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قاعدة
املغلوب املستهلك كاملعدوم

( (تأصيالً وتطبيقاً

إعداد
د. عبدالرمحن بن عبداهللا الشعالن
األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه

يف كلية الرشيعة يف الرياض
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وتأيت  املهمة،  الفقهية  القواعد  من  قاعدة  يتناول  البحث  هذا 
يف  هلا  احلاجة  وجتدد  السابق،  الزمن  يف  تطبيقاهتا  تعدد  من  أمهيتها 
ومها  والدواء،  الغذاء  جمال  يف  تطبيقاهتا  خالل  من  احلارض،  العرص 
البيان  من  حقها  تأخذ  مل  أمهيتها  مع  القاعدة  وهذه  املسلم،  هيم  مما 
لد من ألف يف القواعد الفقهية، كام أنه مل تسبق دراستها يف بحث 
علمي، ومعظم ما تم الوقوف عليه من دراسات سابقة هو دراساتٌ 
تتعلق باالستحالة، واالستحالة ختتلف عن موضوع القاعدة؛ وذلك 
أن االستحالة تعني انقالب العني نفسها، وحتوهلا من حالة إىل حالة 
أخر، وأما االستهالك فهو تغري يطرأ عىل العني القليلة، ويتمثل يف 

خفائها يف العني الكثرية. 
بعني  قليلة  عني  ختتلط  أن  هو:  باختصار  القاعدة  هذه  ومعنى 
أخر كثرية، وتُستهلك العني القليلة يف العني الكثرية، فتعد العني 
وهي  الكثرية،  للعني  احلكم  ويكون  كاملعدومة،  لذلك  تبعاً  القليلة 
النقل  طريق  من  متعددة  أدلة  عليها  دل  قد  ألنه  صحيحة،  قاعدة 
معتربة  أهنا  القاعدة  هذه  تطبيقات  تتبع  من  وتبني  الصحيح،  والنظر 
هلا  اعتباراً  العلامء  أكثر  من  أن  ظهر  كام  كلها،  األربعة  املذاهب  يف 

وتعويالً عليها ابن حزم وابن تيمية.
كتب  يف  املوجودة  القديمة  التطبيقات  من  عدد  القاعدة  وهلذه 
الطهارة،  أبواب  يف  مبثوثة  األمثلة  وهذه  الفقهاء،  من  املتقدمني 

والصالة، واحلج، والرضاع، واحلدود، واأليامن.
كام أن هلذه القاعدة تطبيقات معارصة يف جمال صناعات األغذية 
واألدوية، وهي تطبيقات كثرية بالنظر آلحاد الصور، ولكن جيمعها 
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أو  مباحة   أخر أعيان  يف  النجسة  أو  املحرمة  األعيان  بعض  دخول 
طاهرة، وذلك بنسب يسرية جداً، مما جيعل العني املحرمة أو النجسة 
مستهلكة يف العني املباحة أو الطاهرة. وقد حرص الباحث عىل ربط 
مجيع األمثلة القديمة واملعارصة بالقاعدة، عن طريق إيراد الشواهد 

من كالم العلامء عىل ما يوضح ذلك.
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املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل الرسول األمني، نبينا 
حممد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وعىل آله ومن تبعه بإحسان 

إىل يوم الدين، أما بعد:
فإن املسلم مكلف بالنظر فيام يأيت وما يذر، وهذا التكليف واقعٌ عىل 
ضوء ما رشعه اهللا عز وجل، ومما يندرج يف ذلك ما جيب عىل املسلم أن 
حيذره من املحرمات، وهذه املحرمات قد يكون حتريمها بسبب كسبها، 
كاملال املكتسب بالربا أو الرشوة، وقد يكون التحريم بسبب وصفٍ يف 
عينها، كاخلمر وامليتة، وهذا الصنف األخري إن كان خالصاً أو خمتلطاً 
يف  ولكن  وبني،  ظاهر  له  بالنسبة  فالتحريم  غالباً،  كان  ولكنه  بغريه 
املباحة،  األعيان  من  بغريها  املحرمة  العني  ختتلط  قد  احلاالت  بعض 
كةً فيها، فيحتاج املسلم إىل معرفة حكم هذه  وتكون مغلوبةً ومستهلَ
العني املستهلكة أو املنغمرة يف غريها، كام أن العني قد يكون هلا حكمٌ 
تاج إىل النظر يف حكمها يف  خاصٌ وواضحٌ يف حال انفرادها، ولكن حيُ
حال اختالطها بغريها واستهالكها فيها، وهذا البحث معقود لدراسة 
القاعدة التي تبني كثرياً من تطبيقات هذا املوضوع، وهلذا سميته باسم 
كاملعدوم  املستهلك  املغلوب  (قاعدة  عنوانه:  فجعلت  القاعدة،  هذه 
")، وأسأل اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت لتقديم بحث  "تأصيالً وتطبيقاً

نافع إلخواين يف حياهتم.
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أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:
أكان . ١ سواء  الناس،  بني  يتكرر  أمر  ببعضها  األعيان  اختالط  أن 

معرفة  إىل  املسلم  حيتاج  احلالتني  كال  ويف  مقصوداً،  أم  عفوياً 
حكم العني التي اختلطت بغريها واستهلكت فيها.

أن اختالط األعيان بغريها أمر قديم، وبحثه الفقهاء املتقدمون، . ٢
ولكن توسعت تطبيقاته يف هذا الزمان الذي كثرت فيها صناعة 
أصناف األغذية واألدوية وغريها، مما يكون يف أصله مباحاً أو 
طاهراً، ولكن قد خيتلط معه عند التصنيع أعيان حمرمة أو نجسة، 
مما جيعل املسلم يسأل عن حكم هذه املصنوعات، وهذا مما يدل 

عىل أن املوضوعَ متجددُ التطبيقات، وذلك مما يربز أمهيته.
أن هذه القاعدة مع أمهيتها مل تأخذ حقها من البيان لد من ألّف . ٣

يف القواعد الفقهية، كام أنه مل تسبق دراستها -فيام أعلم- يف بحث 
علمي، فرغبت يف مجع املادة العلمية املتعلقة هبا، ودراستها.

الدراسات السابقة:
بعض  عىل  وقفت  ولكن  القاعدة،  هلذه  سابقة  دراسة  عىل  أقف  مل 

الدراسات الفقهية املشاهبة، ومنها ما يأيت:
أحكام اخللط يف عقود املعاوضات يف الفقه اإلسالمي، إعداد: . ١

الرشيعة  كلية  يف  ماجستري  رسالة  الزيلعي،  حممد  بن  عيل 
والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القر بمكة املكرمة، يف العام 

اجلامعي ١٤٢٣هـ.
وهذه الرسالة دراسة فقهية، فهي بذلك ختتلف عن هذا البحث، 
كام تبني من خطة الرسالة أن اخللط عند الباحث يف الغالب هو 
ضم عني ألخر، دون أن يكون هناك مزج أو استهالك، وهو 
بذلك خيتلف عام أقصده يف هذا البحث، إذ بحثي يتناول اخللط 
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مع  املخلوطة  العني  تكون  بحيث  واستهالك،  مزج  فيه  الذي 
غريها قد استهلكت فيها، وقد عقدت يف البحث مسألة للتمييز 

بني اخللط املشهور عند الفقهاء واالستهالك. 
االستحالة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، إعداد: الدكتور قذايف . ٢

 عزات الغنانيم، وهي يف األصل رسالة علمية (لعلها يف إحد
سنة  األوىل،  الطبعة  كتاب،  يف  طبعت  ثم  األردنية)،  اجلامعات 

١٤٢٨هـ، نرش: دار النفائس باألردن.
هذا  عن  ختتلف  فهي  ولذلك  فقهية،  دراسة  الرسالة  وهذه 
ختتلف  واالستحالة  االستحالة،  هو  موضوعها  أن  كام  البحث، 
فاالستحالة  االستهالك؛  وهو  البحث،  هذا  موضوع  عن 
انقالب العني نفسها، واالستهالك امتزاج العني بغريها حتى ال 
يبقى يشء من صفاهتا، وقد عقدت يف البحث مسألة للتمييز بني 

االستحالة واالستهالك. 
الدكتور . ٣ إعداد:  اإلسالمي،  الفقه  يف  وأحكامها  االستحالة 

املجمع  جملة  يف  منشور  بحث  وهو  اخلطيب،  نارص  بن  ياسني 
الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، 
السنة الرابعة عرشة، العدد السادس عرش، سنة ١٤٢٤هـ، ويقع 

يف حوايل مخسني صفحة.
وهذا البحث يتناول االستحالة، واالستحالة ختتلف عن موضوع 

بحثي، وهو االستهالك، كام سبق بيان ذلك يف الدراسة السابقة.
املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق، . ٤

إعداد: الدكتور نزيه محاد، وهو كتاب مطبوع يقع يف حوايل مائة 
التي  والطبعة  ١٤١٦هـ،  سنة  األوىل  طبعته  وكانت  صفحة، 

اطلعت عليها هي الطبعة الثالثة سنة ١٤٢٥هـ.



 ٦٦

تناول املؤلفُ  وتطبيقية؛  نظرية  دراسة  عبارة عن  الكتاب  وهذا 
يمكن  التي  الرشعية  القواعد  من  عدداً  النظرية  الدراسة  يف 
ومنها  والنجسة،  املحرمة  املواد  حكم  بيان  يف  عليها  االعتامد 
الدراسة  يف  وتناول  االستهالك،  نظرية  وسامها  البحث،  قاعدة 

التطبيقية عدداً من التطبيقات الفقهية.
تناول  املؤلف  أن  البحث  وهذا  املذكور  الكتاب  بني  والفرق 
حني  يف  كتابه،  من  جزءاً  لكوهنا  نظراً  خمترص،  بشكل  القاعدة 
الدراسة  أن  كام  القاعدة،  هذه  دراسة  يف  الكالم  بسطت  أنني 
بمجال  املتعلقة  التطبيقات  عىل  اقترصت  عنده  التطبيقية 
أنني  حني  يف  كتابه،  موضوع  هي  لكوهنا  والــدواء،  الغذاء 
الفقه،  أبواب  من  عدداً  فشملت  متنوعة،  التطبيقات  جعلت 
كانت  ها  ذكرَ التي  التطبيقات  من  كثريٍ  حكمِ  يف  العمدة  أن  كام 
قاعدة  عن  ختتلف  االستحالة  وقاعدةُ  االستحالة،  قاعدةَ  هي 
االستهالك التي تناوهلا هذا البحث، كام بينتُ ذلك يف الدراسة 

الثانية.
واأللبسة، . ٥ واألرشبة  األطعمة  من  املحرمة  باألعيان  االنتفاع 

ماجستري  رسالة  األصل  يف  وهي  زيد،  أبو  حممد  مجانة  إعداد: 
سنة  األوىل،  الطبعة  كتاب،  يف  طبعت  ثم  األردنية،  اجلامعة  يف 

١٤٢٥هـ، نرش: دار النفائس باألردن.
وهذه الرسالة دراسة فقهية، فهي خمتلفة عن هذا البحث، وأقرب 
االستحالة  أثر  وموضوعه:  الرابع،  الفصل  هو  لبحثي  فصوهلا 
عىل االنتفاع باألعيان املحرمة، ومع هذا فإن االستحالة ختتلف 
يف  ذلك  بيان  سبق  كام  االستهالك،  وهو  بحثي،  موضوع  عن 

الدراسة الثانية.
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خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة.

والدراسات  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  وفيها  املقدمة: 
السابقة، وخطة البحث، واملنهج.

املبحث األول: الدراسة التأصيلية للقاعدة.
وفيه سبعة مطالب:

- املطلب األول: ألفاظ القاعدة وتوثيقها.
- املطلب الثاين: معنى القاعدة اإلفرادي واإلمجايل.

- املطلب الثالث: املوازنة بني ألفاظ القاعدة.
- املطلب الرابع: ضوابط احلكم بأن العني مستهلكة.
- املطلب اخلامس: متييز موضوع القاعدة عام يشبهه.

- املطلب السادس: االستدالل للقاعدة.
- املطلب السابع: عالقة القاعدة بقاعدة (إذا اجتمع احلالل واحلرام 

غلب احلرام).
املبحث الثاين: الدراسة التطبيقية للقاعدة.

وفيه ثالثة مطالب:
- املطلب األول: التطبيقات القديمة عىل القاعدة.
- املطلب الثاين: التطبيقات املعارصة عىل القاعدة.

- املطلب الثالث: املستثنيات من القاعدة.
اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات. 
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منهج البحث:
الباحثني،  معظم   لد املشهور  املنهج  عىل  البحث  هذا  يف  رست 

ومن أبرز عنارصه:
هو . ١ فيه  الباحث  عمدة  كان  فيام  األصيلة،  املصادر  عىل  االعتامد 

النقل أو االقتباس. 
إىل . ٢ وعزوها  أرقامها،  بيان  مع  العثامين،  بالرسم  اآليات  رسم 

سورها. 
احلكم . ٣ وبيان  السنة،  كتب  من  مصادرها  من  األحاديث  ختريج 

عليها إن مل تكن يف الصحيحني، أو أحدمها. 
تعذر . ٤ عند  إال  مبارشة،  لكتبهم  وآرائِهم  العلامء  نصوصِ  عزو 

ذلك فيتم التوثيق بالواسطة. 
بيان معاين األلفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها املناسبة. . ٥
أسامؤهم . ٦ وردت  الذين  بالنسبة لألعالم  العلم  وفاة  تاريخ  بيان 

يف البحث. 
التطبيقية . ٧ بالدراسة  املتعلق  الثاين  املبحث  مطالب  دراسة  متت 

للقاعدة عىل ضوء العنارص التالية:
بحثاً  بحثه  ال  بالبحث،  تعلقه  جهة  من  الفقهي  املثال  بحث  أ) 

فقهياً عاماً؛ فالبحث العام جماله البحوث الفقهية.
ب) تصوير املثال باختصار.

املثال  تعلق  منها  يتضح  التي  العلامء  نصوص  بعض  إيراد   ( جِ
بالقاعدة.

د) التعليق عىل بعض النصوص إن ظهرت حاجة لذلك. 
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يلتمس  أن  البحث  هذا  يف  نظر  ممن  أرجو  املقدمة  هذه  هناية  ويف 
للباحث العذر عام حصل فيه من نقص أو خلل، فإن مادته يف املصادر 
العلمية كانت شحيحة، كام أنه جهد برشي، واجلهد البرشي ال يكاد 

يسلم من النقص واخللل، واهللا اهلادي للرشاد، واملوفق للصواب.

 الباحث
 ١٤٣٠/١١/٢٠هـ 
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املبحث األول
الدراسة التأصيلية للقاعدة

املطلب األول
ألفاظ القاعدة وتوثيقها

هذه القاعدة تكرر ذكرها يف كتب الفقه يف جمال التعليل لعدد من 
الفروع الفقهية، ومل تربز يف كتب القواعد الفقهية باعتبارها قاعدة إال 
يف بعض كتب القواعد الفقهية، وممن أبرزها وعدها قاعدةً أبو عبداهللا 
رجب  وابن  الفقه)،  (قواعد  كتابه  يف  ٧٥٨هـ)  (ت  املالكي  املقري 
لبيان  معقودٌ  املطلبُ  وهذا  كتابه (القواعد)،  يف  ٧٩٥هـ)  احلنبيل (ت 
األلفاظ التي وردت هبا هذه القاعدة يف كتب الفقه والقواعد الفقهية، 
وأما  فيها،  جاءت  التي  املصادر  من  عدد  من  األلفاظ  هذه  توثيق  مع 
املوازنة بني األلفاظ التي وردت هبا القاعدة فسيأيت يف مطلب مستقل، 
معنى  فهم  عىل  مبنية  املوازنة  لتكون  القاعدة  هذه  رشح  يتم  أن  بعد 

القاعدة.
مالك  عند  األجزاء  اعتبار  يسقط  العني  «استهالك  األول:  اللفظ 

والنعامن، وقال حممد وعبدامللك ال يسقط»(١).
(١) اإلمام مالك تويف سنة ١٧٩هـ، والنعامن هو أبو حنيفة، ووفاته سنة ١٥٠هـ، وحممد هو 
بن  عبدامللك  أنه  الراجح  وعبدامللك:  ٢٠٤هـ،  سنة  ووفاته  الشافعي،  إدريس  بن  حممد 

عبدالعزيز بن املاجشون، املكنى بأيب مروان، من تالميذ مالك، وفاته سنة ٢١٢هـ.
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وهذا اللفظ ذكره املقري عىل أنه قاعدة، وهي القاعدة الثامنة بعد 
اخلمس مئة من قواعده، كام ذكره بعض املالكية(١).

عينه  تنقلب  والنعامن:  مالك  قال  املغلوب:  الثاين: «املخالط  اللفظ 
إىل عني الذي خالطه، وقال حممد: خيفى عن احلس وال ينقلب».

وهذا اللفظ ذكره املقري عىل أنه قاعدة، وهي القاعدة التاسعة بعد 
اخلمس مئة من قواعده، وذكره أيضاً بعض املالكية(٢).

اللفظ الثالث: «العني املنغمرة يف غريها إذا مل يظهر أثرها، فهل هي 
كاملعدومة حكامً، أو ال؟ فيه خالف، وينبني عليه مسائل».

الثانية  القاعدة  وهي  قاعدة،  أنه  عىل  رجب  ابن  ذكره  اللفظ  وهذا 
والعرشون من قواعده(٣).

اللفظ الرابع: املغلوب املستهلك كاملعدوم. 
وهذا اللفظ ورد لد عدد من فقهاء الشافعية يف جمال التعليل ألحد 
لِبَ  وغُ كامءٍ،  طاهرٍ  بامئعٍ  املرضعة  لبنُ  لِطَ  خُ لو  ما  مسألة  يف  األقوال 
، أي ال تثبت  مُ رِّ َ ، فإنه ال حيُ ، بأن زالت أوصافه، ثم رشبه رضيعٌ اللبنُ
مستهلك،  مغلوب  اللبن  بأن  القول  هذا  وعللوا  الرضاع،  حرمةُ  به 
واملغلوب املستهلك كاملعدوم(٤)، فال تتعلق به أحكامه، ومن ذلك قول 
) بضم أوله، بأن زالت أوصافه  لِبَ الرشبيني (ت ٩٧٧هـ): «(فإن غُ
ال  والثاين:  م...  رَّ حَ  ( (الكلَ الرضيعُ   ( بَ ِ (ورشَ وتقديراً  حساً  الثالثة 

م، ألن املغلوب املستهلك كاملعدوم»(٥). رِّ َ حيُ
(١) انظر: قواعد الفقه -رسالة دكتوراه- (٢٢٦/٢)، ورشح املنهج املنتخب (١٢٧).

