهلامربجر وصنوف املعجنات كالكعك والبسكويت والعصائد
البودينغ واخلبز ومشتقات األلبان وأدوية األطفال وأغذيتهم ،واليت قد تضاف إىل
الدقيق فإهنا حالل ختتلف عن الدم يف االسم واخلصائص والصفات وليس هلا

حكم الدم).
وهو ما أعاد التأكيد عليه يف دورته الثانية والعشرين مبوجب قراره رقم 210
( 24)22/6ابستثناء بالزما الدم اليت ِّ
قرر إعادة النظر فيها.

 24صدر يف الدورة الثانية والعشرين جمللس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف الكويت يف الفرتة من -22
 25مارس .2015
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وابلنظر إىل القرارين املتق ِّدمني ،فإهنما استندا يف أخدمها ابالستحالة إىل اشرتاط

أساس جديد للقول هبا ،وهو ما أطلقوا عليه "االستحالة الكيميائية التامة" ،إال أهنما
النص بدايةً على
اان يشرتطان ذلك ،إال أهنما يَ َقعان يف تعارضاً صرُياً يتمثَّل يف َّ
وإن َك َ
عدم قدرة االستحالة على حتويل النجاسة بنصهما على أنه" :وإن كانت املادة جنسة
فتبقى على حاهلا وال يوز استخدامها" ،إال أهنما ي ِ
عد ِ
الن عن ذلك بنصهما على أنه:
َ

حرم أو النجس اليت
"وبناءً على ذلك؛ املركبات اإلضافية ذات األصل احليواين امل َّ
ُ
تتحقق فيها االستحالة حسب املتق ّدم تعترب طاهرة وتناوهلا حالل يف الغداء والدواء"،
وهو تناقض يقتضي تصويبه.
أما يف حقيقة االستحالة التامة "دون اجلزئية" اليت جاء هبا القرار ،فهي وإن كان
توحي أبمهيتها يف حتِّري احلالل ،إال أهنا غري ُمتح ِّققة من حيث الواقع ،حيث أثبتت
التجارب العلمية أن املواد اليت حتتوي على املكوانت اخلنزيرية تنتقل إىل الناتج اجلديد
ُمتفظة خبصائصها األصلية ،25حيث أن جمرد تفكيك تركيبة املادة األصلية (احلرام)
وجتزئتها مع بقائها على أصلها ال يُع ّد استحالة واختاذه مسوغاً لإلابحة 26،حيث
تقتضي االستحالة التغري اجلزيئي ( ،)Molecularوهي تفاصيل تقتضي بلوغ اليقني
العلمي حتليالً وتقريراً لالستناد إليها لِنَعت احلر ُام حالالً طيباً ،وشتَّان ،أما االكتفاء

نظرايً ابلقول أبهنا تغريت كيميائياً كما جاء يف قرار اجمللس األورويب لإلفتاء بقوله
"املضافات ذات املنشاء احليواين ال تبقى على أصلها ،وإمنا تطرا عليها استحالة
 25شهرونُ ،ممد ،معمل احلالل ابملركز الدويل لدراسات وأحباث احلالل ابجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
أثناء دورة احلالل التنفيدي ( )Halal executiveاليت حضرها الباحث ابملعهد املذكور يف الفرتة من يناير إىل
مارس .2018
 26الزحيلي ،وهبة ،حكم إستعمال الدواء املشتمل على شئ جنس العني ،ص  ،196مشار إليه عند رفيس،

األطعمة املصنعة بني التأصيل الشرعي والتحليل العلمي ،ج ،1مرجع سابق ،ص.475
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غري طبيعتها تغرياً اتماً وتتحول إىل مادة جديدة طاهرة" ،هو قوالً ُمرسالً ال
كيميائية تُ ِّ