ورشح   ،(١٤٤) املسالك  وإيضاح   ،(٢٢٦/٢) دكتوراه-  -رسالة  الفقه  قواعد  انظر:   (٢)
املنهج املنتخب (١٢٦).

(٣) انظر: قواعد ابن رجب (٢٩).
(٤) انظر: رشح املحيل ملنهاج الطالبني (٦٣/٤)، ومغني املحتاج (٤١٥/٣)، وهناية املحتاج 

(١٦٤/٧)، وحاشية عمرية عىل رشح املحيل (٦٣/٤).
(٥) مغني املحتاج (٤١٥/٣).
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اللفظ اخلامس: املغلوب يف حكم املستهلك.
وهذا اللفظ ذكره بعض احلنفية يف جمال التعليل لعدد من الفروع(١)، 
هو  الطعام  وكان  النار،  متسه  ومل  طعام،  يف  امرأةٍ  لبنُ  عَ  ضِ وُ لو  منها: 
بأن  لذلك  وعللوا  احلرمة،  به  تثبت  ال  فإنه  صبي،  أكله  ثم  الغالب، 

اللبن مغلوب، واملغلوب يف حكم املستهلك.
قال الرسخيس (ت ٤٨٣هـ): «لو صنع(٢) لبن امرأة يف طعام فأكله 
ال  الغالب  هو  الطعام  كان  فإن  متسه،  مل  النار  كانت  وإن  الصبي، ...، 

تثبت به احلرمة أيضاً، ألن املغلوب يف حكم املستهلك»(٣).
اللفظ السادس: املستهلك يف اليشء يصري وجوده كعدمه.

من  لعدد  التعليل  جمال  يف  احلنابلة  علامء  بعض  ذكره  اللفظ  هذا 
الفروع، جيمعها: أنه لو حلف ال يأكل شيئاً، فأكله مستهلكاً يف غريه، 
فيه  يظهر  ال  سمن  فيه  طعاماً  فأكل  سمناً،  يأكل  ال  حلف  لو  ما  مثل: 
طعمه، فإنه ال حينث، وعللوا ذلك بأن املستهلك يف اليشء يصري وجوده 
كعدمه(٤)، قال برهان الدين بن مفلح (ت ٨٨٤هـ): «(وإن حلف ال 
يأكل شيئاً، فأكله مستهلكاً يف غريه... مل حينث)...، ألن املستهلَك ال 
يقع عليه اسمُ الذي حلف عليه، فلم حينث بأكل املستهلَك فيه، كام لو 
حلف ال يأكل رطباً فأكل متراً، وألن املستهلك يف اليشء يصري وجوده 

كعدمه»(٥). 

(١) انظر: املبسوط (١٤٠/٥)، و(١٨٣/٨)، و(١٤/٢٣)، وبدائع الصنائع (٦٠/٣).
(٢) هكذا يف املصدر املنقول منه، واألوىل أن يقال: (وضع).

(٣) املبسوط (١٤٠/٥).
(٤) انظر: املبدع (٣١٣/٩)، وكشاف القناع (٢٦٥/٦).

(٥) املبدع (٣١٢/٩، ٣١٣).
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املطلب الثاين
معنى القاعدة اإلفرادي واإلمجايل

: معنى القاعدة اإلفرادي: أوالً
هذه القاعدة مكونة من ثالثة ألفاظ، وهذا بيان معناها:

املغلوب:• 
املغلوب اسم مفعول من مادة (غلب)، وهذه املادة أصل صحيح، 
استوىل  أي  البلد،  عىل  تغلب  يقال:  وشــدة(١)،  وقهر  قوة  عىل  يدل 
(٢)، فاملغلوب هو املقهور، وهذا املعنى ينطبق عىل املراد من  عليها قهراً
املاء  وكان  ماء،  خالطه  إذا   - -مثالً فاللبن  القاعدة؛  هذه  يف  املغلوب 
كثرياً جداً بالنسبة للبن، فإنه يصدق عىل اللبن أنه مغلوب، بمعنى أنه 

مقهور.
املستهلَك:• 

الفعل  هذا  ومادة  (استهلك)،  الفعل  من  مفعول  اسم  املستهلَك 
(هلك)، ومعناها الكرس والسقوط(٣)، ومن ذلك يقال للميت هالك 

ألنه قد سقط من هذه احلياة، فاملستهلَك هو الساقط.
لون  املستهلَكة  للعني  يبقى  أال  به  يراد  القاعدة  هذه  يف  واملستهلك 
اللغة؛  يف  املستهلَك  عىل  ينطبق  املعنى  وهذا  رائحة(٤)،  وال  طعم  وال 
اللون  من  صفاته  ذهاب  بسبب  ساقط  كأنه  القاعدة  يف  فاملستهلَك 

(١) انظر: مقاييس اللغة (٣٨٨/٤).
(٢) انظر: الصحاح (١٩٥/١).

(٣) انظر: مقاييس اللغة (٦٢/٦).
املحيط  البحر  وانظر:   ،(٣١٥/٤) الطالب  منهج  عىل  البجريمي  حاشية  انظر:   (٤)

.(٢٥٩/١)
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والطعم والرائحة، فالنجاسة اليسرية مثالً إذا وقعت يف ماء كثري يقال: 
إهنا مستهلَكة فيه، بمعنى أنه سقط اعتبارها، لذهاب عينها.

املعدوم:• 
فقدان  معناها  املادة  وهذه  (عدم)،  مادة  من  مفعول  اسم  املعدوم 
للفقري  ويقال  وقلته،  املال  فقد  عىل  استعامهلا  وغلب  وذهابه،  اليشء 

.(١) معدوم، كأنه من شدة حاجته صار نفسه معدوماً
هذا معنى املعدوم عند علامء اللغة. وعند علامء املنطق: املعدوم ضد 
ال  من الوجوه،  ثبوت بوجه  ليس له  ما  املطلق:  واملعدوم  املوجود(٢)، 
(٣). وهذا املعنى قريب من معنى املعدوم يف اللغة؛ فإن  ذهناً وال خارجاً
أو  مفقود  بأنه  يوصف  أن  يصح  الوجوه  من  بوجه  ثبوت  له  ليس  ما 

ذاهب.
واملعدوم يف هذه القاعدة قريب من املعاين السابقة، فهو اليشء املفقود، 

أو ما ليس له ثبوت، ويرتتب عىل ذلك أال يتعلق به يشء من األحكام.
: معنى القاعدة اإلمجايل: ثانياً

 ،أن العني التي ختتلط بغريها، وهي قليلةٌ جداً بالنسبة للعني األخر
ومن قلتها أهنا مغلوبةٌ ومقهورةٌ هبا ومستهلكةٌ فيها حتى كأهنا ساقطةٌ 
املعدوم،  اليشء  منزلة  تنزل  أهنا  القاعدة  حسب  حكمها  يكون   ، زائلةٌ
التي  األحكام  من  يشء  عليها  يرتتب  ال  ولذلك  هلا،  وجود  ال  فكأنه 
استهلكت  التي  للعني  احلكم  فيكون  انفرادها،  حال  يف  عليها  تبنى 

فيها(٤).
(١) انظر: لسان العرب (٣٩٢/١٢)، والقاموس املحيط (١٥٠/٤).

(٢) انظر: احلدود األنيقة (٧٣/١).
(٣) انظر: دستور العلامء (١٩٨/٣).

(٤) انظر: املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء (١٦).
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وحيث تقرر لد بعض الباحثني يف القواعد الفقهية أن لكل قاعدة 
فإننا  واحلكم(١)،  عليه  املحكوم  أو  واملحمول،  املوضوع  ومها  ركنني، 
نوضح ذلك بالنسبة هلذه القاعدة؛ فنقول: إن موضوعها أو املحكوم 
منزلة  هو (تنزيله  حكمها  أو  وحمموهلا  املستهلك)  هو (املغلوب  عليه 

املعدوم).
فالنجاسة القليلة التي ختتلط باملاء الكثري، وتستهلك فيه، ال يكون 
هلا حكم، بل يكون احلكم للامء الكثري، وحكم املاء الكثري هو الطهارة، 

فيكون حكم هذا املاء الذي وقعت فيه النجاسة هو الطهارة(٢).
وقد تبني من خالل التطبيقات الفقهية أن هذه القاعدةَ معمولٌ هبا 
يف املذاهب األربعة من حيث اجلملة، وإن كانت املذاهب تتفاوت يف 
التطبيقات من باب فقهي لباب فقهي آخر ملدرك معني، كام تبني أن من 
أكثر العلامء اعتباراً هلا وأخذاً هبا ابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
وسريد طرف من الشواهد عىل ذلك يف املطلب املخصص لالستدالل 

عىل القاعدة. 
املطلب الثالث

املوازنة بني ألفاظ القاعدة
بعد أن تم سياق ألفاظ القاعدة، واتضح معنى القاعدة، أصبح من 
وأن  ألفاظ،  ستة  للقاعدة  أن  تبني  وقد  ألفاظها،  بني  املوازنة  املناسب 
وهلذا تتم  املختار ليكون عنواناً للبحث،  اللفظ  الرابع منها هو  اللفظ 
املوازنة بينه وبني األلفاظ األخر، ولكن قبل املوازنة البد من التذكري 
بأركان القاعدة حسب اللفظ املختار؛ فموضوع القاعدة هو: أن تكون 
العني مغلوبة، وأن تكون مستهلكة يف غريها، فال تكفي الغلبة، بل البد 

(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور الباحسني (١٦٦).
(٢) انظر: التمهيد البن عبدالرب (٣٢٦/١) فام بعدها.
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مع الغلبة من االستهالك، وخيرج من موضوع هذه القاعدة: املغلوب 
املستهلكة  العني  هذه  أن  هو:  حكمها  أو  وحمموهلا  استهالك،  غري  من 

تنزل منزلة املعدوم، فيكون احلكم للعني التي استُهلِكت فيها. 
املوازنة بني اللفظ األول واللفظ املختار:

اللفظ األول للمقري، ونصه: (استهالك العني يسقط اعتبار األجزاء 
عند مالك والنعامن، وقال حممد وعبدامللك ال يسقط)، فقول املقري: 
(استهالك العني) يقابل يف اللفظ املختار قوهلم: (املغلوب املستهلك) 
وبذلك يتفق هذا اللفظ مع اللفظ املختار يف هذا القدر، ثم عرب املقري 
بأن االستهالك يسقط اعتبار األجزاء، ومراده بذلك أنه يسقط اعتبار 
األجزاء املستهلكة، وذلك يقابل قوهلم يف اللفظ املختار: (كاملعدوم)، 
وسياق  املختار،  اللفظ  يف  اخلالف  إيراد  عدم  يف  اللفظان  خيتلف  ثم 
يف  تبناها  التي  املقري  طريقة  مع  متفق  وذلك  اللفظ،  هذا  يف  اخلالف 
معظم كتابه، وهي التنبيه عىل اخلالف يف القاعدة، وذلك غري جيد يف 

نص القاعدة، إذ األوىل ذكر القاعدة من غري خالف. 
املوازنة بني اللفظ الثاين واللفظ املختار:

مالك  قال  املغلوب،  ونصه: (املخالط  أيضاً،  للمقري  الثاين  اللفظ 
عن  خيفى  حممد:  وقال  خالطه،  الذي  عني  إىل  عينه  تنقلب  والنعامن: 
احلس وال ينقلب)، فقول املقري: (املخالط املغلوب) يقابل يف اللفظ 
املختار قوهلم (املغلوب املستهلك)، ولكن اللفظ املختار زاد مع الغلبة 
االستهالك، وهو قيد مهم؛ إذ ال تكفي الغلبة من غري استهالك العني 
املغلوبة يف العني الغالبة، ثم تكلم املقري يف آخر القاعدة عن تكييف 
طريق  عن  أو  املغلوبة،  العني  انقالب  طريق  عن  هي  هل  الغلبة،  هذه 
وهو  ذلك(١)،  يف  اخلالف  وساق  انقالب،  غري  من  احلس  عن  خفائها 
استهلكت = الذي  باملاء  للقاعدة  يمثل  كان  حيث  البحث،  هذا  لنحو  رجب  ابن  أشار   (١)
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-يف نظري- خالفٌ قد ال يتسم باالجتهاد الفقهي، بل األقرب عده 
من القضايا الطبيعية (الفيزيائية)، وذلك أمر ال يناسب أن يعول عليه 
هو  إذ  خفائها،  أو  العني  ظهور  عىل  التعويل  ينبغي  بل  كثرياً،  الفقيه 

املعول عليه يف احلكم الفقهي. 
املوازنة بني اللفظ الثالث واللفظ املختار:

إذا  غريها  يف  املنغمرة  (العني  ونصه:  رجب،  البن  الثالث  اللفظ 
مل يظهر أثرها، فهل هي كاملعدومة حكامً، أو ال؟ فيه خالف، وينبني 
صفةً  يتضمن   ( املنغمرةُ (العنيُ  رجب:  ابن  فقول  مسائل)  عليه 
تعتمد  القواعد  ولكن  التعبري،  يف  وأكمل  أوضح  وهذا   ، وموصوفاً
يف  املمكن  االختصار  ومن  أمكن،  ما  االختصار  عىل  صياغتها  يف 
العني  بأن  التعبري  تم  كام  املوصوف،  عن  بالصفة  االكتفاءُ  املقام  هذا 
بكلمة  التعبري  ولكن  املستهلكة،  بمعنى  هي  واملنغمرة  (منغمرة) 
مستهلكة أكثر يف استعامالت الفقهاء، بل لعل التعبري عن املراد بكلمة 
اشتهر  بام  التعبري  أن  شك  وال  رجب،  ابن  غري  يستعمله  مل  (منغمرة) 
املنغمرة  قوله: (العني  القاعدة  نص  يف  ورد  كام  أوىل،  الفن  أهل  عند 
التغطية(١)،  بمعنى  ر  مْ الغَ من  تكون  قد  (املنغمرة)  وكلمة  غريها)  يف 
س(٢)، فعىل املعنى األول يكون  امَ ر بمعنى االنْغِ امَ وقد تكون من االنْغِ
معنى العبـارة (العني املغطاة بغريها) وعىل املعنى الثاين يكون معنى 
يف  املراد  هو  األخري  واملعنى  غريها)،  يف  املنغمسة  (العني  العبـارة 
فهي  وإال  حكمها،  سقط  إهنا  يقول:  من  األصحاب  من  «ثم  قال:  ثم  النجاسة،  فيه   =
بل  وجود،  هلا  يبق  فلم  اإلحالة،  قوة  له  ألن  أحاهلا  املاء  بل  يقول:  من  ومنهم  موجودة. 

املوجود غريها؛ فهي عني طاهرة»، قواعد ابن رجب (٢٩).
وسرت»،  تغطية  عىل  يدل  صحيح،  أصل  والراء  وامليم  الغني  «(غمر)  فارس:  ابن  قال   (١)

مقاييس اللغة (٣٩٢/٤). 
العرب  لسان  املاء»،  يف  االنغامسُ   : واالنغامرُ  ، االغتامسُ  : «االغتامرُ منظور:  ابن  قال   (٢)

 .(٣٠/٥)
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القاعدة كام يظهر من األمثلة املذكورة فيها(١)، وبناءً عىل ذلك فقوله: 
(يف غريها) يمكن االستغناء عنه، ألن اليشء ال ينغمر -أي ينغمس- 
وهذا  أثرها،  يظهر  مل  بأنه  املنغمرة  تقييد  تم  كام  غريه،  يف  بل  نفسه  يف 
من مقتىض التعبري بكلمة مستهلكة؛ فإن املستهلك يف كالمهم هو ما 
مل يظهر أثره. ثم عرب ابن رجب عن حكم هذه القاعدة بقوله: (فهل 
)، وهذه طريقة ابن رجب يف القواعد اخلالفية،  هي كاملعدومة حكامً
قال:  ولذلك  فيها،  تندرج  التي  الفروع  يف  احلكم  يطرد  مل  التي  وهي 
اللفظ  ترجيح  يمكن  سبق  ومما  مسائل)،  عليه  وينبني  خالف،  (فيه 
املختار للتعبري به عن القاعدة عىل اللفظ الذي ذكره ابن رجب ملا يف 

املختار من االختصار.
املوازنة بني اللفظ اخلامس واللفظ املختار:

فموضوع  املستهلك)  حكم  يف  (املغلوب  اخلامس:  اللفظ  نص 
أن  املبحث  هذا  أول  يف  بينت  وقد  (املغلوب)،  لفظ  هو  فيه  القاعدة 
هذا  أن  هو  وحمموهلا  االستهالك،  قيد  من  البد  بل  تكفي؛  ال  الغلبة 
مل  املستهلك  حكم  أن  عليه  يؤخذ  وهذا  املستهلك،  حكم  يف  املغلوب 
املستهلك  حكم  عن  البحث  إىل  القاعدة  يستعمل  من  فيحتاج  يتقرر، 
بالنسبة  مرجوح  اللفظ  هذا  أن  يظهر  وبذلك  القاعدة،  حلكم  ليصل 

للفظ املختار.
املوازنة بني اللفظ السادس واللفظ املختار:

نص اللفظ السادس: (املستهلك يف اليشء يصري وجوده كعدمه)، 
باالختالط،  املستهلك  هو  املستهلك  أن  تقتيض  اليشء)  (يف  فعبارة: 
(١) مما يؤيد ذلك أن املعنى األخري هو املراد النظرُ يف حرف اجلر املستعمل يف التعدية، وهو 
يف  (املنغمسة  يقال:  حيث  األول؛  ال  األخري  املعنى  يناسب  وذلك  غريها)،  (يف  قوله: 

غريها) وال يقال: (املغطاة يف غريها). 
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وحيرتز هبا عن االستهالك بمعنى ذهاب املادة وعدمها، ولكن يالحظ 
اليشءَ  فإن  عنها؛  االستغناء  يمكن  مما  وجوده)  (يصري  عبارة:  أن 
املستهلكَ يف غريه هو موجودٌ حال استهالكه، ولذلك كان باإلمكان 
اليشء  يف  (املستهلك  بعبارة  الزائد  حذف  مع  القاعدة  عن  التعبري 
السادس  اللفظ  عىل  املختار  اللفظ  ترجيح  يمكن  هنا  ومن  كالعدم)، 