يستند إىل حقائق علمية.
ولذلك نوصي اجملمع إبعادة النظر يف قراراته بشأن األخذ ابالستحالة وتقنينها
يف معايريه نظراً ملا هلا من مرجعية عاملية ،تؤثِّر بشكل ُمباشر على حقيقة احلالل يف
املنتجات ،خصوصاً وأهنا ال يين منها اجملتمع املسلم "املستهلك" سوى ُشبهة احلُرمة،
ِ
يل ابستحالتها،
إذا مل ن ُقل احلُرمة ذاهتا ،يف املنتجات اليت حتتوي على امل َّ
حرمات اليت ق َ
ُ
ُ
فضالً عما لدرء مواضع الشبهات من آاثر فعَّالة على االبتكار يف صناعة احلالل وهو
ما اثبتته التجربة املاليزية يف التوصل إىل خمرجات علمية هامة لتكون بديلة عن
27

ُمل اخلالف والشبهة.
املكوانت ّ
االستهالك

28

)(Istihlak

االستهالك هو اختالط العني بغريها على وجه يُ ِّ
فوت صفاهتا وخصائصها ،حيث انه
عني ُُمَّرمة أو جنسة قليلة يف طاه ٍر غالب حىت زالت صفاهتا من اللون
إذا اختلطت ٌ
والطعم والرائحة ،ابتت ُمستهلكة يف احلالل الغالب وأتخد حكمه من الطهارة واحلِ َّل
 ،29حيث يقول ابن تيمية؛ إذا وقعت امليتة أو الدم أو حلم اخلنزير أو اخلمر يف املاء أو
غريه واستهلكت مل يبقى هلا وجود.30
 27رفيس ،ابمحد ،نفس املرجع ،ص .477

 28أمحد سامل أمحد (الباحث) ،وُممد ليبا ،التورع عن الشبهات سر اإلبتكار يف صناعة احلالل؛ دراسة يف

ضوء معايري احلالل املاليزية ومعايري جممع الفقه اإلسالمي ،جملة إسالم يف آسيا ،تصدر عن كلية معارف الوحي
ابجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي ،مت قبوله بتاريخ 13 :أغسطس .2018
حرمة والنجسة ،مرجع سابق ،ص .26
 29محاد ،نزيه ،املواد املم َّ
 30ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ج.502 ،21
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أخ َد جممع الفقه اإلسالمي الدويل به مبوجب قراره رقم )22/6( 210
وقد َ

31

وعرفه أبنه "انغمار عني يف عني تزول معه صفات وخصائص العني املغمورة ،وال ُميكن
َّ
32
متييزها بوجه من الوجوه" ،أما تعريفه وفقاً لتوصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة
ُمرمة أو جنسة يف مادة أخرى طاهرة حالل غالباً مما ي ِ
ذهب عنها
فهو "امتزاج مادة َّ
ُ
صفة النجاسة واحلُرمة شرعاً ،إذا زالت عن صفات ذلك املخالط املغلوب يف الطعم

واللون والرائحة حيث يصري املغلوب مستهلكاً يف الغالب حبيث يكون احلكم
للغالب" ،وهو ما أخدت به يف توصياهتا إلابحة األغذية واألدوية اليت يستعمل يف
ُملوهلا كمية قليلة من الكحول ،أو الليستني والكوليسرتول واألنزميات اخلنزيرية
كالببسني املستخرجة من أصول جنسة ابعتبار استهالكها يف الغالب.
إال أن األخذ ابالستهالك على النحو املتق ِّدم استناداً ُمبهماً أغ َف َل ما عليه
ُ
إمجاع الفقهاء ،حيث أهنم وإن كانوا قد أمجعوا على القول ابالستهالك يف املاء الذي
يغلب على املائع الذي تزول صفاتِِه 34،اال أهنم أمجعوا يف املقابل على عدم القول به
33