بمرجح لفظي، وهو ما يف اللفظ املختار من اختصار.
املطلب الرابع

ضوابط احلكم بأن العني مستهلكة
األلفاظ  من  واالستهالك  االستهالك،  هو  القاعدة  هذه  موضوع 
 ،التي يتبادر للذهن طرف من معناها، وهو امتزاج عني يف عني أخر
، ومع ذلك أر أن من املناسب  حتى ال يبقى للعني القليلةِ املقدارِ أثرٌ
العني  عىل  احلكم  خالهلا  من  يمكن  التي  الضوابط  بعض  يف  البحثَ 
االجتامع،  سبيل  عىل  مطلوبة  ليست  الضوابط  وهذه  مستهلكة،  بأهنا 
املسائل  نوع  حسب  باالستهالك  احلكم  تقريب  منها  املقصود  ولكن 
الفقهية التي جيري فيها االستهالك، وحسب األعيان التي يكون فيها 

االستهالك.
بذهاب  مستهلكة  بأهنا  عليها  حيكم  العني  أن  األول:  الضابط 
ومل  بامء،  نجاسة  اختلطت  فلو  والرائحة،  والطعم  اللون  من  أوصافها 
يبق يشء من لون النجاسة وال طعمها وال رحيها، فإنه حيكم عىل هذه 

النجاسة بأهنا مستهلكة يف هذا املاء.
قال فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ): «من شأن كل خمتلطني كان 
أحدمها غالباً عىل اآلخر أن يتكيف املغلوب بكيفية الغالب؛ فالقطرة 
من اخلل لو وقعت يف املاء الكثري بطلت صفة اخللية عنها، واتصفت 
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بصفة املاء، وكون أحدمها غالباً عىل اآلخر إنام يعرف بغلبة اخلواص 
مهام  جرم  فال  الريح-  أو  اللون  أو  الطعم  املحسوسة -وهي  واآلثار 
املاء  عىل  غالبة  النجاسة  كانت  رحيها  أو  لوهنا  أو  النجاسة  طعم  ظهر 
وكان املاء مستهلكاً فيها، فال جرم يغلب حكم النجاسة، فإذا مل يظهر 
فيه،  مستهلكة  النجاسة  وكانت  املاء،  هو  الغالب  كان  ذلك  من  يشء 

فيغلب حكم الطهارة»(١). 
وهذا الضابط ذكره كثري من الفقهاء(٢)، والظاهر أنه أكثر الضوابط 
االستهالك،  قاعدة  فيها  جتري  التي  الفقهية  لألبواب  بالنظر  اطراداً 

كالطهارة، والرضاع، واأليامن، واألطعمة.
الضابط الثاين: أن العني حيكم عليها باالستهالك بأن تكون أجزاؤها 
مغلوبة بالنسبة للعني التي اختلطت هبا، فلو اختلط لبن بعرشة أضعافه 
من املاء مثالً فإنه حيكم عىل اللبن بأنه مستهلك، من غري نظر لذهاب 

صفاته، ألن أجزاء اللبن مغلوبة باملاء.
 ومن أبرز من قال هبذا الضابط حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة 
باألكثر،  تتعلق  األحكام  أن  الضابط:  لذلك  وتعليله  ١٨٩هـ)،  (ت 
وأما األقل فإنه يكون تبعاً لألكثر(٣). فكأن الضابط عنده هو قلة العني 
التي حيكم عليها باالستهالك وكثرة العني التي اختلطت هبا، والغالب 
أن هذا الضابط يطبق يف باب األيامن من جهة النظر يف بر احلالف يف 
يمينه أو حنثه فيها يف حال ما إذا حلف اإلنسان عىل يشء، ثم تناوله يف 

حال اختالطه بغريه.
(١) التفسري الكبري (٨٣/٢٤).

(٢) انظر: املبسوط (١٨٢/٨)، وبدائع الصنائع (٦٢/٣)، والعزيز رشح الوجيز (٤٦٧/٣)، 
 ،(٥٢٩  ،٥١٤/٢١) تيمية  ابن   فتاو وجمموع   ،(١٤٢/١) املهذب  رشح  واملجموع 

واملبدع (٣١٢/٩)، ومواهب اجلليل (٦٠/١، ٧٠).
(٣) انظر: املبسوط (١٨٣/٨)، وحتفة الفقهاء (٣١٩/٢)، وبدائع الصنائع (٦٢/٣).
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باالستهالك  العني  عىل  حيكم  أن  هو  األصل  أن  الثالث:  الضابط 
وال  باملاء،  اللبن  كاختالط  جنسها،  غري  من  بعنيٍ  اختالطها  حال  يف 
حيكم عليها باالستهالك يف حال اختالطها بعني من جنسها، كاختالط 
لبن بلبن آخر، وتعليل هذا الضابط أن اليشء يكثر بجنسه وال يصري 

مستهلكاً به.
ولكن قد حيكم عىل العني باالستهالك يف حال اختالطها بعنيٍ من 
مع  الضأن  كلبن  الوصف،  أو  النوع  اختالف  حال  يف  وذلك  جنسها 
لبن املعز، أو املاء العذب مع املاء املالح، وهذا الضابط قال به حممد بن 

احلسن(١). ويؤخذ به يف باب األيامن.
الذي  االختالط  هو  االستهالك  صور  أظهر  أن  الرابع:  الضابط 
احلكم  يقل  لذلك  وتبعاً  باملاء،  اللبن  كاختالط  املائعات،  يف  يكون 
باالستهالك يف اليابسات، فلو حلف ال يأكل هذه التمرة، ثم اختلطت 
يف  حانثاً  واعترب  باالستهالك،  حيكم  مل  كله،  التمر  ذلك  وأكل   ، بتمرٍ
 ، مترةً مترةً  التمرَ  يأكل  فإنه  حقيقة،  التمرة  تلك  أكل  قد  ألنه  يمينه، 

وجهله بعني ما حلف عليه ال يمنع من احلكم بحنثه(٢).
عندما  الضابط  هذا  ٥٨٧هـ)  (ت  احلنفية  من  الكاساين  قرر  وقد   
يف  ال  املامزجة،  اختالط  يف  االستهالك  توجب  الغلبة  أن  عىل  نص 
هو  املامزجة  اختالط  أن  يبني  كالمه  وسياق  املجاورة(٣)،  اختالط 

اختالط املائعات، واختالط املجاورة هو اختالط اليابسات.
كام  احلاالت،  بعض  يف  اليابسات  يف  باالستهالك  حيكم  قد  ولكن 
شعرياً،  يأكل  ال  حلف  لو  كام  آخر،  حبٍ  مع  حبٍ  طحن  حاالت  يف 

(١) انظر: املبسوط (١٨٣/٨)، وحتفة الفقهاء (٣١٩/٢)، وبدائع الصنائع (٦٢/٣، ٦٣).
(٢) انظر: املبسوط (١٨٣/٨).

(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦٠/٣).
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فأكل حنطةً فيها حبات شعري بعد طحنها(١)، ألن دقيق الشعري أصبح 
مستهلكاً بالطحن يف دقيق احلنطة. 

ما  صورة  هي  االستهالك  يف  البينة  الصورة  أن  اخلامس:  الضابط 
املذهب  يف  ورد  ولكن  الطبيعي،  املزج  بمجرد  االختالط  حصل  إذا 
لو  فيام  األعيان  بعض  يف  تثبت  االستهالك  أحكام  بأن  قول  املالكي 
حصل االستهالك بخلط العني مع عني أخر مع الطبخ أو الرتكيب 

حتى تذهب العني املستهلكة أو يذهب رحيها(٢). 
الضابط السادس: تكلم بعض الفقهاء يف حتديد مقدار املائع بالنسبة 
للعني التي حيكم باستهالكها فيه، واألظهر أنه ليس لذلك تقديرٌ يعتمد 
العنيُ  تكون  حتى  العني  عىل  املائع  غلبة  واملعتربُ  رشعي،  حتديدٍ  عىل 
بعض  اجتهد  ذلك  مقابل  ويف  أثر(٣)،  للعني  يبقى  ال  بحيث  مغمورةً 
ذلك  فقدر  باملاء،  البول  باستهالك  بموجبه  حيكم  ما  حتديد  يف  الفقهاء 

اإلمام الشافعي بأن يكون املاء سبعة أضعاف البول أو أكثر(٤).
املطلب اخلامس

متييز موضوع القاعدة عام يشبهه
أن  سبق  مما  تبني  وقد  االستهالك،  هو  القاعدة  هذه  موضوع 
العني  أن  عليه  ويرتتب  بغريها،  العني  باختالط  حيصل  االستهالك 
يف  للبحث  يدعو  وهذا  االستهالك،  بسبب  صفاهتا  تتغري  املستهلكة 

مصطلحني هلام نوع شبه هبذا املفهوم، ومها االستحالة، واخللط.
(١) انظر: الفروع (٤٨/١١)، وقواعد ابن رجب (٣٠)، واملبدع (٣١٣/٩).

(٢) انظر: مواهب اجلليل (١١٩/١).

(٣) انظر: مواهب اجلليل (١٥٩/١).
(٤) انظر: األم (٥٢/١)، وطرح التثريب يف رشح التقريب (١٣١/٢).
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: متييز االستهالك عن االستحالة: أوالً
من  استفعال  وهي  الفقه،  يف  املعروفة  املصطلحات  من  االستحالة 
من  العني  تغريّ  تعني  وهي  زال(١)،  بمعنى  عليه،  كان  عام  اليشء  حال 
حالة إىل حالة أخر(٢)، أو انقالهبا من صفة إىل أخر(٣)، ومن أشهر 
أمثلتها عند الفقهاء: انقالب اخلمر إىل خل، فيقال: استحالت اخلمر 

إىل خل. 
واالستحالة تشرتك مع االستهالك يف مطلق التغري الذي يطرأ عىل 
العني يف كل منهام، وتفرتق االستحالة عن االستهالك يف أنه يف حال 
االستحالة تتغري العني كلها من حالة إىل أخر، وتنقلب صفتها، كام 
حيصل يف اخلمر إذا استحالت إىل خل؛ فإن العني كلها تنقلب من حالةِ 
، وأما يف االستهالك فإن التغريّ  صفِها، إىل حالة كوهنا خالً يّة أو وَ رِ مْ اخلَ
اختالطها  بسبب  صفاهتا  تتغري  حيث  فقط؛  املستهلَكة  للعني  حيصل 
بالعني األخر، كام إذا اختلط لبن قليل بامء كثري، فإن صفات اللبن 

تتغري، بل تتالشى وتذهب، بسبب اختالط اللبن باملاء.
ويمكن أن نصف هذين املصطلحني حسب التعبري العلمي املعارص 
فنقول: إن االستحالة عبارة عن تفاعل كيامئي حيول املادة إىل مركب 
آخر(٤)، واالستهالك عبارة عن تغري طبيعي فيزيائي ختتفي فيه صفاتُ 

مادةٍ قليلة بسبب امتزاجها بامدةٍ أخر كثرية.
(١) انظر: املطلع عىل أبواب املقنع (٣٥).

(٢) انظر: املصباح املنري (١٥٧)، ودستور العلامء (٣٨/١).
(٣) انظر: كفاية األخيار (١٤١/١)، وانظر: االنتفاع باألعيان املحرمة (٢٣٦)، واالستحالة 

وأحكامها (٨٦).
املحرمة  باألعيان  واالنتفاع   ،(١٦) والدواء  الغذاء  يف  والنجسة  املحرمة  املواد  انظر:   (٤)
املنظمة  موقع  عىل  منشورة  وهي  التاسعة،  الطبية  الفقهية  الندوة  وتوصيات   ،(٢٣٧)

اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط التايل:
 http://www.islamset.com/arabic/abioethics/clone.html



 ٨٤

: متييز االستهالك عن اخللط: ثانياً
عند  مستعملة  ألفاظ  أو  مصطلحات  واالختالط  واخللطة  اخللط 
ع  الفقهاء يف عدد من األبواب، منها: اخللطة يف الزكاة، ومنها قيام املودَ
بخلط ما لديه من الودائع، ومنها أن يكون بعض كسب اإلنسان من 

حالل وبعضه من حرام، فيوصف ماله بأنه خمتلط.
مما سبق يتبني أن اخللط واخللطة واالختالط تشرتك مع االستهالك 
أن  يف  وتفرتق   ،أخر بعني  عني  اختالط  عىل  يعتمد  منها  كالً  أن  يف 
االستهالك البد فيه من امتزاج إحد العينني باألخر، حتى ختتفي 
صفات العني القليلة، وليس احلال كذلك يف اخللطة يف الزكاة، ومعظم 
يف  ليس  الزكاة  ففي  املختلط؛  املال  وصور  الوديعة،  يف  اخللط  صور 
اخللطة مزج، فكل من اخلليطني يعرف ما له بعينه، ويف خلط الوديعة 
يمكن متييز العني املخلوطة عن غريها، كام لو كانت الوديعة عبارة عن 
ها من نوعٍ آخر، ويف املال  نقود من نوعٍ معني فخلطها مع وديعةٍ نقودُ
عليه  دخل  قد  أنه  يعرف  املال  وصاحب  امتزاج،  هناك  ليس  املختلط 
بطريق  آخر  معني  قدر  عليه  ودخل  حالل  بطريق  املال  من  معني  قدر 

حرام.
بعض  مع  تشرتك  احلالة  هذه  إن  يقال:  قد  املختلط  املال  حالة  ويف 
صور االستهالك من جهة اختالط احلالل باحلرام يف كل منهام، فالفرق 
بينهام أن احلكم باحلل واحلرمة يف صورة املال املختلط مداره عىل احلل 
واحلرمة يف طريق اكتساب املال، ويف صورة االستهالكِ احلكمُ باحلل 
واحلرمة مداره عىل صفات األعيان نفسها، كصورة استهالك اخلمر يف 

املاء. 
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املطلب السادس
االستدالل للقاعدة

تكون  قد  بل  بينة،  ظاهرة  أدلة  الفقهية  القواعد  لبعض  يكون  قد 
بعض القواعد عبارة عن نصوصٍ ألدلة رشعية، وبعض القواعد قد 
ال يكون هلا أدلة ظاهرة، فيحتاج الباحث لالجتهاد يف االستدالل هلا، 
حمل  هلا  فاالستدالل  األخري،  الصنف  من  هي  البحث  حمل  والقاعدة 

لالجتهاد، ومن األدلة التي يمكن أن يستدل هبا هلذه القاعدة ما يأيت:
يف  فبال  إعرايبٌ  جاء  قال:  مالك   بن  أنس  (عن  األول:  الدليل 
أمر  بولَه،  قىض  فلام   ، النبيُ  فنهاهم   ، الناسُ فزجره  املسجد،  طائفة 

نوب من ماء فأهريق عليه)(١). النبي  بذَ
بإراقة  هي  البول  تطهري  طريقة  أن  بني    النبي  أن  الداللة:  وجه 
 ، النجاسةَ غمر  إذا  الطهور  املاء  أن  عىل  يدل  وهذا  عليه،  املاء  من  دلو 
واستُهلِكت فيه النجاسة، فإهنا تصبح كالعدم وحيكم بطهارة املكان، قال 
الشوكاين (ت ١٢٥٥هـ) يف أثناء رشحه هلذا احلديث: «وفيه دليل عىل 
أن النجاسة عىل األرض إذا استُهلِكت باملاء، فاألرض واملاء طاهران، 
وال يكون ذلك أمراً بتكثري النجاسة يف املسجد»(٢)، وقال ابن عبدالرب 
  يُروَ حديثٍ  أصح  احلديثُ  احلديث: «وهذا  هذا  عن  ٤٦٣هـ)  (ت 
تلحقه  الذي  املاء  مقدار  يف  التحديد  ينفي  وهو  املاء،  يف    النبي  عن 
النجاسة، ويقيض أن املاء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه، وأن كل ما 
املسجد،  يف  البول  عىل  املاء  صب  باب  الوضوء،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه  اللفظ  هبذا   (١)
كتاب  يف  مسلم  أخرجه  وبنحوه   ،(٢٢١) رقم  احلديث   (٣٢٤/١) البخاري  صحيح 
وأن  املسجد،  يف  حصلت  إذا  النجاسات  من  وغريه  البول  غسل  وجوب  باب  الطهارة، 
األرض تطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرها، صحيح مسلم (٢٣٦/١) احلديث رقم 

.(٩٩)
(٢) نيل األوطار (٤٣/١).
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مازجه من النجاسات وخالطه من األقذار ال يفسده، إال أن يظهر ذلك 
فيه، أو يغلب عليه، فإن كان املاء غالباً مستهلِكاً النجاساتِ فهو مطهر 

هلا، وهي غري مؤثرة فيه، وسواء يف ذلك قليل املاء وكثريه»(١).
وهذا احلكم يمكن أن يقاس عليه كل نجاسة استهلكت يف طهارة، 
 ،أخر عني  يف  استهلكت  عني  وكل  طيب،  يف  استهلك  خبيث  وكل 

 . بجامع االستهالك يف كلٍ
الدليل الثاين:

بئر  من  أنتوضأ   : اهللا  لرسول  قيل  أنه  اخلدري   سعيد  أيب  عن 
فقال  ؟  تَنُ والنَ الكالب  وحلمُ  احلِيَضُ  فيها  ح  رَ يُطْ بئرٌ  وهي  اعة،  بُضَ

رسول اهللا : «املاء طهور ال ينجسه يشء»(٢).
وهو  يشء،  ينجسه  ال  املاء  أن  يف  نص  احلديث  هذا  الداللة:  وجه 
وقعت  الذي  املاء  وهو  احلديث،  عليه  ورد  الذي  السبب  عن  جواب 
فيه النجاسة، ويدخل يف ذلك صورتان، األوىل: إذا وقعت فيه نجاسة 
وغريته، والثانية: إذا وقعت فيه نجاسة ومل تغريه، بل استهلكت فيه، 
والصورة األوىل غري مقصودة بإمجاع العلامء؛ قال ابن املنذر: «أمجعوا 
طعامً  املاءَ  فغريت  نجاسة،  فيه  وقعت  إذا  والكثري  القليل  املاء  أن  عىل 
عىل  داالً  احلديث  فيبقى  كذلك»(٣)،  دام  ما  نجس  أنه  رحياً  أو  لوناً  أو 