يف غري املاء ،35حيث أن املاء له قوة دفع النجاسات خبالف غريه من املائعات ،وهو
 31صدر يف الدورة الثانية والعشرين جمللس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف الكويت يف الفرتة من -22
 25مارس .2015
 32توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة( ،الدار البيضاء /17-14،يونيو )1997/جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،الدورة العاشرة ،العدد العاشر ،ج ،2ص.462
 33توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة( ،الدار البيضاء/17-14 ،يونيو ،)1997/جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،الدورة العاشرة ،العدد العاشر ،ج ،2ص .463 – 462
 34النووي ،اجملموع ،مرجع سابق ،ج ،1ص .162

 35ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن ُممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،التمهيد ملا يف

املوطأ من املعاين واألسانيد ،ج ،9حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،وُممد عبد الكبري البكري( ،املغرب :وزارة
عموم األوقاف والشئون اإلسالمية ،ب.ط1387 ،ه ) ،ص .40
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بال لون وال رائحة ،وابلتايل فهو خملوق لغاية التطهري 36،أما يف غريه من املواد فإن
االستهالك غري جائز ملا جاء يف حديث النيب ﷺ (وإن كان مائعاً فال أتكلوه)،
وابلتايل فإن القول ابالستهالك وتقنينه ضمن معايري احلالل يفتقر إىل األساس
العلمي 38،ويغفل التمييز بني املواد اليت يقول ابستهالكها والظروف احمليطة هبا ،حيث
أن حديث النيب ﷺ (إذا بلغ املاء قلتني مل ُيمل اخلبث) 39الذي أُخد كأساس للقول

37

الرخصة يف ماء الغُدران والفلوات اليت ال ُميكن صيانتها،
ابالستهالك كان مناطه ُّ
حرمات يف املنتجات احلالل ،إال
وابلتايل فإنه الجمال للقول ابالستهالك يف خلط امل َّ
ُ
لتيسري اختاذها كوسيلة لنفاد املحَّرمات إىل املنتجات احلالل ،وهو ما يوصي معه
ُ
41
الباحث ابلعدول عنه يف تقنني معايري احلالل ِّ
حترايً للحالل يف املنتجات.

40

حالة َّ
الضرورة

)(Darurah

الضرورة لغةً هي احلاجة 42،أما اصطالحاً ِّ
فيعرفها احلموي أبهنا بلوغ َّ
حد اهلالك الذي
إذا مل يتناول فيه املرء املمنوع َهلك ،وهو ما يُبيح له تناوله 43،وأييت عُذر اإلابحة
ص ٍة َغ َري
لالضطرار من قوله تعاىل هللا بعد بيان احملرمات﴿ :فَ َم ِن اضطَُّر ِيف َخم َم َ
 36النووي ،نفس املرجع ،ص .138

 37الرتمذي ،السنن ،كتاب الطهارة ،مرجع سابق ،ج ،1ص .97
 38رفيس ،ابمحد ،األطعمة املصنَّعة ،مرجع سابق ،ج ،2ص .450

 39رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه ،املسند ،مرجع سابق ،ج  ،2ص .23
 40الشربيين ،مغين احملتاج ،مرجع سابق ،ج ،1ص .23