(١) التمهيد (١٦/٢٤، ١٧).
(٢) هبذا اللفظ أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف بئر بضاعة، سنن أيب داود 
ال  املاء  أن  جاء  ما  باب  الطهارة،  أبواب  يف  والرتمذي   ،(٦٦) رقم  احلديث   (١٧/١)
ينجسه يشء، سنن الرتمذي (٩٥/١) احلديث رقم (٦٦)، وقال الرتمذي: «هذا حديث 
حسن»، والنسائي يف كتاب املياه، باب ذكر بئر بضاعة، سنن النسائي (١٧٤/١)، وقال 
ابن حجر عن هذا احلديث: «صححه أمحد بن حنبل وحييى بن معني وأبو حممد بن حزم» 

التخليص احلبري (١٣/١).
(٣) اإلمجاع البن املنذر (٣٣).
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بل  تغريه؛  ومل  املاء  يف  وقعت  إذا  النجاسة  أن  وهي  الثانية،  الصورة 
بطهارة  حكم  الرشع  أن  بدليل  العدم،  حكم  يف  فإهنا  فيه،  استهلكت 
والنجاسة  املاء  عىل  ويقاس  تغريه،  ومل  النجاسة  فيه  وقعت  الذي  املاء 

غريمها كام سبق يف الدليل األول.
الدليل الثالث:

عن أنس  يف قصة قدوم النبي  املدينة، قال: أمر النبي  ببناء 
املسجد، فأرسل إىل مأل من بني النجار فقال: «يا بني النجار، ثامنوين 
بحائطكم هذا»، قالوا: ال واهللا؛ ال نطلب ثمنه إال إىل اهللا، فقال أنس: 
، وفيه نخل، فأمر  رِبٌ فكان فيه ما أقول لكم؛ قبورُ املرشكني، وفيه خَ
النبي  بقبور املرشكني فنبشت، ثم باخلرب فسويت، وبالنخل فقطع، 
وجعلوا  احلجارة،  عضادتيه  وجعلوا  املسجد،  قبلة  النخل  فصفوا 

ينقلون الصخر وهم يرجتزون... احلديث(١).
  وجه الداللة: أنه قد ثبت من هذا احلديث أن موضع مسجد النبي
كان مقربة، واملقربة تشتمل عىل عذرة املوتى وصديدهم، وهي أعيان 
نجسة، وملا أمر النبي بنبش القبور مل يأمر بنقل الرتاب الذي القى تلك 
األعيان النجسة، وال أمر الصحابة بالتحرز منها، مما يدل عىل أن تلك 
كالعدم،  أصبحت  الطاهر  الرتاب  يف  استهلكت  ملا  النجسة  األعيان 
به  لالستدالل  يصلح  الدليل  وهذا  الطاهر(٢).  للرتاب  احلكم  وصار 
عىل أن االستهالك يعترب رشعاً يف األعيان اليابسة، بمعنى أن تستهلك 
عني يابسة يف عني أخر يابسة، كالقليل من الذرة يطحن مع الكثري 
ويتخذ  اجلاهلية  مرشكي  قبور  تنبش  هل  باب  الصالة،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (١)
مكاهنا مساجد؟ صحيح البخاري (٥٢٤/١) احلديث رقم (٤٢٨)، ومسلم يف كتاب 
 (٣٧٣/١) مسلم  صحيح   ، النبي  مسجد  ابتناء  باب  الصالة،  ومواضع  املساجد 

احلديث رقم (٩).
(٢) انظر: جمموع فتاو ابن تيمية (١٨٢/٢٢).
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ملن  بالنسبة  وعدمه  احلنث  جهة  من  ذلك  حكم  يف  وينظر  القمح،  من 
حلف ال يأكل ذرة فأكل قليالً منها حال كوهنا مطحونةً مع الكثري من 
يابسة،  عني  يف  تستهلك  ثم  تيبس،  ثم  مائعة  العني  تكون  أو  القمح، 

كالعذرة تيبس ثم تستهلك يف الرتاب، كام يف هذا احلديث. 
الدليل الرابع:

أثنائه  يف  وذكر  ٤٥٦هـ)،  (ت  حزم  ابن  ذكره  طويل،  الدليل  هذا 
 ، أمثلة متعددة لتقريره، وحاصله أن ما يف العامل من أعيانٍ هلا صفاتٌ
لتلك  تابعة  واألحكام  األسامء،  ختتلف  الصفات  اختالف  وبحسب 
األسامء، فمتى تغري االسم تغري احلكم، ومما قاله ابن حزم يف تقرير هذا 
الدليل: «العامل كله جوهرة واحدة ختتلف أبعاضها بأعراضها وبصفاهتا 
فقط، وبحسب اختالف صفات كل جزء من العامل ختتلف أسامء تلك 
يقع  وعليها  الديانة،  يف  وجل  عز  اهللا  أحكام  تقع  عليها  التي  األجزاء 
عنب  فالعنب  اللغات؛  بجميع  الناس  مجيع  من  والتفاهم  التخاطب 
وليس زبيباً، والزبيب ليس عنباً، وعصري العنب ليس عنباً وال مخراً، 
الديانة  يف  ذلك  كل  وأحكام  مخراً،  ليس  واخلل  عصرياً،  ليس  واخلمر 
؛  هُ دُّ م حَ ختتلف، والعني احلاملة واحدة، وكل ذلك له صفات منها يقوّ
فام دامت تلك الصفات يف تلك العني فهي ماء، وله حكم املاء، فإذا 
زالت تلك الصفات عن تلك العني مل تكن ماءً ومل يكن هلا حكم املاء، 
صفاتٌ  والبول وكل ما يف العامل؛ لكل نوع منه  واخلمر  وكذلك الدم 
ما دامت فيه، فهو مخر له حكم اخلمر، أو دم له حكم الدم، أو بول له 
حكم البول، أو غري ذلك، فإذا زالت عنه مل تكن تلك العني مخراً وال 
ماءً وال دماً وال بوالً وال اليشء الذي كان ذلك االسم واقعاً من أجل 
الدم  أو  البول  أو  اخلمر  من  ما ذكرتم  سقط  فإذا  عليه،  الصفات  تلك 
الصفات  بطلت  فإن  ذلك،  غري  يف  أو  اللبن  يف  أو  اخلل  يف  أو  املاء  يف 
التي من أجلها سمي الدم دماً واخلمر مخراً والبول بوالً وبقيت صفات 
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بعدُ  الواقع  مُ  رْ اجلُ ذلك  فليس  بحسبها  ذكرنا  ما  فيه  وقع  الذي  اليشء 
احلقيقة،  عىل  لبنٌ  أو  احلقيقة  عىل  ماءٌ  هو  بل   ، بوالً وال  دماً  وال  مخراً 
وهكذا يف كل يشء، فإن غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها 
وبطلت صفات املاء أو اللبن أو اخلل فليس هو ماءً بعدُ وال خالً وال 
لبناً، بل هو بولٌ عىل احلقيقة أو مخرٌ عىل احلقيقة أو دمٌ عىل احلقيقة، فإن 
أو  ومخرٌ  ماءٌ  فهو  فيه  وقع  ما  صفات  تبطل  ومل  الواقع،  صفاتُ  بقيت 
ماءٌ وبولٌ أو ماءٌ ودمٌ أو لبنٌ وبولٌ أو دمٌ وخلٌ وهكذا يف كل يشء، ومل 
حيرم علينا استعامل احلالل من ذلك لو أمكننا ختليصه من احلرام، لكننا 

ال نقدر عىل استعامله إال باستعامل احلرام، فعجزنا عنه فقط»(١).
الدليل اخلامس:

ذلك  ومع  السابق،  الدليل  من  قريب  املعنى  جهة  من  الدليل  هذا 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكره  وقد  قائله،  ملنزلة  بالنظر  ذكره  حيسن 
(ت ٧٢٨هـ) بقوله: «أن اهللا حرم اخلبائث التي هي الدم وامليتة وحلم 
اخلنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه يف املاء أو غريه، واستهلكت، مل 
، كام أن اخلمر إذا استهلكت  يبق هناك دم وال ميتة وال حلم خنزير أصالً

يف املائع مل يكن الشارب هلا شارباً للخمر»(٢).
الدليل السادس:

هذا الدليل ذكره أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: «احلكم إذا 
زال التغري زالت  فإذا  وإذا كانت العلة التغري،  بزواهلا،  زال  ثبت بعلة 
زالت  فإذا  املطربة  الشدة  اخلمر  يف  كانت  ملا  العلة  أن  كام  النجاسة، 

طهرت»(٣).
(١) املحىل (١٦١/١، ١٦٢) وانظر منه: (١٢٨/١).

(٢) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠١/٢١، ٥٠٢).
(٣) املصدر السابق (٥٢٢/٢٠).
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الدليل السابع:
قياس االستهالك عىل االستحالة بجامع حصول التغري يف العني يف 
اختالف  إىل  تؤدي  االستحالة  أن  العلامء  عند  تقرر  وحيث  منهام،  كل 
االستهالك،  حال  يف  للعني  يثبت  احلكم  ذلك  فإن  العني(١)،  أحكام 
- إذا استحالت إىل خل حكم بطهارهتا وحلها،  فكام أن اخلمر -مثالً

فكذلك إذا استهلكت اخلمر يف ماء حيكم بطهارهتا وحلها(٢). 
الدليل الثامن:

أن األعيان الطيبة التي خالطتها أعيان خبيثة، واستهلكت فيها، ال 
األصل  أن  وهو  األصل،  عىل  فتبقى  بخبثها،  احلكم  عىل  دليل  يوجد 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أشار  وقد  اإلباحة،  الطاهرة  األعيان  يف 
األدهانُ  وهذه  الطيبات،  لنا  أباح  قد  تعاىل  (واهللا  بقوله:  الدليل  هلذا 
واخلبيثةُ   ، الطيباتِ من  ها  وغريُ واحلامضةُ  احللوةُ  واألرشبةُ  واأللبانُ 
اهللا  أباحه  الذي  الطيِّب  حيرم  فكيف  فيها،  واستحالت  استهلكت  قد 
تعاىل؟! ومن الذي قال: إنه إذا خالطه اخلبيث واستهلك فيه واستحال 
قد حرم؟! وليس عىل ذلك دليل ال من كتاب وال من سنة وال إمجاع 
وال قياس، وهلذا قال  يف حديث بئر بضاعة ملا ذكر له أهنا يلقى فيها 
احليض وحلوم الكالب والنتن: «املاء طهور ال ينجسه يشء»، وقال يف 
اللفظ  ويف  اخلبث»(٤)،  حيمل  قلتني(٣)مل  املاء  بلغ  «إذا  القلتني:  حديث 
(١) ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اخلمر إذا استحالت بنفسها وصارت خالً كانت طاهرة 

.(٥٠٢/٢١) باتفاق العلامء، انظر: جمموع الفتاو
للدكتور  والدواء  الغذاء  يف  والنجسة  املحرمة  املواد  كتاب:  يف  الدليل  هلذا  إشارة  توجد   (٢)

نزيه محاد (٢٩).
القلة  مقدار  أن  واألقرب  تقديرها،  يف  العلامء  اختلف  مما  وهي  الكبرية،  اجلرة  هي  القلة   (٣)
الواحدة قربتان ويشء، فيكون مقدار القلتني باالحتياط مخس قرب، انظر: األم (٥/١)، 

واحلاوي (٣٣٤/١).
(٤) احلديث بلفظ: (إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث) أخرجه الدارمي يف كتاب الصالة،=
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حيمل  «مل  فقوله:  وغريه(١)،  داود  أبو  رواه  يشء»  ينجسه  «مل  اآلخر: 
فيه  اخلبث  يكون  بأن  أي  اخلبث،  حيمل  بأن  تنجيسه  أن  بني  اخلبث» 

، وذلك يبني أنه مع استحالة اخلبث ال ينجس املاء)(٢).  حمموالً

= باب قدر املاء الذي ال ينجس، سنن الدارمي (١٨٧/١)، وأبو داود يف كتاب الطهارة، 
باب ما ينجس املاء، سنن أيب داود (١٧/١) احلديث رقم (٦٣)، والرتمذي يف أبواب 
الرتمذي  سنن  يشء،  ينجسه  ال  املاء  أن  جاء  ما  باب  يقصد  آخر،  منه  بابٌ  الطهارة، 
(٩٧/١) احلديث رقم (٦٧)، والنسائي يف كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املاء، سنن 
ذكرهتا،  التي  املجملة  للفظة  املفرس  اخلرب  ذكر  باب  يف  خزيمة  وابن   ،(٤٦/١) النسائي 
 ،(١٣٣/١) املستدرك  يف  واحلاكم   ،(٩٢) رقم  احلديث   (٤٩/١) خزيمة  ابن  صحيح 
فه علل ذلك بسبب  حه، فمن ضعّ ومن العلامء من ضعّف هذا احلديث، ومنهم من صحّ
أجاب  حه  صحّ ومن   ،(٣٣٥  ،٣٢٩/١) التمهيد  انظر:  ومتنه،  سنده  يف  االضطراب 
صححه  قد  احلديث  هذا  العيد:  دقيق  ابن  حجر: «قال  ابن  قال  اضطراب،  من  ر  كِ ذُ عام 
يف  خمتلفاً  اإلسناد،  مضطربَ  كان  وإن  ألنه  الفقهاء،  طريقة  عىل  صحيح  وهو  بعضهم، 
بعض ألفاظه؛ فإنه جياب عنها بجواب صحيح بأن يمكن اجلمع بني الروايات، ولكني 
: تعينيُ مقدار القلتني»  تركته ألنه مل يثبت عندنا بطريقٍ استقاليل جيب الرجوع إليه رشعاً
صح  «وقد  احلاكم:  قال  واخلطايب؛  احلاكم  صححه  وممن   ،(١٨/١) احلبري  التلخيص 
وثبت هبذه الرواية صحة احلديث» املستدرك (١٣٣/١)، وقال اخلطايب: «يكفي شاهداً 
عىل صحته: أن نجوم أهل احلديث صححوه، وقالوا به، واعتمدوه يف حتديد املاء، وهم 
القيم  ابن  وذهب  للنووي (١١٤/١)  املجموع  الباب»  هذا  يف  املعول  وعليهم  القدوة، 
بتضعيف  فمعارض  احلفاظ  من  صححه  من  تصحيح  «وأما  قال:  حيث  تضعيفه،  إىل 
عنه  أعرض  وهلذا  وغريه،  عبدالرب  ابن  عمر  أبو  املغرب  حافظ  ضعفه  وممن  ضعفه،  من 

» حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود (٧٨/١). أصحاب الصحيح مجلةً
(١) هذا اللفظ أخرجه الدارمي يف كتاب الصالة، باب قدر املاء الذي ال ينجس، سنن الدارمي 
(١٨٧/١)، وابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار املاء الذي ال ينجس، سنن 
ابن ماجه (١٧٢/١)، احلديث رقم (٥١٧)، والدارقطني يف كتاب الطهارة، باب حكم 
 (١٣٢/١) املستدرك  يف  واحلاكم   ،(١٤/١) الدراقطني  سنن  نجاسة،  القته  إذا  املاء 
ومل  رواته،  بجميع  مجيعاً  احتجا  فقد  الشيخني؛  رشط  عىل  صحيح  حديث  «هذا  وقال: 
خيرجاه»، وبنحوه أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء، سنن أيب داود 

(١٧/١) احلديث رقم (٦٥).
(٢) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠٢/٢١).
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املطلب السابع
عالقة القاعدة بقاعدة:

(إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام)
من  عدد  ذكرها  احلرام)  غلب  واحلرام  احلالل  اجتمع  (إذا  قاعدة 
عينان  اجتمعت  إذا  أنه  ومعناها:  الفقهية(١)،  القواعد  يف  املؤلفني 
أو  بينهام،  التمييز  يمكن  مل  بحيث  واختلطتا  واحلرمة،  احلل  حكمهام 
اجتمع يف عني واحدة ما يقتيض احلل وما يقتيض احلرمة، فإنه يرجح 
احلرام عىل احلالل، ويكون احلكم للجميع هو التحريم، وعلة التحريم 
بالنسبة ملا كان حمرماً ظاهرة، وعلة التحريم بالنسبة ملا كان حالالً هو 

أن اجتناب احلرام ال يتم إال باجتنابه(٢).
ومن أمثلة احلالة األوىل: لو اختلطت ميتة بمذكاة، ومل يمكن التمييز 
التحريم،  هو  األصيل  حكمها  ألن  امليتة  فتحرم  مجيعاً؛  حرمتا  بينهام، 

وحتريم املذكاة ألنه ال يمكن اجتناب امليتة إال باجتناهبا(٣).
ومن أمثلة احلالة الثانية: لو اجتمع يف حيوان واحد ما يقتيض حله 
وما يقتيض حتريمه، كام لو تولد بني مأكول وغري مأكول، كالبغل؛ فإنه 
هذه  ويف  حرام،  واحلامر  حالل  والفرس  واحلامر،  الفرس  بني  متولد 

احلالة يغلب التحريم، فيحرم البغل(٤). 
وهذه القاعدة تشرتك مع القاعدة حمل البحث يف بعض الصور، مثل 
 ،(١٢٥/١) للزركيش  واملنثور   ،(١١٧/١) السبكي  البن  والنظائر  األشباه  انظر:   (١)
وترتيب  نجيم (١٠٩)،  البن  والنظائر  واألشباه  للسيوطي (١٠٥)،  والنظائر  واألشباه 

الآليل يف سلك األمايل (٢٩٠/١).
(٢) انظر: البحر املحيط (٢٥٩/١).

(٣) انظر: األشباه والنظائر للسيوطي (١٠٦).
(٤) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم (١٠٩).