Nafis, “Damânu Muntijah Al-Halâl Li Himayati Huqûq Al”Mustahlikîn.
41

 42أنيس ابراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،ج ( ،1مصر :جممع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ،ط،4
 ،)2004ص .537
 43ابن جنيم ،حاشية احلموي على األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ج  ،19ص .483
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44
اّلل غَ ُف ِ
ٍِ ِ
جل وعال﴿ :إَِّمنَا َحَّرَم
ُمتَ َجانف ِإل ٍمث فَإِ َّن ََّ ٌ
ور َرح ٌ
يم﴾ ،كما أييت يف قوله ّ
اّللِ ۖ فَ َم ِن اضطَُّر غَ َري َاب ٍغ َوَال َع ٍاد فَ َال
َّم َو َحل َم اخلِن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل بِِه لِغَ ِري َّ
َعلَي ُك ُم ال َمي تَةَ َوالد َ
اّلل غَ ُف ِ
ِ
يم﴾ 45،وهو ما يُش ّكل أساس لقاعدة "الضرورات تُبيح
إِمثَ َعلَيه ۚ إِ َّن ََّ ٌ
ور َرح ٌ
احملظورات".
إال أنه من شروط الضرورة أن تكون ُمتح ِّققة ابلفعل ،وأن تكون ملتجئة ،وأن
تُقدَّر بقدرها ،وأال توجد وسيلةٌ غريها ،كما يب أال تؤدي إىل ضرٍر أكرب .وتكون
متُح ِّققة إذا قامت على تيقُّن اهلالك يف حالة عدم ارتكاب احملظور ،وتكون ملتجئة يف
حالة اخلوف من تلف النفس أو األعضاء وبلوغ َّ
حد الضرورة ،أما عن قدرهاُ ،فرياد به

ما يكفي لدفع الضرر ،كما أهنا يب أال يُصار إليها إال عند استنفاد الوسائل األخرى
ُمال اختالف بني الفقهاء ال
املباحة ،كما أهنا يب أال تؤدي إىل ضرٍر أكرب 46،وهي ّ
ُ
يتَّسع املقام لعرضها.47
وعلى الرغم من االختالفات الفقهية حول الضرورة وقدرها وأحواهلا ،إال أن

جممع الفقه اإلسالمي الدويل أىب إال أن أيخذ هبا مبوجب قراره رقم )22/6( 210
املشار إليه ،والذي جاء فيه؛ "وإن رمحة هللا بعباده وتيسري سبيل اإلتباع لشرعه مراعاة
حال الضرورة واحلاجة اليت تضمنتها مبادئ شرعية مقررة منها :أن الضرورات تُبيح
احملظورات ،وأن احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ،وأن األصل يف
 44سورة املائدة :اآلية (.)3
 45سورة املائدة :اآلية (.)173