٩٣ 

ما لو اختلط حالل بحرام، وكان احلرامُ هو الغالب، كام لو اختلط ماء 
بخمر، وكان اخلمر غالباً، فاحلكم هو التحريم بناء عىل القاعدتني معاً؛ 
أما بالنسبة للقاعدة حمل البحث فألن املاء مغلوب مستهلك، فيكون 
للقاعدة  بالنسبة  وأما  التحريم،  وهو  للخمر،  احلكم  ويكون  كالعدم، 
هذا  وجود  ومع  احلرام،  فغلب  وحرام  حالل  اجتمع  فألنه   األخر

االشرتاك بني القاعدتني إال أهنام تفرتقان من عدة وجوه، منها:
الوجه األول: أن جمال قاعدة البحث اجتامع العينني مع قيد اختالط 
من  أوسع   األخر والقاعدة  فيها،  واستهالكها   باألخر إحدامها 
من  العينني  اجتامع  كحالة  غريها،  وتشمل  احلالة  هذه  فتشمل  ذلك، 
غري اختالط واستهالك، كام يف اختالط امليتة باملذكاة، فتكون خمصوصةً 

هبذه القاعدة، أو مقيدةً هبا.
احلل  وصف  باجتامع  ختتص  البحث  قاعدة  أن  الثاين:  الوجه 
والتحريم يف عني واحدة، والقاعدة األخر أوسع؛ حيث تشمل هذه 

الصورة وصورة اجتامع وصف احلل والتحريم يف عينني.
يف  خمتلف  االختالط  صورة  يف  العينني  حكم  أن  الثالث:  الوجه 
باحلل  العينني  اتصاف  يف  ينحرص   األخر القاعدة  ففي  القاعدتني؛ 
واحلرمة، ويف القاعدة حمل البحث يشمل ذلك وغريه، فيشمل اتصاف 
اتصاف  ويشمل  والبول،  املاء  كاختالط  والنجاسة،  بالطهارة  العينني 
إحد العينني بنرش حرمة الرضاع وعدم ذلك يف األخر، كاختالط 

لبن املرضعة باملاء.
يف  خمتلف  االختالط  صورة  يف  العينني  مقدار  أن  الرابع:  الوجه 
العينني  مقدار  تقارب  من  البد   األخر القاعدة  ففي  القاعدتني؛ 
املوصوفتني باحلل واحلرمة، ويف قاعدة البحث البد من تفاوت مقدار 
يف  ومستهلكة  مغلوبة  إحدامها  تكون  بحيث  كبرياً،  تفاوتاً  العينني 
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األخر، ومما يؤكد هذا الفرق أن بعض العلامء ممن رشح هذه القاعدة 
نص عىل أنه خيرج منها صورة االستهالك، ومن ذلك قول السيوطي:

احلرام  يكون  أن  ومنها:   ،... فروع،  القاعدة  هذه  عن  «وخرج 
الطيب  فيه  استهلك  قد  شيئاً  مُ  رِ املُحْ أكل  فلو  منه،  قريباً  أو  مستهلكاً 

فال فدية»(١).
القاعدة  يف  فاحلكم  خمتلف،  القاعدتني  حكم  أن  اخلامس:  الوجه 
القاعدة،  ذلك  عىل  نصت  كام  التحريم  تغليب  هو  دائامً   األخر
كاملعدوم،  املستهلك  جيعل  أن  هو  البحث  حمل  القاعدة  يف  واحلكم 
عدداً  يشمل  وذلك  فيها،  املستهلك  العني  حكم  هو  احلكم  فيكون 
من األحكام؛ فإن كان حكم العني املستهلك فيها هو التحريم فحكم 
اجلميع هو التحريم، وإن كان حكم العني املستهلك فيها هو اإلباحة 
هو  فيها  املستهلك  العني  حكم  كان  وإن  اإلباحة،  هو  اجلميع  فحكم 

الطهارة فحكم اجلميع هو الطهارة، وهكذا.

واألشباه   ،(١٢٦/١) للزركيش  املنثور  وانظر:   ،(١٠٧) للسيوطي  والنظائر  األشباه   (١)
والنظائر البن نجيم (١١٢).
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املبحث الثاين 
الدراسة التطبيقية للقاعدة 

املطلب األول
التطبيقات القديمة عىل القاعدة

للقاعدة،  القديمة  التطبيقات  بعض  بيان  املطلب  هذا  من  املقصود 
بمعنى األمثلة عليها التي وقعت للناس يف أزمنة سابقة، ووردت تبعاً 
وستكون  متعددة،  أمثلة  وهي  الفقهاء،  من  املتقدمني  كتب  يف  لذلك 

األمثلة متنوعة تبعاً ألقسام الفقه:
- املثال األول: 

األشياء  هذه  وكانت   ، عسلٌ أو  لبنٌ  أو  سويقٌ  املاء  يف  رِح  طُ لو 
مستهلكةً يف املاء، بحيث ال يظهر طعم يشء من هذه األشياء، وكان 
دُّ هذا  عَ ، فإن هذا املاءَ طهورٌ جيوز الوضوء به، ويُ لونُ املاء هو الظاهرَ
املاء يف االعتبار الرشعي باقياً عىل حاله(١)، قال اإلمام الشافعي: «وإن 
فيه  مستهلكاً  املاء  فصار  عسلٌ  أو  سويقٌ  أو  لبنٌ  به  فشيب   ، ماءً ذَ  أَخَ
ولبنٍ  سويقٍ  ماءُ  هلذا:  يقال  إنام  فيه،  مستهلك  املاء  ألن  به،  يتوضأ  مل 
من  فيه  طرح  ما  يكون  قليل  يشء  فيه  منه  طرح  وإن   ، مشوبٌ وعسلٍ 
(١) انظر: قواعد الفقه للمقري -رسالة دكتوراه- (٢٢٦/٢)، واملنثور (١٢٦/١)، واملبدع 

(٤١/١)، واألشباه والنظائر للسيوطي (١٠٨).
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، وال طعم  سويق ولبن وعسل مستهلكاً فيه، ويكون لونُ املاء الظاهرَ
ليشء من هذا فيه: توضأ به، وهذا ماءٌ بحاله، وهكذا كل ما خالط املاءَ 

من طعامٍ ورشابٍ وغريِه»(١). 
- املثال الثاين:

ريِّ شيئاً من صفاته، جاز استعامل  غَ لو وقع يف ماءٍ نجاسةٌ قليلة، ومل تُ
هذا املاء(٢)، ومؤد هذا القول احلكم بطهارة املاء الستهالك النجاسة 
فيه  ووقعت  كثرياً،  املاءُ  كان  «إذا  ٤٥٠هـ):  (ت  املاوردي  قال  فيه، 
، فال خيلو أن يتغري هبا املاء أو ال يتغري، فإن مل  نجاسـةٌ مائعةٌ أو متجسدةٌ
، ثم ال ختلو النجاسة من أن تكون مائعة  يتغري هبا املاء فهو طاهرٌ مطهرٌ
أو متجسدة، فإن كانت مائعة كبول أو مخر أهريق فيه فاستعاملُ مجيعِ املاء 
، وال يلزم استبقاء يشء منه، ...،  شيئاً بعد يشء حتى يستنفد مجيعه جائزٌ

ألن النجاسة ملا مل يظهر هلا أثر صارت مستهلكة، فعفي عنها»(٣).
- املثال الثالث:

وقعت  إذا  واللبن،  واخلل  والسمن  كالزيت  املاء،   سو املائعات 
املائعات،  هذه  صفات  من  شيئاً  تغري  ومل  حمرمة،  عنيٌ  أو  نجاسةٌ  فيها 
فوسيلة  صفاهتا،  من  شيئاً  غريت  وإن  حترم(٤).  وال  تنجس  ال  فإهنا 
تطهريها أن تتم مكاثرة املائع بجنسه، حتى يزول أثر النجاسة(٥)، قال 
بالصفات  واخلبائث  الطيبات  بني  «الفرق  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ 
كان  وإذا  هذا،  وأحل  هذا  حرم  الصفات  تلك  وألجل  بينهام،  املميزة 

(١) األم (٧/١).
 ،(٥٢٩/٢١) تيمية  ابن   فتاو وجمموع   ،(١١٢/١) املهذب  رشح  املجموع  انظر:   (٢)

وقواعد ابن رجب (٢٩).
(٣) احلاوي (٣٣٦/١).

(٤) انظر: املحىل (١٣٥/١).
(٥) انظر: جمموع فتاو ابن تيمية (٥١٤/٢١).
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هذا احلب وقع فيه قطرة دم أو قطرة مخر، وقد استحالت، واللبن باق 
فإن  وجه؛  ذلك  لتحريم  يكن  مل  صفته،  عىل  باق  والزيت  صفته،  عىل 
تلك قد استهلكت واستحالت، ومل يبق هلا حقيقة من األحكام يرتتب 
عليها يشء من أحكام الدم واخلمر، وإنام كانت أوىل بالطهارة من املاء، 
ألن الشارع رخص يف إراقة املاء وإتالفه، حيث مل يرخص يف إتالف 

املائعات»(١).
- املثال الرابع: 

لوقوع  عرضةٌ  القديم-  الزمن  يف  -وخاصة  الشوارع  طنيُ 
وأسندوا  طهارتَه،  الفقهاء  بعض  حكى  ذلك  ومع  فيه،  النجاسات 
طهارته لعددٍ من األصول، منها: أن النجاسات تستهلك يف الطني(٢)، 
قال الزركيش (ت ٧٩٤هـ): «ولطني الشارع أصول يبنى عليها، ...، 
النجاسة  عني  فيه  استهلكت  إذا  باالستحالة  النجاسة  طهارة  ثالثها: 

.(٣)« وصارت طيناً
- املثال اخلامس:

: «ال  قوله  منها  كثرية،  ألدلة  لبسه،  الرجال  عىل  حيرم  مما  احلرير 
وال  والفضة،  الذهب  آنية  يف  ترشبوا  وال  الديباج،  وال  احلرير  تلبسوا 
تأكلوا يف صحافها، فإهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة»(٤)، وقد وردت 
اخلالص  احلرير  يف  الرخصة  هذه  لكن  احلرير(٥)،  يسري  يف  الرخصة 

(١) املصدر السابق.
(٢) انظر: املصدر السابق (٤٧٩/٢١).

(٣) املنثور يف القواعد (٣٢٦/١، ٣٢٧).
صحيح  مفضض،  إناء  يف  األكل  باب  األطعمة،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه  اللفظ  هبذا   (٤)
باب  والزينة،  اللباس  كتاب  يف  ومسلم   ،(٥٤٢٦) رقم  احلديث   (٥٥٤/٩) البخاري 
مسلم (١٦٣٨/٣)  صحيح  والنساء،  الرجال  عىل  والفضة  الذهب  إناء  استعامل  حتريم 

احلديث رقم (٥).
فرقد= بن  عتبة  مع  ونحن  عمر،  كتاب  «أتانا  قال:  النهدي،  عثامن  أيب  حديث  يف  كام   (٥)
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املنسوجات  بعض  ولكن  الثوب،  يف  كالعلم  يسري،  بقدر  يكون  الذي 
اختلف  مما  املنسوجات  وهذه  يسرية،  بنسب  نسجها  يف  احلرير  يدخل 
يف حكمها بالنسبة للرجال، ورأ بعض العلامء إباحة لبسها للرجال، 
لكون احلرير مستهلكاً؛ قال املاوردي: «احلرير... جيوز استعامل يسريه 

.(١)« إذا كان مستهلكاً
وغريه،  احلرير  من  املنسوج  «فأما  ٦٢٠هـ):  (ت  قدامة  ابن  وقال 
منهام،  لألغلب  فاحلكم   ،... وإبريسم(٢)،  قطن  من  منسوج  كثوبٍ 

واليسريُ مستهلكٌ فيه»(٣).
- املثال السادس:

لِطَ الطيبُ بطعامٍ واستُهلِك فيه، وتناوله املحرم، فإنه ال فدية  لو خُ
مل  فكأنه  كاملعدوم،  واملستهلك  مستهلك،  الطيب  ألن  فيه(٤)،  عليه 
يتناول الطيب، قال الزركيش: «احلرام إما أن يستهلك أو ال؛ فاألول: 
ال أثر له غالباً، وهذا كالطيب حيرم عىل املحرم، ولو أكل شيئاً فيه طيب 

قد استهلك مل جتب الفدية»(٥).
تليان  اللتني  بأصبعيه  وأشار  هكذا،  إال  احلرير  عن  هنى    اهللا  أن رسول  بأذربيجان:   =
اإلهبام، قال: فيام علمنا أنه يعني األعالم» هبذا اللفظ أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، 
احلديث   (٢٨٤/١٠) البخاري  صحيح  منه،  جيوز  ما  وقدر  للرجال  احلرير  لبس  باب 
رقم (٥٨٢٨)، وبنحوه مسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب حتريم استعامل إناء الذهب 
مسلم  صحيح  الرجل،  عىل  واحلرير  الذهب  وخاتم  والنساء  الرجال  عىل  والفضة 

(١٦٤٣/٣) احلديث رقم (١٤).
(١) احلاوي (٤٧٩/٢). 

م: بكرس اهلمزة والراء، وفتح السني، وقيل غري ذلك: هو احلرير، انظر: املطلع  يسَ (٢) اإلِبرِ
عىل أبواب املقنع (٣٥٢).

(٣) املغني (٣٠٧/٢). 
عمرية  وحاشية   ،(١٠٧) للسيوطي  والنظائر  واألشباه   ،(١٢٦/١) املنثور  انظر:   (٤)

.(٦٣/٤)
(٥) املنثور (١٢٦/١).
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- املثال السابع:
عذرة بني آدم نجسة، ولذلك رأ بعض العلامء: أنه ال جيوز سامد 
األرض هبا، وال بيعها، ولكن لو استهلكت يف الرتاب فقد رأ بعض 
روايتان؛  فيه  حنيفة  أيب  «عن  الرسخيس:  قال  بيعها،  جواز  العلامء 
خملوط  غري  كان  إذا  األرض  يف  إلقاؤها  جيوز  الروايتني:   إحد يف 
بالرتاب، ويف الرواية األخر: ال جيوز ذلك إال خملوطاً، وهو الظاهر 
من املذهب إذا صار مغلوباً بالرتاب، فحينئذ جيوز إلقاؤها يف األرض، 
 وجيوز بيعها، ألن املغلوب يف حكم املستهلك... وعىل الرواية األخر
وصارت  باألرض،  وخلطها  األرض،  يف  ألقاها  إذا  حنيفة:  أيب  عن 
مستهلكة فيها، جيوز استعامهلا كذلك، ولكن ال جيوز بيعها غري خملوطة 

بالرتاب»(١). 
- املثال الثامن:

مغلوباً،  اللبن  وكان  دواءٍ،  أو  ماءٍ  أو  بطعامٍ  املرضعة  لبنُ  لِطَ  خُ إذا 
ألن  العلامء،  من  كثري  عند  الرضاع  حتريم  به  يثبت  مل  الطفل،  وتناوله 
اللبن صار مستهلكاً، واملستهلك كاملعدوم(٢)، قال الكاساين: «اعتبار 
ما  اعتباره  فيجب  الرشع،  يف  أصل  بالعدم  املغلوب  وإحلاق  الغالب، 
أمكن، كام إذا اختلط (أي لبن املرضعة) باملاء أو بلبن شاة، ...، وإن 
اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ يعترب فيه الغالب؛ فإن كان اللبن 
م، ألن هذه األشياء ال حتل(٣) بصفة اللبن وصريورته غذاء،  رِّ َ غالباً حيُ

(١) املبسوط (١٣/٢٣، ١٤). 
 ،(٢٢٦/٢) دكتوراه-  -رسالة  للمقري  الفقه  وقواعد   ،(٢٧٦/٤) الذخرية  انظر:   (٢)
للسيوطي (١٠٨)،  والنظائر  واألشباه  رجب (٢٩)،  ابن  وقواعد  واملنثور (١٢٦/١)، 
وإيضاح املسالك (١٤٥)، ورشح املنهج املنتخب (١٢٧)، وهتذيب الفروق والقواعد 

السنية (١٥٠/٣).
أهنا  يظهر-  والصواب -فيام  املهملة،  باحلاء  منه  املنقول  املصدر  يف  الكلمة  هذه  وردت   (٣)

.( باخلاء املعجمة، هكذا (ختِلُ
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ل اللبنُ إىل ما كان ال يصل  بل بقدر ذلك، ألهنا إنام ختلط باللبن ليوصَ
م فمع هذه  رِّ َ إليه بنفسه الختصاصها بقوة التنفيذ، ثم اللبن بانفراده حيُ
األشياء أوىل، وإن كان الدواء هو الغالب ال تثبت به احلرمة، ألن اللبن 
إذا صار مغلوباً صار مستهلكاً فال يقع به التغذي، فال تثبت به احلرمة، 
وكذا إذا اختلط باملاء يعترب فيه الغالب أيضا، فإن كان اللبن غالباً يثبت 

به احلرمة، وإن كان املاء غالباً ال يثبت به»(١).
- املثال التاسع:

شارباً  املائع  هلذا  الشارب  يكن  مل  املائع  يف  استهلكت  إذا  اخلمر 
فيه(٢)،  استهلكت  الذي  املائع  هلذا  الشارب  حيد  ال  ولذلك  للخمر، 
يكن  مل  املائع  يف  استهلكت  إذا  «اخلمر  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

الشارب هلا شارباً للخمر»(٣).
- املثال العارش: 

لو حلف ال يأكل طعاماً أو ال يرشب رشاباً، فتناول ما حلف عليه 
عليه،  املحلوف  من  شيئاً    يَرَ ال  بحيث  غريه  يف  مستهلكاً  كونه  حال 
عليه  حلف  ما  ألن  كلها،  الصور  يف  حينث  ال  فإنه  ه،  طعمَ جيد  وال 
(ت  البهويت  قال  كاملعدوم(٤)،  واملستهلك  غريه،  يف  مستهلكاً  صار 
١٠٥١هـ): «من حلف: ال يأكل شيئاً، فأكله مستهلكاً يف غريه مثل أن 
حلف: ال يأكل لبناً، فأكل زبداً، ال يظهر فيه طعم اللبن (أو) حلف: 

(١) بدائع الصنائع (٩/٤).
 ،(٢٩) رجب  ابن  وقواعد   ،(١٢٦/١) واملنثور   (١٦٩/١٠) الطالبني  روضة  انظر:   (٢)

ومغني املحتاج (١٨٨/٤)، ورشح منتهى اإلرادات (٣٥٨/٣).
(٣) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠٢/٢١). 