 46خطاب ،حسن السيد ،الضرورات تبيح احملظورات وتطبيقاهتا املعاصرة( ،جملة األصول والنوازل ،العدد
 1430 ،2ه ) ،ص .184 – 175
 47أنظر مثالً :الزحيلي ،وهبة ،نظرية الضرورة الشرعية ،مقارنة مع القانون الوضعي( ،دمشق :دار الفكر،
ط  ،)1997، 4ص  ،64 -63والطريقي ،مرجع سابق ،ص .478 – 425
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املنافع اإلابحة ما مل يقم دليل معترب على احلرمة ،كما أن األصل يف األشياء الطهارة ما
مل يقم دليل معترب على النجاسة وال يعترب حترمي أكل الشيء أو شربه حكماً بنجاسته
شرعاً" ،وهو ما أعاد اجملمع التأكيد عليه يف قراره رقم  )22/6( 210املشار إليه ،مما
أجاز وفقاً له اهليبارين اخلنزيري ،وصمامات القلب اخلنزيري ،إعماالً للضرورة ،كما أنه
أابح األدوية اليت حتتوي على الكحول مبوجب قراره رقم  )3/11( 23بشأن الرد على
استفسارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي واشنطن 48،كما أنه أابح استعمال
49
املشيمة واألدوية اليت تُستخرج منها لألغراض الطبية أخداً ابلضرورة.
وابلنظر إىل القرارات املتق ِّدمة ،نُشري إىل أن اجملمع أيخذ حبالة الضرورة يف الدواء
ُ
دون الغذاء ،حيث أنه ويف الوقت الذي يُبيح املحرمات املتقدَّمة ألغر ٍ
اض عالجية ،إال
ُ
ُ
أنه كان قد رفض إعمال الضرورة يف الغذاء الدي ُيتوي على اخلمائر اخلنزيري
ِ
رده على استفسارات املعهد
واجلالتني اخلنزيري لعدم وجود ضرورة وذلك مبعرض ّ
العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن (السؤال الثالث عشر) ،ابإلضافة إىل ما جاء يف
قراره رقم  )22/6( 210املشار إليه ،والذي نص يف الفقرة السادسة منه على أنه ال
ُ
يوز استخدام دهن اخلنزير النتفاء االضطرار إليه ،وهو ما يربُز أمهية التفرقة بني
املنتجات موضوع الدراسة.
حيث إن حالة الضرورة يف الغذاء ،ختتلف عنها يف الدواء ،وعنهما يف
مستحضرات التجميل ،حيث إنه وإن كانت هناك موجبات إلعمال الضرورة يف
الدواء ،إال أهنا تكون اندرة يف الغذاء ،ومنعدمة يف مستحضرات التجميل والعناية
الشخصية لكوهنا من الكماليات.
 48القرار الصادر عن الدورة الثالثة للمجمع املنعقدة يف عمان األردن يف الفرتة من  16-11أكتوبر ،1986
جملة اجملمع العدد الثالث ،ج ،2ص .1087
 49جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس ،السنة الرابعة ،1992 ،ص .320
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كما أنه ويف الدواء أيضاً يب التفرقة بني حالة املرض للقول ابلضرورة.
فالضرورة يف األمراض اخلطرية والفتَّاكة ليست هي يف الزكام ونزالت الربد كما جاء يف
القرار املتق ِّدم .كما أن مسألة أثر الدواء يف تسريع الشفاء وأتخريه اليت يؤخذ هبا
كأساسُ إلابحة الدواء الذي يشتمل على ُُمَّرم لطاملا كان ي ِ
عجل الشفاء ويُ ِّ
قرره طبيب
ُ ّ
50
ُمل نظر من قبل الباحث.
ثقة هي أيضاً ّ
التوسع يف القول ابلضرورة يف املعايري املتق ِّدمة يتجاوز االشرتاطات
حيث أن ّ
ُ
الشرعية للضرورة ،كما أنه يستند إىل أُسس تفتقر إىل أي تنظيم قانوين ،فالطبيب الثقة
عول عليه ِ
كمرجع يف وصف الدواء ال وجود له من الناحية القانونية ،اللهم إال
الذي يُ َّ
حملاولة التَّخلُّص من املسئولية واإللقاء هبا على عاتق طرف آخر ،حيث أنه لطاملا كان
الطبيب ابلفعل هو حلقة الوصل بني املريض وحالة املرض ختضع لسلطته التقديرية ،إال
أن مفهوم الطبيب الثِّقة يقتضي تقنيناً يُتيح إلقاء املسئولية عليه مبا ُيمي أطراف
العالقة واملضمون الشرعي للحالل ،وهو ما يقتضي يف نظر الباحث إياد آليات
وسن ميثاق لألخالقيات يف هذا
قانونية لتقنني الطبيب الثقة وفقاً ملعايري احلالل ّ
اجلانب ،أما ُجمَّرد القول مبا يُ ِّ
قرره طبيب ثقة هو قول يستوي والعدم من الوجهة
القانونية 51.أما بشأن تقنني الضرورة يوصي الباحث إبعادة النظر فيها حبيث تبقى
مسألة تقديرية يُصار إليها عند التطبيق.
50
احملرمة ،امللتقى الدويل احلادي عشر حول الصناعات الغدائية بني
أبوفارس ،محزة ،حكم اإلنتفاع ابملواد ّ
أحكام الشريعة اإلسالمية ومتطلبات السوق( ،املواد املستوردة واملضافة منودجاً) 27-26 ،مايو  ،2009جامعة
اجلزائر كلية العلوم اإلسالمية ،ص .18

Imam Mawardi, “Islamic Law and Imperialism: Tracing on The
Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia,” AL-IHKAM: Jurnal
Hukum & Pranata Sosial 13, no. 1 (2018): 1, https://doi.org/10.19105/alihkam.v13i1.1583.
51
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عموم