 ،(٦٢/٣) الصنائع  وبدائع   ،(٣١٩/٢) الفقهاء  وحتفة   ،(١٨٢/٨) املبسوط  انظر:   (٤)
ورشح   ،(٣١٢/٩) واملبدع   ،(٣٠) رجب  ابن  وقواعد   ،(١٠٩/٦) الكبري  والرشح 

املنهج املنتخب (١٢٧).
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ال يأكل سمناً، فأكل خبيصاً فيه سمن ال يظهر معه فيه أو حـلف: ال 
(١)، أو ال يأكل شحامً فأكل اللحم األمحر، أو ال  يأكل بيضاً فأكل ناطفاً
يأكل شعرياً فأكل حنطة فيها حبات شعري مل حينث؛ ألن املستهلك ال 
يقع عليه اسم الذي حلف عليه، فلم حينث بأكل املستهلك فيه، وألن 

املستهلك يف اليشء يصري وجوده كعدمه»(٢).
املطلب الثاين

التطبيقات املعارصة عىل القاعدة
اجلديدة التي عرضت  املقصود بالتطبيقات املعارصة تلك النوازل 
للناس يف األزمنة املتأخرة مع التقدم يف جماالت التصنيع الذي يعتمد 
واألدوية  األغذية  صناعات  جمال  يف  بعضها  مع  العنارص  خلط  عىل 
واألدوات التي يستعملها الناس، وسأذكر عدداً من الفروع التي ظهر 

للقاعدة أثر بيّن يف احلكم عليها.
- املثال األول:

حلم اخلنزير من األطعمة التي حرمها اهللا تعاىل بنص القرآن الكريم، 
   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i) :كام قال تعاىل
واخلنزير   ،(١٤٥ (األنعام:  ے)    ~   }   |    {   z   y   x   w

حمرم كله، حلمه وشحمه وسائر أجزائه.
وملا كان املسلمون يف الزمن املايض يعتمدون عىل أنفسهم يف معظم 
يف  ولكن  الرشع،  مقتىض  وفق  عىل  وهنا  دُّ عِ يُ كانوا  وأدويتهم  أغذيتهم 
األزمان املعارصة تغريت احلال، وصار املسلمون يعتمدون عىل غريهم 
(١) الناطف: نوع من أنواع احللو، يدخل البيض يف صنعه، انظر: املطلع عىل أبواب املقنع 

.(٣٤١)
(٢) كشاف القناع (٢٦٥/٦).
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األطعمة  من  اخلنزير  كان  وملا  واألدوية،  األغذية  من  كثري  تصنيع  يف 
املنترشة عند غري املسلمني دخلت بعض أجزاء اخلنزير يف تصنيع كثري 
تلك  تدخل  بحيث  اخلنزير،  شحوم  وخاصة  واألدوية،  األغذية  من 
أوجب  احلال  وهذا  جداً،  قليلة  بنسب  التصنيع  يف  ونحوها  الشحوم 
وقد  اخلنزير،  من  يشء  فيه  دخل  ما  حكم  بيان  املعارصين  العلامء  عىل 
أفتت بعض اهليئات الرشعية بحرمة ما دخل فيه يشء من اخلنزير، ولو 
، ألن اخلنزير حمرم كل جزء من أجزائه كثر أو قل، ومن ذلك  كان قليالً
عقدهتا  التي  الثامنة  الطبية  الفقهية  الندوة  توصيات   إحد يف  جاء  ما 
من  احلجة  ذي  شهر  يف  الكويت  يف  الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة 

عام ١٤١٥هـ، ونصها:
«املواد الغذائية التي يدخل شحم اخلنزير يف تركيبها دون استحالة 
عينه، مثل بعض األجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد 
وال  حمرمة  هي  كريم،  واآليس  البسكويت والشكوالته  أنواع  وبعض 
حيل أكلها مطلقاً، اعتباراً إلمجاع أهل العلم عىل نجاسة اخلنزير وعدم 

حل أكله، والنتفاء االضطرار إىل تناول هذه املواد»(١).
والظاهر يل -واهللا أعلم- أن حكم هذه األغذية واألدوية يصلح 
من  املأخوذة  العنارص  إن  فيقال:  البحث،  حمل  القاعدة  عىل  خيرج  أن 
ولذلك  جداً،  ضئيلة  بنسب  واألدوية  األغذية  هذه  يف  توجد  اخلنزير 
فال  كاملعدومة،  فتكون  احلالل،  الدواء  أو  الغذاء  يف  مستهلكة  فهي 
كالم  من  لذلك  ويشهد  التحريم،  حكمُ  فيه  استُهلكت  ملا  يثبت 
اخلبائث  حرم  اهللا  «إن  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قولُ  املتقدمني 
يف  هذه  وقعت  فإذا  ذلك،  ونحو  اخلنزير  وحلم  وامليتة  الدم  هي  التي 
خنزير  حلم  وال  ميتة  وال  دم  هناك  يبق  مل  واستهلكت،  غريه  أو  املاء 
(١) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 
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، كام أن اخلمر إذا استهلكت يف املائع مل يكن الشارب هلا شارباً  أصالً
للخمر»(١). 

واألغذية  األدوية  هذه  قياس  املعارصين   فتاو من  له  يشهد  كام 
املختلطة بيشء من اخلنزير عىل نظريهتا مما اختلط بيشء من الكحول، 
بجامع أن كالً منهام مباح اختلط به حمرم، واستهلك املحرم يف املباح، 
بنسبة  املختلط  والدواء  الغذاء  بإباحة  املعارصين   فتاو جاءت  وقد 

ضئيلة من الكحول، كام سأذكر ذلك يف املثال الثالث. 
- املثال الثاين:

اخلنزير نجس العني، ولذلك فإن سائر أجزائه نجسة، ومؤد ذلك 
صار  اخلنزير  شحم  أن  احلارض  الزمن  يف  ويالحظ  نجس،  شحمه  أن 
فإن  التجميل،  ومواد  والكريامت  األدهان  من  كثري  صناعة  يف  يدخل 
فال  الصالة  فيه  يؤدي  ال  وقت  يف  الشخص  يضعها  املواد  هذه  كانت 
إشكال، وإن كان يضعها يف وقت يصيل فيه، فمعنى ذلك أنه سيصيل 
بعض  أفتت  ولذلك  اخلنزير،  شحم  من  يشء  عىل  املشتملة  املادة  هبذه 
اهليئات الرشعية باملنع من استخدام هذه املواد التي دخل شحم اخلنزير 
الفقهية  الندوة  توصيات   إحد يف  جاء  ما  ذلك  ومن  تصنيعها،  يف 
الطبية الثامنة التي عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت 

يف شهر ذي احلجة من عام ١٤١٥هـ، ونصها:
«املراهم والكريامت ومواد التجميل التي يدخل يف تركيبها شحم 
استحالة  فيها  حتققت  إذا  إال  رشعاً  استعامله  جيوز  وال  نجسة،  اخلنزير 

الشحم وانقالب عينه»(٢).
(١) جمموع فتاو ابن تيمية (٥٠١/٢١، ٥٠٢). 

(٢) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 
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وأقول: إن هذا املثال يمكن أن يقال فيه ما قيل يف املثال األول من 
جواز التخريج عىل القاعدة، بل هو أوىل بذلك، ألنه استعاملٌ يف خارج 

اجلسم، وهو أيرس من االستعامل يف داخل اجلسم، كام يف املثال األول.
الطبية  الفقهية  الندوة  يف  الباحثني  رأيَ  أن  عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 
ثم  ومن  النجاسة،  أو  بالتحريم  احلكمُ  هو  السابقني  املثالني  يف  الثامنة 
عدم جواز استعامل هذه املواد رشعاً، إال إذا حتققت فيها االستحالة، 
شهر  يف  تاسعة  ندوة  عقدت  الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة  ولكن 
صفر من عام ١٤١٨هـ، يف اململكة املغربية، وانتهى الباحثون إىل جواز 
أو  املحرمة  األعيان  استهالك  أي  االستهالك،  عىل  اعتامداً  املواد  هذه 
النجسة يف األعيان احلالل أو الطاهرة، وهذا الرأي فيه إعامل للقاعدة 

يف هذه املسائل، ومن توصيات الندوة يف هذا الشأن التوصية اآلتية:
الندوة  هذه  فإن  السابقة  الندوة  يف  دراسته  سبقت  ملا  «استكامالً 
وخلصت  املوضوع،  هبذا  املتعلقة  والفقهية  الطبية  اجلوانب  ناقشت 
إىل أن املواد اإلضافية يف الغذاء والدواء التي هلا أصل نجس أو حمرم 

تنقلب إىل مواد مباحة رشعاً بإحد طريقتني:
أ) االستحالة...

بامدة  نجسة  أو  حمرمة  مادة  بامتزاج  ذلك  ويكون  االستهالك:  ب) 
واحلرمة  النجاسة  صفة  عنها  يذهب  مما  غالبة،  حالل  طاهرة   أخر
واللون  الطعم  من  املغلوب  املخالط  ذلك  صفات  زالت  إذا  رشعاً، 
احلكم  ويكون  بالغالب،  مستهلكاً  املغلوب  يصري  حيث  والرائحة، 

للغالب، ومثال ذلك:
كمية  يف الكحول  حملوهلا  من  يستعمل  التي  اإلضافية  املركبات   .١
واملستحلبات  واحلافظات  كامللونات  والدواء،  الغذاء  يف  جداً  قليلة 

ومضادات الزنخ.
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دون  نجسة  أصول  من  املستخرجان  والكوليسرتول  الليستني   .٢
استحالة جيوز استخدامهام يف الغذاء والدواء بمقادير قليلة مستهلكة 

يف املخالط الغالب احلالل الطاهر.
٣. اإلنزيامت اخلنزيرية املنشأ كالببسني وسائر اخلامئر اهلاضمة ونحوها 

املستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة يف الغذاء والدواء الغالب»(١).
- املثال الثالث:

اخلمر حمرمة بإمجاع األمة، والعنرص املؤثر يف اإلسكار يسمى عند 
أهل االختصاص (بالكحول اإلثييل) وهذا العنرص يدخل بنسب قليلة 
جداً يف تصنيع بعض األغذية واألدوية باعتباره مذيباً لبعض العنارص 
الرشعية،  اهليئات  بعض  نظرت  السبب  وهلذا  املاء،  يف  تذوب  ال  التي 
األغذية  هذه  بحل  وأفتوا  األدويــة،  هذه  حكم  يف  العلامء  وبعض 
واألدوية، وعللوا آلرائهم هبذه القاعدة ترصحياً أو إشارة، ومن ذلك 
عقدهتا  التي  الثامنة  الطبية  الفقهية  الندوة  توصيات   إحد يف  جاء  ما 
من  احلجة  ذي  شهر  يف  الكويت  يف  الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة 

عام ١٤١٥هـ، ونصها:
«ملا كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناوهلا، وريثام يتحقق ما يتطلع 
إليه املسلمون من تصنيع أدوية ال يدخل الكحول يف تركيبها وال سيام 
أدوية األطفال واحلوامل، فإنه ال مانع رشعاً من تناول األدوية التي تصنع 
حالياً، ويدخل يف تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض احلفظ، أو 
إذابة بعض املواد الدوائية التي ال تذوب يف املاء مع عدم استعامل الكحول 

فيها مهدئاً، وهذا حيث ال يتوافر بديل عن تلك األدوية»(٢). 
(١) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 

 http://www.islamset.com/arabic/abioethics/clone.html :التايل
(٢) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 

 http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html :التايل
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:وجاء يف توصية أخر
«املواد الغذائية التي يستعمل يف تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول 
إلذابة بعض املواد التي ال تذوب باملاء من ملونات وحافظات وما إىل 
ذلك، جيوز تناوهلا لعموم البلو، ولتبخر معظم الكحول املضاف يف 

أثناء تصنيع الغذاء»(١). 
كام جاء ضمن القرار السادس من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي 
يف  املنعقدة  عرشة،  السادسة  دورته  يف  اإلسالمي  العامل  لرابطة  التابع 

مكة املكرمة، يف شهر شوال من عام ١٤٢٢هـ ما نصه:
«بعد النظر يف األبحاث املقدمة عن األدوية املشتملة عىل الكحول 
 -٢  ... ييل:  ما  قرر  حوهلا،...  جرت  التي  واملداوالت  واملخدرات، 
جيوز استعامل األدوية املشتملة عىل الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها 
عدل،  طبيب  يصفها  أن  برشط  عنها،  بديل  ال  التي  الدوائية  الصناعة 
كام جيوز استعامل الكحول مطهراً خارجياً للجروح، وقاتالً للجراثيم، 

ويف الكريامت والدهون اخلارجية»(٢).
وسئل الشيخ حممد بن صالح العثيمني عن هذه األدوية فقال: «... 
وأما ما يكون من مواد الكحول يف بعض األدوية، فإن ظهر أثر ذلك 
مل  إذا  وأما  حرام(٣)،  منه  اإلنسان  يسكر  بحيث  الدواء  هبذا  الكحول 
فإن  حفظه  أجل  من  الكحول  من  مادةٌ  فيه  جعلت  وإنام  األثر،  يظهر 

ذلك ال بأس به، ألنه ليس ملادة الكحول أثر فيه»(٤).
(١) التوصية منشورة عىل موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل االنرتنت، حتت الرابط 

 http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html :التايل
(٢) القرار منشور عىل موقع رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة عىل االنرتنت، حتت الرابط 
 http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=150&l=AR&cid=12  :التايل

) أو (فهو حرام). مَ رُ (٣) هكذا وردت العبارة يف املصدر املنقول منه، ولعل الصواب (حَ
(٤) لقاءات الباب املفتوح (٢٣٠/٣).
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باحلكم  يتعلق  فقال: «فيام  محاد  كامل  نزيه  الدكتور  عنها  حتدث  كام 
الرشعي يف تناول هذه األدوية التي حتتوي عىل نسبة قليلة من الكحول، 
اإلسكار،  لغرض  تتخذ  وال  اجلملة،  يف  هبا  للتداوي  الناس  وحيتاج 
وال كعالج مهدئ أو مفرت، فهناك ثالث طرق لتخرجيه، أحدها: أهنا 
جائزة الرشب يف حالة السعة واالختيار، ألن كمية الكحول الضئيلة 
املوجودة فيها قد استهلكت يف املائع املخالط الغالب، ومل يبق هلا طعم 
وال لون وال ريح، وقد سبق أن تقرر لدينا يف املقدمة الثالثة من البحث 
(نظرية االستهالك) أن املادة املحرمة أو النجسة إذا استهلكت يف ماء 
تصري  فإهنا  رائحة  أو  لون  أو  طعم  هلا  يبق  مل  بحيث  غالب،  مائع  أو 

بذلك حالالً طيباً، عند أكثر الفقهاء»(١).
الفقهية  واألنظار  االجتهادات،  هذه  يف  «وبالنظر   : أيضاً وقال 
بتلك  التداوي  وكيفية  املعارص،  الدوائي  اإلنتاج  وواقع  ومستندها، 
املستحرضات الدوائية املشتملة عىل نسبة قليلة من الكحول لألغراض 
التي سبق التنويه إليها، يرتجح لديَّ القول بجواز رشب تلك األدوية 
بضوابطها  وااللتزام  الرضورة  اشرتاط  غري  من  االستشفاء  بقصد 
الرشعية إذا كان الكحول مستهلكاً يف الدواء، ومل يبق له فيه طعم وال 

لون وال رائحة بناء عىل نظرية االستهالك الرشعية»(٢). 
- املثال الرابع:

العقل،  إفساد  يف  البالغ  ألثرها  نظراً  تناوهلا  حيرم  مما  املخدرة  املواد 
العنارص  بعض  تدخل  أدوية  يوجد  ولكن  أشد،  أو  كاخلمر  فهي 
النفسية،  العالجات  كبعض  يسرية،  بنسب  صناعتها  يف  املخدرة 
كآالم  الشديدة،  اآلالم  لتخفيف  تستعمل  التي  العالجات  وبعض 

(١) املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء للدكتور نزيه محاد (٥٠).
(٢) املرجع السابق (٥٢).



 ١٠٨

مرض الرسطان، واآلالم التي تكون بعد بعض العلميات اجلراحية، 
بشأهنا،  املعارصين  للعلامء  واضح  جواب  عىل  أقف  مل  األدوية  وهذه 
جواز  منه  يفهم  أن  يمكن  باز  بن  عبدالعزيز  للشيخ  جواب  وهناك 
لدينا  يوجد  التايل:  السؤال  اهللا  رمحه  سئل  فقد  األدوية،  هذه  تناول 
باملستشفى وكذلك يف مجيع املستشفيات بعض األدوية التي تستعمل 
وهذه  املختلفة،  اآلالم  لعالج  وكذلك  العمليات  بعد  اآلالم  لعالج 
األدوية حتتوي عىل مواد خمدرة وأخر كحولية بنسب متفاوتة، فهل 
من حرج يف استخدامها؟ فأجاب رمحه اهللا بقوله: «األدوية التي حيصل 
هبا  بأس  وال  فيها،  حرج  ال  عنه  لآلالم  وختفيف  للمريض،  راحة  هبا 
قبل العملية وبعد العملية، إال إذا علم أهنا من يشء يسكر كثريه، فال 
ال  كانت  إذا  أما  حرام»(١)  فقليله  كثريه  أسكر  : «ما  لقوله  تستعمل 
والتخدير  التخفيف  بعض  هبا  حيصل  ولكن  كثريها  يسكر  وال  تسكر 

لتخفيف اآلالم فال حرج يف ذلك»(٢).
القاعدة،  هذه  عىل  خيرج  أن  يصح  مما  املثال  هذا  أن  الظاهر  أقول: 
قليلة  نسب  هي  املخدرة  املواد  من  األدوية  هذه  يف  يوجد  ما  إن  حيث 
الرشعي  احلكم  يف  أثر  له  يكون  فال  كاملعدوم،  واملستهلك  مستهلكة، 

عليها، واهللا أعلم. 