البلوى ((Umumul Balwa

عموم البلوى لغةً ُمصطلح ُمرَّكب من مقطعني؛ عموم ومصدره َع َّم ،ويعين الشمول
واجلمع ،والبلوى من االبتالء والبالء ،وتعين االختبار واحملنة .52اصطالحاً هو شيوع
احملظور أو البالء شيوعاً يصعب على املرء التخلص منه أو االبتعاد عنه مما يقتضي
التيسري يف األحكام والعبادات 53،ويستند مفهوم عموم البلوى إىل أدلٍَّة متع ِّددة منها
حديث كبشةُ بِنت كعب أن أاب قتادة دخل فسكبت له وضوءًا فجاءت ِهَّرةٌ فشربت
منه فأصغى هلا اإلانء حىت شربت ،فقالت كبشة :فرآين أنظر إليه ،فقال :أتعجبني من
هذا اي ابنة أخي؟ فقلت :نعم ،فقال :إن رسول هللا ﷻ قال( :إهنا ليست بنجس ،إهنا
الطوافات) 54،ووجه الداللة منه أن النيب ﷻ اعترب شيوع االبتالء
الطوفني عليكم و َّ
من َّ
َّف عنده ،فال يقال بنجاسة ما تالمسه.
مبالمسة اهلَِّرة َّ
أمرا ُخيَف ُ
الطوافة ً
عرب
ويشهد مفهوم عموم البلوى ِخالفاً فقهياً حول الضابط الشرعي إلعماله ،فيُ َّ

عنه جانب من الفقه مبا ال يُدرك ابلطرف أو ابلقليل التافه ،ومنه من يُنيطُهُ جبانب
الشيوع فيه ،فيجعل الضابط هو عُسر االنفكاك منه ،ومن الفقه أيضاً ما يمع بينه
التحرز
وبني الضرورة ،ولعلَّه من األحوط للقول هبا اجلمع بني عموم البلوى وصعوبة ُّ

52

الزبيديُ ،ممد بن ُممد بن عبد الرزاق املرتضى ،اتج العروس من جواهر القاموس( ،الكويت :الثرات

العريب ،ب.ط ،)1965 ،جزء  ،33ص  ،149وجزء  ،37ص .206

 53الزحيلي ،وهبة ،نظرية الضرورة الشرعية ،مرجع سابق ،ص .115

 54املباركفوريُ ،ممد بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم ،حتفة األحوذي بشرح الرتمذي ،ج( ،1بريوت :دار
الكتب العلمية ،ب.ط ،ب.ت) ،ص .262

245

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (1), 2021: 230-250

Ahmed Salem Ahmed & Muhammad Taufiq

وتعسَر ابلفعل
منها ،55حيث ال يُصار إىل عموم البلوى إال إذا كانت قائمة فعالً َّ
التحرز منها مبشق ٍَّة ابلغة تقتضي التخفيف ،56أما إذا كانت بسبب تساهل من املرء،
ُّ
57
َّحرز منها فال اعتبار لعموم البلوى.
أو ُّ
ترخص منه أو كانت مبقدور البعض الت ُّ
أما عن موقف معايري احلالل من مهوم البلوى ،نُشري إىل أن جممع الفقه
اإلسالمي الدويل قد أخد هبا يف معايريه وفقاً ملا جاء يف قراره رقم )22/6( 210

املشار إليه ابالستناد إىل عموم البلوى كأساس إلابحة األغذية اليت يدخل يف تركيبها
ُ
الكحول لغرض إذابة بعض املواد أو غريها من االستخدامات الصناعية ،أما ابلنسبة
للمعايري املاليزية ،فإنه وإن مل يتوقَّف الباحث عن موقفها بشكل دقيق ،إال أن اجمللس
الوطين املاليزي للفتوى يف سابقة له تتعلَّق مبا يُعرف ب (قضية كادبوري) 58،قد أشار