داود  أيب  سنن  املسكر،  عن  النهي  باب  األرشبة،  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه  اللفظ  هبذا   (١)
(٣٢٧/٣) احلديث رقم (٣٦٨١)، والرتمذي يف كتاب األرشبة، باب ما جاء ما أسكر 
الرتمذي:  وقال   (١٨٦٥) رقم  احلديث   (٢٩٢/٤) الرتمذي  سنن  حرام،  فقليله  كثريه 
«هذا حديث حسن غريب»، والنسائي يف كتاب األرشبة، حتريم كل رشاب أسكر كثريه، 
فقليله  كثريه  أسكر  ما  باب  األرشبة،  كتاب  يف  ماجه  وابن   ،(٣٠٠/٨) النسائي  سنن 

حرام، سنن ابن ماجه (١١٢٥/٢) احلديث رقم (٣٣٩٣). 
(٢) اجلواب منشور عىل شبكة االنرتنت يف موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز، حتت الرابط اآليت: 

 http://www.ibnbaz.org.sa/mat/233
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- املثال اخلامس:
كلها،  االستعامل  وجوه  يف  الرجال  عىل  استعامله  حيرم  مما  الذهب 
فجعله  ذهباً  وأخذ  يمينه،  يف  فجعله  حريراً  أخذ    الرسول  أن  بدليل 
يف شامله، ثم قال: «إن هذين حرام عىل ذكور أمتي»(١). كام أن الرشب 
يف آنية الفضة حمرم عىل الرجل واملرأة، بدليل قول الرسول : «الذي 
يرشب يف آنية الفضة إنام جيرجر يف جوفه نار جهنم»(٢)، وال إشكال فيام 
كان من ذلك خالصاً أو غالباً، ولكن يالحظ يف زماننا أن هناك أدواتٍ 
متعددةً تتعلق بالرجل تصنع من النحاس ونحوه، مع وجود نسبة يسرية 
من الذهب، وال تكاد تظهر، كاخلاتم، والنظارة، والساعة، والقلم، كام 
يالحظ وجود بعض أواين الرشب التي تصنع من بعض املعادن، ومعها 
نسبة ضئيلة من الفضة، وهي غري ظاهرة، وكل منهام حيتاج لبيان حكمه؛ 

األول بالنسبة للرجل، والثاين بالنسبة للرجل واملرأة.
وهذه املسألة مما كانت موجودة يف الزمن السابق(٣)، ولكني ذكرهتا 
ضمن التطبيقات املعارصة نظراً لكثرة وقوعها يف هذا الزمان، وكثرة 
داود  أيب  سنن  للنساء،  احلرير  يف  باب  اللباس،  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه  اللفظ  هبذا   (١)
(٥٠/٤) احلديث رقم (٤٠٥٧)، والنسائي يف كتاب الزينة، حتريم الذهب عىل الرجال، 
والذهب  احلرير  لبس  باب  اللباس،  كتاب  يف  ماجه  وابن   ،(١٦٠/٨) النسائي  سنن 
للنساء، سنن ابن ماجه (١١٨٩/٢) احلديث رقم (٣٥٩٥)، وقال ابن امللقن «قال ابن 

املديني: حديث حسن، ورجاله معروفون» البدر املنري (٦٤٣/١).
البخاري  صحيح  الفضة،  آنية  باب  األرشبة،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه  اللفظ  هبذا   (٢)
حتريم  باب  والزينة،  اللباس  كتاب  يف  ومسلم   ،(٥٦٣٤) رقم  احلديث   (٩٦/١٠)
مسلم  صحيح  والنساء،  الرجال  عىل  وغريه  الرشب  يف  والفضة  الذهب  أواين  استعامل 

(١٦٣٤/٣) احلديث رقم (١). 
 (٣) ولذلك بني بعض املتقدمني حكم استعامل ما كان مموهاً بالذهب إذا كان يسرياً، ورأ
بعضهم العفو عام كان فيه ذهب يسري مستهلك، ومن ذلك قول النووي: «قال البندنيجي: 
فإن كان املموه مستهلكاً ال حيصل منه يشء بالسبك مل حيرم استدامته ومل جيب فيه زكاة» 

املجموع (٤٣/٦). 
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حدوثها حتى يف األدوات الرخيصة الثمن، حيث ذكر الدكتور صالح 
والفضة  الذهب  من  جداً  ضئيلة  نسب  توجد  أنه  املرزوقي  زابن  بن 
حتى يف بعض األواين الرخيصة، وذلك يف بحثٍ له عن حكم األواين 

ه هبام. وِّ الذهبية والفضية وما مُ
وكان كثري من كالم املتقدمني يف اإلناء ونحوه الذي تم طالؤه أو 
الذهب  يدخل  فقد  احلارض  العرص  يف  أما  الفضة،  أو  بالذهب  متوهيه 
والفضة يف التمويه والطالء، وقد يكون يف مادة اإلناء ونحوه، دون أن 
يكون ذلك عىل سبيل الطالء أو التمويه، وذلك يؤكد كون هذه املسألة 

قريبة من أن تكون من النوازل املعارصة.
عىل  بالذهب  املموه  حتريم  إىل  املعارصين  العلامء  بعض  ذهب  لقد 
الرجل، ومن ذلك أن الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سئل 
عن حكم استعامل القلم أو الساعة أو الكبك املموه بالذهب اليسري، 
فقال: «ال جيوز للرجل أن يلبس الساعة أو الكبك املموهني بالذهب، 
ولو كان ذلك يسرياً، ألن النبي  حرم عىل الرجل التختم بالذهب، 
والساعة املموهة بالذهب والكبك املموه به يشبهان الساعة(١)، وألن 
باب  من  للرجل  جيوز  ال  وكذلك  اخلاتم،  لبس  إىل  وسيلة  لبسهام  يف 
آنية  استعامل  عن  هنى    النبي  ألن  بالذهب،  املموه  القلم  اقتناء  أوىل 

الذهب، والقلم يشبهها من حيث اإلرساف واخليالء»(٢).
العلامء  خالف  املرزوقي  زابن  بن  صالح  الدكتور  الشيخ  وعرض 
بالذهب  املموهة  األواين  استعامل  إباحة  ورجح  املسألة،  يف  املتقدمني 
استعامله  عن  التنزه  أن  بني  أنه  إال  لإلباحة  تقريره  ومع  الفضة،  أو 

(١) هكذا يف مصدر الفتو، والصواب (اخلاتم). 
(٢) اجلواب منشور عىل موقع الشيخ عىل شبكة االنرتنت، السؤال رقم (٤٢٣)، حتت الرابط 
http://alfawzan.ws/AlFawzan/Library/tabid/90/Default.aspx?View=Page& التايل: 

PageID=1685&PageNo=1&BookID=31&SectionID=1
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مجيع  غطى  قد  التمويه  كان  إذا  وخصوصاً  أوىل،  والرشب  األكل  يف 
كان  ولكن  األدلة،  دراسة  عىل  مبنياً  ترجيحه  وكان  أكثره.  أو  اإلناء 
ذلك  ثبت  كام  والفضة  الذهب  من  األواين  يف  ما  قلة  املرجحات  من 
هبا  بعث  التي  العينات  من  لعدد  املخربي  العلمي  التحليل  خالل  من 

الدكتور ألحد املعامل يف لندن(١). 
أقول: إن قلة نسبة الذهب والفضة وكوهنا مل تكتشف إال بتحليل 
الفرع  هذا  يربط  وذلك  اإلناء،  مادة  يف  استهالكهام  بعلة  تشعر  خمربي 
القاعدة  عىل  الفرع  هذا  بتخريج  ح  رصّ من  أجد  مل  ولكني  بالقاعدة، 
من املعارصين، وإن كان يف كالم بعض املتقدمني ما يشعر بعالقة هذا 
الفرع هبذه القاعدة، فعىل سبيل املثال وجدت أن ابن حزم ربط احلكم 
يف  تقولون  فام   ...» فقال:  منهام،  بالغالب  بغريها  املختلطة  الفضة  يف 
فضة خالطها نحاس، فلم يظهر له فيها أثر وال غريها، أتزكى بوزهنا، 

وتباع بوزهنا فضة حمضة، أم ال؟
قلنا وباهللا تعاىل التوفيق: القول يف هذا كالقول يف املاء سواء بسواء 
فيها  للنحاس  يظهر  ومل  بحسبها،  الفضة  صفات  بقيت  إن  فرق؛  وال 
بأكثر،  وال  بأقل  ال  الفضة،  من  بوزهنا  وتباع  بوزهنا،  تزكى  فإهنا  أثر 
فهو  أثر  للفضة  يبقَ  مل  حتى  النحاس  صفات  غلبت  وإن  نسيئة.  وال 
التي  الفضة  تلك  كثرت  سواء   ، أصالً فيه  زكاة  ال  حمض،  نحاس  كله 
مما  بأقل  ونسيئة،  نقداً  بالفضة  بيعه  وجائز  تكثر،  مل  أو  فيه،  استحالت 

خالطه من الفضة وبمثل ذلك وبأكثر“(٢).
ه هبام استعامالً وبيعاً ورشاء، للدكتور  وِّ (١) انظر: بحث حكم األواين الذهبية والفضية وما مُ
الرشيعة  لعلوم   القر أم  جامعة  جملة  يف  منشور  البقمي،  املرزوقي  زابن  بن  صالح 
والدراسات اإلسالمية، جملد (١٢) عدد (٢٠)، يف عام ١٤٢١هـ، كام أن البحث منشور 
http://www.dahsha.com/viewarticle. التايل:  الرابط  حتت  دهشة،  موسوعة  موقع  عىل 

php?id= 30813

(٢) املحىل (١٦٤/١). 
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تنبيه:• 
مما حيسن التنبيه عليه أن هناك نوازل معارصة قد يظن بعض الناس 
أهنا مما يدخل يف القاعدة، ولذلك ربام استحسن ذكرها مع التطبيقات 
املعارصة للقاعدة، مثل صناعة مادة اجليالتني من عنارص حمرمة كامليتة 
صناعات  بعض  ضمن  ذلك  بعد  اجليالتني  مادة  واستخدام  واخلنزير، 
لة  األدوية، مثل تغليف الكبسوالت الدوائية، وإنتاج أقراص املص املحمَّ
بالفيتامينات، وحتضري التحاميل الطبية (أي اللبوس الرشجية واملهبلية) 
ولكنني مل أذكر هذه النازلة واستخداماهتا ألن أهل االختصاص ذكروا 
أن صناعة مادة اجليالتني من عنارصها األصلية متر بعدد من املعاجلات 
العني  غري  اجليالتني  يف  املتحصلة  العني  أن  بينوا  ولذلك  الكيميائية، 
قبيل  من  هي  اجليالتني  مادة  صناعة  أن  ذلك  عىل  فيصدق  األصلية، 

االستحالة(١)، والتطبيقاتُ املتعلقةُ باالستحالة غريُ داخلة يف بحثي. 
املطلب الثالث

املستثنيات من القاعدة
املستثنيات من هذه القاعدة قليلة جداً، وهي مستثنياتٌ عند بعض 
التسليم  عدمُ  عندهم  االستثناءِ  وسببُ  بالقاعدة،  قالوا  الذين  العلامء 
القاعدة  هذه  معارضة  أو  ظاهراً،  حصل  وإن  حقيقة  باالستهالك 
بقاعدة أخر هي أوىل بالفرع املستثنى عند املجتهد يف املسألة، وهذا 

بيان باملستثنيات التي تم الوقوف عليها:
املستثنى األول:

فإن  الطفل،  وتناوله  فيه،  واستهلك  بامء،  لِطَ  خُ إذا  املرضعة  لبن 
(١) انظر: املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء للدكتور نزيه محاد (٦٦)، واالنتفاع باألعيان 

املحرمة (٢٥٠) فام بعدها، واالستحالة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي (٢٠٧).
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بعض  ولكن  اللبن،  هبذا  الرضاع  حتريم  يثبت  أال  القاعدة  مقتىض 
العلامء  هؤالء  ومن  اللبن،  هبذا  الرضاع  حتريم  يثبت  أنه  يرون  العلامء 

اإلمام الشافعي، ومطرف بن عبداهللا من املالكية (ت ٢٢٠هـ).
وسبب االستثناء عند الشافعي: أن الرضاع املحرم هو ما وصل فيه 
اللبن إىل جوف الطفل بمقداره ووقته املعترب رشعاً، وذلك حاصل يف 
الذي  املقصود  أن  مطرف:  وعند  غريه(١)،  مع  اللبن  استهالك  صورة 
ألجله يثبت حتريم الرضاع هو حصول التغذية باللبن، وهذا املقصود 

حاصل حتى مع اختالط اللبن بغريه واستهالكه فيه(٢).
املستثنى الثاين:

واستُهلِكت  ماء  فيه  رٍ  قِدْ أو  إناءٍ  يف  مسكر  أو  مخر  قطرة  وقعت  لو 
فيه، بحيث ال يوجد فيه طعم اخلمر أو املسكر، فإن اطراد القاعدة يف 
هذا الفرع يقتيض أال يكون هلذه القطرة املستهلكة أثر يف احلكم؛ ألن 
هذا  يف  يرون  احلنفية  ولكن  كاملعدوم،  املستهلك  أن  القاعدة  مقتىض 
الفرع أن املاء ينجس وال حيل رشبه، ويلحق هبذا الفرع عندهم لو وقع 

يف هذا املاء قطرة دم أو بول(٣). 
وسبب االستثناء عند احلنفية يرجع ألصل قرروه يف باب املياه، وهو 
أن املاء القليل عندهم حيمل اخلبث، ويتأثر بام يقع فيه، وإن مل يتغري، 
واملقدارُ  الكثري،  مقدار  يف  اختلفوا  وقد  الكثري،  دون  ما  هو  والقليل 

الواردُ يف املثال قليلٌ عىل كل تقدير(٤). 
(١) انظر: األم (٢٩/٥)، واحلاوي (٣٧٤/١١). 

للمقري  الفقه  وقواعد   ،(٢٧٦/٤) له  والذخرية   ،(١٢١/٣) للقرايف  الفروق  انظر:   (٢)
-رسالة دكتوراه- (٢٢٦/٢).

(٣) انظر: املبسوط (١٨/٢٤، ٢٨)، وحاشية ابن عابدين (٤٥٠/٦).
(٤) انظر: العناية رشح اهلداية (١٢/٣).



 ١١٤

املستثنى الثالث:
من  جداً  يسرية  بطبقة  طالؤه  تم  معدن  عن  عبارة  بالذهب  املموه 
ألن  الفرع،  هذا  يف  القاعدة  طرد  العلامء  بعض   ير ولذلك  الذهب، 
الذهب يسري مستهلك يف غريه، فيكون حكمه اإلباحة بالنسبة للرجل، 
ومن العلامء من ير أن هذا الفرع مستثنى من القاعدة، فيكون حكمه 
قال:  حيث  املاوردي،  العلامء  هؤالء  ومن  للرجل،  بالنسبة  التحريم 
أو  منفرداً  خالصاً  وكثريه،  قليله  الرجال،  عىل  فمحرم  الذهب  «فأما 

.(١)« مشوباً خمتلطاً
وسبب االستثناء عنده أن علة التحريم يف الذهب اخلالص متحققة 
يف املختلط بغريه، حيث قال: «الذهب يظهر قليله كظهور كثرية؛ يغلب 

لونه عىل لون ما اختلط به»(٢).

(١) احلاوي (٤٧٩/٢). 
(٢) املصدر السابق.
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اخلامتة
: أهم نتائج البحث باختصار. أوالً

لتعدد . ١ نظراً  مهمة،  قاعدة  كاملعدوم)  املستهلك  قاعدة (املغلوب 
تطبيقاهتا يف الزمن السابق، وجتدد احلاجة هلا يف العرص احلارض، 

من خالل تطبيقاهتا يف جمال الغذاء والدواء، ومها مما هيم املسلم.
هذه القاعدة مع أمهيتها مل تأخذ حقها من البيان لد من ألّف . ٢

علمي،  بحث  يف  دراستها  تسبق  مل  أنه  كام  الفقهية،  القواعد  يف 
يتعلق  سابقة  دراســات  من  الباحث  عليه  وقف  ما  ومعظم 
وهو  القاعدة،  موضوع  عن  ختتلف  واالستحالة  باالستحالة، 

االستهالك.
االستحالة . ٣ مع  االستهالك-  -وهو  القاعدة  موضوع  يشرتك 

عن  ختتلف  االستحالة  ولكن  منهام،  كل  يف  التغري  حصول  يف 
نفسها  العني  انقالب  تعني  االستحالة  أن  وذلك  االستهالك، 
تغري  فهو  االستهالك  وأما   ،أخر حالة  إىل  حالة  من  وحتوهلا 

يطرأ عىل العني القليلة يتمثل يف خفائها يف العني الكثرية. 
كثرية، . ٤  أخر بعني  قليلة  عني  ختتلط  أن  هو  القاعدة  هذه  معنى 

القليلة  العني  فتعترب  الكثرية،  العني  يف  القليلة  العني  وتستهلك 
تبعاً لذلك كاملعدومة، ويكون احلكم للعني الكثرية.

هذه القاعدة قاعدة صحيحة، ألنه قد دل عليها أدلة متعددة من . ٥
طريق النقل والنظر الصحيح.



 ١١٦

أهنا . ٦ األربعة  املذاهب  يف  القاعدة  هذه  تطبيقات  تتبع  من  تبني 
يف  تفاوت  هناك  كان  وإن  كلها،  األربعة  املذاهب  يف  معتربة 
تطبيقها العتبارات معينة، كام ظهر أن من أكثر العلامء اعتباراً هلا 

وتعويالً عليها ابن حزم وابن تيمية.
كتب . ٧ يف  املوجودة  القديمة  التطبيقات  من  عدد  القاعدة  هلذه 

الطهارة،  أبواب  يف  مبثوثة  األمثلة  وهذه  الفقهاء،  من  املتقدمني 
والصالة، واحلج، والرضاع، واحلدود، واأليامن.

األغذية . ٨ صناعات  جمال  يف  معارصة  تطبيقات  القاعدة  هلذه 
ولكن  الصور،  آلحاد  بالنظر  كثرية  تطبيقات  وهي  واألدوية، 
 جيمعها دخول بعض األعيان املحرمة أو النجسة يف أعيان أخر
مباحة أو طاهرة، وذلك بنسب يسرية جداً، مما جيعل العني املحرمة 
حرص  وقد  الطاهرة.  أو  املباحة  العني  يف  مستهلكة  النجسة  أو 
الباحث عىل ربط مجيع األمثلة القديمة واملعارصة بالقاعدة، عن 

طريق إيراد الشواهد من كالم العلامء عىل ما يوضح ذلك. 
: التوصيات. ثانياً

بيان . ١ يف  تفيد  التي  الفقهية  القواعد  بدراسة  الباحثون  يعتني  أن 
أحكام النوازل الفقهية، مع بيان أحكام تلك النوازل من خالل 

تطبيقات القاعدة.
الفقهية، . ٢ القاعدة  حجية  ملسألة  مستفيضٌ  بحثٌ  هناك  يكون  أن 

نظراً ألن بعض النوازل اعتمد بعض املجتهدين يف أحكامها عىل 
القواعد الفقهية، وربام كانت القاعدة هي املدرك الوحيد عنده.
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فهرس املصادر واملراجع:

اإلمجاع. أيب بكر بن إبراهيم بن املنذر، ت ٣١٨هـ، حتقيق: أيب محاد صغري أمحد بن حممد . ١
حنيف، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٢هـ، دار طيبة، الرياض.