إىل أن ان تشار احلمض النووي للخنازير يف املنتجات هو من عموم البلوى الذي ال
59
س من حقيقة املنتَج أبنه حالل.
ُميكن ُّ
التحرز منه والذي ال ميَُ ّ
ُ
55

الدوسري ،مسلم ،عموم البلوى ،دراسة نظرية تطبيقية( ،الرايض :مكتبة الرشد ،ب.ط) ،ص – 65

 ،137وكوارع ،مصعب ُممود ،عموم البلوى وأثرها على خرب الواحد( ،ماجستري غري منشورة :اجلامعة
اإلسالمية غزة ،كلية الشريعة والقانون ،)2010 ،ص .41 -34
 56الدوسري ،نفس املرجع ،ص .61
 57الدوسري ،نفس املرجع ،ص  ،338وص .347
 58وهي قضية تعود إىل إعالن وزارة الصحة املاليزية يف  23مايو  2014اكتشاف احلامض النووي للخنزير يف
منتجات للشيكوالتة اتبعة لشركة (كادبوري) وهو ما أدى إىل محلة واسعة ضد منتجات الشركة من منظمات
محاية املستهلك ،إال أنه يف الثاين من يونيو أعلن جاكيم ُخ ّلو املنتجات ُمل البحث من أي مشتقات للخنزير،
أنظر:
Jaques, T 2015, 'Cadbury and pig DNA: when issue management
Corporate Communications, vol. 20, no. 4, Link to 'intersects with religion
https://dx.doi.org/10.1108/CCIJ-10-2014-0066 , pp. 468-482.
Nurhafilah Musa and others, The Cadbury Controversy: Blessings in 59
Disguise?, Contemporary Issues and Development in the Global Halal
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وهو ما ابت سائداً من حيث إذا ُج ِهل حال ما حتتوي عليه املنتجات ومل
ومست حاجة
يُعرف ما إذا كانت حتتوي هذا مكوانت ُُمَّرمة َّ
وعمت البلوى بذلك َّ
60
الناس إىل هذه املواد جاز تناوهلا.
إال أن ذلك يراه الباحث تو ُّسعاً يف القول بعموم البلوى مبا يتجاوز شروطها،
حرمات تُستخدم على نطاق واسع يف املنتجات ،فإن ذلك ال
حيث إنه وإن ابتت امل َّ
ُ
يُربَّر تقنينها يف معايري احلالل ،بل على العكس من ذلك يب النص يف معايري احلالل
حرمة يف منتجات احلالل أبي شكل من األشكال مع التدقيق
على حظر املُشتقَّات املُ ّ
على ذلك يف الكشف من الناحية الفنية والرقابية ،أما ما يتجاوز ذلك فيكون من
عموم البلوى قد ينال املستهلك املسلم فيه بعفو ربِّه ،أما القول خبالف ذلك فهو
ُ
ُ
تقنني للحرام يف املنتجات احلالل.
ويف ختام االستثناءات اليت تَ ِرد على املصادر الشرعية لتقنني احلالل واملتمثِّلة يف
االستحالة واالستهالك والضرورة وعموم البلوى ،كانت قد ُو ِظّفت بشكل واسع

حرمات إىل املنتجات احلالل على الرغم من اخلالفات الفقهية الدائرة
للتَّيسري لنفاد امل َّ
ُ
حوهلا ،أو من حيث افتقارها إىل أ ٍ
ُسس علمية ،وخصوصاً مسأليت االستحالة
احلد الفاصل بني احل ِ
واالستهالك ،وهي يف جمملها أحوال تقع يف َّ
رمة واحلِ ّل ،حبيث إن
ُ

ك والشُّبهة اليت تُوقَ ُع يف احلُرمة،
مل تُوقَع ابملنتَج احلالل يف احلُرمة فهي توقَ ُع به يف َّ
الش َّ
ُ
حيث جاء يف حديث النعمان ابن بشري الذي رواه الشيخان أنه قال :مسعت رسول
هللا يقول " :إن احلالل ِّبني واحلرام ِّبني وبينهما مشَّبهات ال يعلمها كثريٌ من الناس،
Industry, Selected Papers from the International Halal Conference 2014,
published by Springer Nature, ISBN 978-981-10-1450-5, p 99-100.

 60إدريس ،عبد الفتاح ،استخدام اجلالتني اخلنزيري يف الغذاء والدواء( ،جملة البحوث الفقهية املعاصرة،
السنة  ،8العدد  1417 ،31ه ) ،ص .29
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فمن اتقى املشَّبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبُهات كر ٍاع يرعى حول
61
احلمى يوشك أن يوقعه أال وإن لكل ملِ ٍ
ك محى ،أال َّ
إن محى هللا يف أرضه ُمارمه".
ِّ
الشك يف
وحترايً للحالل يف املنتجات يرى الباحث النأي عن مواطن اخلالف و ّ
املصادر اليت يتأسس عليها تقنني احلالل فيها أخداً ابألحوط حفظاً للنَّفس واسترباء
للدين ِ
ودرءاً للريب 62عمالً حبديث النيب ﷺ "دع ما يُريبك إىل ما ال يُريبُك" ،أو كما
قال الصحايب اجلليل عمر الفاروق رضي هللا عنه ( ُكنا نَ َدع سبعني ابابً من احلالل
خمافة الوقوع يف احلرام) 63،ويف هذا اجلانب نُ ِشيد ابلسياسة التشريعية اليت أتَّبَ َعها
شرع املاليزي يف تقنينه لشروط الذكاة من حيث اشرتاطه لقطع احللقوم واملريء
امل َّ
ُ
والودجني 64،وعدم االكتفاء بقطع احللقوم واملريء على الرغم من إجازة املذهب
الشافعي 65املعتمد يف ماليزاي 66،كما أنَّه ويف سابقة أُخرى مل ِي ُدها الباحث عند غ ِريه،
ك يف املكوانت من
قد قنَّن
حصل َش ّ
ّ
الشك َك َسبَب لرفض منح شهادة احلالل إذا َ
الوجهة الشرعية ،67وهو ما يوصي الباحث ابألخذ به يف كافة معايري احلالل.
خامتة
 61رواه البخاري يف كتاب اإلميان ،ابب فضل من إسترباء لدينه ،ج ،1ص .16
 62ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ج ،10ص .615
 63اخلليلي ،أمحد بن محد ،الفتاوى ،مرجع سابق ،ص .333
MS: 1500: 2009, op. cit, (2.5). 64

 65الشافعيُ ،ممد ابن إدريس ،األم ،ج( ،2ب.م.ن :دار املعرفة ،ب.ط ،)1990 ،ص .260
66

نوراهلدىُ ،ممد فردوس ،آاثر الظروف اإلجتماعية على الفتاوى الشرعية؛ ماليزاي أمنودجا( ،ماليزاي:

مركز البحوث ابجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي ،ط ،)2003 ،1ص .135
Manual Procedure for Malaysia halal certification (Third revision) 2014,
Published in Malaysia by: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), first
published in 2015, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, (MPPHM 2014), (4.8).
67
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ومن خالل ما تق ّدم يتبني أن معايري احلالل دأبت على تقنني االستحالة
ِ ٍ
ينوه
ّ  مما،واالستهالك وحالة الضرورة وعموم البلوى يف أحوال متع ّددة بشكل ُمطلق
معه الباحث إىل االحرتاس من تقنني هذه األسس خمافةً من إمكانية استغالهلا
 ويُفقد الثقة واملصداقية يف صفة،استغالل سيئ يُسئ ابملستهلك املسلم ابلدرجة األوىل
 ويُوصي ابلنأي عن مواطن اخلالف،قوض قطاع احلالل بِ ِرّمته
ّ ُاحلالل يف املنتجات مما ي
.الفقهي ميالً حنو األوثق واألسلم
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