االستحالة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي. الدكتور قذايف عزات الغنانيم، الطبعة األوىل، . ٢
ن،  امَّ سنة ١٤٢٨هـ، دار النفائس، عَ

ت . ٣ السبكي،  عبدالكايف  بن  عىل  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  اإلمام  والنظائر.  األشباه 
الطبعة  معوض،  حممد  عىل  والشيخ  عبداملوجود  أمحد  عادل  الشيخ  حتقيق:  ٧٧١هـ، 

األوىل، سنة ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.
األشباه والنظائر. جالل الدين عبدالرمحن السيوطى، ت ٩١١هـ، الطبعة األوىل، سنة . ٤

١٣٩٩هـ، دار الباز، مكة املكرمة.
األشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، ت ٩٧٠هـ، طبع سنة ١٤٠٠هـ، دار . ٥

الكتب العلمية، بريوت.
األم. اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، ت ٢٠٤هـ، تصحيح: حممد زهري النجار، دار . ٦

املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، سنة ١٣٩٣هـ.
االنتفاع باألعيان املحرمة. مجانة حممد عبدالرزاق أبو زيد، الطبعة األوىل، سنة ١٤٢٥هـ، . ٧

ن،  امَّ دار النفائس، عَ
إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك. أيب العباس أمحد بن حييى الونرشييس، ت ٩١٤هـ، . ٨

حتقيق: أمحد بوطاهر اخلطايب، طبع بإرشاف: اللجنة املشرتكة لنرش الرتاث اإلسالمي بني 
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، الرباط، سنة ١٤٠٠هـ.

ت . ٩ الزركشى،  هبادر  بن  عبداهللا  بن  حممد  الدين  بدر  الفقه.  أصول  يف  املحيط  البحر 
سليامن  عمر  والدكتور  العاين،  عبداهللا  عبدالقادر  الشيخ  ومراجعة:  ٧٩٤هـ.حترير 
األوىل،  الطبعة  أبوغدة،  عبدالستار  والدكتور  األشقر،  سليامن  حممد  والدكتور  األشقر، 

سنة ١٤٠٩هـ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، 
٥٨٧هـ، . ١٠ ت  احلنفي،  الكاساين  مسعود  بن  بكر  أيب  الرشائع.  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٦هـ، تصوير: دار الكتب العلمية، بريوت.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري. رساج الدين أيب حفص . ١١

الغيط  أبو  مصطفى  حتقيق:  ٨٠٤هـ،  ت  امللقن،  بابن  املعروف  األنصاري  عيل  بن  عمر 
للنرش  اهلجرة  دار  ١٤٢٥هـ،  سنة  األوىل،  الطبعة  كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  وعبداهللا 

والتوزيع، الرياض.
الطبعة . ١٢ ٥٣٩هـ،  ت  السمرقندي،  الدين  بعالء  املعروف  أمحد  بن  حممد  الفقهاء.  حتفة 

األوىل، سنة ١٤٠٥هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.



 ١١٨

سنة . ١٣ بعد  ت  زاده،  بناظر  الشهري  سليامن  بن  حممد  األمايل.  سلك  يف  الآليل  ترتيب 
مكتبة  األوىل، سنة ١٤٢٥هـ،  عبدالعزيز السليامن، الطبعة  ١٠٦١هـ، حتقيق: خالد بن 

الرشد، الرياض، 
٦٠٦هـ، . ١٤ ت  الرازي،  عمر  بن  حممد  الدين  فخر  الغيب.  مفاتيح  املسمى  الكبري  التفسري 

الطبعة األوىل، سنة ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري. احلافظ أمحد بن عيل املعروف بابن . ١٥

حجر العسقالين ت ٨٥٢هـ، تصحيح وتعليق: السيد عبداهللا هاشم اليامين املدين، سنة 
١٣٨٤هـ، معلومات الطبع: دون.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد. أبى عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب، ت . ١٦
٤٦٣هـ، حتقيق: سعيد أمحد أعراب ومجاعة من علامء املغرب، وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية باململكة املغربية، ابتداء من سنة ١٤٠٢هـ، 
هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية. حممد عيل بن حسني، ت ١٣٦٧هـ، . ١٧

مطبوع هبامش كتاب الفروق للقرايف، تصوير: دار املعرفة للطباعة النرش، بريوت.
حاشية ابن عابدين املسامة رد املحتار عىل الدر املختار. حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز . ١٨

سنة  بريوت،  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  ١٢٥٢هـــ،  ت  عابدين،  بابن  املعروف 
١٤٢١هـ، 

حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود. أيب عبداهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر الزرعي . ١٩
العلمية،  الكتب  دار  ١٤١٥هـ،  سنة  الثانية،  الطبعة  ت٧٥١هـ،  القيم  بابن  املعروف 

بريوت، 
ت . ٢٠ البجريمي،  عمر  بن  حممد  بن  سليامن  الطالب.  منهج  رشح  عىل  البجريمي  حاشية 

١٢٢١هـ، املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا.
بعمرية، . ٢١ امللقب  الربليس  أمحد  الدين  شهاب  للمنهاج.  املحيل  رشح  عىل  عمرية  حاشية 

العربية  الكتب  إحياء  دار  مطبعة  طبع:  للمنهاج،  املحيل  رشح  مع  مطبوع  ٩٥٧هـ،  ت 
ألصحاهبا عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة.

احلاوي الكبري. أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، ت ٤٥٠هـ، حتقيق: الشيخ . ٢٢
عىل حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٤هـ، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة. زكريا بن حممد األنصاري الشافعي، ت ٩٢٦هـ، . ٢٣

املعارص،  الفكر  دار  ١٤١١هـ،  سنة  األوىل،  الطبعة  املبارك،  مازن  الدكتور  حتقيق: 
بريوت، 

حكم األواين الذهبية والفضية وما موه هبام. بحثٌ من إعداد: الدكتور صالح بن زابن . ٢٤
عدد   ،(١٢) جملد  املكرمة،  بمكة   القر أم  جامعة  جملة  يف  منشورٌ  البقمي،  املرزوقي 

(٢٠)، سنة ١٤٢١هـ.
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دستور العلامء. القايض عبدالنبي بن عبدالرسول األمحدنكري، عرَّب عباراته الفارسية: . ٢٥
حسن هاين فحص، الطبعة األوىل، ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الذخرية. شهاب الدين أمحد بن إدريس القراىف، ت ٦٨٤هـ.حتقيق: الدكتور حممد حجي . ٢٦
واألستاذ حممد بوخبزة، الطبعة األوىل، سنة ١٩٩٤م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

اإلسالمي، . ٢٧ املكتب  ٦٧٦هـ،  ت  النووي،  رشف  بن  حييى  زكريا  أيب  الطالبني.  روضة 
بريوت.

سنن ابن ماجه. اإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني، ت ٢٧٥هـ، حتقيق: . ٢٨
حممد فؤاد عبدالباقي، تصوير: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

سنن أيب داود. اإلمام احلافظ أبى داود سليامن بن األشعث السجستايى، ت ٢٧٥هـ، . ٢٩
حتقيق: حممد حميى الدين عبداحلميد، تصوير: دار الفكر، 

شاكر، . ٣٠ أمحد  حتقيق:  ٢٧٩هـ،  ت  سورة،  بن  عيسى  بن  حممد  عيسى  أيب  الرتمذي.  سنن 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  تصوير:  عوض،  عطوه  وإبراهيم  عبدالباقي،  فؤاد  وحممد 

بريوت.
حتقيق: . ٣١ ٣٨٥هـ،  ت  الدارقطنى،  عمر  بن  عىل  احلافظ  اإلمام  تأليف  الدارقطني.  سنن 

السيد عبداهللا هاشم يامين املدين، دار املحاسن للطباعة، القاهرة، سنة ١٣٨٦هـ.
٢٥٥هـ، . ٣٢ ت  الدارمي،  الفضل  بن  عبدالرمحن  بن  عبداهللا  احلافظ  اإلمام  الدارمي.  سنن 

طبع بعناية: أمحد دمهان، دار إحياء السنة النبوية.
سنن النسائي. اإلمام احلافظ أمحد بن شعيب النسائى، ت ٣٠٣هـ، تصوير: دار الفكر، . ٣٣

بريوت، سنة ١٣٩٨هـ، 
الرشح الكبري عىل متن املقنع. أيب الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر بن قدامة، ت ٦٨٢هـ، . ٣٤

توزيع: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الرشيعة بالرياض.
مطبوع . ٣٥ ٨٦٤هـ،  ت  املحيل،  حممد  بن  أمحد  الدين  جالل  الطالبني.  ملنهاج  املحيل  رشح 

العربية  الكتب  إحياء  دار  مطبعة  طبع:  املذكور،  الرشح  عىل  وعمرية  القليويب  بحاشيتي 
ألصحاهبا عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة.

دراسة . ٣٦ ٩٩٥هـ،  ت  املنجور،  عيل  بن  أمحد  املذهب.  قواعد  إىل  املنتخب  املنهج  رشح 
وحتقيق: حممد الشيخ حممد األمني، دار عبداهللا الشنقيطي، دون تاريخ.

رشح منتهى اإلرادات. منصور بن يونس البهويت، ت ١٠٥١هـ، تصوير: دار الفكر، . ٣٧
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). إسامعيل بن محاد اجلوهري، ت ٣٩٣هـ، حتقيق: . ٣٨

أمحد عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٩هـ، دار العلم للماليني، بريوت.
حتقيق: . ٣٩ ٣١١هـ،  ت  خزيمة،  بن  إسحاق  بن  حممد  بكر  أيب  اإلمام  خزيمة.  ابن  صحيح 

اإلسالمي،  املكتب  ١٣٩١هـ،  سنة  األوىل،  الطبعة  األعظمي،  مصطفى  حممد  الدكتور 
بريوت.

صحيح البخاري. اإلمام احلافظ أبى عبداهللا حممد بن إسامعيل البخار، ت ٢٥٦هـ، . ٤٠
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رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي، مطبوعٌ مع رشحه فتح البار، مكتبة 
الرياض احلديثة، الرياض، 

صحيح مسلم. اإلمام احلافظ مسلم بن احلجاج القشري، ت ٢٦١هـ، حققه وخدمه . ٤١
العلمية  البحوث  إدارات  رئاسة  وتوزيع:  نرش  عبدالباقي،  فؤاد  حممد  وجوه:  عدة  من 

واالفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض.
طرح التثريب يف رشح التقريب. زين الدين عبدالرحيم بن احلسني املعروف بالعراقي، . ٤٢

الكتب  دار  ٢٠٠٠م،  سنة  األوىل،  الطبعة  عيل،  حممد  عبدالقادر  حتقيق:  ٨٠٦هـ،  ت 
العلمية، بريوت، 

العزيز رشح الوجيز. عبدالكريم بن حممد بن عبدالكريم الرافعي، ت ٦٢٣هـ، حتقيق: . ٤٣
عيل حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٧هـ، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
القدير . ٤٤ فتح  هبامش  مطبوع  ٧٨٦هـ،  ت  البابريت،  حممود  بن  حممد  اهلداية.  رشح  العناية 

للكامل بن اهلامم، دار عامل الكتب، الرياض، سنة ١٤٢٤هـ، 
الفروع. شمس الدين حممد بن مفلح املقديس، ت ٧٦٣هـ، حتقيق: الدكتور عبداهللا بن . ٤٥

عبداملحسن الرتكي، الطبعة األوىل، سنة ١٤٢٤هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت 
الفروق. أيب العباس أمحد بن إدريس القراىف، ت ٦٨٤هـ، تصوير: دار املعرفة للطباعة . ٤٦

النرش، بريوت.
تصوير: . ٤٧ ٨١٧هـ،  ت  الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  املحيط.  القاموس 

املؤسسة العربية للطباعة والنرش، بريوت، 
قواعد ابن رجب املسمى (تقرير القواعد وحترير الفوائد). احلافظ أبى الفرج عبدالرمحن . ٤٨

سعد،  عبدالرؤوف  طه  عليه:  وعلق  له  وقدم  راجعه  ٧٩٥هـ،  ت  رجب،  بن  أمحد  بن 
الطبعة األوىل، سنة ١٣٩١هـ، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.

ت . ٤٩ (اجلد)،  ري  املقَّ أمحد  بن  حممد  بن  حممد  اهللا  عبد  أيب  اجلامعة  قايض  الفقه.  قواعد 
٧٥٨هـ، دراسة وحتقيق: حممد بن حممد الدردايب، رسالة دكتوراه يف دار احلديث احلسنية 

بالرباط، سنة ١٤٠٠هـ.
سنة . ٥٠ األوىل،  الطبعة  الباحسني،  الوهاب  عبد  بن  يعقوب  الدكتور  الفقهية.  القواعد 

١٤١٨هـ، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، الرياض، 
كشاف القناع عن متن اإلقناع. منصور بن يونس البهويت، ت ١٠٥١هـ، راجعه وعلق . ٥١

عليه: هالل مصيلحي مصطفى هالل، مكتبة النرص احلديثة، الرياض.
كفاية األخيار يف حل غاية االختصار. تقي الدين أيب بكر بن حممد احلصني، ت ٨٢٩هـ، . ٥٢

عني بطبعه ومراجعته: عبداهللا بن إبراهيم األنصاري، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.
لسان العرب. مجال الدين حممد بن مكرم املعروف بابن منظور، ت ٧١١هـ، دار صادر، . ٥٣

بريوت.
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لقاءات الباب املفتوح. للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ت ١٤٢١هـ، طبع دار البصرية، . ٥٤
اإلسكندرية.

املكتب . ٥٥ ٨٨٤هـ،  ت  مفلح،  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  املقنع.  رشح  يف  املبدع 
اإلسالمي، بريوت، دمشق، سنة ١٩٨٠م.

الطبعة . ٥٦ ت٤٩٠هـ،  الرسخيس،  الدين  شمس  أمحد  بن  حممد  بكر  أيب  اإلمام  املبسوط. 
األوىل، سنة ١٤١٤هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.

جمموع الفتاو. شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم املعروف بابن تيمية، ت . ٥٧
٧٢٨هـ، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد، الطبعة األوىل، سنة ١٣٩٨هـ، 

دار العربية، بريوت.
دار . ٥٨ تصوير:  ٦٧٦هـ،  ت  النووي،  رشف  بن  حييى  اإلمام  املهذب.  رشح  املجموع 

الفكر.
املحىل. أيب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، ت ٤٥٦هـ، حتقيق: أمحد حممد شاكر، . ٥٩

دار الرتاث، القاهرة.
النيسابوري . ٦٠ عبداهللا  بن  حممد  عبداهللا  أيب  احلافظ  اإلمام  الصحيحني.  عىل  املستدرك 

املعروف باحلاكم، ت ٤٠٥هـ، تصوير: دار املعرفة، بريوت.
ت . ٦١ الفيومي،  عىل  بن  حممد  بن  أمحد  للرافعي.  الكبري  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 

٧٧٠هـ، تصوير: املكتبة العلمية، بريوت.
٧٠٩هـ، . ٦٢ ت  احلنبيل،  البعيل  الفتح  أيب  بن  حممد  عبداهللا  أيب  املقنع.  أبواب  عىل  املطلع 

املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، سنة ١٤٠١هـ.
املغني. أبى حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، ت ٦٢٠هـ، حتقيق: الدكتور عبداهللا . ٦٣

بن عبداملحسن الرتكى، والدكتور عبدالفتاح حممد احللو، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٨هـ، 
دار هجر للطباعة والنرش، القاهرة.

ت . ٦٤ الرشبيني،  اخلطيب  حممد  الشيخ  املنهاج.  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 
٩٧٧هـ، تصوير: دار الفكر، دون تاريخ.

عبدالسالم . ٦٥ حتقيق:  ٣٩٥هـ،  ت  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أبى  اللغة.  مقاييس 
حممد هارون، تصوير: دار الكتب العلمية، إيران، 

املنثور يف القواعد. بدر الدين حممد بن عبداهللا بن هبادر الزركشى، ت ٧٩٤هـ، حتقيق: . ٦٦
الدكتور تيسري فائق أمحد حممود، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٢هـ، طبع: مؤسسة الفليج، 

الكويت، نرش: وزارة األوقاف بالكويت، 
املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق. الدكتور نزيه كامل محاد، . ٦٧

الطبعة الثالثة، وهي طبعة دار القلم األوىل، سنة ١٤٢٥هـ، دار القلم، دمشق.
مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل. أيب عبد اهللا حممد بن حممد احلطاب، ت ٩٥٤هـ، . ٦٨

تصوير: دار الفكر، سنة ١٣٩٨هـ.
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٦٩ .http://www.alfawzan.ws/ :التايل العنوان  عىل  الفوزان  صالح  الشيخ  موقع 
alfawzan/default.aspx

٧٠ .http://www.binbaz.org. التايل:  العنوان  عىل  باز  بن  عبدالعزيز  الشيخ  موقع 
sa

٧١ .http://www.themwl.org :موقع رابطة العامل اإلسالمي عىل العنوان التايل
٧٢ .http://www.islamset. :موقع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية عىل العنوان التايل

com/arabic
الشهري . ٧٣ الرميل  الدين  شهاب  بن  محزة  بن  أمحد  بن  حممد  املنهاج.  رشح  إىل  املحتاج  هناية 

بالشافعي الصغري، ت ١٠٠٤هـ. تصوير: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
نيل األوطار رشح منتقى األخبار. حممد بن عيل الشوكاين، ت ١٢٥٥هـ. الطبعة األوىل، . ٧٤

سنة ١٣٥٧هـ، املطبعة العثامنية املرصية.
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حمتويات البحث:
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